البروتوكول الممحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
بشأن إنشاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
إن الدول األضعااء في منظمة الوحدة األفريقية ،التي يشار إلييا ىنا بإختصار أحرفيا األولي
باإلنجميزية ،األطراؼ في الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب7
إذ تأخذ في االضعتبار أف ميثاؽ منظمة الوحدة األفريقية يقر أف الحرية والمساواة والعدؿ والكرامة ىي
أىداؼ أساسية لتحقيؽ الطموحات المشروعة لمشعوب األفريقية،
واذ تشير إلى أف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب يؤكد عمى االلتزاـ بمبادئ حقوؽ اإلنساف
والشعوب والحريات والواجبات المضمنة في اإلعالنات واالتفاقيات والصكوؾ األخرى التي تتبناىا منظمة

الوحدة األفريقية والمنظمات الدولية األخرى،

واذ تقر أف اليدؼ المزدوج لمميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب ىو ضماف حقوؽ اإلنساف
والشعوب والحريات والواجبات مف ناحية ،وترقيتيا مف الناحية األخرى،
واذ تقر كذلك بالمجيودات الضافية لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب لحماية وتشجيع حقوؽ
اإلنساف والشعوب منذ إنشائيا في عاـ ،7654
واذ تذكر بالقرار رقـ ( AHG/Res. 003)03الذي اتخذه مؤتمر قمة رؤساء الدوؿ والحكومات
في يونيو  7661في تونس ،الجميورية التونسية والذي يطمب مف األميف العاـ أف ينظـ إجتماعا لمخبراء

الحكومييف باالشتراؾ مع المجنة األفريقية لدراسة وسائؿ تحسيف فاعمية المجنة األفريقية وتنظر في موضوع

إنشاء محكمة أفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب عمى وجو الخصوص،
واذ تشير إلي أف أالجتماعيف األوؿ والثاني لمخبراء القانونييف الحكومييف انعقد عمى التوالي في كيب
تاوف  -جنوب افريقيا (سبتمبر  )7662ونواكشوط – موريتانيا (أبريؿ  )7664واالجتماع الثالث لمخبراء
القانونييف الحكومييف الذي إنعقد في أديس أبابا – إثيوبيا (ديسمبر  ،)7664والذي تـ توسيع قاعدة

المشاركيف فيو لتشمؿ الدبموماسييف؛

واقتناضعا منها بشكؿ راسخ أف تحقيؽ أىداؼ الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب يتطمب إنشاء
محكمة أفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب إلتماـ وتأكيد ميمة المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب،
قد اتفقت عمى ما يمي7
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مادة  : 1إنشاء المحكمة
تنشأ في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية محكمة أفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب (يشار إلييا ىنا

الحقا بإسـ"المحكمة") يحكـ تنظيميا واختصاصيا وميمتيا ىذا البروتوكوؿ.
مادة  :2العالقة بين المحكمة والمجنة

مع أخذ نصوص ىذا البروتوكوؿ في الحسباف ،تكمؿ المحكمة التكميؼ الوقائي لمجنة األفريقية

لحقوؽ اإلنساف والشعوب (يشار الييا ىنا الحقا بإسـ "المجنة") الذي كمفيا بو الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف
والشعوب (يشار اليو ىنا الحقا بإسـ "الميثاؽ").
مادة  :3االختصاص
 -7يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدـ إلييا والتي تتعمؽ بتفسير
وتطبيؽ الميثاؽ وىذا البروتوكوؿ وأي صؾ آخر مف صكوؾ حقوؽ اإلنساف األخرى التي صادقت

عمييا الدوؿ المعنية.
 -0في حالة النزاع حوؿ ما إذا سينعقد لممحكمة االختصاص أـ ال – تسوى المسألة بقرار تصدره
المحكمة.
مادة  : 4اآلراء االستشارية
 -7بناء عمى طمب أي دولة عضو في منظمة الوحدة األفريقية ،أو أي مف ىيئاتيا ،أو منظمة أفريقية

تعترؼ بيا منظمة الوحدة األفريقية – يجوز لممحكمة أف تعطي رأييا بشأف أي مسألة قانونية تتعمؽ

بالميثاؽ ،أو أي وثيقة أخرى تتعمؽ بحقوؽ اإلنساف ،بشرط أال يكوف موضوع طمب الرأي اإلستشاري

متعمقا بمسألة قيد النظر أماـ المجنة.

