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الف�صل الثاين

»�لربيع �لعربي« يقف على �أعتاب

جامعة �لدول �لعربية

ميـرفـت ر�شـماوي*

�أخذت جامعة �لدول �لعربية )�جلامعة( خطو�ت حمدودة قد يكون لها �أهمية فيما يتعلق بحقوق 

كما �سريد  �لعربي”،  بـ”�لربيع  ي�سمى  �لإن�سان خالل عامي 2011 و2012، مبا يت�سل مبا 

تغري�  يعك�س  مل  ذلك  ولكن  �ل�سابقة،  �ملمار�سات  قيود  بع�س  من  بها  حتررت  و�لتي  لحقا، 

جذريا يف عمل �أجهزة �ملنظمة- �لتي حتكمها قر�ر�ت نابعة من �سيا�سات مت�سقة- ومل يوؤد �إىل 

�نتهاج هذه �لأجهزة ملقاربة جديدة ومنهجية نحو حقوق �لإن�سان. 

وبينما ميكن �لدفع باأن بع�س �ملو�قف �لتي �تخذتها �جلامعة خالل عامي 2011 و 2012 

-عندما زلزلت �رشخات �ملطالبة باحلرية و�لدميقر�طية �ل�رشق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا - قد 

دللت على �إن �حرت�م مبادئ حقوق �لإن�سان و�لقانون �لدويل يربز ب�سكل متز�يد، و�إن كان 

بطيئا، يف عمل �جلامعة، فقد �أ�ساعت �جلامعة �لعديد من �لفر�س �لتي �أتيحت لها للعب دور 

بناء وحا�سم يف كفالة قيام �لدول �لأع�ساء باحرت�م وحماية حقوق �لإن�سان ب�سكل منهجي يف 

جميع �لأوقات. 

* نا�سطة فل�سطينية يف جمال حقوق �لإن�سان تعمل حاليا كم�ست�سارة م�ستقلة يف هذ� �ملجال، عملت �سابقا ملا يقارب 
ع�رشة �أعو�م كامل�ست�سارة �لقانونية لل�رشق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا لالأمانة �لدولية ملنظمة �لعفو �لدولية.
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�لعربية  �جلامعة  قدرة  من  تزيد  جديدة  عو�مل  ظهور  يف  �لبع�س  يعتقد  ذلك،   مع  ولكن 

على لعب دور �أكرث ح�سما فيما يتعلق بحقوق �لإن�سان و�لقانون �لدويل، من بينها تعيني �أحد 

يف  �لقوي  مو�زين  يف  و�لتغري�ت  للجامعة1،  عام  كاأمني   2011 يوليو  يف  �لبارزين  �لق�ساة 

�ملنطقة �لتي �أمالها ظهور زعامات �سيا�سية جديدة يف بع�س �لبلد�ن �لعربية، وذلك بالإ�سافة 

اإىل ن�صاط اجلهاز الذي يراقب تنفيذ امليثاق العربي حلقوق الإن�صان، وعملية الإ�صالح التي 

يقال �إنها تاأخذ جمر�ها د�خل نطاق �جلامعة نف�سها. ولكن هناك �أي�سا من �ملر�قبني من يخ�سى 

�أن تطور�ت ما ي�سمى “بالربيع �لعربي” ل حتمل �أنباء طيبة حلقوق �لإن�سان يف �ملنطقة –على 

�لأقل يف �ملدى �ملنظور- وبالتايل �أي�سا يف جامعة �لدول �لعربية.

وهنا جتدر �لإ�سارة �إىل �أن غالبية �لقر�ر�ت �لرئي�سية �لتي �أخذتها �جلامعة �لعربية فيما يتعلق 

مببادر�ت �لإ�سالح يف �لبلد�ن �لعربية جاءت من خالل �لأجهزة �ل�سيا�سية للجامعة، وهكذ� 

تظل تو�زنات �لقوى و�مل�سالح و�لعتبار�ت �ل�سيا�سية هي �مللمح �لرئي�سي لهذه �ملو�قف �لتي ل 

يجدر بنا، على �لرغم من ذلك، �أن نقلل من �أهميتها. 

عملية �إ�صالح �جلامعة �لعربية: 

 ظلت م�ساألة �إ�سالح ميثاق �جلامعة لفرتة طويلة على جدول �أعمال جامعة �لدول �لعربية، 

مبا يف ذلك ت�سمني �إ�سارة �إىل تعزيز و�حرت�م حقوق �لإن�سان يف �مليثاق على �أنها �إحدى �أهد�ف 

�ملنظمة، ولكن �تخاذ مثل هذ� �لقر�ر قد تاأجل �أكرث من مرة. ويف مار�س 2011 �سادق جمل�س 

�جلامعة )وهو �أعلى �سلطة �تخاذ قر�ر د�خل �جلامعة( يف دورته �ملنعقدة يف يناير 20112 على 

�لتقرير و�لتو�سيات �ل�سادرة عن �للجنة �لد�ئمة حلقوق �لإن�سان، و�لتي �أ�سارت فيها �للجنة 

�إىل قر�ر �ملجل�س يف دورته �ل�سابقة يف �سبتمرب 2010 ب�ساأن تاأجيل �عتماد قر�ر �إ�سافة �لإ�سارة 

�إىل حقوق �لإن�سان يف ميثاق �جلامعة �لعربية. وقد قيل �إن �إ�سد�ر هذ� �لقر�ر معلق رهن تقدمي 

�أي  عتمد 
ُ
يـ �أدناه(. وهكذ� مل  �لعربية )�ملزيد حول ذلك  �أعم للجامعة  �إ�سالح  مقرتحات حول 

قر�ر ملمو�س حول و�سع حقوق �لإن�سان يف �سميم عمل �ملنظمة.

�أما فيما يتعلق باللجنة �لعربية �لد�ئمة حلقوق �لإن�سان، وهي كيان �سيا�سي مكون من ممثلني 

�سيا�سيني عن كل من �لدول �لأع�ساء �لثنتني و�لع�رشين، فوليتها حمدودة، ويعتقد �لكثريون 

�أن �أ�ساليب عملها تعوقها ب�سدة عن �لتعاطي ب�سكل فعال مع ق�سايا حقوق �لإن�سان يف �ملنطقة. 

