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المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
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التقرير نصف السنوي

أل نشطة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
2015 يناير – يونيو

أوالً :تقديـــم
 .1تأسست المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب (المحكمة) بموجب المادة  1مف
البروتوكوؿ الخاص بالميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب المعني بإنشاء
محكمة أفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب ( سيشار إليو فيما يمي بػ "البروتوكوؿ")،
والذي اعتمدتو آنذاؾ منظمة الوحدة األفريقية ( )OAUفي  9يونيو  1998في
واجادوجو عاصمة بوركينافاسو ،ودخؿ البروتوكوؿ حيز النفاذ في  25يناير
. 2004
 .2وتتألؼ المحكمة ،التي بدأت نشاطيا عاـ  ،2006مف أحد عشر قاضياً ومقرىا مدينة
أروشا بجميورية تنزانيا المتحدة.

 .3تنص المادة  31مف البروتوكوؿ عمى أنو " :يتعين عمى المحكمة رفع تقرير إلى

الدورات العادية لمؤتمر القمة األفريقية حول أنشطتها .ويحدد هذا التقرير ،عمى

وجه الخصوص ،الحاالت التي لم تمتثل فيها دولة ما لألحكام والق اررات الصادرة

عن المحكمة".

 .4ىذا التقرير نصؼ السنوي ألنشطة المحكمة ،تـ إعداده مف وحي ما تنص عميو
المادة المذكورة أعاله .وىو يصؼ األعماؿ واألنشطة التي قامت بيا المحكمة
خالؿ الفترة مف يناير إلى يونيو  ، 2015خاصة األنشطة القضائية واإلدارية
والترويجية التي تمت وكذلؾ ما يتعمؽ بتنفيذ ق اررات المجمس التنفيذي ذات الصمة
بتأدية أعماؿ المحكمة.
ثانياً :حالة المصادقة عمى البروتوكول وايداع اإلعالن الخاص بقبول اختصاص المحكمة
بتمقي دعاوى وطمبات من األفراد والمنظمات يير الحكومية

 .5حتى نياية مايو  ،2015بمغ عدد الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي التي صادقت
عمى البروتوكوؿ ثماني وعشريف ( )28دولة وىي :الج ازئر ،بنيف ،بوركينا فاسو،
بوروندي ،الكونغو ،كوت ديفوار ،جزر القمر ،الجابوف ،جامبيا ،غانا ،كينيا ،ليبيا،
ليسوتو ،ماالوي ،مالي ،موريتانيا ،موريشيوس ،موزمبيؽ ،النيجر ،نيجيريا ،أوغندا،
1

رواندا ،الجميورية الصحراوية الديمقراطية ،السنغاؿ ،جنوب أفريقيا ،تنزانيا ،توجو،
تونس( .أنظر جدول .)1
 .6ومف بيف تمؾ الدوؿ ( )28الثماني والعشريف ،لـ يوقع عمى اإلعالف الخاص بقبوؿ
اختصاص المحكمة بتمقي دعاوى وطمبات مف األفراد ومف المنظمات غير
الحكومية إال ( )7سبع دوؿ فقط وىي بالتحديد :بوركينا فاسو ،كوت ديفوار ،غانا،
ماالوي ،مالي ،رواندا ،تنزانيا( .أنظر جدول .)2
جدول  : 1قائمة بالدول األعضاء التي صادقت عمى البروتوكول
مسمسل

الدولـة

تاريخ التوقيع

تاريخ المصادقة أو االنضمام

تاريخ اإليداع

1

الجزائر

1999/07/13

2003/04/22

2003/06/03

2

بنيف

1998/06/09

2014/08/22

2014/08/22

3

بوركينا فاصو

1998/06/09

1998/12/31

1999/02/23

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

الجابوف

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

2

جدول  : 1قائمة بالدول األعضاء التي صادقت عمى البروتوكول
مسمسل

الدولـة

تاريخ التوقيع

تاريخ المصادقة أو االنضمام

تاريخ اإليداع

13

ليسوتو

1999/10/29

2003/10/28

2003/12/23

14

ماالوي

1998/06/09

2008/09/09

2008/10/09

15

مالي

1998/06/09

2000/05/10

2000/06/20

16

موريتانيا

1999/03/22

2005/05/19

2005/12/14

17

موريتيوس

1998/06/09

2003/03/03

2003/03/24

18

موزمبيؽ

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 الصحراوية

2010/07/25

2013/11/27

2014/01/27

23

السنغاؿ

1998/06/09

1998/09/29

1998/10/30

24

جنوب أفريقيا

1998/06/09

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

أوغندا

2001/02/01

2001/02/16

2001/06/06

 #عدد الدول  ،54عدد الدول الموقعة  ،52عدد الدول المصادقة  ،28عدد الدول المودعة .28
(المصدر :موقع االتحاد األفريقي) www.au.int
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جدول  : 2قائمة بالدول األعضاء التي وقعت عمى اإلعالن والمادة )6( 34
مسمسل

الدولة

تاريخ التوقيع

تاريخ اإليداع

1

بوركينا فاسو

1998/07/14

1998/07/28

2

كوت ديفوار

2013/06/19

2013/07/23

3

غانا

2011/02/09

2011/03/10

4

ماالوي

2008/06/09

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

إجمالي ( )7دول( ،المصدر :الموقع اإللكتروني لالتحاد األفريقي ) www.au.int

ثالثاً :التشكيل الحالي لهيئة المحكمة:
 .7التشكيؿ الحالي لييئة المحكمة موضح في المرفق ( )1ليذا التقرير.
رابعاً :األنشطة التي قامت بها المحكمة:
 .8قامت المحكمة ،خالؿ الفترة قيد االستعراض ،بعدد مف األنشطة القضائية وغير
القضائية.
 -1المسائل القضائيـــة
 .9األنشطة القضائية التي قامت بيا المحكمة تتعمؽ بتمقي ومعالجة مسائؿ قضائية،
وعمى نحو خاص ما يتصؿ بمعالجة الدعاوى والعرائض ،وتنظيـ جمسات االستماع
العمنية ،واصدار األحكاـ والق اررات.

4

 .10تسممت المحكمة خالؿ الفترة مف يناير إلى يونيو  2015عدد سبعة ( )7دعاوى
جديدة .ونود أف نشير ىنا إلى أف إجمالي عدد عرائض الدعاوى المرفوعة إلي
المحكمة منذ إنشائيا بمغ أربعيف ( )40دعوى ،بينما وصؿ عدد الطمبات المقدمة
لمحصوؿ عمى رأي استشاري ثمانية ( )8طمبات.
أ  -معالجة الدعاوى والطمبات المقدمة:
 .11تواصؿ المحكمة معالجة الدعاوى وطمبات الحصوؿ عمى آراء استشارية
المعروضة عمييا.
 .12وخالؿ الفترة قيد االستعراض ،فصمت المحكمة في عدد ( )2قضية وأنجزت طمبيف
خاصيف بالحصوؿ عمى رأي استشاري .وبيذا يصؿ إجمالي عدد القضايا التي
فصمت فييا المحكمة إلى ست وعشريف ( )26قضية ،واجمالي عدد طمبات اآلراء
االستشارية التي أنجزتيا المحكمة إلى سبعة ( )7طمبات( .أنظر جدول )3
 .13الجدوؿ  3أدناه يوضح الدعاوى والطمبات التي بتت فييا المحكمة خالؿ الفترة قيد
االستعراض.
جدول  : 3الدعاوى والطمبات التي أنهتها المحكمة خالل الفترة من يناير – يونيو 2015

