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 مقدـمةأوالً: 

من البروتوكول  1لحقوق اإلنسان والشعوب )المحكمة( بموجب المادة  اإلفريقيةتأسست المحكمة  .1

لحقوق اإلنسان والشعوب المعني بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان  اإلفريقيالخاص بالميثاق 

 يقيةاإلفروالشعوب )سيشار إليه فيما يلي بـ "البروتوكول"(، والذي اعتمدته آنذاك منظمة الوحدة 

 25في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، ودخل البروتوكول حيز النفاذ في  1998يونيو  9في 

 .2004يناير 

( قاضياً ينتخبهم المجلس التنفيذي 11وتتألف من أحد عشر ) 2006بدأت المحكمة عملها في عام  .2

. مقر المحكمة في أروشا بجمهورية تنزانيا اإلفريقيويعينهم مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد 

 المتحدة.

مر ورات العادية لمؤتيتعين على المحكمة رفع تقرير إلى الدمن البروتوكول على أنه : " 31تنص المادة  .3
. ويحدد هذا التقرير، على وجه الخصوص، الحاالت التي لم تمتثل فيها دولة حول أنشطتها اإلفريقيةالقمة 

هذا التقرير السنوي ألداء المحكمة، تم إعداده اتساقاً مع  ".ما لألحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة

 المادة.هذه ما تنص عليه 

، 2020ديسمبر  31يناير إلى  1التي قامت بها المحكمة خالل الفترة من  األنشطة التقرير يصف .4

وعلى نحو خاص األنشطة القضائية واإلدارية والترويجية التي تمت وكذلك ما يتعلق بتنفيذ قرارات 

 المجلس التنفيذي ذات الصلة بتأدية أعمال المحكمة.

 

( الخاص بقبول 6) 34المنصوص عليه في المادة ثانياً: حالة المصادقة على البروتوكول وإيداع اإلعالن 

 اختصاص المحكمة  في تلقي الدعاوى والطلبات من األفراد والمنظمات غير الحكومية

التي صادقت على البروتوكول  اإلفريقي، بلغ عدد الدول األعضاء في االتحاد 2020ديسمبر  31فى  .5

وروندي، الكاميرون، تشاد، الكونغو، كوت ( دولة وهي: الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، ب30ثالثين )

ديفوار، جزر القمر، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، ماالوي، مالي، موريتانيا، 

موريشيوس، موزمبيق، النيجر، نيجيريا، أوغندا، رواندا، الجمهورية العربية الصحراوية 

 .1أنظر جدول ، تونس. ، تنزانيا، توجوأفريقياالديمقراطية، السنغال، جنوب 

، من جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا 2021في عام  أودعتا ( إضافيتان2دقتان )اصمُسجلت  .6

 بيساو على التوالي.

تلقي بفقط اختصاص المحكمة دول ( 8، قبلت ثماني )دولة 32ول األطراف البالغ عددها من بين الد .7

، غامبياو هي: بوركينا فاسو، هذه الدول ، واألفراد والمنظمات غير الحكومية القضايا مباشرة من

أودعت اإلعالن المطلوب و تونس حيث  النيجرو مالي، و مالوي، وبيساو،  -غينيا و غانا، و

 .2( من البروتوكول. انظر الجدول 6) 34بموجب المادة 

 .على التوالي يساو والنيجر، من غينيا ب2021( في عام 2إعالنين إضافيين )تم إيداع  .8
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لسماح لألفراد باول أطراف في البروتوكول إعالنها ( د4، سحبت أربع )2020و  2016بين عامي  .9

 ( وتنزانيا2016أمام المحكمة، وهي رواندا )مباشرة دعاوى الوالمنظمات غير الحكومية برفع 

 (.2020فوار )ي( وكوت د2020( وبنين )2019)

 

 البروتوكولالدول األطراف في : قائمة  1جدول 

 تاريخ اإليداع تاريخ المصادقة أو االنضمام تاريخ التوقيع الدولـة مسلسل

 03/06/2003 22/04/2003 13/07/1999 الجزائر  .1

 22/08/2014 22/08/2014 09/06/1998 بنين  .2

 23/02/1999 31/12/1998 09/06/1998 بوركينا فاسو  .3

جمهورية الكونغو   .4

 الديمقراطية

09/09/1999 08/12/2020 08/12/2020 

 12/05/2003 02/04/2003 09/06/1998 بوروندي  .5

 17/08/2015 17/08/2015 25/07/2006 الكاميرون  .6

 08/02/2016 27/01/2016 06/12/2004 تشاد  .7

 06/10/2010 10/08/2010 09/06/1998 الكونغو  .8

 21/03/2003 07/01/2003 09/06/1998 كوت ديفوار  .9

 26/12/2003 23/12/2003 09/06/1998 جزر القمر  .10

 29/06/2004 14/08/2000 09/06/1998 الجابون  .11

 15/10/1999 30/06/1999 09/06/1998 جامبيا  .12

 16/08/2005 25/08/2004 09/06/1998 غانا  .13

 03/11/2021 03/11/2021 09/06/1998 غينيا بيساو  .14

 18/02/2005 04/02/2004 07/07/2003 كينيا  .15

 08/12/2003 19/11/2003 09/06/1998 ليبيا  .16

 23/12/2003 28/10/2003 29/10/1999 ليسوتو  .17

 09/10/2008 09/09/2008 09/06/1998 مالوي  .18

 20/06/2000 10/05/2000 09/06/1998 مالي  .19

 14/12/2005 19/05/2005 22/03/1999 موريتانيا  .20

 24/03/2003 03/03/2003 09/06/1998 موريتيوس  .21

 20/07/2004 17/07/2004 23/05/2003 موزمبيق  .22

 26/06/2004 17/05/2004 09/06/1998 النيجر  .23

 09/06/2004 20/05/2004 09/06/2004 نيجيريا  .24

 06/05/2003 05/05/2003 09/06/1998 رواندا  .25

 27/01/2014 27/11/2013 25/07/2010 الجمهورية الصحراوية   .26

 30/10/1998 29/09/1998 09/06/1998 السنغال  .27

 03/07/2002 03/07/2002 09/06/1998 أفريقياجنوب   .28

 10/02/2006 07/02/2006 09/06/1998 تنزانيا  .29
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 البروتوكولالدول األطراف في : قائمة  1جدول 

 تاريخ اإليداع تاريخ المصادقة أو االنضمام تاريخ التوقيع الدولـة مسلسل

 06/07/2003 23/06/2003 09/06/1998 توجو  .30

 05/10/2007 21/08/2007 09/06/1998 تونس  .31

 06/06/2001 16/02/2001 01/02/2001 أوغندا  .32

 . 32عدد الدول المودعة  ، 32عدد الدول المصادقة  ، 52عدد الدول الموقعة  ، 55# عدد الدول 

 (www.au.int اإلفريقي)المصدر: موقع االتحاد 

  

http://www.au.int/
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 (6) 34: قائمة بالدول األعضاء التي أودعت اإلعالن المنصوص عليه بموجب المادة  2جدول 

 تاريخ اإليداع تاريخ التوقيع الدولة مسلسل

 28/07/1998 14/07/1998 بوركينا فاسو  .1

 10/03/2011 09/02/2011 غانا  .2

 09/10/2008 09/06/2008 مالوي  .3

 19/02/2010 05/02/2010 مالي  .4

 29/05/2017 13/04/2017 تونس  .5

 03/02/2020 23/10/2018 جامبيا  .6

 28/10/2021  النيجر  .7

 03/11/2021 03/11/2021 غينيا بيساو  .8

 (www.au.int اإلفريقي)المصدر: موقع االتحاد     ( دول6إجمالي )

 محكمة:للالتشكيل الحالي ثالثاً: 

 26مايو إلى  31انتخبت المحكمة خالل دورتها العادية الحادية والستين التي عقدت في الفترة من  .10

سيد و الإيماني د. عبود من تنزانيا  قاضيةسيدة المكونة من ال مكتب جديدة، هيئة 2021ونيو ي

ري من القاضي سيلفان أو السيد محل بليز تشيكايا من الكونغو لوالية مدتها سنتان ليحال قاضيال

 القاضي بن كيوكو من كينيا على التوالي. السيد كوت ديفوار و

 .Iالملحق  ،يرد التشكيل الحالي للمحكمة في هذا التقرير .11

 : األنشطة التي قامت بها المحكمة:رابعاً 

 .القضائية وغير القضائية األنشطة من بعدد االستعراض، قيد الفترة خالل المحكمة، قامت .12

 ألنشطة القضائيـــةا .أ

 يتصل ما خاص نحو وعلى قضائية، مسائل ومعالجة بتلقي تتعلق والتي للمحكمة القضائية األنشطة .13

والقرارات و  األحكام وإصدار العلنية، االستماع جلسات وتنظيم والعرائض، الدعاوى بمعالجة

 .األوامر

عريضة  (17) سبعة عشر، تسلمت المحكمة 2020ديسمبر  31يناير وحتى  1خالل الفترة من  .14

  .جديدة

عريضة ( 325) و خمسة و عشرين ، تلقت المحكمة ما مجموعه ثالثمائة2006منذ إنشائها في عام  .15

و بتت المحكمة . أو رأي استشاري ( طلب فتوى15ة عشر )خمسو المنازعاتفي مسائل  دعوى

ً رأي (15خمسة عشر ) وقدمت، دعوى (177مائة و سبعة و سبعين ) في ً في طلبات استشاري ا ا

 . دعوى (208) ثمانيةالمحكمة ما مجموعه مئتان و يوجد قيد نظر، و الفتوى

 التي عقدت: الدورات .ب

http://www.au.int/
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 وذلك على النحو التالي:  1( دورات عادية4االستعراض، عقدت المحكمة أربع ) خالل الفترة قيد .16

بالفيديو عبر ، 2021مارس  12 إلي فبراير 15العادية، خالل الفترة من  60الدورة الـ  (1

 .االنترنت

عقدت ، 2020يونيو  26إلي  مايو 31العادية، المنعقدة خالل الفترة من  61الدورة الـ  (2

 .(االنترنتافتراضياً عبر )

ـ  (3 افتراضياً )عقدت ، 2020سبتمبر  24أغسطس إلي  30العادية، خالل الفترة من  62الدورة ال

 .(عبر االنترنت

في عقدت ، 2021ديسمبر  4إلي  نوفمبر 8العادية، المنعقدة خالل الفترة من  63الدورة الـ  (4

 ، جمهورية تنزانيا المتحدة.دار السالم

 الدعاوى: معالجة .ج

ا ، وأصدرت في هذمحكمة على سرعة الفصل في القضاياقيد االستعراض، ركزت ال خالل الفترة .17

حكما بشأن المقبولية وكذلك بشأن الموضوع وجبر الضرر وفتويين. كما أصدرت  36الصدد 

 .أدناه 3الجدول أمًرا بتدابير مؤقتة كما هو موضح في  15بما في ذلك  ،أمًرا 26المحكمة 

 :على النحو التاليو ذلك قرارا  64خالل الفترة قيد االستعراض، أصدرت المحكمة  .18

 12     بشأن االختصاص والمقبولية أحكام (1

 19     جبروال أحكام متعلقة بالموضوع (2

 5       أحكام الجبر  (3

 2      / االراء االستشاريةفتاوىال (4

 15    األحكام المتعلقة بالتدابير المؤقتة  (5

 3     أوامر إعادة فتح المرافعات  (6

 2      أوامر الشطب  (7

 1     طلب التدخل  بشأنأوامر  (8

 1      ضم القضايا  أمر (9

 1     تغيير مسمى الدعوىطلب  (10

 1      أمر بشأن اإلجراءات (11
 

 

 2021الفترة من يناير إلي ديسمبر   خالل المحكمة أصدرتها التي و طلبات الراي االستشاري : األحكام والقرارات واألوامر3الجدول 
 

i. األحكام والقرارات 

 مالحظات الدولة المدعى عليها المدعي عريضة رقم الرقم

 حكم بجبر الضرر جمهورية تنزانيا المتحدة كينيدي أوينو أونياشي وآخرون 003/2015  .1

                                                           
 بالرغمبًا ، نظردت الجلسات المتبقية وعق 56 رقم ، تم إلغاء األسبوع األخير من الدورة العاديةCOVID-19 جائحة فيروس كورونا المستجدنظًرا ل 1 

 ها.تجاوزديات التي كان على المحكمة أن تبعض التحمن 



EX.CL/1323 (XL)  

Page 6 

 مالحظات الدولة المدعى عليها المدعي عريضة رقم الرقم

 2021سبتمبر   30 

توبياس مانغارا مانغو و شوكراني مانغارا  005/2015  .2

 مانغو

 2021ديسمبر  2 جمهورية تنزانيا المتحدة

 2021يونيو  25 جمهورية تنزانيا المتحدة أميري رمضان 010/2015  .3

 حكم بجبر الضرر جمهورية تنزانيا المتحدة أنودو أوتشينج أنودو 012/2015  .4

 2021ديسمبر  2

 2021ديسمبر   2 جمهورية رواندا لوران مونيانديليكيروا  023/2015  .5

 حكم في الموضوع وجبر الضرر  جمهورية تنزانيا المتحدة حميس شعبان الملقب بحميس أستاد  026/2015  .6

 2021ديسمبر  2

 قرار بشأن االختصاص والمقبولية  جمهورية تنزانيا المتحدة يوسف حسن 029/2015  .7

 2021سبتمبر  30

 حكم بجبر الضرر  جمهورية تنزانيا المتحدة كيجيجي إسياجا  032/2015  .8

 2021يونيو  25

 حكم في الموضوع وجبر الضرر  جمهورية تنزانيا المتحدة كريسانتي بينيوما 001/2016  .9

 2021سبتمبر  30

 -ايفوديوس روتيشورا ثيوبارد  004/2016  .10

 الملقب ب نيستوري

 جبر الضررفي الموضوع وحكم  جمهورية تنزانيا المتحدة

 2021فبراير  26

 حكم في الموضوع وجبر الضرر  جمهورية تنزانيا المتحدة صادق مروة كيساس 005/2016  .11

 2021ديسمبر   2

حكم في الموضوع وجبر الضرر  جمهورية تنزانيا المتحدة مسعود رجبو  008/2016  .12

 2021يونيو  25

 حكم في الموضوع وجبر الضرر  جمهورية تنزانيا المتحدة محمد سليماني مروة 014/2016  .13

 2021ديسمبر  2

 حكم في الموضوع وجبر الضرر  جمهورية تنزانيا المتحدة كوزما فوستين 018/2016  .14

 2021سبتمبر  30

 حكم في الموضوع وجبر الضرر  جمهورية تنزانيا المتحدة موسى زنجبار 022/2016  .15

 2021فبراير  26

  حكم في الموضوع وجبر الضرر المتحدةجمهورية تنزانيا  يحيى زومو مقامي وآخرون أميني جمعة 023/2016  .16

 2021يونيو  25

 حكم في الموضوع وجبر الضرر  جمهورية تنزانيا المتحدة أميني جمعة 024/2016  .17

 2021سبتمبر  30

 حكم في الموضوع وجبر الضرر  جمهورية تنزانيا المتحدة برنارد باليلي 026/2016  .18

 2021سبتمبر  30

 حكم في الموضوع وجبر الضرر جمهورية تنزانيا المتحدة روبرت ريتشارد 035/2016  .19

 2021ديسمبر  2

 حكم في الموضوع وجبر الضرر  جمهورية تنزانيا المتحدة الديسالوس أونيسمو 046/2016  .20

 2021سبتمبر  30

 حكم في الموضوع وجبر الضرر  جمهورية تنزانيا المتحدة مهينا زبيري  054/2016  .21

 2021فبراير  26

 حكم في الموضوع وجبر الضرر  جمهورية تنزانيا المتحدة جوزبرت هنريكو 056/2016  .22

 2021ديسمبر  2

 حكم في الموضوع وجبر الضرر  جمهورية تنزانيا المتحدة آخرون 1744إرنست كاراتا و  002/2017  .23

 

  بشأن االختصاص والمقبوليةقرار  جمهورية مالي اتحاد نقابات عمال مالي 003/2017  .24

 2021يونيو  25
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 مالحظات الدولة المدعى عليها المدعي عريضة رقم الرقم

  بشأن االختصاص والمقبوليةقرار  جمهورية تنزانيا المتحدة ليفورد ماكين 028/2017  .25

 2021ديسمبر  2

  بشأن االختصاص والمقبوليةقرار  جمهورية كوت ديفوار كواديو كوبينا فوري وآخرون 034/2017  .26

 2021ديسمبر  2

  بشأن االختصاص والمقبوليةقرار  مالي جمهورية تجمع قدامى العاملين بسوماديكس 006/2018  .27

 2021ديسمبر  2

. 28.  033/2018              

 

  بشأن االختصاص والمقبوليةقرار  الجمهورية التونسية علي بن حسن بن يوسف بن عبد الحفيظ

 2021يونيو  25

 يةوالمقبولقرار بشأن االختصاص  جمهورية مالي آخرون 39موسى كانتي و  006/2019  .29    

  2021ديسمبر  2

 قرار بشأن االختصاص والمقبولية جمهورية تنزانيا المتحدة يوسف سعيد 011/2019  .30     

 2021سبتمبر  30

 

31

.  

 قرار بشأن االختصاص والمقبولية جمهورية بنين كومي كوتشه 020/2019

 2021يونيو  25

32

.  

 قرار بشأن االختصاص والمقبولية جمهورية بنين أجافونسيباستيان جيرمان ماري إيكوي  065/2019

 2021مارس  29

 قرار بشأن االختصاص والمقبولية جمهورية بنين غابي قديح 006/2020  .33

 2021سبتمبر  30

34

.  

 قرار بشأن االختصاص  جمهورية بنين غلوري سيرياك هوسو و آخر 016/2020

 2021ديسمبر  2

35

.  

 قرار بشأن االختصاص والمقبولية جمهورية بنين جيرمين أجافومسيباستيان  027/2020

 2021ديسمبر  2

36

. 

 قرار بشأن االختصاص والمقبولية جمهورية مالي يايا كوني 001/2021

 2021ديسمبر  2
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ii. االراء االستشارية/ الفتاوى 

 2021يوليو  16   اتحاد المحامين االفريقيين 001/2020طلب فتوى/ رأي استشاري رقم  .1

 2021يوليو  16  البرلمان االفريقي 001/2021طلب فتوى/ رأي استشاري رقم  .2
 

iii. األوامر الصادرة  

 تدابير مؤقتة قرار بشأن  جمهورية تنزانيا المتحدة بشيرو راشد عمر 045/2020  .1

 2021فبراير  26

 تدابير مؤقتة قرار بشأن  تنزانيا المتحدةجمهورية  ألماس محمد مويندة وآخرون 030/2017  .2

 2021مارس  5

 تدابير مؤقتة قرار بشأن  جمهورية بنين هونغي ايريك نوديهوينو 032/2020  .2

 2021مارس  29

 تدابير مؤقتة قرار بشأن  جمهورية مالي أداما ديارا 047/2020  .3

 2021مارس  29

 تدابير مؤقتة قرار بشأن  جمهورية بنين إيكوي أجافونسيباستيان جيرمان ماري   002/2021   .4

 2021مارس  29

 تدابير مؤقتة قرار بشأن  جمهورية بنين هونغي ايريك نوديهوينو 028/2020  .5

 2021مارس  29

 تدابير مؤقتة قرار بشأن  جمهورية بنين سيباستيان جيرمان ماري إيكوي أجافون   027/2020  .6

 2021مارس  29

7.  040/2020 

043/2020 

عبدول اوماري نوندو ، ديوسديت 

فالنتين رويامامو وبول ريفوكاتوس 

 كاوندا

 أمر بشأن طلب تدخل  جمهورية تنزانيا المتحدة

 2021مارس  30

 قرار بشأن تدابير مؤقتة  جمهورية بنين سيباستيان جيرمان ماري إيكوي أجافون   027/2020  .8

 2021ابريل  1

 قرار بشأن تدابير مؤقتة  جمهورية بنين اكس واي زد 003/2021  .9

 2021ابريل  8

 2روماريك جيسوكبيغو زينسو و   008/2021  .10

 آخرون

 قرار بشأن تدابير مؤقتة  جمهورية بنين

 2021ابريل  10

أمر بإلغاء اسم مقدم الطلب األول  جمهورية تنزانيا المتحدة آخرون 5أدو شايبو و  046/2020  .11

 وتغيير عنوان الطلب 

 2021مايو  4

 قرار بشأن تدابير مؤقتة جمهورية مالوي آخرين 5سيمون فوا كاوندا و    013/2021  .12

 2021يونيو  11

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  006/2012  .13

 والشعوب

قرار بشأن طلب تدخل قدمه ويلسون  جمهورية كينيا

آخرين  119بارنغيتوني كويمت و

 آخرون 1300وبيتر كييجون رونو و

 2021يونيو  25

 قرار بشأن تدابير مؤقتة  جمهورية بنين الندري أنجيلو أالكون وآخرون 009/2021  .14

 2021يونيو  25

 قرار بشأن إعادة فتح المرافعات  جمهورية تنزانيا المتحدة كليوفاس ماهري متيبا 055/2016  .15

 2021يوليو  5

كينيدي أوينو أونياشي وتشارلز جون  003/2015  .16

 موانيكي انجوكا

 قرار بشأن إعادة فتح المرافعات جمهورية تنزانيا المتحدة

 2021يوليو  20

 قرار بالشطب جمهورية تنزانيا المتحدة أحمد علي كلوكوني 019/2017  .17
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 2021أغسطس  3

18.  007/2021   

 

 2روماريك جيسوكبيغو زينسو و 

 آخرون

 قرار باتخاذ تدابير مؤقتة جمهورية بنين

 2021سبتمبر  2

 قرار بالشطب  جمهورية غانا ماريزو غوود ويل 048/2020  .19

 2021سبتمبر  3

 قرار باتخاذ تدابير مؤقتة  جمهورية بنين روماريك جيسوكبيغو زينسو 006/2021  .20

 2021سبتمبر  10

 قرار بشأن اإلجراءات  جمهورية مالي يايا كوني 001/2021  .21

 2021أكتوبر  5

 قرار بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة  جمهورية بنين هونغي ايريك نوديهوينو 004/2020  .22

 2021نوفمبر  22

 قرار بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة  جمهورية بنين هونغي ايريك نوديهوينو 032/2020  .23

 2021نوفمبر  22

 قرار بشأن تغيير مسمى العريضة كوت ديفوارجمهورية  كوياديو كوبينا فوري 2017/034  .24

 2021نوفمبر  25

تيكي موامبيبيلي و ايكواليتي ناو  042/2020  .25

 )المساواة اآلن(

 قرار بشأن اإلجراءات جمهورية تنزانيا المتحدة

 2021نوفمبر  29

 

 عامةال الجلسات .د

( لسماع 2علنيتين )، نظمت المحكمة جلستين 2021ديسمبر  31يناير إلى  1في الفترة من  .19

 واألحكام.قرارات ( جلسات عامة إلصدار ال6المذكرات الشفوية من األطراف وست )

 لقرارات المحكمة  االمتثالعدم  .ه

، حادمؤتمر االتإلى  ر ادائها السنويل، فإن المحكمة، في تقديم تقريمن البروتوكو 31بموجب المادة  .20

 يبينو"...ويحدد التقرير على وجه الخصوص الحاالت التي لم تمتثل فيها الدولة لحكم المحكمة ". 

