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 تقرير اجتماع الخبراء القانونيون الحكوميون
 حول الدمج بين المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي
رر  ا للمق ة       ASSEMBLY/AU/DEC.83.(V) طبق ة الخامس دورة العادي ه ال ذي اعتمدت ال

و   ي يولي ا ف رت، ليبي ي س اد ف ؤتمر االتح دول  ، انع2005لم انونيين لل راء الق اع الخب د اجتم ق
ة     ة األفريقي ين المحكم دمج ب ة بال دة المتعلق ة الموح ة القانوني روع الوثيق األعضاء لبحث مش

في   2005نوفمبر  24إلى  21لحقوق اإلنسان والشعوب ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي من 
 . إقامة جنان الميثاق في الجزائر العاصمة، الجزائر

 
رر يجدر بال د ق ذآور، ق رر الم ؤتمر، بموجب المق تكمال مشروع "ذآر أن الم ين اس ه يتع أن

ة      وق اإلنسان والشعوب ومحكم الوثيقة القانونية المتعلقة بإنشاء المحكمة المدمجة لمحكمة حق
آما رحب  ". العدل من أجل بحثها من قبل الدورات العادية القادمة للمجلس التنفيذي والمؤتمر

ن الخارجية للجمهورية الجزائرية، السيد محمد بجاوي، الرئيس السابق بعرض وزير الشؤو"
 ".لمحكمة العدل الدولية للمساهمة في إعداد هذه الوثيقة

 
م     فهية رق ذآرتها الش ي م ي   AMB/ADDIS/615/2005/O.Aف ة ف وبر  17المؤرخ أآت

ول الم   2005 ة ح روع وثيق ا للمفوضية مش س أباب ي أدي ة ف فارة الجزائري دمت الس ة ، ق حكم
ة ات    . المدمج داء التعقيب اء إلب دول األعض ع ال ى جمي ذآور عل روع الم ع المش م توزي وت

ال النصاب    . والمالحظات بشأنه ومن ثم عقد اجتماع الجزائر ان  (غير أنه بسبب عدم اآتم اثن
ر في مجموعة      )وعشرون دولة عضو اع الجزائ ، تشكلت الدول األعضاء المشارآة في اجتم

ديم توص   ررت تق ل وق وة      عم ن، دع دائمين، وإن أمك ين ال ة الممثل ة للجن دورة العادي ياتها لل
ة        نع السياس زة ص ة ألجه روع الوثيق ديم مش ل تق دورة قب ى حضور ال انونيين إل راء الق الخب

 .2006لالتحاد في يناير 
 

ا          ؤتمر طبق ذي وللم س التنفي ى المجل دة إل ة الموح روع الوثيق ديم مش تم تق ي
 .ASSEMBLY/AU/DEC.83(V)للمقــرر

 ـ
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 ملخص المحضر
 الذي أعده فريق العمل حول مشروع الوثيقة القانونية

 الموحدة المتعلقة بالدمج بين المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان
 والشعوب ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي
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 ملخص المحضر
 الذي أعده فريق العمل حول مشروع الوثيقة القانونية

 الموحدة المتعلقة بالدمج بين المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان
 والشعوب ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي

 ـ
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 ملخص المحضر

 الذي أعده فريق العمل حول مشروع
 ة بالدمج بين المحكمة األفريقيةالوثيقة القانونية الموحدة المتعلق

 لحقوق اإلنسان والشعوب ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي
 

 المقدمة :أوال
في  2005نوفمبر  24إلى  21تم انعقاد اجتماع الخبراء القانونيين للدول األعضاء من  . 1

ة القانوني   ) الجزائر(إقامة الميثاق في الجزائر العاصمة  ة من أجل بحث مشروع الوثيق
ة    عوب ومحكم ان والش وق اإلنس ة لحق ة األفريقي ين المحكم دمج ب ة بال دة المتعلق الوحي

رر      ذا للمق ي تنفي اد األفريق دل لالتح م   ASEMBLY/AU/DEC.83(V)الع ذي ت ال
ا (اعتماده خالل الدورة العادية الخامسة لمؤتمر االتحاد المنعقد في سرت    نظرا  ). ليبي

ي     ه يتع رر أن دول األعضاء الحاضرة تشكيل فريق       لعدم اآتمال النصاب، تق ى ال ن عل
ة       دورة العادي ى ال ديم توصياته إل تم تق راء      عمل بحيث ي دائمين والخب ين ال ة الممثل للجن
 .2006القانونيين ألجهزة صنع السياسة لالتحاد في يناير 

 
 المشارآة :ثانيا

ة    .2 رون دول ان وعش ارآت اثن الي   ) 22(ش ي آالت ذآور وه اع الم ي االجتم و: ف ب جن
ا    ا، آيني وار، مصر، غان وت ديف و، آ اميرون، الكونغ وال، الك ر وأنج ا والجزائ أفريقي
حراوية        ة الص ة العربي ا، الجمهوري ر، نيجيري الي، النيج قر، م ا، مدغش وتو، ليبي ليس

 .الديمقراطية، السنغال، سوازيالند، تشاد وتونس
 

 مراسم االفتتاح :ثالثا
يد مح .3 الي الس اح مع م االفتت رأس مراس ؤون ت ر الش ة وزي ر الدول اوي، وزي د بج م

ادر    د الق الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحضور معالي السيد عب
 .مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية واألفريقية

 
 
 

ة     ر الشؤون الخارجي ة وزي  آلمة االفتتاح التي ألقاها معالي السيد محمد بجاوي، وزير الدول
 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 
ة         .4 ؤون الخارجي ر الش ة وزي ر الدول اوي، وزي د بج يد محم الي الس ب مع رح

ريين   ة والشعب الجزائ م الحكوم عبية، باس ة الش ة الديمقراطي ة الجزائري للجمهوري
ارآة   ود المش اريخ ا   . بجميع الوف ذآيره بت د ت وق اإلنسان     وبع ة لحق ة األفريقي لمحكم

ى أن    ومحكمة  العدل لالتحاد األفريقي والشعوب وبضرورة الدمج بينهما، أشار إل
ار    ي االعتب ذ ف ن أجل البحث أخ ل م ق العم ه فري ذي قدم ول ال مشروع البروتوآ
ى جانب ضرورة الحصول       ابقة إل االنشغاالت المعبر عنها خالل االجتماعات الس
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اعال من أجل االستجاب      ا وف دول   على محكمة يكون سير عملها موائم ة لتطلعات ال
 .األعضاء والمجتمع المدني األفريقي

دون شك            .5 امهم ب يقومون بمه راء س ى أن الخب د عل ه بالتأآي ة آلمت ر الدول اختتم وزي
 .بنجاح وبصورة مهنية

ة       انوني وممثل ارا، مساعدة المستشار الق المالحظات االفتتاحية للسيدة جينيبا دي
 مفوضية االتحاد األفريقي

 
يدة جين  .6 اد         رحبت الس ة مفوضية االتح انوني وممثل ارا، مساعدة المستشار الق ا دي يب

ي،        اد األفريق يس مفوضية االتح اري، رئ األفريقي باسم فخامة السيد ألفا عمر آون
ام المكلف        اع اله ذا االجتم بالوفود المشارآة وشكرتها على قبولها المشارآة في ه

ين       دمج ب ى ال دة تفضي إل ة موح ة قانوني داد وثيق ة المحكبإع ة األفريقي وق  م لحق
 .اإلنسان والشعوب ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي

د بجاوي      .7 يد محم ة الس اختتمت ممثلة المفوضية آلمتها باإلشادة بمعالي وزير الدول
تخدمت      ي اس ة الت روع الوثيق دادها مش ة إلع ة الجزائري ل الحكوم ه بك ن خالل وم

ذا العمل   . آأساس ألعمال اجتماع الخبراء ة     أضافت أن ه ذي يسهل مهم ي ال األول
 . الخبراء سيسمح لالجتماع بأداء صالحياته في الوقت المحدد

 
 اعتماد جدول األعمال :رابعا
 :اعتمد فريق العمل جدول األعمال التالي .8

 .بحث جدول األعمال -1
 .انتخاب هيئة المكتب -2
 .تنظيم العمل -3
دة     -4 ة الموح ة القانوني روع الوثيق ث مش دل   (بح ة للع ة األفريقي وق المحكم وحق

 ). اإلنسان
 .اعتماد مشروع الوثيقة الموحدة -5
 .ما يستجد من أعمال -6
 .اعتماد التوصيات ومشروع الوثيقة القانونية -7
 .مراسم االختتام -8

 
 انتخاب هيئة المكتب :خامسا
 :انتخب فريق العمل هيئة المكتب التالية .9

 الجزائر: الرئيس
 نيجيريا: نائب الرئيس

 المفوضية: المقرر
ق ا .10 ه فري ؤون   بترأس وزارة الش ا ب ام ألفريقي دير الع رقي، الم فير ش د الس ل، أآ لعم

ع      اون جمي راء وطالب بتع الخارجية الجزائرية على أهمية العمل المنتظر من الخب
 .الوفود من أجل تنفيذ الصالحيات الممنوحة من قبل المؤتمر والمجلس التنفيذي

 تنظيم األعمال  :سادسا
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 :تاليةاعتمد فريق العمل ساعات العمل ال .11
  13:00         -09:00: الفترة الصباحية
 18:30          -15:00: الفترة المسائية

 
 

دة    :سابعا ة الموح ة القانوني دي للوثيق روع التمهي ث المش ة  (بح دل األفريقي ة الع محكم
 )ومحكمة حقوق اإلنسان

 
دة       ة الموح ة القانوني دي الوثيق روع التمهي رض المش ة   (ع دل األفريقي ة الع محكم

 )ومحكمة حقوق اإلنسان
 

را مستقال،      -12 ة، بصفته خبي أبرز الدآتور فاتساح أوغرغوس، أمين محكمة العدل الدولي
عوب  ان والش وق اإلنس ة لحق ة األفريقي د للمحكم ر والفري اريخي والمبتك ابع الت الط

 .ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي
داد المشروع التم -13 م إع د ت ه ق يد أوغرغوس أن ا أوضح الس دة طبق ة الموح دي للوثيق هي

ع     ار جمي أو ذات  لعناصر األساسية  ا لتوصيات المفوضية، أي أن يتم األخذ في االعتب
البرتوآول  ا   الصلة ب ق بالميث ام      األفريقي  قالمتعل وق اإلنسان والشعوب لع  1998لحق

