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 رين ـــــالن البحـــــإع

 نع رداصلا

 احملكمة العربية حلقوق اإلنسان املؤمتر الدولي حول

 

 املنطواة حنن ممثلي وممثالت املنظمات غري احلكومية العاملة يف جماا  قواوا اساناا  يف    

قاو   اجملاممع  يف ااملاؤ ر الايولي     ،واملؤسنات الوطنية العربية حلووا اساناا   ،العربية

، الذي اظمما   م5102مايو  52-52احملكمة العربية حلووا اسانا ا مبملكة البحرين يومي 

بالمعاااو  مااش ال اابكة العربيااة    البحاارين، مملكااة يف الوطنيااة حلوااوا اسانااا     املؤسنااة

واللجنااة الوطنيااة حلوااوا اسانااا  بيولااة  طاار،    انااا ، للمؤسنااات الوطنيااة حلوااوا اس 

غاري   منظماة وطنياة حلواوا اساناا  و   مائة مؤسناة   أكثر من ممثل  عن  ةومب ارك

، وذلك لغرض المعرف على أهم اخلطوات العملياة  والباقث  والعييي من اخلرباءقكومية، 

وتواييم املرئياات قاو      ،اساناا   اليت مت إجنازها السمكما  إا اء احملكمة العربياة حلواوا  

رباء الواااواي  للايو    رفيعاة املنامول لل ا   الة ام روع النظاام اسساساي الاذي أعيتا  اللجنا     

العربية، هذا إىل جااب تواويم وممابعاة تنذياذ توتايات املاؤ ر      اليو  امعة جاسعضاء يف 

 الاذي ااعوااي يف  ،اتطاوير منظومااة قواوا اساناا   امعاة الاايو  العربياة     االعرباي قاو    

 .2013يوايو  2إىل  3خال  الذرتة من بيولة  طر، اليوقة 

 

 هوعرضااأوراا عماا ،  مخااسة عامااة  ماايمه في ااا و ااي اااامظم املااؤ ر يف جلنااات رئيناا

 صاااا  . وخلااا ش ورش عماااا أربإىل إضاافة  جتارب ثالث حماكم إ ليمياة حلواوا اساناا ،    

امل ااااركو  إىل جمموعاااة مااان الموتااايات واملورتقاااات العملياااة ا ا فاااة إىل تذعيااا   ور  

اجملممش املياي يف املناهمة ماش احلكوماات، يف   ات الوطنية حلووا اسانا ، ومنظمات ناملؤس
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ر منظوماة قواوا اساناا   امعاة     ااااا العربية وتطوي ةاااتياغة النظام اسساسي للمحكم

 اليو  العربية.  

 

 نا على ما يلي:اتذو

   52 إىل 52 عوايت خاال  الذارتة مان     الايت ( 52)الاا   الرتقيب بورار الومة العربية يف  ورت 

الكويااه، الواضااي بمكليااف اللجنااة رفيعااة املناامول باالسااممرار يف    يولااة ب 5102مااار  

وعرضا ا علاى   النظام اسساساي،  ج و ها وعمل ا من أج  وضش الصيغة الن ائية مل روع 

   .للمجلس الوزاري اجمماع  ا م

  الرتقيااب وضااور ومناااهمة جامعااة الاايو  العربيااة والربملااا  العربااي ومذوضااية اسماام

اس ليمية حلواوا اساناا  )اسوروبياة     احملاكم ياملمحية النامية حلووا اسانا  وممثل

   .اسمريكية واسفريوية( يف هذا املؤ راليو  و

   تطااوير منظومااة قوااوا  اربااي قااو   تأكيااي توتاايات البيااا  اخلمااامي للمااؤ ر الع

 ولاة  يف   اللجناة الوطنياة حلواوا اساناا      م، الذي اظمااسانا   امعة اليو  العربية

 الااذي عوااي ، بالمعاااو  مااش ال اابكة العربيااة للمؤسناات الوطنيااة حلوااوا اسانااا   طار،  

المنمياة  اوتوتيات النيوة اليولية قو  ، يف اليوقة بيولة  طر  5103يوايو  2-3يومي 

الايت اظمم اا املنظماة العربياة حلواوا       اواليميوراطية وتطوير النظام اس ليمي العربي

ال اابكة العربيااة للمؤسنااات الوطنيااة  جامعااة الاايو  العربيااة،  و اسانااا  بالمعاااو  مااش

خااال  ، )اليوانااكو( ومنظمااة اسماام املمحااية للرتبيااة والعلااوم والثوافااةحلواوا اسانااا ،  

 يف الواهرة  م ورية مصر العربية. 5103مايو  01إىل   9 الذرتة من 

  واماائ  اللوااءات    ،تأكيي تأييي املبا رات اليت  ام ب ا العييي من املنظمات غري احلكومياة

