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 الديباجة

 

 إن المحكمة،

، 1981يكنيك  27لحقكؽ اإلنساف كالشعكب )الميثاؽ( المعتمد في  اإلفريقيالميثاؽ  إلى تنظرإذ 
 ؛1986أكتكبر  21ذ في نفاكالذم دخؿ حيز ال

ذ تأخذ في االعتبار لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بشأف إنشاء محكمة  اإلفريقيبركتكككؿ الميثاؽ                      وا 
ذم دخؿ حيز النفاذ ، كال1998 كيكني 9فريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب )البركتكككؿ( المعتمد في إ

 ؛2004يناير  25في 

 ؛2008يكنيك  20" المعتمد في ةالنظاـ الداخمي المؤقت لممحكم إلى " وبالنظر

ذ تأخذ في الحسبان  ؛2010يكنيك  2ممحكمة" المعتمد في ل النظاـ الداخمي"                     وا 

 ؛مف البركتكككؿ 33بأحكاـ المادة      ن كعمل  

 (.الداخمي نظاـ)ال نظاـ الداخمي لممحكمةال اتعتمد ىذ

 
  



Page 4 of 57        Rules of Court   الداخمي لممحكمةالنظام 

 الجزء األول

 مسائل عامة 

 1المادة 
 تعريفات

 :ألغراض ىذا النظاـ الداخمي لممحكمة، ما لـ يقتض السياؽ خلؼ ذلؾ

أم كياف أك فرد يباشر إجراءات أماـ المحكمة  "مقدـ الطمب المدعي/تعني كممة " أ. 
 مف البركتكككؿ؛ 5لحقكؽ اإلنساف كالشعكب )المحكمة( بمكجب المادة  ةاإلفريقي

 ؛اإلفريقيتعني كممة "المؤتمر" مؤتمر رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد  ب. 

 "المكتب" رئيس كنائب رئيس المحكمة؛ تعني كممة  ج.

 ؛اإلفريقي مفكضية االتحاد" مفكضية"الكممة تعني  د. 

 لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛ اإلفريقيتعني كممة "الميثاؽ" الميثاؽ  . ىػ

 الشعكب؛ك  لحقكؽ اإلنساف ةاإلفريقي"المجنة" المجنة  كممة تعني . ك

 ؛اإلفريقيتحاد "القانكف التأسيسي" القانكف التأسيسي لل عبارة عنيت . ز

"المحامي" المحامي المسجؿ في قائمة المساعدة القانكنية لممحكمة كأم محاـ  كممة تعني . ح
             ن               آخر يمثؿ طرف ا أماـ المحكمة؛

 لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛ ةاإلفريقي"المحكمة" المحكمة  تعني كممة . ط

خدمة مف غير أعضاء مدة عميد القضاة" قاضي المحكمة األطكؿ كبير/ "عني عبارة ت م. 
 المكتب؛

"القرار" أم حكـ صادر عف المحكمة، في إطار ممارسة سمطاتيا القضائية،  تعني كممة . ؾ
 أك رأم أك أمر؛ قراركالذم يككف في شكؿ حكـ أك 

 اإلفريقيلإلتحاد " المجمس التنفيذم التنفيذم "المجمسعني عبارة ت . ؿ

 مف البركتكككؿ؛ 11لممادة            ن منتخب كفقا  ال يقاضال"القاضي"  تعني كممة  .ـ
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 ؛اإلفريقيعضك في االتحاد الدكلة ال"دكلة عضك"  عبارة عنيت . ف

 مقدـ الطمب كالدكلة المدعى عمييا كالمتدخؿ؛ المدعي/"األطراؼ" تعني كممة   .س

 "الشخص" الشخص الطبيعي أك االعتبارم. تعني كممة . ع

مع مجمكعة مف " حكـ المحكمة الذم يتعامؿ /النمكذجي/الرائد"الحكـ التجريبي تعني عبارة . ؼ
أك مشاكؿ ذات طبيعة منيجية  فعاؿالقضايا المتشابية التي تنشأ عف أسباب متطابقة أل

 أك ىيكمية.

 المرافعات" المذكرات الخطية أك الشفكية لألطراؼ." تعني كممة . ص

 "الرئيس" رئيس المحكمة؛ تعني كممة . ؽ

الشعكب ك  لحقكؽ اإلنساف إلفريقيا"البركتكككؿ" البركتكككؿ الممحؽ بالميثاؽ تعني كممة   .ر
 فريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛إإنشاء محكمة ف أبش

 ؛الشعكبك  لحقكؽ االنساف ةاإلفريقي المحكمةرئيس قمـ " رئيس قمـ المحكمة"تعني عبارة  . ش

 ؛الشعكبك  لحقكؽ االنساف ةاإلفريقي محكمةالقمـ مكتب " مكتب قمـ المحكمة"تعني عبارة  . ش

 /أماـضده إلى / تحريؾ دعكل" أم طرؼ تـ تقديـ طمباالمدعى عمييالدكلة "تعني عبارة   .ث
 المحكمة

 ؛ممحكمةالنظاـ الداخمي الحالي ل" نظاـ الداخمي"ال تعني عبارة  .خ

النظامية لممحكمة عمى النحك المنصكص عميو في االنعقاد  جمسات"الدكرة" تعني كممة  . ذ
 .النظاـ الداخميا مف ىذ 23ك 22المادتيف 

 معينة؛ال الدكرة" اجتماع المحكمة في كؿ يـك مف أياـ ة"الجمستعني كممة  .ض

فريقي لحقكؽ اإلنساف "الدكلة الطرؼ" الدكلة الطرؼ في بركتكككؿ الميثاؽ اإل تعني عبارة  ظ.
  فريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛إكالشعكب بشأف إنشاء محكمة 

 لحقكؽ االنساف ةاإلفريقيالمحكمة  الرئيس" نائب رئيس المحكمة"نائب  عبارة عنيت غ.
 .الشعكبك 
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 المحكمة هيئةأعضاء  -الفصل األول 

 2المادة 
 مدة الواليةشغل المنصب و 

 تعقبكؿ دكرة عادية ألاليكـ األكؿ مف         ن إعتبارا  مياميـ ف حديثا المنتخبك القضاة يباشر  .1
شغؿ ، كفي ىذه الحالة، يجب عمييـ دكف ذلؾ ظركؼ غير متكقعةإذا حالت إال  ،انتخابيـ
  . ن ا  في أقرب كقت ممكف عممي مناصبيـ

مف  16لممادة      ن كفقا  الرسمي  علفكا اإلصدر ياليميف أك ؤدكا المنتخبيف أف ييتعيف عمى القضاة  .2
 .ىذا النظاـ الداخمي قبؿ مباشرة أعماليـمف  4 كالمادةالبركتكككؿ 

مف  15لممادة   ن ا  ( سنكات أك أم فترة أخرل معمكؿ بيا كفق6القضاة ست ) كاليةتككف مدة  .3
 البركتكككؿ.

يشارؾ القضاة في مداكالت جميع القضايا بعد تكلي مياميـ ما لـ تقرر المحكمة خلؼ ذلؾ،  .4
  مف البركتكككؿ. 23مع مراعاة مرحمة المداكالت، كالنصاب القانكني المطمكب بمكجب المادة 

 3المادة 
 أداء اليمين القانونية أو تقديم اإلعالن الرسمي

بشكؿ  أك يقدـفي المحكمة اليميف القانكنية  قاضمف البركتكككؿ، يؤدم كؿ  16بالمادة     ن عمل   .1
 رسمي اإلعلف التالي: 

أف أقكـ بأداء ميامي كممارسة            ن أعمف رسميا   /( أقسـ أك                                    ن "أنا ........ ) يذكر إسـ القاضي كامل  
شرؼ كتفاف كحياد كامؿ كبضمير حي كأف أحفظ سرية بسمطاتي كعضك في المحكمة 

 المداكالت حتى بعد انتياء مدة كاليتي".

ف  .2                                                                                يتـ أداء ىذا القسـ/االعلف في جمسة عمنية في أقرب كقت ممكف بعد انتخاب العضك، كا 
 .رضجمسة عمنية ليذا الغعقد مكف دعت الضركرة ي
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يقكـ عضك المحكمة الذم يعاد انتخابو بأداء اليميف/تقديـ اإلعلف لمرة ثانية إذا كانت كاليتو  .3
 .الجديدة غير متصمة مباشرة بمدة كاليتو السابقة

 4المادة 
 سبقيةاأل

، بغض النظر عف العمر، متساك بكضع، ـأعضاء المحكمة، في ممارسة كظائفييتمتع كافة  .1
 .الخدمةمدة تاريخ االنتخاب أك 

 5ك 4 الفرعيتيف تيفالفقر أعضاء المحكمة، باستثناء ما ىك منصكص عميو في أسبقية  ككفت .2
ىذا مف  2المادة احكاـ ب                              ن بدء مباشرتيـ لمياميـ كذلؾ عمل  لتاريخ      ن كفقا  ، مف ىذه المادة

 .النظاـ الداخمي الحالي

كفقا لألكبر  نفس التاريخفي مياميـ  يباشركفأعضاء المحكمة الذيف  األسبقية فيما بيف ككفت .3
 .   ن سنا  

إثر انتياء مدة كاليتو السابقة، عضك المحكمة الذم يعاد انتخابو لكالية جديدة يحتفظ  .4
 بأسبقيتو.

جميع األعضاء  عمىاألسبقية خلؿ مدة كاليتيما، رئيس كنائب رئيس المحكمة، تككف ل .5
 .المحكمة اآلخريف في

    ن                            كفقا  لمقكاعد الفرعية السابقة مف نائب الرئيس، ك  الرئيسيمي ضك المحكمة الذم يطمؽ عمى ع .6
ذا عجزك  "./عميد القضاةلمحكمة ا ر أعضاءي"كب النظاـ الداخمي الحالي ىذا ىذا العضك          ا 
، ىك "كبير العمؿالقياـ ب عمى القادرك  في األسبقيةيصبح العضك الذم يميو العمؿ،  عف

 أعضاء المحكمة".
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 5مادة 
 استقاللية القضاة

مدة  خلؿال يجكز ألم عضك مف أعضاء المحكمة مف البركتكككؿ،  18كفقا ألحكاـ المادة  .1
حيادىـ ك  يتيـاستقللتؤثر عمى أم نشاط آخر ذم طبيعة مف شأنيا أف كاليتيـ، المشاركة في 
 أك متطمبات مناصبيـ.

دبمكماسية أك تقمد أم مناصب سياسية أك عمى كجو الخصكص،  اليجكز ألعضاء المحكمة .2
 .عمى المستكل الكطنيحككمييف مستشاريف قانكنييف العمؿ إدارية أك 

مف  يضطمع بياأم أنشطة أخرل  أف يبمغ المحكمة عفعضك في المحكمة يتعيف عمى كؿ  .3
 .شأنيا أف تؤثر عمى استقلليتو كحياده

 6مادة 
 المنصب رو شغ

الدائـ أك االستقالة أك العزؿ مف قد ينشأ شغكر منصب القاضي نتيجة الكفاة أك العجز  .1
 المنصب.

                                                                        ن     ن         يحدد رئيس مفكضية االتحاد األفريقي التاريخ الفعمي الذم يصبح فيو المقعد شاغر ا كفق ا لممادة  .2
 مف البركتكككؿ. 20

 7مادة 
 ستقالةاال

                                           ن                                           عمى القاضي الذم يقرر االستقالة أف يقدـ إشعار ا باالستقالة إلى الرئيس، الذم يقكـ، في أقرب  .1
 ت ممكف، بإبلغ القضاة اآلخريف.كق

إبلغ رئيس مفكضية  بعدىا رئيس المحكمة عمىيتعيف  مف البركتكككؿ، 20    ن        كفقا  لممادة  .2
 . باألمر اإلفريقياالتحاد 
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 الرئيس لنائبفعميو أف يعمف قراره الرئيس،  االستقالة ىكالذم قرر عضك في حالة ما إذا كاف ال .3
 .باألمر اإلفريقياالتحاد  مفكضية بإبلغ رئيسبدكره  نائب الرئيس يقكـ .اآلخريف كالقضاة

 8المادة 
 العزلأو  العضوية تعميق

، إذا اقتضت الظركؼ ذلؾ، نائبو أك، يقكـ الرئيس ( مف البركتكككؿ1) 19تطبيؽ المادة عند  .1
  أية أدلة ذات صمة.ك  األسبابكافة تشمؿ المعني برسالة خطية  القاضيبإبلغ 

لمحكمة خصيصا لذلؾ تعقدىا ا مغمقةجمسة ، مف خلؿ بعد ذلؾمقاضي المعني تتاح ل .2
أك  شفييا ايضاحات يرغب في تقديمياعمكمات أك القاء بياف يتضمف أم مفرصة  الغرض،
  عمى أم أسئمة تكجو لو / ليا.الرد ك  كتابة،

يعرب فييا ك  المعني، لبحث المسألة قاضيبدكف حضكر ال،     ن الحقا   مغمقة جمسة خاصةيتـ عقد  .3
يتـ المجكء إلي التصكيت إذا ما إقتضت  ، كقدعضك مف أعضاء المحكمة عف رأيوقاض كؿ 

 الحاجة ذلؾ.

بإم قرار يتخذ بشأف عزؿ أك تعميؽ عضكية أحد  اإلفريقييتـ إبلغ رئيس مفكضية اإلتحاد  .4
 .المحكمةأعضاء القضاة 

 9المادة 
 أو التنحي، واإلعفاء العجز عن حضور الجمسات

 لمحكمة إبلغ الرئيس بذلؾ فيا أكثر مف جمسات أك جمسةيعجز عف حضكر قاض  أمعمى  .1
 قبؿ بداية الجمسات. أقرب كقت ممكف

يمتنع عضك المحكمة الذم ىك مف مكاطني دكلة طرؼ في مف البركتكككؿ،  22كفقا لممادة   .2
 قضية ما، عف حضكر الجمسات التي تعقد بشأف ىذه القضية.

