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 ورقة عمل حول:

 دور الربملان العربي يف دعم احملكمة العربية حلقوق اإلنسان

 * عضو الربملان العربي  -  عبدالرمحن لبداك

 

 على والدولية اإلقليمية التحوالت ملواكبة املشرتك العربي العمل منظومة تطوير إطار يف
 قمة قرار مبقتضى العربي الربملان إنشاء مت واالجتماعية، االقتصادية و السياسية املستويات

 برملان إىل 2012 سنة بغداد قمة قرار مبقتضى حتول ثم انتقالي، كربملان 2005 سنة اجلزائر
 .دائم

 من العربية الدول جامعة تطوير لعملية أولية كبادرة اإلجناز هذا جاء قدو

 من منظومتها ومتكني العربية، عاتاجملتم على االنفتاح على حرصها خالل

 هموم من أكثر االقرتاب و الرمسي العمل إىل باإلضافة الشعيب بالبعد االهتمام

 منظمات بها  تقوم اليت األدوار من االستفادة على عالوة العربي، املواطن
 املالحظني طرف من كبري باهتمام تستأثر أصبحت اليت املدني تمعجملا

 .املعاصرة للدولة الرئيسية األعمدة أحد تشكلنها أل واملتتبعني

 الرمسي العمل بني توازن حتقيق هي اإلجراءات، هذه كل من النهائية الغاية أن شك وال

 العربي تمعجملا  بناء إلعادة فاعلة سياسات بني توازن إجياد إىل سعيا الشعيب، العملو

 مبا املرحلة حتديات ومواجهة االجتماعية العدالة لتحقيق وقدراته موارده يف املتكامل

 .النفوذ و القوة و القدرة عناصر من متكينها و العربية لألمة العليا املصاحل حيقق

 األساسي نظامه مبقتضى العربي للربملان املوكولة االختصاصات أن باملالحظة واجلدير
 :يلي فيما تتضح

 اجملاالت مجيع يف املشرتك العربي العمل يشملو حمدد غري االختصاصات ممارسة جمال أن -
 .لشعبيةاو الرمسية

 الذي بالشكل فاملمارسة .باألهداف مرتبطة االختصاصات وممارسة بدقة، حمددة األهداف أن -
 االقتصادي التكامل حتقيق إىل يؤدي و املشرتك العربي العمل تعزيز إىل يؤدي

 ممارسة مبناسبة اسرتاتيجي هدف هو املستدامة التنمية و االجتماعي تكاملالو
 .االختصاصات

_______________ 
 cabinetmaitrelabdag@yahoo.fr، جلنة الشؤون لتشريعية والقانونية وحقوق اإلنسان -عضو الربملان العربي  *
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 االندماج حنو املسلسالت بكل للدفع استباقية و فعالة مقاربة إىل ماسة حاجة يف العربي الربملان إن
 . الرئيسي اهلدف يظل الذي العربي

 ميكن ال أنه الراسخ، العتقادنا جتلياته بكل احلقوقي البعد استحضار دون يتأتى لن هذا كل وإن
 حقوق جمال إدخال دون املستدامة التنمية أو االجتماعي التكافل أو االقتصادي التكامل حتقيق
 .أبعاده جبميع اإلنسان

 التنموية باجلوانب منها يتعلق فيما وخاصة العربي املواطن من اجلماعي العمل تقريب إن
 وهمومه العربي الشارع نبض عن معربا العربي الربملان جيعل اإلنسان، حقوق حرتام و االجتماعيةو

 مما الوطنية، متهحكوما على الربملان هذا أعضاء ميارسه أن ميكن الذي التأثري إىل باإلضافة
 .املشرتك العربي العمل دعم يف يساهم

 متلك اليت العربية الدول جامعة من أكثر التحرك حرية يف مهم هامش وله اليد، طليق فالربملان

 احرتام مدى من التأكد و االطالع و املتابعة إمكانية كذلك وله الرمسي، اجلانب

 املستوى على املربمة سواء اإلنسان حبقوق اخلاصة واالتفاقيات للعهود احلكومات

 .الدولي املستوى أو العربي

 يف احلق تعطيه اليت االختصاصات ميارس هو و العربي، فالربملان املناسبة، ذهبهو
 باهتمام استأثر حتديد، دون االتجملا مجيع يف املشرتك العربي العمل مسرية متابعة