و ام     لوبروتوآ ي لع اد األفريق دل لالتح ة الع ى أن  . 2003محكم ا إل ار أيض وأش
هيدي للوثيقة الموحدة استلهم مضمونه بعض األدوات القانونية الموجودة المشروع التم

سيما البروتوآوالت المختلفة المعتمدة من جانب االتحاد األفريقي والمنظمات اإلقليمية 
دة      م المتح اق األم ة وميث ة الجنائي ة والمحكم دل الدولي ة الع وانين الخاصة لمحكم والق

 . لمنظمات غير الحكوميةوآذلك التوصيات التي قدمتها بعض ا
ائل         -14 ى بعض المس ل إل ق العم اه فري وس انتب دآتور أوغرغ ترعي ال ر، اس ي األخي ف

ع هؤالء القضاة       ة بتوزي الحساسة سيما عدد قضاة المحكمة الموحدة والطرائق المتعلق
ار  ة القاضي المخصص واختي رعين وهيئ ى جانب رئاسة الف ة إل ين فرعي المحكم ب

مية وآ ات الرس ة  اللغ ة األفريقي راد أو اللجن ل األف ة من قب عار المحكم ة إش ذلك إمكاني
 .للخبراء بشأن حقوق الطفل

 
 
 
 
 

ة   :ثــامنا دي للوثيق روع التمهي ث المش اء بح ا أثن رق إليه م التط ي ت ائل الت المس
 القانونية الموحدة

 
 البرتوآول المتعلق بالنظام األساسي للمحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان
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ادة     12المادة  .15 ذ   9التي أصبحت اآلن الم ز التنفي دخول حي ق العمل أن    : ، ال رى  فري ي
ه من            اب المصادقة علي ذ في أعق ز التنفي ى دخول البروتوآول حي البند الذي ينص عل

د        لقبل الدول األطراف في بروتوآو    وق اإلنسان والشعوب ق ة لحق ة األفريقي المحكم
داع         وبالتالي، ت . يثير مشاآل تطبيقية ة عضو بإي وم دول ه يكفي أن تق ى أن اق عل م االتف

 .وثيقة التصديق الخامسة عشرة
 

 النظام األساسي للمحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان
 

ـر  : التشكيلة:  3المادة  .16 ) 12(اتفق فريق العمل على أن المحكمة تتشكل من اثني عشـ
ر من ذلك، فإن المحكمة في بداية وأآث. ومن شأن هذا أن يسمح بخفض النفقات. قاضيا

م إضافي   . نشأتها قد ال تعالج إال عددا محدودا من المسائل ومن جهة أخرى، هناك حك
 .يخول المؤتمر إمكانية مراجعة عدد القضاة إذا رأى ضرورة  لذلك

ا     : انتخاب القضاة :  )3(7المادة  .17 ة م ة، في حال تم اتخاذ الحكم المتضمن في هذه الوثيق
ة لالنتخاب     ) 12(صل أآثر من اثني عشر إذا ح ى ثلثي األغلبي ذه   . مرشحا عل وفي ه

ي   ائزين ف وات ف ن األص دد م ر ع ى أآب لون عل حون الحاص ر المرش ة، يعتب الحال
 .االنتخاب وباقي المرشحين مقصيين

 
اد توصية       : االستقالة والتوقيف والفصل) : 1( 9المادة  .18 ى اعتم ق العمل عل اتفق فري

ي ة ثلث ة   أغلبي ي حال وع ف ادي الوق ه لتف ع علي رأي المجم ن ال دال م ة ب أعضاء المحكم
ة دون         راض للحيلول ق االعت ارس ح ة أن يم اء المحكم ن أعض و م ا لعض ن فيه يمك

 .التوصية بتوقيف أحد المحكمة أو فصله
ا         : التصريح الرسمي 11المادة  .19 تم التصريح الرسمي فيم ى أن ي اتفق فريق العمل عل

ة ا يس     يخص المجموع راف رئ ؤتمر تحت إش ام الم ة أم اء المحكم ن أعض ى م ألول
غير أنه بالنسبة لألعضاء الذين ينتخبون بعد ذلك، فإن التصريح الرسمي يتم . المؤتمر

 .أمام المحكمة في جلسة علنية يشرف عليها رئيس المحكمة
ة  ) 5( 23المادة  .20 رئيس والكتب ق العمل أن يكون آل م      : الرئيس ونواب ال رر فري ن ق

ان          وق اإلنس رع حق ات ف ة جلس ان رئاس ذين يتولي رئيس األول الل ب ال رئيس ونائ ال
اقي القضاة             ا يمارس ب ة بينم ر المحكم ان في مق ة ويقيم قاضيين يشتغالن بصفة دائم

ادة        ي الم ه ف وص علي و منص ا ه ة آم ر متفرغ ورة غي امهم بص ن ) 4( 7مه م
 .البروتوآول

ادة  .21 اة: 25الم ات القض رى فري :مرتب ون لتقاضي  ي اة مؤهل ع القض ل أن جمي ق العم
 .غير أنه ال يؤهل لتقاضي أجر سنوي سوى الرئيس ونائب الرئيس األول. مرتبات

رأى بعض المندوبين أنه ال ينبغي  : الكيانات المؤهلة إلخطار المحكمة) 3( 31المادة  .22
ليست  وال للدول التي   لأن يرفض رفضا صريحا للدول غير األطراف في البروتوآو

ا هو               ى م م عل اء الحك رر إبق ر أن فريق العمل ق ة غي ه حق إخطار المحكم عضوا في
 .عليه

أشار بعض المندوبين إلى : الكيانات األخرى المؤهلة إلخطار المحكمة) 2( 32المادة  .23
ا            د في تصريح له ة طرف أن تؤآ رة بحيث يمكن لدول ذه الفق وجوب إعادة صياغة ه
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ذ  32من المادة ) د(قرة نيتها في احترام أحكام الف ر أن  . بدال من التصريح غير الناف غي
 .فريق العمل قرر إبقاء الحكم على ما هو عليه

 
 :ما يستجد من أعمال :تاسعا

ق العمل          .24 رار، اتفق فري اذ الق نظرا لعدم اآتمال النصاب لكي يتسنى لفريق العمل اتخ
دائمين وال    ين ال ة الممثل ائج     على استدعاء اجتماع آخر للجن انونيين لدراسة نت راء الق خب

 .هذا االجتماع
 
 
 
 

 :االختتام :عاشرا
ى        .25 دا، عل ة وتحدي ة والجماعي داخالتهم الفردي ى م راء عل اع الخب يس االجتم كر رئ ش

ين         دمج ب ة الموحدة حول ال إثراء مشروع الوثيق النقاش الصريح والمثمر الذي سمح ب
ذين       .المحكمتين المقدم من قبل الحكومة الجزائرية ة ال آما شكر أيضا المفوضية وآاف

 .عملوا على إنجاح االجتماع
ى      .26 رئيس عل ى ال ة العظم ة الليبي ة العربي ل الجماهيري كر ممث راء، ش ع الخب م جمي باس

ود        . األسلوب البارع الذي أدار به االجتماع ديره للجه ل أيضا عن تق ا أعرب الممث آم
 .التي بذلتها المفوضية من أجل إنجاح العملية

ارآين   .27 ة المش م المفوضية، آاف انوني، باس ار الق اعدة المستش ام، شكرت مس ي الخت وف
 .على التزامهم الذي ساهم في إنجاح االجتماع

 ـ
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 فريقيةبروتوآول النظام األساسي للمحكمة األ
 للعدل وحقوق اإلنسان

 ـ
 



 

 
 جدول المحتويات

* 
 بـروتـوآــول

 الصفحة
 

 1           الديباجة
 الدمج بين المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان  –الفصل األول 

  2      والشعوب ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي
 2003و 1998 إلغاء بروتوآولي -1المادة 
 2      دة  إنشاء محكمة موح -2المادة 

 اإلشارة إلى المحكمة الموحدة في القانون التأسيسي  -3المادة 
  أحكام انتقالية -الفصل الثاني 

 
 2  مدة والية قضاة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب-4لمادة ا

 .بروتوآول محكمة العدل لالتحاد األفريقي
 2 ريقية لحقوق اإلنسان والشعوب القضايا العالقة الخاصة بالمحكمة األف  -5المادة 
 3       .آتابة ضبط المحكمة -6المادة 
 3      1998الصالحية االنتقالية لبروتوآول  -7المادة 

 3       ختاميةأحكام  –الفصل الثالث 
 3      التوقيع والتصديق واالنضمام  -8المادة 
 4        سريان المفعول  -9المادة 

 
*** 
** 
* 

 
 

 ساسيالنظام أل
 للمحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان

 الصفحة

 5         أحكام عامة –الفصل األول 
 6         التعريفات -1المادة 
 8        مهام المحكمة  -2المادة 

 
 6        تنظيم المحكمة -الفصل الثاني 

 6        تشكيل المحكمة  -3المادة 
 6       مؤهالت القضاة   -4المادة 



 

 7        تقديم المرشحين -5لمادة ا
 7        قوائم المرشحين  -6 المادة
 8        تعيين القضاة  -7 المادة
 8        مدة الوالية  -8 المادة
 استقالة وإيقاف وإقالة عضو في المحكمة  -9 المادة

 8       شغور المنصب  -10المادة 
 9       التصريح الرسمي -11المادة 
 9        التعارض  -12المادة 
 9  الشروط المتعلقة بمشارآة األعضاء في تسوية قضية معينة -13المادة 
 10      االمتيازات والحصانات  -14المادة 
 10        فروع المحكمة  -15المادة 
 10      توزيع القضايا على الفروع  -16المادة 
 10   امة اإلحالة على المحكمة المنعقدة في جلسة ع -17المادة 
 10         الغرف  -18المادة 
 11      غرفة اإلجراءات المستعجلة  -19المادة 
 11    العالقات بين المحكمة والفروع والغرف  -20المادة 
 11         الدورات -21المادة 
 11         النصاب -22المادة 
 11    الرئاسة، نيابة الرئاسة و آتابة الضبط  -23المادة 
 12     تشكيل المحكمة في قضايا معينة  -24دة الما

 17       مكافآت القضاة   -25المادة 
 13   شروط خدمة آاتب الضبط وأعضاء آتابة الضبط  -26المادة 
 13        مقر المحكمة  -27المادة 
 13        الميزانية  -28المادة 
 14        النظام الداخلي -29المادة 