مسائل المنازعات
الرقم

رقم العريضة

المدعي

المدعي عميه

تاريخ االستالم

1

2011/013

ورثة الراحمين /نوربرت

بوركينا فاسو

2014/6/7

2

2013/001

المتسمسل

زونغو ،عبد اهلل نيكيما

تاريخ صدور
الحكم /القرار /الرأي

2015/6/5

الممقب بابالسي ،إرنست
زونغو وبميز إيمبودو
والحركة البوركينية
لحقوق االنسان

والشعوب ضد بوركينا

فاسو (طمب تعويضات)
2014/3/19

مشروع الحقوق

االجتماعية واالقتصادية
والمساءلة (سيراب)

5

2015/6/5

جدول  : 3الدعاوى والطمبات التي أنهتها المحكمة خالل الفترة من يناير – يونيو 2015

مسائل المنازعات
الرقم

المتسمسل

3

المدعي عميه

رقم العريضة

المدعي

2014/001

تحالف المحكمة

تاريخ االستالم

2014/3/28

تاريخ صدور

الحكم /القرار /الرأي

2015/6/5

الجنائية الدولية،
ومشروع الدفاع القانوني
ومركز تطوير الموارد

والتوثيق ومركز التوثيق
المرأة المحامية.

 .14كؿ الق اررات التي أتخذت بشأف الموضوعات المذكورة عاليو تـ إبالغيا لألطراؼ
ولمفوضية االتحاد األفريقي ولكافة الدوؿ األعضاء مف خالؿ مفوضية االتحاد
األفريقي وذلؾ طبقاً لممادة  29مف البروتوكوؿ.

 .15يوجد قيد نظر المحكمة حالياً عدد ستة عشر ( )15طمباً نزاعياً ،متضمنة طمب ًا

واحداً لمتعويض وطمباً واحداً لممراجعة ،وكذا طمباً واحداً لرأي استشاري ،وتقوـ
المحكمة بمعالجة وتناوؿ تمؾ الطمبات وفقاً لألحكاـ ذات الصمة في البروتوكوؿ

والنظاـ الداخمي لممحكمة.

 .16الجدوؿ ( )4الوارد أدناه يوضح القضايا والطمبات قيد نظر المحكمة حتى يونيو .2015
جدول  : 4الدعاوى والطمبات قيد نظر المحكمة
م

رقم العريضة/

المدعي

الدولة المدعي

تاريخ االستالم

1

2012/006

المجنة األفريقية

جميورية كينيا

12/05/18

الطمب

عميها

مالحظات
عقدت

المحكمة

جمسة

لحقوؽ اإلنساف

إستماع عمنية بشأف ىذه

والشعوب

المسألة في يومي  27و28
نوفمبر  .2014وقد قامت
المحكمة بإشراؾ األطراؼ

في محاولة لمتوصؿ إلى
تسوية ودية طبقاً لممادة 57
مف النظاـ الداخمي لممحكمة.

6

جدول  : 4الدعاوى والطمبات قيد نظر المحكمة
م

رقم العريضة/

المدعي

الدولة المدعي

تاريخ االستالم

2

2013/002

المجنة األفريقية

ليبيا

2013/01/31

3

2013/006

ويمفريد أونيانجو

4

2013/007

محمد أبو بكاري

5

2014/001

جمعية حماية

الطمب

عميها

مالحظات
قامت

المحكمة

بإخطار

لحقوؽ اإلنساف

المدعي

باستمرار

رفض

والشعوب

الدولة

المدعي

عمييا

االستجابة لعريضة الدعوى.
نجانيا و 9آخريف

جميورية تنزانيا

2013/07/23

عقدت

جمسة

االستماع

جميورية تنزانيا

2013/10/08

عقدت

جمسة

االستماع

المتحدة
المتحدة

كوت ديفوار

العمنية في  21مايو .2015
العمنية في  22مايو .2015

2014/07/12

باب المرافعات مازاؿ مفتوحاً.

6

2014/002

فاوستف أوينتيجي

رواندا

2012/08/06

باب المرافعات مازاؿ مفتوحاً.

7

2014/003

إنجابير فيكتوار

رواندا

2014/10/03

باب المرافعات مازاؿ مفتوحاً.

8

2015/001

أرماند جييي

تنزانيا

2014/12/10

9

2015/003

ياكوبا تراوري

مالي

2014/12/29

باب المرافعات مازاؿ مفتوحاً.

10

2015/002

كينيدي أوينو

تنزانيا

2015/01/05

باب المرافعات مازاؿ مفتوحاً.

11

2015/004

آندرو أمبروز

تنزانيا

2015/01/13

باب المرافعات مازاؿ مفتوحاً.

12

2015/005

توبياس مانجا ار

تنزانيا

2015/02/06

باب المرافعات مازاؿ مفتوحاً.
باب المرافعات مازاؿ مفتوحاً.

13

2015/006

14

2015/007

15

2015/008

16

2014/001

حقوؽ اإلنساف

أوموىو از

مانجو وشكراني

ماسيجينيا مانجو
نجو از فايكنج،

تنزانيا

2015/02/11

باب المرافعات مازاؿ مفتوحاً.

2015/03/16

باب المرافعات مازاؿ مفتوحاً.

2015/04/08

باب المرافعات مازاؿ مفتوحاً.

وجوف نجو از
عمى راجابو

تنزانيا

وأربعة آخروف
شكراني و6

تنزانيا

آخروف
طمبات المراجعة والتعويض
فرانؾ ديفيد

تنزانيا

أوماري
7

2014/6/30

طمب مراجعة حكـ

جدول  : 4الدعاوى والطمبات قيد نظر المحكمة
م

رقم العريضة/

المدعي

الدولة المدعي

تاريخ االستالم

17

2013/004

لوىي عيسى

بوركينا فاسو

2015/1/9

ـ

رقم الطمب

الجهة مقدمة الطمب

1

2014/002

طمب لمحصوؿ عمى رأى استشاري – الممتقى األفريقي

الطمب

عميها

مالحظات
طمب تعويض

كوناتيو
طمبات الحصول عمى رأي استشاري

لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف (رادو)

مالحظات
تـ

إحالة

األعضاء

الطمب
واجيزة

لمدوؿ
االتحاد

األفريقي.

الجدول  :5طمبات العرائض التي قدمت ولم يكن لممحكمة اختصاص نظرها
ـ

المدعي

الدولة المدعى عميها

1

بينجاؿ كريـ

فرنسا

2015/01/05

2

شي ميازاكي

الياباف

2015/03/05

مالحظات

تاريخ االستالم

الدولة المدعى عمييا ليست عضوا
في االتحاد االفريقي
الدولة المدعى عمييا ليست عضوا

في االتحاد االفريقي

ب – الدورات التي عقدت:
 .17عقدت المحكمة ،خالؿ الفترة قيد االستعراض ،دورتيف عاديتيف كما يمي-:
أ .الدورة السادسة والثالثوف العادية في الفترة مف  9إلى  27مارس  ،2015في
أروشا بتنزانيا.
ب .الدورة السابعة والثالثوف العادية في الفترة مف  18مايو إلى  5يونيو  ،2015في
أروشا بتنزانيا.
ج – جمسات االستماع العمنية:
 .18في الفترة مف يناير حتى يونيو  2015عقدت المحكمة جمستي استماع عمنيتيف
وذلؾ لالستماع لمدفوعات الشفيية مف جانب أطراؼ الدعاوى.
8

 .19الجدوؿ رقـ  6الوارد ادناه ،يوضح جمستي االستماع العمنيتيف المتيف تـ عقدىما
خالؿ الفترة قيد االستعراض.
جدول  – 6جمسات االستماع العمنية خالل الفترة قيد االستعراض
م

1

رقم العريضة

المدعي

تاريخ جمسة

الغرض من

االستماع

الجمسة

 21مايو

تمقي الدفوعات

2015

الشفيية مف

اونيانجو

أطراؼ الدعوى

نجاني و9

مالحظات

الدولة
المدعي
عميها

2013/006

ويمفريد

تنزانيا

الطرفاف مثميما محاموف
وقدموا دفوعاً شفيية.

