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 عاهل البالد ينيب وزير الخارجية الفتتاح
المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق اإلنسان

�آل خليفة  �مللك حمد بن عي�سى  �أن��اب ح�سرة �ساحب �جلاللة 

�ل�سيخ خالد بن  �ملفدى حفظه �هلل ورع��اه معايل  عاهل �لبالد 

�أح��م��د ب��ن حممد �آل خليفة وزي���ر �خل��ارج��ي��ة الف��ت��ت��اح �مل���ؤمت��ر 

25 ماي�  �الإن�����س��ان يف  �ل��ع��رب��ي��ة حل��ق���ق  �ل����دويل ح����ل �ملحكمة 

�الإن�سان بح�س�ر  �مل�ؤ�س�سة �ل�طنية حلق�ق  2014 �لذي نظمته 

�ل�س�رى  جمل�س  رئي�س  �ل�سالح  �سالح  بن  علي  �ل�سيد  معايل 

و�ل�سئ�ن  �لعدل  وزي��ر  �آل خليفة  بن علي  �ل�سيخ خالد  ومعايل 

�الأم��ن  �لعربي  نبيل  �لدكت�ر  ومعايل  و�الأوق����اف،  �الإ�سالمية 

عبد�للطيف  �ل��دك��ت���ر  وم��ع��ايل  �لعربية  �ل���دول  جلامعة  �ل��ع��ام 

�خلليج  ل��دول  �لتعاون  ملجل�س  �لعام  �الأم��ن  �لزياين  ر��سد  بن 

�لربملان  رئي�س  �جل��رو�ن  حممد  �أحمد  �ل�سيد  ومعايل  �لعربية 

�لعربي، وعدد من �جلهات �الإقليمية و�لدولية كمف��سية �الأمم 

�ملماثلة  �الإقليمية  و�ملحاكم  �الإن�سان  حلق�ق  �ل�سامية  �ملتحدة 

)�الأمريكية و�الأوروبية و�الإفريقية( ونخبة من خرب�ء �لقان�ن 

�لدويل حلق�ق �الإن�سان و�لقان�ن �لدويل �الإن�ساين من خمتلف 

دول �لعامل.

ح�سرة  مبادرة  �أن  �خلارجية  وزي��ر  معايل  �أك��د  �ملنا�سبة  وبهذه 

�لعربية حلق�ق  �ملحكمة  باإن�ساء  �ملفدى  �مللك  �ساحب �جلاللة 

�آلية  ��ستحد�ث  ب�����س��اأن  ن��ظ��رة حكيمة  ن��ت��اج  ج���اءت  �الإن�����س��ان 

عربية يف جمال حق�ق �الإن�سان وذلك باال�ستفادة من �الآليات 

�أو �ملنظمات  �حلق�قية �ملماثلة، �س��ء على م�ست�ى �لبلد�ن 

�الإقليمية وجاءت للتعزيز من ق�ة ومتانة هذه �ملبادرة �لتي 

�لعربية  �الأم���ة  �سع�ب  ت����ك��ب تطلعات  �أن  �أج��ل  م��ن  ج��اءت 

وتلبي تطلعاتهم �إىل �الإ�سالح و�لتحديث و�لتط�ير وحتقق 

و�ل��ع��د�ل��ة  �ل��ق��ان���ن  دول���ة  رك��ائ��ز  وت��ع��زز  �مل�ستد�مة  �لتنمية 

وهي  وكر�مته،  �الإن�سان  و�حرت�م حق�ق  و�مل�ساو�ة  و�لتكاف�ؤ 

وحتدياته  �لعربي  لل��قع  و��ست�سر�فية  ثاقبة  ملكية  روؤي��ة 

و�ل��ت��ح��دي��ات �مل��اث��ل��ة و�ل��ط��م���ح��ات �مل���رج����ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف 

�لعربية،  �الأم��ة  �سع�ب  �أجل م�سلحة  �لقريب من  �مل�ستقبل 

م�سيفا �أن هذه �ملحكمة �ستك�ن خري بيت لل�عي �لقان�ين 

و�حلق�قي لالأمة �لعربية على �أر�س مملكة �لبحرين.

�إن�ساء  ح�ل  �مللكية  �لروؤية  �أن  �خلارجية  وزير  معايل  وذكر 

�ملحكمة تتبل�ر من خالل �إيجاد �آلية �إقليمية تعنى بحق�ق 

ب��االآل��ي��ات  �أ���س���ة  �لعربية  �ل���دول  �إط���ار جامعة  �الإن�����س��ان يف 

�الإقليمية �ملماثلة وكذلك تط�ير وتعزيز دور جامعة �لدول 

�لعربية يف جمال حماية حق�ق �الإن�سان.
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سمو رئيس الوزراء يستقبل المشاركين في المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية

 جاللة الملك يستقبل المشاركين في المؤتمر الدولي حول
المحكمة العربية لحقوق اإلنسان

و�سدد �سم�ه على �أن �إن�ساء �ملحكمة �لعربية حلق�ق �الإن�سان يعد حدثا تاريخيا 

�أنها  ع��ن  ف�سال  و�سيانتها،  �حل��ق���ق  ه��ذه  تعزيز  �سعيد  على  �ملنطقة  يف  ه��ام  

�ست�سكل معلما مهماً يعك�س �لتط�ر �حل�ساري �لذي ت�سهده مملكة �لبحرين.

وهيبتها  عهدها  �سابق  �إىل  �لعربية  �جلامعة  تع�د  �أن  �أهمية  على  �سم�ه  و�أك��د 

كاإطار يجمع �الإخ�ة و�الأ�سقاء ويرتقي بهم �إىل ما يتطلع�ن �إليه من م�ستقبل 

ت�ؤثر يف  �ملنطقة  بها  �لتي متر  �لع���سف  ندع  �أال  "علينا  �سم�ه:  وقال  مزدهر، 

عزمنا و�إ�سر�رنا على تط�ير �لعمل �لعربي �مل�سرتك".

و�أكد �سم�ه �أن �لعامل �سريع �لتغري وعلينا �أن ن�فر كل مق�مات �لنجاح لبلد�ننا 

و�سع�بنا،و�أن نعمل من �أجل تط�ير �لقدرة �لذ�تية �لعربية وزيادة فاعليتها مبا 

ي�سمن م�سالح �الأمة �لعربية ويق�يها.

�مل�سالح  �أن يق�م على حتقيق  �لعامل يجب  تعاوننا مع دول  "�أن  �سم�ه  و�أ�ساف 

و�أال نرتك  �أن ن�سري  �ملتبادل، وعلينا  �لت��زن و�الح��رت�م  �إط��ار من  �مل�سرتكة يف 

�ملجال لغرينا للتدخل يف �سئ�ننا".

و�أعرب �سم�ه عن متنياته باخلري و�الزدهار لالأمة �لعربية، و�أن تتعزز جه�دها 

يف كل ما يدعم �أمنها و��ستقر�رها ويحافظ على وحدة �سع�بها وتالحهم.

و�أكد �سم�ه �أنه متر علينا منا�سبة عزيزة هي ذكرى مرور 33 عاما على �إن�ساء 

�أن نكر�س كل �جله�د لالنتقال  �لعربية، وعلينا  �لتعاون لدول �خلليج  جمل�س 

�مللك  �ل�سريفن  خ��ادم �حلرمن  �إليه  دعا  �ل��ذي  �الحت��اد  �إىل  بالعمل �خلليجي 

من  �ل�سقيقة  �ل�سع�دية  �لعربية  �ململكة  ملك  �سع�د  �آل  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل 

�أجل تلبية تطلعات �سع�ب دول �ملجل�س.

�خلري  دو�م  �ل�سقيقة  �لعربية  م�سر  جلمه�رية  متنياته  ع��ن  �سم�ه  و�أع����رب 

لل�سعب  و�ال�ستقر�ر  �الأمن  �لرئا�سية يف حتقيق  �النتخابات  ت�سهم  و�أن  و�لتقدم 

�مل�سري �ل�سقيق.

�سم�ه  مبنح  �ل�����زر�ء  رئي�س  �مللكي  �ل�سم�  �ساحب  �حل�س�ر  هناأ  جانبهم  م��ن 

�جلائزة �لذهبية من �الحتاد �لدويل ل�سيد�ت �الأعمال و�ملهنيات، تقدير� جله�ده 

يف دعم �ملر�أة �لبحرينية، م�ؤكدين �أن هذه �جلائزة ت�ؤكد تقدير �ملجتمع �لدويل 

لنجاحات �سم�ه على �سعيد �لتنمية �ل�ساملة.

�إىل  �مل�ستمر  و�سعيها  �مل�سرتك  �لعربي  للعمل  �لبحرين  مملكة  بدعم  و�أ���س��ادو� 

�لعربية حلق�ق  �ملحكمة  باإن�ساء  �لبحرين  باأن مبادرة  �أو��سره، من�هن  تق�ية 

�الإن�سان جت�سد مدى �لتز�م �لبحرين بتعزيز وحماية حق�ق �الإن�سان.

�ل���زر�ء  �آل خليفة رئي�س  �الأم��ري خليفة بن �سلمان  �مللكي  �ل�سم�  �أك��د �ساحب   

�مل�قر �أن تعزيز دعائم �لعمل �لعربي �مل�سرتك ميثل �سرورة حتمية يف �ملرحلة 

مل��خ��اط��ر ال ميكن  تتعر�س  �ل��ع��رب��ي��ة  و�ل�����س��ع���ب  �ل����دول  الأن م�سالح  �ل��ر�ه��ن��ة، 

م��جهتها �إال من خالل عمل م�سرتك يق�ي قدرة �لدول �لعربية على �لتعامل 

مع جميع �لتهديد�ت من خالل روؤية متكاملة.

�الأمة  لتطلعات حا�سر وم�ستقبل  ي�ستجيب  �لذي  بذل �جلهد  �إىل  �سم�ه  ودعا 

�لعربية، و�أن تك�ن �الأيادي �لعربية متعاونة وذ�ت تاأثري وفعالية �أكرب من �أجل 

عهد يت�سم بالتنمية و�لعطاء.

ون�ه �سم�ه باأن مبادرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل 

�لبالد �ملفدى بالدع�ة �إىل �إن�ساء �ملحكمة �لعربية حلق�ق �الإن�سان حتت مظلة 

ت��جهها  �لتي  �ملتز�يدة  �لتحديات  ظل  يف  �أهميتها  تكت�سب  �لعربية  �جلامعة 

�لدول  و��ستقر�ر  والأم��ن  �ل�طنية  لل�سيادة  مبا�سر�  تهديد�  �لتي متثل  �ملنطقة 

�لعربية.

