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أوالً :مقدمـــة:
.1

تأسست المحكمة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المحكمة) بموجب
المادة ( )1من البروتوكول األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المنشئ
لممحكمة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليو ىنا باسم
البروتوكول) والذي أعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية
في  9يونيو  1998في مدينة واجادوجو ببوركينا فاسو ودخل البروتوكول
حيز النفاذ في  25يناير .2004

.2

بدأت المحكمة نشاطيا العممي في  ،2006وتتكون من  11قاضياً ومقرىا

.3

تنص المادة  31من البروتوكول عمى اآلتي" :عمى المحكمة أن تقدم في

في مدينة أروشا ،بجميورية تنزانيا المتحدة.

كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد االفريقي تقري اًر عن

أنشطتيا .ويحدد التقرير بصفة خاصة الحاالت التي لم تمتزم فييا الدول

األعضاء بتنفيذ أحكام المحكمة".
.4

وعميو فان ىذا التقرير عن أنشطة المحكمة يقدم وفقاً لممادة  31من
البروتوكول ،ويمخص األعمال التي قامت بيا المحكمة خالل الفترة من

يناير إلى ديسمبر .2014
ثانياً :حالة المصادقة عمى البروتوكول وايداع إعالن قبول اختصاص المحكمة في
استالم العرائض من االفراد والمنظمات غير الحكومية.
.5

وحتى  5ديسمبر  2014صادق عمى البروتوكول المنشئ لممحكمة 28
دولة عضو في االتحاد االفريقي وىي :الجزائر ،بنين ،بوركينا فاسو،
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بورندي ،الكونغو ،كوت ديفوار ،جزر القمر ،الجابون ،جامبيا ،غانا،
كينيا ،ليبيا ،ليسوتو ،مالوي ،مالي ،موريتانيا ،موريشيوس ،موزمبيق،
النيجر ،نيجيريا ،أوغندا ،رواندا ،الجميورية العربية الصحراوية
الديمقراطية ،السنغال ،جنوب أفريقيا ،تنزانيا ،توجو وتونس( .انظر الجدول
رقم .)1
.6

من بين ىذه الـ  28دولة المصادقة عمى البروتوكول المذكورة في الجدول
رقم ( ،)1فان ( )7سبعة منيا فقط قد أودعت إعالن قبول اختصاص
المحكمة في استالم العرائض من األفراد والمنظمات غير الحكومية وىي:
بوركينافاسو ،كوت ديفوار ،غانا ،مالوي ،مالي ،رواندا وتنزانيا( .انظر
الجدول رقم .)2
الجدول رقم ( :)1قائمة بالدول المصادقة عمى البروتوكول
تاريخ التوقيع

تاريخ المصادقة/االنضمام

تاريخ اإليداع

البمد

الرقم
.1

الجزائر

1999/07/13

2003/04/22

2003/06/03

.2

بنين

1998/06/09

2014/8/22

.3

بوركينا فاسو

1998/06/09

1998/12/31

1998/02/23

.4

بوروندي

1998/06/09

2003/04/02

2003/05/12

.5

الكونغو

1998/06/09

2010/08/10

2010/10/06

.6

كوت ديفوار

1998/06/09

2003/01/07

2003/03/21

.7

جزر القمر

1998/06/09

2003/12/23

2003/12/26

.8

الجابون

1998/06/09

2000/08/14

2004/06/29

.9

جامبيا

1998/06/09

1999/06/30

1999/10/15

.10

غانا

1998/06/09

2004/08/25

2005/08/16

.11

كينيا

2003/07/07

2004/02/04

2005/02/18

.12

ليبيا

1998/06/09

2003/11/19

2003/12/08

.13

ليسوتو

1999/10/29

2003/10/28

2003/12/23

.14

مالوي

1998/06/09

2008/09/09

2008/10/09
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تاريخ التوقيع

تاريخ المصادقة/االنضمام

تاريخ اإليداع

البمد

الرقم
.15

مالي

1998/06/09

2000/05/10

2000/06/20

.16

موريتانيا

1999/03/22

2005/05/19

2005/12/14

.17

موريشوس

1998/06/09

2003/03/03

2003/03/24

.18

موزمبيق

2003/05/23

2004/07/17

2004/07/20

.19

النيجر

1998/06/09

2004/05/17

2004/06/26

.20

نيجيريا

2004/06/09

2004/05/20

2004/06/09

.21

رواندا

1998/06/09

2003/05/05

2003/05/06

.22

الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية

2010/07/25

2013/11/27

2014/1/27

.23

السنغال

1998/06/09

1998/09/29

1998/10/30

.24

جنوب إفريقيا

1999/06/09

2002/07/03

2002/07/03

.25

تنزانيا

1998/06/09

2006/02/07

2006/02/10

.26

توجو

1998/06/09

2003/06/23

2003/07/06

.27

تونس

1998/06/09

2007/08/21

2007/10/05

.28

يوغندا

2001/02/01

2001/02/16

2001/06/06

المصدر :موقع مفوضية االتحاد األفريقي.

الجدول رقم  :2قائمة بالدول المودعة لإلعالن المنصوص عميو بموجب المادة )6( 34
تاريخ التوقيع

تاريخ اإليداع

البمد

الرقم
.1

بوركينا فاسو

1998/07/14

1998/07/28

.2

كوت ديفوار

2013/6/19

2013/7/23

.3

غانا

2011/02/09

2011/03/10

.4

مالوي

2008/09/09

2008/10/09

.5

مالي

2010/02/05

2010/02/19

.6

رواندا

2013/01/22

2013/02/06

.7

تنزانيا

2010/03/09

2010/03/29

المصدر :موقع مفوضية االتحاد األفريقي
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ثالثاً :أعمال المحكمة:
() 1
.7

انتخاب وأداء القسم ألعضاء المحكمة الجدد.
خالل دورتو الـ  25العادية التي انعقدت خالل الفترة من  25 – 24يونيو
 ،2014اعاد المجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي انتخاب القاضي سيمفا
أوري (كوت ديفوار) وخالل دورتو الـ  23العادية المنعقدة خالل الفترة من
 27-26يونيو  2014في مالبو ،غينيا االستوائية ،أعاد مؤتمر رؤساء
الدول وحكومات االتحاد األفريقي تعيينو لوالية مدتيا  6سنوات.

.8

وقد انتخب المجمس التنفيذي أيضاً  3قضاة جدد والذين تم تعيينيم من
قبل المؤتمر لوالية مدتيا  6سنوات أيضاً ،والقضاة الجدد ىم:

.9

 -السيد /رافع بن عاشور

(تونس)

 -السيدة /سالومي بالونجي بوسا

(أوغندا)

 -السيد /انجيمو فاسكو ماتوس

(موزمبيق)

وقد حل القضاة الجدد محل القاضية صوفيا أ .ب .أكوفو من غانا،
والقاضي برنارد انجويبي من جنوب أفريقيا ،الذين انتيت مدة واليتيم
المنصوص عمييا بموجب البروتوكول وال يجوز إعادة انتخابيم ،والقاضي
كيما البالو أبا من توجو والذي لم يتم انتخابو.

