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  مقدـمةأوالً: 

وكول من البروت 1تأسست المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )المحكمة( بموجب المادة  .1

إلنسان الحقوق اإلنسان والشعوب المعني بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الخاص بالميثاق اإلفريقي 

إلفريقية اوالشعوب )سيشار إليه فيما يلي بـ "البروتوكول"(، والذي اعتمدته آنذاك منظمة الوحدة 

 25في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، ودخل البروتوكول حيز النفاذ في  1998يونيو  9في 

 .2004يناير 

فيذي ( قاضياً ينتخبهم المجلس التن11وتتألف من أحد عشر ) 2006المحكمة عملها في عام بدأت  .2

نزانيا تويعينهم مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي. مقر المحكمة في أروشا بجمهورية 

 المتحدة.

دية لمؤتمر العايتعين على المحكمة رفع تقرير إلى الدورات من البروتوكول على أنه : " 31تنص المادة  .3
فيها دولة  . ويحدد هذا التقرير، على وجه الخصوص، الحاالت التي لم تمتثلالقمة اإلفريقية حول أنشطتها

اده اتساقاً مع هذا التقرير السنوي ألداء المحكمة، تم إعد ".ما لألحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة

 المادة.هذه ما تنص عليه 

، 2020ديسمبر  31يناير إلى  1قامت بها المحكمة خالل الفترة من  األنشطة التي التقرير يصف .4

ذ قرارات وعلى نحو خاص األنشطة القضائية واإلدارية والترويجية التي تمت وكذلك ما يتعلق بتنفي

 المجلس التنفيذي ذات الصلة بتأدية أعمال المحكمة.

 

بقبول  ( الخاص6) 34المنصوص عليه في المادة ثانياً: حالة المصادقة على البروتوكول وإيداع اإلعالن 

 اختصاص المحكمة  في تلقي الدعاوى والطلبات من األفراد والمنظمات غير الحكومية

وتوكول ، بلغ عدد الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي التي صادقت على البر2020ديسمبر  31فى  .5

ونغو، كوت ( دولة وهي: الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، الك30ثالثين )

ريتانيا، ديفوار، جزر القمر، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، ماالوي، مالي، مو

س، موزمبيق، النيجر، نيجيريا، أوغندا، رواندا، الجمهورية العربية الصحراوية موريشيو

 .1أنظر جدول الديمقراطية، السنغال، جنوب أفريقيا، تنزانيا، توجو، تونس. 

دول فقط وهي  ست( 6( األطراف في البروتوكول، لم تودع إال )30ومن بين تلك الدول الثالثين ) .6

اإلعالن ، و، كوت ديفوار، غانا، مالوي، مالي، تنزانيا وتونسبالتحديد: بنين، بوركينا فاس

( من البروتوكول، بشأن قبول اختصاص المحكمة بتلقي 6)34المنصوص عليه بموجب المادة 

 .2 أنظر جدول 1.دعاوى وطلبات من األفراد ومن المنظمات غير الحكومية

 

 البروتوكولالدول األطراف في : قائمة  1جدول 

 تاريخ اإليداع تاريخ المصادقة أو االنضمام تاريخ التوقيع الدولـة مسلسل

 03/06/2003 22/04/2003 13/07/1999 الجزائر  .1

                                                 
 وكوت ديفوار ، إعالناتها.سحبت أربع دول أطراف كانت قد أودعت اإلعالن، وهي رواندا وتنزانيا وبنين   1
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 البروتوكولالدول األطراف في : قائمة  1جدول 

 تاريخ اإليداع تاريخ المصادقة أو االنضمام تاريخ التوقيع الدولـة مسلسل

 22/08/2014 22/08/2014 09/06/1998 بنين  .2

 23/02/1999 31/12/1998 09/06/1998 بوركينا فاسو  .3

 12/05/2003 02/04/2003 09/06/1998 بوروندي  .4

 17/08/2015 17/08/2015 25/07/2006 الكاميرون  .5

 08/02/2016 27/01/2016 06/12/2004 تشاد  .6

 06/10/2010 10/08/2010 09/06/1998 الكونغو  .7

 21/03/2003 07/01/2003 09/06/1998 كوت ديفوار  .8

 26/12/2003 23/12/2003 09/06/1998 جزر القمر  .9

09/06/1998 الجابون  .10  14/08/2000 29/06/2004 

09/06/1998 جامبيا  .11  30/06/1999 15/10/1999 

09/06/1998 غانا  .12  25/08/2004 16/08/2005 

 18/02/2005 04/02/2004 07/07/2003 كينيا  .13

09/06/1998 ليبيا  .14  19/11/2003 08/12/2003 

29/10/1999 ليسوتو  .15  28/10/2003 23/12/2003 

09/06/1998 مالوي  .16  09/09/2008 09/10/2008 

09/06/1998 مالي  .17  10/05/2000 20/06/2000 

22/03/1999 موريتانيا  .18  19/05/2005 14/12/2005 

09/06/1998 موريتيوس  .19  03/03/2003 24/03/2003 

23/05/2003 موزمبيق  .20  17/07/2004 20/07/2004 

09/06/1998 النيجر  .21  17/05/2004 26/06/2004 

09/06/2004 نيجيريا  .22  20/05/2004 09/06/2004 

09/06/1998 رواندا  .23  05/05/2003 06/05/2003 

25/07/2010 الجمهورية الصحراوية   .24  27/11/2013 27/01/2014 

09/06/1998 السنغال  .25  29/09/1998 30/10/1998 

09/06/1998 جنوب أفريقيا  .26  03/07/2002 03/07/2002 

09/06/1998 تنزانيا  .27  07/02/2006 10/02/2006 

09/06/1998 توجو  .28  23/06/2003 06/07/2003 

09/06/1998 تونس  .29  21/08/2007 05/10/2007 

01/02/2001 أوغندا  .30  16/02/2001 06/06/2001 
 . 30عدد الدول المودعة  ، 30عدد الدول المصادقة  ، 52عدد الدول الموقعة  ، 55# عدد الدول 
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 ( www.au.intاإلفريقي)المصدر: موقع االتحاد 

 

 

 (6) 34: قائمة بالدول األعضاء التي أودعت اإلعالن المنصوص عليه بموجب المادة  2جدول 

 تاريخ اإليداع تاريخ التوقيع الدولة مسلسل

 28/07/1998 14/07/1998 بوركينا فاسو  .1

 10/03/2011 09/02/2011 غانا  .2

 09/10/2008 09/06/2008 مالوي  .3

 19/02/2010 05/02/2010 مالي  .4

 29/05/2017 13/04/2017 تونس  .5

 02/02/2020 23/10/2018 جامبيا  .6
  ( دول6إجمالي )

 

 محكمة:للالتشكيل الحالي ثالثاً: 

 .I، الملحق يرد التشكيل الحالي للمحكمة في هذا التقرير .7

 

 : األنشطة التي قامت بها المحكمة:رابعاً 

 .القضائية وغير القضائية األنشطة من بعدد االستعراض، قيد الفترة خالل المحكمة، قامت .8

 أ. األنشطة القضائيـــة

 يتصل ما خاص نحو وعلى قضائية، مسائل ومعالجة بتلقي تتعلق والتي للمحكمة القضائية األنشطة .9

والقرارات و  األحكام وإصدار العلنية، االستماع جلسات وتنظيم والعرائض، الدعاوى بمعالجة

 .األوامر

 ،عريضة جديدة (40)أربعين ، تسلمت المحكمة 2019ديسمبر  31يناير وحتى  1خالل الفترة من  .10

  .رأي استشاريل (1واحد ) وطلب

في مسائل  عريضة دعوى( 300، تلقت المحكمة ما مجموعه ثالثمائة )2006منذ إنشائها في عام  .11

ً و 106. وأصدرت أو رأي استشاري ( طلب فتوى14وأربعة عشر ) المنازعات اً ، قرارحكما

ً رأي 12 وقدمتأمراً،  90وأصدرت  ، 2020ديسمبر  31 وحتى تاريخ. اً في طلبات الفتوىاستشاري ا

( من طلبات الفتوى 2واثنان ) ضيةق (210) المحكمة ما مجموعه مئتان وعشر يوجد قيد نظر

 أمامها. 

  

http://www.au.int/
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 الدورات التي عقدت: –أ 

 وذلك على النحو التالي:  2( دورات عادية4أربع ) خالل الفترة قيد االستعراض، عقدت المحكمة .12

انيا ، أروشا، جمهورية تنز2020مارس  27 إلي 2العادية، خالل الفترة من  56الدورة الـ  (1

 المتحدة.

ت عقد، 2020يونيو  26يونيو إلي  1العادية، المنعقدة خالل الفترة من  57الدورة الـ  (2

 .(افتراضياً عبر االنترنت)

ـ  (3 اضياً افتر)عقدت ، 2020سبتمبر  24أغسطس إلي  30العادية، خالل الفترة من  58الدورة ال

 .(عبر االنترنت

تراضياً افعقدت )، 2020نوفمبر  27إلي  2العادية، المنعقدة خالل الفترة من  59الدورة الـ  (4

 .(عبر االنترنت

 معالجة الدعاوى: –ب 

 ، وذلك على النحو التالي: اقرارً  (55) المحكمة أصدرت ،قيد االستعراض خالل الفترة .13

، ررجبر الضو وضوع، المالمقبولية /القبولاستيفاء شروط )االختصاص،  قراراتاألحكام / ال  (1

 20 -، المراجعة( جبر الضرر

 22 -التدابير المؤقتة  قرارات بشأن  (2

 5 -ات رافعإعادة فتح المبأوامر   (3

 2 - أوامر الشطب  (4

 2 -طلب التدخل  بشأنأوامر   (5

 1 - رأي استشاري /فتوى  (6

 1 -ضم القضايا ب أمر  (7

 التي االستشاري طلبات الرأي -يوضح عدد األحكام/ القرارات و األوامر و الفتاوى أدناه 3 الجدول .14

 .2020 عام خالل المحكمة أصدرتها

  

                                                 
 بالرغمبًا ، نظردت الجلسات المتبقية عقو 56 رقم ، تم إلغاء األسبوع األخير من الدورة العاديةCOVID-19 جائحة فيروس كورونا المستجدنظًرا ل  2