كة في الجمسات الخاصة بالقضايا التي تعتبر الدكلة التي عف المشار      ن أيضا   القاضييمتنع  .3
 فييا.      ن طرفا   رشحتو/رشحتيا للنتخاب
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 :إذا قضايايشارؾ في نظر أية  أف في المحكمة قاضال يجكز ألم   .4

في محكمة                                                             ن عمؿ مف قبؿ كككيؿ أك مستشار أك محاـ ألم طرؼ في القضية أك عضكا   أ( 
 كطنية أك دكلية أك لجنة تحقيؽ أك بأم صفة أخرل؛

كانت لو مصمحة شخصية في القضية بما في ذلؾ علقة زكجية أك علقة تتصؿ  ب( 
بالكالديف أك أم فرد مقرب مف أسرتو أك علقات شخصية أك مينية أك علقة تبعية مع 

 أم طرؼ مف األطراؼ؛

مف خلؿ كسائؿ اإلعلـ أك كتابة أك مف خلؿ أنشطة كاف قد أعرب عف أرائو عمنا أك  ج( 
 عامة أك غيرىا مما يؤثر مف الناحية المكضكعية عمى حياده؛

 حياده.ك  بطريقة مشركعة في استقلليتوك  تـ التشكيؾ، ألم سبب آخر، د( 

 أعله، 4الفرعية لممادة  في الفقرةالتنحي ألم مف األسباب المذككرة  ةني قاضيإذا كاف لدل ال .5
يعفي بدكره مثؿ ىذا  بعد نظره في ىذا الطمب أف يتعيف عميو إبلغ رئيس المحكمة الذم

 القاضي مف المشاركة في القضية.

يقكـ الرئيس أك القاضي  في حاؿ التشكؾ في كجكد أحد مبررات التنحي الكاردة في ىذه المادة، .6
اضي بعد سماعو، إذا المعني بإبلغ المحكمة بذلؾ. تفصؿ المحكمة في األمر في غياب الق

  رغب في ذلؾ.

 المحكمة مكتبهيئة  –الفصل الثاني 

 10مادة 
 المحكمة مكتبهيئة تكوين 

 مكتب المحكمة مف الرئيس كنائب الرئيس. ىيئة تألؼت .1
كتمثيؿ التقاليد القانكنية الرئيسية كاألقاليـ الرئيسية  الجنسيف،يجب مراعاة مبادئ التكافؤ بيف  .2

 في تشكيؿ المكتب. اإلمكاف،قدر  التناكب،في القارة كنظاـ 
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 11المادة 

 الترشيح لالنتخاب

 بما يمي:رئيس قمـ المحكمة المكتب، يقـك ىيئة قبؿ انتياء مدة عضكية  .1

  ن        ا  مف مكعد( يكم45ما ال يقؿ عف خمسة كأربعيف )قبؿ ـ بإخطار جميع القضاة يقك  )أ( 
المكتب التالي، بنياية فترة كالية الرئيس كنائب  ىيئة فييا انتخاب تـالدكرة التي سي انعقاد

 الرئيس، حسب االقتضاء.

بمكجب ىذا اإلشعار، يطمب مف القضاة الراغبيف في ترشيح أعضاء للنتخاب أك إعادة  )ب( 
     ن            كتابي ا بمرشحييـ،  رئيس قمـ المحكمةانتخابيـ لمنصب الرئيس أك نائب الرئيس إخطار 

      ن                           ( يكم ا عمى األقؿ مف تاريخ اإلخطار.15خلؿ خمسة عشر )

بإبلغ المرشحيف كيدعكىـ إلى إرساؿ قبكليـ الكتابي أك غير ذلؾ  رئيس قمـ المحكمةيقكـ  .2
( أياـ عمى األقؿ مف تاريخ إخطارىـ 7خلؿ سبعة ) ،رئيس قمـ المحكمةلمترشيح إلى 

                            ن                       ؿ الترشيح لمنصب الرئيس مصحكب ا بتعيد باإلقامة في مقر يجب أف يككف قبك ك بالترشيح. 
 المحكمة.

بتعميـ قائمة المرشحيف لمنصب الرئيس كنائب الرئيس قبؿ خمسة  رئيس قمـ المحكمةيقكـ  .3
 الدكرة المقرر عقد االنتخابات فييا.  بداية      ن             ( يكم ا عمى األقؿ مف15عشر )

يا مف مع بياف كقت كتاريخ استلم صحيح،يجب تسجيؿ جميع الترشيحات أك قبكليا بشكؿ  .4
 .قبؿ رئيس قمـ المحكمة

المستممة بعد المكعد النيائي المنصكص  الترشيحات قبكؿالمكافقات ب ال تقبؿ الترشيحات أك .5
 دة.ماعميو في ىذه ال

يتـ انتخاب الرئيس كنائب الرئيس في اليكـ األكؿ مف الدكرة أك بعد ذلؾ بكقت قصير أثناء  .6
 الدكرة.
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 12 المادة
 نتخاباتال ا

في المحكمة حتى مكعد إجراء االنتخابات بشأف منصب                                   ن إذا ظؿ الرئيس المنتيية كاليتو عضكا   .1
دارة عممية االنتخاب. أما إذا لـ يعد الرئيس  في      ن عضكا       ن قاضيا                                                                        الرئيس، فإنو يتكلى إجراء كا 

رشح مرة ثانية لمرئاسة، فيتكلى عممية االنتخاب عندئذ أنو مالمحكمة أك عجز عف العمؿ أك 
ال ،                              ن     نائب الرئيس، إف لـ يكف ىك أيضا  مرشح       ن سنا .المحكمة سيقكـ بذلؾ أكبر أعضاء ف     كا 

 يتـ التصكيت عف طريؽ االقتراع السرم. .2

 .أصكات عمى األقؿ 6الذم يحصؿ عمى  مرشحاليعمف انتخاب  .3

خلؿ الجكلة األكلى مف االقتراع، ينسحب  أصكات عمى األقؿ 6عمى  مرشح إذا لـ يحصؿ أم .4
 عممية القاضي الذم يحصؿ عمى أقؿ عدد مف األصكات. إذا لـ يحصؿ أم مرشح خلؿ

المذيف حصل عمى  االثنيف ، تجرل جكلة ثالثة بيف المرشحيفعمى األقؿ 6االقتراع الثاني عمى 
الت إضافية حتى يحصؿ أحد المرشحيف أكبر عدد مف األصكات. كيمكف اجراء جكلة أك جك 

عمى األغمبية المطمكبة. في حالة تعادؿ األصكات، يتـ ترجيح العضك صاحب األسبقية كفقا 
 .مف ىذا النظاـ الداخمي 4ألحكاـ المادة 

يتكلى الرئيس الجديد إجراء االنتخابات عمى منصب نائب الرئيس. كتنطبؽ أيضا عمى ىذه  .5
 السابقة. 4إلي  2مف  االنتخابات أحكاـ الفقرات

 .مياـ منصبو عمى الفكر         ن       أك نائبا  لمرئيس                       ن الذم يتـ انتخابو رئيسا   القاضييباشر  .6

الفرعية  فقراتتسرم أحكاـ الفي حالة كجكد مرشح كاحد فقط لمنصب الرئيس أك نائب الرئيس،  .7
 السابقة.

 13المادة 
 مدة الوالية

 ينتخب الرئيس كنائب الرئيس لمدة سنتيف، كيجكز إعادة انتخابيما لمرة كاحدة فقط.  .1
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 .مف ىذا النظاـ الداخمي (6) 12تبدأ فترة كالية الرئيس كنائب الرئيس كفقا لنص المادة  .2

في المحكمة، في القياـ                                     ن المنتيية كاليتو، إذا كاف ال يزاؿ عضكا   الرئيس يستمر الرئيس أك نائب .3
 .و أك إلي أف يتكلى خمفو مصبوانتخاباتإعادة صبو إلي أف يتـ بمياـ من

في المحكمة ألم سبب مف األسباب، قبؿ إنتياء                            ن الرئيس أك نائب الرئيس عضكا   إذا لـ يستمر .4
ه مف ىذ 1الفرعية  فقرة    ن   كفقا  لم لو لممدة المتبقية مف مدة كاليتو                   ن تنتخب المحكمة خمفا   ،مدة كاليتو

 .المادة

 14المادة 
 المهام

 :الرئيسفيما يمي مياـ  . 1

 ؿ المحكمة؛يتمث أ( 

 ترأس جمسات المحكمة؛ ب( 

 ؛إدارتياكاإلشراؼ عمى  تسيير أنشطة المحكمة ج( 

 تعزيز أنشطة المحكمة؛  د( 

 إجراء تقييـ سنكم ألداء القضاة عمى أساس المعايير المعتمدة مف قبؿ المحكمة. ىػ( 

 ؛تو كرئيس إلي المحكمةأنشطعف ك  المحكمة أنشطةمفصؿ عف تقديـ تقرير سنكم  ( ك

ألنشطة المحكمة سنكم التقرير ال إعداد كتقديـيقكـ ب مف البركتكككؿ، 31كفقا لممادة  ( ز
 ؛مؤتمر اإلتحادإلى 

 الداخمي ىذا النظاـبمقتضى بركتكككؿ أك إليو بمكجب ال القياـ بأم مياـ أخرل تسند ( ح
 ، أك تعيد إليو مف قبؿ المحكمة

 .ظيفتومياـ ك  يتكلى نائب الرئيس مساعدة الرئيس في أداء . 2
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 15مادة 
 المهامممارسة 

، يجب أف العمؿ ؼيتصر عف الرئيس عجز  أك             ن الرئيس شاغرا  ة ما إذا أصبح منصب في حال .1
 .المحكمة كبير قضاةعند غياب ىذا األخير يتكلى ميامو ك  ،نائب الرئيسيتكلى ميامو 

مف  22أحكاـ المادة  ما بمكجبقضية في المشاركة في التداكؿ  الرئيس مفإعفاء  عند  .2
مكر األإلدارة كافة رئيس ميامو كيكاصؿ القياـ بالنظاـ الداخمي، مف ىذا  9البركتكككؿ كالمادة 

 .نائب الرئيسعمى الشيء نفسو ينطبؽ ك  شار الييا،الم القضيةب ما يتعمؽاألخرل عدا 

 في مقر يا بإستمرارلميام الرئاسةممارسة  اللزمة لضمافاتخاذ التدابير بيقكـ الرئيس  .3
يقكـ نائب الرئيس بممارسة يجكز لو اتخاذ الترتيبات اللزمة كي ة تغيبو، في حالك  المحكمة.

 يتكلى كبير قضاة المحكمة ىذه المياـ.نائب الرئيس عند غياب ك ىذه المياـ، 
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 لمحكمةقمم اهيئة  –الفصل الثالث 

 
 16مادة 

 وتنظيم قمم المحكمة تشكيل

يتككف قمـ المحكمة مف رئيس قمـ المحكمة كنائب رئيس قمـ المحكمة كالعامميف الذم تحتاج  .1
 الييـ المحكمة ألداء مياميا بفاعمية. 

يجب مراعاة المساكاة بيف الجنسيف كتمثيؿ مختمؼ المناطؽ كالتقاليد القانكنية في تشكيؿ قمـ  .2
مف  18ك 17   ن           كفق ا لممادتيف  رئيس قمـ المحكمةكنائب  المحكمةرئيس قمـ عند تعييف ك المحكمة. 

 قدر اإلمكاف، مراعاة نكع الجنس كالمغة. المحكمة،، يجب عمى ا النظاـ الداخميىذ

 تحدد المحكمة كيفية تنظيـ قمـ المحكمة.  .3

 أك الرئيس. المحكمةمكتب ىيئة تصدر التعميمات إلى قمـ المحكمة عف طريؽ المحكمة أك  .4

كأم صككؾ أخرل مطبقة في المكظفيف ظفك قمـ المحكمة خاضعيف لنظـ كلكائح يككف مك  .5
 فريقي.االتحاد اإل

 17مادة 
 تعيين رئيس قمم المحكمة

 .في االتحاد اإلفريقي نظـ كلكائح المكظفيف    ن  كفقا  ل تعيف المحكمة رئيسا لقمميا .1

يككنكا مف ذكم ينبغي أف يتمتع المرشحكف لمنصب رئيس قمـ المحكمة بالسمعة الطيبة كأف  .2
االدارية كالمغكية اللزمة التنظيمية ك األخلؽ السامية كتتكافر لدييـ المعرفة كالخبرة القانكنية ك 

  لمقياـ بالمياـ التي يقتضييا ذلؾ المنصب.

مع القكاعد                                                                           ن تتـ عممية تعييف رئيس قمـ المحكمة كفقا لإلجراءات التي تحددىا المحكمة كتمشيا   .3
 .اإلفريقيتحاد كالمعايير الخاصة باإل
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تتضمف ممفات الترشيح جميع المعمكمات ذات الصمة بالمتقدـ بالطمب كخاصة المعمكمات   .4
المتعمقة بالسف كالجنسية كالنكع االجتماعي كالمينة الحالية كالمؤىلت العممية ككذلؾ المعرفة 

 أعله. 2كالخبرة المطمكبة كفقا لمفقرة 

 18المادة 
 المحكمةتعيين نائب رئيس قمم 

 .تعيف المحكمة نائب رئيس قمـ المحكمة .1

 مف ىذا النظاـ الداخمي عمى تعييف نائب رئيس قمـ المحكمة. 17طبؽ أحكاـ المادة ت  .2

 19المادة 
 أداء اليمين/اإلعالن الرسمي

يؤدم رئيس قمـ المحكمة، لدل البدء في مباشرتو لمياـ منصبو، اليميف/اإلعلف التالي أماـ  .1
 المحكمة:

كرئيس  المياـ المنكطة بيأف أقكـ بأداء                   ن ( أقسـ/أعمف رسميا      ن كامل  يذكر االسـ ) ................."أنا  
، حي كتكتـ كضميركالء ك  جدية كحرصلحقكؽ اإلنساف كالشعكب بكؿ  اإلفريقيةلقمـ المحكمة 

كأف أحفظ سرية المعمكمات التي أصؿ إلييا خلؿ قيامي بميامي، كأف أراعي جميع أحكاـ 
 النظاـ الداخمي لممحكمة".ك البركتكككؿ 

مماثمة أك يقكـ بإعلف مماثؿ                                                         ن عند مباشرة مياـ منصبو، يؤدم نائب رئيس قمـ المحكمة يمينا   .2
 أماـ المحكمة.

