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  مقدمة

المیادین  تسییرف أنواعھا، إنما یھدف إلى تنظیم وال شك أن سن القوانین على اختال   

المرتبطة بھا، و كذا معالجة الكثیر من األوضاع التي تستوجب مثل ھذه النصوص، و التي 

النظام القانوني الذي یلتجأ إلیھ قصد تحقیق األھداف و الغایات تكون فیھ ھذه األخیرة 

  .المنشودة من وراء سنھا

النصوص القانونیة فیما تحملھ في فحواھا، و فیما یمكن أن تنتجھ من آثار أھمیة و تكمن     

وال یتحقق ذلك إال إذ تم ترجمة معانیھا على أرض الواقع، و ذلك بجعلھا ضمن التطبیق 

  .ذي من شأنھ أن یخدم المجال الذي تنظمھالفعلي ال

ویعد مجال حقوق اإلنسان األرض الخصبة لھذه النصوص القانونیة، لما كانت ھذه     

األخیرة تعتبر من أھم المسائل التي یلقي لھا اإلنسان اھتماما كبیرا، ولعل السبب في ذلك 

یمكن أن تقوم إال عن یرجع إلى كونھا متصلة أشد االتصال بشخصیتھ و حیاتھ، التي ال 

طریق التمتع بتلك الحقوق و ممارستھا، و لذلك تم بذل جھود كبیرة عبر مراحل طویلة في 

ھذا المجال سواء على المستوى الدولي، اإلقلیمي أو الوطني، كلھا تھدف إلى ضمان تلك 

         .الحقوق لكافة الناس

غیرھا من دول العالم إلى إبرام فقد توصلت الدول األوروبیة و اإلفریقیة ك وبالفعل   

االتفاقیة األوروبیة لحمایة حقوق اتفاقیات في مجال حقوق اإلنسان، فتم المصادقة على 

اللتان تھدفان  وكذا المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب،اإلنسان وحریاتھ األساسیة

ر حمایة كافیة أساسا إلى تطبیق مضمون فكرة حقوق اإلنسان، المتمثلة في ضرورة توفی

لتلك الحقوق ضد التعسف في ممارسة السلطة، الذي قد ترتكبھ أجھزة الدولة، وتحقیق 

  .الترقیة المتوازنة لظروف الحیاة اإلنسانیة، و تنمیة الجوانب المتعددة للشخصیة اإلنسانیة

و من أجل ذلك تم و ضع نظام رقابي على مستوى كل من االتفاقیتین، یضم مجموعة     

تلك الحقوق على أرض  تكرسآللیات تختلف من نظام آلخر، التي من شأنھا أن من ا

الواقع، و لذلك نتساءل عن ماھیة ھذه اآللیات في كل من النظام الرقابي األوروبي و نظیره 

  . بینھما االختالفاإلفریقي؟ قصد توضیح جوھر 
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التي ینفرد بھا المیثاق اآللیات  الفصل األولو لإلجابة على ھذه اإلشكالیة سندرس في     

  .   اآللیة المشتركة بینھما الفصل الثانياإلفریقي عن االتفاقیة األوروبیة، و في 
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 لفصل األولا

 االتفاقیةاآللیات التي ینفرد بھا المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب عن 

 األوروبیة لحقوق اإلنسان و حریاتھ األساسیة

بي في واألور یرهظالنظام الرقابي اإلفریقي بشأن حمایة حقوق اإلنسان عن ن ینفرد     

 كل من ة لحقوق اإلنسان و الشعوب التي بدورھا تتخذكونھ مازال یعتمد اللجنة اإلفریقی

كآلیات للرقابة  المراسالت  ، وكذا نظامدانیةوالبعثات المی المقرر الخاص،  التقاریر نظام

  .على تنفیذ حقوق اإلنسان

   المبحث األول

 نظام التقاریر

اعتمد المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب نظام التقاریر كآلیة لحمایة حقوق     

اإلنسان ورقابة تنفیذھا في الباب الرابع ، كما تضمنھا النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة 

الدول األطراف تقدیم تقاریر لحقوق اإلنسان و الشعوب في الباب الثاني، إذ یجب على 

  .دوریة تتولى اللجنة اإلفریقیة دراستھا و فحصھا

  المطلب األول

 مفھوم التقاریر

أشرنا سابقا أنھ من واجب الدول إعداد تقاریر حول وضعیة حقوق اإلنسان على     

 ،ریر الدوریةفي مقدمتھا التقاریر األولیة لتلیھا التقا ،مستواھا، وتقدیمھا إلى اللجنة اإلفریقیة

كان لزوما على الدول التقید بالمبادئ التوجیھیة  ،لما كانت ھذه األخیرة تكتسي أھمیة كبیرةو

  .د ھذه التقاریرإلعدا
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  الفرع األول

  التقاریر أنواع

ایة ھذه األخیرة آلیة متتخذ اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب لح  

ویعتبر التقریر وثیقة تضم مجموعة من الصفحات تعده الدول األطراف في  التقاریر،

المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب،یتضمن مجموعة من المعلومات و البیانات 

 ،1التشریعیة،اإلداریة أو القضائیة المتخذة من طرف ھذه الدول سواءحول القوانین الداخلیة 

 ،ضة علیھا بموجب المیثاق اإلفریقي طبقا للمادة األولى منھوذلك تنفیذا لاللتزامات المفرو

العراقیل التي و ،تھ في مجال تعزیز حقوق اإلنسانكما تشیر فیھ إلى التطور الذي أحرز

  . 2تواجھھا في ذلك

  :لیة بتقدیم نوعین من التقاریرتلتزم الدول األطراف من خالل ھذه اآل      

  أوال

 التقاریر األولیة

تقدیمھا من طرف الدول في السنوات األولى لدخول االتفاقیة حیز التنفیذ بالنسبة یتم    

إلیھا،كما تلتقي من خاللھا اللجان مع الحكومات المعنیة للقیام بدراسة قصیرة لمحتوى ھذه 

الدستوري الذي یجري فیھ وعن طریق األسئلة و األجوبة لمعرفة اإلطار القانوني  ،التقاریر

  .3االتفاقیاتتنفیذ 

                                                             
  
عضاء في منظمة الوحدة تعترف الدول األ:"من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب )01(تنص المادة -)1

  جراءات التشریعیة و غیرھا من أجلالمیثاق بالحقوق و الواجبات الواردة فیھ و تتعھد باتخاذ اإلفي ھذا اإلفریقیة 
 ". تطبیقھا

 
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ؟ نظرة عالمیة أم إقلیمیة ،آیت وعراب سعدیة،االتفاقیات اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان -)2

 .72،ص 2003عة مولود معمري،تیزي وزو، جام،القانون الدولي لحقوق اإلنسان،كلیة الحقوق 
  
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي م المتحدة في حمایة حقوق اإلنسانإسھامات األم سة،یداودي أون -)3

 .83،ص2001تیزي وزو، جامعة مولود معمري،،لحقوق اإلنسان،كلیة الحقوق 
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  ثانیا 

 التقاریر الدوریة

و الحكومات   بعد التقاریر األولیة حیث یتم بواسطتھا إقامة حوار بین اللجان تقدم   

المعنیة، حیث یعطي للجان نظرة حول التطور المحرز منذ تقدیم التقاریر األولیة حول حالة 

     .1للدولحقوق اإلنسان على مستوى الداخلي 

نوع آخر من التقاریر من طرف اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان المنشأة ستحدث ا     

المتمثل في التقاریر الخاصة، و التي  ،بموجب العھد الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة

  ،تطبق في حاالت األزمة عندما تكون حقوق اإلنسان معرضة للخطر في الدولة الطرف

أشھر، إال أنھ غیر منصوص علیھ في ) 03(الثةیقدم ھذا النوع من التقاریر في أجل ثو

 .2المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب

  الفرع الثاني

 محتوى التقاریر

لم یحدد المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان  و الشعوب محتوى التقاریر التي تعدھا الدول     

لم یبین البیانات التي ینبغي بتنفیذ أحكام ھذا المیثاق، ف التزامھامن أجل مراقبتھا على مدى 

و لم یحدد حتى الجھة التي ستقدم  ،تحتویھا، إذ لم یرد فیھ أي نص یعالج ھذه المسألة أن

 .اإلفریقي نصوص المیثاق استقراءإلیھا ھذه التقاریر، حیث یتضح ھذا من خالل 

أمام ھذا الفراغ تم توكیل مھمة النظر في التقاریر إلى اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان     

الشعوب من طرف مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات اإلفریقیة، و ھذا باتخاذه لقرار في و

                                                             
 .73آیت وعراب سعدیة، مرجع سابق،ص - )1
  
  .48سة، مرجع سابق، صنیداودي أو -)2
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، كما طلب من 1992جویلیة  01جوان و  29المنعقدة في دكار ما بین  )28(نھایة دورتھ 

