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 ةــمقدمأوالً: 

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

لحقوق اإلنسان والشعوب المعني بإنشاء محكمة  اإلفريقيالبروتوكول الخاص بالميثاق 

أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )سيشار إليه فيما يلي بـ "البروتوكول"(، والذي 

في واجادوجو عاصمة  1991نيو يو 9في  اإلفريقيةاعتمدته آنذاك منظمة الوحدة 

 .0222يناير  02بوركينا فاسو، ودخل البروتوكول حيز النفاذ في 

ً ومقرها مدينة أروشا  0226بدأت المحكمة نشاطها في  .0 وتتألف من أحد عشر قاضيا

 بجمهورية تنزانيا المتحدة.

يتعين على المحكمة رفع تقرير إلى الدورات من البروتوكول على أنه : " 31تنص المادة  .3
حول أنشطتها. ويحدد هذا التقرير، على وجه الخصوص،  اإلفريقيةالعادية لمؤتمر القمة 

 ".الحاالت التي لم تمتثل فيها دولة ما لألحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة

ليه المادة المذكورة هذا التقرير السنوي ألداء المحكمة، تم إعداده اتساقاً مع ما تنص ع .2

 31يناير إلى  1أعاله. وهو يصف األنشطة التي قامت بها المحكمة خالل الفترة من 

، وعلى نحو خاص األنشطة القضائية واإلدارية والترويجية التي تمت 2019ديسمبر 

 وكذلك ما يتعلق بتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة بتأدية أعمال المحكمة.
 

( 6) 13حالة المصادقة على البروتوكول وإيداع اإلعالن المنصوص عليه في المادة ثانياً: 

الخاص بقبول اختصاص المحكمة في تلقي الدعاوى والطلبات من األفراد والمنظمات 

 غير الحكومية

التي صادقت  اإلفريقي، بلغ عدد الدول األعضاء في االتحاد 0211ديسمبر  31فى  .2

( دولة وهي: الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، 32على البروتوكول ثالثين )

الكاميرون، تشاد، الكونغو، كوت ديفوار، جزر القمر، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، 

ليبيا، ليسوتو، ماالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، موزمبيق، النيجر، نيجيريا، 

، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السنغال، جنوب أفريقيا، أوغندا، رواندا

 (.1تنزانيا، توجو، تونس. )أنظر جدول 

( األطراف في البروتوكول، لم تودع اإلعالن 32ومن بين تلك الدول الثالثين ) .6

( من البروتوكول، بشأن قبول اختصاص 6)32المنصوص عليه بموجب المادة 

( ثمان 1وطلبات من األفراد ومن المنظمات غير الحكومية إال ) المحكمة بتلقي دعاوى

دول فقط وهي بالتحديد: بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غانا، مالوي، مالي، تنزانيا 

 (.0وتونس. )أنظر جدول 

 



EX.CL/1204 (XXXVI) 

Page 2 

 
 

 البروتوكولالدول األطراف في : قائمة  1جدول 

 تاريخ اإليداع االنضمامتاريخ المصادقة أو  تاريخ التوقيع الدولـة مسلسل

 23/26/0223 00/22/0223 13/27/1999 الجزائر  .1

 00/21/0212 00/21/0212 29/26/1991 بنين  .0

 03/20/1999 31/10/1991 29/26/1991 بوركينا فاسو  .3

 10/22/0223 20/22/0223 29/26/1991 بوروندي  .2

 17/21/0212 17/21/0212 02/27/0226 الكاميرون  .2

 21/20/0216 07/21/0216 26/10/0222 تشاد  .6

 26/12/0212 12/21/0212 29/26/1991 الكونغو  .7

 01/23/0223 27/21/0223 29/26/1991 كوت ديفوار  .1

 06/10/0223 03/10/0223 29/26/1991 جزر القمر  .9

29/26/1991 الجابون  .12  12/21/0222 09/26/0222 

29/26/1991 جامبيا  .11  32/26/1999 12/12/1999 

29/26/1991 غانا  .10  02/21/0222 16/21/0222 

 11/20/0222 22/20/0222 27/27/0223 كينيا  .13

29/26/1991 ليبيا  .12  19/11/0223 21/10/0223 

09/12/1999 ليسوتو  .12  01/12/0223 03/10/0223 

29/26/1991 مالوي  .16  29/29/0221 29/12/0221 

29/26/1991 مالي  .17  12/22/0222 02/26/0222 

00/23/1999 موريتانيا  .11  19/22/0222 12/10/0222 

29/26/1991 موريتيوس  .19  23/23/0223 02/23/0223 

03/22/0223 موزمبيق  .02  17/27/0222 02/27/0222 

29/26/1991 النيجر  .01  17/22/0222 06/26/0222 

29/26/0222 نيجيريا  .00  02/22/0222 29/26/0222 

29/26/1991 رواندا  .03  22/22/0223 26/22/0223 

02/27/0212 الجمهورية الصحراوية   .02  07/11/0213 07/21/0212 

29/26/1991 السنغال  .02  09/29/1991 32/12/1991 

29/26/1991 جنوب أفريقيا  .06  23/27/0220 23/27/0220 

29/26/1991 تنزانيا  .07  27/20/0226 12/20/0226 

29/26/1991 توجو  .01  03/26/0223 26/27/0223 

29/26/1991 تونس  .09  01/21/0227 22/12/0227 

21/20/0221 أوغندا  .32  16/20/0221 26/26/0221 

  .13، عدد الدول المودعة 13، عدد الدول المصادقة 55، عدد الدول الموقعة 55# عدد الدول 

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

 

http://www.au.int/
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 (6) 13أودعت اإلعالن المنصوص عليه بموجب المادة : قائمة بالدول األعضاء التي  5جدول 

 تاريخ اإليداع تاريخ التوقيع الدولة مسلسل

 21/20/0216 00/2/0212 بنين  .1

 01/27/1991 12/27/1991 بوركينا فاسو  .0

 03/27/0213 19/26/0213 كوت ديفوار  .3

 12/23/0211 29/20/0211 غانا  .2

 29/12/0221 29/26/0221 مالوي  .2

 19/20/0212 22/20/0212 مالي  .6

 09/23/0212 29/23/0212 تنزانيا  .7

 09/22/0217 13/22/0217 تونس  .1

 - 03/12/0211 امبياج  .9

 ( www.au.int اإلفريقي( دول، )المصدر: الموقع اإللكتروني لالتحاد 8إجمالي )

  

  

http://www.au.int/
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 محكمة:للالحالي  التشكيلثالثاً: 

 ."Iالملحق " الحالي للمحكمة في هذا التقرير، التشكيليرد  .7

 

 : األنشطة التي قامت بها المحكمة:رابعاً 

 وغير القضائية األنشطة من بعدد االستعراض، قيد الفترة خالل المحكمة، قامت .1

 .القضائية

 

 . األنشطة القضائيـــة1

 نحو لىوع قضائية، مسائل ومعالجة بتلقي تتعلق والتي للمحكمة القضائية األنشطة .9

 العلنية، االستماع جلسات وتنظيم والعرائض، الدعاوى بمعالجة يتصل ما خاص

 .والقرارات األحكام وإصدار

 

 خمسينو أربع، تسلمت المحكمة 0219ديسمبر  31يناير وحتى  1خالل الفترة من  .12

 في عام عريضة جديدة. وبذلك، يصبح جملة ما تسلمته المحكمة منذ تأسيسها (22)

 13و عريضة  في مسائل خالفية (027) سبع واربعينو مئتين ما مجموعه ،0226

 دعوى  177 سبعينو سبعو مئة طلبًا لتقديم رأي استشاري. ولدى المحكمة ما مجموعه

   .قيد نظرها ال يزالوا رأي استشاريل (1واحد ) طلبو

 

 الدورات التي عقدت: –أ 

( دورات عادية ودورة واحدة 2المحكمة أربع ) خالل الفترة قيد االستعراض، عقدت .11

 ذلك على النحو التالي: و ( استثنائية1)

ـ  (1 ، أروشا، جمهورية 0219مارس  09 إلي 0العادية، خالل الفترة من  20الدورة ال

 تنزانيا المتحدة.

 

، 0219يوليو  2يونيو إلي  12العادية، المنعقدة خالل الفترة من  23الدورة الـ  (0

 جمهورية تنزانيا المتحدة.أروشا، 

 

، أروشا، 0219سبتمبر  07إلي  0العادية، خالل الفترة من  22الدورة الـ  (3

 جمهورية تنزانيا المتحدة.
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ـ  (2 ، زنزبار، 0219نوفمبر  09إلي  2العادية، المنعقدة خالل الفترة من  22الدورة ال

 جمهورية تنزانيا المتحدة.

 

، زنزبار، 0219 ديسمبر 6إلي   0فترة من ، خالل ال12الدورة االستثنائية الـ  (2

 جمهورية تنزانيا المتحدة.