 ها.تجاوزديات التي كان على المحكمة أن تبعض التحمن 
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 2020 عام خالل المحكمة أصدرتها التي و طلبات الراي االستشاري : األحكام والقرارات واألوامر3الجدول 
 

 األحكام والقرارات

 تاريخ اإلصدار نوع القرار الدولة المدعى عليها المدعي عريضة رقم الرقم

 2020فبراير 

قرلر بشأن طلب  جمهورية بنين غابي كودييه  006/2020  .1

 تدابير مؤقتة

28/02/2020 

قرلر بشأن طلب  جمهورية بنين غابي كودييه و نابي كودييه 008/2020  .2

 تدابير مؤقتة

28/02/2020 

 2020مارس  27 – 2العادية  56الدورة الـ 

إنغوزا فايكنغ )الملقب بـ بابو  006/2015  .3

 سيا( و جونسون إنغوزا
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
أمر باعادة فتح 

 المرافعات

10/02/2020 

 

09/03/2020 

قرلر بشأن طلب  جمهورية مالوي شارلس كاجولويكا 055/2019  .4

 تدابير مؤقتة

27/03/2020 

 2020ابريل 

إنغوزا فايكنغ )الملقب بـ  006/2015  .5

بابو سيا( و جونسون 

 إنغوزا

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
حكم بشان جبر 

 الضرر

08/05/2020 

قرلر بشأن طلب  جمهورية بنين هونغ ايريك نوديهونو 003/2020  .6

 1رقم  تدابير مؤقتة

05/05/2020 

قرلر بشأن طلب  جمهورية بنين هونغ ايريك نوديهونو 004/2020  .7

 تدابير مؤقتة

 

06/05/2020 

 2020مايو 

إنغوزا فايكنغ )الملقب بـ  006/2015  .8

بابو سيا( و جونسون 

 إنغوزا

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
حكم بشان جبر 

 الضرر

08/05/2020 

بشأن طلب  قرلر جمهورية بنين هونغ ايريك نوديهونو 003/2020  .9

 No -1 تدابير مؤقتة

05/05/2020 

قرلر بشأن طلب  جمهورية بنين هونغ ايريك نوديهونو 004/2020  .10

 تدابير مؤقتة

06/05/2020 

 2020يونيو  26 – 1العادية   57الدورة الـ 

جمهورية تنزانيا  أندرو أمبروس تشيوسي   004/2015  .11

 المتحدة
حكم في الموضوع و 

 جبر الضرر

26/06/2020 
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 األحكام والقرارات

 تاريخ اإلصدار نوع القرار الدولة المدعى عليها المدعي عريضة رقم الرقم

جمهورية تنزانيا  كاليبي اليساميحي  028/2015  .12

 المتحدة
حكم في الموضوع و 

 جبر الضرر

 

26/06/2020 

حكم بشأن مقبولية  جمهورية رواندا مولينداهابي فيديل  004/2017  .13

 الدعوى

26/06/2020 

حكم بشأن مقبولية    جمهورية رواندا مولينداهابي فيديل  005/2017  .14

 الدعوى

26/06/2020 

حكم بشأن مقبولية  جمهورية رواندا مولينداهابي فيديل  010/2017  .15

 الدعوى

26/06/2020 

حكم بشأن مقبولية  جمهورية رواندا مولينداهابي فيديل  011/2017  .16

 الدعوى

26/06/2020 

طلب مراجعة   .17

  001/2020 رقم 
حكم بشأن المراجعة  جمهورية غانا الفريد اغبيس وويومي

بشأن طلب وقرلر 

 تدابير مؤقتة

26/06/2020 

 2020يوليو 

 ضم القضية رقم  .18

و  036/2019

 القضية رقم

037/2019  

جمهورية كوت  كوناتى كاليلو و دومبيا ابراهيم

 ديفوار
قرار بشأن تدابير 

  مؤقتة

15/07/2020 

 

ضم القضية رقم   .19

و القضية  014
 رقم

017/2020  

ايلي ساندويدي و الحركة 

لحقوق اإلنسان و البوركينية 

 الشعوب

 3بوركينا فاسو و 
 دول أخرى

أمر بشأن ضم 

 قضايا

 

15/07/2020 

طلب مراجعة   .20

 حكم رقم

001/2019   

جمهورية تنزانيا  رمضاني عيسى مالينغو

 المتحدة
 حكم بشان المراجعة

 

 

15/07/2020 

 

جمهورية تنزانيا  جيبرا كامبولي  018/2018 .  .21

 المتحدة
حكم في الموضوع و 

 جبر الضرر

 

15/07/2020 

 

 8سوي بي غوهوري اميل و  044/2019  .22
 آخرين

جمهورية كوت 

 ديفوار
حكم في الموضوع و 

 جبر الضرر

15/07/2020 

 2020سبتمبر  24 –أغسطس  30العادية   58الدورة الـ 

تنزانيا جمهورية  توبياس مانغارا و آخر  005/2015  .23

 المتحدة
أمر بشأن اعادة فتح 

 المرافعات

04/09/2020 
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 األحكام والقرارات

 تاريخ اإلصدار نوع القرار الدولة المدعى عليها المدعي عريضة رقم الرقم

جمهورية تنزانيا  أنودو أوشينغ أنودو  012/2015  .24

 المتحدة
أمر بشأن اعادة فتح 

 المرافعات

08/09/2020 

جمهورية كوت  غيوم سورو و آخرين 012/2020  .25

 ديفوار
قرلر بشأن طلب 

 No -2 تدابير مؤقتة

15/09/2020 

جمهورية تنزانيا  جيمس وانجارا و آخرين 035/2015  .26

 المتحدة
حكم في الموضوع و 

 جبر الضرر

25/09/2020 

جمهورية تنزانيا  ليامباكاحمد محمد   010/2016  .27

 المتحدة
حكم بشأن مقبولية 

 الدعوى

25/09/2020 

 

جمهورية تنزانيا  جوب مالما و آخرين   019/2016  .28

 المتحدة
 حكم في الموضوع

     

25/09/2020 

 

جمهورية تنزانيا  تشاناجا لوتشاغوال   039/2016  .29

 المتحدة
حكم بشأن مقبولية 

 الدعوى

25/09/2020 

 

حكم في الموضوع  جمهورية مالي آخرين 74بوباكار سيسوكو و   037/2017  .30

 جبر الضررو

25/09/2020 

 

حكم بشأن مقبولية  جمهورية مالي ياكوبا تراورى  010/2018  .31

 الدعوى

25/09/2020 

 

قرلر بشأن طلب  جمهورية بنين هونغ ايريك نوديهونو  003/2020  .32

رقم  تدابير مؤقتة

22 

25/09/2020 

 

قرلر بشأن طلب  جمهورية بنين غلوري سيرياك هوسو و آخر  016/2020  .33

  تدابير مؤقتة

 

25 /09/ 2020 

ضم القضية رقم   .34
014/2020  

 والقضية رقم

017/2020 

ايلي ساندويدي و الحركة 

البوركينية لحقوق اإلنسان و 

 الشعوب

 3بوركينا فاسو و 
 دول أخرى

طلب قرلر بشأن 

  تدابير مؤقتة

25 /09/ 2020 

كونايد توجيا التوندجي   024/2020  .35

 اكويدينهوجي
قرلر بشأن طلب  جمهورية بنين

  تدابير مؤقتة

25 /09/ 2020 

جمهورية كوت  الوران باغبو  025/2020  .36

 ديفوار
قرلر بشأن طلب 

 تدابير مؤقتة

25 /09/ 2020 

جمهورية تنزانيا  بينيديكتو ماليا   018/2015  .37

 المتحدة
أمر بشأن شطب 

 عريضة دعوى

25 /09/ 2020 

جمهورية تنزانيا  عبد هللا علي كولوكوني  007/2018  .38

 .المتحدة
أمر بشأن شطب 

  عريضة دعوى

25 /09/ 2020 
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 األحكام والقرارات

 تاريخ اإلصدار نوع القرار الدولة المدعى عليها المدعي عريضة رقم الرقم

 طلب تدخل رقم   .39

001/2020 

  

الجمهورية العربية الصحراوية 

الديمقراطية، في الدعوى رقم 

028/2018 

 7ن و جمهورية بني
 دول أخرى

أمر بشأن طلب 

 تدخل

 

25 /09/ 2020 

 طلب تدخل رقم  .40

002/2020 

 

جمهورية موريشيوس، في 

 028/2018الدعوى رقم 
 7ن و جمهورية بني
 دول أخرى

أمر بشأن طلب 

 تدخل

25 /09/ 2020 

رأي طلب   .41

استشاري/ فتوى 

  001/2018 رقم

 اتحاد محامي افريقيا

 

 

 

 

N/A  /رأي استشاري

 فتوى

27/11/2020 

 2020نوفمبر  27 – 2العادية  59الدورة الـ 

زانيا جمهورية تن جون الزارو 003/2016  .42

  المتحدة

دة فتح قرار بشان اعا

 المرافعات

20/11/2020 

تنزانيا جمهورية   مسعودي سيد سيليماني  042/2019  .43

 المتحدة

قرار بشان اعادة فتح 

  المرافعات

20/11/2020 

بشأن طلب  قرار بوركينا فاسو هارونا ديكو و آخر 037/2020  .44

 تدابير مؤقتة

20/11/2020 

سيباستيان جيرمان ماري ايكويه  027/2020  .45

  اجافون
بشأن طلب  قرار جمهورية بنين

 تدابير مؤقتة

27/11/2020 

بشأن طلب  قرار جمهورية بنين هونغ ايريك نوديهوينو 028/2020  .46

 تدابير مؤقتة

27/11/2020 

بشأن طلب  قرار جمهورية بنين هونغ ايريك نوديهوينو 032/2020  .47

 تدابير مؤقتة

27/11/2020 

48.   

