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تقرير حول أنشطة
المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
عن عام 3122

مقدمــــــــــــــــــــة:
 -0تأسست المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب (المحكمة) بموجب البروتوكوؿ الخاص بالميثاؽ
األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب (سيشار إليو فيما يمي باسـ "البروتوكوؿ") ،الموقع في التاسع مف
يونية عاـ  0991في "واجادوجو" ببوركينا فاسو مف جانب منظمة الوحدة األفريقية والذي أصبح نافذ

المفعوؿ في  32يناير .3112

 -3تتكوف المحكمة مف أحد عشر قاضياً منتخبيف مف قبؿ قمة رؤساء دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي.
وقد تـ انتخاب أوؿ أحد عشر قاضياً في عاـ  3112وبدأوا في تولي مياميـ في الثاني مف شير

يولية مف نفس العاـ .وتجدر اإلشارة إلى اف التشكيؿ الحالي لممحكمة موضح في مرفؽ رقـ  0مع

ىذا التقرير.ومقر المحكمة يقع في مدينة أروشا بجميورية تنزانيا المتحدة.

 -2تنص المادة  20مف البروتوكوؿ عمى أنو" :يتعيف عمى المحكمة حاؿ انعقاد كؿ دورة عادية لمجمعية
العامة تقديـ تقرير حوؿ أعماليا خالؿ العاـ السابؽ ..يوضح أنشطتيا الرئيسية القضائية وغير

ويقيِّـ أداءىا التشغيمي كما يصدر توصيات حوؿ تعزيز فعالية المحكمة والنيوض بيا.
القضائية ُ
 -2ىذا التقرير يغطي الفترة الزمنية مف اوؿ يناير إلى نياية ديسمبر  ، 3100وقد تـ إعداده وفقاً لممادة
السابقة  ،وىو يسرد األنشطة القضائية وغير القضائية التي قامت بيا المحكمة خالؿ تمؾ الفترة كما

يضـ تقييماً لعمؿ المحكمة إلى جانب توصيات تتعمؽ بكيفية تعزيز كفاءة المحكمة وفاعميتيا وكذا
تدعيـ حماية حقوؽ اإلنساف في عموـ القارة.

 -2إال أنو مف األىمية بمكاف أف نستيؿ بالتقرير حوؿ وضع التصديؽ عمى البروتوكوؿ ،وحوؿ وضع

التوقيع عمى اإلعالف الخاص بإقرار اختصاص المحكمة في تمقي قضايا مرفوعة مف جانب أفراد

ومنظمات غير حكومية طبقاً لممادة  )2( 22مف البروتوكوؿ المذكور.
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أوال :وضعية التصديق عمى البروتوكول وايداع اإلعالن الخاص باالعتراف
باختصاص المحكمة في تمقي قضايا مرفوعة من جانب أفراد ومنظمات غير

حكومية.

 -2حتى يوـ  20ديسمبر عاـ  3100صادقت ست وعشروف دولة مف الدوؿ األعضاء في االتحاد
األفريقي عمى البروتوكوؿ المؤسس لممحكمة  ،وىذه الدوؿ ىي :الجزائر ،بوركينا فاسو ،بوروندي،
الكونجو ،كوت ديفوار ،جزر القمر ،الجابوف ،جامبيا ،غانا ،كينيا ،ليبيا ،ليسوتو ،ماالوي ،مالي،

م وريتانيا ،موريشيوس ،موزمبيؽ ،النيجر ،نيجيريا ،أوغندا  ،رواندا ،السنغاؿ ،جنوب أفريقيا ،تنزانيا،
توجو وتونس.

 -2ويجدر في ىذا المقاـ أف ِّ
نذكر أف كافة الدوؿ الثالثة والخمسيف األعضاء في االتحاد األفريقي كانت
قد صادقت بالفعؿ عمى الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب ،وقامت بتفويض المحكمة في

تفسيره وضماف تطبيقو .وىذا يوضح مدى التفاوت بيف عدد الدوؿ التي صادقت عمى البروتوكوؿ
والتي صادقت عمى الميثاؽ.

 -1قامت خمس دوؿ فقط مف بيف الدوؿ الستة والعشريف التي صادقت عمى البروتوكوؿ بإيداع اإلعالف
الخاص بقبوؿ اختصاص المحكمة واإلقرار بواليتيا في نظر القضايا المرفوعة مف أفراد أو منظمات
غير حكومية ...وىذه الدوؿ الخمسة ىي :بوركينا فاسو وغانا وماالوي ومالي وتنزانيا.

ثانيا :المسائل القضائيـــة:
 -9في الوقت الذي لـ تشر فيو المحكمة إلى قياميا بأى نشاط قضائي في تقرير األنشطة الذي تقدمت

بو في عاـ  ، 3101فإنو مف األمور المشجعة اإلشارة إلى أف المحكمة تمقت في الفترة ما بيف

شيرى مارس وديسمبر  ، 3100أربع عشرة قضية وطمبيف لمحصوؿ عمى رأى استشاري .وقد قامت

المحكمة بالبت في سبعة مف ىذه القضايا.

 -01وفيما يمي قائمة بالقضايا السبعة التي قامت المحكمة بالبت فييا:
 القضية رقـ  – 113/3100سفياف أبابو ضد جميورية الجزائر الشعبية الديمقراطية.
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 القضية رقـ  – 112/3100دانييؿ عماري ومولوجيتا سماري ضد جميورية موزمبيؽ وخطوط طيراف
موزمبيؽ.

 القضية رقـ  – 112/3100إتحاد القانونييف األفارقة مف أجؿ اإلدارة الرشيدة ضد جميورية
كوت ديفوار.

 القضية رقـ  – 112/3100يوسؼ أبابو ضد المممكة المغربية.

 القضية رقـ  – 111/3100إيكولو موندي الكسندر ضد الكاميروف ونيجيريا.
 القضية رقـ  – 101/3100أيفوا مبوزو صمويؿ ضد البرلماف األفريقي.

 القضية رقـ  – 103/3100االتحاد الوطني لنقابات قطاع التعميـ ) (CONSEYSEDضد
جميورية الجابوف.
 -00وفيما يتعمؽ بالقضايا رقـ  111/3100و  112/3100و  113/3100فقد خمصت المحكمة إلى
أنيا ليس لدييا اختصاص لتمقييا ألنو بالرغـ مف أف الدوؿ المػُدعي عمييا قد صادقت عمى البروتوكوؿ
المؤسس لممحكمة ،إال أنيا لـ تودع اإلعالف الخاص بو بمقتضى المادة ( 22 )2مف البروتوكوؿ
ذاتو .بؿ إف المحكمة قررت إحالة تمؾ القضايا إلى المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب وذلؾ

وفقاً لممادة ( 2 )2مف البروتوكوؿ.