وفق االجال  المحكمة وأوامر لقرارات الدول امتثالعدم  تمن هذا التقرير حاال الثاني الملحق

 .الزمنية التي حددتها

 قانونيةالمساعدة ال .و

 طلبات. 5منها ورفض  3القانونية، تمت الموافقة على طلبات للمساعدة  8خالل هذه الفترة، وردت  .21

 ،محكمة لتقديم المساعدة القانونيةطلبا للتسجيل في قائمة ال 52نظرت المحكمة في  ،خالل هذه الفترة .22

وعدم استيفاء  مكتملةمستندات اللعدم تقديم  تطلبا 8 تمنها وتسجيلها ورفض 44تم قبول حيث 

خالل وحو المنصوص عليه في سياسة المساعدة القانونية للمحكمة. الشروط المسبقة للتسجيل على الن

ين حامفي التدريب الرابع للم كمةمحامياً مدرجين في قائمة المح 21تم أيًضا تدريب  ،هذه الفترة

 تنزانيا. - في أروشا 2021أغسطس  6إلى  4الذي عقد في الفترة من 

المساعدة القانونية للمحكمة مرتين للنظر في  اجتمعت اللجنة المسؤولة عن تقديم التوجيه لبرنامج .23

مسائل المساعدة القانونية، والنظر في طلبات المحامين المدرجين في قائمة المحاكم لتقديم المساعدة 

 ، التي اعتمدتها المحكمة الحقا.المرجعيةت أيضا اختصاصاتها جاز، وأالقانونية
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عملية مراجعة سياستها الخاصة بالمساعدة القانونية بهدف زيادة فرص الوصول إلى بدأت المحكمة  .24

 لمحكمة. كما واصلتالنظام الداخلي الجديد ل، مع مراعاة آخر التطورات ومواءمتها مع أحكام العدالة

ين للمتقاضين والممثل االرشاد جراءات المحكمة، والذي يهدف إلى توفيراالرشادي إلدليل التطوير 

 أصحاب المصلحة اآلخرين بشأن الوصول إلى المحكمة وإجراءاتها.و

 

 

 ( األنشطة غير القضائية2

 :لتقريرايرد أدناه وصف لألنشطة غير القضائية الرئيسية التي اضطلعت بها المحكمة خالل فترة  .25

 اإلفريقيالتحاد امشاركة المحكمة في مؤتمرات قمة  (أ

 ،األربعين والحادية واألربعين للجنة الممثلين الدائمينشاركت المحكمة في الدورتين العاديتين  .26

والجمعية الرابعة والثالثين لرؤساء دول  ،للمجلس التنفيذي 39و  38والدورتين العاديتين 

 .اإلفريقيوحكومات االتحاد 

 تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي  (ب

 إلى المجلس المحكمة أن تقدم تقريراً  منعهد المجلس التنفيذي ببعض المهام إلى المحكمة وطلب  .27

. وطلب المجلس التنفيذي من 2020خالل دورة المجلس في يناير / فبراير  عن تنفيذ تلك المهام

 المحكمة على وجه التحديد أن: 

القانونية والمالية المترتبة على إنشاء شبكة قضائية إفريقية االلتزامات معمقة عن إجراء دراسة 
 .اإلفريقيداخل هياكل االتحاد 

التي عقدت  (36) خالل دورته العادية السادسة والثالثين اإلفريقياعتمد المجلس التنفيذي لالتحاد  .28

 يطلب فيها ،EX.CL/Dec. 1079 (XXXVI)القرار رقم  2020فبراير  7إلى  6في الفترة من 

، بالتعاون مع المحكمة، إجراء دراسة معمقة وعرض اآلثار الممثلين الدائمينولجنة  فوضيةمن الم

 .قياإلفريداخل هياكل االتحاد  إفريقيةالقانونية والمالية المترتبة على إنشاء شبكة قضائية 

، مع ةقيإفري، أحالت المحكمة مشروع الدراسة المتعلقة بإنشاء شبكة قضائية 2020نوفمبر  10وفي  .29

ة إلحالته إلى أصحاب المصلحة مفوضيمالية، إلى مكتب أمين ال التزاماتما يترتب على ذلك من 

ً و اآلخرين  رفق المهذه الدراسة مرفقة بهذا التقرير بوصفها  ، فإنلقرار المجلس التنفيذي وفقا

 لجنة الممثلين الدائمين. للنظر فيها من قبل ،الثالث

 

 

 2021تنفيذ ميزانية   (ج)
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ً د 11,999,311 ما مقداره 2021بلغت الميزانية المخصصة للمحكمة لعام  .30 تتضمن  :والراً أمريكيا

( من %11دوالراً )  1,302,802و ( %89دوالراً من الدول األعضاء )   10,678,510مبلغ

إلى  2021ديسمبر  31من المتوقع أن يصل إجمالي تنفيذ الميزانية في نهاية والشركاء الدوليين. 

ديسمبر  31. في ٪92ية بنسبة دوالًرا أمريكيًا وهو ما يمثل معدل تنفيذ الميزان  10,996,377

 حيث بلغت( ألربعلفصول السنة ا) 2021عام  دفعياتالمحكمة قد تلقت تكون ، 2021

 من الشركاء.دوالرا   1,330,953.9دوالًرا من الدول األعضاء و   10,078,388

 الترويجية. بناء القدرات واألنشطة (3

اضطلعت المحكمة بعدد من أنشطة بناء القدرات والترويج الهادفة إلى زيادة الوعي بين أصحاب  .31

 ،جملة أمور ضمنتم االضطالع بها،  تضمنت األنشطة التيوقد المصلحة حول وجودها وأنشطتها. 

تقديم ، وتطوير نظام إدارة المعرفة وسياسة 2025-2021ا االستراتيجية للفترة اعتماد خطته

 فضالً عن، والدورات التدريبية، والمؤتمرات والحوارات، ، وزيارات التوعيةالخدمات القضائية

 نظمها بعض أصحاب المصلحة. التي المشاركة في االجتماعات

 (2025-2021أ. اعتماد الخطة اإلستراتيجية للمحكمة )

 (60) دورتها العادية الستين خالل 2025-2021أطلقت المحكمة خطتها اإلستراتيجية الثالثة للفترة  .32

. ترسم الخطة اإلستراتيجية الخطوات 2021مارس  12فبراير إلى  15المنعقدة في الفترة من 

قة الجمهور تعميق ث ،لمحكمة لزيادة كفاءتها وفعاليتها، مع طموحها التدريجيالمختلفة التي ستتخذها ا

 .اإلفريقيةفي المحكمة 

 ب. نظام إدارة المعرفة

( لضمان التخزين الشامل والتوسع اإلضافي ن إ مالمحكمة في تطوير نظام إدارة المعرفة )بدأت  .33

وتوافر موارد المعرفة للمحكمة من أجل تحسين الكفاءة واالبتكار والتعاون والتعلم واإلنتاجية 

إضفاء الطابع المركزي على موارد المعرفة  على  النظامقوم حتفاظ بالمعرفة التنظيمية. يواال

لمحكمة، وتحسين تدفق المعرفة الداخلية للمحكمة واسترجاع المعلومات، وخفض التكاليف وضمان ل

 نشر منتجاتها المعرفية على نطاق واسع داخل المحكمة وأصحاب المصلحة اآلخرين.

نظام وثائق و اإلفريقيةيتكون نظام إدارة قواعد البيانات من ثالثة مكونات: مكتبة إلكترونية للمحكمة  .34

هي عبارة  يةاإلفريق. المكتبة اإللكترونية للمحكمة اإلفريقيوقاعدة بيانات الفقه  اإلفريقيةحكمة الم

عن منصة تتيح الوصول عن بعد إلى موارد المكتبة اإللكترونية الحالية والمستقبلية من قبل أصحاب 

اإلنسان  نون حقوققالة اإللكترونية األكثر شموالً المصلحة في المحكمة وتهدف إلى أن تصبح المكتب

كاماًل نظاًما مت اإلفريقيةسيكون نظام وثائق المحكمة والعام.  اإلفريقيوالقانون الدولي  اإلفريقي

يغطي جميع تدفقات وثائق المحكمة، ومصمًما خصيًصا لوظائف كل قسم / وحدة ويدمج نظام إدارة 

اد جتهبيانات اال تكون قاعدةسوالترجمة للمحكمة ونظام إدارة القضايا اإللكترونية الخاص بها. 

سهيل البحث لت اإلفريقية،متاحة للجمهور للفقه القانوني لهيئات حقوق اإلنسان  اإلفريقي القضائي

 ،وعالموض ،التصفية ذات الصلة )التاريخ معاييرباستخدام  اإلفريقيفي فقه حقوق اإلنسان 

 وما إلى ذلك(. ،نوع انتهاكات حقوق اإلنسان ،األطراف

 سياسة تقديم الخدمات القضائية. جـ
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لساعين الضحايا حقوق اإلنسان  . فبالنسبةبدأت المحكمة في تطوير سياسة تقديم الخدمات القضائية .35

هذا لو مرهقًا للغاية.  اإلفريقيةمن المهم أال يكون الوصول إلى إجراءات المحكمة  ،لتحقيق العدالة

باستمرار وتقيم العوامل التي قد تؤثر على توافر إجراءات  اإلفريقيةتراقب المحكمة  ،السبب

ذ أخ لى أهمية هذا النهج من خاللالمحكمة والتحديات المحتملة التي تنطوي عليها. يتم التأكيد ع

لتغلب معقولة ل م حلوليتقدبالمحكمة في االعتبار السياق االجتماعي واالقتصادي الذي تعمل فيه 

المحكمة  توقفحتى ال ت ،هماياي تمنع مستخدمي المحكمة من متابعة قضعلى العقبات الرئيسية الت

لنظر بغض ا الفئات االجتماعية المختلفة من ،عن خدمة وحماية مصالح أفراد المجتمع األكثر ضعفًا

العمر والجنس والبلد واإلعاقة ومستويات معرفة القراءة والكتابة والوسائل المالية والفئات   عن

قتصادية األخرى الممكنة ذات الصلة. تعتمد سياسة تقديم الخدمات القضائية للمحكمة االجتماعية واال

رقية الو برفع الدعاوى في صورتهاوالسماح  ،على مبادراتها السابقة لتقديم المساعدة القانونية

تجنب وجود أي نقاط غامضة في  يتم وبالتالي ،واإللكترونية وعدم فرض أي رسوم للمحكمة

 العدالة.الوصول إلى 
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 توعيةال. زيارات د

ل عمل المحكمة بشك علىالدول  الطالعالمحكمة زيارتين للتوعية  نفذت، خالل الفترة قيد النظر .36

 (.6) 34، وعلى وجه الخصوص، لتشجيعها على إيداع إعالن المادة عام

 . زيارة توعية إلى بنينأوال

، لتشجيع 2021أكتوبر  22إلى  21زيارة توعية إلى جمهورية بنين في الفترة من بالمحكمة  قامت .37

 (.6) 34البالد على إعادة النظر في قرارها بسحب إعالن المادة 

المستوى  عيها، وأجرى مناقشات مثمرة مع مسؤولين حكوميين رفيت، بقيادة رئيسالتقى وفد المحكمة .38

 ين.من وزارة العدل في بن

بمواصلة العمل مع المحكمة واالتحاد األفريقي إلصالح المحكمة وضمان قيامها  تعهدت السلطات .39

 بدور هادف في حماية حقوق اإلنسان في القارة.

 ثانيا. زيارة توعية إلى النيجر

، لتشجيع 2021أكتوبر  26إلى  25زيارة توعية إلى جمهورية النيجر في الفترة من بت المحكمة قام .40

 عل على البروتوكول، على إيداع اإلعالن.الدولة، التي صادقت بالف

، وأجرى مناقشات مثمرة مع كبار المسؤولين الحكوميين من هات، بقيادة رئيسالتقى وفد المحكمة .41

 رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزير العدل وغيرهم من كبار المسؤولين.شملوا البالد، 

 (.6) 34النيجر إعالن المادة من المهم مالحظة أنه بعد يومين من الزيارة، أودعت  .42

 لقضاة المحكمة األفريقية األول معتكف. الهـ

ة لقضاة المحكمة األفريقي قضائيمعتكف يقية لحقوق اإلنسان والشعوب أول نظمت المحكمة األفر .43

 معتكفال. كان الهدف الرئيسي من ا من خالل االنترنتافتراضي 2021يونيو  3إلى  2في الفترة من 

رئيسيين ال فير فرصة للمشاركة الصريحة والبناءة بين القضاة وأصحاب المصلحةهو تو يالقضائ

موسة ، وتقديم مقترحات ملر المحكمة األفريقية منذ إنشائها، والنظر في تأثيفي مجال حقوق اإلنسان

 حول كيفية تعزيز الفعالية والكفاءة للمحكمة في حماية حقوق اإلنسان.

( من الحقوقيين المتميزين والمتخصصين في مجال 100أكثر من مائة ) ضائيالق معتكفحضر ال .44

حقوق اإلنسان والخبراء في المسائل القضائية من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، وأجهزة 

، واألوساط ، والمحاكم الدولية واإلقليميةاالتحاد األفريقي، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية و  ت المحامين، والمجتمع المدني، ونقاباةاألكاديمي

 لحقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم.

يات استنتاجات وتوص معتكفاعتمد المشاركون في ال ،ناءةبعد يومين من المناقشات الصريحة والب .45

ذلك في القارة وك تهدف إلى تعزيز العالقة بين المحكمة وأصحاب المصلحة في مجال حقوق اإلنسان
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حكمة لقضاة الم األول معتكفبيان أروشا الصادر عن الو يوجد مرفق بهذا التقرير فعالية المحكمة. 

  األفريقية باعتباره الملحق الرابع.

 قائمة المحكمةالمقيدين بدريب الرابع للمحامين ت. الو

أروشا بتنزانيا. في  2021أغسطس  6إلى  4أقيمت الدورة الرابعة لتدريب المحامين في الفترة من  .46

: واحد وعشرون شملوا( مشارًكا 83ه ثالثة وثمانين )ما مجموع يا شارك فيهروحض كان تدريبًا

امي مح نقابة؛ رئيس من اإلناث 8من الذكور و  15منهم  ،كمةفي قائمة المح حامياً مقيدين( م21)

 حاميم نقابةرئيس و  ؛ رؤساء نقابات المحامين في كينيا وأوغندا ورواندا وبورونديأفريقيا شرق

 واتحاد المحامين أفريقياشرق محامي  نقابةزنجبار؛ وممثل محامي  نقابةرئيس و تنجانيقا 

العام لجمهورية تنزانيا المتحدة؛ مقدمو خدمات المساعدة القانونية  نائبممثلو مكتب الو؛ ينفريقياإل

قضاة من ( 3ين أمام المحكمة؛ ثالثة )اضت المساعدة القانونية للمتقاآلخرون الذين يقدمون خدما

يقي فرن القانونيون ومتطوعو االتحاد اإلالمتدربو و قلم المحكمةن من موظفووالرئيس و  ،المحكمة

 .في المحكمة

ين ضاليكونوا قادرين على تمثيل المتقالهدف العام من التدريب هو تعزيز وبناء قدرة المحامين  كان .47

هم بتستعين هي تعليم وتدريب المحامين الذين بشكل فعال أمام المحكمة. وكانت األهداف المحددة 

راك تإلشا في؛ لتعزيز مهاراتهم كمةنظام المساعدة القانونية للمح ين بموجباضالمحكمة لتمثيل المتق

 ،واإلجراءات االستشارية ،اإلجراءات أمام هذه المحكمة مثل استخدام إجراءات التسوية الوديةفي 

ها طبيقوت ةكملضمان تنفيذ قرارات المح نظام الداخليء الذي تم إنشاؤه حديثًا في الواستخدام اإلجرا

تدريب لن لمحاميالختيار و ا وتعزيز روح التواصل و التعاون بين المحامين من مختلف المناطق. تم

ينيا غينيا بيساو ك و كوت ديفوارو و وجمهورية الكونغو الديمقراطيةالكونغ و الكاميرون و بنين من

 .أوغندا وزيمبابويو تونس؛ و تنزانيا؛ و السنغال؛ و نيجيريا؛ و مالي و 

 لصحفيينلخامس لتدريب االز. 

في دار  2021أكتوبر  30إلى  28في الفترة من  نظمت المحكمة الدورة الخامسة لتدريب الصحفيين .48

من كبار المحررين والصحفيين اآلخرين من جميع أنحاء القارة.  36تنزانيا. جمع التدريب  ،السالم

كانت أهداف التدريب هي تمكين الصحفيين من اكتساب المهارات األساسية والمعرفة حول كيفية 

حضر الصحفيون وغطوا المؤتمر  ،بعد التدريبو . تغطية أنشطة المحكمة وإعداد التقارير عنها

لحوار وا 2021نوفمبر  3إلى  1في الفترة من  نعقدفيذ وتأثير قرارات المحكمة المالدولي حول تن

وكل ذلك في  ،2021نوفمبر  5إلى  4فريقي الذي عقد في الفترة من القضائي الخامس لالتحاد اإل

 .تنزانيا ،دار السالم

 ي الثاني لحقوق اإلنسان. المنتدى الدولحـ

 ،المنتدى الدولي الثاني لحقوق اإلنسان الذي يضم ثالث محاكم إقليمية رئيسية لحقوق اإلنسانعقد  .49

ومحكمة البلدان األمريكية  ،(AFCHPR)  فريقية لحقوق اإلنسان والشعوبالمحكمة اإل وهي

بالفيديو عبر  ،(ECHR) والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان (IACHR) لحقوق اإلنسان

استضافته المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان. في نهاية بعد أن  ،2021مارس  25في  االنترنت

وافقت المحاكم اإلقليمية الثالث لحقوق اإلنسان على تعزيز  ،االجتماع الذي استمر ليوم واحد

 .واتفقت في هذا الصدد على النشر المشترك لفقهها القانوني ،عالقتها
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 تأثير وتنفيذ قرارات المحكمة بشأن. المؤتمر الدولي ط

نظمت المحكمة األفريقية مؤتمرا دوليا بشأن تنفيذ وتأثير قرارات المحكمة: التحديات واآلفاق في  .50

تمر في جمهورية تنزانيا المتحدة. تم عقد المؤ -، في دار السالم 2021نوفمبر  3إلى  1 منالفترة 

 بينما حضر الغالبية من خالل الفيديو عبر االنترنتن دعويبعض الم شاركشكل مختلط حيث 

شخصيا. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تحليل الطريقة التي يتم بها تلقي قرارات المحكمة وتنفيذها 

 .محليًا عبر القارة األفريقية وتقييم مستوى التأثير الذي أحدثته على المشهد األفريقي لحقوق اإلنسان

وأجهزة االتحاد  ،دولة عضو في االتحاد األفريقي 44مندوب يمثلون  200ثر من حضر المؤتمر أك .51

والسلطات القضائية والتشريعية  ،ومحاكم حقوق اإلنسان اإلقليمية ودون اإلقليمية ،األفريقي

ساط واألو ،ونقابات المحامين والجمعيات القانونية ،والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،الوطنية

 .األكاديمية. ووسائل اإلعالم والمجتمع المدني

اعتمد المشاركون توصيات محددة حول كيفية تعزيز تنفيذ وتأثير قرارات  ،في نهاية المؤتمر .52

المحكمة األفريقية. انظر بيان دار السالم حول تنفيذ وتأثير قرارات المحكمة المرفق في الملحق 

 .الخامس

 ريقي الخامسي. الحوار القضائي األف

 ،وبالتعاون مع حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة ،تحت رعاية االتحاد األفريقي ،نظمت المحكمة .53

 بمشاركة ،اء الثقة في القضاء األفريقيالحوار القضائي الخامس لالتحاد األفريقي حول موضوع "بن

 ءرؤساء القضا شملوا ،من كبار المسؤولين القضائيين من جميع أنحاء العالم. القارة 100أكثر من 

 المحاكم الدستورية والقضاة الحاضرون.ورؤساء 

ز استقالل وكفاءة القضاء وتعزيز الثقة في القضاء اعتمد الحوار مقترحات حول كيفية تعزي .54

 األفريقي. بيان الحوار القضائي األفريقي الخامس مرفق بهذا التقرير باعتباره الملحق السادس.

 خرىاألترويجية النشطة األثالثاً: 

شاركت المحكمة أيًضا في عدد من األحداث التي نظمها  ،باإلضافة إلى األنشطة المذكورة أعاله .55

االجتماعات التي نظمتها أجهزة ومؤسسات االتحاد  و من بينها ،المصلحة اآلخرون أصحاب

 األفريقي األخرى.

 :تواصلالخامساً: 

 اإلنسان والشعوبأ. العالقات مع اللجنة األفريقية لحقوق 

تواصل المحكمة واللجنة األفريقية تعزيز عالقتهما وتوطيد التكامل المتوخى بموجب البروتوكول.  .56

إلى  29في الفترة من  ،تنزانيا -عقد الجهازان اجتماعهما السنوي التاسع في أروشا  ،ولهذه الغاية

للجنة  69و  68لعاديتين . وشاركت المحكمة أيًضا في حفل افتتاح الدورتين ا2021سبتمبر  30

واالحتفال  ،األفريقية واحتفلت بالذكرى األربعين العتماد الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

ه مفوضية االتحاد األفريقي. وساهمت هذه تظمناليوم األفريقي لحقوق اإلنسان الذي ب 2021 فيمعًا 

 األفريقية" والمحكمة األفريقية.االجتماعات في تعزيز العالقة التكاملية بين "اللجنة 
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 الحوكمة األفريقية منظومةب. العالقات مع أعضاء منصة 

الحوكمة األفريقية. شاركت المحكمة بنشاط  منظومةشاركت المحكمة بشكل وثيق مع أعضاء منصة  .57

الحوكمة األفريقية التي عقدت على مدار  منظومةفي مختلف االجتماعات الفنية والسياسية لمنصة 

وكمة الح منظومةالعام وسعت إلى تحديد مجاالت لتوثيق التعاون والتآزر مع مختلف أعضاء منصة 

ي منصة و للتعاون فالال سيما في مجال حشد الدعم لتعزيز االمتثال لقرارات أعضاء  ،األفريقية

 عنيين. منصة المالتنظيم بعثات التوعية بشأن عمل أعضاء 

 التعاون مع الشركاء الخارجيين .جـ

اء في أد ،الشركاء الخارجيين ومن بينهم ،تواصل المحكمة العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين  .58

حافظت المحكمة على عالقة عمل جيدة مع أصحاب المصلحة في مجال حقوق اإلنسان  .واليتها

 ،وأجهزة االتحاد األفريقي ،والدول األعضاء ،الذين يعملون على حماية حقوق اإلنسان في القارة

 مثل اتحاد المحامين األفريقيين ،ونقابات المحامين والجمعيات القانونية ،والمحاكم دون اإلقليمية

ومنظمات  ،لتوفير التمثيل القانوني للمتقدمين المعوزين أمام المحكمة -ونقابة محامي شرق أفريقيا

ة ومنظمة العفو الدولي ،جل محكمة أفريقية فعالة لحقوق اإلنسانالمجتمع المدني مثل التحالف من أ

لنشر المحكمة والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية والمؤسسات الوطنية لحقوق  -

 .اإلنسان

 مع الدول مشاركة. الد

كجزء من التدابير للمشاركة مع الدول األعضاء الستكشاف طرق ووسائل للعمل عن كثب مع الدول  .59

زار  ،بصفتها أصحاب مصلحة رئيسيين في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب في القارة

لجنة الممثلين الدائمين أعضاء في  ،( سفيراً في أديس أبابا17مكتب المحكمة األفريقية سبعة عشر )

 .2021في سبتمبر وأكتوبر 

مع وفد المحكمة واقترحوا  حيث تفاعلواوقد رحب أعضاء لجنة الممثلين الدائمين بهذه المبادرة  .60

عددًا من التدابير لتحسين العالقة بين المحكمة والدول األعضاء وكذلك أصحاب المصلحة اآلخرين 

تم االتفاق باإلجماع على أن يكون هناك معتكف بين المحكمة وقد في مجال حقوق اإلنسان في القارة. 

