
 

وولل االعربيیةدددوولل أأعضاء جامعة االووززررااء خاررجيیة   

 

2014آآبب/أأغسطس  31  

لمحكمة االعربيیة ل ااألساسي نظامماال مشرووععإإجتماعع االمجلس االوززاارريي ووتبني  االموضوعع: 
 لحقوقق ااإلنسانن

  معاليیكم٬،

االمنظماتت االموقعة أأددناهه٬، االعاملة في مجالل حمايیة ووتعزيیز حقوقق ااإلنسانن على االصعيید  حنن
عن قلقنا من نعبر لألعضاء في جامعة االدوولل االعربيیة٬، نكتب إإليیكم االعالمي ووعلى صعيید االدوولل اا

لمحكمة االعربيیة لحقوقق ااإلنسانن (االمحكمة االعربيیة). لااألساسي لنظامم لمشرووعع اااالتبني االوشيیك   

في  االدوولل االعربيیةبناء على تصريیحاتت ااألميین االعامم لجامعة  نا٬،ديیاالمعلوماتت االمتوفرةة لحسب 
نظامم االمشرووعع تبني  حوللذذ قراارر اختاا تعتزمم االجامعة في عضاءااألدوولل االفإنن ٬، 2014مايیو أأيیارر/

االمقررر عقدهه مم وواالقاددلجامعة االدوولل االعربيیة  مجلس االوززاارريياال ااجتماععخاللل محكمة لااألساسي ل
.2014أأيیلولل/سبتمبر  8 إإلى 3من   

بغيیة تعديیلهھ ووضمانن  االنظامم شرووععم في تبني االبت تأجيیل  إإلى سعىأأنن ت إإننا نحث حكومتكم على
في حالل حصل تصويیت على االمشرووعع وو نونن وواالمعايیيیر االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن.امالءمتهھ مع االق

في  االبت سوفف يیسمح تأجيیل  .ههاالتصويیت ضدفي صيیغتهھ االحاليیة٬، فإننا ندعو حكومتكم إإلى 
شفافة إإجرااءااتت  اععتبإإاالمشرووعع من خاللل  ذذااتت حوللإإضافي  عملالقيیامم بب مشرووعع االنظامم

. ووتشاوورريیة  

لجنة خبرااء عيینتهھا ااألمانة االعامة  قبل االنظامم االمقترحح من  مشرووعع تمت صيیاغةلقد لمونن٬، كما تع
 مسارر إإفتقرووقد  نشر هھھھويیة االخبرااء ووال أأساليیب عمل االلجنة. يیتم لم وواالعربيیة٬،   لجامعة االدوولل
 شكلخلف أأبواابب مغلقة ب االتي جرتت  في ذذلك ااجتماعاتت االلجنة٬، بما إإلى االشفافيیة االصيیاغة بأكملهھ

ني دلم تعط منظماتت االمجتمع االمووكما ة. يیأأبسط مباددئئ االمشارركة االشاملة وواالشفاف اانتهھك
أأوو  حالياال االمشرووععفرصة االقيیامم بمدااخالتت عامة أأوو االتعليیق على ووااألططراافف االمعنيیة ااألخرىى 

.بالرغم من ططلباتهھا االمتكرررةةسابقة للنظامم االمشارريیع اال  



إإلى مؤتمر حولل االمحكمة االعربيیة نظمتهھ  منظماتت االمجتمع االمدنياا٬، تم ااستدعاء وومؤخرً 
أأعلن االعربيیة  االدوولللمؤسسة االوططنيیة لحقوقق ااالنسانن في االبحريین٬، إإال أأنن ااألميین االعامم لجامعة اا

  االنظامم ااألساسي. مشرووعع صيیاغةااستكملت نهھت عملهھا ووأأخاللل هھھھذاا االمؤتمر أأنن لجنة االخبرااء 