 

 معالجة الدعاوى: –ب 

السريع في القضايا،  بتالمحكمة التركيز على ال واصلت ،قيد االستعراض الفترة خالل .10

الموضوع وا بشأن االختصاص والمقبولية، قرارً حكًما /  28، أصدرت وفي هذا الصدد

  .أدناه 3الجدول  أمًرا كما هو موضح في 07كما أصدرت المراجعة، و ،/ الجبر

 

 .0219 عام خالل المحكمة فيها بتت التي الدعاوى يوضح أدناه 3 الجدول .13

 

 5312: األحكام والقرارات واألوامر الصادرة خالل الفترة ما بين يناير إلى ديسمبر 1الجدول 

 األحكام والقرارات

 مالحظات المدعى عليهاالدولة  المدعي عريضة رقم الرقم
  حكم بالتعويض جمهورية تنزانيا المتحدة اليكس توماس 005/2013  .1

  حكم بالتعويض جمهورية تنزانيا المتحدة ويلفريد أونيانجو نجاني 006/2013  .0

  حكم بالتعويض جمهورية تنزانيا المتحدة محمد أبو بكاري 007/2013  .3

 حكم بالتعويض وموضوع الدعوى تنزانيا المتحدةجمهورية  أندرو أمبروز تشوسي 004/2015  .2

 حكم بالتعويض وموضوع الدعوى جمهورية تنزانيا المتحدة علي رجبو 007/2015  .2

 التعويضو حكم في موضوع الدعوى جمهورية تنزانيا المتحدة شوكوراني مانجو وآخرون 008/2015  .6

 التعويضو حكم في موضوع الدعوى جمهورية تنزانيا المتحدة لوسيان إيكيلي راشد 009/2015  .7

 التعويضو حكم في موضوع الدعوى جمهورية تنزانيا المتحدة روبرت جون بينيسيس 013/2015  .1

 التعويضو حكم في موضوع الدعوى جمهورية تنزانيا المتحدة جيبو أمير موسى 014/2015  .9

 االختصاص والمقبوليةحكم بشأن  جمهورية تنزانيا المتحدة غودفريد أنتوني وآخر 015/2015  .12

 التعويضو حكم في موضوع الدعوى جمهورية رواندا كينيدي جيهانا 017/2015  .11

 حكم بشأن موضوع الدعوى جمهورية تنزانيا المتحدة بنديكتو دانيال ماليا 018/2015  .10

 حكم بشأن موضوع الدعوى جمهورية تنزانيا المتحدة ليفينوس داودي مانيوكا 020/2015  .13

 التعويضو حكم في موضوع الدعوى جمهورية تنزانيا المتحدة ماجد جوا الملقب بـ فداستوس 025/2015  .12

 حكم بشأن االختصاص والمقبولية جمهورية تنزانيا المتحدة رمضان عيسى مالينجو 030/2015  .12

 التعويضو حكم في موضوع الدعوى جمهورية تنزانيا المتحدة ديسماس بونيريري 031/2015  .16

 حكم بشأن موضوع الدعوى جمهورية تنزانيا المتحدة كيندي إيفان 025/2016  .17

تجمع قدامى العاملين بخدمات  042/2016  .11

 المعامل االسترالية

 حكم بشأن االختصاص والمقبولية جمهورية مالي

 التعويضو حكم في موضوع الدعوى جمهورية تنزانيا المتحدة أوسكار يوشيا 053/2016  .19

 التعويضو حكم في موضوع الدعوى جمهورية غانا أغبيسي وويوميألفريد  001/2017  .02

 حكم بشأن االختصاص والمقبولية جمهورية رواندا فيديل موليندهابي 006/2017  .01

 حكم بشأن االختصاص والمقبولية جمهورية رواندا فيديل موليندهابي 007/2017  .00

 االختصاص والمقبوليةحكم بشأن  جمهورية رواندا فيديل موليندهابي 00/2017  .03

 حكم بشأن موضوع الدعوالى جمهورية بنين سيباستيان جيرمين اجافون 013/2017  .02
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 حكم بالتعويض جمهورية بنين فيديل موليندهابي 013/2017  .02

 حكم بشأن االختصاص والمقبولية جمهورية غانا ديكستر ايدي جونسون 016/2017  .06

07.  001/2018 

مراجعة حكم 

 11الصادر في 

 0211مايو 

 حكم بمراجعة قرار جمهورية رواندا كريسانتى روتابينغوا

01.  002/2018 

مراجعة حكم 

 11الصادر في 

 0211مايو 

 حكم بمراجعة قرار جمهورية تنزانيا المتحدة توبيا مانجو وشكوكراني مانجو

 

 األوامر التي صدرت

اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان  006/2012   1

 والشعوب

أمر بشأن طلب تدخل مقدم من  جمهورية تنزانيا المتحدة

 ويلسون بارنيتجوني كيميت

آخرين وبيتر كيبيجون  119و

 آخرين 1322و رونو

 أمر بإعادة فتح المرافعات جمهورية تنزانيا المتحدة أمير رمضان 010/2015 2

 المرافعاتأمر بإعادة فتح  جمهورية تنزانيا المتحدة يوسف حسن 029/2015   3

 أمر بإعادة فتح المرافعات جمهورية تنزانيا المتحدة كريزوستوم بينياما 001/2016   4

  جمهورية تنزانيا المتحدة جون الزارو 003/2016  5

 أمر بإعادة فتح المرافعات جمهورية تنزانيا المتحدة صادق مروة كيساسي  005/2016  6

وميبورو هابيليمانا أوغستينو  015/2016  7

 الكريمبدع

ضم  طلب عدم أمر بشأن جمهورية تنزانيا المتحدة

 عرائض

 أمر بشأن طلب تعديل عريضة جمهورية تنزانيا المتحدة أميني جمعة 024/2016  8

 أمر بإعادة فتح المرافعات جمهورية تنزانيا المتحدة ديوغراتياس نيكوالس جيشي 017/2016  9

 أمر بإعادة فتح المرافعات جمهورية تنزانيا المتحدة نيشينابو كاكوبيكاكاشوكورا  029/2016  10

  جمهورية تنزانيا المتحدة دومينيك داميان 048/2016  11

 أمر بإعادة فتح المرافعات جمهورية بنين سيباستيان جيرمان أجافون 013/2017  12

موريدي سويدي الملقب بـ  026/2017  13

 مسويزي كاليجو

  تنزانيا المتحدةجمهورية 

 أمر بشأن تدابير مؤقتة جمهورية تنزانيا المتحدة تيمبو حسين 001/2018  14

15  017/2019, 018/2019 

 019/2019و

 بامبا المين وكوليبالي، جوه توديير

 عثمان ضد كوت ديفوار

 أمر بالضم جمهورية كوت ديفوار

 أمر بشأن تدابير مؤقتة ةالمتحدجمهورية تنزانيا  الديسالوس شالوال  003/2018  16

 أمر بشأن تدابير مؤقتة جمهورية بنين كومي كوتشي 020/2019  17

 أمر بالضم جمهورية بنين إكس واي زد 022/2019 و  021/2019 18

  عراض بالضم رقم 19

  200/0219و 201-0219

XYZ 

 إكس واي زد

 أمر بشأن تدابير مؤقتة جمهورية بنين

 أمر بشأن تدابير مؤقتة جمهورية تنزانيا المتحدة دي دي نداجيجيمانا جان 024/2019  20

21  028/2019,  030/2019 

 033/2019 و  031/2019

جوي ، بادين موسى، فيا تشارلز

 لوابو وكبيا ألبرت داماس

 أمر بالضم جمهورية كوت ديفوار

 أمر بالضم كوت ديفوارجمهورية  كوناتي كاليلو ودومبيا إبراهيم 037/2019و 036/2019  22

23  039/2019, 040/2019 

 041/2019و

ماثيو و تشاشا جيرميا موريمي

باسكال ليغوي و جيرميا داؤود

 ماشيكو

 أمر بالضم جمهورية تنزانيا المتحدة

 أمر بالضم جمهورية كوت ديفوار آكا ياو بوسين وزكريا سانوغو  048/2019 و 046/2019  24

25  049/2019 050/2019 

052/2019  

 أغيهي أوجو فرانسوا ،

 سيال إبراهيم وكندة إبراهيم

 أمر بالضم جمهورية كوت ديفوار

 أمر بالضم جمهورية كوت ديفوار ديوماندي أبو بكر صديقي  051/2019 ,047/2019 ، 26
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ن االو اداي تانوو تراورى عبدهللا و  053/2019و

 كريستيان

من  221/0219طلب تدخل رقم   27

  اخرونو قبل كيبسانغ كيليل

 اللجنة االفريقية لحقوق االنسان

 الشعوبو

 أمر بشأن طلب تدخل جمهورية كينيا
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 الجلسات العامة: –ج 

 ات(  جلس2) أربع المحكمة عقدت 0219 ديسمبر 31 وحتى يناير 1 من الفترة خالل .12

 .والقرارات االحكام صدارإل عامة
 

 لقرارات المحكمةعدم االمتثال . د

 " ...يجب، مؤتمرها إلى التشطأنمن البروتوكول، عند تقديم تقرير  31بموجب المادة  .12

على المحكمة أن تحدد، على وجه الخصوص، الحاالت التي لم تمتثل فيها دولة ما لحكم 

الحاالت التي لم تمتثل  الملحق الثاني من هذا التقرير تضمنيو صادر عن المحكمة".