مو��سيع  مقررين خا�سني حول  �أو  قطريني  مقررين  مثل   ( باآليات خا�سة  تتمتع  فاللجنة ل 

1- ُعني نبيل �لعربي، وهو فقيه ودبلوما�سي م�رشي خم�رشم حا�سل على �سهادة �لدكتور�ه يف �لقانون، �أمينا 

عاما للجامعة يف يوليو 2011. �سغل نبيل �لعربي �لعديد من �ملنا�سب على �مل�ستوى �لدويل، وكان ع�سو� يف 

حمكمة �لعدل �لدولية، ومن قبلها ع�سو� يف جلنة �لقانون �لدويل. 

2- قر�ر �ملجل�س رقم 7343، �لدورة �لعادية رقم 135، 2 مار�س 2011. 
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حمددة �أو حتى فرق عمل( للتفاعل ب�سكل مبا�رش مع �سحايا �نتهاكات حقوق �لإن�سان. وكان 

�لأمانة  من  تطلب  باأن  نف�سها  �للجنة  قر�ر  على  مار�س 2011  قد �سادق يف  �جلامعة  جمل�س 

�لعامة تقدمي تقرير حول �سبل تفعيل دور �للجنة بعد طلب ر�أي �لدول �لأع�ساء. كذلك طالبت 

�للجنة بتقييم دور جلنة �خلرب�ء )�للجنة �لفرعية �سابقا(، و�لتي بد�أت يف �لأ�سا�س كـلجنة فرعية 

يف عام 2007، و�متد نطاقها عملها فيما بعد لي�سمل �إعد�د �لدر��سات بناء على طلب جلنة حقوق 

�لإن�سان �أو �لأمانة �لعامة.3 ومع ذلك، فقد و�فق جمل�س �جلامعة يف 2012 على تو�سية �للجنة 

بوقف عمل “جلنة �خلرب�ء” كجهاز م�ستقل، و�لحتفاظ بلجنة مكونة من خرب�ء فقط فيما يتعلق 

بالإ�رش�ف على خطة تعليم حقوق �لإن�سان. 4

كذلك طلبت �للجنة �لد�ئمة من جلنة �خلرب�ء �لتابعة لها �قرت�ح �سبل لو�سع معايري منح �للجنة 

و�سعية مر�قب للمنظمات غري �حلكومية، وذلك لتغيري �ملعايري �حلالية �سديدة �لتقييد �لتي كانت 

�للجنة ل ت�سمح �سوى بو�سعية  �أن  �أن جند  �لقلق  �نتقدت على نطاق و��سع. ومن دو�عي  قد 

�سمح للمنظمات غري 
ُ
مر�قب، ول تقدم و�سعية ��ست�سارية للمنظمات غري �حلكومية، حيث ل يـ

لها حتى وقت قريب جد�  يكن  بل ومل  تقدمي مد�خالت،  �أو  �ملد�ولت  بالتدخل يف  �حلكومية 

قبل  �أو �حل�سول عليها  �لأعمال  �لوثائق مبا يف ذلك جدول  �لقدرة على �لطالع على  حتى 

�جلل�سات. 

كل هذه �لق�سايا هي �لآن حمل نظر جلنة �لإ�سالح �خلا�سة �لتي �أ�س�سها �لأمني �لعام عقب 

�خلطاب �لأول �لذي �ألقاه بعد تعيينه. ومن �ملقرر �أن تقدم �للجنة برئا�سة �لأخ�رش �لإبر�هيمي 

�قرت�ح  �للجنة هي  �إن ولية  ويقال  �ملجل�س.  �إىل  بدوره  �مل�ساألة  لريفع  �لعام  لالأمني  تقريرها 

�لإن�سان،  حقوق  ومعايري  باآليات  يتعلق  فيما  فقط  ولي�س  عام  ب�سكل  �جلامعة  �إ�سالح  �أوجه 

من  جد�  قليل  بعدد  �لتقت  �للجنة  ولكن  �لعامة.  �لأمانة  بهيكلية  يتعلق  فيما  فقط  لي�س  و�أي�سا 

�ملنظمات غري �حلكومية، كذلك مل توؤ�س�س �آليات جلل�سات ��ستماع عامة �أو ل�سبل تقدمي �مل�ستند�ت 

وطلبها �أو �أي قنو�ت ر�سمية �أخرى، ولكنها مع ذلك نظمت عدة �جتماعات غري ر�سمية. وقد 

بادرت �ملنظمات �حلقوقية باإر�سال خطابني رئي�سيني �إىل �للجنة يف �ملر�حل �ملبكرة، وقدمت 

فيهما مالحظات ومقرتحات حمددة.5 ولكن �ل�سورة غري و��سحة بالن�سبة ملا �إذ� كان �لتقرير 

�سُين�رش على �ملالأ من عدمه �أو ما �إذ� كانت �جلامعة �لعربية �ستقوم بتحديد قنو�ت ملناق�سة �لتقرير 

للمطالبة  �آخر يف 2012  �أُر�سل خطاب م�سرتك  تبنيه. وقد  قبل  �حلكومية  �ملنظمات غري  مع 

3- �نظر �لبند 5 من تقرير جلنة حقوق �لإن�سان، 26 -30 يناير 2010 يف قر�ر �ملجل�س رقم 7202، �لدورة 

�لعادية رقم 133، 2-3 مار�س 2010. 

4- �لقر�ر رقم 7488، �لدورة �لعادية رقم 137، 10 مار�س 2012، ب�ساأن �ملو�فقة على تو�سيات �لدورة 32 

للجنة �لعربية حلقوق �لإن�سان. 

5- لالطالع على تفا�سيل �خلطاب �لذي وقعته 37 منظمة غري حكومية يف �لعديد من �لبلد�ن �لعربية، �نظر:

 http://www.cihrs.org/?p=1889&lang=en
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بن�رش �لتقرير وو�سع �آليات لتقدمي �ملالحظات ومناق�سة هذه �ملالحظات مع �جلامعة �لعربية.

�لقانون �لدويل وو�صع �ملعايري

�مليثاق �لعربي و�للجنة �لعربية:

خ�سع �مليثاق �لعربي حلقوق �لإن�سان للمر�جعة ودخل حيز �لنفاذ يف 15 مار�س 2008، 

من   48 للمادة  ووفقا  �لأع�ساء.  �لدول  عدد  ن�سف  �أي  دولة،   11 بت�سديق  �لآن  ويحظى 

�لنفاذ  �مليثاق حيز  بعد عام من دخول  �أولية  تقارير  �مليثاق  �لطرف يف  �لدولة  تقدم  �مليثاق، 

تقدم  يونيو 2012، مل  فـبحلول  �سنو�ت. ومع ذلك،  تقارير دورية كل ثالث  فيها، وتقدم 

طرفا  دولة   11 تقدمي  وجوب  من  �لرغم  على  �لأولية  تقاريرهما  و�لأردن  �جلز�ئر  �سوى 

لتقاريرها.  نظرت �للجنة �لعربية حلقوق �لإن�سان يف تقرير �لأردن يف �أبريل و�جلز�ئر يف 

�أكتوبر 2012. قدمت �لبحرين تقريرها يف �أغ�سط�س، ولكنه مل يناق�س حتي نهاية 2012. وقد 

ُن�رشت �ملالحظات �خلتامية و�لتو�سيات �خلا�سة بالأردن و�جلز�ئر بعد �نق�ساء �لدورة بعدة 

�أ�سهر. 

