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اق ثث روع ميث ي مشثث ثث ن تب ن  عثث لتراجع  ا ن  يجب  النسا لمقترحة لحقوق  ا لعربية  ا  –المحكمة 
ئها بشكل سليم  نشا المحكمة وبدء عملية إ

الميثاق2004قامت جامعة الدول العربية في عام  ) بتبني الميثاق العربي لحقوق النسان    وذلك بعثثد ان1،(
 .،  قد أخفق في جذب مصادقة دولة واحدة عليه ينثثص الميثثثاق،1994كان ميثاق مثير للجدل، يعود لعام 

 تحسثثين حمايثثة حقثثوق النسثثانتهثثدف الثثى  علثثى تثثدابير 2 دولثثة طثثرف،14الثثذي تثثدخل فثثي عضثثويته الن 
  تتكثثون3والحريات في الدول الطراف، خاصة من خلل التنصيص علثثى إنشثثاء لجنثثة حقثثوق إنسثثان عربيثثة،

 48.من سبعة خبراء مسثثتقلين، بصثثفتها هيئثثة معنيثثة برصثثد تنفيثثذ الثثدول الطثثراف للميثثثاق تنثثص المثثادة 
 مثثن الميثثثاق علثثى تكليثثف اللجنثثة بتلقثثي التقثثارير مثثن الثثدول الطثثراف ودراسثثتها وتقثثديم تعليقثثات عليهثثا،

.والخروج بتوصيات تتفق مع أهداف الميثاق

  وعلى النقيض من نظيراتها من الهيئات في نظثثام،2009عام هذه تم تأسيس لجنة حقوق النسان العربية 

آذار 15 بدأ نفاذ الميثاق في  1 "، وتنص على 2( 49، بعد أن صدقت الدولة السابعة عليه بموجب المادة 2008/ مارس :  هذا يدخل)
 ".بية  للطلع علىالعر الدول لجامعة العامة المانة لدي السابعة التصديق وثيقة إيداع تاريخ من شهرين بعد النفاذ حيز الميثاق

:خلفية وتحليل لعملية مراطجعة الميثاق انظر حسيبة حاج صحراوي 

            Modernising the Arab Charter on Human Rights, 2004 ICJ Yearbook, available at http://icj.wpengine.netdna-

cdn.com/wp-content/uploads/2004/01/ICJ-Yearbook-2004-ICJ-yearbook-2004-eng.pdf 

 : الدول التي صدقت على الميثاق الجزائر، البحرين، العراق، الردن، الكويت، لبنان، ليبيا، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، سوريا، 2
:المارات، اليمن انظر .  http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_humanrights/inpage/!

ut/p/c5/vY3NDoIwEISfhQcw2xJCwxFDwfKnQkXsxWBiCBTEBIPQpxcTr3gy7h42mdmZDwTMeyuGqiweVXcrGshBmGeEE

34IPIw8w1kjRvaBbmYsQr4ORzg54IMom-7yfqezIr5luPHxF8ZGEG-

69gonEGSxJSbAIUfGOa2nO1NSJTUafS7xlteHZ0Ql4nW2i8OE9XJSKe3GmDPVk4RF3A1wb-HM3VN7F5AolNp3lmv8kWX-

lHVvh9ZiK2-Yb2lr2gsjsMCn/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=dcecce004a3e7a18b9f8bd526698d42c 

آذار  3 . وبدأت في تلقي تقارير الدول في العام التالي2009/ تم تشكيل اللجنة في مارس
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 معاهدات حقوق النسان بالمم المتحدة، أو النظم القليمية في أفريقيا والمريكتين، فإن اللجنثثة العربيثثة
 ليسثثثت مختصثثثة باسثثثتقبال الشثثثكاوى الفرديثثثة ودراسثثثتها حثثثول انتهاكثثثات الحقثثثوق المنصثثثوص عليهثثثا فثثثي
 .الميثثثثاق وعلثثى النقيثثثض مثثن تلثثك اللجثثثان ايضثثثا، رفضثثت لجنثثثة حقثثوق النسثثان العربيثثثة، حثثثتى الن،  حيثثن
 مراجعتها تقثثارير الثثدول، النظثثر بشثثكل جثثدي وفعلثثي فثثي التقثثارير البديلثثة حثثول وضثثع حقثثوق النسثثان فثثي
 .الدول العضاء والمقدمة على سبيل المثثثال مثثن طثثرف منظثثات المجتمثثع المثثدني كمثثا يبثثدو أن اللجنثثة لثثم
 تعتمثثد اي إجثثراءات معينثثة يمكنهثثا مثثن خللهثثا أن تتصثثدى لحثثالت المزمثثات وتتخثثذ إجثثراءات قويثثة حيالهثثا،

 .ردود فعثثل سياسثثية مثثن طثثرف جامعثثة الثثدول العربيثثةتبنثثي مثثثل تنظيثثم لجثثان تقصثثي حقثثائق أو التوصثثية ب
 وأخيرًا، ليزال  الوعي العام بالميثاق وتدابير حمايته ضعيفا، حتى في الدول التي هي أطراف فيثثه، حيثثث ل

ًا ًا ملزم .يستعين المسؤولون العموميون والهيئات القضائية بالميثاق كثيرًا، رغم أنه يعتبر قانون

 وكنتيجثثة لهثثذا الوضثثع، ظلثثت  تثثدابير الحمايثثة فثثي الميثثثاق إلثثى الن بعيثثدة التحقيثثق، حيثثث لثثم يتثثم انفثثاذ
 .الحقثثثوق، وحيثثثث ل يثثثزال نظثثثام حقثثثوق النسثثثان بجامعثثثة الثثثدول العربيثثثة غيثثثر فعثثثال بشثثثكل كثثثبير مثثثن
 الضثثروري اذن إصثثل ح هثثذا النظثثام بغيثثة تفعيلثثه وجعلثثه كمحفثثل للتبثثادل والتواصثثل بيثثن المجتمثثع المثثدني
 ودول الجامعة العضاء، وكمؤسسة قثثادرة علثثى التعامثثل مثثع انتهاكثثات حقثثوق النسثثان الجسثثيمة فثثي الثثدول
 یالعضثثاء، بمثثا فثثي ذلثثك حثثالت المزمثثات، وعلثث تقثثديم تقييثثم ذي مصثثداقية لوفثثاء الثثدول بالتزامثثات حقثثوق
 .النسان المترتبة عليها، والخروج بتوصيات تساعدها على تحسين تنفيذ هذه اللتزامات ومن المهثثم للغايثثة
 ايضا، وبشكل متسق مع نظم حقوق النسان القليمية الخرى، أن توفر جامعة الدول العربية للفثثراد حثثق
 الوصول للمحافل القضائية وغيثثر القضثثائية للتمثثاس النصثثاف والجثثبر بشثثكل فعثثال فثثي حثثالت انتهاكثثات

.حقوق النسان

 2011بعد النتفاضات الشعبية التي انثدلعت فثي عثدة بلثدان فثي الشثرق الوسثط وشثمال أفريقيثا منثذ عثام 
، والثثتي أدت إلثثى سثثقوط عثثدة انظمثثة سثثلطوية فثثي المنطقثثة، انطلقثثت دعثثوات ومبثثادرات ")الربيثثع العربثثي ") 
 إصل ح نظام جامعة الدول العربية، بما في ذلك نظام حقوق النسان، من جامعة الثثدول العربيثثة نفسثثها، ومثثن

  ومثثن بيثثن مقترحثثات الصثثل ح4.بعض الدول الطراف في الميثاق، وكذلك مثثن منظمثثات المجتمثثع المثثدني
 :البثثثارمزة مقثثثتر ح إنشثثثاء هيئثثثة قضثثثائية إقليميثثثة للنظثثثر فثثثي الشثثثكاوى الخاصثثثة بانتهاكثثثات حقثثثوق النسثثثان

The                “: انظر  4 Arab League and Human Rights: Challenges Ahead”, May 2013 available at ; “No Protection for Anyone: 
                 The Role of the Arab League in Protecting Human Rights,” Cairo Institute for Human Rights Studies, re-edition 2014; 

                    and “On the eve of the Arab Summit Cooperation with civil society, a key pillar to Arab League Reform”, March 2012, 
  available at http://www.cihrs.org/?p=1892&lang=en 
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.المحكمة العربية لحقوق النسان

 إن اللجنثثة الدوليثثة للحقثثوقيين والفدراليثثة الدوليثثة لحقثثوق النسثثان واذ ترحبثثان بفكثثرة انشثثاء المحكمثثة
 العربيثثة لحقثثوق النسثثان،  ال انهمثثا قلقتثثان مثثن أن عمليثثة إصثثل ح نظثثام حقثثوق النسثثان فثثي جامعثثة الثثدول
 العربية خلل السنوات الثل ث الماضية، بما في ذلك إنشاء محكمة عربية، أجريت خلثثف أبثثواب مغلقثثة ومثثن

.خلل إجراءات غامضة، بما يتعارض مع المبادئ الساسية للمشاركة والشفافية

 إن المنظمثثتين تعربثثان أيضثثًا عثثن القلثثق انثثه نتيجثثة لهثثذه الجثثراءات الغامضثثة، فثثان مشثثروع نظثثام المحكمثثة
 العربيثثثة لحقثثثوق النسثثثان، الثثثذي صثثثاغته لجنثثثة خثثثبراء ومثثثن المتوقثثثع تقثثثديمه لمصثثثادقة القمثثثة العربيثثثة فثثثي

آذار   .، لم يلتزم بشكل سليم بالمعايير القليمية والدولية لحقوق النسان ان أوجثثه القصثثور2014/مارس
 هذه تتضح تحديدًا في المواد المرتبطثثة باختصثثاص المحكمثثة ووليتهثثا القضثثائية، وفثثي ضثثمانات اسثثتقلل
 المحكمثثة، بمثثا فثثي ذلثثك اسثثتقللية القضثثاة، ومجثثال متطلبثثات اسثثتنفاد التقاضثثي المحلثثي قبثثل اللجثثوء إلثثى

.المحكمة، وقدرة الضحايا على ولوج المحكمة بشكل ملئم

 مشروع نظام المحكمة هذا، الذي لثثم تنشثثره جامعثثة الثثدول العربيثثة والثثذي اسثثتطاعت منظمتانثثا الضثثطلع
 عليثثه، لبثثد مثثن أن ُيعثثدل تعثثديلت كثثبيرة ومهمثثة إذا كثثان لثثه أن يخثثدم كأسثثاس لنشثثاء محكمثثة عربيثثة
 لحقثثثوق النسثثثان مختصثثثة، ومسثثثتقلة، ومحايثثثدة، وقثثثادرة علثثثى تلقثثثي الشثثثكاوى مثثثن الفثثثراد والمجموعثثثات

ًا .والمنظمات، وإصدار أحكام ُملزمة ردًا على انتهاكات حقوق النسان المتعارف عليها عالمي