 المحكمة.يتـ تسجيؿ ىذا اليميف/اإلعلف في محاضر  .3
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 20المادة 
 تعيين الموظفين اآلخرين في قمم المحكمة

لمقكاعد المعمكؿ                          ن بالشركط التي تحددىا كفقا   في قمـ المحكمة تعيف المحكمة األعضاء اآلخريف .1
. غير أنو يجكز أف يقكـ رئيس قمـ المحكمة ببعض التعيينات في اإلفريقيبيا في االتحاد 

 بشرط إقرار كمكافقة رئيس المحكمة.المناصب التي تحددىا المحكمة 

يؤدم كؿ مكظؼ يعيف في قمـ المحكمة، لدل بدء مباشرتو لمياـ منصبو، اليميف / اإلعلف  .2
 التالي أماـ الرئيس، في حضكر رئيس قمـ المحكمة: 

بصفتي بأف أقكـ باداء المياـ المككمة إلي                     ن ( أقسـ / أعمف رسميا           ن االسـ كامل  )يذكر  ................."أنا 
 اإلفريقيةفي المحكمة  قانكني عمى سبيؿ المثاؿ( مكظؼ)يذكر اسـ الكظيفة التي يشغميا، 

كأف أحفظ سرية المعمكمات التي  حيلحقكؽ اإلنساف كالشعكب بكؿ إخلص ككالء كضمير 
أتحصؿ عمييا خلؿ قيامي بمياـ عممي كأف أراعي بدقة جميع أحكاـ البركتكككؿ كالنظاـ 

 ة".الداخمي لممحكم

 21المادة 
 مهام رئيس قمم المحكمة

يقـك رئيس قمـ المحكمة بمساعدة المحكمة في ممارسة مياميا القضائية كيككف مسؤكال عف  .1
اإلشراؼ عمى جميع عمميات كأنشطة مكتب   عف     ن مسؤكال   كيككفاإلدارة العامة لقمـ المحكمة. 

 .قمـ المحكمة

 :لدل اضطلعو بميامو، فإف رئيس قمـ المحكمة .2

كبالشكؿ الذم تحدده المحكمة، بحفظ قائمة عامة بجميع القضايا المدرجة كالمرقمة  ،يقكـ .أ 
لترتيب تسمـ قمـ المحكمة لكثائؽ رفع الدعاكل القضائية أك طمبات اآلراء      ن كفقا  

 نشر ىذه القائمة العامة عمى المكقع اإللكتركني لممحكمة؛كيقـك ب االستشارية؛
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ت الكاردة إلي المحكمة أك الصادرة عنيا كخاصة المراسلت يمثؿ القناة العادية لممراسل .ب 
بمكجب البركتكككؿ كىذا النظاـ الداخمي  كؿ الكثائؽ المطمكبةكالطمبات كاإلخطارات ك 

 كما يضمف التحقؽ مف تاريخ صدكر كاستلـ ىذه الكثائؽ؛

المعنية  كالكثائؽ اإلجرائية كمرفقاتيا إلي األطراؼ مذكراتيقكـ بارساؿ نسخ مف جميع ال .ج 
 فكر تسمميا؛

عف إعداد             ن كيككف مسؤكال                                                     ن يحضر بنفسو جمسات المحكمة أك يرسؿ مف ينكب عنو رسميا   .د 
 محاضر ىذه الجمسات؛

 ( أعله؛جيكقع عمى المحاضر المشار إلييا في الفقرة الفرعية ) .ق 

 يفحص كؿ الكثائؽ المقدمة إلي المحكمة لمتأكد مف صحتيا كمطابقتيا لألصكؿ؛ .ك 

 الرسمي لممحكمة كجميع سجلتيا كمحفكظاتيا؛البارز ك الختـ يحفظ الختـ  .ز 

ممحكمة ليقكـ بجميع الترتيبات لتكفير الترجمة التحريرية كالفكرية إلي المغات الرسمية  .ح 
 ؛المحكمة و، حسبما تطمبكالتحقؽ منيا

ذلؾ االحتفاظ بقائمة  كيشمؿإدارة برنامج المساعدة القانكنية لممحكمة، يككف مسؤكال عف  .ط 
في قائمة المحكمة كالكيانات التي تقدـ خدمات المساعدة المسجميف ممحاميف لحدثة م

 القانكنية ككذلؾ إدارة صندكؽ المساعدة القانكنية؛

عف طباعة كنشر األحكاـ كاآلراء االستشارية كاألكامر  ضمف آخريف           ن يككف مسؤكال   .م 
ستندات عمى مكقع كتحميؿ الم كالمرافعات كالبياناتالتي تصدرىا المحكمة القضائية 

باإلضافة إلي أم المحكمة عمى اإلنترنت، كمحاضر الجمسات العامة في كؿ قضية، 
 كثائؽ أخرل تأمر المحكمة بنشرىا؛

يزكد حككمة الدكلة المضيفة كجميع الحككمات األخرل المعنية بالمعمكمات اللزمة  .ؾ 
كؿ أك أم إتفاقات بمكجب البركتكك –المتعمقة باألشخاص المستحقيف بيف الحيف كاآلخر 
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كنشر كؿ الكثائؽ ذات  لمحصكؿ عمى إمتيازات أك حصانات أك تسييلت؛ –ذات صمة 
 الطابع العاـ، بما في ذلؾ التقرير السنكم لممحكمة عمى المكقع اإللكتركني لممحكمة؛

لي رئيس مفكضية  في البركتكككؿ المحكمة كالدكؿ األطراؼ قضاةيرسؿ الكثائؽ إلي  .ؿ                    كا 
 ككذلؾ ألجيزة االتحاد األخرل عند االقتضاء؛ اإلفريقياإلتحاد 

 االستفسارات المتعمقة بالمحكمة كعمميا؛ الرد عمى .ـ 

 يقكـ بإعداد مشركع المكازنة التقديرية لممحكمة؛ .ف 

دارتيا المالية كفقا لمقكعد  .س                                                                                  يككف مسؤكال عف اإلدارة السميمة لجميع حسابات المحكمة كا 
 كالنظـ المالية لممحكمة؛ ريقياإلفالمالية المطبقة في االتحاد 

 اإلفريقييساعد عمى االحتفاظ بالعلقات بيف المحكمة كادارات مفكضية االتحاد  .ع 
 ؛اإلفريقيكاالجيزة االخرل التابعة للتحاد 

يضمف اتاحة المعمكمات الخاصة بالمحكمة لمحككمات كالمحاكـ الكطنية كاالتحادات  .ؼ 
ينبغي  الخصكص،عمى كجو ، ك علـالمينية كمدارس ككميات الحقكؽ ككسائؿ اال

قائمة محدثة ب، بالتعاكف مع مفكضية االتحاد األفريقي، االحتفاظ رئيس قمـ المحكمةل
مدكؿ األطراؼ في البركتكككؿ كالمعاىدات ذات الصمة ككذلؾ الدكؿ التي أصدرت ل

 عمى مكقع المحكمة عمى شبكة ىاكنشر  البركتكككؿ؛ف م( 6) 34    ن               إعلن ا بمكجب المادة 
 ؛اإلنترنت

ف الذيف يمكنيـ عيكتحديث قائمة بالمنظمات غير الحككمية كالمحاميف المتطك  كضع .ص 
 طراؼ في مسائؿ معركضة عمى المحكمة.المدعيف األمساعدة 

 يجكز لممحكمة أف تسند إلي رئيس قمـ المحكمة مياما اضافية اخرل؛ .3

رئيس المحكمة كيككف يعمؿ رئيس قمـ المحكمة لدل اضطلعو بميامو تحت تكجيو كاشراؼ  .4
 اماـ المحكمة.      ن مسؤكال  
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 الجزء الثاني

 سير العمل الداخمي لممحكمة

 
 22مادة 

 الدورات العادية

  .ألربعة أسابيع عمى األقؿكؿ منيا  أربع دكرات عادية في السنة، تستمر تعقد المحكمة .1

 في ظركؼك  المحكمة خلؿ دكرتيا السابقة. تعقد جمسات المحكمة في المكاعيد التي تحددىا  .2
 .ما تغيير مكاعيد جمسة، اآلخريف أعضاء المحكمة، يجكز لمرئيس، بالتشاكر مع استثنائية

( 30خلؿ فترة ال تقؿ عف ثلثيف ) القضاةإلى الرئيس خطاب الدعكة النعقاد الدكرة رسؿ ي  .3
 الدكرة إنعقاد كمكاف اريختخطاب الدعكة ينبغي أف يتضمف ك  يكما عمى األقؿ قبؿ إنعقاد الدكرة.

  .عف أم معمكمات أخرل ذات صمة                    ن ، كجدكؿ األعماؿ، فضل  مدتياك 

 23المادة 
 ستثنائيةاالدورات ال

الدعكة إلي عقد دكرات  المحكمة بمبادرة منو أك بناء عمى طمب أغمبية أعضاءيجكز لمرئيس  .1
 استثنائية.

 قبؿ إنعقاد الدكرة بخمسة عشر يكما عمى األقؿ. القضاةإلي  الدعكة خطابالرئيس رسؿ ي  .2
يا إلي جانب لاأعم كجدكؿمدتيا ك  مكاف إنعقاد الدكرةك  تاريخينبغي أف يتضمف خطاب الدعكة ك 

 .أم معمكمات أخرل ذات صمة
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 24مادة 
 انعقاد الدورات

مف ( 1) 25يجكز لممحكمة، كفقا لممادة . غير أنو في مقر المحكمة الدكرات عادةتعقد  
، كفي حاالت اإلفريقياالتحاد عقد دكرتيا عمى أراضي أم دكلة عضك أخرل في تقرر أف  البركتكككؿ،

                                                            ن             استثنائية اك بسبب قكة قاىرة يمكنيا أف تعقد دكراتيا افتراضيا  عبر االنترنت.

 25مادة 
 قانونيالنصاب ال

مف  23( قضاة المنصكص عميو في المادة 7المككف مف سبعة ) النصاب القانكنيينطبؽ  .1
  .جميع جمسات المحكمة عمىالبركتكككؿ 

 .جمسة بداية كؿ خلؿالنصاب القانكني  حسب  .2

 26المادة 
 المجان ومجموعات العمل

،                                     ن العمؿ لتسييؿ عمميا حسبما تراه ضركريا  فرؽ  يجكز لممحكمة أف تنشئ مثؿ ىذه المجاف ك .1
 تمثيؿ الجنس كالمغة كاألقاليـ قدر اإلمكاف.مع مراعاة 

دة، فإف أم تكصية مامف ىذه ال 1 فقرةبال                                          ن عندما تنشئ المحكمة لجنة أك مجمكعة عمؿ عمل   .2
 تعتمدىا المجنة أك مجمكعة العمؿ يجب أف تقدـ إلى المحكمة لممصادقة عمييا.

 27المادة 
 المغات الرسمية ولغات العمل

 كاالسبانية كالبرتغالية كالفرنسية كاإلنجميزيةالعربية  لممحكمة ىيتككف المغات الرسمية  .1
  .لغة افريقية اخرل كأم كالسكاحيمية

 العربية كاإلنجميزية كالفرنسية كالبرتغالية. ىيالمحكمة  تككف لغات عمؿ  .2
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يجكز لممحكمة أف تسمح  مف ىذه المادة، 2ك 1تيف الفرعيالفقرتيف بصرؼ النظر عف أحكاـ   .3
إذا ثبت أنو ال تتكافر لديو دراية  يمثؿ أماميا بأف يستخدـ المغة التي يختارىا،ألم شخص 

تتخذ المحكمة الترتيبات اللزمة  الحالة،في مثؿ ىذه  لمحكمة.عمؿ اكافية بأم لغة مف لغات 
 مة الشفكية كالتحريرية.تتحمؿ المحكمة تكاليؼ ىذه الترجك لترجمة الشفكية كالتحريرية. تكفير ال

دة أك أم مامف ىذه ال 3الفرعية  فقرةأم مترجـ شفكم أك مترجـ تحريرم يستخدـ في تنفيذ ال .4
بأداء                   ن      ن قسـ أك يقدـ تعيدا  رسميا  ي – 27خدمات ترجمة شفكية أك تحريرية أخرل بمكجب القاعدة 

تصؿ إلى عممو أك معرفتو حتراـ الطبيعة السرية لممعمكمات التي باكاجباتو بأمانة كفعالية، ك 
 أثناء ممارسة كاجباتو.

 28مادة ال
 ت اإلجرائيةرشادااال و  الممارسة القضائية الداخمية

جراءاتيا د قكاعالمحكمة  تضع، الداخمي نظاـأحكاـ البركتكككؿ كالمع مراعاة                        ممارساتيا كا 
 المتقاضيف أماـلألطراؼ اإلجرائية الممارسة  ارشاداتالقضائية الداخمية، كما يتعيف عمييا صياغة 

  محكمة.

 لممحكمة الجزء الثالث: االختصاص القضائي

 الوالية القضائية/ االختصاص

 
 29المادة 

 االختصاص

 منازعاتيككف لممحكمة اختصاص في قضايا ال البركتكككؿ،مف  4ك  3لمادتيف حكاـ ابا    ن عمل  . 1
 :فإف المحكمة الصدد،في ىذا ك كمسائؿ اإلفتاء. 

بتفسير كتطبيؽ سكاء تعمؽ األمر  يياالمنازعات التي ترفع إلك  جميع القضايا تنظر أ( 
قانكني آخر ذم صمة بحقكؽ اإلنساف  أم صؾأك تعمؽ ببركتكككؿ اؽ أك الالميث

 الدكؿ المعنية؛ صادقت عميو
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قانكنية تتعمؽ بالميثاؽ اك بام صؾ ذم صمة  ئؿم مساأحكؿ  ةاستشاري اصدار آراس ب( 
  .بحقكؽ االنساف

 ، أف:في مجاؿ المنازعاتممارسة اختصاصيا عند  لممحكمة، يجكز. 2

 الحكاـ الميثاؽ         ن ذلؾ كفقا  ك  كدية في القضايا المرفكعة اماـ المحكمةالتسكيات تشجع ال ( أ

 الشعكبك  لحقكؽ االنساف ةاإلفريقيعف المحكمة  ةتفسير ام حكـ صادر  ( ب

 نيا.مراجعة االحكاـ الصادرة ع ق( 

تبت المحكمة في  ،ام خلؼ حكؿ ما اذا كاف لممحكمة االختصاص في قضية ما لة. في حا3
 .المسألة

 

 الجزء الرابع

 بمسائل المنازعاتالخاصة  اتجراءاإل 

 

 الفصل األول: أحكام عامة

 30المادة 
 المراحل اإلجرائية

 شفيية اذا اقتضى االمر ك  الدعكل القضائية اماـ المحكمة مف اجراءات كتابيةإجراءات تتككف  .1

 كذلؾ جميع المستنداتك  االطراؼ المعنيةك  ةاإلفريقييتككف االجراء الكتابي مف مراسمة المحكمة  .2
 الكثائؽ الداعمة.ك 

اك الشيكد اك الخبراء أك ممثمييـ طراؼ االتتككف االجراءات الشفكية مف استماع المحكمة الي  .3
 لييـ.اك ام اشخاص اخريف تقرر المحكمة االستماع ا



Page 24 of 57        Rules of Court   الداخمي لممحكمةالنظام 

 

 31مادة 
 التمثيل والمساعدة القانونية

يحصؿ عمى مساعدة مف مستشار أك  مف يمثمو يككف لوما أف  قضيةيحؽ لكؿ طرؼ في  .1
 ك ام شخص اخر يقع عميو اختياره.ك/ أقانكني 

 نفسيا،    ن                     بناء  عمى طمب أك مف تمقاء  لممحكمة،يجكز  البركتكككؿ،( مف 2) 10   ن         عمل  بالمادة  .2
مساعدة قانكنية تقديـ مصمحة العدالة كفي حدكد المكارد المالية المتاحة،  مف أجؿأف تقرر، 

 مجانية ألم طرؼ في أم مرحمة مف مراحؿ اإلجراءات.