 .1تزوید الدول بالتعلیمات العامة حول شكل ھذه التقاریر و محتواھااللجنة اإلفریقیة 

فإن  ،ولما كانت ھذه المھمة واقعة على عاتق اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب    

بھا في وضع التقاریر المطلوب  االسترشادھذه األخیرة أقرت المبادئ التوجیھیة التي ینبغي 

، وقد تم مراجعة ھذه 1989ثاق اإلفریقي تقدیمھا وھذا في سنة من الدول األطراف في المی

  :2لتكون تكملة للمبادئ التوجیھیة األولیة على النحو التالي ،1998المبادئ في سنة 

یحتوي التقریر األولي على عرض موجز لتاریخ الدولة، شكل الحكومة، النظام  أن -1

 .التشریعیة، التنفیذیة و القضائیة: القانوني لھا، و العالقة بین السلطات الثالث

) الدستور، القانون الجنائي، قانون المرافعات (أن یحتوي أیضا على المواثیق الرئیسیة  -2

 .في قضایا حقوق اإلنسان و األحكام الرئیسیة التي صدرت

مواثیق حقوق اإلنسان الرئیسیة التي تكون الدولة طرفا فیھا و الخطوات التي اتخذتھا  -3

 .للعمل بھا

 :مدى تطبیق الدولة الطرف للحقوق التالیة التي یحمیھا المیثاق -4

 .الحقوق المدنیة و السیاسیة •

 .و الثقافیة االجتماعیةو  االقتصادیةالحقوق  •

 .الجماعاتحقوق  •

 :ما الذي تقوم بھ الدولة من أجل تحسین الفئات التالیة التي أشار إلیھا المیثاق -5

 .النساء •

 .األطفال •

 .الخاصة االحتیاجاتذوي  •

 .ما اإلجراءات التي تتخذھا الدولة من أجل حمایة األسرة و تشجیع تماسكھا -6

                                                             
شیترعبد الوھاب،الرقابة على حقوق اإلنسان في ظل التنظیم الدولي اإلقلیمي،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون  -  )1

  .104،ص2004الدولي لحقوق اإلنسان، كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،
 

نظر الموقع ا، 1998المبادئ التوجیھیة الخاصة بالتقاریر الدوریة الوطنیة التي ترفع بموجب المیثاق اإلفریقي  -)2
www.chr.up.ac.dz 

http://www.chr.up.ac.dz
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 .ما الذي تقوم بھ الدولة لضمان احترام واجبات معینة -7

 .كیف تستخدم الدولة المیثاق باعتبارھا طرفا فیھ في عالقاتھا الدولیة -8

ما المشاكل التي تواجھھا الدولة عند تطبیق المیثاق اإلفریقي فیما یتعلق بالظروف  -9

 .على مستواھا االجتماعیةو  ، االقتصادیةالسیاسیة

ریقي المتعلقة من المیثاق اإلف )25(إلى أي مدى تفي الدولة بالتزاماتھا بموجب المادة -10

 .بالتوعیة بحقوق اإلنسان

 .أیة معلومات أخرى ذات الصلة بتنفیذ المیثاق اإلفریقي و تعزیزه -11

فإن النظام الداخلي  ،التقاریر ىوعلى عكس المیثاق اإلفریقي الذي لم ینص على محتو       

ریر لكن للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب قد تضمن نصا یتعلق بمحتوى ھذه التقا

إذ اكتفى بالنص على أنھ   ،جاء عاما، ولم یوضح البیانات الواجب إدراجھا في التقاریر

یجب على الدول إعداد تقاریرھا حول اإلجراءات التي اتخذتھا من أجل تنفیذ أحكام المیثاق 

 ،اإلفریقي مع التطورات الحاصلة، و إبراز العراقیل التي تحول دون التنفیذ الحسن للمیثاق

 1 من البروتوكول اإلضافي للمیثاق اإلفریقي حول حقوق المرأة )26(ما أشار إلى المادة ك

اإلفریقیة، فإن الدول األطراف فیھ تتعھد بتقدیم كل عامین تقریرا یضم التدابیر المتخذة 

 .2بغرض التنفیذ الكامل للحقوق و الحریات المنصوص علیھا في البروتوكول

                                                             
 .للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب 2010من النظام الداخلي الجدید لسنة  73انظر المادة  - )1
  
  إلعداد تقاریر الدول بموجب البروتوكول اإلضافي للمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان طوط اإلرشادیةخوقد تم تحدید ال -  )2

  :                                  والشعوب حول حقوق المرأة في إفریقیا كما یلي    
 .صفحة50یراعى في التقاریر األولیة أال یزید حجمھا عن  •
  .صفحة30التقاریر الدوریة أال یزید حجمھا عن یراعى في  •

تتضمن التقاریر األولیة عملیة اإلعداد ، و معلومات تمثل بعض الخلفیات و أحكام خاصة في البروتوكول بخصوص و    
 لتنفیذ فیماالتدابیر التشریعیة ، اإلداریة ، المؤسساتیة ، السیاسیة ، التعلیمیة و أیة تدابیر أخرى ، و اإلشارة إلى تدابیر ا

  :یخص
 .المساواة و عدم التمییز •
 .حمایة المرأة ضد العنف •
 .الحقوق المتصلة بالزواج •
 .الصحة و الحقوق اإلیجابیة •
 .الحقوق االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة •
 .الحق في السالم •
 .حمایة المرأة في النزاعات المسلحة •
 =.حقوق مجموعات اإلناث الالتي یحتجن إلى رعایة خاصة  •
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  الفرع الثالث

  التقاریرأھمیة 

تظھر أھمیة التقاریر و الھدف منھا من خالل كونھا أحد اآللیات المعتمدة لرقابة تنفیذ     

  : حیث أنھا تھدف إلى اإلنسان،حقوق 

إقامة حوار بین اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب و الدول صاحبة  -

 .التقاریر

قوانینھا الداخلیة ، وتوضح تسمح بتقدیم صورة عن مختلف تشریعات الدول و  -

 .مدى مطابقتھا ألحكام المیثاق اإلفریقي

 .بین اللجنة اإلفریقیة  و الدول المعنیة المعلوماتتعمل على تبادل  -

تساعد على القیام بعملیة رصد أوضاع حقوق اإلنسان وحالتھا في الدول األطراف  -

 .1المیثاق اإلفریقيفي 

ق اإلنسان و الشعوب، حیث أن ھذه التقاریر مراقبة تنفیذ المیثاق اإلفریقي لحقو -

تقدم للجنة اإلفریقیة فھما واضحا عن المشاكل التي تصادف الدول أثناء بذل 

جھودھا لتنفیذ أحكام المیثاق، كما تؤدي إلى إمكانیة وضع حلول یتم اتخاذھا 

 .الواقعة على حقوق اإلنسان االنتھاكاتلمواجھة 

اإلفریقیة بمتابعة الحكومات و حملھا للجھات یسمح نظام التقاریر أیضا للجنة  -

و إجراءاتھا و تطبیقاتھا مقارنة مع  ،المختصة مثل الوزارات على تقییم أحكامھا

 .أحكام المیثاق اإلفریقي

                                                                                                                                                                                              
  : أما التقاریر الدوریة یجب أن تتضمن ما یلي= 

 .التدابیر التي اتخذت لتنفیذ التوصیات الصادرة عن اللجنة اإلفریقیة  •
 .التقدم الذي أحرز في تنفیذ البروتوكول منذ التقریر األخیر  •
 .التحدیات التي تعترض تنفیذ البروتوكول  •
  الخطط المستقبلیة لتنفیذ البروتوكول  •

  
كرة لنیل شھادة الماجستیر فرع القانون الدولي، كلیة فریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب، مذعظامو بشرى، المیثاق اإل - )1

 .108الحقوق بن عكنون، الجزائر ، دون سنة، ص
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ال تھدف التقاریر إلى توضیح التدابیر المتخذة لتطبیق أحكام المیثاق اإلفریقي فقط  -

 .ون التطبیق الفعلي ألحكام ھذا األخیربل حتى الصعوبات و العراقیل التي تحول د

بین الدول، حیث تعمل على جمعھا للجنة  تسمح التقاریر بتبادل المعلومات -

اإلفریقیة موضحة التجربة و الخبرة بین الدول األطراف، و استفادة الدول ذات 

  .1ھالتجربة السیئة في مجال حقوق اإلنسان من خبرة الدول ذات التجربة الحسنة فی

  لمطلب الثانيا

  دراسة التقاریر 

بعد تقدیمھا  ،تتولى اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان  و الشعوب فحص التقاریر الدوریة     

بھا، لكن قد  زامتاالللتضع بشأنھا توصیات على ھذه األخیرة  ،من طرف الدول األطراف

اتخاذ إجراءات معینة یحدث أن ال تلتزم الدول بتقدیم ھذه التقاریر ما یؤدي باللجنة إلى 

  .بشأنھا

  الفرع األول

  تقدیم التقاریر

لم یحدد المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب الجھة التي تقدم إلیھا التقاریر، لكن     

اللجنة اإلفریقیة أخذت على عاتقھا ھذه المھمة بطلب من مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات 

  .19922في سنة 

على الدول األطراف فیھ بتقدیم  التزامایضع المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب     

من قبل اللجنة ، و یتم تحدید التاریخ 3تقاریر دوریة في وقتھا المناسب كل مدة سنتین
                                                             

1)-  La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Procédure d’examen des 
rapports des Etats, Fiche d’information n°4 in:  www.achpr.org  
 
2) –Ibid, p 2. 
 