اجه التحديات التي توالتعرف على و ،حكمةولجنة الممثلين الدائمين لمزيد من االنخراط في عمل الم

المحكمة واإلصالح المحتمل للمحكمة لتمكينها من االضطالع بواليتها بشكل فعال ولعب دور هادف 

 2063في تحقيق أهداف االتحاد األفريقي وتطلعات أجندة 

قدمت المحكمة األفريقية إحاطة  ،2021نوفمبر  16في  ،كجزء من المشاركة المذكورة مع الدولو .61

للجنة الفرعية لحقوق اإلنسان والديمقراطية والحوكمة التابعة للجنة الممثلين الدائمين حول عمل 

 بما في ذلك نجاحات المحكمة وتحدياتها ومستقبلها. ،المحكمة

 ً  قر. اتفاقية المسادسا

اق من أجل التنفيذ الفعال التف ،جمهورية تنزانيا المتحدة ،تواصل المحكمة العمل مع الدولة المضيفة .62

ة قررت الدول ،نظًرا للنقص الحاد في مساحة المكاتب والنمو المستمر للمحكمةوالبلد المضيف. 
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غرفة في الموقع المؤقت الحالي للمحكمة. لم يبدأ بناء  15تشييد مبنى من  2019المضيفة في عام 

 .ة هذا التقريرالهيكل المذكور حتى وقت كتاب

عندما قدمت  2017ر جديد منذ عام لم يكن هناك أي تطو ،مة للمحكمةفيما يتعلق ببناء المباني الدائ .63

 .الحكومة إلى مفوضية االتحاد األفريقي والمحكمة مشروع التصاميم المعمارية للمباني الدائمة

 

 ثالثا. التقييم والتوصيات

 ( التقييمأ

على مدى الخمسة عشر ول المحكمة األفريقية. شغيالخامسة عشرة لتالذكرى  2021يصادف عام  .64

 ،رسمت المحكمة مساًرا قابالً للتطبيق لحماية حقوق اإلنسان والشعوب في القارة ،عاًما الماضية

بات ا بثووضعت نفسه ،حقوق اإلنسان ةاألفريقي المنظومةاألمل والتفاؤل المتجدد داخل وجلبت 

السعي لتحقيق التكامل اإلقليمي والسالم والوحدة والحكم الرشيد واحترام في  كأداة محورية في القارة

 حقوق اإلنسان والتنمية.

مجموعة واسعة من قضايا حقوق اإلنسان التي حتى اآلن المحكمة الفقه القانوني الذي أنشأته  غطيي .65

والحكم  ،تخاباتذلك قضايا االن ومن بين ،تشكل المشهد االجتماعي واالقتصادي والسياسي للقارة

 وما إلى ذلك. ،وحقوق الشعوب األصلية ،وحرية التعبير ،الرشيد

أصبح تأثيرها كآلية للنهوض بحقوق اإلنسان  ،مع استمرار نمو المحكمة وإصدار المزيد من األحكام .66

ليس هناك من ينكر حقيقة أنه على مدار و  والحكم الرشيد وسيادة القانون في أفريقيا واضًحا. 

خاصة إذا ما قورن بسجل المحاكم اإلقليمية  ،كان سجل المحكمة ناجًحا ،عشر عاًما الماضيةالخمسة 

طلبًا  325تلقت المحكمة  ،2021 حتى يوليو ،ا يتعلق باإلحصاءاتفيموالمماثلة خالل نفس الفترة. 

ية قيد قض 208ولديها  ،قرارات 207وأصدرت  ،في مسائل نزاعيةالدعوى  لتحريك اجراءات

ازداد ظهور المحكمة بشكل  ،على هذا النحوفيها جميعًا. و تطلب فتوى وبت 15وقد تلقت  .النظر

 كبير نتيجة ألحكامها وأوامرها.

 ةترقيعددًا من المبادرات ليس فقط لاتخذت المحكمة  ،على مدى السنوات الخمس عشرة الماضيةو .67

هاكات صاف المناسبة لضحايا انتولكن أيًضا لتعزيز الوصول إلى العدالة وتوفير سبل االنت ،ظهورها

اعتماد قواعد إجرائية  ،على سبيل المثال ال الحصر ،حقوق اإلنسان. وتشمل بعض هذه التدابير

من  ،2020سبتمبر  25التي دخلت حيز التنفيذ في  ،. هذه القواعد الجديدةفي نظامها الداخلي جديدة

 بما في ذلك إمكانية تنظيم جلسات ،حكامهاتجعل من الممكن للمحكمة مراقبة تنفيذ أ ،بين أمور أخرى

 االمتثال. بشأن استماع

يًا بتشغيل تقوم المحكمة حال ،أثناء انتظار تفعيل صندوق المساعدة القانونية التابع لالتحاد األفريقي .68

مان فهم لض ؛مخطط صغير للمساعدة القانونية يوفر المساعدة القانونية لمقدمي الطلبات المعوزين

 100دورات تدريبية ألكثر من  4المحكمة  حيث نظمت ،المدافعين أمام المحكمة لعملية التقاضي

عتمدت مدونة ا ،وفي هذا الصدد ،دولة في جميع المناطق الخمس في القارة 27مستشار من محامي 

 في القائمة. حامين المقيدينقواعد السلوك للم
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أنشأت المحكمة نظاًما إلكترونيًا  ،فافة ويسهل الوصول إليهاالقضايا وجعلها ش معالجةلتسهيل و  .69

عة روني وإمكانية متابباإليداع اإللكتالنظام سيسمح هذا  ،عندما يعمل بكامل طاقتهوإلدارة القضايا. 

من الوثائق  ٪52تم تحويل أكثر من  وقد لتقدم المحرز في قضاياهم أمام المحكمة.لالمتقاضين 

 القضائية إلى النظام الرقمي.

هية ادئ التوجياعتمدت المحكمة المب ،مناسب لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسانالتعويض اللضمان و .70

. كما طورت المحكمة إطاًرا لرصد تنفيذ 2019وصحيفة وقائع التعويضات في عام  للتعويضات

للنظر  2020لعدل والشؤون القانونية في ل اللجنة الفنية المتخصصة قرارات المحكمة تم تقديمه إلى

 .فيه

ال تزال المحكمة تواجه عددًا متزايدًا من التحديات التي  ،على الرغم من النجاحات المذكورة أعاله .71

 بل تهدد وجودها ذاته. ،ال تهدد األداء الفعال لواليتها فحسب

 ة في الوقت الحالي هو النقص الملحوظ في التعاون منأحد التحديات الرئيسية التي تواجه المحكم .72

 فيما يتعلق بالمستوى المنخفض ،على وجه الخصوص ،الدول األعضاء في االتحاد األفريقي قبل

حتى وقت كتابة هذا  ،قرار أصدرته المحكمة 200من بين أكثر من فلالمتثال لقرارات المحكمة. 

 وقد امتثلت بالكامل ألحكام المحكمة.  ،وركينا فاسووهي ب ،كانت دولة طرف واحدة فقط ،التقرير

امتثلت جزئيًا  ٪18و  ،فقط من أحكام المحكمة ٪7تم االمتثال الكامل لـ  ،2021اعتباًرا من يوليو 

ذكرت بعض الدول بوضوح أمام المجلس التنفيذي أنها لن تمتثل لقرارات وقد عدم امتثال.  ٪75و 

 المحكمة.

بل ونجاح نظام العدالة أو  ،أن تؤكد أن نجاحها كمحكمة لحقوق اإلنسان تود المحكمة األفريقية .73

ويتطلب مشاركة نشطة وبناءة من  ،هو مسؤولية جماعية ،ككل حقوق اإلنسانالمنظومة اإلفريقية ل

جميع أصحاب المصلحة. االمتثال لحكم المحكمة هو أحد السبل التي يمكن للدول من خاللها إظهار 

 التزامها ليس فقط بحماية حقوق اإلنسان ولكن أيًضا االلتزام بالمثل العليا لالتحاد األفريقي.

للدول التي أصدرت المحكمة حكًما ضدها  هناك اتجاه مقلق يبدو أنه آخذ في الظهور وهو بالنسبة .74

والذي يسمح لألفراد والمنظمات غير الحكومية  ،(6) 34باالنسحاب أو التهديد بسحب إعالن المادة 

سحبت أربع دول أطراف في  ،خالل فترة أربع سنواتفوى أمام المحكمة مباشرة. ادعالبرفع 

 البروتوكول إعالناتها.

بات على أنها تراجع في الجهود المبذولة بالفعل في بناء الديمقراطيات تنظر المحكمة إلى هذه االنسحا .75

وقد تؤدي عمليات االنسحاب هذه إلى تقويض  ،والدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيز سيادة القانون

 آليات حماية حقوق اإلنسان في القارة.

 معتكفخالل ال ،المحكمةقررت  ،هاوردا على هذه االنسحابات وغيرها من التحديات التي تواجه .76

الدبلوماسية القضائية التي تركز على التواصل بين المحكمة  دتعزيز جهو ،األول لقضاة المحكمة

 ،2021بر بين سبتمبر ونوفم ،تحقيقا لهذه الغايةواألفريقية مع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي. 

الممثلين الدائمين في أديس وأعضاء لجنة  ،سفيرا 18اجتمعت المحكمة وأجرت مناقشات مثمرة مع 

ة إلى بزيارات توعي توقام ،ورئيس وحدة اإلصالح ،قيونائب رئيس مفوضية االتحاد األفري ،أبابا

ونظمت مؤتمرا دوليا مع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن تنفيذ  ،بنين والنيجر

 وتأثير قرارات المحكمة.
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أودعت النيجر إعالن  ،2021قد بدأ يؤتي ثماره. في نوفمبر  أن التعامل مع الدولمالحظة من المهم  .77

 بينما صدقت غينيا بيساو على البروتوكول وأودعت في نفس الوقت اإلعالن نفسه. ،(6) 34المادة 

 ،تشمل التحديات األخرى التي واجهتها المحكمة العدد المنخفض للتصديقات على البروتوكول .78

والوعي غير الكافي والموارد  ،(6) 34لتي أودعت إعالن المادة والعدد المنخفض للغاية من الدول ا

 غير الكافية لتنفيذ واليتها بفعالية وكفاءة.

( فقط من أصل خمسة 32صدقت عليه اثنتان وثالثون ) ،بعد أكثر من عقدين من اعتماد البروتوكول .79

( فقط 8) دول ةقامت ثماني ،32ومن بين هذه الدول الـ  ،( دولة عضو في االتحاد55وخمسين )

ال يزال يتعين على ثالث و( من البروتوكول. 6) 34بموجب المادة  نصوص عليهبإيداع اإلعالن الم

ون منها عشر ،( دولة عضًوا في االتحاد األفريقي التصديق على البروتوكول وإيداعه23وعشرين )

 ( دولة وقعت بالفعل على البروتوكول.20)

رد البشرية والمالية غير الكافية على سير عمل المحكمة بسالسة أثرت الموا ،ومن وجهة نظر إدارية .80

 بما يتماشى مع مبدأ القانون األساسي المتمثل في "تأجيل ،وتسبب في تأخير تحقيق العدالة الفعالة

 العدالة هو إنكار للعدالة".

 ب( التوصيات

 فيذي:المجلس التن اعتمادها منتقدم المحكمة التوصيات التالية لينظر فيها و ،بناء على ما ورد أعاله .81

( األعضاء في االتحاد األفريقي التي لم تنضم بعد إلى 23حث الدول الثالث والعشرين ) (1

لضمان االعتراف الكامل باختصاص المحكمة األفريقية من  ،البروتوكول على القيام بذلك

 ؛دولة( 55) خمس و خمسينقبل جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي البالغ عددها 

المنصوص ( في البروتوكول التي لم تودع اإلعالن 20حث الدول األطراف العشرين ) (2

 ؛( على القيام بذلك6) 34بموجب المادة عليه 

( 6) 34( األطراف في البروتوكول التي سحبت إعالن المادة 4يتعين على الدول األربع ) (3

 ؛إعادة النظر في قرارها

األفريقي اتخاذ جميع التدابير الالزمة إلنشاء صندوق ينبغي لرئيس مفوضية االتحاد  (4

 ؛المساعدة القانونية ألجهزة االتحاد األفريقي

ينبغي أن يدعو المؤتمر ويشجع جميع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين في  (5

مجال حقوق اإلنسان في القارة على تقديم تبرعات سخية للصندوق لضمان استدامته 

 ؛ونجاحه

 ؛دول األعضاء في االتحاد األفريقي أن تتعاون مع المحكمة وأن تمتثل لقراراتهاينبغي لل (6

قضائية واألجهزة القضائية وشبه ال لجنة الممثلين الدائمينالمشترك بين  معتكفينبغي عقد ال (7

ويفضل أن يكون ذلك خالل النصف  ،والقانونية والتشريعية لالتحاد في أقرب وقت ممكن

 .2022األول من عام 
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  الملحق األول

 2021ديسمبر  31قائمه قضاه المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في 

 االسم م
 الفترة

 البلد
 انتهاء مدة

 تنزانيا 2026 6 ماني  داوود عبوديالقاضية إ 1

 الكونغو 2024 6 القاضية بليز شيكايا 2

 كينيا 2024 6 القاضي بن كيوكو 3

 تونس 2026 6 عاشوربن االقاضي  رافع  4

 الكاميرون 2022 6 وندو مينجوأنتيام إالقاضية  5

 رواندا 2022 6 القاضية ماري تيريز موكاموليزا 6

 مالوي 2023 6 ن روز  شيزومياليالقاضية توجيل 7

 الجزائر 2023 6 القاضية شفيقة بن صاولة 8

 نيجيريا 2024 6 ستيال ايزيبا خومين أنوكامالقاضية ا 9

 جنوب أفريقيا 2026 6 القاضي دوميسا انتسيبيزا 10

 مالي 2026 6 القاضي موديبو ساكو 11
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  الملحق الثاني

 تقرير عن عدم االمتثال لقرارات المحكمة )انظر الملحق(

 

 الملحق الثالث

دراسة متعمقة حول التداعيات القانونية والمالية على إنشاء شبكة قضائية أفريقية داخل 

 االتحاد األفريقي )انظر المرفق(هياكل 
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 2021نوفمبر  30في  الوضع

  

 تقرير عن تنفيذ قرارات المحكمة
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 أوالً : مقدمة

وينقسم التقرير إلى  .2021نوفمبر  30حتى هذا تقرير عن تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة  .1

جزأين: الجزء األول يتناول القضايا التي قررت فيها المحكمة على األسس الموضوعية والجبر، 

والجزء الثاني يتعلق بأوامر التدابير التحفظية الصادرة عن المحكمة. وفي كل حالة، يتضمن 

 قتة.التقرير بيانًا عن حالة تنفيذ األحكام واألوامر الخاصة بالتدابير المؤ

 

 أ. األحكام الصادرة عن المحكمة

 

جمعية تنجانيقا القانونية والمركز القانوني والمعني  - 011/2011و  009القضيتان الموحدتان رقما  (1

 14الحكم الصادر في  -بحقوق اإلنسان، والقس كريستوفر آر متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة 

 جبر الضرربشأن  2014يونيه  13ية و بشأن الوقائع واألسس الموضوع 2013يونيه 

 ( من الميثاق1) 13و  10و  3و  2المواد  االنتهاكات التي ُوجدت: .1

اتخاذ اإلجراءات الدستورية والتشريعية وجميع اإلجراءات األخرى  :أمر قضائي بجبر الضرر .2

 الالزمة خالل فترة زمنية معقولة لتصحيح المخالفات الموجودة ونشر ملخص الحكم.

أبريل  17قدمت الدولة المدعى عليها ثالثة تقارير في هذا الصدد في  تقرير الدولة المدعى عليها: .3

. وأشارت الدولة المدعى عليها إلى أن تنفيذ حكم 2017يناير  3و  2016يناير  18و  2015

 ىالمحكمة كان متوقفًا على نتيجة االستفتاء على الدستور المقترح وأن الدستور المقترح نص عل

، أبلغت 2017يناير  3المرشحين المستقلين في االنتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. وفي 

 الدولة المدعى عليها المحكمة أن االستفتاء ال يزال معلقًا.

لم تقدم الدولة المدعى عليها مزيدًا من التقارير حول التدابير المتخذة لتنفيذ الحكم، لكن هذا األمر  .4

حيث من المقرر أن تجري الدولة المدعى عليها انتخابات هذا العام. وينبغي  ُملح بشكل خاص

تذكير الدولة المدعى عليها بالتقرير المطلوب، كما ينبغي إدراج عدم االمتثال في تقرير نشاط 

، قدم كل من المركز 2020أكتوبر  16المحكمة إلى أجهزة السياسات. وتجدر اإلشارة إلى أنه في 

عني بحقوق اإلنسان وجمعية تنجانيقا القانونية طلبًا أمام المحكمة حيث إن دعوتهم القانوني والم

الرئيسية هي أن الدولة المدعى عليها يجب أن تُجبر عندئذ على اتخاذ خطوات لتنفيذ الحكم. وقد 

 تم تسجيل هذه القضية ولكن لم يتم تقديم رد.

 

نوربرت زونغو وآخرون ضد  المستفيدون من قضية المتوفى - 013/2011القضية رقم  (2

و بشأن الوقائع واألسس الموضوعية  2014مارس  28الحكم الصادر في  -بوركينا فاسو 

 بشأن جبر الضرر 2015يونيو  5
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( من المعاهدة المنقحة 2) 66 والمادة( من الميثاق 1) 9و  7و  1المواد  االنتهاكات التي ُوجدت: .5

 للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.

مليون فرنك أفريقي  15مليون فرنك أفريقي لكل زوجة، و  25دفع  :أمر قضائي بجبر الضرر .6

؛ MBDHPماليين فرنك أفريقي لكل من الوالدين؛ ومليون فرنك أفريقي إلى  10لكل طفل، و 

أشهر من صدور الحكم؛ مع نشر  6مليون فرنك أفريقي مقابل أتعاب قانونية في غضون  40و

وإعادة فتح التحقيقات بهدف القبض على مرتكبي جريمة اغتيال نوربرت زونغو ملخص الحكم؛ 

 ومحاكمتهم وتقديمهم للعدالة.

نوفمبر  26أشار مقدمو الطلبات عبر البريد اإللكتروني بتاريخ  تقرير الدولة المدعى عليها: : .7

ومائة وخمسة )مائتان وثالثة وثالثون مليونًا   233,135,409إلى أنهم قد تلقوا مبلغ  2016

 30وثالثون ألفًا وأربعمائة وتسعة( فرنك أفريقي، وهو ما يمثل المبالغ المستحقة لهم؛ وأنه في 

، قدم المدعي العام لبوركينا فاسو طلبًا إلى قاضي التحقيقات يسعى إلى إعادة فتح 2015مارس 

، تم 2015ر . وفي ديسمب 2015أبريل  8اإلجراءات في قضية نوربرت زونغو؛ وتم فتحها في 

، قامت 2016نوفمبر  28القبض على ثالثة جنود كمشتبه بهم في مقتل زونغو ورفاقه. وفي 

الدولة المدعى عليها بنشر حكم المحكمة في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية 

"Sidwaya أشارت الدولة المدعى عليها أيًضا إلى نشر ملخص الحكم 2017". وفي يوليو ،

 ا اإللكتروني الرسمي.على موقعه

 

يونيو  3حكم اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد ليبيا الصادر في  - 002/2013القضية رقم  (3

2016 

 

 الميثاقمن  7و 6المادتان  االنتهاكات التي ُوجدت: .8

حماية جميع حقوق السيد القذافي على النحو المحدد في الميثاق من   :أمر قضائي بجبر الضرر .9

 خالل إنهاء اإلجراءات الجنائية غير القانونية المرفوعة أمام المحاكم المحلية

لم تقدم الدولة المدعى عليها أي تقارير حتى اآلن، وانقضت المهلة تقرير الدولة المدعى عليها:  .10

. ومع ذلك، تشير تقارير 2016نوفمبر  22المحددة للدولة المدعى عليها لتقديم تقريرها في 

 .2017غير مؤكدة إلى إطالق سراح السيد القذافي في عام إعالمية 

 

 2014ديسمبر  5الحكم الصادر في  -لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو  - 004/2013القضية رقم  (4

 بشأن جبر الضرر 2016يونيو  3في  من حيث الموضوع و

من العهد الدولي للحقوق المدنية  19من الميثاق، والمادة  9المادة  االنتهاكات التي ُوجدت: .11

 لدول غرب أفريقيا االقتصادية( )ج( من المعاهدة المنقحة للجماعة 2) 66والسياسية، و 

من  9تعديل تشريعاتها الخاصة بالتشهير لجعلها متوافقة مع المادة  :أمر قضائي بجبر الضرر .12

( )ج( من المعاهدة 2) 66الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة من العهد  19الميثاق، والمادة 

 المنقحة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ وذلك:
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 أ. بإلغاء أحكام الحبس على أعمال التشهير؛ و

ب. من خالل تكييف تشريعاتها للتأكد من أن عقوبات التشهير األخرى تفي بمعيار الضرورة 

 لتزاماتها بموجب الميثاق والصكوك الدولية األخرى.والتناسب، وفقًا ال

فرنك أفريقي لمقدم الطلب كتعويض للدخل الذي خسره، وإعادة مبلغ   25,000,000أيًضا، لدفع   .13

فرنك أفريقي كتعويض عن األضرار   10,000,000فرنك أفريقي إليه، ودفع مبلغ   108,000

 المعنوية.

، أرسل محامي 2018أبريل  11سالة بريد إلكتروني بتاريخ في ر تقرير الدولة المدعى عليها:   .14

الدولة المدعى عليها تقريًرا يوضح بالتفصيل التدابير المتخذة لالمتثال للحكم. أشار التقرير إلى 

أن جميع التعديالت المطلوب إجراؤها فيما يتعلق بإلغاء تجريم التشهير قد تمت من خالل إصدار 

سبتمبر  4المؤرخين في  CNT 2015-058والقانون رقم  CNT/  2015-057القانون رقم 

 بشأن النظام القانوني الذي يحكم وسائل اإلعالم المطبوعة في بوركينا. فاسو. 2015

، أرسل محامي الدولة المدعى عليها تقريًرا 2018أبريل  11في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ  .15

لجميع أوامر المحكمة. ونُشر الملخص الرسمي رسميًا يشير إلى أن الدولة المدعى عليها امتثلت 

، وتم سداد جميع المدفوعات وفقًا لما أمر 2015أكتوبر  15للحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 

 به، وتم محو السجالت الجنائية لمقدم الطلب.