سثراء وتطوير املنظومة العربية حلواوا اساناا ، وكاا  هخرهاا املاؤ ر       ،العم وورش 

قاو  اقواوا اساناا     رفيش املنمول حلماية قووا اسانا  وتعزيزهاا  الاسو  اس ليمي 

العربياة  الايو   يف املنطوة العربية: المحييات واآلفااا املناموبليةا الاذي اظمما  جامعاة      
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 م،5102ماايو   55إىل  51بالمعاو  مش املذوضية النامية حلووا اسانا  خاال  الذارتة مان    

  م ورية مصر العربية. الواهرةيف 

 اجلامعاة   م اروعات عبري عن ضرورة إشراك منظمات اجملممش املاياي يف احلاوار قاو     الم

للمحكماة العربياة    العربية يف جما  تطوير منظومة قواوا اساناا  والنظاام اسساساي     

 شذافة وعلنية.  وعات ضرورة جع  هذه اسجراءات وامل رإىل حلووا اسانا ، واليعوة 

    العربياة اللمزامات اا اليولياة واس ليمياة يف جماا  قواوا       المنوي  بضرورة اقرتام الايو

والواااو    ،اسانا ، وتوسيش ممارسم ا المعا يية يف جما  الوااو  اليولي حلووا اساناا  

 اليولي اسانااي.

  ماة ماش   مباا يضامن املالء   م،5112تعيي  امليثاا العرباي حلواوا اساناا  لعاام      إىلاليعوة

 انا . املعايري اليولية حلووا اس

     م اس ليميااااة حلماياة قواوا اساناا      الم ييي على أهمية المعااو  الذعاا  با  احملااك

والايرو  املنامذا ة وأشاكا  المعااو  اجليياية       ،وتبا   املعلومات قو  أفض  املمارساات 

   .واملمكنة

 

 واوتي مبا يلي: 

 

اساناا  قاو  م اروع    رئيات املنظماات واملؤسناات الوطنياة حلواوا     إىل مأوال: بالننبة 

 النظام اسساسي للمحكمة العربية حلووا اسانا :

  ضاوء المجاارب الناجحاة     يفتطوير النظام اسساسي للمحكمة العربياة  إىل النعي احلثيث

وكذا احملاكم اليولية اسخرل مبا يف ذلاك اظاام    ،للمحاكم اس ليمية حلووا اسانا 

  ضاة احملكمة.  

 مجيش خيارات إتيار النظام اسساسي للمحكمة العربية مبا يف ذلك اعمبااره أقاي     راسة

 الربوتوكوالت اسضافية للميثاا العربي حلووا اسانا . 
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   إقاايلاعمبااار االتذا يااات اليوليااة حلوااوا اسانااا  الاايت ااضاامه إلي ااا الاايو  اسطااراف 

امليثاااا العربااي  إىلإضااافة  ،املرجعيااات الوااوايااة الاايت ساامعممي علي ااا احملكمااة العربيااة 

  الاايو  اسانااا  تكااو  حلوااوا اسانااا ، وأي اتذا يااة عربيااة أخاارل يف جمااا  قوااوا     

( مان امليثااا العرباي حلواوا     23)ر ام  في ا، ماش تأكياي مضامو  املاا ة      املمنازعة طرًفا

 اسانا . 

  المناا يالت لعماا  احملكمااة العربيااة حلوااوا اسانااا  وتناا ي   مجيااشتااوفري  ولااة املواار  

إلي اا وااياة    الاذين يلجاأو   تينري  خاو  اسطاراف وال ا و     ،  وإجراءات عم  احملكمة

 الضحايا احملممل .

  اللجاوء إىل  طارا الطعان الياخلياة علاى قاا أتاحاب الصاذة يف          أال يؤثر شرط اسمنذا

 ر ام  علي اا يف املاا ة   صن، كماا مت الا  ل اروط احملاكماة العا لاة    احملكمة العربياة طبًواا  

( 35العاام ر ام )   باالمعليا واسرتشاا ًا   ،الع ي اليولي للحووا املياياة والنياساية   ( من02)

 للجنة قووا اسانا . 

       النماح لألفرا  واملنظمات غري احلكومية املؤسناة بصاذة  ااواياة، واملؤسناات الوطنياة

 باللجوء إىل احملكمة العربية بصذة مباشرة.   ،حلووا اسانا 

 لمعرض للممواض  بأي شك  من أشكا  الم ييي أو الضاغ   تع ي اليو  اسطراف بعيم ا

 أو االاموام بنبب جلوئ م إىل احملكمة.  