�لدكت�ر   2014 ماي�   25 يف  �لق�سيبية  بق�سر  �سم�ه  ��ستقبال  لدى  ذلك  جاء 

بن  عبد�للطيف  �ل�سيد  ومعايل  �لعربية  �ل��دول  جلامعة  �الأم��ن  �لعربي  نبيل 

� من  وع��دٍدً �لعربية  ل��دول �خلليج  �لتعاون  �لعام ملجل�س  �الأم��ن  �لزياين  ر��سد 

كبار �مل�ساركن يف �مل�ؤمتر �لدويل ح�ل �ملحكمة �لعربية حلق�ق �الإن�سان �لذي 

��ست�سافته مملكة �لبحرين.

�ملحكمة  �ل��دويل ح���ل  �مل���ؤمت��ر  بامل�ساركن يف  �للقاء،  وق��د رح��ب �سم�ه، خ��الل 

�ل��ع��رب��ي��ة حل��ق���ق �الإن�����س��ان، م��ع��رب��ا ���س��م���ه ع��ن متنياته ل��ه��ذ� �حل�����س��د �لنجاح 

و�لت�فيق فيما �سيجري من مناق�سات وما يتخذ من قر�ر�ت من �ساأنها تعزيز 

�لعمل �لعربي �مل�سرتك.

��ستقبل ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد 

�ملفدى يف ق�سر �ل�سخري ي�م 25 ماي� 2014 �لدكت�ر نبيل �لعربي �الأمن �لعام 

جلامعة �لدول �لعربية وعدد من كبار �مل�ساركن يف �مل�ؤمتر �لدويل ح�ل �ملحكمة 

�لعربية حلق�ق �الإن�سان �لذي ��ست�سافته مملكة �لبحرين برعاية �سامية من 

جاللة �مللك �ملفدى وبتنظيم من �مل�ؤ�س�سة �ل�طنية حلق�ق �الإن�سان.

وقد رحب جاللة �مللك �ملفدى باالأمن �لعام، �ساكر� له ح�س�ره وم�ساركته يف 

�لعربية  �ملحكمة  �إن�ساء  لفكرة  �لعربية  �جلامعة  دعم  مثمنا  �ملهم،  �مل�ؤمتر  هذ� 

�لتي تهدف �إىل تر�سيخ �أهمية قيمة �الإن�سان �لعربي و�س�ن كر�مته �نطالقا من 

�لتعاليم �ل�سمحة لديننا �الإ�سالمي �حلنيف.

حلق�ق  �لعربية  �ملحكمة  �إن�ساء  �إىل  بالدع�ة  مبادرته  �أن  �ملفدى  �لعاهل  و�أك��د 

بال�ساأن �حلق�قي  �لبحرين و�هتمامها  �نطالقا من دعم مملكة  تاأتي  �الإن�سان 

�لر�ئدة باعتبارها م�سروًعا حق�قيًّا طم�ًحا ي�سهم يف  من خالل هذه �ملحكمة 

تط�ير منظ�مة حق�ق �الإن�سان �لعربية.

من  �ملهم  �مل���ؤمت��ر  ه��ذ�  يف  �ل���سعة  للم�ساركة  تقديره  عن  جاللته  �أع��رب  كما 

�جلهات �الإقليمية و�لدولية ونخبة من خرب�ء �لقان�ن �لدويل و�حلق�قين من 

خمتلف دول �لعامل، معرب� عن تطلعه وتفاوؤله بالنتائج �لتي �سيحققها �مل�ؤمتر 

يف جل�ساته.

كما �أ�ساد جاللة �مللك �ملفدى بدعم �جلامعة �لعربية وتبنيها خمتلف �ملبادر�ت 

مثمنا  �ل�سقيقة،  �سع�بها  تطلعات  وحتقيق  �لعربية  �الأم��ة  م�سالح  تدعم  �لتي 

جاللته جه�د �جلامعة يف تعزيز م�سرية �لعمل �لعربي �مل�سرتك ودعم �لتعاون 

و�لتن�سيق بن �لدول �لعربية مبا يخدم �الأهد�ف و�لتطلعات �لعربية مل��جهة 

كل �لتحديات �لر�هنة، م�ؤكد� جاللته دعم مملكة �لبحرين لكل �خلط��ت �لتي 

تتخذها �جلامعة �لعربية من �أجل تفعيل �لتعاون بن �لدول �الأع�ساء وتعزيز 

�لعمل �لعربي �مل�سرتك مبا يع�د باخلري على بلد�ننا �لعربية و�سع�بها كافة.

�للقاء  خ��الل  �لعربي  نبيل  �لدكت�ر  م��ع  �مل��ف��دى  �مللك  جاللة  ��ستعر�س  وق��د 

�لت�فيق  كل  فيه  للم�ساركن  متمنيا  �مل�ؤمتر،  هذ�  على  �ملطروحة  �مل��س�عات 

و�ل�سد�د حتقيقا لكل �لتطلعات و�الأهد�ف �ملن�س�دة.

بكل  �لعربية  �ل��دول  جلامعة  �لعام  �الأم��ن  �لعربي  نبيل  �لدكت�ر  ثمن  ب��دوره 

�لتقدير و�العتز�ز �ملبادرة �الإيجابية �ملثمرة جلاللة �مللك �ملفدى بالدع�ة �ىل 

�إن�ساء �ملحكمة �لعربية حلق�ق �الإن�سان، و��سفا �إياها بالنقلة �حل�سارية �لكبرية 

�ل��دور  على  �أث��ن��ى  كما  �لعربي،  �ل���ط��ن  يف  �الإن�����س��ان  حق�ق  حماية  �سعيد  على 

�لفعال و�الإيجابي ململكة �لبحرين بقيادة ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك �ملفدى 

يف �حت�سانها �أعمال �مل�ؤمتر وم��قفها �مل�سرفة جتاه دعم م�سرية �لعمل �لعربي 

�مل�سرتك.
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برعاية كرمية من ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سي �آل خليفة 

عاهل �لبالد �ملفدى، �نطلقت يف 25 ماي� 2014 بفندق �لريتز كارلت�ن �أعمال 

��ست�سافته  �ل��ذى  �الإن�����س��ان  حلق�ق  �لعربية  �ملحكمة  ح���ل  �ل���دويل  �مل���ؤمت��ر 

مملكة �لبحرين على مدى ي�من.

حلق�ق  �ل�طنية  �مل�ؤ�س�سة  رئي�س  �أب���ل  عبد�لعزيز  �ل��دك��ت���ر  ���س��ع��ادة  و�أل��ق��ى 

�الإن�سان كلمة خالل �جلل�سة �الفتتاحية للم�ؤمتر رفع فيها �إىل �ملقام �ل�سامي 

حل�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى�آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى 

عميق �ل�سكر و�لتقدير ، م�سيد� بتف�سل جاللته برعاية �مل�ؤمتر �لدويل ح�ل 

�أطلقها جاللته  �لتي  �ل�سامية  ، وباملبادرة  �الإن�سان  �لعربية حلق�ق  �ملحكمة 

باإن�ساء حمكمة عربية حلق�ق �الإن�سان على م�ست�ى �ل�طن �لعربي .

باإن�ساء حمكمة عربية حلق�ق  �ملفدى  �لبالد  �أن مبادرة جاللة عاهل  و�أك��د 

�الإن�سان على م�ست�ى �ل�طن �لعربي جاءت تعبري� عن نظره حكيمة ب�ساأن 

��ستحد�ث �آلية عربية يف جمال حق�ق �الإن�سان ، ت�سيف بعد� جديد� للعمل 

�لعربي �مل�سرتك يف جمال �حرت�م وحماية حق�ق �الإن�سان يف �ل�طن �لعربي 

�لكبري .

5 -4

تحت رعاية صاحب الجاللة الملك المفدى
وزير الخارجية يفتتح المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق اإلنسان

حق�ق �الإن�سان، وتط�ير �ملجال �حلق�قي، و�لنظام �الإقليمي �لعربي حلق�ق 

�الإن�سان، وتعزيز �آليات �لعمل �حلق�قي يف �لدول �لعربية.

تاريخيا كبري�  �الإن�سان يعترب حت�ال  �إن�ساء حمكمة عربية حلق�ق  �أن  و�أك��د 

�إ�سافة حقيقية يف جمال  ، و�ستك�ن  لتعزيز مكانة �الأمة �لعربية بن �الأمم 

و�الأفريقية  �الأوروب��ي��ة  �ملحاكم  لت�ساهي  �الإن�����س��ان،  حق�ق  وحماية  �ح��رت�م 

و�الأمريكتن ،�لتي �سبقتنا يف هذ� �ملجال.

و�أعرب �لدكت�ر عبد�لعزيز �أبل عن �أمله �أن يك�ن هذ� �مل�ؤمتر لبنة �إ�سافية يف 

تعزيز وحماية حق�ق �الإن�سان، وت�سجيع ثقافة �حرت�م �حلق�ق �لتي كفلتها 

�ل�سر�ئع �ل�سماوية و�أقرتها �لد�ساتري �ل��سعية، و�أكدتها �مل��ثيق و�ملعاهد�ت 

�لدولية، و�أن ي�سفر �مل�ؤمتر عن عدد من �لت��سيات و�ملقرتحات ليتم �لنظر 

�لعربية من قبل  �الأ�سا�سي للمحكمة  �لنظام  �إق��ر�ر  �إليها بعن �العتبار عند 

جامعة �لدول �لعربية.

وت�جه �أبل بال�سكر �جلزيل �إىل جمل�سي �لن��ب و�ل�س�رى لدعمهما �لكرمي 

النعقاد �مل�ؤمتر �لدويل ح�ل �ملحكمة �لعربية حلق�ق �الإن�سان ، مثمنا كذلك 

�لعربية  �ل��دول  جامعة  مقدمتهم  ويف  �مل�ؤمتر  لفعاليات  �لد�عمن  لل�سركاء 

و�لربملان �لعربي ، و�للجنة �ل�طنية حلق�ق �الإن�سان يف دولة قطر ، و�ل�سبكة 

�ملنظمة  �لعليا  و�للجنة   ، �الإن�����س��ان  حل��ق���ق  �ل�طنية  للم�ؤ�س�سات  �لعربية 

للم�ؤمتر على جه�دها الإجناح �نعقاد هذ� �مل�ؤمتر.

�لدول  جلامعة  �لعام  �الأم��ن  �لعربي  نبيل  �لدكت�ر  معايل  �ألقى  جانبه  من 

�إىل  �ل�سكر  ��ستهلها بتقدمي جزيل  �لعربية كلمة خالل �جلل�سة �الفتتاحية 

�لدويل  �مل�ؤمتر  وتنظيم  ال�ست�سافة  و�سعبا  وحك�مة  ملكا  �لبحرين  مملكة 

�ملحكمة ميثل  �إن�ساء  �أن  �الإن�سان م�ؤكد�ً  �لعربية حلق�ق  �ملحكمة  �ملهم ح�ل 

نقلة ح�سارية يف جمال حق�ق �الإن�سان يف �لعامل �لعربي.