 

نوفمبر  20الحكم الصادر في  -أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  - 005/2013القضية رقم  (5

 بشأن جبر الضرر 2019من حيث الموضوع و يوليو  2015

( )د( من العهد 3) 14( )أ( و )ج( و )د( من الميثاق و 1) 7المواد   االنتهاكات التي ُوجدت:  .16

 الدولي للحقوق المدنية والسياسية

شلن تنزاني لمقدم الطلب كتعويضات مادية، و   1,500,000دفع   :أمر قضائي بجبر الضرر .17

لألقارب الذين تم تحديدهم كضحايا  1,000,000 شلن تنزاني كضرر معنوي و  2,000,000

 غير مباشرين.

أكدت الدولة المدعى عليها أن األمر الصادر  –من حيث الموضوع  تقرير الدولة المدعى عليها:  .18

جدت، وُ باتخاذ جميع التدابير الالزمة في غضون فترة زمنية معقولة لتصحيح االنتهاكات التي 

وتحديداً منع إعادة فتح قضية الدفاع وإعادة محاكمة المدعي، كان أمراً غير قابل للتنفيذ، وبالتالي 

 28تقدم المدعى عليه بطلب للحصول على تفسير للحكم. وقد أعطت المحكمة هذا التفسير في 

لإلشارة إلى  . ومهما كان األمر، فإن الدولة المدعى عليها لم تقدم تقرير متابعة2017سبتمبر 

 التدابير التي اتخذتها بعد تقديم تفسير الحكم.

لم تقدم الدولة المدعى عليها أي تقرير عن تنفيذ حكم التعويضات على : فيما يتعلق بجبر الضرر .19

 . 2020يناير  5الرغم من انقضاء وقتها للقيام بذلك في 

 

 -هورية تنزانيا المتحدة من ويلفريد أمنيانجو وتسعة آخرين ضد جم  006/2013القضية رقم  (6

 بشأن جبر الضرر 2019يوليو  4من حيث الموضوع وفي  2016مارس  18الحكم الصادر في 
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( )د( من العهد 3) 14( )أ( و )ج( و )د( من الميثاق و 1) 7المواد   االنتهاكات التي ُوجدت:  .20

 الدولي للحقوق المدنية والسياسية

الموضوع؛ أمرت المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ  على الحكم في  :أمر قضائي بجبر الضرر  .21

جميع التدابير الالزمة في غضون فترة زمنية معقولة لتسريع وإنهاء جميع الطعون الجنائية من 

 قبل أو ضد المدعين في المحاكم المحلية

شلن تنزاني   3,000,000دوالر أمريكي و   65,500دفع إجمالي : فيما يتعلق بجبر الضرر  .22

 للمتقدمين وأقاربهم كتعويض معنوي.

قدمت الدولة المدعى عليها تقارير عن تنفيذ الحكم من حيث تقرير الدولة المدعى عليها:    .23

الموضوع تشير إلى أن أصحاب المصلحة قد أُبلغوا بأحكام المساعدة القانونية في القانون 

م المساعدة القانونية. وقد نُشر قانون المساعدة والتزامهم بإبالغ المشتبه فيهم / المتهمين بتقدي

. وتفيد الدولة المدعى عليها أنه بحلول الوقت الذي 2017القانونية في الجريدة الرسمية في مارس 

أمرت فيه المحكمة بتقديم المساعدة القانونية لمقدمي الطلبات في اإلجراءات المعلقة ضدهم في 

ليا قد انتهت بالفعل من أن استئنافاتهم باالستئنافين الجنائيين المحكمة المحلية، كانت المحكمة الع

، حيث رفضت المحكمة العليا 2015ديسمبر  10. وصدر الحكم في 2014لعام  48و  47رقمي 

من حكم المحكمة أن  11طعون المدعين. وتفيد الدولة المدعى عليها أيًضا أنه ورد في الصفحة 

لمحامي مويسيجو. إال أنه قام في وقت الحق بتنحية نفسه بعض المدعين قد حصلوا على خدمات ا

من تمثيل مقدمي الطلب. وتفيد الدولة المدعى عليها كذلك أن المدعين قدموا إخطارهم بنيتهم 

. وتنتظر الدولة المدعى عليها تنزانيا في االستئناف محكمة أمام العليا المحكمة قرار في الطعن

مقدمي الطلب. وجدير بالذكر أن الدولة المدعى عليها لم تقدم أي استالم مذكرة استئناف من قبل 

 تقارير بخصوص حكم التعويضات.

فيما يتعلق بالتعويضات الجابرة للضرر: لم تقدم الدولة المدعى عليها أي تقرير عن تنفيذ حكم   .24

 .2020يناير  5التعويضات على الرغم من انقضاء الوقت الالزم للقيام بذلك في 

يونيو  6الحكم الصادر في  -محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  - 007/2013قم القضية ر (7

 بشأن جبر الضرر. 2019يوليو  4وفي  من حيث الموضوع، 2016

من العهد الدولي للحقوق المدنية  14من الميثاق والمادة  7المادة   االنتهاكات التي ُوجدت:  .25

 والسياسية

شلن تنزاني لمقدم الطلب والزوجة   2,000,000دفع  :أمر قضائي بجبر الضرر

شلن تنزاني كتعويضات   1,000,000شلن تنزاني وابن مقدم الطلب  1,500,000

 معنوية.

أفادت الدولة المدعى عليها أنه تم إبالغ  -من حيث الموضوع  تقرير الدولة المدعى عليها:  .26

أصحاب المصلحة في نظام العدالة الجنائية بأحكام القانون فيما يتعلق بالمساعدة القانونية والتزامها 

بإبالغ المشتبه فيهم / المتهمين بتقديم المساعدة القانونية. كما أفادت الدولة المدعى عليها أنه تم 

. وأن القانون ينظم وينسق أحكام خدمات المساعدة 2017ن المساعدة القانونية لعام تمرير قانو

القانونية لألشخاص المعوزين، ويعترف بالمساعدين القانونيين، ويلغي قانون اإلجراءات الجنائية 

للمساعدة القانونية وينص على المسائل ذات الصلة. كما سعى لتفسير السبل التي قدمتها المحكمة 
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لالنتصاف من االنتهاكات. وجدير بالذكر أن الدولة المدعى عليها لم تقدم  2017سبتمبر  28في 

 تقرير متابعة لذلك.

لم تقدم الدولة المدعى عليها أي تقرير عن تنفيذ الحكم على الرغم من  -فيما يتعلق بجبر الضرر   .27

 .2020يوليو  5انقضاء وقت القيام بذلك في 

 -حركة من أجل حماية حقوق اإلنسان ضد جمهورية كوت ديفوار ال – 001/2014القضية رقم  (8

بشأن  2017سبتمبر  28، من حيث الموضوع، وفي 2016نوفمبر  18الحكم الصادر في 

 التفسير.

 17( و 3) 10( من الميثاق، والمادتان 2( و )1) 13( و 2) 3المواد  االنتهاكات التي ُوجدت :  .28

من بروتوكول الديمقراطية  3واالنتخابات والحوكمة، والمادة من الميثاق األفريقي للديمقراطية 

من العهد الدولي للحقوق المدنية  26للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، والمادة 

 والسياسية.

بشأن  2014يونيو  18المؤرخ في  335-2014تعديل القانون رقم  :أمر قضائي بجبر الضرر .29

 له متوافقًا مع الصكوك المذكورة أعاله والذي هو طرف فيها.المفوضية المستقلة لالنتخابات وجع

رسالة بريد إلكتروني  2019أغسطس  28تلقى قلم المحكمة في  تقرير الدولة المدعى عليها:  .30

نيابة عن الدولة المدعى عليها. أوضحت الدولة فيه أنها اعتمدت بعد المشاورات العامة قانونًا 

 19االنتخابات. وهي بالتالي تعتبر أنها امتثلت لحكم المحكمة. وفي جديدًا يغير تكوين هيئة إدارة 

، قدم مقدم الطلب تقريًرا يشير إلى أنه على الرغم من مراجعة القانون ليشمل المزيد 2019نوفمبر 

من األعضاء غير الحكوميين، إال أنه لم يعالج بشكل كاف مسألة حياد اللجنة االنتخابية. كما أفاد 

 اجعة القانون لم تكن شاملة.بأن عملية مر

فبراير  13قدمت الدولة المدعى عليها ردًا على التقرير الذي قدمته الجهة مقدمة الطلب في   .31

. وفي ردها، أكدت الدولة المدعى عليها أنها نفذت حكم المحكمة بالكامل، وأنها أصدرت 2020

اب ك إلى أنها تشاورت مع جميع أصحقانونًا جديدًا يمنح االستقاللية للجنة االنتخابية . وتشير كذل

المصلحة الذين كانوا على استعداد للمشاركة في عملية مراجعة القانون. وأخيًرا، تدعي أن الرسالة 

ليست انعكاًسا حقيقيًا آلراء الجهة مقدمة  الحركة من أجل حماية حقوق اإلنسانالتي وردت من 

إلى المحكمة ليس لديه سلطة التحدث نيابة  الطلب ألن الحركة غيرت مكتبها، وألن كاتب التقرير

 الحركة من أجل حماية حقوق اإلنسان.عن 

 

الحكم الصادر في  -إنغابير فيكتوار أوموهوزا ضد جمهورية رواندا  - 003/2014القضية رقم  (9

 بشأنجبر الضرر 2018ديسمبر  7، من حيث الموضوع، وفي 2017نوفمبر  24

من العهد الدولي  19( من الميثاق والمادة 2) 9( )ج( و 1) 7 المواداالنتهاكات التي ُوجدت :  .32

 للحقوق المدنية والسياسية

رواندي لمقدم الطلب عن األضرار  فرنك  10,230,000دفع مبلغ  :أمر قضائي بجبر الضرر .33

 فرنك رواندي عن األضرار المعنوية. 55,000 المادية و 
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أي تقرير عن تنفيذ الحكم على الرغم  عليهالم تقدم الدولة المدعى  تقرير الدولة المدعى عليها:  .34

. وقد أبلغت الدولة المدعى عليها 2018سبتمبر  16من انقضاء الوقت المقرر لها للقيام بذلك في 

 المحكمة أنها لن تتعاون معها بعد اآلن.

ا ومعهد الجمعية المعنية بتقدم المرأة والدفاع عن حقوقه – 046/2016القضية رقم   (10

 2018مايو  11الحكم الصادر في  -حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا، ضد جمهورية مالي 

( من بروتوكول 2( و )1) 21)أ( و )ب( و  6( و 2) 2و  2المواد التي ُوجدت :  االنتهاكات .35

، الطفلمن الميثاق األفريقي بشأن حقوق ورفاهية  21و  4و  3و  2( و 3) 1مابوتو والمواد 

 ( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة1) 16)أ( و  5المادتان 

تعديل القانون المطعون فيه، ومواءمة قوانينه مع المواثيق الدولية،   :أمر قضائي بجبر الضرر .36

 واتخاذ اإلجراءات المناسبة لوضع حد لالنتهاكات القائمة.

ة المدعى عليها تقريًرا عن التدابير المتخذة، وكان لم تقدم الدول تقرير الدولة المدعى عليها: .37

 الزمنيةلكن المحكمة علقت الحدود  2020مايو  11الوقت المحدد لتقديم هذا التقرير سينقضي في 

  .2020أغسطس  11، ومع ذلك فقد انقضى وقت تقديم التقرير في 2020مايو  1اعتباًرا من 

الحكم الصادر  -أناكليت باولو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  020/2016القضية رقم   (11

 2018سبتمبر  21في 

 

 ( )ج(1) 7 المواداالنتهاكات التي ُوجدت :   .38

 لمقدم الطلب كتعويض معنوي تنزانيشلن  300000دفع   :أمر قضائي بجبر الضرر .39

عليها تقريًرا بعد على الرغم من أن الموعد  المدعىلم تقدم الدولة  تقرير الدولة المدعى عليها: .40

 .2019مارس  27النهائي للقيام بذلك كان 

 

الحكم  -ميناني إيفاريست ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  027/2015القضية رقم   (12

 2018سبتمبر  21الصادر في 

 

 ( )ج(1) 7المواد : االنتهاكات التي ُوجدت  .41

 شلن تنزاني لمقدم الطلب كتعويض معنوي 300000دفع   :أمر قضائي بجبر الضرر .42

عليها تقريًرا بعد على الرغم من أن الموعد  المدعىلم تقدم الدولة  تقرير الدولة المدعى عليها: .43

 .2019مارس  24النهائي للقيام بذلك كان 

 



EX.CL/1323 (XL) Annex.II 

Page 7 

 

الحكم الصادر  -ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  016/2016القضية رقم   (13

 2018سبتمبر  21في 

 

 ( )ج(1) 7االنتهاكات التي ُوجدت : المواد  .44

أمر قضائي بجبر الضرر:  إلزام الدولة المدعى عليها بإعادة فتح القضية في غضون ستة أشهر  .45

لية الدو اإلنسانادلة وفقًا للميثاق وغيره من صكوك حقوق بما يتوافق مع ضمانات المحاكمة الع

ذات الصلة، وإنهاء المحاكمة خالل فترة زمنية معقولة بشرط أال تتجاوز عامين من تاريخ التبليغ 

 بهذا الحكم.

تقرير الدولة المدعى عليها: لم تقدم الدولة المدعى عليها تقريًرا عن التدابير المتخذة وانقضى  .46

 . كما انقضى الوقت المتاح للدولة المدعى عليها2020سبتمبر  21م هذا التقرير في وقتها لتقدي

 ولم تقدم أي مالحظات. 2020مايو  23مالحظاتها في  لتقديم
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الحكم الصادر  -أرماند جويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  001/2015القضية رقم   (14

 2018ديسمبر  7في 

 

 ( )د( من الميثاق1) 7، 5، 1المواد االنتهاكات التي ُوجدت :  .47

 لمقدم الطلب كتعويضات أمريكيدوالر  2500أمر قضائي بجبر الضرر:  دفع  .48

 عليها تقريًرا بعد على الرغم من انقضاء الموعد المدعىتقرير الدولة المدعى عليها: لم تقدم الدولة  .49

 .2019يونيو  14النهائي للقيام بذلك في 

 

الحكم  -لوسيان إكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  - 009/2015القضية رقم   (15

 2019مارس  28الصادر في 

 ( من الميثاق1) 12( )د( و 1) 7و  5و  4االنتهاكات التي ُوجدت : المواد  .50

شلن تنزاني لمقدم الطلب لنفسه وللمستفيدين منه  11.000.000أمر قضائي بجبر الضرر:  دفع  .51

التدابير الالزمة لضمان إجراء عمليات البحث من النوع المشار كتعويض معنوي، واتخاذ جميع 

إليه في القضية الحالية في امتثال صارم اللتزاماته الدولية ومبادئه المنصوص عليها مسبقًا في 

 الحكم الحالي، مع نشر الحكم.

عد أن الموعليها تقريًرا بعد على الرغم من  المدعىلم تقدم الدولة   الدولة المدعى عليها: تقرير .52

 .2019أكتوبر  2النهائي للقيام بذلك كان 

الحكم الصادر  -كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  - 025/2016القضية رقم   (16

 2019مارس / آذار  28في 

 

   ( )ج( من الميثاق1) 7االنتهاكات التي ُوجدت : المواد .53

 لمقدم الطلب كتعويض معنوي تنزانيشلن  300000أمر قضائي بجبر الضرر:  دفع  .54

تقريًرا بعد على الرغم من أن الموعد  عليهاتقرير الدولة المدعى عليها:  لم تقدم الدولة المدعى  .55

 .2019أكتوبر  1للقيام بذلك كان  النهائي

 

الحكم  -سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين  - 053/2016القضية رقم   (17

 بشأن جبر الضرر 2019نوفمبر  28ث الموضوع و من حي 2019مارس  29الصادر في 

من الميثاق والمواد  26و  14( )أ( و )ب( و )ج( و 1) 7و  5و  3االنتهاكات التي ُوجدت : المواد  .56

 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية7( و )5) 14( )د( و 3) 14
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 3CCOR/  007ة إللغاء الحكم رقم أمر قضائي بجبر الضرر:  اتخاذ جميع التدابير الالزم .57

من قبل محكمة مكافحة الجرائم االقتصادية واإلرهاب بطريقة  2018أكتوبر  18الصادر في 

تمحو جميع آثاره وتقديم تقرير عن ذلك إلى المحكمة في غضون ستة أشهر من تاريخ اإلخطار 

 بهذا الحكم.

لطلب عن الخسارة المادية، ومبلغ فرنك أفريقي لمقدم ا  36,330,444,947أيًضا، دفع مبلغ  .58

 فرنك أفريقي عن األضرار المعنوية التي لحقت به وبزوجته وأطفاله الثالثة.  3,045,000,000

رفع الحجز الوقائي عن حسابات مقدم الطلب وأفراد أسرته؛ ورفع معارضة تنفيذ العمليات في  .59

 SOCOTRACة ؛ رفع تعليق محطة حاويات شركAGROPLUSأي حسابات مفتوحة باسم 

SARL  وإغالق محطة راديوSoleil FM  وقناةSIKKA  التلفزيونية في غضون ثالثة أشهر

 من تاريخ هذا الحكم.

بشأن  2018يوليو  2المؤرخ  13-2018( من القانون رقم 2) 19و  12أخيًرا، تعديل الفقرتين  .60

( من العهد 5) 14( من الميثاق و 2) 3من أجل جعلها متوافقة مع أحكام المادتين  CRIETإنشاء 

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

تقرير الدولة المدعى عليها:  لم تقدم الدولة المدعى عليها بعد تقريًرا عن التدابير المتخذة وانقضى  .61

، في حين أن الفترة المشمولة 2019سبتمبر  29وقتها لتقديم هذا التقرير بشأن إلغاء الحكم في 

، ومع ذلك، فإن المحكمة علقت 2020مايو  28التعويضات كانت ستنتهي في  حكمبالتقرير بشأن 

. 2020أغسطس  1واستأنفت حساب الوقت اعتباًرا من  2020مايو  1الحدود الزمنية اعتباًرا من 

. 2020أغسطس  28 المدعى عليها تقريرها فيوهكذا انقضى الوقت الذي يجب أن تقدم فيه الدولة 

وتشير التقارير اإلعالمية إلى أن الدولة المدعى عليها قد عدلت قانون إنشاء محكمة مكافحة 

 الجرائم االقتصادية واإلرهاب وجهزت محكمة االستئناف على النحو المطلوب في الحكم.

 

الحكم الصادر في  -ماجد جوا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  - 025/2015القضية رقم    (18

 2019سبتمبر  26

 

 ( )ج( من الميثاق1) 7االنتهاكات التي ُوجدت : المواد  .62

 الطلب كتعويض معنوي لمقدمشلن تنزاني  300000دفع  أمر قضائي بجبر الضرر:  .63

دولة المدعى عليها تقريًرا بعد على الرغم من انقضاء تقرير الدولة المدعى عليها:   لم تقدم ال .64

 .2020مارس  26في  الموعد النهائي

 

الحكم  -علي رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  - 007/2015القضية رقم    (19

 2019نوفمبر  28الصادر في 

 

 ( من الميثاق1) 12( )د( و 1) 7و  5و  4االنتهاكات التي ُوجدت : المواد  .65



EX.CL/1323 (XL) Annex.II 

Page 10 

 

شلن تنزاني لكل متقدم كتعويض معنوي، وإلغاء   4,000,000أمر قضائي بجبر الضرر:  دفع  .66

عقوبة اإلعدام اإللزامية من قانون العقوبات، وإعادة النظر في القضية عند النطق بالحكم، ونشر 

 أشهر. 3الحكم في غضون 

في  لتقديم تقريرها سينقضيتقرير الدولة المدعى عليها:  كان الوقت المتاح للدولة المدعى عليها  .67

واستأنفت  2020مايو  1، ومع ذلك، علقت المحكمة الحد الزمني اعتباًرا من 2020ايو م 30

 30. وبذلك، انقضى وقت تقديم الدولة المدعى عليها لتقريرها في 2020أغسطس  1ذلك في 

صول . قدم محامي المدعين طلبًا إلى المحكمة للح2020سبتمبر  29. وفي 2020أغسطس 

على مساعدة مالية لإلشراف على تنفيذ الحكم. وقد أقر قلم المحكمة باستالم خطاب المدعين 

وأبلغ المحامي بأن سياسة المساعدة القانونية الحالية للمحكمة ال تغطي دعم مراقبة وتنفيذ 

 األحكام.

 

 -روبرت جون بينيسيس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  - 013/2015القضية رقم   (20

 2019نوفمبر  28م الصادر في الحك

 

من اإلعالن العالمي لحقوق  15من الميثاق، المادة  12، 6، 5، 1االنتهاكات التي ُوجدت : المواد  .68

 اإلنسان

شلن تنزاني كتعويض معنوي لمقدم الطلب   15,000,000أمر قضائي بجبر الضرر:  دفع  .69

شلن تنزاني عن كل شهر يكون مقدم الطلب محتجًزا فيه حتى وقت إطالق  300.000ووالدته و 

 سراحه.

تقرير الدولة المدعى عليها: كان الوقت المتاح للدولة المدعى عليها لتقديم تقريرها ينقضي في  .70

واستأنفتها في  2020مايو  1زمنية اعتباًرا من ، إال أن المحكمة علقت الحدود ال2020مايو  30

أغسطس  30. وبذلك، انقضى وقت تقديم الدولة المدعى عليها لتقريرها في 2020أغسطس  1

2020. 

الحكم  -كينيدي جيهانا وآخرون ضد جمهورية رواندا  - 017/2015القضية رقم   (21

 2019نوفمبر  28الصادر في 

 

 ( من الميثاق1) 13( و 2) 12ان االنتهاكات التي ُوجدت :  المادت .71

 فرنك رواندي لكل شخص من مقدمي الطلب 465000أمر قضائي بجبر الضرر:  دفع  .72

تقرير الدولة المدعى عليها: كان الوقت المتاح للدولة المدعى عليها لتقديم تقريرها ينقضي في  .73

واستأنفتها في  2020مايو  1، إال أن المحكمة علقت الحدود الزمنية اعتباًرا من 2020مايو  30

أغسطس  30. وبذلك، انقضى وقت تقديم الدولة المدعى عليها لتقريرها في 2020أغسطس  1

 المحكمة. . وقد أبلغت الدولة المدعى عليها  المحكمة بأنها لن تشارك في إجراءات2020

 



EX.CL/1323 (XL) Annex.II 

Page 11 

 

نغوزا فايكنغ وجوسون نغوزا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  - 006/2015القضية رقم   (22

 بشأن جبر الضرر 2020مايو  8من حيث الموضوع وفي   2018مارس  23الحكم الصادر في  -

 ( )ج( من الميثاق1) 7و  1االنتهاكات التي ُوجدت :  المادتان   .74

أمر قضائي بجبر الضرر:  دفع مبلغ عشرين مليون شلن تنزاني لمقدم الطلب األول، ومبلغ خمسة  .75

ني؛ مع نشر الحكم، في غضون ثالثة أشهر من اإلخطار به، ماليين شلن تنزاني لمقدم الطلب الثا

على المواقع الرسمية للقضاء ووزارة الشؤون الدستورية والقانونية، والتأكد من أن الحكم يظل 

 متاًحا لمدة عام واحد على األقل بعد تاريخ هذا النشر.

