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 :يقذيـــتأوالً: 

أنشئت المحكمة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )المحكمة( بموجب  -1
من البروتوكول األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المنشئ ( 1المادة )

لممحكمة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )يشار إليو ىنا باسم 
والذي أعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية البروتوكول( 

ودخل البروتوكول  في مدينة واجادوجو ببوركينا فاسو 1998يونيو  9في 
 .2004يناير  25حيز النفاذ في 

قاضيًا ينتمون  11من وتتكون  2006بدأت المحكمة نشاطيا العممي في  -2
ومقر المحكمة في مدينة أروشا،  إلى دول أعضاء في االتحاد االفريقي

 بجميورية تنزانيا المتحدة.

من البروتوكول  عمى اآلتي: "عمى المحكمة أن تقدم في  31تنص المادة  -3
دول وحكومات االتحاد االفريقي تقريرًا سنويًا  مؤتمر رؤساءلكل دورة عادية 
لم تمتزم فييا التي ويحدد التقرير بصفة خاصة الحاالت عن أنشطتيا. 

 ."بتنفيذ قرارات المحكمةاألعضاء الدول 

 ،2012الفترة من يناير إلى ديسمبر  الذي يغطيالحالي ىذا التقرير أعد  -4
ألنشطة القضائية وغير . ويغطي االمذكورة آنفاً عمى ضوء مضمون المادة 

يقدم كما  ،بيا المحكمة خالل الفترة المحددةالقضائية الرئيسية التي قامت 
 زيادة فعالياتيا. كيفية المحكمة بجانب توصيات بشأن ألداء جردًا تقييميًا 

حالة المصادقات عمى متابعة ورغم ذلك، فانو من الميم اإلشارة منذ البداية  -5
نات التي تخول لممحكمة الحق في استالم البروتوكول وايداع اإلعال

العرائض المقدمة من المواطنين والمنظمات غير الحكومية بموجب المادة 
 ( من البروتوكول المذكور.6)34

 

 وإيذاع إػالٌ قبىل اخخصاص انًحكًت في حانت انًصادقت ػهى انبروحىكىل ثاوٍاً: 
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 :االفراد وانًُظًاث غير انحكىييت اسخالو انؼرائض يٍ

البروتوكول المنشئ صادق عمى  2012األول من ديسمبر وحتى تاريخ  -6
دولة عضو في االتحاد االفريقي وىي بالتحديد: الجزائر،  26لممحكمة 

فاسو، بوروندي، الكونغو، كوت ديفوار، جزر القمر، الجابون،  بوركينا
جامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، 
موزمبيق، النيجر، نيجيريا، أوغندا، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيا، تنزانيا، 

 توجو، وتونس.

دولة المصادقة عمى البروتوكول، فان خمسة منيا فقط  26من بين ىذه الـ  -7
قد أودعت إعالن قبول اختصاص المحكمة في استالم العرائض من األفراد 

وركينا فاسو، غانا، مالوي، والمنظمات غير الحكومية وىذه الدول ىي: ب
 مالي وتنزانيا.

ليس ىناك أي تأكيد بخصوص أي  ،وخالل الفترة التي يغطييا التقرير -8
مصادقات إضافية أو إيداع لإلعالنات. وتجدر اإلشارة إلى أن آخر 

)قبل مضي أكثر  2010المصادقات عمى البروتوكول قد كان في أكتوبر 
 .2011تي أودعت كان في فبراير من عامين(، بينما آخر اإلعالنات ال

 حشكيم وحُظيى انًحكًت:ثالثاً: 

 :انتخاب وأداء القسم لألعضاء الجدد بالمحكمة (1

وتم ثالثة قضاة تم انتخاب ممجمس التنفيذي ل العادية 21في الدورة الـ  -9
في االتحاد األفريقي مؤتمر رؤساء دول وحكومات ل 19القمة الـ تعيينيم في 

 ىم:  . والقضاة2012يوليو  16 – 9من  أديس أبابا، أثيوبيا

 )بوروندي(. حضرة القاضي جيرار نيونجيكو 
 )السنغال(. حضرة القاضي الحاج جيسي 

  )كينيا(.  حضرة القاضي بن كيوكو   
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العادية في أروشا،  26دورتيا الـ افتتاح قبل عامة المحكمة جمسة عقدت  -10
ي الحاج جيسي والقاضي مقاضلالقسم ألداء  2012سبتمبر  17تنزانيا، يوم 
 بن كيوكو.

 ( انتخاب هيئة مكتب المحكمة:2

سبتمبر  28 – 17العادية المنعقدة في الفترة من  26الـ في بداية الدورة  -11
 انتخبت المحكمة ىيئة مكتبيا عمى النحو التالي: 2012

 رئيسًا. )غانا(  حضرة القاضية السيدة صوفيا. أ. ب أكوفو  -

 نائبًا لمرئيس.)الجزائر(  أوجرجوز  حضرة القاضي السيد فتساح -

 ( التشكيل الحالي لممحكمة:3

من  1تتكون المحكمة حاليًا من عشرة قضاة، كما ىو موضح في الممحق  -12
ىذا التقرير. وقد توفى أحد القضاة وىو الراحل القاضي جوزيف مولنجا من 

أخطرت  ،من البروتوكول 20وفقًا لممادة و . 2012أوغندا في أغسطس 
ضرورة شغل و رئيس مفوضية االتحاد األفريقي بيذا الحدث مة المحك

   المنصب الشاغر.

 ػقذ جهساث انًحكًت:راتعاً: 

خالل الفترة التي يغطييا التقرير عقدت المحكمة أربعة جمسات عادية  -13
 وجمسة واحدة غير عادية وفقًا لما يمي:

 يا.في أروشا، تنزان 2012مارس  30 – 19العادية من  24الدورة الـ  -

 في أروشا، تنزانيا. 2012يونيو  26 – 11العادية من  25الدورة الـ  -

 في أروشا، تنزانيا. 2012سبتمبر  28 – 17العادية من  26الدورة الـ  -

في بورت لويس،  2012ديسمبر  7 – 26العادية من  27الدورة الـ -
 موريشيوس.

 زانيا.في أروشا، تن 2012أكتوبر  5 – 1غير العادية من  5والدورة الـ -
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  األَشطت انخي قايج بها انًحكًت:: خامساً 

 المسائل القضائية:( 1

طمبات دعاوى جديدة  7استممت المحكمة  ،خالل الفترة التي يغطييا التقرير -14
وبذلك يصبح عدد الطمبات التي استممتيا المحكمة وطمبين آلراء استشارية 

 آلراء استشارية. طمبًا وأربعة طمبات  22في مسائل المنازعات منذ انشائيا 

العادية اصدرت المحكمة حكميا في ثالثة طمبات وفي  24خالل الدورة الـ  -15
 العادية فصمت في قضيتين. 25دورتيا الـ 

 الطمبات التي تم البت فييا خالل الفترة التي يغطييا التقرير ىي:  -16

  ضد االتحاد األفريقي. االنا، فيمي ف001/2011الدعوى رقم 

  دلتا الدولية لالستثمارات اس ايو السيد والسيدة/ 002/2012الدعوى رقم ،
 دو النج ضد جميورية جنوب أفريقيا.

  امانويل جوزيف وآخرون ضد جميورية جنوب  004/2012الدعوى رقم
 أفريقيا.

  ضد جميورية السودان.آدم تيمان امير  005/2012الدعوى رقم 

  لتونسية.الجميورية ابغدادي عمي محمودي ضد  007/2012الدعوى رقم 

خمصت المحكمة إلى أنو ليس لدييا  001/2012بالنسبة لمدعوى رقم  -17
االختصاص لنظر ىذه الدعوى ألن العريضة مرفوعة ضد االتحاد االفريقي 

 وىي ىيئة وليست دولة عضو أو طرف في البروتوكول.

 007/2012و 004/2012و 002/2012فيما يخص الدعاوى باالرقام  -18
أن حيث دييا االختصاص لنظر ىذه الدعاوى المحكمة أنيا ليس لقررت 

ولكنيا الدول المدعى عمييا قد صادقت عمى البروتوكول المنشئ لممحكمة 
( من البروتوكول والذي 6) 34لم تقدم اإلعالن المنصوص عميو في المادة 

 حكومية. يسمح لممحكمة باستالم الدعاوى من األفراد والمنظمات غير ال
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المحكمة أن الدولة المدعي أفادت  005/2012وفيما يخص الدعوى رقم  -19
 عمييا لم تصادق عمى البروتوكول بعد. 