059/2016 

 

 آخرين 351أكواسي بواتينغ  و 

 

 جمهورية غانا

قرار بشأن 

 االختصاص

27/11/2020 

حكم في الموضوع  جمهورية رواندا ليون موغيسيرا  012/2017  .49

 جبر الضررو

27/11/2020 

تجمع قدامى العاملين في شركة   009/2018  .50

 سيميكو تاباكوتو
مقبولية حكم بشأن  جمهورية مالي

 الدعوى

27/11/2020 

51.  059/2019  XYZ   حكم في الموضوع  جمهورية بنين

 جبر الضررو

27/11/2020 
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 األحكام والقرارات

 تاريخ اإلصدار نوع القرار الدولة المدعى عليها المدعي عريضة رقم الرقم

52.  010/2020   XYZ حكم في الموضوع  جمهورية بنين

 جبر الضررو

27/11/2020 

سيباستيان جيرمان ماري ايكويه   062/2019  .53

 اجافون

حكم في الموضوع  جمهورية بنين

 جبر الضررو

04/12/2020 

حكم في الموضوع  جمهورية بنين هونغ ايريك نوديهوينو   003/2020  .54

 جبر الضررو

04/12/2020 

طلب رأي   .55

  استشاري/ فتوى
  001/2018رقم 

 اتحاد محامي افريقيا

 

رأي استشاري/  

 فتوى

04/12/2020 

 
 عامةالالجلسات  .ب

تم تأجيل جلسة االستماع العلنية المقررة في  COVID-19 جائحة فيروس كورونا المستجدبسبب  .15

 إلى موعد غير محدد. ،58 الـ خالل الدورة العادية 2020سبتمبر 

 االمتثال لقرارات المحكمة جـ. 

، مؤتمر االتحادمن البروتوكول، فإن المحكمة، في تقديم تقريرها عن النشاط إلى  31بموجب المادة  .16

 ويبينالخصوص الحاالت التي لم تمتثل فيها الدولة لحكم المحكمة ".  "...ويحدد التقرير على وجه

 من هذا التقرير حالة االمتثال لقرارات المحكمة. الثاني الملحق

 ( األنشطة غير القضائية2

 :التقريرويرد أدناه وصف لألنشطة غير القضائية الرئيسية التي اضطلعت بها المحكمة خالل فترة  .17

 التحاد اإلفريقيامشاركة المحكمة في مؤتمرات قمة  (أ

للجنة الممثلين الدائمين، والدورتين  40رقم و 39رقم  شاركت المحكمة في الدورتين العاديتين .18

رؤساء دول وحكومات مؤتمر ل 33 الدورة رقمللمجلس التنفيذي، و 37رقم و 36رقم العاديتين 

والجماعات  اإلفريقي، باإلضافة إلى االجتماع التنسيقي الثاني نصف العام لالتحاد اإلفريقياالتحاد 

 االقتصادية اإلقليمية.

 

 تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي 

إلى المجلس  المحكمة أن تقدم تقريراً  منعهد المجلس التنفيذي ببعض المهام إلى المحكمة وطلب  .19

 عن تنفيذ تلك المهام. وطلب المجلس التنفيذي من المحكمة على وجه التحديد أن: 
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 .3)أ(إجراء دراسة معمقة بشأن آليات وإطار تنفيذ أحكام المحكمة 

لجنة سة من قبل خالل الدورة العادية السابعة والثالثين للممثلين الدائمين، تم النظر في مشروع الدرا .20

 .EXقرر المجلس التنفيذي، في قراره  الرابعة والثالثين،دورته العادية  ، وفيالممثلين

CL/Dec.1044 )XXXIV( اللجنة ، أن "... يقدم مشروع إطار عمل لتنفيذ أحكام المحكمة إلى

قُدمت الدراسة  والشؤون القانونية، للنظر فيه، قبل تقديمه إلى المجلس التنفيذي". وقد للعدل الفرعية

 عدلللجنة الفرعية للستشار القانوني، وسوف ينظر فيها خالل االجتماع المقبل إلى مكتب الم

 والشؤون القانونية.

القانونية والمالية المترتبة على إنشاء شبكة قضائية االلتزامات معمقة عن إجراء دراسة  (أ)

 4 اإلفريقيداخل هياكل االتحاد  إفريقية

عقدت في  خالل دورته العادية السادسة والثالثين التي اإلفريقياعتمد المجلس التنفيذي لالتحاد  .21

، يطلب فيها من  EX.CL/Dec. 1079 (XXXVI)القرار رقم  2020فبراير  7إلى  6الفترة من 

ثار ، بالتعاون مع المحكمة، إجراء دراسة معمقة وعرض اآلالممثلين الدائمينولجنة  فوضيةالم

 .ريقياإلفداخل هياكل االتحاد  إفريقيةكة قضائية القانونية والمالية المترتبة على إنشاء شب

، مع يةإفريق، أحالت المحكمة مشروع الدراسة المتعلقة بإنشاء شبكة قضائية 2020نوفمبر  10وفي  .22

حة مالية، إلى مكتب أمين اللجنة إلحالته إلى أصحاب المصل التزاماتما يترتب على ذلك من 

ً و اآلخرين   ،المرفق الثالث هذه الدراسة مرفقة بهذا التقرير بوصفها فإن ،لقرار المجلس التنفيذي وفقا

 وسوف تعرض على لجنة الممثلين الدائمين خالل دورتها العادية الحادية واألربعين.

 2020تنفيذ ميزانية  (أ)

ً  13,475,992ما مقداره  2020بلغت الميزانية المخصصة للمحكمة لعام  .23  لغ مب :دوالراً أمريكيا

%( من الشركاء 1دوالراً ) 187 125%( و99دوالراً من الدول األعضاء )  13,288,867

أن  ريقياإلفمن جميع أجهزة االتحاد  االتحاد اإلفريقي مفوضية ، طلبت2020الدوليين. وفي أبريل 

ليها عمن أجل المساهمة في تمويل المبادرات التي وافقت  2020تخفض ميزانيتها المعتمدة لعام 

وبذلك خفضت المحكمة .  ”19-كوفيد“جائحة فيروس كورونا المستجد افحة الدول األعضاء لمك

 . دوالراً  121997,2,بمقدار  2020ميزانيتها لعام 

دوالرا،   10,478,871 مبلغ بعد التخفيض 2020، بلغت ميزانية المحكمة لعام على هذا النحوو .24

دوالرا من الشركاء. وبناء  187,125 الدول األعضاء و ها تمثل مساهمةدوالرا من  10,291,746

 9,151,199 مبلغ 2020ديسمبر  31في نهاية المتوقعة تنفيذ الميزانية إجمالي على هذا المبلغ، يبلغ 

ن معدل التنفيذ عمعدل يقل هذا ال%. و 87قدره الميزانية المتوقع دوالراً، وهو ما يمثل معدل تنفيذ 

                                                 
3

 . 4الفقرة  EX.CL/Dec.1013 (XXXIII)  انظر 
 
 .3الفقرة EX.CL/Dec. 1079 (XXXVI) انظر 4
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المخطط لها، وخاصة أنشطة التوعية، في  ٪ بسبب إلغاء بعض األنشطة91.3البالغ  2019لعام 

 إنفاق أقل.نسبة حين تم االحتفاظ ببعضها تقريبًا، مع 

  األنشطة الترويجية وأنشطة بناء القدرات

افتراضياً األنشطة التي نُظمت جميعها، فيما عدا واحدة، والتي نظمت  شاركت المحكمة في عدد من .25

 وشملت األنشطة ما يلي: أصحاب المصلحة، بهدف تنمية قدراتها ونشر الوعي بين عبر االنترنت

خالل الفترة من  وإدارة المعلومات القانونيةإعداد التقارير القانونية التدريب في مجال  (1

 يناير، أروشا، تنزانيا  20-28

جائحة فيروس كورونا  حوار المحاكم اإلقليمية لحقوق اإلنسان حول موضوع "تأثير (2

وجهات نظر محاكم حقوق اإلنسان الثالث  - على حقوق اإلنسان 19Covid- المتسجد

لحقوق اإلنسان والشعوب  اإلفريقيةالتي اشتركت في تنظيمها المحكمة  ، في العالم

 9في  والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ومحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان

 .2020 ويولي

والمحاكم اإلقليمية للبلدان األمريكية بشأن  اإلفريقيةحوار قضائي بين المحاكم اإلقليمية  (3

 نسان واتحاد المحامينروبرت ف. كينيدي لحقوق اإلمنظمة ه تحماية الفضاء المدني نظم

 .2020أغسطس  10في ين اإلفريقي

 اإلفريقيةمشروع الخطة االستراتيجية للمحكمة  نظم قلم المحكمة حلقة عمل الستعراض (4

 .2020أغسطس  19في  2021-2025

واللجنة  اإلفريقيةاإلنترنت بشأن التعامل مع المحكمة  برقانونيين عالمهنيين التدريب  (5

 1في  ،فعالة إفريقية، نظمه التحالف من أجل محكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 .2020أكتوبر 

قلم المحكمة بالتعاون  هااألحكام، نظماإلنترنت بشأن صياغة تنشيطية عبر  دورة تدريبية (6

 األمريكيين لنقابة المحامين ومبادرة سيادة القانون التابعة اإلفريقياالتحاد  مفوضيةمع 

 .2020أكتوبر  9إلى  7من خالل الفتر 

من الموارد دورات تعليمية تجريبية بشأن اإلجراءات في المحاكم الدولية واالستفادة  (7

 ونقابة المحامين االتحاد اإلفريقيمفوضية نظمها قلم المحكمة بالتعاون مع  الرقمية

 .2020أكتوبر  12سيادة القانون في مبادرة  - األمريكيين

دورة تدريبية قصيرة للقضاة للحصول على زمالة معهد شارتارد للتحكيم نظمها معهد  (8

 .2020ديسمبر  18و 15-14نوفمبر ،  17- 16شارترد للتحكيم ، نيروبي، كينيا في 

لحقوق اإلنسان  اإلفريقيةالدبلوماسية القضائية للمحكمة  عن عبر االنترنت دراسية حلقة (9

لدراسات  اإلفريقيوالشعوب ، نظمها معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا، والمركز 
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أكتوبر  21في  نالديمقراطية وحقوق اإلنسان، ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسا

2020. 

لحقوق اإلنسان: تأمالت أصحاب  ةاإلفريقي منظومةاإلنترنت حول حالة ال برندوة ع (10

 ،.2020نوفمبر  12في  نظمتها منظمة العفو الدولية ،المصلحة

وباإلضافة إلى األنشطة المذكورة أعاله، شاركت المحكمة أيضا في اجتماعات نظمتها أجهزة  .26

لحقوق اإلنسان لعام  اإلفريقي، بما في ذلك االحتفال باليوم اإلفريقيحاد ومؤسسات أخرى تابعة لالت

2020. 