 ترى المنظمتان كثثذلك أن أي عمليثثة إصثثل ح لنظثثام حقثثوق النسثثان بجامعثثة الثثدول العربيثثة يجثثب أن تكثثون
حقيقية وشاملة للجميع وشفافة وواسعة النطاق

Iلعربي ا لميثاق  ا . قلق بشأن متواصل بشأن 

  خطوة فاصلة مهمة على طريق حماية حقوق النسان في منطقة2004كان تبني الميثاق العربي في عام 
ًا على سابقه الصادر عام 5.جامعة الدول العربية ًا كبير  ، إذ ضم بنجا ح عدة1994 هذا الميثاق أحرمز تقدم

The              “: لمزيد من التحليل انظر  5 Arab Charter on Human Rights”, Leila Zerrougui, available at , and “The Revised Arab 
          Charter on Human Rights: A Step Forward?”, Mervat Rishmawi, available at 

http://hrlr.oxfordjournals.org/content/5/2/361.extract 
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 .معايير لحقثثوق النسثثان المتعثثارف عليهثثا عالميثثا، واحيانثثا، فثثاق المعثثايير الدوليثثة مثثن عثثدة أوجثثه علثثى سثثبيل
  ويحظثثر العنثثف ضثثد المثثرأة6المثال، يضمن الميثاق حقوق النسان للفراد ذوي العاقثثات النفسثثية والبدنيثثة،

  ورغثثثم ذلثثثك، فثثثان اللجنثثثة الدوليثثثة للحقثثثوقيين والفدراليثثثة8. ويضثثثمن اسثثثتقلل القضثثثاء7والطفثثثل والسثثثرة،
 الدولية لحقوق النسثثان تعربثثان عثثن القلثثق لوجثثود أوجثثه قصثثور عثثدة ل يلثثتزم فيهثثا الميثثثاق العربثثي بمعثثايير
 .حقوق النسان الدولية  يسمح الميثاق العربي على سثثبيل المثثثال بفثثرض عقوبثثة العثثدام علثثى الفثثراد تحثثت

ًا، حيث يحظر إعدام الشخاص تحت 18سن  ًا 18 عام  ما لثثم تنثثص التشثثريعات النافثثذة وقثثت ارتكثثاب" عام
  إن اتفاقية المم المتحدة لحقوق الطفل، التي تعثثد الثثدول العضثثاء فثثي جامعثثة9".ذلكالجريمة على خلف 

ًا فيها، تحظر بشكل مطلق في المادة  أ فرض عقوبة العدام أو السجن المؤبثثد37الدول العربية أطراف  ( ) 
ًا المثثادة 18دون إمكانية الفراج، على الجرائم الثثتي يرتكبهثثا أفثثراد تحثثت سثثن    مثثن العهثثد الثثدولي6. عامثث

ًا فيه،   تنص على أنثثه10الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعد أغلب دول جامعة الدول العربية أطراف
 ". هثثذال يجثثومز الحكثثم بعقوبثثة العثثدام علثثى جرائثثم ارتكبهثثا أشثثخاص دون الثامنثثة عشثثرة مثثن العمثثر"

.الحظر يعتبر الن جزءًا ل يتجزأ من القانون الدولي العرفي

" مثثن الميثثثاق العربثثي تنثثص علثثى ان  3كمثثا أن المثثادة   الرجثثل والمثثرأة متسثثاويان فثثي الكرامثثة النسثثانية:
 والحقوق والواجبات في ظل التمييثثز اليجثثابي الثثذي أقرتثثه الشثثريعة السثثلمية والشثثرائع السثثماوية الخثثرى

 ".ة هذه المادة ل تتفثثق مثثع المعثثايير الدوليثثة المتعلقثثة بالمسثثاواةوالتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأ
 بين المرأة والرجل، المضثثمنة فثثي العهثثد الثثدولي الخثثاص بثثالحقوق المدنيثثة والسياسثثية وفثثي اتفاقيثثة القضثثاء
ًا ، والدول العضاء في جامعة الدول العربية جميعها تقريبثثث سيداو )على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ) 

  إن الحّد من المساواة فثثي اطثثار الشثثريعة أو أيثثة قثثوانين سثثماوية أخثثرى يمكثثن أن يقثثوض أو11.أطراف فيها
 يحد من العتراف  بحقوق النسان للمرأة وتمتعها بهثثا وممارسثثتها علثثى أسثثاس مثثن المسثثاواة مثثع الرجثثل، ل

الحوال الشخصية ).سيما في القضايا المرتبطة بالزواج والعلقات السرية والحقوق الشخصية  )

تعثثذيب  ًا أو معثثاملته معاملثثة"فضًل عن ذلك، فثثي حيثثن أن الميثثثاق العربثثي يحظثثر  ًا أو نفسثثي  أي شثثخص بثثدني

أيار 22 من الميثاق العربي لحقوق النسان، 4 المادة  6 .2004/ مايو

).2( 33 السابق، مادة  7
.12السابق، مادة  8

.7 السابق، مادة  9

. الدول العربية التي لم تصدق على العهد الدولي أو تنضم إليه هي قطر والمارات وجزر القمر والسعودية 10

. باستثناء السودان الذي لم يصدق على اتفاقية سيداو بعد 11
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،قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسا ًا12"نية   فانه يخفق فثثي تعريثثف مثثا يمكثثن ان يعتثثبر تعثثذيب
 ومعاملثثة سثثيئة، بمثثا يتفثثق مثثع المعثثايير الدوليثثة، بمثثا فثثي ذلثثك اتفاقيثثة مناهضثثة التعثثذيب وغيثثره مثثن ضثثروب
 المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، والعهثثد الثثدولي الخثثاص بثثالحقوق المدنيثثة والسياسثثية،
 .كمثثا يخفثثق فثثي حظثثر العقوبثثة القاسثثية أو اللإنسثثانية أو المهينثثة فضثثًل عثثن ذلثثك، بينمثثا يكفثثل القثثانون

 في أن يدين بدين ما، وحريتثثه"الدولي الحق في حرية الفكر والضمير والعتقاد، بما في ذلك حرية الفرد 
 في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبثثد وإقامثثة الشثثعائر والممارسثثة

  فإن الميثاق العربي وان كان يكفل  الحثثق فثثي حريثثة الفكثثر والضثثمير والعتقثثاد فثثي المثثادة13"،والتعليم
بما ينص عليه التشريع النافذ1( 30 ".، فانه يجيز فرض قيود عليها  " :   تسمح هثثذه المثثادة باسثثتثناءات14)

 عريضة، ل تحدها متطلبات الغرض والضثثرورة والتناسثثب، وتتجثثاومز القيثثود الثثتي تنثثص عليهثثا بالفعثثل المثثادة
. مثثن العهثثد الثثدولي هثثذه المثثادة تتنثثاقض بوضثثو ح مثثع القثثانون الثثدولي لحقثثوق3( 18)  المثثادة 1( 30 ( 

.النسان ومعاييره الدولية، ويمكن أن تقوض جوهر الحقوق المذكورة

 فثثي ضثثوء هثثذه الخفاقثثات، يجثثب أن ُيعثثدل الميثثثاق بهثثدف جعلثثه تثثام التسثثاق مثثع المعثثايير الدوليثثة لحقثثوق
 النسان، بما في ذلك تحديدًا الحق في الحيثثاة، وحظثثر العقوبثثة القاسثثية أو اللإنسثثانية أو المهينثثة، والمسثثاواة

.بين المراة والرجل، وحرية الفكر والضمير والمعتقد الديني

II النسان لعربية لحقوق  ا المحكمة  ء  نشا إ . قلق بشأن عملية 

 يعثثد هثثدف إنشثثاء محكمثثة عربيثثة لحقثثوق النسثثان واحثثدًا مثثن مبثثادرات عثثدة لصثثل ح نظثثام حقثثوق النسثثان
 بجامعة الدول العربية، ل سيما إثر النتفاضات التي بدأت في عدد كبير من بلدان الشرق الوسثثط وشثثمال

 . هثثذه النتفاضثثات سثثاعدت علثثى كشثثف الحالثثة البئيسثثة لحقثثوق النسثثان فثثي المنطقثثة،2011أفريقيثثا فثثي 
.وضعف ضمانات حقوق النسان، وعدم توفر آليات إنصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق النسان

تشثثرين الول24في هذا السياق، قام المين العام لجامعة الدول العربية، السيد نبيل العربثي، فثي   / أكتثوبر
ًا للجنثثثثثة مسثثثثثتقلة2011  ، بتعييثثثثثن ومزيثثثثثر الخارجيثثثثثة الجزائثثثثثري السثثثثثبق، الخضثثثثثر البراهيمثثثثثي، رئيسثثثثث

. من الميثاق العربي لحقوق النسان8 المادة  12

. من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية18 المادة  13

. من الميثاق العربي لحقوق النسان1( 30 المادة  14 (
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تقديم مقترحثثات وتوصثثيات "لشخصيات عربية ذات خبرة ذات صلة بعمل جامعة الدول العربية  من أجل  " " 
  ظهرت تفاصيل قليلة15".لصل ح وتحديث جامعة الدول العربية، ل سيما دورها والليات الحاكمة لعملها

 حول اللجنة، بما في ذلك تكوينهثثا، وطريقثثة عملهثثا، ومجثثال تواصثثلها مثثع مختلثثف أصثثحاب الشثثأن، ل سثثيما
.ممثلي المجتمع المدني كذلك لم يتم العلن عن نتائج عملها، بما في ذلك تقرير اللجنة .