 كل القرارات المتعمقة بالدعاوى المذكورة أعاله إلى الدول المعنية.تم إرسال  -20

ديسمبر  31وى قيد االنتظار حتى تاريخ ادع 9ال زال بحوزة المحكمة عدد  -21
2012. 

طمبات استشارية،  4المحكمة في  خالل الفترة التي يغطييا التقرير نظرت -22
 .2012األخرى في  2والـ  2011منيا استممت في  2

وشطب آخر من قائمة تم سحب طمب واحد  24في دورتيا العادية رقم  -23
 مقدم الدعوى.قدرة الدعاوى لعدم 

وجيت المحكمة رئيس قمم المحكمة بمخاطبة  26في دورتيا العادية رقم  -24
طمبو صياغة يتوخى مزيدًا من الدقة في الدعوى الثالثة بأن طمب صاحب 

 ( من قواعد المحكمة. 2)68ليتماشى مع نص المادة 

بالنسبة لطمب الرأي االستشاري الرابع المقدم من اتحاد المحامين األفارقة  -25
 فال يزال قيد نظر المحكمة. ومركز الجنوب األفريقي لممرافعات 

، تم إصدار واعتماد ممحكمةلضمان فعالية إدارة الطمبات والدعاوى المقدمة ل -26
 الموجيات العممية لقمم المحكمة.دليل 

 :جمسات االستماع العمنية (2

في لالستماع لممرافعات القانونية يعتبر عقد جمسة االستماع العمنية األولى  -27
 2012مارس  23 – 22يومي ضد االتحاد األفريقي  االناقضية فيمي ف
في الميمة في تاريخ المحكمة التطورات العادية من  24الـ اثناء الدورة 

 26وقد تم إصدار الحكم في تمك القضية في يوم الفترة التي يغطييا التقرير 
يونيو  15و 14. وانعقدت جمسة استماع عمنية ثانية في 2012يونيو 
العادية لممحكمة وتم النظر في قضية نقابة  25الـ خالل الدورة  2012
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نسان والقانون والسيد كريستوفر ومركز حقوق اإلبتانجانيقا القانونيين 
تم عقد جمسة استماع عمنية كما تيكيال ضد جميورية تنزاينا المتحدة. ام

في مدينة بورت لويس، موريشيوس  2012نوفمبر  30و 29يومي ثالثة 
ايربان ماكاندويمي ضد جميورية في قضية العادية  27الـ أثناء الدورة 

 .2013تين األخيرتين خالل العام وسيتم إصدار االحكام في القضي. مالوي

 األَشطت غير انقضائيت:: سادساً 

األنشطة غير القضائية الرئيسية التي تم تنفيذىا خالل الفترة التي يغطييا  -28
 .تم تناوليا في األقسام التالية من ىذا التقريرالتقرير 

 في االتحاد األفريقي:وضع السياسة العروض المقدمة ألجهزة ( 1
 حكمة في قمم االتحاد االفريقي:مشاركة المأ. 

الجتماع لجنة الممثمين  23شاركت المحكمة في الدورة العادية رقم  -29
لممجمس التنفيذي والدورة  20الـ الدائمين، كما شاركت في الدورة العادية 

لقمة رؤساء الدول والحكومات األعضاء في االتحاد األفريقي  18العادية الـ 
 .2012يناير  31 – 24الفترة من في أديس أبابا، أثيوبيا في 

الجتماع لجنة الممثمين  24في الدورة العادية رقم أيضًا شاركت المحكمة  -30
لقمة  19لممجمس التنفيذي والدورة العادية الـ  21الـ الدورة العادية و الدائمين، 

رؤساء الدول والحكومات األعضاء في االتحاد األفريقي في أديس أبابا، 
 .2012يوليو  16 – 9من  أثيوبيا في الفترة

 
 

 :2113عرض ميزانية عام ب. 

ومن ثم  2013وضعت المحكمة مقترحات ميزانية  2012في مارس  -31
لمفوضية االتحاد األفريقي  ياميزانية السنة المالية وقدمتمقترح اعتمدت 
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مجنة لعرضيا عمى المجنة الفرعية لمشؤون اإلدارية والميزانية والمالية ل
 ن.الممثمين الدائمي

ميزانية عمى المجنة الفرعية لمشؤون اإلدارية والميزانية التم عرض مقترح  -32
ميزانية وبمغت . 2012يوليو  5يوم  والمالية لمجنة الممثمين الدائمين

دوالر أمريكي منيا  1199659142مبمغ  2013المحكمة المقترحة لعام 
نية دوالر أمريكي تشكل مساىمة الدول األعضاء في الميزا 996029827
دوالر أمريكي مساىمة الشركاء في ميزانية  293629315التشغيمية و

 البرامج.

العادية اعتمد المجمس التنفيذي ميزانية المحكمة لعام  21الـ في الدورة ولكن  -33
% عن الميزانية المعتمدة 2بزيادة   899699947بعد تعديميا إلى  2013
 .2012لعام 

 : 2112نفيذ ميزانية ت ـ ج

من مساىمات الدول  2012في عام انية المخصصة لممحكمة بمغت الميز  -34
 31دوالر أمريكي. وقد بمغ حجم التنفيذ حتى  694789071األعضاء 

. وىذا يعني ان مستوى دوالر أمريكي 4.632.590مبمغ  2012 نوفمبر
 %. 7195تنفيذ الميزانية يقف عند 

جمس بجانب مخصصات الميزانية من مساىمات الدول األعضاء فان الم -35
التنفيذي قد اعتمد أيضًا مساىمات من الشركاء الخارجيين. وقد بمغت 

دوالر  29084.921برامج مبمغ المساىمة االتحاد األوروبي في دعم 
ىي  2012 نوفمبر 31وكانت نسبة التنفيذ الكمية حتى أمريكي. 
 %. 23دوالر أمريكي ويعني ذلك أن معدل التنفيذ ىو  478.693

مبمغ  (GIZلوكالة اإللمانية لمتعاون الدولي )وقد بمغت مساىمة ا -36
وأنفقت المحكمة منيا  2012أكتوبر  31دوالر أمريكي حتى  9249130
 %. 4391دوالر أمريكي بنسبة تنفيذ بمغت  3989359
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دوالر أمريكي أنفقت  56.734955بمغت مساىمة مؤسسة ماك ارثر  -37
دوالر  569034915مبمغ  2012 نوفمبر 30المحكمة منيا حتى تاريخ 

  %.98970أمريكي بمعدل تنفيذ بمغ 

 

 الهيكل الجديد لمكتب قمم المحكمة: .د

 النظر في تقرير أنشطة المحكمة واعتمد، تم 2011خالل قمة يناير  -38
بواسطة المجمس التنفيذي. واعتمد ىذا األخير توصيات لجنة الممثمين 

كمة. كما لمكتب قمم المحاإلضافية الجديدة  44الدائمين بالوظائف الـ 
سنوات لشغل المسمى مقترح الخمس لجنة الممثمين أيضًا مقترح أعتمد 

سنة من % لكل 15و 2012% منيا خالل العام 40أن تكون بالوظائف 
 السنوات األربعة القادمة.