�آل  �مللك حمد بن عي�سى  ملبادرة جاللة  ��ستكماال  ياأتي  �مل�ؤمتر  �إن هذ�  وقال 

خليفة ملك مملكة �لبحرين بالدع�ة الإن�ساء �ملحكمة �لتي رحب بها جمل�س 

�جلامعة على م�ست�ى �لقمة مب�جب قر�ره رقم 573.

كما هناأ �لدكت�ر نبيل �لعربي مملكة �لبحرين باختيار �ملنامة عا�سمة �ل�سباب 

�لعربي لعام 2015.

�لعربية  �ملحكمة  �إن�ساء  و�أهمية  �إىل ت��سيح معنى  �لعربي يف كلمته  وتطرق 

حل��ق���ق �الإن�����س��ان، م�����س��ري� �إىل �أن���ه ل��ن ي��ت��ط��رق �إىل �مل������س���ع��ات و�الأزم����ات 

و�ملتغري�ت كافة �لتي متر بها �ملنطقة �لعربية �لي�م خل�س��سية هذ� �مل�ؤمتر 

وتاأكيد� على �الإجناز �لكبري �لذي مت يف هذ� �ل�ساأن.

�لعربي  �ل��دع��م  �أن  ت���ؤك��د  �إذ  �الإن�����س��ان  حلق�ق  �ل�طنية  �مل�ؤ�س�سة  �إن  وق��ال 

للمبادرة �مللكية جاء ليعزز من ق�ة ومتانة هذه �ملبادرة �لتي جاءت من �أجل 

�أن ت��كب تطلعات �سع�ب �الأمة �لعربية وتلبي طم�حاتهم يف تعزيز ركائز 

دولة �لقان�ن و�لعد�لة و�لتكاف�ؤ و�مل�ساو�ة و�حرت�م حق�ق �الإن�سان وكر�مته، 

ولتحقيق م�ستقبل م�سرق وحياة كرمية ل�سع�ب �الأمة �لعربية.

�سبيل  يف  �ملبذولة  �لعربية  باجله�د  ت�سيد  �ل�طنية  �مل�ؤ�س�سة  �أن  و�أ���س��اف 

�لعربية  �ل��دول  جامعة  يف  ممثلة  �الإن�سان  حلق�ق  �لعربية  �ملحكمة  �إن�ساء 

�سبتمرب  يف  بالقاهرة  عقد  �ل��ذي  �ل�40  �ل���دوري  �جتماعها  يف  �أق���رت  �لتي 

�الإن�سان،  حلق�ق  �لعربية  للمحكمة  مقر�  �لبحرين  مملكة  �ختيار  �ملا�سي 

و�لذي يعد مك�سبا حقيقيا لالأمة �لعربية، وذلك يف �سبيل تعزيز وحماية 
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وقال "�إننا خط�نا منذ ذلك �ل�قت خط��ت �إيجابية، فتم ت�سكيل جلنة رفيعة 

�مل�ست�ى من �خلرب�ء �لقان�نين من �لدول �الأع�ساء الإعد�د م�سروع �لنظام 

�الأ�سا�سي للمحكمة، وعقدت �للجنة رفيعة �مل�ست�ى خم�سة �جتماعات ت�جت 

برفع م�سروع �لنظام �الأ�سا�سي �إىل جمل�س �جلامعة على م�ست�ى �لقمة يف 

�ملبد�أ على  �ملجل�س من حيث  و�فق  وقد  �لك�يت،  بدولة  �ملا�سي  مار�س  �سهر 

�مل�سروع على �أن ت�ستمر �للجنة �لرفيعة �مل�ست�ى يف جه�دها من �أجل و�سعه 

يف �سيغته �لنهائية وعر�سه على �جتماع قادم للمجل�س �ل�ز�ري".

و�أ�سار �إىل �أن �للجنة �جتمعت م�ؤخر� يف 14-15 من �ل�سهر �حلايل "ماي�"، 

ومن  �الأ�سا�سي  �لنظام  مل�سروع  �لنهائية  �ل�سيغة  �إع���د�د  من  متاما  و�نتهت 

�ملقرر عر�سه على جمل�س �جلامعة يف �أقرب فر�سة الإقر�ره حتى يبد�أ �إن�ساء 

متت  ما  وه�  ��ست�سافتها،  وعر�ست  �لبحرين  مملكة  تكرمت  �لتي  �ملحكمة 

�مل��فقة عليه وفق قر�ر �لقمة �لعربية يف دورتها �لعادية �لر�بعة و�لع�سرين 

)24( بالدوحة �لعام �ملا�سي.

�إتاحة  وينبغي  �لع�سر  بركاب  للحاق  مهم  �ملحكمة  ه��ذه  �إن�ساء  �أن  �أك��د  كما 

�لفر�سة للم��طن يف �ملنطقة �لعربية لكي ي�سل �إىل �ملحكمة �لعربية حلق�ق 

�الإن�سان �إذ� ما ��ستنفد جميع �ل�سبل �ل�طنية لالإن�ساف.

و�أعرب �الأمن �لعام للجامعة �لعربية يف ختام كلمته عن �أمله روؤية حمكمة 

على  ل  وت�سهِّ باال�ستقاللية  تتمتع  ق�ية  �أ�س�س  ذ�ت  �الإن�سان  حلق�ق  عربية 

حلق�ق  �لعربي  �مليثاق  كفلها  �لتي  حق�قهم  �نتهاك  ي��ّدع���ن  ممن  �الأف���ر�د 

لالإن�ساف  فر�سة  هناك  تك�ن  ال  عندما  لديها  �لعد�لة  �لتما�س  �الإن�����س��ان 

�لفعال على �ل�سعيد �ل�طني، متمنيا للم�ؤمتر �لت�فيق.

وقد �ألقى �لدكت�ر عبد�للطيف بن ر��سد �لزياين �الأمن �لعام ملجل�س �لتعاون 

لدول �خلليج �لعربية كلمة ��ستهلها برفع خال�س �ل�سكر وجزيل �لثناء �إىل 

مقام ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة، ملك مملكة 

�لبحرين على �لرعاية �لكرمية لهذ� �مل�ؤمتر �لدويل ح�ل �ملحكمة �لعربية 

حلق�ق �الإن�سان، و�لتي جاءت لت�سيف بعد� جديد� للعمل �لعربي �مل�سرتك 

�لبحرين  مملكة  �هتمام  ولت�ؤكد  �الإن�سان،  حق�ق  وحماية  تعزيز  جم��ال  يف 

وقيادتها �حلكيمة بتعزيز مكانة �لبحرين عربيا و�إقليميا ودوليا.

وقال، �إن قر�ر جمل�س �جلامعة �لعربية بامل��فقة على �إن�ساء �ملحكمة �لعربية 

حلق�ق �الإن�سان، �لذي �عتمد يف �لقمة �لر�بعة و�لع�سرين بتاريخ 26 مار�س 

2013م، �سيبقى تاريخا خالد� يف ذ�كرة �مل�سرية �لعربية �لر�مية لدعم حق�ق 
�الإن�سان، و�لتي جاءت ��ستجابة ملبادرة جاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة 

�إميانا من جاللته، ب�سرورة ��ستكمال منظ�مة �مل�ؤ�س�سات �لعربية �لتي تعنى 

بحق�ق �الإن�سان �لعربي وحمايتها، وحتقق �لعد�لة يف �أوطاننا �لعربية.

دول  بها  حظيت  �لتي  �ملرم�قة  و�لثقة  �حلق�قية  �ملكانة  �ل��زي��اين  �أك��د  كما 

ب��رزت من خالل  و�لتي  �الإن�����س��ان،  �لتعاون يف جم��ال حماية حق�ق  جمل�س 

م��فقة جامعة �لدول �لعربية بتاريخ �الأول من �سبتمرب 2013م على �ختيار 

ُي�ست�ساء  ق�سائية  ومنارة  �ملحكمة  لتلك  مقر�  �ملنامة  �خلليجية  �لعا�سمة 

بن�رها حلماية حق�ق �الإن�سان.

قادة دول جمل�س  و�ل�سم�  �أ�سحاب �جلاللة  �أن ت�جهات وتطلعات  و�أ�ساف، 

على  و�لعمل  مفاهيمها  وتكري�س  �الإن�����س��ان  بحق�ق  �لنه��س  �إىل  �لتعاون 

و�الإقليمية  منها  �لدولية  �الأ���س��ع��دة  م��ن  �لعديد  يف  تبل�رت  ق��د  حمايتها، 

�إح���ر�ز �لعديد م��ن �الإجن���از�ت  و�ل���ط��ن��ي��ة، وق��د متكنت يف �سبيل ذل��ك م��ن 

حق�ق  يف  �لتقدم  بانعكا�س  ورعاهم  �هلل  حفظهم  منهم  �إميانا  و�خل��ط����ت، 

�الإن�سان على �لتط�ر �الإيجابي للدول يف �ملجاالت كافة ، ملتزمن يف حتقيق 

ذلك بق��عد �الإ�سالم �لر��سية و�ملبادئ �الإن�سانية �ل�سامية، وما �أكدته �مل��ثيق 

و�ل�سك�ك �الإقليمية و�لدولية.

�الإن�سان  حلق�ق  �لعربية  �ملحكمة  باإن�ساء  �ل��زي��اين  �أ���س��اد  كلمته،  ختام  ويف 

و�ل�سروع يف مبا�سرة �أعمالها �ملن�طة بها، م�ؤكد� �أنها �ست�سكل مرحلة مهمة 

يف �حلياة �حلق�قية �ملعا�سرة و�مل�ستقبلية على �مل�ست�ين �الإقليمي و�لدويل، 

مع  �لتعاطي  يف  �لعربية  �ل��دول  و�سفافية  م�سد�قية  من  �ستكر�سه  ملا  نظر� 

�مل�سائل �حلق�قية.

من جهته رفع رئي�س �لربملان �لعربي �ل�سيد �أحمد بن حممد �جلرو�ن �أ�سمى 

�ملفدى و�سعب مملكة  �لبالد  �إىل مقام ح�سرة عاهل  و�لتقدير  �ل�سكر  �آيات 

�لبحرين �لكرمي على ��ست�سافة �أعمال هذ� �مل�ؤمتر �ملهم ، وقال �إن �لبحرين 

كانت �سباقة يف دعم تط�ير وتفعيل مبادئ حق�ق �الإن�سان يف �لعامل باأ�سره 

و�ل�طن �لعربي و�الإ�سالمي .

