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 (األساسي للمحكمة العربية حلقوق اإلنسانالنظام )فتح باب التوقيع على 

 

جملس  أقرهاألساسي للمحكمة العربية حلقوق اإلنسان" الذي مت فتح باب التوقيع على " النظام 

يف دورته  9/7/4702بتاريخ  9977جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري مبوجب قراره رقم 

 (.024العادية )

ضاة من عاصمة مملكة البحرين ، وتتشكل احملكمة من سبعة ق -املنامة  يفوسيكون مقر احملكمة 

مواطين الدول األطراف منتخبني من قبل مجعية الدول األطراف يف احملكمة، وجيوز زيادتهم حتى 

إحدى عشر قاضيا بناء على طلب احملكمة وموافقة اجلمعية، وال جيوز للمحكمة أن تضم يف عضويتها 

 األصلية أو االحتياطية أكثر من قاض من جنسية واحدة.

ويساعد إنشاء احملكمة على تعزيز واحرتام حقوق اإلنسان يف الوطن العربي وتأكيد 

ف "امليثاق التزام الدول العربية حبماية هذه احلقوق ، وحتقق احملكمة مقاصد وأهدا

وختتص بكافة الدعاوى  4772القمة العربية عام  أقرتهالعربي حلقوق اإلنسان" الذي 

اتفاقية عربية أخرى يف جمال  أيوالنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسري امليثاق أو 

حقوق اإلنسان تكون الدول املتنازعة طرفا فيها وحيق للدولة الطرف اليت يدعى احد 

 رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقوق اإلنسان اللجوء إىل احملكمة، كذلك

 

املنظمات الوطنية غري احلكومية املعتمدة والعاملة يف جمال حقوق اإلنسان لدى ذات الدولة، 

ويكون اختصاص احملكمة مكمال للقضاء الوطين وال حيل حمله ، وال جيوز قبول الدعوى 

إال بعد استنفاذ طرق التقاضي يف الدول املشكو يف حقها يف حكم نهائي وبات وفق النظام 

 الوقائع اليت ترتكب بعد نفاذ نظامها األساسي. يفين، وال تنظر احملكمة إال القضائي الوط
 

مسألة قانونية ذات صلة بامليثاق أو أي اتفاقية  أيكما جيوز للمحكمة أن تصدر رأيا استشاريا حول 

بية متعلقة حبقوق اإلنسان ،وتنعقد احملكمة يف جلسات علنية باستثناء احلاالت اليت تقرر فيها عر

 احملكمة غري ذلك.

جامعة الدول  يفويدخل النظام األساسي للمحكمة حيز النفاذ بعد تصديق سبع من الدول األعضاء 

 العربية وإيداع وثائق تصديقها لدى األمني العام ويبدأ العمل به بعد عام من تاريخ

 دخوله حيز النفاذ. 


