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 الملخص التنفيذي
،والتيأدتإلىسقوطعدة2010االنتفاضاتالشعبيةالتيشهدتهاعدةدولفيمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيامنذأواخرعامأثناء

االجامعةنفسهنظامحقوقاإلنسان،منداخلإصالحنظامجامعةالدولالعربية،بمافيذلكمتسلطة،انطلقتدعواتومبادراتةنظمأ

 للفصلفيوومنبعضالدولاألعضاء إقليمية قضائية هيئة تلكإنشاء وكانمنمقترحاتاإلصالحالبارزة المدني. منظماتالمجتمع

ان،وهيالمحكمةالعربيةلحقوقاإلنسان)المحكمةالعربية(.شكاوىانتهاكاتحقوقاإلنس



وجودمحكمةإقليميةلحقوقاإلنسان،يمكنانيساهممحكمةعربيةلحقوقاإلنسان،بحيثبفكرةإنشاءترّحباللجنةالدوليةللحقوقيينإن

حقوق.إنالهذهفيتحقيقالمساءلةعلىانتهاكاتاإلنسان،وتمتعاألفرادفيمنطقةجامعةالدولالعربيةبحقوقفيحياد،ذاتاستقالليةو

يُعدانتهاكاتحقوقاإلنسانالفعالوجبرالضررفيحاالتاالنتصافتحقيقلةعلىالمستوىاإلقليميالعربيتسعىقضائيوجودهيئة

فيأغلبدولجامعةقيمسألةصعبةالتحقزالتمامحاسبةالجناةالذينيرتكبونهذهاالنتهاكاتخاصةألنقصوى،مسألةذاتأهمية

فضالًومسألةغيرمتوفرةإلىحدبعيد.،بمافيذلكإتاحةسبلاالنتصافوالجبرالفعالة،العدالةللضحاياالدولالعربية.ومازالضمان

ذلك ال،عن وهي العربية، اإلنسان حقوق لجنة لحقهيئةفإن العربي الميثاق تنفيذ رصد عن المسؤولة اإلنسان، وق لها واليةالليس

والشلتلقيالالزمةختصاصاتاالو فيها، والفصل األفراد واقيلتكاوىمن فيها، والنظر البديلة حقوقاإلنسانحاالتالتصديللتقارير

الطارئةفيالدولاألعضاءبجامعةالدولالعربية.



على،ولنيساعدهذهاإلشكالياتلفعليلنيساعدفيالتصديبشكل،اعتمادهكماتم–مالمحكمةالعربيةلحقوقاإلنسان،ذلك،فإننظاورغم

ولكي الحقوق. يمثلحماية النظام إلنشاءمحكمةهذا منتعديلفعليةأساساً تشاوريةشفافةحتىهلحقوقاإلنسان،فالبد منخاللعملية

.عالمعاييرالدوليةمبالكامليصبحمتوافقاً



لمستوىالمعاييرالدولية.يانرقالعربية،ومحتوىالنظامنفسه،الياعتمادنظامالمحكمةمسارنإ



بالكاملف العربية الدول بجامعة حقوقاإلنسان نظام "إصالح" عملية إجراء تم السنواتالثالثالماضية، فيذلكإنشاء،علىمدار بما

لمبادئاألساسيةالمتمثلةفيالمشاركةواضحلخرقفي،غيرشفافةية،وراءاألبوابالمغلقة،ومنخاللإجراءاتوتدابيربالمحكمةالعر

الو،اليةتلكاللجنةوالعنو،لميتممطلقاًاإلعالنعنهويةأعضاءلجنةالخبراءالتيصاغتالنظاموالشاملةلجميعاألطرافوالشفافية.

ا.ولميتمالتعميمالرسميللمسوداتالمختلفةللنظام،ولمتخضعأليتشاورحقيقيمعمنظماتالمجتمعالمدنيوأصحابأساليبعملهعن

المصلحةاألساسييناآلخرين.ولقدرفضتأمانةجامعةالدولالعربيةوالدولاألعضاءبالجامعةالتواصلمعمنظماتالمجتمعالمدني،أو

 التي التوصيات في بعقدالنظر المنظمات طلبات على تجيب أن حتى أو المحكمة، نظام مسودة تعديل مسار المنظماتعلى صاغتها

اجتماعاتمعها.



علىالمستوىمجلسجامعةالدولالعربيةالذيتماعتمادهمنقبلونتيجةلهذهالعمليةالغيرشفافة،فإننظامالمحكمةالعربيةاألساسي

الموادفيهذايتجلىبوضوحمستوىالمعاييراإلقليميةوالدوليةلحقوقاإلنسان.إناليرقىإلى،2014لسبتمبر/أيلو7فيالوزاري

ب الماختصاصواألحكامذاتالصلة العربية،وضماناتاستقالليتها، فحكمة وقبولبما وإمكانيةلجوءيذلكاستقالليةقضاتها، القضايا،

ضحاياانتهاكاتحقوقاإلنسانإلىالمحكمة.



قتصرعلىالدولةالطرف"التييدعيأحدرعاياهاأنهضحيةانتهاكبحيثتبشكلكبير،اللجوءإلىالمحكمةالعربيةيقيّدالنظامإمكانياتو

.لذلك،شريطةقبولالدولةالطرفاللجوءإلىالمحكمةالتييمكنهاوالمعتمدةحقمنحقوقاإلنسان"،فضالًعنمنظماتالمجتمعالمدني



الو علىعشراتالسنينمن تجربةبناء القائمة اإلنسان لحقوق اإلقليمية المتحدللمحاكم بموجبمعاهداتحقوقوهيئاتاألمم المنشأة ة

عادةألسبابدبلوماسية،القائمةبينالدولفيمايخصقضاياحقوقاإلنسانإلىاستخدامآلياتالشكاوىتكادالتلجأأبداًاإلنسان،فإنالدول

منتحذفالموادلكنهذه،للمحكمةوكانمضمناًفيمسوداتسابقةللنظامإمكانيةلجوءاألفرادواللجنةالعربيةلحقوقاإلنسان.أوسياسية

الت للنظام النهائية اعتمادهالنسخة ايتم األفرادحقومعحجب. المباشرالضحايا يهدمفياللجوء انشاءمحكمةالنظامغرضللمحكمة،

ذاته.فيحدإقليمية،وسببوجودهاحقوقإنسان



يجبتعديلالنظامبمايضمنإتاحةلجوءاألفرادفيأراضيالدولاألطرافبشكلمباشرللمحكمة،وكذااألفرادالخاضعينفإنه،منثمو

خضعلواليةالمحكمة.كمايجبإزالةالمعوقاتالتيقدتحدمنقدرةمنظماتالمجتمعضحاياالنتهاكحقوقتانهمزعمونيلواليتها،عندما

فيذلكال بما إلىالمحكمة، شرطالمدنيعلىاللجوء المنظماتللمحكمة. الخاصبأنتقبلالدوللجوء يجبأاليقتصرحقتقديمكما

يجبإتاحةسبلأخرىبلانيشملكلالمنظمات.كما،القضيةفقطمعنيةبالدولةالوىعلىمنظماتالمجتمعالمدنيالمعتمدةفياالشك

 ذلك في بما المحكمة، إلى اللوصول انضمام الإمكانية والمنظمات صديقةجراءاتهاألفراد مذكرات تقديم أو مهتمة، أطراف بصفتهم

طرافثالثةأوآراءخبراء.للمحكمة،أوتدخالتمنأ



عنذلكو ،فضالً المحكمةوقضاتها. فإنالموادالخاصةباختياروفإنالنظاماليضمنبالقدرالكافياستقالليةوحياد علىوجهالتحديد،

 أن يضمن بما تُعّدل أن يجب المحكمة واستقاللية واستقالليتهم والنزاهةيكونالقضاة الخبرة من رفيع مستوى على بالمحكمة القضاة

واالستقاللية.ولتحقيقهذاالغرض،فالبدأنتستندعمليةترشيحوانتخابالقضاةإلىإجراءاتشفافةتخلومنالتمييزوتحميمنتدخل

 االعتبار في وتأخذ استحقاق، دون أو مالئم، غير بشكل أو حق، وجه بغير بوالدول والقانونية،كاملشكل المؤهالتالشخصية توفر

همكأفرادىالقضاةمناصبهمفيالمحكمةبصفتيجبأنيتولكماوالتوازنبينالقضاةوالقاضيات،والتمثيلالعادللمختلفالنظمالقانونية.

 مطّولة واحدة لمدة يخدموا وأن لدولهم، الوظيفيوليسكممثلين أمنهم توفر أيضايجبو. لإليقافأو يتعرضالقضاة منأال االستبعاد
مالئمةمنصوصاجراءاتلالضطالعبواجباتهم،وذلكبعدمؤهلينيجعلهمغيرسلوكالقيامبأوقدرةعدمالبتتعلقمناصبهمإالألسباب
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كمايجباإلجراءاتالقانونية.عادلةتشتملعلىكافةضماناتسالمةيتمتعبإجراءاتعليهامسبقاً،تضمنحقوقالقاضيالمعنيفيأن

المتعلقةباستقاللالمحكمةوقضاتها.كلموادالنظامإدماجمبادئاألممالمتحدةاألساسيةالخاصةباستقاللالقضاءفي



إأيضايجبو تعديالتدخال اختصاصموادعلى بموضوع الصلة ذات تطبقهالنظام الذي والقانون .المحكمة تضمن أن هذهوالبد

االلتزاماتاألخرىللدولبموجبثناءتطبيقهالهابشكليتعارضمعألحقوقاإلنسانأالتفسرالمحكمةأحكامالميثاقالعربيتعديالتال

بعضالجوانباألساسية،فيولدولةالمعنية.ثرحمايةلحقوقاإلنسانوالملزمةلالقانونالدولي.يجبعلىالمحكمةأنتطبقالمعاييراألك

الموادالمتعلقةبالحقفيالحياة،والمساواةبينالرجلوالمرأة،وحظرالمعاملةالقاسيةأوالالإنسانيةأوالمهينة،والحقفيحريةيذلكبماف

فإنالميثاقالعربيلحقوقاإلنساناليتسقمعالمعاييرالدوليةلحقوقاإلنسان.والمعتقد،والضميرالفكر



يتسعاختصاصالمحكمةةبشكلمفرط،وأنبحيثالتكونمقيدموادالنظامالخاصةبمطلباستنفادسبلاالنتصافالمحليةكمايجبتعديل

العربيةبحيثيشملالفصلفيأمرقبولالقضايا،بهدفضمانأقصىحمايةممكنةلحقوقاإلنسان.



يمكناتخاذهاقبلالوصول،إحترازيةبفرضتدابيرمؤقتةأوتكونمختصةالمحكمةفعالةفيحمايتهالحقوقاألفراد،فالبدأنولكيتصبح

حتوي.كماأننظامالمحكمةاليوععنهرجالأواليمكنجبرهًمقدمالشكوىخطراًمحدقاًوضررافيهايواجهفيحاالتإلىالُحكمالنهائي،

تحقيقالمحكمة،ومسؤوليةالدولاألطرافعناجراءاتعلىموادكافيةفيمايخصحمايةالضحاياوالشهودوغيرهممنالمشاركينفي

زمةللمحكمة،ومنهاالحماية.كماالتوجدالتزاماتمحددةمترتبةعلىالدولةالمضيفةللمحكمة،وهيالبحرين،بتوفيرالضماناتالالهذه

منالتدخالتأوالقيودأوالضغوط.كماأنقرارجعلبشكليخلوعملالقضاةوالعاملينبالمحكمةعلىالدفاععنحقوقاإلنسانضمانات

لمحكمةيثيرتساؤالتإضافيةنظراًلحملةالقمعالمستمرةالتيتشنهاالسلطاتالبحرينيةعلىالمدافعينعنحقوقاإلنسانالالبحرينمقر

حريةالتجمعوحريةالتعبير.فيلحقوقهمواضحفيخرقوقياداتالمعارضة،السلميينوالمتظاهرين



 بهدفتعديالتيجبادخالكما النظام آليةعلىمواد وفعالة،وضع مستقلة آليةرصد فيذلكتوفير بما المحكمة، أحكام لضمانتنفيذ

.األطرافتبنيهامنأجلتنفيذأحكامالمحكمةالدوليجبعلىمحددةوتمكينالمحكمةمنفرضتدابير



:عضاءفيجامعةالدولالعربيةإلىالدولاألاللجنةالدوليةللحقوقيينومنثم،تدعو

 

i)  نحدد أدناه، وإلى أن يتحقق ذلك؛ واالمتناع عن التصديق على النظام الُمعتمد، ما لم تطرأ عليه تعديالت جوهرية، كما 
ii)  ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وممثليهم ،أصحاب المصلحة، ومنهم على سبيل المثال ال الحصرضمان أن يحظى جميع، 

واألكاديميين، بفرصة المشاركة بشكل حقيقي في جميع مراحل  ،والقضاة ،ونقابات المحامين ،منظمات المجتمع المدنيو
تعديل مسار شفاف وشامل للجميع بهدف  ذتهييء وتنفيبما في ذلك من خالل  ،عملية إنشاء المحكمة العربية وعملها

 واعتماد النظام بما يضمن اتساقه الكامل مع المعايير الدولية.
 
واألمانةالدولاألعضاءفيجامعةالدولالعربيةاللجنةالدوليةللحقوقيين، تدعو النظام الُمعتمدالواجب إدخالها على تعديالت الفيما يخص و

 :  العامةإلى
 

i) المتعلقةباستقالليةالمحكمةالعربيةوالمسارمواداألممالمتحدةاألساسيةالخاصةباستقاللالقضاءفيجميعالدمجمبادئ

 الوظيفيلقضاتها؛
ii) بغيروجهحقأولقضاة،تحميمنالتدخالتيرإجراءاتشفافةوشاملةللجميعفيمايتعلقبترشيحوانتخابوتعييناتوف

 بدوناستحقاق؛بشكلغيرمالئمأو
iii) اخرى،منبينجملةأمور،ضمانأنترشيحوانتخابوتعيينالقضاةيستندإلىمعاييرمحددةوواضحةالتعريف،منها–

والتمثيلالعادللمختلف،فيتوزيعمناصبالقضاةبينالجنسينلقانونيةالمناسبة،والتوازنتوفرالمؤهالتالشخصيةوا

 مجالحقوقاإلنسان؛فيمؤهالتوخبراتمعروفةعلىلمرشحاتوفرالنظمالقانونية،و
iv) مستحقفيعمليةأوالتأثيربغيروجهحقأوغيرضمانانتخابالقضاةلمدةواحدةمطّولةمنأجلالحدمنالتدخالت

 انتخابالقضاة؛
v) ضمانأنالقضاةالعاملينبالمحكمةيعملونبصفتهمالفرديةوليسكممثلينلدولهم؛ 
vi) وحذفأيةموادتعطيالدولاألطرافاختصاصمناقشة،املبوضعقواعدإجراءاتهاأنالمحكمةمختصةبشكلكضمان

 المحكمةأوتحديدقواعداإلدارةالداخليةللمحكمة؛إجراءاتواعتمادقواعد
vii) قضية،فيأيربيةاألخرىحقوقاإلنسانالعاتفاقياتفيتفسيرهالموادالميثاقالعربيوضمانأنتعتبرالمحكمةالعربية

تنظرها فيذلكااللتزامكاملشكلبالقانونالدوليلحقوقاإلنسان، بما ،بحيثطرفالاتالدوليةالمترتبةعلىالدولة،

اإلالمحكمةتمنع مع المواد تلك تطبيق في اتساق عدم تضاربأو التزاماتلوقوع الدولالخرىاألدولية على مترتبة

 األطراف؛
viii) فيمنعأصحابالحقوقمناللجوءللمحكمةالعربيةعلىمطلباستنفادسبلاالنتصافالمحليةأثراليكونلضمانأن

البدمنأنتكونالمحكمةمختصةبتقييممدى،ولهذهالغايةاففعالةفيدولهم.عدمتمكنهممناللجوءإلىسبلانتصحالة

الحاالتالتيأو،اإلجراءاتمطولةبشكلغيرمستحقفيهافعاليةسبلاالنتصافالمحلية،بمافيذلكالحاالتالتيتكون

حقوقالمحاكمالمحليةعلىالتصديبفعاليةوبشكلحقيقيالنتهاكاتقدرةيُرجحأنتؤديإلىحلفعال،وكذاإرادةوال

 اإلنسان؛
ix) زعمهمإلىالمحكمةالعربيةعند،الخاضعينلواليتهاأو،جميعاألفرادعلىأراضيالدولةالطرفلجوءضمانإمكانية

 ؛منقِبلأيمناألطرافالمتعاقدةتدخلضمناختصاصالمحكمةبوقوعهمضحاياالنتهاكات
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x) أيةمنظمةمجتمعترفعأنإمكانيةتذليلأيعقباتقدتحّدمنقدرةمنظماتالمجتمعالمدنيعلىاللجوءللمحكمة،وضمان

الشكاوىإلىالمحكمةحولأيانتهاكمزعوممنقبل،قضيةالطرففيالدولةالوليسفقطالمنظماتالمعتمدةفي،مدني

 أيمناألطرافالمتعاقدة؛
xi) الممارسةالفعالةلحقاللجوءللمحكمةالمكفولأليمناألشكاللاألطراففيالنظامالتعرقلبأيشكلضمانأنالدو

 شخصأوجماعةمناألشخاص؛
xii) توفيرسبلأخرىللجوءللمحكمة،بمافيذلكلألفرادوالمنظمات،بحيثتنضمكأطرافمهتمةأوتقدممعلوماتكمذكرات

 ؛آراءخبراءكوديةللمحكمةأو
xiii) والمشاركيناآلخرينفيتضمنضمانأنالدولاألطراف للضحايا الفعالة فيذلكمنإجراءاتالحماية بما المحكمة،

إجراءاتفيخاللضمانعدمخضوعهمأليشكلمنأشكالالضغوطأواالنتقامأوالمعاملةالسيئةجراءمشاركتهمفي

 ؛المحكمة
xiv) رصدتنفيذأحكامالمحكمة؛فعالةلالنّصعلىآليةمستقلةو 
xv) ضماناختصاصالمحكمةبفرضتدابيرمؤقتةيمكناتخاذهاقبلإصدارالُحكمالنهائي،وتمّكنالمحكمةالعربيةمنالتدخل

 فيالقضاياالتيقديواجهفيهارافعالدعوىخطراًمحدقاًبضررجسيمالرجوععنهأواليمكنجبره؛
xvi) النظرفيقرارجعلا إعادة وضمانأنيستند العربية، للمحكمة المستضيفة الدولةالهذالبحرينالدولة قرارإلىالتزام

 ؛ولهاوامتثالهاالمتعارفعليهاعالمياالطرفالمعنيةبحقوقاإلنسان
xvii) والعاملينضمانأنالدولةالمستضيفةللمحكمةمستعدةوقادرةعلىتوفيرالضماناتالالزمةللمحكمة،بمافيذلكللقضاة

لحمايةأوقيدأوضغطبغيروجهحق،ومنأيتدخلوخالبشكلُحرالدفاًععنحقوقاإلنسانلتأديةوظائفهمفي،فيها

 تضييق.أونتقامأيأعمالإمنوالشهودوجمعياتالمجتمعالمدنيالضحاياوممثليهم
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I. اإلجراءات الُمنشئة للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان 


لحقوقاإلنساكان عربية مبادراتمقترحإنشاءمحكمة منعدة الدولالعربيةإلصالحنواحداً حقوقاإلنسانبجامعة فياآلونةنظام

ولقد.2010فيالشرقاألوسطوشمالأفريقيابدءاًمنأواخرعامفاضاتالتيعمتالعديدمنالبلدان،والتيدفعتإليهااالنتاألخيرة

آلياتغيابضماناتحقوقاإلنسان،وحقوقاإلنسانفيالمنطقة،وضعفلترديةكشفالحالةالمعلىبشكلكبيراضاتهذهاالنتفساعدت

.نتهاكاتاالضحايالالفعالنتصافالإل



وزيرالخارجيةالجزائريالسابق،2011أكتوبر/تشريناألول24في،يناألمينالعامللجامعة،السيدنبيلالعربي،عهذاالسياقوفي

للجنةمستقلةمكونةمن" شخصياتعربيةذاتخبرةفيعملالجامعةالعربيةوالمؤسساتالدوليةالمماثلةاألخضراإلبراهيمي،رئيساً

العملالعربيالمشترك لعملها".لبحثتطويرمنظومة واآللياتالحاكمة دورها ،السيما
1
اإلعالنعنو يتم لجنةتتعلقبفاصيلتأيلم

،بلوحتىنتائجعقدتتها،إنعقدتالتيتكوينها،وسبلعملها،ومجالتواصلهامعاألطرافالمختلفةوالمشاورااإلبراهيمي،بمافيذلك

.عملها،بمافيذلكالتقريرالنهائيللجنةاإلبراهيمي



لجامعةالدولالعربية137مقترحاًللمجلسالوزاريالـ2012الثانييناير/كانون15وفيمبادرةمنفصلة،قدمتحكومةالبحرينفي

 وفيالقراررقم رّحبالمجلسالوزاريبمبادرة2012مارس/آذار10بتاريخ7489بشأنإنشاءمحكمةعربيةلحقوقاإلنسان. ،

الجامع إلىأمانة باالستعانةالبحرينوعهد بة، قانونيينعرب، دراسةحوخبراء بالتجارب"بإعداد معاالسترشاد )...( المحكمة لإنشاء

اإلقليميةإلنشاءمثلهذهالمحاكم".
2




،السيدنبيل،إلىاألمينالعاماوتعميمهمايتماإلعالنعنأيهمادونأن،تمتقديمتقريرلجنةاإلبراهيميولجنةالخبراءالقانونيينالعربو

.2013تقريرينإلىمؤتمرالقمةالعربيةفيالدوحةفيمارس/آذارالعربي.وقاماألمينالعامبدورهبتقديمال



اعتمدتقمةالدوحةقرارينمنفصلينبـ"توجيهالشكرللجنةرفيعةالمستوىبرئاسةالسيداألخضراإلبراهيميوالتيأعدتتقريرهاولقد

عنإصالحوتطويرجامعةالدولالعربية"
3

المحكمةالعربيةلحقوقاإلنسان"،و"تكليفلجنةرفيعةالمستوىمن"الموافقةعلىإنشاءبـ،و

وقالخبراءالقانونيينللدولاألعضاءإلعدادالنظاماألساسيللمحكمة"و"دعوةالدولاألعضاءالتيلمتصادقبعدعلىالميثاقالعربيلحق

اإلنسانإلىاإلسراعفيذلك".
4




 سبتمبر/أيلول مجلسال،2013وفي ومقرهاوافق اإلنسان لحقوق العربية المحكمة بإنشاء قرار على الوزاري المستوى على جامعة

البحرين.
5
2014تمتحضيرمسّودةللنظاماألساسيللمحكمةوالموافقةعليها"منحيثالمبدأ"فياجتماعالقمةالعربيةفيمارس/آذارو

مامالمسودةالخاصةبالنظام،وتقديمهاللموافقةعليهاواعتمادهاللمجلسالوزاريكلّفقرارالقمةلجنةخبراءبإتوالذيانعقدفيالكويت.