 .الموعد النهائي الذي حددته المحكمةانقضاء ، بعد ألحكام المحكمة وأوامرها ا الدولفيه

 

 األنشطـة غير القضائيـــة: .5

األنشطة غير القضائية الرئيسية التي قامت بها المحكمة خالل الفترة قيد االستعراض  .16

 يمكن تضمينها فيما يلي:

 

 :اإلفريقيمشاركة المحكمة في مؤتمرات قمة االتحاد  -أ 

للجنة الممثلين الدائمين  31الـ و 37شاركت المحكمة في الدورتين العاديتين الـ  .17

 30 لتنفيذي. كما شاركت في القمة الـللمجلس ا 32الـ و 32والدورتين العاديتين الـ 

 ،2018يونيو و االتحاد اإلفريقي والتي انعقدت في يناير لمؤتمر رؤساء دول وحكومات

االتحاد اإلفريقي  لمؤتمر رؤساء دول وحكومات (10) عشر ثانيةالقمة االستثنائية الو

التحاد نصف السنوي بين ا األول التنسيقي االجتماعو  القارية الحرة التجارة منطقة بشأن

 الجماعات االقتصادية االقليمية. و االفريقي

 

  التنفيذي المجلس قرارات تنفيذب . 

عهد المجلس التنفيذي إلى المحكمة القيام بمهام معينة وطلب منها أن تقدم تقريراً إلى  .11

من المجلس التنفيذي  طلبالصدد، . وفي هذا 0202فبراير  –يناير دورة  المجلس في 

 المحكمة القيام بما يلي:
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 1 تنفيذ أحكام المحكمة وأطرأ. إجراء دراسة متعمقة حول آليات 

روع ، تم النظر في مشللجنة الممثلين الدائمينالل الدورة العادية السابعة والثالثين خ .19

 ، وفي دورته العادية الرابعة والثالثين، قرر المجلس التنفيذي، في مقررهالدراسة

EX.CL/Dec.1044(XXXIV) ،" إطار تنفيذ أحكام المحكمة ... مشروع قدم[ي]أن

ل العدالة والشؤون القانونية، للنظر فيها، قب مسائل بشأن ةصاللجنة الفنية المتخصإلى 

لجنة لسيتم النظر في األمر نفسه خالل االجتماع القادم وتقديمها إلى المجلس التنفيذي". 

 .العدالة والشؤون القانونية مسائل بشأن ةصالفنية المتخص

 

هاء انتالحالي وترشيد المعدل الواجب تطبيقه بعد  جدول االستحقاقات إجراء مراجعةب. 

 2رف الحاليصمعدل التطبيق فترة 

ة مفوضيمحكمة رسالة إلى األمين العام ل، أرسل رئيس قلم ال0219أغسطس  19في  .02

االتحاد اإلفريقي لتقديم المشورة بشأن موعد وكيفية إجراء المراجعة المذكورة. وأُرسلت 

ة مفوضي . وتنتظر المحكمة التوجيه من0219أكتوبر  11رسالة أخرى بهذا المعنى في 

 .االتحاد اإلفريقي

 3منتهية واليتهمج. وقف ممارسة تمديد عقود القضاة ال

 07إلى  0الفترة من  خالل التي عقدت (22الخمسين )و الرابعة العادية دورتهاخالل  .01

 التنفيذي. ، قررت المحكمة وقف هذه الممارسة امتثاال لقرار المجلس0219سبتمبر 

 المحكمة آلية لمعالجة الوضع. ستضعو

 

 5312تنفيذ ميزانية  -جـ 

دوالًرا أمريكيًا،  13،990،191 مبلغ 0219تبلغ الميزانية المخصصة للمحكمة لعام  .00

 927،222 مبلغو [ من الدول األعضاء٪93.03دوالًرا ] 13،222،222 تتضمن مبلغ

 31إجمالي تنفيذ الموازنة في نهاية ويبلغ [ من الشركاء الدوليين. ٪6.77دوالًرا ]

دوالر وهو ما يمثل معدل تنفيذ الميزانية بنسبة  1077277672مبلغ  0219ديسمبر 

 0219لعام  تحويالتالمحكمة قد تلقت  تكون، 0219ديسمبر  31في و. ٪ 91.0

 209 296 مبلغو دوالًرا من الدول األعضاء 776237971قدرها )ألربعة أرباع( 

 ا من الشركاء.دوالرً 

 

                                                            
1 See EX.CL/Dec.1013 (XXXIII) para 4.  
 
2 See EX.CL/Dec.1057 (XXXV), para 15. 
3 See EX.CL/Dec.1064(XXXV), para 9. 
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 األنشطة الترويجية وبناء القدراتخامساً: 

اضطلعت المحكمة بعدد من األنشطة الترويجية الرامية إلى زيادة الوعي بين أصحاب  .03

جملة أمور،  ضمنالمصلحة بشأن وجودها وأنشطتها. وشملت األنشطة المضطلع بها، 

زيارات التوعية والدورات التدريبية والندوات والحوارات، وكذلك المشاركة في 

 .االجتماعات التي ينظمها بعض الشركاء
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 أ. زيارات التوعية

 جيبوتي جمهوريةإلي زيارة توعية . 1

مايو  9إلى  7الفترة من  خاللجمهورية جيبوتي إلي قامت المحكمة بزيارة توعية  .02

 البلد على التصديق على البروتوكول وإصدار اإلعالن. حث، ل0219

 

ين ولين حكوميرئيسها، وأجرى مناقشات مثمرة مع مسؤ قيادةالتقى وفد المحكمة، بوقد  .02

 لمان وغيرهم من كبار المسؤولين. وزير الخارجية ورئيس البر شملوا، رفيعي المستوى

 

 اإلعالن في أقصر وقت ممكن.تعهدت السلطات باتخاذ التدابير الالزمة إليداع و .06

 

 جزر القمرإلي . زيارة توعية 5

أغسطس  9إلى  7زيارة توعية لجمهورية جزر القمر في الفترة من بالمحكمة  قامت .07

 .دق بالفعل على البروتوكول، على إصدار اإلعالنا، لتشجيع البلد، الذي ص0219

 

مثمرة مع مسؤولين حكوميين ، وأجرى مناقشات ارئيسه قيادةالتقى وفد المحكمة، بوقد  .01

رفيعي المستوى من البالد، بمن فيهم رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، ورئيس 

 .البرلمان وغيرهم من كبار المسؤولين

 

 .تعهدت السلطات باتخاذ التدابير الالزمة إليداع اإلعالن في أقصر وقت ممكن .09

 

 

 زيمبابويإلي . زيارة توعية 1

 16إلى  12الفترة من  خالل توعية إلى جمهورية زمبابوية بعثقامت المحكمة ب .32

رئيس المحكمة  من بينهماتألف وفد المحكمة من قاضيين، وقد . 0219أغسطس 

 .قلم المحكمة يوموظف

 

كبار  من مارئيس الجمهورية ووزير العدل وغيرهالقيام بزيارة ودية لخالل البعثة، تم و .31

 .المسؤولين الحكوميين
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السلطات باتخاذ التدابير الالزمة للتصديق على البروتوكول وإيداع اإلعالن تعهدت وقد  .30

 .في أقصر وقت ممكن

 

ً  نظمت المحكمة في كال البلدين .33 أنشطة  ناولتكيفية  تضمنتدريبًا لوسائل اإلعالم  برنامجا

، ونظمت أيًضا ندوة توعية ألصحاب المصلحة، بمن فيهم المسؤولون اعالميا المحكمة

 .ومنظمات المجتمع المدني الحكوميون

 

 في قائمة المحكمة ة للمحامين المقيدينالثالث الدورة التدريبيةب. 

 7إلى  2الفترة من  خاللفي قائمتها  ة للمحامين المقيدينالثالث الدورة التدريبيةنظمت  .32

ا من جميع أنحاء يً محام 22التدريب أكثر من  وقد شملتنزانيا.  - أغسطس في أروشا

ن عيدلتقديم التمثيل القانوني للمالقارة ممن التحقوا بقائمة المحكمة للمثول أمام المحكمة 

 .المعوزين

قد كان التدريب ناجًحا حيث أعطى المحامين فرصة لفهم أفضل للعمليات وكيفية و .32

 .التقاضي أمام المحكمة

 

 ج. المنتدى الدولي األول لحقوق اإلنسان

 09إلى  01الفترة من  خاللدى الدولي األول لحقوق اإلنسان المحكمة المنتنظمت  .36

ان قوق اإلنس"تفعيل المنتدى الدولي لح شعار، تحت أوغندا -في كمباال  0219أكتوبر 

ثالثة ال المحاكم اإلقليمية جمع المنتدىوقد ". بشأن االجتهاد القضائيوتعزيز الحوار 

 فريقية لحقوق اإلنسان والشعوبة اإلكم، أي المحالرئيسية لحقوق اإلنسان

(AFCHPR) ،ومحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان (IACHR)  والمحكمة

 .(ECHR) األوروبية لحقوق اإلنسان

 

اعتمد رؤساء المحاكم الثالث فكرة المنتدى على هامش االحتفال بالذكرى األربعين  .37

كية لحقوق اء محكمة الدول األمريالعتماد االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان وإنش