آخريف

2

 22مايو
2015

تمقي الدفوعات
الشفيية مف

2013/007

محمد أبو
بكاري

تنزانيا

أطراؼ الدعوى

الطرفاف مثميما محاموف
وقدموا دفوعاً شفيية.

د  -االمتثال لألوامر القضائية الصادرة عن المحكمة
 .20تنص المادة  31مف البروتوكوؿ عمى أنو عندما تقوـ المحكمة برفع تقرير أنشطتيا

إلى اجتماع القمة فإنو... " :يجب عمى المحكمة أن تحدد ،عمى وجه الخصوص،
الحاالت التي لم تمتثل فيها دولة ما لحكم صادر عن المحكمة".

 .21وقد قدمت المحكمة خالؿ الدورات العادية الرابعة والعشريف والخامسة والعشريف
والسادسة والعشريف لممجمس التنفيذي ما يفيد باستمرار عدـ امتثاؿ ليبيا ألمر
المحكمة الصادر بتاريخ  15مارس  2013والذي يقضي بضرورة اتخاذ إجراءات
رراتو باألرقاـ(EX.CL/Dec.809(XXIV
تحفظية ،وقد حث المجمس التنفيذي في ق ا

و) EX.CL/Dec.842(XXVو) EX.CL/Dec.865(XXVIالدوؿ األعضاء عمى
االلتزاـ غير المشروط باألحكاـ الصادرة عف المحكمة واالمتثاؿ ليا.
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 .22وحتى اآلف ،وبعد مرور أكثر مف عاميف عمى أمر المحكمة وارساؿ الدعوى إلى
ليبيا ،فإف األخيرة لـ تبد أي إشارة إلى إجراءات اتخذتيا أو تنوي اتخاذىا لتنفيذ
أمر المحكمة ،كما أنيا لـ تستجب بأي شكؿ مف األشكاؿ لمدعوى ذاتيا.
 .23في  23يونيو  ،2014أصدرت المحكمة األفريقية حكماً يتعمؽ بدعوى طمب
تعويض مقدـ مف المدعي صاحب العريضة رقـ  2011/011وىو "القس

كريستوفر إمتيكيال" ضد جميورية تنزانيا المتحدة .وكاف الطمب قد تـ تقديمو في
أعقاب الحكـ الصادر في عرائض الدعاوى بالضـ باألرقاـ  009لعاـ 2011
المقدـ مف جمعية تنجانيقا القانونية ومركز القانوف وحقوؽ اإلنساف ضد جميورية
تنزانيا المتحدة ،و 011لعاـ  2011المقدـ مف القس كرستوفر إمتيكيال ضد
جميورية تنزانيا المتحدة والذي صدر في  14يونيو .2013
 .24وفي الحكـ الذي أصدرتو ،فإف المحكمة تعمف:
" )1أف الحكـ الصادر عف المحكمة في  14يونيو  2013في العريضة
بالضـ رقـ  009لسنة  ،2011جمعية تنجانيقا القانونية ومركز القانوف
وحقوؽ اإلنساف ضد جميورية تنزانيا المتحدة والعريضة رقـ
 2011/011القس كريستوفر إمتيكيال ضد جميورية تنزانيا المتحدة
يشكالف في حد ذاتيما شكال كافياً لمتعويض عف األضرار غير المالية.
 )2أف مطالب مقدـ العريضة المتعمقة بالخسائر المالية لـ تثبت ولـ يثبت ما
يبررىا ،فرفضت بموجبو.
 )3لـ تثبت دعاوى مقدـ العريضة المتعمقة بتغطية التكاليؼ القانونية،
ورفضت بموجبو.
 )4أمرت الدولة المدعى عمييا بموجبو أف تقدـ إلى المحكمة ،في غضوف
ستة أشير اعتبا اًر مف تاريخ صدور ىذا الحكـ ،تقري اًر عف التدابير التي
إتخذتيا امتثاال لحكـ المحكمة الصادر في  14يونيو  ،2013بشأف
10

العريضة بالضـ رقـ  009لعاـ  ،2011جمعية تنجانيقا القانونية ومركز
القانوف وحقوؽ اإلنساف ضد جميورية تنزانيا المتحدة والعريضة رقـ
 2011/011القس كريستوفر إمتيكيال ضد جميورية تنزانيا المتحدة.
 )5وأمرت بموجبو أيضاً الدولة المدعى عمييا بأف تنشر الحكـ ومشتمالتو
كما أمرت بو المحكمة في الفقرة  45مف ىذا القرار ،في غضوف ستة

( )6أشير مف تاريخ ىذا القرار .ويتعمؽ ذلؾ بالمنشورات التالية:
أوالً .الممخص الرسمي لمحكـ الصادر في  14يونيو  2013الذي تـ
إعداده مف قبؿ قمـ المحكمة بالمغة اإلنجميزية ،والذي يجب
ترجمتو إلي المغة السواحيمية عمى حساب الدولة المدعى عمييا،
وينشر بالمغتيف ،مرة واحدة في الجريدة الرسمية ومرة واحدة في
إحدى الصحؼ القومية الكبرى واسعة االنتشار.
ثانياً .مجمؿ الحكـ الصادر في  14يونيو  2014بالمغة اإلنجميزية،
عمى الموقع الرسمي لمدولة المدعى عمييا واالحتفاظ بو ىناؾ

لمدة عاـ.
 )6وفي غضوف مدة ( 9تسعة) أشير مف تاريخ صدور ىذا القرار ،يجب
عمى الدولة المدعى عمييا أف تقدـ تقري ار مفصال عف التدابير المتخذة
إلنفاذ ما ورد بالفقرة  5أعاله.
 )7وفقا لممادة  30مف النظاـ الداخمي لممحكمة ،يتحمؿ كؿ طرؼ
المصاريؼ الخاصة بو".
 .25أمرت المحكمة الدولة المدعى عمييا بتقديـ تقرير إلى المحكمة عف التدابير التي
اتخذتيا لالمتثاؿ لحكـ المحكمة في العريضة المدمجة رقـ  ،2011/009جمعية
تنجانيقا القانونية ضد تنزانيا ورقـ  2011/011كريستوفر إمتيكيال ضد تنزانيا،
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الصادر في  14يونيو  .2013وينبغي تقديـ التقرير المذكور في غضوف ستة
أشير مف تاريخ صدور القرار ،وىو  13يونيو .2014
 .26وفي مذكرة شفوية مؤرخة في  14أبريؿ  ،2015وتسمميا قمـ المحكمة في 17
أبريؿ  ،2015قدمت الدولة المدعى عمييا (بعد إنقضاء الميمة الزمنية) ،تقري ار عف
اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التدابير التي أمرت بيا المحكمة.
 .27وفيما يتعمؽ بالتدابير الدستورية والتشريعية وغيرىا مف االجراءات الالزمة التي
دعي إلى اتخاذىا في غضوف فترة زمنية معقولة لوضع معالجة لالنتياكات التي
وجدتيا المحكمة ،أعمنت الدولة المدعى عمييا أف ىذا ىذه المسائؿ ىي قيد
المراجعة حاليا كجزء مف عممية المراجعة الدستورية ،التي كانت قد بدأت بالفعؿ
عندما نوقشت طمبات الضـ وطمب اجراء التعويض الذيف أتخذ بشأنيما القرار .وقد
أجريت عممية مراجعة الدستور في إطار قانوف المراجعة الدستورية ،الفصؿ ،83
ومؤخر ،قانوف مراجعة الدستور الجديد ،والفصؿ  ،83لعاـ  .2014وكجزء مف
اً
ىذا اإلطار القانوني ،تولت لجنة مراجعة الدستور قيادة ىذه العممية ،بما في ذلؾ،