تتمتع  �لتي  �لوحيدة،  �لآن  وحتى  �لأوىل،  �ملعاهدة  �لإن�سان  حلقوق  �لعربي  �مليثاق  يعترب 

�لأردن  تقرير  لنظر  يكون  هنا  ومن  نف�سها،  �ملعاهدة  مبقت�سى  �أن�سئت  م�ستقلة  �إ�رش�ف  باآلية 

�للجنة.  عن  ت�سدر  ختامية  مالحظات  جمموعة  كاأول  خا�سة  �أهمية  �خلتامية  و�ملالحظات 

�أن �للجنة كانت قوية يف عملها، مع �لأخذ بعني  ويظهر ��ستعر��س هذه �ملالحظات �خلتامية 

�لعتبار �أن هذ� �أول تقرير تقوم مبر�جعته، وغلب على مالحظاتها طابع �جلدية، بل ولقد 

يلي  �لأردن. وفيما  تقرير  �لنظر يف  �لدولية عند  �لدويل و�ملعايري  �لقانون  �إىل  �أي�سا  �أ�سارت 

النواحي  من  بالعديد  مثال  اللجنة  رحبت  اللجنة،  مالحظات  �صملتها  التي  النقاط  اأهم  بع�ض 

ذلك  يف  مبا  �حلكومية،  غري  �ملنظمات  �إ�رش�ك  عدم  �ملبد�أ  حيث  من  �نتقدت  ولكنها  �لإيجابية 

�مل�ساو�ة  على  �رش�حة  �لد�ستور  ن�س  عدم  �للجنة  و�نتقدت  �لإن�سان6  حلقوق  �لوطني  �ملركز 

بني �لرجل و�ملر�أة، على �لرغم من �لتعديالت �لد�ستورية �لتي �أجرتها �لدولة، وقد �أ�سارت 

كذلك  �ملر�أة.  �سد  �لتمييز  �أ�سكال  جميع  على  �لق�ساء  �تفاقية  �إىل  خا�س  ب�سكل  هذ�  يف  �للجنة 

�لتعذيب،  حالت  يف  �لقانون  يقررها  �لتي  �لعقوبات  �أخرى  �أ�سياء  بني  من  �للجنة  �نتقدت 

فيما  �لت�رشيع  �أحكام و��سحة يف  �إىل  تنا�سبها مع خطورة �جلرمية، و�لفتقار  من حيث عدم 

يتعلق بتعوي�س �سحايا �لتعذيب، و�لتناق�س بني قانون حماية وثائق �أ�رش�ر �لدولة و�حلق يف 

�خلا�سة  �لقانونية  �لإد�ري و�لأ�س�س  �لتوقيف  و�نت�سار ممار�سات  �حل�سول على معلومات، 

6- �ملركز �لوطني حلقوق �لإن�سان هو ما يعرف دوليا بـ »�ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان«، �أي موؤ�س�سة للدولة 

�لأردنية يف جمال حقوق �لإن�سان.
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�أ�سارت �للجنة �إىل عدم تو�سيح �لتقرير لكيفية تعامل �لدولة مع �مل�سكالت �لنا�سئة  به. كذلك 

عن عدم متكن �ملر�أة �لأردنية �ملتزوجة من �أجنبي من منح جن�سيتها �إىل �أطفالها، مما يرتتب 

جن�سيتهن  بنقل  لالأردنيات  ي�سمح  بحيث  �لقانون  بتعديل  �للجنة  و�أو�ست  �سدها،  متييز  عنه 

�لنقابات  يتعلق بحقوق  فيما  �لعمل  �إىل عدم كفاية ت�رشيعات  �للجنة  �أ�سارت  لأطفالهن. كذلك 

�لعمالية، وعمالة �لأطفال، و�ل�سمان �لجتماعي. كما قدمت �للجنة عدد� من �لتو�سيات مبا 

فيها مناه�سة �لتعذيب، وتعوي�س �سحايا �لتعذيب و�لحتجاز �لتع�سفي، و�حلاجة �إىل �حلظر 

�لتام للعقاب �لبدين لالأطفال د�خل �لأ�رشة ويف �ملد�ر�س، �إ�سافة �إىل عدد من �لتعديالت �لتي 

�أو�ست باإدخالها على �لت�رشيعات و�ل�سيا�سات.7 وعلى �لرغم من هذه �ملالحظات و�لتو�سيات 

�آخر من �ملالحظات  �إىل عدد مهم  �لإ�سارة  �أهملت  �للجنة  �أن  �إىل  �لإ�سارة  فاإنه جتدر  �ملهمة، 

و�لتو�سيات �لتي �أ�سارت لها �آليات �لأمم �ملتحدة و�لتي كان من �ملهم للجنة �لإ�سارة لها �أي�سا.

�أكتوبر  2012قامت �للجنة بالنظر يف تقرير �جلز�ئر، و�أثارت يف مالحظاتها �لنهائية  يف 

يف  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�س�سات  من  و��سعة  م�ساركة  وجود  عدم  منها  �لقلق؛  مو�طن  من  عدد� 

�ملاأخوذة  �لعرت�فات  ببطالن  �رش�حة  �جلز�ئري  �لت�رشيع  �عرت�ف  عدم  �لتقرير،  �إعد�د 

حتت �لتعذيب، غلبة �ل�سلطة �لتنفيذية يف �ملجل�س �لأعلى للق�ساء، عدم و�سوح معايري تعيني 

يف  �أخطاء  ب�سبب  �لأ�سخا�س  لتعوي�س  �ملعايري  و�سوح  عدم  وترقيتهم،  وعزلهم  �لق�ساة 

�إتاحة �لزيار�ت  �لتوقيف �أو �أخطاء ق�سائية، �لتو�سع يف ��ستخد�م �حلب�س �لحتياطي، وعدم 

�ملفاجئة  لأماكن �لتوقيف للجهات �ملختلفة. كما رحبت �للجنة باإ�سد�ر قانون �جلمعيات �جلديد 

يف عام 2012، �إل �أنها لحظت غمو�س حول �إمكانية �ملنظمات ممار�سة ن�ساطها يف حالة عدم 

رد �ل�سلطات باملو�فقة �أو �لرف�س �ل�رشيحني عقب مرور 60 يوما من �إيد�ع طلب �لت�سجيل من 

قبل �جلمعية. كما رحبت �للجنة بتقلي�س عدد �جلر�ئم �ملعاقب عليها بالإعد�م بح�سب �لقانون، 

�إل �أنها �نتقدت عدم وجود معلومات حول عدد �حلالت �لتي مت �سدور عفو ب�ساأنها �أو �حلالت 

�لتي مت ��ستبد�ل عقوبة �لإعد�م فيها بعقوبة �أخف.