 -03أما فيما يتعمؽ بالقضيتيف  103/3100و 112/3100

فقد قررت المحكمة أنيا ليس لدييا

اختصاص لتناوليما – إذ أنو بالرغـ مف أف الدوؿ المدعي عمييا قد صادقت عمى البروتوكوؿ المؤسس

لممحكمة فإف المنظمات غير الحكومية التي رفعت تمؾ القضايا ال تحظى بوضع مراقب لدى المجنة

األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب وذلؾ وفقاً لممادة ( 2 )2مف البروتوكوؿ .ولذلؾ قررت المحكمة

إحالة القضية رقـ  112/3100إلى المجنة األفريقية.

 -02وفيما يتعمؽ بالقضية رقـ  ،112/3100فقد خمصت المحكمة إلى أنيا ،مف حيث الشكؿ ،ليس لدييا

اختصاص ألف المممكة المغربية – وىي الدولة المدعي عمييا في تمؾ القضية – ليست عضواً في
االتحاد األفريقي ولـ تصادؽ عمى البروتوكوؿ.

 -02كما قررت المحكمة أيضاً ،أنو فيما يتعمؽ بالقضية رقـ  ، 101/3100فإنو ليس لدييا إختصاص مف
حيث الشكؿ لتناوؿ تمؾ القضية التي تستند [لى فرؽ لعقد العمؿ.
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 -02وقد تـ إبالغ الدوؿ المدعي عمييا بكافة الق اررات التي اتخذتيا المحكمة بشأف تمؾ القضايا.
 -02وفي يوـ  20ديسمبر  ،3100كانت ىناؾ سبع قضايا ما زالت قيد بحث المحكمة .وقد أصدرت
المحكمة أم اًر قضائياً بإتخاذ إجراءات تحفظية مؤقتة في إحدى تمؾ القضايا المعروضة عمى المحكمة،
وىي القضية رقـ  112/3100والخاصة بالمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب ضد الجماىيرية

العربية الميبية اإلشتراكية العظمى.
 -02وحرصاً مف المحكمة عمى إدارة القضايا بطريقة فعالة ،فقد اعتمدت نظاماً خاصاً بالممارسة القضائية
الداخمية وبدأت في دراسة التعميمات الخاصة بقمـ المحكمة.

ثالثا :المسائل اإلداريــــــــــــــــــــــــــــة:
أوالً  :إنعقاد دورات المحكمـــــــــة
 -18مف الجدير بالذكر أف جميع القضاة ،باستثناء رئيس المحكمة ،يعمموف دوف تفرغ .ونتيجة لذلؾ تعمؿ
المحكمة مف خالؿ أربع دورات عادية في العاـ ،كما يمكف الدعوة إلى عقد دورات استثنائية كمما
اقتضت الضرورة.
 -19وخالؿ الفترة قيد النظر في ىذا التقرير عقدت المحكمة الدورات التالية-:
 الدورة العادية العشروف في الفترة مف  14إلى  25مارس  2011في مدينة أروشا ،بتنزانيا.
 الدورة العادية الحادية والعشروف في الفترة مف  6إلى  17يونية  2011في مدينة أروشا ،بتنزانيا.
 الدورة العادية الثانية والعشروف في الفترة مف  12إلى  23سبتمبر  2011في مدينة أروشا ،بتنزانيا.
 الدورة العادية الثالثة والعشروف في الفترة مف  5إلى  16ديسمبر  2011في مدينة أك ار بغانا.
 الدورة االستثنائية الرابعة في الفترة مف  26إلى  30سبتمبر  2011في مدينة أروشا بتنزانيا.
 -20تضمف ىذا التقرير في أقسامو المختمفة عرضاً لمموضوعات التي تـ بحثيا وتناوليا خالؿ ىذه الدورات.
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ثانياً  :العرض عمى أجهزة السياسات التابعة لالتحاد األفريقي:
 ) 1مشاركة المحكمة في قمـة ينايــر 1111
 -21تـ تمثيؿ المحكمة في الدورة العادية الحادية والعشريف لمجنة الممثميف الدائميف ،والدورة العادية الثانية
عشرة لممجمس التنفيذي ،والقمة السادسة عشرة لرؤساء دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي ،وذلؾ في
العاصمة األثيوبية أديس أبابا حيث عرضت المحكمة موازنتيا المالية لعاـ  2011إلى جانب تقرير
أنشطتيا عف عاـ  ،2010وقد اعتمد المجمس التنفيذي الموازنة المالية لممحكمة عف عاـ  2012وأخذ
عمماً بتقرير األنشطة.
 )1مشاركة المحكمة في قمة يونيــة 1111
 -22تـ تمثيؿ المحكمة في الدورة العادية الثانية والعشريف لمجنة الممثميف الدائميف والدورة العادية التاسعة
عشرة لممجمس التنفيذي والقمة السابعة عشرة لرؤساء دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي التي عقدت في
ماالبو بغينيا االستوائية حيث عرضت المحكمة تقرير أنشطتيا النصفي عف الفترة مف يناير إلى مايو
 2011الذي اعتمده المجمس التنفيذي وقرر فيما بيف جممة أمور أخرى" :مطالبة لجنة الممثميف
الدائميف مف خالؿ لجنتيا الفرعية المعنية باإلصالحات الييكمية بالنظر فيما تقدمت بو المحكمة مف
مقترحات بشأف الييكؿ اإلداري الجديد لقمميا ،عمى أف تقوـ المجنة الفرعية بصياغة توصيات مناسبة
وترفعيا لممجمس التنفيذي لينظر فييا أثناء دورتو العادية القادمة في شير يناير  ،"2012كما طمب
المجمس التنفيذي " التفعيؿ الفوري لما ورد بالموازنة المالية لممحكمة لعاـ  2011بشأف وضع القضاة".
 )3مشروع الموازنة المالية لممحكمة لعام :1111
 -23قامت المحكمة في شير مارس  2011بدراسة واعداد مشروع موازنتيا المالية لمعاـ المالي ،2012
وقدمتيا إلى مفوضية االتحاد األفريقي.
 -24في  28نوفمبر  2011تـ عرض مشروع الموازنة المالية لممحكمة لعاـ  2012عمى المجنة الفرعية
االستشارية المعنية بالشئوف المالية واإلدارية والموازنة وىي لجنة تابعة لمجنة الممثميف الدائميف .وقد بمغ
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إجمالي الموازنة  8563392دوال اًر أمريكياً ،متضمنة  6478071كمساىمات مف الدوؿ األعضاء
(لمموازنة التشغيمية) باإلضافة إلى  2085321كتمويؿ مف الشركاء والجيات المانحة ( الموازنة
البرامجية) .وقد اعتمد المجمس التنفيذي في دورتو االستثنائية المنعقدة في أديس أبابا بأثيوبيا في
 12نوفمبر  2011ىذه الموازنة بإجمالي  8562992دوال اًر أمريكياً منيا  6478071كموازنة تشغيمية
و 2084921كموازنة برامجية.
 )4الهيكل التنظيمي الجديد لقمم المحكمــــة
 -52أصدر المجمس التنفيذي ،في دورتو العادية الثالثة عشرة بمدينة شرـ الشيخ بجميورية مصر العربيػة فػي
الفتػرة مػػف  52إلػػى  52يونيػػة  ،5002ق ػ ارره رقػػـ ) .EX.CL/Dec. 449 (XIIIوالػػذي يصػػرح فيػػو
لممحكمة األفريقية بتقديـ ىيكؿ تنظيمي جديد لقمـ المحكمة في غضوف عاـ  .5002وفي دورتو العادية
الرابع ػػة عشػ ػرة  ،المنعق ػػدة ف ػػي أدي ػػس أباب ػػا بأثيوبي ػػا ف ػػي الفتػ ػرة م ػػف  52إل ػػى  00ين ػػاير  ،5002أص ػػدر
المجمػػس التنفيػػذي ق ػ ارره رقػػـ ) EX.CL/Dec. 483 (XIVالػػذي اسػػتدعى فيػػو ق ػ ارره السػػابؽ رقػػـ
) ، EX.CL/Dec. 449 (XIIIوطمػػب مػػف لجنػػة الممثمػػيف الػػدائميف د ارسػػة المقترحػػات المقدمػة مػػف
المحكمػػة حػػوؿ الييكػػؿ التنظيمػػي الجديػػد لقمػػـ المحكمػػة ،واصػػدار توصػػيات تُرفػػع إلػػى المجمػػس التنفيػػذي
لمنظر فييا في دورتو التالية.
 -52وباإلضافة إلى الق اررات السابقة  ،تقدمت المحكمة إلى مفوضية االتحاد األفريقي في شير مايو ،5002
بعدة مقترحات تتعمؽ بييئة قمـ المحكمة ،كمػا قامػت بإرسػاؿ خطػاب متابعػة يتعمػؽ بػنفس الموضػوع فػي
شػػير مػػايو  .5000وعقػػب اجتمػػاع ُعقػػد بػػيف ىيئػػة قمػػـ المحكمػػة وسػػكرتارية مجموعػػة عمػػؿ مفوضػػية
االتحاد األفريقي في الفترة مف  52إلػى  52مػايو  ،5000قامػت المحكمػة بتقػديـ مقترحػات جديػدة حػوؿ
الييكؿ التنظيمي لقمـ المحكمة تنفيذاً لما تـ االتفاؽ عميو مع مجموعة عمؿ المفوضية.
 -52ىػػذا وقػػد أصػػدر المجمػػس التنفيػػذي لالتحػػاد األفريقػػي فػػي دورتػػو العاديػػة الثامنػػة عشػرة المنعقػػدة فػػي أديػػس
أبابػػا بأثيوبيػػا فػػي الفت ػرة مػػف  52إلػػى  52ينػػاير ، 5000ق ػ ارره رقػػـ). EX.CL/Dec.602 (XVIII
يطمب فيو مف المفوضية ومف لجنة الممثميف الدائميف – مف خالؿ لجنتيا الفرعية المعنية باإلصالحات
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الييكمية – القيػاـ بد ارسػة المقترحػات الييكميػة الخاصػة بػأجيزة االتحػاد األفريقػي واصػدار توصػيات تُرفػع
إلى المجمس التنفيذي مف خالؿ لجنة الممثميف الدائميف وذلؾ في الدورة العادية التالية لممجمس والمزمػع
عقدىا في شير يونية  .5000وجدير بالذكر أف قرار المجمس التنفيذي