 .10وعمالً بأحكام المادة  16من البروتوكول وتماشياً مع المادة  )2( 4من
النظام الداخمي لممحكمة (يشار إليو ىنا بـ "النظام الداخمي") ،أدى القضاة

الجدد القسم في جمسة عمنية لممحكمة في  8سبتمبر  2014بمقر
المحكمة في أروشا ،تنزانيا ،وفقاً ألحكام المادة  )1( 2من النظام
الداخمي.
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( )2تشكيل ىيئة المكتب:
 .11في  8سبتمبر  ،2014انتخبت المحكمة ىيئة مكتب جديد لدورة مدتيا
سنتين ،وتشكيميا كالتالي:
 حضرة القاضي اوجستينو س .ل .رمضاني – الرئيس. حضرة القاضية اليسي ن .طومسون – نائب الرئيس.( )3التشكيل الحالي لممحكمة:
 .12مرفق بيذا التقرير في الممحق  ،1التشكيل الحالي لممحكمة.
( )4األنشطة التي قامت بيا المحكمة:
 .13خالل الفترة التي يغطييا التقرير ،قامت المحكمة بعدد من األنشطة
القضائية وغير القضائية.
 )1األنشطة القضائية:
 .14تعمقت األنشطة القضائية التي قامت بيا المحكمة باستالم ومعالجة
المسائل القضائية ،وعمى وجو الخصوص إدارة القضايا وتنظيم الجمسات
العامة واصدار األحكام والق اررات والفتاوى.
 .15خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر  ،2014استممت المحكمة  3عرائض
جديدة وىناك ( )2طمبان لفتوى أو رأي استشاري .وقد بمغ عدد العرائض
التي استممتيا المحكمة منذ انشائيا في حدود  32عريضة ،بينما بمغ عدد
اآلراء االستشارية /الطمبات االستشارية  8طمبات.
أ .الدورات التي عقدت في عام :2014
 .16خالل الفترة التي يغطييا التقرير عقدت المحكمة  4دورات عادية
تفاصيميا كما يمي:
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 الدورة الـ  32العادية التي انعقدت خالل الفترة من  10إلى  28مارس
 ،2014أروشا ،تنزانيا.
 الدورة الـ  33العادية التي انعقدت خالل الفترة من

إلى

أروشا،

تنزانيا.
 الدورة الـ  34العادية التي انعقدت خالل الفترة من  8إلى  19سبتمبر
 ،2014أروشا ،تنزانيا.
 الدورة الـ  35العادية التي انعقدت خالل الفترة من  24نوفمبر إلى 5
ديسمبر  ، 2014أديس أبابا ،أثيوبيا.
ب .إدارة القضايا:
 .17واصمت المحكمة في إدارة القضايا وطمبات الرأي االستشاري قيد النظر.
 .18وخالل الفترة التي يغطييا التقرير فصمت المحكمة في  8من العرائض
المقدمة ليا بما فييا طمب واحد لممراجعة وطمب لتفسير حكم .وىذا يرفع
العدد اإلجمالي لمقضايا التي تم البت فييا من قبل المحكمة إلى 25
قضية و 5فتاوى /طمبات آراء استشارية.
 .19وخالل ذات الفترة أصدرت المحكمة رأياً استشارياً بشأن العريضة رقم
 – 2013/002لجنة الخبراء األفريقيين لحقوق الطفل ورفاىتو.

 .20الجدول رقم  3يوضح الدعاوى التي تم البت فييا من قبل المحكمة
خالل ىذه الفترة.

الجدول رقم  3الدعاوى التي تم البت فييا من قبل المحكمة خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر .2014
دعاوى المنازعات
م

رقم الدعوى

مقدم العريضة

الدولة المدعى عمييا

تاريخ االستالم

تاريخ إصدار
الحكم /القرار

1

2011/003

ايربان ماكنديري

جميورية مالوي

2011/03/13

2014/03/28

2

الدعوى رقم

القس كريستوفر امتيكيال.

جميورية تنزانيا المتحدة.

2011/06/10

2014/06/13
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دعاوى المنازعات
م

مقدم العريضة

رقم الدعوى

تاريخ االستالم

الدولة المدعى عمييا

تاريخ إصدار
الحكم /القرار

2011/011
3

2011/013

ورثة

نوربرت

الراحمين

زونجو

2011/12/11

بوركينا فاسو

2014/03/28

وعبداهلل نيكيما وارنست زونجو
ووبميس البودو والحركة البوركينية
لحقوق اإلنسان والشعوب.
4

2012/001

فرانك ديفيد اوماري

جميورية تنزانيا المتحدة

2012/1/27

2014/03/28

5

2012/003

جوزيف بيتر شاشا

جميورية تنزانيا المتحدة

2011/09/30

2014/03/28

6

2013/003

روتابينجوا كيرسانتي

جميورية رواندا

2013/03/18

2014/06

7

2013/004

عيسى لوىي كوناتي

بوركينا فاسو

2013/06/17

2014/06/13

 .1العريضة رقم  2013/002لجنة الخبراء األفريقيين لحقوق الطفل ورفاىتو.

 .21كل الق اررات التي تم اتخاذىا بشأن الدعاوى المذكورة أعاله قد تم إرساليا
إلى األطراف والى مفوضية االتحاد األفريقي وفقاً لنص المادة  29من
البروتوكول.

 .22ال يزال أمام المحكمة عدد  8عرائض دعاوى في مسائل المنازعات و4
طمبات رأي استشارية قيد النظر ،والتي تنظر فييا المحكمة وفقاً لنصوص
البروتوكول والنظام الداخمي لممحكمة ذات الصمة.

 .23الجدول  4أدناه يوضح دعاوى المنازعات قيد نظر المحكمة حتى
ديسمبر .2014
دعاوى المنازعات
م

رقم الدعوى

مقدم العريضة

1

2012/006

المجنة األفريقية لحقوق

2

2013/002

3

2013/005

اليكس توماس

4

2013/006

ويمفريد

5

2013/007

الدولة المدعى عمييا
جميورية كينيا

تاريخ االستالم
2012/05/18

اإلنسان والشعوب.
المجنة األفريقية لحقوق

2013/01/31

ليبيا

اإلنسان والشعوب.
جميورية

تنزانيا

2013/08/02

المتحدة
اونيانجو

جميورية

انجاني ،و 9آخرين.

المتحدة

محمد أبو بكاري

جميورية

تنزانيا
تنزانيا

2013/07/23
2013/10/08

مالحظات
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دعاوى المنازعات
م

رقم الدعوى

6

2014/001

الدولة المدعى عمييا

مقدم العريضة

مالحظات

تاريخ االستالم

المتحدة
رابطة

حقوق

حماية

2014/07/12

كوت ديفوار

اإلنسان
7

2014/002

فوستين يونيتيجي

رواندا

8

2014/003

انجبيري فيكتوار اوميو از

رواندا

م

رقم الطمب

1

2013/001

مشروع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والمساءلة.

2

2013/002

لجنة الخبراء األفريقيين لحقوق ورفاىة الطفل.

3

2014/001

التحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية ،مشروع الدفاع

4

2014/002

2014/10/08

طمبات اآلراء االستشارية /الفتاوى
مالحظات

مقدم الطمب

القانوني والمساعدة ،مركز تطوير الموارد المدنية والتوثيق،
ومركز توثيق النساء المحاميات.
الممتقى األفريقي لمدفاع عن حقوق اإلنسان (رادو)

ب  -الجمسات العامة
 .24خالل الفترة ما بين يناير وحتى ديسمبر  ،2014عقدت المحكمة ()7
جمسات عامة ،لالستماع إلى المرافعات الشفيية ألطراف الدعاوى
ارت والنطق باألحكام/اآلراء.
باإلضافة إلى إصدار القر ا
 .25الجدول  5أدناه يوضح الجمسات العامة التي نظمتيا المحكمة خالل الفترة
التي يغطييا التقرير.
الجدول  :5الجمسات العامة في 2014
م
1
2