حقوق �لطفل:

�سهدت �لأعو�م �لأخرية �ملا�سية نقا�سا حول ما �إذ� كانت هناك حاجة لو�سع �تفاقية عربية 

منقحة حول حقوق �لطفل. ويف هذ� �لإطار �أ�سارت �للجنة �لد�ئمة، يف دورتها �ملنعقدة يف يناير 

2011، �إىل موقف جلنة �لطفولة �لعربية �لتي وجدت �أنه ل حاجة �إىل حتديث ميثاق حقوق 

�لطفل �لعربي لعام 1983 بالنظر �إىل �أن معظم �لدول �لعربية قد �سادقت على �تفاقية �لأمم 

�إىل  حاجة  توجد  ل  للقر�ر،  وفقا  بالتايل،  و�إنه  �ل�سومال(،  )با�ستثناء  �لطفل  حلقوق  �ملتحدة 

7- �لن�س �لكامل ملالحظات وتو�سيات �للجنة �لعربية حلقوق �لإن�سان �ل�سادرة يف �أبريل 2012 متاح على 

www.lasportal.org :موقع �جلامعة �لعربية
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�سياغة وثيقة عربية مو�زية لكل وثيقة دولية. ويف �لقمة �لتي عقدت يف عام 2012، �عتمدت 

�لتاأكيد على �للتز�م باتفاقية حقوق �لطفل وبروتوكوليها  �جلامعة �إعالن مر�ك�س �لذي يعيد 

�لإ�سافيني، وما �عتمدته من �أدو�ت للنهو�س بحقوق �لطفل مبا يتما�سى مع �لتفاقية. ووفقا 

مليثاق حقوق �لطفل �لعربي، تلتزم �لدول �لأع�ساء بتقدمي تقارير لالأمانة �لعامة )ولي�س جلهاز 

من �أجهزة مر�قبة تنفيذ �ملعاهد�ت و�لذي عادة ما يتكون من خرب�ء م�ستقلني( حول ما تتخذه 

من �إجر�ء�ت لتفعيل �مليثاق، ولكن ل يوجد �إطار زمني �أو �سكل حمدد لذلك. 

�ملحكمة �جلنائية �لدولية وق�صية �لإفالت من �لعقاب:

�لعربية،  �لدولية و�جلامعة  �ملحكمة �جلنائية  ��ست�سافت قطر يف مايو 2011 موؤمتر� يجمع 

�ُسَلطت فيه �لأ�سو�ء على �ملوقف �لعربي �حلاد �لذي �تخذته �جلامعة �لعربية �سابقا �سد �ملحكمة 

مكافحة  �أهمية  حول  �ملد�خالت  من  �لعديد  �ملوؤمتر  ت�سمن  �ل�سود�ين.  �لرئي�س  �تهام  عقب 

�لإفالت من �لعقاب، و�لتعاون مع �ملحكمة �جلنائية �لدولية، ولكن �جلامعة مع ذلك مل تغري 

موقفها �لر�سمي فيما يتعلق باتهام �لب�سري.8 كذلك مل تناق�س �جلامعة �لعربية متاما على �مل�ستويات 

على  بن  �ل�سابق  �لتون�سي  �لرئي�س  بحق  �ملحكمة  �أ�سدرته  �لذي  �لإيقاف  �أمر  م�ساألة  �لر�سمية 

و�لرئي�س �لليبي �لقذ�يف و�أفر�د �أ�رشته. 

�لأع�ساء  �لدول  �أوىل  من  كانت  �لقمر  وجزر  وجيبوتي  �لأردن  �إن  باملالحظة  جدير 

وقد  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �لأ�سا�سي  روما  نظام  على  �سادقت  �لتى  �لعربية  �جلامعة  يف 

�ن�سمت تون�س �إىل نظام روما �لأ�سا�سي يف 24 يونيو 2011 عقب �لثورة، بينما وقعت عليه 

�لعربية  و�لإمار�ت  و�ملغرب وعمان و�سوريا  و�لكويت  و�لبحرين وم�رش  �جلز�ئر  كل من 

�ملتحدة و�ليمن. 

“�لربيع �لعربي”:

كان ملطالب �لدميقر�طية و�لإ�سالح وحقوق �لإن�سان يف �ل�رشق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا- 

�أو ما و�سفه �لبع�س بــ”�لربيع �لعربي” �أو “�لثور�ت �لعربية”- �لعديد من �لتد�عيات بالن�سبة 

حلقوق  �لدويل  و�لقانون  ناحية،  من  فيها  �لأع�ساء  و�لدول  �لعربية  �جلامعة  بني  للعالقة 

8-  يف �أعقاب قر�ر �ملدعي �لعام باملحكمة �جلنائية �لدولية باإ�سد�ر مذكرة �إيقاف بحق �لرئي�س �ل�سود�ين عمر 

�لب�سري يف 9 دي�سمرب 2009، �أ�سدر �لعديد من �أجهزة �جلامعة �لعربية، مبا فيها �لقمة، قر�ر�ت ترف�س قر�ر 

�لإيقاف وتوؤكد على �سيادة �ل�سود�ن. �نظر على �سبيل �ملثال قر�ر �لقمة رقم 465، �لدورة �لعادية رقم 21 يف 

30 مار�س 2009. �نظر �أي�سا مذكرة �إيقاف، �لنائب �لعام �سد �لب�سري، 9 دي�سمرب 2009،

 Prosecutor v Al Bashir [Warrant of Arrest] ICC-02/05-01/09-1 [4 March 2009].
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�لإن�سان و�ملعايري �لدولية من ناحية �أخرى. ففي �لوقت �لذي كانت حقوق �لإن�سان يف �لعديد 