رقػـ)EX.CL/DEC.634 (XVIII

بشأف التقرير الخاص بأنشطة المحكمة لعػاـ  5000كػاف قػد طمػب مػف لجنػة الممثمػيف الػدائميف ولجنتيػا
الفرعية المعنية دراسة المقترحات التي قدمتيا المحكمة حوؿ موازنتيا وىيكميا التنظيمي.
 -52وفػػي شػػير ديسػػمبر  ،5000قامػػت المحكمػػة بتقػػديـ وعػػرض الييكػػؿ المقتػػرح الجديػػد لقمميػػا أمػػاـ المجنػػة
الفرعية االستشارية المعنية باالصالحات التنظيمية والتابعة لمجنة الممثميف الدائميف .وقد أوصت المجنة
بإضافة  20موظفاً إلى ىيئة قمـ المحكمة ،كما أوصت بأف تـ شغؿ ىذه الوظيفة بشكؿ تػدريجي وعمػى
مراحؿ.
ثالثاً  :تنفيذ بنود الموازنة المالية لممحكمة لعــام :3122
 -52بمغت قيمة الموازنة المالية المخصصة لممحكمة مف مساىمات الػدوؿ األعضػاء مبمػغ  2222220دوال اًر
أمريكياً ،بينما وصؿ حجـ االنفاؽ الفعمي في  00نوفمبر  5000مبمغ  2222022دوال اَر أمريكيػاً بنسػبة
إنجاز .%2292
 -00وباإلضػػافة إلػػى مخصصػػات الموازن ػة مػػف مسػػاىمات الػػدوؿ األعضػػاء ،اعتمػػد المجمػػس التنفيػػذي موازنػػة
المحكمة التي تمػوؿ مػف جانػب الشػركاء الخػارجييف .وقػد بمغػت قيمػة المخصصػات المعتمػدة بإسػيامات
م ػػف برن ػػام دع ػػـ االتح ػػاد األوروب ػػي لالتح ػػاد األفريق ػػي  0252220دوال اًر امريكيػ ػاً ..أُنف ػػؽ مني ػػا حت ػػى
 00نوفمبر  5000مبمغ  222022دوال اًر أمريكياً بنسبة تحقؽ .% 5292
 -00بمغػ ػػت إسػ ػػيامات الوكالػ ػػة األلمانيػ ػػة ل نمػ ػػاء الػ ػػدولي(  )GIZمبمػ ػػغ  220222دوال اًر أمريكي ػ ػاً  ،أنفقػ ػػت
المحكمة منيا حتى  00نوفمبر  5000مبمغ  520222دوال اًر أمريكياً بنسبة إنجاز .%5292
 -05بمغت إسيامات مؤسسة ماؾ آرثر  020000دوال اًر أمريكياً أنفقػت المحكمػة منيػا  20220دوال اًر أمريكيػاً
بنسبة إنجاز .%0292
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رابعاً  :التوظيف وتنمية قـدرات العاممــــــــين
 )2تعيين الموظفين
 -00طبقاً لممادة  52مف البروتوكوؿ الصادر في  2يونية  0222بشأف تأسيس المحكمػة فإنػو " يتعػيف عمػى
المحكمػػة اختيػػار رئػػيس قمميػػا وكافػػة العػػامميف بػػو مػػف بػػيف مػواطني الػػدوؿ األعضػػاء فػػي منظمػػة الوحػػدة
األفريقية وذلؾ وفقاً لمقواعد واإلجراءات المعموؿ بيا".
 -02اعتمد المجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي الييكؿ التنظيمي المبدئي لقمـ سجؿ المحكمػة والػذي يضػـ 22
وظيفة وذلؾ في قراره رقـ ) EX.CL/331(X1الصادر في يونية .5002
 -02بحموؿ  00ديسمبر  5000تـ شغؿ  20وظيفة مف إجمالي الوظائؼ السػتة واألربعػيف المعتمػدة .وجػدير
بالذكر أف ثالثة موظفيف تركوا العمؿ في المحكمة خالؿ عاـ . 5000
 -02خػالؿ الفتػرة الزمنيػة التػي يغطييػا ىػذا التقريػر انتيػت المحكمػة مػف إجػراءات تعيػيف رئػيس قمػـ المحكمػة،
ومترجـ فوري/تحريري (المغة الفرنسية) ،ومسئوؿ أوؿ معمومات واتصاالت ،وموظؼ توثيػؽ ،وأخصػائي
المعمومات واالتصاالت  ،وسكرتير لقسـ المغة العربية.
 -02وتُستكمؿ اآلف إجراءات شغؿ الوظائؼ الثالثة المتبقية وىي 5 :متػرجـ فػوري/تحريري (لغػة عربيػة ولغػة
برتغالية) وسكرتير لقسـ المغة البرتغالية .ولـ يعثر حتى اآلف عمى موظفيف مناسبيف ليذه الوظائؼ.
 )3مــــد آجال العقــــــــــــــــــــــود:
 -02قامػػت المحكمػػة بتقيػػيـ أداء العػػامميف الػػذيف خػػدموا لمػػدة ثػػالث سػػنوات وقػػررت مػػد آجػػاؿ عقػػودىـ لعػػاميف
إضافييف.
)4