الخاص   EX.CL. DEC.668 (XX)في قرار المجمس التنفيذي رقم  -39
ات الخاصة بيذه المجمس قد اعتمد التوصي"باإلصالحات الييكمية فإن 

اإلصالحات متضمنة الييكل المنقح لممحكمة االفريقية لحقوق اإلنسان 
 44مضافًا إلى ذلك الوظائف الـ وظيفة  90والشعوب الذي يتكون من 

المجمس وجو كما اإلضافية التي ينبغي تنفيذىا خالل فترة الخمس سنوات" 
المقرر إلى الدورة التنفيذي المفوضية أيضًا "برفع تقرير بشأن تنفيذ ىذا 

 ".2012العادية القادمة لممجمس التنفيذي في يونيو 

واتساقًا مع خطة التعيين المقترحة بواسطة لجنة الممثمين الدائمين وتماشيًا  -40
قامت مع مقرر المجمس التنفيذي برفع تقرير بشأن شغل الوظائف، 

يا وظيفة" يتم شغم 17% من ىذه الوظائف "أي 40عن باإلعالن المحكمة 
من وجذب أكبر عدد مساحة إعالمية أوسع . ولضمان 2012في عام 

األفريقيين المؤىمين لمتنافس عمى ىذه الوظائف تم نشر اإلعالنات بالمغات 
لفرنسية والبرتغالية عمى موقع المحكمة بالشبكة الدولية العربية واإلنجميزية وا
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ارات الخارجية ذات الغرض إلى وز بلالنترنت. كما تم إرسال مذكرات شفوية 
ول األعضاء في االتحاد األفريقي، بجانب سفارات لدفي اوالتعاون الدولي 

الدول األعضاء في االتحاد االفريقي بأديس أبابا، أثيوبيا وكذلك السفارات 
أرسمت المحكمة ذات  ،. وبجانب ذلكفي دار السالم،  تنزانياالموجودة 

د األفريقي ومحاكم حقوق اإلعالنات لكي تنشر عمى موقع مفوضية االتحا
اإلنسان اإلقميمية ومؤسسات حقوق اإلنسان األخرى ذات شبكات االنتشار 

يوليو  15األوسع. وقد كان تاريخ انتياء التقديم لشغل ىذه الوظائف يوم 
 .2012أكتوبر  31وتم تمديده إلى  2012

ادىا قد تم اعتم 2012وأخذًا في االعتبار لحقيقة أن ميزانية المحكمة لعام  -41
فإن المحكمة لم تتمكن من إظيار اآلثار  ،قبل إجازة الوظائف الجديدة

المحكمة قررت وقد  ،2012الجديد في ميزانية المترتبة عمى الييكل المالية 
دوالر أمريكي  2649104ضافية قدرىا إتقديم طمب لمحصول عمى ميزانية 

بذلك إلى لتمكينيا من إكمال عممية التعيين بنجاح ومن ثم رفع تقرير 
 المجمس التنفيذي. 

رفض المجمس التنفيذي إجازة الميزانية المقترحة  21في دورتو العادية رقم  -42
وفي  .2012بواسطة المحكمة لتمكينيا من شغل الوظائف المجازة لعام 

المجنة الفرعية لمشؤون اإلدارية والميزانية والمالية رفضت  2012نوفمبر 
 ميزانية اإلضافية.طمب ال لمجنة الممثمين الدائمين

بعدم اعتماد اآلثار المالية المترتبة عمى إن قرار المجمس التنفيذي القاضي  -43
المجنة الفرعية والقرار الالحق من  2013في ميزانية عام تعيين الموظفين 

الخاص بعدم  لمشؤون اإلدارية والميزانية والمالية لمجنة الممثمين الدائمين
إضافية لتسييل عممية التعيين يعني ذلك أن اعتماد طمب المحكمة لميزانية 
  عممية التعيين يجب أن تؤجل.

 نخؼييٍ وحأهيم انًىظفيٍ:ا: ساتعاً 

 تعيين الموظفين:( 1
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وظيفة منيا قد تم  44فإن  2007وظيفة المعتمدة في  46من بين الـ  -44
والمحكمة اآلن بصدد تعيين نائب رئيس  .2012ديسمبر  31شغميا حتى 

  كرتير المغة البرتغالية.قمم المحكمة وس

  تأهيل الموظفين:( 2

خالل الفترة التي يغطييا التقرير شارك موظفو قمم المحكمة في عدد من  -45
 زيادة قدراتيم لضمان أداء أفضل.لية التي تيدف بالدورات التدري

شارك موظفو قمم المحكمة في  2012فبراير  17 – 16في الفترة من  -46
نزانيا. كان اليدف الرئيسي من ىذا الممتقى ممتقى تفاكري بمدينة موشي بت

ىو البحث في سبل تجويد أداء الموظفين وقد كان ىذا الممتقى األول من 
تفادي كيفية سبل النجاح و الموظفين فرصة التعرف عمى وأعطت نوعو 

الفشل، باإلضافة إلى التعرف عمى التحديات المستقبمية ومن ثم الخروج 
 قمم المحكمة.بوسائل عممية لتجويد أداء 

من ورشة عمل تدريبية امتدت لثالثة أيام عن استفاد موظفو قمم المحكمة  -47
نظام تقييم األداء الخاص بمفوضية االتحاد االفريقي بيدف تجويد تقييم 

 – 3الموظفين وتأىيميم الوظيفي. وقد انعقدت الدورة التدريبية في الفترة من 
انيا وقاد التدريب فييا أحد بمقر المحكمة في أروشا، تنز  2012أبريل  5

 كبار موظفي مفوضية االتحاد االفريقي. 

لمموظفين تعريفية االتحاد األفريقي تم عقد دورة العاممين وفقًا لقواعد ولوائح  -48
  .2012مايو  10الجدد ومواصمة العمل بالنسبة لمموظفين القدامى يوم 

تي نظمتيا ال 2012شارك الموظف المالي في ورشة عمل الميزانية لعام  -49
 31إلى  29مفوضية االتحاد االفريقي في زنزبار بتنزانيا في الفترة من 

باإلضافة إلى مشاركتو في اجتماع المراجعة الرابع المشترك  2012مارس 
 21 – 20بين مفوضية االتحاد االفريقي واالتحاد األوروبي في الفترة من 

 في أديس أبابا، أثيوبيا.  2012يونيو 
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الدورة ( GIZبدعم من الوكالة اإللمانية لمتعاون الدولي ) نظمت المحكمة -50
لمموظفين الخاصة بالبحث القانوني وكتابة األحكام الثانية التدريبية 
 . 2012أغسطس  10 – 6في موشي، تنزانيا في الفترة من القانونيين 

شارك موظف كبير المعمومات واالتصاالت في ورشة العمل التقييمية  -51
 – 2013جية االتحاد االفريقي لالتصاالت والمناصرة )الخاصة باستراتي

( في إطار عمل موقع االتحاد االفريقي عمى االنترنت ووسائل 2016
اإلعالم االجتماعي الذي نظمتيا إدارة المعمومات واالتصاالت بمفوضية 

 بأديس أبابا، أثيوبيا. 2012أكتوبر  5 – 3االتحاد األفريقي في الفترة من 

مم المحكمة في دورة تدريبية خاصة بمسائل البروتوكول في شارك موظفو ق -52
بمدينة موشي بتنزانيا، كما تم إلحاق  2012نوفمبر  10 – 7الفترة من 

موظف مساعد المراسم بالمحكمة بوحدة مراسم االتحاد األفريقي في الفترة 
لتعميق معرفتو بمسائل البروتوكول الخاص  2012نوفمبر  9 – 5من 

 حاد االفريقي. بأطر عمل االت

شارك موظفو قمم المحكمة الذين يتبوأون مواقع إدارية في دورة تدريبية عن  -53
 2012نوفمبر  16 – 12القيادة في إدارة المنظمات الدولية في الفترة من 

 (ESAMIبأروشا، تنزانيا. نظميا معيد اإلدارة لشرق وجنوب أفريقيا )

االتحاد االفريقي في عام  تشجيعًا الستخدام أكثر من لغة رسمية من لغات -54
واصمت المحكمة دوراتيا التدريبية عمى االنترنت لكل من القضاة  2012

 Allianceن وذلك بدعم من معيد التحالف الفرنسي التنزاني )ــــــــــــــوالموظفي

Franco-Tanzanienne والمنظمة الدولية الفرانكفونية. وقد شارك قاض )
دورة تدريبية مكثفة لمغة الفرنسية بفرنسا.  واحد واثنين من الموظفين في

وخالل ذات الفترة شارك اثنين من الموظفين في دورة مكثفة لمغة االنجميزية 
بدأت المحكمة في تنظيم دورة تدريبية لمغة وقد  في نيروبي، كينيا.

المحكمة وال زالت  2012في أغسطس السواحيمية لكل موظفي المحكمة 
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والطرق المالئمة ألن تشمل دوراتيا التدريبية الوسائل بصدد البحث عن 
 المغتين العربية والبرتغالية. 