كثثانون الثثثاني 15وعلثثى مسثثار منفصثثل، قثثدمت حكومثثة البحريثثن فثثي  ًا للمجلثثس2012/ ينثثاير   مقترحثث
 7489. لجامعة الدول العربيثثة بإنشثثاء محكمثثة عربيثثة لحقثثوق النسثثان فثثي قثثراره رقثثم 137الومزاري الث 

آذار 10بتاريخ    ، رحب المجلس الومزاري  بمبادرة البحريثثن وكلثثف الميثثن العثثام للجامعثثة،2012/ مارس
 بمسثثاعدة لجنثثة مثثن الخثثبراء القثثانونين العثثرب، بإعثثداد تقريثثر حثثول إنشثثاء المحكمثثة العربيثثة علثثى ضثثوء

16.التجارب القليمية الخاصة بإنشاء محاكم مماثلة

 تم تقديم كل من تقارير لجنثثة البراهيمثثي والخثثبراء القثثانونيين العثثرب إلثثى المانثثة العامثثة لجامعثثة الثثدول
آذار  .2013/العربية، التي قدمتهما بدورها إلى القمة العربية في الدوحة في مارس

 وافقثثت قمثثة الدوحثثة علثثى قثثرارات ترحثثب بتقريثثر اللجنثثة المسثثتقلة الثثتي يرأسثثها السثثيد البراهيمثثي حثثول
 إصثثل ح وتحثثديث منظومثثة جامعثثة الثثدول العربيثثة، ووافقثثت علثثى إنشثثاء محكمثثة عربيثثة لحقثثوق النسثثان،
 وتكليثثف لجنثثة رفيعثثة المسثثتوى مثثن القثثانونيين مثثن الثثدول العضثثاء بإعثثداد نظثثام المحكمثثة، ودعثثوة تلثثك

17.الدول التي لم تصادق على الميثاق العربي بعد إلى التصديق عليه

أيلول ،   وافق المجلس الومزاري على قرار بإنشاء المحكمة العربية لحقوق النسان في2013/في سبتمبر

http://massai.ahram.org.eg/News/2/130220/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A:  انظر 15

%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%89-%D9%8A%D8%AA

%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA

%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-

%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-.aspx 

 http://www.mofa.gov.bh/egovservices/achr/InfoEn.aspx:انظر ومزارة خارجية البحرين 16

آذار 26 لمجلس القمة العربية بتاريخ 573 وقرار 572 انظر قرار  17 : على 2013/ مارس
                  

http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/d289c9804f0a09648a349ea79d151c73/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8

%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf?MOD=AJPERES 
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http://massai.ahram.org.eg/News/2/130220/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-.aspx
http://massai.ahram.org.eg/News/2/130220/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-.aspx
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/d289c9804f0a09648a349ea79d151c73/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf?MOD=AJPERES
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/d289c9804f0a09648a349ea79d151c73/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf?MOD=AJPERES
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/d289c9804f0a09648a349ea79d151c73/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf?MOD=AJPERES
http://www.mofa.gov.bh/egovservices/achr/InfoEn.aspx


  وتثثم إعثثداد مشثثروع نظثثام للمحكمثثة ومثثن المتوقثثع تقثثديمه إلثثى القمثثة العربيثثة التاليثثة المقثثرر18.البحريثثن
آذار  . للموافقة عليه2014/انعقادها بالكويت في مارس

 ترحب اللجنثثة الدوليثثة للحقثثوقيين والفدراليثثة الدوليثثة لحقثثوق النسثثان بجهثثود تعزيثثز نظثثام حقثثوق النسثثان
 .وإنشاء آلية قضائية لنفاذ حقوق الميثاق لكن لكي تصبح هذه الجهثثود حقيقيثثة وفعالثثة، فلبثثد أن تسثثتند
 .إلثثثى إجثثثراءات شثثثفافة وعمليثثثة ُتشثثثرك مختلثثثف الطثثثراف ليثثثس فقثثثط الممثليثثثن الحكثثثوميين مثثثن الثثثدول
 العضثثثاء بجامعثثثة الثثثدول العربيثثثة، بثثثل أيضثثثًا ممثلثثثي المجتمثثثع المثثثدني علثثثى المسثثثتوى القليمثثثي والثثثوطني
 والدولي، وأعضاء نقابات المحامين والقضاة، والكاديميين والخبراء المستقلين، وأصحاب الشأن الخرين،

.إذ يجب مشاورة الجميع وسماع آرائهم وأن يضطلعوا بدور ناشط في عملية الصل ح

 تعرب اللجنة الدولية للحقوقيين والفدرالية الدوليثثة لحقثثوق النسثثان عثثن القلثثق حثثول انثثه، ل المانثثة العامثثة
ول مجلس القمثثة  –لجامعة الدول العربية  بتعيينها لجنة البراهيمي ولجنة الخبراء القانونيين العرب   وا–

 المجلس الومزاري للجامعة، قد وفروا عملية تشاركية لصل ح نظام حقثثوق النسثثان الخثثاص بجامعثثة الثثدول
 .العربيثثة، بمثثا فثثي ذلثثك إنشثثاء المحكمثثة العربيثثة لحقثثوق النسثثان والهثثم مثثن هثثذا، فثثأن التقثثارير الخاصثثة
 بمختلف اللجان المشكلة ومشروع نظام المحكمة لم يتم نشرها او العلن عنها، ومن ثثثم لثثم تخضثثع لي

.مناقشات موسعة أو مشاورات

 ترى اللجنة الدولية للحقوقيين والفدرالية الدولية لحقثثوق النسثثان ان طثثر ح مشثثروع النظثثام لموافقثثة القمثثة
 العربية، في ظل هذه الظروف، من شأنه أن يقوض حقوق الفراد والجماعات في دول جامعة الثثدول العربيثثة
 في  المشاركة الفعالة في عملية إنشاء محكمة عربية لحقوق النسان، مما سيؤدي إلى انشاء آليثثة قضثثائية

.أقل فعالية لحماية حقوق النسان

 كثثذلك تثثرى اللجنثثة الدوليثثة للحقثثوقيين والفدراليثثة الدوليثثة لحقثثوق النسثثان أنثثه لكثثي تصثثبح المحكمثثة
 العربيثثة فعالثثة، فلبثثد مثثن أن يكثثون مقرهثثا فثثي دولثثة تثثبين بشثثكل جثثاد وفاءهثثا بالتزامثثات حقثثوق النسثثان
 .المترتبة عليها سواء بموجب القانون الدولي أو المحلي، ويكثثون لهثثا سثثجل قثثوي ُيظهثثر ذلثثك بوضثثو ح دولثثة
 مضثثيفة بهثثذه المواصثثفات سثثوف تثثوفر الضثثمانات الساسثثية لعمثثل المحكمثثة فثثي الثثدفاع عثثن حقثثوق النسثثان
 .بشكل حر وبعيثثد عثثن أي تثثدخلت أو قيثثود أو ضثثغوط يجثثب أل تكثثون الدولثثة ملتزمثثة  بثثاحترام وحمايثثة

أيلول 1 لجامعة الدول العربية بتاريخ 7656 قرار رقم  18  :، على2013/ سبتمبر
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/c24da10040f2884a84a79ca79d151c73/Binder1.pdf?MOD=AJPERES 
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 حقوق مواطنيها فحسب، بل أيضًا حقوق وحريات المدافعين عن حقوق النسان الزائرين الذين سيتواصلون
.مع المحكمة 

 إن اللجنة الدولية والفدرالية تعربان عن القلق من أنه علثثى مثثدار السثثنوات الثل ث الخيثثرة، كثثانت السثثلطات
 البحرينية مسؤولة عن جملة من انتهاكات حقوق النسان الجسيمة في اطار حملة قمعية مستمرة وعنيفثثة
 ضثثد قيثثادات المعارضثثة والمثثدافعين عثثن حقثثوق النسثثان والمتظثثاهرين السثثلميين، تثثم فيهثثا خثثرق حقثثوقهم
 .وحريتهثثم فثثي التجمثثع وقثثد اشثثتملت النتهاكثثات علثثى حثثالت للقتثثل غيثثر القثثانوني، والتعثثذيب والمعاملثثة
 السثثثثيئة، والعتقثثثثالت التعسثثثثفية، والحتجثثثثامز غيثثثثر القثثثثانوني والمحاكثثثثات الجثثثثائرة أمثثثثام محثثثثاكم عاديثثثثة

.واسثثتثنائية هثثذه النتهاكثثات لحقثثوق النسثثان مسثثتمرة بل هثثوادة، وكثثذا الفلت مثثن العقثثاب عليهثثا   إن19.
ًا  استضثثافة المحكمثثة العربيثثة فثثي دولثثة ليسثثت مسثثؤولة فحسثثب عثثن تلثثك النتهاكثثات المثثذكورة، بثثل أيضثث

.تخفق في ضمان أي شكل من المحاسبة عليها، من شأنه أن يقوض مصداقية وفعالية المحكمة

 تثثدعو اللجنثثة الدوليثثة للحقثثوقيين والفدراليثثة الدوليثثة لحقثثوق النسثثان مجلثثس القمثثة والمجلثثس الثثومزاري
 لجامعة الدول العربية إلى إعادة النظثثر فثثي قثثرار استضثثافة البحريثثن للمحكمثثة العربيثثة، وضثثمان أن يسثثتند

.القرار إلى معيار مفاده التزام وامتثال الدولة الطرف المضيفة بحقوق النسان المتعارف عليها عالميا

IIIالمحكمة م  لقلق في مشروع نظا م مثيرة ل . مواد وأحكا

المحكمة١  ة واستقلل  القضا ر  . اختيا

   قضثثاة المحكمثثة العربيثثة،20.يؤكد مشروع نظام المحكمة علثثى اسثثتقلل المحكمثثة واسثثتقلل القضثثاة
  قاٍض كخيارات متاحثثة فثثي المشثثروع، ينتخبثثون مثثن قبثثل مجلثثس الثثدول العضثثاء11وعددهم إما سبعة أو 

  يحق لكل دولثثة مثثن الثثدول الطثثراف21.من خلل التصويت بالقتراع السري من بين قائمة من المرشحين
مثثن الشخصثثيات المشثثهود لهثثا بالنزاهثثة واللثثتزام بثثالقيم الخلقيثثة  "أن تقدم مرشحين للنتخاب، ويكونان 

The          : انظر على سبيل المثال 19 Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry, available at 
http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf            ; and Bahrain: Children in a Maze of Injustice, Amnesty International, available 

 at http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/057/2013/en.
. من مشروع نظام المحكمة15 والمادة 2 المادة 20

. من مشروع النظام4. مجلس الدول الطراف يتكون من ممثل واحد لكل دولة طرف في النظام انظر المادة  21
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 ...العالية، بالضافة إلى الخبرة في مجال العمل القانوني أو القضثثائي وأن تتثثوفر فيهثثم المثثؤهلت المطلوبثثة
مثثع خثثبرة فثثي مجثثال حقثثوق النسثثان ل تقثثل عثثن عشثثر  (للتعييثثن فثثي أعلثثى المناصثثب القضثثائية فثثي دولهثثم 

23. ل يخدم في الفترة الواحدة من الدولة الواحدة أكثر من قاٍض واحد22)".سنوات

 ثانيثثة لوليثثة انتخثثابهم إعثثادة ويجثثومز سثثنوات خمثثس لمثثدة القضثثاة ينتخثثب" 8فضًل عن ذلك، بموجب المادة 
" وللتجديد قابلة غير  ثلثا فيها يقرر التي الستثنائية الحالت في إل خدمتهم وإنهاء القضاة إقالة تتم ل".