مف بيف أمور أخرى ،التنسيؽ وجمع وجيات نظر الرأي العاـ ،مف خالؿ المنتديات
المختمفة بشأف القضايا التي يجب أف يشمميا الدستور.
 .28وتؤكد الدولة المدعى عمييا أف مسألة المشاركة في الشؤوف العامة والمرشحيف
المستقميف قد نظرت في سياؽ عممية مراجعة الدستور .وقد عكست المادة )1( 33
مف المشروع األوؿ لمدستور الجديد( 2013 ،النسخة األولى) توافقا مع أحكاـ
المادة  )1( 13مف الميثاؽ .وتنص المادة ( )1( 117ج) مف المسودة األولى
عمى أف المرشح لالنتخابات البرلمانية يمكف أف يقدـ مف قبؿ األحزاب السياسية أو
المرشحيف المستقميف .وقد تـ تعييف أحكاما مماثمة بشأف الترشيحات لالنتخابات
الرئاسية في المادة ( 75ز).
 .29إف المسودة الثانية "لمدستور الجديد" الصادرة بتاريخ  22يناير  ،2014قد حافظت
عمى االحكاـ سالفة الذكر في المواد ( )1( 125 ،)1( 34ج) و( )1( 79و)
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عمى التوالي .وقد تـ عرض ىذه المسودة الثانية لممناقشة والتصويت عمييا مف قبؿ
الجمعية التأسيسية ،ونتج عنيا مشروع الدستور المقترح في أكتوبر  .2014ومرة
أخرى ،فقد تـ اإلبقاء عمى ىذه األحكاـ في المواد ( )1( 140 ،)1( 43ج) و88
(( )1و) .وكاف مف المقرر في األصؿ أف يقدـ مشروع الدستور لالستفتاء عميو
في  30أبريؿ  ،2015ولكف نسبة ألنو لـ يتـ االنتياء مف عمميات تسجيؿ
الناخبيف في الوقت المحدد وال تزاؿ العممية جارية ،فإنو سيتـ اإلعالف عف الموعد
الجديد إلجراء االستفتاء في حينو .وتؤكد الدولة المدعى عمييا أيضا أف ىذه
القضايا ستحؿ دفعة واحدة عندما تعرؼ نتيجة االستفتاء وأنيا تتعيد بإبقاء
المحكمة عمى عمـ بالتطورات الجارية في ىذا الصدد.
 .30وقد أمرت المحكمة أيضا الدولة المدعى عمييا بنشر الممخص الرسمي لمحكـ في
الدعوى بالضـ رقـ  009لعاـ  ،2011جمعية تنجانيقا القانونية ومركز القانوف
وحقوؽ اإلنساف ضد جميورية تنزانيا المتحدة والعريضة رقـ  2011/011القس
كريستوفر إمتيكيال ضد جميورية تنزانيا المتحدة ،الذي أعد مف قبؿ قمـ المحكمة،
فضال عف ترجمة إلى المغة السواحيمية لذلؾ الممخص في الجريدة الرسمية وفي
إحدى الصحؼ القومية الكبرى واسعة االنتشار .ولـ تقدـ الدولة المدعى عمييا إلي
المحكمة التدابير المتخذة لإلمتثاؿ ليذا األمر.
 .31وقد أمرت المحكمة أيضاً الدولة المدعى عمييا بنشر الحكـ بالكامؿ بشأف الدعوى

بالضـ رقـ  ،2011/009جمعية تنجانيقا القانونية ومركز القانوف وحقوؽ اإلنساف
ضد جميورية تنزانيا المتحدة والعريضة رقـ  2011/011القس كريستوفر إمتيكيال
ضد جميورية تنزانيا المتحدة ،الصادر في  11يونيو  ،2013بالمغة اإلنجميزية،
في الموقع الرسمي لمدولة المدعى عمييا في غضوف ستة أشير مف تاريخ إصدار
الحكـ ،وضماف أف يظؿ متاحاً ىناؾ لمدة عاـ .وينبغي عمى الدولة المدعى عمييا
نشر كامؿ منطوؽ الحكـ عمى موقع الحكومة الرسمي في موعد أقصاه 12

ديسمبر  ،2014وضماف أف يظؿ متاحاً حتى  12ديسمبر .2015
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 .32و ترى المحكمة أنو لـ تكف ىناؾ إجراءات ممموسة لإلمتثاؿ لقرار المحكمة.
 -1األنشطـة يير القضائيـــة:
 .33األنشطة غير القضائية الرئيسية التي قامت بيا المحكمة خالؿ الفترة قيد
االستعراض يمكف عرضيا فيما يمي-:
أ  -مشاركة المحكمة في مؤتمرات القمة لالتحاد األفريقي:
 .34شاركت المحكمة في الدورة العادية التاسعة والعشريف لمجنة الممثميف الدائميف في
الفترة مف  21إلى  23يناير  ،2015والدورة السادسة والعشريف العادية لممجمس
التنفيذي في الفترة مف  27إلى  28يناير  .2015كما شاركت في القمة الرابعة
والعشريف لمؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات باالتحاد األفريقي والتي انعقدت في
الفترة مف  30إلى  31يناير  2015في أديس أبابا بأثيوبيا.
ب – تنفيذ ق اررات المجمس التنفيذي:
 .35في دورتو العادية الخامسة والعشريف التي ُعقدت في شير يونيو  ،2014أصدر
المجمس التنفيذي ق ارره رقـ ) ، EX.CL/Dec.842(XXVالذي أفاد بأف المجمس قد
أُحيط عمماً بتوصيات المحكمة المتعمقة بتأسيس وقؼ أو صندوؽ إئتماني خاص

بيا ،وطمب مف المحكمة القياـ بإعداد دراسة حوؿ جدوى إنشاء مثؿ ىذا الصندوؽ
بالتعاوف مع كؿ مف لجنة الممثميف الدائميف ومفوضية االتحاد األفريقي ،مع
التركيز بشكؿ خاص عمى اآلثار المالية المترتبة عمى تقييـ الدوؿ األعضاء ،ورفع
تقرير إلى الدورة العادية لممجمس التنفيذي في يونيو  .2015وتنفيذاً ليذا القرار

الصادر مف المجمس التنفيذي ،أعدت المحكمة ،بالتعاوف مع مفوضية االتحاد

األفريقي ولجنة الممثميف الدائميف ،ودراسة الجدوى المرفقة بيذا التقرير لمنظر فيو
مف قبؿ الييئات السياسية.
 .36في ق ارره بشأف تقرير أنشطة المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف الشعوب لعاـ
 2014بالرقـ ) ،Ex.CL/888(XXVIفإف المجمس التنفيذي:
14

" .1يحيط عمماً بتقرير أنشطة المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب
(المحكمة) لعاـ  ،2014والتوصيات الواردة فيو ،وكذلؾ الدراسات التي
قامت بيا المحكمة ،وعمى وجو الخصوص:
أ)

وضع آلية محددة لتقديـ تقارير الرصد؛

ب) إضفاء الطابع المؤسسي عمى الحوار القضائي القاري؛
ج)

إنشاء صندوؽ لمعوف القانوني.