 ً  التواصل .سادسا

 لحقوق اإلنسان والشعوب اإلفريقيةالعالقات مع اللجنة أ( 

تعزيز عالقتهما وتوطيد التكامل المتوخى بموجب البروتوكول.  اإلفريقيةتواصل المحكمة واللجنة  .27

   66والدورتين العاديتين ، 28 الدورة االستثنائية الـولهذه الغاية، شاركت المحكمة في حفل افتتاح 

 اإلفريقية. وألقى رئيس المحكمة كلمة في حفل افتتاح اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية للجنة 67و

 .اإلفريقيةلسابعة والستين للجنة ا الدورة العادية على هامش 2020نوفمبر  10لحقوق اإلنسان في 

 التعاون مع الشركاء الخارجيين (ب

، في ينتواصل المحكمة العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الشركاء الخارجي .28

األوروبية والتعاون االضطالع بواليتها. ويواصل الشريكان الرئيسيان للمحكمة، وهما المفوضية 

الدولي األلماني، دعم برامج المحكمة لتنمية القدرات والتوعية. ومن بين الشركاء اآلخرين للمحكمة 

 ألمم المتحدة. بالمفوض السامي لحقوق اإلنسان البنك الدولي ومكتب ا

وقد حافظت المحكمة على عالقة عمل جيدة مع أصحاب المصلحة اآلخرين العاملين في مجال  .29

حماية حقوق اإلنسان في القارة، بما في ذلك نقابات المحامين والجمعيات القانونية والمؤسسات 

 الوطنية لحقوق اإلنسان.

 مقراتفاقية ال

للمحكمة، اتفقت الدولة المضيفة  في عدد موظفي للعجز الحاد في حيز المكاتب والنمو المستمر نظراً  .30

ً  15على تشييد مبنى من  2018في عام مع المحكمة  في الموقع المؤقت الحالي للمحكمة. ولم  مكتبا

 التقرير. يبدأ بعد بناء الهيكل المذكور حتى وقت كتابة هذا

وفيما يتعلق ببناء المباني الدائمة للمحكمة، لم يحدث أي تطور جديد منذ أن قدمت المحكمة آخر  .31

 .2019تقرير لها في تقريرها عن األنشطة لعام 

 التقييم والتوصيات ثامناً: 
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 تقييمالأ( 

 إلفريقيةاالمحكمة  مباشرةلخامسة عشرة لا ، تحتفل القارة اإلفريقية بالذكرى السنوية2021في عام  .32

ً  اختطت. وعلى مدى السنوات األربع عشرة الماضية، للعمل ً  المحكمة طريقا قوق لحماية ح واضحا

لحقوق  ةاإلفريقي لمنظومةداخل ا األمل والتفاؤل مجدداً  تاإلنسان والشعوب في القارة. فقد بعث

م والوحدة لتكامل اإلقليمي والساللكأداة محورية في سعي القارة  لتتبوأ مكانتها بجدارةاإلنسان، 

 والحكم الرشيد واحترام حقوق اإلنسان والتنمية.

ً 14) عريضة دعوى و( 300)مجموعه ، تلقت المحكمة ما 2006منذ إنشائها في عام ف .33 رأي لل ( طلبا

ً ( 106. وقد أصدرت )االستشاري ً  (12)وقدمت  قراراً ( 90) ، وحكما ً  رأيا  .استشاريا

قوق هذه القضايا طائفة واسعة من قضايا ح فييتناول االجتهاد القضائي الذي أرسته المحكمة  .34

ئل االنتخابات، القتصادي والسياسي للقارة، بما في ذلك مساا -اإلنسان التي تشكل المشهد االجتماعي 

 اداالجته هذا والحكم الرشيد، وحرية التعبير، وحقوق الشعوب األصلية، وما إلى ذلك. ويعزز

لتجزئة، اإلنسان لالمتمثلة في عدم قابلية حقوق واسع، ونطاق التي يتم التمسك بها على  المبادئ

ً ها، وداخلوترابطها وت ة للحريات تقوم عليه الهياكل السياسي أن احترام حقوق اإلنسان يوفر أساسا

حقيق التقدم اإلرادة والقدرة على ت تشكيلاإلنسانية، ويؤدي تحقيق الحريات اإلنسانية، بدوره، إلى 

يما بعد فيوفر  ، بماة االقتصادية واالجتماعيةإلى تحقيق التنمي المؤديةاالقتصادي واالجتماعي، 

 لسالم الدائم. اأساس 

ً مة في النمو وإصدار المزيد من األحكام، أصبح تأثيرها ومع استمرار المحك .35 لنهوض لكآلية  واضحا

ترابط بين وسيادة القانون في أفريقيا. وهذه العالقة الجوهرية وال بحقوق اإلنسان والحكم الرشيد

 أكثر من أي وقت مضى. تتضح اآلن القتصادية والسياسية ا -حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية 

االضطالع  من التحديات التي ال تهدد متزايداً  غم من ذلك، ال تزال المحكمة تواجه عدداً وعلى الر .36

 ً  ذاته.في حد وجودها  الفعال بواليتها فحسب، بل أيضا

الدول مع تعاون في  النقص الملحوظ من التحديات الرئيسية التي تواجه المحكمة في الوقت الراهنف .37

ما فيما يتعلق بضعف مستوى االمتثال لقرارات المحكمة. ال سيواالتحاد اإلفريقي،  األعضاء في

 حكم 100على عددها زيد يواألوامر التي أصدرتها المحكمة والتي  و القرارات من بين األحكامف

امتثاال كامال  ،بوركينا فاسو وهيواحدة، عضو سوى دولة  متثلحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم ت

ً  التي ألحكام المحكمة، ودولة أخرى، هي جمهورية تنزانيا المتحدة، لبعض األحكام  امتثلت جزئيا

 المدعونوقدمت جمهورية كوت ديفوار تقريرها عن االمتثال، ولكن  واألوامر الصادرة ضدها،

ورواندا لم تمتثل  ن وليبيايفي حين أن الدول األخرى مثل بن 5،المضنة فيه يعترضون على الوقائع

 أشار بعضها صراحة إلى أنها لن تمتثل ألوامر المحكمة وأحكامها. بلاإلطالق،  على

وتود المحكمة اإلفريقية أن تؤكد أن نجاحها كمحكمة لحقوق اإلنسان، بل في الواقع، لحقوق اإلنسان  .38

ءة من جميع مسؤولية جماعية، تتطلب مشاركة نشطة وبناهو أو نظام العدالة اإلفريقي ككل، 

                                                 
ريباً على تقرير الحكومة ورد فعل ل حصري تقومن المهم اإلشارة هنا إلى أنه ال توجد للمحكمة في الوقت الراهن آلية مستقلة للتحقق من مدى التنفيذ على أرض الواقع. وهو يعتمد بشك 5

 مصادر أخرى، ولكن عليها أن تتأكد من سالمة تلك المصادر واستقاللها وحيادهاعليه. ويمكن للمحكمة أن تجمع المعلومات من  المدعي
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أصحاب المصلحة. واالمتثال لحكم المحكمة هو أحد السبل التي يمكن بها للدول أن تبدي التزامها 

 ليس فقط بحماية حقوق اإلنسان، بل أيضا بالتزامها بالمثل العليا لالتحاد اإلفريقي. 

أحكاماً، ضدها  وثمة اتجاه مثير للقلق يبدو أنه آخذ في الظهور، وهو أن الدول التي أصدرت المحكمة .39

يسمح  وهو ما ،(6) 34بموجب المادة  ن الذي أودعتهعالاإلبسحب  ددسحب أو تهقد باشرت ب

في غضون أربع سنوات، فلمحكمة مباشرة. ل بتقديم القضايالألفراد والمنظمات غير الحكومية 

 ً . وهذه هاضد سحبت أربع دول أطراف في البروتوكول إعالناتها عقب إصدار المحكمة أحكاما

في مارس ن ي، وبن2019نوفمبر ، وتنزانيا )الدولة المضيفة( في 2017فبراير الدول هي رواندا في 

أن هذا االتجاه،  فيحال إن استمر الالمحكمة تخشى و.  2020ابريل وكوت ديفوار في ، 2020

اطنين قوض آليات حماية حقوق اإلنسان في القارة، مع أثر فوري متمثل في حرمان ماليين الموي

 .مباشرة المحكمة اإلفريقية الىوهو الحق في اللجوء اكتسبوه، من حق أساسي كانوا قد 

تراجع في الجهود المبذولة بالفعل في بناء الديمقراطيات هي  هذه االنسحابات ان المحكمة تعتبركما  .40

هي الهيئة القضائية  اإلفريقيةواليوم، فإن المحكمة والدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيز سيادة القانون. 

ة في حالة االنتهاك المزعوم التي يمكن لألفراد التوجه إليها مباشر اإلفريقيالوحيدة في االتحاد 

اإلعالن  لدعاوىضدها ارفع إال إذا أودعت الدول التي يُ حقوق اإلنسان. وال يمكن أن يتحقق ذلك ل

إلعالن هو آلية تتيح لألفراد ( من البروتوكول. وبالتالي فإن ا6)34المطلوب بموجب المادة 

مباشرة إلى المحكمة اللتماس سبل االنتصاف إذا لم تكن  التقدموالمنظمات غير الحكومية إمكانية 

، يحرم المواطنين من إيداع اإلعالن، ناهيك عن سحبه راضية عن سبل االنتصاف المحلية. وعدم

 انتهاكات لحقوق اإلنسان.القدرة على التماس سبل انتصاف فعالة فيما يُدعى من 

بشأن مؤتمر االتحاد في إعالن  يونقيهذا االتجاه مع االلتزام الذي قطعه القادة األفريتعارض و .41

ً  - 2016 عامموضوع  ً إفريقي عاما المرأة،  لحقوق اإلنسان مع التركيز بوجه خاص على حقوق ا

وفي  .نوالعشري السابع تحادالا دول وحكومات رؤساءمؤتمر  الذي اعتمد في كيغالي، رواندا خالل

ذلك اإلعالن، "يكرر رؤساء الدول تصميمهم الراسخ على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب 

وجميع الحريات األساسية في أفريقيا، وضرورة تعزيز الصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان والشعوب 

عن القرارات والتوصيات  ، فضالً كامالً  والقوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة وتنفيذها تنفيذاً 

 التي تصدرها أجهزة االتحاد اإلفريقي التي لها والية في مجال حقوق اإلنسان". 