رؤساء المحاكم اإلقليمية الثالثة لحقوق اإلنسان من  من قبل 0211اإلنسان في يوليو 

 .خالل إعالن سان خوسيه

 

في اإلعالن، كررت المحاكم اإلقليمية الثالث لحقوق اإلنسان تأكيد الحاجة إلى ضمان و .31

لسالم اتحقيق التطلعات المشروعة لألمم، وحماية حقوق اإلنسان كوسيلة لضمان تحقيق 
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التمتع بُمثُل الحرية الشخصية والعدالة االجتماعية على النحو المشار إليه في ووالعدالة؛ 

 .مواثيقها واتفاقياتها

 

كان الهدف الرئيسي للمنتدى هو تعزيز حماية حقوق اإلنسان والوصول إلى العدالة  .39

قضائية للمحاكم الثالث، والمساهمة في جهود الدولية لألشخاص الخاضعين للوالية ال

لب للتغو دولهم األعضاء لتعزيز آليات حماية حقوق اإلنسان والمؤسسات الديمقراطية

على التحديات والتهديدات المشتركة التي تهدد صحة حقوق اإلنسان بشكل فعال من 

 .' خالل العمل معًا

 

التعويضات عن ، كما نوقش موضوعان الملتقى وركز المنتدى األول على تفعيل .22

 ةاألصيل انتهاكات حقوق اإلنسان للسكان األصليين / الشعوب / المجموعات ومعالجة

 .وتبادل الخبرات في مجال بناء القدرات للفصل في حقوق اإلنسان

 

في نهاية االجتماع الذي استمر يومين، اعتمدت المحاكم الثالث مذكرة تفاهم لتعزيز و .21

 .بينهماالعالقات 

 

 فريقي الرابعد. الحوار القضائي اإل

فريقي، وبالتعاون مع حكومة جمهورية أوغندا، نظمت المحكمة، تحت رعاية االتحاد اإل .20

فريقي، حول موضوع "معالجة قضايا حقوق اإلنسان الحوار القضائي الرابع لالتحاد اإل

نوفمبر  1أكتوبر إلى  32المعاصرة: دور القضاء في أفريقيا". عقد الحوار في الفترة من 

 جمهورية أوغندا. -في كمباال  0219

 

كان الهدف الرئيسي للحوار القضائي هو مناقشة قضايا حقوق اإلنسان المعاصرة وما  .23

الحوار  وفقًا لذلك، تناولو يمكن أن يفعله القضاء األفريقي للتعامل مع مثل هذه القضايا.

 المجاالت التالية:

 دين داخليا والالجئين( مشكلة الهجرة والمشر1

 ( الحق في الجنسية في أفريقيا0

 االنتخابية وحقوق اإلنسان: دور القضاء دعاوى( ال3)

 ( اإلرهاب وحماية حقوق اإلنسان: دور القضاء2
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 ( تنمية وحقوق الشعوب األصلية.2

الدول األعضاء في االتحاد  عن ينممثل شملوامشارًكا،  122حضر الحوار أكثر من  .22

 ءاالقض رؤساءفريقية، ووالقضاة الحاليون والسابقون في المحكمة اإل فريقي،اإل

ورؤساء المحاكم الدستورية، فضالً عن المؤسسات القضائية اإلقليمية، واألكاديميين، 

، منظمات المجتمع المدنيوحقوق اإلنسان،  مجال في ناشطين، واعالميةوشخصيات 

 .من الخبراء مرجعيينوأشخاص 

 

هيئات االتحاد اإلفريقي والمؤسسات األخرى التالية في الحوار: مفوضية ومثلت أيضا  .22

لحقوق الطفل ورفاهيته، المحكمة اإلدارية  ين، لجنة الخبراء األفريقياالتحاد األفريقي

، محكمة سادالف محاربةلالتحاد اإلفريقي، المجلس االستشاري لالتحاد اإلفريقي المعني ب

ة األمم ، آلياعة االقتصادية لدول غرب إفريقياالجم عدل ةحكمالعدل التابعة للكوميسا، م

 للمحاكم الجنائية الدولية. المتبقيةالمتحدة 

 

اعتمد الحوار مقترحات حول كيفية تعزيز التمتع بحقوق اإلنسان من خالل القضاء.  .26

 الملحق الثالث. فيحوار مرفقة بهذا التقرير وترد استنتاجات ال
 

 

 ب . أنشطه ترويجيه أخرى

وباإلضافة إلى األنشطة المذكورة أعاله، شاركت المحكمة أيضاً في عدد من المناشط  .27

التي نظمها أصحاب المصلحة اآلخرون، بما في ذلك االجتماعات التي نظمتها هيئات 

 .اإلفريقيومؤسسات أخرى تابعه لالتحاد 

 
 التواصل( 6

 لحقوق اإلنسان والشعوب اإلفريقيةالعالقات مع اللجنة أ( 

تواصل المحكمة واللجنة اإلفريقية تعزيز عالقتهما وتوطيد التكامل المتوخى في  .21

بانجول،  في ثامنالبروتوكول. وتحقيقا لهذه الغاية، عقدت الهيئتان اجتماعهما السنوي ال

اركت المحكمة أيًضا في حفل شو .0219أكتوبر  11إلي  17غامبيا، في الفترة من 

من يوم  0219نسخة للجنة واحتفلت ب (62) والستين افتتاح الدورة العادية الخامسة

أكتوبر  01الجلسة المذكورة في  حقوق اإلنسان في إفريقيا والتي نُظمت على هامش

0219. 
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 ( التعاون مع الشركاء الخارجيين.ب 

تواصل المحكمة العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم الشركاء الخارجيين،  .29

بواليتها. ويواصل الشريكان الرئيسيان للمحكمة، وهما المفوضية في االضطالع 

التعاون الدولي األلماني، دعم تنميه القدرات وكذلك برامج التوعية وكالة و األوروبية

التي تقوم بها المحكمة، بما في ذلك بعثات التوعية والحلقات الدراسية والمؤتمرات. 

السامية لحقوق  ومكتب المفوض، الدوليومن بين الشركاء اآلخرين للمحكمة البنك 

 باألمم المتحدة. اإلنسان

وأقامت المحكمة عالقة عمل وثيقة مع أصحاب المصلحة اآلخرين العاملين في مجال  .22

حماية حقوق اإلنسان في القارة، بما في ذلك نقابات المحاميين والجمعيات القانونية، 

 .والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

شاور االتحاد ت، شاركت المحكمة في 0219أكتوبر  16إلى  12من  خالل الفترةو .21

ميع شاور جتجمع الوقد غامبيا.  -فريقي واألمم المتحدة لحقوق اإلنسان في بانجول اإل

فريقي التي لها والية في مجال حقوق اإلنسان والمكاتب الميدانية أجهزة االتحاد اإل

ول األمم المتحدة، لتبادل األفكار حبقيا لمفوض السامي لحقوق اإلنسان في أفريالمكتب 

اتفق االجتماع على إطار للتنسيق وسبل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في القارة. 

فريقي واألمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في والتعاون بين االتحاد اإل

 القارة.

عشر بين  الخامس، شاركت المحكمة في حوار حقوق اإلنسان 0219أكتوبر  19في و .20

وار ناقش هذا الحوغامبيا.  -فريقي واالتحاد األوروبي الذي انعقد في بانجول االتحاد اإل

السنوي، الذي يجمع بين أصحاب المصلحة في مجال حقوق اإلنسان من القارتين، سبل 

 التعاون لتحسين وحماية حقوق اإلنسان والشعوب في المنطقتين.

 ( اتفاقيه المقر7

بالنظر إلى النقص الحاد في المساحات المكتبية والنمو المستمر للمحكمة، قررت الدولة  .23

اء بنولم يبدأ بعد غرفة في الموقع المؤقت الحالي للمحكمة.  12المضيفة بناء مبنى من 

 .وقت كتابة هذا التقرير حتىالهيكل المذكور 

 

فيما يتعلق ببناء المباني الدائمة للمحكمة، لم يحدث أي تطور جديد منذ آخر تقرير و .22

 .0219في يونيو نصف السنوي ألنشطة المحكمة تقرير الللمحكمة في 
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 التقييم والتوصيات .8

 تقييمال( أ

من المهم اإلبقاء على ففي إصالحات مؤسسية،  قد انخرط فريقيبما أن االتحاد اإلو .22

الدور الحيوي الذي تلعبه حقوق اإلنسان في التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية، 

وكذلك في التكامل اإلقليمي والسالم واألمن. وبالتالي، ترحب المحكمة بمبادرات 

صالح التابعة لمفوضية قدمت تقارير إلى وحدة اإلفإنها اإلصالح، وبناًء على ذلك، 

كل ية حقوق اإلنسان كلحما المنظومة اإلفريقيةفريقي بشأن كيفية تعزيز تحاد اإلاال

قُدمت هذه المقترحات في أوائل عام وقد فريقية على وجه الخصوص. والمحكمة اإل

 معتكف، تقرر إجراء مؤتمر االتحادوخالل الدورة االستثنائية الحادية عشرة ل 0211

ة والهيئات القضائية والقانونية والتشريعي لدائمينلجنة الممثلين ابين  أو اجتماع خلوة

تماع المعتكف أو اجلالتحاد، للنظر في مقترحات اإلصالح. وتأمل المحكمة أن يتم تنظيم 

مقترحات بشأن ال لجنة الممثلين الدائمينمع  تشاورى الالمذكور قريبًا، وتتطلع إل الخلوة

 .التي قدمتها

 

مع استمرار المحكمة في النمو وإصدار المزيد من األحكام، بدأت تواجه عددًا من و .26

يتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها المحكمة والتي إن لم يتم والتحديات الخطيرة. 

