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 ورقة عمل حول:

 " اخلطوات املنجزة يف إنشاء احملكمة العربية حلقوق اإلنسان"

 أمحد عبداهلل فرحان  كتوردال

 األمني العام للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبملكة البحرين

 

 

 حمكمة عربية حلقوق اإلنسان".نشاء : فكرة إاحملور األول" 
 اخلطوات املنجزة يف إنشاء "احملكمة العربية حلقوق اإلنسان"احملور الثاني :. 
 حملة عن التجارب اإلقليمية يف إنشاء حماكم متخصصة حلقوق اإلنسان. :احملور الثالث 
 التوقعات والتحديات يف إنشاء "احملكمة العربية حلقوق اإلنسان".احملور الرابع : 

 

 احملور األول: فكرة إنشاء "حمكمة عربية حلقوق اإلنسان"

انطالقًا من رؤية حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى  لل لليةىة عاهىل     -

يف تطوير العمل بني أعضاء دول جملس التعاون  -حةظه اهلل ورعاه -البالد املةدى 

لدول اخلليج العربية، وباأللص يف جمال تعزيز ومحاية وتنميىة حقىوق اإلنسىان    

 مكتبمبادرة إلنشىىاء " 8002 بني الدول األعضاء، تبنت مملكة البحرين يف عام
" يعمل حتت منظومة عمل اجمللس. وتنةيذًا لقرار اجمللس األعل  للدول حلقوق اإلنسان

وأقىر   8000األعضاء خبصىوص تلىك املبىادرة، عقىد اجمللىس الىوجارا ا تماعىه يف يونيىو         

 دول وحتققىىه حققتىىه مىىا إبراجإنشىىاء هىىذا املكتىىب كىىمن هيكىىل األمانىىة العامىىة ي عنىى  بىى 

 .اإلنسان حقوقتعزيز ومحاية  جمال يف إجناجات من اجمللس

واستكمااًل لتلك الرؤيىة الىي يتبناهىا  اللىة امللىك املةىدى يف كىل مىا مىن رى نه تطىوير             -

 العمل يف جمال حقوق اإلنسان، ويف وقت بات فيه العامل العربي حبا ة ملحة الستكمال
حلقىىوق  األوروبيىىةاحملكمىىة ال يف أوروبىىا "اآلليىات العربيىىة حلمايىىة حقىوق اإلنسىىان، كمىىا هىىو احلى   

" وكىذلك يف  9191 -حمكمة الدول األمريكيىة حلقىوق اإلنسىان    "، واألمريكيتني "9191 -اإلنسان 

 ىاءت مبىادرة  اللتىه يف    "، 9111 - احملكمة األفريقية حلماية حقوق اإلنسان والشىعوب أفريقيا "

، اإلقليميىة ليكتمل بذلك عقد املنظومىة  " حمكمة عربية حلقوق اإلنسانإىل إنشاء " 8000نوفمرب 

 إىل  نب مع لليات األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان.  نبًا
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ويهدف مقرتح إنشاء احملكمة العربية حلقوق اإلنسان إىل منح هىذه احملكمىة التصاص ىا قضىا ي ا يف      -

نص عليهىا  اكىحة يى  وفق كىواب  قانونيىة و   نظر ركاوى األفراد املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان،

، حيىىث أن الوكىع العربىي احلىالي ال يتىىيح لقفىراد تقىديم رىكاوى ر ىىم       النظىام األساسىي باإلنشىاء   

 ، مبصىىادقة سىىبع دول، 8002مىىار   01دلىىول امليثىىاق العربىىي حلقىىوق اإلنسىىان حيىىز النةىىا  يف     

اجلزا ىر  وانضمام عشر من الدول األعضاء يف  امعة الدول العربية وهي البحرين واألردن وقطر و

 ت العربية املتحدة وسوريا واليمن.وفلسطني وليبيا واململكة العربية السعودية واإلمارا

 

 احملور الثاني: اخلطوات املنجزة يف إنشاء "احملكمة العربية حلقوق اإلنسان"

حمكمىة عربيىة    اءت مباركة  امعة الدول العربية ملبادرة صاحب اجلاللة امللك الةدى بإنشاء " -

 " بناء عل  طلب مملكة البحرين من لالل مندوبيتها الدا مة عل  طلب إدراج اإلنسانحلقوق 
" كىمن  ىدول أعمىال    إنشىاء احملكمىة العربيىة حلقىوق اإلنسىان     بند بعنىوان " 