 دة.مانظاـ المساعدة القانكنية لغرض تنفيذ ىذه التفعيؿ يتعيف عمى المحكمة  .3

فريقي لممساعدة فريقي في إدارة صندكؽ االتحاد اإلتتعاكف المحكمة مع مفكضية االتحاد اإل .4
 فريقي.القانكنية ألجيزة حقكؽ اإلنساف التابعة للتحاد اإل

 32المادة 
 المصروفات القضائية

 .اتأك معالجة الطمبنظير رفع الدعاكل ال يجكز لممحكمة أف تتقاضى أم رسـك  .1

 ما لـ تقرر المحكمة خلؼ ذلؾ، يتحمؿ كؿ طرؼ مصركفات التقاضي الخاصة بو .2

 33المادة 
 الدولتعاون 

يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ في قضية ما التعاكف لضماف التنفيذ الكامؿ لجميع اإلشعارات،  .1
كاالخطارات كالمراسلت أك االستدعاءات كأكامر الحضكر المكجية إلى األشخاص المقيميف 

 الختصاصيا القضائي. يففي أراضييا أك الخاضع
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ة، عند الضركرة، مف الدكؿ األطراؼ ( مف البركتكككؿ، تطمب المحكم3) 10بالمادة     ن عمل   .2
اتخاذ تدابير خاصة لضماف أمف األطراؼ كالشيكد كالخبراء كغيرىـ مف األشخاص الذيف 

 يمثمكف أماميا.

أك األمر بو في أراضي أم دكلة دة عمى أم إجراء تقرر المحكمة القياـ بو ماتنطبؽ نفس ال  .3
 ي.فريقعضك في االتحاد اإل

 سابقة تعاكف أم دكلة أخرل، يتعيفإجراء منصكص عميو في الفقرات الإذا ما تطمب تنفيذ أم  .4
 .عمى الرئيس االتصاؿ بالحككمة المعنية لمحصكؿ عمى مساعدتيا في ىذا الصدد

 

 الثاني فصلال
 مجنةالتكامل بين المحكمة وال

 
 34دة ماال

 اجتماع المحكمة والمجنة

تجتمع المحكمة كالمجنة  البركتكككؿ،مف  2. مف أجؿ تعزيز التكامؿ المنصكص عميو في المادة 1
 ككمما لـز األمر. ،مرة كاحدة عمى األقؿ في السنة

 .مع ىيئة مكتب المجنة كمما دعت الحاجة لذلؾأف تجتمع ييئة مكتب المحكمة ليجكز . 2

 35المادة 
 نظام الداخميمواءمة ال

 المجنة، حسب االقتضاء، حكؿمع تشاكر أف ت مف البركتكككؿ، يتعيف عمى المحكمة 33كفقا لممادة 
 .العلقة بيف المؤسستيف حكـت ،أك حكؿ أية مسألة إجرائيةالداخمي،  عمى ىذا النظاـ أم تعديؿ
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 36المادة 

 المحكمةإلي المجنة  لجوء

( )أ( مف 1) 5قضية مرفكعة أماـ المحكمة مف قبؿ المجنة بمكجب المادة أم في  .1
بتقريرىا ككذلؾ جميع الكثائؽ  ةمصحكبعريضة تحريؾ الدعكل  ككفتالبركتكككؿ، يجب أف 
 المتعمقة باإلجراءات.

، أف تستمع إلى المجنة بصفتيا ا النظاـ الداخميمف ىذ 52   ن         عمل  بالمادة  لممحكمة،يجكز  .2
المدعي في قضية مرفكعة أماـ المحكمة، كالتي قد يتألؼ فريقيا القانكني مف مفكضيف 

 .تكمفيـتعينيـ أك  حسبمامة كخبراء ك / أك مستشاريف، كأعضاء في األمانة العا

لنظاـ مف ا 56بمكجب المادة  االستماع،      ن  ضركري ا،إذا رأت ذلؾ      ن أيضا ،يجكز لممحكمة  .3
 55          ن         المجنة كفق ا لممادة رفعت البلغ أماـ ، إلى الفرد أك المنظمة غير الحككمية التي الداخمي

 مف الميثاؽ.

 ميدانية،القضايا التي تتطمب تقصي حقائؽ أك تحقيقات  أثناء نظرىا في لممحكمة،يجكز  .4
 أف تطمب مف المجنة إجراء مثؿ ىذه التحقيقات. فييا،                        ن كالتي ال تككف المجنة طرفا  

كالنظاـ لمبركتكككؿ        ن تطبيقا       ن  قرار ا،أثناء نظرىا في قضية اتخذت فييا المجنة  لممحكمة،يجكز  .5
يجكز لممحكمة أف تطمب تكضيحات  الظركؼ، في مثؿ ىذهك أف تراجع قرار المجنة.  الداخمي،

 مف المجنة حسب الضركرة. 

 37المادة 
 المحكمة رأي المجنة بشأن مقبولية طمب ماوالتماس  المجنةأمام  قيد النظرالمسائل 

قيد أك طمب رأم استشارم يتعمؽ بمسألة  عريضة دعكلال يجكز لممحكمة أف تنظر في أم  .1
      ن رسميا . منيا                           ما لـ تكف المسألة قد س حبت المجنة،أماـ  النظر
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التماس رأم المجنة بشأف مقبكلية  البركتكككؿ،( مف 1) 6   ن         عمل  بالمادة  المحكمة،إذا قررت  .2
 ةر مع اإلشا الممؼ، فإنيا ترسؿ إلى المجنة نسخة مف األقساـ ذات الصمة مف أماميا،طمب ما 

 يا.إلى الميمة الزمنية التي ترغب في تمقي الرأم خلل

 38المادة 
 مجنةإحالة القضايا إلى ال

 6              ن         إلى المجنة عمل  بالمادة ما إحالة قضية  ،بعد التشاكر مع األطراؼ المحكمة،عندما تقرر  .1
( مف البركتكككؿ، يتعيف عمييا إحالة جميع المرافعات في ىذه المسألة مصحكبا بتقرير 3)

 مكجز إلى المجنة.

                       ن                                                    عندما تتمقى المحكمة طمب ا يتعمؽ بدكلة لـ تصدؽ عمى البركتكككؿ كلـ تصدر اإلعلف  .2
يجب عمى قمـ المحكمة إبلغ مقدـ الطمب  البركتكككؿ،( مف 6) 34المطمكب بمكجب المادة 

 قمـ المحكمةيجب عمى  الحالة،الطمب. في مثؿ ىذه  نظربأف المحكمة ليس لدييا اختصاص ل
 نو يجكز لو / ليا رفع قضيتو / قضيتيا أماـ المجنة.إبلغ مقدـ الطمب أ

 

 الفصل الثاني: اإلجراءات الكتابية

 
 39المادة 
 / الوصول إلي المحكمةإمكانية المجوء إلى المحكمة

 رفع القضايا أماـ ةلتاليا كياناتيحؽ لم مف البركتكككؿ، 3ك( 1) 5كفقا ألحكاـ المادتيف  .1
 :المحكمة

 المجنة؛ أ. 
 المجنة؛الدكلة الطرؼ التي قدمت طمبا إلي  . ب

 ي المجنة؛شككل ضدىا إلقدمت الدكلة الطرؼ التي  ج. 
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 إنساف؛و كحقكقييا النتياؾ اطنالدكلة الطرؼ التي تعرض أحد مك  د. 
 منظمة حككمية دكلية أفريقية؛ . ػى
استيفاء  شريطة المجنة لدلصفة مراقب أم شخص أك منظمة غير حككمية تتمتع ب  .ك

 .( مف البركتكككؿ6) 34متطمبات المادة 

 ما، أف تقدـ لدييا مصمحة في قضية طرؼلدكلة ( مف البركتكككؿ، يجكز 2) 5كفقا لممادة . 2
مف ىذا النظاـ  51في المادة  النضماـ كفقا لإلجراءات المتبعةليسمح ليا با طمبا إلى المحكمة

 الداخمي.

 40المادة 
 رفع الدعوى

في طمب  رفعالمكدعة أماـ المحكمة بإحدل المغات الرسمية لممحكمة كت الدعاكل عرائضتكتب  .1
المدعى أك يكقع ( يحتكم عمى مكجز لمكقائع كاألدلة المزمع تقديميا. يجب أف 1أصمي كاحد )

 مف يمثمو عمى طمب تحريؾ الدعكل.

، كالدليؿ عمى است أم طمب قدـ إلي المحكمة حددينبغي أف ي .2 نفاد سبؿ االنتياؾ المزعـك
االنتصاؼ المحمية أك التأخير المفرط أك عدـ فعالية سبؿ االنتصاؼ المحمية باإلضافة إلى 

 كلاتحريؾ الدع يجب أف تستكفي جميع طمباتك . مف المحكمة أك األكامر المطمكبة قراراتال
األخرل عمى النحك  )المقبكلية( المقدمة مف قبؿ األفراد كالمنظمات غير الحككمية شركط القبكؿ

  .نظاـ الداخميال امف ىذ 50 مادةمف الميثاؽ كال 56المنصكص عميو في المادة 

     ن                                   مصحكب ا بنسخ مف أم مستندات ذات صمة كخاصة  طمب تحريؾ الدعكليجب أف يككف  .3
 كتككف بمثابة تأكيد الستنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية. دعكلالقرارات المتعمقة بمكضكع ال

 ،ضحيةال أك نيابة عف دعي، سكاء أف تقدـ بالطمب باألصالة عف نفسومأم يتعيف عمى  .4
، إدراج التماس أك البركتكككؿ ( مف1) 27بالمادة         ن ضرر عمل  يرغب في الحصكؿ عمى جبر ك 

يجكز لو ك  أعله. 2الفرعية  كفقا لمفقرة)العريضة( طمب تحريؾ الدعكل  في جبر الضررطمب 
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 في كقت الحؽمع عريضة الدعكل أك  يذا الطمبة المتعمقة بكاألدل يقدـ المستندات الداعمةأف 
 في غضكف فترة زمنية تحددىا المحكمة.

، يجب عميو / عمييا لقمـ المحكمةطمبو األصمي  سميـمف ت عريضةفي حالة عدـ تمكف مقدـ ال .5
بشرط  طمبيا،أك نسخة إلكتركنية مف طمبو /   ن ا  تقديـ نسخة مصدقة أك نسخة ممسكحة ضكئي

 قبؿ التاريخ الذم تحدده المحكمة. محكمةتسميـ األصؿ إلى قمـ ال

البريد السريع أك البريد المسجؿ، بالطمب عبر  اآلخررئيس قمـ المحكمة باعلف الطرؼ قـك ي .6
 باإلضافة إلى طمب اإلقرار باالستلـ.

بلغ ضة()العري ، في أقرب كقت ممكف، باإلقرار باستلـ الطمبرئيس قمـ المحكمةيقكـ  .7          ، كا 
 تكضيح، عند الضركرة.الكطمب  شركطمقدـ الطمب بأم معمكمات أك كثائؽ مفقكدة تتطمبيا ال

 41المادة 
 مسائل المنازعاتفي  عريضة الدعوى )طمب تحريك الدعوى(محتوى 

عد مف الم (مكذج الطمبفي االستمارة )ن عريضة الدعكل )طمب تحريؾ الدعكل(يجب تقديـ  .1
يجب أف تحتكم عمى جميع المعمكمات ك قمـ المحكمة، ما لـ تقرر المحكمة خلؼ ذلؾ.  قبؿ

 :كىي (مكذج الطمبفي االستمارة )نالمطمكبة في األجزاء ذات الصمة 

ا  كعنكانو،اسـ مقدـ الطمب كتاريخ ميلده كجنسيتو  )أ(  ذا كاف مقدـ الطمب شخص          ن  اعتباري ا،                        ن  كا 
التأسيس أك التسجيؿ كرقـ التسجيؿ الرسمي )إف كجد( االسـ الكامؿ كتاريخ يرجى ذكر 

 كالعنكاف الرسمي؛

 ؛تكجدإف  لمممثؿ،)ب( االسـ كالعنكاف كأرقاـ الياتؼ كالفاكس كعنكاف البريد اإللكتركني 

فسيتـ تعييف ممثؿ كاحد فقط ألغراض  كاحد،)ج( إذا كاف لمقدـ الطمب أكثر مف ممثؿ 
 ؛قمـ المحكمةباالتصاؿ 

 ضدىا؛األطراؼ التي تـ تقديـ الطمب  الدكؿ الدكلة الطرؼ أكاسـ  )د( 
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 لمكقائع؛بياف مكجز كمقركء  )ىػ( 

بياف مكجز كمقركء باالنتياؾ )االنتياكات( المزعكمة لمكاثيؽ حقكؽ اإلنساف المحددة  )ك( 
 ك الصمة؛كالحجج ذات 

منصكص عمييا في بياف مكجز كمقركء يؤكد امتثاؿ مقدـ الطمب لمعايير المقبكلية ال )ز( 
 .نظاـ الداخميادة( مف الم)راجع ال 40 مادةمف الميثاؽ كال 56المادة 

)ىػ( إلى )ز( أعله، كالمبينة  1)أ( ينبغي أف تككف جميع المعمكمات المشار إلييا في الفقرات  .2
، كافية لتمكيف المحكمة مف تحديد طبيعة )االستمارة( في الجزء ذم الصمة مف نمكذج الطمب

 دكف الرجكع إلى أم مستند آخر. عريضة الدعكل )طمب تحريؾ الدعكل(كنطاؽ 

عريضة  ستمارةالمزيد مف التفاصيؿ  ضافة)ب( يجكز لمقدـ الطمب استكماؿ المعمكمات بإ
الكقائع كاالنتياكات المزعكمة لمكاثيؽ حقكؽ اإلنساف  بشأف الدعكل )طمب تحريؾ الدعكل(
 المحددة كالحجج ذات الصمة.