سس تقديم تقريرها بشأن األ تقرير الدولة المدعى عليها:  ال يزال يتعين على الدولة المدعى عليها .76

، 2018سبتمبر  23الرغم من أن الوقت قد حان لتقديم هذا التقرير قد انقضى في  الموضوعية على

 2021فبراير  8وقت تقديم التقرير الخاص بحكم التعويضات في  انقضىبينما 

 

 -أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  - 004/2015القضية رقم   (23

 2020يونيو  26كم الصادر في الح

 

 ( )د( من الميثاق1) 7( )ج( و 1) 7االنتهاكات التي ُوجدت :  المادتان  .77

أمر قضائي بجبر الضرر:  دفع مبلغ خمسة ماليين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف شلن تنزاني  .78

لطة للسلمقدم الطلب؛ ونشر الحكم في غضون ثالثة أشهر من اإلخطار به، على المواقع الرسمية 

القضائية ووزارة الشؤون الدستورية والقانونية، والتأكد من أن الحكم ال يزال متاًحا لمدة عام 

 واحد على األقل من تاريخ هذا النشر.

تقرير الدولة المدعى عليها:  كان من المقرر أن ينقضي وقت تقديم تقرير الدولة المدعى عليها  .79

، فقد 2020يوليو  31مايو و  1لحدود الزمنية بين ، ولكن نظًرا لتعليق ا2020ديسمبر  26في 

 .2021يناير  31انقضى هذا الوقت في 

 

الحكم  -كاليبي إليسامهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  - 028/2015القضية رقم    (24

 2020يونيو  26الصادر في 

 ( )ج( من الميثاق1) 7االنتهاكات التي ُوجدت :  المادة  .80

شلن  300000أمر قضائي بجبر الضرر:  دفع مبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني لمقدم الطلب )  .81

تنزاني(؛ نشر الحكم، في غضون ثالثة أشهر من اإلخطار به، على المواقع الرسمية للسلطة 

القضائية ووزارة الشؤون الدستورية والقانونية، والتأكد من بقاء الحكم متاًحا لمدة سنة واحدة على 

 ألقل بعد تاريخ هذا النشر .ا
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تقرير الدولة المدعى عليها:  كان من المقرر أن ينقضي وقت تقديم تقرير الدولة المدعى عليها  .82

، فقد 2020يوليو  31مايو و  1، ولكن نظًرا لتعليق الحدود الزمنية بين 2020مبر ديس 26في 

 .2021يناير  31انقضى هذا الوقت في 

 

الحكم الصادر  -جبرا كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  - 018/2018القضية رقم   (25

 2020يوليو  15في 

 ( )أ( من الميثاق1) 7( و 2) 3و  2االنتهاكات التي ُوجدت :  المواد  .83

أمر قضائي بجبر الضرر:   تتخذ الدولة المدعى عليها جميع التدابير الدستورية و / أو التشريعية  .84

( من دستورها ومواءمتها 7) 41معقولة، لضمان تعديل المادة الالزمة، في غضون فترة زمنية 

( 1) 7( و 2) 3و  2مع أحكام الميثاق؛ وذلك للقضاء، من بين أمور أخرى، على انتهاك المواد 

من الميثاق؛ مع نشر الحكم في غضون ثالثة أشهر من إخطاره، على المواقع الرسمية للسلطة 

القانونية، والتأكد من بقاء الحكم متاًحا لمدة سنة واحدة على القضائية ووزارة الشؤون الدستورية و

 األقل من تاريخ هذا النشر .

 15تقرير الدولة المدعى عليها:  كان من المقرر أن ينقضي وقت تقديم تقرير المدعى عليه في  .85

، فقد انقضى وقت 2020يوليو  31مايو و  1، ولكن نظًرا لتعليق الحدود الزمنية بين 2021 يناير

 .2021يناير  31تقديم تقرير الدولة المدعى عليه في 

الحكم الصادر في  -القضية رقم ...... "سويبي جوهوريه"  ضد جمهورية كوت ديفوار   (26

 2020يوليو  15

من الميثاق األفريقي للديمقراطية  17، 13(، 8) 3(، 7) 3االنتهاكات التي ُوجدت :  المواد  .86

من بروتوكول الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن  3واالنتخابات والحكومة والمادة 

 الديمقراطية والحكم الرشيد.

أمر قضائي بجبر الضرر:  يجب على الدولة المدعى عليها اتخاذ التدابير الالزمة قبل أي انتخابات  .87

ن تنظيم انتخابات هيئة المكتب الجديدة على المستويات المحلية، على أساس التكوين الجديد لضما

للهيئة االنتخابية؛ واتخاذ اإلجراءات الالزمة قبل أي انتخابات لضمان أن تكون عملية ترشيح 

أعضاء الهيئة االنتخابية واردة من قبل األحزاب السياسية، وخاصة أحزاب المعارضة، وكذلك 

مات المجتمع المدني مدفوعة من قبل تلك الكيانات، بناًء على معايير محددة مسبقًا، مع سلطة منظ

تنظيم أنفسهم والتشاور وإجراء االنتخابات حسب الضرورة وتقديم المرشحين المطلوبين؛ وتقديم 

 اتقرير إلى المحكمة بشأن هذه اإلجراءات المتخذة في غضون ثالثة أشهر من تاريخ اإلخطار بهذ

 الحكم، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى ترى المحكمة أنه تم تنفيذ كامل له.

، تقرير التنفيذ المؤقت للدولة 2020سبتمبر  1تقرير الدولة المدعى عليها:  تلقى قلم المحكمة، في  .88

شرح  . ويحتوي التقرير على2020سبتمبر  4المدعى عليها وتم إرساله إلى مقدمي الطلبات في 

، تلقى قلم المحكمة ردًا من مقدمي 2020سبتمبر  14التي اتخذتها الحكومة. وفي لبعض الخطوات 

الطلبات على تقرير التنفيذ المؤقت للدولة المدعى عليها وتم إرسال هذا الرد إلى الدولة المدعى 

 عليها. 
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ة ماعترض المدعون في تقريرهم على تفسير الدولة المدعى عليها لقرار المحكمة. وطلبوا من المحك

أن تأمر الدولة المدعى عليها بتنفيذ حكمها قبل أي انتخابات. كما طلبوا من المحكمة إثبات أن أي قرار 

 أو إجراء تتخذه اللجنة االنتخابية بشكلها الحالي ال يمكن اعتباره شرعيًا. 

 ، ُطلب من الدولة المدعى عليها الرد على مالحظات مقدمي الطلبات في غضون2020سبتمبر  28في 

( أيام.، وتلقى قلم المحكمة رسالة من الدولة المدعى عليها تشير إلى أنها ستقدم تقرير التنفيذ 5خمسة )

 النهائي في األسبوعين المقبلين. 

، أرسل قلم المحكمة تذكيًرا إلى الدولة المدعى عليها، يلفت انتباهها إلى أن 2020أكتوبر  30في 

وطلب منها  2020أكتوبر  25في غضون ثالثة أشهر قد انتهى في الموعد النهائي لتقديم تقرير التنفيذ 

تقديم تقرير التنفيذ في غضون ثالثة أيام . وفي نفس اليوم، دعا قلم المحكمة المدعين إلى تقديم 

 مالحظاتهم في غضون ثالثة أيام بشأن تنفيذ قرار المحكمة. 

يذ للدولة المدعى عليها ومالحظات ، تلقى قلم المحكمة كالً من تقرير التنف2020نوفمبر  2وفي 

المدعين على تنفيذ قرار المحكمة، وقد أقر قلم المحكمة باستالم التقرير والمالحظات وأرسل الملفات 

، طالبًا من كال الطرفين 2020نوفمبر  11إلى مقدمي الطلبات والدولة المدعى عليها، على التوالي في 

خمسة عشر يوًما. ولكن قلم المحكمة لم يتلق بعد  تقديم مالحظاتهما على التقديمات في غضون

 المالحظات من األطراف. 

تدعي الدولة المدعى عليها، في تقريرها الخاص بالتنفيذ، أنها نفذت أمر المحكمة لتنظيم انتخابات 

هيئة مكتب جديدة للهيئات االنتخابية على المستوى المحلي. وأنها أُجرت هذه االنتخابات في أغسطس 

وفيما يتعلق بأمر المحكمة بشأن عملية ترشيح أعضاء الهيئة االنتخابية من قبل المجتمع  .2020

المدني واألحزاب السياسية، وال سيما أحزاب المعارضة، تدعي الدولة المدعى عليها أن هذه الكيانات 

ى تتمكن حتتقرر بالفعل فيما بينها من ترشحهم، فقد ُطلب منهم تقديم معاييرهم الخاصة إلى الحكومة 

الدولة المدعى عليها من إضفاء الطابع الرسمي على هذه المعايير. وأشارت الدولة إلى أنها ستقدم 

 تقرير تنفيذ إضافي بمجرد االنتهاء من عملية إضفاء الطابع الرسمي. 

ة مويزعم المدعون في مالحظاتهم بشأن تنفيذ قرار المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنفذ قرار المحك

على اإلطالق. ويؤكدون أنه، تماشياً مع قرار المحكمة، كان من المقرر إعادة تشكيل الهيئة االنتخابية 

فيما يتعلق بأعضائها الذين ترشحهم أحزاب المعارضة والمجتمع المدني. ولكن لم يتم عملية إعادة 

ضافي واحد لتسمية التشكيل هذه، وبدالً من ذلك قامت الدولة المدعى عليها بدعوة حزب معارض إ

عضو في الهيئة االنتخابية. ومع ذلك، فإن هذا النهج المتمثل في دعوة أحزاب سياسية محددة ينتهك 

نص وروح أمر المحكمة منذ أن كانت تعليمات المحكمة تهدف إلى ضمان أن منظمات المجتمع 

 . المدني وأحزاب المعارضة تقرر فيما بينها من يرشح نفسه للهيئة االنتخابية

وقد أفاد مقدمو الطلبات أن أحزاب المعارضة عقدت اجتماعات مختلفة ورشحت أربعة أعضاء جدد 

للجنة االنتخابات المركزية، ومع ذلك، لم تقبل الدولة المدعى عليها هذه الترشيحات. ولذلك يجادل 

كيلها م إعادة تشمقدمو الطلبات بأنه بما أن الهيئة االنتخابية على المستويين الوطني والمحلي لم يت

حديثًا، بما يتماشى مع حكم المحكمة، فإن االنتخابات التالية لمكتب الهيئات االنتخابية على المستوى 

المحلي، فشلت أيًضا في احترام قرار المحكمة؛ ال سيما بالنظر إلى أن الهيئات االنتخابية المحلية 

دمي الطلبات.  كما يقول مقدمو الطلبات ، وفقًا لمق٪100يرأسها اآلن عضو من الحزب الحاكم بنسبة 

، 2020أكتوبر  31أخيًرا إنه نظًرا ألن الدولة المدعى عليها لم تنفذ أوامر المحكمة قبل االنتخابات في 

 يجب اعتبار هذه االنتخابات باطلة وكأنها لم تكن.
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الحكم  -كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  - 011/2015القضية رقم   (27

 بشأن جبر الضرر 2020سبتمبر  25من حيث الموضوع و  2017سبتمبر  28الصادر في 

 ( )ج( من الميثاق1) 7االنتهاكات التي ُوجدت :   المادة  .89

 مقابل الضرر المعنوي شلن تنزاني لمقدم الطلب 300000أمر قضائي بجبر الضرر:  دفع  .90

تقرير الدولة المدعى عليها:  لم تقدم الدولة المدعى عليها أي تقرير عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ  .91

 الحكم. على الرغم من أنه لم يتم األمر بأي تدابير محددة 

 25انقضى وقت تقديم الدولة المدعى عليها لتقرير التنفيذ في  -بشأن تعويضات جبر الضرر  .92

 .2021ارسم

 

 -جيمس وانجارا وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  - 033/2015القضية رقم   (28

 2020سبتمبر  25الحكم الصادر في 

 ( )ج( من الميثاق1) 7االنتهاكات التي ُوجدت :   المادة  .93

 شلن تنزاني لمقدم الطلب 300000أمر قضائي بجبر الضرر:   دفع  .94

 25انقضى وقت تقديم الدولة المدعى عليها لتقرير التنفيذ في   دولة المدعى عليها:تقرير ال .95

 .2021مارس

 

نوفمبر  27الحكم الصادر في  -ليون موجيسيرا ضد رواندا  - 012/2017القضية رقم    (29

2020 

 ( من الميثاق1) 18و  5و  4االنتهاكات التي ُوجدت :   المواد  .96

اليين فرنك رواندي للتمثيل القانوني في أمر قضائي بجبر الضرر:   يمنح مقدم الطلب عشرة م .97

فرنك  10000000المحاكم المحلية ؛ كما يمنح مقدم الطلب عشرة ماليين فرنك رواندي )

رواندي( إلضراره معنوياً ؛ وتُمنح خمسة ماليين فرنك رواندي لكل واحد من المستفيدين الثالثة. 

ديد يم الحالة الصحية لمقدم الطلب وتحكما تُكلف الدولة المدعى عليها بتعيين طبيب مستقل لتقي

التدابير المطلوبة لمساعدته. كما يُمنح مقدم الطلب عشرة ماليين فرنك رواندي للتمثيل القانوني 

 أمام هذه المحكمة.

أبريل  27تقرير الدولة المدعى عليها:  انقضى وقت تقديم الدولة المدعى عليها لتقرير التنفيذ في  .98

2021. 
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نوفمبر  27الحكم الصادر في  -ضد جمهورية بنين  XYZقضية  - 059/2019القضية رقم    .99

2020 

( من الميثاق األفريقي بشأن 1) 17( من الميثاق والمادة 1) 13االنتهاكات التي ُوجدت :   المادة  .100

رب من بروتوكول الجماعة االقتصادية لدول غ 3الديمقراطية واالنتخابات والحوكمة،  والمادة 

 أفريقيا بشأن الديمقراطية

أمر قضائي بجبر الضرر:  اتخاذ التدابير الالزمة لجعل تركيبة مجلس التوصية واإلشراف على  .101

( من الميثاق 1) 17متوافقة مع أحكام المادة  ( COS-LEPIالقائمة االنتخابية الدائمة المحوسبة )

من بروتوكول الجماعة االقتصادية  3 األفريقي بشأن الديمقراطية واالنتخابات والحوكمة والمادة

 لدول غرب أفريقيا بشأن الديمقراطية قبل أي انتخابات.

فبراير  27تقرير الدولة المدعى عليها:  انقضى وقت تقديم الدولة المدعى عليها لتقرير التنفيذ في  .102

2021. 

 

 27الحكم الصادر في  -ضد جمهورية بنين  XYZقضية  - 010/2020القضية رقم    (30

 2020فمبر نو

( 2) 10من الميثاق ، المادة  26( ، 1) 23( ، 1) 22( ، 1) 9االنتهاكات التي ُوجدت :   المواد  .103

 من الميثاق األفريقي بشأن الديمقراطية واالنتخابات والحوكمة

أمر قضائي بجبر الضرر:  يأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير التشريعية والتنظيمية  .104

استقاللية المحكمة الدستورية ، وال سيما فيما يتعلق بعملية تجديد فترة والية أعضائها ؛ لضمان 

 1المؤرخ  40-2019ويأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع اإلجراءات إللغاء القانون رقم 

بشأن دستور جمهورية  1990ديسمبر  11المؤرخ  032-90المعدل للقانون رقم  2019نوفمبر 

بشأن  2019نوفمبر  15الصادر في  43-2019ع القوانين الالحقة ، وال سيما القانون بنين وجمي

 فرنك أفريقي. 1قانون االنتخابات ، وااللتزام بمبدأ التوافق الوطني. ويُدفع مقدم الطلب 

 27انقضى وقت تقديم الدولة المدعى عليها لتقرير التنفيذ في   المدعى عليها: تقرير الدولة .105

 .2021فبراير

 2020 ديسمبر 4 في الحكم الصادر -سيباستيان أجافون ضد جمهورية بنين -  2019/062( القضية رقم 32

( 1) 8من الميثاق؛ والمادة  26(، 1) 13، 10(، 1) 7، 5، 4، 2االنتهاكات التي ُوجدت:  المواد  .106

( من 1) 17، (2) 10( من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ 2) 8)د( و 

من بروتوكول اإليكواس  (3)الميثاق األفريقي بشأن الديمقراطية واالنتخابات والحكم؛ والمادة 

 بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد.

من القانون  27أمر قضائي بجبر الضرر: يأمر الدولة المدعى عليها بإلغاء الفقرة الثانية من المادة  .107

 2018-02من القانون األساسي رقم  2و  1؛ والمادتان 2018سبتمبر  18بتاريخ  2018-23رقم 

وإجراء جميع  2019يوليو  31الصادر في  2019-39؛ والقانون رقم 2018يناير  4بتاريخ 

التحقيقات الالزمة التي قد تسمح باإلقرار بحقوق الضحايا وجبر الضرر؛ وذلك باإلضافة إلى 
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وجميع القوانين الالحقة المتعلقة  2019نوفمبر  7الصادر في  2019-40القانون الدستوري رقم 

الميثاق  ( من2)10بقانون االنتخابات، واالمتثال لمبدأ التوافق الوطني المنصوص عليه في المادة 

 .األفريقي بشأن الديمقراطية واالنتخابات والحكم

 مارس  4ي فعليها لتقرير التنفيذ انقضى وقت تقديم الدولة المدعى :  الدولة المدعي عليها تقرير .108

2021 

 

 2020ديسمبر  4الحكم الصادر في  -إريك هونجو ضد جمهورية بنين  -2020/003 لقضية رقم( ا33

( الميثاق األفريقي بشأن 2) 10( من الميثاق؛ المادة 3) 13االنتهاكات التي ُوجدت: المادة  .109

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانمن  11الديمقراطية واالنتخابات والحكم؛ المادة 

بتاريخ   2019-40/ رقم  28أمر قضائي بجبر الضرر: اتخاذ جميع اإلجراءات إللغاء القانون  .110

؛ يأمر الدولة المدعى 1990ديسمبر  11بتاريخ    90-032، والمعددل لقانون رقم2019نوفمبر  1

( من الميثاق األفريقي 2) 10ة عليها باالمتثال لمبدأ التوافق الوطني المنصوص عليه في الماد

بشأن الديمقراطية واالنتخابات والحكم بشأن أي مراجعة دستورية ؛ واتخاذ جميع التدابير الالزمة  

بتاريخ  023MJL / DC / SGM / DACPG / SA 023SGG19إللغاء المرسوم الوزاري 

الناجمة عن المراجعة  ؛ واتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان وقف جميع اآلثار 2019يوليو  22

 الدستورية واالنتهاكات التي توصلت إليها المحكمة.

إبريل  4ي فانقضى وقت تقديم الدولة المدعى عليها لتقرير التنفيذ : ير الدولة المدعي عليهاتقر    .111

2021 

 

 -موسى زانزيبار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  - 2016/022 القضية رقم (34

 2021فبراير  26الحكم الصادر في 

 ج من الميثاق (1) 7االنتهاكات التي ُوجدت: المادة  .112

 شلن تنزاني لمقدم الطلب 300,000أمر قضائي بجبر الضرر:    دفع مبلغ وقدره  .113

 أغسطس 26تقرير الدولة المدعى عليها: انقضى وقت تقديم الدولة المدعى عليها لتقرير التنفيذ في  .114

2021 

 

 ج من الميثاق (1) 7االنتهاكات التي ُوجدت: المادة  .115

 شلن تنزاني لمقدم الطلب 300,000أمر قضائي بجبر الضرر:    دفع مبلغ وقدره  .116

 فبراير 26الحكم صادر في  -ماهينا زوبيري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  - 054/2016 القضية رقم( 35

2021 
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 أغسطس 26تقرير الدولة المدعى عليها: انقضى وقت تقديم الدولة المدعى عليها لتقرير التنفيذ في  .117

2021 

 

  2021 مارس 29في  الحكم الصادر -سيباستيان أجافون ضد جمهورية بنين - 2019/065  القضية رقم( 36

 من الميثاق (1)من البروتوكول والمادة  30االنتهاكات التي ُوجدت: المادة 

فرنك  1فرنك أفريقي ) 1أمر قضائي بجبر الضرر:    يُدفع لمقدم الطلب مبلغ رمزي قدره  .118

من البروتوكول من خالل تنفيذ الحكم  30أفريقي( ؛ يأمر الدولة المدعى عليها باالمتثال للمادة 

رقم  ، أي من خالل اتخاذ جميع التدابير الالزمة إللغاء الحكم2019مارس  29الصادر في 

007/3c.COR  من قبل محكمة مكافحة الجرائم االقتصادية  2018أكتوبر  18الصادر في

 واإلرهاب من أجل محو كل اآلثار الناجمة عنه.

 إبريل   5ي فانقضى وقت تقديم الدولة المدعى عليها لتقرير التنفيذ : المدعي عليها تقرير الدولة .119

2021. 
 

  2018مايو  11الحكم الصادر في  -أميري رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  -2015/010 القضية رقم  37)

  بشأن جبر الضرر  2021يونيو  25وفي من حيث الموضوع، 

 ( ج من الميثاق1) 7االنتهاكات التي ُوجدت: المادة  .120

حيح لتصأمر قضائي بجبر الضرر:   أمرت  المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ التدابر الالزمة  .121

 شلن تنزاني لمقدم الطلب. 300000االنتهاكات التي تم العثور عليها من خالل دفع 

تقرير الدولة المدعي عليها: ال يزال الوقت المتاح للدولة المدعي عليها لتقديم تقريرها ساريًا  .122

 2021ديسمبر  25نتهي في وسي
 

من  2017 سبتمبر 28الحكم الصادر في  -نياكيجيجي إيسياجا ضد جمهورية تنزا –  2015/010( القضية رقم 38

 بشأن جبر الضرر 2021يونيو  25حيث الموضوع و

 ( ج من الميثاق1) 7االنتهاكات التي ُوجدت: المادة  .123

أمر قضائي بجبر الضرر:   أمرت المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ التدابر الالزمة لتصحيح  .124

 شلن تنزاني لمقدم الطلب. 300000خالل دفع االنتهاكات التي تم العثور عليها من 

تقرير الدولة المدعي عليها: ال يزال الوقت المتاح للدولة المدعي عليها لتقديم تقريرها ساريًا  .125

 2021ديسمبر  25في  وسينتهي

 

  2021 يونيو 25الحكم الصادر في  - مسعود راجابو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة –2016/008( القضية رقم 39
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من العهد الدولي للحقوق المدنية  (3) 14ج من الميثاق  (1) 7االنتهاكات التي ُوجدت: المادة  .126

 والسياسية.

