
                    
  	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

2014 آآذذاارر/ماررسس 20 	  
	  

االعربيیة االدوولل جامعة 	  
	  

مشتركك بيیانن 	  
	  

 عمليیة ووبدء االمحكمة ميیثاقق مشرووعع تبني عن االترااجع يیجب: االمقترحة ااإلنسانن لحقوقق االعربيیة االمحكمة
سليیم بشكل إإنشائهھا 	  

	  
 ووعالميیة ووططنيیة منظماتت االيیومم ددعت آآذذاارر٬،/ماررسس 26وو 25 يیومي االكويیت في االمرتقبة االعربيیة االقمة اانعقادد قبيیل
 االعربيیة االمحكمة نظامم مشرووعع تبني جهھودد تجميید إإلى االعربيیة االدوولل بجامعة ااألعضاء االدوولل ااإلنسانن بحقوقق معنيیة
 لهھذهه يیتاحح ووأأنن االمعنيیة٬، ااألططراافف جميیع مع حولهھ موسعة مشاووررااتت تتم أأنن إإلى( االعربيیة االمحكمة) ااإلنسانن لحقوقق

.االعربيیة االمحكمة إإنشاء مرااحل جميیع في ووحقيیقي فعلي بشكل االمشارركة في حقاال ااألططراافف 	  
	  

 بدأأتت منذ االجامعة نظامم إإصالحح إإلى االرااميیة االعربيیة االدوولل جامعة مباددررااتت كثب عن منظماتنا تابعت لقد
 نامنظمات ترحب حيین ووفي. 2011 عامم في أأفريیقيیا ووشمالل ااألووسط بالشرقق بلداانن عدةة في االشعبيیة ااالنتفاضاتت

 أأنن قلقنا عن نعربب فإننا عربيیة٬، محكمة إإنشاء خاللل من ذذلك في بما االعربي٬، ااإلنسانن حقوقق نظامم ووتقويیة بتدعيیم
 إإنشاء ذذلك في بما االماضيیة٬، االثالثث االسنوااتت خاللل االعربيیة االدوولل جامعة في ااإلنسانن حقوقق نظامم إإصالحح عمليیة
 ااألساسيیة االمباددئئ مع يیتعاررضض بما امضة٬،غ إإجرااءااتت خاللل وومن مغلقة أأبواابب خلف أأجريیت عربيیة٬، محكمة
 تضم أأنن بل فقط٬، بالجامعة ااألعضاء االدوولل من االممثليین على االمشاووررااتت تقتصر أأال يیجب. وواالشفافيیة للمشارركة

 ً  ووااألكادديیميیيین االقضاةة٬، ووجمعيیاتت االمحاميین نقاباتت ووأأعضاء وواالعالميیة٬، االوططنيیة ااإلنسانن حقوقق منظماتت أأيیضا
.االمعنيیة ااألططراافف من ووغيیرهھھھم يیيین٬،االمعن االمستقليین وواالخبرااء 	  

	  
 ووغيیر االمتعجل االنسق بهھذاا ااإلنسانن لحقوقق االعربيیة االمحكمة إإنشاء اانن حولل االشديید قلقهھا عن تعربب منظماتنا اانن

 نتيیجة اانهھ االقلق عن منظماتنا تعربب كما. االمحكمة فعاليیة على سلبي أأثر لهھ سيیكونن ااألططراافف جميیع آلررااء االمدمج
 وومن خبرااء لجنة صاغتهھ االذيي ااإلنسانن٬، لحقوقق االعربيیة االمحكمة نظامم مشرووعع فانن ٬،االغامضة ااإلجرااءااتت لهھذهه

 أأووجهھ اانن. ااإلقليیميیة االمعايیيیر وومنهھا ااإلنسانن٬، لحقوقق االدووليیة بالمعايیيیر يیفي ال االعربيیة٬، االقمة لمصاددقة تقديیمهھ االمتوقع
 ااستقاللل ضماناتت ووفي قضائيیة٬،اال وووواليیتهھا االمحكمة باختصاصص االمرتبطة االمواادد في تحديیدااً  تتضح هھھھذهه االقصورر
 ووقدررةة االمحكمة٬، إإلى االلجوء قبل االمحلي االتقاضي ااستنفادد متطلباتت وومجالل االقضاةة٬، ااستقالليیة ذذلك في بما االمحكمة٬،
.مالئم بشكل االمحكمة وولوجج على االضحايیا 	  

	  
 مشرووعع تعديیل إإلى االجامعة٬، ووأأمانة االجامعة٬، ووقمة االعربيیة٬، االدوولل جامعة في ااألعضاء االدوولل منظماتنا تدعو

:ااجل من االمسوددةة 	  
	  

 من تحمي تميیيیزيیة غيیر شفافة إإجرااءااتت إإلى يیستند وواانتخابهھم االقضاةة من االمرشحيین ترشيیح أأنن ضمانن •
 عواامل بيین من االعمليیة تستند ووأأنن حق٬، ووجهھ ددوونن تكونن وواالتي االمالئمة ووغيیر االمستحقة غيیر االتدخالتت
 وواالتمثيیل وواالقاضيیاتت٬، االقضاةة تمثيیليیة في ززننوواالتواا وواالقانونيیة٬، االشخصيیة االمؤهھھھالتت توفر إإلى أأخرىى٬،
.االقائمة االقانونيیة االنظم لمختلف االمنصف 	  