الدولالعربية. لجامعة
6
مؤتمرفيالبحرينمنقبلجاوبعد تنظيم تم "منحيثالمبدأ"، الوطنيةالموافقة والمؤسسة الدولالعربية معة

 بتاريخ البحرينية، اإلنسان 26و25لحقوق أصحابالمصلحةب2014مايو/أيار مع العربية المحكمة إنشاء .دعوىمناقشة
7
أنإال

فيواقعاألمرمنصةأعلنمنخاللهااألمينالعاملجامعةالدولالعربيةأنلجنةخبراءالجامعةقدأتّمتعملهابالفعلوأنالمؤتمركان

منقبلالمجلسالوزاريللجامعة النهائيةستُرفعللموافقةعليها ،فياجتماعهالقادم.المسودة
8
منقبلولقد كبيراً المؤتمرحضوراً شهد

العربية،حقوقاإلنسانممثليالدولاألعضاءفيجامعةالدولالعربية،ومنالبرلمانالعربي،ومؤسساتحقوقاإلنسانالوطنية،ولجنة

ومسؤوليوزارةالخارجيةالبحرينيةومنظماتمجتمعمدنيمحليةودولية.



منظمةحقوقيةوطنية16واللجنةالدوليةللحقوقيينعمليةصياغةالنظاماألساسيومحتواه،فقدقامترافقتالتيالكبيرةئبللشوانظراًو

إلىإرجاءاتخاذ2014أغسطس/آب31ودوليةأخرىبإرسالرسالةبتاريخ إلىوزراءخارجيةجامعةالدولالعربية،تدعوهمفيها

الن اعتماد بشأن ظام.قرار
9
و من مشكل وفد للحقوقيينزار الدولية اللجنة من الفترة في مصر أخرى ودولية وطنية 31ومنظمات

منأجلالتواصلمعممثليالدولوالمسؤولينرفيعيالمستوىبجامعةالدولالعربية،لدعوتهم2014سبتمبر/أيلول5أغسطس/آبإلى

                                                           
على:2011أكتوبر/تشريناألول24جزايرس،"األخضراإلبراهيمييترأسلجنةمستقلةلتحديثمنظومةالعملالعربيالمشترك"، 1

http://www.djazairess.com/elbilad/497372015يناير/كانونالثاني14تماالطالعفي.
علىمستوىوزراء،علىموقعالجامعة،القسمالخاصبمجلسالجامعة2012مارس/آذار10الصادرعنمجلسالجامعةعلىالمستوىالوزاريبتاريخ7489قراررقم 2

 http://www.lasportal.org/ar/councils/lascouncil/Pages/LasCouncilMinistrialDetails.aspx?RID=43#tab0الخارجية:
.2015مارس/آذار24تماالطالعفي 

 pdf.القرارت/http://www.lasportal.org/ar/summits/Documents،علىموقعالجامعة:2013مارس/آذار26لمجلسالجامعةعلىمستوىالقمةبتاريخ572قراررقم3 
.2015مارس/آذار24تماالطالعفي

،المصدرالسابق.2013مارس/آذار26لمجلسالجامعةعلىمستوىالقمةبتاريخ753قراررقم 4
:علىمستوىوزراءالخارجية،متوفرعلىموقعالجامعة،القسمالخاصبمجلسالجامعة2013سبتمبر/أيلول1لمجلسالجامعةعلىالمستوىالوزاريبتاريخ7656قراررقم 5

http://www.lasportal.org/ar/councils/lascouncil/Pages/LasCouncilMinistrialDetails.aspx?RID=13#tab02015مارس/آذار24تماالطالعفي.
:2014مارس/آذار26لمجلسالجامعةعلىمستوىالقمةبتاريخ593قراررقم 6

http://www.lasportal.org/ar/summits/Documents/%العادية%20الدورة%20ة%القم20مستوى%20علي%20العربية%20الدول%20جامعة%20مجلس%20قرارات

2025.pdf2015مارس/آذار24تماالطالعفي.

اتعنالمؤتمر.تتوفرمعلوم2015مارس/آذار9تماالطالعفيhttp://www.nihr.org.bh/Media/pdf/ac/04.pdfعلى:2014مايو/أيار26و25جدولالمؤتمرليومي7 

.2015مارس/آذار9تماالطالعفيCourt.aspx-http://en.nihr.org.bh/events/s54/Arabونتائجهعلى:
كلمةاألمينالعاملجامعةالدولالعربية،السيدنبيلالعربي،متوفرةعلى: 8

0%93%20Generhttp://en.nihr.org.bh/administrator/Media/pdf/ArabCourt/HE%20Dr.%20Nabil%20El%20Araby,%20Secretary%20%E2%8
al,%20Arab%20League.pdf2015مارس/آذار9تماالطالعفي.

http://icj.wpengine.netdna-إلىوزراءخارجيةجامعةالدولالعربية،وقعتعليهااللجنةالدوليةللحقوقيينومنظماتأخرى:2014أغسطس/آب31رسالةمفتوحةبتاريخ9 
FINAL.pdf-2014-August-31-letter-content/uploads/2014/09/Advocacy-cdn.com/wp2015يناير/كانونالثاني14تماالطالعفي.

http://www.djazairess.com/elbilad/49737
http://www.djazairess.com/elbilad/49737
http://www.lasportal.org/ar/councils/lascouncil/Pages/LasCouncilMinistrialDetails.aspx?RID=43#tab0
http://www.lasportal.org/ar/summits/Documents/القرارت.pdf
http://www.lasportal.org/ar/councils/lascouncil/Pages/LasCouncilMinistrialDetails.aspx?RID=13#tab0
http://www.lasportal.org/ar/councils/lascouncil/Pages/LasCouncilMinistrialDetails.aspx?RID=13#tab0
http://www.lasportal.org/ar/summits/Documents/قرارات%20مجلس%20جامعة%20الدول%20العربية%20علي%20مستوى%20القمة%20الدورة%20العادية%2025.pdf
http://www.lasportal.org/ar/summits/Documents/قرارات%20مجلس%20جامعة%20الدول%20العربية%20علي%20مستوى%20القمة%20الدورة%20العادية%2025.pdf
http://www.nihr.org.bh/Media/pdf/ac/04.pdf
http://en.nihr.org.bh/events/s54/Arab-Court.aspx
http://en.nihr.org.bh/administrator/Media/pdf/ArabCourt/HE%20Dr.%20Nabil%20El%20Araby,%20Secretary%20%E2%80%93%20General,%20Arab%20League.pdf
http://en.nihr.org.bh/administrator/Media/pdf/ArabCourt/HE%20Dr.%20Nabil%20El%20Araby,%20Secretary%20%E2%80%93%20General,%20Arab%20League.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/09/Advocacy-letter-31-August-2014-FINAL.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/09/Advocacy-letter-31-August-2014-FINAL.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/09/Advocacy-letter-31-August-2014-FINAL.pdf
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النظام.إلرجاءاعتمادالنظامبمايسمحبالتشاوروإعاد لميتمالردعلىطلباتاالجتماعباألمينالعاموةالنظرفيالنّصالمعيبلمسودة

 أشارممثلوبعضالدولإلىأنهمسوفيطلعونالمجلسالوزاريعلىماولجامعةالدولالعربيةوبكبارالمسؤوليناآلخرينبالجامعة.

ليسمنالواضحإنكانواقدإالأنهمنأجلإرجاءالتحركباتجاهاعتمادالنظام،والمنظماتاألخرى،اللجنةالدوليةللحقوقيينإليهدعت

قاموابذلكبالفعل.



اعتمدالمجلسالوزاريلجامعةالدولالعربيةنسخةمنالنظامتختلفكثيراًعنالمسودةالتيتمتعميمهافي،2014سبتمبر/أيلول7وفي

لمحكمة.علىالقضايالاللجنةالعربيةلحقوقاإلنسانإحالةإمكانية،واشتملتعلىحذف2014مؤتمرمايو/أيار
10
معلوماتأيلمتظهرو

كانقدتمالتصويتعليهأمال.وكممارسةعامةتذكر إذا اعتمادالنظام،بمافيذلكما هذهوإنلمتكن،حولالعمليةالتيتمبموجبها

نوفمبر/تشرين4فيعلىالنظاموفتحبابالتصديقفإنقراراتالمجلسالوزاريتُتخذباإلجماع.،أيةقاعدةرسميةترتكزعلىالممارسة

.2014الثاني
11
بعدعاممندخولهحيزبدأالعملبه،وي،فسوفيدخلالنظامحيزالنفاذبعدتصديقسبعدولعليه33وبموجبالمادة

.النفاذ
12
أيةدولةعلىالنظامبعد.تصادقهذاالتقرير،لمةعاقتطبحتىوو



 عمليةصياغةالنظامشاركةوالشفافيةأثناءلمشاوراتوالمغيابا .أ


فيه،اًتعدأغلبدولجامعةالدولالعربيةأطرافبالحقوقالمدنيةوالسياسية،والذيمنالعهدالدوليالخاص25تنصالمادة
13
علىالحق

 لحقوقاإلنسانفيفيإتاحة المتحدة األمم وأكدتلجنة المباشرة. فيذلكمنخاللالسبل بما الشأنالعام، فيإدارة للمشاركة فرصة

 تفسيرها الحق"أنكونعلى25للمادة السلطاتالتشريعيةهذا مفهومواسعيتعلقبممارسةالسلطةالسياسية،وعلىوجهالخصوص،

يخصتحديدوتنفيذالسياسةالعامةالتيستتبععلىاألصعدةالدوليةوالوطنيةفيماوالتنفيذيةواإلدارية؛وهويشملشتىأوجهاإلدارةالعامة

واإلقليمية".
14




الخاصبالمدافعينعنحقوقاإلنسانعلىحقكلشخص"،بالمثلو المتحدة أكدإعالناألمم وباالشتراكمعغيره، لهنتتاحأبمفرده

".وبلدهاوفيتصريفالشؤونالعامةأبالفعلوعلىاساسغيرتمييزي،فرصةالمشاركةفيحكومةبلده
15
يضيفإعالناألممالمتحدةو

،فيتقديمانتقاداتومقترحاتالىالهيئاتالشخصبمفردهوباالشتراكمعغيرهحقأنالحقفيالمشاركة"يشمل،ضمنأمورأخرى،

أالمعنيةبالشؤونالعامةلتحسينوالوكاالتالحكوميةوالمنظمات قلىإدائها،وفيتوجيهاالنتباه وأديعوقأيجانبمنجوانبعملها

."اعمالهإساسيةوحمايتهاونسانوالحرياتاأليعرقلتعزيزحقوقاإل
16




المتصلةبحقوقاإلنسان وسيادةإنحقمنظماتالمجتمعالمدنيوأصحابالمصلحةاآلخرينفيالمشاركة،السيمافيمايخصالقضايا

بشأن2014فيقرارصدرعنمجلسحقوقاإلنسانفيوردعلىسبيلالمثال،ودوليةأخرى.آلياتفيالقانون،معترفبهصراحة

"المجلسأنلمجتمعالمدنيالحيزالمتاحل بشأن: فيالمناقشاتالعامة يحثالدولعلىأنتعملمعالمجتمعالمدنيلتمكينهمنالمشاركة

شددبوجهخاص"،و"يراراتأخرىذاتصلةن،وبشأنأيقالقراراتالتييمكنأنتسهمفيتعزيزوحمايةحقوقاإلنسانوسيادةالقانو

اإلعدادلتشريعاتعندماتكونهذهالتشريعاتقيدلإلىالدولبشأناآلثارالمحتملةخالتامدعلىالمساهمةالقيِّمةللمجتمعالمدنيفيتقديم

".؛المناقشةأوالتنفيذأوالمراجعةأو
17
المشاركةتمتدإن إلىالمستوىالدولي،هذه الدورعلى"مجلسحقوقاإلنسانركزحيثايضا

المنظمات،وفيتبادلالتجاربهذهإقليميةواإلقليميةوالدولية،بمافيذلكدورهفيدعمعملبينالساسيللمجتمعالمدنيفيالمنظماتاأل

".ذاتالصلةللقواعدواالجراءاتقاًفياالجتماعات،وفالفعالةوالخبراتعنطريقالمشاركة
18




والمجتمعالمدنيفيالمناقشاتالخاصةبإصالحنظامحقوق إلىإشراكاألفراد بالضرورة يمتد المشاركة فإنمبدأ وعلىاتصالبهذا،

لكيتكونالمشاركةحقيقيةوشفافةولمحكمة.ساسيلاإلنسانالعربي،وإنشاءالمحكمةالعربيةلحقوقاإلنسان،بمافيذلكصياغةالنظاماأل

لخاصبالمدافعين.إنإعالناألممالمتحدةالتحقيقذلكفالبدمنالنصعلىعملياتوتدابيروإجراءاتألطرافوتشاوريةوفعالة؛وشاملةل

معرفةالمعلوماتالمتعلقةبجميعحقوقاالنسانوالحرياتفيبمفردهوباالشتراكمعغيره"يؤكدعلىحقكلشخصعنحقوقاإلنسان

عمالهذهالحقوقوالحرياتإعلىالمعلوماتالمتعلقةبكيفية،بمافيذلكاالطالعصولعليهاوتلقيهاواالحتفاظبهاحوطلبهاوالاالساسية،

"،والقضائيةاواالداريةالمحليةفيالنظمالتشريعيةا
19
"االتصالبالمنظماتغيرالحكوميةأوبالمنظماتالحكوميةالدولية".و

20
بالمثل،

" بـ اإلنسان مجلسحقوق اإلقليمية واإلقليمية  البينفي الوصول إلى الهيئات بمفرده وباالشتراك مع غيره، حق كل شخص، أقر
يشمل هذا التواصل مع اآلليات اإلقليمية جامعة و 21دون عائق". واالتصال بها ،ها وآلياتهاوال سيما األمم المتحدة وممثل ،والدولية

 القضايا المتصلة بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.ب فيما يتعلقوخاصة الدول العربية، 

                                                           
.2014سبتمبر/أيلول7لمجلسالجامعةعلىالمستوىالوزاري،7990القراررقم 10
.2014نوفمبر/تشرينالثاني4بيانجامعةالدولالعربيةبتاريخ 11
.33النظام،المادة 12
يةالمتحدة،جزرالقمر،المملكةالعربيةالسعودية.دولجامعةالدولالعربيةالتيلمتصدقعلىالعهدأوتنضمإليهتضمسلطنةعمان،قطر،اإلماراتالعرب 13
.5(،فقرة1996)CCPR/C/21/Rev.1/Add.u7،وثيقةاألممالمتحدةرقم25لجنةحقوقاإلنسان،التعليقالعامرقم 14
اتاألساسيةالمعترفبهاعالمياً)إعالناألممالمتحدةالمتعلقةاإلعالنالمتعلقبحقومسؤوليةاألفرادوالجماعاتوهيئاتالمجتمعفيتعزيزوحمايةحقوقاإلنسانوالحري 15

(.1)8(،مادة1999،)A/RES/53/144بالمدافعينعنحقوقاإلنسان(،
(.2)8السابق،مادة 16
.8و7(،فقرتا2014)A/HRC/27/L.24مجلسحقوقاإلنسان،قراربشأنالحيزالمتاحللمجتمعالمدني، 17
.12ةالسابق،فقر 18
)أ(.6أعاله،مادة15إعالنالمدافعينعنحقوقاإلنسان،انظرالحاشية 19
)ج(.5أعاله،مادة15السابق،انظرالحاشية 20
.انظرأيضاًمجلسحقوقاإلنسان،قراربشأنالتعاونمعاألممالمتحدة12(،فقرة2014،)A/HRC/27/L.24مجلسحقوقاإلنسان،قراربشأنالحيزالمتاحللمجتمعالمدني، 21

.1(فقرة2013)A/HRC/24/L.17/Rev.1وممثليهاوآلياتهافيمجالحقوقاإلنسان،وثيقةاألممالمتحدةرقم
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ما إذا كانت قد تمت أية  لوممعال من غيرو خبراء التي صاغت النظام الُمعتمد،عّينت أمانة جامعة الدول العربية لجنة اللقد و
نطاق واليتهم عن ولم تنشر أي معلومات  ،هويات األعضاء الخبراء لية تعيين اللجنة، بحيث لم يتم الكشف عنشاورات أثناء عمم
مغلقة، غير شفافة وغامضة وتمت وراء أبواب اجتماعات اللجنة، كانت بما في ذلك إن عملية الصياغة برمتها، . عمل اللجنة طرقو

ومنظمات  اللجنة الدولية للحقوقيينكة والشفافية. ورغم الطلبات المتكررة من لمبادئ األساسية الخاصة بالمشارواضح لخرق في 
خالت من المنظمات أو للتعليق على المسودات امد تقديمالمجتمع المدني األخرى وأصحاب المصلحة اآلخرين، فلم تتم إتاحة فرصة ل

سة الوطنية البحرينية لحقوق اإلنسان لحضور مؤتمر منظمات مجتمع مدني من قبل المؤسوإن تمت دعوة الخاصة بالنظام الُمعتمد. 
عملية إشراك هذه المنظمات في إال أن المؤتمر لم يكن القصد منه  في البحرين، 2014مايو/أيار  26و 25حول المحكمة يومي 

أن ف بالفعل،لنظام. وهائية لنإذ أعلن األمين العام وقت انعقاد المؤتمر أن اللجنة قد أتمت بالفعل عملها وخرجت بالصياغة ال، الصياغة
مايو/أيار،  15المسودة التي اعتمدها المجلس الوزاري تم اعتمادها من قبل أعضاء لجنة الخبراء، وأحيلت إلى المجلس الوزاري في 

 قبل أسبوعين من انعقاد مؤتمر البحرين.أي 
 
، وتاريخ طويل من استبعاد المجتمع المدني من فافةغير شمن اللجوء إلى تدابير وإجراءات  لجامعة الدول العربية تاريخ حافل إن

يعد أمرا غير ذلك، فإن عملية إنشاء المحكمة العربية لحقوق اإلنسان واعتماد نظامها  ورغمعمليات صنع القرار الخاصة بالجامعة. 
بانتهاكات  متعلقةالقضايا ال في نظربال كمة حقوق إنسان عربية مختصة. إن إنشاء محالدنيا ، حتى بمعايير الجامعة العربيةمسبوق

حقوق اإلنسان، دون مشاورة ضحايا تلك االنتهاكات أو ممثليهم، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي تتولى قضاياهم بالنيابة 
كمة إرساء محرغبة وجدية من كانوا وراء هذه العملية في حول  يثير تساؤالت جدية عنهم، أو مشاورة أصحاب المصلحة اآلخرين،

 حقوق إنسان فعالة وحقيقية.
 
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والممارسات  إلى رقىية ال يبللمحكمة العر ا أساسيانظام لهذا المسار المعيب ةالنهائي ةجكانت النتيو

 الدولية الفضلى، ويخفق في توفير انتصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.
 