 -0تبدي المحكمة األسباب التي تتعمؽ بآرائيا االستشارية ،عمى أف يكوف لكؿ قاض الحؽ في تسميـ رأي
منفصؿ أو معارض.
مادة  : 5من يحق له الوصول لممحكمة
 -7يحؽ لممذكوريف أدناه تقديـ القضايا إلى المحكمة7
(أ) المجنة.
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(ب) الدولة الطرؼ التي رفعت شكوى إلى المجنة.
(ج) الدولة الطرؼ التي رفعت ضدىا شكوى إلى المجنة.
(د) الدولة الطرؼ التي يكوف أحد مواطنييا ضحية انتياؾ حقوؽ اإلنساف.
(ىػ) المنظمات اإلفريقية الحكومية.
 .0عندما تكوف لمدولة الطرؼ مصمحة ورغبة في قضية معينة ،يمكنيا تقديـ طمب لممحكمة لمسماح ليا
باإلنضماـ.

 .0يمكف لممحكمة أف تخوؿ المنظمات غير الحكومية ذات الصمة التي تتمتع بوضعية المراقب في
المجنة واألفراد أيضا برفع القضايا مباشرة أماميا ،عمال بموجب أحكاـ المادة ( 3 )01مف ىذا
البروتوكوؿ.

مادة  : 6شروط قبول القاايا
 -7عندما تنظر المحكمة في إستيقاء أي قضية مرفوعة إلييا بموجب أحكاـ المادة  )0( 2مف ىذا
البروتوكوؿ لشروط القبوؿ ،يجوز ليا أف تطمب رأي المجنة والذي ستقدمو في أقرب اآلجاؿ

 -0تقرر المحكمة بشأف إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط القبوؿ واضعة في االعتبار أحكاـ المادة
( )23مف الميثاؽ.
 -0يجوز لممحكمة أف تقرر نظر قضايا معينة أو تحيميا إلي المجنة.
مادة  : 7مصادر القانون
في مداوالتيا – تطبؽ المحكمة أحكاـ الميثاؽ وأي صؾ آخر مف صكوؾ حقوؽ االنساف صادقت

عمييا الدوؿ ذات الصمة.
مادة  : 8نظر القاايا

سيحدد النظاـ الداخمي لممحكمة الشروط المفصمة التي بموجبيا تقبؿ المحكمة نظر القضايا المرفوعة
إلييا ،مع األخذ في اإلعتبار لمبدأ تكاممية األدوار بيف المحكمة والمجنة.
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مادة  : 9التسوية الودية
الميثاؽ.

يجوز لممحكمة أف تحاوؿ الوصوؿ الي حؿ ودي في القضايا المعروضة أماميا وذلؾ وفقا لنصوص

مادة  : 11اإلستماع والتمثيل
 - 7تجري المحكمة إجراءاتيا بشكؿ عمني ،ويجوز لممحكمة – مع ذلؾ – أف تجري إجراءاتيا س اًر بحسب
ما ينص عمي ذلؾ في النظاـ الداخمي.

 -0يكوف مف حؽ أي طرؼ في القضية أف يمثمو ممثؿ قانوني مف اختياره ،ويجوز أف يتـ توفير التمثيؿ
القانوني مجاناً متى كاف صالح العدالة يتطمب ذلؾ.