التكقيع عمى استمارة الطمب مف قبؿ مقدـ الطمب أك ممثؿ مقدـ الطمب، حسب الحالة يتـ  .3
 كيجب أف يككف مصحكبا بما يمي:

 نسخ مف الكثائؽ المتعمقة بالقرارات أك اإلجراءات المشكك منيا، قضائية أك غير ذلؾ؛ )أ( 

استنفاذ مبات متطل )ب( نسخ مف المستندات كالقرارات التي تكضح أف مقدـ الطمب قد امتثؿ
( 2) 50دة ما( مف الميثاؽ كال5) 56بمكجب المادة المطمكبة سبؿ االنتصاؼ المحمية 

عميو أف ىذا المطمب، مف                        ن يدعي مقدـ الطمب استثناء   ماأك حيث نظاـ الداخمي)ىػ( مف ال
 .باالستثناء مف المستندات الداعمة ليذه المطالبة  ن ا  نسخيقدـ 

تندات المتعمقة بأم إجراء آخر لمتحقيؽ الدكلي أك التسكية نسخ مف المس االقتضاء،)ج( عند 
 المتعمقة بالمطالبة.

ا  )د(  كثيقة أك مستندات تكضح أف الفرد  عميو تقديـ        ن  اعتباري ا،                         ن  عندما يككف مقدـ الطمب شخص 
 أك السمطة لتمثيؿ مقدـ الطمب. الصفة اللزمةالذم قدـ الطمب لديو 
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كثيقة تبيف أف لدييا صفة عمييا تقديـ غير حككمية،  )ىػ( عندما يككف مقدـ الطمب منظمة
 .مجنةمراقب لدل ال

المستندات المقدمة لدعـ الطمب بالترتيب حسب التاريخ، كمرقمة عمى التكالي ترقيـ يجب  .4
 كتحديدىا بكضكح.

           ن       ن              أف يقدـ طمب ا كتابي ا إلى المحكمة  لمجميكر،الذم ال يريد الكشؼ عف ىكيتو  الطمب،عمى مقدـ  .5
 كأف يكضح أسباب عدـ الكشؼ عف ىكيتو.

فإنيا تكافؽ عمى طمب عدـ الكشؼ عف اليكية.  مبررة،إذا قررت المحكمة أف أسباب الطمب  .6
ذا لـ يكف الطمب ك  عميو  كبعد ذلؾ ،ة بذلؾكتابيجب عمى المحكمة إبلغ مقدـ الطمب      ن  مبرر ا،                  ا 

 الطمب أـ ال.نظر في   ن ا  بغي لممحكمة المضي قدمما إذا كاف ين أف يكضح

في أم حالة يككف فييا مقدـ الطمب ضحية النتياؾ حقكؽ اإلنساف كيطمب عدـ الكشؼ عف  .7
 كليس لمجميكر. اعميي ىلمدعلمدكلة استكشؼ المحكمة عف ىكيتو  ىكيتو،

حكمة يجب أف تشير جميع كثائؽ الم ىكيتو،في حالة المكافقة عمى طمب عدـ الكشؼ عف  .8
 لجميكر إلى مقدـ الطمب بأسماء مستعارة.التي يطمع عمييا ا

دة سيؤدم مامف ىذه ال 3إلى  1 مف عدـ االمتثاؿ لممتطمبات المنصكص عمييا في الفقرات .9
 إلى عدـ النظر في الطمب مف قبؿ المحكمة، إال إذا:

 لعدـ االمتثاؿ؛      ن كافيا  ك      ن      ن بريرا  مقنعا  )أ( قدـ مقدـ الطمب ت

 اتخاذ تدابير مؤقتة؛ب يتعمؽ الطمبكاف )ب( 

                                                              ن                )ج( إذا أصدرت المحكمة تكجييات بخلؼ ذلؾ مف تمقاء نفسيا أك بناء  عمى طمب المدعي.

معمكمات أك مستندات سميـ ، أف تطمب مف مقدـ الطمب تفي كؿ األحكاؿيجكز لممحكمة،  .10
 بأم شكؿ أك بطريقة قد تككف مناسبة في غضكف فترة زمنية محددة.



Page 32 of 57        Rules of Court   الداخمي لممحكمةالنظام 

نمكذج االستمارة )ككف تاريخ استلـ الطمب ىك التاريخ الذم يتـ فيو استلـ يجب أف ي .11
 .مف قبؿ قمـ المحكمةدة مامتطمبات ىذه المستكفية  (طمبال

يجب عمى األطراؼ إبقاء المحكمة عمى عمـ بأم تغيير في العنكاف كجميع الظركؼ ذات  .12
 الصمة بالطمب.

 42المادة 
 الطمباتاإلبالغ ب

رئيس البركتكككؿ، يقكـ  مف( 3)ك (1) 5تيف كفقا لممادمقدـ  تحريؾ دعكلاستلـ طمب  فكر .1
 .أعضاء المحكمةالرئيس كبقية منو مع أم مرفقات إلى  نسخةقمـ المحكمة بإرساؿ 

قمـ  رئيس يقكـ، نظاـ الداخميال ا( مف ىذ2) 48            ن         المكتب، ككفق ا لممادة  ىيئة بالتشاكر مع .2
 :الطمب إلي كؿ مفمف نسخ المحكمة بإرساؿ 

 الدكلة الطرؼ التي قدـ طمب تحريؾ الدعكل ضدىا؛ أ( 

؛ ب(   الدكلة الطرؼ التي تعرض أحد رعاياىا للنتياؾ المزعـك

رئيس يقكـ  أعله، 2الفرعية  فقرة         ن    الطمب كفق ا لم ارساؿالمكتب أنو ال ينبغي  ىيئة قررتعندما  .3
 ب ذلؾ.بإبلغ مقدـ الطمب عمى الفكر بأسبا قمـ المحكمة

 باإلضافة إلي ذلؾيقكـ رئيس قمـ المحكمة نظاـ الداخمي ال ا( مف ىذ2) 48   ن         كفق ا لممادة  .4
 تحادالمجمس التنفيذم لإلمف خللو ك  ،اإلفريقيمفكضية االتحاد  رئيسالمجنة ك بإبلغ 
 الطمب؛ىذا ايداع ب، كجميع الدكؿ األطراؼ األخرل في البركتكككؿ، اإلفريقي

قمـ  ىذه المادة، يدعك رئيس مف 4ك 2الفرعيتيف  االبلغ كفقا لمفقرتيفلدل القياـ بعممية  .5
 :كل مف المحكمة

مف استلـ  ( يكما30غضكف ثلثيف )عمييا إلي مكافاتيا في  الدكلة الطرؼ المدعى أ( 
 ممثمييا؛  أسماء كعناكيفبالطمب، 
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 5المادة  بمكجبالمرافعات إجراءات  أم دكلة طرؼ أخرل قد ترغب في التدخؿ في ب( 
خلؿ الميمة الزمنية ذلؾ، في ب قمـ المحكمةرئيس  ( مف البركتكككؿ، بإبلغ2)

 ؛مف النظاـ الداخمي 61المنصكص عميو في المادة 

 43المادة 
 تسجيل ونقل المرافعات

كيصكر عمييا الختـ  كيضعالمحكمة قمـ  جميع المرافعات التي يتسمميا رئيسؿ يتسجيتـ  .1
كجميع المشاركيف اآلخريف ذكم الصمة في إحدل  الطرؼ اآلخرمنيا إلي   ن ا  نسخ كيرسؿ

 القضايا.

 .المستندات الخاصة بالمرافعاتك  مع العمـ كافة الكثائؽ قمـ المحكمة يتسمـ رئيس .2

 44المادة 
 الفترة الزمنية المخصصة لرد المدعي عميه 

( 90في غضكف ستيف ) عميوالمدعى عمييا التي قدـ الطمب ضدىا بالرد تقـك الدكلة الطرؼ  .1
يجب أف يشمؿ الرد المذكرات بشأف االختصاص كالمقبكلية  .ميا الطمبسميمف تاريخ ت يكما
 كجبر الضرر. كضكعكالم

عميو في غضكف خمسة  تعقيببعد أف تقدـ الدكلة المدعى عمييا ردىا، يجكز لممدعي تقديـ  .2
      ن  ( يكم ا.45كأربعيف )

نظاـ متثاؿ ألم حد زمني منصكص عميو في ىذه العندما يككف الطرؼ غير قادر عمى اال .3
، مع إعطاء تفسير بذلؾ ( عند تقديـ طمب30تمديد قدره ثلثكف ) و، يجكز لمرئيس منحالداخمي

 معقكؿ لعدـ القدرة عمى االمتثاؿ.

ميمة األخير ىذا يتـ إرساؿ طمب تمديد الكقت إلى الطرؼ اآلخر في القضية، كيمكف منح  .4
 ا لمرد عمى الطمب.     ن ( يكم  15خمسة عشر )
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ال يجكز منح أم تمديد إضافي لمكقت إال بقرار مف المحكمة مع مراعاة الظركؼ الخاصة  .5
 لقضية.با

 قرار تمديد الكقت متركؾ لتقدير المحكمة. .6

 63دة ما                                             ن                                 إذا فشؿ أم طرؼ في تقديـ مرافعاتو كلـ يقدـ طمب ا لمتمديد، يجب لفت انتباىو إلى ال .7
   ن         يكم ا لتقديـ  45                                              مثؿ ىذه الحالة، ال ي منح الطرؼ المتخمؼ أكثر مف في ك . نظاـ الداخميمف ال

 مرافعاتو.

، يجب حساب الكقت ا النظاـ الداخميىذ كفؽ، حيث يتـ تحديد الحدكد الزمنية قضيةفي أم ك  .8
مف تاريخ استلـ المذكرات أك اإلخطارات أك المراسلت األخرل مف قمـ المحكمة، إلعلـ 

يتـ إرساؿ  عندماك  اإللكتركني،الستلـ في تاريخ إرساؿ البريد األطراؼ بذلؾ. يفترض ا
حساب  يككف السريع،المرافعات أك اإلخطارات أك المراسلت األخرل بالبريد المسجؿ أك البريد 

 اإليصاؿ عند التسميـ. المدة باستلـ

 دة عمى أم مشارؾ آخر في اإلجراءات أماـ المحكمة.ماتسرم أحكاـ ىذه ال .9

 45المادة 
 (44دة ما)عمى غرار ال المحددالوقت  بعد انقضاءمرافعات التقديم 

ما  ا النظاـ الداخميالحدكد الزمنية المحددة في ىذ بعد انقضاء                             ال ي نظر في المرافعات المكدعة  .1
 لـ تقرر المحكمة خلؼ ذلؾ.

مب يجب تقديـ الط المحدد،الكقت  بعد انقضاء عندما يسعى أحد الطرفيف إلى تقديـ مرافعاتو .2
 مع تكضيح أسباب عدـ االمتثاؿ لمميمة الزمنية. معقكلة،في غضكف فترة زمنية 

 قرار تمديد الكقت متركؾ لتقدير المحكمة. .3
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 46المادة 
 إغالق المرافعات

تعتبر المرافعات المكتكبة مغمقة عندما يرد المدعي عمى رد الدكلة المدعى عمييا عمى الطمب  .1
 أك عندما تقرر المحكمة ذلؾ.

يحتفظ كؿ طرؼ بالحؽ في التقدـ بطمب لمحصكؿ عمى إذف لتقديـ طمبات إضافية بعد إغلؽ  .2
 المرافعات.

 لممحكمة السمطة التقديرية لتقرير ما إذا كانت ستعيد فتح المرافعات أـ ال. .3

 ال يجكز ألم طرؼ تقديـ أدلة إضافية بعد إغلؽ المرافعات إال بإذف مف المحكمة. .4

 47المادة 
 المرافعاتتعديل 

 تعديؿ مرافعاتو قبؿ إقفاؿ المرافعات. المحكمة،بعد مكافقة  طرؼ،يجكز ألم  .1

يقدـ طمب تعديؿ المرافعات بإخطار كتابي يكضح الجزء المحدد مف المرافعات المطمكب  .2
 .ذلؾ الطمب تعديميا. كما يجب أف يبيف أسباب

 يجكز لممحكمة أف تمنح اإلذف عمى أساس استثنائي. المرافعات،إذا قدـ الطمب بعد إقفاؿ  .3

 48المادة 
 تحريك الدعوى لعدم صحتها من الناحية الشكميةرفض 

إذا رأت المحكمة أنو ال يكجد أساس لطمب تحريؾ الدعكل مف الناحية الشكمية، فانيا تقـك  .1
كذلؾ  برفضو مكضحة االسباب كدكف الحاجة إلي تحديد األطراؼ التي قد تمثؿ أماميا،

 شريطة أف تبمغ جميع األطراؼ بقرارىا كاألسباب كراء ذلؾ القرار.

