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 احملكمة العربية حلقوق اإلنسان

 

 صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسىمن قبل فكرة إنشاء حمكمة عربية حلقوق اإلنسان طرحت 

 إىل استكمال حتاج فيه العامل العربيا، يف وقت 1122آل خليفة ملك مملكة البحرين يف نوفمرب 

احملكمة األوروبية حلقوق " من خالل آليات محاية حقوق اإلنسان كما هو احلال يف أوروبا منظومة

 يف القارتني ، وكذلك2191يف عام  واليت أنشأت مبوجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان "،اإلنسان

 

  ، 2191 امـــيف ع" حمكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان"اء ـــبإنشألمريكتني ا

ممثلة مبوجب االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، ويف أفريقيا  واليت أنشأت

واليت أنشأت ، 2111يف عام " حلماية حقوق اإلنسان والشعوب احملكمة األفريقية"بـ

وب، ليكتمل ـــان والشعــاق األفريقي حلقوق اإلنســامللحق بامليث مبوجب الربوتوكول

إىل جنب مع آليات األمم املتحدة املتعلقة  جنبًاالدولية،  ةــد املنظومـــبذلك عق

 حبقوق اإلنسان.

 
نظـر  يف  إىل منح هذه احملكمة اختصاًصـا قاـاًًيا  عربية حلقوق اإلنسان الكمة احملمقرتح إنشاء  يهدفو

 ا ـــــوفق ضوابط قانونية واضحة تنص عليه ،شكاوى األفراد املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان

الوضع العربي احلالي ال يتـيح لففـراد تقـديم شـكاوى رخـم دخـول        اتفاقية اإلنشاء، حيث أن

، مبصادقة سبع دول، واناـمام  1111مارس  29امليثاق العربي حلقوق اإلنسان حيز النفاذ يف 

عشر من الـدول األعاـاء يف جامعـة الـدول العربيـة وهـي البحـرين واألردن وقاـر واجلزاًـر          

 ية واإلمارات العربية املتحدة وسوريا واليمن.وفلساني وليبيا واململكة العربية السعود

 
ضـمن   "إنشـاء احملكمـة العربيـة حلقـوق اإلنسـان     مملكة البحرين إدراج بند بعنـوان " بناء على رخبة و

قـد  ( جمللـس جامعـة الـدول العربيـة علـى املسـتوى الـو ار ، ف       239جدول  أعمال الدورة العاديـة رقـم    

مؤمتر يعقد يف العاصـمة املنامـة لبحـث إنشـاء حمكمـة عربيـة        اململكة باستاافةاألخري مببادرة رحب 

 تكليف األمانة العامة بإعداد دراسة حول إنشاء احملكمة باالستعانةقرر و حلقوق اإلنسان،

 إلنشاء مثل مع االسرتشاد بالتجارب اإلقليميةمن الدول العربية، خبرباء قانونيني 

 بداء مالحظاتها عليها.األعااء إل هذه احملاكم، وتعميمها على الدول
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 12 إىل 19 مـن  عقـد مـؤمتر املنامـة إلنشـاء حمكمـة عربيـة حلقـوق اإلنسـان يف الفـرتة         على ضوء ذلك، و

برًاسة األستاذة الدكتورة بدريـة   ، بعد أن مت تشكيل جلنة من اخلرباء القانونيني العرب1123فرباير 

العوضي أستاذة القانون الـدولي اامعـة الكويـت، وعاـوية عـدد مـن خـرباء القـانون الـدولي وحقـوق           

باملفوضـية السـامية    إدارة املعاهـدات الدوليـة  اإلنسان يف الـوطن العربـي، باإلضـافة إىل مشـاركة مـدير      

يف  عربية حلقـوق اإلنسـان   حمكمةمية إنشاء بصفته الشخصية، حيث ناقش املؤمتر أهحلقوق اإلنسان 

فكـرة إنشـاء احملكمـة مـن خـالل بروتوكـول       ، وإطار تعزيز منظومة حقوق اإلنسان يف الوطن العربي

دراســة املالمــح الرًيســية لتشــكيل احملكمــة واختصاصــها  ، والتجــارب اإلقليميــةباختيــار  لالسرتشــاد 

 .والقانون الواجب التابيق

يف امعة علـى مسـتوى القمـة    اجلاجتماع جملس يف  الدول العربيةجامعة قد باركت و

إنشــاء  1123مــارس  12 بتــاري  الدوحــةيف املنعقــد والعشــرين  الرابعــةدورتــه العاديــة 

ــان،   ــوق اإلنس ــة حلق ــة العربي ــن اخلــرباء     مت و احملكم ــتوى م ــة املس ــة رفيع ــف جلن تكلي

القانونيني للدول األعااء إلعداد النظـام األساسـي للمحكمـة، وعـرا نتـاًا أعما ـا       

  يف دورته املقبلة.للجامعة على جملس الو ار  

سـتوى  املوِّجت جهود مملكة البحـرين مبوافقـة جملـس جامعـة الـدول العربيـة علـى        كما ت

طلـب   علـى  1123سـبتمرب   2يف  الصادر 1ج  -( 241د. ع   - 9292مبوجب القرار رقم الو ار  

 ."احملكمة العربية حلقوق اإلنسان"مقر استاافة مملكة البحرين 

 

واجلدير بالذكر أن جلنة اخلـرباء القـانونيني املوكـل إليهـا إعـداد مشـروع النظـام األساسـي         

  ة وإجراء التعديالت الال مة علىــان قد انتهت من دراســــوق اإلنســــة حلقــمة العربيـللمحك

الكويـت  املنعقـد يف  مشروع النظام األساسي للمحكمة، حيث وافق جملس اجلامعة علـى مسـتوى القمـة    

مشـروع النظـام    حيـث املبـدأ علـى    مـن  1124مـارس   12( الصـادر يف  19د. ع.   913رقـم   مبوجب قراره

انتهت  لدراسته ووضعه يف صيغته النهاًية. حيثجلنة رفيعة املستوى األساسي للمحكمة، ومت تكليف 

اللجنة مؤخرًا من صياخته، ومن املؤمل أن ُيعرا أمام جملس اجلامعة علـى املسـتوى الـو ار  إلقـراره     

 .خالل اجتماعه القادم
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