من �لبلد�ن �لعربية تتعر�س لنتهاكات ج�سيمة ومنذرة باخلطر على مد�ر عقود، قبل �لثورة، 

فاإن �جلامعة �لعربية مل تتخذ �أبد� خطو�ت جادة �إز�ء حماية و�حرت�م حقوق �لإن�سان يف هذه 

�إىل  �أف�ست  �لتي  �لإن�سان  حقوق  �نتهاكات  �إز�ء  �لعربية  �جلامعة  موقف  كان  بل  �حلالت، 

كبري  حد  �إىل  �سيا�سية  باعتبار�ت  مدفوعة  د�ئما  �أثناءه،  حدثت  �لتي  تلك  �أو  �لعربي،  �لربيع 

عو�سا عن �عتماد �سيا�سة مت�سقة ومنهجية فيما يتعلق بحقوق �لإن�سان. ولي�س �أدل على ذلك 

من �لطريقة �لتي تعاملت بها �جلامعة �لعربية مع حالت �لبلد�ن �ملختلفة، فبينما ناق�ست �جلامعة 

�لعربية �ملوقف يف ليبيا و�سوريا من خالل �لعديد من �أجهزتها يف دور�ت عادية و��ستثنائية، 

فاإن �ملوقف يف �ليمن و�لبحرين مل يلق �هتماما مماثال على �لرغم من خطورة �لنتهاكات يف 

كان رد  �لعربية،  �لبلد�ن  من  تون�س وم�رش وغريهما  �لأحد�ث يف  بد�ية  فمنذ  �لبلدين.  كال 

فعل �جلامعة �لأويل من خالل �لبيانات �ل�سادرة عن �لأمني �لعام �ل�سابق هو مطالبة �لدول 

باحرت�م حرية �لر�أي و�لتعبري و�لتجمع �ل�سلمي، و�لمتناع عن ��ستخد�م �لقوة �ملفرطة و�ملميتة 

و�للجوء �إىل �حلو�ر، ومل ُيحدث ذلك �أي رد فعل ملحوظ بخالف هذه �لبيانات �لعامة. على 

�سبيل �ملثال، دعت �جلامعة �لعربية يف 3 فرب�ير -يف بيان �لأمني �لعام- �إىل �لتحقيق يف �أحد�ث 

�لعنف �لتي جرت يف ميد�ن �لتحرير يف �لقاهرة عندما تعر�س �ملتظاهرون للهجوم �لعنيف، 

ولكن �لأمر مل ُيعر�س �أمام �أي من �لأجهزة �ل�سيا�سية �أو �أجهزة حقوق �لإن�سان يف �جلامعة، 

ومل يوؤخذ �أي قر�ر �أو يتخذ �أي موقف بخالف هذ� �لبيان فيما يتعلق بهذه �لأحد�ث، بينما رحب 

بيان �آخر باإعالن �لرئي�س مبارك �أنه ل ينتوي �لرت�سح لفرتة رئا�سية �أخرى!!

ولكن �لأمر كان خمتلفا فيما يتعلق بليبيا. ميكن �لدفع �إن موقف �جلامعة فيما يتعلق بليبيا مل 

يكن مفاجئا، فمع حلول �لثورة يف 2011، كان �لزعيم �لليبي معمر �لقذ�يف قد خلق عد�وة 

يتعلق  فيما  �لعربية  �جلامعة  �تخذته  �لذي  �مل�سلك  فاإن  وهكذ�  �لعربية.  �لأنظمة  كل  مع  تقريبا 

بليبيا �ختلف عن موقفها فيما يتعلق بتون�س وم�رش و�لبحرين و�ليمن، وكلها دول تتمتع بحلفاء 

�سيا�سيني د�خل �جلامعة نف�سها و�ملجتمع �لدويل. 

�ملنظمة  �أجهزة  كل  يف  �مل�ساركة  يف  ليبيا  حق   2011 فرب�ير  يف  �لعربية  �جلامعة  عَلقت 

و�جتماعاتها �حتجاجا على �لعنف �ملرتكب بحق �ملدنيني.9 تبع ذلك قر�ر جمل�س �جلامعة ب�ساأن 

ليبيا يف دورته �لعادية �ملنعقدة يف مار�س 2011 و�لذي �أد�ن فيه �لعنف و�لهجمات �لتي ت�سنها 

�لأجنبي  �لتدخل  �سماه مبحاولت  ما  نف�سه  �لوقت  �ملدنيني، ورف�س يف  �لليبية على  �ل�سلطات 

جمل�س  من  �جلامعة  جمل�س  طلب  ��ستثنائية،  دورة  يف  �أيام  ع�رشة  وبعد  �لليبي.10  �ل�ساأن  يف 

9-  �نظر بيان �ملجل�س رقم 136 يف دورته �ل�ستثنائية بتاريخ 22 فرب�ير 2011. ��ستعادت ليبيا �لع�سوية �لكاملة 

يف 27 �أغ�سط�س 2011 باعتبار �ملجل�س �لليبي �لنتقايل ممثال عن �ل�سعب �لليبي يف �جلامعة. �نظر قر�ر �ملجل�س 

رقم 7370 يف دورته �ل�ستثنائية يف 27 �أغ�سط�س 2011.

10- قر�ر �ملجل�س رقم 7298 �لدورة �لعادية رقم 135، 2 مار�س 2011.
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�لأمن بالأمم �ملتحدة “�تخاذ جميع �لتد�بري �لالزمة لفر�س �حلظر �جلوي” مع رف�سه للتدخل 

�لأجنبي.11

�إىل  �أ�سار  و�لذي  �لالحق12،   1973 رقم  �ملتحدة  بالأمم  �لأمن  جمل�س  قر�ر  �أذن  وبالفعل 

قر�ر�ت �جلامعة �لعربية، باتخاذ “جميع �لتد�بري �لالزمة” حلماية �ملدنيني يف ليبيا مع ��ستبعاد 

ر��سي �لليبية. وبد�أ �ئتالف من  �أي قوة �حتالل �أجنبية �أيا كان �سكلها، وعلى �أي جزء من �لأ

حلف �لناتو و�رشكاء عرب عملية قيل �إن هدفها هو “فر�س حظر على �ل�سالح وحظر �لطري�ن 

�جلوي وحماية �ملدنيني و�ملناطق �ملاأهولة بال�سكان من �لهجوم �أو خطر �لتعر�س للهجوم يف 

