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  وزراء	خارجية	دول	أعضاء	جامعة	الدول	العربية

  جتماع	ا�جلس	الوزاري	وتب2(	مشروع	النظام	-سا+*(	للمحكمة	العربية	لحقوق	 نسانا :ا�وضوع

  ،معاليكم

العاملة�9ي�مجال�حماية�وتعزيز�حقوق�/نسان�ع)ى�الصعيد�العالم*�وع)ى�صعيد�الدول��،نحن�ا�نظمات�ا�وقعة�أدناه

�العربية �الدول �جامعة �9ي �للمحكمة��،@عضاء *ABسا@� �النظام ��شروع �الوشيك *Iالتب� �من �قلقنا �لنع�LMعن �إليكم نكتب

  ).ا�حكمة�العربية(حقوق�/نسان�العربية�ل

�لدينا �ا�توفرة �ا�علومات ��اءً بن ،حسب �لجامعة �العام �@مZن �تصريحات �مايو�ع)ى �9ي �العربية �الدول��،٢٠١٤الدول فإن

̀م�اتخاذ�قرار�حول�تبI*�مشروع� aل�اجتماع�ا�جلس�الوزاري�لجامعة�ال@عضاء�9ي�الجامعة�تعdللمحكمة�خ�*ABنظام�@سا

  .٢٠١٤سبتم٨��LMإfى��٣الدول�العربية�القادم�وا�قرر�عقده�من�

�حكومتكم �نحث �تأجيل�إننا �إfى �تسmى �أن �مd  ع)ى �وضمان �تعديله �بغية �النظام �مشروع *Iتب� �9ي �القانون�ئالبت �مع مته

�/نسان �لحقوق �. وا�عاي�LZالدولية �حال �الحالية�جرى و9ي �صيغته �9ي �ا�شروع �ع)ى �إfى��،تصويت �ندعو�حكومتكم فإننا

�ضده �تأجيل. التصويت �يسمح �إضا9 سوف �بعمل �بالقيام �النظام �مشروع �9ي �البت �خdل �من �ا�شروع �ذات �حول تباع�اي

  .إجراءات�شفافة�وتشاورية

 ،قبل�لجنة�خLMاء�عين{|ا�@مانة�العامة�لجامعة�الدول�العربية لقد�تمت�صياغة�مشروع�النظام�ا�قLaح�من�،كما�تعلمون 

�اللجنة �عمل �أساليب �و� �الخLMاء �نشر�هوية �يتم � .ولم �الشفافية�افتقر وقد �إfى �بأكمله �ذلك��،مسار�الصياغة �9ي بما

كما�ولم�تعط�. ال�*�جرت�خلف�أبواب�مغلقة�بشكل�ان{|ك�أبسط�مبادئ�ا�شاركة�الشاملة�والشفافية اجتماعات�اللجنة

�أو� �الحاfي �ا�شروع �ع)ى �أو�التعليق �عامة �بمداخdت �القيام �فرصة �@خرى �ا�عنية �و@طراف �ا�دني �ا�جتمع منظمات

  .با�|ا�ا�تكررةا�شاريع�السابقة�للنظام�بالرغم�من�طل

�ؤسسة�الوطنية�لحقوق��نسان�تم�استدعاء�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�إfى�مؤتمر�حول�ا�حكمة�العربية�نظمته�ا�،ومؤخًرا

الدول�العربية�أعلن�خdل�هذا�ا�ؤتمر�أن�لجنة�الخLMاء�أ�|ت�عملها�واستكملت�إ��أن�@مZن�العام�لجامعة��،9ي�البحرين

  .ساAB*صياغة�مشروع�النظام�@ 

أننا�قلقون�جًدا�من�أن�مشروع��إ� �،بفكرة�إنشاء�محكمة�عربية�لحقوق�/نسان�،من�حيث�ا�بدأ�،وفيما�ترحب�منظماتنا

�حقوق� �ان{|اكات �لضحايا �وهو�توف�LZالعدالة �ا�حكمة �هذه �إنشاء �ا�رجو�من �الهدف ���يخدم �الحالية �نسخته �9ي النظام

تعديل� فإن�منظماتنا�تحث�حكومتكم�ع)ى�ضمان�،ئم�ا�عاي�LZوا�مارسات�الدوليةن�ا�شروع���يدمج�بشكل�مd � و . /نسان