قرارات هو عدم االمتثال لو، الفعال لواليتها تنفيذيض الالتصدي لها على الفور في تقو

( 78سبعين )و ثمانيةالبت في المحكمة  أكملت، 0226في عام منذ إنشائها والمحكمة. 

( 39ثالثين )و تسع في أحكامها بشأن موضوعات الدعاوىأصدرت  ،قضية خالفية

، لم تجد المحكمة أي انتهاكات في (39ن القضايا التسعة والثالثين )من بيو. منها قضية

، أصدرت أحكاماً المتبقية ( قضية32ثالثين )الخمسة ومن بين وقضايا.  (2أربع )

أحكاما تتضمن و ( قضية10في اثني عشر ) بخصوص موضوع الدعوى مستقالً 

أمًرا  01( قضية، كما أصدرت 03عشرين )ثالث ووالتعويض في  موضوع الدعوى

بحق الذي ال يمكن إصالحه  وقوع الضرر باتخاذ تدابير مؤقتة، تهدف إلى تجنب

( طلبًا 13( طلبًا من أصل ثالثة عشر )10عشر ). كما أنهت المحكمة اثني المدعين

 .استشارية أو آراءً  للحصول على فتاوى

 

هي بوركينا  دولة طرف واحدة فقط فإن هناكومع ذلك، حتى وقت كتابة هذا التقرير،  .27

هي جمهورية قد امتثلت بالكامل ألحكام المحكمة، وقد امتثلت دولة أخرى جزئياً  فاسو

هي جمهورية كوت  أخرى طرف قدمت دولةو األحكام ضدهالبعض تنزانيا المتحدة 
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 ، في حين أن الدول األخرى لم تمتثل على اإلطالق،تقريرها عن حالة االمتثال ديفوار

 .أنهم لن يمتثلوا ألوامر وأحكام المحكمة اآلخر أعلن صراحة البعضو

 

عم عتمد على الدأن نجاح أو فشل أي نظام لحقوق اإلنسان أو العدالة يإلي المحكمة  شيرت .21

تلقاهما من مختلف أصحاب المصلحة الذين يستخدمون هذا النظام. إن يوالتعاون اللذين 

االمتثال لحكم المحكمة ضروري لنجاح أي نظام قضائي وإلقامة العدل على النحو 

إن عدم االمتثال ال يؤدي فقط إلى تدمير سبب وجود المحكمة بل يقوض ثقة والسليم. 

 .ام القضائيالجمهور في النظ

 

من البروتوكول تكلف المجلس التنفيذي بمراقبة تنفيذ  09أن المادة إلي المحكمة تشير و .29

ال توجد آلية لمساعدة المجلس التنفيذي على لكن ، والمؤتمرأحكام المحكمة نيابة عن 

 .إنجاز هذه المهمة

 

 EX.CL/Dec.1013 رقم وبالتالي، ترحب المحكمة بقرار المجلس التنفيذي .62

(XXXXIII) ، الذي تم اعتماده خالل الدورة العادية الثالثة والثالثين المنعقدة في

 يننة الممثلين الدائم، بالتعاون مع لجنواكشوط، موريتانيا، والتي تطلب من "المحكمة

عن آليات وإطار التنفيذ، لتمكين المجلس معمقة دراسة  وضع، االضطالع بالمفوضيةو

ن البروتوكول م 31و 09من رصد تنفيذ أحكام المحكمة بفعالية وفقا للمادتين التنفيذي 

يقية فرالشعوب بشأن إنشاء المحكمة اإلفريقي لحقوق اإلنسان والملحق بالميثاق اإل

 ." حقوق اإلنسان والشعوب

 

نة الممثلين الدائمين لجاستجابة لهذا القرار، قدمت المحكمة الدراسة المذكورة إلى و .61

خالل دورتها العادية السابعة والثالثين، وأثناء الدورة العادية الرابعة والثالثين للمجلس 

أن ، EX.CL/DEC.1044 (XXXIV) رقم رهرقم، في األخير ىأوصوالتنفيذي، 

ة لجنة الفنية المتخصصة المعنيإلى الشروع إطار تنفيذ أحكام المحكمة متقديم[ ]يتم  "

سيتم ونونية، للنظر فيه قبل تقديمه إلى المجلس التنفيذي". العدالة والشؤون القابشؤون 

لجنة المتخصصة بشأن مسائل العدالة النظر في األمر نفسه خالل االجتماع القادم ل

والشؤون القانونية. ومن المأمول أن يساعد إنشاء آليات صالحة للرصد واإلنفاذ على 

 .مساعدة الدول في االمتثال لقرارات المحكمة
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النظر عن مسألة عدم االمتثال لقراراتها، تواجه المحكمة عددًا من التحديات  بصرفو .60

 األخرى، بما في ذلك انخفاض عدد التصديقات على البروتوكول، وانخفاض عدد الدول

ألفراد والمنظمات غير الحكومية الذي يسمح ل، (6) 32التي أودعت إعالن المادة 

 .ية الوعي بالمحكمة وعدم كفاية المواردعدم كفاوالوصول المباشر إلى المحكمة؛ ب

 

( دولة فقط من 32دقت عليه ثالثون )ابعد أكثر من عقدين من اعتماد البروتوكول، صو .63

( دولة عضو في االتحاد، ومن بين هذه الدول الثالثين، 22أصل خمس وخمسين )

 ( من البروتوكول.6) 32( دول فقط اإلعالن المطلوب بموجب المادة 9أودعت تسع )

لنظر في قضايا األفراد با، ال يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها ونتيجة لذلك

والمنظمات غير الحكومية من غالبية الدول األعضاء في االتحاد. وبالتالي فإن المحكمة 

حاالت انتهاكات مزعومة لحقوق اإلنسان  استالم الدعاوى عند حدوثال تملك صالحية 

 االتحاد.من جانب غالبية كبيرة من مواطني 

 

من الناحية اإلدارية، أثرت الموارد البشرية والمالية غير الكافية أيًضا على األداء و .62

 السلس للمحكمة.

 

هناك صعوبة أخرى تواجه المحكمة في الوقت الحالي وهي نقص المساحات المكتبية. و .62

وافقت الحكومة المضيفة في غضون ذلك على إنشاء بعض المكاتب في المبنى وقد 

 المؤقت الحالي للمحكمة.

 
 التوصيات  (2

 عتمدها: يو مؤتمرنظر فيها اليم المحكمة التوصيات التالية ل، تقدسبقإلى ما  واستناداً  .66

 ودعت لمالدول األعضاء في االتحاد التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول و/أو  حث (1

 ( منه على القيام بذلك،6) 32اإلعالن المنصوص عليه بموجب المادة 

االتحاد اإلفريقي جميع التدابير الالزمة إلنشاء صندوق  ةرئيس مفوضي يتخذ أن (0

ً  القانوي العون/ ضائيةالمساعدة الق / ضائيةقللنظام األساسي لصندوق المساعدة ال وفقا

يناير  في مؤتمرلهيئات حقوق اإلنسان التابعة لالتحاد، الذي اعتمده ال القانوي العون

0216 . 

شجع جميع الدول األعضاء وغيرهم من أصحاب المصلحة يودعو ين أ المؤتمر على (3

مان لصندوق لضلالمعنيين بحقوق اإلنسان في القارة على تقديم تبرعات سخية 

 استدامته ونجاحه. 
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 ن تمتثل ألحكامها.أن تتعاون مع المحكمة وألدول األعضاء في االتحاد ا على (2

به واألجهزة القضائية وش مينالدائ الممثلين لجنةبين  ةالمشترك الخلوة أو المعتكف (2

القضائية والقانونية والتشريعية في االتحاد، للنظر في مقترحات اإلصالح الخاصة 

تقرير إلى المجلس  تقديمو  0202في النصف األول من عام  ابهم، ينبغي عقده

 0202في يونيو / يوليو  السنوي نصفخالل اجتماع التنسيق  بذلكالتنفيذي 

 

6)  
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 الملحق األول

 5312ديسمبر  11قائمه قضاه المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في 