  االَشطت انخرويجيت:: ثامىاً 

، قرر أعضاؤىا القيام وحيث أن المحكمة ىي مؤسسة جديدة لحد ما -55
الوعي بيا بين المعنيين في الدول األعضاء، ومن ثم لرفع بأنشطة ترويجية 

وتوكول المنشئ لممحكمة، وتقديم اإلعالن زيادة وتيرة المصادقة عمى البر 
الذي يسمح لألفراد والمنظمات غير الحكومية بالوصول مباشرة إلى 

 المحكمة بعد استنفاد وسائل التقاضي المحمي.

في ىذا الخصوص، وخالل الفترة التي يغطييا التقرير، قامت المحكمة بعدد  -56
والسمنار االقميمي  من األنشطة الترويجية بما في ذلك الزيارات التوعوية

 . وانشاء عالقات تواصلوالممتقى التفاكري 

 

 الزيارات التوعوية: (1

بثالث زيارات توعوية إلى بوروندي،  2012قامت المحكمة في عام  -57
 موريشيوس، السنغال.

 الزيارة التوعوية لجمهورية بوروندي: ( أ

إلى  21قامت المحكمة بزيارة توعوية إلى جميورية بوروندي في الفترة من  -58
كان اليدف من الزيارة ىو رفع الوعي العام وسط المعنيين  2012مايو  23

وتشجيع الدولة باعتبارىا مصادقة عمى بحقوق اإلنسان في بوروندي 
( من 6) 34البروتوكول عمى تقديم اإلعالن المطموب بحسب المادة 

 البروتوكول. 

موظفي قمم قاد الوفد رئيس المحكمة بجانب اثنين من القضاة وعدد من  -59
 المحكمة.
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خالل فترة الزيارة التقى الوفد بعدد من كبارة مسؤولي الحكومة وعقد معيم  -60
تمحورت في مجال حقوق اإلنسان في البالد. وشممت قائمة مناقشات مثمرة 

الجيات التي تم المقاء بيا النائب األول لرئيس الجميورية ووزير الخارجية 
االختام ووزير حقوق اإلنسان ورئيس والتعاون الدولي ووزير العدل حامل 

 البرلمان ورئيس مجمس الشيوخ.

كما قام وفد المحكمة بزيارة رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة العميا  -61
 ورئيس المفوضية الوطنية المستقمة لحقوق اإلنسان والرقابة العامة. 

 إضافة إلى ذلك نظمت المحكمة بالتعاون مع حكومة جميورية بوروندي -62
ونقابة المحامين البرونديين سمنار توعوي لمدة نصف يوم لمنظمات حقوق 

 .2012مايو  22اإلنسان في بوروندي يوم 

شارك في السمنار ممثمون من الحكومة ووزارة العدل ومنظمات المجتمع  -63
 ندية ومنظمات أخرى معنية بعمل حقوق اإلنسان في البالد. و ر و المدني الب

 السنغال:ة جمهوريزيارة توعوية إلى  ( ب

 7إلى  5قامت المحكمة بزيارة توعوية إلى جميورية السنغال في الفترة من  -64
الجميور وبين بين كان اليدف من الزيارة رفع الوعي و  2012سبتمبر 

المؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان في البالد وتشجيع الدولة المصادقة عمى 
( من 6) 34ممادة البروتوكول عمى أن تخطو نحو تقديم اإلعالن وفقًا ل

 البروتوكول. 

أحد القضاة باإلضافة إلى ورافقو قاد وفد المحكمة السيد رئيس المحكمة  -65
 محكمة.موظفي قمم البعض 

والتقى الوفد خالل زيارتو وعقد مناقشات مع عدد من كبار مسؤولي  -66
الحكومة المعنيين بموضوعات حقوق اإلنسان في السنغال بما فييم رئيس 

ووزير العدل وحامل اختام ووزير الخارجية،  ،س الوزراءالجميورية ورئي
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ورئيس جياز الرقابة العامة في البالد ونائب الدولة ورئيس المحكمة العميا 
رئيس المجمس الدستوري ممثاًل لرئيس المجمس الدستوري لجميورية 

 السنغال.

بالتعاون مع حكومة جميورية السنغال و إضافة إلى ذلك فإن المحكمة  -67
المحامين السنغاليين قد عقدوا سمنار توعويًا نصف يوم لمنظمات  ونقابة

 . 2012سبتمبر  6حقوق اإلنسان في البالد يوم 

شارك في السمنار ممثمون عن الحكومة والجياز القضائي ومنظمات  -68
المجتمع المدني السنغالية ومنظمات أخرى معنية بحقوق اإلنسان في 

 السنغال.

 

 موريشيوس: زيارة توعوية لجمهوريةج( 

 26نظمت المحكمة منشط توعوي ليوم واحد في جميورية موريشيوس يوم  -69
المنعقدة في البالد. العادية  27قبل بداية دورة انعقادىا الـ  2012نوفمبر

كان اليدف من الزيارة ىو رفع الوعي بين المعنيين بحقوق اإلنسان في 
ديم اإلعالن موريشيوس وتشجيع الدولة لممصادقة عمى البروتوكول وتق

 ( من البروتوكول. 6) 34المطموب بنص المادة 

وعقد  كمة برئاسة السيدة رئيسة المحكمةالتقى وفد المحخالل الزيارة  -70
 ،وزير الخارجيةبما فييم مناقشات مثمرة مع عدد كبير من مسؤولي الدولة 

 ورئيس القضاء. ،ورئيس البرلمان ،العاموالنائب 

التعاون مع حكومة جميورية موريشيوس بو وبجانب ذلك، فإن المحكمة  -71
ونقابة محامي موريشيوس قد نظموا سمنارًا توعويًا لمدة نصف يوم 

 . 2012نوفمبر  26لممنظمات المعنية بحقوق اإلنسان في البالد يوم 
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شارك في السمنار ممثمون عن الحكومة والجياز القضائي ومجمس نقابة  -72
ت أخرى معنية بحقوق اإلنسان المحامين ومنظمات المجتمع المدني ومنظما

 في البالد. 

 سمنار التوعية اإلقميمي: (2

في الفترة نظمت المحكمة سمنارًا توعويًا إقميميًا إلقميمي شرق وشمال أفريقيا  -73
بأديس أبابا، أثيوبيا. وكان موضوع  2012أغسطس  24 – 22ما بين 

م الجديد السمنار ىو "المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب شريكك
 في تعزيز حماية حقوق اإلنسان في أفريقيا".

ىي الترويج لممحكمة ورفع الوعي بين منظمات كانت أىداف السمنار  -74
حقوق اإلنسان في اإلقميمين والتشجيع عمى المزيد من المصادقات عمى 
يداع اإلعالنات التي تسمح لالفراد  البروتوكول المؤسس لممحكمة وا 

 . بالوصول المباشر لممحكمة والمنظمات غير الحكومية

شارك في السمنار، بجانب آخرين، قضاة المحكمة، ممثمون عن أجيزة  -75
االتحاد األفريقي )البرلمان األفريقي، مفوضية االتحاد االفريقي، لجنة 

، مجمس االتحاد االفريقي الخبراء األفريقيين لحقوق اإلنسان ورفاىية الطفل
، محكمة عدل شرق (فريقي لمقانون الدوليلمكافحة الفساد، لجنة االتحاد األ

ادك"، أفريقيا، محكمة عدل مجموعة التنمية في الجنوب األفريقي "س
وممثمون معنيون بحقوق اإلنسان من اإلقميمين بما فييم نقابات المحامين 
ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية والمؤسسات التعميمية، وسائل اإلعالم، 

 والمنظمات غير الحكومية. 

رف حفل افتتاح السمنار سعادة السفير فيردناند مونشو سفير جميورية ش -76
 باالتحاد األفريقي. بنين لدى أثيوبيا ورئيس لجنة الممثمين الدائمين

الجزائر، شاركت من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في ىذا السمنار:  -77
نجوال، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، الكونغو، كوت أ
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رتريا، الجابون، إثيوبيا، إديفوار، جميورية الكونغو الديمقراطية، مصر، 
بيق، مغانا، كينيا، ليسوتون ليبريا، مالي، موريتانيا، موريشيوس، موز 
زيالند، نيجيريا، رواندا، سيراليون، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، سوا

 تنزانيا، توجو، تونس وزيمبابوي.