�تبنيه �قبل �ا�شروع �بنود �وقضا�|ا�،بعض �ا�حكمة �باستقdلية �ا�تعلقة �البنود �إل�|ا�،واختصاصها�،وبا�خص �،والولوج

  .وقبول�الدعاوى�أمامها



  

  ١)١٥و	٨ ،٧ ،٦ا�واد	(استق=لية	وحياد	ا�حكمة	وقضا:9ا	

̀اهة� �وال� �الخLMة �من �عالية �بدرجة �العربية �ا�حكمة �قضاة �يتمتع �أن �لضمان �وتقويته �النظام �مشروع �تعديل يجب

يجب�أن�يستند�تعيZن�ا�رشحZن�وانتخاب�القضاة�ع)ى�اجراءات�شفافة�وخالية�من��،ولتحقيق�هذه�الغاية. و�ستقdلية

̀�تحم*�من�اي�تدخل���دا�ي�له Zمناسب�،التمي�LZر�من�أي�جهة�كانتأو��،أو�غLMم�LZيجب�أن�يعطى�كامل��عتبار�9ي�. غ

والتوازن�العادل�بZن�مختلف�@نظمة��،وا�ساواة�بZن�الجنسZن�،قرارات�الLaشيح�والتعيZن�للمؤهdت�الشخصية�والقانونية

وأن�يخدموا�لو�ية�واحدة�وطويلة�مع��،وأن�يمارس�القضاة�وظائفهم�بصف{|م�الشخصية�وليس�كممثلZن�لدولهم .القانونية

�الوظيفياضم �أم¥|م �ذلك. ن �عن
ً
dفض، �LZمعاي� �ع)ى ���ينص �النظام �مشروع �بعزل��وإجراءاتفإن �يتعلق �فيما واضحة

��يجوز�توقيف�أو�عزل�القضاة�إ���سباب�عدم�القدرة�أو�بموجب�سلوك��نذكر�هنا�بأن�ا�عاي�LZالدولية�تؤكد�أنه. القضاة

 LZغ� �مهامهم�يجعلهم ��داء �مناسبة�،مؤهلZن �اجراءات �اتباع �بعد �9ي��،امسبًق �قائمة�،وذلك *Iا�ع� *A¨القا� �حقوق تضمن

�العادلة �ا�حاكمة �ضمانات �جميع �تشمل �سليمة �ا�عايLZ. اجراءات �هذه �دمج �ا�تحدة��،يجب �@مم �مبادئ �ذلك �9ي بما

  .ءات�ا�تعلقة�باستقdل�ا�حكمة�وقضا�|ا9ي�كل�القواعد�و/جرا�،@ساسية�بشأن�استقdل�السلطة�القضائية

  

  )١٦ا�ادة	(ختصاص	ا�حكمة	ا�وضوHي	ا

�إ *ABسا@� �الهدف �ن �لحقوق�من �العربي �ا�يثاق �ان{|اكات �حا�ت �9ي �فعالة �انصاف �هو�توف�LZآلية �العربية �ا�حكمة إنشاء

ع)ى�ا�يثاق� ،اإن�لم�يكن�حصري�،أوfيا�وضو�ي�للمحكمة�بشكل���ختصاصيجب�أن�يقتصر�). ا�يثاق�العربي(/نسان�

�/نسان �لحقوق �ذلك. العربي ��،ومع �بشكل �يعدل �أن �يجب �نفسه �ا�يثاق �هذا �أن �تعتقد �منظماتنا �مd فإن مته�ئيضمن

وحظر�ا�عاملة�القاسية�أو��،عدامبما�9ي�ذلك�الحق�9ي�الحياة�وحظر�عقوبة�/ �،بالكامل�مع�ا�عاي�LZالعا�ية�لحقوق�/نسان

يجب�. والحق�9ي�حرية�الفكر�والعقيدة�والدين�،وا�ساواة�بZن�الرجال�والنساء�،ا�هينة�أوالحاطة�بالكرامة�أو�غ�LZ/نسانية

ا�وضو�ي�لضمان�أ��تعطي�ا�حكمة�العربية��و�ختصاصتعديل�مواد�مشروع�النظام�ا�تعلقة�بالقانون�الواجب�التطبيق�

̀امات�الدول�@خرى�بموجب�القانون�الدوfيتفسLZات� aيجب�أن�تطبق�ا�حكمة�. من�شأ�|ا�أن�تتعارض�أو�تصطدم�مع�ال