تدريـــــب الموظفـــــين:
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 -29خالؿ الفترة الزمنية التي يغطييا ىذا التقرير اتبعت المحكمة سياسة تدريبية تمتد مف عاـ  3101حتى
عاـ  ، 3102كما أعدت خطة تدريبية لعاـ .3103

 -21في عاـ  3100واصمت المحكمة توفير التدريبات المغوية عبر اإلنترنت (أوف اليف) سواء لمقضاة أو
لمموظفي ف كما حصؿ أحد القضاة وأثناف مف الموظفيف عمى دورة تدريبية مكثفة في المغة الفرنسية في

فرنسا بدعـ مف المنظمة الدولية الفرانكفونية .وخالؿ نفس الفترة شارؾ أحد القضاة وموظفاف آخراف في

دورة تدريبية مكثفة في المغة اإلنجميزية في كينيا.

 -20حصؿ المستشاروف القانونيوف ونائب رئيس قمـ المحكمة عمى تدريب مكثؼ في مجاؿ البحوث القانونية
وصياغة األحكاـ.
 -23في إطار برنام تبادؿ المعرفة والخبرات مع المحاكـ اإلقميمية األخرى ،قاـ أربعة مف القضاة ونائب
رئيس قمـ المحكمة بزيارة كؿ مف المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة

العدؿ الدولية.

 -22كما شارؾ ثالثة مف موظفي المحكمة في تدريب حوؿ النظـ المتكاممة إلدارة المعمومات )(IMIS
نظمتو مفوضية االتحاد األفريقي ،وجدير بالذكر أف تدريب موظفي المحكمة ييدؼ إلى دعـ وتعزيز

مستوى معرفة كؿ منيـ بمجاالت عممو ،ومساعدتيـ عمى تممؾ الميارات المغوية وعمى استخداـ
المعمومات الجديدة وتكنولوجيات االتصاؿ والتواصؿ.
خامساً :األنشطـــــة الترويجيــــــــــــــــة:
 -22حيث أف المحكمة تعتبر كياناً جديداً نوعاً ما فقد تقرر اإلفادة مف المساعدات المالية المقدمة مف

شركاء مثؿ االتحاد األوروبي والوكالة األلمانية لالتحاد الدولي في بعض األنشطة التي تروج لممحكمة
وما تقوـ بو مف أنشطة.

 -22وفي ىذا اإلطار قامت المحكمة خالؿ الفترة الزمنية قيد الدراسة بالعديد مف األنشطة الترويجية مف
بينيا-:
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أ ) أنشطـة عمى مستوى القـــــــارة:
 (1المؤتمر القاري لمترويج لممحكمة األفريقية في ليمونجوي بماالوي ،من  9إلى  11مارس :1111
 -46يعتبر ىذا المؤتمر أحد أكبر األنشطة الترويجية التي نظمتيا المحكمة في الفترة المعني بيا ىذا
التقرير .حيث تـ تنظيمة بالتعاوف مع حكومة جميورية ماالوي .ومع الييئة القضائية  ،وذلؾ تحت
عنواف "المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب :شريكم الجديد لدعم حرية حقوق اإلنسان في أفريقيا".