 علثثى اخثثتير الثثتي المعثثايير أو ومتطلباتهثثا وظيفتثثه بمقتضثثيات يفثثي يعثثد لثثم بينهثثم مثثن قثثاض بثثأن القضثثاة
 والحصثثانات بالمتيثثامزات أعمثثالهم أداء بمناسثثبة المحكمثثة أعضثثاء يتمتثثع" 14". بمثثوجب المثثادة أساسثثها

ًا العربيثثة الثثدول جامعثثة لثثدى العضاء الدول لممثلي الممنوحة الدبلوماسية و القضائية  مزايثثا لتفاقيثثة وفقثث
".العربية الدول جامعة وحصانات

 في جميع المواد ذات الصلة باستقلل المحكمة العربية وقضاتها، بما في ذلك مثثؤهلت القضثثاة واختيثثارهم
 وشروط الخدمة بالمحكمة ومدتها والحصانة واليقاف عن العمل أو البعثثاد عثثن المنصثثب،  يجثثب ان يضثثم
 مشثثثروع نظثثثام المحكمثثثة المعثثثايير الدوليثثثة، والثثثتي تشثثثمل علثثثى القثثثل المبثثثادئ الساسثثثية للمثثثم المتحثثثدة

24.لستقلل القضاء

 تثثرى اللجنثثة الدوليثثة للحقثثوقيين والفدراليثثة الدوليثثة لحقثثوق النسثثان أنثثه يجثثب أن يتمتثثع قضثثاة المحكمثثة
بثثأعلى السثثمات الخلقيثثة والسثثتقللية وعثثدم كمثثا هثثو الحثثال فثثي المحثثاكم الدوليثثة الخثثرى  –العربيثثة  – 
 التحيثثز والنزاهثثة، وأن تكثثون لثثديهم أعلثثى المثثؤهلت المهنيثثة، والختصثثاص والخثثبرة المطلثثوبين للتعييثثن

  بالنسثثبة للمحكمثثة العربيثثة، فثثإن هثثذه المثثؤهلت يجثثب أن تتوسثثع بمثثا يشثثمل25.لرفثثع المناصثثب القضثثائية
 .خبرات محددة في القانون الدولي لحقوق النسان والقثثانون الثثدولي العثثام يجثثب أن يضثثمن نظثثام المحكمثثة
 .المساواة بين الرجل والمثثرأة فثثي التعيينثثات، والتمثيثثل العثثادل لمختلثثف النظثثم القانونيثثة فثثي المنطقثثة يجثثب

.بذل كل جهد ممكن من أجل ضمان تنوع الخبرات في هيئة المحكمة، بشأن حقوق بعينها

. من مشروع النظام7 و6 المادتان  22

. من مشروع النظام5 المادة  23

ًا  24 Burgh           : انظر أيض House Principles on the Independence of the International Judiciary, available at 

http://www.ucl.ac.uk/laws/cict/docs/burgh_final_21204.pdf  
  من بروتوكول الميثاق الفريقي لحقوق النسان والشعوب11 من التفاقية الوروبية لحقوق النسان، والمادة 21 انظر المادة  25

.بشأن إنشاء المحكمة الفريقية لحقوق النسان والشعوب
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 يجثثثب أن يفثثثرض نظثثثام المحكمثثثة علثثثى الثثثدول أن تتبثثثع إجثثثراءات شثثثفافة فثثثي معثثثرض ترشثثثيح المرشثثثحين
 للمحكمة العربية، يحددها القانون وتشثثمل مشثثاورات موسثثعة مثثع المجتمثثع المثثدني وتلقثثي المسثثاعدة منثثه،
 .وكذا مع جمعيات القضثثاة ونقابثثات المحثثامين يجثثب أن تكثثون إجثثراءات الترشثثيح مفتوحثثة، بمثثوجب نثثص

.نظام المحكمة، وأن تسمح لجميع المرشحين المستوفين للشروط بالتقدم بطلبات ترشيح

 يجثثب أن يتمكثثن القضثثاة ايضثثا مثثن ممارسثثة مهثثامهم بمعثثزل عثثن أي تثثدخلت مباشثثرة أو غيثثر مباشثثرة، أو
 .تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص أو هيئة أو كيان، بحسثثب المعثثايير الدوليثثة هثثذا الشثثتراط

ًا في المثثادة 26ل يرد فحسب في معايير المم المتحدة،  : مثثن الميثثثاق العربثثي، الثثتي ورد فيهثثا أن12 بل أيض
 وتضمن الدول الطراف استقلل القضثثاء وحمايثثة القضثثاة مثثن أي. جميع الشخاص متساوون أمام القضاء"

 ".يتهثثا بالتثثاليتدخل أو ضغوط أو تهديدات، كما تضثثمن حثثق التقاضثثي بثثدرجاته لكثثل شثثخص خاضثثع لول
.فلبد من ضمان عمل القضاة في المحكمة إلى أن تنتهي فترة شغلهم للمنصب

 . أن القضاة يخثثدمون لمثثدة خمثثس سثثنوات قابلثثة للتجديثثد تثثرى اللجنثثة الدوليثثة للحقثثوقيين8ورد في المادة 
  من مشروع نظام المحكمة، من8والفدرالية الدولية لحقوق النسان أنه يجب النظر في أمر تعديل المادة 

 .أجثثل ضثثمان انتخثثاب القضثثاة لمثثدة طويلثثة واحثثدة، ربمثثا تسثثع سثثنوات علثثى سثثبيل المثثثال هثثذا النهثثج يعكثثس
 تثثوجه الممارسثثات الفضثثلى فثثي المحثثاكم الدوليثثة، كمثثا يظهثثر ذلثثك فثثي نظثثام المحكمثثة الجنائيثثة الدوليثثة،

  شأن هذا المر الحد من التثثدخلت غيثثر الملئمثثة والتثثدخلتومن.والمحكمة الوروبية لحقوق النسان  
 .دون وجه حق في عملية انتخاب القضاة، ومن تم تمكينهم من ممارسة مهامهم القضائية بشثثكل مسثثتقل

.يجب أل يوضع قاٍض في موقف يضطر فيه للحكم على سلوك الدولة التي تتدخل في تجديد مدة عمله

 .كما يجب أن ينص النظام بشكل كافي على إجراءات عادلة وأسس مشروعة ليقثثاف وعثثزل القضثثاة تثثرى
 اللجنة الدولية للحقوقيين والفدرالية الدولية لحقوق النسان أنه يجب أن يخضع قضثثاة المحكمثثة العربيثثة
 للعثثزل فقثثط بمثثوجب أسثثس مشثثروعة ومحثثددة  مسثثبقا، تشثثتمل علثثى أسثثباب ومثثبررات ترتبثثط خاصثثة بعثثدم
 .القثثدرة أو سثثوء السثثلوك بمثثا يجعثثل القاضثثي غيثثر مناسثثب لمزاولثثة مهثثام منصثثبه يجثثب عثثدم اتخثثاذ قثثرارات
ًا، تضمن حقوق القاضي في جلسات اسثثتماع  اليقاف أو العزل إل بعد إجراءات ملئمة وعادلة، معروفة مسبق

  من المبادئ الساسية لستقلل القضاء، أقرها مؤتمر المم المتحدة السابع لمنع الجريمة4 و2 انظر على سبيل المثال المبادئ  26
آب إلى 26ومعاملة المخالفين، المنعقد في ميلن من  أيلول 6/ أغسطس  ، وصدقت عليه الجمعية العامة بقرار رقم1985/ سبتمبر

تشرين الثاني 29 بتاريخ 40/32 كانون الول 13 بتاريخ 40/146 وقرار 1985/ نوفمبر .1985/ ديسمبر
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.منصفة تتفق مع ضمانات إجراءات التقاضي السليمة المضمنة في المعايير الدولية

المحكمة ٢ لمطبق وولية  ا لقانون  ا  .

" من مشروع نظام المحكمة على أن 1( 16تنص المادة  :  والنزاعات الدعاوى بكافة المحكمة تختص)
 اختصاصثثها يمتثثد  كمثثا. النظثثام هثثذا وكثثذلك لحقوق النسان العربي الميثاق تطبيق أو تفسير عن الناشئة
 حقثثوق مجثثال فثثي أخثثرى اتفاقيثثات أيثثة تفسثثير أو والمتعلقثثة بتطثثبيق إليهثثا المحالثثة المسثثائل كافثثة ليشثثمل
ًا فثثي حقهثثا والمشثثكو الشثثاكية الدولة تكون النسان  ". فيهثثا واذا كثثان يبثثدو  أن نظثثام المحكمثثة لطرفثث

أ16يثثذكر تحديثثدًا جميثثع القثثوانين القابلثثة التطثثبيق، فثثإن المثثادة  ) تثثوحي بثثأن المحكمثثة سثثوف تطبثثق  ) 
ج معاهثثدات حقثثوق النسثثان الثثتي تكثثون الثثدول ب نظثثام المحكمثثة؛  )الميثثثاق العربثثي لحقثثوق النسثثان؛  ) ( ) 

ًا فيها .العضاء أطراف

 كما سبق الذكر، فإن اللجنة الدولية للحقوقيين والفدرالية الدولية تدعوان إلى تعديل الميثاق العربي فثثي
 ضوء جعله تام التسثثاق مثثع المعثثايير الدوليثثة لحقثثوق النسثثان، بمثثا فثثي ذلثثك الحثثق فثثي الحيثثاة وحظثثر عقوبثثة
 العدام، وحظر العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، والمساواة بين الرجثثال والنسثثاء، والحثثق فثثي حريثثة
 .الفكر والضمير والمعتقد إلى أن يتحقق ذلك، إذا تثثم إنشثثاء المحكمثثة قبثثل إدخثثال هثثذه التعثثديلت، فعلثثى
 المحكمثثثة أن تفسثثثر الميثثثثاق فثثثي ضثثثوء القثثثانون الثثثدولي لحقثثثوق النسثثثان والمعثثثايير الدوليثثثة، وعلثثثى ضثثثوء

.اللتزامات القانونية الدولية المترتبة على دول جامعة الدول العربية

 تعثثرب اللجنثثة الدوليثثة للحقثثوقيين والفدراليثثة الدوليثثة لحقثثوق النسثثان عثثن القلثثق حيثثال تنصثثيص مشثثروع
المسائل المحالة إليها والمتعلقة بتطبيق أو تفسير أية  "النظام على توسيع اختصاص المحكمة إلى جميع 

ًا فيها ".اتفاقيات أخرى في مجال حقوق النسان تكون الدولة الشاكية والمشكو في حقها طرف

 سوف يكون للمحكمة، إذا تم إقرار هذا البند، اختصاص الفصل في حالت مرتبطة بالتزامات مترتبة من
 واقع اتفاقيات دوليثثة، منهثثا علثثى سثثبيل المثثثال ل الحصثثر، معاهثثدات حقثثوق النسثثان التسثثعة وبروتوكولتهثثا

  والتفاقيثثثات القليميثثثة، الملزمثثثة لعثثثدد مثثثن دول الجامعثثثة،27الختياريثثثة فثثثي اطثثثار نظثثثام المثثثم المتحثثثدة،
  هناك عشرة مواثيق جوهرية لحقوق النسان، منها تسع معاهدات لحقوق النسان والبروتوكول الختياري لتفاقية مناهضة 27

:التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة هذه المواثيق هي العهد الدولي الخاص بالحقوق . 
.المدنية والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز . 
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ًا بمثثوجب هثثذا البنثثد نفثثس  .كالميثثثاق الفريقثثي لحقثثوق النسثثان والشثثعوب ولن المحكمثثة سثثتتولى فعليثث
  فهناك خطثثثر28اختصاصات الهيئات المنشئة بموجب هذه التفاقيات لمراقبة تنفيذ التزامات الدول بوجبها،