 أأننا إإال ٬،لحقوقق ااإلنسانن بفكرةة إإنشاء محكمة عربيیة ٬،االمبدأأمن حيیث  ٬،فيیما ترحب منظماتناوو
هھھھذهه إإنشاء  يیخدمم االهھدفف االمرجو من ال االحاليیة االنظامم في نسختهھمشرووعع من أأنن  ااجدً  قلقونن
ال يیدمج بشكل نن االمشرووعع ألوو حقوقق ااإلنسانن.اانتهھاكاتت ووهھھھو توفيیر االعداالة لضحايیا محكمة اال

 تعديیل بعض بنودد نن اضمعلى  حكومتكمحث ت فإنن منظماتنا ٬،ةاالدووليی عايیيیر وواالمماررساتتممالئم اال
ااختصاصهھا٬، ووووباألخص االبنودد االمتعلقة باستقالليیة االمحكمة ووقضاتهھا٬،  ٬،قبل تبنيیهھ شرووععاالم
. أأمامهھا لدعاووىىاا ووقبولل هھا٬،إإليی لوججاالووو  

      1)15وو ٬8، ٬7، 6االمحكمة ووقضاتهھا (االمواادد حيیادد ستقالليیة وواا

بدررجة عاليیة من  االعربيیة ةة االمحكمةقضا يیتمتعلضمانن أأنن ووتقويیتهھ االنظامم  شرووععيیجب تعديیل م
يیجب أأنن يیستند تعيیيین االمرشحيین وواانتخابب لتحقيیق هھھھذهه االغايیة٬، وواالنزااهھھھة ووااالستقالليیة. وو االخبرةة

غيیر أأوو ال ددااعي لهھ٬،  تحمي من اايي تدخلاالقضاةة على ااجرااءااتت شفافة ووخاليیة من االتميیيیز 
كامل ااالعتبارر في قرااررااتت االترشيیح  ىمبررر من أأيي جهھة كانت. يیجب أأنن يیعطغيیر  ووأأ ٬،مناسب

مختلف بيین وواالتوااززنن االعاددلل  ٬،بيین االجنسيین لمساووااةةااوووواالتعيیيین للمؤهھھھالتت االشخصيیة وواالقانونيیة٬، 
ووأأنن  ٬،هھمصفتهھم االشخصيیة ووليیس كممثليین لدوولهھم بووظظائفاالقضاةة أأنن يیماررسس وو ااألنظمة االقانونيیة. 

فإنن مشرووعع االنظامم ال  فضالً عن ذذلك٬،. أأمنهھم االوظظيیفي نناضميیخدمواا لواليیة ووااحدةة ووططويیلة مع 
أنن االمعايیيیر االدووليیة بيینص على معايیيیر ووااجرااءااتت ووااضحة فيیما يیتعلق بعزلل االقضاةة. نذكر هھھھنا 

جعلهھم غيیر يیسلوكك بموجب  إإال ألسبابب عدمم االقدررةة أأوواالقضاةة  عزلل أأووتوقيیف ال يیجوزز  تؤكد أأنهھ
ضمن حقوقق االقاضي تمسبقا٬ً،  قائمة٬، ةمناسب ااتتااجرااء بعد ااتباععووذذلك  ألددااء مهھامهھم٬، مؤهھھھليین

هھھھذهه االمعايیيیر٬، بما تشمل جميیع ضماناتت االمحاكمة االعاددلة. يیجب ددمج  سليیمة ااجرااءااتتاالمعني في 
االقوااعد في كل  ٬،مباددئئ ااألمم االمتحدةة ااألساسيیة بشأنن ااستقاللل االسلطة االقضائيیةفي ذذلك 
االمتعلقة باستقاللل االمحكمة ووقضاتهھا. ووااإلجرااءااتت  

 

 
                                                

وو 25هھھھذاا االتحليیل قائم على مشرووعع االنظامم ااألساسي االمقدمم في مؤتمر االبحريین االذيي نظم في  1 لمؤسسة االوططنيیة لحقوقق ااالنسانن ااططرفف آآيیارر/مايیو من  26-
االعربيیةجامعة االدوولل في االبحريین وو  

 