ليبيا.”13

�أما يف �لبحرين، فلم ُتِدْن �جلامعة ��ستخد�م �لقوة �سد �ملتظاهرين، وحالت �لقب�س �جلماعي 

�خلا�سة  �لبحرين  ملك  مبادرة  على  �ملجل�س  وو�فق  بالإ�سالح،  و�ملطالبني  �ملتظاهرين  على 

بحل �لنز�ع من خالل �حلو�ر، ر�ف�سا �أي تدخل �أجنبي يف �ل�ساأن �لد�خلي للبالد ولكنه برر يف 

�لوقت نف�سه دخول قو�ت درع �جلزيرة �إىل �لبحرين على �أ�سا�س �تفاقية �لدفاع �مل�سرتك بني 

بلد�ن �خلليج �لعربي. رحبت �جلامعة باإن�ساء جلنة �لتحقيق �مل�ستقلة ولكنها مل تعلق على نتائج 

حتقيقات �للجنة و��ستنتاجاتها، �أو تقريرها �لذي وجه �للوم للحكومة على ��ستخد�م �لقوة �ملميتة 

مع �لإ�سارة �أي�سا �إىل �مل�سئولية �مل�سرتكة للحكومة و�ملعار�سة عن ت�سعيد �لأحد�ث.14 كذلك مل 

تطالب �جلامعة �لبحرين بتطبيق تو�سيات �للجنة. 

وباملثل جاء موقف �جلامعة فيما يتعلق باليمن �سعيفا، فقد طالبت بالنقل �ل�سلمي لل�سلطة مع 

�إد�نة “�جلر�ئم �ملرتكبة بحق �ملدنيني”، و�ملطالبة بتن�سيق �جلهود لكفالة �لوحدة �لوطنية و�حلق 

يف حرية �لر�أي و�لتعبري. ويف �أبريل 2012 �أعلنت �جلامعة عن دعمها ملبادرة دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي �لتي تعترب �رتد�د� عن �لعد�لة �لدولية، فقد �نطوت �ملبادرة على �سيغة ت�سمح 

�ل�سلطة مع  نقل  �لبالد يف مقابل  �لعقاب ومغادرة  بالإفالت من  �لله �سالح  للرئي�س على عبد 

11- قر�ر �ملجل�س رقم 7360 �لدورة �ل�ستثنائية، 12 مار�س 2011.

12- �نظر:

 http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm#Resolution
13- �نظر حلف �لناتو وليبيا على موقع حلف �لناتو �لإلكرتوين: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_71652.htm
14- خل�ست جلنة �لتحقيق �مل�ستقلة �إىل »�أنه من �ملوؤكد �أن ما حدث يف �سهري فرب�ير ومار�س )2011( �ملن�رشمني 

حد�ث وما ترتب  حد�ث، و�أن كل من �حلكومة و�ملعار�سة من �مل�سئولية عن تلك �لأ قد �أدى �إىل ت�ساعد وترية �لأ

�لنارية  �سلحة  �لأ بالقوة و��ستخد�م  �ملظاهر�ت  �للجنة »�إن مو�جهة  نتائج  تتحمالن جزء�.« و�أ�سافت  عليها من 

مر �لذي ت�سبب يف �زدياد ملحوظ يف  من �لعام قد �أدى �إىل موت مدنيني، �لأ و�للجوء لالنت�سار �ملكثف لقو�ت �لأ

�سخا�س �مل�ساركني يف �ل�حتجاجات، كما �أدى �إىل ت�ساعد ملحوظ يف مطالبهم. »�نظر تقرير �للجنة  �أعد�د �لأ

�لبحرينية �مل�ستقلة لتق�سي �حلقائق.

 http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf



التقرير ال�سنوي 2012

53

�سمان عدم حماكمته.15

جاء موقف �جلامعة �إز�ء �سوريا �أكرث و�سوحا، و�سكل بد�ية �لتحرك نحو لعب دور �أكرث 

�لتعبري  حرية  �حرتم  �إىل  و�لدعوة  �ملميتة  �لقوة  ��ستخد�م  باإد�نة  �جلامعة  تكتف  فلم  ريادية، 

�أربع مر�حل مع رو�سيا، ركز على  �تفاق من  �أوليا على  �للجنة  �ل�سلمي بل و�فقت  و�لتجمع 

دعوة جميع �لأطر�ف �إىل وقف �لعنف، و�لقبول باآلية مر�قبة م�ستقلة ورف�س �لتدخل �لأجنبي 

و�ل�سماح بدخول �مل�ساعد�ت �لإن�سانية. 16

و�تفقت �جلامعة يف �أكتوبر 2011 مع �لرئي�س �ل�سوري على خطة تطالب جميع �لأطر�ف 

بوقف �لعنف، و�إطالق �رش�ح �ملحتجزين على خلفية �لأزمة، ونزع �لأ�سلحة من كل �ملناطق 

بحرية.  �سوريا  �إىل  بالدخول  �لإعالم  و�سائل  وكل  �جلامعة  مبنظمات  و�ل�سماح  �ل�سكنية، 

وت جمل�س �جلامعة يف نوفمرب 2011 على تعليق حق  ولكن يف �سوء عدم تعاون �سوريا، �سَ

�سوريا يف �مل�ساركة يف �جتماعات كل �أجهزة �ملنظمة، ون�س �لقر�ر نف�سه على فر�س عقوبات 

�قت�سادية و�سيا�سية على �سوريا. 17

جمل�س  �أد�ن   2012 �سبتمرب   5 يف  تدريجي.  ب�سكل  حدة  يزد�د  �جلامعة  موقف  بد�أ  وهكذ� 

�جلامعة هجمات قو�ت �حلكومة و�ل�سبيحة على �ملدنيني، وقرر تقدمي كل �أ�سكال �لدعم �ملطلوب 

بالعمل على  �ملتحدة  بالأمم  �لأمن  كما طالب جمل�س  نف�سه،  للدفاع عن  �ل�سوري  �ل�سعب  �إىل 

�ملتحدة.18  �لأمم  ميثاق  �ل�سابع من  �لف�سل  �ملدنيني وفق  �ل�سوري على  �لنظام  وقف هجمات 

وكانت �جلامعة قد قررت، يف دورة ��ستثنائية �سابقة للمجل�س، مطالبة �لرئي�س �ل�سوري برتك 

�ل�سلطة ولكنها نوهت �إىل �أن �جلامعة �ست�ساعده و�أ�رشته يف �حل�سول على “خروج �آمن”!!19 