 ( جمللس  امعة الدول العربية عل  املسىتوى الىوجارا  031الدورة العادية رقم )

 .8008مار   00واملنعقد يف )القاهرة( بتاريخ 

مببىىىادرة اململكىىىة  لىىىالل  لىىىك اال تمىىىال، قىىىرر اجمللىىىس الىىىوجارا الرتحيىىىب و -

حمكمىة عربيىة   "لبحىث إنشىاء    (املنامىة )باستضافة مؤمتر يعقىد يف العاصىمة   

 ، و تكليف األمانة العامة بإعداد دراسة حول إنشاء احملكمة"حلقوق اإلنسان
 خبىىرباء قىىانونيني مىىن الىىدول العربيىىة، مىىع االسرترىىاد بالتجىىارب اإلقليميىىة  باالسىىتعانة

 إلنشاء مثل هذه احملىاكم، وتعميمهىا على  الىدول األعضىاء إلبىداء مالحظاتهىا عليهىا.        

 

وعل  كوء  لك، عقد مؤمتر املنامة إلنشىاء حمكمىة عربيىة حلقىوق اإلنسىان يف الةىرتة        -

 ل جلنىىة مىىن اخلىىرباء القىىانونيني العىىرب  ، بعىىد أن ت تشىىكي8003فربايىىر (82 -81)مىىن 

 بر اسة األستا ة الدكتورة بدرية العوكي أستا ة القانون الدولي جبامعة الكويت، 
وعضوية عدد من لرباء القانون الدولي وحقوق اإلنسان يف الوطن العربي، باإلكافة إىل مشاركة 

حلقىىوق اإلنسىىان بصىىةته  ي مبكتىىب مةىىوم األمىىم املتحىىدة السىىام  مىىدير إدارة املعاهىىدات الدوليىىة

الشخصىىية، حيىىث نىىاقر املىىؤمتر أهميىىة إنشىىاء حمكمىىة عربيىىة حلقىىوق اإلنسىىان يف إطىىار تعزيىىز    

منظومة حقوق اإلنسان يف الوطن العربي، وفكرة إنشاء احملكمة من لىالل بروتوكىول التيىارا    

احملكمىىىة ، ودراسىىة املالمىىح الر يسىىية لتشىىكيل      ات الصىىىلة السرترىىاد بالتجىىارب اإلقليميىىة   مىىع ا 

 والتصاصها والقانون الوا ب التطبيق.
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، والىىي 8003( فربايىىر 82 -81(  لسىىات يىىومي )1وبعىىد املناقشىىات املستةيضىىة الىىي دارت لىىالل )   -

 تناولت أبعاد إنشاء احملكمة كافة، للص املشاركون إىل مجلة من التوصيات أهمها:

 مببادرة  اللة امللىك املةىدى بإنشىاء حمكمىة عربيىة حلقىوق اإلنسىان باعتبارهىا لليىة           الرتحيب

قانونية كىرورية لىدعم منظومىة حقىوق اإلنسىان يف الىوطن العربىي، وتعزيىز احىرتام حقىوق           

 اإلنسان ومحايتها.

      عرم تقرير وتوصيات املؤمتر عل  جملس اجلامعة عل  املسىتوى الىوجارا متهيىدًا لرفعهىا إىل

الختا   8003رة القادمة جمللس اجلامعة عل  مستوى القمة يف )الدوحة( لالل رهر مار  الدو

 ما يلزم بش نه.

  تكليف جلنة رفيعة املستوى مةتوحة العضوية من اخلرباء القانونني من ممثلي الدول األعضاء

يف اجمللس لوكع مشرول )نظام أساسي / برتوكول( حملكمة عربية حلقوق اإلنسىان، وعىرم   

 تا ج أعماهلا عل  جملس اجلامعة.ن

امعة عل  اجلا تمال جملس باركت  امعة الدول العربية يف  وعل  إثر  لك، -

بتىاريخ   (الدوحىة )يف املنعقد والعشرين  الرابعةدورته العادية يف مستوى القمة 

إنشىىاء احملكمىىة العربيىىة حلقىىوق اإلنسىىان، وت واملوافقىىة علىى   8003مىىار   82

تكليف جلنىة رفيعىة املسىتوى مىن اخلىرباء القىانونيني للىدول األعضىاء إلعىداد          

لس الوجارا للجامعة اجملالنظام األساسي للمحكمة، وعرم نتا ج أعماهلا عل  

 يف دورته املقبلة. 