 -47قاـ فخامة رئيس جميورية ماالوي بافتتاح المؤتمر الذي حضره ما يزيد عف مائة مشارؾ يمثموف ست
وعشريف دولة مف الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي ىي -:أنجوال وبنيف وبوركينا فاسو وبوروندي
والكاميروف والكونجو وكوت ديفوار ومصر وأثيوبيا وجامبيا وغانا وكينيا وماالوي ومالي وموريشيوس
وموزمبيؽ وناميبيا ونيجيريا ورواندا والسنغاؿ وجنوب أفريقيا وتنزانيا وتوجو وأوغندا وزامبيا وزمبابوي.
كما كاف مف بيف المشاركيف ممثموف لمجاف الوطنية لحقوؽ اإلنساف والييئات الدبموماسية واتحادات
المحاميف والجامعات والييئات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوؽ اإلنساف والييئات
دينية ووسائؿ اإلعالـ مف كؿ أنحاء القارة .وقد تحاور الجميع مف منظور تعزيز حماية حقوؽ األنساف
في افريقيا عف طريؽ زيادة الوعي بالمحكمة وتشجيع الجماىير عمى التقدـ بقضاياىـ إلى المحكمة
وتعجيؿ التصديؽ عمى البروتوكوؿ وايداع اإلعالف الخاص بالسماح لألفراد والمنظمات غير الحكومية
بالمجوء إلى المحكمة والتواصؿ معيا.
 -48وفي نياية المؤتمر أصدر المشاركوف بياناً ختامياً ،أعربوا فيو كممثميف لجميع األطراؼ صاحبة
المصمحة عف التزاميـ بدعـ المحكمة والتروي ليا وألنشطتيا.
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 )1النـــدوة التشاورية والتعريفيـــة الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في أفريقيا في الفترة من
 11إلى  11نوفمبر  1111في أروشا ،تنزانيا:
 -49قامت المحكمة ،بالتعاوف مع شبكة المؤسسات الوطنية األفريقية المعنية بحقوؽ اإلنساف )(NANHRI
بتنظيـ ىذه الندوة والتي تمثؿ أوؿ لقاء مف نوعو بيف المحكمة وبيف المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف
في أفريقيا.
 -50وقد حضر الندوة نائب رئيس شبكة المؤسسات الوطنية األفريقية لحقوؽ اإلنساف وبعض رؤساء
وأعضاء ىذه المؤسسات في تسع وعشريف بمداً أفريقياً ىي :بنيف وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميروف
وكوت ديفوار وجيبوتي وأثيوبيا والجابوف وغانا وغينيا وكينيا وليبيريا ومدغشقر وماالوي ومالي
وموريشيوس وناميبيا والنيجر ونيجيريا ورواندا والسنغاؿ وسيراليوف وجنوب أفريقيا وسوازيالند وتنزانيا
وتوجو وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.
 -51وقد كاف اليدؼ األساسي لمندوة ىو رفع مستوى الوعي بشأف المحكمة لدى المؤسسات الوطنية لحقوؽ
اإلنساف في أفريقيا ،بيدؼ البحث معاً عف السبؿ والوسائؿ الكفيمة بإشراؾ الحكومات ومؤسسات
المجتمع المدني في االستفادة الفعالة مف خدمات المحكمة األفريقية ،وحث الدوؿ التي لـ تصادؽ بعد
عمى البروتوكوؿ إلى المصادقة عميو والى إيداع اإلعالف الخاص بالسماح لألفراد ولممنظمات غير
الحكومية بالوصوؿ إلى المحكمة والتواصؿ معيا.
 -52وفي نياية الندوة اعتمد المشاركوف خطة عمؿ وتعدوا بتطبيقيا.
ب) ندوات وزيارات تعريفية عمى المستوى الوطـــــــني:
 -53إف األىداؼ الرئيسية لرفع مستوى الوعي العاـ بشأف المحكمة ىي ..تشجيع والحث عمى المصادقة
عمى البروتوكوؿ وايداع اإلعالف بموجب المادة  )6(34مف البروتوكوؿ ،وتعريؼ المدعيف المنتظريف
بكيفية الوصوؿ إلى المحكمة واإلجراءات الواجب عمييـ اتباعيا ،وتشجيع الجماىير عمى المجوء إلى
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المحكمة لتسوية النزاعات المتعمقة بحقوؽ اإلنساف وعمى اإلفادة منيا في الحصوؿ عمى آراء
استشارية ..وعمى ذلؾ فقد أطمقت المحكمة حممة لمتعريؼ بيا عبر القارة األفريقية.
 -54وقد اتبعت المحكمة في حممتيا ىذه استراتيجية ذات شقيف.
 -55يستيدؼ الشؽ االستراتيجي األوؿ الدوؿ األطراؼ في البروتوكوؿ والتي أودعت األعالف الذي يسمح
لألفراد ولممنظمات غير الحكومية بالمجوء إلى المحكمة  ..وتركز ىذه االستراتيجية عمى توفير األدوات
التي يحتاجيا ىؤالء األفراد وتمؾ المنظمات (بما في ذلؾ اتحادات المحاميف والمجتمع المدني بوجو
عاـ ) لموصوؿ إلى المحكمة .وقد نظمت المحكمة ندوتيا التعريفية الوطنية األولى في شير ديسمبر
 2010في مدينة دار السالـ بتنزانيا ثـ اعقبتيا بعدد مف الندوات التعريفية في بوركينا فاسو ومالي ثـ
غانا.
 -56وفي كؿ ىذه الندوات تـ دعوة السمطات الحكومية العميا لممشاركة ،ففي بوركينا فاسو تقابؿ وفد
المحكمة مع وزير العدؿ ورئيس القضاة ورئيس المحكمة الدستورية .أما في مالي فقد التقى وفد
المحكمة األفريقية مع رئيس جميورية مالي ووزير العدؿ .وفي غانا تقابؿ وفد المحكمة مع نائب رئيس
الجميورية والنائب العاـ ووزير العدؿ.
 -57أما االستراتيجية الثانية فقد استيدفت الدوؿ التي صادقت عمى البروتوكوؿ ولكنيا لـ تودع اإلعالف
بعد .وتسعى ىذه االستراتيجية إلى تشجيع تمؾ الدوؿ عمى إيداع ىذا اإلعالف .وذلؾ عف طريؽ قياـ
وفد المحكمة بمقابمة ممثميف يشغموف مناصب عميا بالدولة ،وكذا مقابمة العناصر الناشطة في المجتمع
المدني وذلؾ لتعريفيـ بالمحكمة وأنشطتيا .ومف الدوؿ التي تـ بالفعؿ زيارتيا مف ىذه الفئة :الجابوف
وموزمبيؽ ونيجيريا وجنوب افريقيا وأوغندا.
 -58ففي الجابوف تقابؿ وفد المحكمة مع سكرتير عاـ مكتب رئيس الدولة (نائباً عف الرئيس) ومع وزير
الشئوف الخارجية والتعاوف الدولي والفرانكفونية ،ومع الوزير المسئوؿ عف العالقات مع البرلماف
والمؤسسات الدستورية ،ومع الوزير المسئوؿ عف التكامؿ اإلقميمي لمنيباد وحقوؽ اإلنساف ،ومع رئيس
الجمعية الوطنية ومع رئيس المحكمة الدستورية في الجابوف.
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 -59وفي موزمبيؽ ،التقى وفد المحكمة مع رئيس الجميورية ومع رئيس البرلماف ورئيس القضاة ووزير
الشئوف الخارجية ووزير العدؿ.
 -60وفي نيجيريا ،التقى ممثمو المحكمة مع نائب رئيس جميورية نيجيريا االتحادية ،ومع رئيس مجمس
النواب ومع رئيس مجمس الشينع ونائبو ومع رئيس القضاة ووزير الشئوف الخارجية ووزير العدؿ ومع
لجنة حقوؽ اإلنساف.
 -61أ ما في جنوب أفريقيا فقد تقابؿ ممثمو المحكمة مع الوزير المسئوؿ عف رصد وتقييـ األداء العاـ وذلؾ
في مكتب رئيس جميورية جنوب أفريقيا ،ومع رئيس البرلماف ونائب وزير العدؿ ومع رئيس المجمس
الوطني لممقاطعات .والى جانب الزيارات التعريفية وزيارات المجامالت قاـ وفد المحكمة بالتعاوف مع
جامعة جنوب أفريقيا بتنظيـ محاضرة عامة حوؿ المحكمة األفريقية.
 -62وفي أوغندا ،تقابؿ ممثمو المحكمة مع نائب رئيس الجميورية ومع رئيس البرلماف ونائب رئيس القضاة
ووزير الشئوف الخارجية ومساعد النائب العاـ ،وكذا مع لجنة حقوؽ اإلنساف.
 -63والى جانب النيجيف السابقيف تمجأ المحكمة إلى سبؿ التأييد والمناصرة مف أجؿ حث الدوؿ التي لـ
تصادؽ حتى اآلف عمى البروتوكوؿ ،ويتـ ذلؾ بشكؿ أساسي مف خالؿ اجتماعات قمة االتحاد
األفريقي واألجيزة األخرى المعنية بالسياسات وكذا مف خالؿ التفاعؿ المباشر مع ممثمي الدوؿ
والحكومات.
ج ) أنشطة ترويجيــة أخــــــــرى:
 -64إلى جانب األنشطة القارية والندوات والزيارات التعريفية ،فقد تـ دعوة المحكمة لممشاركة في بعض
الفعاليات واألنشطة بيدؼ إبراز صورة المحكمة ،ومف ىذه الفعاليات-:
 ندوة حوؿ النظاـ األفريقي لحقوؽ اإلنساف – األساليب العممية لوضع استراتيجيات التقاضي الفعاؿ
في تونس في الفترة مف  5إلى  7أبريؿ .2011
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 منتدى المنظمات غير الحكومية قبيؿ الدورة العادية التاسعة واألربعيف لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف
والشعوب في بانجوؿ ،بجميورية جامبيا في الفترة مف  25إلى  27ابريؿ .2011
 الدورة العادية التاسعة واألربعوف لمجنة األفريقية لحقوؽ األنساف والشعوب في بانجوؿ ،جامبيا في
الفترة مف  28أبريؿ إلى  12مايو .2011
 احتفاالت يوـ أفريقيا في دار السالـ بتنزانيا يوـ  25مايو .2011
 ورشة عمؿ حوؿ استراتيجيات المناصرة والتأييد والتقاضي أماـ محكمة العدؿ بشرؽ أفريقيا ،والمحكمة
األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب وقد تـ تنظيميا في كيجالي برواندا في الفترة مف  25إلى 26
مايو .2011
 مؤتمر حوؿ حقوؽ المرأة األفريقية في ممكية األراضي والوصوؿ إلى العدالة في نيروبي ،كينيا في
الفترة مف  31مايو إلى  2يونية .2011
 ورشة عمؿ تدريبية لمنظمات المجتمع المدني األفريقية حوؿ التعرؼ عمى االتحاد األفريقي  ،وقد
نظمت في أبوجا بنيجيريا في الفترة مف  21إلى  23يولية.
 الندوة اإلفتتاحية لطمبة الحقوؽ حوؿ النظاـ األفريقي لحقوؽ اإلنساف في تنزانيا يوـ  25يولية
.2011
 سمسمة محاضرات في مبادرة تنمية حقوؽ اإلنساف في بريتوريا بجنوب أفريقيا يوـ  28يولية .2011
 االجتماع الثالث لممستشاريف القانونييف لالتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية اإلقميمية مف  11إلى
 13يولية في أروشا ،تنزانيا.
 اجتماع مفوضية االتحاد األفريقي بشأف تدريب منظمات المجتمع المدني األفريقية حوؿ التعرؼ عمى
ىياكؿ االتحاد األفريقي وعمميات انخاذ القرار ،وقد عقد يوـ  27أغسطس  2011في بورت
ىاركورت ،نيجيريا.
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 اجتماع حوؿ معيد  2011لحقوؽ اإلنساف الخاص بالجمعية العمومية السنوية التحاد المحاميف
النيجيرييف .يوـ  24أغسطس  ،2011في أبوجا ،بنيجيريا.
 مؤتمر الجمعية الدولية لمقانونييف المعنييف بقانوف الالجئيف .وىو مؤتمر حوؿ حماية حقوؽ الالجئيف
وقد ُعقد في سموفينيا مف  7إلى  9سبتمبر .2011
 افتتاح االجتماع الخامس لمبرلماف األفريقي مف  3إلى  6أكتوبر  2011في ميدراند بجنوب أفريقيا.
 ورشة عمؿ تدريبية لنشطاء المجتمع المدني في أفريقيا حوؿ اآلليات اإلقميمية والدولية لحقوؽ األنساف
في أفريقيا  ،وقد ُنظمت في الفترة مف  14إلى  18أكتوبر  2011في بانجوؿ بجامبيا.
(يعقد كؿ عاميف) ،وقد عقد في
 المؤتمر الثامف لشبكة المؤسسات الوطنية األفريقية لحقوؽ االنساف ُ
كيب تاوف بجنوب أفريقيا مف  19إلى  20أكتوبر .2011

