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ينبغي عدم اخللط بني

املزيد من املعلومات

احملكمةاحملكمةاحملكمة

• املهندس املعماري :

Lord Richard Rogers

 باألرقامقصر حقوق اإلنسان

مجموعة املهندسني املعماريني :

 Richard Rogers Partnership

Ltd, لندن 

,Claude Bucher & ستراسبورغ

• الكلفة : 455 مليون 

فرنك فرنسي

• املساحة الصاحلة لالستعمال :

  28.000 م2، منها

- 860 م2 لقاعة احملكمة الكبرى

- 520 م2 لقاعة احملكمة الصغرى

- 4.500 م2 للقاعات اخملصصة لالجتماعات

- 16.500 م2 للمكاتب

• عدد القاعات اخملصصة لالجتماعات : 18 قاعة، منها

- قاعة احملكمة الكبرى (243 مقعداً + 49 مقعداً للقضاة + 22 مقعداً 

ألصحاب الدعاوى)

- قاعة احملكمة الصغرى (101 مقعداً + 25 مقعداً للقضاة + 12 مقعداً 

ألصحاب الدعاوى)

- قاعات مخصصة للمذاكرات (من 47 إلى 52 مقعداً)

- قاعات مخصصة لالجتماعات (معدل 47 مقعداً حول الطاولة + 52 مقعداً 
في اخللف)

• وعالوة على ذلك :

- 490 كم من األسالك الكهربائية

- 5.500 جهاز إنارة

- 10 كم من األنابيب

- 500 م طول ناقالت الوثائق

- 9 مصاعد أو آالت رافعة

- 450 طناً وزن البنية املعدنية

- 1.450 طناً من تسليح اإلسمنت 

- 15.000 م3 من اإلسمنت

- 2.800 م إجمالي طول أحواض النبات املثبتة

- 4 مضخات حرارية

- 16 وحدة لتكييف الهواء

ً - 50 شركة مع 125 متعهدا

- 1.500 شخص عامل في الورشة

- 8.000 ساعة عمل في البناء

• عدد املكاتب : قابل للتغّير (535 مكتباً)

• التجهيزات السمعية البصرية : قاعة الصحافة (204 مقاعد)

قاعة احللقات الدراسية (104 مقاعد)

محكمة العدل التابعة لالحتاد األوروبي
ومقرّها في لوكسمبورغ وتؤمن االمتثال لقوانني اجلماعة 
األوروبية وقواعدها املتعلقة بتفسير وتطبيق املعاهدات 

سة لالحتاد األوروبي.  املؤسِّ

محكمة العدل الدولية 
وه��ي الهئية القضائية التابعة لألمم املتحدة ومقرّها في 

الهاي.

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
النص الذي اعتمدته منظمة األمم املتحدة في 1948 لتعزيز 

حماية حقوق اإلنسان على الصعيد الدولي. 

ميثاق االحتاد األوروبي للحقوق األساسية
ن��ص االحت��اد األوروبي املتعل��ق بحقوق اإلنس��ان واحلريات 

األساسية، ومت اعتماده في العام 2000.

موجزةً
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احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

محطات تاريخية

أُّسس��ت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنس��ان في 1959. وهي 
هيئة قضائية دولية ذات اختصاص في البّت بدعاوى األفراد 
أو الدول ضد انتهاكات للحقوق املدنية والسياسية املنصوص 

عليها في االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.

منذ 1998 واحملكمة منعقدة بشكل دائم وميكن التماسها 
مباشرة من قبل األفراد.

في خالل حوالي نصف القرن من الزمن، أصدرت احملكمة أكثر 
من 10.000 حكم. وهي أحكام ملِزمة للدول املعنية وقد أدت 
إلى تنقيح احلكومات تشريعاتها وتغييرها ممارساتها اإلدارية 
في الكثير من امليادين. بفضل االجتهاد القضائي للمحكمة، 
أصبح��ت االتفاقية ص��كاً نابضاً باحليوية لرف��ع التحديات 

اجلديدة وتوطيد سيادة القانون والدميقراطية في أوروبا.

مقرّ احملكمة في ستراسبورغ في قصر حقوق اإلنسان الذي 
صممه في 1994 املهندس املعماري البريطاني اللورد »رِتشرد 
رَدجرز« Richard Rodgers. إنه املبنى الذي تسهر منه احملكمة 
على احترام حقوق 800 مليون أوروبي في الدول األعضاء ال�47 

في مجلس أوروبا، التي صّدقت على االتفاقية.

5 مايو/أيار 1949
إنشاء مجلس أوروبا

4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950
إقرار املعاهدة

3 سبتمبر/أيلول 1953
نفاذ مفعول االتفاقية

21 يناير/كانون الثاني 1959
أول انتخاب ألعضاء احملكمة من اجلمعية 

البرملانية جمللس أوروبا

23-28 فبراير/شباط 1959
أول دورة للمحكمة

18 سبتمبر/أيلول 1959
إقرار احملكمة الئحتها

14 نوفمبر/تشرين الثاني 1960
إصدار احملكمة أول حكم لها :

Lawless v. Ireland »لولِّس ضد آيرلندا«

1 نوفمبر/تشرين الثاني 1998
نفاذ مفعول البروتوكول رقم 11 لالتفاقية، 

س »احملكمة اجلديدة«. املؤسِّ

18 سبتمبر/أيلول 2008
إصدار احملكمة حكمها ال�10.000

1 يونيو/حزيران 2010
نفاذ مفعول البروتوكول رقم 14 الهادف إلى 

ضمان فعالية احملكمة على املدى البعيد

األوروبي��ة حلق��وق  االتفاقي��ة 
اإلنسان معاهدة دولية تضمن 
مبوجبه��ا ال��دول األعضاء في 
مجل��س أوروبا احلق��وق املدنية 

والسياس��ية األساسية، ليس 
فق��ط ملواطنيها ب��ل أيضاً لكل 

واليته��ا  ضم��ن  واق��ع  ش��خص 
القضائية.

مت توقيع االتفاقية في 4 نوفمبر/تش��رين الثاني 
1950 في روما، وأصبحت نافذة املفعول في 1953.

تضمن االتفاقية بخاصة :

• احلق في احلياة،
• احلق في محاكمة عادلة،

•  احلق في احترام احلياة 
اخلاصة والعائلية،

• حرية التعبير،
•  حرية الفكر والضمير 

والدين، 
• وحماية امللكية.

وحتظر االتفاقية بخاصة :  

•  التعذيب واملعاملة أو املعاقبة غير اإلنسانيتني أو 
املهينتني،

• الرّق والعمل القسري،
• عقوبة اإلعدام،

• االحتجاز التعسفي وغير املشروع،
•  والتمييز في التمتع باحلقوق واحلريات املنصوص عليها 

في االتفاقية.

االتفاقية األوروبية 
حلقوق اإلنسان

املضمون واحملظور