تاريخ

الجمسة العامة
21-20

مارس

الغرض من

الجمسة العامة
المرافعات الشفيية

2014

من األطراف

 28مارس 2014

النطق بالحكم

رقم العريضة

مقدم العريضة

2013/004

لوىي عيسى كوناتي

2011/013

الدولة المدعى
عمييا

بوركينا فاسو

ورثة الراحمين نوربرت
زونجو،

عبد

اهلل

نيكيميا ،ارنست زونجو،
بميس البودو والحركة
البوركينية
اإلنسان والشعوب

لحقوق

بوركينا فاسو

مالحظات
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م

تاريخ

الجمسة العامة

الغرض من

رقم العريضة

الجمسة العامة

مقدم العريضة

 28مارس 2014

إصدار حكم

2011/003

ايربان ماكندويري

 28مارس 2014

إصدار حكم

2012/001

فرانك ديفيد اوماري

 28مارس 2014

إصدار حكم

2012/003

جوزيف بيتر شاشا

دعوى

كريستوفر امتيكيال

الدولة المدعى
عمييا

جميورية مالوي
جميورية

تنزانيا

المتحدة
جميورية

تنزانيا

المتحدة
3
4

 13يونيو 2014
28-27

نوفمبر

إصدار

–

حكم

جبر ضرر

2011/011

المرافعات الشفوية

2012/006

2014
5

 4 – 3ديسمبر

جميورية

تنزانيا

المتحدة
المجنة األفريقية لحقوق

جميورية كينيا

اإلنسان والشعوب
المرافعات الشفوية

2013/005

اليكس توماس

2014

جميورية

تنزانيا

المتحدة

6

 5ديسمبر 2014

النطق بالحكم

7

 5ديسمبر 2014

إصدار

رأي

بوركينا فاسو

2013/004

لوىي عيسى كوناتي

2013/002

لجنة الخبراء األفريقيين لحقوق الطفل ورفاىتو.

استشاري

جـ  -عدم االمتثال ألوامر المحكمة:
 .26عمالً بأحكام المادة  31من البروتوكول ،وفي تقديميا لتقرير أنشطتيا
المرفوع لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات ،فإن المحكمة ( ...عمييا أن
تحدد ،وعمى وجو الخصوص الحاالت التي لم تمتثل فييا الدول ألحكام
وق اررات المحكمة).
 .27خالل الدورة الـ  25العادية لممجمس التنفيذي ،رفعت المحكمة تقري اًر بشأن
رفض ليبيا المستمر في االمتثال ألمر التدابير المؤقتة الصادر عن

المحكمة في  15مارس  ،2013وأن المجمس التنفيذي في ق ارره رقم
) EX.CL/Dec.842(XXVقد رحب برد ليبيا عمى أمر التدابير المؤقتة
الصادر عن المحكمة فيما يتعمق بالدعوة المرفوعة ضد الدولة الطرف
أمام المحكمة ،ولكنو أشار إلى أن الرد لم يوضح اإلجراءات التي اتخذتيا
ليبيا لتنفيذ األمر المذكور ،فيما يخص السماح " ...لممتيم بالحصول عمى
خدمات محام باختياره ،وزيارة العائمة واالمتناع عن القيام بأي عمل يمكن

مالحظات
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أن يؤثر عمى السالمة العقمية والصحة الجسدية ،"...وحث ليبيا "بأن
تخطر المحكمة باإلجراءات العممية التي اتخذتيا لتنفيذ أمر التدابير
المؤقتة."...
 .28خالل دورة المجمس التنفيذي المنعقدة في يونيو  ،2014أجرى وفد
المحكمة المزيد من المناقشات مع الوفد الميبي بشأن المسألة .وقد أفاد
الوفد الميبي ،المحكمة بأن كل المسائل المتعمقة بيذه القضية يجب
ت وجيييا إلى شخص مكمف عينتو ليبيا لمتعامل مع كافة المسائل ذات
الصمة بالمحكمة ،وىو سعادة السفير سالم مولود الفقي ،نائب مدير إدارة
الشؤون القانونية بو ازرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الميبية.
 .29في  14يوليو  ،2014أرسل قمم المحكمة خطاباً لممسؤول المكمف بيذا
الممف الطالعو عمى المعمومات التي قدميا الوفد الميبي ،وارسل لو كافة

الوثائق المتعمقة بيذه الدعوى .وقد تم إرسال نسخة من ذلك الخطاب إلى
السفارة الميبية في أديس أبابا ،أثيوبيا في  21يوليو  .2014ووفقاً

اليصاالت االستالم رقم  803579179998من فيدكس ،فقد تم في 18
أغسطس  2014إعادة توجيو الخطاب المرسل إلى المسؤول المكمف
بالخارجية الميبية في طرابمس ،ليبيا .حيث تم استالمو في سفارة ليبيا في
أديس أبابا ،أثيوبيا ،نظ اًر لصعوبات تسميمو في طرابمس .وفي  21يوليو

 2014استممت السفارة الميبية في أديس أبابا ،أثيوبيا الخطاب الذي أعيد
توجييو .ومن الجدير بالذكر ،ان نسخة من ذات الخطاب قد تم ارساليا
إلى السفارة الميبية ،بدار السالم ،تنزانيا والتي استممتو في  12نوفمبر
.2014
 .30وحتى تاريخ اليوم ،لم تستمم المحكمة ما يفيد باستالم الخطاب من ىذه
األطراف ناىيك عن الرد وتوضيح اإلجراءات التي قامت بيا ليبيا
لالمتثال ألمر المحكمة.
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 .31وفي دورتيا الـ  34العادية ،قررت المحكمة أن تخطر مقدم العريضة بعدم
امتثال ليبيا المستمر.
 )2األنشطة غير القضائية:
 .32فيما يمي أىم األنشطة غير القضائية التي قامت بيا المحكمة خالل الفترة
التي يغطييا التقرير.
أ .مشاركة المحكمة في قمم االتحاد األفريقي:
 .33شاركت المحكمة في الدورة الـ  26العادية لمجنة الممثمين الدائمين وذلك
في الفترة من  23 – 21يناير  2014والدورة الـ  24العادية لممجمس
التنفيذي من  28 – 27يناير  2014وأيضاً مؤتمر القمة الـ  22لرؤساء

دول وحكومات االتحاد األفريقي المنعقد في  31 – 30يناير 2014
بأديس أبابا في أثيوبيا .وكذلك الدورة الـ  27العادية لمجنة الممثمين
الدائمين وذلك في الفترة من  22 – 20يونيو  2014والدورة الـ 25
العادية لممجمس التنفيذي من  25 – 23يونيو  2014وأيضاً مؤتمر القمة

الـ  23لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المنعقد في 27 – 26
يونيو  2014بمالبو ،غينيا االستوائية.
ب .تنفيذ ق اررات المجمس التنفيذي:
 .34في دورتو الـ  25العادية ،طمب المجمس التنفيذي في ق ارره رقم
) EX.CL/Dec.842 (XXVمن المحكمة وبالتعاون مع لجنة الممثمين
الدائمين أن تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة لتقدم لممجمس التنفيذي خالل
دورتو القادمة في يناير  2015الدراسات التي تم إجراؤىا بخصوص إنشاء
صندوق العون القانوني والحوار القضائي القاري وآلية رفع ورصد تقارير
المحكمة.
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 .35وقد قامت المحكمة بإعداد وتقديم الدراسات المذكورة أعاله لمجنة الممثمين
الدائمين عبر مفوضية االتحاد األفريقي وال تزال بانتظار المشاورات مع
األجيزة المعنية.
 .36وخالل دورتيا الـ  27العادية المنعقدة في يونيو  2014أجمت لجنة
الممثمين الدائمين نظر مشروع الوثيقة التوجييية الخاصة بإعالن عام
 2016عاماً لحقوق اإلنسان في أفريقيا مع تركيز خاص عمى حقوق

المرأة ،وقررت أن تنظر فييا خالل واحدة من اجتماعاتيا وترفع تقري اًر
بذلك الجتماع المجمس في يناير  .2015وقد قامت المحكمة بالتعاون مع
المعنيين ذوي الصمة بتقديم مشروع الوثيقة لمجنة الممثمين الدائمين وال
زالت بانتظار المشاورات مع لجنة الممثمين الدائمين.