تتعھد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتین :" من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب  (62)تنص المادة  - )3
اعتبارا  من تاریخ سریان مفعول ھذا المیثاق تقریرا حول التدابیر التشریعیة أو التدابیر األخرى التي تم اتخاذھا بھدف 

 ."تحقیق الحقوق و الحریات التي یعترف بھا ھذا المیثاق و یكفلھا

http://www.achpr.org
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ضمن توصیاتھا التي أصدرتھا حول آخر  ،الذي على الدول أن تقدم فیھ تقاریرھا اإلفریقیة 

  . 1لة المعنیةتقریر للدو

یقوم األمین العام للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب بعد تلقي ھذه األخیرة     

للتقاریر بوضع نسخ عنھا في الموقع اإللكتروني الخاص باللجنة، ویحدد الدورة التي سیتم 

  .2فیھا فحص التقاریر

و المنظمات التي  ،تدعو اللجنة اإلفریقیة عن طریق أمینھا العام الوكاالت المتخصصة    

ترید المشاركة في فحص التقاریر، و تساھم ھذه المنظمات في ھذا اإلجراء عن طریق 

یوما على األقل قبل  (60)تقدیم تقاریر تكمیلیة، ومعلومات إضافیة إلى األمین العام في مدة 

  .فحص التقاریر

دولة  (51)دولة من ضمن  (21)من قبل  ،تقریر (21)لم یتم تقدیم إال  1997إلى غایة و    

  . 3طرف في المیثاق اإلفریقي

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
  
 .2010،من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب (01)الفقرة  (78)المادة  - )1
  
  .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب (01)الفقرة  (74)المادة  - )2

 
 
3)-  La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Procédure d’examen des 
rapports des Etats, Fiche d’information n°4,Op-cit,p2. 
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  الفرع الثاني

  فحص التقاریر

سھا یعلم یعلى أن رئ ،الشعوب ینص النظام الداخلي للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و    

عن طریق األمین العام للجنة بتاریخ افتتاح مدة  ،اإلفریقيالدول األطراف في المیثاق 

  .1ومكان الدورة التي سیتم فیھا فحص التقاریر

یتم التأكد أوال من احتوائھا على جمیع المعلومات  ،قبل البدء في فحص ھذه التقاریر    

 الضروریة، وذلك لتحسین و تسھیل عملیة الفحص، وكثیرا ما تصادف اللجنة مشكل المدة

التي سیتم فیھا الفحص، إذ ال تتجاوز في بعض القضایا مدة ساعتین كما حدث في الدورة 

، أین لم 1991مارس (25)إلى  (18)التاسعة التي عقدتھا اللجنة في الغوس من تاریخ 

دقیقة، غیر أنھ تم تحسین المدة في الدورة الثانیة  (90)تتجاوز مدة الفحص حول كل تقریر 

، لتصبح مدة الفحص 1992أكتوبر  (21) إلى (12)من  بان جولدة في عشرة للجنة المنعق

  .  2ساعات، لكن ھذا ال یعني أنھا مدة كافیة (04)

یجب أن تكون الدول األطراف ممثلة أثناء الجلسات التي تعقدھا اللجنة اإلفریقیة و     

المتعلقة بفحص التقاریر المقدمة، وعلى ممثلي ھذه الدول اإلجابة على كل األسئلة التي 

  .3تطرحھا اللجنة أو أعضاؤھا، وتقدیم كل المعلومات اإلضافیة أثناء الدورة أو بعدھا

ممثل الدولة ضروري حیث یشكل فرصة إلجراء حوار بناء مع اللجنة،  حضورویعتبر    

مباشرة إلى ھذا الممثل الذي بدوره لھ الحق في الرد  انتقاداتویمكن لھذه األخیرة توجیھ 

  . 4االنتقاداتعلى تلك 

                                                             
 .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب )01(الفقرة )75(المادة  - )1
  
 .107ظامو بشرى، مرجع سابق، صع - )2
  
  .النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوبمن )02(و ) 01(الفقرتان  )75(المادة  -)3
 
  .109ھاب، مرجع سابق، صوشیتر عبد ال - )4
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التي تتضمن وجوب إرسال ممثلھا إلى  ،في حالة عدم تلبیة الدولة الطرف لدعوة اللجنة    

لتي سیتم فیھا فحص تقریرھا، فإن اللجنة تقرر تأجیل فحصھ إلى الدورة التالیة، الدورة ا

وتعید إعالم الدولة مرة أخرى عند انعقاد الدورة التالیة بضرورة إرسال ممثلھا، فإن لم 

  .1تستجب یتم مباشرة فحص تقریرھا دون حضور ممثلھا

و التقاریر التكمیلیة التي تقدمھا  ،یمكن للجنة أن تستعین أثناء فحصھا للتقاریر باإلعالنات

 .  2المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان، و المنظمات غیر الحكومیة

  الثالثالفرع 

  توصیات اللجنة بعد دراسة التقاریر

التقاریر وتقدیمھا للجنة اإلفریقیة لفحصھا ودراستھا، تقوم ھذه  إعدادبعد إتمام عملیة     

لزامیتھا إال أن لھا وزنا إبشأنھا، وعلى الرغم من عدم األخیرة بوضع اقتراحات وتوصیات 

الدول األطراف من خاللھا إلى العمل على تحقیق  عو، حیث تدإنكارهمعتبرا ال یمكن 

  .3التطابق بین التشریعات الداخلیة و اتفاقات حقوق اإلنسان

تصدر اللجنة اإلفریقیة مالحظاتھا وتوصیاتھا الختامیة حول التقاریر التي تم فحصھا،      

على أن تكون ھذه التوصیات مطابقة للمبادئ التوجیھیة المعنیة بھذه التقاریر، ویتم إرسالھا 

ا بعد الدورة التي تم فیھا تبني مثل ھذه یوم )30(إلى الدول األطراف المعنیة في خالل 

حظات، كما تدرج ضمن التقریر الخاص بنشاطات اللجنة اإلفریقیة و نشره في موقعھا المال

   .4اإللكتروني

                                                             
  .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب )04(الفقرة ) 75(المادة  - )1
  
  .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب األخیرةالفقرة  )75(المادة  -  )2

    
  .74آیت وعراب سعدیة، مرجع سابق،ص - )3
  
  .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب )77(المادة  - )4
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 االھتمامالمیادین ذات  ،تحدد اللجنة اإلفریقیة أیضا إلى جانب المالحظات الختامیة    

، كما یتم اإلشارة إلى تاریخ تقدیم االعتبارالخاص التي على الدولة المعنیة أخذھا بعین 

   .1تقریر التالي وتحدیده ضمن ھذه المالحظات الختامیةال

 إلىیجب أیضا على اللجنة اإلفریقیة إرسال مالحظاتھا الختامیة حول تلك التقاریر     

، و مع نسخ للتقاریر المقدمة من طرف الدول األطراف ،مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات

  .2األخیرةحالة الضرورة التعلیقات المقدمة من طرف ھذه في 

 من طرف الدول ذه األخیرةھ أعضاء اللجنة اإلفریقیة التأكد من تنفیذ توصیاتیتابع    

  .3في إطار نشاطاتھم الترقویة المعنیة

نجد منھا ما یخص تقریر  ،من أمثلة التوصیات الختامیة التي اتخذتھا اللجنة اإلفریقیة    

، بینت فیھا 2001للجنة في أفریل  )29(غانا أین تم تبنیھا في الدورة التاسعة و العشرین

الوفاء بالتزاماتھا الدولیة، و جھودھا بالعوامل اإلیجابیة، حیث أشادت اللجنة بجدیة غانا 

  :4المبذولة من أجل تعزیز حقوق اإلنسان، لتضع توصیاتھا على النحو التالي

المیثاق توصي اللجنة اإلفریقیة بتعدیل غانا لقوانینھا الداخلیة بما یتوافق و  -

 .اإلفریقي

 .تحث اللجنة حكومة غانا على اتخاذ التدابیر الكافیة لمعالجة وضع الفئات الضعیفة -

بتطبیق نظام التعلیم األساسي ینبغي أن تعزز حكومة غانا سیاستھا الخاصة  -

 .من أجل القضاء على التمییز بین الرجل و المرأة ،المجاني و اإللزامي للجمیع

ن تتأكد من أن مشروع المساعدة القضائیة المطبق یخدم یجب على حكومة غانا أ -

 .كل مواطن

                                                             
  .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب )01(الفقرة  )78(المادة  - )1
  