 قثثائم بثثأن تصثثدر المحكمثثة وهثثذه الهيئثثات قثثرارات متضثثاربة ومتناقضثثة حثثول تفسثثير وتطثثبيق  اتفاقيثثات
 .حقثثوق النسثثان هثثذا مثثن شثثأنه أن يثثؤثر بثثدوره، بشثثكل سثثلبي، علثثى ضثثمانات اليقيثثن القثثانوني إمزاء نطثثاق،

.ومعنى، وانطباق، وتفسير اللتزامات القانونية المترتبة على الدول بموجب تلك التفاقيات

 وترى اللجنة الدولية للحقوقيين والفدرالية الدوليثثة أنثثه وان كثثان يمكثثن للمحكمثثة العربيثثة، بثثل وعليهثثا،
 أن تستلهم من اتفاقيات حقوق النسان الدولية والقليمية كما فسثثرتها الهيئثثات المشثثرفة عليهثثا، فثثانه يجثثب
 أل تعثثوض المحكمثثة هثثذه الهيئثثات، بثثأن يكثثون لهثثا اختصثثاص  مراقبثثة التزامثثات الثثدول بتنفيثثذ أحكثثام
 .المواثيق الدولية والقليمية والخروقات الناشئة عن انتهاك تلك اللتزامات بل  على العكس من ذلثثك، فثثان
 .علثثى المحكمثثة أن تسثثتغل هثثذه الهيئثثات واجتهاداتهثثا كثثأدوات لتفسثثير الميثثثاق كمثثا أنثثه يجثثب ضثثمان أل
 تتعارض تفسيرات المحكمة العربية مع  تفسيرات هيئات المواثيق الدولية الخرى، ل سثثيما عنثثدما يثثؤدي

.هذا إلى تضارب حول التزامات الدول التعاهدية

الدعاوى ٣ . قبول 

" مثثن مشثثروع نظثثام المحكمثثة علثثى أن 17تنثثص المثثادة   مكمل للقضثثاء المحكمثثة اختصثثاص يكثثون:
:ليينالتا الشرطين من التحقق بعد إل الوطني ول يحل محله، ول يجومز للمحكمة أن تنظر الدعوى

.خليةالدا الطعن طرق استنفاذ 1-
."النسان لحقوق أخرى إقليمية محكمة أمام الموضوع ذات في الدعوى رفع عدم 2-

 تتفثثق اللجنثثة الدوليثثثة للحقثثوقيين والفدراليثثة الدوليثثثة لحقثثثوق النسثثثان مثثثع أحكثثام مشثثثروع النظثثام بشثثثأن

.العنصري اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة اتفاقية حقوق الطفل . . 
.التفاقية الدولية لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم اتفاقية حقوق الشخاص ذوي العاقة التفاقية الدولية لحماية جميع . 

 .الشخاص من الختفاء القسري البروتوكول الختياري لتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
.اللإنسانية أو المهينة

 : بموجب نظام المم المتحدة تشمل هيئات حقوق النسان التعاهدية لجنة حقوق النسان، لجنة الحقوق القتصادية والجتماعية 28
 والثقافية، لجنة القضاء على التمييز العنصري، لجنة مناهضة التعذيب، اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، لجنة حقوق الطفل، لجنة العمال

.المهاجرين، لجنة حقوق الشخاص ذوي العاقة، لجنة الختفاء القسري
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 .التكامل بين المحكمة العربية والمحثثاكم الوطنيثثة كقاعثثدة عامثثة، لبثثد أن تكثثون المحثثاكم الوطنيثثة
 هي المختصة بالنظر في القضثثايا المتعلقثثة بالنتهاكثثات المزعومثثة للحقثثوق المكفولثثة بمثثوجب القثثانونين
ًا فيهثثثا لكثثثن اللجنثثثة الدوليثثثة  .الثثثوطني والثثثدولي، بمثثثا فثثثي ذلثثثك المعاهثثثدات الدوليثثثة الثثثتي تعثثثد الدولثثثة طرفثثث
 للحقثثوقيين والفدراليثثة الدوليثثة تشثثيران إلثثى وجثثود حثثالت فثثي بعثثض دول جامعثثة الثثدول العربيثثة، حيثثث ل
 يكون القضاء مستقًل بالشكل الكامل، وحيث ل يمكثثن لنظمثثة القضثثاء أن تثثدير العدالثثة بشثثكل فعثثال،
ًا أو سيطرة دون وجه حق على أنظمثثة القضثثاء، وحيثثث يوجثثد نقثثص  وحيث تمارس السلطة التنفيذية ضغوط
أو حيثثث توجثثد تثثأخيرات فثثي إصثثدار وتنفيثثذ الحكثثام، فثثإن  /في القضاة المؤهلين، وحيث الفساد مستشثثر، و

.الحقوق في تلك الدول ل يمكن أن ُتضَمن بشكل فعال من قبل أنظمة القضاء الوطنية

 إذا كان الهدف من إنشاء محكمة عربية لحقوق النسان هو المسثثاعدة علثثى إنفثثاذ أحكثثام الميثثثاق العربثثي
 وتوفير سبل إنصاف وجبرر ضرر فعالة ضد انتهاكات حقوق النسان في الدول الطراف، فلبد من تعديل

  بغيثثة ضثثمان أن اسثثتنفاد سثثبل النصثثاف الداخليثثة ل يسثثتخدم كذريعثثة لمنثثع أصثثحاب الحثثق مثثن17المثثادة 
 .الوصثثول إلثثى المحكمثثة العربيثثة يجثثب إذن أن تكثثون المحكمثثة مختصثثة بتقييثثم فعاليثثة سثثبل النصثثاف
 والجبر الداخلية، بما في ذلك حين تكون الجراءات القضائية مطولثثة بشثثكل مفثثرط، وكثثذا تقييثثم قثثدرة

.ورغبة المحاكم المحلية في التصدي الفعال والحقيقي لنتهاكات حقوق النسان

 يمكثثن  السثثتلهام بأحكثثام مختلثثف آليثثات المثثم المتحثثدة والليثثات القليميثثة فثثي وضثثع صثثياغة أدق بشثثأن
 .اسثثتنفاد سثثبل النصثثاف  المحليثثة علثثى سثثبيل المثثثال، فثثإن الثثبروتوكولت الختياريثثة للسثثما ح بالمراسثثلت
 الفردية أمام هيئات المم المتحدة التعاهدية تنص في المجمل على أن سثثبل النصثثاف  الداخليثثة ل يجثثب أن
تطبيق هثثذه السثثبل طويثثل المثثد بشثثكل غيثثر معقثثول ول يرجثثح أن يثثؤدي إلثثى جثثبر  "تستنفد في حال كان 

  بالمثل، في النظام الفريقثثي، ينثثص الميثثثاق الفريقثثي علثثى أن جميثثع سثثبل النصثثاف  المحليثثة، إذا29".فعال
 توفرت، يجب أن ُتستنفد، مثثا لثثم يكثثن مثثن الواضثثح للجنثثة أن إجثثراءات تحقيثثق النصثثاف هثثذه مطولثثة بثثدون

لثثم تطبثثق قثثط مطلثثب30.وجه حق  " وفي معرض تفسير استنفاد سبل النصاف المحلية ذكرت اللجنة أنها 
 استنفاد سبل النصاف  الداخلية في الحالت التي رأت فيهثثا انثثه مثن غيثر الممكثن أو المرغثوب فيثه بالنسثثبة

د من البروتوكول الختياري لتفاقية2) من البروتوكول الختياري لتفاقية سيداو، والمادة 1( 4 يشمل هذا المادة  29  ( ) 
هث من البروتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراءات المراسلت المادة 7الشخاص ذوي العاقة، والمادة   . (  ) من1( 3(

 البروتوكول الختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية يحد بدوره من مسألة استنفاد سبل التعويض
مطول بشكل غير معقول ".والنصاف المحلية حين يكون تطبيق تلك الجراءات  "

. من الميثاق الفريقي لحقوق النسان والشعوب5( 56 و50 المادة  30 (
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  وفل يوجثثد مطلثثب اسثثتنفاد31".للشاكي أن يلجأ للمحاكم المحلية في كل حالة انتهاك من النتهاكثثات
:سبل النصاف المحلية  في النظام الخاص بالمريكتين، إذا

.أ كان التشريع المحلي للدولة المعنية ل يوفر إجراءات التقاضي السليمة لحمايثثة حثثق أو حقثثوق مزعثثوم " 
.انتهاكها

 .ب ُحرم الطرف الشاكي مثثن انتهثثاك حقثثوقه مثثن الوصثثول إلثثى سثثبل النصثثاف  بمثثوجب القثثانون الثثداخلي أو
.ُمنع من استنفاد هذه السبل

".ج حد ث تأخر ل مبرر له في اصدار حكم نهائي في اطار سبل النصاف المذكورة .

 فضثثًل عثثن ذلثثك، اذا كثثان مثثن مصثثلحة المحكمثثة أل يثثدرج علثثى جثثدولها مسثثألة معروضثثة علثثى أكثثثر مثثن
فثثي ذات الموضثثوع تمتثثد لتشثثمل2( 17محفل قضائي، فمن غيثثر الواضثثح مثثن المثثادة  " إن كثثانت قضثثايا  " ( 

 .القضايا المتعلقة بدعوى أصلية أم تلك الناشئة عن الواقعة نفسها كما أنه مثثن غيثثر الواضثثح إن كثثان علثثى
.الطرف نفسه أن يرفع الدعوى ام ل

. تحتثثاج للتثثدقيق والتضثثييق فثثي افثثق جعلهثثا متفقثثة مثثع الليثثات الدوليثثة والقليميثثة2( 17صثثياغة المثثادة  ( 
 البروتوكولت الختيارية لمختلف مواثيق المم المتحدة، ومنهثثا العهثثد الثثدولي الخثثاص بثثالحقوق المدنيثثة
 والسياسية، الذي يقر باختصاص لجنة حقوق النسان فثثي تلقثثي ونظثثر المراسثثلت الفرديثثة، تؤكثثد علثثى أنثثه
أ عثثدم نظثثر المثثر نفسثثه أمثثام آليثثة )يجب على اللجنة  أل تنظر في أي مراسلة من فرد ما لم تتيقن من  ) : " 

دولية ".أخرى لتحقيق أو تسوية دولي /32

ذات الموضوع في سثثياق معنثثى مفهوم  "في معرض تفسير هذا البند، أكدت لجنة حقوق النسان على أن  " " 
أ مثثن الثثبروتوكول الختيثثاري يجثثب أن ُيفهثثم علثثى أنثثه يشثثمل الثثدعوى نفسثثها بشثثأن الفثثرد2( 5المثثادة   ( ) ( 
مراسلة  31 : انظر قضية /            Free Legal Assistance Group and Others v. Zaire, African Commission on Human and 

        Peoples’ Rights, Comm. No. 25/89, 47/90, 56/91, 100/93 37فقرة  )1995)

بناء على مبدأ الستنفاد البناء لسبل التعويض والنصاف المحلية حيث فر "وفي قضية أخرى أعلنت اللجنة قبول مراسلة  " 
ًا على حياته انظر قضية  :الشاكي من بلده خوف .           John D. Ouko v. Kenya, African Commission on Human and Peoples' Rights, 

   Comm. No. 232/99 .19 فقرة )2000)

أ من البروتوكول الختياري الول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انظر على سبيل المثال2( 5 المادة  32  . ( ) ( 
ًا المادة  أ من البروتوكول الختياري لتفاقية سيداو، والمادة 2( 4:أيض  ( ) ج من البروتوكول الختياري للعهد الدولي2( 3)  ( ) ( 

.الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية
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33".نفسه، مقدمة منه أو من شخص آخر له اختصاص التصرف نيابة عنه أمام الجهة الدولية الخرى

المحكمة ٤ لى  ا لولوج  ا  .