 شلن تنزاني لمقدم الطلب كتعويض معنوي 300,000أمر قضائي بجبر الضرر: دفع  .127

اريًا ستقرير الدولة المدعي عليها: ال يزال الوقت المتاح للدولة المدعي عليها لتقديم تقريرها  .128

 2021ديسمبر  25في  وسينتهي

 

سبتمبر  30الحكم الصادر في  –الديسلوس أونسيمو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  –2016/047( القضية رقم 40

2021 

من العهد الدولي للحقوق  (3) 14والمادة  ج من الميثاق (1) 7االنتهاكات التي ُوجدت: المادة  .129

 المدنية والسياسية.

شلن تنزاني لمقدم الطلب كتعويض  300,000أمر قضائي بجبر الضرر:  دفع مبلغ وقدره  .130

 معنوي.

تقرير الدولة المدعي عليها: ال يزال الوقت المتاح للدولة المدعي عليها لتقديم تقريرها ساريًا  .131

 2021ديسمبر  25في  وسينتهي
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 تنفيذ األوامر القضائية الخاصة باإلجراءات المؤقتة الجزء باء:

 حالة التنفيذ األمر القضائي وتاريخ النطق به الدولة المدعى عليها مقدم الطلب رقم القضية المسلسل

جمهورية تنزانيا  جون الزارو 2016/003 .1

 المتحدة

االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

الطلب ريثما يتم البت في ضد مقدم 

 .الطلب

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

يوماً من التدابير المتخذة  30غضون 

 لتنفيذ األمر القضائي.

 

18/03/2016 

أكدت الدولة المدعى عليها أنها ال تستطيع االمتثال لألمر القضائي 

 الصادر عن المحكمة لألسباب التالية:

لقرار  الصادر عن يسعى األمر القضائي إلى إلغاء ا .1

 محكمة االستئناف في تنزانيا؛

عقوبة القتل العمد منصوص عليها في القانون واعتبرتها  .2

 محكمة االستئناف دستورية؛

يعترف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  .3

 بتطبيق عقوبة اإلعدام على الجرائم الخطيرة؛

لة بحرمان  الدوتم إصدار األمر القضائي  من تلقاء نفسه  .4

 المدعى عليها من حق االستماع إليها.

عدم كفاية األسباب التي قدمت لتوصيف الجريمة بأنها  .5

 شديدة الخطورة.

هابيياليمانا  2016/015 .2

أوجوستينو 

 وآخرون

 

 

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة

االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

بحق مقدم الطلب ريثما يتم البت في 

 .الطلب

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

يوماً من التدابير المتخذة  30غضون 

 القضائي.  لتنفيذ األمر

03/06/2016 

ذكرت الدولة المدعى عليها أنها ال تستطيع االمتثال لألمر 

القضائي الصادر عن المحكمة لألسباب نفسها المدرجة في قضية 

 016/003 جون الزارو رقم 

ديوجراتيوس  2016/017 .3

 نيكولوس

 

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة

االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

ضد مقدم الطلب ريثما يتم البت في 

 .الطلب

ذكرت الدولة المدعى عليها أنها ال تستطيع االمتثال لألمر 

القضائي الصادر عن المحكمة لألسباب نفسها المدرجة في قضية 

 016/003 جون الزارو رقم 
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 حالة التنفيذ األمر القضائي وتاريخ النطق به الدولة المدعى عليها مقدم الطلب رقم القضية المسلسل

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

يوماً من التدابير المتخذة  30غضون 

 لتنفيذ األمر القضائي

03/06/2016 

جمهورية تنزانيا  جوزيف موكوانو 2016/021 .5

 المتحدة

االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

ضد مقدم الطلب ريثما يتم البت في 

 .الطلب

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

يوماً من التدابير المتخذة  30غضون 

 لتنفيذ األمر القضائي

03/06/2016 

ذكرت الدولة المدعى عليها أنها ال تستطيع االمتثال لألمر 

القضائي الصادر عن المحكمة لألسباب نفسها المدرجة في قضية 

 016/003 جون الزارو رقم 

جمهورية تنزانيا  دامياندومينيك  2016/048 .7

 المتحدة

االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

ضد مقدم الطلب ريثما يتم البت في 

 .الطلب

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

يوماً من التدابير المتخذة  30غضون 

 لتنفيذ األمر القضائي

18/11/2016 

ذكرت الدولة المدعى عليها أنها ال تستطيع االمتثال لألمر 

ائي الصادر عن المحكمة لألسباب نفسها المدرجة في قضية القض

 016/003 جون الزارو رقم 

جمهورية تنزانيا  كريزانت جون 2016/049 .8

 المتحدة

االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

ضد مقدم الطلب ريثما يتم البت في 

 .الطلب

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

ة المتخذيوماً من التدابير  30غضون 

 لتنفيذ األمر القضائي.

18/11/2016 

 ولم تبلغ الدولة المدعى عليها عن تنفيذ األمر القضائي
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 حالة التنفيذ األمر القضائي وتاريخ النطق به الدولة المدعى عليها مقدم الطلب رقم القضية المسلسل

 

جروسبيري  2016/050 .9

 جابريال

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة

االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

ضد مقدم الطلب ريثما يتم البت في 

 .الطلب

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

يوماً من التدابير المتخذة  30غضون 

 لتنفيذ األمر القضائي

18/11/2016 

ذكرت الدولة المدعى عليها أنها ال تستطيع االمتثال لألمر 

القضائي الصادر عن المحكمة لألسباب نفسها المدرجة في قضية 

 016/003 جون الزارو رقم 

نزيجيامانا ا 2016/051 .10

 زابرون

 

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة

االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

ضد مقدم الطلب ريثما يتم البت في 

 .الطلب

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

يوماً من التدابير المتخذة  30غضون 

 لتنفيذ األمر القضائي.

18/11/2016 

ذكرت الدولة المدعى عليها أنها ال تستطيع االمتثال لألمر 

القضائي الصادر عن المحكمة لألسباب نفسها المدرجة في قضية 

 016/003 جون الزارو رقم 

جمهورية تنزانيا  مارتين كريستيان 2016/052 .11

 المتحدة

االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

ضد مقدم الطلب ريثما يتم البت في 

 .الطلب

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

يوماً من التدابير المتخذة  30غضون 

 لتنفيذ األمر القضائي.

18/11/2016 

ذكرت الدولة المدعى عليها أنها ال تستطيع االمتثال لألمر 

القضائي الصادر عن المحكمة لألسباب نفسها المدرجة في قضية 

 016/003 جون الزارو رقم 

جوزبيرت  2016/056 .12

 هينيريكو

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة

االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

ضد مقدم الطلب ريثما يتم البت في 

 .الطلب

ذكرت الدولة المدعى عليها أنها ال تستطيع االمتثال لألمر 

القضائي الصادر عن المحكمة لألسباب نفسها المدرجة في قضية 

 016/003 جون الزارو رقم 



EX.CL/1323 (XL) Annex.II 

Page 22 

 

 حالة التنفيذ األمر القضائي وتاريخ النطق به الدولة المدعى عليها مقدم الطلب رقم القضية المسلسل

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

يوماً من التدابير المتخذة  30غضون 

 لتنفيذ األمر القضائي

18/11/2016 

مولوكوزي  2016/057 .13

 أناتوري

 

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة

االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

ضد مقدم الطلب ريثما يتم البت في 

 .الطلب

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

يوماً من التدابير المتخذة  30غضون 

 لتنفيذ األمر القضائي.

18/11/2016 

ذكرت الدولة المدعى عليها أنها ال تستطيع االمتثال لألمر 

القضائي الصادر عن المحكمة لألسباب نفسها المدرجة في قضية 

 016/003 جون الزارو رقم 

جمهورية تنزانيا   تيمبو حسين 001/2018 .14

 المتحدة

االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

ضد مقدم الطلب ريثما يتم البت في 

 .الطلب

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

يوماً من التدابير المتخذة  30غضون 

 لتنفيذ األمر القضائي

11/02/2019 

 لم يُقدم أي تقرير بعد
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 حالة التنفيذ األمر القضائي وتاريخ النطق به الدولة المدعى عليها مقدم الطلب رقم القضية المسلسل

جمهورية تنزانيا   الديسلوس شالوال 2018/003 .15

 المتحدة

االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

ضد مقدم الطلب ريثما يتم البت في 

 .الطلب

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

يوماً من التدابير المتخذة  30غضون 

 لتنفيذ األمر القضائي

17/05/2019 

  لم يُقدم أي تقرير بعد

جمهورية تنزانيا  جاتي مويتا 2019/012 ..16

 المتحدة

االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

ضد مقدم الطلب ريثما يتم البت في 

 .الطلب

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

يوماً من التدابير المتخذة  30غضون 

 لتنفيذ األمر القضائي.

09/04/2019 

  لم يُقدم أي تقرير بعد

القضائي بشأن  عدم إنفاذ األمر جمهورية مالوى شارل كاجولويكا  2019/055 17

التكاليف من جانب محكمة 

االستئناف العليا   ضد المدعي ريثما 

يتم البت في الدعوي من حيث 

 الموضوع.

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

يوماً من التدابير المتخذة  30غضون 

 لتنفيذ األمر القضائي.

27/03/2020 

  لم يُقدم أي تقرير بعد
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 حالة التنفيذ األمر القضائي وتاريخ النطق به الدولة المدعى عليها مقدم الطلب رقم القضية المسلسل

هونج أريك  2020/004 .18

 نوديهوينو

أمر قضائي بوقف تنفيذ الحكم  جمهورية بنين 

الصادر عن محكمة مكافحة الجرائم 

االقتصادية واإلرهاب بتاريخ  

ضد المدعي لحين  25/07/2019

 .صدور الحكم من حيث الموضوع

تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون 

يوًما من اإلجراءات المتخذة  30

 لتنفيذ األمر القضائي.

06/05/2020 

 

 لم يُقدم أي تقرير بعد

  044/3e CDوقف تنفيذ الحكم رقم  جمهورية بنين جابي كوديه 2020/008 ..20

الخاص  2019سبتمبر  27بتاريخ 

بهدم مبنى ريثما يتم البت في 

 الدعوي من حيث الموضوع.

تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون 

يوًما من اإلجراءات المتخذة  15

 األمر القضائي.لتنفيذ 

28/02/2020 

 لم يُقدم أي تقرير بعد

جييوم كيجبافوري  2020/012 .21

 سورو

 جمهورية الكوت ديفوار

 

 

األمر القضائي بوقف تنفيذ أوامر 

االعتقال الصادرة ضد المدعي 

لوجونيون، د لقمان،  .كل من أ  وضد

ك. صورو، ياو صوماليا، س. 

كاندو، ك. سليمان، تي كون ب ر 

سورو، ف. سيكونجو، م.ك أواتارا، 

م. دجيبو، أ تور، ب. تور، ل. 

أواتارا، جي ندرين، د. كون، أ، 

 زبريت وإطالق سراحهم المشروط.

 لم يُقدم أي تقرير بعد
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يوًما  30إبالغ المحكمة في غضون 

 .من اإلجراءات المتخذة

22/04/2020 

جييوم كيجبافوري  2020/012 .22

 سورو

 جمهورية الكوت ديفوار

 

وقف جميع اإلجراءات المتخذة ضد 

المدعي  حتى صدور قرار المحكمة 

 من حيث الموضوع.

اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمنع 

المدعى من ممارسة حقه في 

التصويت والترشح لالنتخابات 

 2020الرئاسية لعام 

يوًما  30إبالغ المحكمة في غضون 

 .من اإلجراءات المتخذة

15/09/2020 

 لم يُقدم أي تقرير بعد

 جمهورية الكوت ديفوار لورون جباجبو 2020/025 .23

 

وقف إدراج اإلدانة الجنائية للمدعي 

والحكم عليه في السجل الجنائي حتى 

تبت المحكمة في الدعوي من حيث 

 الموضوع.

إلزالة العوائق التي  اتخاذ خطوات

تمنع المدعى  من التسجيل في سجل 

 الناخبين.

يوًما  15إبالغ المحكمة في غضون 

 من اتخاذ اإلجراءات.

25/09/2020 

 لم يُقدم أي تقرير بعد
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 حالة التنفيذ األمر القضائي وتاريخ النطق به الدولة المدعى عليها مقدم الطلب رقم القضية المسلسل

مسعودي  2019/042 .24

 سيليماني سعيد

جمهورية تنزانيا  

 المتحدة

االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

ريثما يتم البت في ضد مقدم الطلب 

 القضية.

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

يوماً من التدابير المتخذة  30غضون 

 لتنفيذ األمر القضائي.

20/11/2020 

 لم يُقدم أي تقرير بعد

جمهورية تنزانيا   بشيرو رشيد عمر 2020/045 .25

 المتحدة

االمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 

ي البت فضد مقدم الطلب ريثما يتم 

 .القضية

تقديم التقرير إلى المحكمة في 

يوماً من التدابير المتخذة  30غضون 

 لتنفيذ األمر القضائي

 2021فبراير  26

 لم يُقدم أي تقرير بعد

سيباستيان  2021/002 .26

 جيرمين

ماري أيكوبي 

 أجافون

و  CA/209وقف تنفيذ الحكم رقم  جمهورية بنين

210/CA   2020نوفمبر  5بتاريخ 

 17الصادر في   CA/231ورقم 

 2020ديسمبر 

تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون 

يوًما من اإلجراءات المتخذة  30

 لتنفيذ األمر القضائي.

 ٢٠٢١مارس  ٢٩

 لم يُقدم أي تقرير بعد

سيباستيان  2020/027 .27

 جيرمين

األمر القضائي بوقف تنفيذ الحكم  جمهورية بنين

بتاريخ    CRIET/CJ/1S/41رقم  

 لم يُقدم أي تقرير بعد
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ماري أيكوبي 

 أجافون

ريثما يتم البت في  2021مارس  1

 الدعوي من حيث الموضوع.

يوما من  30تقرير في غضون 

 .التدابير المتخذة

 ٢٠٢١آبريل ١
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 مقدمةأوالً. 

لحقوق اإلنسان والشعوب )المحكمة( ندوة للهيئات القضائية وشبه  اإلفريقيةنظمت المحكمة  ،2010في عام  .1

القضائية اإلقليمية في القارة لمناقشة سبل ووسائل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب. وكانت إحدى 

وإشراك الهيئات القضائية الوطنية باعتبارها من  ،توصيات الندوة هي تنظيم مثل هذه االجتماعات بانتظام

 .المصلحة الرئيسيين في حماية حقوق اإلنسانأصحاب 

 

نظمت المحكمة أول حوار قضائي قاري ضم قضاة المحاكم القارية واإلقليمية الفرعية  ،2013في عام  .2

والوطنية. حضر االجتماع رؤساء المحاكم ورؤساء المحاكم العليا والدستورية وممثلون آخرون عن هيئات 

وقضاة في المحاكم اإلقليمية  اإلفريقي،( دولة عضو في االتحاد 30قضائية وطنية من أكثر من ثالثين )

 .إلنسانا والية في مجال حقوقالذات  اإلفريقيباإلضافة إلى ممثلين عن مؤسسات االتحاد  ،ودون اإلقليمية

 

 ،ناقش الحوار القاري األول الحاجة إلى تمهيد الطريق للتفاعالت المثمرة بين المحاكم الوطنية والدولية .3

يز لمناقشة سبل ووسائل تعز ،بهدف الحفاظ على حوار مستمر مع القضاة الوطنيين في جميع أنحاء القارة

 .حقوق اإلنسان وحمايتها. كما ناقش الحوار كيفية تحقيق التعاون العملي فيما بينهم

 

فاء الطابع إلض اإلفريقيكانت إحدى استنتاجات أول حوار قضائي قاري أنه ينبغي تقديم اقتراح إلى االتحاد  .4

وعقده مرة كل سنتين. تم تقديم هذا االقتراح  اإلفريقي،المؤسسي على الحوار القضائي في إطار االتحاد 

في دورته  ،اعتمد المجلس التنفيذي ،EX.CL/Dec. 806 (XXIV) وبموجب القرار اإلفريقيإلى االتحاد 

 ابع المؤسسي على الحوار تحت رعاية االتحادإضفاء الطتم وبالتالي  ،االقتراح ،العادية الرابعة والعشرين

 .اإلفريقي

 

( في ريقياإلفُعقد الحوار القضائي القاري الثاني )األول بعد إضفاء الطابع المؤسسي وتحت رعاية االتحاد  .5

مشاركا من مختلف  197تنزانيا. حضر الحوار ما مجموعه  -في أروشا  2015نوفمبر  6إلى  4الفترة من 

رؤساء و اإلفريقية،بما في ذلك قضاة المحكمة  ،ي المسائل القضائية الوطنية والدوليةمجاالت الخبرة ف

 .اإلفريقيدولة عضو في االتحاد  44ورؤساء وممثلو المحاكم العليا والدستورية من  ،القضاة
 

بإنشاء  ياإلفريقتمثلت إحدى التوصيات الصادرة عن الحوار القضائي الثاني في ضرورة قيام االتحاد  .6

 منتدى واحد بهدف تعزيز العمليات القضائية فيفي شبكة قضائية قارية تجمع بين القضاة األفارقة 

م القضائي المستمر والمعلومات التدريب والتعلي -من خالل جملة أمور منها بناء القدرات  ،القارة

كرر  .اإلجتهاد القضائيأفضل الممارسات والمعرفة بين المحاكم الوطنية واإلقليمية ومواءمة  ومشاركة

تقوم حيث طلبت صراحةً أن " (:36-)د  EX.CL/Dec. 1079المجلس التنفيذي ذلك في مقرره 

المفوضية ولجنة الممثلين الدائمين، بالتعاون مع المحكمة اإلفريقية، بإجراء دراسة متعمقة وعرض 

 ريقي".االتحاد اإلفهياكل فريقية داخل إعلى إنشاء شبكة قضائية  المترتبة آلثار القانونية والماليةا
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ة استشارية لدراسة حالة التعليم القضائي في أفريقيا والحاجة جه، كلفت المحكمة على هذا األساسو .7

قليمية الفرعية ائية اإلإلى إنشاء شبكة قضائية أفريقية قارية. استعرضت الدراسة مختلف الشبكات القض

اختيار وتحليل قام ب ،على وجه التحديدوواإلقليمية والدولية العاملة في إفريقيا وأمريكا الالتينية وأوروبا. 

رية والمجلس المشترك للعدالة الدستو ،متعمق للقمة القضائية األيبيرية األمريكية )أمريكا الالتينية(

)االتحاد  ACA-Europeو  ،لمحاكم العليا )مجلس أوروبا(وشبكة ا ،)العالمية / عبر اإلقليمية(

 ،مزايا ومساوئ كل شبكة من هذه الشبكات من منظور سهولة التأسيس األولي، مع إبراز األوروبي(

 وتحقيق النتائج. ،والتفويض المؤسسي ،والحوكمة والهيكل التنظيمي

 

وجدت الدراسة أنه على الرغم من انتشار الشبكات القضائية المختلفة على الصعيدين دون  ،باختصارو .8

ال توجد شبكة قضائية قارية واحدة في  ،على عكس أوروبا وأمريكا الجنوبيةإال أنه  ،اإلقليمي والدولي

فإن هذا  ،اسةرأفريقيا لتنسيق المؤسسات القضائية ومساعدتها على أداء وظائفهم بشكل فعال. ووفقًا للد

"العجز أو الفجوة في الشبكة" القاري جعل من المستحيل إنشاء معايير إقليمية مشتركة للقواعد 

واإلجراءات وهياكل المؤسسات التي تم إنشاؤها لدعم سيادة القانون في إفريقيا. وقد أثر هذا بدوره 

 اإلقليمي. ادية وتعزيز التكاملودور القانون في تعزيز التنمية االقتص ،على تنسيق التعليم القضائي
 

 بناء على ذلك خلصت الدراسة إلى ما يلي:و .9

 

 يكشف استعراض للشبكات القضائية الدولية القائمةوواضح. أمر إن الحاجة إلى شبكة قضائية أفريقية 

أنه على الرغم من االنتشار المذهل لهذه الشبكات في العقود  اإلفريقيالعاملة في جميع أنحاء االتحاد 

ال توجد حاليًا شبكة قضائية على مستوى القارة لربط المحاكم عبر الدول األعضاء في االتحاد  ،األخيرة

ى نطاق عل لحقوق اإلنسان والشعوب اإلفريقيةالمحكمة ووالمجموعات االقتصادية اإلقليمية  اإلفريقي

منتدى قيًما ولكن ال  ،2013الذي يتم تنظيمه كل سنتين منذ عام  اإلفريقي،الحوار القضائي القارة. يُعد 

ة أن تبني يمكن لشبكة قضائية أفريقيوهذه تدبير قائم بذاته. ألن يمكنه معالجة "فجوة" الشبكة القضائية 

 ر.وأن تتوسع في األنشطة التي يدعمها الحوا اإلفريقيةعلى نجاحات الشبكة القضائية 

 

اقترحت الدراسة كذلك أنه ينبغي تصميم شبكة قضائية أفريقية بطريقة تأخذ المزايا وتتجنب نقاط   .10

مفصاًل وفقًا الحتياجات  النموذج يجب أن يكونوالضعف في النماذج األوروبية وأمريكا الالتينية. 

وعات اللغوية مع تفويض مرّكز يأخذ في االعتبار التن ،ويكون فعااًل من حيث التكلفة ،القارة

 واالختالفات في التقاليد القانونية للقارة.

 

الناجحة سيكون لها نموذج حوكمة تمثيلي  اإلفريقيةأشارت الدراسة أيًضا إلى أن الشبكة القضائية   .11

 اقترحت ،عالوة على ذلكويمنح مزيدًا من المرونة والصوت للمحاكم المشاركة في تطوير الشبكة. 

 ،هيئة تنفيذية تؤسس اتصاالت جيدة مع المحاكم المشاركة وتستجيب للتعليقات الدراسة أن يكون للشبكة

ستساعد جودة وانتظام االتصال الشخصي باإلضافة إلى عدم تكرار والسلبية واإليجابية على حد سواء. 

ت أكد ،األنشطة التي تقوم بها الشبكات األخرى الشبكة على منع "إجهاد الشبكة". وفي هذا الصدد
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مد اقترحت أن تعت ،وبالتالي ،ة أنه ليس بالضرورة أن المزيد من األنشطة يعني شبكة أفضلالدراس

 ية األمريكية.لقمة القضائية األيبيرمثل التركيز المواضيعي متعدد السنوات ا اإلفريقيةالشبكة القضائية 

 

وأكدت الدراسة كذلك أن إنشاء شبكة على نهج تدريجي يتيح روح التجريب والمرونة في صياغة   .12

أنشطة الشبكة. كما أنه يمنح أجهزة الحوكمة الوقت للوقوف على أقدامها وبناء "اقتناع" والتزام المحاكم 

ات إلى ن الشبكتميل أنشطة العديد م ،بخالف التجارب التجريبيةوالمشاركة والمشاركين المحتملين. 