2) - L’article (78)  Du nouveau règlement intérieur de la Commission Africaine des droits et 
des peuples .2010,   

  
  .اإلنسان والشعوبمن النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق )02(الفقرة  )78(المادة  - )3
  
 .www.chr.up.ac.za: نظر الموقعا - )4
  

 

http://www.chr.up.ac.za
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 .ینبغي على حكومة غانا أن تعید النظر في أوضاع السجون -

تحث اللجنة حكومة غانا التصدیق على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة  -

 .و المیثاق اإلفریقي لحقوق ورفاھة الطفل ،اإلفریقیة

 . یم منشآتھا الوطنیة و تعزیز استقاللیتھایجب على حكومة غانا زیادة تدع -

  الفرع الرابع

  حالة عدم تقدیم التقاریر

صحیح أن المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب قد وضع التزاما على الدول     

إال  ،منھ، كما أشرنا إلى ذلك سابقا) 62(األطراف بتقدیم تقاریرھا الدوریة بمقتضى المادة 

خل ھذه الدول بھذا االلتزام، فال تقدم تقریرھا مطلقا، أو تتأخر في أنھ قد یحدث وأن ت

ذلك ترجع إما  1تقدیمھا، وھي في الحقیقة مشكلة تعاني منھا اللجنة اإلفریقیة، و لعل أسباب

البعض منھا أن التأخیر  تجدعمدا أو لعدم وعي تلك الدول بأھمیة تلك التقاریر، في حین 

  . 2یساعد على تقدیم تقاریر ذات مستوى جید، وقد تكون األسباب خارجة عن إرادة الدول

أمام مثل ھذه الحاالت تجد اللجنة اإلفریقیة نفسھا ملزمة بإعالم الدول األطراف في بدایة     

اإلفریقي، بعد أن  من المیثاق) 62(كل سنة أنھم لیسوا ملتزمین بواجباتھم في إطار المادة 

یقوم أمینھا العام في خالل كل دورة عادیة بإعالمھا عن كل نوع من ھذه الحاالت، فیرسل 

  . 3مذكرة أو رسالة تذكیر لھذه الدول المعنیة

                                                             
من بین األسباب األخرى التي تواجھھا الدول افتقارھا للمسائل المادیة التي تسھل علیھا التنسیق بین مختلف سلطاتھا   - )1

   .لكوارث طبیعیة أو حوادث طارئةالمعنیة، نقص الكفاءة المھنیة، تعرض بعض الدول 
  
  .108عظامو بشرى، مرجع سابق، ص - )2
  
  .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب )02(و ) 01(الفقرتان  )76(المادة  -)3
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أن ھذه  ،من النظام الداخلي للجنة اإلفریقیة) 76(تضیف الفقرة األخیرة من المادة     

خاص بأنشطتھا إلى مثل ھذه الحاالت، و الذي یوجھ األخیرة تشیر في تقریرھا السنوي ال

  . إلى مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات لیتخذ بشأنھ اإلجراءات الضروریة و المناسبة لذلك

بل إن كثیرا من الدول ال  ،ال تواجھ اللجنة اإلفریقیة مشكلة عدم تقدیم التقاریر فقط    

، حیث ال تحتوي على المعلومات 1تقاریرتحترم اإلرشادات التوجیھیة المتعلقة بإعداد ال

  .2، وتضم نقائص و فراغات عدیدةالدقیقةالمالئمة 

غیاب بعض ممثلي الحكومات أثناء  ،من المشاكل التي تعیق عمل اللجنة اإلفریقیة    

مناقشة التقاریر الخاصة بدولھم، وتقدیم تقاریر مخالفة لواقع الدولة مثل التقریر المقدم من 

الذي تعرض إلى انتقادات شدیدة لعدم صحة  ،إلى اللجنة اإلفریقیة 1992ر سنة قبل الجزائ

  .3المعلومات الواردة فیھ

  المبحث الثاني

  المقرر الخاص و البعثات المیدانیة

من ) 45(لحقوق اإلنسان و الشعوب بمقتضى المادة من بین مھام اللجنة اإلفریقیة     

المیثاق اإلفریقي النھوض بحقوق اإلنسان و الشعوب نحو األفضل، ولھا في ذلك أن تتخذ 

رقابة حقوق تنفیذ كافة الوسائل التي تراھا مناسبة، فعملت على إنشاء آلیتین تساھمان في 

یة، حیث یعملون على تقدیم تقاریر اإلنسان و ھما المقررین الخاصین، و البعثات المیدان

  .نھائیة إلى اللجنة اإلفریقیة بشأن المھام التي وكلت إلیھم

                                                             
  دستورھا بالحبس المؤقت ، الذي أعطى وصفا عن 1991من أمثلة تلك التقاریر نجد التقریر الذي قدمتھ تنزانیا عام  -  )1

و الثقافیة  بصورة إیجابیة، لكن لم یتعرض إلى التدابیر التشریعیة التي اتخذتھا لتنفیذ الحقوق االقتصادیة، االجتماعیة
الواردة في المیثاق اإلفریقي، ولم یتضمن الجھود المبذولة لترجمة الحقوق المدنیة والسیاسة المضمونة فیھ  إلى واقع 

 .ملموس
والذي یضم خمسة صفحات و نصف، تضمن عرض موجز لتشریع  1992نجد أیضا التقریر الذي قدمتھ غانا سنة      

 .ھذه الدولة الخاص بالمجلس الوطني للنساء، والتنمیة، واللجنة الوطنیة الغانیة لألطفال و التكفل بھم وغیرھا من األمور
  .ص التقاریراألخرى، ما صعب العمل على اللجنة اإلفریقیة في فح

  
  .154شیتر عبد الوھاب، مرجع سابق، ص  - )2
  
  .74آیت واعراب سعدیة، مرجع سابق، ص - )3
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  األول المطلب

  المقرر الخاص

للجنة لم ینص المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب، وال النظام الداخلي السابق     

ي النظام الجدید للجنة، حیث عن ھذه اآللیة صراحة، إال أنھ تم اإلشارة إلیھا ف اإلفریقیة

یعمل المقرر الخاص طبقا للسلطات المخولة لھ، لتقوم اللجنة بنشر تقاریره التي یقوم 

  . بإعدادھا

  الفرع األول

  سلطات المقرر الخاص

على عاتق اللجنة اإلفریقیة وھذا  الواقعة 1نشاء آلیة المقرر الخاص في إطار المھامإتم     

  .2من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب )46(استنادا إلى المادة 

من المیثاق ) 45(من المادة ) 01(تتضح سلطات المقرر الخاص من خالل الفقرة     

اإلفریقي، حیث تجمع تلك السلطات و تبین حدود اختصاصات المقرر الخاص، ومادام أن 

ة اإلفریقیة تستطیع تفسیر أحكام المیثاق اإلفریقي كان بإمكانھا أن تعتمد على المادة اللجن

للمقرر الخاص، ألنھ بھذه من المیثاق اإلفریقي كي تستخلص و تضع اختصاصات ) 46(
                                                             

  : من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب على مھام اللجنة اإلفریقیة التي تتمثل فیما یلي) 45(نصت المادة  - )1
 :النھوض بحقوق اإلنسان و الشعوب، وبخاصة .1

الوثائق و إجراء الدراسات و البحوث حول المشاكل اإلفریقیة في مجال حقوق اإلنسان و الشعوب،  تجمیع -
وتنظیم الندوات و المؤتمرات، و الحلقات الدراسیة، و نشر المعلومات، و تشجیع المؤسسات الوطنیة، و 

 . تقدیم المشورة، و رفع التوصیات إلى الحكومات عند الضرورة
ئ و القواعد التي تھدف إلى حل المشاكل القانونیة المتعلقة بالتمتع بحقوق اإلنسان و صیاغة و وضع المباد -

 .الشعوب و الحریات األساسیة، لكي تكون أساسا لسن النصوص التشریعیة من قبل الحكومات اإلفریقیة
 .حمایتھا التعاون مع سائر المؤسسات اإلفریقیة أو الدولیة المعنیة بالنھوض بحقوق اإلنسان و الشعوب و -

ضمان حمایة حقوق اإلنسان و الشعوب طبقا للشروط الواردة في المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و  .2
 .الشعوب

ب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة اإلفریقیة، لتفسیر كافة األحكام في ھذا المیثاق بناءا على ط .3
 . أو منظمة تعترف بھا ھذه األخیرة

 .قد یوكلھا إلیھا مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات القیام بأي مھام أخرى .4
   