 -0يتمتع أي شخص ،أو شاىد ،أو ممثؿ لألطراؼ الذيف يمثموف أماـ المحكمة بالحصانات واالمتيازات
وفقاً لمقانوف الدولي بما يمزـ ألداء وظائفيـ ومياميـ وواجباتيـ أماـ المحكمة.
مادة  : 11تشكيل المحكمة
 -7تتكوف المحكمة مف أحد عشر قاضياً – مف مواطني الدوؿ األعضاء في منظمة الوحدة األفريقية –
المنتخبيف بصفة شخصية مف بيف القضاة ذوي الشخصيات المتمتعة باألخالقيات العالية والكفاءة

والخبرة العممية أوالقضائية أواألكاديمية المعترؼ بيا في مجاؿ حقوؽ االنساف.
 -0ال يجوز أف يكوف ىناؾ قاضياف مواطنيف مف نفس الدولة.
مادة  : 12الترشيحات

 -7يجوز لمدوؿ األطراؼ في ىذا البروتوكوؿ أف ترشح بحد أقصى ثالثة مرشحيف ،وأف يكوف إثنيف
منيما عمى األقؿ مف مواطنييا

 -0يعطى االعتبار الكافي لمتمثيؿ المالئـ مف حيث النوع اإلجتماعي أثناء عممية الترشيح.
مادة  : 13قائمة المرشحين
 -7عند بدء سرياف ىذا البروتوكوؿ – يطمب األميف العاـ لمنظمة الوحدة األفريقية مف كؿ دولة طرؼ
في الميثاؽ تقديـ ترشيحاتيا لمناصب قضاة المحكمة وذلؾ خالؿ  63يوماً مف ىذا الطمب.
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 -0يعد األميف العاـ لمنظمة الوحدة األفريقية قائمة بالمرشحيف مرتبة أبجدياً تقدـ وترسؿ إلى الدوؿ
األعضاء في منظمة الوحدة األفريقية قبؿ ثالثيف يوماً عمى األقؿ مف دورة االنعقاد التالية لمؤتمر قمة
رؤساء دوؿ وحكومات منظمة الوحدة األفريقية (يشار إلييا ىنا بإسـ "الجمعية العمومية").

مادة  : 14االنتخابات
 -7يتـ انتخاب قضاة المحكمة باالقتراع السري في الجمعية العمومية مف القائمة المشار إلييا في المادة
 )0( 70مف ىذا البروتوكوؿ.
 -0عمى الجمعية العمومية أف تتأكد مف أنو سيكوف في المحكمة ككؿ تمثيؿ لممناطؽ الرئيسية ألفريقيا
وتقاليدىا القانونية.

 -0أثناء عممية انتخاب القضاة ،يجب أف يعطي االعتبار الكافي لمتمثيؿ المالئـ مف حيث النوع
االجتماعي.

 -1يتبع نفس اإلجراء كما ىو مذكور في المواد ( )0( ،)0( ،)7( 70 ،)70( ،)77لمؿء الوظائؼ
الشاغرة.

مادة  : 15مدة تولي المنصب (الوالية)
 -7يتـ انتخاب قضاة المحكمة لمدة ست سنوات ،ويجوز إعادة انتخابيـ مرة واحدة فقط ،وتنتيي مدة
أربعة قضاة مف المنتخبيف ضمف القضاة األوائؿ في المحكمة بعد سنتيف وتنتيي مدة أربعة قضاة

آخريف بنياية أربع سنوات.

 -0القضاة الذيف تنتيي مدة واليتيـ األولى بنياية مدة السنتيف واألربع سنوات يتـ اختيارىـ بالقرعة التي
يسحبيا األميف العاـ لمنظمة الوحدة األفريقية مباشرة بعد إتماـ االنتخاب األوؿ.