: من مشروع نظام المحكمة تمنح حق اللجوء والوصول  إلى المحكمة العربية الى 18المادة 

.النسان لحقوق انتهاك ضحية أنه رعاياها أحد يدعي التي الطرفالدولة ) أ(

. حقهافي المشكو الدولة في المعتمدة الحكومية غير المنظمات) ب(

)ج ا .النظام هذا في والطرف حقها في المشكو للدولة ينتمون الذين لفراد(

الدولثثة المشثثكو فثثي حقهثثا إمثثا الدولثثة الشثثاكية أو  "من الشروط المسبقة للجوء للمحكمة أن تكون  " " " 
  مثثن19طرفًا في النظام أو تكون قد أعلنت قبولها اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 

34.النظام

 تعرب اللجنة الدولية للحقوقيين والفدراليثثة الدوليثثة لحقثثوق النسثثان عثثن القلثثق إمزاء الصثثياغة غيثثر الدقيقثثة
ال الفراد الذين ينتمون إلثثى دولثثة طثثرف يجثثب تعثثديل المثثادة رعايا"للمادة، بما أنها تشير إلى  . و " "   بمثثا18"

 يؤدي إلى ضمان أنه عندما يدعي فثثرد بثثأنه ضثثحية لنتهثثاك يثثدخل ضثثمن اختصثثاص المحكمثثة علثثى يثثد أي
 دولثثة طثثرف فثثي نظثثام المحكمثثة، فثثإن جميثثع الفثثراد علثثى أراضثثي الدولثثة الطثثرف، أو الخاضثثعين لوليتهثثا،
 .يمكنهم اللجوء للمحكمة العربية هذا يتفق مع تنفيثثذ متطلبثثات الميثثثاق العربثثي نفسثثه، الثثذي ينثثص فثثي

 تضثثمن الثثدول الطثثراف اسثثتقلل القضثثاء وحمايثثة القضثثاة مثثن أي تثثدخل أو ضثثغوط أو" علثثى أن 12المثثادة 
 ".ليتها يجب التثثذكير هنثثا أن التمتثثعتهديدات، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لو

 بحقثثوق النسثثان مسثثألة عالميثثة، وفثثي ظثثل اسثثتثناءات قليلثثة جثثدا، ل يمكثثن ربثثط التمتثثع بثثالحقوق بثثالتمتع
 .بوضثثع المثثواطن علثثى الثثدول الطثثراف فثثي نظثثام المحكمثثة أل تعيثثق بثثأي شثثكل مثثن الشثثكال الممارسثثة

.الفعالة للحق في اللجوء والوصول الى للمحكمة من قبل أي فرد أو مجموعة من الفراد

مراسلة 33 : انظر قضية /             Duilio Fanali v. Italy, Communication No. 75/1980, UN Doc.Supp 40 (A/38/40) at 160(1983( 
7.2فقرة 

 من مشروع النظام19 المادة  34
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ًا تعديل المادة    بحيث يتم إبعاد أية معوقات قد تحد من لجثثوء منظمثثات المجتمثثع المثثدني إلثثى18يجب أيض
 .المحكمة بموجب مشروع نظام المحكمة الحالي فلبد أن تكون منظمثثة المجتمثثع المثثدني الراغبثثة فثثي

.تقديم شكوى امام المحكمة معتمدة في الدولة الطرف التابعة لها

 فضًل عن القيود على رفع منظمثثات المجتمثثع المثثدني للثثدعاوى ضثثد دولثثة طثثرف ل تتواجثثد هثثذه المنظمثثات
 بها، فإن اللجنة الدولية للحقوقيين والفدرالية الدوليثثة تعربثثان عثثن القلثثق حيثثال الوضثثع فثثي العديثثد مثثن دول
 جامعة الدول العربية، حيث يستمر حرمان عدد من المنظمثثات مثثن التسثثجيل القثثانوني والعتمثثاد مثثن طثثرف
 .السلطات المحلية من خلل قوانين مقيدة لممارسثثة الحريثثات بشثثكل عثثام، يجثثب إنشثثاء منظمثثات المجتمثثع

  مثثن النظثثام بمثثا18.المدني بحرية ودون تصريح مسبق أو اعتماد مثثن السثثلطات يجثثب  إذن أن ُتعثثدل المثثادة 
 يضمن للمنظمات غير القادرة على التسجيل القانوني بموجب قوانين وسياسات تقييدية في الدول الطراف

35.حق اللجوء إلى المحكمة

 .الممارسات الفضلى في هذا الصدد تتوفر في نظم حقوق النسثثان القليميثثة الخثثرى المحكمثثة الوروبيثثة
الطلبثثات مثثن أي منظمثثة غيثثر حكوميثثة تثثدعي أنهثثا ضثثحية ...لحقوق النسان، على سبيل المثال، تقبل  ... " 

36".لخرق من طرف متعاقد

 وفثثي النظثثام الفريقثثي، فثثإن الفثثراد ومنظمثثات المجتمثثع المثثدني الثثذي يتمتعثثون بوضثثع مراقثثب فثثي اللجنثثة
ًا تقثثديم  .الفريقيثثة يمكنهثثم رفثثع دعثثاوى بشثثأن انتهاكثثات حقثثوق النسثثان أمثثام المحكمثثة يمكنهثثم أيضثث
 .مراسلت للجنة الفريقية، الثثتي قثثد تقثثرر إحالثثة القضثثية إلثثى المحكمثثة الفريقيثثة إمكانيثثة قيثثام الفثثراد
 والمنظمات برفع الدعاوى للمحكمة ل تقتصر علثثى وجثثود مصثثلحة محثثددة فثثي رفثثع الثثدعوى للمحكمثثة،

.مثل أن يكون الشاكي ضحية مباشرة للنتهاك

 يجب أيضًا تعديل مشروع نظام المحكمثثة العربيثثة بمثثا يضثثمن سثثبل اخثثرى للولثثوج الثثى المحكمثثة، بمثثا فثثي
  أو،ذلك الفراد ومنظمات المجتمع المدني، بأن يحق لهم النضمام إلى مثثداولت القضثثايا كثثأطراف مهتمثثة

 أن يقدموا معلومات كرأي خبير، أو معلومات طوعية لخدمة اهداف العدالة دون ان تطلب اطراف الثثدعوى
.او المحكمة بالضرورة ذلك

.18 السابق، مادة  35

. من التفاقية الوروبية لحقوق النسان34 المادة  36
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 وأخيثثثرًا، تعثثثرب اللجنثثثة الدوليثثثة للحقثثثوقيين والفدراليثثثة الدوليثثثة عثثثن اسثثثفهما العميثثثق حيثثثال اخفثثثاق نظثثثام
 المحكمة، على حاله،  في ذكر أية أحكام ذات صلة بوضع الضثثحايا أو الثثدور الثثذي يجثثب أن يضثثطلعوا بثثه
 .أمام المحكمة العربية إن منظمتينا تريان أنه، لكي يكون النصاف والجبر فعالين في القضثثايا الخاصثثة
 بانتهاكثثثات حقثثثوق النسثثثان الجسثثثيمة المرتكبثثثة مثثثن طثثثرف الفثثثراد أو الثثثدول، مثثثن الضثثثروري أن ُيضثثثَمن
 .للضثثحايا دور مهثثم فثثي اجثثراءات المحثثاكم فثثوق الوطنيثثة يجثثب أن ينثثص مشثثروع النظثثام ليثثس فقثثط علثثى
 إنصاف وجبر ضرر الضحايا، بل أيضًا على مشاركتهم الكاملة، بمثثا فثثي ذلثثك عثثن طريثثق التمثيثثل القثثانوني
).محثثامين هثثذه التثثدابير يجثثب أن تكملهثثا لئحثثة الجثثراءات الداخليثثة للمحكمثثة، وأن تتبعهثثا ممارسثثات ) 

37.تحترم حقوق الضحايا من أجل ضمان فعالية المحكمة

 باتساق مع المعايير الدولية، يجب أن يؤكد  نظام المحكمة ايضا على مسثثؤولية الثثدول إمزاء ضثثمان حمايثثة
 الضحايا والشهود وغيرهم ممثثن يشثثاركون فثثي مثثداولت المحكمثثة، وضثثمان عثثدم تعرضثثهم لي محثثاولت
 .انتقام على سبيل المثال، فإن المبادئ والتوجيهات الساسية للمم المتحدة بشأن الحثثق فثثي النصثثاف وجثثبر
 ضثثرر ضثثحايا انتهاكثثات القثثانون الثثدولي لحقثثوق النسثثان الجسثثيمة والنتهاكثثات الجسثثيمة للقثثانون الثثدولي
سثثلمة وصثثحة الضثثحايا البدنيثثة والنفسثثية  "النسثثاني، تنثثص علثثى وجثثوب اتبثثاع إجثثراءات ملئمثثة  لضثثمان 

  ولقد شددت المحكمة الوروبيثثة علثثى أهميثثة حمايثثة الضثثحايا،38".وخصوصيتهم وتلك الخاصة بعائلتهم
من الهمية بمكان للعمل الفعال لنظثثام الثثدعاوى الفرديثثة أن يتمكثثن مقثثدمو الطلبثثات أو ...إذ أكدت أن  " 
 مقثثدمو الطلبثثات المحتملثثون مثثن التواصثثل بحريثثة مثثع اللجنثثة دون الخضثثوع لي مثثن أشثثكال الضثثغوط مثثن

  وتشثثير اللجنثثة الدوليثثة للحقثثوقيين والفدراليثثة الدوليثثة39".السثثلطات مثثن أجثثل سثثحب أو تعثثديل شثثكاواهم
  استعمال الجراءات المؤقتة والحترامزية المضمنة في اطار آليات أخرى لضمانضرورةلحقوق النسان إلى 

40.حماية الضحايا، وكما نناقش أدناه، تشجع منظمتانا على ضم هذه الجراءات إلى نظام المحكمة

  على سبيل المثال، يجب أن تشمل قواعد إجراءات المحكمة احتمال عقد جلسات غير علنية، عندما يكون ذلك في مصلحة 37
 ) من2( 43) من قواعد المحكمة الوروبية لحقوق النسان والمادة 2( 63.الطراف وحماية لهم انظر على سبيل المثال المادة 
.قواعد المحكمة الفريقية لحقوق النسان والشعوب