وتظل المحكمة اإلفريقية منفتحة للعمل مع جميع أصحاب المصلحة، وال سيما الدول األعضاء،  .42

خطتها االستراتيجية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب في القارة. وقد شددت المحكمة، في 

، على الحاجة إلى المشاركة البناءة مع أصحاب المصلحة كوسيلة لتعزيز 2025إلى  2021للفترة 

للعمل الذي تقوم به سيكفل  جمهوراالضطالع الفعال بواليتها. وترى المحكمة أن تحسين فهم ال

 أفضل لقراراتها. تقديراً 

ً وإلى جانب المشاركة البناءة، تنص الخطة االست .43 على إنشاء عدد من اآلليات  راتيجية الجديدة أيضا

الرامية إلى بناء قدرات القضاة والموظفين والقضاة من المحاكم الوطنية والمحامين الذين يمثلون 

عن أصحاب المصلحة اآلخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، ستنشئ المحكمة وحدة  أمام المحكمة، فضالً 

ول األعضاء وأجهزة االتحاد اإلفريقي األخرى لتيسير امتثال لرصد االمتثال للعمل عن كثب مع الد

المحكمة دورة تدريبية على اإلنترنت بشأن حقوق اإلنسان للقضاة على  قدمالدول لقراراتها. وست

الصعيد الوطني لتعزيز معرفتهم بالقانون اإلقليمي والدولي لحقوق اإلنسان، وإنشاء شبكة قضائية 



EX.CL/1258(XXXVIII) 

Page 15 

 

تنمية القدرات للدوائر القضائية في جميع أنحاء القارة. وفي حين تقر إفريقية لتوفير التدريب و

المحكمة بأولوية الدول في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، تعترف أيضا بدورها التكميلي والمساند 

 وطنية.أعلى من البوصفها آلية 

ة التي طلبها المجلس وبالتالي، تتطلع المحكمة إلى اعتماد إطار لتنفيذ األحكام الصادرة عن المحكم .44

الثالثة  دورته العادية ، المعتمد خاللXXXIII( EX. CL/Dec.1013)التنفيذي في قراره 

في نواكشوط، موريتانيا، وإنشاء شبكة قضائية إفريقية بناء على طلب المجلس التي انعقدت  والثالثين

والثالثين  ادسةدورته العادية الس خالل XXXVI( EX. CL/Dec. 1079)التنفيذي في قراره 

التابع لالتحاد  ، وتفعيل صندوق العون القانوني2020فبراير  7 إلى 6في الفترة من  التي انعقدت

ً اإلفريقي في تعزيز إمكانية الوصول إلى المحكمة، والمشاركة  طويالً  . وستقطع هذه المبادرات شوطا

 ةاإلفريقي منظومةفي الرين، وبناء ثقة الجمهور مع الدول وأصحاب المصلحة اآلخ فعالبشكل 

 . لحماية حقوق اإلنسان

ت على البروتوكول، مصادقاانخفاض عدد الهناك التحديات األخرى التي تواجهها المحكمة  بين ومن .45

منخفض جداً،  (6) 34بموجب المادة المنصوص عليه  عدد الدول التي أودعت اإلعالنحيث أن 

 الوعي، وعدم كفاية الموارد. بجانب قلة

دولة من الدول  30دق عليه سوى امرور أكثر من عقدين على اعتماد البروتوكول، لم تصوبعد  .46

، لم تودع سوى ست دول 30( في االتحاد، ومن بين هذه الدول الـ 55األعضاء الخمس والخمسين )

( من البروتوكول. ومن وجهة النظر اإلدارية، فإن عدم 6) 34اإلعالن المطلوب بموجب المادة 

ً كفاية المو  على سير عمل المحكمة على نحو سلس.  ارد البشرية والمالية قد أثر أيضا

 المحكمة. ونظراً امكانيات " عن ضعف covid-19" جائحة فيروس كورونا المستجد وكشف وباء .47

لعدم كفاية مرافق تكنولوجيا المعلومات في المحكمة، واجهت المحكمة صعوبات في تنظيم 

 في والخمسينالسادسة  الوباء في إلغاء جزء من الدورة العاديةفتراضية. وتسبب االجتماعات الا

تحديات تتعلق، على  مجابهة عدة اً بعدافتراضيمارس. وعقدت الدورات الثالث األخرى في العام 

اإلنترنت، وتنظيم جلسات االستماع العلنية، وسرية  ي عبرشبكالسبيل المثال ال الحصر، بالربط 

بات، ومشاركة الخبراء والشهود في جلسات االستماع العلنية، يسرالمداوالت، واحتمال حدوث ت

على ضرورة تعزيز  2025-2021وما إلى ذلك. وهكذا أكدت المحكمة في خطتها االستراتيجية 

 بنيتها التحتية، وخاصة تكنولوجيا قاعات المحاكم. تطويرقدراتها من خالل 

 التوصيات  (ب

 عتمدها: يو المؤتمرنظر فيها يات التالية لوبناء على ما تقدم، تقدم المحكمة التوصي .48

حث الدول األعضاء في االتحاد التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول و/أو تودع اإلعالن   (1

 ( منه على أن تفعل ذلك،6) 34بموجب المادة 

المادة المنصوص عليه في البروتوكول بموجب التي سحبت إعالنها  عضاءالدول األ على (2

 قرارها، النظرأن تعيد ( 6) 34
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االتحاد اإلفريقي جميع التدابير الالزمة إلنشاء صندوق المساعدة  مفوضية أن يتخذ رئيس (3

كجزء من أنشطة االحتفال بالذكرى  2021القانونية ألجهزة االتحاد اإلفريقي في عام 

 ،لتفعيل المحكمة اإلفريقية عشرةالخامس  السنوية

اء وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين شجع جميع الدول األعضيوالمؤتمر دعو يأن  (4

 بحقوق اإلنسان في القارة على تقديم تبرعات سخية للصندوق لضمان استدامته ونجاحه،

 لدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي أن تتعاون مع المحكمة وأن تمتثل لقراراتها،على ا (5

لقضائية وشبه القضائية واألجهزة ا المشترك بين لجنة الممثلين الدائمين معتكفينبغي عقد ال (6

أقرب وقت ممكن، في ، 19-إذا سمحت حالة جائحة كوفيدوالقانونية والتشريعية لالتحاد، 

 .2021النصف األول من عام ويفضل أن يكون ذلك خالل 
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 الملحق األول

 2019ديسمبر  31قائمه قضاه المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في 

 االسم م
 الفترة

 البلد
 انتهاء مدة

 كوت ديفوار 2020 6  *القاضي سيلفان اوري 1

 كينيا 2024 6 القاضي بن كيوكو 2

 تونس 2020 6 *بن عاشوراالقاضي  رافع  3

 موزمبيق 2020 6  *نجيلو فاسكو ماتوسيأالقاضي  4

 الكاميرون 2022 6 وندو مينجوأنتيام إالقاضية  5

 رواندا 2022 6 القاضية ماري تيريز موكاموليزا 6

 مالوي 2023 6 ن روز  شيزومياليالقاضية توجيل 7

 الجزائر 2023 6 القاضية شفيقة بن صاولة 8

 الكونغو 2024 6 القاضية بليز شيكايا 9

 نيجيريا 2024 6 ستيال ايزيبا خومين أنوكامالقاضية ا 10

 تنزانيا 2020 2 ماني  داوود عبوديالقاضية إ 11

 

اتخذ المجلس التنفيذي قراًرا خالل دورته العادية السابعة  . ومع ذلك،2020عمل هؤالء القضاة في يوليو انتهت فترة  ****
 .من يحل محلهمينتخب والثالثين، بتمديد واليتهم حتى 
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 الموضوعالقضايا التي لم تمتثل فيها الدول ألحكام المحكمة بشأن  -الملحق الثاني 
التي تم اتخاذهاالتدابير  حالة التنفيذ تاريخ إرسال  أجل إيداع التقرير 

 الحكم إلى الدولة
 تاريخ الحكم

 
الدولة المدعى 

 عليها
 الرقم رقم العريضة المدعي

امتثال 

 جزئي
أشارت الدولة إلى أن اإلجراءات 

الدستورية والتشريعية الواجب 

اتخاذها، مرتبطة بتنظيم استفتاء لم تتم 

 اإلشارة إلى موعده
 

جمهورية تنزانيا  2013يونيو  14 2013يونيو  24 معقولأجل 

 المتحدة
نقابة محامي تانجانيكا 

ومركز حقوق اإلنسان 

والقس  كريستوفر 

 إمتيكيال

و  009

011/2011 
1 

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع  عدم امتثال

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم

مارس  26 2017مايو  30 2017نوفمبر  25

2017 
اللجنة اإلفريقية لحقوق  جمهورية كينيا

 اإلنسان والشعوب
006/2012 2 

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع  عدم امتثال

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم
 

2017نوفمبر  22 2016يونيو  7   ليبيا 2016يونيو  3 
 

اإلفريقية لحقوق اللجنة 

 اإلنسان والشعوب
 3 

 .عدم امتثال
 

 .عدم امتثال

 

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع 

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع 

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم

 2016مايو  20
 

 

 2020يناير  5

نوفمبر  27

2015 
 

 

 2019يوليو  5

نوفمبر  20

2015 
 )الموضوع(

 

 2019يوليو  4

 )جبر الضرر(

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
005/2013 أليكس توماس  4 

 

 امتثال

 جزئي

 

 

 

 

 .امتثال عدم

 3أودعت الدولة المدعى عليها بتاريخ 
، التقرير الخاص 2017يناير 

اتخاذها بغرض تنفيذ بالتدابير التي تم 

 حكم المحكمة،

 

 

 

 

 

 

 2020يناير  5

مارس  18

2016 
 
 
 