 -0القاضي الذي ينتخب ليحؿ محؿ قاض لـ تنتو مدة واليتو يشغؿ المنصب ليكمؿ المتبقي مف مدة
سمفو.
 -1يؤدي كؿ القضاة أعماليـ في المحكمة ،باستثناء الرئيس ،عمى أساس عدـ التفرغ الكامؿ ،ولكف
يجوز لمجمعية العمومية أف تغير ىذا الترتيب متى ما دعت الضرورة لذلؾ.
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مادة  : 16قسم تولى منصب قاض بالمحكمة
بعد انتخابيـ ،يؤدي قضاة المحكمة القسـ أو يقدموا إعالنا رسميا بشأف أداء مياميـ بتجرد واخالص.
مادة  :17استقاللية القااة
 -7يكفؿ استقالؿ القضاة بصورة تامة وفقاً لمقانوف الدولي.
 -0ال يجوز ألي قاض أف ينظر قضية سبؽ وأف شارؾ فييا كوكيؿ ،أو كمستشار ،أو كمحاـ ألحد
األطراؼ ،أو كعضو لمحكمة دولية أو محمية ،أو لجنة تقصى حقائؽ ،أو بأي صفة أخرى ،وأي شؾ

بشأف ىذه النقطة يتـ الفصؿ فيو بقرار مف المحكمة.
 -0يتمتع قضاة المحكمة – مف لحظة انتخابيـ وعمى مدى فترة تولييـ لمناصبيـ – بالحصانات التي
تمنح لمممثميف الدبموماسييف طبقاً لمقانوف الدولي.

 -1ال يكوف قضاة المحكمة مسئوليف عف أي ق اررات أو آراء صدرت أثناء ممارستيـ لمياميـ.
مادة  :18ضعدم التعارض
يجب أف ال يتعارض منصب قاضي المحكمة مع أي نشاط آخر قد يتعارض مع استقالؿ أو حياد
ىذا القاضي ،أو متطمبات المنصب كما تحددىا قواعد إجراءات المحكمة (النظاـ الداخمي).
مادة  :19التوقف ضعن شغل المنصب
 -7ال يوقؼ قاض أو يفصؿ مف منصبو إال إذا اتضح – بقرار جماعي مف أعضاء المحكمة اآلخريف –
أنو لـ يعد يفي بالشروط المطموبة لشغؿ منصب القاضي في المحكمة.

 -0يكوف مثؿ ىذا الحكـ مف المحكمة نيائياً ما لـ يبطؿ بقرار مف الجمعية العامة لرؤساء الدوؿ
والحكومات في إجتماعيا التالي.

مادة  :21شغور منصب القااي
 -7في حالة وفاة أو استقالة أحد القضاة يقوـ رئيس المحكمة عمي الفور بإبالغ األميف العاـ لمنظمة
الوحدة األفريقية الذي يعمف شغور المنصب اعتبا ار مف تاريخ الوفاة أو تاريخ سرياف مفعوؿ االستقالة.
 -0تستبدؿ الجمعية العمومية لمؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات القاضي الذي صار مقعده شاغ ار ما لـ
تكف الفترة الباقية مف مدة عممو أقؿ مف مائة وثمانيف يوما.
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 -0تتبع نفس االجراءات واالعتبارات الواردة في المواد  70و 70و 71لشغؿ المناصب الشاغرة.
مادة  :21رئاسة المحكمة
 -7تنتخب المحكمة رئيساً ليا ونائباً لمرئيس لمدة سنتيف ،ويجوز إعادة انتخابيـ مرة واحدة فقط.
 -0يؤدي الرئيس ميامو القضائية عمى أساس التفرغ الكامؿ ،ويقيـ في مقر المحكمة.
 -0تحدد مياـ الرئيس ونائب رئيس المحكمة في النظاـ الداخمي لممحكمة.
مادة  :22تنحي القااي من نظر بعض القاايا
إذا كاف القاضي ينتمي ألي مف الدوؿ األطراؼ المرفوع ضدىا قضية أماـ المحكمة ،ال يجوز لذلؾ

القاضي أف ينظر تمؾ القضية.
مادة  :23النصاب القانوني

تنظر المحكمة القضايا التي ترفع أماميا إذا توفر لدييا النصاب المكوف مف سبعة قضاة عمى األقؿ
مادة  :24مكتب قمم المحكمة
 -7تعيف المحكمة رئيسا لقمـ المحكمة الخاص بيا ،وكذلؾ العامميف اآلخريف بمكتب قمـ المحكمة ،مف
بيف مواطني الدوؿ األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية وفقاً لقواعد اإلجراءات.