 اجلاللة صاحب قدمها اليت اإلنسان حلقوق عربية حمكمة إنشاء فكرة أعضائه
 احملكمة هذه منح يف اهلدف حمددا البحرين، ملك خليفة آل عيسى بن محد امللك

 وفق اإلنسان حقوق بانتهاك املتعلقة األفراد شكاوى يف للنظر قضائيا اختصاصا
 .احملكمة هذه إنشاء اتفاقية حتددها قانونية مقتضيات

 طرف من مستمرة مبتابعة حظي فقد وراهنيته للموضوع القصوى لألهمية ظرانو

  2013/03/26 يف احملكمة هذه بإنشاءة الدوح قمة قرار صدور حني إىل العربي الربملان

 النظام إلعداد األعضاء للدول القانونيني اخلرباء من املستوى رفيعة جلنة تكليفو

 .للمحكمة األساسي

 الربملان على حيال أن احملكمة هلذه األساسي النظام مشروع إعداد من االنتهاء عند املتوقع ومن
 .األساسي نظامه ملقتضيات طبقا العربي

 من هاما عنصرا باعتبارها احملكمة هلذه مساندا و داعما إال يكون لن النظام هذا روح مع ومتاشيا

 اجتاه يف الدفع يفرض مما آلياته، تدعيم و املشرتك العربي العمل تطوير عناصر

 أجهزة من جهازا ال املشرتك، العربي العمل منظومة آليات إحدى احملكمة هذه جعل

  ومحايــة وتنمية وتطوير تعزيز هلا موكول احملكمة هذه ألن العربية الدول جامعة
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 يف العربية للدول القضائية األجهزة تقوية على ستعمل انهأ إىل إضافة جهة، من اإلنسان حقوق
 بعد إال ينعقد لن اختصاصها وأن ، جتاوزها أو عليها التطاول جيب ال اليت اتهالختصاصا تام احرتام

 .األعضاء للدول الوطنية القضائية الوالية استنفاذ

 عضو دولة أي توفر عدم إثبات حالة يف خمتصة تصبح اإلنسان حلقوق العربية احملكمة أن كما
 .اإلنسان حقوق انتهاكات ملالحقة فعال قضاء على

 : 2012 مارس 2 بغداد قمة قرار مبقتضى أسس الذي العربي الربملان إن

  ،والقرار احلوار تعتمد منهجية إطار يف العربية األمة مصري مته اليت القرارات اختاذ يف ليساهم

 .املشرتك العربي العمل ملنظومة شعبية دفع قوة وليشكل

  املشاركة توسيع ملبدأ تأكيدا املشرتكة العربية السياسة رسم يف الفاعل الشريك كونليو
 بني الروابط لتوثيق العربية البلدان يف الدميقراطي للتطوير كأساس السياسية
  الشعوب،

 األساسي نظامه يف عليها املنصوص لالختصاصات تام احرتام يف جهدا يدخر لن

 آليات أهم من باعتبارها ويساندها اإلنسان حلقوق العربية احملكمة ليدعم
 فيه حتتاج الذي املناسب الوقت يف جاءت انهأوك، املشرت العربي العمل تطوير

 يف الشأن هو كما اإلنسان، حقوق محاية آليات استكمال إىل العربية األمة
 االتفاقية مقتضيات وفق املنشأة اإلنسان حلقوق األوربية احملكمة أوروبا

   .1959ة  سن اإلنسان حلقوق األوروبية

 املنشأة اناإلنس حلقوق األمريكية الدول حمكمة لألمريكيني بالنسبة الشأن وكذلك
  .1979ة سن اإلنسان حلقوق األمريكية االتفاقية مقتضيات وفق

ب الشعوو اإلنسان حقوق حلماية اإلفريقية احملكمة إلفريقيا بالنسبة األمر وكذلك

 الشعوبو اإلنسان حلقوق اإلفريقي بامليثاق امللحق الربوتوكول مقتضيات وفق املنشأة

 .1998ة  سن

 - القضائية غري - املتحدة ألمما آليات مع جنب إىل جنبا الدولية املنظومة عقد بذلك ليكتمل
 .اإلنسان حبقوق املتعلقة
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