رئيس  يتحقؽ حككمية،   ن                      طمب ا مف فرد أك منظمة غير  قمـ المحكمةفي أم حاؿ، عندما يتمقى ك  .2
فريقي مما إذا كانت الدكلة التي تـ تقديـ الطمب ضدىا مفكضية االتحاد اإلقمـ المحكمة مف 
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( مف 6) 34بمكجب المادة  المنصكص عميو كدعت اإلعلف   ن                    طرف ا في البركتكككؿ أك أ
لرئيس ال يجكز  اإلعلف،في حالة عدـ التصديؽ عمى البركتكككؿ أك عدـ إيداع البركتكككؿ. 
بلغ مقدـ الطمب بالسبب )األسباب(. العريضة أك طمب تحريؾ الدعكلتسجيؿ  قمـ المحكمة                                     كا 

 49المادة 
  قبول طمب تحريك الدعوىفي و  ختصاصالاالنظر المبدئي في 

مميثاؽ، لتحريؾ الدعكل كفقا طمب يا كفي قبكؿ ختصاصببحث مبدئي في االمحكمة تقكـ  .1
 .النظاـ الداخمي كىذا كالبركتكككؿ

يجكز لممحكمة أف تطمب مف االطراؼ تقديـ كافة المعمكمات  مف المادة أعله، 1     ن        ككفقا  لمفقرة  .2
 أم مكاد أخرل ترل المحكمة أنيا ذات صمة.الكقائع باالضافة الي ك  الخاصة بالحقائؽ

 50المادة 
 تحريك الدعوى طمباتشروط قبول 

( 2) 6مف الميثاؽ كالمادة  56                                                   ن         تتحقؽ المحكمة مف مقبكلية الدعكل المرفكعة أماميا كفق ا لممادة  .1
 .أحكاـ ىذا النظاـ الداخميمف البركتكككؿ ك 

 الشركط التالية:يجب أف تستكفي الطمبات المقدمة إلى المحكمة جميع  .2

 االحتفاظ بسرية ىكيتو؛ك لطمب بغض النظر عف طمبو مقدـ اىكية  تحديد . أ

 ميثاؽ؛الك اإلفريقي االمتثاؿ لمقانكف التأسيسي للتحاد   . ب

مكجية ضد الدكلة المعنية كمؤسساتيا أك  ؛مسيئةأك  الفاظ ميينةحتكم عمى أم اال ي . ت
 فريقي.االتحاد اإل

 ؛الجماىيرم كسائؿ اإلعلـ نشرىا مف خلؿتـ عمى أخبار           ن ستند حصرا  اال ي . ث

ا أف م، إف كجدت، استنفاد سبؿ التقاضي المحمي أف يقدـ بعد . ج أجراءات              ن     ا لـ يكف كاضح 
 بشكؿ غير طبيعي؛ التقاضي قد استطالت
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أف يقدـ الطمب في غضكف فترة زمنية معقكلة تسرم مف تاريخ استنفاد سبؿ التقاضي  . ح
المحكمة لبدء سرياف الفترة الزمنية منذ كقت المجكء  التاريخ الذم تحددهف المحمي أك م

 الييا؛

القانكف أك  األمـ المتحدة،كفقا لمبادئي ميثاؽ تسكيتيا  يتعمؽ بأم قضية سبؽال ا . خ
االتحاد آخر خاص بالميثاؽ أك أم صؾ قانكني  كأحكاـأ، اإلفريقيالتأسيسي للتحاد 

 .اإلفريقي

 51المادة 
 المستنداتايداع 

دعك أف ت      ن  مناسب ا،كفي أم كقت آخر تراه  ،التداكؿ لممحكمة، قبؿ بدء أك أثناءيجكز  .1
     ن عمما   المحكمةتحاط ذات صمة.  أك كثائؽ أك إيضاحاتمستند األطراؼ إلى تقديـ أم 

 .لطمبيا ىذا رفض للمتثاؿبأم 
 ييا.جميع الكثائؽ التي تكدع أماـ المحكمة كتحاؿ إلى األطراؼ يكقع أصحابيا عم .2

 

 اإلجراءات الشفويةالفصل الثالث: 

 
 52المادة 

 االستماع اتجمس

، يجكز لممحكمة عقد جمسة استماع نظاـ الداخمي( مف ىذه ال1) 30دة مامع مراعاة أحكاـ ال .1
 مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب أحد األطراؼ.

يجكز  ذلؾ،. كمع                            ن تجرم المحكمة إجراءاتيا عمنا   البركتكككؿ،( مف 1) 10عمل بالمادة  .2
في مصمحة األخلؽ  رأييا، يصبفي  ذلؾ،لممحكمة أف تعقد جمساتيا في سرية إذا كاف 

 العامة أك النظاـ العاـ أك السلمة الجسدية كالمعنكية لألطراؼ كالشيكد.
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 لمخطر، مصالحو كرفاىيتو تعريضالحاالت التي قد يؤدم فييا الكشؼ عف ىكية الطفؿ إلى  .3
 يا في جمسات مغمقة.يفيجب أف يتـ االستماع 

                                  تقدـ المحكمة األسباب. ي سمح لألطراؼ  عمنية،عندما تأمر المحكمة بعدـ إجراء أم إجراءات  .4
 مغمقة.الجمسة الأك ممثمييـ القانكنييف بالحضكر كاالستماع في 

 53المادة 
 تاريخ جمسة االستماع تحديد 

يقـك ك  .االستماع جمسةبتحديد تاريخ  لرئيسالستماع، يقـك اا ةعقد جمستقرر المحكمة عندما 
 .كفقا لذلؾبيذا القرار  االطراؼ بإخطار قمـ المحكمةرئيس 

 54مادة 
 جمسات االستماع إدارة

يحدد ترتيب أخذ الكممة بالنسبة ك  .الذم يحؿ محمو بادارةالقاضي أك يقكـ رئيس المحكمة  
 عند المزـك لممثمي المجنة.ك  لممثمي األطراؼ

                                                                الرئيس أك نائب الرئيس أك عميد القضاة أك أم قاض  آخر حسبما تقرره جمسة االستماع يترأس  .1
 المحكمة في حالة غيابو.

يحدد القاضي الذم يرأس الجمسة الترتيب الذم سيتـ مف خللو االستماع إلى األطراؼ أك  .2
 ممثمييـ.

مج جمسة االستماع يرسؿ قمـ المحكمة إلى األطراؼ برنا العامة،جمسة االستماع انعقاد قبؿ  .3
ا قائمة با  .ياتكضيحلمطمكب المسائؿ             ن          كقد يرسؿ أيض 

                                                                              يجكز لمرئيس أك أم قاض  أف يكجو أسئمة إلى األطراؼ ك / أك مف يمثميـ أك الشيكد أك  .4
 الخبراء أك غيرىـ مف األشخاص الذيف يمثمكف أماـ المحكمة.

قد يخضع الشيكد الخبراء كغيرىـ مف األشخاص الذيف يمثمكف أماـ المحكمة للستجكاب  .5
عادة   حسب االقتضاء. المضاد االستجكاب        كا 

 تأجيؿ أم جمسة عمنية. الطرفيف،مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب أحد  لممحكمة،يجكز  .6
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يجكز لممحكمة المضي  ة،مقرر عندما ال يمثؿ أحد الطرفيف أماـ المحكمة لجمسة استماع عمنية  .7
بعد أف يقتنع بأف الطرؼ المذككر قد أبمغ بشكؿ صحيح بإخطار  الطرؼ،في غياب ذلؾ      ن قدما  

 جمسة االستماع.

 55المادة 

 أخذ األدلةإجراءات 

، الحصكؿ عمى أم دليؿ يجكز لممحكمة، مف تمقاء نفسيا، أك بناء عمى طمب أحد األطراؼ .1
شاىد أك إلي أم ماع تساالقرر ت أف لممحكمةيجكز ك  القضية. كقائععمى  مف شأنو إلقاء الضكء

يمكف أف يساعدىا مف خلؿ شيادتو أك أقكالو أك إفادتو عمى القياـ  خبير أك بأم صفة أخرل
  .بميمتيا

مف أم شخص أك مؤسسة  أف تطمبألغراض الحصكؿ عمى المعمكمات،  ،يجكز لممحكمة .2
  .أم نقطة محددة أك تقديـ تقرير إلييا بشأفرأم تختارىا جمع معمكمات أك اإلعراب عف 

أك أكثر مف أعضائيا كاحدا       ن قاضيا   أف تكمؼ، لممحكمة، في أم كقت أثناء المداكالت يجكز  .3
بما في  ،المكقع أك الكصكؿ إلي األدلة بأم طريقة أخرل القياـ بزيارة إلىأك إلجراء تحقيؽ، 

 مناسبة.يميف باستخداـ الكسائؿ العمى الالشيادة  خذذلؾ أ

 56المادة 
 اآلخرين والخبراء وغيرهم من األشخاصالشهود، 

المحكمة  تقررشخص آخر أم  دعكة أم شاىد أك خبير أكباستدعاء  قمـ المحكمة يقكـ رئيس .1
 .االستماع إليو

/ أك يقدـ بحمؼ اليميف القانكنية كقبؿ اإلدالء بشيادتو، ،بعد التحقؽ مف ىكيتويقـك كؿ شاىد،  .2
 عمى النحك التالي: الرسمياإلعلف 

سكؼ أقكؿ الحؽ، كؿ الحؽ، كال شيء سكل  بأنني مضمير ك  بشرفي           ن أعمف رسميا  ك / أ"أقسـ أف
 ." الحؽ
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بحمؼ اليميف القانكنية أك يقدـ ، وماميقبؿ قيامو بك  بعد التحقؽ مف ىكيتوك  يقـك أم خبير .3
 :التالي اإلعلف الرسمي

حسبما كخبير مستقؿ ك غير منحاز أقكـ بالمياـ الممقاة عمى عاتقي عمف رسميا بأف أقسـ / أ"
 ."اخلصك  بكؿ شرؼك  يمميو عمى ضميرم

أماـ المحكمة  3ك 2في الفقرتيف الفرعيتيف  مااإلعلف المشار إلييتقديـ أك يتـ أداء اليميف  .4
 بذلؾ.                 ن ؤكد احاطتيا عمما  كت

 .شاىد أك خبيرتقدـ بو  عف اعتراض تبت المحكمة في أم طعف ناجـ .5

 57المادة 
 تسجيل مداوالت جمسات االستماع

 .تسجؿ مداكالت جمسة االستماع كيتـ حفظ ىذه التسجيلت في محفكظات المحكمة

 58المادة 
 االستماع جمساتالمحضر الحرفي الخاص ب

 ك إستماع. كؿ جمسةالخاص ب حرفيالمحضر رئيس قمـ المحكمة مسؤكال عف إعداد ال يككف .1
جمسة انعقاد ( أياـ عمؿ مف 5يجب إرساؿ المحضر الحرفي إلى األطراؼ في غضكف خمسة )

 :كيجب أف يتضمف المحضر الحرفي ما يمي .االستماع العامة

 جمسة االستماع؛ تشكيؿ المحكمة خلؿ أ( 

 األشخاص الذيف مثمكا أماـ المحكمة؛ قائمة ب( 

 ؛المطركحة كاالجابات عمييا األسئمةك  األقكاؿك  كص البياناتنص ج( 

 االستماع.جمسة  المحكمة خلؿ صادار عفنص أم قرار  د( 
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 التي أدلكا بيا األقكاؿك  كالبياناتممثمك األطراؼ، نسخة مف المحضر الحرفي لممرافعات  . يتسمـ2
مف ، قمـ المحكمة إشراؼ رئيس يتمكنكا، تحتلكي  التي قدمكىا شيادة الشيكدك  أك األدلة،

يجب  ك جكىر ما قيؿ.ك  معنىالتصكيبات ال تؤثر عمى ىذه  التصحيحات، شريطة أفإجراء 
 مف تاريخ االستلـ.       ن ( يكما  21عمى األطراؼ الرد في غضكف كاحد كعشريف )

 عندئذيشكؿ ك  عمى المحضر الحرفي بعد تصكيبو، قمـ المحكمةرئيس ك  . يكقع كؿ مف الرئيس3
 .أصيمة لممداكالتك  صكرة صادقة

 

 الرابع: إجراءات خاصةالفصل 

 
 59المادة 

 التدابير المؤقتة

مف أك طمب أحد األطراؼ  ( مف البركتكككؿ، يجكز لممحكمة، بناء عمى2) 27كفقا لممادة  .1
في حالة الخطكرة القصكل كاإللحاح كعند الضركرة لتجنب إلحاؽ ضرر يتعذر  تمقاء نفسيا،
إلي  ضركرية،تدابير ة حسبما تراىا المؤقت اتاإلجراء هاعتماد مثؿ ىذ باألشخاص،إصلحو 

  .ةالرئيسيحيف البت في القضية 

مكثكؽ الكبكؿ الكسائؿ يتعرؼ، أف الخطكرة القصكل  ذات الحاالت الطارئةفي يجكز لمرئيس   .2
 .القضاةعمى كجيات نظر بيا، 

مفكضية االتحاد ك  مجمس التنفيذمالك  االتحادمؤتمر ك  ،بإبلغ أطراؼ القضيةالمحكمة  تقكـ .3
 التي تـ إتخاذىا. المشار إلييا أعله أك اإلجراءات التحفظية المؤقتةبالتدابير  اإلفريقي

مف البركتكككؿ،  31بالمادة     ن عمل  أماـ المؤتمر، السنكم  ىاتقرير تقكـ المحكمة لعدل عرض  .4
 فيك  الفترة قيد االستعراض.باإلشارة إلي اإلجراءات التحفظية المؤقتة التي أمرت بيا خلؿ 

 التكصيات التي بكافةالمحكمة  تتقدـ، المعنية حالة عدـ االمتثاؿ ليذه التدابير مف قبؿ الدكلة
  .ةمناسب اتراى
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أم مسألة تتعمؽ بتنفيذ التدابير  معمكمات عفالتزكيدىا ب يجكز لممحكمة أف تطمب مف األطراؼ .5
 أك اإلجراءات التحفظية التي اتخذتيا. المؤقتة

 ممزمة لألطراؼ المعنية. أك التحفظية المؤقتةتككف أكامر التدابير  .6

 60المادة 
 األولية الدفوع

خلؿ الميمة الزمنية تسمـ إشعار بطمب تحريؾ الدعكل، التقدـ بدفكع إبتدائية يجكز ألم طرؼ  .1
 .التي حددتيا المحكمة

ذلؾ ك  ال يؤدم التقدـ بالدفكع اإلبتدائية إلي تعميؽ المرافعات حكؿ القضية مف حيث المكضكع،  .2
ف قرارىا أم حاؿ تبت المحكمة في تمؾ الدفكع أك تضم كعمى ذلؾ.خلؼ ما لـ تقرر المحكمة 

 القضية.بشأنيا في صمب الحكـ في مكضكع 

التي يستند عمييا االعتراض  األسس القانكنيةك  الكقائعك  لمحقائؽ     ن عرضا   الدفع االبتدائيتضمف ي .3
تحدد أم أدلة ينكم الطرؼ االستناد ك  ،إف كجدتحافظة الكثائؽ الداعمة ك  النتائجك  الخلصاتك 

 .إلييا

تقديـ ك  في حالة قياـ طرؼ ما بالتقدـ بدفكع إبتدائية، تدعك المحكمة الطرؼ اآلخر لمرد .4
يجكز لممحكمة، قبؿ البت في المسألة، أف تطمب مف األطراؼ تقديـ ك  .              ن ملحظاتو كتابيا  

 ملحظات تكميمية مكتكبة.

في الدفع اإلبتدائي، أف تقـك مف تمقاء نفسيا، أك بناء عمى طمب  يجكز لممحكمة، قبؿ البت .5
 .أحد األطراؼ، بعقد جمسة إستماع إذا رأت ضركرة لذلؾ

 61المادة 
 تدخلال

 أف تسعى لمتدخؿ في قضية ما. البركتكككؿ،( مف 2) 5    ن        كفقا  لممادة  طرؼ،يجكز ألم دكلة  .1
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أف تأذف ألم شخص آخر لو مصمحة في قضية ما  العدالة،لمصمحة  لممحكمة،يجكز  .2
 بالتدخؿ.