 
 2019يوليو 5

مارس  18

2016 
 
 
 

 

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
وويلفريد أونيانغو  

 آخرون 9انغانيي و

 
 
 
 
 

006/2013  5 
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التي تم اتخاذهاالتدابير  حالة التنفيذ تاريخ إرسال  أجل إيداع التقرير 

 الحكم إلى الدولة
 تاريخ الحكم

 
الدولة المدعى 

 عليها
 الرقم رقم العريضة المدعي

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع 

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم

  2019يوليو 4
 )جبر الضرر(

 
 
 

 امتثال

 جزئي

 

 

 

 

 

 

 

 عدم امتثال

 3أودعت الدولة المدعى عليها بتاريخ 
، التقرير الخاص 2017يناير 

بالتدابير التي تم اتخاذها بغرض تنفيذ 

حكم المحكمة، مشيرة إلى أنها لم 

تتمكن من تنفيذ بعض األوامر التي 

  تستدعي التفسير. قدمت المحكمة

 2017سبتمبر  28التفسير بتاريخ 

 

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع 

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم
 

 2016ديسمبر  6
 

 

 

 

 

 

 

 2020يناير  5

 2016يونيو  6
 

 

 

 

 

 

 

 2019يوليو 5

  2016يونيو  3
 )الموضوع(

 

 

 

 

 

 

 2016يوليو  4
 )جبر الضرر(

تنزانيا جمهورية 

 المتحدة
 محمد أبوبكاري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

007/2013 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امتثال 

 جزئي
أغسطس  28استلم قلم المحكمة في 

، رسالة الكترونية، تشرح فيها 2019
الدولة المدعى عليها بأنها اعتمدت بعد 

مشاورات واسعة، قانوناً جديداً، يعدل 

تشكيل هيئة إدارة االنتخابات. تدعي 

المدعى عليها أنها بهذا التعديل  الدولة

 تكون قد امتثلت لحكم المحكمة

 2019نوفمبر  19قام المدعي بتاريخ 
بإيداع تقرير، أشار فيه إلى أنه حتى 

بعد تعديل القانون، وإشراك عدد أكبر 

نوفمبر  29 أجل معقول

2016 
نوفمبر  18

2016 

جمهورية كوت 

 ديفوار
 

منظمة العمل من أجل 

حقوق اإلنسانحماية   

 

001/2014  7 
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التي تم اتخاذهاالتدابير  حالة التنفيذ تاريخ إرسال  أجل إيداع التقرير 

 الحكم إلى الدولة
 تاريخ الحكم

 
الدولة المدعى 

 عليها
 الرقم رقم العريضة المدعي

من األعضاء غير الحكوميين، إال أنه 

لم يتم تناول مسألة حياد اللجنة 

عملية االنتخابية. كما أشار إلى أن 

مراجعة القانون لم تكن شاملة ولم 

 تشرك الجميع.

 13قامت الدولة المدعى عليها في 

، بإيداع رد على تقرير 2020فبراير 
المدعي، حيث أكدت مجدداً بأنها نفذت 

حكم المحكمة بالكامل وبأنها سنت 

قانوناً جديدا يمنح االستقاللية للجنة 

االنتخابية. كما أعلنت بأنها استشارت 

فة األطراف المعنية، التي أبدت كا

استعدادها للمشاركة في عملية 

مراجعة القانون. وقد أكدت في األخير 

بأن الخطاب الذي أرسلته منظمة 

العمل من أجل حماية حقوق اإلنسان ال 

يعكس تماماً وجهة نظر المدعي، ألن 

هذه المنظمة قد غيرت مجلس إدارتها 

ياً ولم يعد صاحب التقرير مؤهالً قانون

 للحديث باسم المنظمة.

بالرغم من كل هذا، فقد قام المدعون 

آخرون  8سويي بي غوهوري و
بإيداع عريضة أخرى ضد الدولة 

المدعى عليها، متعلقة بالقانون 

المتنازع عليه، وقد أكدوا وبشكل 

خاص، بأن القانون الجديد ال يزال 

ينتهك القانون الدولي الخاص بحقوق 

لحكم في هذه اإلنسان. ولقد صدر ا
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التي تم اتخاذهاالتدابير  حالة التنفيذ تاريخ إرسال  أجل إيداع التقرير 

 الحكم إلى الدولة
 تاريخ الحكم

 
الدولة المدعى 

 عليها
 الرقم رقم العريضة المدعي

، 2020يوليو  15القضية بتاريخ 
حيث رأت المحكمة بأن المدعين لم 

يبينوا بشكل كاف، كيف أن القانون 

الذي اعتمدته الدولة المدعى عليها 

بغرض االمتثال لقرار المحكمة في 

قضية منظمة العمل من أجل حماية 

حقوق اإلنسان، ال يستجيب للمعايير 

انونية التي تنص عليها الصكوك الق

الدولية ذات الصلة والخاصة بحقوق 

اإلنسان. ومع هذا فقد أشارت  المحكمة 

في قرارها في قضية غوهوري بأن 

ثمة بعض المشاكل المرتبطة باإلطار 

 االنتخابي،التي لم يتم حلها بعد.

أرسلت الدولة المدعى عليها خطابا  عدم امتثال

للمحكمةـ أشارت فيه بأنها لن تتعاون 

معها في أطار هذه الدعوى وكذا في 

إطار الدعاوى األخرى التي تم رفعها 

 ضدها
 

 2018يونيو  11

 

 

 

 

 2018يونيو  10

11 

2017ديسمبر  

 

 
 

 

10 

2018ديسمبر  

 

نوفمبر  24

2017 
 )الموضوع(

 
 

 
2018ديسمبر  7  

 )جبر الضرر(

اينجابيري فيكتوار  جمهورية رواندا

 أوموهوزا

 
 
 
 
 
 
 

.003L2014 
 

8 

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع  عدم امتثال

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم
 

2018أبريل  3 2017أكتوبر  3  سبتمبر  28 

2017 

تنزانيا جمهورية 

 المتحدة
كينيدي أوينو أونياكي 

وشالرلس جون موانيني 

 إنجوكا

 

003/2015  9 
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التي تم اتخاذهاالتدابير  حالة التنفيذ تاريخ إرسال  أجل إيداع التقرير 

 الحكم إلى الدولة
 تاريخ الحكم

 
الدولة المدعى 

 عليها
 الرقم رقم العريضة المدعي

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع  عدم امتثال

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم

 2018سبتمبر  23

 
مارس  23

2018 

 

مارس  23

2018 
 )الموضوع(

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
انغوزا فيكينغ وجونسون 

 انغوزا

 

006/2015 10 

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع  عدم امتثال

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم

 2018مايو  6

 
مارس  23

2018 
 

 

مارس  23

2018 
 )الموضوع(

 

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة

 أنودو أوشينغ أنودو

 
012/2015 11 

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع  عدم امتثال

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم

سبتمبر   23

2018 
مارس  22

2018 
مارس  21

2018 

 

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة

 كيجيجي إسياغا

 
032/2015 12 

لم تقم الدولة المدعى عليها بتقديم  عدم امتثال

التدابير التي تم اتخاذها تقرير يشأن 

بغرض االمتثال لغرض تنفيذ الحكم، 

وقد انقضى األجل المحدد للقيام بذلك 

. ومع ذلك 2020مايو  11بتاريخ 

وبما أن المحكمة قد قررت تعليق 

، فإن 2020مايو  1اآلجال ابتداء من 
األجل المحدد للدولة المدعى عليها 

لتقوم بإيداع تقريرها قد انقضى في 

 2020أغسطس  11ع بتاريخ الواق
 

أغسطس  11

2020 
جمعية النهوض بحقوق   جمهورية مالي 2018مايو  11 2018مايو  11

المرأة والدفاع عنها 

ومعهد حقوق اإلنسان 

 والتنمية في أفريقيا

046/2016 13 

لم تقدم الدولة المدعى عليها تقريرا إلى  عدم امتثال

المحكمة بشأن التدابير التي تم اتخاذها 

لغرض تنفيذ الحكم. قام المدعي بإيداع 

خطاب طلب فيه من المحكمة التدخل 

 21 2َ020سبتمبر  21

 2018سبتمبر

سبتمبر  21

2018 

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة

 14 016/2016 ديوكليس ويليام
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التي تم اتخاذهاالتدابير  حالة التنفيذ تاريخ إرسال  أجل إيداع التقرير 

 الحكم إلى الدولة
 تاريخ الحكم

 
الدولة المدعى 

 عليها
 الرقم رقم العريضة المدعي

لتقوم الدولة المدعى عليها بتنفيذ الحكم 

. قامت 2018سبتمبر  21الصادر قي 
المحكمة بإرسال الخطاب المذكور إلى 

لمدعى عليها وطلبت منها الدولة ا

تعقيباتها بهذا الخصوص. وقد انقضى 

األجل المحدد إلرسال مالحظاتها 

 مايو، دون أن تقوم بذلك. 23بتاريخ 

بإيداع لم تقم الدولة المدعى عليها  عدم امتثال

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم

 24 2019مارس  27

 2018سبتمبر
سبتمبر  21

2018 
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 أناكليت باولو

 
020/2016 15 

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع  عدم امتثال

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 الحكماتخاذها لغرض تنفيذ 

 21 2019مارس  24

 2018سبتمبر
سبتمبر  21

2018 
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 ميناني أيفاريستي

 
027/2015 16 

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع  عدم امتثال

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم

 14 2019يونيو  14

 2018ديسمبر
تنزانيا جمهورية  2018ديسمبر  7

 المتحدة
 أرماند غيهي

 
001/2015 17 

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع  عدم امتثال

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم

 14 2019فبراير  14

 2018ديسمبر
جمهورية تنزانيا  2018ديسمبر  7

 المتحدة
 امغوزي مويتا ماكونغو

 
006/2016 18 
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التي تم اتخاذهاالتدابير  حالة التنفيذ تاريخ إرسال  أجل إيداع التقرير 

 الحكم إلى الدولة
 تاريخ الحكم

 
الدولة المدعى 

 عليها
 الرقم رقم العريضة المدعي

لى لم تقدم الدولة المدعى عليها تقريراً إ عدم امتثال

 المحكمة بشأن التدابير التي تم اتخاذها

 لغرض تنفيذ الحكم.