 14       :تصاص المحكمةاخ –الفصل الثالث 
 14       االختصاص المادي  -30المادة 
 15    الكيانات المقبولة للتقاضي أمام المحكمة  -31المادة 
 15   الكيانات األخرى المقبولة للتقاضي أمام المحكمة  -32المادة 
 16      القانون الواجب التطبيق  -33المادة 

  :اإلجراءات –الفصل الرابع 
       اللغات الرسمية -34 المادة

    رفع دعوى أمام فرع القضايا العامة -35المادة 16 
 16 
 17   رفع دعوى أمام فرع حقوق اإلنسان والشعوب -36المادة 
 17       اإلجراءات التحفظية  -37المادة 



 

المادة 17       تمثيل األطراف  -38المادة 
 18       التبليغات واإلشعارات  -39
 18     اإلجراءات أمام فرع القضايا العامة  -40ة الماد

المادة 18   اإلجراءات أمام فرع حقوق اإلنسان والشعوب  -41المادة 
 شروط قبول العرائض الفردية أو من المنظمات -42

 19        غير الحكومية
 
 

 20        الجلسات العلنية -43المادة 
 20       محضر الجلسات  -44المادة 
 20        إدارة المحاآمة  -45دة الما

 20       معلومات تكميلية  -46المادة 
 20       التحقيقات والخبرات  -47المادة 
 20    اإلشعارات إلى المنظمات الدولية الحكومية  -48المادة 
 21      وشهادات جديدة   قوثائ -49المادة 
 21         التغيب  -50المادة 
      ت المحكمة مداوال -51المادة 
      األغلبية المطلوبة  -52المادة 21 
 21 
 21      تعليل األحكام والقرارات  -53المادة 
 22        اآلراء الفردية  -54المادة 
 22        التعويض  -55المادة 
 22     القوة اإللزامية وتنفيذ القرارات  -56المادة 
 22         التفسير  -57المادة 
 23        المراجعة  -58ة الماد

        التدخل  -59المادة 
  التدخل في قضية متعلقة بتفسير القانون التأسيسي  -60المادة 23 
 23 
 24   التدخل في قضية تتعلق بتفسير معاهدات أخرى  -61المادة 
 24       تكاليف اإلجراءات  -62المادة 

 
  :آراء استشارية –الفصل الخامس 

 24     عريضة لغرض رأي استشاري  -63المادة 
المادة 25     إشعارات إلى الدول والمنظمات  -64المادة 

 25      النطق بالرأي االستشاري  -65
  التطبيق  بالقياس ألحكام النظام األساسي المطبق  -66المادة 

 .في مواد المنازعات25 



 

 
  المؤتمر ىتقرير إل -الفصل السادس 

 25      السنوي عن األنشطة  التقرير - 67المادة 
 

  إجراءات التعديل -الفصل السابع 
 26    اقتراحات التعديل الواردة من دولة طرف  -68المادة 
 26    اقتراحات التعديل الواردة من المحكمة  -69المادة 
 26      دخول التعديل حيز التنفيذ  -70المادة 

 
*** 
** 
* 
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 بروتوآول يتضمن النظام األساسي
 لمحكمة العدل األفريقية وحقوق اإلنسان

 
 إن الدول األعضاء في االتحاد األفريقي األطراف في هذا البروتوآول،

 
باألهداف والمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، المعتمد  إذ تّذآر

 في لومي، توجو؛ 2000يوليو  11في 
 
اللتزامها بتعزيز السلم واألمن واالستقرار في القارة وبحماية حقوق اإلنسان  دراآاوإ

والشعوب وفقا للميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب وللوثائق األخرى ذات الصلة 
 بحقوق اإلنسان؛

 
 اللتزامها بتسوية خالفاتها بصورة سلمية؛ وإدراآا أيضا

 
التأسيسي لالتحاد األفريقي قد نص على إنشاء محكمة عدل  أن القانون وإذ تأخذ في االعتبار

، في جميع المسائل المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا القانون ىأخر رمكّلفة بالنظر، من بين أمو
 أو آل معاهدة معتمدة في إطار االتحاد؛

 
ن قبل منها بأّن إنشاء محكمة عدل يعّزز قدرتها في بلوغ الغايات المنشودة م واقتناعا تاما

االتحاد األفريقي وأن تحقيق أهداف الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب يستلزم إنشاء 
هيئة قضائية بغية استكمال وتعزيز مهمة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب واللجنة 

 األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته؛ 
 

فريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق بإنشاء بروتوآول الميثاق األ وأخذا في الحسبان
محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، المعتمد من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات 

في واجادوجو، بورآينا فاسو والذي دخل حيز  1998يونيو  10منظمة الوحدة األفريقية في 
 ؛ 2004يناير  25التنفيذ في 

 
 

األفريقي الذي اعتمده مؤتمر  دوآول محكمة العدل لالتحالبروت وأخذا في الحسبان أيضا
 في مابوتو، موزمبيق؛ 2003يوليو  11االتحاد في 

 
بالتزامها باتخاذ آافة التدابير الضرورية لتقوية مؤسساتها المشترآة وبتزويدها   وإذ تّذآر

 بالسلطات والموارد الالزمة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية؛ 
 

لمؤتمر ) 5الدورة ( 83و) 3الدورة ( 45مقرري االتحاد األفريقي  االعتبار وإذ تأخذ في
في أديس  2004يوليو  8-6(االتحاد الصادرين على التوالي عن دورتيه العاديتين الثالثة 
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والمتعلقين بدمج المحكمة ) في سرت، ليبيا 2005يوليو 5-4(، والخامسة )إثيوبيا -أبابا 
 الشعوب ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي في محكمة واحدة؛األفريقية لحقوق اإلنسان و

 
التزاماتها الواردة في بروتوآول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان  وإذ تؤآد من جديد

والشعوب المتعلق بحقوق المرأة وآذلك اإلعالن الرسمي حول المساواة بين الجنسين في 
مر االتحاد خالل دورتيه العاديتين الثانية المعتمدين من قبل مؤت )(AU/DEC.12 III(أفريقيا 

 .في مابوتو، موزمبيق وأديس أبابا، إثيوبيا 2004و 2003والثالثة المنعقدتين في شهر يوليو 
 

 :على ما يلي اتفقت
 

 الفصل األول
 دمج المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي

 
 1المادة 

 2003و 1998ي إلغاء بروتوآول
ة    ، ف10مع مراعاة أحكام المادة  ة أفريقي إن بروتوآول الميثاق األفريقي المتعلق بإنشاء محكم

ذي   1998يونيو  10لحقوق اإلنسان والشعوب والمعتمد في  في واجادوجو، بورآينا فاسو وال
ي   ذ ف ز التنفي ل حي اير  25دخ ي    2004ين اد األفريق دل لالتح ة الع ول محكم ذلك بروتوآ وآ

في مابوتو، موزمبيق، يلغيان ويحَل محَلهما البروتوآول الحالي   2003يوليو  11المعتمد في 
 ).من هذا البروتوآول 10والنظام األساسي الملحق به مع مراعاة أحكام المادة 

 
 2المادة 

 إنشاء محكمة موحدة
قي اللتين تم تدمج المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ومحكمة العدل لالتحاد األفري

إنشاؤهما على التوالي بموجب البروتوآولين المذآورين أعاله، في محكمة موحدة تسمى ب 
 ".المحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان" 
 

  3المادة 
 اإلشارة إلى المحكمة الموحدة في القانون التأسيسي

أسيسي لالتحاد من القانون الت 26و 18و 9و 5و 1في المواد " محكمة العدل"إن عبارة 
األفريقي إشارة إلى المحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان والشعوب المنشأة بموجب 

 .النظام األساسي لهذا البروتوآول
 

 الفصل الثاني
 أحكام  انتقالية 

 4المادة 
 مدة والية قضاة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
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يقية لحقوق اإلنسان والشعوب بانتخاب أعضاء تنتهي مدة والية أعضاء المحكمة األفر
 .المحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان

 
 5المادة 

 قضايا عالقة  لدى المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
تحول القضايا العالقة لدى المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب والتي ال يتم الفصل 

البروتوآول حيز التنفيذ، إلى فرع حقوق اإلنسان والشعوب  فيها بحلول تاريخ دخول هذا
للمحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان آي تنظر فيها وفقًا ألحكام النظام األساسي المرفق 

 .بهذا البروتوآول
 

 6المادة 
 آتابة ضبط المحكمة

اء يبقى آاتب ضبط المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في منصبه حتى انته .1
 .عهدته

 
 7المادة 

 الصالحية المؤقتة لبروتوآول عام 1998
ول     اري المفع عوب، س ان والش وق اإلنس ة لحق ة األفريقي ول المؤسس للمحكم ى البروتوآ يبق
داًء من دخول          ؤتمر ابت ة يحددها الم دة معين نة، أو لم ة ال تتجاوز س ة مؤقت رة انتقالي خالل فت

ك للس     ذ وذل ز التنفي وق اإلنسان والشعوب      البروتوآول الحالي حي ة لحق ة األفريقي ماح للمحكم
ة       ى المحكم ا إل ا والتزاماته ا وحقوقه باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحويل صالحياتها وممتلكاته

 . األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان
 

 الفصل الثالث
 أحكام ختامية

 8المادة 
 التوقيع والتصديق واالنضمام

عضاء للتوقيع والتصديق عليه واالنضمام يعرض هذا البروتوآول على الدول األ .1
من هذه  2إليه، طبقًا لإلجراءات الدستورية الخاصة بكل دولة دون المساس بأحكام الفقرة 

 . المادة
وق   . 2 إن التوقيع على هذا البرتوآول من جانب دولة طرف في بروتوآول الميثاق األفريقي لحق

ة لح    ة األفريقي س للمحكم عوب المؤس ان والش ى    اإلنس دقت عل عوب ص ان والش وق اإلنس ق
ة   بروتوآول محكمة العدل األفريقية، يعني االلتزام بهذا البروتوآول، إال إذا أعربت هذه الدول

 .عن ذلك خالل هذا التوقيع
 
 

 9المادة 
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 سريان المفعول
يوما من إيداع وثائق التصديق ) 30(يدخل هذا البروتوآول حيز التنفيذ بعد ثالثين  .1

 . عضوًا) 15(خمس عشرة دولة عليه من جانب 
بالنسبة لكل دولة عضو تصدق عليه أو تنضم إليه فيما بعد، يصبح هذا البروتوآول  .2

 .ساري المفعول ابتداًء من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام
 . يبلغ رئيس المفوضية الدول األعضاء بدخول هذا البروتوآول حيز التنفيذ.  3

 
 