 :إلى الدول أعضاء جامعة الدول العربية ة للحقوقييناللجنة الدوليتدعو  ،من ثمو
 

i) االمتناع عن التصديق على النظام الُمعتمد، ما لم تطرأ عليه تعديالت جوهرية، كما نحدد أدناه؛ 
ii) شفافةوشاملةللجميعلتعديلالنظامالمعتمدمنأجلضماناتساقهالكاملمعالمعاييرالدولية؛القيامبعملية 
iii)  أمانة جامعة الدول العربية عن جميع المعلومات المتصلة بالعملية واإلجراءات الخاصة بتعديل النظام ضمان أن تعلن

 ؛ والمكلفة بهذه العملية وطرق عملهالجنة الالمعتمد، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة ب
iv) حقوق اإلنسان وممثليهمضحايا انتهاكات  ،ضمان أن يحظى جميع أصحاب المصلحة، ومنهم على سبيل المثال ال الحصر، 

واألكاديميين، بفرصة المشاركة بشكل حقيقي في جميع مراحل  ،والقضاة ،ونقابات المحامين ،منظمات المجتمع المدنيو
خالت أخرى على التعديالت المقترح ا، بما في ذلك من خالل تقديم تعليقات ومدإنشاء المحكمة العربية وعملهاعملية 

 تمد.إدخالها على النظام المع


 
II. استقاللية وحياد المحكمة العربية وقضاتها 

 

المن النظام العربيةإن للمحكمة القضاشئ استقاللية وعلى المحكمة استقاللية على فضفاضةيؤكد بصياغة .ة
22
المواد من العديد أن بيد

للمنصبومدة،لقضاةاألخرىذاتالصلةباختيارا االستقاللية،و،تخفقفيعزلهماجراءاتإيقافهمأوو،توليهم الترقىإلىصونهذه

تحددالمبادئاألساسيةالخاصةباستقاللالقضاء)مبادئاألممالمتحدةاألساسية(المتطلباتالدنيافيهذاالصدد،وتشملنالمعاييرالدولية.

.عدمالقابليةللعزلوواإليقافعنالعمل،االختيار،وشروطالعملومدته،مايخصالمؤهالت،و
23
ونوردأدناهبواعثالقلقإزاءالمحكمة

الدولية.غيرهامنالمعاييرالعربيةمنمنطلقمانصتعليهمبادئاألممالمتحدةاألساسيةو



 مؤهالتالقضاةومعاييرالترشيحواالنتخاب .أ


للمحكمة، المنشئ النظام المرشحينبموجب يكون أن وااليجب بالنزاهة لها المشهود الشخصيات "من األخالقيةأشخاصاً بالقيم لتزام

المؤهالتالمطلوبةللتعيينفيأعلىالمناصبالقضائيةأو"و"،مجالالعملالقانونيأوالقضائي"الكفاءةوالخبرةفيتتوفرفيهمالعالية"،

سان".ويفضلمنلديهخبرةفيمجالحقوقاإلن،القانونيةفيدولهم
24
واليجوزأنتضمالمحكمةالعربيةفيآنواحدأكثرمنقاضيمن

جنسيةواحدة.
25




                                                           
منالنظام.15والمادة2المادة 22
،وصدقتعليها1985سبتمبر/أيلول6أغسطس/آبإلى26حولمنعالجريمةومعاملةالمخالفين،الذيانعقدفيميالنفيالفترةمناعتمدهاالمؤتمرالسابعلألممالمتحدة 23

هاوسالخاصةالصادرةعنالجمعيةالعامة.انظرأيضاًمبادئبرغ1985ديسمبر/كانوناألول13بتاريخ40/146و1985نوفمبر/تشرينالثاني29بتاريخ40/32قرارات

،برغهاوس،هامبستيد،لندن.المصدرباإلنجليزية:2004باستقاللالقضاءالدولي،يونيو/حزيران

Burgh House Principles on the Independence of the International Judiciary, June 2004, Burgh House, Hampstead, London 
منالنظام.7المادة 24
النظام.من5المادة 25
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أنيكونالقضاة"أفراداًمنذويالنزاهةوالكفاءة،وحاصلينعلىتدريبأومؤهالتمناسبةجببموجبمبادئاألممالمتحدةاألساسية،يو

فيالقانون".
26
المبدأ،فإنمحاكمحقوقاإلنساناإلقليميةاألخرىتطلبأنيكونالقضاةشخصياتذاتو نزاهةوسماتبناءعلىهذا

للتعيينفيأعلىالمناصبالقضائية.لمهنية،والقدرةوالخبرةالمطلوبتينعلىأعلىالمؤهالتايتوفرون،وأخالقيةعالية
27
تطبقالمحاكمو

يختارالقضاةمنبيناألشخاص:"أنعلىنظامالمحكمةالجنائيةالدولية)أ(من(3)36المادةماثلة،حيثتنصالجنائيةالدوليةمعاييرم

".المؤهالتالمطلوبةفيدولةكلمنهمللتعيينفيأعلىالمناصبالقضائيةالحيادوالنزاهةوتتوافرفيهمالذينيتحلونباألخالقالرفيعةو

بموجبمعاهداتوتستعينهيئاتاألمم المعنيةبحقوقاإلنسانالمنشأة يخصالفصلفي،المتحدة والتيتضطلعبمهامشبهقضائيةفيما

(من2)28بموجبالمادةتؤلفلجنةحقوقاإلنسانعلىسبيلالمثال،والختيارأعضائها.محددةالشكاوىالمقدمةمنأفراد،بمعايير

الدولي العهد الرفيعةخالاألسماتاليمنذومنأشخاص"والسياسيةالخاصبالحقوقالمدنية باالختصاصفيميدان،قية لهم المشهود

معمراعاة القانونيةياألشخاصذوكبعضاشرإحقوقاإلنسان، ".الخبرة
28
 اختيار يتقلدونمناصبويتم اإلجراءاتالشخاصالذين

 )ب( الخبرة؛ ")أ( على: بناء الشكاوى، يفحصون وبعضهم المتحدة، باألمم والخاصة )ج( الوالية؛ مجال في )د(والخبرة االستقاللية؛

الموضوعية".والنزاهةالشخصية؛)و(والحياد؛)هـ(و
29




كافيةلقاٍضيتولىمنصباًفيمحكمةلحقوقاإلنسان.غيرإماغيرمناسبةأوالمحكمةالعربيةفهيأمامؤهالتومعاييراختيارالقضاةفي

مثلالأنتفضلفحسبأنيكونلدىالقضاةفيالقانونالدوليلحقوقاإلنسان،القضاةخبرةتستوجببحيثويجبأنتمتدهذهالمؤهالت

علىاألقلفيمجالحقوقسنوات10القضاةخبرةأنيكونلدىنصتعلىمسودةسابقةمنالنظاموالمالحظأنإنُوجدت.،هذهالخبرة

اإلنسانيجعلمنالمرجحتمحذفهذاالنصفيمابعد.إنحذفأيمطلبينصعلىأنيكونللقضاةخبرةبمجالحقوقأنيقبلاإلنسان،

مة،بمايتوافقمعالمعاييرالدوليةسوفيفتقرونإلىالقدراتالمالئمةأوالتدريبوالمؤهالتالالز،علىاألقل،قضاةالمحكمةأنبعض

.فضلىوالممارساتال



يةلحقوققضاةمحكمةالبلداناألمريكفعلىسبيلالمثال،ينتخباإلقليميةاألخرى.المحاكمفيمراألنيحدثمثلهذاومنغيرالمرجحأ

حقوقاإلنسان".األمريكية(منبينقضاة"ذوياختصاصاتمعروفةفيمجالاإلنسان)محكمةالبلدان
30
المعاييرنفسهاأومعاييروتنطبق

لهامماث لة بموجبالمتحدةهيئاتاألممعلىاختيارأعضاء معاهدات.الالمنشأة
31
لحقوقاإلنسانو األفريقية المحكمة فإنقضاة بالمثل،

والخبرةالعمليةوالقضائيةواألكاديميةالمعترفذوياألخالقياتالعاليةوالكفاءة"والشعوب)المحكمةاألفريقية(ينتخبونمنبينالقضاة

".بهافيمجالحقوقالناس
32 

 
التوزيعالجغرافيأو،واةبينالجنسينفيتعيينالقضاةالمسابخذاألأوأيةموادضدالتمييز،علىكذلكالينصنظامالمحكمةالعربيةو

 القانونية، أوالتساويفيتمثيلالنظم الممارساتفيمناطقفيتعارضوكلذلكللقضاة والتطوراتالتيشهدتها معالمعاييرالدولية

يتعلقبأخرى. التمييزبناءعلىأيوفيما المتحدةعلىعدم باستثناءالجنسيةعندماأساساختيارالقضاة،تنصالمبادئاألساسيةلألمم ،

المناصبالقضائية. في مطلباً هذا يكون
33
و هاوستوصي ورغممبادئبرغ بأنه، هاوس( )مبادئبرغ الدولي القضاء استقالل حول

فيالتمثيلالعادل "يجبأنتبحثمعاييرترشيحوانتخابوتعيينالقضاة هيالمعياراألساسي، أنتكونالمؤهالتالمالئمة ضرورة

العادلبينالقضاةوالقاضيات".ازنلمختلفالمناطقالجغرافيةومختلفالنظمالقانونيةالرئيسية،كلماأمكن،وكذافيالتو
34




األدلةاإلرشاديةالصادرةعنلجنةوزراءمجلسأوروبابشأناختيارالمرشحينلمناصبالقضاةفيالمحكمةاألوروبيةوتحتويكذلك

علىمتطلباتبإرساءتوازنبينالجنسينفيالمحكمة.قوقاإلنسان)المحكمةاألوروبية(،لح
35
فيفيالنظاماألفريقييأُخذتمثيلالنوعو

األفريقية.عتباراالعين بالمحكمة انتخابالقضاة ترشيحأوعملية فيعملية سواء
36
هيئةو تقوم فلدىانتخابالقضاة، عنهذا، فضالً

الرئيسية.االنتخاب،حسبماهومطلوبمنها،بضمانتمثيلالمناطقالجغرافيةاألساسيةفيأفريقياوضمانتمثيلعاداتهاالقانونية
37
ولدى

يراعى،فياالنتخابلعضويةاللجنة،أن"علىالعهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسيةنصاختيارأعضاءلجنةحقوقاإلنسان،ي

                                                           
.10مبادئاألممالمتحدةاألساسية،مبدأ 26
منبروتوكولالميثاقاألفريقيلحقوقاإلنسانوالشعوبالخاصبإنشاءالمحكمةاألفريقيةلحقوقاإلنسان11مناالتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسان؛مادة21انظرالمادة 27

منالنظامالمنشئلمحكمةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسان.4يةلحقوقاإلنسان؛المادةمناتفاقيةالبلداناألمريك52والشعوب؛المادة
المنشئللجنةالحقوقاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافية؛والمادة1985مايو/أيار28بتاريخ1985/17انظرأيضاًالفقرة)ب(منقرارالمجلساالقتصاديواالجتماعيرقم 28
(مناتفاقيةالقضاءعلىجميعأشكالالتمييز1)17عهدالدوليالخاصبالقضاءعلىجميعأشكالالتمييزالعنصريالمنشئللجنةالقضاءعلىالتمييزالعنصري؛المادة(منال1)8

وغيرهمنضروبالمعاملةأوالعقوبةالقاسيةأوالالإنسانيةأوالمهينة،(مناتفاقيةمناهضةالتعذيب1)17ضدالمرأة)السيداو(المنشئةللجنةالقضاءعلىالتمييزضدالمرأة؛المادة

(مناتفاقيةحقوقالطفلالمنشئة2)43منالبروتوكولاالختياريالتفاقيةمناهضةالتعذيبالمنشئةللجنةالفرعيةالمعنيةبالتعذيب؛المادة5ألمنشئةللجنةمناهضةالتعذيب؛المادة
(مناالتفاقية4(و)3)34(منالعهدالدوليالخاصبحمايةحقوقجميعالعمالالمهاجرينوذويهمالمنشئةللجنةالعمالالمهاجرين؛المادة2(و)1)72المادةللجنةحقوقالطفل؛

جميعاألشخاصمناالختفاءالقسريالمنشئةللجنةاالختفاء(مناالتفاقيةالدوليةلحماية1)26الدوليةلحقوقاألشخاصالمعوقينالمنشئةللجنةحقوقاألشخاصالمعوقين؛المادة

القسري.
.39فقرة2007يونيو/حزيران18بشأنبناءالمؤسساتفيمجلساألممالمتحدةلحقوقاإلنسان،5/1القرار 29
مننظاممحكمةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسان.4المادة 30
(1)8؛مادة1985مايو/أيار28بتاريخ1985/17ليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية؛الفقرة)ب(منقرارالمجلساالقتصاديواالجتماعيرقم(منالعهدالدو2)28المادة 31

؛مادةCRPD(من3)34؛مادةCRC(من2)43؛مادةCAT-OP(منبروتوكول2)5؛مادةCAT(مناتفاقية1)17(مناتفاقيةسيداو،مادة1)17؛مادةCERDمناتفاقية

.CED(من1)26
منبروتوكولالخاصبالميثاقاألفريقيلحقوقاإلنسانوالشعوبإلنشاءالمحكمةاألفريقيةلحقوقاإلنسانوالشعوب.11المادة 32
.10مبادئاألممالمتحدةاألساسية،مبدأ 33
2.2مبادئبرغهاوس،المبدأ 34
29نةوزراءمجلسأوروبا،بتاريخاألدلةاإلرشاديةالخاصةبلجنةالوزراءالختيارالمرشحينلمنصبالقاضيفيالمحكمةاألوروبيةلحقوقاإلنسان.تماعتمادهامنقبللج 35

.II،8البابCM(2012)40 final،رقم2012ارس/آذار
اقاألفريقيلحقوقاإلنسانوالشعوبإلنشاءالمحكمةاألفريقيةلحقوقاإلنسانوالشعوب.(منبروتوكولالميث3)14(والمادة2)12المادة 36
(منبروتوكولالميثاقاألفريقيلحقوقاإلنسانوالشعوبإلنشاءالمحكمةاألفريقيةلحقوقاإلنسانوالشعوب.2)14المادة 37
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".عدالةالتوزيعالجغرافيوتمثيلمختلفالحضاراتوالنظمالقانونيةالرئيسية
38
اإلنسانكماتوصيهيئاتاألممالمتحدةالمعنيةبحقوق

والقاضياتواألقليات. القضاة بين العادل التوازن علىالمستوىالقُطريلضمان تدابير اتخاذ بضرورة
39
 روما األساسيويطالبنظام

قائميالالمنشئللمحكمةالجنائيةالدوليةبضرورةأنيؤخذفياالعتبارالحاجةلتمثيلالنظمالقانونيةالرئيسيةفيالعالم،والتمثيلالجغراف

علىالمساواةوالتمثيلالعادلللقضاةوالقاضيات.
40




لقدأظهرتممارساتالمحاكمالدوليةفيمايخصانتخابالقضاةالنزوعلقلةتمثيلالقاضياتفيتلكالمحاكم.و
41
أيغيابويمكنانيؤدي

مرشديداألهذاويعتبرعلىمستوىالمحكمةالعربية.هنتمثيلضعفإلىينصعلىضرورةتمثيلالقاضياتفينظامالمحكمةالعربيةبند

فيالوصولللمناصبالقضائيةفيالعديدمنبلدانمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيا.مرأةاألهميةنظراًللمعوقاتالتيتعترضال



أ اكما مطلبن يمكنإلخفاقفياإلتيانعلىذكر القانونية والنظم المناطقالجغرافية للتمثيلتمثيل المحكمة تفتقر ألن يؤديأيضاً أن

نالمنطقةالعربيةتحتويعلىطيفواسعمنالنظموبالفعل،فإالمناسبللمناطقوالنظمالقانونيةفيمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيا.

تتأثرالقانونيةالتي فإننظامالمحكمةالعربيةالالنظموالتقاليد.منديعدأوتنبنيعلىالإما نتنوعالخبراتإزاءمختلفيضموأخيراً،

بهاالميثاقالعربيلحقوقاإلنسان.المجاالتالخاصةبالحقوق،بمافيهاتلكالتييقرّ



إجراءاتالترشيحواالنتخاب .ب

 

بناءامنقبلجمعيةالدولاألطرافعنطريقاالقتراعالسّري،منالنظام6بموجبالمادةيتمانتخابقضاةالمحكمةالعربيةالسبعة،

قائمةتضمأسماءالمرشحين.على
42
النتخابهما.كحدأقصىيمكنللدولاألطرافترشيحمرشحيناثنينو

43




المناصبالقضائيةبدوافعغيريعلىضماناتضدالتعيينفإجراءاتاختيارالقضاة"علىأنتشتملمبادئاألممالمتحدةاألساسيةنصتو

مواطنسليمة المرشح يكون المطلبالخاصبأن باستثناء أسباب، أية على بناء التمييز وتحظر تمييزياً.ا"، هذا يعد فال معنية، لدولة
44


فإنمبادئواألدلةاإلرشاديةالخاصةبالحقفيالمحاكمةالعادلةوالمساعدةالقانونيةفيأفريقيا)األدلةاإلرشاديةاألفريقية(تنص،بالمثلو

للمحاسبة" وخاضعة "شفافة التعيين عملية تكون أن ،على وأن االختيار طريقة القضاء".تحمي وحياد "استقاللية
45
هذهو عن فضالً

م فإن المطالب، على اإلعالن من "البد فعبادئبرغهاوستضيفأن الوقتالمناسبوبشكل في المعلوماتالخاصةيلالمأل عن ...

بالترشيحواالنتخابوالتعيينوالمعلوماتالخاصةبالمرشحينللمناصبالقضائية".
46




بناءعلىأحكامالنظام،فليسمطلوباًمنالدولاتباعآلياتشفافةمحددةو.اعالهالمعاييرالدوليةالمذكورةإلىاالساسياليرقىإنالنظام

أنتكونإجراءاتالترشيحمفتوحةتنصيصعلىبموجبقانونلترشيحوانتخابالمرشحينلمناصبقضاةالمحكمةالعربية.وليسثمة

اإلعالنعنتلكالعمليةعلىالمأل.وأنيتمأعلىكافةالمرشحينالمستوفينللمؤهالتالواردةفيالنظام،منطبقةو



اتوأدلةتوجيهيةلضمانمعاييرأصدرتالجمعيةالبرلمانيةلمجلسأوروباولجنةوزراءمجلسأوروباقرارمثال،فيالنظاماألوروبي،و

شفافة.اختيارحازمةومتسقةونزيهةو
47
،وإصداريحاترشيمالتلتقدمهاعلىنطاقواسعإطالقدعواتيتمتعمييجبوعلىوجهالتحديد،

قوائمنهائيةعلنيةبالمرشحين.
48




أنتشتملعمليةالترشيحعلىمشاوراتمعال ،بمافيذلكمجتمعالمدنيواالستعانةبهوباالتساقمعالمعاييرالدولية،فمنالمهمأيضاً

جمعياتونقاباتالقضاةوالمحامين.
49




 استقاللية وحياد القضاة .ج 

                                                           
؛CERD(مناتفاقية1)8؛مادة1985مايو/أيار28بتاريخ1985/17قرارالمجلساالقتصاديواالجتماعيرقم(منالعهدالدولي.انظرأيضاًالفقرة)ب(من2)31المادة 38
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.34فقرةA/HRC/11/41وثيقةاألممالمتحدةرقم
ولية.()أ(مننظامروماالمنشئللمحكمةالجنائيةالد8)36المادة 40
.المصدرباإلنجليزية:210انظرهاودويفان،"مقاربةانتقائيةفيإنشاءآليةحقوقاإلنسانفيجنوبشرقآسيا".ص 41

Hao Duy Phan, A Selective Approach to Establishing a Human Rights Mechanism in Southeast Asia, Martinus Nijhoff Publishers, 2012, 
p.210. 

منالنظام(.4تتكونجمعيةالدولاألطرافمنممثلواحدعنكلدولةطرف،)انظرالمادة 42
(منالنظام.2)6المادة 43
.2.3.انظرأيضاًمبادئبرغهاوس،مبدأ10مبادئاألممالمتحدةاألساسيةالخاصةباستقاللالقضاء،مبدأ 44
)ح(.4أشعوبوأدلتهاإلرشاديةبالحقبشأنالحقفيالمحاكمةالعادلةوالمساعدةالقانونية،مبدأمبادئالميثاقاألفريقيلحقوقاإلنسانوال 45
.2.4مبادئبرغهاوس،المبدأ 46
يلالتدابيرالمتخذةمنقبل(،ترشيحالمرشحينوانتخابالقضاةللمحكمةاألوروبيةلحقوقاإلنسان.لالطالععلىتفاص2009)1646مجلسأوروبا،الجمعيةالبرلمانيةقرار 47

 AS/Jur/Inf (2013)،2013يناير/كانونالثاني10الجمعيةالبرلمانيةانظر،"إجراءاتانتخابالقضاةللمحكمةاألوروبيةلحقوقاإلنسان"،لجنةالشؤونالقانونيةوحقوقاإلنسان،
02
لوزراءالختيارالمرشحينلمنصبالقاضيفيالمحكمةاألوروبيةلحقوقاإلنسان.تماعتمادهامنقبللجنةوزراء.واألدلةاإلرشاديةللجنةا4.1وفقرة2المصدرالسابق،فقرة 48

.VوIIIاألجزاءCM (2012) 40 final،2012مارس/آذار28مجلسأوروبابتاريخ
ياً،اعتمدبموجبقرارالجمعيةالعامةاإلعالنالمتعلقبحقومسؤوليةاألفرادوالجماعاتوهيئاتالمجتمعفيتعزيزوحمايةحقوقاإلنسانوالحرياتاألساسيةالمعترفبهاعالم 49

،2014سبتمبر/أيلول23تاحللمجتمعالمدني،بتاريخ؛وانظرقرارمجلسحقوقاإلنسانبشأنالحيزالم8،مادةA/RES/53/144رقم1999مارس/آذار8بتاريخ
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 أننظام العربيةيرغم نصعلىالمحكمة مستقلين، ينصبشكلصريحأنيكونالقضاة لم وظائفهمأنيعلىإالانه فيالمحكمةؤدوا

إ،وليسكممثلينلدولهمبصفتهمالفردية ال. والمحكمةعنصشرطنهذا عدماإلشارةقدتؤديو؛رجوهريمنعناصراستقاللالقضاة

صدد.إلىسوءفهمفيهذاالالصريحةإليه



رأوغيرمباشرمنأيمنأيتدخلمباشرأوغيرمباشر،ومنأيتأثيرمباشبشكليخلوالبدأنيتمكنالقضاةمنممارسةمهامهمو

فيمبادئاألممالمتحدةاألساسية،عليهنصوصمكماهو،كانتشخصأوجهة
50
منالميثاقالعربي،التيتنص12وأيضاًفيالمادة

القضاء،ميعجعلىأن" القضاةمنأيتدخلأوضغوطأواألشخاصمتساوونأمام وتضمنالدولاألطرافاستقاللالقضاءوحماية

".تهديدات،كماتضمنحقالتقاضيبدرجاتهلكلشخصخاضعلواليتها
51




تصرفبصفتهالفردية.إنالقضاةمنالمبادئاألساسيةلحمايةالقضاةمنالتدخالتوالتأثيراتهوضمانأنالقاضيالمعينبالمحكمةيو

لميتمتعديلوالدولويجبأاليُنظرإليهمبصفتهميمثلونالدول.هذهاليمثلون،حتىوإنرشحتهمالدول،فيمحاكمحقوقاإلنسان ما

األوروبيةومحكمةالبلدانسوفتكونالمحكمةالعربيةهيالوحيدةبينمحاكمحقوقاإلنساناإلقليمية،ومنهاالمحكمةالصدد،النظامبهذا

األمريكيةوالمحكمةاألفريقية،التيالتطالببأنيتصرفالقضاةبصفاتهمالفردية.
52




 فترة الوالية .د 
 

الإن منفترة تُعد األساسيةألالضماناتوالية القضاة. أربعسنوات،،منالنظام8بموجبالمادةوستقالليةوحياد لمدة "يُنتخبالقضاة

ويجوزإعادةانتخابهملواليةثانيةغيرقابلةللتجديد".