تقىرر   8003سىبتمرب   0 ولالل اال تمال الوجارا جلامعة الدول العربية املنعقد بتىاريخ  -

اإلحاطة علمًا باخلطوات الي متت ألعداد مشرول برتوكول / نظام أساسي للمحكمة 

العربية حلقوق اإلنسىان، وطلىب اسىتكمال أعمىال اللجنىة رفيعىة املسىتوى املشىكلة مىن          

للمحكمىىة،   نظىىام أساسىىي برتوكىىول /  للىىدول األعضىىاء إلعىىداد  اخلىىرباء القىىانونيني  

 .لس الوجارا للجامعة يف دورته املقبلةاجملا عل  وعرم نتا ج أعماهل

بش ن طلب استضافتها للمحكمة العربية حلقىوق    ت  هود مملكة البحرينوت ويف  ات اال تمال  -

مبوافقىة   اإلنسان وتقدميها كافىة التسىهيالت الضىرورية لت سىيس مقىر احملكمىة وتيسى، عملىها،        

  8ج  -( 040د. ل ) - 1212ا مبو ب القرار رقم جملس  امعة الدول العربية عل  املستوى الوجار
احملكمىة العربيىة   عل  طلب مملكة البحرين استضىافة مقىر "   8003سبتمرب  0 الصادر يف

 ، لتكون العاصمة )املنامة( مقرًا دا مًا للمحكمة."حلقوق اإلنسان

 



 

 

 مملكة البحرين  |  املنامة    |  10808ص ب    | 600 111 17 973+فاكس    |  666 111 17 973+  هاتف

     eMail  info@nihr.org.bh  |   www.nihr.org.bh 

(4
) 

| 4 

ل
ـ
ـ
ـ
ــ

م
ع

ق ال
را

و
 أ

أن جلنة اخلرباء القانونيني املوكل إليهىا إعىداد مشىرول النظىام األساسىي للمحكمىة العربيىة         كما -

حلقوق اإلنسان قىد انتهىت مىن دراسىة وإ ىراء التعىديالت الالجمىة على  مشىرول النظىام األساسىي            

مبو ب قراره رقىم   (الكويت)للمحكمة، حيث وافق جملس اجلامعة عل  مستوى القمة املنعقد يف 

من حيث املبدأ عل  مشرول النظام األساسىي للمحكمىة،    8004مار   82( الصادر يف 81ل. )د.  193

 باالستمرار يف دراسته ووكعه يف صيغته النها ية.لجنة رفيعة املستوى الوت تكليف 

و دير بالتنويه أن جلنة اخلرباء القانونيني رفيعة املستوى قد انتهىت مىؤلرًا مىن إعىداد مشىرول       -

 جمللىس الىوجارا جلامعىة الىدول العربيىة     ا تمىال  ي للمحكمة، متهيىدًا لعركىه على  ا   النظام األساس

 القادم لغرم إقراره.

 
 احملور الثالث: حملة عن التجارب اإلقليمية يف إنشاء حماكم متخصصة حلقوق اإلنسان 

األوروبية واألمريكية واألفريقية  -تتباين احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان  -

من حيث مدى فعاليتها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ومدى   ليًا تباينًا -

سهولة الوصول إليها مىن قبىل األفىراد لتقىديم رىكواهم، وعىدد األحكىام الىي         

أصدرتها كل حمكمة منذ ت سيسها، وهل للميزانية املخصصة هلىا تى ث، على     

 .فعالية وأداء احملكمة من عدمه

أكثر  0919أصدرت منذ إنشا ها يف عام  اإلنساناحملكمة األوروبية حلقوق فنجد أن  -

، أ لىب هىذه األحكىام انتهاكىات ألحكىام االتةاقيىة األوروبيىة        احكمى من عشرة لالف 

( التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو 3( احلق يف احلياة، املادة )8) املادة حلقوق اإلنسان يف 

احلىىق يف اخلصوصىىية واحليىىاة ( 2( احلىىق يف حماكمىىة عادلىىة املىىادة )2املهينىىة، املىىادة )

 ( مليون يورو.21األسرية.  وتبلغ امليزانية السنوية املخصصة هلا ما يقارب )

( 080حىوالي )  0919يف عام منذ إنشا ها  األمريكية حلقوق اإلنسانالدول حمكمة يف حني أصدرت  -

 املىادة إلنسىان يف  ، أ لب هذه األحكام تناولت انتهاكات ألحكام االتةاقية األمريكية حلقىوق ا حكمًا