      وجااوب إا اااء هليااة للرتااي واملمابعااة واسشااراف علااى تنذيااذ أقكااام و اارارات احملكمااة

 العربية.  

       تنويش مصا ر اليعم املالي مليزااية احملكمة العربية، وعايم ا مصاار لما  اذوات اا علاى

 من امليزااية.  اجزءاف، ولم  اجلامعة العربية أيضا اسطر اليو 
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لييي العال اة با  احملكماة العربياة حلواوا اساناا  وهلياات قواوا         إىل ثاايا: بالننبة 

 اسانا   امعة اليو  العربية: 

 اجلامعة العربية على تعيي  ميثاا اجلامعة مبا يضمن الانص ضاما     الرتقيب مبوافوة

 وتطوير هليات عمل ا مبا خييم هذا اجملا . ،اقرتام مبا ئ قووا اسانا 

     خاتاة فيماا يمعلاا باعطااء     م 5112وجوب تعيي  امليثاا العربي حلواوا اساناا  لعاام

 ياة  ال اكاول الذر  إقالاة  ةاجلنة قووا اسانا  العربية )املنبثواة عان امليثااا( تالقيا    

مباا ال خيا  باخمصااص احملكماة يف      املويمة إلي ا إىل احملكماة، إذا اسامحا  تناويم ا و ي اا    

 يف اليعاول.ر ا النظر شكال وجوه

  . العم  على  عم وتووية عم  جلنة خرباء امليثاا العربي حلووا اسانا 

  الاضمام إىل امليثاا العربي حلووا اسانا . على اقث اليو  العربية غري اسطراف 

  العماا  علااى تطااوير هليااات عماا  اللجنااة العربيااة اليائمااة حلوااوا اسانااا  ولويلاا ا إىل

 جملس قووا اسانا  باجلامعة.  

 

 ور املؤسنات الوطنية ومنظمات اجملممش املياي يف  عم عم  احملكماة  إىل ثالثا: بالننبة 

 العربية حلووا اسانا :

 املؤسنات الوطنية حلووا اسانا  ومنظمات اجملممش املياي علاى تواييم املنااعية     قث

 ملمواض  للمعام  مش إجراءات احملكمة العربية.إىل ا الوااواية

    الاايعم لمذعياا  توتاايات   ماان  عااوة ال اابكة العربيااة للمؤسنااات الوطنيااة إىل مزيااي

 عربية حلووا اسانا . ومبا رات منظمات اجملممش املياي ب أ  تطوير املنظومة ال
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توييم وممابعة توتيات املؤ ر العربي باليوقة قو  تطوير منظومة إىل رابعا: بالننبة 

 قووا اسانا   امعة اليو  العربية:

     االسااممرار يف  إىلياايعو امل اااركو  الذريااا العربااي ملمابعااة توتاايات مااؤ ر اليوقااة

املنظماات امل ااركة يف هاذا     إىلا ااطات    ب اأ  على أ  يمم رفاش تواارير  ورياة     ،م ام 

 املؤ ر.  

     مطالبة اجلامعة العربية بمن ي  عم  الذريا العربي ملمابعة توتايات ماؤ ر اليوقاة

 علاى قاوار ت ااركي ينااعي     لبنااء من خال  تاوفري املعلوماات وتعزياز هلياات المننايا      

 تطوير منظومة قووا اسانا  اس ليمية.

  باملنظومة العربية حلووا اسانا  على املنمويات الوطنية.تنظيم فعاليات للمعريف 

 

 وبناء على ذلك: 

اللاة امللاك   اجلقضارة تااقب    :أ ر امل ااركو  تواييم هاذه الموتايات إىل كا  مان       - 0

وأما    ،ورئيس الومة العربية احلالية ،ه  خليذة ملك مملكة البحرين اي بن عينى

للعماا  علااى تبني ااا ماان خااال    ،ورئاايس الربملااا  العربااي ،عااام جامعااة الاايو  العربيااة

  ذه اجل ات.  وا اسانا  مبملكة البحرين رمسياخماطبة املؤسنة الوطنية حلو

اساناا  ومنظماات   امل ااركو  ال ابكة العربياة للمؤسناات الوطنياة حلواوا        ييوت - 5

 وضش خمط  عملي للرتافش قو  الموتيات. اجملممش املياي ب

ذااوة االساموبا    حل مملكة البحرين ملًكا وقكوماًة وشاعب ا    ال كر إىل اركويوج  امل  - 3

 وكرم الضيافة، كما ي كرو  املؤسناة الوطنياة حلواوا اساناا  مبملكاة البحارين      

 نن المنظيم واس اء. حل

 

 تير يف مملكة البحرين:

 ها5341رجب  72االثن  

 م7153مايو  72 املوافا