 االسم م
 الفترة

 البلد
 انتهاء مدة

 كوت ديفوار 0202 6 القاضي سيلفان اوري  1

 كينيا 0211 6 القاضي بن كيوكو 0

 تونس 0202 6 بن عاشوراالقاضي  رافع  3

 موزمبيق 0202 6  نجيلو فاسكو ماتوسيأالقاضي  2

 الكاميرون 0200 6 وندو مينجوأنتيام إالقاضية  2

 رواندا 0200 6 القاضية ماري تيريز موكاموليزا 6

 مالوي 0203 6 ن روز  شيزومياليالقاضية توجيل 7

 الجزائر 0203 6 القاضية شفيقة بن صاولة 1

 الكونغو 0202 6 القاضية بليز شيكايا 9

 نيجيريا 0202 6 خومين أنوكامستيال ايزيبا القاضية ا 12

 تنزانيا 0202 6 ماني  داوود عبوديالقاضية إ 11
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 الملحق الثاني

 تقرير عن عدم االمتثال لقرارات المحكمة

 نظر المرفق(ا)
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 الملحق الثالث

 13من ، جمهورية أوغندا، استنتاجات الدورة الرابعة للحوار القضائي األفريقي في كمباال

 5312نوفمبر،  1 أكتوبر إلى

 

    
 

 

 النتائج الختامية

 لحوار القضائي األفريقي الرابعُمنتدى ال

 

 تحت شعار:

 "تحسين الفعالية القضائية في أفريقيا"

 

 5312نوفمبر  31-أكتوبر  13

 جمهورية أوغندا –كمباال 

 

 التنظيم واألهداف:أوالً: 

تحت رعاية االتحاد  ،)المحكمة األفريقية(فريقية لحقوق اإلنسان والشعوب نظمت المحكمة اإل .1

األفريقي، وبالتعاون مع حكومة جمهورية أوغندا، والوكالة األلمانية للتعاون الدولي، واالتحاد 

 0219نوفمبر  21أكتوبر إلى  09من خالل الفترة األوروبي والبنك الدولي في كمباال ) أوغندا( 

  الحوار القضائي األفريقي الرابع، تحت شعار:

 " التصدي للمشاكل المعاصرة لحقوق اإلنسان: دور السلطة القضائية في أفريقيا"

ئيسية لحقوق اإلنسان التي كان الهدف الرئيسي من الحوار القضائي الرابع هو تحديد المشاكل الر .0

ً  تواجه  والدور الذي يمكن أن تضطلع به السلطة القضائية للتصدي لها. أفريقيا حاليا

الحوار بلغات العمل األربعة الُمعتمدة باالتحاد األفريقي، وهي: العربية، اإلنجليزية، تم إجراء أنشطة  .3

 الفرنسية والبرتغالية لتسهيل التواصل، والمشاركة النشطة والتبادل البناء لآلراء خالل المناقشات.

 

 مراسم االفتتاح:ثانياً: 
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مهورية رئيس ج فينييوتا موسجيوري كاالسيد الرئيس فخامة تمت مراسم حفل االفتتاح بحضور  .2

 الفتتاح.الرئيسية لكلمة سيادته الألقى و، أوغندا

 

فيني في كلمته اإلفتتاحية، الضوء على أهمية الحوار القضائي في تقوية يموس فخامة الرئيسركز  .2

وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في إفريقيا، وأشار إلى أن النضال من أجل التمتع الفعال بحقوق 

آثار العوامل الطبيعية على اإلنسان )الفيضانات والسيول،  هما: تحديين أساسيينواجه اإلنسان قد 

يث حطريقة اإلنسان في التعامل مع البشر )و ،ها من الظواهر الطبيعية السالبة(األعاصير، وغير

نسان إلخ(، وإذا لم يتوصل اإل ...هاك حقوق اإلنساننتبالتسلط والدكتاتورية والعنف وإيتسم التعامل 

 التحديين فلن يتسنى له التمتع الفعال وحماية حقوق اإلنسان. حل لهذين إلى 

 

 ،، ويجب عدم فصلها عن الواقعأن حقوق اإلنسان متداخلةفيني، إلى يموس الرئيسكما أشار فخامة  .6

 حقوق اإلنسان. بالُمنسق التمتع ماد منهج ُكلي شامل لضمان على األجهزة القضائية اعتأن و

 

وندا كاتوريبي رئيس القضاء بجمهورية جبارت ما ُكل من القاضيألقى اح، تخالل مراسم اإلفت .7

كوارتي  ، والسفيرالمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبالقاضي سيلفان أوري رئيس أوغندا، 

 .كلمات افتتاحية نائب رئيس مفوضية اإلتحاد اإلفريقيتوماس كويسي 

 

الُمشاركين في ُمنتدى الحوار بجميع  في كلمتهرئيس القضاء بجمهورية أوغندا رحب السيد  .1

يق للمحكمة اإلفريقية واإلتحاد اإلفريقي على ثقتهم وتشريفهم القضائي، كما أعرب عن تقديره العم

لتزام جمهورية إعلى لجمهورية أوغندا بمنحها فُرصة استضافة ُمنتدى الحوار القضائي. وأكد 

رئيس المحكمة اإلفريقية في كلمته من جهته فقد أعرب أوغندا بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان. 

كومة جمهورية أوغندا وهنأها على قرارها باستضافة هذا الُمنتدى اإلفتتاحية عن ُشكره وتقديره لح

الحواري، وشكرها على الحفاوة التي استقبلت بها الُمشاركين، وأعاد التذكير بدور أوغندا في تعزيز 

ناشد الحكومة كما وحماية حقوق اإلنسان في القارة اإلفريقية، وتقوية المؤسسات اإلفريقية، 

( من بروتوكول 6)32المادة المنصوص عليه بموجب ا الدور بإيداع اإلعالن األوغندية بتجسيد هذ

نائب رئيس مفوضية اإلتحاد اإلفريقي في ومن ناحية أخرى ركز السيد إنشاء المحكمة اإلفريقية. 

كلمته خالل مراسم اإلفتتاح؛ الضوء على أهمية شعار ُمنتدى الحوار القضائي اإلفريقي الرابع، 

اإلفريقية تواجه عدداً من المشاكل مثل الفقر وانتهاكات حقوق اإلنسان والفساد وسوء  وأقر بأن القارة

وأشار إلى أن اإلتحاد اإلفريقي وبقية الُشركاء وأصحاب  ،(من جملة أمور أخرىإدارة شؤون الُحكم )

اناة فض ُمعإلى العمل على تهيئة البيئة المواتية لخ 0263ام ـعلالمصلحة قد توصل وفقاً ألجندته 

نائب رئيس مفوضية اإلتحاد وقد أشار ةً الشباب والنساء واألطفال. صالشعوب اإلفريقية وخا

الُمبادرات التي تستطيع )في سياق أُُطر عمل اإلتحاد اإلفريقي للتكامل اإلقليمي أيضاً إلى اإلفريقي، 

ريقية، بين الدول اإلفوالقاري( تهيئة مثل هذه البيئة المواتية، والتي تضمن ُحرية التنقل والحركة 

 من اإلنتاج واإلتجار بين بعضهم البعض بسهولة ودون عوائق. اإلفريقيين بحيث يتمكن 



EX.CL/1204 (XXXVI) 

Page 24 

 
 

 

ُعقب مراسم اإلفتتاح الرسمي للُمنتدى؛ ألقى ممثلو المؤسسات والمحاكم التالية كلمات أمام الجلسة و .9

، منظمة األمم المتحدة اإلنسانالسامية لحقوق األمم المتحدة : مكتب مفوضية وهمى، العامة للُمنتد

اكواس(، ) غرب إفريقيالللتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، محكمة عدل المجموعة اإلقتصادية 

تحاد اإلقتصادي اال، محكمة عدل البلدان األمريكيةجي( محكمة عدل اعدل شرق إفريقيا )ايكمحكمة 

 .تهورفاهيالطفل لحقوق  نيفريقيا، ولجنة الُخبراء اإلفريقيوالنقدي لدول غرب إ

تبادل المتحدثون من خالل كلماتهم، المعلومات واإلجراءات التي قاموا بها في إطار شعار ُمنتدى  .12

الحوار القضائي، وأعربوا عن رغبتهم في التعاون مع المؤسسات اإلفريقية ذات الصلة بهدف تقوية 

ك التدريب وتبادل الرؤى وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب بصفٍة عامة، ويشمل ذل

 والتجارب وتعميم أفضل الُممارسات في هذا الصدد.

 

 الُمشاركة:ثالثاً: 

الهيئات القضائية للدول األعضاء التالية: وقد شارك في منتدى الحوار القضائي األفريقي الرابع  .11

لقمر، جزر االجزائر، أنجوال، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، 

الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي،  إسواتيني، إثيوبيا، الجابون، غانا، 

غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالي، المغرب، موريشيوس، موريتانيا، 

وبرينسيب، السنغال، سيشل، موزمبيق، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ساوتومي 

 غندا وزيمبابوي.وسيراليون، الصومال، السودان، جنوب السودان، تنزانيا، توجو، تونس، أ

 

 :ُمثلت الهيئات التالية في الحواركما  .10

 فريقي؛مفوضية االتحاد اإل 

 ؛ورفاهيتهفريقيين لحقوق الطفل لجنة الخبراء اإل 

 فريقي؛المحكمة اإلدارية لالتحاد اإل 

  اإلتحاد اإلفريقي للقانون الدولي؛ لجنة 

 ؛األقرانبين  اآللية اإلفريقية للُمراجعة الُمتبادلة 

  .األمانة العامة لمنظومة الحوكمة اإلفريقية 

 

اإلتحاد  :األمريكية لحقوق اإلنسان والمحاكم اإلقليمية اإلفريقية، مثلالبلدان كذلك تم تمثيل محكمة  .13

إلقتصادي والُجمركي لدول إفريقيا الوسطى )سيماك(، محكمة المغاربي العربي، محكمة اإلتحاد ا

كواس( ومحكمة عدل السوق يغرب إفريقيا )العدل شرق إفريقيا، محكمة عدل المجموعة االقتصادية 

 الُمشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا )كوميسا(.
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السامية لحقوق مفوضية األمم المتحدة مثل:   كما تم تمثيل بعض وكاالت منظمة األمم المتحدة، .12

اإلنسان، ومنظمة األمم الُمتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، باإلضافة إلى المعنيين 

والُمختصين بالمؤسسات األكاديمية وُخبراء حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم ومنظمات الُمجتمع 

 المدني والمتحدثون الرئيسيون.