�9ي�الدولة�ا�عنية
ً
  . العربية�معيار�قانون�حقوق�/نسان�@ك�Lحماية

  

  )١٨ا�ادة	(معايMN	مقيدة	لقبول	الدعاوى	

�ا�حكمة �بولوج �الحقوق ��صحاب �السماح �يتم ��ئق�،ح�¯ �بشكل �الولوج �هذا �ا�تعلقة��،وتسهيل �ا�واد �أ��تكون يجب

9ي��تلمحكمة�سلطة�تقديرية�غ�LZمقيدة�للبليجب�أن�يكون�. مقيدة�بشكل�واسع باستنفاد�جميع�طرق�الطعن�الداخلية

�/نسان �لحقوق �قصوى �حماية �ضمان �°|دف �الدعاوى �طرق� يجب. قبول �فعالية �تقييم �ع)ى �قادرة �ا�حكمة �تكون أن

                                                           
١
وع ا	���م ا����� ا	���م �� ���� ا	���� ا	�ي ��� ��  �� �	���30 ا	,.�$3 	��,ق ا�0�1ن ا.ف ���, �� /+��ر ٢٦-و ٢٥ه�ا ا	%��$# "�!�  �

 35��7 ا	�ول ا	54$��3 ا	���� و



أو�من�غ�LZا�حتمل�أن�تأتي��،بما�9ي�ذلك�الحا�ت�ال�*�تكون�ف�|ا�/جراءات�طويلة�بدون�مLMر�،التظلم�والطعن�الداخلية

  .وكذلك�تقييم�قدرة�ا�حاكم�ا�حلية�ورغب{|ا�9ي�التصدي�بشكل�فعال�ومجد��ن{|اكات�حقوق�/نسان�،بنتيجة�فعالة

  

   )١٩ا�ادة	(ولوج	مقٌيد	للمحكمة	العربية	

أية�دولة�طرف�يزعم�أحد�رعاياها�أن�إحدى�حقوقه�"من�النظام�الولوج�إfى�ا�حكمة�العربية�ع)ى��١٩يحصر�مشروع�ا�ادة�

خيار�السماح�للمنظمات�غ�LZالحكومية�بتقديم�قضايا��،حسب�تقديرها�،كما�يوفر�للدول�@عضاء. "/نسانية�قد�ان{|كت

لقد�أظهرت�عقود�من�. أن�تفرغ�ا�حكمة�من�أي�فعالية�،بقيت�ع)ى�حالها�إذا�،من�شأن�هذه�ا�ادة .بالنيابة�عن�@فراد

�الدول  �أن �ا�عاهدات �عن �ا�نبثقة �ا�تحدة �@مم �وهيئات �/قليمية �/نسان �حقوق �محاكم �دبلوماسية��،تجارب �سباب

�أبًد �،وسياسية �/نسان��تلجأ �حقوق �مجال �9ي �بي¥|ا �فيما �الشكاوى �إجراءات �اfى �سب. ا �الوضع���يوجد �بأن �لdعتقاد ب

امام�ا�حكمة��لقضايا ا�نظمات�غ�LZالحكوميةرفع�كما�يشكل�إخضاع�إمكانية�. بالنسبة�للمحكمة�العربية�اسيكون�مختلًف 

 
ً

ولون�9ي�الدول�للمنظمات�ذا�|ا�ئأن�يسمح�ا�سحيث�أنه�من�غ�LZا�رجح�ومن�غ�LZا�توقع��،لسلطة�الدول�التقديرية�إشكا�

هو��١٩مصدر�الولوج�·خر�الوحيد�بموجب�مشروع�ا�ادة�. ال�*�تسmى�إfى�مساءلة�هذه�الدول�بالولوج�إfى�ا�حكمة�العربية

تسوية�ودية�9ي�" اللجنة�العربية�لحقوق�/نسان�ال�*�قد�تحيل�قضايا�إfى�ا�حكمة�العربية�عندما�تفشل�9ي�الوصول�إfى

�احاليً �ليست�مختصة�،من�ا�يثاق�العربي�لحقوق�/نسان�٤٥ا�ؤسسة�بموجب�ا�ادة��،لكن�هذه�اللجنة". ةشكوى�فردي

  .كيفية�توسيع�هذه�الصdحية�مشروع�النظام�صامت�عن. بالنظر�9ي�الشكاوى�الفردية

ان�تسmى�للتصدي�مكون�أساAB*��ي�محكمة�حقوق�إنس�،بالفعل�،حق�الفرد�9ي�الولوج�إfى�ا�حكمة�العربية�جوهري�وهو