 منتدى المنظمات غير الحكومية الذي عقد في بانجوؿ بجامبيا قبؿ الدورة العادية الخمسيف لمجنة
األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب.
 األنشطو التي أقيمت بمناسبة اإلحتفاؿ بمرور ثالثيف عاماً عمى اعتماد الميثاؽ األفريقي وذلؾ في
بانجوؿ بجامبيا.
 الدورة العادية الخمسيف لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب التي ُعقدت في بانجوؿ بجامبيا في
الفترة ما بيف  24أكتوبر و 5نوفمبر .2011

 المؤتمر السنوي الخامس ل دارة المعنية بالممارسة القانونية بإتحاد المحاميف النيجيرييف الذي ُعقد في
الفترة ما بيف  17 – 15نوفمبر  2011بأبوجا بنيجيريا.

 نشر وتوزيع مجموعة مف المطبوعات لمدعاية والتروي .
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 -65قامت المحكمة بتنظيـ مسابقة لكتابة المقاؿ عمى مستوى طمبة كميات الحقوؽ بالجامعات األفريقية.
كما تقدمت بمبادرة تدعو إلنتاج فيمـ وثائقي حوؿ المحكمة األفريقية .وتيدؼ تمؾ األنشطة إلى دعـ
التواصؿ مع الجماىير وذلؾ باإلضافة إلى نشر الوعي حوؿ دور المحكمة.
سادساً :العالقات بين المحكمة والمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب:
 -66قرر كؿ مف المحكمة والمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب ،خالؿ االجتماعات التي ُعقدت عاـ
 ، 2010التوفيؽ بيف النظـ الداخمية الخاصة بيما واضفاء الطابع المؤسسي عمى التعاوف بينيما عبر
عقد اجتماعات دورية .وقد عقد اإلجتماع األوؿ لييئتي مكتب المحكمة والمجنة األفريقية في ليمونجوي
في  8مارس .2011
 -67لقد تـ تمثيؿ المحكمة في الجمسات العمنية لمدورتيف العاديتيف رقـ  45و  50التي عقدتيما المجنة
األفريقية في أبريؿ /مايو  2011وأكتوبر /نوفمبر  2011ببانجوؿ بجامبيا.
 -68شاركت المجنة األفريقية في المؤتمر القاري لمتروي لممحكمة الذي عقدتو المحكمة في شير مارس
.2011
 -69قامت المجنة األفريقية برفع قضية أماـ المحكمة ،في الوقت الذي أحالت فيو المحكمة أربع قضايا إلى
المجنة حتى تاريخو.
سابعاً :المساهمة في المشروع الخاص بتوسيع اختصاص المحكمة ليشمل المسائل الجنائية:
 -70شاركت المحكمة في اإلعداد لمبروتوكوؿ المؤسس لمحكمة أفريقية ذات اختصاص جنائي وذلؾ إثر
القرار الصادر عف القمة األفريقية ) Assembly / AV/ Dec. 213 (XIIفي فبراير  2009الذي
يدعو مفوضية االتحاد األفريقي إلى التشاور مع كؿ مف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب
والمحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب مف أجؿ النظر في اآلثار الناجمة عف تزويد المحكمة
بصالحيات الحكـ في جرائـ دولية كاإلبادة الجماعية والجرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ الحرب.
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 -71وخالؿ الفترة قيد النظر ،تـ تمثيؿ المحكمة في شيري مارس ومايو  2011في االجتماع الرابع
والخامس لمجزء الحكومييف المعنييني بيذا الموضوع.
 -72كما تـ تمثيؿ المحكمة في اجتماع المتابعة الذي عقدتو مفوضية االتحاد األفريقي في الفترة ما بيف 31
أكتوبر و  4نوفمبر  2011لوضع الممسات األخيرة حوؿ مشروع الوثيقة المقرر عرضيا عمى اجتماع
وزراء العدؿ.
ثامناً :المشاركة في مشروع بشأن وضع إستراتيجية لحقوق اإلنسان في أفريقيـا:
 -73لقد تـ تمثيؿ المحكمة في عدد مف االجتماعات الخاصة بوضع استراتيجية لحقوؽ اإلنساف في أفريقيا.
وخالؿ الفترة قيد النظر ،تـ تمثيؿ المحكمة في االجتماع الذي ُعقد في بانجوؿ بجامبيا يومي  27و