 المبادئ الساسية والتوجيهية المتعلقة بالحق في النتصاف والجبر لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق النسان والقانون  38
آذار 21، قرار بتبني الوثيقة من الجمعية العامة، النساني الدولي A/RES/60/147: رقم 2006/ مارس

Aksoy     : قضية  39 v. Turkey (Appl. No. كانون الول 18 (21987/93 .104، فقرة 1996/ ديسمبر

 على سبيل المثال في قضية ثلثة أفراد اشتكوا للجنة الدول المريكية، فقدمت اللجنة إجراءات احترامزية وطلبت بموجبها من 40
حماية حياة وسلمة الرجال الثلثة البدنية التهديد ضد أحد الفراد المذكورين كان من رئيس نيكاراغوا .دولة نيكاراغوا  . " " 

:انظر قضية أنايا ضد نيكاراغوا، قرار بإجراءات احترامزية متوفر على : 
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المؤقتة ٥ رية، والجراءات  ء الستشا م، الرا . الحكا

 .أحكثثثام المحكمثثثة ُملزمثثثة ونهائيثثثة بمثثثوجب مشثثثروع نظثثثام المحكمثثثة علثثثى المحكمثثثة إيثثثداع الحكثثثم،
ًا30بحيثياته، خلل  أ 41. يوم ) يمكن التماس إعثثادة النظثثر فثثي الحكثثم فثثي الحثثوال التيثثة  )"  تضثثمن إذا:

ًا الحكم ًا تجاومز ب إذا ظهرت واقعثثة ذات تثثأثير حاسثثم فثثي الحكثثم كثثانأسا إجرائية لقاعدة خطير )سية  ) . 
 الطثثرف جهثثل يكثثون أل علثثىلتمثثاس، ال طثثالبيجهلهثثا عثثن صثثدور الحكثثم كثثل مثثن المحكمثثة والطثثرف 

ًا الواقعة بهذهالمذكور  ج إهمال عن ناشئ ) منه  ) د اسثثتند الثثتي السثثباب الحكم يوضح لم إذا. ) عليهثثا  )  إذا.
هث  واض بشكل اختصاصها المحكمة تجاومزت )ح  )  من كان تزوير أو تدليس أو غش الخصم من وقع إذا.

و واذا  في التأثير شأنه ) الحكم  ) أ على مشروع غير تأثير وقع.
42". المحكمةأعضاء حد

 للمحكمة أيضًا أن تصدر آراء استشارية بناء على طلب دولة عضو أو أيثثة منظمثثات أو هيئثثات تابعثثة لجامعثثة
.الدول العربية حول الميثاق أو أية وثيقة من وثائق حقوق النسان ...43

 تعرب اللجنة الدولية للحقوقيين والفدرالية الدولية عن القلق حيال أنه، في حين ينص مشروع النظثثام علثثى
 أن تكون أحكام المحكمة نهائيثثة وملزمثثة، فهثثو ل ينثثص علثثى أيثثة آليثثة للرصثثد والمراقبثثة للشثثراف علثثى
 تنفيذ تلك الحكام، ول ينص ايضا على أن تأمر المحكمة أو حتى توصي بثثإجراءات محثثددة يجثثب تبنيهثثا

.من قبل الدول من أجل تنفيذ الحكام

 تثثرى اللجنثثة الدوليثثة للحقثثوقيين والفدراليثثة الدوليثثة أن التنفيثثذ الكامثثل لحكثثام المحكمثثة هثثو عنصثثر
 أساسي وجزء ل يتجزأ من سيادة القانون ومكون جوهري لحقثثوق إجثثراءات التقاضثثي السثثليمة، ومثثن دونثثه

.فإن الحق في النصاف والجبر الفعال في قضايا انتهاكات حقوق النسان ل يمكن أن يتحقق

 مثثن أجثثل ضثثمان فعاليثثة المحكمثثة العربيثثة لحقثثوق النسثثان، يجثثب إيلء اعتبثثار خثثاص لضثثمان وفثثاء الثثدول

http://www.worldcourts.com/iacmhr/eng/decisions/1999.02.12_Anaya_v_Nicaragua.pdf 
. من مشروع النظام25 المادة  41

. من مشروع النظام26 المادة  42

. من مشروع النظام20 المادة  43

18

http://www.worldcourts.com/iacmhr/eng/decisions/1999.02.12_Anaya_v_Nicaragua.pdf


 الطراف بالتزاماتها الخاصة بتنفيذ الحكام الصادرة عن المحكمة واللتزام بهثثا، بمثثا فثثي ذلثثك مثثن خلل
 ضمان وجود هيئة مراقبة ورصد مستقلة يناط بهثثا الشثثراف علثثى تنفيثثذ الحكثثام، وأن تكثثون المحكمثثة
ًا كامًل ولتفعيثثل  نفسها مختصة بأن توجه الدول الطراف الى الجراءات المطلوبة لتنفيذ الحكام تنفيذ
 أحكثثام المحكمثثة، بمثثا فثثي ذلثثك، فثثي حثثال عثثدم فعاليثثة الجثثراءات الخثثرى، إمكانيثثة إصثثدار عقوبثثات أو

.جزاءات

.يجب تعديل مشروع النظام من أجل ضمان هذه العناصر

 كما يجب تعديل مشروع النظام من أجل ضمان توفير إجثثراءات مؤقتثثة أو انتقاليثثة، يمكثثن فرضثثها إلثثى أن
ًا ومنهثثا محثثاكم حقثثوق النسثثان وهيئثثات المثثم  .يتثثم إصثثدار حكثثم نهثثائي جميثثع المحثثاكم الدوليثثة تقريبثث
 .المتحدة التعاهديثثة والليثثات القليميثثة، تنثثص علثثى إمكانيثثة تبنثثي إجثثراءات مؤقتثثة القثثدرة علثثى تبنثثي هثثذه
 الجراءات المؤقتة مهمة ل غنى عنها من مهام أية هيئة قضائية أو شبه قضثثائية تبثثت فثثي النزاعثثات، وخاصثثة

.لصالح تنظيم شكاوى الفراد الخاصة بانتهاكات حقوق النسان

 بشكل عام، تخدم الجراءات المؤقتة غرض الحفاظ على الحقوق التي يدعي طرف فثثي النثثزاع خرقهثثا، إلثثى
 .مثثن قبثثل الهيئثثة المعنيثثة بالفصثثل فثثي القضثثية فثثي حثثال نثثزاع متعلثثقتها أن يتم الفصل فثثي الشثثكوى وتسثثوي

 بحقوق النسان، فإن أكثر آليات حقوق النسثثان فعاليثثة هثثي  تلثثك الثثتي ليثثس لهثثا القثثدرة علثثى إصثثدار ُحكثثم
 .فحسب، بل أيضًا الضطلع بعمل وقائي في هذا الشأن، لبثثد مثثن تثثوفر إجثثراءات مؤقتثثة لوقثثف الضثثرر قبثثل
 .وقوعه، أو وقف ضرر قائم ومنع استمراره، أو على القل تخفيثثف آثثثار الضثثرر إن إمكانيثثة تبنثثي إجثثراءات
 مؤقتة يمكن إذن أن تمنع وقوع ضرر غير قابل للصل ح لحقا بالضحية أو الضحية المحتملثثة فثثي الفثثترة

.التي يستغرقها إصدار الحكم

 يجب أن ينثثص النظثثام، إذن، علثثى إجثثراءات مؤقتثثة تمكثثن المحكمثثة العربيثثة مثثن التثثدخل فثثي الحثثالت الثثتي
 .يتعرض فيها الشاكي لخطر وشيك بوقوع ضرر ل جبر له أمثلة من الممارسات الفضثثلى فثثي هثثذا المجثثال

 44.منصثثوص عليهثثا فثثي آليثثات إقليميثثة أخثثرى، وكثثذا إجثثراءات مراسثثلت هيئثثات المثثم المتحثثدة التعاهديثثة

(5) من البروتوكول الختياري لتفاقية سيداو، وفي المادة 1(5: الُحكم القانوني الخاص بالجراءات المؤقتة وارد في المادة  44

 ) من اتفاقية حقوق1( 4) من البروتوكول الختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، والمادة 1
  من البروتوكول6) من اتفاقية حماية جميع الشخاص من الختفاء القسري، والمادة 4( 31الشخاص ذوي العاقة، والمادة 

.الختياري لتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراءات المراسلت
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لصثثالح الطثثراف أولصثثالح السثثير  "يمكن للمحكمة الوروبية، على سبيل المثال، إصثثدار إجثثراءات مؤقتثثة 
أمريكيثثة ايضثثا أن تطلثثب مثثن الثثدول الطثثراف تبنثثي45".الملئثثم للمثثداولت  - يمكثثن للجنثثة الثثدول الثثبين

ًا حسثثثب  المعلومثثثات فثثثي الحثثثالت الجسثثثيمة والعاجلثثثة، وكلمثثثا كثثثان ذلثثثك ضثثثروري  "إجثثثراءات احترامزيثثثة 
".المتثثوفرة بمبثثادرة منهثثا أو بنثثاء علثثى طلثثب طثثرف لمنثثع ضثثرر لحثثق بالشثثخاص ل يمكثثن جثثبره ... ..46 

 يمكثثن للمحكمثثة الفريقيثثة بثثدورها أن تصثثدر إجثثراءات مؤقتثثة، بنثثاء علثثى طلثثب طثثرف، كلمثثا رأت ذلثثك
لصالح الطراف أو لصالح سثثير العدالثثة ".ضروريا    ويمكثثن للمحكمثثة حثثتى أن تعقثثد جلسثثة اسثثتثنائية47"

48.لتقرير فرض إجراءات مؤقتة إذا رأت أن المر يستحق الستعجال الشديد

IIIالتوصيات  .