و�أ�ساف �أن جاللة عاهل �لبالد �ملفدى كان �أول من طرح فكرة �إن�ساء �ملحكمة 

��ستكمال  �إىل  �لعربي  �لعامل  فيه  �حتاج  وق��ت  يف  �الإن�سان  حلق�ق  �لعربية 

منظ�مة �آليات حق�ق �الإن�سان باإن�ساء حمكمة عربية حلق�ق �الإن�سان �أ�س�ة 

�الأف���ر�د  ���س��ك��اوى  يف  بالنظر  تعنى  ودول��ي��ة  �إقليمية  حم��اك��م  م��ن  بنظر�ئها 

يف  �لعرب  �لقادة  مباركة  �أن  على  م�سدد�   ، �الإن�سان  حق�ق  بانتهاك  �ملتعلقة 

قمة �لدوحة يف مار�س 2013 �إن�ساء �ملحكمة �لعربية حلق�ق �الإن�سان جاءت 

ملبية لطم�حات �ل�سع�ب �لعربية �لت��قة �إىل مثل هذه �ملحكمة �لتي تعترب 

مالذ� يلجاأ �إليه �ملت�سررون من �النتهاكات يف جمال حق�ق �الإن�سان ، وقال 

"�إننا يف �لربملان �لعربي وكممثلن الإر�دة �ل�سع�ب �لعربية نقف بق�ة خلف 
�لعد�لة  ملنظ�مة  و��ستكماال  �ل�سع�ب  لطم�حات  تلبية  �ملحكمة  �إن�ساء  دعم 

�حلق�قية يف وطننا �لعربي".

�لعربية  �ملنطقة  ت��جهه  وم��ا  �لعربي  �ل���ط��ن  يف  �ل��ر�ه��ن  �ل��سع  �أن  و�أك���د 

�ل�سهي�ين  �الحتالل  منها   ، �ستى  �أ�سكال  يف  متج�سدة  ج�سام  حتديات  من 

و�لتط�ر  �ل��ع��رب��ي  �الإن�����س��ان  حل��ق���ق  �مل�ستمر  و�ن��ت��ه��اك��ه  �لعربية  ل��الأر����س��ي 

�القت�سادية  و�ل��ت��ح��دي��ات   ، �ملنطقة  يف  و�ل��ن��ز�ع��ات  �ل�����س��ر�ع��ات  يف  �مل��ت�����س��ارع 

وما يرتتب  �لعربية  �ل��دول  �لكثري من  ت��جهها  �لتي  �جل�سيمة  و�لتنم�ية 

�لعمل  �أهمية  يف  �لنظر  �إىل  تدع�نا  �الإن�����س��ان،  بحق�ق  م�سا�س  م��ن  عليها 

�الإن�ساين و�حلق�قي مبا يفتح �ملجال و��سعا نح� تنمية جمتمعية و�قت�سادية 
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م�ستد�مة تت�ق �إليها �سع�بنا �لعربية، و�أ�ساف �أن �لربملان �لعربي لن يدخر 

جهد� يف ت�سخري كل ما ميتلكه من خرب�ت �أع�سائه ودوره �ملهم دعما لعمل 

هذه �ملحكمة ، وتنفيذ �ملقرتحات و�لت��سيات �لتي �ستنبثق عن �مل�ؤمتر نح� 

دور �لربملان �لعربي يف دعم �ملحكمة �لعربية حلق�ق �الإن�سان .

من جانبه قال �ل�سيد فرج فني�س رئي�س ق�سم �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �إفريقيا 

باملف��سية �ل�سامية حلق�ق �الإن�سان "�أود بد�ية �أن �أنقل �إليكم حتيات �ل�سيدة 

لكم  ومتنياتها  �الإن�سان  حلق�ق  �ل�سامية  �ملتحدة  �الأمم  مف��سة  بالي  نايف 

جميعا بالنجاح يف �أعمالكم وهي تاأ�سف لعدم قدرتها على �مل�ساركة �سخ�سيا 

وملعايل   ، �لبحرينية  وللقيادة  لكم  �أنقل  ب��اأن  كلفتني  وقد  �الجتماع،  يف هذ� 

�أجل  �ملبذولة من  للجه�د  م�ساندتها  �لعربية  �ل��دول  �لعام جلامعة  �الأم��ن 

�إن�ساء �ملحكمة �لعربية حلق�ق �الإن�سان، هذه �الآلية �جلديدة �لتي �ست�ساهم 

ال حمالة يف تعزيز �لنظام �الإقليمي �لعربي حلماية حق�ق �الإن�سان".

�التفاقيات  ذلك  يف  مبا  �ملعنية،  �لطرف  �لدولة  �لتز�مات  كافة  مرجعياتها 

يقت�سر  و�أال  �إليه،  �ن�سمت  �أو  عليها  �سدقت  �لتي  �الإن�سان  حلق�ق  �لدولية 

�خت�سا�س �ملحكمة على �مليثاق �لعربي و�التفاقيات �لعربية �الأخرى يف جمال 

حق�ق �الإن�سان.

-ينبغي �أال يقت�سر �الخت�سا�س �لق�سائي على �ل�سكاوي �حلك�مية فقط، و�ن 

�ملنظمات غري  �أو عن طريق  �لفردية �س��ء مبا�سرة  �ل�سكاوى  يت��سع لقب�ل 

�حلك�مية �لتي تتمتع بال�سفة �ال�ست�سارية، و�أال يقت�سر ذلك على م��طني 

�أو رعايا �لدولة �ملعنية، ولكن يك�ن حقا لكل فرد يدعي �أن حق�قه تعر�ست 

لالنتهاك من طرف �لدولة �ملعنية.

�مل�ساو�ة بن �لرجال و�لن�ساء يف عملية �ختيار �لق�ساة و�ن  -�أن يتم �حرت�م 

و��ستقالل  �لعادلة  �ملحاكمة  �سمانات  خمتلف  على  �الأ�سا�سي  �لنظام  ين�س 

�لق�ساء وفقا للمعايري �لدولية، و�أن تكفل �لدول �ملعنية وخا�سة دولة �ملقر 

�إىل  لل��س�ل  �ملطل�بة  و�لت�سهيالت  �ل��الزم��ة  �حلماية  و�ل�سه�د  لل�سحايا 

�ملحكمة.

-�أن ي�سمل �لنظام �الأ�سا�سي للمحكمة �لتز�م �لدول �الأطر�ف بتنفيذ �لقر�ر�ت 

�ل�قائية و�الحرت�زية �مل�ؤقتة �لتي ت�سدرها �ملحكمة، باالإ�سافة �إىل �لتز�مها 

بتنفيذ �الأحكام �لنهائية للمحكمة، و�إقر�ر �الآليات �ل�سامنة بهذ� �ل�ساأن.

ور�أى �أن �ل�سعي �إىل �إن�ساء �ملحكمة �لعربية حلق�ق �الإن�سان يجب �أن تر�فقه 

�الإن�سان على  �لعربية خط��ت جريئة الح��رت�م حق�ق  �ل��دول  على م�ست�ى 

ومالءمة  �لدولية  �التفاقيات  �إىل  �الن�سمام  �سمنها  ومن  �ل�طني  �مل�ست�ى 

��ستقالل �لق�ساء و�العرت�ف بحق  �ملعايري �لدولية و�سمان  �لت�سريعات مع 

�لنا�س يف حرية �لتعبري و�ل�سمري و�لتجمع، وبدور �ملنظمات غري �حلك�مية 

و�إطالق �سر�ح م�ساجن �لر�ي وتعزيز �ملحا�سبة وعدم �الإفالت من �لعقاب.

وجدد يف ختام كلمته م�ساندة �ملف��سية �ل�سامية حلق�ق �الإن�سان لفكرة �إن�ساء 

للتعاون مع  �لكامل  �الإن�سان، معربا عن �ال�ستعد�د  �لعربية حلق�ق  �ملحكمة 

جامعة �لدول �لعربية وتقدمي �لدعم �لفني �ملطل�ب للمحكمة �لعربية مبا 

يف ذلك ت�فري خرب�ت �للجان �لتعاهدية، وهي جلان "�سبه ق�سائية" ر�كمت 

�الجتهاد�ت  بها يف جم��ال  ي�ستهان  �ل�سنن خ��ربة ال  م��دى ع�سر�ت من  على 

و�لفقه �لق�سائي �لذي عك�ست �للجان جانبا منه يف تعليقاتها ومالحظاتها 

�لعامة وكذلك يف �آر�ئها ب�ساأن �ل�سكاوى �لفردية.

من جهته �ألقى رئي�س �ل�سبكة �لعربية للم�ؤ�س�سات �ل�طنية حلق�ق �الإن�سان 

�لندوة  �أعمال  يف  �ل�سبكة  با�سم  م�ساركته  �أن  فيها  �أك��د  كلمة  �ل�سبار  حممد 

�ل��دول��ي��ة ح����ل م�����س��روع �مل��ح��ك��م��ة �ل��ع��رب��ي��ة حل��ق���ق �الإن�����س��ان، ه��ي م�ساركة 

وم�ساهمة تندرجان يف �إطار ممار�سة �ل�سبكة الخت�سا�ساتها �ملن�س��س عليها 

7 - 6

ترحب  �الإن�سان  حلق�ق  �ل�سامية  �ملف��سية  �أن  فني�س  ف��رج  �ل�سيد  و�أ���س��اف 

بقر�ر جامعة �لدول �لعربية �إن�ساء �ملحكمة �لعربية حلق�ق �الإن�سان، وتاأمل 

�أن متثل هذه �ملحكمة لبنة �أ�سا�سية حلماية حق�ق �الإن�سان يف �لدول �لعربية. 

و�عتبار� لال�ست�سار�ت �لقائمة حاليا ح�ل �ملحكمة ومنها هذ� �مل�ؤمتر �لذي 

بالتعاون  بالبحرين  �الإن�سان  حلق�ق  �ل�طنية  �مل�ؤ�س�سة  تنظيمه  �إىل  ب��ادرت 

مع �ل�سبكة �لعربية للم�ؤ�س�سات �ل�طنية حلق�ق �الإن�سان، حيث �أكد عدد من 

�مل�سائل �الأ�سا�سية ذ�ت �ل�سلة وهى :

-�أهمية �أن تك�ن عملية مناق�سة م�سروع �لنظام �الأ�سا�سي للمحكمة ت�ساركية 

و�سفافة و�أن يفتح �ملجال ملنظمات �ملجتمع �ملدين ونقابات �ملحامن وجمعيات 

�ل��ق�����س��اة و�خل�����رب�ء ل��ت��ق��دمي �ق��رت�ح��ات��ه��م وم��الح��ظ��ات��ه��م، و�أن ت��اأخ��ذ كل 

�ملالحظات بعن �العتبار.

تك�ن  �أن  على  و����س��ح  ب�سكل  للمحكمة  �الأ�سا�سي  �لنظام  ين�س  �أن  -ينبغي 



6

من  السادسة  و  اخلامسة  و�مل��ادت��ن  تاأ�سي�سها،  وثيقة  م��ن  �لثالثة  �مل���ادة  يف 

نظامها �الأ�سا�سي.