أثناءو،السيمافيالمحاكمالدولية.ألةتجديداالنتخابلواليةثانيةمنالغيرالمناسبخضوعالقضاةلمسهأناللجنةالدوليةللحقوقيينتعتبرو

إلىتعديلموادالمسودةالخاصةبفترةالواليةلضمانأنيتمانتخابالقضاةلفترةواليةلدوليةللحقوقييناللجنةاعمليةصياغةالنظام،دعت

الممارساتالفضلىالتيتنتهجهاالمحاكمالدولية،كماوردفينظامالمحكمةالجنائيةالدولية،وفيواحدةمطولة.هذهالمقاربةتعكستوجه

نظامالمحكمةاألوروبية.
53
فترةالواليةالواحدةالمطولةتحدمنالتدخالتوالتأثيراتبغيروجهحقفيعمليةانتخابالقضاة،ومنثمإن

يعتمدسوفالدولةالتيالفصلفيأمرسلوكيجبأاليوضعالقاضيفيموضعارسةمهامهمالقضائيةبشكلمستقل،بحيثتمكنهممنمم

عليهافيتجديدفترةواليته.



 ء وإنهاء الوالية اإلعفا .ه 


( من النظام على أن "ال يتم إعفاء القضاة وإنهاء واليتهم إال بموافقة بقية القضاة أن قاض من بينهم لم يعد يفي 5) 15تنص المادة 
بمقتضيات وظيفته ومتطلباتها أو مستوفياً للمعايير التي اختير على أساسها".

54
 

 
 وتنصصبهم أو التي تؤدي إلى إنهاء واليتهم. اواإلجراءات التي بموجبها يمكن إعفاء القضاة من من ال يعّرف النظام بوضوح األسس

للتحقيق المستقل والمحايد والمستفيض، وأن يتم    سيئسلوك أي زعم بسلوك القاضي ل ه يجب أن يخضععلى أنالمعايير الدولية بوضوح 
البد أن ونزيهة، أمام هيئة مختصة ومستقلة ومحايدة تحترم حقوق القضاة.  راءاتاجالفصل في األمر بموجب إجراءات عادلة وفي سياق 
التدابير  ، بما في ذلكمتناسبة العقوباتوالبد أن تكون واقع السلوك القضائي.  فييستند تأديب القضاة إلى معايير واضحة ومستقرة 

واإليقاف عن العمل واإلعفاء من المنصب. ،التأديبية
55

 
 
 مسبقا واضحة ومحددةس يتم إال على أسال عزلهم اوإيقاف القضاة أن نص على للالنظام البد ان يعدل  هأن ة الدولية للحقوقييناللجنتعتبر و
 قيام لل غير مؤهليينيجعل القضاة الذي   سلوك السلوكالوفاء بمقتضيات الوظيفة أو القدرة على عدم  على حاالت تقتصرالتعريف،  دقيقةو
( أن يثبت أن الشخص قد أ" ينص على عدم إعفاء القاضي إال هذا الشأن، فإن نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدوليةفي وواجباتهم. ب

على النحو المنصوص عليه في القواعد اإلجرائية  ي،تضى هذا النظام األساسارتكب سلوكاً سيئاً جسيماً أو أخل إخالالً جسيماً بواجباته بمق
".أن يكون الشخص غير قادر على ممارسة المهام المطلوبة منه بموجب هذا النظام األساسي ب( أو؛ وقواعد اإلثبات

56
 

 
بعد إجراءات نزيهة ومناسبة، منصوص عليها  عفاء من المنصب أو إنهاء الوالية إالاإلال يتم  على أن ال ينص نظام المحكمة العربيةكما 

المعايير  تكرسهاتضمن حقوق القاضي المعني في جلسة عادلة متسقة قواعدها مع ضمانات سالمة اإلجراءات القانونية التي ومسبقاً، 
على سبيل المثال، ينص نظام روما والمعايير الخاصة باإلعفاء من المنصب.  وبالمقابل، توضح انظمة المحاكم الدولية األخرىالدولية. 

                                                           
منمبادئاألممالمتحدةاألساسية.4و2انظرعلىسبيلالمثالالمبدأين 50
)و(.4وانظراألدلةاإلرشاديةاألفريقية،مبدأ1.1انظرأيضاًمبادئبرغهاوس،مبدأ 51
(منبروتوكولالميثاقاألفريقيالخاصبإنشاء1)11(مننظاممحكمةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسان،المادة1)4التفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسان،المادة(منا2)21المادة 52

(.3)28المحكمةاألفريقية.يخضعأعضاءلجنةحقوقاإلنسانللمطالبنفسها،انظرالعهدالدولي،مادة
(.1)23()أ(؛االتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسان،مادة9)36نظامروماالمنشئللمحكمةالجنائيةالدوليةمادة 53
(منالنظام.5)15المادة 54
شأنالحقفيالمحاكمةالعادلةوالمساعدةالقانونية؛مبادئالميثاقاألفريقيلحقوقاإلنسانوالشعوبوأدلتهاإلرشاديةبالحقب20إلى17مبادئاألممالمتحدةاألساسية،المبادئ 55

.69،فقرة12(2010،لجنةوزراءمجلسأوروبا،توصية)17و3.1(،مبادئبرغهاوس،المبدأينف)4القسمأ،المبدأ
(.1)46نظامروما،المادة 56
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لذي يطعن بموجب هذه المادة في سلوكه أو قدرته على ممارسة مهام منصبه على النحو الذي يتطلبه هذا النظام ا ،على أن "تتاح للقاضي...
وفقاً للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات".تلقيها وتقديم الدفوع األساسي، الفرصة الكاملة لعرض األدلة و

57
 

 
أو  ،"فإن الرئيس ،عيل إجراءات اإليقاف عن العمل أو اإلعفاء من المنصبوتنص قواعد إجراءات المحكمة األفريقية على أنه حين يبدأ تف

 جراء المتخذ وأية أدلة أخرى.اإل سيخطر عضو المحكمة المعني، في بيان كتابي يشتمل على أس ،نائب الرئيس إذا اقتضت األحوال،
لغرض، فرصة اإلدالء ببيان، أو تقديم أية معلومات أو في جلسة غير علنية بالمحكمة التي تنعقد خصيصاً لهذا ا ،القاضي المعني ُيمنحو

يتم الفصل في األمرفي جلسة غير علنية تفسيرات يرغب في تقديمها، وتوفير إجابات، شفاهة أو كتابة، على أية أسئلة معروضة عليه. و
بالتصويت إذا ُطلب ذلك".ويجب أن يذكر كل عضو من أعضاء المحكمة رأيه، والقيام  أخرى ال يحضرها عضو المحكمة المعني.

58
 

 
 الئحة اإلجراءات .و 

 
 أن28تنصالمادة على النظام بها،من الخاصة الالئحة تضع لوالمحكمة تستعينهايمكن إعدادهاأن الخبراء"في من تراه بمن

والمتخصصين"،وتحيلهاإلىجمعيةالدولاألطرافبالمحكمةلمناقشتهاواعتمادها.



تقرمبادئبرغهاوسبأن"لدىإنشاءوذاتها.فيحد،وإنماأيضاًإلىالمحكمةفحسبالقضاةإلىاستقاللالمحكمةستقالليةمبدأإيمتدال

منتدخلأيةهيئاتأوبشكليخلوأوتحتإشرافمنظمةدولية،فإنالمحكمةوالقضاةيمارسونمهامهمالقضائيةتابعةالمحكمةكهيئة

،بمافيذلكتوزيعالقضاياعلىالخاصةبالبثفيالقضايااإلجراءاتكلعلىانتنطبقهذهالحريةويجبسلطاتتتبعهذهالمنظمة.

ومكتبالمسجلالخاصبالمحكمة".،مجرياتعملالمحكمةعلىقضاةبأعينهم،و
59
"يجبأنتكونهتؤكدمبادئبرغهاوسعلىأنكما

أ تقرير في حرة فيمورالمحكمة بما الداخلية، المعلومإدارتها ونظام الموظفين، تعيين سياسة إنفاقذلك وتخصيصات وإدارة ات

".الميزانية
60 

 
تُقدمالئحةإجراءاتهاإلىالدولاألطراففيالنظاممنأجلمناقشتهاعندماضغوطعرضةللمزيدمنالوسيكوناستقاللاالمحكمةالعربية

حيثدها،واعتما اإلجراءاتاليمكن تخضع هادفةأن إلىمراجعاتوتعديالت،الى القضاة، وحياد واستقاللية المحكمة استقاللية تأمين

اعتراضات،منقبلجمعيةالدولاألطراف.حتىأو



الخاصةكقاعدةعامة،فالبدأنتكونالهيئاتالقضائيةمختصةبإعدادواو عتمادلوائحإجراءاتها غلبمحاكمحقوقاإلنسانالدوليةوأل.

البروتوكولينص،علىسبيلالمثالويئاتغيرالقضائية،اختصاصاتموسعةفيمايخصتهيئةوإعدادلوائحإجراءاتها.األخرى،وكذااله

وأنالمنشئللمحكمةاألفريقيةعلىأن"تضعالمحكمة إجراءاتها، وتحدد بنفسها االقتضاء".قواعدها تتشاورالمحكمةمعاللجنةعند
61


تقومالمحكمةبإعداد60المادةتنصو نظامهااألساسيوتقدمهللجمعيةالعامةمناتفاقيةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسانعلىأنهفيما

وبناءعلىاالتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسان،فإنجمعيةالمحكمةاألوروبيةللموافقةعليه، الخاصةبها". "تعتمدلوائحإجراءاتها فإنها

إجراءاتالمحكمة.تعت الئحة مد
62
لوائح تضع حقوقاإلنسان، لجنة مثل بموجبمعاهدات، المنشأة فإنهيئاتحقوقاإلنسان وبالمثل،

اإلجراءاتالخاصةبها.
63




:بهدفالدولأعضاءجامعةالدولالعربيةإلىتعديلالنظاماللجنةالدوليةللحقوقيينتدعو،منثمو



i) المتعلقةباستقالليةالمحكمةالعربيةوالمسارموادةاألساسيةالخاصةباستقاللالقضاءفيجميعالدمجمبادئاألممالمتحد

 الوظيفيلقضاتها؛
ii) لقضاة،تحميمنالتدخالتبغيروجهحقأوبشكلغيريرإجراءاتشفافةوشاملةللجميعلترشيحوانتخابوتعييناتوف

 مالئمأوبدوناستحقاق؛
iii) منبينجملةأموراييرمحددةوواضحةودقيقةالتعريف،منها،وانتخابوتعيينالقضاةيستندإلىمعضمانأنترشيح

،والتمثيلالعادللتوازنبينالجنسينفيتوزيعمناصبالقضاةاتوفرالمؤهالتالشخصيةوالقانونيةالمناسبة،واخري،

 مجالحقوقاإلنسان؛فيعليةالمرشحعلىمؤهالتوخبراتفتوفرلمختلفالنظمالقانونية،و
iv) مستحقفيعمليةغيرأوالتأثيربغيروجهحقأوضمانانتخابالقضاةلمدةواحدةمطّولةمنأجلالحدمنالتدخالت

 انتخابالقضاة؛
v) ضمانأنالقضاةالعاملينبالمحكمةيعملونبصفتهمالفرديةوليسكممثلينلدولهم؛ 
vi) القدرةعلىتإيقافالقضاةعنالمضمانأاليت العملعملأوإعفاءهممنمناصبهمإالألسبابعدم أوسوء،وليمهام

ي الذي السلوك غير لجعلهم مفصلالضمؤهلين إجراءات بعد وذلك بمهامهم، منصوصعليهاطالع ومناسبة، وعادلة ة

                                                           
(.4)46نظامروما،المادة 57
(منقواعدالمحكمةاألفريقيةلحقوقاإلنسانوالشعوب.1)7القاعدة 58
1.2مبادئبرغهاوس،مبدأ 59
1.3مبادئبرغهاوس،مبدأ 60
،بروتوكولالميثاقاألفريقيلحقوقاإلنسانوالشعوبالخاصبإنشاءالمحكمةاألفريقيةلحقوقاإلنسانوالشعوب.33المادة 61
االتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسان.)د(من25المادة 62
،المادةOP-CAT(منبروتوكول2)10،المادةCAT(من2)18(منالسيداو،المادة1)19،المادةCERD(من1)10(منالعهدالدولي.انظرأيضاًالمادة2)39المادة 63

.انظرأيضاًالقواعدالمؤقتةلإلجراءاتالتياعتمدتهالجنةالحقوقCED(من6)26لمادة،اCRPD(من10)34،المادةCPMW(من1)75،المادةCRC(من8)43

.E/C.12/1990/4/Rev.1(رقم1989االقتصاديةواالجتماعيةوالثقافيةفيدورتهاالثالثة)
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فيالمعاييرمكرسةالنونيةمسبقاً،تضمنحقوقالقاضيالمعنيفيجلسةعادلةتتفقمعضماناتسالمةاإلجراءاتالقا

 الدولية؛و
vii) ،بوضعالئحةإجراءاتهاوحذفأيةموادتعطيجمعيةالدولاألطراف،شاملحصريوبشكلضمانأنالمحكمةمختصة

 اختصاصمناقشةواعتمادالئحةإجراءاتالمحكمةأوتحديدقواعداإلدارةالداخليةللمحكمة.
 

 

III. (16)مادة  اختصاص المحكمة 



تختص كافةالدعاوىوالنزاعاتالناشئةعنتطبيقوتفسيرالميثاقالعربيلحقوقمنالنظاماألساسيب"16المحكمةبموجبالمادة

اإلنسانأوأياتفاقيةعربيةأخرىفيمجالحقوقاإلنسانتكونالدولالمتنازعةطرفاًفيها".



الميثاقالعربيلحقوقيساعدعلىتحقيقمقاصدوأهدافأنلحقوقاإلنسان"إنشاءمحكمةعربيةمنشأنأنأشارتديباجةالنظاملقدو

الذييجب النهج إن تحققهذهاإلنسان". لكي المحكمة تسلكه األهدافان والمقاصد ضمانهو الفعال فيحاالتاالنتصافالقضائي

.العربيةالمحكمةنشاءفاألساسيإلهوالهدمنصوصعليهافيالميثاقالعربي.ويجبأنيكونهذالحقوقالانتهاكاتا



،بلويتجاوزمداهافيبعضالمتعارفعليهاعالمياحقوقاإلنسانالميثاقوالحقوقالمنصوصعليهافيهيتسقمعالمعاييرإنأغلبمواد

علىسبيلالمثال،يكفلالميثاقحقوقاألفرادذوياإلعاقاتالعقليةأوالبدنية،والجوانب.
64
ويحظرالعنفضدالمرأةوالطفلفينطاق

األسرة،
65
ويكفلاستقاللالقضاء.

66
توافقالميثاقالتموادأنبعضومعذلك،ف تنصعلىسبيلالمثال،وبالكاملمعالمعاييرالدولية.

 والواجباتفيظلالتمييزااليجابيالذيالرجلوالمرأةمتساويانفيالكرامةاإلنسانيةوالحقوقعلىأن"منالميثاقالعربي3المادة

اليتسقمعالمعاييرمقتضىهذاالإن".أقرتهالشريعةاإلسالميةوالشرائعالسماويةاألخرىوالتشريعاتوالمواثيقالنافذةلصالحالمرأة

الدوليالخاصبالحقوقالمدنية فيذلكالعهد بما بينالرجالوالنساء، والسياسية،واتفاقيةالقضاءعلىجميعالدوليةالخاصةبالمساواة

فيها. أطرافاً العربية الدول تكونكلدولجامعة التيتكاد وهياالتفاقية )سيداو(، المرأة التمييزضد أشكال
67
تقييدو مجالمنخالل

إلىتقييدأوإبطالاتمتع3لمادةتطبيقايمكنانيؤديالتيتفرضهاالشريعةوالشرائعالسماويةاألخرى،علىالمرجعيةالمساواةليقتصر

 وممارستها المساواةمععلىحقوقاإلنسانلالمرأة الحقوق،الرجل،قدم يخصالمسائلالمتعلقةبلوحتىاالعترافبهذه فيما السيما

بالزواجوالعالقاتاألسريةوالحقوقالشخصية.



عاماًإذاكانت"التشريعاتالنافذةوقتارتكابالجريمة"تنص18بفرضعقوبةاإلعدامعلىاألفرادتحتسنالميثاقالعربيكمايسمح

علىذلك.
68
لحقوقالطفلو المتحدة فرضعقوبةاإلعدامأوالسجن،وجميعدولجامعةالدولالعربيةأطراففيها،تحظراتفاقيةاألمم

الجر على اإلفراج، إمكانية دون المؤبد أشخاصتحتسن ارتكبها التي عاماً.18ائم
69
المدنية الخاصبالحقوق الدولي وينصالعهد

أشخاصدونالثامنةعشرةمنالعمروالسياسيةعلىأن" ".اليجوزالحكمبعقوبةاإلعدامعلىجرائمارتكبها
70
الحظرحالياًو يعدهذا

القانونالدوليالعرفي.جزءامن



الم حظر ورغم أنه "كما غيريثاقالعربيلـ أو بالكرامة حاطة أو مهينة أو قاسية معاملة معاملته أو نفسياً أو تعذيبأيشخصبدنياً

"،إنسانية
71
فإنالميثاقاليعّرفماالذييعتبرتعذيباًأومعاملةسيئة،بمايتوافقمعالمعاييرالدولية،بمافيذلكاتفاقيةمناهضةالتعذيب

سية.كمااليحظرعاملةأوالعقوبةالقاسيةأوالالإنسانيةأوالمهينة،والعهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياوغيرهمنضروبالم

القاسيةأوالالإنسانيةأوالمهينة.الميثاقالعقوبات



والدين.ويشملمعتقدحريةالفكروالفي"إنسانحقكلد،بمافيذلكوالمعتقوالضميرالدولييكفلالحقفيحريةالفكرالقانونكانإنو

الشعائر بالتعبدوإقامة أومعتقده وحريتهفيإظهاردينه يختاره، ذلكحريتهفيأنيدينبدينما،وحريتهفياعتناقأيدينأومعتقد

المألأوعلىحدة وأمام أومعجماعة، بمفرده والتعليم، ،"والممارسة
72
فإن منالميثاقا1)30المادة الحق( لملعربيتكفلهذا ما

التشريعالنافذ".يتعارضمع
73
متطلباتالغرضوالضرورةوالتناسب،يتجاوزبكثيرالقيودالمنصوصبهذااالستثناءالموسعوغيرالمقيّد

القانونالدوليبوضوحمععارض،وهويتالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية(منالعهدالدولي3)18(والمادة1)30عليهافيالمادة

جوهرهذهالحقوق.تقويضلحقوقاإلنسانومعاييره،ويمكنأنيؤديإلى



                                                           
.2004مايو/أيار22منالميثاقالعربيلحقوقاإلنسان،40المادة 64
(.2)33المصدرالسابق،مادة 65
.12المصدرالسابق،مادة 66
لميصدقالسودانبعدعلىسيداو. 67
.7المصدرالسابق،مادة 68
)أ(مناتفاقيةحقوقالطفل.37مادة 69
منالعهدالدولي.6المادة 70
.2004مايو/أيار22منالميثاقالعربيلحقوقاإلنسان،8المادة 71
منالعهدالدولي.18المادة 72
.2004مايو/أيار22(منالميثاقالعربيلحقوقاإلنسان،1)30المادة 73
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ليصبحمتسقاًمعالمعاييرالعربيلحقوقاإلنسانعلىالمطالبةبتعديلالميثاقاللجنةالدوليةللحقوقيين،فلقددأبتأعالهلألسبابالمذكورةو