 28أبريؿ  2011العتماد االستراتيجية األفريقية الخاصة بحقوؽ اإلنساف.

تاسعاً :المساهمة في اإلطار الخاص باالتحاد األفريقي بشأن العدالة اإلنتقالية في إفريقيـــا:
 -74لقد تـ تمثيؿ المحكمة في االجتماع التشاوري الخاص بتعزيز دور االتحاد األفريقي والجماعات
اإلقتصادية اإلقميمية في العدالة اإلنتقالية والذي ُعقد يومي  29و  30أبريؿ  2011في بانجوؿ

بجامبيا .وكاف اليدؼ مف ىذا االجتماع ىو التعرؼ عمى الدور الذي يمكف أف يمعبو كؿ مف االتحاد

األفريقي (وبخاصة األجيزة التابعة لو المعنية بحقوؽ اإلنساف) والجماعات اإلقتصادية اإلقميمية ،في
إستتباب القانوف والنظاـ والعدالة في فترات ما بعد الحروب.
عاش ارً :المسائل المتعمقة باتفاقيـة دولة المقــــــــر:
 -75مف الجدير بالذكر أنو وفقاً إلتفاقية دولة المقر المبرمة بيف االتحاد األفريقي وحكومة جميورية تنزانيا
المتحدة يقع مقر المحكمة في أروشا في تنزانيا حيث تعمؿ في مبنى مؤقت ريثما تقوـ الدولة المضيفة
باالنتياء مف بناء مقر دائـ ليا.
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 -76وخالؿ الفترة قيد النظر ،طمبت حكومة جميورية تنزانيا المتحدة مف المحكمة تحديد حجـ قطعة األرض
الالزمة لبناء مقر دائـ ليا ،وبناء عمى ذلؾ تقدمت المحكمة بمقترحاتيا .ثـ طمبت الحكومة مف
المحكمة وضع تصور لمخطط عاـ لممبنى الذي تتطمع إليو.
 -77وباإلضافة إلى ذلؾ ،تـ التوقيع عمى مذكرة تفاىـ بيف المحكمة وحكومة تنزانيا مف أجؿ تشكيؿ لجنة
تسيير مشتركة لتسييؿ عممية تنفيذ بنود اتفاقية المقر.
حادي عشر :التعـــاون مع الشركاء الخارجيــــين:
 -78تتعاوف المحكمة في الوقت الحالي مع ثالثة شركاء خارجييف رئيسييف وىـ :االتحاد األوروبي والوكالة
األلمانية ل نماء الدولي ومؤسسة ماؾ آرثر .وقد قاـ ىؤالء الشركاء  ،خالؿ عاـ  ،2011بدعـ أنشطة
المحكمة بطرؽ متعددة.
 -79ما زالت المحكمة تحصؿ عمى مساعدة مف االتحاد األوروبي مف خالؿ "برنام دعـ االتحاد األفريقي
بمبمغ  55مميوف يورو" .وقد مكنت ىذه المساعدة المحكمة مف اإلضطالع بعدد مف األنشطة خالؿ
عاـ  2011بما في ذلؾ تنظيـ مؤتمر قاري لمتروي لممحكمة وست ندوات وزيارات لمدوؿ األفريقية
لمتعريؼ بالمحكمة.
 -80كما قامت الوكالة األلمانية ل نماء الدولي بدعـ المحكمة في عاـ  2011وتسييؿ االضطالع بالعديد
مف األنشطة بما في ذلؾ تنظيـ مؤتمر قاري لمتروي لممحكمة ومشاركة القضاة في العديد مف المحافؿ
المعنية بحقوؽ اإلنساف وبخاصة منتدى المنظمات غير الحكومية الذي يسبؽ الدورات العادية لمجنة
األفريقية ،وذلؾ باإلضافة إلى المشاركة في الدورات ذاتيا وىذا فضالً عف زيارة القضاة لممحكمة
األوروبية لحقوؽ اإلنساف ،وتنظيـ الندوة التشاورية والتعريفية لممؤسسات الوطنية األفريقية المعنية
بحقوؽ اإلنساف  ،وذلؾ باإلضافة إلى الزيارات الترويجية والمساعدة الفنية لدعـ قدرات المستشاريف
القانونييف.
 -81لقد قدمت مؤسسة ماؾ آرثر مساعدة مالية لدعـ المكتبة الخاصة بالمحكمة.
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 -82وتجدر اإلشارة إلى اإلتصاالت التي تمت – مف خالؿ مفوضية االتحاد األفريقي – مع حكومة اليند،
إذ أف المحكمة أرسمت مقترحاتيا حوؿ ىذا الموضوع إلى المفوضية في نوفمبر .2011

رابعا  :التقييم والتوصيـــــــــــــــــــات:
أوالً  :التقيـــــــــــــــــــــيم:
 -83تود المحكمة أف تتقدـ بالشكر ألجيزة اتخاذ القرار التابعة لالتحاد األفريقي خاصة مؤتمر االتحاد
لرؤساء الدوؿ والحكومات وذلؾ لتوفيرىـ لمموارد المالية لالزمة لتشغيؿ المحكمة.

 -12وتنتيز المحكمة الفرصة لتعرب عف تقديرىا لمدوؿ األطراؼ التي استجابت لمطمبيا بالمشاركة في
األنشطة التريجية والقياـ بيا عمى أراضييا ،كما تتقدـ المحكمة بكؿ الشكر لما قدمتو غمييا ىذه الدوؿ

مف دعـ ومساندة إلنجاح ىذه األنشطة.

 -12وتود المحكمة أيضاً أف تعبر عف عظيـ امتنانيا لحكومة جميورية تنزانيا المتحدة ،الدولة المضيفة لمقر

المحكمة ،لمجيود المبذولة مف أجؿ توفير مباني دائمة كمقر لممحكمة وكذا توفير كؿ التسييالت
األخرى.