 ادية السادسةاعتمدته الدورة الع
 لمؤتمر االتحاد، الخرطوم، السودان

 2006يناير  20في 
 



 

 
 ملحــق

 النظام األساسي للمحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان
 الفصـل األول
 أحكـام عامـة

 1المـادة 
 التعريفات

 :في هذا النظام األساسي وما لم يتم النص على خالف ذلك، يقصد بـ -1
 القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي؛": القانون التأسيسي"
 فريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛الميثاق األ": الميثاق األفريقي"
 مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد؛": المؤتمر"
 مفوضية االتحاد؛": المفوضية"
 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛": اللجنة األفريقية"
 اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته؛":اللجنة األفريقية للخبراء"
 ة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان؛المحكم": المحكمة"
 المجلس التنفيذي لالتحاد؛": المجلس التنفيذي"
 أحد قضاة المحكمة؛": العضو/القاضي"
 دولة عضو في االتحاد؛": دولة عضو"
 رئيس المحكمة؛": الرئيس"
وق      " البروتوآول" دل وحق ة للع ة األفريقي البروتوآول المتضمن النظام األساسي للمحكم

 .اإلنسان
 هذا النظام األساسي؛": لنظام األساسيا"
 آاتب ضبط المحكمة؛": آاتب الضبط"
 نظام المحكمة؛": النظام"
راف" دول األط ام    ": ال ول المتضمن النظ ى البروتوآ ي صدقت عل دول األعضاء الت ال

 األساسي للمحكمة أو انضمت إليه؛
 االتحاد األفريقي؛": االتحاد"
 نواب رئيس المحكمة؛": نواب الرئيس"
 
ذا         -2 ى ه ذآر المؤنث وال يترتب عل ألغراض هذا النظام األساسي، يشمل استعمال الم

 . أي تمييز على أساس الجنس
 

 2المـادة 
 مهام المحكمـة



 

تعتبر المحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان الهيئة القضائية الرئيسية لالتحاد األفريقي 
ألفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب للجنة وهي تكمل مهام الحماية التي خولها الميثاق ا

تنشأ المحكمة وتعمل وفقا ألحكام هذا النظام . األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 .األساسي

 
 الفصـل الـثاني
 تنظيـم المحكمـة

 3المـادة 
 التشكيل

قاضيًا من مواطني دول أطراف يجوز للمؤتمر إن رأي ) 12(تتكون المحكمة من  -1
 .راجعة عدد القضاةذلك ضروريًا، م

ال يجوز للمحكمة، في أي لحظة، أن تكون لها أآثر من قاٍض واحد من نفس الدولة  -2
وفي هذا الصدد، وفي حالة الشك، يعتبر القاضي المعني الموطن الذي يمارس . العضو

 .فيه عادة حقوقه المدنية والسياسية
محددة بقرارات المؤتمر، قاضيان يمثل آل إقليم من أقاليم أفريقيا الجغرافية، آما هي  -3
 .على األقل) 2(
 

4المادة   
 مؤهالت القضاة

ادهم       روفين بحي خاص المع ين األش ن ب ين م تقلين منتخب اة مس ن قض ة م ون المحكم تتك
ام القضائية في      ى المه ونزاهتهم والذين تتوفر فيهم االعتبارات الضرورية لممارسة أعل

معروفين بكفاءتهم في مجال القانون الدولي أوفي  أومن الخبراء االستشاريين ال/بلدانهم و
 . مجال حقوق اإلنسان

 
 5 المادة

 تقديم المرشحين
فور دخول البروتوآول المتضمن هذا النظام األساسي حيز التنفيذ، يدعو رئيس  .1

المفوضية آّل دولة طرف إلى تقديم الترشيحات لمنصب قاض بالمحكمة آتابيًا، في 
 . يومًا) 90(غضون تسعين 

على أن ُيراعي خالل عملية التعيين )  2(يمكن لكل دولة طرف تقديم مرشحين اثنين . 2
 .التمثيل العادل بين الجنسين

 
 6لمادة ا

 قوائم المرشحين
 :ألغراض االنتخاب، يعد رئيس المفوضية قائمتين أبجديتين للمرشحين المقدمين .1



 

ر فيهم الكفاءة والتجربة تحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوف" ألف"قائمة  )1
 المعترف بهما في مجال القانون الدولي؛ 

ة   " باء"قائمة  )2 اءة والتجرب تحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الكف
 المعترف بهما في مجال قانون حقوق اإلنسان؛

 
ة   -2 يتعين على الدول األعضاء التي تقوم بتقديم مرشحين تتوفر فيهم الكفاءات المطلوب

 .لقائمتين اختيار القائمة التي يمكن إدراج مرشحيها فيهافي ا
 

تم انتخاب سبعة      - 3 ى، ي ة     ) 7(خالل العملية االنتخابية األول ين مرشحي القائم   قضاة من ب
ة   ) 5(، وخمسة "ألف" اء "قضاة من بين مرشحي القائم ات بحيث     ". ب ويجري تنظيم االنتخاب

 .تخبين من بين القائمة األولى والقائمة الثانيةيتم الحفاظ على نفس العدد بين القضاة المن
دورة            - 4 اد ال ل انعق دول األعضاء قب ى ال ائمتين إل اتين الق يقوم رئيس المفوضية بإرسال ه

ين        ات، بثالث ا تنظيم االنتخاب ى   ) 30(العادية للمؤتمر أو المجلس التي يجري خالله ًا عل يوم
 . األقل
 

 7المادة 
 تعيين القضاة

 .اء المحكمة من قبل المؤتمر أو بتفويض من المجلس التنفيذيينتخب أعض.  1
يتم انتخابهم باالقتراع السري وبأغلبية ثلثي الدول األعضاء التي يحق لها التصويت، . 2

 . من هذا النظام األساسي 6من بين المرشحين المشار إليهم في المادة 
ات المطلوبة وعلى أآبر يتم انتخاب المرشحين الذين يحصلون على أغلبية األصو - 3

غير أنه، إذا اقتضت الضرورة تنظيم جوالت انتخابية أخرى، . عدد من األصوات
 .يقصى المرشحون الحاصلون على أقل عدد من األصوات

ينبغي للمؤتمر ضمان تمثيل أهم األقاليم األفريقية وأعرافها القانونية الرئيسية في . 4
 .المحكمة بجميع هيئاتها

اب أعضاء المحكمة، يتعين على المؤتمر أن يضمن التمثيل العادل بين خالل انتخ. 5
 . الجنسين

 
 8المادة 



 

 مدة الوالية
. سنوات ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط) 6(ينتخب أعضاء المحكمة لمدة ستة . 1

سنوات من ) 4(بعد أربع ) قاضيان اثنان من آل فرع(قضاة  4ولكن تنتهي مدة والية 
 .نتخاب األولىعملية اال

بعد العملية االنتخابية األولى مباشرة، يقوم رئيس المؤتمر أو رئيس المجلس . 2 
التنفيذي، عن طريق القرعة، بتعيين أعضاء المحكمة الذين تنتهي مدة واليتهم بانتهاء 

 .سنوات بالنسبة آل فرع) 4(الفترة األصلية التي مدتها أربع 
تعويضا عن عضو آخر لم تنته مدة واليته، مدة يستكمل عضو المحكمة المنتخب . 3

 .والية سلفه
يتنافى منصب القاضي في المحكمة مع أي نشاط قد يؤدي إلى المساس باستقالله وحياده أو . 4

 . متطلبات منصبه آما تحددها الئحة المحكمة
 

 
 
 
 
 
 

 9المادة 



 

 استقالة وعزل وإيقاف عضو في المحكمة عن العمل
قيل من منصبه بعد توجيه آتاب استقالته إلى الرئيس لنقلها يجوز للقاضي أن يست -1

 .إلى رئيس المؤتمر
ال يوقف أو يعزل أي قاض من منصبه ما لم يقر القضاة اآلخرون في توصية  -2

 .جماعية بأن هذا القاضي لم يعد يفي بالشروط التي يجب أن تتوفر في قاض
إلى رئيس المؤتمر ينقل الرئيس التوصية بإيقاف أو عزل أي قاض من منصبه  -3

 .ورئيس المفوضية
 .تصبح توصية المحكمة نهائية بعد اعتمادها من قبل المؤتمر -4

 
 10المادة 

 شغور المنصب
 :يصبح منصب القاضي في المحكمة شاغرا في الحاالت اآلتية – 1

 الوفاة -أ
 تقديم االستقالة إلى الرئيس -ب
 العزل من المنصب -ج

ذلك  في حالة وفاة أحد القضاة أ – 2 و استقالته، يقوم الرئيس فورا بإبالغ رئيس المؤتمر ب
 .آتابة حيث يعلن رئيس المؤتمر خلو المنصب

د انتخاب      - 3 ة عن ارات المتبع تتبع في شغل المناصب الشاغرة نفس اإلجراءات واالعتب
 . القضاة

 
 11المادة 

 التصريح الرسمي
اب ا      - 1 ة االنتخ الل عملي ين خ اة المنتخب ى القض ب عل ديم   يج وا بتق ى أن يقوم ألول

 :التصريح التالي أمام المؤتمر
 
ة  ) أؤآد أو أصرح( أقسم رسميا ...............أنا" أنني سأقوم بتأدية مهامي آقاض للمحكم

ة أو    اة وعاطف ان ودون خوف أو محاب اد وتف ل وحي ان بك وق اإلنس دل وحق ة للع األفريقي
 .تحايل، وأن التزم بسرية مداوالت المحكمة

 
 .يتولى رئيس المؤتمر أومن ينوب عنه قانونا اإلشراف على مراسم تأدية اليمين - 2
 
يس         – 3 ام رئ مي أم ريح الرس دمون التص د، يق ن بع ون م ذين ينتخب اة ال بة للقض بالنس

 .المحكمة
 



 

 12المادة 
 التعارض

ات        . 1 أنها المساس بمتطلب ع األنشطة التي من ش تتعارض مهام عضو المحكمة مع جمي
 .وفي حالة الشك، يرجع قرار الفصل إلى المحكمة. أو نزاهة المهنة القضائية  استقاللية

اٍم في أي قضية       . 2 ال يمكن ألعضاء المحكمة ممارسة وظائف عون أو مستشار أو مح
 .تحال إلى المحكمة

 
 
 
 
 
 
 

 13المادة 
 الشروط المتعلقة بمشارآة األعضاء في تسوية قضية معينة

ة المشارآة في تسوية قضية سبق لهم التدخل فيها آأعوان ال يجوز ألعضاء المحكم. 1
أو مستشارين أو محامين ألحد األطراف أو بصفة أعضاء في محكمة وطنية أو دولية أو 