جـ  -تنفيذ ميزانية :2014
 .37بمغت الميزانية المخصصة لممحكمة في عام  2014من مساىمات الدول
األعضاء  9.619.525دوالر أمريكي تكونت من مساىمة الدول
األعضاء التي بمغت  6.938.014دوالر أمريكي ،ومكون مساىمات
المانحين البالغ قدره  1.681.511دوالر أمريكي ،وبجانب ذلك فقد
اعتمدت األجيزة السياسية مبمغ  1.000.000دوالر أمريكي لتستخدم في
توظيف الدفعة األولى من الموظفين الذين تم اعتمادىم بحسب الييكل
الجديد لممحكمة في يناير .2012
 .38وقد بمغ حجم التنفيذ الكمي لميزانية عام  2014مبمغ 7.835.240
دوالر أمريكي ،والذي يمثل نسبة  %81.5من تنفيذ الميزانية.
 .39وتمثل ىذه النسبة من التنفيذ  6.641.406دوالر أمريكي من مكون
الميزانية الممول من الدول األعضاء وتمثل  %83.7من نسبة التنفيذ،
 1.193.833دوالر أمريكي من الميزانية الممولة من المانحين وتمثل
 %71.1من نسبة التنفيذ.

)EX.CL/888(XXVI
Page 13

 .40في يوليو  2014أجاز مسؤول الحسابات ببعض التحويالت اإلضافية
لمميزانية الداخمية وذلك من بعض بنود الميزانية بطيئة الحركة والتي تمت
برمجتيا لبنود أخرى في ذات الميزانية تحتاج لمزيد من التمويل وذلك
اتساقاً مع القواعد والموائح المالية الجديدة لعام  .2014وقد تم اعتماد

مبمغ  204.294.30دوالر أمريكي من المبمغ المطموب الحصول عميو
وىو  211.689.30دوالر أمريكي.
خامساً :تعيين وتطوير الموظفين:
أ .تعيين الموظفين
 .14حتى ديسمبر  ،4141فانو من جممة الـ  01وظيفة المعتمدة في ىيكل قمم
المحكمة تم شغل  55وظيفة .وقد تم ايقاف عممية التعيين لشغل باقي
الوظائف نسبة لعدم توفر الموارد المالية.
ب – تطوير الموظفين:
 .14خالل الفترة التي يغطييا التقرير شارك قضاة وموظفي قمم المحكمة في
عدد من األنشطة التدريبية التي تيدف إلى زيادة وتعزيز قدراتيم لضمان
رفع مستوى تقديم الخدمة.
 .14الجدول ( )6يوضح األنشطة التدريبية التي تم تنفيذىا خالل ىذه الفترة.
جدول ( )6األنشطة التدريبية التي تم تنفيذىا في عام .2014
م
.1

النشاط التدريبي

الجية الممولة

برنامج التبادل التعميمي الوكالة اإللمانية قضاة
لمتعاون الدولي

القضائي

.2

ورشة

.3

دورات تدريبية في مجال الدول األعضاء

عمل

القانونية األفريقية
المغات

االنجميزية

والسواحيمية)

.4

المشاركون

االجتماع

المكتبات الدول األعضاء

(العربية،

التاريخ والمكان

المحكمة  7 – 5مارس 2014

والموظفون القانونيون.

أروشا ،تنزانيا.

أمين المكتبة

 30 – 28مارس 2014

مستمرة (كل الموظفين)

يناير – ديسمبر 2014

والفرنسية،
التفاكري الوكالة اإللمانية كل الموظفين

كوتونو ،بنين

أروشا ،تنزانيا

2014/10/3 - 9/29
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النشاط التدريبي
لمموظفين

.5

الجية الممولة
لمتعاون الدولي

زيارة تعريفية لمموظفين االتحاد

الجدد

المشاركون

لمقر

االتحاد األفريقي.

مفوضية األوروبي

التاريخ والمكان
تانجا ،تنزانيا

موظف الشؤون المالية2014/8/15 – 11 ،

مساعد

مشروع/الشؤون أديس أبابا ،أثيوبيا.

المالية واإلدارية ،مساعد
موظف الشؤون اإلدارية

لمتدريب.
.6

دورة تدريبية في الشؤون االتحاد

المالية

لممدراء

الماليين.
.7

دورة تدريبية قصيرة في االتحاد

والفرنسية).

انجميزية.

االنجميزية

نشر المعمومات وصيانة االتحاد

موقع

عمى األوروبي

المحكمة

دورة تدريبية في ادارة االتحاد

المشاريع المالية.

 .10دورة تدريب مدربين

مترجم تحريري فوري لغة

 5موظفين

أروشا ،تنزانيا.

موظف الشؤون المالية2014/9/26-22 ،

األوروبي

االتحاد

 15موظف

مشروع/الشؤون مانترين ،سوازيالند.

المالية واإلدارية.

2014/11/7-3
أروشا ،تنزانيا.

 .11دورة تدريبية مكثفة في الدول األعضاء

 1قاض 1 ،موظف

 .12دورة تدريبية مكثفة في الدول

 1قاض 1 ،موظف

المغة االنجميزية

نيروبي ،كينيا.

2014/10/10 – 6

مساعد

األوروبي

أروشا ،تنزانيا

مترجم تحريري فوري لغة 2014/10/10 – 6

مجال الترجمة القانونية األوروبي

االنترنت.
.9

 12موظف.

فرنسية.

(المغتين
.8

غير األوروبي

2014/10/24 – 20

لمموظف

من

.2014/7/26
ولمقاضي

6

من

.2014/10/30

-13

نيروبي ،كينيا.

المغة الفرنسية

األعضاء/

منظمة

2014/10/4 – 9/20
رينيون ،فرنسا.

الفرانكفونية

 .13المراجعة

وحساب االتحاد

المخاطر والحوكمة في األوروبي

أفريقيا

 .14االجتماع
لموظفي

التفاكري االتحاد

المراجعة األوروبي

موظف

داخمية

موظف

داخمية

رفيع

رفيع

مراجعة  5 – 1سبتمبر 2014
ليفنجستون ،زامبيا.

مراجعة 2014/12/7 – 5
أديس أبابا ،أثيوبيا.
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النشاط التدريبي

الجية الممولة

المشاركون

التاريخ والمكان

باالتحاد األفريقي.

سادساً  :االنشطة الترويجية:
 .44خالل الفترة التي يغطييا التقرير قامت المحكمة بعدد من األنشطة
الترويجية التي تيدف إلى رفع الوعي بين المستفيدين من وجود المحكمة.
ال الزيارات التوعوية ،والندوات
وقد شممت األنشطة التي تم القيام بيا :أو ً
بجانب المشاركة في المنتديات والمؤتمرات التي نظميا اآلخرون.