 -0يكوف محؿ مكتب واقامة رئيس قمـ المحكمة ىو مقر المحكمة.
مادة  :25مقر المحكمة
 -7تتخذ المحكمة مقرىا في المكاف الذي تحدده الجمعية العمومية مف بيف الدوؿ األطراؼ في ىذا

البروتوكوؿ .ولكف يجوز ليا أف تنعقد في إقميـ أي دولة عضو في منظمة الوحدة األفريقية عندما
ترى أغمبية المحكمة ذلؾ مناسباً ،وبالموافقة المسبقة لمدولة المعنية.

 -0يجوز أف تغير الجمعية العمومية مقر المحكمة بعد التشاور الالزـ مع المحكمة.
مادة  :26األدلة
 -7تنظر المحكمة ما يرفع إلييا مف كافة األطراؼ ،وتنشئ لجنة لتقصي الحقائؽ إذا رأت ذلؾ مناسباً،
وتساعد الدوؿ المعنية عمى توفير التسييالت مف أجؿ المعالجة الفعالة لمقضية.
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 -0يجوز لممحكمة أف تتمقى األدلة الخطية أو الشفيية واالعتراضات األخرى بما في ذلؾ شيادة الخبراء،
وتصدر ق ار اًر عمى أساس ىذه األدلة.

مادة  :27النتائج
 -7إذا وجدت المحكمة أف ىناؾ انتياكاً لحؽ مف حقوؽ اإلنساف أو حقوؽ الشعوب – تأمر باإلجراء
المناسب لمعالجة االنتياؾ ،ويشمؿ ذلؾ دفع التعويض العادؿ لمطرؼ المضار .

 -0في حالة الخطورة الشديدة والطوارئ ،ومتى تطمبت الضرورةً تجنب ضرر سيقع ال محالة عمى
األشخاص ويتعذر إصالحو – تتخذ المحكمة اإلجراءات المؤقتة عند الضرورة.
مادة  :28الحكم
 -7تصدر المحكمة قرار حكميا خالؿ فترة تسعيف ( )63يوما بعد إنتياء مداوالتيا.
 -0يكوف حكـ المحكمة الذي يتخذ باألغمبية نيائياً وال يخضع لمطعف.
 -0دوف إخالؿ بما ورد في الفقرة الفرعية  0أعاله ،يجوز لممحكمة أف تراجع قرارىا عمى ضوء التوصؿ
الي أدلة جديدة وفؽ الشروط التي يتـ تحديدىا في النظاـ الداخمي.
 -1يجوز لممحكمة أف تفسر ق ارراتيا.
 -2يتمى قرار حكـ المحكمة عمناً في المحكمة مع إرساؿ اإلخطار الالزـ إلى األطراؼ.
 -3يتـ إبداء حيثيات حكـ المحكمة.
 -4إذا لـ يمثؿ حكـ المحكمة – كمياً أو جزئياً – الرأي الجماعي لمقضاة – يكوف مف حؽ أي قاض أف
يسمـ رأياً منفصالً أو معارضاً.