 . أعضاء في لجة تحقيق أو بأية صفة أخرى
إذا قّدر أحد أعضاء المحكمة لسبب خاص، أنه من واجبه عدم المشارآة في النظر . 2

 . يعلم الرئيس بذلكفي قضية معينة، 
إذا قّدر الرئيس بأنه ال يجب على أحد أعضاء المحكمة النظر في قضية معينة، يعلم . 3

سيقصي . هذا األخير العضو المعني بذلك بعد استشارة األعضاء اآلخرين للمحكمة
 . إشعار الرئيس العضو المعني من تسوية القضية المنظور فيها

 .لفصل إلى المحكمةوفي حالة الشك، يرجع قرار ا. 4
 

 14المادة 
 االمتيازات والحصانات

يتمتع القضاة، اعتبارا من تاريخ انتخابهم وطوال مدة واليتهم باالمتيازات  -1
 .والحصانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون طبقا للقانون الدولي

أي فعل أو يتمتع القضاة بالحصانة القضائية من اإلجراءات القانونية بخصوص  -2
 . سهو يتم أثناء أداء مهامهم القضائية

في التمتع بالحصانة فيما يتعلق باألفعال التي  -بعد انتهاء واليتهم -يستمر القضاة  -3
 .قاموا بها بصفتهم الرسمية

 



 

 15المادة 
 تشكيل الفروع

قضاة وفرع ) 7(فرع القضايا العامة ويتألف من سبعة : تجتمع المحكمة في فرعين .1
 .قضاة) 5(اإلنسان ويتألف من خمسة حقوق 

 
 16المادة 

 توزيع القضايا على الفروع
من هذا النظام  31ينظر فرع القضايا العامة في آل قضية ترفع إليه بمقتضى المادة . 1

 .األساسي
ينظر فرع حقوق اإلنسان والشعوب في آل قضية تتعلق بانتهاك أحد حقوق اإلنسان . 2

 .من هذا النظام األساسي 32أو 31ضى المادتين أو الشعوب ترفع إليه بمقت
 17المادة 

 اإلحالة إلى المحكمة في جلستها العامة
ذلك ضرورة،          رع، إن رأى ل ذا الف ة يمكن له عند إحالة قضية ما إلى أحد فرعي المحكم

 . إحالة هذه القضية إلى المحكمة لتبحثها في جلسة عامة
 18المادة 
 الغرف

قضاة ) 3(ة أن يشكل غرفة أو عدة غرف تتألف من ثالثة يجوز لفرع القضايا العام -1
على األقل وفقا لما تقرره للنظر في نوع معين من القضايا تحديدا القضايا االقتصادية أو 

 .المتعلقة بترسيم الحدود أو التي تخص البيئة
يحدد . يجوز لها أيضًا أن تقوم، في أي وقت، بتشكيل غرفة للنظر في قضية معينة -2

 .ة هذه الغرفة من جانب الجلسة العامة بموافقة األطرافعدد قضا
تصدر الغرف المنصوص عليها في هذه المادة أحكامها في القضايا المطروحة  -3

 .عليها إذا طلبت األطراف ذلك
 
 

 19المادة 
 غرفة اإلجراءات العاجلة

ن لغرض التصريف السريع للقضايا، تشكل المحكمة، في جلستها العامة، سنويا، غرفة م
قضاة، تكلف بالفصل في القضايا بموجب اإلجراء العاجل وبطلب من ) 5(خمسة 
من ناحية أخرى، لتعويض القاضي الذي قد ال يمكنه ) 2(ويعين قاضيان . األطراف

 . المشارآة في الجلسات
 



 

 20المادة 
 العالقات بين المحكمة والفروع والغرف

 
 .المحكمةيعتبر آل قرار يصدره أي فرع أو غرفة صادرا عن 

 
 21المادة 

 الدورات
 . تعقد المحكمة دورات عادية ودورات استثنائية. 1
 .تحّدد المحكمة آل سنة فترات دوراتها العادية. 2
 . تعقد الدورات االستثنائية بدعوة من الرئيس أو بطلب أغلبية أعضاء المحكمة. 3
 

 22المادة 
 النصاب

 
 .قضاة) 9(ي جلستها العامة هو تسعة إّن النصاب المطلوب لمداوالت المحكمة ف .1
 .قضاة) 6(يكون النصاب المطلوب لمداوالت فرع القضايا العامة هو ستة  .2
ـة   .3 ) 5(يكون النصاب المطلوب لمداوالت فرع حقوق اإلنسان والشعوب هو خمس

 .قضاة
 .يحدد نظام المحكمة النصاب المطلوب لمداوالت غرفة من فرع القضايا العامة .4

 
 23دة الما

 الرئاسة، نيابة الرئاسة وآتابة الضبط
 
ائها،       . 1 اب أعض د انتخ ي وبع ة األول ا العادي الل دورته ويتها خ ل عض ة بكام ين المحكم تع

ة    دة ثالث ك لم رئيس وذل اني لل ائبين األول والث ذلك الن ها وآ نوات) 3(رئيس ادة . س ن إع ويمك
 . انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس مرة واحدة

رع القضايا    يرأس الرئي. 2 س آل جلسات المحكمة، بما فيها جلساتها العامة، وآذلك جلسات ف
 .العامة وفي حالة أي مانع، ينوب عنه النائب الثاني للرئيس

 .يرأس النائب األول للرئيس آل جلسات فرع حقوق اإلنسان والشعوب. 3
 . الضرورة تعيينهمتقوم المحكمة بتعيين آاتبها ويمكنها تعيين الموظفين الذين قد تقتضي . 4

 



 

 .يقيم آل من الرئيس والنائب األول للرئيس وآذلك آاتب الضبط بمقر المحكمة. 5
 

 24المادة 
 تشكيل المحكمة في قضايا معينة

 
رة  . 1 ادة، يحتفظ القضاة الحاملون لجنسية آل من           2مع مراعاة أحكام الفق ذه الم من ه

را  دول األط ة الع   فال ام المحكم ة أم وى مرفوع ي دع ي   ف الحق ف ا ب د فرعيه ة أو أح ام
 . المشارآة في بحث هذه القضية

وق       . 2 رع حق ام ف ة أم وى مقدم ي دع رف ف ة ط ية دول ل لجنس ن للقاضي الحام ال يمك
رة  ان والشعوب بمقتضى الفق ادة ) د(، 1اإلنس ن الم ام األساسي، أن  32م ذا النظ ن ه م

 . يشارك في بحث هذه القضية
ين قضاة ف. 3 د من ب ان يوج دول إذا آ ية إحدى ال ل جنس ة قاض يحم رع القضايا العام

ين شخص         دعوى تعي ذه ال األطراف في دعوى، فإنه يمكن لكل دولة أخرى طرف في ه
اض     فة ق ات بص ي الجلس ارآة ف اره للمش ين     . تخت ن ب خص م ذا الش ار ه ري اختي ويج

رة   6والمادة  5األشخاص الذين قدموا ترشيحاتهم بموجب المادة  رة الف  1الفق ـة  ، الفق رعي
 .من هذا النظام األساسي) 1(
إذا لم يوجد من بين قضاة فرع القضايا العامة أي قاض يحمل جنسية الدول األطراف  . 4

ة   نفس الطريق اض ب ين ق راف تعي دول األط ذه ال ن ه ل م ن لك ه يمك وى، فان ي دع ف
 .المنصوص عليها في الفقرة السابقة

ادتين  تطبق هذه المادة في الحاالت المنصوص عليها ف . 5 ذا النظام     19و 18ي الم من ه
رئيس من عضو أو، إذا اقتضى الحال، عضوين        . األساسي وفي هذه الحاالت، يطلب ال

دول     من أعضاء الفرع المكونين للغرفة التنازل عن أماآنهم ألعضاء الفرع من جنسية ال
ين بصفة خاصة       انع، للقضاة المعين من  األطراف المعنية و، في حالة الغياب أو وجود م

 .قبل  الدول األطراف في الدعوى
ام          . 6 ق األحك ب، لتطبي ترآة، ال تحس وى مش ي دع راف ف دة دول أط دخل ع دما ت عن

 .وفي حالة الشك، يرجع قرار الفصل إلى المحكمة. السابقة، إال آطرف واحد
رات   . 7 ي الفق ر ف ا ذآ ين حسب م ي القضاة المعين وفر ف ذه  5و 4و 3يجب أن تت ن ه م

روط   ادة، الش واد    الم ي الم ا ف وص عليه ام    13و 12و 11و 4و 3المنص ذا النظ ن ه م
 .األساسي ويشارآون في القرار بشروط المساواة التامة مع زمالئهم

 
 25المادة 

 مرتبات القضاة
 
ه          . 1 وم يمارسون في أة خاصة لكل ي ا سنويا ومكاف رئيس مرتب يتقاضى الرئيس ونائب ال



 

غ  مهامهم بحيث أن إجمالي مبلغ المكافأة الخ اصة المدفوع لهم خالل السنة، ال يتجاوز مبل
 .مرتباتهم السنوية

امهم       . 2 ه مه وم يمارسون في يتقاضى أعضاء المحكمة اآلخرون مكافأة خاصة عن آل ي
غ المرتب  نة، مبل بة لكل س أتهم الخاصة بالنس الي لمكاف غ اإلجم شريطة أال يتجاوز المبل

 .السنوي الذي يتقاضاه الرئيس ونائب الرئيس
، ماعدا أعضاء المحكمة، منحة 24يتقاضى القضاة الذين يتم تعيينهم بموجب المادة  .3

 .خاصة لكل يوم يمارسون فيه مهامهم
يحدد المؤتمر المرتبات والمكافآت والمنح بناًء على اقتراح المجلس التنفيذي مع . 4

 .ةمراعاة حجم عمل المحكمة وال يجوز تخفيضها أثناء فترة والية أعضاء المحكم
تحدد قواعد اإلجراءات المعتمدة من قبل المؤتمر باقتراح من المجلس التنفيذي . 5

الشروط التي يتم بموجبها دفع بعض النفقات ألعضاء المحكمة وآذلك شروط دفع نفقات 
 .السفر