)16مة االموضوعي (االماددةة إإختصاصص االمحك  

اانتهھاكاتت في حاالتت  ةفعالاانصافف  آآليیةتوفيیر  االعربيیة هھھھواالمحكمة إإنشاء من  ساسيااألهھدفف اانن اال
 ااإلختصاصص االموضوعي قتصراالميیثاقق االعربي لحقوقق ااإلنسانن (االميیثاقق االعربي). يیجب أأنن يی

فإنن  وومع ذذلك٬،. لحقوقق ااإلنسانن يعلى االميیثاقق االعربا٬، يی٬، إإنن لم يیكن حصرأأووليبشكل  للمحكمة
مع االمعايیيیر امل كبال يیضمن مالءمتهھبشكل  عدلليی أأنن يیجبنفسهھ  االميیثاقق أأنن هھھھذاا تعتقد تناانظمم

االمعاملة حظر وواالحيیاةة ووحظر عقوبة ااالعداامم٬، في ذذلك االحق في ٬، بما االعالميیة لحقوقق ااإلنسانن
االحق ووساووااةة بيین االرجالل وواالنساء٬، االموونسانيیة٬، ااإللحاططة بالكراامة أأوو غيیر اااالقاسيیة أأوو االمهھيینة أأوو

القانونن االوااجب باالمتعلقة االنظامم  شرووععم مواادد. يیجب تعديیل ي حريیة االفكر وواالعقيیدةة وواالديینف
أأنن  من شأنهھاتفسيیرااتت  االعربيیةلمحكمة اا ال تعطيااإلختصاصص االموضوعي لضمانن أأوواالتطبيیق 

يیجب أأنن تطبق  نن االدوولي.االقانو بموجبااألخرىى  االدوولل االتزااماتتتصطدمم مع  تتعاررضض أأوو
في االدوولة االمعنيیة. قانونن حقوقق ااإلنسانن ااألكثر حمايیةً  معيیارر االعربيیة االمحكمة  

)18(االماددةة  االدعاووىى قبوللل مقيیدةة معايیيیر  

يیجب أأال ٬، بشكل الئق هھھھذاا االولوجج ووتسهھيیل ٬،االمحكمةبولوجج  صحابب االحقوققألاالسماحح  يیتمحتى 
 أأنن يیكونن. يیجب ووااسع بشكل مقيیدةة االدااخليیة  االطعناستنفادد جميیع ططرقق ب االمتعلقةدد موااتكونن اال

بهھدفف ضمانن حمايیة قصوىى لحقوقق  دعاووىىاال في قبولل تللبمقيیدةة غيیر لمحكمة سلطة تقديیريیة ل
االدااخليیة٬، بما في وواالطعن االتظلم  ططرققفعاليیة  قاددررةة على تقيیيیم االمحكمة أأنن تكونن  ااإلنسانن. يیجب

 بنتيیجةمن غيیر االمحتمل أأنن تأتي أأوو  ٬،مبرررلة بدوونن يیططوحاالتت االتي تكونن فيیهھا ااإلجرااءااتت ذذلك اال
نتهھاكاتت البشكل فعالل وومجد في االتصديي  ووررغبتهھا االمحاكم االمحليیةقدررةة ووكذلك تقيیيیم ٬، ةفعال

حقوقق ااإلنسانن.  

   )  19د للمحكمة االعربيیة (االماددةة مقيیٌ  وولوجج

يیزعم "أأيیة ددوولة ططرفف على إإلى االمحكمة االعربيیة  ولوججمن االنظامم اال 19االماددةة  شرووععم حصريی
 ٬، حسب تقديیرهھھھا٬،عضاءااألدوولل لل وفريیقوقهھ ااإلنسانيیة قد اانتهھكت". كما أأحد ررعايیاهھھھا أأنن إإحدىى ح

إإذذاا  ٬،االماددةة هههھھھذ شأنن من .االسماحح للمنظماتت غيیر االحكوميیة بتقديیم قضايیا بالنيیابة عن ااألفراادد خيیارر
تجارربب محاكم حقوقق  عقودد منأأظظهھرتت لقد فعاليیة. يي أأمن  االمحكمة فرغغتأأنن ٬، اعلى حالهھ تبقيی