 ، املىادة ( احلىق يف حماكمىة عادلىة   2)املىادة  ( احلىق يف معاملىة إنسىانية،    1)املادة ( احلق يف احلياة، 4)

( مليىون دوالر  8.1)( احلق يف محاية قضا ية.  وتبلىغ امليزانيىة السىنوية املخصصىة هلىا حىوالي       81)

 .أمريكي

 0992يف عام منذ إنشا ها  والشعوباحملكمة األفريقية حلماية حقوق اإلنسان أما  -

امليزانيىة السىنوية املخصصىة هلىا     وتبلىغ   فقد أصدرت أكثىر مىن عشىرة أحكىام،    

، ومن املؤمل أن يتم التطرق إىل هذا التباين دوالر أمريكي حوالي مثانية ماليني

 تةصياًل يف اجللسة الثانية من هذا املؤمتر.
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قىدار امليزانيىات املخصصىة هلىذه النمىا ج القضىا ية       ور م هذا التباين يف التعىاطي مىع القضىايا وم    -

الثالث، إال أنها تتمتع فيما بينها خبصا ص مشرتكة، ميكن وكعها يف االعتبار يف املنطقة العربية 

 .للمحكمة العربية حلقوق اإلنسانبرتوكول / النظام األساسي واالستةادة منها عند صيا ة 

بةرنسىىا أنشىى ت مبو ىىب   (سرتاسىىبور )، ومقرهىىا مدينىىة األوروبيىىة حلقىىوق اإلنسىىان  فاحملكمىىة -

عن  هذه احملكمة بالنظر يف الشكاوى املقدمىة  ،  حيث ت (0919) االتةاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

إليهىىىا بىىى ن إحىىىدى الىىىدول األعضىىىاء تنتهىىىك حقىىىوق اإلنسىىىان املنصىىىوص عليهىىىا يف االتةاقيىىىة أو    

كوى أفراد أو دول ألرى، حيىث أن احملكمىة تةحىص    ، وميكن أن يتقدم بالشامللحقة بروتوكوالتها

ملزمة قانونا وعل  الدول االمتثال هلا وتنةيذها. وللمحكمىة أيضىا احلىق     الشكاوى وتصدر أحكامًا

 .يف تقديم لراء استشارية )اإلفتاء(

وجيىىىه( يف ل، ومقرهىىىا مدينىىىة )سىىىان حمكمىىىة الىىىدول األمريكيىىىة حلقىىىوق اإلنسىىىان أن يف حىىىني  -

 ينعقد للمحكمة االلتصاص بنظر الشكوى، فإنه ال بد منوحت  كوستاريكا، 
، ومقرهىا العاصىمة   اللجنة األمريكيىة حلقىوق اإلنسىان   أن تكون قد مرت عل  

الت كىىىد مىىىن اسىىىتنةا  رىىىروو التقاكىىىي الوطنيىىىة أو  )وارىىىنطن(، لغىىىرم 

هناك لرق  من قبل أحىدى الىدول األعضىاء لالتةاقيىة،      يكوناستحالتها، وأن 

كمىىا زىىوج للمحكمىىة أن تعطىىي لراء استشىىارية تتعلىىق باالتةاقيىىة األمريكيىىة 

، وكىل اتةاقيىة ألىرى تتعلىق حبقىوق اإلنسىان فيمىا        (0929) حلقوق اإلنسان

 .بني الدول األمريكية

ومقرهىا مدينىة    ،قىوق اإلنسىان والشىعوب   مايىة ح احملكمة األفريقية حلأما خبصوص  -

أنش ت مبو ب الربوتوكىول امللحىق بامليثىاق اإلفريقىي حلقىوق      فقد بتنزانيا،  (أرورا)

احملكمىة بصىالحية اختىا  القىرارات النها يىة      (، حيىث تتمتىع   0992) اإلنسان والشىعوب 

وامللزمىىة بشىى ن انتهاكىىات حقىىوق اإلنسىىان الىىي ترتكبهىىا الىىدول األعضىىاء يف االحتىىاد      

 الدولة الطرف الي، أو اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنساناإلفريقي إ ا تقدمت كل من 
بالطلىىب إىل  لجنىىةالدولىىة الطىىرف الىىي رفعىىت كىىدها رىىكوى إىل ال   ، أو رفعىىت رىىكوى إىل اللجنىىة 

احملكمة.  وميتد التصاص احملكمة إىل مجيع القضايا والنزاعات الي تقدم إليها واملتعلقىة بتةسى،   