 الدولية، اإلعداميو،الحقفيالحياةويضمنبشكلكامل ووالعقوباتحظرعقوبة المهينة، أو الالإنسانية أو بينيضمالقاسية نالمساواة

د.ضميروالمعتقوالوالحقفيحريةالفكرالرجالوالنساء
74




انتكوناختصاصالمحكمةإلى"أياتفاقيةعربيةأخرىفيمجالحقوقاإلنسمنالنظام16تمددالمادةباإلضافةإلىالميثاقالعربي،و

 فيها". طرفاً المتنازعة ،إلىاآلنوالدول بحقوقاإلنسانهيالميثاقالعربي. الخاصة الوحيدة العربية الوثيقة الدوليةترىوفإن اللجنة

،بحيثالميثاقالعربيعلىبشكلحصري،إنلميكنباألساس،مقتصراأنموضوعاختصاصالمحكمةكانيجبأنيكونبللحقوقيين

علىاألمريكيةلمحكمةاألوروبيةومحكمةالبلدانمناحيثيقتصراختصاصكل؛الخرىمعالنظماإلقليميةهذهالمقاربةشابهوتتسقتت

االتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسانوعلىاتفاقيةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسان.
75 

 
قبنودومواديالمحكمةحينتطبتقومأنالضرورييكونللمحكمةاختصاصعلىأحكاموموادمواثيقأخرى،فمنالفيحينيجبأنو

بتأويلهاوتفسيرهابشكلمتسقمعااللتزاماتاألخرىالمترتبةعلىالدولبموجبالقانونبي"أوأياتفاقيةعربيةأخرى"الميثاقالعر

إلنسان.معاهداتحقوقافيذلكالدولي،بما



بأدواتالتفسيرالمرتبطةحصراًبمجالالقانونالدولي،والواردةفياتفاقيةفييناوحينتفسرالميثاقالعربي،فإنالمحكمةالعربيةُملزمة

لقانونالمعاهدات)اتفاقيةفيينا(.
76
للمعنىالذيبحسننيةووفقاً(مناتفاقيةفيينا،فإنالمعاهداتيجبأنتُفسر"1)31بحسبالمادةو

يتطلبهذاتفسيرمعاهداتحقوقاإلنسانبشكليضمنفعاليةالحقوقو".والغرضمنهايعطىأللفاظهاضمنالسياقالخاصبموضوعها

الفعالية،فالبدأاليتمتبالنظروالممارسة.فيالمكفولةبموجبها أويلتلكالمعاهداتعلىلموضوعوغايةمعاهداتحقوقاإلنسانومبدأ

المحكمةاألوروبيةومحكمةالبلداناألمريكيةواللجنة.ولقدكررتحمايةحقوقاإلنسانأفضلتفسيرلاستعماليجبإنماومنحىضيق،

،وعملتعلىتأكيدها.اإلشارةإلىهذهالمبادئاألفريقيةلحقوقاإلنسان
77
ي ومنثمجبكما اعتبارمعاهداتحقوقاإلنسانأدواتحيّة

محكمةالبلداناألمريكية.والمحكمةاألوروبيةكلمنتماعتمادهذاالمبدأوفُعلمنقبلوآلنية،ضوءالظروفاتأويلهاعلى
78




عنهذا،تنص ،الحقةاتالياالتفاقما،،أثناءتفسيرمعاهدةأنيؤخذبعيناالعتبارأنهيجبعلى(مناتفاقيةفيينا3)31المادةوفضالً

.ذاتالصلةقواعدالقانونالدوليكذا،وفسيرماتتيتُظهرالموافقةعلىوممارساتالدولال
79
محاكمحقوقكثيراًماتلجأوفيهذاالصدد،

إلىاال القضائيةاألخرىجتهاداتاإلنساناإلقليمية عنالهيئاتالقضائيةوشبه ،الصادرة
80
،وإلىاإلعالنات

81
وينص كأدواتتفسيرية.

اًعلىأناللجنةاألفريقيةلحقوقاإلنسان"تسترشد...بالقانونالدوليالخاصبحقوقاإلنسانوالشعوب".الميثاقاألفريقيتحديد
82
تعتبرو

للحقوقيين الدولية الماللجنة وعليها،يمكنهةالعربيحكمةأن تبل أن لحقوقا، واإلقليمية باالتفاقياتالدولية فسرتهاسترشد كما اإلنسان،

الصادرةعنهاكأدواتتفسيرية.لياتوباالجتهاداتيجبأنتستعينالمحكمةالعربيةبهذهاآلوالهيئاتالمشرفةعلىتلكاالتفاقيات،









                                                           
رورقةموقفمشتركةبينلجنةالحقوقيينلالطالععلىتحليلأكثرتفصيالًحولهذهالتغييراتالمطلوبإدخالهاعلىالميثاقالعربي،بمايضمناتساقهمعالمعاييرالدولية،انظ 74

،على:2014وليةلحقوقاإلنسان،"المحكمةالعربيةلحقوقاإلنسانالمقترحة:تراجعواعنالعمليةوأعدوهابالشكلالصحيح"،مارس/آذارالدوليةوالفدراليةالد
Eng.pdf-2014-Paper-Position-Court-Arab-content/uploads/2014/03/MENA-cdn.com/wp-j.wpengine.netdnahttp://ic

منالبروتوكولاالختيارياألول2(مننظاممحكمةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسان،والمادة3)62(مناالتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسان،والمادة1)32علىالتوالي،المادة 75
الخاصبالعهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية.

1975بحسبماأوردتفيعام–القانونالمعاهدات.هذهاألدواتبلغتمصافالقواعدالعرفية،وتعتبرهاالمحكمةاألوروبيةلحقوقاإلنسانمناتفاقيةفيين33إلى31المواد 76
ملكةالمتحدة"،المحكمةاألوروبيةلحقوقبصفتهاتنصعلى"باألساس،المبادئالمقبولةللقانونالدولي".انظرقضية"غولدرضدالم–(1980)قبلدخولاتفاقيةفييناحيزالنفاذفي

.29،فقرة1975فبراير/شباط21،ُحكمبتاريخ4451/70اإلنسان،طلبرقم
ضيةهيلير."ق34،فقرة1978سبتمبر/أيلول6،ُحكمبتاريخ5029/71انظرعلىسبيلالمثال"قضيةكالسوآخرونضدألمانيا"،المحكمةاألوروبيةلحقوقاإلنسان،طلبرقم 77

."قضيةمذبحةمابيريبانضدكولومبيا"،محكمةالبلدان186،فقرة2002يونيو/حزيران21كونستانتينوبنجامينوآخرون"،المحكمةاألوروبيةلحقوقاإلنسان،ُحكمبتاريخ

أبريل/نيسان3،اللجنةاألفريقيةلحقوقاإلنسان،297/05"،مراسلةرقم."قضيةسكانلينوهولدرنيسضدزيمبابوي106،فقرة2005سبتمبر/أيلول15األمريكية،ُحكمبتاريخ
.18،فقرة2000مايو/أيار11،اللجنةاألفريقيةلحقوقاإلنسان،205/97."قضيةأمينوضدنيجيريا"،مراسلةرقم115،فقرة2009

فالبدأنتُفسرعلىضوءالظروففي"قضيةتيريرضدالمملكةالمتحدة"أوردتالمحكمةاألوروبيةأن"المحكمةعليهاأنتذكربأناالتفاقيةأداةحية،كماأكدتاللجنة، 78
.بالمثل،فقدذكرتمحكمةالبلداناألمريكيةأن"المحكمةأشارت،كما31،فقرة1978أبريل/نيسان25الجارية"."قضيةتيريرضدالمملكةالمتحدة"،ُحكمالمحكمةاألوروبيةبتاريخ

المعاشالجارية"."قضيةمذبحةفعلتالمحكمةاألوروبيةلحقوقاإلنسانبدورها،ألنمعاهداتحقوقاإلنسانأدواتحية،البدأنيتواكبتفسيرهامعتطوراألزمنةوظروف

.106،فقرة2005سبتمبر/أيلول15البلداناألمريكيةبتاريخمابيرييانضدكولومبيا"،حكممحكمة
تنصعلىسبلتكميليةللتفسيرحينيوجدالتباسأوإبهام،أوحينيكونالتفسيرغريباًأوغيرمقبولمنطقياً.32)ج(مناتفاقيةفيينا.المادة-()أ(3)31المادة 79
كاروف"ذكرتالمحكمةاألوروبية:"ترىالمحكمةأنمحكمةالعدلالدولي،ومحكمةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسان،ولجنةحقوقعلىسبيلالمثالفي"قضيةماماتكولوفوأس 80

هاالالحقةأنالحفاظعلىحيثياتقراراتاإلنسان،ولجنةمناهضةالتعذيبباألممالمتحدة،رغمأنهاجميعاًتتحركبموجبمعاهداتمختلفةعنالتيتتبعهاالمحكمة،فقدأكدتفي

ونالدولي"."قضيةماماتكولوفالحقوقلألطرافوتأكيدهافيمواجهةالمخاطرةبوقوعضرراليمكنجبره،يمثلهدفاًجوهرياًمنأهداففرضاإلجراءاتالمؤقتةفيالقان
.فيقضية"اإلغواءاألخيرللمسيح124،فقرة2005فبراير/شباط4مبتاريخُحك46951/99وطلبرقم46827/99وأسكاروفضدتركيا"،المحكمةاألوروبية،طلبرقم

فيالمجتمعاتالديمقراطية.بوستوسوآخرون(ضدتشيلي"اقتبستمحكمةالبلداناألمريكيةقولالمحكمةاألوروبيةلتعضدبهحجتهاإزاءأهميةالحقفيحريةالتعبير-)أولميدا

.انظرأيضاً"التعديالتالمقترحة69،فقرة2001فبراير/شباط5بوستوسوآخرون(ضدتشيلي"،محكمةالبلداناألمريكية،حكمبتاريخ-ح)أولميدا"قضيةاإلغواءاألخيرللمسي
محكمةإلىمواثيقدوليةأخرىذاتصلة،،حيثأشارتال49،فقرة1984يناير/كانونالثاني19لتطبيعبنوددستوركوستاريكا"،رأياستشاريلمحكمةالبلداناألمريكيةبتاريخ

منهاالسيداو،فيتحديدالتوجهاتالحاليةفيالقانونالدولي.ولميكنذاتصلةكونكوستاريكادولةطرففيالمعاهداتأمال.
تها.علىسبيلالمثالفإنمبادئاألممالمتحدةاألساسيةالستخدامالقوةكثيراًمااقتبستمحاكمحققاإلنساناإلقليميةمنإعالناتدولية،السيمامبادئاألممالمتحدةوإعالنا 81

نضدالمملكةالمتحدة"،المحكمةاألوروبية،واألسلحةالناريةمنقبلموظفيإنفاذالقانونقدتماقتباسهافيقضايااشتملتعلىمزاعمبانتهاكالحقفيالحياة."قضيةمكانوآخرو

،محكمةالبلداناألمريكية،"قضيةزامبرانوفيليزوآخرونضد2007يوليو/تموز4.ُح:مبتاريخ99وفقرة139،فقرة1995سبتمبر/أيلول27مبتاريخُحك18984/91طلبرقم
.86اإلكوادور"،فقرة

منالميثاقاألفريقيلحقوقاإلنسانوالشعوب.60المادة 82

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/03/MENA-Arab-Court-Position-Paper-2014-Eng.pdf
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:بهدفنتعدلالنظامأل،العامةالدولأعضاءجامعةالدولالعربيةوأمانتهااللجنةالدوليةللحقوقيينتدعو،منثمو



i) حقوقاإلنسانالعربيةاألخرىاتفاقياتتفسيرهالموادالميثاقالعربيوفياعتبارهاأثناءخذالمحكمةالعربيةأنتأضمان،

فيذلكااللتزاماتالمترتبةعلىأيةدولةطرففيايقضيةتنظرهاالقانونالدوليلحقوقاإلنسان بما بحيثتمنع،،

 تضاربأوعدماتساقتطبيقتلكالموادمعأيةالتزاماتدوليةأخرىمترتبةعلىالدولاألطراف؛


:إلىالمانةالعامةالدولأعضاءجامعةالدولالعربيةوأاللجنةالدوليةللحقوقيينكماتدعو





ii) بمايضمنالحقفيالحياةوحظرعقوبةبشكلكاملمعالمعاييرالدوليةلحقوقاإلنسانالميثاقالعربييتوافقضمانأن،

القاسيةأوالالإنسانيةأوالمهينة،وضمانالمساواةبينالرجلوالمرأة،وضمانالحقفيحريةوباتاإلعدام،وحظرالعق

د.ضميروالمعتقالفكروال



 

IV.  (18قبول الدعاوى )مادة 

 

مننظامالمحكمةعلىأن"يكوناختصاصالمحكمةمكمالًللقضاءالوطنيواليحلمحله.واليجوزللمحكمةأنتقبل18نصتالمادة
الدعوىفيالحاالتالتالية:

 عدماستنفادطرقالتقاضيفيالدولةالمشكوفيحقهابحكمنهائيوباتوفقالنظامالقضائيالوطني. (1
 الموضوعأماممحكمةإقليميةأخرىلحقوقاإلنسان.رفعالدعوىفيذات (2
 رفعالدعوىبعدستةأشهرمنإبالغالمدعيبالحكمالبات". (3

البدأنتكونالمحاكمكقاعدةعامة،ولوطنيةفيالنظام.بضممبدأالتكاملبينالمحكمةالعربيةوالمحاكمااللجنةالدوليةللحقوقيينترحب

ذلكالمعاهداتالدوليةالتيقضايامزاعمانتهاكاتالحقوقالمكفولةبموجبالقوانينالوطنيةوالدولية،بمافيالوطنيةمختصةبالبتفي

اليكونالقضاءالعديدمندولجامعةالدولالعربيةحاالتقدتنشأفيأنثمةتعتبراللجنةالدوليةللحقوقيينإالأنالدولةطرفاًفيها.تكون

السلطةالتنفيذيةتأثيراًأوسيطرةبغيرفيهاتمارسقادرةعلىإدارةالعدالةبفعالية.وفيالدولالتيأوالتكونالمحاكم،املبالكفيهامستقالً

بشكلصفيكفاءاتالعاملينبالقضاء،أووحينيكونهنالكنقأوجهحقعلىالنظامالقضائي، وحينأ،كبيرحينيكونالفسادمنتشراً

القضاءالوطني.ةبشكلفعليمنطرفنالتكونمضموالحقوقفإناالحكاموفيتنفيذها،اصدارفيغيرمبررةراتكتأخيتكونهنا



مرنةبوجودُحكمباتونهائيصادرعننظامالقضاءالوطنيقبلأنتنظرالمحكمةغيرمنالنظامعلىمتطلبات18تحتويالمادةو

فعاليةسبلاالنتصافالمحليةهذه،بمافيذلكحينتكونإجراءاتييمتكونالمحكمةالعربيةمختصةبتقالبدأنإالانهالقضية.فيالعربية

ماإذاكانتالمحاكمالمحليةقادرةومستعدةعلىأنتبتبشكلفعالوحقيقيفيييمالتقاضيمطولةبشكلغيرمستحق،وكذاأنتتولىتق

يجبأنتكونالمحكمةالعربيةقادرةعلىضمانعدماستخداممبدأاستنفادسبلاالنتصافوالشكاوىالخاصةبانتهاكاتحقوقاإلنسان.

لمثلهذاالعربيةدونإمكانيةإجراءالمحكمة18المادةتقوإذاطب.العربيةالمحليةكوسيلةلمنعأصحابالحقوقمناللجوءإلىالمحكمة

ف سوفتالتقييم، انها قوضفعالية فيمهذه انتهاكاتحقوقالمحكمة وتوفيرسبيلانتصاففعالضد الميثاق، ومواد أحكام يخصإنفاذ ا

اإلنسانفيالدولاألطراف.



تحميمنتقويضستنفادسبلاالنتصافالمحليةتوفرصياغاتأكثردقةحولاوآلياتاألممالمتحدةالتيهناكجملةمناآللياتاإلقليميةو

 اآللياتفعالية التطبيقهذه لمطلبضيقالمنخالل المرن غير االنتصافالمحليةاستنفادأو سبل إجراءاتو. فإن المثال، علىسبيل

بلاالنتصافالمحليةهيئاتاألممالمتحدةتنصعادةعلىأنهليسمنالضرورياستنفادسامامالشكاوىالتيتسمحبالمراسالتالفردية

سبلاالنتصافمطولةبشكلغيرمعقولأواليُرجحأنتؤديإلىانتصاففعال".عندما"تكون
83
البروتوكوالتاالختياريةالخاصةوتقر

صراحةبوجوداستثناءماعيةوالثقافيةبالعهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسيةوالعهدالدوليالخاصبالحقوقاالقتصاديةواالجت

سبلاالنتصافالمحلية،عندماتكونسبلاالنتصافالمحلية"مطولةبشكلغيرمعقول".علىقاعدةاستنفاد
84
حقوقكماأوضحتلجنة

 مجال سبلاإلنسان أن مضيفة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد بروتوكول بموجب المحلي االنتصاف سبل استنفاد

وفرةوفعالة.االنتصافالتيتكفلهاالدولالبدأنتكونمت
85
ذكرتاللجنةأنالحاجةالستنفادسبلاالنتصافإذاكانتليستلهافرصةو

نجاح"بشكلموضوعي".
86
لجنةحقوقاإلنسانبأنقاعدةسبلاالنتصافالمحليةيجبأالتؤديالستبعادقضيةيجرينظرهاقضتكما

دعّيُمعدماقتصادياً.نيةلمُفيدولةغيرمستعدةأوغيرقادرةعلىتوفيرالمساعدةالقانو
87




ةاليجوزاللجوءإلىالمحكمةإالبعداستنفادطرقالطعـنالداخلي:"ه(مناالتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسانعلىأن1)35تنصالمادةو

".وبناءعلىالقرارالداخليالنهائيتةأشـهربدءامنتاريخصدورسة،وفيخاللمهلةالقانونالدوليالمعترفبهاعامكماحددتهامبادئ

                                                           
)هـ(منالبروتوكولاالختياريالتفاقيةحقوقالطفلوالخاصبإجراءاتالمراسالت.7،والمادةCRPD-OP)د(من2او،والمادة(منبروتوكولالسيد1)4يشملهذاالمادة 83
واالجتماعيةوالثقافية.(منبروتوكولالعهدالدوليالخاصبالحقوقاالقتصادية1)3()ب(منبروتوكولالعهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية،والمادة2)5المادة 84
،وثيقةاألممالمتحدة1982أكتوبر/تشريناألول21،بتاريخ84/1981"قضيةغويليرموإجناسيوديرميتبارباتووآخرونضدأوروغواي"،لجنةحقوقاإلنسان،مراسلةرقم 85
.(4)9،فقرة112(في1990)CCPR/C/OP/2رقم

،وثيقةاألممالمتحدةرقم1989أبريل/نيسان6،بتاريخ225/1987،ورقم210/1986ضدجامايكا"،لجنةحقوقاإلنسان،مراسلةرقم"قضيةإيرلبراتوإيفانمورغن 86
CCPR/C/35/D/210/1986(1989)،(.3)12فقرة

(.3)7(،فقرة1991)CCPR/C/43/D/230/1987،وثيقةاألممالمتحدةرقم230/1987"قضيةهنريضدجامايكا"،مراسلةرقم 87
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فإنالمحكمةاألوروبيةمسؤولةعنقبولأوعدمقبولالقضايا.ولقدأقرتالمحكمةاألوروبيةبالحاجةإلىالمرونةفيما،(4)35المادة

يخصاستنفادسبلاالنتصافالمحلية.
88
لقائيُمطلق".ُمطلقةواليمكنتطبيقهابشكلتغيرذكرتالمحكمةأنالقاعدة"و

89
وفيمعرض

،أيأنيكونمحددوقتفيالممارسةفيوفيالنصأناالنتصافالبدأنيكون"انتصافاًفعاالًالمحكمةتكرر(،1)35تفسيرالمادة

شكاوىالُمدعيويوفراحتماالتنجاحمعقولة".بتعلقُمتاحاًلمنيحتاجه،ويمكنأنيوفراالنتصاففيماي
90
كمارأتالمحكمةأنهناك

ظروفخاصةحيثيصبحالمدعيفيحّلمنمطلباستنفادسبلاالنتصافالمحلية.
91
علىسبيلالمثال،فإنانتهاجالسلطاتالوطنيةو

فيحاالتعدمحتىإلحاقهمالضرربالغيراليعيقرفعدعوىأمامالمحكمةأومسؤولينبالدولةنهجاًسلبياًإزاءمزاعمجديةبسوءسلوك

استنفادسبلاالنتصافالمحلية.
92




القضية"بعداستنفادسبلحالةلمحكمةاألفريقيةواللجنةاألفريقيةعلىضرورةإاماماالدعاوىقبولمتطلباتتنصالنظاماألفريقي،وفي

اإلجراءمطولبشكلغيرمستحق". يكونمنالواضحأنهذا لم ما االنتصافالمحلية،
93
معرضتفسيراستنفادسبلاالنتصاففيو

نالمحلية،ذكرتاللجنةأنها"لمتنظرأبداًلمطلباستنفاداالنتصافمحلياًبصفتهينطبقحرفياًفيحالكانتهناكظروفعمليةتحولدو