أ) الزيارات التوعوية:
 .45خالل الفترة التي يغطييا التقرير قامت المحكمة بعدد ( )4أربع زيارات
توعوية إلى جميورية توجو وجميورية بنين وجميورية زامبيا وجميورية
اثيوبيا الفدرالية الديمقراطية.
 .46وقد كان اليدف من ىذه الزيارات التوعوية ىو رفع الوعي لدى الجميور
والمعنيين بحقوق اإلنسان في ىذه البمدان بشأن المحكمة وتشجيع الدول
المعنية لممصادقة عمى البروتوكول واصدار اإلعالن المطموب بموجب
المادة  )6( 34من البروتوكول بحسب ما تتطمب الحاجة.
 .47خالل ىذه الزيارات التوعوية نظمت المحكمة بالتعاون مع حكومات
البمدان المعنية سمنارات لنصف يوم لممعنيين بحقوق اإلنسان والمسؤولين
الحكوميين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان ومؤسسات
حقوق اإلنسان الوطنية والمحامين والشخصيات الدينية ووسائل اإلعالم.
 )1الزيارة التوعوية لجميورية توجو:
 .48تمت الزيارة التوعوية لجميورية توجو خالل الفترة من  13 – 12مايو
 .2014وخالل الزيارة عقد وفد المحكمة مناقشات مثمرة مع عدد من
كبار المسؤولين الحكوميين بما فييم رئيس الوزراء ،وزير الشؤون الخارجية
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والتعاون الدولي ،وزير العدل والعالقات مع المؤسسات ،وزير حقوق
اإلنسان وتعزيز الديمقراطية والمسؤول عن تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة
والعدالة والمصالحة ،ورئيس القضاء ونائب رئيس المجمس الدستوري
ورئيس المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان .وقد قدم وفد المحكمة أيضاً

محاضرة عامة لطالب كمية القانون بجامعة لومي.

 .49وقد عبرت حكومة توجو عن دعميا لعمل المحكمة عمى وجو الخصوص
ومؤسسات االتحاد األفريقي بصفة عامة ،ووعدت باتخاذ اإلجراءات
الالزمة لضمان إيداع اإلعالن المطموب بموجب المادة  )6( 34من
البروتوكول.
 )2الزيارة التوعوية لجميورية بنين:
 .50تمت زيارة جميورية بنين في الفترة من  16 –15مايو  .2014وخالل
الزيارة عقد وفد المحكمة مناقشات مثمرة مع عدد من كبار المسؤولين
الحكوميين بما فييم وزير التكامل األفريقي والفرانكفونية والبنينيين في
الميجر ،ومدير مجمس و ازرة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ،ممثالً لوزير

العدل وحامل األختام ،ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس القضاء .وقد قدم

وفد المحكمة أيضاً محاضرة عامة لطالب كمية القانون بجامعة أبومي-

كاالفي.

 .51وقد أخطرت حكومة بنين وفد المحكمة بأنيا قد اعتمدت قانوناً لممصادقة
عمى البروتوكول والذي سيتم ايداعو قريباً .ويسر المحكمة أن تفيد بأن
جميورية بنين قد أودعت صك المصادقة في  22أغسطس  2014مما

يرفع عدد الدول المصادقة عمى البروتوكول إلى  28دولة.
 .52ويسر المحكمة أن تفيد بأن جميورية بنين قد أودعت صك المصادقة في
 22أغسطس  ،2014لتكون الدولة رقم  28في قائمة الدول األطراف في
البروتوكول.
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 )3الزيارة التوعوية لجميورية زامبيا:
 .53تمت زيارة جميورية زامبيا في الفترة من  14 –13أكتوبر  .2014وخالل
الزيارة عقد وفد المحكمة مناقشات مثمرة مع عدد من كبار المسؤولين
بالحكومة بما فييم نائب الرئيس ووزير الشؤون الداخمية ،ونائب وزير
العدل ،ونائب وزير الخارجية ،ورئيس البرلمان ،والقائم بأعمال رئيس
القضاء ،ومدير المفوضية الزامبية لحقوق اإلنسان .وقد قدم وفد المحكمة
محاضرة عامة لطالب كمية القانون بجامعة زامبيا.
 .54وقد أخطرت حكومة زامبيا وفد المحكمة بأنيا سوف تشرع مع المعنيين
في البالد بمناقشة إمكانية المصادقة عمى البروتوكول واصدار اإلعالن.
 )4الزيارة التوعوية لجميورية أثيوبيـا:
 .55تمت زيارة جميورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية خالل الفترة من 20 –19
نوفمبر  .2014وخالل الزيارة عقد وفد المحكمة مناقشات مثمرة مع عدد
من كبار المسؤولين الحكوميين بما فييم وزير العدل ،ونائب رئيس
المحكمة العميا ،ولجنة الشؤون االدارية والقضائية والقانونية بمجمس النواب
االثيوبي ،ورئيس مفوضية حقوق اإلنسان االثيوبية.
 .56وقد أخطرت حكومة أثيوبيا وفد المحكمة بأنيا قد بدأت عممية المصادقة
عمى البروتوكول واصدار اإلعالن.
ب -الندوة التوعوية اإلقميمية لمجنوب األفريقي:
 .57إن المحكمة ،وبدعم مالي من الوكالة األلمانية لمتعاون الدولي ()GIZ
نظمت ورشة توعوية إقميمية لمدة  3أيام لمترويج لممحكمة لدى دول
الجنوب األفريقي وذلك تحت شعار المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب ،شريككم الجديد في تعزيز حماية حقوق اإلنسان في أفريقيا .وقد
انعقدت الندوة خالل الفترة من  17 – 15أكتوبر  2014في لوساكا،
زامبيا.
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 .58وقد كان ىدف الندوة ىو تعريف المعنيين الرئيسيين في اإلقميم بالمحكمة
وتشجيع الدول التي لم تصادق عمى البروتوكول أو تصدر اإلعالن
المنصوص عميو بموجب المادة  )6( 34من البروتوكول عمى القيام بذلك
وتوعوية المستخدمين المحتممين لممحكمة بكيفية رفع دعواىم إلييا
واإلجراءات المطموب اتباعيا إضافة إلى تشجيع الجميور لرفع المسائل
ذات الصمة بحقوق اإلنسان وتشجيع الممارسين الستخدام المحكمة من
أجل الوصول لمحصول عمى آراء استشارية.
 .59وقد افتتح الندوة رسمياً معالي ادجر لونجو وزير العدل بجميورية زامبيا،

وعضو البرلمان وحضرىا ضمن اآلخرين رئيس قضاة المحكمة وممثمين
لحكومة زامبيا وممثمون لمجياز القضائي الزامبي ومنظمات المجتمع

المدني وأكثر من  70ممارساً يمثمون قطاعاً واسعاً من المعنيين بحقوق

اإلنسان من  13دولة ضمن إقميم الجنوب األفريقي المكون من  15دولة
وىم :انجوال ،بوتسوانا ،الكونغو الديمقراطية ،ليسوتو ،مالوي ،موريشيوس،
موزمبيق ،ناميبيا ،تنزانيا ،جنوب أفريقيا ،سوازيالند ،زامبيا ،وزيمبابوي.
 .60وقد كان المشاركون يمثمون جيات مختمفة منيا اتحادات المحامين
ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ،المؤسسات االكاديمية ،وسائل
اإلعالم ،والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي،
والبرلمانات ،وطالب الجامعات .وقد ختم الندوة معالي النائب العام
لجميورية زامبيا.
 .61وفي نياية الندوة اعتمد المشاركون الخالصات والتي عبروا فييا عن
جاىزيتيم عمى العمل مع المحكمة وبالتعاون مع الجيات األخرى المعنية
في بمدانيم واآلخرين من آخر القارة من أجل ترقية المحكمة وتأكيد
فعاليتيا.
جـ -أنشطة ترويجية أخرى:
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 .62باإلضافة إلى ىذه األنشطة الجارية ،شاركت المحكمة في عدد من
األنشطة الترويجية التي نظمتيا الجيات المعنية األخرى .وفيما يمي قائمة
باألنشطة الترويجية التي شاركت فييا المحكمة خالل الفترة التي يغطييا
التقرير:
() 1

التحكيم في الجوالت الدولية لجائزة جامعة اكسفورد في مسابقة
المحاكم الصورية ،اكسفورد ،المممكة المتحدة من  4 – 1أبريل
.2014

() 2

محاضرة في جامعة لويس جيدو كارلي ،روما ،إيطاليا  10أبريل
.2014

() 3

المشاركة في حوار جيميون لحقوق اإلنسان  ،2014مونترو،
سويس ار من  14 – 13مايو .2014

() 4

المشاركة في االجتماع نصف السنوي لمعيد الكومنولث لمتعميم
القضائي ،لمحاضري التعميم القضائي ،بيرمودا  14 – 12مايو
.2014

() 5

المؤتمر الدولي لممحكمة العربية لحقوق اإلنسان ،المنامة ،البحرين
من  26 – 25مايو .2014

() 6

مسابقة المحاكم الصورية التي نظميا مركز حقوق اإلنسان في
الفترة من  6 – 5سبتمبر  ،2014نيروبي ،كينيا.