مادة  :29اإلخطار بالحكم
 -7يتـ إخطار أطراؼ القضية بحكـ المحكمة ،ويتـ إرسالو إلى الدوؿ أعضاء منظمة الوحدة األفريقية.
 -0يتـ كذلؾ إخطار مجمس الوزراء بالحكـ الذي يراقب تنفيذه نيابة عف الجمعية العمومية.
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مادة  :31تنفيذ الحكم
تتعيد الدوؿ األطراؼ ىذا البروتوكوؿ باالمتثاؿ لمحكـ في أي قضية تكوف أطرافاً فييا ،خالؿ الفترة

الزمنية التي حددتيا المحكمة وضماف تنفيذه.
مادة  :31التقرير

تقدـ المحكمة لكؿ دورة انعقاد عادية لمجمعية العمومية تقري اًر عف عمميا أثناء السنة المنصرمة،

ويحدد التقرير عمى وجو الخصوص الحاالت التي لـ تمتثؿ فييا الدولة لحكـ المحكمة.
مادة  :32الميزانية

تحدد منظمة الوحدة األفريقية وتتحمؿ نفقات المحكمة ،وأجور وعالوات القضاة ،وميزانية مكتب قمـ

المحكمة ،وفقاً لممعايير التي تضعيا منظمة الوحدة األفريقية بالتشاور مع المحكمة.
مادة  :33قواضعد اإلجراءات أو النظام الداخمي

تضع المحكمة نظاميا الداخمي وتحدد اإلجراءات الخاصة بيا .وتجري المحكمة مشاورات مع المجنة
حيثما كاف ذلؾ الزما.
مادة  :34المصادقة ضعمى البروتوكول
 -7يفتتح البروتوكوؿ لمتوقيع والتصديؽ أو االنضماـ مف قبؿ أي دولة طرؼ في الميثاؽ.
 -0يتـ إيداع وثيقة التصديؽ أو االنضماـ إلى ىذا البروتوكوؿ لدى األميف العاـ لمنظمة الوحدة
األفريقية.
 -0يبدأ سرياف البروتوكوؿ بعد شير واحد مف إيداع خمسة عشر وثيقة تصديؽ أو انضماـ.
 -1بالنسبة ألي دولة طرؼ تصادؽ عمى البروتوكوؿ الحقاً – يبدأ سرياف البروتوكوؿ بالنسبة لتمؾ الدولة
في تاريخ إيداع وثيقة التصديؽ أو االنضماـ الخاصة بيا.

 -2يخطر األميف العاـ كافة الدوؿ أعضاء منظمة الوحدة األفريقية ببدء سرياف العمؿ بيذا البروتوكوؿ.
 -3سواء كاف في وقت المصادقة عمى ىذا البروتوكوؿ أو أي وقت الحؽ ،لمدولة الطرؼ أف تودع
إعالنا بقبوؿ اختصاص المحكمة بقبوؿ نظر القضايا المنصوص عمييا في الفقرة  )0( 2مف ىذا
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البروتوكوؿ .وال تقبؿ المحكمة أي طمب عريضة بموجب الفقرة  )0( 2تتعمؽ بدولة طرؼ لـ تصدر
ىذا االعالف.

 -4تودع االعالنات التي تصدر وفؽ الفقرة الفرعية  3أعاله لدى االميف العاـ الذي سيقوـ بارساؿ نسخ
منيا إلي الدوؿ األطراؼ.

مادة  :35التعديالت
 -7يجوز تعديؿ ىذا البروتوكوؿ إذا قدمت دولة طرؼ بيذا البروتوكوؿ طمباً خطياً بيذا المعنى إلى

األميف العاـ لمنظمة الوحدة األفريقية ،ويجوز لمجمعية العمومية أف تتبنى – باألغمبية البسيطة –

مسودة التعديؿ بعد إخطار كافة الدوؿ أطراؼ ىذا البروتوكوؿ ،وابداء المحكمة لرأييا حوؿ التعديؿ.

 -0يكوف مف حؽ المحكمة كذلؾ أف تقترح مثؿ ىذه التعديالت عمى ىذا البروتوكوؿ عندما ترى ذلؾ
ضرورياً ،وذلؾ عف طريؽ األميف العاـ لمنظمة الوحدة األفريقية.

 -0يبدأ العمؿ بالتعديؿ بالنسبة لكؿ دولة طرؼ قبمت التعديؿ بعد شير واحد مف استالـ األميف العاـ
لمنظمة الوحدة األفريقية إلخطار القبوؿ.
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