د)

الوثيقة التوجييية لإلحتفاؿ بػ  2016عاـ أفريقيا لحقوؽ اإلنساف
مع التركيز بشكؿ خاص عمى حقوؽ المرأة.

 .2يفوض المحكمة لمقياـ بتنفيذ األنشطة المقترحة بحسب الموارد التي
خصصت ليا بالفعؿ وعبر حشد الموارد طوعياً مف خالؿ تقديـ
مساىمات في ىذا اإلطار ".

ج – تنفيذ بنود الموازنة المالية لعام :2015
 .37بمغت الموازنة المخصصة لممحكمة لمعاـ  1000570060( 2015دوال اًر أمريكياً)

منيا  801760154دوال اًر أمريكياً (تمثؿ نسبة  %80.5مف الميزانية) مف تمويؿ
الدوؿ األعضاء ،بينما بمغ المكوف الخاص بالتمويؿ المقدـ مف الجيات المانحة
 1,681,511دوال اًر أمريكياً (بنسبة  %19.5مف الميزانية).

 .38ووفقا لمتقديرات ،فإف الميزانية اإلجمالية المنفذة خالؿ النصؼ األوؿ مف السنة
المالية  ،2015قد بمغت  4,742,516دوال اًر أمريكياً ،وىو ما يمثؿ معدؿ تنفيذ

بنسبة  .٪ 47.2ويعكس ىذا المعدؿ حقيقة أف األنشطة الرئيسية في إطار برامج
الدعـ مف االتحاد األوروبي والوكالة االلمانية لمتعاوف الدولي ( )GIZلـ يتـ
إطالقيا بعد.
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 .39ويشمؿ ىذا المستوى مف التنفيذ مبمغ  400880088دوال اًر أمريكياً ضمف إطار
الميزانية الممولة مف الدوؿ األعضاء أو بمعدؿ تنفيذ  ٪50ومبمغ 654،428

دوال اًر أمركياً مف مساىمات المانحيف بمعدؿ تنفيذ بمغ .٪34.8
د  -عرض موازنة عـام 2016
 .40خالؿ أعماؿ الدورة السادسة والثالثيف العادية التي انعقدت في شير مارس
 ،2015نظرت المحكمة في مشروع موازنتيا المالية لمعاـ المالي  2016واعتمدتيا
ثـ تقدمت بيا إلى مفوضية االتحاد األفريقي إلحالتيا إلى المجنة الفرعية لمشئوف
اإلدارية والمالية ومسائؿ الميزانية التابعة لمجنة الممثميف الدائميف (سيطمؽ عمييا
فيما ىو آت المجنة الفرعية).
 .41وقد شاركت المحكمة في االجتماع الثاني لمجنة التخطيط الداخمي والميزانية
( ،)IBSFCيومي  1و 2أبريؿ  2015في أديس أبابا (إثيوبيا) لمناقشة وتعزيز
ميزانية االتحاد لعاـ  .2016وشاركت المحكمة في المشاورات مع الشركاء بشأف
الموازنة العامة لمعاـ  2016في  16و 17ابريؿ في أديس أبابا (إثيوبيا).
 .42وقد تـ تقديـ مشروع ميزانية المحكمة إلى المجنة الفرعية في  17مايو ،2015
خالؿ إجتماع خموة عقد في مكمي (اثيوبيا) .وقد بمغ مشروع ميزانية  2016مبمغ
الر أمريكياً ،منيا مبمغ  906620498دوالر مساىمة الدوؿ
 1200130984دو اً

األعضاء (الميزانية التشغيمية) ومبمغ  203510486دوال اًر مساىمة الشركاء

(لميزانية البرامج).

خامساً :تعيين الموظفين وتطوير قدراتهم:
( أ ) تعيين الموظفــين
 .43حتى شير يونيو  ، 2015لـ يكف مشغوالً مف الوظائؼ الػ  90الموجودة في
الييكؿ الوظيفي المعتمد لقمـ المحكمة إال  56وظيفة فقط ( 9منيا يشغميا موظفوف

مؤقتوف) .في مايو  ،2015عقدت المحكمة االختبارات لشغؿ عدد سبعة ()7
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وظائؼ مينية إضافية ،وشرعت في تسمية المرشحيف ،والذيف يتوقع أف يتولوا
مياميـ في يوليو  .2015وستتواصؿ عممية التعييف لشغؿ الوظائؼ المتبقية حتى
عاـ  ،2018بحسب توافر األمواؿ.
(ب) تطوير قدرات الموظفين
 .44خالؿ المدة قيد االستعراض شارؾ القضاة وموظفي قمـ المحكمة في عدد مف
األنشطة التدريبية التي استيدفت تعزيز قدراتيـ بيدؼ النيوض بمستوى اإلنتاجية.
 .45الجدوؿ  7الوارد أدناه يوضح األنشطة التدريبية التي ُنفذت خالؿ ىذه الفترة.
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جدول  – 7األنشطة التدريبية المنفذة في عام 2015
م

النشاط التدريبي

المؤسسة الممولة

المشاركون

التاريخ والمكان

اإلنجابية وحقوؽ المرأة
 5تصميـ

سياسات الدوؿ االعضاء

وتنفيذ

الموارد البشرية.

بشرية ومسئولي  2015أروشا –

موارد بشرية

 6دورات تدريبية في المغات الدوؿ االعضاء
(العربية،

مسئوؿ أوؿ موارد  17 – 7أبريؿ

االنجميزية،

مستمرة

الموظفيف

تنزانيا

لجميع أروشا  -تنزانيا

الفرنسية ،والسواحيمية)

سادساً :األنشطة الترويجيـــة
 .46قامت المحكمة خالؿ المدة قيد االستعراض بعدد مف األنشطة الترويجية التي
استيدفت النيوض بمستوى الوعي لدى األطراؼ صاحبة المصمحة بشأف وجود
المحكمة ،وقد تضمف ذلؾ تقديـ عروض توضيحية في ندوات ومؤتمرات قاـ
الشركاء بتنظيميا.
 .47وقد استقبمت المحكمة عدة زيارات مف االفراد والمؤسسات ومنيا عمى وجو
الخصوص ،زيارة فخامة يواكيـ جوؾ ،رئيس جميورية ألمانيا االتحادية في 5
فبراير  2015ضمف زيارتو الرسمية التي إمتدت لخمسة أياـ في تنزانيا.

سابعاً :المشاركة في مبادرات االتحاد األفريقي:
ُ .48دعيت المحكمة لممشاركة في عدة مبادرات لالتحاد األفريقي ومف بيف تمؾ
المشاركات:
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 )1االنتياء مف إعداد الورقة التوجييية حوؿ إعالف عاـ  2016عام ًا لحقوؽ
اإلنساف في إفريقيا مع التركيز عمى حقوؽ المرأة في أفريقيا ،وذلؾ في 14

مارس  2015بأديس أبابا ،أثيوبيا.
 )2في  16مارس  ،2015ألقى رئيس المحكمة كممة أماـ لجنة العدؿ وحقوؽ
اإلنساف بالبرلماف اإلفريقي في ميدراند (جنوب أفريقيا)،
 )3مشاركة رئيس المحكمة في االجتماع الفني األوؿ لمنبر ىيكمة الحكـ في أفريقيا
الذي عقد في الفترة مف  31-30مارس 2015 ،في جوىانسبرغ.