 :ما يمي يجب أف يكضح طمب التدخؿ .3

 كجدت؛إف  ممثميو،أ( أسماء كعناكيف مقدـ الطمب أك 

 القضية؛ب( مصمحة مقدـ الطمب في 

 ج( الغرض مف التدخؿ. ك

 د( قائمة بجميع المستندات الداعمة.

قبؿ إقفاؿ المرافعات  ،كفي كؿ األحكاؿ ممكف،يقدـ طمب اإلذف بالتدخؿ في أقرب كقت  .4
                        ن             يجكز لممحكمة أف تمنح إذن ا بتقديـ طمب  استثنائية،في ظؿ ظركؼ  ذلؾ،الخطية. كمع 

 لمتدخؿ بعد إغلؽ المرافعات.

تسمـ نسخ مف طمب إذف التدخؿ إلي األطراؼ التي يحؽ ليا إبداء ملحظاتيا كتابة في  .5
يتكلى رئيس قمـ المحكمة إرساؿ نسخ مف طمب ك  المحكمة.رئيس حددىا يغضكف فترة زمنية 

مف ىذا النظاـ  39التدخؿ إلي أم كياف آخر معني منصكص عميو كرد ذكره في المادة 
 الداخمي.

طرؼ الراغب في القدـ خلليا يزمنية تحدد ميمة إذا قررت المحكمة أف الطمب مقبكؿ،   .6
إلى أطراؼ القضية،  ىذه المذكرات بإرساؿ لمحكمةثـ يقـك رئيس قمـ ا .و كتابةملحظات التدخؿ
مف خلؿ ابداء ملحظاتيا كتابة في غضكف الميمة الزمنية التي تحددىا  ليا الرد حؽالتي ي

 .المحكمة

، تقديـ ملحظاتو قررت المحكمة عقدىا، خلؿ اإلجراءات الشفكية، إف تدخؿمال طرؼيحؽ لم  .7
 .حكؿ طمب التدخؿ مف حيث المكضكع
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 62المادة 
 وفصمها القضايا والمرافعات ضم

، مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب مف أحد األطراؼ، يجكز لممحكمة .1 خلؿ أم ك  أف تقـك
أك فض االرتباط أمر بضـ القضايا المرتبطة ببعضيا  المرافعات، باصدارمرحمة مف مراحؿ 

 .                        ن إذا كاف ىذا اإلجراء ملئما  فيما بينيا 
فض  أف تطمب رأم األطراؼ بشأف الضـ ك    ن ريا ،ضرك عندما ترل ذلؾ  لممحكمة،يجكز  .2

 .االرتباط فيما بينيا

 63المادة 
 األحكام الغيابية

، مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب الطرؼ بإصدار حكـ غيابي يجكز لممحكمة أف تقـك .1
خلؿ الفترة التي  نفسو،اآلخر، في حالة عدـ حضكر أحد األطراؼ أك إمتناعو عف الدفاع عف 

اإلخطار                                                          ن ، بعد التأكد مف أف الطرؼ المتغيب عف الحضكر قد تسمـ رسميا  لمحكمةاحددىا ت
 كذا كافة المستندات ذات الصمة باإلجراءات القضائية.ك  بالدعكل

كفي  كجيو،    ن          مبني ا عمى سبب  تغيببناء عمى طمب مقدـ مف الطرؼ الم لممحكمة،يجكز  .2
الصادر  الغيابي غضكف فترة ال تتجاكز سنة كاحدة مف تاريخ اإلخطار بالحكـ، أف تمغي الحكـ

 .المادةمف ىذا  1الفرعية  فقرة   ن    كفق ا لم

كمنحو يجب عمى المحكمة إخطار الطرؼ اآلخر  المذككر،قبؿ النظر في طمب إلغاء الحكـ  .3
 .كتابية     ن                ( يكم ا لتقديـ ملحظات 30ثلثيف ) ميمة

 64المادة 
 الودية تسوية ال

 لمقضاياتسكية كدية أف تسعى إلي تحقيؽ  مف البركتكككؿ، 9عمل بالمادة يجكز لممحكمة،  .1
كاتخاذ التدابير المناسبة طراؼ االباالتصاؿ يجكز ليا . كتحقيقا ليذه الغاية، أمامياالمعركضة 

 .كدية لمنزاعالتسكية ال لتيسير
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التماس تدخؿ المحكمة  أنفسيـ،مف تمقاء  المحكمة،يجكز ألطراؼ القضية المعركضة عمى  .2
                  ن                                      لتسكية نزاعيـ كدي ا في أم كقت قبؿ أف تصدر المحكمة حكميا.

أم مفاكضات بيدؼ التكصؿ إلى تسكية كدية تككف سرية كدكف المساس بملحظات األطراؼ  .3
شارة إلى أم اتصاؿ كتابي أك شفيي كال في اإلجراءات أماـ المحكمة. ال يجكز ذكر أك اإل

 عرض أك تنازؿ يتـ إجراؤه كجزء مف ىذه المفاكضات في اإلجراءات أماـ المحكمة.

في حالة التكصؿ إلى تسكية كدية لمقضية، تصدر المحكمة حكميا يقتصر فقط عمى الكقائع  .4
 كالحؿ المعتمد.

تكككؿ كلصالح العدالة أك لمحفاظ يجكز لممحكمة، مع مراعاة سمطتيا التقديرية بمكجب البرك  .5
عمى المصمحة العامة أك النظاـ، أف تقرر المضي في القضية عمى الرغـ مف أف األطراؼ قد 

  تكصمكا إلى تسكية كدية.

 65المادة 
 واستعادته عريضة/ طمب تحريك الدعوىشطب 

تحريؾ العريضة/ طمب يجكز لممحكمة، في أم مرحمة مف مراحؿ اإلجراءات، أف تقرر شطب  .1
 :إذاقائمة المف  الدعكل

 في القضية؛    ن قدما  خطر المدعي المحكمة بنيتو / نيتيا عدـ المضي أأ( 

 المحكمة؛ب( فشؿ المدعي في متابعة قضيتو في غضكف الميمة التي حددتيا 

 .نظر الدعكلخمص إلى أنو لـ يعد ىناؾ ما يبرر االستمرار في  آخر،ج( ألم سبب 

 ما يجب أف يصدر في شكؿ أمر. تحريؾ الدعكلعريضة/ طمب أم قرار بشطب  .2
الذم تـ  العريضة/ طمب تحريؾ الدعكليجكز لممحكمة إعادة  مف المدعي،بناء عمى طمب  .3

 إذا كانت ىناؾ ظركؼ استثنائية تبرر ذلؾ. دكرحذفو إلى قائمة ال
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 66دة ماال
 نموذجيإجراءات الحكم ال

أف تشرع في إجراء حكـ  األطراؼ،مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب مف  لممحكمة،يجكز  .1
الدكلة/ المقدمة ضد نفس المدعى عميو ) عرائض الدعاكلي حيث يكشؼ عدد مف نمكذج
 المدعى عمييا. / الدكؿ( كجكد مشكمة ىيكمية أك نظامية في الدكلةاالمدعى عمييالدكؿ 

إلى          ن ، تقريرا  نمكذجيراء إصدار حكـ ، قبؿ الشركع في إجرئيس قمـ المحكمةيقدـ  .أ 
، كعمى كجو الخصكص، نمكذجيالمحكمة يحدد الطمبات التي قد تشكؿ مكضكع حكـ 

. عرائض الدعاكليحدد طبيعة المشكمة الييكمية كالنظامية الكاردة في كؿ منيا مف 
تمتمس مكافقة  اإلجراء،كحيثما تقرر بدء  المذككر،تنظر المحكمة في التقرير 

 .األطراؼ
 يجب معالجتو عمى سبيؿ األكلكية. نمكذجيأم طمب يتـ اختياره إلجراء حكـ  .ب 
يجكز لممحكمة أف تؤجؿ النظر في جميع الطمبات المماثمة ريثما يتـ اعتماد اإلجراءات  .ج 

 .النمكذجيالتصحيحية المطمكبة بمكجب األحكاـ التنفيذية لمحكـ 
حسب  إخطارىـ،كيجب يجب إبلغ مقدمي الطمبات المعنييف بقرار التأجيؿ.  .د 

 بجميع التطكرات ذات الصمة بقضاياىـ. االقتضاء،
يجكز لممحكمة في أم كقت أف تنظر في طمب مؤجؿ إذا اقتضت مصمحة العدالة  .ق 

 ذلؾ.
تحتفظ المحكمة بالحؽ في الشركع في اتفاؽ  لمحكـ، / نمكذجيعند اعتماد إجراء تجريبي .2

 تسكية كدية لحؿ النزاعات بيف األطراؼ.
، كل مف طبيعة المشكمة الييكمية أك / النمكذجيفي حكميا التجريبي المحكمة،تحدد  .3

ككذلؾ نكع التدابير العلجية التي يتعيف عمى الدكلة المدعى عمييا اتخاذىا  النظامية،
 عمى المستكل المحمي بمكجب أحكاـ منطكؽ الحكـ كالكقت الذم سيتـ فيو تنفيذ التدابير.

في حالة عدـ امتثاؿ الدكلة المدعى عمييا ألحكاـ منطكؽ  مخالؼ،مع مراعاة أم قرار  .4
 نظركدية، تستأنؼ المحكمة التسكية ال، أك عدـ تنفيذ اتفاؽ / النمكذجيتجريبيالحكـ ال

 )ىػ( أعله. 2                           ن         الطمبات التي تـ تأجيميا كفق ا لمفقرة 
 .نظاـ الداخمي                    ن    أك أم تسكية كدية كفق ا لم / النمكذجييتـ نشر الحكـ التجريبي .5
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 الفصل الخامس: األحكام الصادرة عن المحكمة

 
 67المادة 

 مداوالتال

 .، بعد اقفاؿ المرافعاتمداكالتشرع المحكمة في الت .1

ىذه الجمسات رئيس قمـ  سرية. يجب أف يحضر تبقىك في جمسة مغمقة مداكالت المحكمة  تعقد .2
أك نائبو، ككذلؾ المكظفكف القانكنيكف اآلخركف بقمـ المحكمة كالمترجمكف الفكريكف،  المحكمة

 الذيف تعتبر مساعدتيـ ضركرية.

ما في غضكف دكرتيف عاديتيف متتاليتيف  عريضة تكتمؿ مداكالت المحكمة بشأف طمب .3
 .اتلممحكمة عقب إغلؽ المرافع

 68المادة 
 المحكمة اتقرار أشكال 

أك أمر أك رأم  قرارالقضائية، تصدر المحكمة قراراتيا في شكؿ حكـ أك  مياميافي ممارسة  
                                                                    ن  أك تعميمات أك تكجيو أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ النطؽ تراه المحكمة ضركري ا.

 69المادة 
 حكمال

( يكما مف 90تصدر المحكمة قرارىا في غضكف تسعيف ) ( مف البركتكككؿ،6) 28كفقا لممادة  .1
 .المحكمة األسباب التي استند إلييا يبيف أم حكـ يصدر عف .تاريخ االنتياء مف المداكالت

ال يجكز االمتناع عف  .مف قضاة المحكمة يتخذ قرار المحكمة بأغمبية األعضاء الحاضريف .2
 .في القضايا التصكيت في حاالت التصكيت النيائي
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في ، ا النظاـ الداخمي( مف ىذ4) 40ادة مالمقدـ كفقا لمالضرر تبت المحكمة في طمب جبر  .3
ذلؾ، القرار نفسو الذم يثبت انتياؾ حؽ اإلنساف ك / أك الشعكب أك، إذا اقتضت الظركؼ 

 قرار منفصؿ.يككف ب

 .الصكت المرجح ترأس الجمسةمقاضي الذم يلفي حالة تعادؿ األصكات، يككف  .4

 70المادة 
 اآلراء المخالفة أو التصريحات المنفصمة،اآلراء 

 .بالحكـ اؽ نص رأيو المنفصؿ أك المخالؼرف                            يجكز ألم قاض  نظر في الدعكل إ .1
 مخالؼ مع قرار )األغمبية؟( ذم الصمة.المنفصؿ أك الرأم الينشر  .2
لمقاضي الذم يرغب في االختلؼ مع األغمبية دكف إبداء األسباب أف يفعؿ ذلؾ في يجكز  .3

 ؿ إقرارشك

 71المادة 
 مضمون الحكم

 :ما يميالمحكمة يتضمف حكـ  .1

 ؛النطؽ بالحكـتاريخ  أ( 

 أسماء األطراؼ؛ ب( 

 ؛إذا لـز األمر، أسماء ممثمي األطراؼ ج( 

 ؛التي تـ إتباعيا ممخص لإلجراءات د( 

 ؛كطمبات األطراؼ المقدمة لممحكمة ك عرض لمذكرات ق( 

 لـز األمر؛إذا مذكرات أصدقاء المحكمة،  ك( 

 كقائع القضية؛ بيافز( 
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 القانكنية؛ الدكافع ك  األسس ح(

 إف كجد؛حكؿ الرسـك كالمصركفات، القرار،  ط( 

 منطكؽ الحكـ م( 

 الذيف شارككا في المداكالتعدد القضاة أسماء ك ؾ( 

 .الذم تككف لو الحجية المغكم النص يحدد الحكـ. 2

 72المادة 
 الطبيعة الممزمة لمحكم

                       ن  يككف حكـ المحكمة نيائي ا. البركتكككؿ،( مف 2) 28مع مراعاة المادة  .1
مف  30                ن                  ن                                          يككف الحكـ ممزما  لألطراؼ كيككف قابل  لمتنفيذ عمى النحك المنصكص عميو في المادة  .2

 البركتكككؿ.