ذه الدورة ه اإلفريقيةاقترحت الدراسة أن تأخذ الشبكة القضائية  ،التوسع بمرور الوقت. وبناًء على ذلك

 ً  دفعة واحدة منذ البداية. األعمالبدالً من محاولة القيام بكل  ،وتوسع أنشطتها تدريجيا

 

 ثانيًا. إنشاء لجنة التنفيذ

 

 ،في أروشا 2017نوفمبر  10إلى  8الذي عقد في الفترة من في الحوار القضائي القاري الثالث   .13

الدراسة. ي تم النظر ف ،جمهورية تنزانيا المتحدة تحت موضوع "تحسين الكفاءة القضائية في أفريقيا"ب

نشر لااقتراح إنشاء شبكة قضائية أفريقية وأعرب عن أمله في أن تساعد الشبكة في  حواراعتمد ال

 ،ن حقوق اإلنسان ولكن أيًضا القانون الجنائي الدولي والقانون اإلنساني الدوليقانوبتثقيف ليس فقط الو

وتحسين التثقيف القضائي وتعزيز العدالة وسيادة القانون في القارة من خالل بناء وتعزيز قدرات 

 الهيئات القضائية الوطنية واإلقليمية.

 

مل مع عتء لجنة تتألف من خمسة قضاة إنشااقترح الحوار  ،لغرض تنفيذ المبادرةو)ليس ضروريًا(   .14

 المحكمة على تنفيذ نتائج الحوار.
 

يارهم تم اخت ،نظر قلم المحكمة في توصية الحوار القضائي الثالث وأنشأ لجنة مؤلفة من خمسة قضاة  .15

ما في ب اإلفريقية،المحكمة من ل مناطق القارة الخمس وقاضيين من بين رؤساء المحاكم العليا التي تمث

 . ذلك الرئيس

 

ئي والمركز القضا ،فرنسا - زارت اللجنة شبكة رؤساء المحاكم العليا لالتحاد األوروبي في باريس  .16

. وأثناء 2018أكتوبر  27إلى  22في الفترة من  ،شيلي - للدراسات في أمريكا الالتينية في سانتياغو

شغيل وإدارة واليات وتحديات وإنجازات اكتسب الوفد خبرات عملية فيما يتعلق بإنشاء وت زيارته،

الشبكة القضائية األوروبية والمركز القضائي للدراسات في أمريكا الالتينية بهدف تطبيق الدروس 

 . .وتشغيلها اإلفريقيةالمستفادة إلنشاء الشبكة القضائية 

 

. وأكد جميع وفي نهاية الزيارات عقد الوفد جلسة استخالص المعلومات. ناقش الدروس المستفادة  .17

تكون بمثابة منصة للقضاة األفارقة لاللتقاء  ،أعضاء الوفد على أهمية إنشاء شبكة قضائية أفريقية

منظمة  إلى تجربة والتداول بشأن طرق مواجهة تحدياتهم وتصميم الحلول المناسبة لسياقاتهم. واستناداً 

 .اإلفريقيتمر االتحاد اقترحت اللجنة أن يُطرح االقتراح على قمة مؤ ،ةالدول األمريكي
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نظرت اللجنة كذلك في مشروع النظام األساسي للشبكة الذي أعده خبير استشاري واقترحت تعديالت   .18

هيكلية وتحريرية وموضوعية طفيفة. كما أوصت اللجنة بتقديم الصيغة النهائية للنظام األساسي للنظر 

 .فيه في الحوار القضائي الرابع

 

 اإلفريقي الرابعثالثا. الحوار القضائي 

تحت  ،أوغندا -في كمباال  ،2019نوفمبر  1أكتوبر إلى  31ُعقد الحوار القضائي الرابع في الفترة من   .19

 400عنوان "معالجة قضايا حقوق اإلنسان المعاصرة: دور القضاء في أفريقيا". شارك أكثر من 

من رؤساء وكبار القضاة  46ي بما في ذلك حوال ،مشارك من جميع أنحاء إفريقيا وخارجها في الحوار

 فريقيةاإلوغيرها من المحاكم  اإلفريقيةوقضاة المحكمة  ،أو ممثليهم ةاإلفريقي هيئات القضائيةفي ال

 .دون اإلقليمية وقضاة المحاكم األوروبية ومحاكم البلدان األمريكية

 

. إلفريقيةاكما نظر الحوار الرابع في اقتراح اللجنة للنظر في النظام األساسي إلنشاء الشبكة القضائية   .20

اعتمده الحوار باإلجماع ووجه بضرورة إرسال المبادرة إلى األجهزة  ،وبعد مراجعة النظام األساسي

 .العتمادها وتنفيذها اإلفريقيالسياسية لالتحاد 

 

 ،قدمت المحكمة اقتراح إنشاء شبكة قضائية أفريقية إلى لجنة الممثلين الدائمين ،2020يونيو  -في يناير   .21

المحكمة  ،بعد النظر في المبادرة ،. كلف المجلس التنفيذياإلفريقيثم إلى المجلس التنفيذي لالتحاد 

 .بإجراء دراسة متعمقة حول الهيكل التنظيمي واآلثار المالية على االتحاد إلنشاء الشبكة

 

 .أعدت المحكمة البرنامج التنظيمي للشبكة وآثارها المالية على االتحاد قا لقرار المجلس التنفيذي،وف  .22

 

 رابعا. اآلثار القانونية والمالية لتأسيس الشبكة

باالعتماد على تطوير شبكة المحاكم األوروبية العليا والشبكات القضائية ألمريكا الجنوبية )األيبيرية   .23

كمؤسسة فريدة من نوعها تابعة لالتحاد  اإلفريقيةمن المتوقع إنشاء الشبكة القضائية  ،األمريكية( -

. وستتمتع بشخصية قانونية كاملة وأهلية للتعاقد على الممتلكات غير المنقولة والمنقولة اإلفريقي

لمضيفة لة اوحيازتها والتصرف فيها واتخاذ اإلجراءات القانونية. كما يتعين عليها إبرام اتفاق مع الدو

 .بشأن الوضع واالمتيازات والحصانات

 

24.   ً رور بإضافة األنشطة بم ،في إنشائها وتطويرها ،على أساس تدريجي ،وستتخذ الشبكة نهجاً تدريجيا

بدالً من محاولة وضع خطة شاملة منذ البداية والسعي إلى القيام بالكثير من العمل دفعة واحدة.  ،الوقت

موال األولية إلنشاء الشبكة وتغطية التكاليف اإلدارية والتشغيلية في بداية يجب أن يوفر االتحاد األو

 .إنشائه لمدة ثالث سنوات
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مثل مركز الدراسات القضائية  ،من المتوخى أن تكون الشبكة ،في نهاية السنوات الثالث ،ومع ذلك  .25

قادرة على توليد دخلها من التدريبات على بناء القدرات في مجاالت مواضيعية  ،للبلدان األمريكية

ات القضائية ئللهيمستمرالقضائي طويل األجل أو التعليم و ال –مختلفة وغير ذلك من التدريبات القصيرة 

 .الوطنية وأصحاب المصلحة اآلخرين في الدول األعضاء

 

ليل إلى أن تصبح مكتملة األركان. وبغية تق ،انتها الخاصةالشبكة مع أم اإلفريقيةستستضيف المحكمة   .26

ستعرض المحكمة المساعدة المكتبية واإلدارية األخرى. )يرجى االطالع  ،التكاليف إلى الحد األدنى

على الخيارات المقترحة المرفقة للمخطط التنظيمي للشبكة(. لذلك سيكون مقرها الرئيسي في أروشا 

 .مؤقتًا
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 الديباجة 

نحن، رؤساء وممثلي المحاكم المشاركة في الحوار القضائي اإلفريقي الثالث، المجتمعين في المؤتمر 

 ،ـ في أروشا، جمهورية تنزانيا المتحدة. 2017نوفمبر  10و 9و 8التأسيسي في 

إذ نشير إلى أن القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي يكرس التزام رؤساء دول وحكومات االتحاد "بتعزيز  -

وحماية حقوق اإلنسان والشعوب، وتوطيد المؤسسات والثقافة الديمقراطية، وتعزيز الحكم الرشيد 

 وسيادة القانون"

ق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب يعترف بحقوق اإلنسان األساسية باعتبارها و إذ نؤكد أن الميثا -

 نابعة من صفات البشر التي تبرر حمايتهم على المستويين الوطني والدولي

و إذ نذكر بااللتزام بالحكم الرشيد، والثقافة الديمقراطية، وحماية حقوق اإلنسان في صكوك االتحاد  -

 ذلك الميثاق اإلفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم.اإلفريقي األخرى، بما في 

و إذ نأخذ في االعتبار حقوق اإلنسان المنصوص عليها في صكوك األمم المتحدة بما في ذلك العهد  -

 الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية

بأن سكان القارة "سوف  2063و إذ ندرك بأن الغاية المعبر عنها في برنامج االتحاد اإلفريقي ألجندة  -

 وفي الوقت المناسب إلى المحاكم والقضاء المستقل الذي يحققبإمكانية الوصول بتكلفة معقولة يتمتعون 

 العدالة دون خوف أو محاباة"

نوفمبر  5-4تنزانيا، في  -اإلفريقي الثاني في أروشا  و إذ نقر بأن البيان الختامي للحوار القضائي -

 ، قد حث على زيادة التعاون بين المنتديات القضائية القائمة للحوار والحوار القضائي اإلفريقي2015

نوفمبر  5-4تنزانيا، في  -و إذ نوضح بأن البيان الختامي للحوار القضائي اإلفريقي الثاني في أروشا  -

 شبكة قارية لألجهزة القضائية اإلفريقية ، قد دعم إنشاء2015

 االتحاد اإلفريقيعبر و اعترافاً منا بالتنوع في التقاليد القانونية واألنظمة القضائية  -

و إذ نعرب عن اقتناعنا بالحاجة إلى شبكة رسمية على مستوى القارة لتوفير التعاون الفعال بين المحاكم  -

 فريقيةوالهيئات القضائية األخرى في القارة اإل

نعتمد هذا النظام األساسي للشبكة القضائية اإلفريقية خالل الحوار القضائي اإلفريقي الرابع الذي عقد في الفترة 

 ، في كمباال، جمهورية أوغندا2019نوفمبر  2أكتوبر إلى  31من 

 1المادة 

 التأسيس والمقر

نشأ بموجب هذا النظام، كيان يُعرف باسم الشبكة القضائية اإلفريقية، في إطار االتحاد اإلفريقي، ي .1

 .AJNباالختصار المحدد له 

 يكون مقر الشبكة القضائية اإلفريقية في أروشا )تنزانيا(. .2
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 2 المادة 

 اللغات الرسمية ولغات العمل

 اللغات الرسمية لالتحاد اإلفريقي. تكون اللغات الرسمية للشبكة القضائية اإلفريقية هي .1

 لغات العمل في الشبكة القضائية اإلفريقية هي العربية واإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية. .2

 3 المادة 

 األهداف

تم إنشاء الشبكة القضائية اإلفريقية لتسهيل التعاون بين المؤسسات القضائية القارية واإلقليمية  أ. 

والوطنية وفيما بينها عبر االتحاد اإلفريقي. وهذا يشمل: تسهيل عمل المحكمة اإلفريقية لحقوق 

 فريقي للعملاإلنسان والشعوب، ومحاكم الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي، ومناطق االتحاد اإل

معًا إليجاد حلول للتحديات التي يواجهونها في دعم سيادة القانون وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان 

 والشعوب. 

ب. توفير منتدى للهيئات القضائية المشاركة لمساعدة بعضها البعض في الجهود المبذولة إلصالح وتقوية 

البعض من أجل ضمان تعزيز احترام قضائها ومشاركة أفضل ممارساتها واجتهاداتها مع بعضها 

 سيادة القانون وحقوق اإلنسان، و تحقيق العدالة الميسرة والنزيهة والسريعة للشعوب اإلفريقية.

ج. توفير منتدى لربط العديد من الشبكات القضائية الدولية القائمة التي تشارك فيها محاكم االتحاد 

 .ئي في االتحاد اإلفريقياإلفريقي، وربط هيئات التدريب والتعليم القضا

 4 المادة 

 األنشطة

 4.1 المادة

 تحقيق األهداف

تسعى الشبكة القضائية اإلفريقية إلى تحقيق األهداف المذكورة أعاله من خالل مجموعة متنوعة من 

 الوسائل، تشمل ما يلي:

 الحوار القضائي اإلفريقي واالجتماعات والمؤتمرات والمناسبات األخرى؛ (  أ )

 تبادل المعلومات بين األعضاء؛ )ب( 

 الدراسات المواضيعية؛ )ج( 

 نشر االستبيانات؛ )د( 

 إنشاء قواعد البيانات؛ )هـ( 

 إقامة اتصاالت وشبكات داخلية على اإلنترنت؛ )و( 
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 المنشورات؛ )ز( 

 برامج التبادل؛ )ح( 

 التعليم والتدريب القضائي ؛مواصلة  )ط( 

 وضع المعايير؛ )ي( 

 االتصال بالشبكات القضائية الخارجية والجمعيات األخرى ذات الصلة. )ك( 

 

 4.2 المادة  

 مبدأ التعاون

 .تتعاون الشبكة القضائية اإلفريقية قدر اإلمكان مع الشبكات القضائية الدولية األخرى داخل االتحاد اإلفريقي  

 5 المادة 

 أجهزة الشبكة القضائية اإلفريقية

 :القضائية اإلفريقية هيأجهزة الشبكة 

 ؛المؤتمر)أ( 

 )ب( مجلس اإلدارة؛

  )ج( األمانة

 5.1  الفرعية المادة

 المؤتمر

المؤتمر هو الجهاز األعلى للشبكة القضائية اإلفريقية. وهو يتألف من جميع المحاكم األعضاء في  .1

، واألعضاء المراقبين، وأي فئات  ذوي العضوية الكاملة الشبكة القضائية اإلفريقية، من األعضاء

 .الشبكة القضائية اإلفريقيةتنشئها إضافية من األعضاء 

ينعقد المؤتمر مرة كل سنتين، أو مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات، في حوار الشبكة القضائية  .2

 .اإلفريقية

 .إلفريقيةفي كل اجتماع، سيقرر المؤتمر مكان انعقاد الحوار القادم للشبكة القضائية ا .3

 .يجب دعوة جميع أعضاء الشبكة القضائية اإلفريقية لحضور حوار الشبكة القضائية اإلفريقية .4



EX.CL/1323 (XL) Annex.III 

Page 10 

 

هو األغلبية البسيطة ألعضائه. يتخذ المؤتمر قراراته  للمؤتمرالنصاب القانوني الجتماع صحيح  .5

باإلجماع، ما لم يُذكر خالف ذلك. إذا لزم األمر، يتخذ المؤتمر قراراته باألغلبية البسيطة لألعضاء 

 .الحاضرين

في الدولة  وطنيةرئيس أعلى محكمة : يكون الرئيس األول هو رئيسان مشتركان للمؤتمريكون  .6

ة لحقوق . الرئيس الثاني هو رئيس المحكمة اإلفريقيالقادمضيفة لحوار الشبكة القضائية اإلفريقية ستالم

 .اإلنسان والشعوب

 :مسؤوالً عما يليالمؤتمر يكون  .7

 اعتماد النظام األساسي للشبكة القضائية اإلفريقية؛ (أ)

 البت في أي تعديالت على النظام األساسي للشبكة القضائية اإلفريقية؛ (ب)

 اعتماد أي قواعد ثانوية لتنظيم الشبكة القضائية اإلفريقية أو شبكة الحوار القضائي اإلفريقي؛ )ج( 

 البت في طلبات العضوية في الشبكة القضائية اإلفريقية؛ )د( 

 اتخاذ قرار بشأن إنهاء العضوية في الشبكة القضائية اإلفريقية؛ )هـ( 

 يقية للسنتين القادمتين؛تحديد جدول أنشطة الشبكة القضائية اإلفر )و( 

 النظر في البيانات المالية المقدمة من مجلس اإلدارة واعتمادها؛ )ز( 

 اعتماد الميزانية التقديرية للسنتين القادمتين؛ )ح( 

 مجلس اإلدارة؛عضوية الموافقة على الترشيحات ل )ط( 

 مجلس اإلدارة؛النظر، وعند االقتضاء، اتخاذ قرار بشأن جميع البنود المقدمة من  )ي( 

 الموافقة على المقترحات المقدمة من مجلس اإلدارة بشأن تعيين أعضاء اللجان المخصصة؛ )ك( 

اتخاذ قرار بشأن قبول أي تبرعات أو مساهمات أخرى تُعرض على الشبكة القضائية  )ل( 

 اإلفريقية 

  أخرى؛اعتماد أي اتفاق رسمي أو مذكرة تفاهم مع أي شبكة قضائية أو منظمة  )م( 

 .الفصل في أي نزاع يتعلق بتفسير هذا النظام األساسي )ن( 

 .، حسب تقديره، تقديم الموافقة على أي مسألة تقع ضمن مسؤوليته، بأثر رجعيللمؤتمريجوز  .8

 5.2  الفرعية المادة

 مجلس اإلدارة

 :يلي مجلس اإلدارة هو الجهاز التنفيذي واإلداري للشبكة القضائية اإلفريقية، ويتكون مما .1
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قاض )أو قاض متقاعد( في المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب يرشحه رئيس المحكمة  )أ( 

 الشعوب ويعمل لمدة عامين قابلين للتجديد؛اإلنسان واإلفريقية لحقوق 

ضيفة لحوار الشبكة القضائية ستفي الدولة الم محليةقاض )أو قاض متقاعد( من أعلى محكمة  )ب( 

 حتى موعد عقد الحوار؛ ويعملاإلفريقية المقبل، يرشحه رئيس أعلى محكمة محلية 

اإلقليمية، يرشحهما الرؤساء المعنيون  المجموعاتقاض )أو قاض متقاعد( من اثنتين من محاكم  )ج( 

 المجموعاتر محاكم لمدة عامين، يمكن تجديدها مرة واحدة. يجب اختيا نلهذه المحاكم ويعمال

 اإلقليمية على أساس التمثيل المناسب للمناطق المختلفة والتقاليد القانونية في االتحاد اإلفريقي؛

قاضيان )أو قاضيان متقاعدان( من أعلى المحاكم المحلية في الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي  )د( 

فترة واحدة ل ويعمالنالمؤتمر نتخبهما عضوان كامال العضوية في الشبكة القضائية اإلفريقية، ي

مدتها سنتان. ينبغي اختيار أعلى المحاكم المحلية على أساس التمثيل المناسب لمختلف المناطق 

 والتقاليد القانونية في االتحاد اإلفريقي؛

ممثل واحد عن اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، يرشحه رئيس اللجنة لمدة عامين  )هـ( 

 ين للتجديد؛قابل

ممثل واحد للجنة الخبراء اإلفريقيين لحقوق الطفل ورفاهيته، يرشحه رئيس اللجنة لمدة سنتين  )و( 

 قابلة للتجديد؛

أحد كبار موظفي قلم المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، يرشحه رئيس قلم المحكمة  )ز( 

 ويعمل لفترة غير محددة؛

إضافيين من موظفي المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،  ما يصل إلى ثالثة أعضاء )ح( 

 .يرشحهم رئيس قلم المحكمة ويعملون لفترة غير محددة

 :يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عما يلي .2

 اإلدارة اليومية للشبكة القضائية اإلفريقية؛ )أ( 

 األساسي؛بشأن التعديالت المقترحة على النظام المؤتمر تقديم تقارير إلى  )ب( 

 صياغة أي قواعد ثانوية لتنظيم الشبكة القضائية اإلفريقية أو حوار الشبكة القضائية اإلفريقية؛ )ج( 

 صياغة جدول لألنشطة للسنتين القادمتين، للموافقة عليه في كل اجتماع يعقد كل سنتين؛ )د( 

 ضيفة؛تستنظيم حوار الشبكة القضائية اإلفريقية، بالشراكة مع الدولة الم )هـ( 

 وضع جدول أعمال الحوار اإلفريقي للشبكة القضائية؛ )و( 

 المؤتمرتحديد موضوع حوار الشبكة القضائية اإلفريقية، بالتشاور مع األعضاء /  )ز( 

 المؤتمرتلقي طلبات العضوية وتقديمها  )ح( 
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 ؛المؤتمراقتراح أعضاء فرق العمل المتخصصة ليوافق عليها  )ط( 

اقتراح سفراء الشبكة. يجوز لمجلس اإلدارة أيًضا تعيين سفراء الشبكة على أساس مؤقت رهناً  )ي( 

 الحقًا؛المؤتمر بموافقة 

 اعداد بيان مالي لتقديمه إلى كل اجتماع من اجتماعات المؤتمر؛ )ك( 

 إعداد تقديرات الميزانية للسنتين القادمتين لتقديمها إلى المؤتمر؛ )ل( 

 مسائل أخرى ذات صلة إلى المؤتمر فيما يتعلق بالشبكة القضائية اإلفريقية؛إحالة أي  )م( 

 تلقي الرسائل المتعلقة بأي تبرعات أو مساهمات أخرى تقدم إلى الشبكة القضائية اإلفريقية؛ )ن( 

التواصل مع أعضاء الشبكة القضائية اإلفريقية، ومع األجهزة والهيئات األخرى للشبكة  )س( 

 فريقيةالقضائية اإل

 المؤتمر.  تنفيذ قرارات وتوجيهات )ع( 

اتخاذ أي إجراء أو قرار مطلوب للتشغيل السليم للشبكة القضائية اإلفريقية، مع إيالء االعتبار  )ف( 

 .الواجب آلراء أعضاء الشبكة القضائية اإلفريقية

 العامة تعيين المدير التنفيذي لألمانة )ص( 

 لم تكن ولويره، دعوة أي منظمة إلى حوار الشبكة القضائية اإلفريقية يجوز لمجلس اإلدارة، وفقًا لتقد .3

 .عضًوا في الشبكة القضائية اإلفريقية، أو أي شخص آخر

 5.3  الفرعية المادة

 األمانة العامة

 .تكون األمانة العامة مسؤولة عن المهام اليومية للشبكة .1

وأنشطة الشبكة ويقدم تقاريره إلى مجلس  يترأس األمانة مدير تنفيذي يصمم ويخطط وينفذ جميع مهام .2

 .اإلدارة

تقوم األمانة، حسب االقتضاء، بتعيين موظفين على أساس تنافسي مع مراعاة تمثيل مختلف الواليات  .3

 .القضائية واللغات والمناطق الجغرافية في أفريقيا

 6 المادة 

 العضوية 

 .العضوية وأعضاء مراقبينتتكون الشبكة القضائية اإلفريقية من أعضاء كاملي  .1

 .تقع جميع القرارات النهائية المتعلقة بالعضوية على عاتق مؤتمر الشبكة القضائية اإلفريقية .2

 .يتلقى مجلس اإلدارة جميع طلبات العضوية ويقدمها مع التوصيات إلى المؤتمر .3
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 6.1  الفرعية  المادة

 العضوية الكاملة

 :أعضاء كاملي العضوية في الشبكة القضائية اإلفريقيةيحق للكيانات التالية أن يكونوا  .1

 أعلى المحاكم المحلية في الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي؛ )أ( 

 .المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )ب( 

 .يتمتع األعضاء كاملو العضوية بحقوق التصويت .2

 6.2  الفرعية المادة

 األعضاء المراقبون

 :التالية أن يكونوا أعضاء مراقبين في الشبكة القضائية اإلفريقيةيحق للكيانات  .1

 .أعلى المحاكم المحلية للدول خارج االتحاد اإلفريقي )أ( 

)ب( المحاكم الدولية داخل االتحاد اإلفريقي، والتي ال يحق لها أن تكون أعضاء كاملي العضوية في 