قام المدعي بإرسال خطاب إلى 

المحكمة، طلب فيه منها التدخل لكي 

تمتثل الدولة المدعى عليها وتنفذ الحكم 

الذي نطقت به المحكمة. تم إرسال هذا 

عليها الخطاب إلى الدولة المدعى 

وطلب منها تقديم تعقيباتها في أجل 

يوما. وقد انقضى األجل  30أقضاه 
الذي حدد للدولة إلرسال مالحظاتها 

 دون أن تقوم بذلك.

 

مارس  28 2019أبريل  2 2019أكتوبر  2

2019 
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 لوسيان ايكيلي رشيد

 
009/2015 19 

بإيداع  لم تقم الدولة المدعى عليها عدم امتثال

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم

مارس  28 2019أبريل  1 2019أكتوبر  1

2019 

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 كينيدي ايفان

 

 

 

025/2016 20 

 عدم امتثال

 

 

 

 

 عدم امتثال

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع 

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم

 

 

 

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع 

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم

 2019سبتمبر  29
 

 

 

 

 2020أغسطس  1

29 

 2019مارس
 

 

 

 

نوفمبر  28

2019 

مارس  29

2019 
 

 

 

 

نوفمبر  28

2019 
 )جبر الضرر(

سيباستيان جيرمان  جمهورية بنين

 أجافون

 

 

013/2017 21 
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التي تم اتخاذهاالتدابير  حالة التنفيذ تاريخ إرسال  أجل إيداع التقرير 

 الحكم إلى الدولة
 تاريخ الحكم

 
الدولة المدعى 

 عليها
 الرقم رقم العريضة المدعي

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع  عدم امتثال

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم

 27 2019سبتمبر  27

 2019سبتمبر
سبتمبر  26

2019 
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 ماجد غووا

 
025/2015 22 

بإيداع لم تقم الدولة المدعى عليها  عدم امتثال

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم

أغسطس  20

2020 
نوفمبر  29

2019 
نوفمبر  28

2019 
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 على رجبو وآخرون

 
007/2015 23 

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع  عدم امتثال

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 تنفيذ الحكماتخاذها لغرض 

أغسطس  30

2020 
نوفمبر  29

2019 
نوفمبر  28

2019 
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 24 013/2015 روبيرت جون بينيسيس

لم تقم الدولة المدعى عليها بإيداع  عدم امتثال

التقرير الخاص بالتدابير التي تم 

 اتخاذها لغرض تنفيذ الحكم

أغسطس  30

2020 
نوفمبر  29

2019 
نوفمبر  28

2019 

 25 017/2015 كينيدي جيهانا وآخرون جمهورية رواندا

سبتمبر  1تسلم قلم المحكمة بتاريخ  

، التقرير األولي بشأن تنفيذ 2020
الدولة المدعى عليها، فقام بإرساله إلى 

. يشرح 2020سبتمبر  4المدعين يوم 
التقرير بعض التدابير التي اتخذتها 

تسلم  2020سبتمبر  14الحكومة. في 

قلم المحكمة رد المدعين على التقرير 

جمهورية كوت  2020يوليو  15 2020يوليو  16 2020أكتوبر  15

 ديفوار
 سوي بي غوهوري

 
044/2019 26 
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التي تم اتخاذهاالتدابير  حالة التنفيذ تاريخ إرسال  أجل إيداع التقرير 

 الحكم إلى الدولة
 تاريخ الحكم

 
الدولة المدعى 

 عليها
 الرقم رقم العريضة المدعي

الدولة المدعى األولي الخاص بتنفيذ 

عليها للحكم، فتم إرسال هذا الرد إلى 

الدولة المدعى عليها. وفي رده 

اعترض المدعون على  تفسير الدولة 

 المدعى عليها لقرار المحكمة.

طلب من الدولة المدعى عليها التعقيب 

 5على مالحظات المدعين خالل أجل 
سبتمبر استلم قلم المحكمة  28أيام. في 

ة المدعى عليها ، خطابا من الدول

أشارت فيها بأنها سترسل تقريرا نهائيا 

 30عن التنفيذ، خالل أسبوعين. في 

، أرسل قلم المحكمة 2020أكتوبر 

خطابا للتذكير إلى الدولة المدعى 

عليها، الفتا انتباهها إلى أن أجل الثالثة 

شهور الذي حدد لها من أجل تقديم 

تقريرها عن التنفيذ قد انقضى بتاريخ 

 .2020أكتوبر  25

استلم قلم  2020نوفمبر  2في 
المحكمة تقرير الدولة المدعى عليها 

بشأن التنفيذ، وتعقيباتها على رد 

المدعين بخصوص تنفيذ قرار 

 المحكمة.

أكدت الدولة المدعى عليها في تقرير 

التنفيذ، بأنها نفذت أمر المحكمة 

المتعلق بتنظيم انتخابات جديدة لمكتب 

تخابية على المستوى الهيئات االن

المحلي. وقد جرت هذه االنتخابات في 

. فيما يخص أمر 2020أغسطس 
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التي تم اتخاذهاالتدابير  حالة التنفيذ تاريخ إرسال  أجل إيداع التقرير 

 الحكم إلى الدولة
 تاريخ الحكم

 
الدولة المدعى 

 عليها
 الرقم رقم العريضة المدعي

المحكمة المتعلق بتعيين أعضاء 

الهيئات االنتخابية من قبل المجتمع 

المدني واألحزاب السياسية السيما 

أحزاب المعارضة، تؤكد الدولة 

المدعى عليها بأن هذه الكيانات تقرر 

لذين سيتم بينها بشأن األشخاص ا

تعيينهم إال أنه قد طلب منهم تسليم 

معاييرهم الخاصة إلى الحكومة لتتمكن 

الدولة المدعى عليها من إضفاء 

الصبغة الرسمية عليها. أشارت الدولة 

المدعى عليها بأنها ستقدم تقريرا 

إضافيا عن التنفيذ حالما تتم عملية 

 الترسيم هذه .

احتج المدعون بأنه وفقا لقرار 

كمة، فإنه يتعين إعادة تشكيل المح

الهيئة االنتخابية، في ما يخص 

األعضاء المعينين من قبل أحزاب 

المعارضة والمجتمع المدني، وبأن 

إعادة التشكيل هذه لم تتم، حيث أن 

الدولة المدعى عليها لم تدع سوى 

حزبا معارضا واحدا إضافيا ليقوم 

بتعيين عضو في الهيئة االنتخابية 

قاربة دعوة أحزاب والحال أن م

سياسية بعينها، تنتهك نص أمر 

المحكمة وروحه، بما أن المحكمة قد 

أمرت بالحرص على أن تقوم منظمات 

المجتمع المدني وأحزاب المعارضة 
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التي تم اتخاذهاالتدابير  حالة التنفيذ تاريخ إرسال  أجل إيداع التقرير 

 الحكم إلى الدولة
 تاريخ الحكم

 
الدولة المدعى 

 عليها
 الرقم رقم العريضة المدعي

فيما بينها، باتخاذ القرار بشأن من يتم 

 تعيينه في الهيئة .

كما أكد المدعون بأن أحزاب 

المعارضة قد نظمت عدة اجتماعات 

دة وعينت أربعة أعضاء جدد في عدي

الهيئة االنتخابية المركزية إال أن 

الدولة المدعى عليها رفضت هذه 

التعيينات. ويقول المدعون، أنه بما أنه 

لم تتم إعادة تشكيل الهيئة االنتخابية 

على المستويين المحلي والوطني وفق 

ما ورد في قرار المحكمة، فإن انتخاب 

ة على مكتب الهيئات االنتخابي

المستوى المحلي الذي تاله ال يتماشى 

 مع قرار المحكمة
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 القضايا التي لم تمتثل فيها الدول ألوامر المحكمة 
 

 حالة التنفيذ الوضع الحالي
تاريخ إيداع التقرير 

 عن التنفيذ
 رقم العريضةرقم  المدعي/ المدعون الدولة المدعى عليها تاريخ األمر

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
أشارت الدولة المدعى عليها 

بأنها ليست في وضع يسمح 

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

 28 2018يناير  11

 2017سبتمبر
البروفيسور ليون  جمهورية رواندا

 موجيسيرا

 

012/2017 1 

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
أشارت الدولة المدعى عليها 

بأنها ليست في وضع يسمح 

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

مارس  18 2016أغسطس  11

2016 
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 علي رجبو وآخرون

 
007/2015 2 

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
أشارت الدولة المدعى عليها 

في وضع يسمح  بأنها ليست

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

مارس  18 2016أغسطس  18

2016 
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 جون الزارو

 
003/2016 3 

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
أشارت الدولة المدعى عليها 

بأنها ليست في وضع يسمح 

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

مارس  18 2016أغسطس  16

2016 
تنزانيا جمهورية 

 المتحدة
 أيفوديوس روتيشورا

 
004،2016 4 

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
أشارت الدولة المدعى عليها 

بأنها ليست في وضع يسمح 

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

جمهورية تنزانيا  2016يونيو  3 2017أبريل  11

 المتحدة
هابيياليمانا أغوستينو 

 وآخرون

 

056/2016 5 

الرئيسية ال تزال قيد الدعوى 

 النظر
أشارت الدولة المدعى عليها 

بأنها ليست في وضع يسمح 

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

جمهورية تنزانيا  2016يونيو  3 2017يونيو  28

 المتحدة
ديوغراتوس 

 نيكواليوس

 

01/2016 6 
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 حالة التنفيذ الوضع الحالي
تاريخ إيداع التقرير 

 عن التنفيذ
 رقم العريضةرقم  المدعي/ المدعون الدولة المدعى عليها تاريخ األمر

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
أشارت الدولة المدعى عليها 

وضع يسمح بأنها ليست في 

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

جمهورية تنزانيا  2016يونيو  3 2017يونيو  28

 المتحدة
 كوسما فوستين

 
18/2016 7 

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
أشارت الدولة المدعى عليها 

بأنها ليست في وضع يسمح 

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

 جمهورية تنزانيا 2016يونيو  3 2017أغسطس  11

 المتحدة
 جوزيف موكوانو

 
021/2016 8 

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
أشارت الدولة المدعى عليها 

بأنها ليست في وضع يسمح 

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

جمهورية تنزانيا  2016يونيو  3 2017أغسطس  11

 المتحدة
 أميني جوما

 
024/2016 9 

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
الدولة المدعى عليها  أشارت

بأنها ليست في وضع يسمح 

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

نوفمبر  18 2017يونيو  28

2016 
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 10 048/2016 دومينيك داميان