 .تعتبر المرتبات والمكافآت والمنح معفية من آل ضريبة. 6
 

 26المادة 
 ابة الضبطشروط خدمة آاتب الضبط وأعضاء آت

 
ي  وظفين اآلخرين ف ذلك الم اب الضبط وآ ة آت ات وشروط خدم ؤتمر مرتب دد الم يح

 . المحكمة باقتراح من المحكمة عن طريق المجلس التنفيذي
 

 27المادة 
 مقر وختم المحكمة

وق اإلنسان والشعوب  ة لحق ة األفريقي ر المحكم و نفس مق ة ه ر المحكم ون مق . يك
ة أن تجت    ك للمحكم ع ذل وز م ك       ويج ر ذل ب األم رى إذا تطل ة أخ ي أي دول ع ف م

د      ة بع ر المحكم ر مق ؤتمر أن يغي ن للم ة ويمك و المعني ة العض ة الدول وبموافق
 .استشارتها

 
 28المادة 

 الميزانية
 

ق        .1 ن طري ؤتمر ع ة الم ه لموافق نوية وترفع ا الس روع ميزانيته ة مش ّد المحكم تع
 . المجلس التنفيذي

 . المحكمةيتحمل االتحاد األفريقي ميزانية  .2
 



 

 29المادة 
 النظام الداخلي

 
ام . 1 ذا النظ ذ ه ة ممارسة اختصاصاتها وتنفي ي آيفي ام داخل ة بموجب نظ دد المحكم تح

 . وتحدد، خاصة إجراءاتها. األساسي
ة  . 2 يجب على المحكمة أن تضع في اعتبارها، أثناء إعداد نظامها عالقات التكامل القائم

 .  فريقية للخبراءمع اللجنة األفريقية واللجنة األ
 

 الفصل الثالث                                      
 اختصاص المحكمة                                    

  30المادة                                         
 االختصاص المادي                                    

 
انوني،       يمتد اختصاص المحكمة إلى آاف . 1 ات ذات الطابع الق ى آل الخالف ة القضايا وإل

 : التي سترفع إليها طبقا لهذا النظام األساسي ويكون موضوعها
 تفسير وتطبيق العقد؛ ) أ
تقة   ) ب ة المش تفسير وتطبيق أو صالحية معاهدات االتحاد األفريقي وآل الوثائق القانوني

 وحدة األفريقية؛ المعتمدة في إطار االتحاد األفريقي أو منظمة ال
ل      ) ج وق الطف اق حق عوب وميث ان والش وق اإلنس ي لحق اق األفريق ق الميث ير وتطبي تفس

دول   ون ال ي تك وق اإلنسان والت ة بحق ة األخرى المتعلق ائق القانوني ة الوث ه وآاف ورفاهيت
 أطرافا فيها؛المعنية 

 آل مسألة تتعلق بالقانون الدولي؛ ) د
 جيهات هيئات االتحاد؛ آل أعمال وقرارات ونظم وتو) هـ
ا          ) و ه فيم دول األطراف إبرام اق آخر يمكن لل ا في أي اتف آل المسائل المنصوص عليه

 بينها أو مع االتحاد والذي يعطي االختصاص للمحكمة؛ 
وجود أية وقائع يمكن أن تشكل، إذا ما ثبتت، انتهاآا اللتزام إزاء دولة طرف أو إزاء ) ز 

 االتحاد؛ 
 .التعويض المترتب على عدم الوفاء بالتزام دولي طبيعة أو مدى) ح
 
يجوز للمؤتمر أن يعطي االختصاص للمحكمة للنظر في قضايا وخالفات أخرى غير . 2

 .تلك المشار إليها في هذه المادة
في حالة المنازعة بشأن معرفة ما إذا آانت مسألة ما من اختصاص المحكمة، تتولى . 3

 . المحكمة البت في األمر
 



 

 31المادة                                        
 الكيانات المقبولة للتقاضي أمام المحكمة                        

 
يخّول للكيانات التالية الحق في أن ترفع أمام المحكمة أي قضية أو أي خالف .1

 :30منصوص عليه في المادة 
  الدول األطراف في هذا البروتوآول؛) أ   
 ؤتمر والبرلمان والهيئات األخرى لالتحاد المرخص لها من قبل المؤتمر؛الم) ب 
أحد موظفي مفوضية االتحاد بتظلم في نزاع وفي الحدود ووفقا للشروط  المحّددة ) ج 

 في النظام األساسي ونظم ولوائح عاملي االتحاد؛ 
 
ى أو لكيانات يحدد المؤتمر الشروط التي تفتح وفقها المحكمة للدول األعضاء األخر. 2

أخرى على أال يترتب على ذلك، وفي آافة الحاالت، عدم المساواة أمام المحكمة بالنسبة 
 . لألطراف

ال تفتح المحكمة للدول غير األعضاء في االتحاد وليس لها اختصاص أيضا للنظر . 3
في خالف تكون طرفا فيه دولة عضو غير طرف في هذا البروتوآول مع مراعاة أحكام 

 .من هذه المادة 2ة الفقر
  32المادة                                         

 آيانات أخرى مقبولة للتقاضي أمام المحكمة                       
 
يخول للكيانات التالية أيضا الحق في اللجوء إلى المحكمة بشأن آل انتهاك لحق . 1

الميثاق األفريقي لحقوق الطفل يضمنه الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب و
ورفاهيته أو أي وثيقة قانونية أخرى تتعلق بحقوق اإلنسان تكون الدول المعنية أطرافا 

 فيها؛ 
 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛ ) أ     
 اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته ؛) ب   
 المنظمات الحكومية األفريقية؛) ج   
 .األفراد والمنظمات غير الحكومية) د    
 
يجوز لكل دولة، عند تصديقها على البروتوآول المتضمن هذا النظام األساسي أو . 2

 . من هذه المادة) د( 1انضمامها إليه، أن تعلن بأنها ال تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 
ن هذه المادة، سحب هذا م 2يجوز لكل دولة طرف أبدت تحفظا وفقا ألحكام الفقرة . 3

 . التحفظ في أي وقت بإخطار يوجه إلى رئيس مفوضية االتحاد
 

 33المادة                                           



 

 القانون الواجب التطبيق                                   
زاعات المرفوعة تقوم المحكمة التي أسندت إليها وفقًا للقانون الدولي مهمة تسوية الن. 1

 : إليها بتطبيق
  القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي؛) أ  
 المعاهدات الدولية العامة أو الخاصة التي تكون الدول المتنازعة أطرافا فيها؛ ) ب
 العرف الدولي آدليل على تطبيق عام مقبول باعتباره هو القانون؛ ) ج 
 لميا أومن قبل الدول األفريقية؛ المبادئ العامة للقانون المعترف بها عا) د  
من هذا النظام األساسي، أحكام القضاء  56من المادة  1مع مراعاة أحكام الفقرة ) هـ

وفقه فقهاء القانون الدولي األآثر تأهيال في مختلف األمم وآذلك نظم وتوجيهات 
 وقرارات االتحاد آوسيلة مساعدة لتحديد قواعد القانون؛

 
ة بقدرة المحكمة، إذا وافقت األطراف، على الحكم وفقا لقواعد ال تمس هذه الماد. 2

 .العدالة واإلنصاف
 

 الرابع الفصل
 اإلجراءات

34المادة   
 اللغات الرسمية

 . لغات العمل الرسمية للمحكمة هي لغات االتحاد
 
 
 
 
 

 35المادة 
 تقديم دعوى أمام فرع  القضايا العامة

ة   -1 ادة    تقدم القضايا المرفوعة أمام المحكم ذا النظام األساسي، من       31بمقتضى الم من ه
ذلك  . خالل عريضة مكتوبة توجه إلى آاتب الضبط يجب اإلشارة إلى موضوع النزاع وآ
 . الوسائل القانونية التي تبنى عليها العريضة

 .يقوم آاتب الضبط على الفور بإرسال العريضة إلى آافة  األطراف المعنية -2
ذلك،     يبلغ آاتب الضبط أيضا -3 اد وآ عن طريق رئيس المفوضية الدول األعضاء في االتح

 . ، هيئات االتحاد المطعون في قراراتهاءعند االقتضا
 
 36المادة 



 

 تقديم دعوى أمام فرع  حقوق اإلنسان والشعوب
تقدم القضايا المرفوعة أمام المحكمة والمتعلقة بدعوى انتهاك حقوق اإلنسان أو  -1

ويجب أن تشير العريضة . مكتوبة توجه إلى آاتب الضبط من خالل عريضةالشعوب، 
وآذلك، في حدود اإلمكان، إلى حكم أو أحكام  إلى الحق أو الحقوق المدعى انتهاآها

الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب أو ميثاق حقوق الطفل ورفاهيته أو أي وثيقة 
رفا فيها والتي تؤسس عليها قانونية تتعلق بحقوق اإلنسان وتكون الدولة المعنية ط

 .العريضة
يقوم آاتب الضبط على الفور بإرسال العريضة إلى الدولة الطرف المعنية وآذلك  -2

 .إلى رئيس المفوضية
 
 
 
 
 
 
 
 

 37المادة 
 إجراءات التحفظ

للمحكمة، إذا قّدرت أن الظروف تستلزم ذلك، السلطة في أن تبين، بمبادرة منها أو  -1
طراف، ما هي إجراءات التحفظ الواجب اتخاذها، مؤقتا، لضمان بطلب من أحد األ
 .حقوق  األطراف

في انتظار الحكم النهائي، يتم إبالغ األطراف ورئيس المفوضية بإجراءات التحفظ  -2
 .على الفور ويقوم األخير بإبالغ المجلس بذلك

 
 38المادة 

 تمثيل األطراف
 .عوانتمثل الدول األطراف في الدعوى من قبل أ -1
 .، االستعانة أمام المحكمة بمستشارين أو محامينءيمكنهم، عند االقتضا -2
تمثل هيئات االتحاد المقبولة للتقاضي أمام المحكمة، من خالل رئيس المفوضية أومن  -3

 .ينوب عنه
تمثل اللجنة األفريقية واللجنة األفريقية للخبراء والمنظمات الحكومية المشترآة  -4

 .ولة للتقاضي أمام المحكمة، من قبل أي شخص تعينه لهذا الغرضاألخرى المقب
يمكن لألفراد والمنظمات غير الحكومية أن يمثلوا أنفسهم أو أن يستعينوا بشخص  -5

 .يختارونه



 

يتمتع األعوان والممثلون اآلخرون لألطراف أمام المحكمة ومستشاروهم ومحاموهم  -6
طلوب حضورهم بمقر المحكمة، باالمتيازات والشهود وآذلك آل األشخاص اآلخرين الم

 .والحصانات الالزمة لممارسة مهامهم بصورة مستقلة أو للسير الحسن للمحكمة
 
 