یجوز للجنة أن تلجأ إلى أیة وسیلة مالئمة : "  من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب )46(تنص المادة  -  )2
     ".للتحقیق كما  أن لھا أن تستمع خاصة إلى األمین العام أو إلى أي شخص آخر قادر علي تزویدھا بالمعلومات 
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سوف تمنح لھ سلطات أكثر من أن تجعلھ مجرد محرر عادي، وفي الواقع العملي الطریقة 

الذي  محمد حاتم بن سالمأثروا عملھم كثیرا و بالخاصة السید نجد أن المقررین الخاصین 

كان مقررا خاصا حول المحاكمات العرفیة و التعسفیة و اإلعدامات خارجة اإلطار 

من  )46(حیث أوجد طرقا و وسائل للعمل غیر منصوص علیھا في المادة  ،1القضائي

  .2المیثاق اإلفریقي

  الفرع الثاني

  عمل المقرر الخاص

یستند المقرر الخاص في عملھ على ما تم منحھ لھ من سلطات، ولتفادي تكرار نفس     

العمل فإن لھ أن یتابع و یربط عملھ بعمل ونشاطات المقررین الخاصین اآلخرین، ویختار 

  .3البلدان التي یتوقع فیھا حاالت االنتھاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان من أجل القیام بمھمتھ

رر الخاص و یتلقى المعلومات من طرف الدول األطراف و المنظمات یبحث المق    

والتي  ،الحكومیة و غیر الحكومیة، و المؤسسات الوطنیة أو الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان

تدخل في نطاق عملھ، كما یمكنھ أن یستعین بأي شخص یراه أھال للقیام بدور فعال في 

  .4عملیة التحقیق

اسات حول ظروف و وضعیة حقوق اإلنسان، ویضع توصیات حول كما یقوم أیضا بدر   

للحد من االنتھاكات الصارخة لحقوق اإلنسان والشعوب،  ،اإلجراءات الواجبة اتخاذھا

وعلیھ أن یعلم اللجنة اإلفریقیة في كل دورة تعقدھا عن كل تقدم أحرزه في قیامھ بمھامھ، 

                                                             
  
العادیة للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب في أكتوبر سنة  )16(تم تعیین السید محمد حاتم بن سالم في الدورة  - )1

1994.  
   

2) - Jean-Louis Atangana Amougou, La Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples, p 103, in : www.droits-fondamentaux.org 
 
3) – Jean-Louis Atangana Amougou,Op-cit, p 104. 
 

، الرقابة على حقوق اإلنسان في إطار منظمة الوحدة اإلفریقیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر فرع حمد بطاطاشأ - )4
  .84، ص 2002جامعة مولود معمري،تیزي وزو،،القانون الدولي لحقوق اإلنسان، كلیة الحقوق 

  

http://www.droits-fondamentaux.org
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ة التي توصل إلیھا، ویضعھا أمام اللجنة تتضمن النتائج النھائی ،حیث یعد تقاریر نھائیة

اإلفریقیة التي تلحقھا بالتقریر السنوي الخاص بنشاطاتھا، الذي یقدم إلى مؤتمر رؤساء 

  .1الحكوماتو  الدول 

اتخاذھا  الواجبویتضمن تقریر المقرر الخاص توصیات حول اإلجراءات األولیة     

لتفادي حدوث انتھاكات خطیرة لحقوق اإلنسان، كما یوصي بالحلول لمعالجة ھذه 

مثلما ھو الحال فیما أوصاه المبعوث الخاص إلى موریتانیا، حیث طلب ، االنتھاكات

ین  القدامى و المجردین من الوظیفة یالحكومة المعنیة بالتعویض لضحایا السجناء اإلفریق

  .2العامة في دولتھم

یطبق المقرر الخاص النظام الداخلي للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب أثناء      

  .3من نفس النظام) 24(قیامھ بمھامھ طبقا لنص المادة 

  :من بین المقررین الخاصین الذین عینتھم اللجنة اإلفریقیة نجد    

الدورة العادیة الثالثة و في  تعیینھالمقرر الخاص المعني بحقوق المرأة في إفریقیا، تم  -

 .1998للجنة اإلفریقیة في سبتمبر  )23( العشرون

في خالل الدورة  تعیینھ المقرر الخاص المعني بمسألة السجون و ظروف االحتجاز تم -

 .1996للجنة اإلفریقیة في سبتمبر  )21( ادیة العشرونحال

في خالل الدورة الخامسة  تعیینھ المقرر الخاص المعني بالمدافعین عن حقوق اإلنسان، تم -

 .2004و الثالثون في 

خالل الدورة  تعیینھالمقرر الخاص المعني بحریة التعبیر و الوصول إلى المعلومات، تم  -

  .20044الستة و الثالثون في

                                                             
  .ن والشعوبمن النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسا )03(الفقرة  )23(المادة  - )1
  
  .113د الوھاب، مرجع سابق، ص بشیتر ع - )2
 

3) - L’article (24) Du nouveau règlement intérieur de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples. 

 www.chr.up.ac.za : انظر الموقع الخاص باللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب –) 4   

http://www.chr.up.ac.za
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  الثاني لمطلبا

  البعثات المیدانیة

إلفریقیة لحقوق من النظام الداخلي للجنة ا )01(الفقرة  )23(بالرجوع إلى المادة     

أو تأسس بعثات میدانیة، و مجموعات  تنشأ أنھذه األخیرة یمكن لاإلنسان و الشعوب، 

  .من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب) 46(عمل، وذلك استنادا إلى المادة 

تقوم ھذه البعثات بتنظیم  ،على إثر المبادئ العالمیة التي یعرفھا مجال حقوق اإلنسان    

ارات میدانیة على مستوى الدول اإلفریقیة، إلجراء تحقیقات حول االنتھاكات الصارخة زی

یة قحقوق اإلنسان و الشعوب، ومن خالل ھذه الزیارات تتأكد اللجنة اإلفریقیة من مدى ترل

   .1و حمایة حقوق اإلنسان عن طریق تلقي المعلومات حول وضعیة الدول المعنیة

تتضمن  ا،یدانیة و مجموعات العمل بعد االنتھاء من مھامھا تقاریرتعد ھذه البعثات الم      

   ،ألوضاع السائدةاحلول لمعالجة توصیات حول اإلجراءات الوقائیة، و في نفس الوقت ال

تقدم للجنة اإلفریقیة التي ترسلھا إلى الدول المعنیة، وعلى ھذه األخیرة أن تجیب في و

أو ما اتخذتھ من إجراءات لتنفیذ التوصیات التي قدمت  ،الدورة التالیة للجنة عن ما قامت بھ

  .2لھا

ت التي تفید اللجنة كافة األشخاص أو الوحدا االعتداء علىو یجب على الدول عدم     

الدول  تلك الحقائق بمختلف أنواعھا، مع ضمان تنقل أعضاء اللجنة على إقلیمبالمعلومات و

یالت و الترخیصات أمامھم، وضرورة حمایتھم من و وضع كافة التسھ ،أثناء أدائھم لمھامھم

  .3كل اعتداء، أو من كل ما من شأنھ أن یعیق السیر الحسن لمھامھم

                                                             
Jean-Louis Atangana Amougou , Op – cit, p106. 1)- 

  
2)- Jean-Louis Atangana Amougou , Op – cit, p106.  

  
  .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب (82)المادة  -)3
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ما یعیب ھذه اآللیة، و یعرقل عملھا ھو أن قیامھا بمثل ھذه الزیارات مرھون بموافقة      

من الدول لكن دون  الدولة المعنیة، فقد تقدمت اللجنة اإلفریقیة بطلبات تحقیق إلى عدد كبیر

 .1أي رد إیجابي منھا 1994أن تتلقى إلى غایة 

  الثالثالمبحث 

  نظام المراسالت

آلیة من آلیات الرقابة على تنفیذ حقوق اإلنسان على المستوى  المراسالت تعتبر    

اإلفریقي، ویمیز المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب بین مراسالت الدول، 

  .دومراسالت األفرا

  المطلب األول

  مراسالت الدول

مجموعة من الشروط و اإلجراءات  حدد المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب    

  .ھا و فحصھالیكون تقدیم المراسلة مقبوال، و من ثمة النظر فی

  الفرع األول

  تقدیم المراسلة

أحد  إتباعتتطلب عملیة تقدیم المراسلة أمام اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب       

أو بمراسلة شكوى مع ) مراسلة التفاوض(اإلجراءین، إذ یتم ذلك عن طریق توجیھ إنذار 

 .ضرورة استنفاذ طرق الطعن الداخلیة

 

  

                                                             
  .                114عبد الوھاب، مرجع سابق، ص  شیتر -) 1
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  أوال 

  توجیھ اإلنذار

لدولة الطرف لالمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب أنھ یمكن  نصوصجاء في     

إذا تبین لھا من خالل أسباب معقولة أنھا قد انتھكت  ،فیھ أن تلفت نظر دولة أخرى طرف

  .1أحكام المیثاق

أن لفت النظر یكون كتابة بتوجیھ رسالة إلى الدولة  ،تضیف نفس المادة السالفة الذكر    

المعنیة، وكذا األمین العام لمنظمة الوحدة اإلفریقیة، ورئیس اللجنة اإلفریقیة، على أن ترد 