 (GIZكان من ضمن المشاركين ممثل الوكالة اإللمانية لمتعاون الدولي ) -78
لدى مكتب االتحاد االفريقي ووفد االتحاد األوروبي لدى االتحاد االفريقي 
والمنظمة الدولية الفرانكفونية والعديد من وكاالت منظمات األمم المتحدة 

 لية األخرى. والمنظمات الدو 

شارك في السمنار ممثمون من دول: جيبوتي، أثيوبيا، كينيا، موريتانيا،  -79
موريشيوس، رواندا، الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية، جنوب 

 السودان، أوغندا وتنزانيا. 

الخاصة باإلجراءات الواجب التوصيات في نياية السمنار اعتمد المشاركون  -80
 ة المحكمة وضمان فعاليتيا. من أجل ترقياتباعيا 

 التفاكري مع لجنة الممثمين الدائمين:الممتقى  (3

المعتمد في  EX.CL/Dec.690 (XX)وفقًا لمقرر المجمس التنفيذي  -81
انعقد الممتقى أديس أبابا، أثيوبيا.  2012في يناير  20دورتو العادية رقم 

ة الممثمين التفاكري بين المحكمة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ولجن
. وقد 2012أكتوبر  30 – 29الدائمين في أروشا بتنزانيا في الفترة من 

كان الموضوع الرئيسي ليذا الممتقى التفاكري ىو "العالقة بين المحكمة 
 .األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ولجنة الممثمين الدائمين"

األفريقي دولة عضو باالتحاد  39شارك في الممتقى التفاكري ممثمون عن  -82
المحكمة ومفوضة الشؤون السياسية بمفوضية االتحاد قضاة من  7و

األفريقي بجانب موظفي مكتب قمم المحكمة وأمانة مفوضية االتحاد 
  األفريقي.
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ماتياس  شيكاوي وزير الشؤون السيد/ شرف الممتقى التفاكري سعادة  -83
الممتقى التفاكري الدستورية والقانونية بجميورية تنزانيا المتحدة الذي أفتتح 

 ممثاًل عن حكومة جميورية تنزانيا. 

في في نياية الممتقى الذي امتد ليومين، اعتمد المشاركون إجراءات تساعد  -84
 تعزيز العالقة بين الجيازين وضمان فعالية المحكمة. 

 

 :تعزيز عالقات التواصل (4

األقاليم و  أفريقياوضمن محاوالتيا لتعزيز العالقات مع األجيزة المماثمة في  -85
حول تعزيز حماية حقوق ومشاركة الخبرات األخرى وتبادل وجيات النظر 

اإلنسان قامت المحكمة بزيارات لعدد من المؤسسات المماثمة في عام 
2012 . 

محكمة زار وفد المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان المكون من أربعة قضاة  -86
كا ولجنة حقوق كوستاريفي سان خوسيو، لحقوق اإلنسان االمريكتين 

اإلنسان األمريكية في واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية في الفترة من 
 . 2012مارس  6فبراير إلى  27

وضمن إطار تبادل الزيارات قام رئيس قمم المحكمة األفريقية لحقوق  -87
رئيس قمم محكمة األمم المتحدة الدولية لرواندا، لاإلنسان والشعوب بزيارة 

مايو  4أبريل و 25ة رئيس قمم محكمة العدل لشرق أفريقيا يوم كما قام بزيار 
 عمى التوالي.  2012

 أنشطة ترويجية أخرى:( 5

بجانب األنشطة المذكورة أعاله شاركت المحكمة أيضًا في عدد من  -88
خالل الفترة التي يغطييا المنظمة من قبل جيات أخرى  األنشطة الترويجية

 التقرير ويشمل ذلك ما يمي: 
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لمعيد برانديز لمقضاة الدوليين في كارمونا،  8اركة في الدورة الـ المش .1
 .2012يناير  7 – 3اسبانيا خالل الفترة من 

لمحوكمة في المحاكم رفيع المستوى العالمي المشاركة في السمنار  .2
والتغيرات االجتماعية واستقاللية القضاء الذي نظمو المعيد الجامعي 

مدراسات المتقدمة بمدينة فمورنس األوروبي ومركز روبرت شومان ل
 . 2012مارس  17 – 16بايطاليا في الفترة من 

أجيزة االتحاد بين لتعضيد التآزر المشاركة في اجتماع تشاوري  .3
 ببانجول، جامبيا.  2012ابريل  14 – 12األفريقي في الفترة من 

العادية لمجنة األفريقية  51المشاركة في الجمسات العامة لمدورة الـ  .4
في  2012أبريل  24 – 18حقوق اإلنسان والشعوب في الفترة من ل

 بانجول، جامبيا. 

 2012أبريل  22 – 15بعثة إلى أديس أبابا، أثيوبيا في الفترة من  .5
 لالجتماع ومناقشة تمويل المحكمة مع بعض الشركاء. 

المشاركة في سمنار إقميم الجنوب األفريقي عن نظام حقوق اإلنسان  .6
 4 – 3نظمو اتحاد المحامين األفريقيين في الفترة من  األفريقي الذي

 في لوساكا، زامبيا.  2012مايو 

 18 – 14المشاركة في اجتماع الخبراء الحكوميين في الفترة من  .7
 17 – 9العامون من والنواب واجتماع وزراء العدل  2012مارس 

في أديس أبابا، أثيوبيا، الذي ييدف إلى اعتماد  2012يو ما
وكول الخاص بالتعديالت عمى البروتوكول الخاص بتعديل البروت

 . بروتوكول النظام األساسي لممحكمة األفريقية لمعدل وحقوق اإلنسان

المشاركة في ممتقى عن العدالة البنائية الدولية، محكمة الجنايات  .8
 . بمندن، المممكة المتحدة 2012مايو  18الدولية في المستقبل، في 
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ر السالم، ، دا2012ال بيوم أفريقيا في عام المشاركة في االحتف .9
 .2012مايو  25تنزانيا 

المشاركة في االجتماع اإلقميمي الثالث لمحوكمة في أفريقيا الذي  .10
مايو  31إلى  30نظمو صندوق األمم المتحدة اإلنمائي في الفترة من 

 أروشا، تنزانيا. 2012

دارة العدلية المشاركة في الورشة التدريبية لحقوق اإلنسان في اإل .11
 6 – 4لقضاة المحكمة العميا بتنزانيا )الجزء الثاني( في الفترة من 

 باجامويو، تنزانيا. 2012يونيو 

لمؤسسات معاىدات األمم لرؤساء  24المشاركة في االجتماع رقم  .12
 .2012يونيو  29 – 25المتحدة بأديس أبابا، أثيوبيا في الفترة من 

ممحامين الجدد بمجموعة شرق أفريقيا المشاركة في الدورة التدريبية ل .13
تحت مظمة البرنامج التعميمي القانوني المستمر الذي نظمتو نقابة 

 2012أغسطس  29 – 28محامي شرق أفريقيا في الفترة من 
 نيروبي، كينيا.

المشاركة في الممتقى التفاكري األولي لمتخطيط االستراتيجي التحاد  .14
أغسطس  31وشا، تنزانيا يوم المحامين األفريقيين المنعقد في أر 

2012. 