() 7

مدرسة القانون بجامعة يل ،السمنار الدستوري العالمي 2014
الذي عقد في نيوىافن ،كونكتكيت ،الواليات المتحدة األمريكية
خالل الفترة من  20 – 17سبتمبر .2014

)EX.CL/888(XXVI
Page 20

() 8

اجتماع المائدة المستديرة لشركاء برلمان عموم أفريقيا لمتنمية الذي
انعقد في نواكشوط  ،موريتانيا خالل الفترة من  26 – 24سبتمبر
.2014

() 9

لقاء مع الرئيس المؤقت لجميورية تونس في تونس العاصمة 4
أكتوبر .2014

( )10ورشة العمل الثالثة لشركاء مكتبات القانون األفريقية ،التي انعقدت
في الرباط ،المممكة المغربية خالل الفترة من  16 – 14أكتوبر
.2014
( )11اجتماع األمم المتحدة مع ىيئات حقوق اإلنسان اإلقميمية الذي
انعقد في جنيف ،سويس ار من  9 – 8أكتوبر .2014
( )12مؤسسة كونراد ادينار واتحاد محامي عموم أفريقيا ،مؤتمر عن
الدور الحالي والتحول المقترح لممحكمة األفريقية ،في مجاالت
المشاركة الفعالة لممنظومة األفريقية لحقوق اإلنسان ،الذي عقد في
أروشا ،تنزانيا ،خالل الفترة من  10 – 9أكتوبر .2014
( )13ندوة حوار عن نياية عيد تدخالت :الدروس المستفادة لبعثات
حفظ السالم الجديدة ،عقدت في تيسوالو ،منتجع كاالىاي ،جنوب
أفريقيا الفترة من  19 – 17أكتوبر .2014
( )14المؤتمر الدولي لمعالقات بين الواليات المتحدة األمريكية واليند
وجنوب آسيا الذي عقد في البينجاب ،اليند خالل الفترة من – 29
 30نوفمبر .2014
( )15االحتفال بالذكرى السنوية الـ  20لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية
لرواندا ،أرث المحكمة الجنائية الدولية لرواندا خالل عشرين عاما
الذي نظم في أروشا ،تنزانيا خالل الفترة  8 – 4نوفمبر .2014
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( )16المؤتمر الدولي بشأن تحديات األمن اإلنساني وحقوق اإلنسان في
العالم العربي الذي انعقد في الدوحة قطر خالل الفترة من 6 – 5
نوفمبر .2014
( )17مؤتمر خبراء العدالة الجنائية الدولية في أفريقيا ،الذي انعقد في
أروشا ،تنزانيا خالل الفترة من  13 – 12نوفمبر .2014
د  -المشاركة في مبادرات االتحاد األفريقي:
 .63تمت دعوة المحكمة لممشاركة في عدد من مبادرات االتحاد األفريقي ،ومن
بينيا:
() 1

المشاركة كعضو في بعثة مراقبي االتحاد األفريقي في االنتخابات
العامة لجميورية جنوب أفريقيا من  30ابريل إلى  10مايو
.2014

() 2

المشاركة في المشاورات مع مجموعة العمل الخاصة بأجندة
 2063في  10أبريل  ،2014أروشا ،تنزانيا.

() 3

المشاركة في االجتماع التخطيطي لييكل الحوكمة في أفريقيا،
كيب تاون ،جنوب أفريقيا من  24 – 17مايو .2014

() 4

المشاركة في اجتماعات المجنة الفنية المتخصصة ،أديس أبابا،
أثيوبيا من  17 – 5مايو .2014

() 5

المشاركة في بعثة االتحاد األفريقي لجميورية أفريقيا الوسطى17 ،
–  20فبراير .2014

() 6

المشاركة في بعثة مفوضية االتحاد األفريقي لمتحقيق لجنوب
السودان ،الفترة من  24أبريل إلى  2مايو .2014

() 7

المشاركة في بعثة مفوضية االتحاد األفريقي لمتحقيق لجنوب
السودان ،الفترة من  23 – 19مايو .2014
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() 8

االجتماع رفيع المستوى إلسكات صوت البندقية الذي انعقد في
داكار ،السنغال من  31 – 30أكتوبر .2014

د ) العالقات مع المؤسسات:
 .64دفعاً لحسن العالقة بين المؤسستين :قامت المحكمة الجنائية الدولية
لرواندا بمنح أثاث وبعض معدات قاعات المحاكم لممحكمة األفريقية كجزء

من مساىماتيا في الدفع قدماً بحقوق اإلنسان في القارة.
سابعاً :العالقة بين المحكمة والمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب:
 .65واصمت المحكمة والمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب مشاركة كل
منيم في أنشطة اآلخر بيدف تعزيز العالقات بينيم وتوثيق التكامل
المنصوص عميو في البروتوكول .وعميو ،وخالل الفترة التي يغطييا
التقرير انعقد االجتماعين الخامس والسادس لييئتي مكتبي المؤسستين في
أديس أبابا ،أثيوبيا يوم  24يناير ،وكيجالي ،رواندا يوم  16يوليو .2014
وخالل ىذا االجتماع ناقشت المؤسستان طرق وسبل تعزيز عالقة العمل
فيما بينيما والتي تيدف إلى تعزيز وترقية حماية حقوق اإلنسان في القارة.
وقد عقدت المؤسستان أيضاً مؤتم اًر صحفياً مشتركاً ونظمتا معرضاً

مشتركاً عمى ىامش أعمال قمة يناير .2014

 .66وقد عقدت المؤسستان أيضاً اجتماعيم السنوي الثالث خالل الفترة من 18
–  19يوليو  2014في كيجالي ،رواندا.

 .67وبجانب ىذه االجتماعات المذكورة أعاله ،تم تمثيل المحكمة رسمياً في

الدورة الـ  55العادية لمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان التي انعقدت في
لواندا ،انجوال في ابريل/مايو .2014
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ثامناً :التعاون مع الشركاء الخارجيين:
 .68واصمت المحكمة عمميا مع الشركاء الخارجيين تنفيذاً لمياميا .والشريكان

الرئيسيان لممحكمة ىما :مفوضية االتحاد األوروبي والوكالة األلمانية

لمتعاون الدولي .وقد دعمت المؤسستان برامج بناء القدرات وتنفيذ البرامج
الترويجية لممحكمة بما في ذلك تدريب الموظفين والزيارات الترويجية
وتمويل عقد السمنارات والمؤتم ارت.
 .69ومن بين شركاء المحكمة اآلخرين ىناك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
والمنظمة الدولية لمفرانكفونية .وخالل الفترة التي يغطييا التقرير قدم
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مساعدات فنية لممحكمة في مجال
تكنولوجيا قاعات المحاكم وادارة القضايا ،بينما سيمت المنظمة الدولية
لمفرانكفونية مشاركة القضاة وموظفي قمم المحكمة في دورات تدريبية
مكثفة في المغة الفرنسية.
تاسعاً :اتفاقية المقر:
 .70أصبح المبنى الحالي الذي تشغمو المحكمة ضيقاً لمغاية الستيعاب العدد
المتزايد من موظفي قمم المحكمة ،وبرغم اإلجراءات التي تم اتخاذىا