   الشبكة القضائية اإلفريقية؛

 .الدولية خارج االتحاد اإلفريقيالمحاكم  )ج( 

 .ال يتمتع األعضاء المراقبون بحقوق التصويت .2

 6.3  الفرعية المادة

 إنهاء أو سحب العضوية

 :يمكن إنهاء العضوية عن طريق

 إشعار انسحاب من محكمة عضو تقدمه إلى الشبكة القضائية اإلفريقية؛ )أ( 

 .االستبعاد الذي يقرره المؤتمر )ب( 

 

 7 المادة 

 مجموعات العمل المتخصصة

يجوز للشبكة القضائية اإلفريقية أن تنشئ مجموعة عمل متخصصة واحدة أو أكثر لمعالجة مسائل  .1

 .وموضوعات مختارة تدخل ضمن أهداف الشبكة القضائية اإلفريقية

 .يجب أن يكون لكل مجموعة عمل اختصاصات واضحة ومفصلة بشكل كاف .2
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شاركة أفراد ليسوا قضاة، بما في ذلك الموظفون من غير ذوي قد تشمل مجموعة العمل المتخصصة م .3

االختصاصات القانونية في المحاكم غير القضائية أو الخبراء األكاديميون أو غيرهم من الخبراء، 

 .حسب االقتضاء

يجوز تصنيف مجموعة العمل المتخصصة، وفقًا لتقدير الشبكة القضائية اإلفريقية، على أنها فريق  .4

 .نة فرعية، أو لجنة، أو أي تسمية أخرىعمل، أو لج

 8 المادة 

 سفراء الشبكة 

يجوز للشبكة القضائية اإلفريقية، حسب تقديرها، ترشيح قاٍض واحد أو أكثر، بما في ذلك القضاة  .1

المتقاعدون، من داخل االتحاد اإلفريقي للعمل كسفير للشبكة. قد يأتي القضاة من أي محكمة مؤهلة 

 .عضًوا كامل العضوية في الشبكة القضائية اإلفريقيةتكون يحق لها أن 

 .سيكون سفراء الشبكة مسؤولين عن تعزيز الشبكة القضائية اإلفريقية وأنشطتها .2

للعمل كسفراء للشبكة من ذوي المكانة العالية  المرشحونيجب أن يكون القضاة أو القضاة المتقاعدون  .3

ق اإلنسان والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والكفاءة ولديهم المعرفة المناسبة بحماية حقو

 .على وجه الخصوص

يتم تحديد مدة خدمة سفير الشبكة بالتشاور بين مجلس اإلدارة والسفير المعين، ويمكن إنهاؤها بمبادرة  .4

 .من أي من الطرفين

 ميع. ويجب أن يوافق المؤتمر على جبصفة مؤقتةيجوز لمجلس اإلدارة تسمية سفراء الشبكة  .5

 .الترشيحات

 .األدوار المحددة للسفراءيحدد النظام الداخلي للشبكة  .6

  9  المادة

 مسؤولو التنسيق

 مسؤولكيجوز لكل محكمة عضو كاملة العضوية في الشبكة القضائية اإلفريقية تعيين فرد للعمل  .1

 .اتصال لتواصل العضو الكامل مع الشبكة، وتعزيز أنشطة الشبكة، ونشر المعلومات المتعلقة بالشبكة

 .قلم المحكمة )أو ما يعادله( رئيساالتصال  مسؤوليفضل أن يكون  .2

 10 المادة 

 الميزانية

 .يتولى االتحاد اإلفريقي توفير ميزانية الشبكة القضائية اإلفريقية .1

 .ة اإلفريقية، حسب تقديرها، أن تنخرط في أنشطة إضافية لجمع األمواليجوز للشبكة القضائي .2
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 .يتخذ المؤتمر، حسب االقتضاء، قراًرا بشأن رسوم العضوية .3

 11 المادة 

 األحكام المالية

 .تشكل تكاليف تشغيل مقر الشبكة القضائية اإلفريقية جزًءا من ميزانيتها .1

في  لعامليناستكون الشبكة القضائية اإلفريقية مسؤولة عن نفقات السفر والتكاليف األخرى لألفراد  .2

نشاط الشبكة القضائية اإلفريقية، بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة، ومجموعات العمل المتخصصة، 

 .وسفراء الشبكة

 .المحكمة العضو الممثلةتكون نفقات سفر وإقامة ممثل كل عضو من أعضاء المحكمة من مسؤولية  .3

 

 12 المادة 

 المصادقة على النظام األساسي وتعديله

يدخل هذا النظام األساسي حيز التنفيذ فور اعتماده من قبل المؤتمر التأسيسي للشبكة القضائية  .1

اإلفريقية. ويجب تقديم النظام األساسي من أربع نسخ أصلية باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية 

 .والبرتغالية. ويجب أن تكون كل النصوص على قدم المساواة في الحجية

يجوز ألي عضو كامل العضوية في الشبكة القضائية اإلفريقية تقديم تعديالت على هذا النظام األساسي  .2

في شكل مقترحات مكتوبة تُقدم إلى مجلس اإلدارة. ويجوز لمجلس اإلدارة أيًضا طرح تعديالت في 

 .توبةشكل تقارير مك

يقوم مجلس اإلدارة، بعد النظر في التعديالت المقدمة، بإعداد تقرير وتقديمه إلى المؤتمر للتصويت  .3

 .عليه

 .( أعضاء المؤتمر2/3تعتمد التعديالت بأغلبية ثلثي ) .4

 

 ..................................................... : خالتاري  ...........................................................تمت المصادقة عليه في )اسم المكان( 
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  3عدد األطفال                                                                                                                                                       السيناريو األول: هيكل كامل

  

 (1االقتراح )
العام 

 األول

المرتب 

 األساسي

بدل طبيعة 

 العمل
 بدل الزوج

بدل 

 المعالين

بدل 

 السكن

بدل المعاش 

-التقاعدي 

 المؤسسة

بدل  

عدم 

 اإلقامة 

إجمالي 

التكاليف 

 الشهرية

التكاليف 

السنوية/ال 

يمكن التحكم 

 فيها للموظفين

بدل 

 التعليم

بدل 

النفقات 

 الطبية

التأمين 

على 

 الحياة

إجمالي 

التكاليف 

 السنوية

 1 (6رئيس األمانة العامة )م 1

        

5,085.25  

        

2,135.81  

        

254.26  62.49 1860 

    

1,130.45  

       

-    

    

10,528.26  

        

126,339.10  

        

30,000  

            

2,800  

       

2,000       161,139  

2 
سكرتير/ أمين مساعد )خ ع أ 

5) 1 

        

1,313.17  

          

551.53  

          

65.66  62.49   

      

291.92  

      

500  

      

2,784.76  

          

33,417.14  

        

30,000  

            

2,800  

       

2,000         68,217  

3 
رئيس قسم البحث والتدريب 

 1 (5)م

        

4,228.83  

        

1,776.11  

        

211.44  62.49 1860 

      

940.07  

       

-    

      

9,078.94  

        

108,947.34  

        

30,000  

            

2,800  

       

2,000       143,747  

 1 (4موظف قانوني رئيسي )م 4

        

3,573.25  

        

1,500.77  

        

178.66  62.49 1860 

      

794.33  

       

-    

      

7,969.50  

          

95,634.01  

        

30,000  

            

2,800  

       

2,000       130,434  

 1 (2موظف مالي وإداري )م 5

        

2,589.42  

        

1,087.56  

        

129.47  62.49 1627.5 

      

575.63  

       

-    

      

6,072.06  

          

72,864.72  

        

30,000  

            

2,800  

       

2,000       107,665  

 1 (2موظف موارد بشرية )م 6

        

2,589.42  

        

1,087.56  

        

129.47  62.49 1627.5 

      

575.63  

       

-    

      

6,072.06  

          

72,864.72  

        

30,000  

            

2,800  

       

2,000       107,665  

7 
النشر واالتصال موظف 

 1 (4والعالقات الخارجية )م

        

3,573.25  

        

1,500.77  

        

178.66  62.49 1860 

      

794.33  

       

-    

      

7,969.50  

          

95,634.01  

        

30,000  

            

2,800  

       

2,000       130,434  

8 
أخصائي تكنولوجيا المعلومات 

 1 (2وقع االنترنت )مومدير م

        

2,589.42  

        

1,087.56  

        

129.47  62.49 1627.5 

      

575.63  

       

-    

      

6,072.06  

          

72,864.72  

        

30,000  

            

2,800  

       

2,000       107,665  

    8                           

 956,965.76                           التكاليف السنوية  

 

 

 

 

 3عدد األطفال                                                                                       بشرية(( وظيفتان مساعد للمحكمة، )موظف حسابات وموظف موارد 2السيناريو )

  

 (2االقتراح )
العام 

 األول

المرتب 

 األساسي

بدل طبيعة 

 العمل

بدل 

 الزوج

بدل 

 المعالين

بدل 

 السكن

بدل المعاش 

-التقاعدي 

 المؤسسة

بدل  

عدم 

 اإلقامة 

إجمالي 

التكاليف 

 الشهرية

التكاليف 

السنوية/ال 

يمكن التحكم 

 فيها للموظفين

بدل 

 التعليم

بدل 

 النفقات

 الطبية

التأمين 

على 

 الحياة

إجمالي 

التكاليف 

 السنوية
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 1 (6رئيس األمانة العامة )م 1

        

5,085.25  

        

2,135.81  

        

254.26  62.49 1860 

    

1,130.45         -    

    

10,528.26  

        

126,339.10  

        

30,000  

            

2,800  

       

2,000       161,139  

 1 (5سكرتير/ أمين مساعد )خ ع أ  2

        

1,313.17  

          

551.53  

          

65.66  62.49   

      

291.92  

      

500  

      

2,784.76  

          

33,417.14  

        

30,000  

            

2,800  

       

2,000         68,217  

3 
البحث والتدريب رئيس قسم 

 1 (5)م

        

4,228.83  

        

1,776.11  

        

211.44  62.49 1860 

      

940.07         -    

      

9,078.94  

        

108,947.34  

        

30,000  

            

2,800  

       

2,000       143,747  

 1 (4موظف قانوني رئيسي )م 4

        

3,573.25  

        

1,500.77  

        

178.66  62.49 1860 

      

794.33         -    

      

7,969.50  

          

95,634.01  

        

30,000  

            

2,800  

       

2,000       130,434  

     (2موظف مالي وإداري )م 5

                

-    

              

-                    -           -                   -    

                    

-                       -    

     (2موظف موارد بشرية )م 6

                

-    

              

-                    -           -                   -    

                    

-                       -    

7 
موظف النشر واالتصال 

 1 (4والعالقات الخارجية )م

        

3,573.25  

        

1,500.77  

        

178.66  62.49 1860 

      

794.33         -    

      

7,969.50  

          

95,634.01  

        

30,000  

            

2,800  

       

2,000       130,434  

8 
كنولوجيا المعلومات أخصائي ت

 1 (2ومدير موقع االنترنت )م

        

2,589.42  

        

1,087.56  

        

129.47  62.49 1627.5 

      

575.63         -    

      

6,072.06  

          

72,864.72  

        

30,000  

            

2,800  

       

2,000       107,665  

    6                                      -    

 741,636.32                           التكاليف السنوية  

 

 

 

 3   عدد األطفال                                                                                                                                                                                    

  

 العدد (2االقتراح )
المرتب 
 األساسي

بدل طبيعة 
 العمل

 الزوجبدل 
بدل 

 المعالين
 بدل السكن

بدل المعاش 
-التقاعدي 

 جهة العمل

إجمالي 
التكاليف 
 الشهرية

التكاليف 
السنوية/ال يمكن 

التحكم فيها 
 للموظفين

بدل 
 التعليم

بدل 
النفقات 
 الطبية

التأمين 
على 
 الحياة

إجمالي 
التكاليف 
 السنوية

                              

 1 (1المدير )د 1
       
6,511.50  

       
2,734.83  

       
325.58  

       
62.49  

       
1,860.00  

   
1,447.51  

      
12,941.90  

   
155,302.82  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
190,103  

 1 (5نائب المدير )م 2
       
4,228.83  

       
1,776.11  

       
211.44  

       
62.49  

       
1,860.00  

      
940.07  

        
9,078.94  

   
108,947.34  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
143,747  

 1 (5رئيس البحث والتدريب )م 3
       
4,228.83  

       
1,776.11  

       
211.44  

       
62.49  

       
1,860.00  

      
940.07  

        
9,078.94  

   
108,947.34  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
143,747  

 1 (4رئيس الموارد المالية والبشرية )م 4
       
3,573.25  

       
1,500.77  

       
178.66  

       
62.49  

       
1,860.00  

      
794.33  

        
7,969.50  

    
95,634.01  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
130,434  
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5 
رئيس قسم اللغات والنشر والعالقات 

 1 (4الخارجية واالتصال )م
       
3,573.25  

       
1,500.77  

       
178.66  

       
62.49  

       
1,860.00  

      
794.33  

        
7,969.50  

    
95,634.01  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
130,434  

                              

 1 (4مساعد خاص/ المدير )م 6
       
3,573.25  

       
1,500.77  

       
178.66  

       
62.49  

       
1,860.00  

      
794.33  

        
7,969.50  

    
95,634.01  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
130,434  

 1 (2سكرتير / نائب المدير )م 7
       
2,589.42  

       
1,087.56  

       
129.47  

       
62.49  

       
1,627.50  

      
575.63  

        
6,072.06  

    
72,864.72  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
107,665  

                              

 2 (4موظف قانوني رئيسي )/ 8
       
3,573.25  

       
1,500.77  

       
178.66  

       
62.49  

       
1,860.00  

      
794.33  

        
7,969.50  

    
95,634.01  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
130,434  

 3 (3موظف أول قانوني )م 9
       
3,121.08  

       
1,310.86  

       
156.05  

       
62.49  

       
1,627.50  

      
693.82  

        
6,971.80  

    
83,661.59  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
118,462  

 4 (2موظف قانوني )م 10
       
2,589.42  

       
1,087.56  

       
129.47  

       
62.49  

       
1,627.50  

      
575.63  

        
6,072.06  

    
72,864.72  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
107,665  

 1 يتم التأكد منه( - 2أمين المكتبة )م  11
       
2,589.42  

       
1,087.56  

       
129.47  

       
62.49  

       
1,627.50  

      
575.63  

        
6,072.06  

    
72,864.72  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
107,665  

                              

 1 (2موظف مالي وميزانية )م 12
       
2,589.42  

       
1,087.56  

       
129.47  

       
62.49  

       
1,627.50  

      
575.63  

        
6,072.06  

    
72,864.72  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
107,665  

 1 (2موظف مراسم )م 13
       
2,589.42  

       
1,087.56  

       
129.47  

       
62.49  

       
1,627.50  

      
575.63  

        
6,072.06  

    
72,864.72  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
107,665  

 1 (2موظف أمن )م 14
       
2,589.42  

       
1,087.56  

       
129.47  

       
62.49  

       
1,627.50  

      
575.63  

        
6,072.06  

    
72,864.72  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
107,665  

 1 (2موظف موارد بشرية )م 15
       
2,589.42  

       
1,087.56  

       
129.47  

       
62.49  

       
1,627.50  

      
575.63  

        
6,072.06  

    
72,864.72  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
107,665  

                              

 1 (3موظف االتصاالت )م 16
       
3,121.08  

       
1,310.86  

       
156.05  

       
62.49  

       
1,627.50  

      
693.82  

        
6,971.80  

    
83,661.59  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
118,462  

17 
أخصائي تكنولوجيا المعلومات ومدير 

 1 (2موقع االنترنت )م
       
2,589.42  

       
1,087.56  

       
129.47  

       
62.49  

       
1,627.50  

      
575.63  

        
6,072.06  

    
72,864.72  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
107,665  

 1 (3مترجم عربي فوري / تحريري )م 18
       
3,121.08  

       
1,310.86  

       
156.05  

       
62.49  

       
1,627.50  

      
693.82  

        
6,971.80  

    
83,661.59  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
118,462  

 1 (3)ممترجم انجليزي فوري/ تحريري  19
       
3,121.08  

       
1,310.86  

       
156.05  

       
62.49  

       
1,627.50  

      
693.82  

        
6,971.80  

    
83,661.59  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
118,462  

 1 (3مترجم فرنسي فوري/ تحريري )م 20
       
3,121.08  

       
1,310.86  

       
156.05  

       
62.49  

       
1,627.50  

      
693.82  

        
6,971.80  

    
83,661.59  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
118,462  

 1 (3مترجم برتغالي فوري/ تحريري )م 21
       
3,121.08  

       
1,310.86  

       
156.05  

       
62.49  

       
1,627.50  

      
693.82  

        
6,971.80  

    
83,661.59  

 
30,000  

 
2,800  

 
2,000  

        
118,462  

    27                         
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                         إجمالي التكاليف/ السنوية  
     
2,571,421  
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 مشروع قرار

  لحقوق اإلنسان والشعوب اإلفريقيةبشأن تقرير أنشطه للمحكمة 

 

 ان المجلس التنفيذي

ً يحيط  .1 الذي والمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )المحكمة(  ألنشطة األداء السنويبتقرير  علما

ويثني على المحكمة إلحياء  ،وما جاء به من توصيات، 2021ديسمبر  31يناير إلى  1لفترة من يغطي ا

لتفعيلها وللعمل الذي قامت به على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية لتطوير الذكرى الخامسة عشرة 

 ؛حقوق اإلنسان األفريقيمهمة لات اجتهاد

 والثالثونالذي اعتمدته الدورة العادية السادسة  EX.CL/Dec. 1079 (XXXVI) رقم إلى قراره شيري .2

للمجلس التنفيذي المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، ويطلب من مفوضية االتحاد اإلفريقي ولجنة  (36)

الممثلين الدائمين، بالتعاون مع المحكمة، إجراء دراسة متعمقة وعرض اآلثار القانونية والمالية بشأن 

 .فريقية داخل هياكل االتحاد اإلفريقيإإنشاء شبكة قضائية 

ً يحيط   .3 ائية على إنشاء شبكة قض المترتبة القانونية والمالية واآلثار بالدراسة التي قدمتها المحكمة،  علما

 هياكل االتحاد اإلفريقي؛ داخلفريقية إ

فريقية داخل هياكل االتحاد اإلفريقي، كهيئة مستقلة، لتعزيز مصلحة إإنشاء شبكة قضائية  على صادقي .4

 المؤسسات القضائية في القارة؛

مفوضية االتحاد اإلفريقي، بالتشاور مع المحكمة اإلفريقية، لضمان إنشاء الشبكة وتشغيلها، في  يدعو  .5

 .غضون فترة زمنية معقولة

( دولة فقط من الدول 32دقت اثنتان وثالثون )ا، صبعد عقدين من اعتماد البروتوكول أنه يالحظ بقلق .6

 32( فقط من الدول األطراف البالغ عددها 8) األعضاء في االتحاد األفريقي على البروتوكول وأن ثماني

لألفراد والمنظمات غير الحكومية  ذي يسمح( ال6)  34طلوب بموجب المادة دولة أودعت اإلعالن الم

 برفع القضايا مباشرة إلى المحكمة؛

البروتوكول، وهي:  على باالتحاد اإلفريقي التي وقعت وصدقت( دولة 32االثنتان والثالثين )الدول  هنئي .7

 ،لغابونا ،الكونغو ،جزر القمر ،كوت ديفوار ،تشاد ،الكاميرون ،بوروندي ،بوركينا فاسو ،بنين ،الجزائر

 ،نيجيريا ،وسموريشي ،موريتانيا ،موزمبيق ،مالوي ،مالي ،ليسوتو ،ليبيا ،كينيا ،غينيا بيساو ،غانا ،غامبيا

تونس  ،وغوت ،تنزانيا ،السنغال ،لعربية الصحراوية الديمقراطيةالجمهورية ا ،جنوب أفريقيا ،رواندا ،النيجر

 وأوغندا.

 34بموجب المادة المطلوب أودعت اإلعالن أصدرت والتي األعضاء ( 8الثمانية )الدول  أيضاهنئ كما ي .8

 .النيجر وتونس ،مالي ،مالوي ،غينيا بيساو ،غانا ،غامبيا ،بوركينا فاسوهي:  ( من البروتوكول، و6)

( التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول إلى االنضمام إلى 23الدول األعضاء الثالث والعشرين )يدعو  .9

( التي لم تفعل ذلك بعد إلى إيداع اإلعالن المطلوب 20ويدعو الدول األطراف العشرين ) ،البروتوكول
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ناتها إلعادة النظر ( التي سحبت إعال4والدول األطراف األربع ) ،( من البروتوكول6) 34بموجب المادة 

 في قراراتها.

انخفاض مستوى االمتثال لقرارات المحكمة ويدعو إلى االمتثال الكامل لقرارات المحكمة يالحظ بقلق  .10

ويدعو كل دولة عضو إلى تعيين جهة اتصال وطنية لضمان المتابعة الفعالة لجميع المسائل المتعلقة 

 مة.بما في ذلك االمتثال بقرارات المحك ،بالمحكمة

قرارات ال أي ،مع قرارات المجلس التنفيذي السابقة اتساقا ،رئيس مفوضية االتحاد األفريقي يحث .11

 ؛EX.CL/Dec. 1044 (XXXIV) ؛EX.CL/Dec.994 (XXXII)) ؛EX.CL/Dec.973 (XXXI)) باالرقام

(EX.CL/Dec.1064 (XXXV)؛ ( وEX.CL/Dec.1079)،  التخاذ جميع التدابير الالزمة لتشغيل صندوق

ً  ،المساعدة القانونية ب وكذلك أصحا ،يدعو ويشجع جميع األعضاء على دول االتحاد ،لهذه الغاية وتحقيقا

تقديم مساهمات طوعية سخية للصندوق لضمان ل ،المصلحة اآلخرين المعنيين بحقوق اإلنسان في القارة

 استدامته ونجاحه.

ة على اإلسراع في عمليات تنظيم الخلوة المشتركة بين لجنة الممثلين الدائمين واألجهزة المفوضي يحث .12

القانونية والقضائية وشبه القضائية والتشريعية لالتحاد بهدف النظر في مقترحات اإلصالح لألجهزة 

  المذكورة.

صرف وضعها تحت تتفضلت بالتي  التسهيالتلحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة على يعرب عن تقديره  .13

 االتحادمفوضية المقدمة إلى للمحكمة  مقر دائم بإنشاء الخاصةالمعمارية  اتتصميمعلى الالمحكمة، و

، يقيمفوضية االتحاد اإلفر، ومثلين الدائمينجمهورية تنزانيا المتحدة، ولجنة الم حكومة ويحثاإلفريقي، 

 رقم مقرر المجلس التنفيذيالمنشأ بموجب  عملق اليفي إطار فر لتعاونمع المحكمة، على ا شتراكباال

EX.CL/Dec.994(XXXII),   المقر الدائم تشييد  تسريع وتيرة عمليةلضمان الالزمة خطوات الالتخاذ

 .للمحكمة

عن تنفيذ  ريرتقتقديم االتحاد اإلفريقي،  مفوضيةو المحكمة، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين من يطلب .14

حول تنفيذ   2022يوليو / وفي يونيالمزمع انعقادها للمجلس التنفيذي  تاليةالدورة العادية الهذا القرار إلى 

 .هذا المقرر
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