تهاكات".كلانتهاكمناالنحالةبالنسبةللمشتكيأنيلجأللمحاكمالمحليةفيحبذاقاالنتصافأولميكنميتحق
94




فينظامالبلداناألمريكية،تعلناتفاقيةالبلداناألمريكيةصراحةأنليسثمةمطلبباستنفادسبلاالنتصافالمحليةإذا:و



أو(أ" الحق لحماية السليمة القانونية واإلجراءات الطرق يوفر ال المعنية للدولة الداخلي القانون انتهاكهكان المدعى  ا.الحقوق
ال(ب طرق استعمال من انتهك قد حقه أن يدعي الذي الفريق حرم استنفادهاطعنإذا من منع أو  .المحلية
".السالفةالذكرطعننتيجةاستعمالطرقالالمبررلهفيإصدارحكمنهائيإذاحصلتأخير(ج

95




أكدت ولقد البلداناألمريكية منسبل"عأنهمحكمة يظهرأناألطرافتحرم دونفحصلمدىجدية،أوألسبابتافهةاالنتصافندما

،الدعوى أوإذا الستخدامسبلانتصافبعضاألفرادسعيهاهوعرقلةأثرالحكومةويكونثبتوجودممارساتأوسياساتتسمحبها

".شكلياتبدونمعنىمحض"يصبحهذهاللجوءإلىسبلاالنتصافللغير"،فإنمنشأنهاأنتتوفرمحلية
96
لقدخرجتمحكمةالبلدانو

غيراألمريكيةبُحكممماثلللجنةحقوقاإلنسانإزاءعدمانطباقمبدأاستنفادسبلاالنتصافالمحليةعندمايكونالشخصالمعدماقتصادياً

ُمَمكنمنالحصولعلىمساعدةقانونية.
97




من اعتبرتكل األوروبية،كما المحكمة
98
اإلن لحقوق األفريقية والشعوب،واللجنة سان

99
األمريكية، البلدان ومحكمة

100
حقوق ولجنة

اإلنسان،
101
محلية،اليعنيالمحاكمالقضائيةأمامبأياجراءاتمنجراءالتقدمبشكوىأومناالنتقامالضحيةأوممثلهالقانونيخوفأن

المحلية.استنفادسبلاالنتصافبدعوىعدمامامهذهالهيآتانتفاءإمكانيةرفعالشكوى



تعربأيضاًعنقلقهاإزاءإشارةالنظامإلىاللجنةالدوليةللحقوقيينباستنفادسبلاالنتصافالمحلية،فإنالمرتبطةدوقيالوباإلضافةإلى

الممارسةالفضلىفيأنييناللجنةالدوليةللحقوقتعتبرويالوطني"كمقياسلتقييمماإذاكانالحكمباتاًونهائياًأمال.انوناستخدام"النظامالق

الشأنهيما (1)35ليالمواداالتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسانواتفاقيةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسان،علىالتواعليهتنصهذا
القانونالدولي"متعارفعليهابشكلعامفيالقواعدالاستنفادسبلاالنتصافالمحليةوفقاًلـ"()أ(التيتتناولتقييم1)46و

102
التقيدإن

دكثيراًمنقدرةالقضاةبالمحكمةالعربيةعلىقبولالقضايافيالحاالتالتيتتوفرفيهاسبلاالنتصافحبالنظامالقانونيالوطني"سوفي

                                                           
اسباتعدةأنثمةحاجةإلىالمرونةفي"قضيةرينغيسينضدالنمسا"قضتالمحكمةاألوروبيةبأن"المفوضيةاألوروبية]لحقوقاإلنسان[منثممحقةتماماًفيإعالنهافيمن 88

.89،فقرة1971يوليو/تموز16،حكمبتاريخ2614/65ينغيسينضدالنمسا"،المحكمةاألوروبية،طلبرقمفيتطبيققاعدة"استنفادسبلاالنتصافالمحلية."قضيةر
.40،فقرة2009فبراير/شباط19حكمبتاريخ2334/03"قضيةكوزاسيوغلوضدتركيا"،المحكمةاألوروبية،طلبرقم 89
.انظرأيضاً"قضيةأكديفاروآخرونضدتركيا"،المحكمة76،فقرة1999يوليو/تموز28،حكمبتاريخ25803/94م"قضيةسيلمونيضدفرنسا"،المحكمةاألوروبية،طلبرق 90

30،حكمبتاريخ53946/00.وانظر"قضيةفانيضدفرنسا"،المحكمةاألوروبية،طلبرقم68،فقرة1996سبتمبر/أيلول16،حكمبتاريخ21893/93األوروبية،طلبرقم
.53،فقرة2004مبر/تشرينالثانينوف
.76،فقرة1999يوليو/تموز28،حكمبتاريخ25803/94"قضيةسيلمونيضدفرنسا"،المحكمةاألوروبية،طلبرقم 91
.68،فقرة1996سبتمبر/أيلول16،حكمبتاريخ21893/93قضيةأكديفاروآخرونضدتركيا"،المحكمةاألوروبية،طلبرقم 92
(منبروتوكولإنشاءالمحكمةاألفريقيةلحقوقاإلنسانوالشعوب.2)6(منالميثاقاألفريقيلحقوقاإلنسانوالشعوب،والمادة5)56والمادة50ادةالم 93
(،فقرة1995)100/93و56/91و 47/90و25/89"قضيةمجموعةالمساعدةالقانونيةالمجانيةوآخرونضدزائير"،اللجنةاألفريقيةلحقوقاإلنسانوالشعوب،مراسلةرقم 94
ةعلىحياته.انظر"جوند.أوكوضد.فيقضيةأخرى،أعلنتاللجنةقبولالمراسلة"بناءعلىمبدأاالستنفادالبناءلسبلاالنتصافالمحلية"،حيثفرالمشتكيمنبلدهخشي37

.19،فقرة2000نوفمبر/تشرينالثاني6اإلنسانوالشعوب،،اللجنةاألفريقيةلحقوق232/99كينيا"،مراسلةرقم
(مناتفاقيةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسان.2)46المادة 95
،محكمةالبلداناألمريكية،1989يناير/كانونالثاني20.حكمبتاريخ68،محكمةالبلداناألمريكية،"قضيةفيالسكويزرودريغز"،فقرة1988يوليو/تموز29حكمبتاريخ 96

.93ربيوسوليسكوراليس"،فقرة،محكمةالبلداناألمريكية،"قضيةفايرنغا1989مارس/آذار15.حكمبتاريخ71"قضيةغودينيزكروز"،فقرة
()ب(،مناتفاقيةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسان(،محكمةالبلدان2)46()أ(،و2)46(و1)46رأياستشاريبشأناالستثناءاتعلىاستنفادسبلاالنتصافالمحلية)مواد 97

.31(،فقرة1990،)OC-11/90األمريكية،
.75إلى73،الفقرات1996سبتمبر/أيلول16،حكمبتاريخ21893/93دتركيا"،المحكمةاألوروبية،طلبرقم"قضيةأكديفاروآخرونض 98
.36،فقرة2000مايو/أيار11اللجنةاألفريقيةلحقوقاإلنسان،147/95"قضيةالسيرداوداكوجواراضدغامبيا"،مراسلةرقم 99

()ب(،مناتفاقيةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسان(،محكمةالبلدان2)46()أ(،و2)46(و1)46استنفادسبلاالنتصافالمحلية)موادرأياستشاريبشأناالستثناءاتعلى. 100

.31(،فقرة1990،)OC-11/90األمريكية،
6.4،فقرة1998أكتوبر/تشريناألول20،بتاريخ594/1992"قضيةإرفينغفيليبضدترينيدادوتوباغو"،لجنةحقوقاإلنسان،مراسلةرقم 101
قضيةبراتومورغنضدجامايكا"كمااعتمدتلجنةحقوقاإلنسانعلىمبادئعامةمنالقانونالدوليفيمايخصتقييممدىتحققمطلباستنفادسبلاالنتصافالمحلية.في" 102

راسخةفيالقانونالدوليوفيسوابققراراتاللجنة".انظر:ذكرتأن:"كونقاعدةسبلاالنتصافالمحليةالتتطلباللجوءللطعنالذيالفرصةنجاححقيقيةله،هيقاعدة

،وثيقةاألممالمتحدةرقم1989أبريل/نيسان6،بتاريخ225/1987،ورقم210/1986"قضيةإيرلبراتوإيفانمورغنضدجامايكا"،لجنةحقوقاإلنسان،مراسلةرقم

CCPR/C/35/D/210/1986(1989فقرة)(.3)12
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و الدولية، للمدعيبشكلاليستوفيالمعايير المحلية لذلك، إقليميةإمكانيةكنتيجة محكمة أمام نظرالقضية ولحقوقاإلنسان. تكررلقد

استنفادسبلشرطالتيتحّلالمدعينمنساألسكأحدعلىالقواعدالمتعارفعليهافيالقانونالدوليمرارااعتمادهاالمحكمةاألوروبية

االنتصافالمحلية.
103




منمصلحةالمحكمةأالتُجلبأمامهاقضيةمنظورةفيمحفلقضائيآخر،فمنغيره(منالنظام،ففيحينأن2)18بالنسبةإلىالمادةو

الواضحمنصياغةالمادةإذاكانتالقضاياالتيتخص"ذاتالموضوع"تمتدلتشملأموراًذاتصلةقويةبالدعوىاألصلية،أمأمورربما

منقِبلالشخصنفسهحتىتصبحخاضعةكانلزاماًأنتُرفعالقضيةاماإذتنبثقعننفسالواقعةبشكلعام.كماأنهليسمنالواضح

(.2)18ألحكامالمادة


وتؤكدلجنةحقوقآلياتاألممالمتحدةوالمحاكماإلقليمية.المعاييرالدولية،بمافيذلكمع(لتتسق2)18صياغةالمادةالبدمنتعديلو

عدمن...سالةمنأيفردإالبعدالتأكدمتنظرفيأيةر"لنعلىأناللجنةمعاهداتاألخرى،اتالمنشأةبموجبالهيئاإلنسان،شأنهاشأن

."تحقيقالدوليأوالتسويةالدوليةمنقبلهيئةأخرىمنهيئاتاليةفعلكونالمسألةذاتهامحلدراسة
104
فيمعرضتفسيرهذهالمادة،و

)أ(منالبروتوكولاالختيارياألولىالبدأنتُفهمعلى(2)5ذاتها"وفقاًلمعنىالمادةأكدتلجنةحقوقاإلنسانعلىأن"مفهوم"المسألة

أنهاتشملنفسالدعوىالمتعلقةبالفردنفسه،والمقدمةمنهأومنشخصآخرلهحقالتصرفنيابةعنهأمامجهةدوليةأخرى".
105




"سبقتقديمهاإلىآليةدوليةأخرىللتحقيقأوفيجوهرهاتتعلقبمسألةمماثلة""علىأنالقضيةلنتُقبلإذاكانتينصالنظاماألوروبيو

التسويةوالتحتويعلىمعلوماتجديدةذاتصلة".
106
هذااألمربشكلدقيقعلىأنالمسألةتعتبرمتماثلةةولقدفسرتالمحكمةاألوروبي

واألطرافوالمظالممتماثلة".وقائععندماتكون"ال
107




،السيماعندماتكونسبلاالنتصافغيرمستوفيةالالزمإقامةالدعوىخاللهافيمايخصمدةالشهورالستةيجبمراعاةالمرونة،وأخيراً

االستثناءاتعلىقاعدةفيهاتنطبقالحاالتالتينفياألمريكيةلحقوقاإلنسانألبلدانردفيالئحةإجراءاتلجنةالقدوللمعاييرالدولية.و

سبلاالنتصافالمحلية ،استنفاد اللجنة". تحددها كما معقولة، زمنية يخصو"يمكنعرضالشكوىفيإطارمدة فيما عنذلك، فضالً

والظروفالخاصةباالنتهاكتاريخالذيوقعفيهاالنتهاكالمزعومالتقّدراللجنةفإنحسابالفترةالزمنيةالالزمانقضائهاقبلرفعدعوى"

ةعلىحدة".فيكلحال
108
ةمنتاريخوقوعالزمنيالفترةغياباالنتصافالفعال"تبدأفيهومنجانبها،فقدقضتالمحكمةاألوروبيةبأن

الالحقبمقدمالدعوى".ضررأوال،أوآثارها،األعمالهذهاإلجراءاتالمشتكىمنها...أومنتاريخالمعرفةبوقوعاألعمالأوبدأ
109




ضمان:بهدفنتعّدلالنظامألالدولأعضاءجامعةالدولالعربيةاللجنةالدوليةللحقوقيينتدعو،منثمو





i) عدمتمكنهممنعندمطلباستنفادسبلاالنتصافالمحليةمنعأصحابالحقوقمناللجوءللمحكمةالعربيةأثراليكونأن

منأنتكونالمحكمةمختصةبتقييممدىفعاليةسبلاالنتصافلهذهالغايةالبداللجوءإلىسبلانتصاففعالةفيدولهم،و

الحاالتالتيتكونالمحلية،بمافيذلك يُرجحأنتؤديإلىحلالالتيأو،اإلجراءاتمطولةبشكلغيرمستحقفيها

 اإلنسان؛قدرةوقابليةالمحاكمالمحليةعلىالتصديبفعاليةوبشكلحقيقيالنتهاكاتحقوقفعال،وكذلكتقييم
ii) دزعمهمبوقوعهمإلىالمحكمةالعربيةعن،أوالخاضعينلواليتها،جميعاألفرادعلىأراضيالدولةالطرفلجوءإمكانية

 ؛منقِبلأيمناألطرافالمتعاقدةتدخلضمناختصاصالمحكمةضحاياالنتهاكات
iii) للقانون المتعارفعليها المحكمةالعربيةعلىالقواعد ونهائياً،الدوليأنتعتمد المحليباتاً كانالُحكم إذا لدىتحديدما

 وليسعلىالنظمالقانونيةالوطنيةبشكلحصري؛
iv) تقييدمجالانطباقمسألة"الدعوىفيذاتالموضوع"بحيثيقتصرعلىالدعاوىالمرفوعةمنمقدمالدعوىنفسهفي

اإلنسان لحقوق أخرى إقليمية محكمة أمام الموضوع منذات المستبعدة وحدها هي الدعاوى هذه مثل تكون بحيث ،

 اختصاصالمحكمةالعربية؛و
v) هيالجهةالوحيدة،وأنتكونالمحكمةمنإبالغالمدعيبالحكمالباتستةأشهرخاللرفعالدعوىإزالةالقاعدةالخاصةب

 .علىمالبساتكلقضيةعلىحدةبناءماإذاكانتالدعوىقُدمتفيظرفمهلةزمنيةمعقولةالمختصةبتحديد










  

                                                           
."قضيةأوستيرفيكضد77إلى71والفقرة67،فقرة1996سبتمبر/أيلول16،حكمبتاريخ21893/93ةأكديفاروآخرونضدتركيا"،المحكمةاألوروبية،طلبرقم"قضي 103 

.40و1980،36نوفمبر/تشرينالثاني6،حكمبتاريخ7654/76بلجيكا"،المحكمةاألوروبية،طلبرقم
()أ(منالبروتوكولاالختياريالتفاقيةسيداو،2)4البروتوكولاالختيارياألولالخاصبالعهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية،انظرأيضاًمادة()أ(من2)5المادة 104

()ج(منالبروتوكولاالختياريللعهدالدوليالخاصبالحقوقاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافية.2)3والمادة
7.2،فقرة1983مارس/آذار31بتاريخCCPR/C/OP/2،وثيقةاألممالمتحدةرقم75/1980يةدويليوفاناليضدإيطاليا"،لجنةحقوقاإلنسان،مراسلةرقم"قض 105
(مناالتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسان.b)(2)35مادة 106
.63،فقرة2011فبراير/شباط1،حكمبتاريخ23205/08"قضيةكاروسيوتيسضدالبرتغال"،المحكمةاألوروبية،طلبرقم 107
(منالئحةإجراءاتلجنةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسان.2)32المادة 108
.106،فقرة2013ديسمبر/كانوناألول17،حكمبتاريخ20688/04"قضيةنيكولوفاوفاندوفاضدبلغاريا"،المحكمةاألوروبية،طلبرقم 109
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V.  (19حق اللجوء للمحكمة )مادة 



منالنظامحقاللجوءللمحكمةعلى"]الـ[دولةالطرفالتييدعيأحدرعاياهاأنهضحيةانتهاكحقمنحقوقاإلنسان".19تقصرالمادة

 أو منظمة تقوم أن الحققبول وقت أي في أو األساسي للنظام االنضمام أو"يجوزللدولاألعضاءعندالمصادقةأنهكماتنصعلى
 أنه رعاياها أحد يدعي التي الدولة ذات لدى اإلنسان حقوق فيمجال والعاملة المعتمدة الحكومية غير الوطنية المنظمات من أكثر

األفراد.".اليُمنححقاللجوءللمحكمةإلىالمحكمة إلى باللجوء اإلنسان منحقوق حق انتهاك ضحية



فيماهاآلياتالشكاوىالقائمةبينالدولالتستخدم،ألسبابدبلوماسيةوسياسيةالمحكمةمنفعاليتها.و19المادةفرغأنتمنالمرجحجداو

 حقوقاإلنسان. ويخصقضايا يتضحهذا حقوقاإلنساناإلقليميةمنجليا يخصعملمحاكم فيما العملية عشراتالسنينمنالتجربة

فيمابينالدولأمامحتىاآلنشكاوىأيعلىسبيلالمثال،لميتمتقديموالقائمة،والهيئاتالخاصةباألممالمتحدةالمنشأةبموجبمعاهدات.

العربية.افيمايتعلقبالمحكمةفمختلسيكونوضعهدات.وليسثمةمايوحيبأنالمعاالهيئةمنهيئاتاألممالمتحدةالمنشأةبموجبأي



فيالتيتسعىلتحقيقاالنتصافاإلقليميةوالدوليةمحاكمالمكوناتجوهريوأهممكونمنجوءللمحكمةهوحقإنحقاألفرادفيالل

ولىالمسوداتاألولقدكانتإحدىانتهاكاتحقوقاإلنسان.حاالت تحتويعلىأحكاملحقوقيينالدوليةللجنةالللنظامالتياطلعتعليها

ومنظماتاللجنةالدوليةللحقوقيينولقدأدانت.النسخةالنهائيةمنالنظامهذهالمادةُحذفتمنتيححقاألفرادفياللجوءللمحكمة.إالأنت

النظام.أخرىبشدةحذفإمكانيةلجوءاألفرادللمحكمةمنحقوقاإلنسان
110
دونهذاالعنصر،يُرجحأنتصبحالمحكمةالعربيةدائرةو

قليالم إال ليستأمامها فارغة، ُوجدتحاكمة إن القضايا، اصالمن فعالة أداة لنتصبح وقطعاً فيتحقيقال، الدولدوللعدالة جامعة

ضمانإتاحةحقاللجوءللمحكمةاإلنسانمالميتمتعديلهللضحاياانتهاكاتحقوقةلاالعدتحقيقأداةلاألساسيالنظاميكونلنوالعربية.

حقمنحقوقوقوعهمضحاياالنتهاك،عندمايزعموناضعينلواليةهذهالدولخالفيأراضيالدولاألطراف،والمتواجدينلكافةاألفراد

واليةالمحكمة.التيتشملهااإلنسان



فيمسودةالنظامالتيعرضتفيولاعتماده.ديلآخرتمإدخالهعلىالنظامقبالخاصةبحقاللجوءللمحكمةتعضعفاألحكامولقدكرس

منالنظامتسمحللجنةحقوقاإلنسانالعربيةبإحالةقضاياإلىالمحكمةالعربية19مايو/أيارفيالبحرين،كانتالمادة26و25مؤتمر

فعلتحينتخفقفيالتوصلإلىتسويةو كما المادة، التشكيكفيجدوىهذه تم ولقد الدوليةاللجنةديةفيقضيةتخصشكوىفردية.

ألنللحقوقيين نظراً ليس، ه حقوقاإلنسانالعربية للجنة ألنالنظامأياختصاصلحالياً ونظراً مناألفراد، لنظرفيالشكاوىالمقدمة

مجلسجامعةمنمقترحايلميظهرأيمقترحمنأيةدولةطرففيالميثاقالعربي،أووصامتبشأنكيفسيتمتمديدهذااالختصاص.