 73المادة
 خطار بالحكماإل

أطراؼ القضية، ار إخط مف البركتكككؿ، يتعيف عمى المحكمة حسب األصكؿ 29كفقا لممادة  .1
بالقضية،  معنيةأخرل مؤسسة كأم شخص أك  اإلفريقية االتحاد مفكضيك  ،كالمجنة كالمؤتمر

 .مف الحكـ مصدقةك  طبؽ األصؿ مكثقةنسخ إرساؿ ب

 .لحكـيتـ إخطار المجمس التنفيذم با .2

 74المادة 
 توقيع القرارات

 .المحكمةرئيس قمـ دؽ عمييا اقرارات المحكمة كيص عمى يكقع جميع القضاة .1
رئيس قمـ  يجكز لممحكمة أف تفكض الرئيس ك المادة،مف ىذه  1 دكف اخلؿ بما كرد في الفقرة .2

 لتكقيع قرارات معينة. المحكمة
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 ذلؾ. خلؼيتـ التكقيع قبؿ النطؽ بالحكـ ما لـ تقرر المحكمة  .3
 ، في األرشيؼ.عمى النحك الكاجب     ن        ن مكقعا  كمختكما   قرار،يحفظ النص األصمي ألم  .4

 75ادة الم
 القرارات اصدار

 مع أك في ظركؼ استثنائية، بطريقة افتراضية،     ن  عمني ا،قرارات المحكمة  اصداريجب أف يككف  
 الكاجب لألطراؼ.بذلؾ عمى النحك تقديـ اإلخطار 

 76المادة 
 قراراتنشر ال

كذلؾ مف ىذا النظاـ (، أ( )2) 21دة المحكمة كفقا لمما الصادرة عف نشر األحكاـ النيائيةت .1
 تحت إشراؼ رئيس قمـ المحكمة.

 تنشر القرارات بمغات عمؿ المحكمة. .2

 77المادة 
 ما حكمطمب تفسير 

 مفأف يطمب كمف أجؿ تنفيذ الحكـ، ( مف البركتكككؿ، 4) 28لممادة      ن كفقا  يجكز ألم طرؼ  .1
ما لـ تقرر  النطؽ بالحكـ، مف تاريخ                            ن الحكـ في غضكف اثني عشر شيرا  المحكمة تفسير 

 تحقيقا لمعدالة؛ ،خلؼ ذلؾالمحكمة 

 إلي النقطة أك النقاط الكاردة في منطكؽ الحكـ التي تحتاج إلي تفسير. بكضكحالطمب  شيري  .2

األطراؼ  جميعتفسير إلى البناء عمى تعميمات مف المحكمة، طمب  يرسؿ رئيس قمـ المحكمة، .3
الزمنية في غضكف الميمة  ، إف كجدت،ابةكيطمب منيا التقدـ بملحظاتيا كت األخرل المعنية

يقـك الرئيس أيضا بتحديد تاريخ إنعقاد جمسة اإلستماع إذا ما قررت ك  يحددىا الرئيس.التي 
 المحكمة عقد جمسة لذلؾ الغرض.
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 ال يؤدم طمب التفسير إلي تأجيؿ تنفيذ الحكـ ما لـ تقرر المحكمة خلؼ ذلؾ.  .4

 إصدار حكـ. شكؿالمحكمة في الطمب  قرار تخذي .5

 78المادة 
 الحكم مراجعة طمب

ظيكر أك  كاقعةفي حالة اكتشاؼ مراجعة حكميا  يجكز ألم طرؼ أف يطمب مف المحكمة .1
الحكـ لـ يكف معركفا لمطرؼ  صدكر ، كلكف في كقتتأثير حاسـ ذا دليؿ جديد، يككف بطبيعتو

كيقدـ طمب  بو. الطرؼىذا معرفة بذؿ العناية الكاجبة  ، بالرغـ مفكلـ يكف باستطاعتو
 الكقائع( أشير مف تاريخ إطلع الطرؼ عمى تمؾ 6المراجعة ىذا في في غضكف ستة )

إلى المحكمة لمراجعة ذلؾ الحكـ. لف تقبؿ  بطمب التقدـ مف خلؿ (األدلةبتمؾ ) المعرفةك 
 ( سنكات مف صدكره.5المحكمة أم طمب لمراجعة حكميا بعد خمس )

يحتكم عمى البيانات اللزمة الستيفاء الشركط ك  المطمكب مراجعتو،يكضح الطمب الحكـ  .2
بيا نسخة مف جميع            ن يككف مرفقا  ك  مف ىذا النظاـ الداخمي، 1المنصكص عمييا في الفقرة 

 الكثائؽ الداعمة.

يقكـ رئيس قمـ المحكمة، بناء عمى تعميمات المحكمة، بإرساؿ نسخة مف الطمب إلي جميع  .3
في غضكف الفترة الزمنية  -إف كجدت –كىا لمتقدـ بملحظاتيا كتابة يدعك  األطراؼ المعنية

التي يحددىا الرئيس. كما يحدد الرئيس أيضا تاريخ إنعقاد جمسة اإلستماع إذا قررت المحكمة 
مف خلؿ إصدار حكـ كتقدـ قرارىا تبت المحكمة في قبكؿ الطمب ك  عقد جمسة ليذا الغرض.

 بيذا الشأف.

قبكؿ ىذا الطمب، تقكـ بتحديد الفترة الزمنية اللزمة لجميع اإلجراءات إذا قررت المحكمة  .4
 اللحقة حكؿ مكضكع الطمب. كالمرافعات

 ال يؤدم طمب المراجعة إلي تأجيؿ تنفيذ الحكـ، ما لـ تقرر المحكمة بخلؼ ذلؾ. .5
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 79المادة 
 تصحيح األخطاء الكتابية

تصحيح األخطاء الكتابية  األطراؼ،مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب أحد  لممحكمة،يجكز  .1
 في قرارىا.

( مف تاريخ 1                           ن                                         يجب عمى الطرؼ الذم يقدـ طمب ا لتصحيح الخطأ القياـ بذلؾ خلؿ شير كاحد ) .2
 استلـ القرار.

 الفصل السادس: تنفيذ قرارات المحكمة 

 
 80المادة 

 االمتثال لقرارات المحكمة

تمتثؿ الدكؿ األطراؼ امتثاال كامل لقرارات المحكمة  البركتكككؿ،مف  30مادة عمل بال .1
 كتضمف تنفيذىا في غضكف الميؿ التي تحددىا المحكمة.

 يمتثؿ جميع األطراؼ لقرارات المحكمة. .2

 81 المادة
 إجراءات مراقبة االمتثال لقرارات المحكمة

لقرارات المحكمة كتحاؿ ىذه التقارير، ما تقدـ الدكؿ األطراؼ المعنية تقارير عف االمتثاؿ  .1
 ( الطمب إلبداء ملحظاتيـ.مقدـ/ مقدمكالـ تقرر المحكمة خلؼ ذلؾ، إلى المدعي )

يجكز لممحكمة الحصكؿ عمى المعمكمات ذات الصمة مف مصادر أخرل مكثكؽ بيا مف  .2
 أجؿ تقييـ االمتثاؿ لقراراتيا.
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عقد  أخرل،مف بيف أمكر  لممحكمة،يجكز  لقراراتيا،في حالة كجكد نزاع بشأف االمتثاؿ  .3
كعند  قرار،يتعيف عمى المحكمة اتخاذ  الجمسة،جمسة لتقييـ حالة تنفيذ قراراتيا. في نياية 

 إصدار أمر لضماف االمتثاؿ لقراراتيا. الضركرة،

 ،البركتكككؿمف  31كفقا لممادة  المحكمة،تقـك  لقرارىا،في حالة عدـ امتثاؿ دكلة طرؼ  .4
 بعدـ االمتثاؿ. مؤتمر االتحادبإبلغ 

جميع المعمكمات ذات الصمة التي قد تراىا مفيدة لغرض  لمؤتمر االتحادتكفر المحكمة  .5
 التنفيذ.

 

 الجزء الخامس: اإلجراءات االستشارية
 
 82المادة 

 / الرأي االستشاريطمب فتوى

البركتكككؿ إلى المحكمة مف  4ستشارم بمكجب المادة االرأم الفتكل/ ال يجكز تقديـ طمب .1
فريقي أك مف قبؿ دكلة عضك أك االتحاد األفريقي أك أم جياز مف أجيزة االتحاد اإل

 فريقية معترؼ بيا مف قبؿ االتحاد األفريقي.إمنظمة 

مسائؿ قانكنية كيجب أف يحدد أحكاـ / رأم استشارم متعمؽ بيجب أف يككف أم طمب فتكل .2
                                             اإلنساف ي متمس بشأنو، ككذلؾ السياؽ أك الخمفية  الميثاؽ أك أم صؾ دكلي آخر لحقكؽ

 أسماء كعناكيف ممثمي الكيانات المقدمة لمطمب.ك كذلؾ  التي أدت إلى الطمب

 يجب أال يتعمؽ مكضكع طمب الفتكل ببلغ معمؽ أماـ المجنة. .3
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 83المادة 
 إحالة طمب الرأي االستشاري

مع أم  ،منو نسخة رئيس قمـ المحكمةيرسؿ  ،ستشارماالرأم / الالفتكلعند تمقي طمب  .1
 خريف.اآلعضاء األإلى رئيس المحكمة ك  مرفقات،

ما لـ يقرر الرئيس خلؼ  لممحكمة،الطمب عمى المكقع الشبكي  رئيس قمـ المحكمةينشر  .2
 إلى:           ن كيرسؿ نسخا   ذلؾ،

 فريقي؛اإلأ. الدكؿ األعضاء في االتحاد 

 مجنة؛الب. 

 ك ة؛لمعنيافريقي ذات ج. أجيزة االتحاد اإل

 د. أم كيانات أخرل ذات صمة.

 84المادة 
 المكتوبة مذكراتال

، في كتابة تياا النظاـ الداخمي مذكرامف ىذ 83تقدـ الكيانات المذككرة بمكجب المادة  .1
      ن                                                   ( يكم ا مف تاريخ استلـ الطمب، ما لـ تقرر المحكمة خلؼ ذلؾ.90غضكف تسعيف )

 معني بالقياـ بالمثؿ.يجكز لممحكمة أف تأذف ألم كياف آخر  .2

 85المادة 
 اإلجراءات الشفوية

أف تقرر ما إذا  المكتكبة،بعد النظر في الطمبات  المحكمة،يتعيف عمى  استثنائي،عمى أساس 
                                        ن              كانت ستعقد جمسة استماع عمنية كتحدد مكعد ا ليذه الجمسة.
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 86 المادة
 ستشاري االرأي الفتوى/ الاصدار 

، كيحؽ ألم مسببة يجب أف تككف فتكل المحكمة البركتكككؿ،( مف 2) 4بالمادة     ن عمل   .1
 ستشارماالرأم / الالفتكلبنص قاض شارؾ في جمسة استماع بشأف طمب فتكل أف يرفؽ 

 . ن ا  ر إعلنيصدمخالؼ أك المنفصؿ أك ال ورأي

ذلؾ،  غير . كمع ذلؾ، إذا اقتضت الظركؼ      عمنا   ستشارماالرأم اصدار الفتكل/ اليتـ  .2
 يجكز لممحكمة أف تقرر خلؼ ذلؾ.

ستشارم االرأم الفتكل/ الي( طالب) قدمييتـ إرساؿ نسخة مف الرأم االستشارم إلى م .3
 فريقي ذات الصمة كأم كياف آخر معني.كالدكؿ األعضاء كالمفكضية كأجيزة االتحاد اإل

 87المادة 
 لمنازعاتتطبيق األحكام المتعمقة بإجراءات ا

ا أحكاـ الجزء الخامس مف ىذ الحاؿ،مع مراعاة ما يقتضيو اختلؼ  المحكمة،تطبؽ 
                       ن                      بالقدر الذم تراه مناسب ا، عمى إجراءات اإلفتاء. النظاـ الداخمي

 ةمتنوعمسائل الجزء السادس: 
 
 88 المادة

 تعديالت

 مف البركتكككؿ. 33، كفقا لممادة اخميدا النظاـ اليجكز لممحكمة تعديؿ ىذ .1
ا لتعديؿ أم  .2      ن                           ن                كتابة  إلى الرئيس، الذم يقكـ بناء  عمى ذلؾ بتكجيو  مادة                 ن            يقدـ أم قاض مقترح 

 بإخطار جميع القضاة اآلخريف. رئيس قمـ المحكمة
 دة المطمكب تعديميا كالتعديؿ المقترح ليا. مايجب أف يشير اقتراح التعديؿ إلى ال .3
قبؿ  المقترح،يجب إخطار القضاة بتاريخ كمكاف االجتماع الذم سيتـ فيو مناقشة التعديؿ  .4

      ن                                    ( يكم ا عمى األقؿ مف تاريخ االجتماع المذككر.30ثلثيف )
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                ن                      ما لـ يكف مدعكما  مف قبؿ سبعة مف أعضاء  مكاد النظاـ الداخميال يعتمد أم تعديؿ ل .5
 المحكمة عمى األقؿ.

 89 المادة
 قهريةالقوة ال

عدـ التقيد بأم مف أحكاـ كمف أجؿ مصمحة العدالة،  القاىرة،في حالة القكة  لممحكمة،يجكز  
 أم قرار بيذا المعنى يجب أف يبمغ إلى جميع األطراؼ المعنية.ك د. مكاىذه ال

 90 المادة
 ممحكمةالمتأصمة ل السمطة

ما يحد أك يؤثر بأم شكؿ مف األشكاؿ عمى السمطة المتأصمة  نظاـ الداخميلا ليس في ىذا .1
 لممحكمة في اعتماد اإلجراءات أك القرارات التي قد تككف ضركرية لتحقيؽ أىداؼ العدالة.

 91 المادة
 االعتماد

 أعضاء مف المحكمة. مف عمى األقؿمف قبؿ سبعة  نظاـ الداخميلا ىذاعتمد ي .1
 المعتمد. نظاـ الداخميلاى عم رئيس قمـ المحكمةيكقع الرئيس ك  .2

 92 المادة
 الدخول حيز التنفيذ

( نصكص أصمية بالمغات العربية كاإلنجميزية 4أربعة )ب، تـ كضعو نظاـ الداخميلاىذا  
 .2020سبتمبر  25دخؿ حيز التنفيذ في يالحجية، في كالفرنسية كالبرتغالية، كجميعيا متساكية 

 93 المادة
 تطبيقال

 .نظاـ الداخميلىذا اكفؽ أحكاـ التخاذ قرار بشأنيا النظر قيد جميع القضايا يتـ معالجة  .1
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، يجكز لممحكمة أف تسمح لألطراؼ نظاـ الداخميلىذا ابالنسبة لمقضايا المرفكعة قبؿ بدء نفاذ  .2
 نظاـ الداخمي.لىذا ابتقديـ مذكرات إضافية لضماف االمتثاؿ 

عاـ ألفيف  شير سبتمبر مف كؿدة، في ىذا اليكـ األفي أركشا، جميكرية تنزانيا المتح هر يحر تـ ت
 .يفكعشر 

  (.........................................................) توقيعال

 رئيس المحكمة

 

 

  (.........................................................) توقيعال

 رئيس قمم المحكمة