 ،تاریخ استالمھا لھا من أشھر )03( تلك الدولة على ھذه الرسالة في فترة ال تتجاوز ثالثة

  .ه المسألةذھبتقدیم توضیحات أو بیانات مكتوبة حول 

 )03( إذا لم تلتزم الدولة التي وجھت إلیھا الرسالة بتقدیم ھذه المعلومات خالل ثالثة    

لطرفین، یحق ألحدھما عرض ھذه القضیة على ل يتتم تسویة القضیة بشكل مرض أشھر ولم

  .  2الدولة األخرى المعنیة إخطاراللجنة بإبالغ رئیسھا، مع 

ال یعتبر إخطارا فعلیا  )اإلنذار(من ھذین النصین أن توجیھ مراسلة التفاوض یتضح    

للجنة، بل ھو إنذار من دولة إلى دولة أخرى انتھكت أحكام المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان 

  .و الشعوب

حول مسألة  ،یھدف ھذا اإلجراء إلى تفادي مثول الدول اإلفریقیة أمام اللجنة اإلفریقیة    

تسویتھا ودیا بین أطرافھا، ومن ثمة یتعین توجیھ مراسلة تفاوضیة إلى الدولة المعنیة یمكن 

  . 3على سبیل الوجوب قبل اللجوء إلى اللجنة اإلفریقیة مباشرة إلیداع مراسلة الشكوى

                                                             
  
   .من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب) 47(المادة  - )1
  
  
   من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب )48(المادة  -)2
  
  
  .115شیتر عبد الوھاب، مرجع سابق، ص  -)3
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  ثانیا

  رفع الشكوى

ولة یمكن عرض القضیة أمام اللجنة اإلفریقیة عن طریق مراسلة الشكوى التي تقدمھا الد    

بعد فشل التسویة الودیة بین الدولتین عن طریق مراسلة  ،المدعیة ضد الدولة المدعى علیھا

  .التفاوض

ال تكون المراسلة صحیحة و مقبولة إال إذا قدمت من قبل دولة طرف في المیثاق     

اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب ضد دولة أخرى طرف فیھ انتھكت أحكامھ، ألن ھذا 

  . 1األخیر تنظیم إقلیمي یخص الدول اإلفریقیة المنضمة إلیھ فقط

المراسالت الواردة من غیر دول األطراف في استثناءا یمكن للجنة اإلفریقیة أن تنظر في 

  :3إذا استوفت الشروط التالیة 2المیثاق، بناءا على طلب األغلبیة المطلقة ألعضائھا

 .اسم مرسلھا و لو طلب إلى اللجنة عدم ذكر اسمھ -

أن تكون متماشیة مع میثاق منظمة الوحدة اإلفریقیة أو مع المیثاق اإلفریقي لحقوق  -

 .اإلنسان و الشعوب

 .أال تتضمن ألفاظا مسیئة للدولة المعنیة أو مؤسساتھا أو منظمة الوحدة اإلفریقیة -

 .أال تقتصر على تجمیع األنباء التي تبثھا وسائل اإلعالم الجماھیریة -

وسائل اإلنصاف الداخلیة وھو شرط ضروري أیضا بالنسبة  نفادأن تأتي بعد است -

  .لمراسالت الدول األطراف

                                                             
  یجوز ألیة دولة) 47(مع مراعاة أحكام المادة :" من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب 49المادة  تنص -)1

  طرف في ھذا المیثاق إذا رأت أن دولة أخرى طرفا فیھ قد انتھكت أحكامھ أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجیھ رسالة       
  ...".إلى رئیسھا      

  
قبل انعقاد كل دورة بوضع  م أمین اللجنةویق:" من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب )55(تنص المادة  -)2

الذین یجوز لھم اإلطالع علیھا  المراسالت الواردة من غیر الدول األطراف في المیثاق و یقدمھا إلى أعضاء اللجنةقائمة 
  ".األغلبیة المطلقة ألعضائھاب لھا، و تنظر اللجنة في ھذه المراسالت بناءا على طیلنظر فوا
  
.من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب) 56(المادة -)3  
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لجنة اإلفریقیة بدراسة أو فحص موضوع المراسلة، علیھا التأكد أوال من قبل قیام الف      

النظر فیھا قد طالت لمدة  إجراءات، ما لم یتضح أن إن وجد ا الشرطذھأنھا قد استوفت 

  .1غیر معقولة

لجوء الدول ألیة ھیئة دولیة یخضع لشرط االستنفاد المسبق لطرق الطعن الداخلیة،  ألن     

وھي قاعدة عرفیة من قواعد القانون الدولي، التي تجد تطبیقھا في مجال المسؤولیة الدولیة 

إذا ادعت الدولة أن الضرر الذي وقع :" بصفة عامة، حیث أقر معھد القانون الدولي أنھ

 فإن كل  ،أو ممتلكاتھ، قد ارتكب مخالفة للقانون الدولي ،وءا في شخصھعلى أحد رعایاھا س

إذا كانت ھناك طرق رجوع متاحة  ،مطالبة دبلوماسیة أو قضائیة تتعلق بھ ال تكون مقبولة

  .   2لنظام القانوني الداخلي للدولة المدعى علیھا و تكون فعالة و كافیةفي ا

أو صاحب  ،ن الداخلیة على عاتق الطاعنیقع عبء إثبات استنفاد جمیع طرق الطع 

قع عبء إثبات عدم استنفاد طرق الطعن الداخلیة على عاتق یالمراسلة، و في المقابل 

  .3الطرف المدعى علیھ

ال یلجأ الطاعن إلى اللجنة اإلفریقیة إال إذا أثبت أنھ تم استنفاد جمیع طرق الرجوع     

النظام القانوني للدولة المدعى علیھ، و في حدود المدة المحددة طبقا  الداخلیة التي یسمح بھا

للقواعد و اإلجراءات التي ینص علیھا قانونھا، و ال یكفي أن تكون طرق الطعن متاحة بل 

، فإذا رفض مثال 4ینبغي أن تكون من طبیعة تؤدي في النھایة إلى تسویة أوجھ ادعاءاتھ

لطرق الطعن مدعي، فإن ذلك ال یعتبر استنفادا الرئیس المحكمة في أول درجة دعوى 

الداخلیة، ألن بإمكان ھذا المدعي اللجوء إلى محكمة االستئناف أو النقض إذا اقتضى األمر 

  .5ذلك

                                                             
  من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب )50(المادة  -)1
  
  .216، ص 1985عزت سعد السید البرعي، حمایة حقوق اإلنسان في التنظیم الدولي اإلقلیمي،   -)2
  
  .242، ص نفسھ مرجع -)3
  
  . 247، 244ص ص  نفسھ،  مرجع -)4
  
  .248مرجع نفسھ، ص  -)5
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إلى حد یمكنھا من تسویة  ،یجب أن تتسم طرق الطعن الداخلیة بالفعالیة و الكفایة    

األضرار التي وقعت على الطاعن، و في حالة ما إذا كانت األجھزة الداخلیة غیر فعالة أو 

نظرا لفسادھا،وھشاشتھا، وعدم قدرتھا على تحقیق عدالة نزیھة و شفافة، فإن الطاعن یكون 

  ھا، فیبقى قد استوفى شرط استنفاد طرق الطعن الداخلیة حتى ولو لم یمارس أي طریق من

  .1فقط إثبات عدم فعالیة ھذه الطرقعلیھ 

أن تقدم للجنة خالل فترة زمنیة معقولة من تاریخ استنفاد طرق الطعن الداخلیة أو  -

 .من تاریخ الذي حددتھ اللجنة لبدء النظر في الموضوع

أال تتعلق بحاالت تمت تسویتھا طبقا لمبادئ میثاق األمم المتحدة و میثاق المنظمة  -

 .2دة اإلفریقیة و أحكام المیثاق اإلفریقيالوح

تقوم اللجنة اإلفریقیة بعد تلقیھا لمراسلة الشكوى بتعیین واحد أو أكثر من أعضاءھا     

حول  3و الذین یتخذون كافة اإلجراءات من أجل إعداد تقریر ،كمقررین حول المراسلة

 .4ي سیتم فیھا فحص المراسلةقبولھا، والذي یجب تقدیمھ إلى اللجنة قبل انعقاد الدورة الت

تقوم أخیرا بعد فحص تقاریر المقررین بإصدار قرار حول قبول المراسلة، على أن ثم 

 . 5یكون قرارھا معلال، و تعلم األطراف بذلك

  

                                                                                                                                                                                              
  
اكتفى المیثاق اإلفریقي بالنص فقط على حالة ما إذا اتضح أن اإلجراءات في الرجوع بالطرق الداخلیة طویلة، كي  -)1