المشاركة في الحفل االفتتاحي لمؤتمر نقابة محامين تانجانيقا  .15
أغسطس  31واالجتماع النصف السنوي لمجمعية العمومية في 

 في أروشا، تنزانيا. 2012

المشاركة في الدورة التدريبية لممحامين الجدد بمجموعة شرق أفريقيا  .16
القانوني المستمر بتنظيم نقابة محامي  تحت مظمة البرنامج التعميمي
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 7-6في زنزبار و  2012سبتمبر  4 – 3شرق أفريقيا في الفترة من 
 في دار السالم. 2012سبتمبر 

العادية لمجنة القضاء عمى التمييز  81المشاركة في الدورة رقم  .17
العنصري واالجتماع مع المفوض السامي لحقوق اإلنسان ونائب 

سان ومختمف األقسام لمكتب المفوض رئيس مجمس حقوق اإلن
السامي لحقوق اإلنسان وممثمو السمك الدبموماسي األفريقي المقيمين 

 .2012سبتمبر  2أغسطس إلى  27بجنيف في الفترة من 

العادية لمجنة األفريقية  52المشاركة في الجمسات العامة لمدورة رقم  .18
 – 9ترة من سكرو، كوت ديفوار الفايامفي والشعوب لحقوق اإلنسان 

 .2012أكتوبر  22

قمة المحاكم العميا واإلقميمية الدولية الذي  اجتماع المشاركة في .19
. بجانب المشاركة 2012نوفمبر  9 – 8انعقدت في المكسيك من 

 10في اجتماع الجمعية العمومية لرابطة القضاة المكسيكيين في يوم 
 .في مدينة مكسيكو، المكسيك 2012نوفمبر 

المؤتمر العالمي الثاني الخاص بالحق في التعميم المشاركة في  .20
نوفمبر  10 – 8المنعقد في بروكسل، بمجيكا من والحقوق التعميمية 

2012 . 

المشاركة في مؤتمر بعنوان دور القانون والعدالة االنتقالية: "نحو  .21
في الفترة  حالة كولومبيا" المنعقدة في البندقية، ايطاليا –قراءة ثالثية 

  .2012نوفمبر  15 – 11من 

المشاركة في المنتدى األفريقي لألطفال الذي نظمتو إدارة الشؤون  .22
 20 – 19االجتماعية بمفوضية االتحاد األفريقي في الفترة من 

 بأديس أبابا، أثيوبيا.  2012نوفمبر 
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حول حقوق اإلنسان بين االتحاد  9المشاركة في جولة الحوار الـ  .23
أديس أبابا،  2012نوفمبر  22وم ألوروبي ياألفريقي واالتحاد ا

 أثيوبيا.

لالتحاد الدولي لممرأة العاممة في المجال  21المشاركة في الممتقى الـ  .24
 داكار، السنغال. 2012نوفمبر  17 – 10القضائي في الفترة من 

المشاركة في ورشة العمل الدولية الخاصة بتعزيز التعاون بين األمم  .25
 14 – 12ود اإلنسان في الفترة من المتحدة واآلليات اإلقميمية لحد

 . في جنيف، سويسرا 2012ديسمبر 

المشاركة في سمنار العدالة لممثمي االتحاد األفريقي في الفترة من  .26
 أديس أبابا، أثيوبيا.  2012ديسمبر  14 – 13

من الشركاء المشاركة في األنشطة الترويجية الواردة أعاله قد تمت بتمويل  -89
 الخارجيين لممحكمة.

 اػخًاد انخطت االسخراحيجيت نهًحكًت نهسُىاث األربغ:: اسعاً ت

في المحكمة أن تضع خطة استراتيجية. و قررت العادية  15في دورتيا الـ  -90
االستشاري مقترح كمفت استشاريًا لمقيام بيذه الميمة. وقد قدم  2011يوليو 

نعقدة في العادية الم 23بان دورتيا الـ إالخطة االستراتيجية األولي لممحكمة 
. وبعد تداول اآلراء والتعميقات مع القضاة تم تقديم المقترح 2011ديسمبر 

 .2012النيائي لمخطة في يناير 

وباعتبار ىذه الخطة واحدة من أكثر الوثائق أىمية بالنسبة لممحكمة إذ تبين  -91
األىداف االستراتيجية لمسنوات األربع القادمات وتحدد عالقاتيا مع 

الخطة تطرح أن  ،الممارساتواىتداًء بأفضل ، لمحكمةالشركاء، قررت ا
لمعنيين اآلخرين بيدف إثراء النص. لمزيد من التنقيح بواسطة الشركاء وا

ولتحقيق ىذه الغاية عقدت المحكمة ورشة تقيمية لمخطة االستراتيجية 
 أروشا، تنزانيا.  2012سبتمبر  14 – 13لممحكمة في الفترة من 
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اسع من الشركاء والمعنيين بحقوق اإلنسان بما شارك في الورشة طيف و  -92
فييم مفوضية االتحاد األفريقي والبرلمان االفريقي والمجنة األفريقية لحقوق 

واالتحاد األرووبي والوكالة اإللمانية لمتعاون الدولي ورفاىية الطفل 
ونقابة والتحالف من أجل محكمة افريقية فاعمة واتحاد المحامين االفريقيين 

ن شرق أفريقيا والمفوضيات الوطنية لحقوق اإلنسان والمؤسسات محامي
 اإلكاديمية والمنظمات غير الحكومية. 

وقد تم تضمين مساىمات المشاركين في الورشة في مقترح الخطة  -93
العادية في  27في دورتيا الـ االستراتيجية واعتمدت المحكمة الخطة 

 . 2012ديسمبر 

ستراتيجية مع الخطة االستراتيجية ستقوم المحكمة بمواءمة خطتيا اال -94
 قترحة الموسعة لالتحاد االفريقي بمجرد اعتمادىا.الم

 :انؼالقت بيٍ انًحكًت وانهجُت األفريقيت نحقىق اإلَساٌ وانشؼىب: عاشراً 

واصمت المحكمة والمجنة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب جيودىما في  -95
ا بحسب ما نص عميو في بينيمتقوية العالقة وتعزيز الروابط التكاممية 

البروتوكول. وفي ىذا الصدد، انعقد االجتماع المشترك بين ىيئتي المكتب 
وتبع ذلك االجتماع . 2012يوليو  24في المؤسستين في الجزائر في 
 . 2012يوليو  27إلى  26السنوي األول بينيما في الفترة من 

بصورة جيدة المحكمة بجانب ىذين االجتماعين المذكورين أعاله تم تمثيل  -96
باإلضافة إلى المشاركة لمجنة األفريقية  52و 51في الدورات العادية رقم 

في االحتفال بالعيد الثالث عشر العتماد الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 
 والشعوب الذي نظمتو المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. 

حكمة خالل الفترة التي إضافة إلى ذلك، فقد قدمت المجنة عريضة لمم -97
 يغطييا التقرير. 
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انًشاركت في يشروع حًذيذ اخخصاص انًحكًت نيخضًٍ انًسائم : حادي عشر

 :انجُائيت

خالل الفترة التي يغطييا التقرير شاركت المحكمة في االجتماع الرابع   -98
االجتماع و   2012مارس  18 – 14لمخبراء الحكوميين في الفترة من 

العامون الذي  والنوابلحكوميين واجتماع وزراء العدل الخامس لمخبراء ا
البروتوكول الخاص اعتماد تطرق إلى عدد من المسائل من بينيا 

وحقوق اإلنسان لمحكمة العدل األفريقية بالتعديالت عمى النظام األساسي 
كما في أديس أبابا، أثيوبيا.  2012مايو  17 – 9المنعقد في الفترة من 
ضًا في اجتماع الخبراء الخاص بتعريف التغيير غير شاركت المحكمة أي

 أديس أبابا، أثيوبيا. 2012ديسمبر  20 – 19الدستوري لنظم الحكم، 

 احفاقيت انًقر:عشر: ثاوً 

رئيس جميورية فخامة وفدًا لزيارة  2012قاد رئيس المحكمة في فبراير  -99
ي المنعقدة تنزانيا المتحدة وذلك عمى ىامش اجتماعات قمة االتحاد األفريق

في أديس أبابا، أثيوبيا وخالل تمك الزيارة قرر رئيس جميورية تنزانيا 
 .في وقت قريب المتحدة عزم حكومتو عمى بناء مقر دائم لممحكمة

زار نائب األمين الدائم لوزارة الخارجية التنزانية مقر  2012مارس  1في  -100
موقع المقترح المحكمة ودعا رئيس المحكمة ورئيس قمم المحكمة لزيارة ال

بمقر انعقد  2012مايو  8الذي ستبنى عميو مقر المحكمة الدائم. وفي 
االجتماع األول لمجنة التسيير التي شكمتيا الدولة المحكمة في أروشا 

 والمحكمة لمتأكد من تنفيذ اتفاقية المقر.المضيفة 

ومة العادية زارت المحكمة الموقع المقترح بواسطة الحك 24أثناء دورتيا الـ  -101
وقررت أن تخاطب الحكومة معمنة عن قبوليا ليذا الموقع المقترح، وفي 

وافقت المحكمة عمى مقترح خطة  2012العادية في سبتمبر  26دورتيا الـ 
يمكن أن تساعد في التصاميم اليندسية لممقر، وقد تم إرسال ىذا المقترح 

 .2012إلى الدولة المضيفة في أكتوبر 
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 انشركاء انخارجييٍ:انخؼاوٌ يغ عشر: ثالث 

واصمت المحكمة حفاظيا عمى عالقاتيا مع ثالثة من الشركاء الخارجيين  -102
الرئيسيين وىم مفوضية االتحاد األوروبي والوكالة اإللمانية لمتعاون الدولي 

 ومؤسسة مارك آرثر. 