ثامناً :المشاركة في مبادرات الشركاء اآلخرين
 .49وقد شاركت المحكمة أيضا في أنشطة توعوية مف خالؿ العروض في الحمقات
الدراسية والمؤتمرات التي تنظميا األطراؼ المعنية األخرى أو مف قبؿ الشركاء،
ومف بينيا:
أ .مشاركة نائبة رئيس المحكمة في المؤتمر الػ  19لمييئات القضائية بدوؿ
الكومنولث ،الذي عقد في غالسكو ،اسكتمندا في الفترة مف  12إلى  16أبريؿ
.2015
ب .مشاركة نائب رئيس قمـ المحكمة في مؤتمر بروتوكوؿ مابوتو الذي عقد في
نيروبي  23فبراير .2015

تاسعا ً :العالقات بين المحكمة واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب:
 .50تواصؿ المحكمة والمجنة األفريقية االنخراط مع بعضيا البعض في تقوية أواصر
عالقتيما معاً وفي تعزيز التكامؿ المنصوص عميو في البروتوكوؿ .وفي ىذا

الصدد ،فقد قاـ الجانباف ،خالؿ الفترة قيد االستعراض ،ببحث سبؿ ووسائؿ تدعيـ
عالقتيما العممية والسعي إلى النيوض بجيود تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف في
19

القارة .وتواصؿ المؤسستاف التعاوف في عدد مف المبادرات منيا االحتفاؿ بػ 2016
عاـ أفريقيا لحقوؽ اإلنساف ،وانشاء معيد عموـ أفريقيا لحقوؽ اإلنساف واصدار
مطبوعات مشتركة حوؿ حقوؽ اإلنساف في أفريقيا.
 .51وبجانب األنشطة المذكورة أعاله ،فقد تـ تمثيؿ المحكمة في الدورة العادية السادسة
والخمسيف لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب التي ُعقدت في بانجوؿ،
جامبيا في أبريؿ ومايو .2015
عاش ارً :التعاون مع الشركاء الخارجيين:
 .52تواصؿ المحكمة العمؿ مع الشركاء الخارجييف في االضطالع بواليتيا .فقد واصؿ
الشريكاف الرئيسياف لممحكمة وىما المفوضية األوروبية ) (ECوالوكالة األلمانية
لمتعاوف الدولي ) (GIZدعميما لجيود بناء قدرات المحكمة وبرامجيا التوعوية،
وتضمف ذلؾ تدريب الموظفيف ،وتمويؿ البعثات التوعوية والمؤتمرات والندوات.
وتجدر اإلشارة ىنا إلى وجود شركاء آخريف لممحكمة منيـ برنامج األمـ المتحدة
اإلنمائي ) (UNDPوالمنظمة الفرنكفونية الدولية ).(OIF

حادي عشر :إتفاقية المقـــر:
 .53أشارت المحكمة في تقرير أنشطتيا لعاـ  2014الذي قُدـ إلى الدورة العادية
السادسة والعشريف لممجمس التنفيذي إلى أف حكومة الدولة المضيفة قد قدمت
لممحكمة تصميمات معمارية لممقر الدائـ المقترح لمدراسة وابداء الرأي .وتتواصؿ
المحكمة حالياً مع اإلدارة المعنية بمفوضية االتحاد األفريقي لمحصوؿ عمى
مساعدتيا بشأف دراسة تمؾ التصميمات والتقدـ باآلراء والتعميقات المناسبة إلبالغيا

لحكومة الدولة المضيفة.
 .54وري ثما يتـ االنتياء مف بناء المقر الدائـ ،ستظؿ كؿ مف المحكمة وحكومة الدولة
المضيفة تتابعاف أمر المقر مف أجؿ ضماف بيئة عمؿ مواتية لمموظفيف ولمقضاة.
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ثاني عشر :التقييم والتوصيــــات:
 )1التقــــييم:
 .55استمرت المحكمة ،خالؿ المدة قيد االستعراض ،في جيودىا المتميزة مف أجؿ
تحقيؽ تقدـ ممموس في حماية حقوؽ اإلنساف في أرجاء القارة األفريقية.
أ) التطورات إيجابيــة:
 .56واصمت المحكمة انخراطيا مع أجيزة االتحاد األفريقي ذات الصمة في تعزيز
فعاليتيا وفي حماية حقوؽ اإلنساف .وقد وضعت المحكمة ،بالتعاوف مع لجنة
الممثميف الدائميف ،إطا اًر لمعوف القانوني اعتمده المجمس التنفيذي في يناير

.2015

 .57كما وافؽ المجمس التنفيذي أيضاً ،في ق ارره بشأف تقرير المحكمة السنوي لعاـ
2014

)(Doc EX. CL) 88 (XXVI

عمى اقتراح إضفاء الطابع المؤسسي لمحوار

القضائي القاري ،الذي سيعقد مرة كؿ سنتيف .ويجمع ىذا الحوار السمطات
القضائية وشبو القضائية الوطنية واإلقميمية والقارية مف مختمؼ أنحاء أفريقيا ،وفي
عممية تشاور منتظـ لممؤسسات القضائية في القارة يكوف بمثابة منتدى لتبادؿ
اآلراء والمعمومات وأفضؿ الممارسات لحماية حقوؽ اإلنساف عمى المستوى الوطني
واإلقميمي والقاري.
 .58ومف أجؿ زيادة تعزيز حماية حقوؽ اإلنساف في القارة ،قامت المحكمة بالتعاوف مع
لجنة الممثميف الدائميف ومفوضية االتحاد األفريقػي وامتثاالً لقرار المجمس التنفيذي

رقـ ) EX.CL/Dec. 806(XXIVبوضع آليو راسخة لإلبالغ ووضع تقارير
الرصد والتنفيذ والتي مف شأنيا ضماف االمتثاؿ لمق اررات واألحكاـ القضائية التي
تصدرىا المحكمة .وقد اعتمد المجمس التنفيذي ىذه اآللية في دورتو العادية
السادسة والعشريف التي انعقدت في يناير .2015
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 .59إف تفعيؿ المبادرات السابؽ ذكرىا سوؼ يساعد كثي اًر في جيود مساعدة المدعيف
المعوزيف لموصوؿ إلى المحكمة ،كما أنو سيعزز مف فعالية المحكمة بشكؿ خاص
وينيض بنظاـ حقوؽ اإلنساف في أفريقيا بشكؿ عاـ.
 .60تستمر المحكمة في تسمـ أعداد متزايدة مف الدعاوى .فقد تسممت خالؿ الفترة قيد
االستعراض ما مجممو تسعة ( )9دعاوى ،وىو يعتبر األكبر في نصؼ عاـ منذ
تأسيس المحكمة منذ عشر سنوات.
 .61إف زيادة عدد الدعاوى الواردة إلى المحكمة تظير حقيقة أف ىناؾ تزايد مستمر في
إدراؾ الدوؿ والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني واألفراد بوجود
المحكمة ووعييـ بطبيعة عمميا .وىذا أيضاً يعتبر توضيحاً لحقيقة أف ظيور

المحكمة عمى الساحة ورؤية الجماىير ليا قد عززتو زيارات التوعية التي بدأتيا
المحكمة منذ أربع سنوات .كما أظيرت األحكاـ التي أصدرتيا المحكمة خالؿ
السنوات القميمة الماضية مدى استقاللية المحكمة ونزاىتيا ومصداقيتيا كذراع
قضائي وقانوني لالتحاد األفريقي ،وجعمتيا تفوز بموقع متميز كالعب ال غنى