 .منھ) 50(یعتبر صاحب الطعن قد استوفى جمیع ھذه الطرق، حسب المادة 
  

  .ثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوبمن المی )56(المادة  -)2
 
من   )88(من المادة  )03(یحتوي ھذا التقریر على الوقائع و المعلومات أو التعلیقات التي تم تبنیھا بمقتضى الفقرة  -)3

  .النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة، أحكام المیثاق اإلفریقي التي انتھكت و توصیة حول قبول المراسلة
  
 .إلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوبمن النظام الداخلي الجدید للجنة ا )88(المادة  -)4
  

5)-L’article )89(  du nouveau règlement intérieur de la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples.  
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  الفرع الثاني

  فحص المراسلة

تلجأ اللجنة اإلفریقیة بعد قبولھا للمراسلة إلى دراسة أو فحص موضوعھا، لیكون بذلك     

ھذا في حالة فشل التسویة  لھ و مآلھا إما إلى تحقیق تسویة ودیة للنزاع،أو تسویة قضائیة

  .الودیة

  أوال

  التسویة الودیة للنزاع

و تضعھا تحت  ،اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب بتسخیر كل إمكانیاتھا تقوم اللجنة    

تصرف أطراف المراسلة بغیة الوصول إلى حل ودي للقضیة، یستند إلى احترام حقوق 

  . 1اإلنسان على النحو الذي أقره المیثاق اإلفریقي

لتبادل  ،یةتتصل اللجنة من خالل مكتبھا باألجھزة المختصة للدول األطراف المعن    

الحلول، ثم یقوم مكتب اللجنة بإعداد تقریر یضم النتائج و التوصیات الموجھة إلى اللجنة 

  :2لتتخذ ھذه األخیرة التدابیر التالیة

 .تعیین مقرر خاص بالقضیة -

 .یجتمع ھذا المقرر الخاص بالدول األطراف المعنیة للتوصل إلى حل ودي -

 واعد الحل الودي المقترحة، إذا قبلت تحریر اتفاق بین أطراف المراسلة یضم ق -

 .دول األطراف بذلك -

وفي حالة قبول مشروع االتفاق المتضمن الحل الودي للنزاع، توقع علیھ األطراف      

المعنیة تحت مراقبة اللجنة، ویقوم بعدھا المقرر بإعداد مشروع تقریر لتتبناه اللجنة، لیتم 

  .ساء الدول و الحكوماتإرسالھ للدول األطراف مع إعالم مؤتمر رؤ
                                                             

 .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب  )01(الفقرة  )90(المادة  -)1
  
  .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب  )90(المادة  -)2
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و تقوم اللجنة في األخیر بعد التوصل إلى حل ودي، بمتابعة مدى تنفیذ االتفاق بواسطة     

ویتم إدراج  المقرر الذي یعد لھا تقریرا في كل دورة إلى غایة التأكد من تنفیذ االتفاق،

رؤساء الدول و تقریر المتابعة في التقریر الخاص بأنشطة اللجنة التي تقدمھ إلى مؤتمر 

 .    1الحكومات

  ثانیا

  التسویة القضائیة للنزاع

حالة عدم التوصل إلى حل ودي للنزاع، تتولى اللجنة الفصل في القضیة بشكل  في    

یوم ) 30(قضائي، حیث یطلب من دول األطراف المعنیة تقدیم مالحظات مكتوبة في أجل 

  یوما) 30(وترسل اللجنة مالحظات كل دولة إلى الدول األخرى المعنیة، و تمنح لھا مدة 

  .2للرد على تلك المالحظات 

  تدرس اللجنة مالحظات الدول األطراف، و یقوم المقرر بإعداد تقریر یضم الوقائع    

و التوصیات التي توصلت إلیھا اللجنة، وقبل تبني اللجنة لتقریر المقرر یمكنھا والنتائج 

  .3تنظیم جلسة تسمح لألطراف فیھا بتقدیم مالحظات شفویة إضافیة

 )12(وع المراسلة، الذي تجب أن یصدر خالل حول موض أخیرا تتخذ اللجنة قرارھا   

شھرا ابتداءا من تاریخ تلقي المراسلة، وتحضر تقریرا تضع فیھ توصیاتھا طبقا للمادة 

من المیثاق اإلفریقي، و الذي تضمھ إلى التقریر الخاص بأنشطتھا السنویة  )48( و)53(

  .4الذي سوف تحیلھ إلى مؤتمر رؤساء الدول و الحكوماتو

                                                             
 
1)- L’article )90( , paragraphe )08(  du nouveau règlement intérieur de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples . 
  

 .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب)02(و ) 01(الفقرة  )91(المادة   -) 2
  
  .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب )04(و ) 03(الفقرة  )91(المادة  -)3
  
  .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب) 92(المادة  -)4
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  الثاني المطلب

  مراسالت األفراد

تعرض المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب إلى ھذا النوع من المراسالت في     

، كما تضمنتھا الالئحة الداخلیة للجنة "المراسالت األخرى "الباب الثالث تحت عنوان 

قدیمھا ل الرابع، فحددت ھذه النصوص كیفیة تصاإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب في الف

  .و فحصھا

  الفرع األول

  تقدیم المراسلة

لتقدیم المراسلة الفردیة على مستوى اللجنة اإلفریقیة ال بد من إخطار ھذه األخیرة من     

  .مع وجوب توفرھا على مجموعة من الشروططرف أشخاص محددین، 

  أوال 

  اإلخطار

رفع المراسالت الفردیة أمام اللجنة اإلفریقیة لدى األمانة العامة لھذه األخیرة، حیث  یتم   

 یقوم األمین العام قبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة ھذه المراسالت الواردة من غیر الدول

األطراف في المیثاق، ویقدمھا إلى أعضاء اللجنة التي ال تنظر فیھا إال بطلب أغلبیة  

  .1أعضائھا

من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة أن كل المراسالت المقدمة ) 93(جاء في المادة     

من المیثاق اإلفریقي یجب أن ترسل إلى رئیس اللجنة عن طریق أمینھا ) 55(طبقا للمادة 

  .العام

                                                             
  
 .اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوبمن المیثاق  )55(دة االم -)1
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مات و على األمین العام للجنة اإلفریقیة التأكد من أن ھذه المراسالت تحتوي على المعلو    

  :1التالیة

االسم، الجنسیة، توقیع صاحب المراسلة، وفي حالة ما إذا كان صاحب المراسلة  -

 .منظمة غیر حكومیة یجب توضیح اسم وتوقیع ممثلیھا الشرعیین

 .بیان ما إذا كان المدعي یرغب في إظھار ھویتھ أم ال أمام دولتھ -

اإلفریقیة معھ، و رقم الھاتف،  عنوان المدعي الذي بموجبھ تتواصل اللجنة -

 . الفاكس، و العنوان اإللكتروني إن وجدوا

 .تقریر حول موضوع المراسلة یبین مكان، تاریخ، وطبیعة االنتھاك -

 .اسم الضحیة في حالة ما إذا كان مختلفا عن اسم المدعي أن أمكن ذلك -

 .كل األجھزة العامة التي تملك معلومات حول الموضوع -

 .أسماء الدول التي قامت باالنتھاك اسم الدولة أو -

توضیحات حول احترام اآلجال المحددة في المیثاق اإلفریقي الخاصة بتقدیم ھذه  -

 .المراسالت

أو تبیان عدم  ،كل المساعي المتخذة من أجل استنفاد الطرق الطعن الداخلیة -

لتي استطاعة المدعي استنفادھا، أو عدم وجودھا، مع إرفاق المستندات و األدلة ا

  .تثبت إدعاءاتھ

بالرجوع إلى نصوص المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان  أما أصحاب الحق في اإلخطار،   

الشكاوى "، و كذلك عبارة 2"المراسالت األخرى" و الشعوب، نجدھا قد استخدمت عبارة 

إلى  أدى، وھذا ما "المراسالت الفردیة" بدال من استخدامھا لعبارة " الواردة من غیر الدول

أو  ،وجود غموض یؤدي بنا إلى االعتقاد بأن الدول غیر األعضاء في المیثاق اإلفریقي

  .3رعایاھا لھا أیضا حق التقدم بمراسالت أمام اللجنة اإلفریقیة

                                                             
   
  .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب) 02(الفقرة ) 93(المادة  -)1
  
 .من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب )55(المادة   -)2
  
  .98أیت وعراب سعدیة، مرجع سابق، ص   -)3
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من المیثاق اإلفریقي رفعت ھذا الغموض، عندما نصت على ) 65(لكن نص المادة     

یثاق كشرط أساسي لسریان أحكام ھذا األخیر إلى الم االنضماموجوب إجراء التصدیق عند 

الشكاوي التي " المراسالت األخرى" على الدول األطراف فیھ، و بالتالي یقصد بعبارة 

  .1یرفعھا األفراد أو مجموعة منھم، أو منظمة غیر حكومیة

 و ما یؤكد على ذلك ما جاء في النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و    