قام رئيس المحكمة بزيارة إلى أديس أبابا الستشكاف  2012في مايو  -103
وارد المحكمة من خالل إشراك بعض الشركاء إمكانية توسيع قاعدة م

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والحكومة االسترالية بما فييم المحتممين 
 والحكومة النرويجية. 

 انًراجؼت انًؤسسيت نهًحكًت:عشر: راتع 

، قامت مفوضية االتحاد األوروبي بطمب من المحكمة 2011في أكتوبر  -104
ات المحكمة وذلك من أجل تحديد إجراء مراجعة مؤسسية عمى عمميب

جاىزية المحكمة لمقيام بمياميا وفقًا لموائح المالية المطبقة في الصندوق 
وروبي العاشر لدعم التنمية، ولتقييم إجراءات المراجعة الداخمية لدى األ

المحكمة في المحاسبة والمراجعة والرقابة الداخمية والمراجعة الداخمية 
جراءات المشت في معرفة مدى استيفاء ريات والذي سيساعد ومعايير وا 

  المحكمة لمعايير الرقابة المالية العالمية.

مفوضية بإجراء المراجعة لصالح ممراجعة لقامت شركة ارنست ويانج  -105
وقدمت عدد من التوصيات المحددة بشأن كيفية تعزيز االتحاد األوروبي 
 عمميات المحكمة. 

لمحكمة خارطة الطريق بشأن كيفية العادية اعتمدت ا 27في الدورة الـ  -106
 مجمس المراجعين.التعامل مع توصيات 

 :بؼثت رقابت يفىضيت االححاد األفريقيعشر: خامس 

  (EURO 55Mبرنامج االتحاد األوروبي )اتفاقية المساىمة في في إطار  -107
قامت إدارة التخطيط االستراتيجي بمفوضية االتحاد األفريقي ببعثة رقابة 
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. وكان الغرض من البعثة 2012يونيو  8 – 5فترة من لممحكمة في ال
خطة عمل ىو، من بين أمور أخرى، تقييم التقدم المحرز في تنفيذ 

ومتابعة أي مسائل تعيق التنفيذ السمس ليذه  2012المحكمة السنوية لعام 
الخطة السنوية واستخدام مخرجات البعثة أثناء الممتقى التفاكري السنوي 

 20حاد االفريقي واالتحاد األوروبي المقترح عقده يومي المشترك بين االت
 2013في أديس أبابا، أثيوبيا. ومناقشة مقترح ميزانية  2012يونيو  21و

 والمقرر رفعيا إلى االتحاد األوروبي.

أثناء البعثة، ناقشت المحكمة توصيات مجمس المراجعين الداخميين  -108
اد األفريقي لممحكمة لعام والخارجيين وطرق تنفيذىا بجانب مساىمة االتح

2013 . 

 زياراث إنى انًحكًت:سادس عشر: 

 خالل الفترة التي يغطييا التقرير، زارت الوفود التالية مقر المحكمة: -109

يناير  20زيارة وفد يمثل حكومة جميورية إلمانيا االتحادية يوم  .1
برئاسة السيد والتر ىاسمان نائب رئيس المراسم بوزارة  2012

 28لإلعداد لزيارة رئيس جميورية إلمانيا يوم  ةلمانيالخارجية األ
 . 2012فبراير 

فبراير  27زيارة وفد من خمسة قضاة من جميورية التشيك يوم  .2
2012 . 

   .2012مارس  9زيارة وفد نقابة المحاميين األمريكيين في  .3

 31زيارة ممثل المفوضية السامية لحقوق اإلنسان لشرق أفريقيا يوم  .4
 .2012مايو 

 .2012يونيو  4ارة السفير األلماني لدى تنزانيا في زي .5

 .2012يونيو  26من كمية الحقوق بميامي يوم زيارة وفد  .6
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زيارة حضرة القاضي محمد شاندي عثمان رئيس القضاء بجميورية  .7
 . 2012سبتمبر  26تنزانيا المتحدة يوم 

 9 زيارة وفد لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان االتحادي األلماني يوم .8
 .لرئيس المحكمة 2012أكتوبر 

 25زيارة مجموعة من المحامين الجدد من مجموعة شرق أفريقيا يوم  .9
 .2012أكتوبر 

زيارة وفد لجنة الممثمين الدائمين لدى االتحاد األفريقي المشاركين في  .10
 . 2012أكتوبر  30الممتقى التفاكري مع المحكمة يوم 

يات المتحدة العالمية زيارة مجموعة من الطالب من جامعة الوال .11
 .2012نوفمبر  5بنيروبي، كينيا. يوم 

 .2012نوفمبر  13زيارة وفد من قضاة مجموعة شرق أفريقيا يوم  .12

  انخقييى وانخىصياث:عشر: ساتع 

 :التقييم (1

تود المحكمة أن تتقدم بالشكر ألجيزة وضع السياسة لالتحاد األفريقي   -110
ومات عمى توفير الموارد وعمى وجو الخصوص مؤتمر رؤساء الدول والحك

 المالية المطموبة ألداء مياميا. 

تغتنم المحكمة ىذه السانحة لتعبر عن تقديرىا ليذه الدول األعضاء التي  -111
قبمت طمبيا في أن تقوم بأنشطة ترويجية داخل أراضييا وتشكرىا عمى 

 الدعم الذي قدمتو لضمان نجاح ىذه األنشطة الترويجية. 

تعبر عن امتنانيا لحكومة جميورية تنزانيا المتحدة،  تود المحكمة أيضًا أن -112
الدولة المستضيفة لمقر المحكمة، عمى الجيد الذي تبذلو فيما يخص 
توفير المنشأة المؤقتة كي تكون مقرًا لممحكمة، بجانب العديد من 

 التسييالت األخرى.
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 تود المحكمة أيضًا أن تثمن كل المساعدة المقدمة من شركائيا. -113

عدة والعون الذي وجدتو المحكمة قد ساعيا في أن تقوم إن المسا -114
 باألنشطة التالية خالل الفترة التي يغطييا التقرير: 

 ستشاري. االمرأي وطمبين لعريضة  ات( طمب7استالم ومعالجة ) .1

 دورات عادية ودورة واحدة غير عادية. 4عقد  .2

ألجيزة وضع السياسة في االتحاد  2013تقديم ميزانيتيا لعام  .3
 فريقي. األ

تقديم الييكل الجديد لقمم المحكمة ألجيزة وضع السياسة في االتحاد  .4
 األفريقي. 

القيام بعدد من األنشطة الترويجية ويشمل ذلك عمى وجو الخصوص  .5
السمنار اإلقميمي والزيارات التوعوية الوطنية والزيارات المتبادلة 

  .والمشاركة في العديد من المنتديات

تفاكري مع لجنة الممثمين الدائمين باالتحاد تنظيم أول ممتقى  .6
 األفريقي. 

 تعيين المزيد من موظفي المحكمة.  .7

 تدريب موظفي المحكمة. .8

 مواصمة التعاون المستدام مع بعض الشركاء الخارجيين. .9

 مواصمة التعاون مع المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. .10

والية المحكمة  المشاركة في األنشطة ذات الصمة بمشروع تمديد .11
 لتتضمن التعامل مع مسائل االختصاص الجنائي.