�لقر�ر وغريه من  �سجال حتفظاتهما على هذ�  قد  �أن كال من �جلز�ئر و�لعر�ق  بالذكر  جدير 

�لقر�ر�ت �لأخرى �ل�سابقة �عرت��سا على مطالبة �لقائد �ل�سوري بالتنحي وعلى �لإ�سارة �إىل 

�لف�سل �ل�سابع من ميثاق �لأمم �ملتحدة. بينما ناأت لبنان بنف�سها متاما عن هذ� �لقر�ر وغريه من 

�لقر�ر�ت �ل�سابقة �ملماثلة. كذلك جتدر �لإ�سارة �إىل �أن �جلامعة كانت قد �جتمعت يف منا�سبات 

عدة مبمثلي �ملعار�سة �ل�سورية. ويف 3 يوليو 2012، عقد موؤمتر للمعار�سة �ل�سورية حتت 

عن  �ملمثلون  �مل�ساركون  �عتمدها  م�سرتكة  �سيا�سية  روؤية  �إىل  خل�س  �لعربية  �جلامعة  رعاية 

تنوع جمموعات �ملعار�سة. 

15- �نظر قر�ر �لقمة رقم 555، دورة عادية 23، 29 مار�س 2012.

16- �نظر قر�ر �ملجل�س 7460، دورة عادية رقم 137، 10 مار�س 2012.

17- �نظر قر�ر �ملجل�س 7438، دورة ��ستثنائية، 12 نوفمرب 2011.

18- �نظر قر�ر �ملجل�س رقم 7523، دورة عادية رقم 138، 5 �سبتمرب 2012.

19- �نظر قر�ر �ملجل�س 7510، دورة ��ستثنائية، 22 يوليو 2012.
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كانت �جلامعة قد قررت يف وقت �سابق يف نوفمرب 2011 �إر�سال بعثة مر�قبني �إىل �سوريا،20 

وقد تعر�ست هذه �لبعثة للنقد �لو��سع من قبل �ملنظمات غري �حلكومية وبع�س �أجهزة �جلامعة 

�لو��سح،  �لإر�ساد  �إىل  �لفتقار  ب�سبب  �لعربية  �لإن�سان  حقوق  وجلنة  �لربملان  ذلك  يف  مبا 

و�لتدريب و�ملعد�ت، وقد �سحبت �لبعثة بالفعل يف فرب�ير 2012. ويف 23 فرب�ير  2012، 

ُعني كويف عنان مبعوثا خا�سا م�سرتكا بني �لأمم �ملتحدة و�جلامعة �لعربية �إىل �سوريا لتقدمي 

�مل�ساعي �حلميدة بهدف وقف �لعنف و�نتهاكات حقوق �لإن�سان، و�لدعوة �إىل حل �سلمي لالأزمة 

�ل�سورية.21 ويف ملحق لقر�ر جمل�س �لأمن رقم 2042 �ل�سادر يف 14 �أبريل 2012، �عتمد 

جمل�ض الأمن خطة من �صت نقاط اقرتحها املبعوث امل�صرتك.22 ويف 21 �أبريل 2012، �عتمد 

جمل�س �لأمن �لقر�ر رقم 2043 �لذي يوؤ�س�س بعثة مر�قبني لالأمم �ملتحدة يف �سوريا مبدئيا ملدة 

هذه  وقد جتددت  م�سلح ومكون مدين،  وين�رش حتى 300 مر�قب ع�سكري غري  يوما،   90

�لالحقة  �لقر�ر�ت  �لقر�ر و�لعديد من  ب�سكل منتظم منذ ذ�ك �حلني.23 وقد طالب هذ�  �لبعثة 

له، و�لتي �أ�سارت �أي�سا �إىل مو�قف �جلامعة �لعربية ودورها، �حلكومة �ل�سورية بكفالة تقدمي 

�لأ�سخا�س �ملحتجزين  �إطالق �رش�ح  �لإن�سانية يف حينها، وزيادة �رشعة ونطاق  �مل�ساعد�ت 

ب�سكل تع�سفي، وكفالة حرية حركة �ل�سحفيني يف جميع �أنحاء �لبالد، و�حرت�م حرية تكوين 

�جلمعيات و�حلق يف �لتظاهر �ل�سلمي، وقد ُعني �ل�سيد �لأخ�رش �لإبر�هيمي مبعوثا م�سرتكا بعد 

�أيام قليلة من ��ستقالة �ل�سيد عنان يف 2 �أغ�سط�س 2012، �عرت�فا منه بف�سل مهمته.

�لربملان �لعربي:

يف قمة بغد�د �ملنعقدة يف مار�س 201224 �ُعتمد �لنظام �لأ�سا�سي للربملان �لعربي، �لذي كان  

جمل�س وزر�ء �خلارجية �لعرب قد �سادق عليه م�سبقا،25 لي�ساف �إىل هيكل �جلامعة من خالل 

�إطار �جلامعة وتعريف  “�إن�ساء برملان عربي يف  �إىل ميثاق �جلامعة تن�س على  مادة م�سافة 

قو�عده �لإجر�ئية وت�سكيله ووظيفته وجمال �خت�سا�سه.”26 يتكون �لربملان من �أربعة �أع�ساء 

20- وفقا لقر�ر �ملجل�س رقم 7438، دورة ��ستثنائية، 12 نوفمرب 2011

)A/RES/66/253( 2011 21- وفقا لقر�ر �جلمعية �لعامة يف 16 فرب�ير

http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10609.doc.htm  :22- �نظر

http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10618.doc.htm :23- �نظر

مرة  من  �أكرث   2012 مار�س  قمة  �أرجئت  وقد  عام،  كل  من  مار�س  �سهر  يف  �لعربية  �جلامعة  قمم  تعقد   -24

�ملختلفة  �لعربية  �لدول  ب�سبب مو�قف  �لتاأخري كان  �إن  قيل  بغد�د، وقد  نهاية مار�س 2012 يف  حتى عقدت يف 

و�ملت�ساربة ب�ساأن �لأو�ساع يف �ملنطقة، و�لتحفظات �لأمنية على عقد �لقمة يف �لعر�ق.