إن�منظماتنا�قلقة�من�أن�مادة�من�ا�شرع�السابق�للنظام�كانت�تنص�ع)ى�حق��فراد�9ي�الولوج�. �ن{|اكات�حقوق�/نسان

من��،بدون�هذا�ا�كون . مايو�٢٦و ٢٥إ��أنه�لم�يحتفظ�°|ا�9ي�ا�شرع�الحاfي�الذي�قدم�9ي�مؤتمر�البحرين�9ي��،إfى�ا�حكمة

 أإن�وصل{|ا��،تصلها�حا�ت�قليلة�،فارغةلية�حكمة�العربية�آا�حتمل�أن�تصبح�ا�
ً

dفعالة�لتحقيق��،ص�LZوبالتأكيد�أداة�غ

  .جامعة�الدول�العربيةالعدالة�9ي�الدول�@عضاء�9ي�

�،°|دف�ضمان�حق�الولوج�إfى�ا�حكمة�لجميع�@فراد�ا�وجودين�9ي�إقليم�الدولة�الطرف�١٩يجب�تعديل�مشروع�ا�ادة�

يجب�كذلك�إزالة�. الذين�يدعون�أ�|م�ضحايا�ان{|اك�حق�داخل�9ي�اختصاص�ا�حكمة�،ومن�هم�تحت�و�ي{|ا�القضائية

بما�9ي�ذلك�شرط�أن�تقبل�الدول�نفسها��،العراقيل�ال�*�تحد�من�قدرة�ا�نظمات�غ�LZالحكومية�ع)ى�الولوج�إfى�ا�حكمة

�اللجوء �السابقة. هذا �الفقرة �9ي �ا�بينة �ا�نظمات� ،ل¼سباب �ع)ى �محصورة �شكوى �تقديم �ع)ى �القدرة �تكون �أ� يجب

بما�9ي�ذلك�امكانية�انضمام�@فراد��،يجب�تأمZن�سبل�أخرى�للولوج�إfى�ا�حكمة. ا�رخص�لها�9ي�الدولة�ا�د�ى�عل�|ا�فقط

أو�أن�تقدم�آراء��،ثةأو�كأطراف�ثال�،وا�نظمات�غ�LZالحكومية�إfى�/جراءات�كأطراف�مهتمة�تقدم�مذكرات�ودية�للمحكمة

  .خLMاء

  

  مواد	أخرى	ضرورية	لضمان	وتعزيز	فعالية	ا�حكمة



صدار�حكم�إاتخاذها�قبل��يتم ،صدار�تداب�LZمؤقتة�أو�احLaازيةإن�ا�حكمة�غ�LZمختصة�بموجب�مشروع�النظام��ساAB*�بإ

 �|ائي�عندما�يواجه�ا�د�ي�خطرً 
َ
أو���يمكن��،رجاع�الوضع�فيه�إfى�حالته�السابقةإا�بحدوث�ضرر�جسيم���يمكن�ا�وشيك

. صدار�تداب�LZيمكن�اتخاذها�بخصوص�حماية�الشهودإ���توجد�مواد�صريحة�حول �،باÁضافة�اfى�ذلك. صdحه�فيما�بعدإ

بما�9ي�ذلك�توف�LZآلية�رصد��،كما�يجب�وضع�آليات�لضمان�تنفيذ�@حكام. هذه�الصdحيات�أساسية�لحماية�حقوق�@فراد

  .جراءات�محددة�تتبناها�الدول�لتنفيذ�قرارات�ا�حكمةإصدار�إوتمكZن�ا�حكمة�من��،فعالة�ومستقلة

� ا�شروع �ع)ى �الثالثة �ا�ادة �9ي �ا�نامة،أينص �9ي �مقر�ا�حكمة �يكون �البحرين�ن �استثناءً �،مملكة �للمحكمة أن��،ويجوز

تعديل�هذه�ا�ادة�لضمان�ان�قرار�اختيار�دولة�ا�قر� يجب .تجتمع�9ي�أي�دولة�أخرى�بموافقة�مسبقة�من�الدولة�ا�عنية

 ر ن�تكون�الدولة�طأبما�9ي�ذلك��،يرتكز�ع)ى�تعهد�وامتثال�الدولة�الطرف�ا�عنية�لقانون�ومعاي�LZحقوق�/نسان�العا�ية
ً
ا�ف