 طباعة ونشر العديد من المواد اإلعالمية المتنوعة الخاصة بالترويج.  .12
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التحاد من اومع ذلك، تجب اإلشارة إلى أنو بالرغم من الدعم المقدم  -115
األفريقي والشركاء الخارجيين فان المحكمة ال زالت تواجو بعض العقبات 

عمى مستوى المسائل القضائية وسالسة العمل سواء كان تحول بينيا التي 
 أو اإلدارية. 

عمى المستوى القضائي، وحيث أنو من المشجع اإلشارة إلى أن المحكمة  -116
العرائض، إال إن فعالية و طمبات القد بدأت في استالم أعداد متزايدة من 

لمحكمة التي أنشئت فيذه االعقبات.  وتنفيذ المحكمة لواليتيا ال زال تواجي
لضمان حماية حقوق اإلنسان والشعوب عمى المستوى القاري ككل ال تزال 
ينقصيا االختصاص الستالم طمبات العرائض الخاصة بدعاوى انتياكات 

الدول األعضاء في االتحاد غالبية من من الضحايا حقوق اإلنسان 
ى البروتوكول قمياًل فقط من الدول قد صادق عم اً األفريقي ألن ىناك عدد
أقل من ذلك الدول التي قدمت اإلعالن الخاص  المؤسس لممحكمة وعددً 

بإعطاء المحكمة والية النظر في استالم دعاوى األفراد والمنظمات غير 
 الحكومية. 

دولة فقط من الدول  26، فأن ىناك 2012ديسمبر  31وحتى تاريخ  -117
 26بين ىذه الـ األعضاء في االتحاد قد صادقت عمى البروتوكول. ومن 

دول فقط قد صادقت عمى اإلعالن الذي يسمح لممحكمة  5دولة ىناك 
 باستالم العرائض من األفراد والمنظمات غير الحكومية.

إن ىذا يعني عمى المستوى التطبيقي أن المحكمة لدييا االختصاص  -118
ذا  26الستالم عرائض الطمبات من  ىذه العرائض من قدمت دولة فقط وا 

المنظمات غير الحكومية فانو ليس من اختصاص المحكمة أن  األفراد أو
 تنظر فييا إال إذا أتت من الدول الخمسة التي قدمت اإلعالن. 

والمنخفض أكثر إن ىذا المستوى المتدني من المصادقة عمى البروتوكول  -119
في عدد الدول التي قدمت اإلعالن يؤثر بشكل خطير عمى قدرة المحكمة 
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فعالية ومن ثم المساىمة بصورة أكبر في مشاريع االتحاد في تنفيذ واليتيا ب
ذا سمح لمثل ىذا الوضع باالستمرار فإن كل النظام القضائي  األفريقي وا 
الموجو لحماية حقوق اإلنسان عمى المستوى القاري والذي تمثمو المحكمة 

 سيتأثر سمبًا. 

م ىذه تغتنوفيما يخص تقديم اآلراء االستشارية فان المحكمة تود أن  -120
تذكر الدول األعضاء باالتحاد األفريقي ومعيم أيضًا أجيزة الفرصة ل

ومؤسسات االتحاد إلى أنيم بموجب البروتوكول المنشئ لممحكمة من 
في أي مسألة حقيم أن يحصموا عمى الرأي االستشاري من المحكمة 

 تخصيم متعمقة بحقوق اإلنسان. 

صدار االحكام بناء إن تنظيم جمسات االستماع العمنية الثالثة  -121 بنجاح وا 
عمييا باإلضافة إلى القرارات واألوامر القضائية األخرى مضافًا إلى ذلك 
زيادة عدد الطمبات العرائض التي تستمميا المحكمة، كميا تطورات مشجعة 
وتساىم بصورة فاعمة في تحقيق مشروع االتحاد األفريقي إذا وفر كل 

العون الذي تطمبو بما  ،عضاءالمعنيين، وعمى وجو الخصوص الدول األ
في ذلك المصادقة عمى البروتوكول وتقديم اإلعالن بحسب نص المادة 

 ( من البروتوكول. 6) 34

من وجية نظر إدارية، فإن اإلدارة الفعالة لممحكمة قد تاثرت بشدة بعدم  -122
مواءمة الييكل الحالي لقمم المحكمة والذي ال يوفر القدر المطموب من 

 ارة المحكمة بفاعمية.الموظفين إلد

إن المحكمة ترحب بقرار أجيزة وضع السياسة القاضي بتخصيص عدد  -123
وظيفة إضافية لتعزيز قدرات قمم المحكمة. ولسوء الطالع، ظل ىذا  44

القرار عمى الورق فقط الغير، إذا لم تخصص لممحكمة الموارد المالية 
 المطموبة لتنفيذ التعيينات.
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يجية لمسنوات األربع القادمات فإن المحكمة قد وباعتماد الخطة االسترات -124
 .وضعت ليا رسالة ورؤية أكثر وضوحًا وىي مستعدة لتعزيز رؤيتيا أكثر

ان اعتماد الخطة االستراتيجية يوفر الفرصة لشركاء المحكمة باإلضافة 
إلى األطراف األخرى المعنية بما فييم الدول األعضاء أن يدعموا 

ولتنفيذ الخطة االستراتيجية بنجاح، فانو من الميم  المحكمة لتنفيذ واليتيا.
 تعزيز قدرات مكتب قمم المحكمة.

إن نتائج عممية التقييم المؤسسي التي أجريت تحت رعاية مفوضية  -125
االتحاد األوروبي تصب في تأكيد ما ظمت توضحو المحكمة وتشير إليو 

إلى الضعف  خالل السنوات بان عدم توفير الموارد البشرية الكافية سيؤدي
 ي سيؤثر فعالية مكتب قمم المحكمة.الذ

 التوصيات:( 2

وتبعًا لالعتبارات الواردة أعاله فإن المحكمة تطمب من قمة رؤساء الدول  -126
 والحكومات أن: 

% من 40من تعيين الـ  2013في  الموارد الكافية لتمكين المحكمةتوفر  .1
 . 2012الوظائف التي اعتمدىا المجمس التنفيذي في يناير 

تطمب من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التي لم تقم بالمصادقة  .2
فورًا بتقديم وتتبعو عمى البروتوكول المؤسس لممحكمة أن تقوم بذلك 

اإلعالن الذي يسمح لألفراد والمنظمات غير الحكومية بالوصول المباشر 
 لممحكمة. 

تقدم فقط، أن ل دعوة الدول األعضاء التي صادقت بالفعل عمى البروتوكو  .3
إعالن قبول اختصاص المحكمة في نظر الطمبات المقدمة من األفراد 

 بعد استيفاء اجراءات التقاضي الوطنية. ،والمنظمات غير الحكومية
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دعوة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي وكل أجيزة االتحاد أن تبادر،  .4
الرأي  حيثما كان ذلك ضروريًا، أن تطمب من المحكمة أن تقدم ليا

 االستشاري في المسائل المتعمقة بحقوق اإلنسان. 
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ANNEX.1 

 (1الملحك )

 لائمح تأسماء لضاج المحكمح االفرٌمٍح لحموق اإلوسان والشعوب

 2012حتى تارٌخ دٌسمثر 

 

 االسى انرقى
 انفخرة

 انذونت
 االَخهاء انًذة

 غانا 2114 6 )الرئٍسح( حضرج الماضٍح السٍدج/ صوفٍا أ9ب أكوفو  .1

)وائة   حضرج الماضً السٍد/ فاتساح أوجرجوز  .2

 الرئٍس(
 الجزائر 2116 6

 جنوب أفريقيا 2114 6 حضرج الماضً السٍد/ تروار اوجوٌثً .3

 بوروندي 2112 6 حضرج الماضً السٍد/ جٍرار وٍووجٍكو  .4

 تنزانيا 2116 6 حضرج الماضً السٍد/ اوجستٍىو رمضاوً  .5

 مالوي 2116 6 ضً السٍد/ داوكان تامثاالحضرج الما .6

 نيجيريا 2116 6 حضرج الماضً السٍدج/ الٍسً وواوووري تومسون .7

 كوت ديفوار 2114 4 حضرج الماضً السٍد/ سٍلفا اوري .8

 السنغال 2112 6 حضرج الماضً السٍد/ الحاجً جٍسً .9

 كينيا 2112 6 حضرج الماضً السٍد/ ته كٍوكو .10
- 
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