ألسبابب ددبلوماسيیة  ٬،االمنبثقة عن االمعاهھھھدااتت أأنن االدوولل مم االمتحدةةااألااإلنسانن ااإلقليیميیة ووهھھھيیئاتت 
في مجالل حقوقق ااإلنسانن. ال يیوجد سبب  هھابيیناا االى إإجرااءااتت االشكاووىى فيیما ال تلجأ أأبد ٬،ووسيیاسيیة

ررفع  عع إإمكانيیةاضخيیشكل إإكما محكمة االعربيیة. لل النسبةب امختلفأنن االوضع سيیكونن ب العتقاددل
غيیر نهھ من حيیث أأ ٬،إإشكاال االتقديیريیة لدوولللسلطة اااالمحكمة  اامامم لقضايیا االمنظماتت غيیر االحكوميیة 

لمنظماتت ذذااتهھا االتي تسعى إإلى ل في االدوولل أأنن يیسمح االمسؤوولوننن غيیر االمتوقع موواالمرجح 



 شرووععمبموجب ااآلخر االوحيید  ولوججمصدرر اال .االعربيیة إإلى االمحكمة بالولوجج مساءلة هھھھذهه االدوولل
تحيیل قضايیا إإلى االمحكمة االعربيیة عندما قد االعربيیة لحقوقق ااإلنسانن االتي  لجنةهھھھو اال 19االماددةة 

هھھھذهه االلجنة٬، االمؤسسة بموجب  ". لكنيیةفردد وودديیة في شكوىىتسويیة  تفشل في االوصولل إإلى"
لنظر في االشكاووىى االفردديیة. حاليیاً با مختصةمن االميیثاقق االعربي لحقوقق ااإلنسانن٬، ليیست  45االماددةة 
كيیفيیة توسيیع هھھھذهه االصالحيیة.  عن االنظامم صامت مشرووعع  

 
أليي محكمة  مكونن أأساسيووهھھھو٬، بالفعل٬،  جوهھھھريياالعربيیة إإلى االمحكمة في االولوجج  حق االفردد

 االمشرععمن  ماددةةمنظماتنا قلقة من أأنن إإنن نتهھاكاتت حقوقق ااإلنسانن. ال للتصديي سعىتحقوقق إإنسانن 
في  الم يیحتفظ بهھ إإال أأنهھ ٬،إإلى االمحكمةفي االولوجج  دداافرااالعلى حق  تنص تق للنظامم كانساباال

من  االمكونن٬،بدوونن هھھھذاا  .مايیو/آآيیارر 26وو 25االذيي قدمم في مؤتمر االبحريین في  االحالي االمشرعع
٬، ااصال إإنن ووصلتهھا ٬،تصلهھا حاالتت قليیلة ٬،فاررغةليیة آآ االعربيیة االمحتمل أأنن تصبح االمحكمة
جامعة االدوولل االعربيیة. االدوولل ااألعضاء في لعداالة في تحقيیق ااووبالتأكيید أأددااةة غيیر فعالة ل  

 
االموجودديین  جميیع ااألفرااددل إإلى االمحكمة حق االولوججبهھدفف ضمانن  19االماددةة  مشرووععيیجب تعديیل 
ضحايیا اانتهھاكك حق  هھماالذيین يیدعونن أأن قضائيیة٬،اال تهھاوواليیمن هھھھم تحت وو االدوولة االطرفف٬، في إإقليیم

يیجب كذلك إإززاالة االعرااقيیل االتي تحد من قدررةة االمنظماتت غيیر ددااخل في ااختصاصص االمحكمة. 
إإلى االمحكمة٬، بما في ذذلك شرطط أأنن تقبل االدوولل نفسهھا هھھھذاا االلجوء.  على االولوججاالحكوميیة 