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
أشارت الدولة المدعى عليها 

بأنها ليست في وضع يسمح 

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

نوفمبر  18 2017يونيو  28

2016 
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 كريزانت جون

 
049/2016 11 

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
أشارت الدولة المدعى عليها 

بأنها ليست في وضع يسمح 

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

نوفمبر  18 2017يونيو  28

2016 
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 كروسبيري غابرييل

 

 

50/2016 12 
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 حالة التنفيذ الوضع الحالي
تاريخ إيداع التقرير 

 عن التنفيذ
 رقم العريضةرقم  المدعي/ المدعون الدولة المدعى عليها تاريخ األمر

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
أشارت الدولة المدعى عليها 

بأنها ليست في وضع يسمح 

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

نوفمبر  18 2017يونيو  28

2016 
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 نزيجييامانا زابرون

 
051/2016 13 

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
المدعى عليها أشارت الدولة 

بأنها ليست في وضع يسمح 

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

نوفمبر  18 2017يونيو  28

2016 
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 مارتين كريستيان

 
052/2016 14 

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
أشارت الدولة المدعى عليها 

بأنها ليست في وضع يسمح 

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

نوفمبر  18 2017 يونيو 28

2016 

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 أوسكار جوسياه

 
053/2016 15 

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
أشارت الدولة المدعى عليها 

بأنها ليست في وضع يسمح 

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

نوفمبر  18 2017يونيو  28

2016 
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 غوزبيرت هينريكو

 
056/2016 16 

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
أشارت الدولة المدعى عليها 

بأنها ليست في وضع يسمح 

 لها بتنفيذ أمر المحكمة

نوفمبر  18 2017يونيو  28

2016 
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 مولوكوزي أناتوري

 
057/2016 17 

 الدعوى الرئيسية معلقة

 )قيد النظر(
لم يتم إيداع التقرير  بإرسال التقريرلم تقم الدولة 

 بعد
فبراير  11

2019 
جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 تيمبو حسين

 
001/2018 18 

 الدعوى الرئيسية معلقة

 )قيد النظر(
لم يتم إيداع التقرير  لم تقم الدولة بإرسال التقرير

 بعد
جمهورية تنزانيا  2019مايو  17

 المتحدة
 الديسالوس شالوال

 
003/2018 19 
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 حالة التنفيذ الوضع الحالي
تاريخ إيداع التقرير 

 عن التنفيذ
 رقم العريضةرقم  المدعي/ المدعون الدولة المدعى عليها تاريخ األمر

 الدعوى الرئيسية معلقة

 )قيد النظر(
لم يتم إيداع التقرير  لم تقم الدولة بإرسال التقرير

 بعد
جمهورية تنزانيا  2019أبريل  9

 المتحدة
 غاتي مويتا

 
012/2019 20 

 الدعوى الرئيسية معلقة

 )قيد النظر(
لم يتم إيداع التقرير  لم تقم الدولة بإرسال التقرير

 بعد
مارس  27

2020 
 شارلز كاجولويكا جمهورية ماالوي

 
055/2019 21 

 الدعوى الرئيسية معلقة

 )قيد النظر(
لم يتم إيداع التقرير  لم تقم الدولة بإرسال التقرير

 بعد
25 

 2020سبتمبر
 إيريك هونغ جمهورية بينين

 طلب تدابير مؤقتة

 2ورقم  1رقم  
 

03/2020 22 

 الدعوى الرئيسية معلقة

 )قيد النظر(
لم يتم إيداع التقرير  الدولة بإرسال التقرير لم تقم

 بعد
فبراير  28

2020 
 غابي كوديه جمهورية بينين

 
006/2020 23 

 الدعوى الرئيسية معلقة

 )قيد النظر(
لم يتم إيداع التقرير  لم تقم الدولة بإرسال التقرير

 بعد
فبراير  28

2020 
 غابي كوديه جمهورية بينين

 
008/2020 24 

 الرئيسية معلقةالدعوى 

 )قيد النظر(
لم يتم إيداع التقرير  لم تقم الدولة بإرسال التقرير

 بعد
غييوم كيغبافوري  جمهورية كوت ديفوار 2020أبريل  22

 سورو

 

012/2020 25 

 الدعوى الرئيسية معلقة

 )قيد النظر(
لم يتم إيداع التقرير  لم تقم الدولة بإرسال التقرير

 بعد
 كومي كوتشي جمهورية بينين 2020أبريل   2

 
013/2020 26 

الدعوى الرئيسية ال تزال قيد 

 النظر
لم يتم إيداع التقرير  لم تقم الدولة بإرسال التقرير

 بعد
25 

 2020سبتمبر َ
 لوران باغبو جمهورية كوت ديفوار

 
025/2020 27 
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 ررقممشروع 

  لحقوق اإلنسان والشعوب اإلفريقيةبشأن تقرير أنشطه للمحكمة 

 

 ان المجلس التنفيذي

ً يحيط  .1 والذي المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )المحكمة(  ألنشطة األداء السنويبتقرير  علما

 ،وما جاء به من توصيات، 2020ديسمبر  31يناير إلى  1لفترة من يغطي ا

اإلنسان  لتفعيل المحكمة اإلفريقية لحقوق عشرة الذكرى السنوية الخامسة يوافق 2021أن عام يالحظ  .2

االجتهاد المحكمة لما قدمته من مساهمة ممتازة في حماية حقوق اإلنسان وتطوير  على ويثنيوالشعوب، 

 فريقي لحقوق اإلنسان منذ تفعيلها.القضائي اإل

راك مع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين في مجال حقوق اإلنسان في القارة، باالشتيدعو  .3

، وبالتعاون مع المحكمة، إلى اغتنام فرصة هذا االحتفال للمشاركة في الممثلين الدائمينولجنة  المفوضية

 حماية حقوق اإلنسان في القارة. قويةمناقشة صريحة وبناءة بشأن والية المحكمة وعملها بهدف تعزيزها وت

 لمحكمة لتمكينها من االضطالعلالالزمة الموارد  توفيرإلى  ولجنة الممثلين الدائمين مفوضيةاليدعو  .4

 لية.عبواليتها بفا

واألجهزة  المشترك بين لجنة الممثلين الدائمين لمعتكففي عملية تنظيم ا مفوضيةتعجل ال قراره بأن يكرر .5

 هدف، ب2021 والمذكور قبل يوني معتكفالقانونية والقضائية والتشريعية التابعة لالتحاد، وضمان عقد ال

 النظر في مقترحات اإلصالح المتعلقة باألجهزة المذكورة.

أن اثنين فقط من الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي لم تصدق على البروتوكول على مدى عقدين يالحظ  .6

من الزمن بعد اعتماده، وأن ست دول فقط من الدول األطراف الثالثين أودعت اإلعالن المطلوب بموجب 

 للمحكمة. بتقديم الطلبات واللجوءمما يسمح لألفراد والمنظمات غير الحكومية ( منه، 6)34المادة 

ن، يالبروتوكول، وهي: الجزائر، بن على باالتحاد اإلفريقي التي وقعت وصدقت الدول الثالثين هنئي .7

بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، غامبيا، غانا، ليبيا، 

يسوتو، مالي، مالوي، موزامبيق، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، النيجر، رواندا، جنوب أفريقيا، ل

 الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السنغال، تنزانيا، توغو، تونس، جمهورية أفريقيا الوسطى.

( 6) 34جب المادة بموالمطلوب أودعت اإلعالن أصدرت والتي األعضاء  ةالدول الست أيضاهنئ كما ي .8

 ومالوي. وغانا ومالي هي: بوركينا فاسو وتونس وغامبيا من البروتوكول، و

تودع اإلعالن المطلوب بموجب المادة أو  /البروتوكول و علىبعد صادق الدول األعضاء التي لم ت دعوي .9

سحبت  ، ويحث الدول التيتسارع بالتصديق والتوقيع وايداع االعالن( من البروتوكول أن 6) 34

 إعالناتها على إعادة النظر في قراراتها.
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المجلس التنفيذي  لقراراتوفقاً على اتخاذ جميع التدابير الالزمة، االتحاد اإلفريقي،  مفوضيةرئيس يحث  .10

 الدول األعضاء في جميع ويشجعيدعو السابقة، لتشغيل صندوق المساعدة القانونية، وتحقيقاً لهذه الغاية، 

بأصحاب  خاصةال ذات الصلة مؤسسات حقوق مؤسسات حقوق االنسان األخرى فضالً عناالتحاد، 

 نجاح.الو االستدامةتقديم تبرعات سخية للصندوق لضمان القارة لفي  المصلحة

وضعها تحت تصرف تفضلت بالتي  التسهيالتلحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة على يعرب عن تقديره  .11

االتحاد مفوضية المقدمة إلى للمحكمة  مقر دائم بإنشاء الخاصةالمعمارية  اتتصميمعلى الالمحكمة، و

، مفوضية االتحاد اإلفريقي، ومثلين الدائمينجمهورية تنزانيا المتحدة، ولجنة الم حكومة ويحثاإلفريقي، 

 .EX مقرر المجلس التنفيذيبالتعاون مع المحكمة، على العمل في إطار فرقة العمل المنشأ بموجب 

CL/Dec.994 )XXXII(،  المقر الدائم تشييد  تسريع وتيرة عمليةلضمان الالزمة خطوات الالتخاذ

 وحقوق اإلنسان والشعوب.للعدل محكمة اإلفريقية للمحكمة، آخذين بنظر االعتبار اإلدارات المختلفة لل

عن تنفيذ  تقريرتقديم االتحاد اإلفريقي،  مفوضيةو المحكمة، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين من يطلب .12

حول تنفيذ  2021يوليو / وفي يونيالمزمع انعقادها للمجلس التنفيذي  تاليةهذا القرار إلى الدورة العادية ال

 .هذا المقرر
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