 على ضوء المذكور أعله، فإن اللجنة الدولية للحقوقيين والفدراليثثة الدوليثثة لحقثثوق النسثثان تثثدعوان دول
:جامعة الدول العربية وقمة جامعة الدول العربية والمجلس الومزاري وأمانة الجامعة إلى

I.إرجاء تبني وإقرار نظام المحكمة العربية، بما يوفر الوقت الكافي لمزيد من البحث في مشثثثروع 
.النظام عبر عملية شفافة تضم مشاورات مع جميع الطراف المعنية

II.ضثثثمان أن تصثثثبح التقثثثارير الخاصثثثة بلجنثثة البراهيمثثي ولجنثثثة الخثثثبراء القثثثانونيين العثثثرب وكثثثذا 
 مشثثثروع نظثثثام الجامعثثثة العربيثثثة، تقثثثارير معلنثثثة ومتثثثوفرة علثثثى موقثثثع جامعثثثة الثثثدول العربيثثثة، مثثثع

.تومزيعها ونشرها على النحو الملئم، وكذلك السما ح بحوار عام وشامل حولها

III.تحقيقثثثا لهثثثذا الهثثثدف، يجثثثب التأكثثثد مثثثن أن جميثثثع الطثثثراف المعنيثثثة، ومنهثثثا منظمثثثات المجتمثثثع 
 المثثدني، قثثادرة علثثى التعليثثق علثثى مشثثروع النظثثام والمشثثاركة بشثثكل حقيقثثي فثثي جميثثع مراحثثل

 من قواعد المحكمة الوروبية لحقوق النسان، على رابط39 القاعدة  45
http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf

: من إجراءات لجنة الدول المريكية لحقوق النسان على رابط1( 25 القاعدة  46 ( 
http://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/ene_2009_ing.pdf

: قواعد المحكمة الفريقية لحقوق النسان والشعوب على رابط 1( 51 القاعدة  47 (
http://www.african-court.org/en/images/documents/Court/Interim%20Rules%20of

%20Court/Final_Rules_of_Court_for_Publication_after_Harmonization_-_Final__English_7_sept_1_.pdf 
)2( 51 السابق، قاعدة  48
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.عملية إنشاء وتفعيل المحكمة العربية

IV.إعادة النظر فثثي قثثرار جعثثل البحريثثن مقثثرًا للمحكمثثة العربيثثة، وضثثمان أن يسثثتند هثثذا القثثرار إلثثى 
.معيار التزام وامتثال الدولة الطرف المعنية بحقوق النسان المتعارف عليها عالميا

V.تعديل الميثاق العربي لحقوق النسان لجعله تام التوافق مع معايير حقوق النسان المتعثثارف عليهثثا 
 عالميثثا، بمثثا فثثي ذلثثك علثثى سثثبيل المثثثال ل الحصثثر، الحثثق فثثي الحيثثاة وحظثثر العقوبثثة القاسثثية أو
 اللإنسانية أو المهينة، والمساواة بين الرجل والمرأة، والحق في حريثثة الفكثثر والضثثمير والعتقثثاد

.والدين

VI.تعثثثديل مشثثثروع نظثثثام المحكمثثثة العربيثثثة لضثثثمان الثثثتزامه الكامثثثل بالمعثثثايير والليثثثات الدوليثثثة 
:والقليمية وعلى وجه التحديد

i.ضثثثمان أن ترشثثثيح المرشثثثحين مثثثن القضثثثاة وانتخثثثابهم يسثثثتند إلثثثى إجثثثراءات شثثثفافة غيثثثر 
 تمييزية تحمي من التدخلت غير الملئمة والتي تكون دون وجه حق، وأن تستند العملية
 إلثثى، مثثن بيثثن عوامثثل أخثثرى، تثثوفر المثثؤهلت الشخصثثية والقانونيثثة، والتثثوامزن فثثي تمثيليثثة

.القضاة والقاضيات، والتمثيل المنصف لمختلف النظم القانونية القائمة

ii.ضمان أن  ل يكون القضاة ممثلين لدولهم، بل أن يكثثون عملهثثم فثثي المحكمثثة بصثثفتهم 
.الفردية المهنية

iii.ضمان أن يكون القضاة، أثناء تولي مناصبهم وممارسة عملهم، أحرارًا من أي مثثن أشثثكال 
.التدخل المباشر أو غير المباشر أو التأثير من قبل اي أفراد أو كيانات

iv. نحثثو تسثثع8تعثثديل مشثثروع المثثادة  ( بمثثا يضثثمن أن القضثثاة ينتخبثثون لمثثدة واحثثدة مطولثثة 
.سنوات وليس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد (

v.ضثثمان أن القضثثاة ل يمكثثن تثثوقيفهم أو عزلهثثم عثثن مناصثثبهم إل لسثثباب عثثدم القثثدرة أو 
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 انتهاج سلوك يجعلهم غير مناسبين للضطلع بواجباتهم، وذلك بعد اتباع إجراءات مناسثثبة
ًا تضثثمن حقثثوق القاضثثي المعنثثي فثثي جلسثثات اسثثتماع منصثثفة تلثثتزم  منصثثوص عليهثثا مسثثبق

.بضمانات إجراءات التقاضي السليمة

vi.ضم مبادئ المم المتحدة الساسية الخاصة باستقلل القضاء إلى جميع المسثثائل المتعلقثثة 
.باستقلل المحكمة العربية وقضاتها

vii. مثثن اجثثل الحثثد مثثن اختصثثاص المحكمثثة ليقتصثثر علثثى16تعديل مشروع المثثادة  
 القضثثثثثايا المتعلقثثثثثة بالنتهاكثثثثثات المزعومثثثثثة للميثثثثثثاق العربثثثثثي لحقثثثثثوق النسثثثثثان، وأيثثثثثة

ًا، وكذا نظام المحكمة .بروتوكولت إضافية قد يتم تبنيها لحق

viii.ضثثثمان أن المحكمثثثة ليسثثثت مختصثثثة بثثثالبث فثثثي القضثثثايا المتعلقثثثة بالنتهاكثثثات 
 المزعومثثة لتفاقيثثات أخثثرى لحقثثوق النسثثان، علثثى أن تراعثثي المحكمثثة بالكامثثل القثثانون
 الدولي لحقوق النسثثان، بمثثا فثثي ذلثثك اللتزامثثات المترتبثثة علثثى أيثثة دولثثة طثثرف فثثي اتفاقيثثة
 دولية في قضية تنظرها المحكمة، وفي تفسثثير المحكمثثة لحكثثام الميثثثاق العربثثي، مثثع
 ضثثمان أل يثثؤدي هثثذا التفسثثير الثثى تضثثارب مثثع التزامثثات أخثثرى دوليثثة فثثي مجثثال حقثثوق

.النسان

ix. لضثثمان أن ل يكثثون لمطلثثب اسثثتنفاد سثثبل النصثثاف المحليثثة اي17تعديل مشروع المادة  
 .أثر على منع أصحاب الحقوق من اللجوء للمحكمة العربيثثة يجثثب أن تكثثون المحكمثثة
 مختصة بتقييم فعالية سبل  النصاف المحلية، بما في ذلك حين تكون الجراءات المتبعة
 طويلثثة المثثد بشثثكل غيثثر مثثبرر، أو ان يكثثون مثثن الراجثثح أن ل تثثؤدي إلثثى إنصثثاف فعثثال،
 وكثثثثذلك تقييثثثثم قثثثثدرة وقابليثثثثة المحثثثثاكم المحليثثثثة علثثثثى التصثثثثدي الفعثثثثال والحقيقثثثثي

.لنتهاكات حقوق النسان

x. الثثدعوى ذات نفثثس الموضثثوع كمثثا وردت فثثي مشثثروع المثثادة "تضثثييق نطثثاق    بحيثثث17"
 تكون الدعاوى التي ُترفع من الشاكي نفسثثه، بشثثأن القضثثية ذاتهثثا، أمثثام محكمثثة إقليميثثة

.أخرى لحقوق النسان هي المستبعدة من اختصاص المحكمة العربية
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xi. بحيثثث يتثثم ضثثمان حثثق لجثثوء وولثثوج جميثثع الفثثراد فثثي أراضثثي18تعثثديل مشثثروع المثثادة  
 الثثثدول الطثثثراف، أو الخاضثثثعين لختصاصثثثها ووليتهثثثا، إلثثثى المحكمثثثة العربيثثثة فثثثي حثثثال
 ادعائهم بوقوعهم ضحايا لنتهاك يدخل ذلثثك ضثثمن اختصثثاص المحكمثثة مثثن قبثثل أي مثثن

.الطراف المتعاقدة

xii.ضمان أن الدول الطراف في النظام ل تعرقل بأي شثثكل مثثن الشثثكال الممارسثثة 
 الفعالة لحق اللجوء والولوج إلى المحكمة لي شخص أو مجموعة أشثثخاص، ل سثثيما مثثن
 خلل تثثثثثوفير الحمايثثثثثة الفعالثثثثثة للضثثثثثحايا والمشثثثثثاركين الخريثثثثثن فثثثثثي الجثثثثثراءات امثثثثثام
 المحكمة، ومن خلل ضمان عدم تعرضهم لي من أشكال الضثثغط أو النتقثثام كنتيجثثة

.لمشاركتهم في هذه الجراءات

xiii.إبعثثثاد وتثثثذليل أيثثثة معوقثثثات قثثثد تحثثثد مثثثن لجثثثوء منظمثثثات المجتمثثثع المثثثدني إلثثثى 
 المحكمثثة، وضثثمان أن أيثثة منظمثثة مجتمثثع مثثدني، وليثثس فقثثط المنظمثثات المعتمثثدة فثثي
 دولهثثثا، يمكنهثثثا رفثثثع شثثثكوى امثثثام المحكمثثثة ضثثثد أي انتهثثثاك مزعثثثوم مثثثن قبثثثل أي مثثثن

.الطراف المتعاقدة في نظام المحكمة

xiv.تثثوفير سثثبل أخثثرى للجثثوء للمحكمثثة، بمثثا فثثي ذلثثك أن ُيتثثا ح للفثثراد والمنظمثثات 
 النضمام إلى الجراءات امام المحكمة، كأطراف مهتمة أو تقديم معلومات كمذكرات

.ودية أو آراء خبراء

xv. آليثثة للرصثثد والمراقبثثة المسثثتقلة والفعالثثة للشثثراف علثثىالتنصثثيص علثثى ضثثمان 
.تنفيذ أحكام المحكمة

xvi.إجثثراءات خاصثثة يجثثب ان تتبناهثثا الثثدول مثثنتحديدضمان أن المحكمة مختصة ب  
.اجل تنفيذ الحكام الصادرة عن المحكمة

xvii.وتبني إجثثراءات مؤقتثثة قثثد يتثثم اتخاذهثثا إلثثىتحديدضمان أن المحكمة مختصة ب  
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 حيثثن إصثثدار الحكثثام النهائيثثة، بمثثا يضثثمن للمحكمثثة العربيثثة القثثدرة علثثى التثثدخل فثثي
 الحالت التي يكون فيها خطر وشيك ان يتعرض الشاكي  لضثثرر جسثثيم ل يمكثثن جثثبره

.أو إصلحه لحقا

لموقعة ا لمنظمات  :ا

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)1
مؤسسة الحق)2
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق النسان)3
مركز الخليج لحقوق النسان)4
منظمة حقوق النسان لتوثيق جرائم الحرب في ليبيا)5
مركز دمشق لدراسات حقوق النسان)6
الجمعية الموريتانية لحقوق النسان)7
-مؤسسات المجتمع المفتو ح، مكتب المنطقة العربية)8
-مركز القاهرة لدرسات حقوق النسان مصر)9
جمعية النساء العربيات في الردن)10
المركز الفريقى لدراسات العدالة والسلم)11
مركز البحرين لحقوق النسان)12
 .عدن-عن حقوق النسان والحريات الديمقراطية المنظمة اليمنية للدفاع )13
-المفكرة القانونية لبنان)14

جمعية القضاة التونسيين)15
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