نن االقدررةة على تقديیم شكوىى محصوررةة على لألسبابب االمبيینة في االفقرةة االسابقة٬، يیجب أأال تكو
إإلى  ولوججلل . يیجب تأميین سبل أأخرىىفقط ااالمنظماتت االمرخص لهھا في االدوولة االمدعى عليیهھ

إإلى ااإلجرااءااتت  منظماتت غيیر االحكوميیةلوواافراادد ألاا اامكانيیة اانضمامم بما في ذذلك ٬،االمحكمة
.أأوو أأنن تقدمم آآررااء خبرااء ٬،كأططراافف مهھتمة تقدمم مذكرااتت وودديیة للمحكمة٬، أأوو كأططراافف ثالثة  

 
االمحكمةووتعزيیز فعاليیة  لضمانن ضروورريیةأأخرىى  مواادد  

 
 ٬،ااحتررااززيیةتدداابيیرر مؤؤقتة أأوو اصداارر بااالساسي االنظامم  مشرووععبموجب  مختصةغيیر االمحكمة  اانن
ال  ا بحددووثث ضرررر جسيیممووشيیك ااعنددما يیووااجهھ االمددعي خططرر حكمم نهھائيااصدداارر هھھھا قبلل ذذاتخاا يیتمم

االى ذذلكك٬،  . باإلضافةفيیما بعدد أأوو ال يیمكنن ااصالحهھ ٬،إإلى حالتهھ االسابقة فيیهھاالووضع  اععررجاايیمكنن 
االشهھوودد. هھھھذذهه  حمايیةبخصووصص  يیمكنن ااتخاذذهھھھاصرريیحة حوولل ااصدداارر تدداابيیرر  مووااددووجدد ال ت

يیجبب ووضع آآليیاتت لضمانن تنفيیذذ ااألحكامم٬، بما في كما االصالحيیاتت أأساسيیة لحمايیة حقووقق ااألفرراادد. 
تتبناهھھھا محددددةة  ااجررااءااتت ااصددااررذذلكك تووفيیرر آآليیة ررصدد فعالة وومستقلة٬، ووتمكيینن االمحكمة منن 

لتنفيیذذ قررااررااتت االمحكمة. االددوولل  
 

مملكة االبحرريینن٬،  ٬،نن يیكوونن مقرر االمحكمة في االمنامة على اا في االماددةة االثالثة يینصص مشررووعع اال
  يیجبب وويیجووزز للمحكمة ااستثناًء٬، أأنن تجتمع في أأيي ددوولة أأخررىى بموواافقة مسبقة منن االددوولة االمعنيیة. 



االططررفف يیررتكزز على تعهھدد وواامتثالل االددوولة لضمانن اانن قرراارر ااختيیارر ددوولة االمقرر تعدديیلل هھھھذذهه االماددةة 
فا في معاهھھھددااتت رربما في ذذلكك اانن تكوونن االددوولة طط وومعايیيیرر حقووقق ااإلنسانن االعالميیة٬،نن قانوول االمعنيیة

لضمانن أأنن تعملل ووأأنن تقددمم االددوولة االمضيیفة االضماناتت االضرروورريیة  حقووقق ااإلنسانن االررئيیسة٬،
بشكلل خالي منن أأيي االددفاعع عنن حقووقق ااإلنسانن  على االقضاةة وواالمووظظفيینن٬،بما في ذذلكك  ٬،لمحكمةاا

 لضحايیاحمايیة اااالضماناتت  هھھھذذههشملل قيیوودد أأوو ضغووطط. يیجبب أأنن  تأأوو أأيي برررر لهھ٬، تددخلل ال م
دد.تقيیيیاال وواايي شكلل منن ااشكالل ااإلنتقامم أأاالشهھوودد ووجمعيیاتت االمجتمع االمددني منن وو ممثليیهھمموو  

 
 مشررووععيیصبح  لكياالحدد ااألددنى االضرروورريي هھھھي االمذذكووررةة أأعالهه  تعدديیالتتتعتبرر منظظماتنا أأنن اال

فعالة تحمي حقووقق ااألفرراادد ووحرريیاتهھمم في وو محايیددةةوو مستقلةآآليیة قضائيیة االنظظامم أأررضيیة النشاء 
االددوولل ااألعضاء في جامعة االددوولل االعرربيیة.   