 39المادة 
 المراسالت واإلشعارات

تعتبر المراسالت واإلشعارات الموجهة إلى ممثلي أو مستشاري األطراف  في  -1
 .الدعوى الموجهة إلى جميع األطراف

يام بكل مراسلة أو إشعار يوجه إلى أشخاص  من غير الممثلين أو بغية الق -2
المستشارين أو المحامين لألطراف في الدعوى، تكتب المحكمة مباشرة إلى حكومة 

 .الدولة التي يجب أن تنتج هذه المراسالت واإلشعارات األثر على إقليمها
 .إلثبات في عين المكانينطبق نفس الشيء إذا ما تعلق األمر بإثبات أي من وسائل ا -3

 40المادة 
 اإلجراءات أمام فرع القضايا العامة

من هذا النظام األساسي، يتضمن  31عندما ترفع قضية أمام المحكمة بمقتضى المادة -1
 .إحداهما  آتابية واألخرى شفوية: اإلجراء مرحلتين

 تنطوي اإلجراءات الخطية على إرسال مذآرات ومذآرات اعتراضية، وعند -2
 .االقتضاء، ردود وآذلك آل مستند وآل وثيقة إلثبات الدعوى

 
تتم المراسالت من خالل آاتب الضبط حسب الترتيب واآلجال المحددة من طرف  -3

 .المحكمة
يجب أن ترسل نسخة مصدقة من آل وثيقة مقدمة من أحد األطراف، إلى الطرف  -4

 .اآلخر
لمستشارين والمحامين والشهود يتمثل اإلجراء الشفوي في سماع األعوان وا -5

 . والخبراء من قبل المحكمة
 
 
 
 
 41المادة 

 إجراءات أمام فرع حقوق اإلنسان والشعوب
عندما ترفع أمام المحكمة قضية تتعلق بانتهاك أحد حقوق اإلنسان أو الشعوب، مقدمة -1

يتضمن  من هذا النظام األساسي وتعلن المحكمة قبولها لها، 32أو 31بمقتضى المادتين 



 

اإلجراء مرحلة آتابية ومرحلة شفوية إذا ما تبين أن هذه األخيرة ضرورية إلدارة جيدة 
 .للعدالة

ال يجوز اللجوء إلى المحكمة إال بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية آما وردت في  -2
أشهر ابتداء من تاريخ ) 6(مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما وفي غضون ستة 

ال ينطبق شرط األجل هذا .الشخص المدعي إلحاق الضرر بحقوقه، بالقرار النهائيإعالم 
على العرائض المقدمة من دولة طرف أو من اللجنة األفريقية أو من اللجنة األفريقية 

 .للخبراء والتي يكون قد تم فحصها من قبل إحدى هاتين الهيئتين
 32من المادة ) د( 1تضى الفقرةتتخذ المحكمة قرارها بشأن قبول دعوى مقدمة بمق -3

من هذا النظام األساسي آخذة بعين االعتبار الشروط األخرى المنصوص عليها في المادة 
42. 

قبل اتخاذ قرارها بشأن قبول الدعوى، يمكن للمحكمة أن تطلب رأي اللجنة األفريقية  -4
 .ب اآلجالأو اللجنة األفريقية للخبراء اللتين يجب عليهما موافاتها به في أقر

يجوز للمحكمة أن تنظر في الدعوى أو إحالتها أمام اللجنة األفريقية أو اللجنة  -5
 .األفريقية للخبراء

إذا قررت النظر في الدعوى، تتابع المحكمة الفحص الحضوري للقضية مع ممثلي  -6
ية  األطراف وعند االقتضاء، تجري تحقيقا تقوم الدول المعنية بتوفير التسهيالت الضرور

 .لضمان السير الفعال له
تضع المحكمة نفسها تحت تصرف األطراف المعنية من أجل التوصل إلى تسوية  -7

وّدية للقضية مسترشدة في ذلك باحترام حقوق اإلنسان والشعوب المضمونة بالميثاق 
ويكون . األفريقي وباقي الوثائق التي تندرج مراقبة تطبيقها في صالحيات المحكمة

 .لموصوف في هذه الفقرة سريااإلجراء ا
في حال التسوية الوّدية، تقوم المحكمة بمحو القضية من السجل بقرار يقتصر على  -8

 .عرض موجز للوقائع  وللقرار المعتمد
 

 42المادة 
 شروط  قبول الدعاوى  الفردية
من هذا  32من المادة ) د( 1ال يجوز للمحكمة قبول الدعوى المقدمة بمقتضى الفقرة 

 :نظام األساسي إذا آانت ال
 مجهولة؛) أ 
تتعارض مع أحكام القانون التأسيسي أو الميثاق األفريقي أو الميثاق األفريقي لحقوق ) ب

 الطفل ورفاهيته أو آل وثيقة قانونية أخرى يحتج بها الطرف الطالب؛
 تتضمن عبارات شتم أو إهانة إزاء الدولة المدعى عليها ومؤسساتها أو االتحاد؛) ج
 .ةتقتصر فقط على جمع أخبار بثتها وسائل اإلعالم الجماهيري) د 
باألساس نفس الدعوى المنظورة سابقا من قبل المحكمة أو التي رفعت أمام هيئة ) هـ

 .دولية أخرى للتحقيق أو للتسوية، إذا لم تكن تتضمن وقائع جديدة



 

 43المادة 
 علنية الجلسات

ا أو بطلب من األطراف      تفتح الجلسات للجمهور إّال إذا قررت المحكمة بمبادرة منه
 .أّال يحضرها الجمهور

 
 44المادة 

 محضر الجلسات
يكون لكل جلسة محضر يوقعه آاتب ضبط الجلسة وعضو المحكمة الذي يترأس  -1

 .الجلسة
 .يكون لهذا المحضر وحده الطابع الرسمي -2
 

 45المادة 
 إدارة المحاآمة

من هذا النظام األساسي، تتخذ المحكمة  31ى المادة عندما ترفع أمامها قضية بمقتض
 .أوامر إلدارة المحاآمة

 
 46المادة 

 معلومات تكميلية
يجوز للمحكمة، قبل آل مداولة، أن تطلب من ممثلي األطراف تقديم آل وثيقة 

 . وفي حالة الرفض، تقوم باإلحاطة علمًا بذلك. والتوضيحات المناسبة
 

 47المادة 
 برات التحقيقات والخ

يجوز للمحكمة، في آل وقت، تكليف أي شخص أو جهاز أو مكتب أو لجنة أو هيئة من 
 .اختيارها للقيام بتحقيق أو إجراء خبرة

 
 48المادة 

 إشعار إلى المنظمات الدولية الحكومية المشترآة
يجوز للمحكمة طلب المعلومات المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمامها من  -1

لحكومية المشترآة آما يجوز استالم المعلومات التي تقدمها  لها المنظمات الدولية وا
 .هذه المنظمات بمبادرة خاصة منها

عندما يكون تفسير القانون التأسيسي لمنظمة دولية حكومية مشترآة أو تفسير -2
معاهدة دولية معتمدة بموجب هذا النظام األساسي، هو موضوع قضية مرفوعة 

الضبط بإعالم هذه المنظمة ويبلغها بكامل اإلجراء أمام المحكمة ، يقوم آاتب 
 .الكتابي



 

 
 49المادة 

 وثائق وشهادات جديدة
بعد استالم األدلة والشهادات في اآلجال التي تحددها المحكمة، يجوز لهذه األخيرة رفض 
أي إدالء شفوي آخر أو أي وثائق جديدة قد يرغب أحد األطراف في تقديمها إليها، ما لم 

 .ف ذلك، من أجل مصلحة العدالةتقرر خال
 

 50المادة 
 التغيب

عندما يتغيب أحد األطراف أو يمتنع عن تقديم حججه، يمكن للطرف اآلخر أن يطلب  -1
 .من المحكمة النطق بالحكم

 30قبل النطق بالحكم، يجب على المحكمة أن تتأآد من أنها مختصة طبقا للمواد  -2
ن االستخالصات مؤسسة فعال وقانونا وأن من هذا النظام األساسي، وأ 32و 31و

 .الطرف اآلخر قد أخذ علمًا بذلك
يومًا ابتداًء من إشعار الطرف ) 90(يكون الحكم قابال لالعتراض في غضون تسعين  -3

المعني وما لم تقرر المحكمة خالف ذلك، فان االعتراض ال يوقف تنفيذ الحكم الصادر 
 .غيابيا

 
 51المادة 

 مداوالت المحكمة
عندما يقوم ممثلو األطراف وآذلك مستشاروهم ومحاموهم بتقديم آل الوسائل التي 

 .يرونها نافعة، تحت مراقبة المحكمة، يعلن رئيس الجلسة انتهاء المناقشات
 .تنسحب المحكمة للمداولة -2
 .تتم مداوالت المحكمة في جلسة مغلقة وتبقى سرية -3

 
 52المادة 

 المحكمةاألغلبية المطلوبة لقرارات 
من هذا النظام األساسي، تتخذ قرارات  60من المادة  4دون اإلخالل بأحكام الفقرة  -1

 .المحكمة بأغلبية القضاة الحاضرين
 .في حالة تقاسم األصوات، يكون صوت رئيس الجلسة راجحًا -2
 

 53المادة 
 تعليل األحكام والقرارات

 . الدعاوى معّللةتكون األحكام والقرارات الخاصة بقبول أو رفض  -1
 .يذآر في الحكم أسماء القضاة الذين شارآوا في المداوالت -2



 

. يوقع الحكم من قبل آل القضاة ويصدق عليه من قبل رئيس الجلسة وآاتب الضبط -3
 .وتتم قراءته في جلسة علنية بعد إعالم ممثلي األطراف، أصوال، بذلك

ذي يرسل إلى الدول األعضاء وإلى يتم إبالغ األطراف المعنية بحكم المحكمة ال -4
آما يتم إخطار المجلس التنفيذي باألحكام التي يقوم هذا األخير بتنفيذها باسم . المفوضية
 .المؤتمر

 
 54المادة 

 اآلراء الشخصية
ه يكون لكل  اعي للقضاة، فإن رأي اإلجم ا، عن ال ا أو جزئي را، آلي م معب م يكن الحك إذا ل

 . يه الفردي أو المعارض مع الحكمقاض الحق في إرفاق عرض عن رأ
 
 
 
 
 

 55المادة 
 التعويض

دون اإلخالل بقدرته على  إصدار حكم بخصوص مسائل التعويض بطلب من أحد 
من هذا النظام األساسي، يجوز للمحكمة  30من المادة ) ح( 1األطراف، بمقتضى الفقرة 