وقال �إن �الهتمام �لبالغ �لذي ت�ليه �ل�سبكة لبناء منظ�مة �إقليمية حلماية 

�لهدف  �إط��ار  يف  يندرج   ، �لعربية  �لبلد�ن  يف  بها  و�لنه��س  �الإن�سان  حق�ق 

�ال�سرت�تيجي لل�سبكة �ملتمثل يف حماية وتعزيز وتط�ير حق�ق �الإن�سان يف 

مع �الآليات �لدولية حلماية حق�ق �الإن�سان.

وقال �إن �ل�سبكة تثمن بامل�ست�ى نف�سه من �لتقدير، عر�س مملكة �لبحرين 

رهن  وقدر�تها  �إمكانياتها  جميع  �ل�سبكة  وت�سع  �ملحكمة،  مقر  ��ست�سافة 

�مل�سروع  ه��ذ�  �إخ���ر�ج  يف  �مل�ساهمة  �أج��ل  م��ن  �القت�ساء،  عند  �ململكة،  �إ���س��ارة 

�حلق�قي �لكبري �إىل حيز �ل�ج�د.

�نطلق  �لقمة  ق��ر�ر جمل�س �جلامعة على م�ست�ى  بناء على  �أن��ه  �إىل  و�أ�سار 

حلق�ق  �لعربية  للمحكمة  �الأ�سا�سي  �لنظام  م�سروع  و�إع��د�د  �سياغة  م�سار 

�الأع�ساء  �ل���دول  م��ن  �لقان�نين  م��ن �خل���رب�ء  �إن�����س��اء جلنة  �الإن�����س��ان. ومت 

�الأ�سا�سي  �لنظام  م�سروع  ح���ل  �خل��ربة  لتقدمي  �لعربية  �ل��دول  جامعة  يف 

�لعادية  �لقمة  ومبنا�سبة  �ل�سنة،  ه��ذه  من  مار�س  ويف  �مل��ذك���رة،  للمحكمة 

�خلام�سة و�لع�سرين جلامعة �لدول �لعربية �ملنعقدة بالك�يت، قررت �لقمة 

�لعربية  للمحكمة  �الأ�سا�سي  �لنظام  م�سروع  على  �مل��ب��د�أ  حيث  من  �مل��فقة 

�ملتعلقة  �مل�سائل  يف  �لبت  �مل�ست�ى  �لرفيعة  �للجنة  وتكليف  �الإن�سان  حلق�ق 

بامل�سروع وعر�س �ل�سياغة �لنهائية له على �جتماع وزر�ء �خلارجية �لعرب 

العتماده .

در��سة  وك��ذ�  �مل�سروع  ب�ساأن  �جل��اري��ة  للمناق�سات  �ل�سبكة  تتبع  "بعد  وق��ال 

قبل  م��ن  �أو  �ل�سبكة  �أع�����س��اء  �مل�ؤ�س�سات  قبل  م��ن  �ملنتجة  �الأول��ي��ة  �ل���ث��ائ��ق 

�الإن�سان  حلق�ق  �لدولية  كالفيدر�لية  و�زن��ة  حك�مية  غري  دولية  منظمات 

�لنظام  م�����س��روع  �سياغة  م�سار  �أن  �ت�سح  للحق�قين،  �ل��دول��ي��ة  و�للجنة 

�لتحديات  م��ن  ع��دد�  يطرح  �الإن�����س��ان  حلق�ق  �لعربية  للمحكمة  �الأ�سا�سي 

�لقان�نية و�ملنهجية ال�سيما من منظ�ر تقريب م�سروع �لنظام �الأ�سا�سي من 

�الأنظمة �الأ�سا�سية للمحاكم �الإقليمية �ملماثلة.

وقال �إن طبيعة هذه �لتحديات تتمثل يف ح�سم �سيناري�هات عالقة م�سروع 

�لنظام �الأ�سا�سي للمحكمة �لعربية حلق�ق �الإن�سان بامليثاق �لعربي حلق�ق 

�الإن�سان، وه� حتد ميكن تناوله �نطالقا من مد�خل متعددة: تن�ع، �إن مل 

�لعربية.  �ل��دول  �ملمار�سة �التفاقية للدول �الأط��ر�ف يف جامعة  نقل تباين، 

�مليثاق  على  �لت�سديق  ب��سعية  يرتبط  �لتحدي  من  �آخ��ر  م�ست�ى  �أن  كما 

عشرون دولة  �لعربي حلق�ق �الإن�سان ذ�ته �لذي �سدقت عليه �إىل حد �الآن 

فقط من �لدول �الأط��ر�ف يف �جلامعة. ويحيل م�ست�ى ثالث من �لتحدي 

نظري�  جلعله  ذ�ت��ه  �الإن�����س��ان  حلق�ق  �لعربي  "حتين" �مليثاق  ���س��رورة  �إىل 

�إىل  �لغالب  يف  تنح�  �لتي  �الإن�����س��ان  حلق�ق  �مل�سابهة  �الإقليمية  للم��ثيق 

تكري�س �سمانات �حلق�ق تطابقا �إن مل تكن تف�ق تلك �ملقدمة يف �التفاقيات 

�لدولية حلق�ق �الإن�سان. كما تقيم تلك �التفاقيات يف متنها ر�بطا ع�س�يا 

�إخر�ج  �أجل  لل�سبكة للرت�فع من  �ل�سعي �حلثيث  �أن  و�أك��د  �لعربية،  �ملنطقة 

نظام �أ�سا�سي ملحكمة عربية حلق�ق �الإن�سان، ت�ساهي مثيالتها من حماكم 

�إقليمية وتتكامل مع م�ؤ�س�سات �لق�ساء �ل�طني، وتق�ي �ملنظ�مة �الإقليمية 

لل�سبكة  �الأ�سا�سية  �ملهام  الإح��دى  �إع��م��اال  �إال  لي�س  �الإن�سان،  حق�ق  حلماية 

�ملتمثلة يف تبادل وتن�سيق �الآر�ء و�مل��قف للم�ؤ�س�سات �ل�طنية على �مل�ست�ين 

�الإقليمي و�لدويل ح�ل كل �لق�سايا ذ�ت �ل�سلة بحق�ق �الإن�سان.

تثمن  �الإن�����س��ان  حلق�ق  �ل�طنية  للم�ؤ�س�سات  �لعربية  �ل�سبكة  �أن  و�أ���س��اف 

عاليا مبادرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل مملكة 

�لبحرين �لهادفة �إىل �إن�ساء حمكمة عربية حلق�ق �الإن�سان، ب��سف �ملحكمة 

�ستط�ر  وم�ؤ�س�سة  �الإن�سان،  حلق�ق  �إقليمية  منظ�مة  بناء  يف  �أ�سا�سية  لبنة 

�ل�طني  �لق�ساء  يكمل  ب�سكل  �لق�سائي  �النت�ساف  �آل��ي��ات  ج���ه��ري  ب�سكل 

�الإن�سان على م�ست�ى  �الإقليمي حلق�ق  �لنظام  �أ�سا�سية يف  �آلية  وباعتبارها 

حلق�ق  متقدمة  حماية  ت�فري  م��ن  �ستمكن  �جلامعة  يف  �الأط���ر�ف  �ل���دول 

�الأخ��رى  �الإقليمية  �الأنظمة  غ��ر�ر  على  �الإقليمي،  �مل�ست�ى  على  �الإن�����س��ان 

�سروري  تكامل  ويف  و�الأمريكية(  )�الأوروبية،و�الإفريقية،  �الإن�سان  حلق�ق 
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لجنة حقوق االنسان العربية ) لجنة الميثاق(

2004، و�فق جمل�س جامعة  يف �لقمة �لعربية �لتي عقدت يف ت�ن�س عام 

�لدول �لعربية على م�ست�ى �لقمة مب�جب �لقر�ر رقم 270 د.ع)16(

منذ  �م��ت��دت  ط�يلة  م�سرية  بعد  �الن�����س��ان،  حل��ق���ق  �لعربي  �مليثاق  على 

�لت�سعينيات حتى مت �عتماد �مليثاق �لعربي حلق�ق �الإن�سان يف هذه �لقمة.

�ملنطقة  م�ست�ى  على  ن�عية  نقلة  �الإن�سان،  حلق�ق  �لعربي  �مليثاق  ويعد 

�ل��ع��رب��ي��ة م��ن ح��ي��ث ت��ن��اول��ه حل��ق���ق �الإن�����س��ان يف �إط����ار م��ن��ظ���م��ة �ل���دول 

�مليثاق، هذ� من ناحية،  �لعربية �الأط��ر�ف يف  �ل��دول  �الأع�ساء يف جامعة 

ومن ناحيٍة �أخرى �أن�ساأ هذ� �مليثاق �ملك�ن من )53( مادة، جلنة مب�جب 

�ملادة )45( منه ت�سمى " جلنة حق�ق �الإن�سان �لعربية"، تتك�ن من �سبعة 

�ل�سري، من ذوي  �مليثاق باالقرت�ع  �الأط��ر�ف يف  �ل��دول  �أع�ساء تنتخبهم 

ال  �أي  �ل�سخ�سية،  ب�سفتهم  ويعمل�ن  عملهم  جمال  يف  و�لكفاءة  �خل��ربة 

بتجرد  �ل�سخ�سية  ب�سفتهم  يعمل�ن  فهم  دول��ه��م،  �للجنة  �أع�ساء  ميثل 

ونز�هة، و متتد �لع�س�ية يف هذه �للجنة ملدة �أربع �سن��ت.

وفيما يتعلق بدور �للجنة فاإنها تخت�س بدر��سة �لتقارير �لتي تقدم من 

من  �ملادة)48(  مقت�سيات  مب�جب  وذل��ك  �مل��ي��ث��اق،  يف  �الأط����ر�ف  �ل���دول 

�مليثاق �لتي تتطلب من �لدولة �لطرف يف �مليثاق �أن تبن �لتد�بري �لتي 

�تخذتها فيما يخ�س �إعمال �حلق�ق و�حلريات �ملن�س��س عليها يف �مليثاق 

�لعربي حلق�ق �الإن�سان، حيث تعقد هذه �للجنة دور�ت ملناق�سة �لتقارير 

ت�ستعر�س  �ل��ت��ي  �ملعنية،  �ل��دول��ة  وذل���ك يف ح�س�ر  �ل����دول،  م��ن  �مل��ق��دم��ة 

�للجنة، ويف �س�ء  ��ستف�سار�ت و��ستي�ساحات  تقريرها وتق�م بالرد على 

هذه �ملناق�سة ت�سدر �للجنة مالحظاتها وت��سياتها للدولة.