 

( 232ئة وخمسة وثالين )القضائي اإلفريقي الرابع؛ اربعمبلغ عدد الُمشاركين في ُمنتدى الحوار ا .12

ً يُمثلون العديد من المؤسسات والقطاعات المعنية والُمهتمة بالشؤون القضائية/العدلية  ُمشاركا

 وقضايا حقوق اإلنسان في القارة اإلفريقية.

 

 المسائل التي تم تناولها خالل الُمنتدى الحواري: رابعاً: 

لمسائل والموضوعات التالية وذلك من االبحث والنقاش، المشاركون بُعقب مراسم اإلفتتاح، تناول  .16

 خالل العروض والُمحاضرات التي أُلقيت أمام الجلسات العامة ومجموعات العمل:

i. ُمشكلة الهجرة والنازحين والالجئين في إفريقيا؛ 

ii.  ؛انعدام الجنسيةالحق في الجنسية وحالة 

iii.  ُتعلقة باإلنتخابات وحقوق اإلنسان: دور الُسلطة القضائيةالشكاوى الم 

iv. رهاب وحماية حقوق اإلنسان : دور الُسلطة القضائية؛اإل 

v.  .التنمية وحقوق اإلنسانية للُسكان األصليين 

 

، التوصيات الُمنبثقة عن ُمنتدى الحوار القضائي اإلفريقي الثالثبتنفيذ التقرير الُمتعلق  تم تقديم .17

 .باستضافة وتمت مناقشته

 

 الُخالصة والتوصيات: خامساً: 

 ون إلى التوصيات اآلتية:كفي ختام المؤتمر الذي استغرق ثالثة أيام، خلُص الُمشار .11

 

 التوصيات الُمنبثقة عن ُمنتدى الحوار القضائي اإلفريقي الثالث 

دعا الُمشاركون إلى تفعيل الشبكة القضائية اإلفريقية واطالق مشروع الشبكة اإللكترونية لحقوق  .19

، كما دعا الُمشاركون اإلتحاد اإلفريقي إلى إضفاء الطابع 0202)اونالين( بحلول عام اإلنسان 

اجات يالرسمي للشبكة القضائية اإلفريقية بإدراجها ضمن هيكل اإلتحاد اإلفريقي وتوفير اإلحت

 الالزمة إلطالق مشروع الشبكة اإللكترونية اإلفريقية لحقوق اإلنسان.
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 التوصيات بشأن الهجرة والنازحين والالجئين في إفريقيا 

بحث الُمشاركون االسباب الرئيسية للهجرة والنزوح واللجوء في إفريقيا، وتوصلوا إلى أنها تتمثل  .02

الطبيعية وسوء إدارة شؤون الُحكم، كما أعربوا عن ترحيبهم في: الحروب، البطالة، الفقر، الكوارث 

بُمبادرة اإلتحاد اإلفريقي بإنشاء آلية للدعم اإلنساني، وناشدوا الدول اإلفريقية باعتماد اآلليات 

 واإلتفاقيات ذات الصلة وتوفير الموارد الالزمة لتفعيلها.

 

اعات وترسيخ التكامل اإلقليمي من خالل أعرب الُمشاركون عن قناعتهم بأن التسوية السلمية للنز .01

ضمان ُحرية حركة وتنقل المواطنين والسلع والخدمات، باإلضافة إلى إحترام سيادة القانون والنظام 

واستقالل القضاء الحقوق األساسية، تُعتبر من أهم العوامل واآلليات التي تؤدي إلى تخفيف ُمعاناة 

ان ُمشاركتهم ومساهمتهم الفعالة في تحقيق التنمية وتوتر شعوب دول القارة اإلفريقية، وضم

 اإلجتماعية واإلقتصادية.

 

أقر الُمشاركون بأهمية الهيئات القضائية اإلقليمية والقارية في تطبيق وإنفاذ اآلليات واإلتفاقيات  .00

 الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

 

 شكلة انعدام الجنسيةالتوصيات بشأن الحق في الجنسية ومُ 

أشار الُمشاركون إلى أنه وعلى الُرغم من اإلقرار بحق الجنسية في كافة اآلليات والمعاهدات  .03

يمية والدولية لحقوق اإلنسان، إال أن صعوبة الحصول ونزعها بسهولة يُعد لالقانونية المحلية واإلقا

ممارسة شائعة في الكثير من الدول اإلفريقية مما يحرم ماليين األشخاص من الحصول على الجنسية  

ودعا الُمشاركون الدول األعضاء باإلتحاد اإلفريقي إلى إعتماد والُمصادقة على ويجعلهم بدونها.  

اإلتحاد اإلفريقي الذي أعدته اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن نظام  بروتوكول

 الجنسية على ضوء تزايد أعداد األشخاص عديمي الجنسية في القارة اإلفريقية.  

 

كذلك اتفقت آراء الُمشاركين على أن من العوامل الرئيسية التي تتسبب في انعدام الجنسية تتمثل في  .02

لمرأة، وبحيث ال تستطيع في بعض الدول منح جنسيتها ألطفالها، وعدم النص في التمييز ضد ا

دساتير بعض الدول األعضاء على منح الجنسية لكافة الُمقيمين بعد حصول هذه الدول على 

إستقاللها، أو تحويل أو ضم أراضي من دولة ألُخرى، وإنفصال دولة عن أُخرى، وكراهية األجانب 

 تسجيل المواليد، وعدم استخراج شهادات الميالد، والتغير المناخي.)زينوفوبيا(، وعدم 

 

وحث الُمشاركون الدول األعضاء، بما في ذلك الهيئات واألجهزة القضائية على ُمختلف المستويات،  .02

يتجنب وتفادي إصدار القرارات التي تؤدي إلى حرمان األشخاص من الجنسية، وضمان تطبيق 

في أن تكون لهم جنسية، والتأكد من مراجعة القوانين القضائية في هذا  اإلجراءات التي تكفل حقهم

 الصدد.
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 التوصيات بشأن الشكاوى اإلنتخابية وحقوق اإلنسان: دور السُلطة القضائية 

أقر الُمشاركون بإحراز تقدُم في القارة اإلفريقية فيما يتعلق بتسوية النزاعات اإلنتخابية عن طريق  .06

ومع ذلك اشارو إلى أن األزمات التي تحدث قبل وبعد إجراء اإلنتخابات، تكون الهيئات القضائية، 

بسبب عدم كفاية أو عدم شمولية األُُطر القانونية لتنظيم وإجراء العملية اإلنتخابية، وتشمل أوجه 

القصور؛ تحديات تشكيل ومدى إستقالل وحياد لجان اإلنتخابات، ونُظم فرز األصوات وإعالن نتائج 

 خابات، وهيمنة الدولة على ُمجمل مراحل العملية اإلنتخابية.اإلنت

 

أوصى الُمشاركون بإعداد وتطبيق برامج لبناء ورفع قُدرات المسؤولين بالهيئات واألجهزة القضائية  .07

وتأهيلهم التخاذ القرارات المتعلقة بتسوية النزاعات في الوقت الُمناسب دون إبطاء، واستناداً على 

 تخابات وهيئاتها.نية بقوانين اإلمعرفتهم التخصص
 

 التوصيات الُمتعلقة باإلرهاب وحماية حقوق اإلنسان

ً لحقوق اإلنسان، .01 ويشمل ذلك  الحظ الُمشاركون أن األعمال اإلرهابية تُشكل في حِد ذاتها إنتهاكا

ي ف الحق في الحياة والسالمة الجسدية الشخصية والحق في األمن، كما أنها تؤثر على قُدرة الدول

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب، كما أقر الُمشاركون بأوجه القصور في النُُظم واألجهزة 

ً  -القضائية لعالمية اعلى التواءم مع الظواهر  -خاصةً في الدول الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا

 عض الدول.وتنامي قُدرات اإلرهابيين واستخدامهم لوسائل تتجاوز وتتفوق على قُدرات ب

 

تفقت وجهات نظر الُمشاركين على أهمية وضرورة إعتماد واتخاذ إجراءات على المستوى المحلي ا  .09

لمنع اإلرهاب، ويشمل ذلك ُمكافحة الفقر وتعزيز التعايش الديني، ومحاربة التمييز والُظلم وعدم 

 العدالة في كافة أشكالها.