وتطبيق امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وحقىوق الشىعوب، وبروتوكىول ميثىاق إنشىاء احملكمىة       

لة والىي صىادقت   األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب و ى،ه مىن وثىا ق حقىوق اإلنسىان  ات الصى      

 .عليها الدول الداللة طرفا يف القضية املعينة
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" يستلزم إما تعديل زرى على   حمكمة عربية حلقوق اإلنسانوت سيسًا عل  ما سبق، فإن إنشاء " -

امليثاق العربي حلقوق اإلنسان حبيث يشمل النص إمكانية إنشاء حمكمة عربية حلقوق اإلنسان، أو 

مليثىاق العربىي حلقىوق اإلنسىان ويىنص فيىه صىراحة بالتصىاص         مبو ب بروتوكىول ملحىق با  

 احملكمة بنظر انتهاكات حقوق اإلنسان يف الدول املنضمة للربوتوكول.
 

 

 احملور الرابع: التوقعات والتحديات يف إنشاء "احملكمة العربية حلقوق اإلنسان"

 "التوقعىىىىىات" 

 حمكمة عربية حلقوقلكون مملكة البحرين هي صاحبة اخلطوة األوىل يف تبين إنشاء " نظرًا -
 نظام) األساسي إلنشا ها اسم النظام الربتوكول أو، فإنه من املتوقع أن حيمل "اإلنسان

نظىام  ) لىى  ( كما هىو احلىال بالنسىبة   املنامة للمحكمة العربية حلقوق اإلنسان

لصوصًا بعد موافقة  امعة الدول العربية ، (روما للمحكمة اجلنا ية الدولية

عل  طلب اململكة استضافة مقر احملكمة، وتعهدها بتقديم كافة التسهيالت 

 الضرورية لت سيس مقر احملكمة وتيس، عملها.

 مشهودتتكون احملكمة من ر ال قانون وقضاة عرب "كما أنه من املتوقع أن  -
حلمايىة   إحدى لليىات العمىل العربيىة    يضًاأاحملكمة "، وستكون هلم بالكةاءة والنزاهة

، حيث أن احملكمة ستسع  إىل تعزيز ومحاية وتنمية حقوق اإلنسىان  حقوق اإلنسان

العربي من  انب، ومن  انب للر ستعمل عل  تقويىة األ هىزة القضىا ية يف الىدول     

العربية، ولىن تزامحهىا أو تتطىاول على  التصاصىاتها، وأن احملكمىة العربيىة حلقىوق         

القضىىا ية الوطنيىىة للىىدول  نسىىان لىىن ينعقىىد التصاصىىها إال بعىىد اسىىتنةا  الواليىىةاإل

ولىىيس معنىى   لىىك اسىىتنةا  كىىل الطىىرق القضىىا ية املتاحىىة يف أا بلىىد مىىن   املعنيىة، 

هىذا البلىد على  قضىاء فعىال ملالحقىة        تىوافر البلدان العربيىة، بىل يكةىي إثبىات عىدم      

 تلك احملكمة.لانتهاكات حقوق اإلنسان لكي ينعقد االلتصاص 

سىيتناول مسىا ل يف  ايىة األهميىة حىال       حلقىوق اإلنسىان   ومن املتوقع ب ن قضاء احملكمة العربيىة  -

 نظرها الدعاوى الي تدلل يف التصاصها، ك و ه التعارم واالتةاق بني الشريعة اإلسالمية 
واملعاي، الدولية حلقوق اإلنسان.  ومبعن  للر فىإن احملكمىة ستسىمح بالتعامىل     

مسىىا ل حقىىوق اإلنسىىان يف السىىياق اإلقليمىىي مىىع االهتمىىام بشىىكل لىىاص      مىىع 

باملمارسىىات اإلقليميىىة الىىي قىىد ال تكىىون مةهومىىة فهمىىا صىىحيحا علىى  املسىىتوى   

 سيكونحلقوق اإلنسان  الدولي، وبالتالي فإن االستناد إىل أحكام امليثاق العربي
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له األثر البالغ يف تغي، الكث، من املةاهيم الثقافية القا مة فعليا، ومواءمتها مع االلتزامات الدوليىة   

للىىدول مبو ىىب اتةاقيىىات األمىىم املتحىىدة حلقىىوق اإلنسىىان، لصوصىىا وأن امليثىىاق العربىىي حلقىىوق   

الدولية  اإلنسان يتعرم لالنتقاد عل  أسا  عدم توافق بعض نصوصه مع معاي، حقوق اإلنسان

الىرأا واحلىق يف   وعقوبىة اإلعىدام وحريىة     وسىوء املعاملىة   التعذيب، كيف جماالت ومسا ل ر يسية

 التعب، وحرية التنقل و ،ها.