بتقاسم المكاتب بين الموظفين فقد أصبح من الالزم أن يوفر مبنى آخر
عمى وجو السرعة الستيعاب الموظفين االضافيين.
 .71ان حكومة البمد المستضيف وكإجراء مؤقت قد شرعت في الحصول عمى
مبنى آخر عمى مسافة من قريبة من المقر المؤقت الحالي لممحكمة وذلك
لتسييل حل مشكمة النقص الحاد في المكاتب .وكإجراء طويل المدى،
تعمل الحكومة مع المحكمة لبناء المقر الدائم وتحقيقاً لذلك قدمت
المحكمة الرسوم اليندسية لممبنى لتبدي المحكمة رأييا عميو.
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التقييم والتوصيات:
 )1التقييم:
.72

خالل الفترة التي يغطييا التقرير حققت المحكمة تقدماً في كالً ممن

األنشطة القضائية وغير القضائية.

 .73من وجية نظر قضائية ،أصدرت المحكمة ( )4أحكام و( )3ق اررات.
وأصدرت رأياً استشارياً واحداً(فتوى) .وقد تم إرسال األحكام التي تم
إصدارىا عبر مفوضية االتحاد األفريقي إلى المجمس التنفيذي ليتمكن ىذا
األخير من مراقبة تنفيذ األحكام باسم مؤتمر رؤساء الدول والحكومات
وذلك وفقاً لممادة  )2( 29من البروتوكول .وقد تم إخطار األطراف
باألحكام بينما تم إرسال الرأي االستشاري لمجيات المعنية التي طمبت

الفتوى.
 .74ولضمان األداء الفاعل لمياميا تتجو المحكمة نحو تحديث طريقة إدارة
ممفات القضايا .وليذه الغاية فقد شرعت في إدخال نظام تقنية قاعات
المحاكم وبرامج إدارة القضايا .وال زالت عممية إنشاء صندوق العون
القانوني قيد العمل ويتوقع منو مساعدة المتقاضين المعوزين من الوصول
لممحكمة وتقديم قضاياىم بصورة سمسة ومنظمة تمكن المحكمة من
الحصول عمى المعمومة الدقيقة والصحيحة التي تمكنيا من إصدار حكم
ذا جودة .وان ىاتان المبادرتان تيدفان إلى تعزيز إدارة الدعاوى من خالل
ضمان سرعة نظر واكمال القضايا.
 .75إن قرار االتحاد األفريقي بإضفاء الصفة المؤسسية عمى الحوار القضائي
القاري ستسير قدماً من أجل تعزيز العالقة بين المحكمة والييئات
القضائية الوطنية واإلقميمية والمؤسسات شبو القضائية األخرى والمعنيين
بحقوق اإلنسان عمى مستوى القارة وتسيل نشر وتنفيذ أحكام وق اررات
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المحكمة .وإلظيار التزامو في ىذا الجانب طمب المجمس التنفيذي من
المحكمة أثناء دورتو الـ 24العادية التي انعقدت في يناير  2014أن تقوم
بإجراء دراسة جدوى استشارية وتقدير اآلثار المالية إلضفاء الصفة
المؤسسية عمى مثل ىذا الحوار .إن المحكمة ،وبناء عمى طمب المجمس
التنفيذي ،قد قامت وبالتعاون مع لجنة الممثمين الدائمين بإجراء دراسة عن
تطوير آلية رصد وتقديم تقارير المحكمة والتي تضمن الرصد الجيد
واالمتثال لق اررات المحكمة.
 .76ان إنشاء منظومة قضائية قوية وذات فاعمية ضمن ىياكل االتحاد
األفريقي ىي أمر الزم من أجل تحقيق أىداف االتحاد.
 .77ان ىذه التطورات اإليجابية الواردة أعاله ال تمنع القول من أن المحكمة
قد واجيت تحديات خطيرة في أداء مياميا .وىذه التحديات قد شممت،
ضمن أمور أخرى ،عدم التعاون من قبل الدول األعضاء ،انخفاض
مستوى المصادقات وايداع اإلعالنات وعدم كفاية الموارد.
 .78ورغم ان ليبيا قد ردت عمى أمر التدابير المؤقتة الذي أصدرتو المحكمة،
فإ نيا قد فشمت في أن توضح التدابير المحددة التي اتخذتيا لتنفيذ األمر
المذكور .وقد تم رفع ذلك من قبل المحكمة لمدورة الـ  25العادية لممجمس
التنفيذي وحث األخير ليبيا عمى "أن تخطر المحكمة باإلجراءات المحددة
التي اتخذتيا لتنفيذ أمر التدابير المؤقتة" وحتى اليوم لم تخطر ليبيا
المحكمة باإلجراءات الممموسة التي اتخذتيا لالمتثال لذلك األمر.
 .79ان فشل ليبيا في االمتثال ألمر المحكمة أو اخطار المحكمة بالتدابير
التي اتخذتيا ،ليو أمر مؤسف ،ووفقاً لممادة  30من البروتوكول فان ليبيا

"وكل الدول األعضاء" مطموب منيا االمتثال ألمر المحكمة.

 .80ومن العقبات الرئيسية التي تحول دون قيام المحكمة بأداء مياميا ىو
انخفاض نسبة المصادقات واصدار اإلعالنات .فبعد  17عاماً من اعتماد
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البروتوكول المنشئ لممحكمة لم تصادق عمى البروتوكول سوى  28دولة
عضو في االتحاد األفريقي ،واألمر األكثر قمقاً ىو أنو من ضمن الـ 28
دولة ىناك فقط  7دول قد اصدرت اإلعالن المطموب بموجب المادة 34

( )6من البروتوكول والذي يعترف باختصاص المحكمة في تسمم القضايا
من األفراد والمنظمات غير الحكومية.
 .81في يونيو  2014أشار المجمس التنفيذي "باىتمام بالغ ،انو بعد  16عاماً
من اعتماده فان ىناك فقط  27دولة عضو في االتحاد األفريقي قد

صادقت عمى البروتوكول المنشأ لممحكمة ،ومن بين ذلك العدد ىناك فقط
 7دول قد أصدرت اإلعالن المنصوص عميو بموجب المادة  )6( 34من
ا لبروتوكول الذي يسمح لألفراد والمنظمات غير الحكومية بعرض قضاياىا
أمام المحكمة" .وقد حث ىذه الدول األعضاء التي لم تقم بذلك أن
تصادق عمى البروتوكول وتصدر اإلعالن المطموب بموجب أحكام المادة
 )6( 34من البروتوكول .وقد حث المجمس التنفيذي أيضاً "الدول
األعضاء المعنية التي لم تصادق بعد عمى البروتوكول ولم تصدر

اإلعالن أن تقوم بذلك قبل يناير  ،"2016وذلك إظيا اًر اللتزاميا

باالحتفال بعام  2016عاماً لحقوق اإلنسان في أفريقيا.