	  



 ووأأنن. االمهھنيیة االفردديیة بصفتهھم االمحكمة في عملهھم يیكونن أأنن بل لدوولهھم٬، ممثليین االقضاةة يیكونن ال أأنن ضمانن •
	 .للتجديید قابلة سنوااتت خمس لمدةة ووليیس( سنوااتت تسع نحو) مطولة ووااحدةة لمدةة يینتخبواا  

	  
 سلوكك اانتهھاجج أأوو االقدررةة عدمم ألسبابب إإال مناصبهھم عن عزلهھم أأوو توقيیفهھم يیمكن ال االقضاةة أأنن  ننضما •

ً  عليیهھا منصوصص مناسبة إإجرااءااتت ااتباعع بعد ووذذلك بوااجباتهھم٬، لالضطالعع مناسبيین غيیر يیجعلهھم  مسبقا
.ةاالسليیم االتقاضي إإجرااءااتت بضماناتت تلتزمم منصفة ااستماعع جلساتت في االمعني االقاضي حقوقق تضمن 	  

	  
 االعربي للميیثاقق االمزعومة باالنتهھاكاتت االمتعلقة االقضايیا االى يیمتد االمحكمة ااختصاصص اانن على االنص •

 االدووليیة اااللتزااماتت مع يیتفق بشكل االعربي االميیثاقق أأحكامم االمحكمة تفسر اانن ووعلى ااإلنسانن٬، لحقوقق
.ااإلنسانن حقوقق مجالل في االطرفف للدوولة ااألخرىى 	  

	  
 من االحقوقق أأصحابب منع على أأثر اايي االمحليیة ااإلنصافف سبل ددااستنفا لمطلب يیكونن ال أأنن أأنن ضمانن •

 محكمة أأمامم نفسهھ االموضوعع في نفسهھ االشاكي من االمرفوعة االشكاووىى ووأأنن االعربيیة٬، للمحكمة االلجوء
. االعربيیة االمحكمة ااختصاصص نطاقق من تستبعد االتي هھھھي ااإلنسانن٬، لحقوقق أأخرىى إإقليیميیة 	  

	  
 يیمكنهھم وووواليیتهھا٬، الختصاصهھا االخاضعيین أأوو ااألططراافف٬، االدوولل أأررااضي في ااألفراادد جميیع أأنن ضمانن •

 ً  ضمن ذذلك يیدخل النتهھاكك ضحايیا بوقوعهھم ااددعائهھم حالل في االعربيیة االمحكمة إإلى االلجوء جميیعا
 بأيي تعرقل ال االنظامم في ااألططراافف االدوولل ووأأنن االمتعاقدةة٬، ااألططراافف من أأيي قبل من االمحكمة ااختصاصص

 سيیما ال أأشخاصص٬، مجموعة أأوو شخص أليي االمحكمة إإلى االلجوء لحق االفعالة االمماررسة ااألشكالل من شكل
 خاللل وومن االمحكمة٬، اامامم ااالجرااءااتت في ااآلخريین وواالمشارركيین للضحايیا االفعالة االحمايیة توفيیر خاللل من

.ااالجرااءااتت هھھھذهه في لمشارركتهھم كنتيیجة ااالنتقامم أأوو االضغط أأشكالل من أليي تعرضهھم عدمم ضمانن 	  
	  

 أأيیة أأنن ووضمانن االمحكمة٬، إإلى االمدني االمجتمع منظماتت لجوء من حدت قد معوقاتت أأيیة ووتذليیل إإبعادد •
 للمحكمة شكوىى ررفع يیمكنهھا ااالططراافف٬، االدوولل في االمعتمدةة االمنظماتت فقط ووليیس مدني٬، مجتمع منظمة
 نظامم يینص أأنن يیجب كما. االمحكمة نظامم في االمتعاقدةة ااألططراافف من أأيي قبل من مزعومم اانتهھاكك أأيي ضد

 إإلى بانضمامهھم االمنظماتت٬، أأوو لألفراادد ذذلك في بما االمحكمة٬، إإلى جوءلل أأخرىى سبل على االمحكمة
.خبرااء آآررااء أأوو وودديیة مذكرااتت أأوو معلوماتت تقديیم خاللل من أأوو مهھتمة كأططراافف االمحكمة اامامم ااالجرااءااتت 	  

	  
 االمحكمة أأنن على وواالتنصيیص االمحكمة٬، أأحكامم تنفيیذ على تشرفف للمرااقبة ووفعالة مستقلة آآليیة توفيیر •

.ااألحكامم تنفيیذ ااجل من االدوولل تتبناهھھھا اانن يیجب محدددةة رااءااتتإإج بفرضض مختصة 	  
	  

 بما االنهھائيیة٬، ااألحكامم إإصداارر حيین إإلى ااتخاذذهھھھا يیتم قد مؤقتة إإجرااءااتت بفرضض مختصة االمحكمة أأنن ضمانن •
 لضررر   االشاكي يیتعرضض اانن خطر فيیهھا االتي االحاالتت في االتدخل على االقدررةة االعربيیة للمحكمة يیضمن
.الحقا إإصالحهھ أأوو جبرهه يیمكن ال جسيیم 	  

	  
:االموقعة االمنظماتت 	  
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