 -12كما تتقدـ المحكمة بكؿ الشكر والتقدير لشركاتيا الخارجييف مثؿ االتحاد األوروبي والوكالة األلمانية
لالتحاد الدولي ومؤسسة ماؾ آرثر.
 -12ال شؾ أف الدعـ الذي تتمقاه المحكمة ساعدىا عمى القياـ باألنشطة التالية خالؿ الفترة التي ُيعنى بيا
ىذا التقرير-:
 استالـ ونظر أربع عشرة دعوى قضائية وطمبيف لمحصوؿ عمى رأي استشاري  .وقد تـ البت بصورة
نيائية في سبعة منيا.

 عقد أربع دورات عادية ودورة واحدة استثنائية.
 إعداد وتقديـ الموازنة المالية لعامي  3100و  3103وتقريري األنشطة عف عاـ  3101إلى أجيزة
السياسات التابعة لالتحاد األفريقي.
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 إعداد وتقديـ الييكؿ التنظيمي الجديد لقمـ سجؿ المحكمة إلى أجيزة السياسات باالتحاد األفريقي.
 االضطالع بعدد مف األنشطة الترويجية بما في ذلؾ؛ االجتماعات القارية والندوات التعريفية وزيارات
المجاممة عمى المستوى الوطني وذلؾ إلى جانب المشاركة في العديد مف المحافؿ .

 تعييف المزيد مف موظفي المحكمة وشغؿ الوظائؼ الشاغرة.
 تدريب موظفي المحكمة وتنمية مياراتيـ.
 استمرار التعاوف مع بعض الشركاء الخارجييف.
 التعاوف مع المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب.
 المشاركة في أنشطة تتعمؽ بالمشروع الخاص بتمديد صالحية المحكمة لمتعامؿ مع المسائؿ الجنائية.
 المشاركة في المشروع الخاص بتطوير استراتيجية خاصة بحقوؽ اإلنساف في أفريقيا.
 اإلسياـ في إطار االتحاد األفريقي المعني بالعدالة االنتقالية في أفريقيا.
 إصدار وتوزيع العديد مف المواد الدعائية والترويجية.
 -11ومع ذلؾ  ،فإف المحكمة تود أف تمفت االنتباه إلى أنو عمى الرغـ مف الدعـ الذي تتمقاه مف االتحاد
األفريقي ومف شركائيا الخارجييف فيي مازالت تواجو بعض الصعوبات التي تعوؽ تشغيميا بسالسة
ويسر.

 -19فعمى المستوى القضائي  ،ورغـ أف المحكمة بدأت في تمقي أعداداً متزايدة مف القضايا والطمبات وىو
مف األمور المشجعة إال أف الصالحيات القضائية لممحكمة مازالت ميددة بشكؿ كبير بسبب انخفاض

معدؿ تصديؽ الدوؿ واألعضاء عمى البروتوكوؿ وتدني عدد الدوؿ التي أصدرت اإلعالف .واذا استمر
الحاؿ عمى ما ىو عميو فإف مجمؿ نظاـ الحماية القضائية لحقوؽ اإلنساف عمى المستوى القاري-

والذي تجسده المحكمة – سوؼ يتاثر سمباً بشكؿ واضح.
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 -91فيما يتعمؽ بالسمطة القضائية االستشارية لممحكمة ،تود المحكمة أف تذكر كافة الدوؿ األعضاء في
االتحاد األفريقي وكذا أجيزة االتحاد ومؤسساتو بأف البروتوكوؿ المؤسس لممحكمة يخوؿ ليـ حؽ طمب
اي آراء استشارية مف المحكمة بشأف أي مسألة مف المسائؿ المتعمقة بحقوؽ اإلنساف.

 -90أما مف المنظور اإلداري  ،فإنو يجب اإلشارة إلى أف اإلدارة الفعالة ألعماؿ المحكمة قد تأثرت كثي اًر
بالقصور الموجود في الييكؿ التنظيمي الحالي لقمـ المحكمة والذي ال يوفر ليا الموظفيف الالزميف

لتحقيؽ فعالية إدارة شئوف المحكمة .وىناؾ حاجة ماسة لتدعيـ قدرات قمـ المحكمة سواء مف ناحية
عدد الموظفيف أو الدرجات الوظيفية المناسبة لوظائفيـ.

ثانياً  :التوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات:
 -93نتيجة لكؿ االعتبارات السابؽ ذكرىا فإف المحكمة تطالب قمة رؤساء الدوؿ والحكومات بما يمي-:
 اعتماد الموازنة المالية لممحكمة عف العاـ المالي .3103
 اعتماد الييكؿ التنظيمي الجديد لقمـ المحكمة.
 مناشدة الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي والتي لـ تصادؽ حتى اآلف عمى البروتوكوؿ المؤسس
لممحكمة بأف تصادؽ عميو ،وكذا الدوؿ التي لـ تصدر حتى اآلف اإلعالف الذي يخوؿ لألفراد

ولممنظمات غير الحكومية حؽ المجوء إلى المحكمة والوصوؿ إلييا بشكؿ مباشر.
 دعوة الدوؿ التي صادقت بالفعؿ عمى البروتوكوؿ ولكنيا لـ تصدر إعالنيا بقبوؿ الصالحيات
القضائية لممحكمة لتسمـ طمبات مقدمة مف األفراد أو مف المنظمات غير الحكومية بعد استنزافيـ

لكافة سبؿ التقاضي محمياً .إلى سرعة إصدار اإلعالف.
 دعوة جميع الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي  ،وكافة األجيزة التابعة لالتحاد إلى االستعانة
بالمحكمة ،حيثما وكمما اقتضى األمر لمحصوؿ عمى أي آراء استشارية تتعمؽ بقضايا حقوؽ

اإلنساف.
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قائمة بأسماء السادة قضاة المحكمة األفريقية لحقوق اإل نسان والشعوب
في ديسمبر 3122
مسمسؿ

االس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ

التعاق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد

الدولػ ػ ػ ػػة

المػ ػ ػ ػ ػػدة

تاريخ انتياء العقد

0

سعادة القاضي /جيرارد نيونجيكو (رئيس المحكمة)

2

3103

بوروندي

3

سعادة القاضية /صوفيا أ.ب .أكوفو (نائب الرئيس)

2

3102

غانا

2

سعادة القاضي /جاف موتسينزي

2

3103

رواندا

2

سعادة القاضي /برنارد ـ .نجوبي

2

3102

جنوب أفريقيا

2

سعادة القاضي /موديبو ت .جيندو

2

3103

مالي

2

سعادة القاضي /فاتسا اوجورجوز

2

3102

الجزائر

2

سعادة القاضي /جوزيؼ ف .مولينجا

2

3102

أوغندا

1

سعادة القاضي /أوجستينو س .ؿ .راماداني

2

3102

تنزانيا

9

سعادة القاضي /دنكاف تامباال

2

3102

مالوي

01

سعادة القاضية /إلسي نوانووري طومسوف

2

3102

نيجيريا

00

سعادة القاضي /سيمفاف أورى

2

3102

كوت ديفوار
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