 .82ومنذ يناير  2014ىناك دولتان فقط ىما الجميورية العربية الصحراوية
الديمقراطية وجميورية بنين قد صدقتا عمى البروتوكول ،وقد تم إخطار
المحكمة بان بعض الدول قد أكممت إجراءات المصادقة الوطنية عمى
البروتوكول ولكنيا لم تودع صكوك المصادقة بعد لدى الجية المختصة
في االتحاد األفريقي .وتغتنم المحكمة ىذه الفرصة لحث ىذه الدول عمى
إكمال العمل بإيداع صكوك المصادقة.
 .83إن إنشاء المحكمة قد أنبنى في األساس عمى فكرة تحقيق التكامل القاري
واألمن والسمم ينبغي أن تعتمد عمى مؤسسات قوية لحقوق اإلنسان ،وان
إنشائيا أيضاً قد كان محاولة من القادة األفريقيين لمحاربة اإلفالت من
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العقاب وضمان أن منازعات األفراد والجماعات مع الدول األعضاء فيما
يخص حقوق اإلنسان تجد الحل في إطار عمل قضائي شامل.
 .84إن حقيقة أنو من بين  28دولة عضو منيا  7دول فقط قد أصدرت
اإلعالن المطموب تعني أن المحكمة لن يكون لدييا اختصاص لنظر
قضايا ضد نصف الدول األعضاء في االتحاد ألن ىذه الدول لم تصادق
بعد عمى البروتوكول المنشأ لممحكمة وتبعاً لذلك فانو لن يكون لممحكمة

القدرة القانونية الستالم الدعاوى المتعمقة بانتياكات حقوق اإلنسان من
أغمبية مواطني الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ألن دوليم اما لم

تصادق بعد عمى البروتوكول أو لم تصدر اإلعالن المطموب.
 .85وتجب اإلشارة إلى أن إنشاء المحكمة كان ييدف إلى تعزيز الحماية
وتمتع األفراد بحقوق اإلنسان .ولكن ما يؤسف لو أنو وبعد إنشاء المحكمة
يحرم ذات األفراد من الوصول إلييا.
 .86ومن ناحية إدارية ،فان عدم كفاية الموارد البشرية والمالية قد أثرت عمى
تسيير المحكمة وأداءىا لمياميا بشكل سمس .وعمى الرغم أن المجمس
التنفيذي قد اعتمد  44وظيفة لمكتب قمم المحكمة في  ،2012فان ذات
المجمس لم يعتمد اال في مايو  2013التمويل الالزم لتعيين بعض من
ىؤالء الموظفين .وفي مايو  2014أكممت المحكمة تعيين  8موظفين من
ذلك العدد ،والذين استمموا مياميم في أغسطس .2014
 .87وان التعيين فيما تبقى من وظائف قد تم ايقافو لعدم توفر الموارد المالية،
وليس ىناك من مؤشر يدل عمى متى سيتوفر ىذا التمويل إلكمال
عمميات التعيين.
 .88إن عدم اليقين فيما يتعمق بتوفر التمويل لو آثاره الخطيرة عمى قدرة
المحكمة عمى القيام بمياميا بفاعمية ،ويترك إدارة العدالة تحت رحمة
توفر التمويل من عدمو .كما أنو يمقي بظاللو عمى استقاللية المحكمة،
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وبصفة خاصة ،عمى قدرتيا في رسم صورة حقيقية وفاعمة لييئة قضائية
قارية.
 .89ولذلك فان المحكمة ترحب بقرار المجمس التنفيذي في يونيو ،2014
والذي يطمب من المحكمة بالتعاون مع لجنة الممثمين الدائمين ومفوضية
االتحاد األفريقي بإجراء دراسة جدوى عن إنشاء صندوق ائتماني لممحكمة
يشتمل عمى وجو خاص عمى اآلثار المالية المترتبة عمى مساىمات الدول
األعضاء المقدرة وتقديم تقرير بذلك لدورة المجمس التنفيذي في يونيو
 .2015وسيتم تقديم ىذه الدراسة لممجمس في يونيو .2015
 .90ومشكمة أخرى تواجو المحكمة في الوقت الراىن ىي النقص الحاد في
مساحات المكاتب .ورغم ان حكومة البمد المستضيف قد شرعت في تأمين
مبنى مؤقت آخر لحل ىذه المشكمة ،ومع ذلك فانو من الضروري التأكيد
عمى أن الحل النيائي ليذه المشكمة سيكون من خالل بناء مقر دائم
لممحكمة.
 .91وان ما يشغل المحكمة انو وبعد كل ىذا العدد من سنوات اإلقامة في
وتشير المحكمة غمى أن ىناك الكثير من األعمال التي تم القيام بيا في
المراحل التحضيرية لبناء المقر الدائم لممحكمة ،اال ان مرحمة البناء
الفعمي لم تبدأ بعد.
 .92ان المحكمة ،ورغم ذلك ،تعبر عن امتنانيا لحكومة جميورية تنزانيا
المتحدة ،البمد المستضيف لمقر المحكمة عمى الجيد الذي بذلتو لتوفر
لممحكمة مبان مؤقتة تستخدميا كمقر ليا ضمن بقية التسييالت األخرى
التي تم توفيرىا .وان المحكمة أيضاً تقدر الدعم الذي وجدتو من كل

الشركاء الخارجيين.
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 )2التوصيات:
 .93إذا كان لممحكمة أن تحقق مساىمة فعالة في تطور القارة ،فان عمى
الدول األعضاء أن توفر ليا المعدات الالزمة وتساندىا في أداء مياميا.
وفي ىذا الصدد ،تتقدم المحكمة بالتوصيات التالية لالعتماد من قبل
مؤتمر االتحاد:
 )1ان عمى جميع الدول األعضاء في االتحاد أن تصادق عمى البروتوكول
المنشئ لممحكمة وأن تودع اإلعالن المنصوص عميو بموجب المادة
 )6( 34قبل يناير .2016
 )2إن عمى االتحاد األفريقي أن يظير التزامو بمثل ومبادئ حقوق اإلنسان
بإزالة شرط اإلعالن المنصوص عميو في المادة .)6( 34
 )3وعمالً بأحكام المادة  30من البروتوكول ينبغي عمى الدول األعضاء
أن تمتزم التزاماً غير مشروط باالمتثال ألحكام المحكمة.

 )4عمى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات توفير الموارد الالزمة لتمكين
المحكمة من القيام بالتعيين لشغل الوظائف المعتمدة في ىيكل قمم
المحكمة وفق قرار المجمس التنفيذي في يناير .2012
 )5عمى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات اعتماد الدراسات التي قامت
بيا المحكمة من أجل:
 إنشاء آلية منتظمة لرصد ورفع تقارير المحكمة.
 إضفاء الصفة المؤسسية عمى الحوار القضائي القاري.
 إنشاء صندوق العون القانوني.
 اعتماد الوثيقة المفاىيمية بشأن إعالن عام  2016عاماً لحقوق
اإلنسان في أفريقيا.
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الممحق ()1
قائمة بأسماء قضاة المحكمة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
حتى تاريخ ديسمبر 2014

الرقم

االسم

الفترة
المدة االنتياء

الدولة

.1

حضرة القاضي السيد /اوجستينو رمضاني

6

2016

تنزانيا

.2

حضرة القاضي السيدة /اليسي نوانووري تومسون

6

2016

نيجيريا

.3

حضرة القاضي السيد /جيرار نيونجيكو

6

2012

بوروندي

.4

حضرة القاضي السيد /فتساح أوجرجوز

6

2016

الجزائر

.5

حضرة القاضي السيد /دانكان تامباال

6

2016

مالوي

.6

حضرة القاضي السيد /سيمفا اوري

6

2020

كوت ديفوار

.7

حضرة القاضي السيد /الحاجي جيسي

6

2012

السنغال

.8

حضرة القاضي السيد /بن كيوكو

6

2012

كينيا

.9

حضرة القاضي السيد /رافع بن عاشور

6

2020

تونس

.10

حضرة القاضية السيد /سالومي بوسا بالونجي

6

2020

أوغندا

.11

حضرة القاضي السيد /انجيمو فاسكو ماتوس

6

2020
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