وبالتالي فإن اال تهىادات القضىا ية املتوقىع تبنيهىا مىن قبىل احملكمىة مىن لىالل تةسى، وتطبيىق             -

قد يثبت ارتباو نصوص امليثاق العربي حلقوق امليثاق العربي حلقوق اإلنسان يف احلاالت الواقعية، 

اإلنسان وتوافقها مع املعاي، الدولية، وسوف يتعني عل  القضاة تةسى، النصىوص مبىا يتوافىق مىع      

نىص وارد يف امليثىاق بطريقىة تعىوق      ال زوج تةسى، أا عل  أنه  تقضي( من امليثاق والي 43املادة )

 اخلاصة بالدول األطراف يف امليثاق، أو كما هو حمدد يفاحلقوق واحلريات والي حتميها القوانني 
 املعاهدات الدولية أو اإلقليمية حلقوق اإلنسان الي قامت الدول األطراف بتوقيعها

حلقىوق   واملصادقة عليها، وبالتالي ميكن أن تسىاعد أحكىام احملكمىة العربيىة    

التعىىاطي مىىع سىىد الثغىىرة بىىني املنهجيىىات اإلقليميىىة والدوليىىة يف    يف اإلنسىىان

 .موكوعات حقوق اإلنسان املختلةة

 
 "التحديىىىىىات" 

موكىول االلتصىاص   ، احملكمىة العربيىة حلقىوق اإلنسىان     سىتوا ه  اليومن التحديات  -

رىكواهم   لتقىديم متكىن األفىراد مىن اللجىوء مبارىرة إىل احملكمىة       من حيىث  القضا ي، 

 هة معينة فحص الشىكوى  أن نظامها سيعطي ، أم املتعلقة ب ا انتهاك حلقوق اإلنسان

وهل ستمنح احملكمة سلطة إصدار أحكىام ملزمىة هىاه الدولىة     ، قبل إحالتها للمحكمة

هىل سىتمنح احملكمىة    ا، ولصوصا احلكم بالتعويضات الالجمة يف حالة تىوافر رىروطه  

 ، التصاصا استشاريا لتةس، املعاهدات واالتةاقيات  ات الصلة املعنية حبقوق اإلنسان
احملكمىىة بتطبيىىق أحكىىام امليثىىاق العربىىي حلقىىوق اإلنسىىان  نبىىا إىل  نىىب مىىع      وكيىىف سىىتقوم

النصوص الدولية األلرى املعنية حبقوق اإلنسان، كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدولي 

وكيىف  ، للحقوق املدنية والسياسية، العهىد الىدولي للحقىوق االقتصىادية واال تماعيىة والثقافيىة      

( مىن امليثىاق   41ة مع جلنىة حقىوق اإلنسىان العربيىة الىي أنشى ت مبو ىب املىادة )        ستتعامل احملكم

 .العربي حلقوق اإلنسان

  



 

 

 مملكة البحرين  |  املنامة    |  10808ص ب    | 600 111 17 973+فاكس    |  666 111 17 973+  هاتف

     eMail  info@nihr.org.bh  |   www.nihr.org.bh 

(8
) 

| 8 

ل
ـ
ـ
ـ
ــ

م
ع

ق ال
را

و
 أ

 

ن أن متىىار  عملىىها بشىىكل فاعىىل زىىب   مىىن أحملكمىىة العربيىىة حلقىىوق اإلنسىىان  تىىتمكن احتىى  و -

، بإنشا ها امليزانية طبقا ملعاي، واكحة يف النظام األساسيتقدر هذه  ،ختصص هلا ميزانية مستقلة

وميكن تطبيق التقدير املستخدم يف ميزانية  امعة الدول العربية عل  متويل احملكمة مع األلىذ  

 يف هذا اجملال. يف االعتبار هارب احملاكم اإلقليمية املماثلة يف أوروبا و األم،كتني وإفريقيا

 يف دعىم عمىل احملكمىة    امًاه املتوقع أن تلعب املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان دورًا ولتامًا، فمن -

عل  املستوى الىوطين لصوصىا فيمىا يتعلىق مبسىاعدة األفىراد للوصىول إىل احملكمىة عىن طريىق           

 .تقديم الدعم الةين والقانوني
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