25- �نظر قر�ر �لقمة 559، دورة عادية رقم 23، 29 مار�س 2012

26- »تطوير �لعمل �لعربي �مل�سرتك ومنظومته: تعديل بع�س مو�د ميثاق جامعة �لدول �لعربية،« قر�ر �لقمة 

رقم 290، دورة عادية 17، 23 مار�س 2005، و« تطوير �لعمل �لعربي �مل�سرتك ومنظومته : �إن�ساء �لربملان 

�لعربي �لنتقايل،” قر�ر �لقمة رقم 294، دورة عادية 17، 23 مار�س 2005
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من كل دولة، يتم تعيينهم �أو �ختيارهم �أو �نتخابهم مبا�رشة من قبل �لربملان �لوطني �خلا�س 

�إيالء  ينبغي  للربملان،  �لأ�سا�سي  للنظام  ووفقا  �ملماثلة.  �لوطنية  �ملجال�س  من  غريه  �أو  بهم 

عناية خا�سة لكفالة �لتمثيل �لن�سائي يف �لربملان، �لذي تقع على عاتقه م�سئولية كفالة �لتعاون 

توطيد  م�سئولية  ول�سيما  �لعربية،  �لوحدة  حتقيق  نحو  و�لتنموي  و�لجتماعي  �لقت�سادي 

�أو��رش �لعالقات �لعربية و�لتعاون و�لآليات �مل�سرتكة وكفالة �لأمن �لوطني وتعزيز حقوق 

�أن ي�سادق على �لتفاقيات  �لإن�سان. مل مُينح �لربملان �سلطة �سياغة �لتفاقيات ولكنه ميكن 

�ملحالة �إليه قبل �لت�سديق عليها من قبل جمل�س وزر�ء �خلارجية �لعرب. ويف حني �أن قر�ر�ت 

�لربملان غري ملزمة فاإنها تعترب تو�سيات ينبغي �لت�سديق عليها من قبل �ملجل�س �لوز�ري �أو 

�لقمة �إذ� كان لها �أن تدخل حيز �لتنفيذ. ميكن لهذ� �جلهاز �أي�سا �أن ي�سائل �ملجال�س �لوز�رية 

و�لأمني �لعام وكبار موظفي �لأمانة �لعامة �أو جلان �جلامعة �لعربية �ملتخ�س�سة. كذلك يلعب 

�لربملان دور� رئي�سيا يف ريادة �جلهود �ملبذولة لتوحيد �لت�رشيعات �لعربية، ولتقدمي �لتوجيه 

فيما يتعلق بهذ� �ل�سدد. يقع �ملقر �لرئي�سي للربملان يف �سوريا وجل�ساته عامة ما مل يقرر �لربملان 

غري ذلك.27

هكذ� يت�سح مما �سبق �ل�سعف �لن�سبي لهذ� �جلهاز، حيث ل ميكن للربملان �أن يكفل �ت�ساق 

�لت�رشيعات �لعربية على �سبيل �ملثال مع �لقانون �لدويل عن طريق �إ�سد�ر قر�ر�ت، ومع ذلك 

ميكن للربملان �أن ي�سع �لنقا�س حول هذه �لأمور على ر�أ�س جدول �لأعمال، ل �سيما يف �إطار 

جهوده �ملبذولة نحو مر�جعة �لتفاقيات �أو توحيد �لت�رشيعات �لعربية. ويعتمد ذلك بالطبع على 

�لأع�ساء ومدى �لتز�مهم بحقوق �لإن�سان. 

�إن�صاء حمكمة عربية:

على �لرغم من ن�س �ملادة 19 من �لن�س �لأ�سلي مليثاق �جلامعة )�ملادة 20 من �مليثاق �ملعدل( 

�لتنفيذ.  �إىل  �لن�س مل يجد طريقه  فاإن  �ملجل�س،  ثلثي  �إن�ساء حمكمة عدل عربية مبو�فقة  على 

جرى �لنقا�س حول ذلك يف �ملا�سي ولكن قر�ر �إن�ساء �ملحكمة قد �أرجئ �أكرث من مرة. ويف 

عام 1996، �تفقت �لقمة �لعربية من حيث �ملبد�أ على �إن�ساء حمكمة �لعدل �لعربية، و�أوكلت 

لوزر�ء �خلارجية �لعرب مهمة �إمتام �مل�سودة �لنهائية لنظامها �لأ�سا�سي.28 كذلك قدمت �لأمانة 

�لعامة يف 2005 مقرتحات للنظام �لأ�سا�سي للمحكمة ولكن مناق�ستها مرة �أخرى قد �أرجئت. 

27- حتى يونيو 2012، كانت جل�سات �لربملان تعقد خارج �سوريا ب�سبب �لأو�ساع �ل�سائدة فيها. وجدير بالذكر 

�إن �إن�ساء �لربملان �لنتقايل قد �سبقه �إن�ساء برملان حت�سريي �نعقدت �جتماعاته �أي�سا يف �سوريا.  

28- قر�ر �لقمة رقم 196 »حمكمة �لعدل �لعربية، ميثاق �رشف لالأمن و�لتعاون ومقرتح �إن�ساء �آلية بجامعة 

�لدول �لعربية للوقاية من �لنز�عات و�إد�رتها بني �لدول �لعربية ومقرتح �لحتاد �لعربي«، 23 يونيو 1996
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هذه  يف  ولكن  حمكمة،  لإن�ساء  جديد�  مقرتحا  �لبحرين  مملكة  قدمت   ،2012 مار�س  ويف 

�ملرة كان �ملقرتح هو �إن�ساء حمكمة عربية حلقوق �لإن�سان. �أخذ جمل�س �جلامعة �ملقرتح بعني 

�لعتبار، ورحب باقرت�ح �لبحرين ب�ساأن �لجتماع يف 2012 يف موؤمتر خا�س ملناق�سة هذه 

�مل�ساألة. كذلك طلب �ملجل�س من �لأمانة �لعامة �إجر�ء در��سة حول �مل�ساألة بالنظر يف خرب�ت 

مر�جعة  �ملجل�س  �لعرب. وقرر  �خلرب�ء  در��سات  وبالعتماد على  �ملقارنة  �لإقليمية  �ملحاكم 

�لوثائق  �أن  بيد  فيه يف جل�سة لحقة،29  �لعربية  �لدول  �ملوؤمتر و�لدر��سات ور�أي  خمرجات 

�ملتعلقة بهذ� �ملقرتح مل تن�رش على �ملالأ مما ي�ستحيل معه للمنظمات غري �حلكومية �أن تعلق على 

تفا�سيل �ملقرتح. 

29- قر�ر �ملجل�س رقم 7489 »�إن�ساء �ملحكمة �لعربية حلقوق �لإن�سان«، دورة عادية رقم 137، 10 مار�س 

2012