و�ملالحظات  �أن�سطتها،  يت�سمن  تقرير�  �للجنة  تعد  ع��ام  كل  نهاية  ويف 

من  �ملقدمة  للتقارير  ومناق�ستها  در��ستها  عن  نتجت  �لتي  و�لت��سيات 

�ل��دول  �ل��ع��ام جلامعة  �الأم���ن  �إىل  �مل��ي��ث��اق، ترفعه  �الأط����ر�ف يف  �ل���دول 

�لعربية �لذي يحيله �إىل جمل�س جامعة �لدول �لعربية.

�لعربية،  �الإن�سان  �لتفرقة بن جلنة حق�ق  �أنه يجب  �ملالحظة  وجتدر 

�الأم��ر يف كثري  يلتب�س  �الإن�سان، حيث  �لد�ئمة حلق�ق  �لعربية  و�للجنة 

على  ��سطلح  وم��ا  �لعربية   �الإن�����س��ان  ح��ق���ق  �إن جلنة  �إذ  �الأح��ي��ان،  م��ن 

– كما  �الإن�سان، هي  �لعربي حلق�ق  �مليثاق  �مليثاق وه�  ت�سميتها بلجنة 

�مليثاق �لعربي حلق�ق �الإن�سان من  �أن�ساأها  – جلنة م�ستقلة  �أعاله  بينا 

خرب�ء م�ستقلن، بينما �للجنة �لعربية �لد�ئمة حلق�ق �الإن�سان هي جلنة 

حك�مية ع�س�يتها من جميع �لدول �الأع�ساء يف جامعة �لدول �لعربية، 

ت�ستعر�س  وف���ق ج���دول حم���دد  �سنة  ك��ل  �الج��ت��م��اع��ات  م��ن  ع����دًد�  تعقد 

�الأمانة  من  �أعمالها  ج��دول  على  ت��درج  �لتي  �مل��س�عات  من  جمم�عة 

�الأع�ساء يف  �ل��دول  �لعربية وكذلك ما تقرتحه  �ل��دول  �لعامة جلامعة 

�جلامعة.

حممد جمعة فزيع

ع�س� جلنة حق�ق �الإن�سان �لعربية 

)جلنة �مليثاق(

مع �ملحاكم �الإقليمية حلق�ق �الإن�سان عرب �لتن�سي�س على �ملبادئ �لعامة 

هذه  �أن  �إذ�ً  يت�سح  وه��ك��ذ�  وتنظيمها.  وتاأليفها  باخت�سا�سها  �ملرتبطة 

�لتحديات ذ�ت �لطبيعة �ملعيارية تطرح �إ�سكالية �لقاعدة �ملرجعية بالن�سبة 

�إىل �ملحكمة �لعربية حلق�ق �الإن�سان.

تطبيق  �إج���ر�ء�ت  فيها  �لتفكري  �أي�سا  ميكن  �لتي  �لتحديات  من  �إن  وق��ال 

�ل�سرط �لتاأويلي �مل�سار �إليه يف �ملادة 23 من �مليثاق �لعربي حلق�ق �الإن�سان 

�لتي تن�س على �أنه " ال يج�ز تف�سري هذ� �مليثاق �أو تاأويله على نح� ينتق�س 

من �حلق�ق و�حلريات �لتي حتميها �لق��نن �لد�خلية للدول �الأطر�ف �أو 

�لق��نن �ملن�س��س عليها يف �مل��ثيق �لدولية و�الإقليمية حلق�ق �الإن�سان 

و�الأ�سخا�س  و�لطفل  �مل��ر�أة  فيها حق�ق  �أقرتها مبا  �أو  عليها  �لتي �سدقت 

�لعربية  �مل�ستقبلي للمحكمة  �لق�سائي  �لعمل  �الأقليات" على  �إىل  �ملنتمن 

حلق�ق �الإن�سان.

�أخ��رى من قبيل  �لتحديات هناك حتديات  �إىل جانب هذه  �أن��ه  �إىل  و�أ�سار 

متكن �ملحكمة من �لنظر يف قابلية �لتلقي �ل�سكلي للدع�ى، وه� �الجتاه 

حلق�ق  �الإقليمية  للمحاكم  �مل��ق��ارن��ة  �ل��ت��ج��ارب  حاليا  عليه  ت�سري  �ل���ذي 

حلق�ق  �لعربية  �ملحكمة  �أحكام  تنفيذ  �آلية  �سياغة  �إع��ادة  كيفية  �الإن�سان، 

�آليات  �س�ء  يف  للمحكمة  �الأ�سا�سي  �لنظام  م�سروع  يف  �ملقرتحة  �الإن�سان 

مماثلة من�س��س عليها يف �ملحاكم �الإقليمية حلق�ق �الإن�سان، و عما �إذ� كان 

ممكنا �إ�سناد تتبع �لتنفيذ �إىل جمل�س وزر�ء �لعدل �لعرب، �سمانا لتكليف 

�الآليات �ل�طنية لتنفيذ �الأحكام يف �لدول �الأطر�ف بتنفيذ �أحكام �ملحكمة 

�لعربية حلق�ق �الإن�سان.

وقال �ل�سبار �إن �ل�سبكة �لعربية للم�ؤ�س�سات �ل�طنية حلق�ق �الإن�سان تنتظر 

من هذه �لندوة، �خلروج مبقرتحات قان�نية عملية و �إجر�ئية بخ�س��س 

هذه �لتحديات �لقان�نية و �ملنهجية و حتديات �أخرى، كما تت�قع �ل�سبكة �أن 

ت�سكل هذه �لندوة �لدولية حمطة �أ�سا�سية يف بناء خمطط للرت�فع من �أجل 

�أ�سا�سية  ركيزة  �سك  بدون  �ستمثل  �الإن�سان  حلق�ق  عربية  حمكمة  تاأ�سي�س 

تطلعات  م�ست�ى  يف  نبتغيها  �الإن�سان  حق�ق  حلماية  �إقليمية  منظ�مة  يف 

�لعربية، وكذلك  �ل��دول  �الأط��ر�ف يف جامعة  �ل��دول  �ل�سع�ب و�ملقيمن يف 

م�ساهاة �ملحاكم �الإقليمية �ملماثلة حلق�ق �الإن�سان .
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مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية والمنظمة العربية لحقوق اإلنسان
 وقعت �مل�ؤ�س�سة �ل�طنية حلق�ق �الإن�سان مذكرة تفاهم مع �ملنظمة �لعربية 

�لعربية  �ملحكمة  ح�ل  �ل��دويل  �مل�ؤمتر  هام�س  على  وذل��ك  �الإن�سان،  حلق�ق 

حلق�ق �الإن�سان، �لذي �فتتحت �أعماله يف مملكة �لبحرين.

�لعام  �الأم��ن  فرحان  عبد�هلل  �أحمد  �لدكت�ر  �مل�ست�سار  �سعادة  �ملذكرة  ووق��ع 

�لعام  �الأم���ن  �سلبي  ع��الء  و�الأ���س��ت��اذ  �الإن�����س��ان  حل��ق���ق  �ل�طنية  للم�ؤ�س�سة 

للمنظمة �لعربية حلق�ق �الإن�سان

تبادل  �ىل  تهدف  �لتفاهم  م��ذك��رة  �إن  ف��رح��ان  �أح��م��د  �ل��دك��ت���ر  �سعادة  وق��ال 

�خلرب�ت وعقد ور�س �لعمل و�لتدريب و�لفعاليات �مل�سرتكة يف جمال تعزيز 

باخت�سا�س  يتعلق  فيما  �مل�سرتكة  �مل��قف  و�تخاذ  �الإن�سان  حق�ق  وحماية 

�ملنظمة �لعربية حلق�ق �الإن�سان و�مل�ؤ�س�سة �ل�طنية حلق�ق �الإن�سان.

 مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية
لحقوق اإلنسان والمنظمة الدولية لإلصالح الجنائي

وقعت �مل�ؤ�س�سة �ل�طنية حلق�ق �الإن�سان مذكرة تفاهم مع �ملنظمة �لدولية 

لالإ�سالح �جلنائي، وذلك على هام�س �مل�ؤمتر �لدويل ح�ل �ملحكمة �لعربية 

حلق�ق �الإن�سان.

�لعام  �الأم��ن  �أحمد عبد�هلل فرحان  �لدكت�ر  �مل�ست�سار  �سعادة  �ملذكرة  ووق��ع   

للم�ؤ�س�سة �ل�طنية حلق�ق �الإن�سان و�الأ�ستاذة تغريد جرب �ملديرة �الإقليمية 

للمنظمة �لدولية لالإ�سالح �جلنائي لل�سرق �الأو�سط و�سمال �إفريقيا.

وقال �سعادة �الأمن �لعام �إن مذكرة �لتفاهم تهدف �إىل �لتعاون و�لتن�سيق يف 

جمال تبادل �لزيار�ت و�ال�ست�سار�ت و�خلرب�ت، وتبادل �ل�ثائق و�ملطب�عات 

و�الأدبيات و�لدر��سات و�الأبحاث، وترتيب وتنظيم �لدور�ت �لتدريبية وور�س 

ثقافة  ون�سر  تعزيز  جمال  يف  �مل�سرتكة  و�مل�ؤمتر�ت  �لفعاليات  وعقد  �لعمل، 

حق�ق �الإن�سان و�لنه��س بها.

�ملظامل  دي����ن  مع  تفاهم  مذكرة  �الإن�سان  حلق�ق  �ل�طنية  �مل�ؤ�س�سة  وقعت 

�لفرتة من  �ل��ذي عقد يف  �مل�ؤمتر  �لها�سمية، على هام�س  �الأردن��ي��ة  باململكة 

ماي� 2014؛حيث وقع من جانب �مل�ؤ�س�سة �سعادة �مل�ست�سار �لدكت�ر   26-25
�أحمد عبد�هلل فرحان �الأمن �لعام للم�ؤ�س�سة �ل�طنية حلق�ق �الإن�سان، ومن 

دي��ن  رئي�س  مبهام  �لقائم  �لعرم�طي  �لدين  عالء  �ل�سيد  �لدي��ن  جانب 

�ملظامل. 

وقال �ل�سيد �لعرم�طي �إن مذكرة �لتفاهم تهدف �إىل �لتعاون و�لتن�سيق يف 

�ل��دور�ت  وتنظيم  وترتيب  و�خل��رب�ت،  و�ال�ست�سار�ت  �ل��زي��ار�ت  تبادل  جمال 

�لتدريبية وور�س �لعمل، ونقل �ملعرفة، وعقد �لفعاليات و�مل�ؤمتر�ت �مل�سرتكة، 

�إىل جانب �مل�ساهمة و�لتن�سيق يف دعم �لق�سايا �لعربية يف �ملحافل �الإقليمية 

و�لدولية.