 
مشررووعع ااحترراامم٬، بتأجيیلل تبني  ٬، بكللتططالبب منظظماتنا حكوومتكمم ٬،كخططووةة أأوولى في هھھھذذاا ااالتجاهه

بانشاء كمم حكوومتنططالبب كما االحاليیة.  إإذذاا جررىى االتصوويیتت عليیهھ في صيیغتهھ وومعاررضتهھاالنظظامم٬، 
ً مشررووعع آآليیة لتعدديیلل  يیمكنن لكلل أأصحابب االشأنن حيیثث  ٬،االددووليیة لمماررساتتللمعايیيیرر وواا االنظظامم ووفقا
في كلل  ووذذيي معنى جددييوواا بشكلل شارركيیأأنن  ٬،بما في ذذلكك منظظماتت االمجتمع االمددني ٬،االمهھتميینن

 مشررووععاال مووااددمالحظظاتت على تقدديیمم االمررااحلل. يیجبب أأنن تشملل هھھھذذهه االمشارركة مشاووررااتت شفافة وو
االحالي.  

 
ااالحتررااممعباررااتت  أأسمىتفضلوواا بقبوولل   

 
 

سعيیدد بنعرربيیة  
امدديیرر بررنامج االشررقق ااألووسطط ووشمالل اافرريیقيی  

االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن  
 

كريیم الهھھھيیجي  
ررئيیس  

لفددررااليیة االددووليیة لحقووقق ااإلنسانناا  
 

عمارر اابوو ززيیادد  
تنفيیذذييمدديیرر   

االمكتبب ااإلقليیمي االعرربي ٬،فتحنمؤؤسسة االمجتمع االم  
 

جبارريیننشعوواانن   
مدديیرر عامم  
االحقق  

 



ووااببززيیادد عبدد االت  
نائبب مدديیرر  

مرركزز االقاهھھھررةة لددررااساتت حقووقق ااإلنسانن  
 

ساررةة ليیا وويیتسوونن  
ااالشررقق ااألووسطط ووشمالل اافرريیقيیمدديیررةة تنفيیذذيیة لقسمم   
هھھھيیوومنن رراايیتسس ووووتشش  

 
خالدد منصوورر  
مدديیرر تنفيیذذيي   

االمباددررةة االمصرريیة للحقووقق االشخصيیة  
 

فيیليیبب لووترر  
اووشمالل اافرريیقيیبررنامج االشررقق ااألووسطط مدديیرر   

االعفوو االددووليیة  
 

ررووضة قرراافي  
ررئيیسة  

جمعيیة االقضاةة االتوونسيیيینن  
 

نززاارر صاغيیة  
مدديیرر تنفيیذذيي  

االمفكررةة االقانوونيیة  
 

عززاالدديینن سعيیدد ااالصبحي  
مدديیرر عامم  

مرركزز االمعلووماتت وواالتأهھھھيیلل لحقووقق ااإلنسانن  
 

خالدد إإبررااهھھھيیمم  
مدديیرر مشارركك  

مرركزز االخليیج لحقووقق ااإلنسانن  
 

ااحمدد االحجيیرريي  
أأميینن عامم  

االجعيیة االبحرريینيیة لحقووقق ااإلنسانن  
 

غسانن عبدد هللا  
مدديیرر عامم  

االمنظظمة االفلسططيینيیة لحقووقق ااإلنسانن  
 

فاضلل علي عبدد هللا  
ررئيیسس  

االمنظظمة االيیمنيیة للددفاعع عنن حقووقق ااإلنسانن وواالحرريیاتت االدديیمووقررااططيیة  
  



نظظامم عسافف  
مدديیرر  

مرركزز عمانن لددررااساتت حقووقق ااإلنسانن  
 

كاملل مهھنا  
ررئيیسس   

االددووليیة٬، بيیررووتتمؤؤسسة عاملل   
 
 

 
 

  