.19فعاليةللمادةضمانفراد،ومنثماألالدولالعربية،لتعديلالميثاقالعربيبمايمنحاللجنةاختصاصالنظرفيالشكاوىالمقدمةمن

غيرمنيبقىبالفعل،.وببساطةمنالنسخةالنهائيةللنظامعربيةإلىالمحكمةالعربيةتمحذفاإلشارةإلىلجوءلجنةحقوقاإلنسانالولقد

،مايو/أيار26و25كيفتمدمجالنصالخاصبإحالةلجنةحقوقاإلنسانالعربيةلقضاياإلىالمحكمةالعربيةإلىمسودةتماماالواضح

.منالنسخةالنهائيةثمحذفذلكالنص



.فالمنظماتغيرالحكوميةالياتعلىنفسالقدرمناإلشكالالخاصبحقلجوءالمنظماتغيرالحكوميةللمحكمةالعربيةالنصينطويو

معتمدة،بمعنىأنتكونقدتمتالموافقةعليهامسبقاً،منالمنظماتتكونوعندماتقبلالدولبهذااللجوءيمكنهااللجوءللمحكمةإالعندما

هاممارسةاختياراتماليمكناالعتمادعلىدولةالو.ضحيةانتهاكحقمنحقوقاإلنسانيدعيأحدرعاياهاأنهالطرفالتيدولةالقبل

منو.حقوقاإلنسانعنحاالتانتهاكاتلمساءلةالدولةالمسؤولةعناعتمادهاهذهالمنظماتتسعىحينفيمايخصاعتمادالمنظمات

لجوءاألفرادللمحكمةبموجبأحكامهذهالمادةغيرقابلللتحقق.المرجحتماماًأنيبقىحق



المحكمةإجراءاتالينصالنظامعلىوسائلإضافيةيمكنلألفرادأوالمنظماتمنخاللهااللجوءإلىالمحكمة،مثلاالنضمامإلىكما

ءخبراء.أوآرا،أوتدخالتمنالغير،أومنخاللتقديممذكراتودية،كأطرافمهتمة



يكونعنإن منعنصرجوهريبحقرفعالشكاوىمناألفرادكالتيتقرحقوقاإلنساناألخرىاالساسيةلمحاكمنظمالالنظامأبعدما

دولاألطرافوكذلكمنأياالتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسانعلىسبيلالمثالعلىتقديمالشكاوىمنالوتنصالمحكمة.عناصرقيام

ضحاياالنتهاكاتمنقبلأيمنالدولاألطراففياالتفاقية.هممنظمةأومجموعةأفراد،يزعمونوقوعوشخصأ
111
فضالًعنذلك،

دالةوإدارتهابالشكللصالحإحقاقالع"يمكنهالمحكمة،فإنرئيسالمحكمةاإلجراءاتأمامفحتىعندمااليكونالفردأوالمنظمةطرفاًفي

".جراءاتإلىتقديمتعليقاتكتابية،أوالمشاركةفياإليدعو"أيشخصمعنيالمالئم"أن
112
لجنةالحقوقيينكالمنظماتعديدة،وتستفيد

الدولية،بشكلمنتظممنهذهاإلمكانية.



بشأنانتهااللجنةاألفريقيةأمامألفرادوالمنظماتذاتوضعالمراقبوفيالنظاماألفريقي،يمكنل كاتحقوقاإلنسانولفترفعقضايا

انتباهالمحكمةإليها،فيحالتقديمالدولاألطرافإلعالنبقبولهذاالتدخل.
113
وليسهناكمطلببأنيكونلألفرادأوالمنظماتصلة

 إلىالمحكمة. لجوئه إتاحة منأجل النتهاك، مباشرة ضحية الفرد يكون أن مثل بالقضية، والمنظماتأووثيقة لألفراد تقديميمكن يضاً

مراسالتللجنةاألفريقية،التييمكنهاأنتقرررفعقضيةإلىالمحكمةاألفريقية.
114


                                                           
league-http://www.icj.org/arab-.متوفرباإلنجليزيةوالعربيةعلى:2014أغسطس/آب31رسالةمفتوحةإلىوزراءخارجيةالدولاألعضاءبجامعةالدولالعربية،110 

rights/-human-of-court-a-establish-to-action-postpone-should2014ديسمبر/كانوناألول4تماالطالع.
مناالتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسان.34المادة 111
منقواعدالمحكمة.44راءاتتقديمالطلباتبالتدخلواردةفيالقاعدةمناالتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسان.إج36المادة 112
(منبروتوكولالميثاقاألفريقيالخاصبإنشاءمحكمةأفريقيةلحقوقاإلنسانوالشعوب.6)34(والمادة3)5المادة 113
()أ(منبروتوكولالميثاقبشأنإنشاءمحكمةأفريقية1)5منقواعدإجراءاتاللجنةوالمادة118إلى93منالميثاقاألفريقيلحقوقاإلنسانوالشعوب،والقواعد55المادة 114

لحقوقاإلنسانوالشعوب.

http://www.icj.org/arab-league-should-postpone-action-to-establish-a-court-of-human-rights/
http://www.icj.org/arab-league-should-postpone-action-to-establish-a-court-of-human-rights/
http://www.icj.org/arab-league-should-postpone-action-to-establish-a-court-of-human-rights/
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إجراءاتالمحكمةاألفريقية،فحتىعندماالتقدمالدولةإعالناًبقبوللجوءالفردأوالمنظمةللمحكمة،فإنبإمكانالمحكمةوبموجبالئحة

الفردأوالمنظمةالذينقدمواالمراسلةإلىاللجنة."،أنتستمعإلىلذلك"إذارأتضرورة
115
حكمةسلطاتعامةفضالًعنذلك،فإنللمو

باالستماعإلىأيشاهدأوخبيرأوأي المحكمةأناقوالهأوهأوتأكيداتمنشأنشهادتهكونيشخصبأيةصفةأخرى، علىأنتساعد

بمهمتها.االضطالع
116
يمكنللمح الغاية، معلوماتأوولتحقيقهذه تقديم تختارها، أو تختاره أنتطلبمنأيشخصأومؤسسة كمة

التعبيرعنرأيأوتقديمتقريرحولأيةنقطةبعينها.
117




البلداناألمريكيو البلداناألمريكيةمنخاللاإلحالةعنطريقلجنة لحقوقاإلنسانحقاللجوءلمحكمة البلداناألمريكية ةتتيحاتفاقية

،ومنخاللالشكاوىالمقدمةمنالدولاألطرافللمحكمة،
118

أساساًمراسالتصدرهاأنالقضاياالُمحالةللمحكمةمناللجنةممعالعلم

مناتفاقيةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسان44المادةوتنص.إنحقاللجوءللجنةعامومتسعالمجالتتلقاهااللجنة.وبالفعل،فالتيفراداأل

حقأليشخصأوجماعةأوأيةهيئةغيرحكوميةمعترفبهاقانوناًفيدولةأوأكثرمنالدولاألعضاءفيالمنظمة،أني:"هعلىأن

".فضالًعنأنهماإنتتمإحالةالقضيةترفعإلىاللجنةعرائضتتضمنشجباًأوشكاوىضدأيخرقلهذهاالتفاقيةمنقبلدولةطرف

،بشكلمنفصلعنإلىالمحكمة،يصبحبإمكانضحاياانتهاكاتحقوقاإلنسانتقديممرافعاتوطلباتوأدلةةمريكيإلىمحكمةالبلداناأل

اللجنة.
119




لكييكونوالضحاياوالدورالذييجبأنيلعبوهأمامالمحكمةالعربية.وضعالتنصيصعلىفياألساسيللمحكمةالعربيةيخفقالنظامو

في دول،فمناألساسيضماندورمهمللضحايافيالفرادومنقبلاألمرتكبةمنقبلالحاالتانتهاكاتحقوقاإلنساناالنتصاففعاالً

علىتعويضالضحاياونصافإباإلضافةإلىكانالبدأنينصنظامالمحكمةالعربيةو.امامالهيآتاإلقليميةوالدوليةجراءاتالقانونيةاإل

تعززهذهالتدابيرأنمنأجلضمانفعاليةالمحكمة،البدومنالتمثيلالقانوني.فياإلجراءات،بمافيذلكمنخاللمشاركتهمالكاملة

الئحةالداخليةللمحكمةوالممارساتالتيتحترمحقوقالضحايا.بال
120




إذأناألغلبيةالعظمىمنضحاياانتهاكات،حقوقاإلنسانأهمدورلمحكمةإجماالً،فإننظامالمحكمةالعربيةأخفقفيأنينصعلىو

المحكمةالتيستنشأبموجبموادونصوصالنظامتكونحقوقاإلنسانلنتتمكنمناللجوءإلىالمحكمةبأيسبيلمنالسبل.ويُرجحأن

.ةفعالغير



تحقيقمايلي:الدولالعربيةإلىتعديلالنظامبهدفالدولاألعضاءفيجامعةاللجنةالدوليةللحقوقيينمنثم،تدعوو


i) دزعمهمإلىالمحكمةالعربيةعن،أوالخاضعينلواليتها،علىأراضيالدولةالطرفيلجأجميعاألفرادأنإمكانيةضمان

 ؛منقِبلأيمناألطرافالمتعاقدةتدخلضمناختصاصالمحكمةبوقوعهمضحاياالنتهاكات
ii) بأنيقدمتعليقاتهكتابةأوأنيشاركفيالجلسات؛اختصاصدعوةأيشخصمعنيللمحكمةضمانأن 
iii) أيةمنظمةمجتمعترفعأنإمكانيةتذليلأيعقباتقدتحّدمنقدرةمنظماتالمجتمعالمدنيعلىاللجوءللمحكمة،وضمان

في،مدني منقبلأيمنالشكاوىإلىالمحك،دولةطرفالوليسفقطالمنظماتالمعتمدة حولأيانتهاكمزعوم مة

 األطرافالمتعاقدة؛
iv) الممارسةالفعالةلحقاللجوءللمحكمةالمكفولأليمناألشكال،بأيشكل،الدولاألطراففيالنظامضمانأالتعرقل

 شخصأوجماعةمناألشخاص؛و
v) تنضمكأطرافمهتمةأوتقدممعلوماتكمذكراتتوفيرسبلأخرىللجوءللمحكمة،بمافيذلكلألفرادوالمنظمات،بحيث

 وديةللمحكمةأوآراءخبراء.


 تدعو للحقوقيينكما الدولية بمااللجنة العربية المحكمة الميثاقالعربيونظام إلىمراجعة وأمانتها العربية الدول جامعة الدولأعضاء

األفرادوإحالةالقضاياإلىالمحكمةالعربية.يضمنتمكينلجنةحقوقاإلنسانالعربيةمناستقبالشكاوى



 

VI. حماية الضحايا والشهود 



عنتقييدلجوء فإنالنظاميخفقأيللمحكمةالعربيةاألفرادفضالً الدول، فيتأكيدوضمانالتزام األعضاءبالحمايةالكاملةللضحاياضاً

منالمشاركينفي وقوعإجراءاتوالشهودوغيرهم أيالمحكمة،وضمانعدم وم.ضدهأعمالانتقامية علىأن5)23تنصالمادة )

 بدورهم للقيام التسهيالت كافة لهم وتقدم الالئحة،في المبين النحو على والمادية القانونية بالحماية النزاع أطراف اوممثلو الشهود"يتمتع
الدولالمحكمة أمام جميع التزام على الينصتحديداً كما شهود. الذيناليشاركونبصفة إلىالضحايا النصاليشير علىأنهذا ."

المحكمة.فيإجراءاتاألطرافبضمانحمايةجميعالمشاركين

                                                           
()ج(.3)29قواعدالمحكمةاألفريقية،قاعدة 115
.46(منقواعدالمحكمة.انظرأيضاًالقاعدة1)45القاعدة 116
(منقواعدالمحكمة.2)45القاعدة 117
مناتفاقيةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسان.61لمادةا 118
28إلى16التيانعقدتفيالفترةLXXXVقواعدإجراءاتمحكمةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسان،تمتالموافقةعليهامنقبلالمحكمةأثناءدورةانعقادهاالعاديةرقم 119

(منقواعدالمحكمة(.كمايبقىالضحاياأومنيمثلهمعلىاطالع2)25وجدعدةضحايا،يتمتعيينُمتدخلواحدمشترك)مادة(.حيثي1)25،مادة2009نوفمبر/تشرينالثاني

منقواعدالمحكمة.39باألحداثطيلةمدةالمداوالت.انظرعلىسبيلالمثالالمادة
من63القاعدةيةعقدجلساتغيرعلنيةعندمايكونهذافيصالححمايةاألطراف.انظرعلىسبيلالمثالعلىسبيلالمثال،فإنالئحةالمحكمةيجبأنتأتيعلىذكرإمكان 120

(منقواعدالمحكمةاألفريقيةلحقوقاإلنسانوالشعوب.2)43قواعدالمحكمةاألوروبيةلحقوقاإلنسان،والمادة
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جسيمةللقانونالدوليلحقوقاإلنساننتصافوالجبرلضحايااالنتهاكاتالالحقفياالاألساسيةوالتوجيهيةبشأنإنمبادئاألممالمتحدة

للقانوناإلنسانيالدولي،تؤكدفيال واالنتهاكاتالخطيرة وسالمتهمالضحاياوأسرهم،"أمنعلىضرورةاتخاذتدابيرلضمان10مبدأ

البدنيةوالنفسيةوخصوصيتهم".
121
نالمجنيعليهممناسبةلحمايةأمتخذتدابيرلمحكمةالجنائيةالدوليةبأن"تلنظامرومايطالببالمثل،و

".والشهودوسالمتهمالبدنيةوالنفسيةوكرامتهموخصوصيتهم
122
بمافيهاالسن،باراًلجميعالعواملذاتالصلةوتوليالمحكمةفيذلكاعت

.والصحةونوعالجريمةالمرتكبةوالجنس
123
تمحاكمحقوقاإلنسانفيالعديدمننظموآليامنصوصعليهتدابيرالحمايةوهذاالنوعمن

أونصصراحةعلىأن"يعلىسبيلالمثال،فإنالبروتوكولالمنشئللمحكمةاألفريقيةوالدوليةواإلقليميةاألخرى. يتمتعأيشخص،

بال المحكمة أمام يمثلون الذين لألطراف ممثل أو الضرورية،والحمايةشاهد، الدوليتسهيالت للقانون ومهامهم،وفقاً وظائفهم ألداء

المحكمة أمام ".وواجباتهم
124
الدوليالخاصبالحقوقاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافيةفينصعلى البروتوكولاالختياريللعهد :انأما

المعاملةأوشكلمنأشكالسوءييخضعونلواليتهاألتخذالدولةالطرفجميعالتدابيرالمناسبةلكفالةعدمتعرضاالشخاصالذينت"

".التخويفنتيجةلمايقدمونهالىاللجنةمنبالغاتعمالبهذاالبروتوكول
125
كمانّصنظاممحكمةالبلداناألمريكيةعلىتدابيرحماية

 فتح من الدول إجراءاتلمنع علىعائالتهم أو الضغوطعليهم لممارسة أو الخبراء، الشهود أو الشهود أو الضحايا ضد نييجةقانونية

إلىالمحكمة.ونهاقدمالتييراءاآلمعلوماتأوأوالللتصريحات
126




ولقدلجأتاآللياتاإلقليميةفيحاالتعدةإلىفرضتدابيرمؤقتةأواحترازيةلدعمحمايةالشهود.
127
وكمانذكرأدناه،فإنالنظاملميأت

.أيضاعلىذكرمثلهذهاإلجراءات



:بهدفالدولأعضاءجامعةالدولالعربيةوأمانةالجامعةإلىتعديلالنظامللحقوقييناللجنةالدوليةتدعو،منثمو



i) تتخ أن ضمان ذ أمن لحماية المناسبة التدابير جميع العربية المحكمة في المشاركين والشهود أماماإلجراءاتالضحايا

 ؛و،وسالمتهمالبدنيةوالنفسيةوكرامتهموخصوصيتهمالمحكمة
ii) المحكمة،بمافيذلكمنخاللإجراءاتالدولاألطرافالحمايةالفعالةللضحاياوالمشاركيناآلخرينفيتكفلضمانأن

الخاصةاإلجراءاتضمانعدمخضوعهمأليشكلمنأشكالالضغوطأواالنتقامأوالمعاملةالسيئةجراءمشاركتهمفي

 بالمحكمة.




VII. ستشاريةاألحكام واإلجراءات المؤقتة واآلراء اال 

 

".قوةالنفاذ"بأحكامالمحكمةتتمتعبموجبالنظام،
128
البدأنتودعالمحكمةالُحكمفيغضونستينيوماًمنتاريخانتهاءالمحكمةمنو

مداوالتها.
129
 ذات واقعة ظهرت إذاأساسية؛ب( إجرائية لقاعدة مخالفة الحكم تضمن إذايُقبلالتماسإعادةالنظرفيالحكمإذا:"أ(و

 المذكور الطرف جهل يكون أال على االلتماس، طالب والطرف المحكمة منكل الحكم صدور عند يجهلها كان الحكم في حاسم تأثير
؛ظاهر بشكل اختصاصها المحكمة تجاوزت إذاعليها؛د( استند التي األسباب الحكم يوضح لم إذا؛ج(منه إهمال عن ناشئًا الواقعةبهذه

 وجه تغيير إلى أدى المحكمة أعضاء أحد على تأثير وقع إذا؛و(الحكم في التأثير شأنه من كان تزوير أو تدليس أو غش وقع إذاهـ(
".الدعوى في الرأي

130




 قانونية مسألة أي حول رأيًا تصدر أن لها،التابعة الهيئات أو المنظمات إحدى أو"بناءعلىطلبمجلسالجامعةويمكنللمحكمةأيضاً
".اإلنسان بحقوق متعلقةعربية اتفاقية أي أو بالميثاق صلة ذات

131




،فهوالينصعلىلىأنتكونأحكامالمحكمةنهائيةوغيرقابلةللطعنعنقلقهامنأنهبينماينصالنظامعاللجنةالدوليةللحقوقيينتعرب

الصلةبالمراقبةيذحالعدماالمتثالللحكم.إنالبندالوحيدابيرإنفاذفيللمراقبةتشرفعلىتنفيذهذهاألحكام،والينصعلىتدأيةآلية

هو فيإطارالمواإلنفاذ يتحضنصصعليه العربية المحكمة االمتثاللريرسنويتقلر ويُقدمحولحاالتعدم التقريرألحكام، إلىهذا

                                                           
إلنسانواالنتهاكاتالخطيرةللقانونمبادئاألممالمتحدةاألساسيةومبادئهاالتوجيهيةبشأنالحقفياالنتصافوالجبرلضحايااالنتهاكاتالجسيمةللقانونالدوليلحقوقا 121

.A/RES/60/147،رقم2006مارس/آذار21اإلنسانيالدولي،قراراعتمدتهالجمعيةالعامةبتاريخ
(مطلوبمناالدعاءأيضاًاتخاذهذهاالحتياطات.1)68(مننظامروماالمنشئللمحكمةالجنائيةالدولية.بموجبالمادة1)68المادة 122
(مننظامروما.5)68(و2)68ثمةإجراءاتإضافيةمخصصةلحمايةالضحاياوالشهودواردةفيالمواد 123
اقاألفريقيلحقوقاإلنسانوالشعوبالخاصبإنشاءالمحكمةاألفريقيةلحقوقاإلنسانوالشعوب.(منبروتوكولالميث3)10المادة 124
منالبروتوكولاالختياريالملحقبالعهدالدوليالخاصبالحقوقاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافية.13المادة 125
مناالتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسانتطالبالدولبأال"تعيقبأيشكلالممارسةالفعالة34نسان.وكذلكالمادةمنقواعدإجراءاتمحكمةالبلداناألمريكيةلحقوقاإل54المادة 126

لفردية...أنيتمكنالفعاللنظامالشكاوىاللحق"فياللجوءللمحكمةمنخاللتقديمالشكاوى.عندتفسيرمجالهذهالحماية،ذكرتالمحكمةاألوروبيةأنه"مناألهميةبمكانللعمل
همأوتعديلها".)قضيةأكسويالمدعونأوالمدعونالمحتملونمنالتواصلبحريةمعاللجنةدونخوفمنالخضوعأليشكلمنأشكالالضغوطمنالسلطاتمنأجلسحبشكاوا

(.رغمأنتدابيرالحمايةهذهموجهةإلىالحقفيتقديمالشكاوىمن105فقرة،1996ديسمبر/كانوناألول18حكمبتاريخ21987/93ضدتركيا،المحكمةاألوروبية،طلبرقم

األفراد،فهيتُظهرالتأكيدعلىااللتزامبحمايةمنيلجؤونللمحكمةعموماً.
بدولةنيكاراغوابـ"حمايةأرواحهموسالمتهمالبدنية".وكانعلىسبيلالمثالفيقضيةثالثةأفرادتقدموابشكوىللجنةالبلداناألمريكية،أمرتاللجنةبتدابيراحترازيةتطال 127

التهديدالموجهإلىأحداألفرادالمذكورينمنرئيسنيكاراغوا.قضيةأناياضدنيكاراغوا،قراربتدابيراحترازية،على:
http://www.worldcourts.com/iacmhr/eng/decisions/1999.02.12_Anaya_v_Nicaragua.pdf

منالنظام.26المادة 128  
.((5)25تودعالمحكمةالحكممتضمناًحيثياتومسبباتالحكملدىمسجلالمحكمةخاللثالثينيوماًمنصدوره)المادة(منالنظام.1)25المادة 129
(منالنظام.2)27المادة 130
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لكنالنظامصامتإزاءكيفيةحصولالمحكمةعلىالمعلومات الدولاألعضاء. جمعية التقريروما الخياراتهيالمطلوبةإلعدادهذا

تلقيالتقرير. عند الدولاألعضاء لجمعية المتاحة
132
يو أنالنظام الجمعيةنصرغم داخلياعلىانتضع الدولنظاما منقبلجمعية

 يحدداألعضاء، اآللية.اعتماد هذه يضمنفعالية ما فليسثمة األحكام، لتنفيذ آلية
133
الترىو للحقوقييناللجنة منالظروريأنبدولية ه

نفسه.األساسيتدابيرمحددةللمراقبةواإلنفاذإلىالنظاماضافة



يةقويةاألخرىبآلياتمراقبةوإنفاذتستعينالنظماإلقليمو علىسبيلالمثال،فإناالتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسانتنصعلىالتزامو.

 األوروبية.منصريح المحكمة أحكام بتنفيذ قضية أية األطراففي الدول
134
تنفيذ لإلشرافعلى نظام إنشاء على تنصاالتفاقية كما

األحكام،وهيلجنةوزارية.
135
كانقدتماليقتصردوراللجنةالوزاريةوفيمعرضاإلشرافعلىتنفيذاألحكام، إذا علىالنظرفيما

ماأيضاًلهاأنتقدرماإذااالنتهاكاتوإعادةالحالإلىماكانعليهقبلاالنتهاك(،إنوإنهاءعويضعادل،إنصافالضحيةفحسب)سدادت

".التزالمستمرةأوإلنهاءانتهاكات،مماثلةلتلكالتيتبينوجودهالمنعانتهاكاتجديدةعامةقدتمتبنيإجراءات"كان
136
منثم،فإنو

األحكام التيسمحتبوقوعاالنتهاك.اإلشرافعلىتنفيذ إلىالوصوللألسبابالجذرية منها، الفرديةوموقفالضحايا يتجاوزالقضية

وحينتكوناللجنةغيرواثقةمنكيفيةتفسيرالُحكم،يمكنهاالتقدمللمحكمةاألوروبيةببيانتطلبفيهالتوضيح.
137




اعتمادتدابيرمؤقتة"لإلعرابعنالقلقو/أوتقديماقتراحاتفيماللجنةالوزاريةحكامالمحكمةاألوروبية،يمكنوفيحالعدماالمتثالأل

يخصاحترامالتنفيذ".
138
أكثرمنقرارمؤقت.اللجنةالوزاريةالدولفيتنفيذأحكامالمحكمة،اعتمدتتفيهاقعديدةأخفحاالتوفي

139


كلاجتم،بشكلعامو االمتثالتوضععلىأجندة اعاتفإنحاالتعدم الوزارية إلىأناللجنة المعنيةوتبقىعلىاألجندة الدولة توفر

التعويضالعادلالذيأمرتبهالمحكمةأوأيةإجراءاتأخرى.معلوماتعنالوفاءب



لحكمالصادرعنالمحكمة.الدولةالرافضةلالمتثاللضدانتهاكاتالدفعبإجراءاتللجنةالوزاريةكمايمكن
140
قواعدعملاللجنةوردفيو

.إضافيتوضيحاي"دون،استثنائيةيظروفأنمثلهذهالتدابيرالتُتخذإال"ف
141
إلىحكامالمحكمةقديؤديوأخيراً،فإنعدماالمتثالأل

وروبية.مننظامالمحكمةاأل8والمادة3بموجبالمادةالدولةالطرفباسحاءبانطلبمنلجنةالوزرتجميدالحقفيالتمثيلوإلى
142




منقبلالدولاألعضاءمنأجلتنفيذمعينةأوحتىتوصيبتبنيتدابيرفيتمكينالمحكمةمنأنتأمركذلكيةبيخفقنظامالمحكمةالعرو

فيمامحاكمحقوقاإلنساناإلقليميةاألخرىأمامكانباإلمكانإثراءالنظاممنخاللاالسترشادبالممارساتالقائمةمنذعقودواألحكام.

ب يتعلق لألحكام. الدول تنفيذ وضمان جلساتلمراقبة وتعقد للدول امتثال أوامر األمريكية البلدان محكمة تصدر المثال، هذاعلىسبيل

أمرامتثال.40وأصدرتقضية22للنظرفيجلسة15عقدتمحكمةالبلداناألمريكية،مثال،2010عاموفي.االمتثال
143
واستندت

سلطة هذه األمريكية البلدان محكمة بعلى أل"السلطاتاللصيقة االمتثال بمراقبة الخاصة حكامها".مهامها
144
 تكون أن جلساتويمكن

وضعأدلةتوجيهيةلاللتزامبأوامرالجبر.علىنية.وأخيراً،ساعدتالمحكمةالدولعلاالمتثالهذه
145




تعتبرو للحقوقييناللجنة القضاءهوأنالدولية الكاملألحكام القانونالتنفيذ ومكونالغنىعنهمن،عنصرأساسيمنعناصرسيادة

الحقفياالنتصافالفعالوالجبرفيقضاياانتهاكاتحقوقإنفاذاليمكن،ودونهذاالعنصرضمانسالمةاإلجراءاتالقانونية.مكونات

اإلنسان.



ف أحكامومنأجلضمان بتنفيذ الخاصة األطرافبالتزاماتها الدول الكامللضمانوفاء االهتمام إيالء من فالبد العربية، المحكمة عالية

اإلشرافعلىالتنفيذ،وأنتكونالمحكمةمختصةبأنبالمحكمةواالمتثاللها،بمافيذلكمنخاللضمانأنيُعهدإلىهيئةمراقبةمستقلة

منأجتوضحللدول كانتلالتنفيذالكامللألحكاموتفعيلاألطرافالتدابيرالواجباتخاذها إذا فيذلكالنظرفيما بما المحكمة، أحكام

 وإمكانيةفرضعقوبات. غيرفعالة، هيئةمراقبةالتُكونواإلجراءاتاألخرىالمتخذة فمنالمناسبإنشاء الصدد، منمكونةفيهذا

اء،كماهوحالجمعيةالدولاألطراف.ممثلينعنالدولاألعض
146


                                                           
منالنظام.29المادة 132
(منالنظام.3)4المادة 133
(مناالتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسان.1)46المادة 134
زراءمنوزراءخارجيةكلمن(مناالتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسان:"يُحالالُحكمالنهائيللمحكمةإلىلجنةالوزراء،التيتشرفعلىتنفيذه".تتكونلجنةالو2)46المادة 135

اءمجلسأوروبا.الدولأعض
فياالجتماعرقم2006مايو/أيار10)تبنتهالجنةالوزراءفي(منقواعدإجراءاتلجنةوزراءمجلسأوروباالمشرفةعلىتنفيذاألحكاموشروطالتسوياتالودية2)6القاعدة 136
.لنوابالوزراء(964
مناالتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسان.(3)46المادة 137
منقواعدإجراءاتلجنةوزراءمجلسأوروباالمشرفةعلىتنفيذاألحكاموشروطالتسوياتالودية.16القاعدة 138
ديسمبر/كانوناألول2،قبلأنتلتزمتركيابسدادالتعويضللمدعيفي2001واآلخرفي2000فيقضية"لويزيدوضدتركيا"،أصدرتلجنةالوزراءقرارين،أحدهمافي 139

فيقضيةلويزيدو1998يوليو/تموز28بشأنالُحكمالصادرعنالمحكمةاألوروبيةلحقوقاإلنسانبتاريخDH(2000)105:لجنةوزراءمجلسأوروبا،قرارمؤقترقم2003

يوليو/تموز28بشأنحكمالمحكمةاألوروبيةلحقوقاإلنسانبتاريخDH (2001)80؛لجنةوزراءمجلسأوروبا،قرارمؤقترقم2000يوليو/تموز24ضدتركيا،اعتمدفي
.2001يونيو/حزيران26فيقضيةلويزيدوضدتركياالذياعتمدفي1998

(مناالتفاقيةاألوروبيةلحقوقاإلنسان.5)–(4)46المادة 140
(منقواعدإجراءاتلجنةوزراءمجلسأوروباالمشرفةعلىتنفيذاألحكاموشروطالتسوياتالودية.2)11القاعدة 141
.(منبروتوكولالمحكمةاألفريقية،لديهاآليةمراقبةيشرفعليهاالمجلسالتنفيذي)كانسابقاًمجلسالوزراء(2)29كذلكفإنالمحكمةاألفريقيةبموجبالمادة 142
.10،ص2010التقريرالسنويلمحكمةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسان 143
السابق. 144
السابق. 145
(منالنظام.2)4المادة 146
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لإصدارالُحكمالنهائي.أنتفرضالمحكمةتدابيرمؤقتةقبفضالًعنعدمكفايةالموادالخاصةبالمراقبةوالتنفيذ،فإنالنظامالينصعلىو

لمنشأةبموجبمعاهداتواآللياتاإلقليمية،جميعالمحاكمالدوليةتقريباً،ومنهامحاكمحقوقاإلنسان،وكذاهيئاتاألممالمتحدةاوتنص

 "تدابيراحترازية". أو وفيبعضاألحيانتُسمى"تدابيرمرحلية" فرضتدابيرمؤقتة، التدابيرإنعلىإمكانية علىفرضهذه القدرة

المؤقتةعملأساسيمنأعمالأي أوشبهقضائيةمنوطبها والسيماةجهةقضائية يخصالنظرفيشكاوىالنظرفيالمنازعات، فيما

األفرادالمتعلقةبانتهاكاتحقوقاإلنسان.



تخدمالتدابيرالمؤقتةغرضالحفاظعلىالحقوقالتييزعمطرفمنأطرافالنزاعأنهامنتهكة،إلىأنيتمتسويةالنزاعمنعادةماو

قبلالهيئةالمختصةذاتالصلة،وهيالمحكمةالعربيةفيهذهالحالة.وفيحالوجودنزاعحولحقوقاإلنسان،فإنآليةحقوقاإلنسان

أيضاًاالضطالعبمهاموقائية.والعدالة،تحقيققادرةليسفقطعلىاألكثرفعاليةهيال الصدد،فالبدمنأنتتوفرالتدابيروإنما فيهذا

فرضأنيحوليمكنوالمؤقتةلوقفالضررقبلوقوعهأولوقفضررقائمومنعهمناالستمرار،أوعلىاألقللتخفيفآثارذلكالضرر.

قبلإتمامالنظرفيالشكوى.قبالضحاياأوالضحاياالمحتملينتلحقدغيرقابلةللجبررتدابيرمؤقتةدونوقوعأضرا



ومنظماتأخرىإلىالنصعلىتدابيرمؤقتةفيالنظام،لتمكينالمحكمةالعربيةمنالتدخلفياللجنةالدوليةللحقوقيين،دعتمنثمو

رجوععنه.إناآللياتاإلقليميةاألخرى،الاليمكنجبرهأوضرراًبضررجسيمأوالحاالتالتيقديواجهفيهامقدمالدعوىخطراًمحدق

بموجبمعاهداتوالمعنيةبإجراءاتالمراسالت،تو المنشأة آلياتاألممالمتحدة الشأن.ويمكنلوكذا لمحكمةفرأمثلةذاتصلةفيهذا

القضية".الجراءاتصالحالسيرالجيدتمادلصالحاألطرافأولاألوربيةعلىسبيلالمثالفرضإجراءاتتعتبرها"واجبةاالع
147
يمكنو

للجنةالبلداناألمريكيةأنتطلبمنالدولاألطراف تدابيراحترازية"فيالقضايا،"بادرةمنالمحكمةأوبطلبمنطرفبم"، اعتماد

".القضيةأوااللتماسأوبموضوعباألفراديلحققدضرراليمكنجبرهإلحاقالتيتشكلخطرمهمةوالمستعجلةال
148
ويمكنللمحكمة

العدالة". لمصلحة لصالحاألطرافأو ضرورية "تراها مؤقتة تدابير األطرافإصدار أحد علىطلبمن بناء األفريقية
149
و يمكنبل

ضرورةقصوى.ضتدابيرمؤقتةإذارأتاألمرذافرللمحكمةاألفريقيةأنتعقدجلسةاستثنائيةللبتفي
150
هيئاتاألممالمتحدةالمنشأةأما

الخاصبالحقوق الدولي والعهد والسياسية، المدنية الخاصبالحقوق الدولي العهد تنفيذ بمراقبة المختصة تلك ومنها بموجبمعاهدات،

الطفل،واتفاقيةحقوقاألشخاصذوياإلعاقةاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافية،واتفاقيةسيداو،واتفاقيةمناهضةالتعذيب،واتفاقيةحقوق

فهيبدورهاتنصعلىإمكانيةفرضتدابيرمؤقتة.جميعاألشخاصمناالختفاءالقسري؛واالتفاقيةالدوليةلحماية
151




:بهدفالدولأعضاءجامعةالدولالعربيةوأمانةالجامعةإلىتعديلالنظاماللجنةالدوليةللحقوقيينتدعو،منثمو



i) النّصعلىآليةمستقلةوفعالةللرصدتشرفعلىتنفيذأحكامالمحكمة؛

ii) ضمانأنالمحكمةمختصةبإصداراجراءاتخاصةيجبأنتعتمدهاالدوللتنفيذاحكامالمحكمة؛ 
iii) لتدخلضماناختصاصالمحكمةبفرضتدابيرمؤقتةيمكناتخاذهاقبلإصدارالُحكمالنهائي،وتمّكنالمحكمةالعربيةمنا

 .فيالقضاياالتيقديواجهفيهارافعالدعوىخطراًمحدقاًبضررجسيمالرجوععنهأواليمكنجبره


 

VIII. مقر المحكمة 

 

من نظام المحكمة العربية على أن مقر المحكمة هو المنامة، البحرين، وأنه يجوز للمحكمة أن تجتمع في أي مكان آخر  3تنص المادة 
 الدولة األخرى.بموافقة مسبقة من هذه 

 
كما ثبت من واقع العديد من تقارير هيئات األمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان المستقلة، فإن وضع حقوق اإلنسان في البحرين على 

.جد مترديمدار السنوات األخيرة كان 
152

 إلى حملة قمعية عنيفةعلى مدار السنوات األربع األخيرة تحديداً، سعت السلطات البحرينية و 
حرية التعبير  لحقهم فيواضح ، في خرق ، وقيادات المعارضةوالمتظاهرين السلميين ،المدافعين عن حقوق اإلنسانومستمرة ضد 

 خارج نطاققتل الحاالت  بما في ذلك، الجسيمة لحقوق اإلنساننتهاكات االجملة من عن ة كانت السلطات البحرينية مسؤول والتجمع. ولقد
أمام المحاكم العادية واالستثنائية على السواء.  الغير عادلةمحاكمات الو التعسفي، اإلعتقالتوقيف والسيئة، والمعاملة التعذيب وال، وقانونال

                                                           
http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf(منقواعدالمحكمةاألوروبيةلحقوقاإلنسان،على:1)39القاعدة 147

 http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/rulesiachr.aspمنقواعدإجراءاتلجنةالبلداناألمريكيةلحقوقاإلنسان،على:(1)25القاعدة148 

.األمريكيةلحقوقاإلنسانالبلدان(منقواعداجراءاتمحكمة1)26االطالعأيضاًعلىالمادة
(منقواعدالمحكمةاألفريقيةلحقوقاإلنسانوالشعوب.1)51القاعدة 149
(.2)51السابق،قاعدة 150
(منبروتوكولالعهد1)5؛المادة2012يناير/كانونالثاني11بتاريخCCPR/C/3/Rev.10منقواعدإجراءاتلجنةحقوقاإلنسان،92أتىذكرالتدابيرالمؤقتةفي:القاعدة 151

يناير/كانونالثانيCERD/C/35/Rev.31(منقواعدإجراءاتلجنةالقضاءعلىالتمييزالعنصري،3)94الدوليالخاصبالحقوقاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافية؛القاعدة

منالبروتوكول6؛مادة2014سبتمبر/أيلولCAT/C/3/Rev.61لجنةمناهضةالتعذيب،منقواعدإجراءات114(منالبروتوكولاالختياريللسيداو؛قاعدة1)5؛مادة1989

(مناتفاقيةحمايةجميع4)31؛المادة 2014يونيو/حزيران،CRPD/C/1 5عاقة(منقواعداجراءاتلجنةحقوقاألشخاصذوياإل1)64االختياريالتفاقيةحقوقالطفل؛مادة

 القسري.األشخاصمناالختفاء
35،فقرات2014فبراير/شباطرA/HRC/25/55/Add.3،28انظرعلىسبيلالمثالتقريرالمقررالخاصالمعنيبحالةالمدافعينعنحقوقاإلنسان،مارغاريتسيكاغيا، 152
؛تقريرالمقرر35إلى22،فقرات2013مايو/أيارA/HRC/23/39/Add.230؛تقريرالمقررالخاصالمعنيبحريةالتجمعالسلميوتكوينالجمعيات،مايناكياي،47إلى

إلى14الفقرات2012فبراير/شباطA/HRC/19/61/Add.4،29الخاصالمعنيبالتعذيبوغيرهمنضروبالمعاملةأوالعقوبةالقاسيةأوالالإنسانيةأوالمهينة،خوانمينديز،

.2013،و"التدخلوالتقييدوالهيمنة"،يونيو/حزيران2014مالمعارضةوترسيخاإلفالتمنالعقاب"،مايو/أيار؛وانظرأيضاًتقاريرهيومنرايتسووتش"تجري23

http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/rulesiachr.asp
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من العقاب.مرتكبيها إفالت ، وكذلك يستمر انقطاعوتستمر انتهاكات حقوق اإلنسان المذكورة بال 
153
إن استضافة المحكمة العربية في دولة  

يقوض مصداقية من شأنه أن أيضاً  في ضمان أي من أشكال المحاسبة عليها، تخفق إنما و، فحسب هذه االنتهاكاتليست مسؤولة عن مثل 
 المحكمة وفعاليتها.

 
بالقانون الدولي لحقوق المعنية  الدولة أن قرار تحديد الدولة المضيفة للمحكمة البد أن يستند إلى التزام اللجنة الدولية للحقوقيينترى و

لمواثيق في ا طرفااالتجاه مثالً أن تكون الدولة المضيفة  هذاالمؤشرات في بعض إن معاييره. التنفيذها لهذا القانون وومعاييره واإلنسان 
طويل من االنتهاكات الموسعة والممنهجة لحقوق اإلنسان يجب أن ن تنفذها بشكل فعال. إن أي دولة ذات سجل وأ الدولية لحقوق اإلنسان

الدولة المستضيفة للمحكمة. كما أن الدولة المضيفة البد أن تكون مستعدة وقادرة على توفير الضمانات  المتعلق بتحديدار قرالُتستبعد من 
دفاعاً عن حقوق اإلنسان بمعزل عن أي  من أجل تأدية وظائفهم فيها للقضاة والعاملين الضرورية الالزمة للمحكمة، بما في ذلك الضمانات

تشمل هذه الضمانات مثالً حماية الضحايا وممثليهم والشهود ومنظمات المجتمع المدني وأو ضغوط دون وجه حق.  ،أو قيود ،تدخالت
فإنها تشير إلى حماية الشهود وممثلي األطراف فقط،  ( من النظام5) 23المادة في حين أن و. التضييقاالنتقام وكل أشكال وأعضائها من 

 مضيفة.التزامات على الدولة ال أيتفرض  ال
 
:بهدفالدولأعضاءجامعةالدولالعربيةوأمانةالجامعةإلىتعديلالنظاماللجنةالدوليةللحقوقيينتدعو،منثمو



i) البحرينإع النظرفيقرارجعل ادة ادولة مقر يستند أن وضمان العربية، هذالمحكمة المعنيةالقرار الدولة إلىالتزام

 ؛ولهاوامتثالهامتعارفعليهاعالميابحقوقاإلنسانال
ii) ضمانأنالدولةالمستضيفةللمحكمةمستعدةوقادرةعلىتوفيرالضماناتالالزمةللمحكمة،بمافيذلكللقضاةوالعاملين

منأيتدخلأوقيدأوضغطبغيروجهحق،وكذالحمايةالضحاياوخالبشكلُحرفيها،للعملدفاعاًعنحقوقاإلنسان

 أعمالاالنتقاموالتضييق.كلممثليهموالشهودوجمعياتالمجتمعالمدني،منو
  

                                                           
وبيانصحفيصادرعنلجنةالحقوقيينhttp://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdfانظرعلىسبيلالمثال،تقريراللجنةالبحرينيةالمستقلةلتقصيالحقائق،على: 153
http://www.icj.org/bahrain-:2013دولية،"البحرين:علىالسلطاتالتعاونبالكاملمعآلياتاألممالمتحدةوأنتنفذتوصياتلجنةتقصيالحقائق"،أبريل/نيسانال

inquiry/-of-commission-of-recommendations-implement-and-mechanisms-un-with-cooperate-fully-to-authoritiesو"البحرين:أطفالفيمتاهة

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/057/2013/enالظلم"،العفوالدولية،على:

http://www.icj.org/bahrain-authorities-to-fully-cooperate-with-un-mechanisms-and-implement-recommendations-of-commission-of-inquiry/
http://www.icj.org/bahrain-authorities-to-fully-cooperate-with-un-mechanisms-and-implement-recommendations-of-commission-of-inquiry/
http://www.icj.org/bahrain-authorities-to-fully-cooperate-with-un-mechanisms-and-implement-recommendations-of-commission-of-inquiry/
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 النظام األساسي للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان – Iالملحق 
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#m!"""""""""W?"3f(5LL"5E"V&2&Z+"4;"3&?:;">,4(9?"G&jJI,"94OC"T"""""""""4;")BL5kCK"RkI:"1PokL"4;"

>KiF,("$/"6CA?,("4K+,("RI:")BLUC*4"V&AI2L?^""
%m!""""""""""""""""""4;")&kK?"4;"3C@4@"&BH?"3?&HL,("X,"NA%"5E"6&@">,S%?"$/"1*+C"6;"$j&JI,"94OC"T

""""""""""""""""4;"NkCJKL">+O,"$/"4;">C,45"4;">CIf(5">?@K?"$/"4jH@"4;"#0(12'("5K'"1&ZL%?
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-&U+,("9CK"X,4f5"sC1&L"6?")&:"5HA"XA"3?H,(";5AC4"&BJC5QL^""
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