وقعت �مل�ؤ�س�سة �ل�طنية حلق�ق �الإن�سان مذكرة تفاهم مع �لهيئة �مل�ستقلة 

جانب  م��ن  وق��ع  حيث  فل�سطن،  �ملظامل" ب��دول��ة  "دي��ن  �الإن�����س��ان  حلق�ق 

�مل���ؤ���س�����س��ة ���س��ع��ادة �مل�ست�سار �ل��دك��ت���ر �أح��م��د ع��ب��د�هلل ف��رح��ان �الأم����ن �ل��ع��ام 

رن��دة  �الأ���س��ت��اذة  �لهيئة  ج��ان��ب  وم��ن  �الإن�����س��ان،  حل��ق���ق  �ل�طنية  للم�ؤ�س�سة 

هام�س  على  �الإن�سان،  حلق�ق  �مل�ستقلة  للهيئة  �لتنفيذية  �ملديرة  �ل�سني�رة 

�مل�ؤمتر �لذي عقد يف 25 ماي� 2014.

وقال �سعادة �لدكت�ر �أحمد فرحان �إن مذكرة �لتفاهم تدعم جماالت �لتعاون 

�الإن�سان،  حق�ق  خدمة  يف  ت�سب  �لتي  �مل�سرتك،  �الهتمام  ذ�ت  �جل��نب  يف 

�لعمل  وور���س  �مل�ؤمتر�ت  عقد  �الإن�سان من خالل  ثقافة حق�ق  ن�سر  وتعزز 

و�لدور�ت �لتدريبية يف جمال حق�ق �الإن�سان.

 مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية
لحقوق اإلنسان وديوان المظالم بالمملكة األردنية الهاشمية

 مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" بدولة فلسطين



9

حق�ق  جم��ال  يف  �لعاملة  �حلك�مية  غري  �ملنظمات  وممثالت  ممثلي  نحن 

�الإن�سان،  �لعربية حلق�ق  �ل�طنية  و�مل�ؤ�س�سات  �لعربية،  �ملنطقة  �الإن�سان يف 

�الإن�سان"  حل��ق���ق  �لعربية  �ملحكمة  ح���ل  �ل���دويل  "�مل�ؤمتر  يف  �ملجتمعن 

�مل�ؤ�س�سة  نظمته  �ل���ذي  2014م،  م��اي���   26-25 ي���م��ي  �ل��ب��ح��ري��ن  مبملكة 

�ل�طنية حلق�ق �الإن�سان يف مملكة �لبحرين، بالتعاون مع �ل�سبكة �لعربية 

�الإن�سان  حلق�ق  �ل�طنية  و�للجنة  �الإن�سان،  حلق�ق  �ل�طنية  للم�ؤ�س�سات 

بدولة قطر، ومب�ساركة  ممثلن عن �أكرث من مائة م�ؤ�س�سة وطنية حلق�ق 

وذلك  و�لباحثن،  �خل��رب�ء  من  و�لعديد  حك�مية،  غري  ومنظمة  �الإن�سان 

لغر�س �لتعرف على �أهم �خلط��ت �لعملية �لتي مت �إجنازها ال�ستكمال �إن�ساء 

�لنظام  م�سروع  ح���ل  �ملرئيات  وتقدمي  �الإن�����س��ان،  حلق�ق  �لعربية  �ملحكمة 

�أعدته �للجن�ة �لرفيعة �مل�ست�ى للخرب�ء �لقان�نين للدول  �الأ�سا�سي �لذي 

تنفيذ  ومتابعة  تق�مي  جانب  �إىل  هذ�  �لعربية،  �ل��دول  جامعة  يف  �الأع�ساء 

بجامعة  �الإن�سان  حق�ق  منظ�مة  "تط�ير  ح���ل  �لعربي  �مل�ؤمتر  ت��سيات 

 3 �لدول �لعربية"، �لذي �نعقد يف �لدوحة بدولة قطر، خالل �لفرتة من 

�إىل 4 ي�ني� 2013.

�أور�ق عمل،  �مل�ؤمتر يف جل�سات رئي�سة عامة ُقدمت فيها خم�س  �نتظم  وقد 

�أرب���ع  �إىل  �إ�سافة  �الإن�سان،  حلق�ق  �إقليمية  حماكم  ثالث  جت��ارب  وعر�ست 

و�ملقرتحات  �لت��سيات  من  جمم�عة  �إىل  �مل�سارك�ن  وخل����س  عم��ل.  ور���س 

�الإن�����س��ان،  حل��ق���ق  �ل���ط��ن��ي��ة  �مل���ؤ���س�����س��ات  دور  تفعيل  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لعملية 

�لنظام  �سياغة  يف  �حل��ك���م��ات،  م��ع  �مل�ساهمة  يف  �مل��دين  �ملجتمع  ومنظمات 

بجامعة  �الإن�سان  حق�ق  منظ�مة  وتط�ي����ر  �لعربية  للمحكم���ة  �الأ�سا�سي 

�لدول �لعربية. 

اتفقنا على ما يلي:

�لتي عقدت خالل   )25( �ل�  دورت��ه   يف  �لعربية  �لقمة  بقر�ر  �لرتحيب   •
بتكليف  �لقا�سي  �لك�يت،  بدولة  2014م  مار�س   26 �إىل   25 من  �لفرتة 

و�سع  �أجل  وعملها من  باال�ستمر�ر يف جه�دها  �مل�ست�ى  �لرفيعة  �للجنة 

قادم  �جتماع  على  وعر�سها  �الأ�سا�سي،  �لنظام  مل�سروع  �لنهائية  �ل�سيغة 

للمجل�س �ل�ز�ري. 

�لعربي  و�لربملان  �لعربية  �لدول  جامعة  وم�ساهمة  بح�س�ر  •  �لرتحيب 
�ملحاكم  وممثلي  �الإن�����س��ان  حل��ق���ق  �ل�سامية  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ومف��سية 

و�الإفريقية(  �الأمريكية  و�ل��دول  )�الأوروب��ي��ة  �الإن�سان  حلق�ق  �الإقليمية 

ح�ل  �لعربي  للم�ؤمتر  �خلتامي  �لبيان  ت��سيات  تاأكيد  �مل���ؤمت��ر.  ه��ذ�  يف 

"تط�ير منظ�مة حق�ق �الإن�سان بجامعة �لدول �لعربية"، �لذي نظمته 
�ل�سبكة  م��ع  بالتعاون  ق��ط��ر،  دول���ة  يف  �الإن�����س��ان  حل��ق���ق  �ل�طنية  �للجنة 

�لعربية للم�ؤ�س�سات �ل�طنية حلق�ق �الإن�سان، �لذي عقد  ي�مي 3-4 ي�ني� 

2013م  يف �لدوحة بدولة قطر، وت��سيات �لندوة �لدولية ح�ل "�لتنمية 
�ملنظمة  �لعربي" �لتي نظمتها  �الإقليمي  �لنظام  و�لدميقر�طية وتط�ير 

و�ل�سبكة  �لعربية،   �ل��دول  جامعة  مع  بالتعاون  �الإن�سان  حلق�ق  �لعربية 

�ملتحدة  �الأمم  ومنظمة  �الإن�����س��ان،  حلق�ق  �ل�طنية  للم�ؤ�س�سات  �لعربية 

للرتبية و�لعل�م و�لثقافة )�لي�ن�سك�(، خالل �لفرتة من  9  �إىل 10 ماي� 

2013 يف �لقاهرة بجمه�رية م�سر �لعربية.

�ملنظمات غري �حلك�مية،  �لعديد من  بها  قام  �لتي  �ملبادر�ت  تاأييد  • تاأكيد 
�لعربية حلق�ق  �ملنظ�مة  �لعمل، الإثر�ء وتط�ير  �للقاء�ت وور�س  ونتائج 

حلماية  �مل�ست�ى  �لرفيع  �الأول  �الإقليمي  �مل�ؤمتر  �آخرها  وك��ان  �الإن�سان، 

�لعربية:  �ملنطقة  يف  �الإن�����س��ان  "حق�ق  ح���ل  وتعزيزها  �الإن�����س��ان  ح��ق���ق 

�لعربية  �ل����دول  ج��ام��ع��ة  نظمته  �ل���ذي  �مل�ستقبلية"  و�الآف�����اق  �ل��ت��ح��دي��ات 

بالتعاون مع �ملف��سية �ل�سامية حلق�ق �الإن�سان خالل �لفرتة من 20 �إىل 

22 ماي� 2014م، يف �لقاهرة بجمه�رية م�سر �لعربية.

ح�ل  �حل����ر  يف  �مل��دين  �ملجتمع  منظمات  �إ���س��ر�ك  �سرورة  عن  •  �لتعبري 
�الإن�سان  حق�ق  منظ�مة  تط�ير  جم��ال  يف  �لعربية  �جلامعة  م�سروعات 

�إىل  و�ل��دع���ة  �الإن�����س��ان،  �لعربية حل��ق���ق  �الأ���س��ا���س��ي  للمحكمة  و�ل��ن��ظ��ام 

�سرورة جعل هذه �الإجر�ء�ت و�مل�سروعات �سفافة وعلنية. 

و�الإقليمية  �لدولية  �لعربية اللتز�ماتها  �لدول  �حرت�م  ب�سرورة  •  �لتن�يه 
يف جمال حق�ق �الإن�سان، وت��سيع ممار�ستها �لتعاقدية يف جمال �لقان�ن 

�لدويل حلق�ق �الإن�سان، و�لقان�ن �لدويل �الإن�ساين.

مبا  2004م،  لعام  �الإن�سان  حلق�ق  �لعربي  �مليثاق  تعديل  �إىل  •  �ل��دع���ة 
ي�سمن �ملالءمة مع �ملعايري �لدولية حلق�ق �الإن�سان. 

حلماية  �الإقليمي���ة  �ملحاكم  بن  �لفعال  �لتعاون  �أهمية  على  •  �لت�سديد 
ح��ق���ق �الإن�����س��ان وت��ب��ادل �مل��ع��ل���م��ات ح����ل �أف�����س��ل �مل��م��ار���س��ات، و�ل��درو���س 

�مل�ستفادة و�أ�سكال �لتعاون �جلديدة و�ملمكنة.
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إعالن البحرين الصادر عن
المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق اإلنسان

 مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ومنتدى آسيا
)APF( والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

�آ�سيا  منتدى  مع  تفاهم  مذكرة  �الإن�سان  حلق�ق  �ل�طنية  �مل�ؤ�س�سة  وقعت 

�ل���ه���ادي ل��ل��م���ؤ���س�����س��ات �ل���ط��ن��ي��ة حل��ق���ق �الإن�����س��ان )APF(، على  و�مل��ح��ي��ط 

وقع من  �إذ  �الإن�سان،  �لعربية حلق�ق  �ملحكمة  �ل��دويل ح�ل  �مل�ؤمتر  هام�س 

جانب �مل�ؤ�س�سة �سعادة �مل�ست�سار �لدكت�ر �أحمد عبد�هلل فرحان �الأمن �لعام 

كريين  �ل�سيد  �ملنتدى  جانب  وم��ن  �الإن�����س��ان،  حلق�ق  �ل�طنية  للم�ؤ�س�سة 

فيتزباتريك مدير منتدى �آ�سيا و�ملحيط �لهادي.