عنو في ساحات التنمية السياسية واالجتماعية واالقتصادية لقارتنا.
 .62كما يالحظ أيضاً زيادة مضطردة في االستفادة مف االختصاص االستشاري
لممحكمة .وقد تمقت المحكمة ،حتى تاريخ صدور ىذا التقرير  8طمبات لمحصوؿ
عمى آراء استشارية مف أفراد ومنظمات غير حكومية ومف أحد أجيزة االتحاد
األفريقي ومف إحدى الدوؿ األعضاء في االتحاد .وقد تـ سحب أحد ىذه الطمبات
بينما تـ لألسؼ رد معظـ الطمبات األخرى لعدـ تحقيقيا لمشروط التي وضعتيا
المحكمة.
بناء عمى طمب مف المجنة األفريقية لمخبراء
 .63إال أف المحكمة قدمت رأياً استشارياً ً
المعنييف بحقوؽ ورفاىة الطفؿ ،حيث طمبت المجنة أري المحكمة في عدة أمور
مف بينيا" :ما إذا كانت المجنة ،بوصفيا منظمة أفريقية حكومية دولية ،مشمولة في
مفيوـ المادة  )e( )1( 5مف البروتوكوؿ".
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 .64وقد أفادت المحكمة بأنيا ترى أنو " حيث أف المجنة ككياف أو مؤسسة ليست
بالفعؿ "حكومية دولية" مف منظور أنيا ال تتألؼ مف ممثميف حكومييف ،وبالتالي
فإنيا ال يمكنيا التقدـ بدعاوى إلى المحكمة تزعـ فييا حدوث انتياكات ما لحقوؽ
اإلنساف أو الطفؿ بموجب المادة ( )1( 5ىػ) مف البروتوكوؿ بوصفيا منظمة
"حكومية دولية"".
 .65وبناء عمى ىذا الرأي ،كتبت المجنة إلى المحكمة ،طالبة منيا أف تقترح عمى
األجيزة السياسية لالتحاد األفريقي ،أف تشمؿ المجنة مف بيف الكيانات التي يحؽ
ليا التقدـ بطمبات العرائض إلى المحكمة بموجب المادة  )2( 35مف البروتوكوؿ.
ب) التحديــــات:
 .66عمى الرغـ مف المشيد اإليجابي السابؽ عرضو ،فإف المحكمة ما زالت تواجو عدداً
مف التحديات التي يمكف أف تعرض فعاليتيا لمخطر .ومف بيف تمؾ التحديات:
تدني مستويات المصادقة عمى البروتوكوؿ وايداع اإلعالف وعدـ كفاية الموارد.
 .67يمثؿ انخفاض مستوى المصادقة عمى البروتوكوؿ المؤسس لممحكمة واحداً مف

أكبر التحديات التي تواجو تحقيؽ حماية فعالة لحقوؽ اإلنساف في أفريقيا،

باإلضافة إلى قمة عدد الدوؿ التي أصدرت اإلعالف وأودعتو في االتحاد األفريقي
بموجب المادة  )6( 34مف البروتوكوؿ .فبعد ثمانية عشر عاماً مف اعتماد

البروتوكوؿ لـ تصادؽ عميو إال  28دولة فقط مف الدوؿ األعضاء في االتحاد
األفريقي ،ومف تمؾ الدوؿ الثمانية والعشريف لـ تودع اإلعالف المطموب بموجب

المادة  )6( 34مف البروتوكوؿ سوى سبع دوؿ فقط ىي التي تعترؼ باختصاص
المحكمة في تمقي دعاوى مف األفراد ومف المنظمات غير الحكومية.
 .68إف حقيقة مصادقة  28دولة عضو فقط عمى البروتوكوؿ وسبع دوؿ فقط أودعت
اإلعالف تعني حرماف المحكمة مف اختصاصيا بتمقي واستالـ دعاوى ضد نصؼ
الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي ألف تمؾ الدوؿ لـ تصادؽ عمى البروتوكوؿ
المؤسس لممحكمة .وبالتالي فإف المحكمة ليست لدييا القدرة القانونية عمى تمقي
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دعاوى تتضمف انتياكاً لحقوؽ اإلنساف مف غالبية المواطنيف الذيف ينتموف لمدوؿ

األعضاء في االتحاد األفريقي؛ ألف تمؾ الدوؿ – ببساطة  -لـ تصادؽ عمى
البروتوكوؿ و /أو لـ تصدر اإلعالف المطموب.

 .69لقد سبؽ وأثرنا ىذا الموضوع مف قبؿ مرات ومرات عمى مستوى لجنة الممثميف
الدائميف والمجمس التنفيذي الذي يحث الدوؿ التي لـ تصادؽ ولـ تصدر االعالف
أف تقوـ بذلؾ .وفي دورتيو الخامسة والعشريف والسادسة والعشريف العادية التي
عقدت في يونيو  2014ويناير  ،2015ذىب المجمس التنفيذي أبعد مما سبؽ في
حث الدوؿ األعضاء التي لـ تفعؿ ذلؾ بعد بالمصادقة أو االنضماـ إلى بروتوكوؿ
المحكمة ،ووطالبهما بوضوح بضرورة إصدار اإلعالف المنصوص عميو في المادة
 )6( 34مف البروتوكوؿ ،وذلؾ قبؿ حموؿ األول من يناير ."2016
 .70ويجب أف نذكر بأف عاـ  2016قد تـ إعالنو عاماً أفريقياً لحقوؽ اإلنساف مع

التركيز عمى حقوؽ المرأة .وقد أعمف المجمس التنفيذي في ق ارره رقـ

) EX.CL/Dec,842(XXVالذي أعتمد في يونيو  2014أنو قد " أحاط عمماً

"بالورقة التوجييية حوؿ إعالف  2016عاما لحقوؽ اإلنساف في افريقيا مع تركيز
خاص عمى حقوؽ المرأة" ،ويعمن  2016باعتباره العاـ األفريقي لحقوؽ اإلنساف،
وال سيما حقوؽ المرأة ،عمى أساس الوثيقة التوجييية" .وفي وقت الحؽ" طمب
المجمس مف المحكمة ،بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف ،ومفوضية االتحاد
األفريقي والمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب وجميع أصحاب المصمحة في
القارة والشركاء المعنييف لضماف التنفيذ الفعاؿ ألنشطة مختارة لالحتفاالت في عاـ
 2016لتعزيز حقوؽ اإلنساف اإلنساف في القارة ".
 .71إف العاـ  2016سيكوف نقطة تحوؿ في تطور حقوؽ اإلنساف في القارة .ذلؾ انو
يمثؿ:
)1

الذكرى السنوية الػ  35العتماد الميثاؽ األفريقي في عاـ .1981

)2

الذكرى السنوية الػ  30لبدء نفاذ الميثاؽ األفريقي في عاـ .1986
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)3

الذكرى السنوية الػ  29النطالقة أنشطة المجنة في عاـ ( 1987في عاـ
 ،2016ستكوف المجنة عمى بعد سنة واحدة فقط مف الذكرى السنوية الػ)30؛

)4

الذكرى السنوية الػ  13العتماد بروتوكوؿ الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف
والشعوب المعني بحقوؽ المرأة في أفريقيا (بروتوكوؿ مابوتو) في عاـ ،2003
والذي افتتح طريقة جديدة لمتفكير في عدـ المساواة القائـ عمى النوع ومسائؿ
حقوؽ المرأة في أفريقيا؛

)5

الذكرى السنوية الػ  10لبدء أنشطة المحكمة.