اإلفريقي على إعتماد وإنفاذ اآلليات القانونية اإلقليمية حث الُمشاركون الدول األعضاء باإلتحاد  .32

والدولية وإتاحة األُُطر القانونية الُمالئمة الرامية إلى ُمكافحة اإلرهاب، والتي تتسق مع المعايير 

 الدولية لحقوق اإلنسان والشعوب.

اإلرهاب، أعرب الُمشاركون عن القلق من إحتماالت إنتهاك حقوق اإلنسان تحت زعم ُمحاربة   .31

 وأقروا بأهمية دور السلطة القضائية في هذا الصدد.

اتفقت رؤى الُمشاركين بأن على الهيئات واألجهزة القضائية أن تكون بمثابة اآللية التي تضبط   .30

 التوازن بين ُمكافحة اإلرهاب واحترام حقوق اإلنسان والشعوب.

 

  التوصيات الُمتعلقة بالتنمية وحقوق السُكان األصليين

الحظ الُمشاركون أن الُسكان والُمجتمعات األصلية ال تتأثر بدرجة واحدةِ بالُمبادرات والبرامج  .33

 .باراالعتالتنموية للدولة، وفي كثير من األوقات ال يتم إيالء األولوية لحقوقهم وال توضع في 
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الُمحرز في مجال الحظ الُمشاركون مع الرضاء التام، التقدُم المعياري والفقهي التشريعي الهام  .32

حماية حقوق الُسكان األصليين في القارة اإلفريقية، ولكنهم الحظوا أيضاً عدم إنفاذ القرارات التي 

 اعتمدتها مؤسسات حقوق اإلنسان اإلفريقية لحماية حقوق الُسكان األصليين.

 

قهم بح واالعترافبحق الُسكان األصليين في أراضي أسالفهم،  االعترافأكد الُمشاركون على أن  .32

في ُممارسة حياتهم بالطريقة التي تروق لهم والمحافظة على عاداتهم وتقاليدهم، يجب أن تقترن مع 

 تهيئة الظروف التي تسمح لهم بالمُمارسة الفاعلة لحقوقهم األساسية التي يستحقونها.

 

، ولذا فقد أعربوا عن أكد الُمشاركون على أهمية دور المحاكم الوطنية في حماية الُسكان األصليين .36

أهمية اعتماد وتوطين اآلليات القانونية الدولية الحالية بُغية تعزيز األُُطر القانونية المحلية لحماية 

 حقوق الُسكان األصليين.   

أكد الُمشاركون على أهمية قيام الحكومات بتوفير الموارد الكافية للهيئات القضائية اإلفريقية لكي  .37

 تضطلع بدورها.

 

 ان انعقاد منتدى الحوار القضائي اإلفريقي القادممك

ان ك، على أن يُحدد م0201قرر الُمشاركون تنظيم منتدى الحوار القضائي اإلفريقي الخامس عام  .31

 انعقاده الحقاً.

 

 سادساً: مراسم الختام

تحدث في مراسم الختام؛ ُممثل الهيئة القضائية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الذي  .39

يسى، توماس كوارتي كو اإلفريقي، السفير االتحادأعرب عن ُشكره وامتنانه لنائب رئيس مفوضية 

ية، مورئيس القضاء بجمهورية أوغندا، القاضي يوروكامو باموينى، كما تحدث في الجلسة الختا

 رئيس المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.القاضي سيلفان أوري 

 

أعرب الُمشاركون عن خالص تقديرهم وُشكرهم لحكومة وشعب جمهورية أوغندا على حفاوة  .22

وكرم الضيافة وتوفير المرافق والتسهيالت الالزمة لنجاح ُمنتدى الحوار القضائي  االستقبال

 اإلفريقي الرابع.

لُمشاركون عن ُشكرهم للمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لتنظيمها منتدى الحوار أعرب ا .21

ريقي اإلف االتحادالدولي ومفوضية للتعاون مانية لاألوروبي والوكالة األ االتحادالقضائي، وكذلك 

 للدعم الذي قدموه لتنظيم وعقد هذا الُمنتدى الحواري.
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 مشروع قرار

 5312لعام  لحقوق اإلنسان والشعوب اإلفريقيةبشأن تقرير أنشطه للمحكمة 

 المجلس التنفيذي:

 :إن المجلس التنفيذي

لحقوق اإلنسان والشعوب )المحكمة(، والذي  اإلفريقيةالسنوي للمحكمة األداء  علماً بتقريريحيط  .1

 ، وما جاء به من توصيات.0219 ديسمبر 13 –يناير  1يغطي الفترة من 

يقي فرظيمهما الناجح للحوار القضائي اإلفريقية وجمهورية أوغندا على تنبالمحكمة اإل يشيد .2

 ً من مفوضية االتحاد األفريقي ولجنة الممثلين  يطلب بتوصيات الحوار؛ الرابع ويحيط علما

الدائمين بالتعاون مع المحكمة األفريقية تقديم مقترحات ملموسة للتنفيذ الفعلي لتوصيات الحوار 

القضائي بما فيها إمكانية إضفاء الطابع المؤسسي لشبكة القضاء األفريقي وإدماجها ضمن هيكل 

 االتحاد األفريقي. 

يذ ، إلى وضع آليات لضمان التنف، بالتعاون مع المحكمةة الممثلين الدائمينة ولجنمفوضيال يدعو .3

روع فريقي، بما في ذلك عند االقتضاء تقديم مشالفعال الستنتاجات وتوصيات الحوار القضائي اإل

 .الشؤون القانونية للنظر فيهالجنة و يعات ذات الصلة إلى المحكمةالتشر

قد  اإلفريقي( دولة فقط عضو باالتحاد 32انه بعد انقضاء عقدين من الزمان فان هناك )يالحظ  .2

 32( منها فقط أودعت اإلعالن المنصوص عليه في المادة 1صدقت على البروتوكول، وان )

 ( والذي يسمح لألفراد والمنظمات غير الحكومية بتقديم الطلبات واللجوء للمحكمة.6)

التي وقعت وصدقت على البروتوكول وهي:  اإلفريقياألعضاء باالتحاد ( 32الدول الـ )ويهنئ  .2

الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، 

الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، مالوي، موزمبيق، موريتانيا، موريشيوس، 

اندا، جنوب أفريقيا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السنغال، نيجيريا، النيجر، رو

 تنزانيا، توجو، تونس وأوغندا.

6.  ً األعضاء التي أصدرت وأودعت اإلعالن المطلوب بموجب المادة  لتسعةالدول ا كما يهنئ أيضا

غانا،  غامبيا،( من البروتوكول وهذه الدول هي: بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، 6)32

 مالوي، مالي، تونس وجمهورية تنزانيا المتحدة.

التي لم تصادق على البروتوكول و/ أو لم تودع اإلعالن  اإلفريقيالدول األعضاء باالتحاد يدعو  .7

( من البروتوكول: أن تسارع بالتصديق والتوقيع وإيداع 6)32المنصوص عليه بموجب المادة 

 اإلعالن .

فريقي على اتخاذ جميع التدابير الالزمة، وفقاً لقرارات المجلس يحث رئيس مفوضية االتحاد اإل .1

ع جميع ج، يدعو ويش، وتحقيقاً لهذه الغايةالتنفيذي السابقة، لتشغيل صندوق المساعدة القانونية

الخاصة حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة مؤسسات ، فضالً عن الدول األعضاء في االتحاد

 لتقديم تبرعات سخية للصندوق لضمان االستدامة والنجاحأصحاب المصلحة في القارة، ب
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ة الممثلين لجنبين  ةالمشترك المعتكف أو الخلوةيحث المفوضية على اإلسراع في عمليات تنظيم  .9

بهدف النظر في ، 0202واألجهزة القانونية والقضائية والتشريعية لالتحاد قبل يونيو  الدائمين

 المذكورة.مقترحات اإلصالح الخاصة باألجهزة 

لحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة على التسهيالت التي تفضلت بوضعها تحت يعرب عن تقديره  .12

ومة حك ويحثتصرف المحكمة، وعلى التصميمات المعمارية الخاصة بإنشاء مقر دائم للمحكمة، 

مع  ، بالتعاوناإلفريقيمفوضية االتحاد لجنة الممثلين الدائمين وجمهورية تنزانيا المتحدة و

تحت إطار فريق المهام المنشأ بموجب مقرر المجلس التنفيذي رقم  واالمحكمة، بان يعمل

EX.CL/Dec.994(XXXII)،  التخاذ الخطوات الالزمة لضمان تسريع وتيرة عملية تشييد

 اإلفريقية للعدل وحقوقالمقر الدائم للمحكمة، آخذين في االعتبار االدارات المختلفة للمحكمة 

 لشعوب. او اإلنسان

ديم تقرير ، تقاإلفريقيمن المحكمة، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين ومفوضية االتحاد  يطلب .11

حول تنفيذ هذا  0202يونيو/يوليو إلى الدورة العادية التالية للمجلس التنفيذي المزمع انعقادها في 

 المقرر.
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