أن تأمر بكافة اإلجراءات عندما تقدر أن هناك انتهاآًا لحق من حقوق اإلنسان والشعوب، 
 . المناسبة لمعالجة الوضع بما في ذلك منح تعويض عادل

 
 56المادة 

 القوة اإللزامية وتنفيذ القرارات
 .ال يلزم قرار المحكمة إال األطراف المتنازعة وفي الحالة التي تم الفصل فيها -1
ي يكون حكم المحكمة من هذا النظام األساس 50من المادة  3مع مراعاة أحكام الفقرة  -2

 .نهائيا
يجب على األطراف أن تمتثل للقرارات الصادرة عن المحكمة في آل نزاع تكون  -3

 .أطرافا فيه وتقوم بتنفيذها في األجل الذي تحدده المحكمة
إذا لم يف أحد األطراف بااللتزامات التي تقع على عاتقه بمقتضى قرار صادر عن  -4

، بطلب من أحد هذه األطراف، رفع القضية أمام المؤتمر المحكمة، يجوز لهذه األخيرة
 .الذي يقّرر اإلجراءات الواجب اتخاذها من أجل تطبيق القرار

من القانون  23من المادة  2يمكن للمؤتمر أن يفرض عقوبات بمقتضى أحكام الفقرة  -5
 .التأسيسي

 



 

 57المادة 
 التفسير

ام، فانه يعود إلى المحكمة تفسيره، في حالة االعتراض على معنى أو مدى أحد األحك
 .بطلب من آل طرف

 
 58المادة 

 المراجعة
ال يجوز أن يطلب من المحكمة أن تراجع حكمًا إال عند اآتشاف وقائع جديدة من  -1

شأنها أن تكون عامًال حاسمًا لم يكن معروفًا لدى المحكمة والطرف طالب المراجعة قبل 
 .هذا الجهل ناجمًا عن إهمالالنطق بالحكم على أًال يكون مثل 

تتم إجراءات المراجعة بقرار من المحكمة يالحظ صراحة وجود وقائع جديدة تمنحها  -2
 . طابعًا يجعلها مفتوحة للمراجعة ويعلن طلب المراجعة مقبوالًَ

 . يجوز للمحكمة أن تشترط لفتح إجراء المراجعة، التنفيذ المسبق للحكم -3
أشهر آأقصى حد بعد اآتشاف ) 6(اجعة في غضون ستة يجب أن يقدم طلب المر -4

 .الوقائع الجديدة
ال يمكن تقديم أي طلب مراجعة بعد انقضاء مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ  -5

 .صدور الحكم
 

 59المادة 
 التدخل 

عندما ترى دولة عضو أو إحدى هيئات االتحاد، بخصوص أحد الخالفات، أن أحد  -1
قد تم المساس به، يجوز لها أن تطلب من المحكمة الترخيص لها مصالحها القانونية 

 .ويرجع قرار الفصل إلى المحكمة. بالتدخل
إذا قامت دولة عضو أو إحدى هيئات االتحاد باستخدام القدرة المخولة لها بمقتضى  -2

 .من هذه المادة، فان التفسير الوارد في القرار يكون ملزما أيضا لها 1الفقرة 
لحة إدارة جيدة للعدالة، يجوز للمحكمة دعوة آل دولة عضو ليست طرفا في في مص -3

الدعوى أو أية هيئة من هيئات االتحاد أو أي شخص يهمه األمر، غير الجهة الطالبة، 
 .لتقديم مالحظاتها المكتوبة أو المشارآة في الجلسات

 
 

 60المادة 
 التدخل في قضية تخص تفسير القانون التأسيسي

يتعلق األمر في أحد القضايا بتفسير القانون التأسيسي والذي يخص أيضا دول عندما -1
بذلك، في أقرب  اأعضاء غير الدول األطراف في الخالف،  يقوم آاتب الضبط بإعالمه

 .وقت وآذلك هيئات االتحاد



 

 .يحق لهذه الدول وألجهزة االتحاد أن تتدخل في المحاآمة - 2
تفسير وتطبيق القانون التأسيسي ملزمة للدول تكون قرارات المحكمة بخصوص  -3

من هذا  56من المادة  1األعضاء ولهيئات االتحاد بصرف النظر عن  أحكام الفقرة 
 .النظام األساسي

األغلبية بصوتين على األقل  ىآل قرار يتخذ بمقتضى هذه المادة، يجب أن يحوز عل -4
 .وبحضور ثلثي أعضاء المحكمة

 
 61المادة 

 قضية تخص تفسير معاهدات أخرى التدخل في
عندما يتعلق األمر بتفسير معاهدات أخرى تكون أطرافا فيها دول أعضاء غير  -1

األطراف في الخالف، يقوم آاتب الضبط بإعالمها وآذلك هيئات االتحاد في أقرب وقت 
 .ممكن

فسير لكل منها الحق في التدخل في المحاآمة، وإذا استخدمت هذه القدرة، فان الت  -2
 .المتضمن في القرار يكون ملزما لها أيضا

ال تنطبق هذه المادة على القضايا المتعلقة بادعاء انتهاك أحد حقوق اإلنسان أو  -3
 .من هذا النظام األساسي 32أو  31الشعوب المقدمة بمقتضى المادتين 

 
 
 
 
 

 62المادة  
 تكاليف اإلجراءات

 . آل طرف في الدعوى تكاليف إجراءاتهما لم تقرر المحكمة خالف ذلك، يتحمل  -1
 في حالة ما إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، يمكن تقديم مساعدة قضائية مجانية -2

 .لصاحب تبليغ فردي
 

 الفصل الخامس
 اآلراء االستشارية

 63المادة 
 طلب رأي استشاري

مؤتمر أو يجوز للمحكمة أن تقدم رأيا استشاريا بشأن آل مسألة قانونية بطلب من ال -1
البرلمان أو المجلس التنفيذي أو مجلس السلم واألمن أو المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 .والثقافي أو المؤسسات المالية أو أية هيئة أخرى لالتحاد مرخصة من قبل المؤتمر



 

تعرض المسائل التي تتطلب رأيًا استشاريًا، على المحكمة من خالل عريضة مكتوبة  -2
 .اضحة وترفق بالعريضة آل وثيقة مناسبةتصاغ بعبارات و

يجب أال يحيل طلب الرأي االستشاري على دعوى منظورة أمام اللجنة األفريقية أو  -3
 .اللجنة األفريقية للخبراء

 
 64المادة 

 إشعار إلى الدول والمنظمات
يقوم آاتب الضبط، على الفور، بتوجيه طلب الرأي االستشاري إلى آل الدول  -1

 .من هذا النظام األساسي 31المقبولة للتقاضي أمام المحكمة بمقتضى المادة  والهيئات
عالوة على ذلك، يتم إبالغ آل دولة وهيئة مقبولة للتقاضي أمام المحكمة وآل منظمة  -2

حكومية تقّدر المحكمة، أو الرئيس إذا لم تكن منعقدة، أنه باإلمكان تزويدها بمعلومات 
لضبط بإعالمها عن طريق تبليغ خاص ومباشر، باستعداد حول المسألة ويقوم آاتب ا

المحكمة الستالم عروض مكتوبة في تاريخ يحّدده الرئيس أو االستماع إلى عروض 
 . شفوية في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض

في حالة ما إذا أعربت إحدى هذه الدول التي لم تكن محل التبليغ الخاص المنصوص  -3
هذه المادة، عن رغبتها في تقديم عرض مكتوب أو سماعها، فإن من  2عليه في الفقرة 

 .قرار الفصل يعود إلى المحكمة
يّحق للدول أو المنظمات التي تقدمت بعروض آتابية أو شفوية مناقشة العروض  -4

المقدمة من قبل الدول والمنظمات األخرى وذلك وفق األشكال واإلجراءات واآلجال 
. حدة، من قبل المحكمة أو إذا لم تكن منعقدة، من قبل الرئيسالمحّددة في آل حالة على 

ولهذا الغرض، يقوم آاتب الضبط، إبالغ الدول أو المنظمات في الوقت المطلوب، 
 .بالعروض المكتوبة التي تكون قد قّدمتها هي نفسها

 
 65المادة 

 النطق بالرأي االستشاري
بعد إعالم رئيس المفوضية والدول تنطق المحكمة بآرائها االستشارية في جلسة عامة 

 .األعضاء في االتحاد والمنظمات الدولية األخرى المعنية بصورة مباشرة
 

 66المادة 
 التطبيق بالقياس ألحكام النظام األساسي المطبقة في المنازعات

عالوة على ذلك، تستلهم المحكمة، في ممارستها الختصاصاتها االستشارية، من أحكام 
 .ساسي التي تنطبق في المنازعات وفي حدود اعترافها بقابليتها للتطبيقهذا النظام األ

 
 

 الفصل السادس



 

 التقرير السنوي عن األنشطة
 67المادة 

 التقرير السنوي عن األنشطة
وتذآر في هذا . تقّدم المحكمة في آل دورة عادية للمؤتمر تقريرًا سنويًا عن أنشطتها

 .فيها أحد األطراف بتطبيق قرارات المحكمةالتقرير خاصة الحاالت التي لم يقم 
 

 الفصل السابع
 إجراءات التعديل

 68 المادة
 تعديالت مقترحة من دولة طرف

يجوز تعديل هذا النظام األساسي إذا قامت دولة طرف بطلب ذلك بإرسال طلب  -1
آتابي لهذا الغرض إلى رئيس المفوضية الذي يرسل بدوره نسخة منه إلى الدول 

 .يومًا من تاريخ االستالم) 30(في غضون ثالثين األعضاء 
يجوز للمؤتمر اعتماد مشروع التعديل باألغلبية المطلقة بعد أخذ رأي المحكمة حول  -2

 .التعديل المقترح
 

 69المادة 
 تعديالت مقترحة من المحكمة

يجوز للمحكمة أن تقترح على المؤتمر التعديالت التي تراها ضرورية على هذا النظام 
ألساسي وذلك من خالل مراسلة آتابية توجه إلى رئيس المفوضية، لغرض الدراسة، ا

 .من هذا النظام األساسي 68وفقا ألحكام المادة 
 
 
 
 

 70المادة 
 دخول التعديل حيز التنفيذ

 
يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة توافق عليه وفقا لقواعدها الدستورية بعد 

 .يومًا) 30(ة بهذه الموافقة بثالثين إشعار رئيس المفوضي
 

 ـ
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