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 قضاة أربعة وتعيين انتخابتأجيل عن  تقرير
 األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبفي المحكمة 

 
بالميثاق  لحقالمأحكام البروتوكول  إلىقضاة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب اختيار  ستندي .1

 والشعوبإنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والمتعلق ب اإلنسان والشعوباألفريقي لحقوق 
 وكذلك قواعد إجراءات المجلس التنفيذي. 1991المعتمد في و( )البروتوكول

نتخبون بصفتهم من أحد عشر قاضيا، ُي تتكون المحكمةأن  من البروتوكول على 11تنص المادة  .2
السامية والمشهود لهم بالكفاءة العملية أو القضائية أو الشخصية من بين القانونيين ذوي األخالق 

 مجال حقوق اإلنسان والشعوب. وبالخبرة فياألكاديمية 

يجوز أن يوجد في المحكمة قاضيان من مواطني دولة  على أنه ال 11تنص المادة  ،إضافة إلى ذلك .3
 واحدة.

 ةإعاد ويجوز سنوات ست لمدة المحكمة أنه يتم انتخاب قضاة على البروتوكول من( 1) 11 المادة تنص .4
 واحدة فقط مرة انتخابهم

التالية أسماؤهم قد  (4) األربعة والية قضاة المحكمة مدة بأن التنفيذي المجلس تتشرف المفوضية بإبالغ .1
 :2222 انتهت في يونيو

 ؛(تنزانيا) عبود إيماني السيدة (1

 ؛(تونس) عاشور بن رافع السيد (2

 ؛(موزامبيق) ماتوس فاسكو أنجيلو السيد (3

 (ديفوار كوت) أور سيلفين السيد (4

 

 .االنتخاب إلعادة مؤهلون 3 و 2 و 1 القضاة المنتهية واليتهم وهم رقم .6

 طرائق االنتخاب

 أنظمتهاوجميع أقاليم أفريقيا الرئيسية  يضمن تمثيلالمؤتمر أن  من البروتوكول على 41تنص المادة  .7
 لعرفيوالقانون ا والقانون العرفي اإلسالمي، القانون العام، القانون المدني، القانون) األساسية القانونية

 .نسينمناسب للجالتمثيل الإضافة إلى ذلك، يتعين على المجلس ضمان و. األفريقي( في المحكمة ككل
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 EX.CL/Dec.907(XXVIII) المقرر إلى األعضاء الدول جميع انتباه توجه فضال عن ذلك، تود المفوضية أن .8

 يالجغراف التمثيل معايير تنفيذ طرق بشأنبأديس أبابا  6142 يناير في التنفيذي المجلس اعتمده الذي
 :يلي ما على المذكور المقرر من 6 الفقرة وتنص. والجنساني العادل في أجهزة االتحاد األفريقي

الشمال ( 6( الجنوب )6(، الوسط )6يكون التمثيل اإلقليمي، حيث ينطبق، كما يلي: الشرق ) (4
 ( إال في الحاالت التي لم يقم فيها إقليم أبلغ باألمر رسميا بتقديم أي ترشيحات.6( الغرب )6)

 (. 5( عائما وتتناوب عليه األقاليم الخمسة )4حيث ينطبق، ينبغي أن يكون مقعد واحد ) (6
 ( على األقل من كل إقليم امرأة.4يجب أن يكون عضو واحد) (3
 فعول على الفور.يجب أن تصبح الطرق سارية الم (1

 انتهاء عدبالمحكمة  في والجنساني اإلقليمي التمثيل بأن المجلس إبالغ المفوضية تود سبق، ما ضوء في .9
  :التالي النحو على سيكون( 1) األربعة القضاة عضوية مدة

 اإلقليم
 

  الجنس القضاة
 ذكر أنثى

 1 1 2 وسطال

 1 1 مقعدا دائرا(( 4) واحد)يشغل ( 6) اثنان الشرق

 0 1 1 شمالال

 0 1 1 جنوبال

 0 1 1 الغرب

 2 5 7 مجموعال

 

في طرق تنفيذ معايير التمثيل الجغرال وفقا خالل هذه االنتخاباتسيتم انتخاب القضاء الصدد،  هذافي و .41
 على النحو التالي: لعادل في أجهزة االتحاد األفريقيوالجنساني ا

 ؛(4) مرشحة واحدة :الشرقإقليم  (أ
 (4مرشح واحد ) الشمال:إقليم  (ب
 (4مرشح واحد ) :إقليم الجنوب (ج
 (4مرشح واحد ) :إقليم الغرب (د
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 42 المؤرخة  BC/OLC/24/3067.20 رقم الشفوية مذكرتها بموجب أن المفوضية، إلى اإلشارة تجدر .44
 عالوةو. 6161 أبريل 31 موعد أقصاه في مرشحين تقديم إلى األعضاء الدول دعت ،6161 مارس
 مايو 2المؤرخة   BC/OLC/66.5/4067.20 رقم الشفوية المذكرة بموجب ،المفوضية قامت ذلك، على

 .6161 مايو 31 حتى النهائي الموعد بتمديد 6161

 الترشيحات التي تلقتها من الدول األطراف في البروتوكولبأن  يإبالغ المجلس التنفيذ تود المفوضية .46
 هي كما يلي:

 اإلقليم البلد الجنس االسم الرقم
    رزيزة بوأ عبدالسالم محمد عبداهلل 1
    الغيالني ولد السيد 2
    * إيماني عبود 3
    فال ياري 4
    * عاشور بن افعر 5
    * ماتوس فاسكو أنجيلو 2
    نتسيبيزا بوهلي دوميسا 7
    ساكو موديبو 8

 االنتخاب إلعادة مؤهلون 2 و 5 و 3 المرشحون* 

الصادر  Assembly/AU/Dec.760 (XXXIII)المؤتمر قد فوض، بموجب المقرر  أن إلى اإلشارة تجدر .43
 هزةأج أعضاء تعيينالتنفيذي ل المجلس صالحياته إلى إثيوبيا، أبابا، أديس في 6161 فبراير في

 المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. ذلك في بما األفريقي، االتحاد ومؤسسات

 .متزامن وبشكل تلقائًيا المنتخبين القضاة بتعيين المجلس يقوم الصدد، هذا في .41
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 مشروع مقرر
  ( قضاة1أربعة ) وتعيين انتخابتأجيل بشأن 

 ،في المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 /EX.CL (XXXVII)..…الوثيقة 

 

 :إن المجلس التنفيذي

لمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان ( قضاة في ا1انتخاب أربعة )تقرير المفوضية عن ب يحيط علما .4
 والشعوب من قبل المجلس التنفيذي

مدتها ية لواللمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في ا القضاة التالية أسماؤهم ويعين ينتخب .6
 ( سنوات:2ست )

 الجنس اإلقليم البلد االسم رقم
1     
2     
3     
4     
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