 .72إف إحياء ىذه الذكرى يعد فرصة لمقارة لتقييـ التقدـ المحرز والصعوبات التي
واجيتيا في مجاؿ حقوؽ اإلنساف عمى مر السنيف ،مف أجؿ ضماف تنسيؽ أفضؿ
ألدوات ومؤسسات حقوؽ اإلنساف وتعزيز المكاسب التي تحققت عمى مر السنيف
في مجاؿ حقوؽ اإلنساف بشكؿ عاـ وحقوؽ المرأة بشكؿ خاص ،والى إتخاذ
خطوات أخرى نحو خمؽ ثقافة حقيقية حقوؽ اإلنساف في القارة.
 .73إف المصادقة العامة والشاممة عمى البروتوكوؿ المؤسس لممحكمة ،والتوقيع عمى
اإلعالف وايداعو أثناء ذلؾ االحتفاؿ الميموف سوؼ يظيراف مدى التزاـ القادة
األفريقييف بأيقونة العاـ  2016كعاـ أفريقيا لحقوؽ اإلنساف ،ومدى أىمية حقوؽ
اإلنساف كركيزة أساسية لمتنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية في القارة
األفريقية.
 .74ومف التحديات األخرى التي تواجو المحكمة عدـ تنفيذ ق ارراتيا.
 .75وعمى الرغـ مف أف ليبيا قد استجابت ألمر المحكمة بشأف التدابير المؤقتة
الصادر بتاريخ  5مارس  2013في العريضة رقـ  2013/002المجنة األفريقية
لحقوؽ االنساف ضد ليبيا ،إال أف ليبيا لـ تشر إلي التدابير الممموسة التي اتخذتيا
لتنفيذ ذلؾ األمر القضائي.
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 .76و تظؿ المحكمة أيضا قمقة إزاء عدـ تنفيذ تنزانيا لحكـ صدر مف المحكمة منذ
أكثر مف عاميف.
 .77ومف الناحية اإلدارية ،فإف عدـ كفاية الموارد البشرية والمالية قد أثرت بشكؿ
خطير عمى سير عمؿ المحكمة .فعمى الرغـ مف أف المجمس التنفيذي قد وافؽ
عمى  44وظيفة جديدة لقمـ المحكمة في عاـ  ،2012إال أنيا لـ تشغؿ سوى
ثمانية فقط مف ىذه المناصب بسبب قيود الميزانية .وسيتـ التعييف في الوظائؼ
المتبقية عمى مراحؿ خالؿ السنوات األربع المقبمة ،وينبغي أف تكتمؿ في عاـ
 .2018ويمكف أف تكوف حالة عدـ اليقيف بتوافر األمواؿ سبباً في المزيد مف
التأخير في التوظيؼ مما سيؤدي إلي تقويض قدرة المحكمة عمى القياـ واليتيا

بفعالية.
 .78ولكي تقوـ المحكمة بتنفيذ واليتيا عمى نحو فعاؿ وتأكيد استقالليا ،يجب أف تكوف
قادرة عمى أف يكوف ليا مصدر مستقؿ ودائـ لمتمويؿ ،في شكؿ ،عمى سبيؿ
المثاؿ ،صندوؽ إئتماني خاص أو صندوؽ وقؼ.
 .79صعوبة أخرى تواجو المحكمة اليوـ ىي النقص الحاد في المساحات المكتبية.
وترحب المحكمة بالعرض الذي قدمتو حكومة البمد المضيؼ ممثال في المخططات
المعمارية وابداء إستعدادىا لمتعاوف مع مفوضية اإلتحاد اإلفريقي ،لمعمؿ مع
حكومة البمد المضيؼ لتسريع تشييد مباني المقر الدائـ لممحكمة.
 .80وفي حيف تعرب المحكمة عف تقديرىا لحكومة جميورية تنزانيا المتحدة الستضافة
مقر المحكمة ،إال أنيا لـ تحؿ الصعوبات التي تواجييا المحكمة ألنيا موجودة
اآلف في مباني مؤقتة وتدعو حكومة جميورية تنزانيا المتحدة عمى اإلسراع في
عممية بناء مقر المحكمة .وتحي المحكمة أيضا جيود الشركاء الذيف يتعاونوف
معيا.
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 )2التوصيــات
 .81تتقدـ المحكمة بالتوصيات التالية راجية أخذىا في االعتبار مف جانب مؤتمر قمة
االتحاد األفريقي-:
 )1يتعيف عمى الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي التي لـ تصادؽ بعد عمى
البروتوكوؿ المؤسس لممحكمة و/أو لـ تودع اإلعالف بموجب المادة ،)6( 34
أف تقوـ بذلؾ قبؿ يناير  ، 2016اتساقاً مع ق اررات المجمس التنفيذي

) EC.CL/Dec.842(XXVفي يونيو  EC.CL/Dec.865(XXVI) ،2014في
يناير .2015

 )2يتعيف عمى الدوؿ األعضاء المبادرة بالقياـ بأنشطة عمى المستوى الوطني
وبالتعاوف مع الدوؿ األخرى لالحتفاؿ بعاـ  2016كعاـ أفريقيا لحقوؽ
اإلنساف مع التركيز عمى حقوؽ المرأة.
 )3يتعيف عمى المحكمة ،بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف ومفوضية االتحاد
األفريقي ،إجراء دراسة حوؿ أثر المادة  )6( 34مف البروتوكوؿ عمى حماية
حقوؽ اإلنساف بالقارة .عمى أف يتـ تقديـ ىذه الدراسة إلى المجمس التنفيذي
في دورتو العادية المزمع تنظيميا في يونيو .2016
 )4يجب عمى المحكمة العمؿ عف كثب مع لجنة الممثميف الدائميف ومفوضية
االتحاد األفريقي لالنتياء مف الدراسة الخاصة بإنشاء صندوؽ اإلئتماني،
وتقديـ تقرير في ىذا الصدد إلى المجمس التنفيذي في دورتو العادية المزمع
تنظيميا في يونيو .2016
 )5يتعيف عمى الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي التعاوف مع المحكمة وااللتزاـ
باالمتثاؿ لألحكاـ والق اررات الصادرة عنيا.
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 )6تمتمس المحكمة مف مؤتمر قمة االتحاد األفريقي توفير الموارد الالزمة لتمكيف
المحكمة مف شغؿ وظائفيا الشاغرة طبقاً لمييكؿ اإلداري لقمـ المحكمة الذي
اعتمده المجمس التنفيذي في يناير .2012

 )7ترجو المحكمة بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسيا ،توجيو الدعوة لرئيس
المحكمة إللقاء كممة أماـ مؤتمر قمة االتحاد األفريقي في دورتو في يونيو
.2016
 )8يتعيف عمى اجتماع قمة اإلتحاد األفريقي إصدار إعالف خاص باالحتفاؿ
بالذكرى العاشرة لتأسيس المحكمة ،وذلؾ كجزء مف ذلؾ االحتفاؿ ومف
االحتفاء بعاـ  2016كعاـ أفريقيا لحقوؽ اإلنساف.
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مرفـــق ()1

قائمة بأسماء قضاة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب – يونيو 2015
المدة الزمنيــة

م

االســـم

1

القاضي /أوجستينو س .ؿ .رمضاني

6

2

القاضية /إلسي نوانووري طومسوف

6

2016

3

القاضي /جيرار نيونجيكو

6

2018

بوروندي

4

القاضي /فتساح أوجيرجوز

6

2016

الجزائر

5

القاضي /دنكاف تمباال

6

2016

ماالوي

6

القاضي /سيمفا أوري

6

2020

كوت ديفوار

7

القاضي /الحاج جيسيو

6

2018

السنغاؿ

8

القاضي /بف كيوكو

6

2018

كينيا

9

القاضي /رافع بف عاشور

6

2020

تونس

 10القاضي /سولومي بالونجي بوسا

6

2020

اوغندا

 11القاضي /انجمو فاسكو ماتوسي

6

2020

موزمبيؽ

-
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