بما�9ي��،حكمةوأن�تقدم�الدولة�ا�ضيفة�الضمانات�الضرورية�لضمان�أن�تعمل�ا��،9ي�معاهدات�حقوق�/نسان�الرئيسة

. أو�أي�قيود�أو�ضغوط�،ع)ى�الدفاع�عن�حقوق�/نسان�بشكل�خاfي�من�أي�تدخل���مLMر�له�،ذلك�القضاة�وا�وظفZن

�أن � يجب �من �ا�دني �ا�جتمع �وجمعيات �والشهود �وممثل�|م �الضحايا �حماية �الضمانات �هذه �أتشمل �من �شكل شكال�أي

  .نتقام�أو�التقييد� 

 LMمشروع�تعت� �يصبح �لكي �الضروري �@دنى �الحد �Ãي �أعdه �ا�ذكورة �التعديdت �أن ��Áمنظماتنا �أرضية �آلية�النظام نشاء

  .@عضاء�9ي�جامعة�الدول�العربيةقضائية�مستقلة�ومحايدة�وفعالة�تحم*�حقوق�@فراد�وحريا�|م�9ي�الدول�

ومعارضته�إذا�جرى��،بتأجيل�تبI*�مشروع�النظام�،Lامبكل�اح�a،تطالب�منظماتنا�حكومتكم�،كخطوة�أوfى�9ي�هذا��تجاه

للمعاي�LZوا�مارسات��االنظام�وفًق نشاء�آلية�لتعديل�مشروع�إكما�نطالب�حكومتكم�ب. التصويت�عليه�9ي�صيغته�الحالية

�أن�يشاركوا�بشكل�جدي�وذي�،بما�9ي�ذلك�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�،حيث�يمكن�لكل�أصحاب�الشأن�ا�هتمZن�،الدولية

  .يجب�أن�تشمل�هذه�ا�شاركة�مشاورات�شفافة�وتقديم�مdحظات�ع)ى�مواد�ا�شروع�الحاfي. معI¯�9ي�كل�ا�راحل

  تفضلوا�بقبول�أسم¯�عبارات��حLaام

  

  سعيد	بنعربية

  امدير�برنامج�الشرق�@وسط�وشمال�افريقي

  اللجنة	الدولية	للحقوقيNن

  

  كريم	\هيZي

  رئيس

   نسانالفدرالية	الدولية	لحقوق	

  

  عمار	ابو	زياد

 مدير�تنفيذي



  ا�كتب	 قليمي	العربي	،مؤسسة	ا�جتمع	ا�نفتح

  

  شعوان	جبارين

  مدير�عام

  الحق

  

  زياد	عبد	التواب

  نائب�مدير

  مركز	القاهرة	لدراسات	حقوق	 نسان

  

  سارة	ليا	ويتسون 

  االشرق�@وسط�وشمال�افريقيمديرة�تنفيذية�لقسم�

  هيومن	رايتس	ووتش

  

  منصور 	خالد

  مدير�تنفيذي�

  ا�بادرة	ا�صرية	للحقوق	الشخصية

  

  فيليب	لوتر

 امدير�برنامج�الشرق�@وسط�وشمال�افريقي

  العفو	الدولية

  

  روضة	قراoي

  رئيسة

  جمعية	القضاة	التونسيNن

  

  نزار	صاغية

  مدير�تنفيذي

  ا�فكرة	القانونية

  

  عزالدين	سعيد	tصبsي

  مدير�عام

  لحقوق	 نسانمركز	ا�علومات	والتأهيل	



  

  خالد	إبراهيم

  مدير�مشارك

  مركز	الخليج	لحقوق	 نسان

  

  احمد	الحجMNي 

  أمZن�عام

  عية	البحرينية	لحقوق	 نسانمالج

  

  غسان	عبد	هللا

  مدير�عام

  ا�نظمة	الفلسطينية	لحقوق	 نسان

  

  فاضل	ع{ي	عبد	هللا

  رئيس

  قراطيةالديما�نظمة	اليمنية	للدفاع	عن	حقوق	 نسان	والحريات	

   

  نظام	عساف

  مدير

  مركز	عمان	لدراسات	حقوق	 نسان

  

  كامل	مهنا

  رئيس�

  بMNوت	،مؤسسة	عامل	الدولية