�ل��ت��ع��اون مع  �إىل تعزيز  ت��ه��دف  �لتفاهم  �إن م��ذك��رة  �ل��دك��ت���ر ف��رح��ان  وق���ال 

�ملنظمات �لدولية حلق�ق �الإن�سان، وتبادل �خلرب�ت.

و�أ�ساف �أن مذكرة �لتفاهم هذه مع APF �سرتكز يف ترجمة بع�س مطب�عات 

و�إ�سد�ر�ت APF �إىل �للغة �لعربية.
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ونو�صي مبا يلي: 

حلقوق  الوطنية  واملوؤ�ص�صات  املنظمات  مرئيات  اإىل  بالن�صبة  اأوال: 

حلقوق  العربية  للمحكمة  االأ�صا�صي  النظام  م�صروع  حول  االإن�صان 

االإن�صان:

�س�ء  يف  �لعربية  للمحكمة  �الأ�سا�سي  �لنظام  تط�ير  �إىل  �حلثيث  •  �ل�سعي 
�ملحاكم  وك��ذ�  �الإن�����س��ان،  حلق�ق  �الإقليمية  للمحاكم  �لناجحة  �لتجارب 

�لدولية �الأخرى مبا يف ذلك نظام ق�ساة �ملحكمة. 

مبا  �لعربية  للمحكمة  �الأ�سا�سي  �لنظام  �إ�سد�ر  خيار�ت  جميع  •  در��سة 
حلق�ق  �لعربي  للميثاق  �الإ�سافية  �ل��ربوت���ك���الت  �أح��د  �عتباره  ذل��ك  يف 

�الإن�سان. 

�لدول  �إليها  �ن�سمت  �لتي  �الإن�سان  حلق�ق  �لدولية  �التفاقيات  •  �عتبار 
�ملحكمة  عليها  �ستعتمد  �ل��ت��ي  �ل��ق��ان���ن��ي��ة  �مل��رج��ع��ي��ات  �إح����دى  �الأط�����ر�ف 

�تفاقية عربية  و�أي  �الإن�سان،  �لعربي حلق�ق  �مليثاق  �إىل  �إ�سافة  �لعربية، 

فيها، مع  �ملتنازعة طرًفا  �ل��دول  تك�ن  �الإن�سان  �أخ��رى يف جم��ال حق�ق  

تاأكيد م�سم�ن �ملادة رقم )43( من �مليثاق �لعربي حلق�ق �الإن�سان. 

حلق�ق  �لعربية  �ملحكمة  لعمل  �لت�سهيالت  جميع  �ملقر  دول��ة  •  ت�فري 
�الأط����ر�ف  �مل��ح��ك��م��ة،  وتي�سري دخ����ل  ع��م��ل  �إج�����ر�ء�ت  �الإن�����س��ان وت�سهيل 

و�ل�سه�د �لذين يلجاأون �إليها وحماية �ل�سحايا �ملحتملن.

•  �أال ي�ؤثر �سرط ��ستنفاد طرق �لطعن �لد�خلية على حق �أ�سحاب �ل�سفة 
كما  �ل��ع��ادل��ة،  �ملحاكمة  ل�سروط  طبًقا  �لعربية  �ملحكمة  �إىل  �للج�ء  يف 

�ملدنية  للحق�ق  �ل���دويل  �لعهد  م��ن   )14( رق��م  �مل���ادة  يف  عليها  �لن�س  مت 

و�ل�سيا�سية، و��سرت�ساًد� بالتعليق �لعام رقم )32( للجنة حق�ق �الإن�سان. 

قان�نية،  ب�سفة  �مل�ؤ�س�سة  �حلك�مية  غري  و�ملنظمات  ل��الأف��ر�د  •  �ل�سماح 
�لعربية  �ملحكمة  �إىل  باللج�ء  �الإن�����س��ان،  حل��ق���ق  �ل�طنية  و�مل���ؤ���س�����س��ات 

ب�سفة مبا�سرة. 

�أ�سكال  �سكل من  ب��اأي  للمتقا�سن  �لتعر�س  بعدم  �الأط��ر�ف  �ل��دول  •  تعهد 
�لتهديد �أو �ل�سغط �أو �النتقام ب�سبب جل�ئهم �إىل �ملحكمة. 

•  وج�ب �إن�ساء �آلية للر�سد و�ملتابعة و�الإ�سر�ف على تنفيذ �أحكام وقر�ر�ت 
�ملحكمة �لعربية. 

�قت�سار  وع��دم  �لعربية،  �ملحكمة  مليز�نية  �مل��ايل  �لدعم  م�سادر  •  تن�يع 
�أي�سا  �لعربية  �جلامعة  وحت��م��ل  �الأط����ر�ف،  �ل���دول  على  نفقاتها  حتمل 

جزء� من �مليز�نية. 

العربية حلقوق  املحكمة  العالقة بني  اإىل حتديد  بالن�صبة  ثانيا: 

االإن�صان واآليات حقوق االإن�صان بجامعة الدول العربية: 

مبا  �جلامعة  ميثاق  تعديل  على  �لعربية  �جلامعة  مب��فقة  •  �لرتحيب 
�آل��ي��ات  وت��ط���ي��ر  �الإن�����س��ان،  م��ب��ادئ ح��ق���ق  �ح���رت�م  �لن�س �سمان  ي�سمن 

عملها مبا يخدم هذ� �ملجال.

2004م خا�سة  ل��ع��ام  �الإن�����س��ان  حل��ق���ق  �ل��ع��رب��ي  �مل��ي��ث��اق  ت��ع��دي��ل  •  وج����ب 
�مليثاق(  عن  )�ملنبثقة  �لعربية  �الإن�سان  حق�ق  جلنة  باإعطاء  يتعلق  فيما 

�سالحي�ة �إحالة �ل�سكاوى �لفردية �ملقدمة �إليها �إىل �ملحكمة، �إذ� ��ستحال 

ت�س�يتها وديًّا مبا ال يخل باخت�سا�س �ملحكمة يف �لنظر �سكال وج�هًر� يف 

�لدعاوى.

حلق�ق  �ل��ع��رب��ي  �مل��ي��ث��اق  خ���رب�ء  جلنة  عمل  وت��ق���ي��ة  دع��م  على  •  �لعمل 
�الإن�سان. 

�لعربي  �مليثاق  �إىل  �الن�سمام  على  �الأط��ر�ف  غري  �لعربية  �ل��دول  •  حث 
حلق�ق �الإن�سان. 

�الإن�سان  �لد�ئمة حلق�ق  �لعربية  �للجنة  �آليات عمل  •  �لعمل على تط�ير 
وحت�يلها �إىل جمل�س حق�ق �الإن�سان باجلامعة. 

املجتمع  ومنظمات  الوطنية  املوؤ�ص�صات  دور  اإىل  بالن�صبة  ثالثا: 

املدين يف دعم عمل املحكمة العربية حلقوق االإن�صان:

على  �ملدين  �ملجتمع  ومنظمات  �الإن�سان  حلق�ق  �ل�طنية  �مل�ؤ�س�سات  •  حث 
�ملحكمة  �إج��ر�ء�ت  للتعامل مع  �ملتقا�سن  �إىل  �لقان�نية  �مل�ساعدة  تقدمي 

�لعربية.

•  دع�ة �ل�سبكة �لعربية للم�ؤ�س�سات �ل�طنية �إىل مزيد من �لدعم لتفعيل 
�ملنظ�مة  تط�ير  ب�����س��اأن  �مل���دين  �ملجتمع  منظمات  وم���ب���ادر�ت  ت��سيات 

�لعربية حلق�ق �الإن�سان. 

العربي  امل��وؤمت��ر  تو�صيات  ومتابعة  تقييم  اإىل  بالن�صبة  راب��ع��ا: 

الدول  االإن�صان بجامعة  بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق 

العربية:

�إىل  �لدوحة  م�ؤمتر  ت��سيات  ملتابعة  �لعربي  �لفريق  �مل�سارك�ن  •  يدع� 
�إىل  �أن يتم رفع تقارير دورية ب�ساأن ن�ساطاته  �ال�ستمر�ر يف مهامه، على 

�ملنظمات �مل�ساركة يف هذ� �مل�ؤمتر. 

ملتابعة ت��سيات  �لعربي  �لفريق  بت�سهيل عمل  �لعربية  •  مطالبة �جلامعة 
�آليات �لتن�سيق لبناء  م�ؤمتر �لدوحة من خالل ت�فري �ملعل�مات وتعزيز 

ح��ر ت�ساركي ي�ساعد على تط�ير منظ�مة حق�ق �الإن�سان �الإقليمية.

على  �الإن�����س��ان  حل��ق���ق  �لعربية  باملنظ�مة  للتعريف  فعاليات  •  تنظيم 
�مل�ست�يات �ل�طنية.

وبناء على ذلك: 

�ساحب  ح�سرة  م��ن:  ك��ل  �إىل  �لت��سيات  ه��ذه  تقدمي  �مل�سارك�ن  �أق��ر   -  1
�جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين، ورئي�س 

ورئي�س  �لعربية،  �ل��دول  جامعة  ع��ام  و�أم��ن  �حلالية،  �لعربية  �لقمة 

�مل�ؤ�س�سة  خم��اط��ب��ة  خ���الل  م��ن  تبنيها  ع��ل��ى  للعمل  �ل��ع��رب��ي،  �ل��ربمل��ان 

�ل�طنية حلق�ق �الإن�سان مبملكة �لبحرين ر�سميا لهذه �جلهات. 

�ل���ط��ن��ي��ة حلق�ق  ل��ل��م���ؤ���س�����س��ات  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�سبكة  �مل�����س��ارك���ن  ي������س��ي    -  2
�الإن�سان ومنظمات �ملجتمع �ملدين ب��سع خمطط عملي للرت�فع ح�ل 

�لت��سيات. 

و�سعًبا  وحك�مًة  ملًكا  �لبحرين  مملكة  �إىل  �ل�سكر  �مل�سارك�ن  ي�جه   -  3
�ل�طنية  �مل�ؤ�س�سة  ي�سكرون  كما  �ل�سيافة،  وك��رم  �ال�ستقبال  حل��ف��اوة 

حلق�ق �الإن�سان مبملكة �لبحرين حل�سن �لتنظيم و�الأد�ء. 

�صدر يف مملكة البحرين:

االثنني 27 رجب 1435ه�

املوافق 26 مايو 2014م


