
 
 

 

محكمة االجامعة االعربيیة لحقوقق ااإلنسانن لن تحقق االعداالة لضحايیا ااالنتهھاكاتت  

االمحكمة االعربيیة  نظامملمعة االدوولل االعربيیة اااللجنة االدووليیة للحقوقيیيین االيیومم أأنن تبني ج تتعتبراا
لن تفعل شيیئاً لضحايیا اانتهھاكاتت حقوقق ااإلنسانن في االمضمونن شكل خطوةة فاررغة لحقوقق ااإلنسانن يی

منطقة االشرقق ااألووسط ووشمالل إإفريیقيیا.   

االلجنة االدووليیة  ووتطالب. ٢۲٠۰١۱٤أأيیلولل/سبتمبر  ٧۷لجامعة االنظامم في االوززاارريي لمجلس االتبنى لقد 
.ناقص ووعدمم تبنيیهھاال هھھھذاا االنظاممأأنن يیرفضواا  معة االدوولل االعربيیةاج في ااألططرااففاالدوولل لللحقوقيیيین   

مكانيیة االولوجج إإلى االمحكمة على االدوولل بدلل من االضحايیا االفعليیيین لإلنتهھاكاتت يیحصر االنظامم إإ
ووكما أأظظهھرتت ذذلك تجارربب هھھھيیئاتت ضد ددوولل أأخرىى.  ددعاووىى رفعمعتمدااً بالتالي على االدوولل ل

 أأخرىى٬، ددوولل ضد ددووللل شكاووىى من غيیر االمحتمل أأنن تحصحقوقق ااإلنسانن االدووليیة ااألخرىى٬، فإنهھ 
ضحايیا االدوولل ااألخرىى. دفاعع عن ااالعتباررااتت االسيیاساتت غيیر محفزةة للدوولل لل غالباً ما تكوننف  

ً أأنن تقد االمعتمد٬، بموجب االنظامموو  اووىى إإلى االمحكمة٬،ددعمم يیمكن لمنظماتت االمجتمع االمدني أأيیضا
ً  كن هھھھذاا ال يیتم إإال بمواافقة االدووللل  لدىى االدوولة بشكل قانوني معتمدةة ووأأنن تكونن االمنظماتت ٬،مسبقا
. ةعنيیاالم  

كانت تعطي إإلى لجنة حقوقق ااإلنسانن االعربيیة صالحيیة إإحالة  ١۱٩۹ ماددةةفقرةة من اال شطبكما تم  
.ظامم ااألساسي االذيي أأقرهه االمجلس االوززااررييا على االمحكمة االعربيیة من مشرووعع االنقضايی  

ووصرحح سعيید بنعربيیة٬، مديیر برنامج االشرقق ااآلووسط ووشمالل إإفريیقيیا في االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین  
لنظامم يیؤسس لمحكمة حقوقق إإنسانن حقيیقيیة ووفعليیة. هھھھذاا ااأأنن للحقوقيیيین ال تعتبر  دووليیةاال نن االلجنة"أأ
االعالم: إإفريیقيیا٬،  منعن كل محاكم حقوقق ااإلنسانن االمنشأةة في االمناططق ااألخرىى صاررخخ دد ابتعإإنهھ إإ

االهھدفف االرئيیس من إإنشاء محكمة  قوضضيیاالمعتمد فإنن االنظامم  ٬،بالفعلووااألمريیكيیتيین ووأأووررووبا. 
في االوصولل االحق االذيین اانتهھكت حقوقهھم في ددوولل االجامعة  ااؤؤلئكووهھھھو إإعطاء  ٬،ساننحقوقق إإن

" .ةبشكل مباشر إإلى آآليیة اانتصافف قضائي فعال  



بما في ذذلك  ٬،للحقوققيین عن موقفهھا من أأنن االعديید من مقتضيیاتت االنظامم لقد عبرتت االلجنة االدووليیة
كلهھا ال تتالءمم  ٬،ووقبولل االدعاووىى ٬،تلك االمتعلقة باستقاللل االمحكمة ووقضاتهھا٬، ووااختصاصص االمحكمة

مع االمعايیيیر وواالمماررساتت االدووليیة.  

 ٬، كل منبشكل متكررر ٬،االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین حثتوومنذ بداايیة مسارر صيیاغة االنظامم ااألساسي 
ااألمانة االعامة للجامعة االجولل االعربيیة وواالدوولل ااألططراافف على ضمانن اانن يیكونن مسارر االصيیاغة 

ً ووأأنن يیكونن  ً ووشفافا ً بالكامل مع االقانونن االدوولي لحقوقق ااإلنساننتشارركيیا  االنظامم ااألساسي متواافقا
وواالمعايیيیر االدووليیة.  

ً بالمطلق بحيیث لم يیتم ااإلعالنن  ٬،في االوااقعوو عن ال كانن مسارر صيیاغة االنظامم ااألساسي غامضا
هھھھويیة أأعضاء لجنة االخبرااء االذيین صاغواا هھھھذاا االنظامم ووال عن أأساليیب عمل هھھھذهه االلجنة. كما لم يیتم 

إإخضاعهھا أليي تشاوورر ذذيي معنى مع منظماتت االمجتمع ال االمشارريیع االمختلفة للنظامم وو عن عالننااإل
االمدني ووغيیرهھھھا من االشركاء.  

منظمة ووططنيیة ووددووليیة لحقوقق ااإلنسانن ووززررااء االخاررجيیة للدوولل ااألعضاء  ١۱٧۷هھھھذاا ووقد ررااسلت  
.لجامعة االجولل االعربيیة تحثهھم على تأخيیر االبت في تبني االنظامم ااألساسي  

ووليیة قد ززاارر االقاهھھھرةة يین ووعددد من االمنظماتت االوططنيیة وواالدكانن ووفد من االلجنة االجوليیة للحقوقيیوو 
ميیيین سسبتمبر/أأيیلولل بهھدفف االلقاء مع ممثلي االدوولل وواالممثليیيین االر ٥أأغسطس/آآبب إإلى  ٣۳١۱من 

لم يیتم االردد على ططلباتت االلقاء مع أأميین عامم جامعة االدوولل االعربيیة ووغيیرهه وو .لجامعة االدوولل االعربيیة
من االمسؤووليین االساميیيین في هھھھذهه االجامعة.  

٬، ررفضت ااألمانة االعامة هھھھذاا االمسارر فيحتى أأخر ددقيیقة "ووااختتم بنعربيیة تصريیحهھ بالقولل اانهھ 
وولل ااألعضاء االتفاعل ااإليیجابي مع منظماتت االمجتمع االمدني أأوو ااعتبارر االدوولل االعربيیة وولجامعة االد

" ااألساسي.وهھھھا في أأفق تعديیل االنظامم أأيي من االتوصيیاتت االتي ططرح  

 لالتصالل:
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