حیث أشارت إلى وجوب ذكر ) 02(منھ في فقرتھا ) 93(و بالضبط في المادة  ،الشعوب

الذین یقدمون المراسلة، أو ممثلي صاحب ) األفراد(اسم، جنسیة و إمضاء األشخاص

  .المراسلة في حالة ما إذا كان صاحبھا منظمة غیر حكومیة

قیة فإن ذلك إجباري فیما یخص أما فیما یخص مسألة تمثیل األطراف أمام اللجنة اإلفری    

الدول األطراف في المراسلة، أما األشخاص الطبیعیة و المعنویة األخرى یستطیعون 

  .2المثول أمام اللجنة شخصیا أو عن طریق ممثلین

تستطیع اللجنة أثناء عملیة اإلخطار أن تقوم بضم المراسالت،أو فصل بعضھا عن    

 .3بعض

 

  
                                                                                                                                                                                              

  
 . 99،  98أیت وعراب سعدیة، مرجع سابق، ص، ص نقال عن  -)1
  
 .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب )94(المادة  -)2
  
نة اإلفریقیة أنھ في حالة إذا ما تم رفع مراسلتین أو أكثر ضد نفس الدولة الطرف، و ینص النظام الداخلي الجدید للج -)3

كانت مواضیعھا تعالج نفس اآلثار المترتبة عن حالة انتھاك لحق من الحقوق، فإن للجنة أن تضم ھده المراسالت وتعتبرھا 

  .الفقرة األولى منھ) 96(للمادة طبقا  كمراسلة واحدة، وھذا أمر بدیھي كون المتھم واحد و الموضوع واحد

من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة أنھ في حالة ما إذا رأت اللجنة أن ) 96(المادة  نفس وتضیف الفقرة الثانیة من    

 .ضم مثل ھذه المراسالت ال یخدم مصلحة العدالة، فإنھ یمكنھا أن تقرر فصل ھذه المراسالت و عدم ضمھا

اللجنة أثناء إخطارھا بتعیین لكل مراسلة مقررا لھا من بین أعضائھا، أو مجموعة عمل تتولى دراسة األسئلة كما تقوم     
المتعلقة باإلخطار و القبول، و تعد توصیات توجھھا إلى اللجنة، التي تتخذ على إثرھا قرارا فیما یخص قبول المراسلة من 

.عدمھ   
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  ا نیثا

  شروط القبول

من النظام الداخلي الجدید للجنة ) 106(فیما یتعلق بشروط قبول المراسلة فإن المادة  أما   

، وتتمثل فیما التي حددت ھذه الشروط من المیثاق اإلفریقي) 56(اإلفریقیة تحیلنا إلى المادة 

  :یلي

 .اسم مرسلھا و لو طلب إلى اللجنة عدم ذكر اسمھ    -

ة اإلفریقیة أو مع المیثاق اإلفریقي لحقوق أن تكون متماشیة مع میثاق منظمة الوحد -

 .اإلنسان و الشعوب

 .أال تتضمن ألفاظا مسیئة للدولة المعنیة أو مؤسساتھا أو منظمة الوحدة اإلفریقیة -

 .أال تقتصر على تجمیع األنباء التي تبثھا وسائل اإلعالم الجماھیریة -

 .أن تأتي بعد استئناف وسائل اإلنصاف الداخلیة -

تقدم للجنة خالل فترة زمنیة معقولة من تاریخ استنفاد طرق الطعن الداخلیة أو  أن -

 .من تاریخ الذي حددتھ اللجنة لبدء النظر في الموضوع

أال تتعلق بحاالت تمت تسویتھا طبقا لمبادئ میثاق األمم المتحدة و میثاق المنظمة  -

 .الوحدة اإلفریقیة و أحكام المیثاق اإلفریقي

قرار حول قبول  باتخاذ ،جنة أخیرا بعد تأكدھا من توفر الشروط الضروریةتقوم الل    

وتحیل المراسلة إلى الدورة التالیة  ،المراسلة، فإذا كان قرارھا یتضمن القبول تعلم األطراف

لفحص موضوعھا، أما إذا كان قرارھا یتضمن الرفض تعلم األطراف، وتلحق قرارھا إلى 

تھا، مع إمكانیة مراجعة ھذا القرار في حالة تلقیھا طلب من التقریر السنوي الخاص بأنشط

 .1طرف صاحب المراسلة یضم وقائع جدیدة

  

                                                             
  
  .دید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوبمن النظام الداخلي الج)107(المادة  -)1
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  الفرع الثاني

  فحص المراسلة

ال تتخذ اللجنة قرارا في موضوع المراسلة إال بعد سماع مالحظات األطراف المعنیة، و     

  .فصلھا للقضیة بشكل قضائي في حالة فشل التسویة الودیة

  أوال

  تلقي مالحظات األطراف

) 60(تمنح للمدعي مدة ستین ثم اللجنة اإلفریقیة األطراف بقبولھا النھائي للمراسلة، تعلم    

تتولى اللجنة إرسالھا إلى الدولة المدعى علیھا، و لیوما لتقدیم مالحظاتھ حول الموضوع، 

على مالحظات الطرف یوما إلعداد مذكرة دفاع ترد فیھا ) 60(لھذه األخیرة مدة ستین

یوما ) 30(وعلى المدعي أن یرد على أقوال و حجج الطرف اآلخر خالل مھلة  .المدعي

  . 1بعد إعالمھ بمذكرة دفاع الخصم

  ثانیا

  التسویة الودیة

بعد توفر اللجنة على جمیع المعلومات و المعطیات المتعلقة بالقضیة تلجأ إلى محاولة 

من  52حیة، على أساس احترام حقوق اإلنسان طبقا للمادة التسویة الودیة بین الدولة و الض

  .2المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب

وبناءا على ذلك تسخر اللجنة كافة إمكانیاتھا قصد الوصول إلى ھذه التسویة الودیة،     

،طبقا للمادة حیث تعھد إلى أحد أطرافھا أو أكثر مھمة تسھیل المناقشات بین الطرفین

  .من النظام الداخلي للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان) 109(

                                                             
  .من النظام الداخلي للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب)108(المادة  -)1
  
  .اإلنسان و الشعوب من المیثاق اإلفریقي لحقوق )52(تنص المادة  -)2
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الطرفین للتوصل إلى حل ودي من خالل  رغبة وإذا بدا للجنة اإلفریقیة ما یفید   

أن تتأكد من أن التسویة قد تأسست على احترام حقوق  علیھاالمعلومات التي تصل إلیھا، 

اإلنسان المنصوص علیھا في المیثاق اإلفریقي و كذا المواثیق األخرى المطبقة، وأنھا 

تتضمن ما یفید رغبة الطرفین في احترام القواعد التي تم االتفاق علیھا، و أن الضحیة و 

  .1یة و رضوا بشروطھاعند االقتضاء ورثتھ قد قبلوا فعال بالتسویة الود

  :2و تقوم اللجنة بعدھا بإعداد تقریر یتضمن ما یلي    

 .ملخص الوقائع -

 .شرح مضمون ما توصل إلیھ األطراف لتسویة القضیة -

توصیات اللجنة المتعلقة باإلجراءات المتخذة من قبل األطراف لضمان تنفیذ  -

 .التسویة

األطراف على احترام ما ورد اإلجراءات المتخذة من طرف اللجنة من أجل حمل  -

 .في التسویة

  ثالثا

  التسویة القضائیة

أشھر، ) 06(ما اتفق علیھ من خالل إجراء التسویة الودیة في مھلة في حالة عدم تنفیذ     

أو في حالة تنفیذ االتفاق بما یخالف توصیات اللجنة و اإلجراءات التي اتخذتھا، تقرر اللجنة 

  .3متابعة فحص القضیة بشكل قضائيبناءا على شكوى من المدعي 

لتتخذ قرارا حول موضوع المراسلة،  ،فتعید اللجنة بعدھا فحص مالحظات الطرفین    

  یكون ممضیا من طرف األمین العام للجنة و یبقى سریا، و ال یجوز إعالم الطرفین بھذا 

                                                             
  .من النظام الداخلي للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب )05(الفقرة  )104(المادة  -)1
  
  .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب )06(الفقرة )109(المادة  -)2

 
  .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب) 07(الفقرة  )109(المادة  -)3
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  یقوم األمین ل 1القرار إال بعد الترخیص بنشره من طرف مؤتمر الرؤساء الدول و الحكومات

  .2إمكانیة نشر القرار یوما) 30(العام لھذا األخیر بإعالم الطرفین خالل 

قصد  ،یوما) 180(جنة تمنح ھذه األخیرة ألطراف القضیة مدة للاو من أجل تنفیذ قرار     

إعالم اللجنة كتابیا باإلجراءات المتخذة أو التي سیتم اتخاذھا، فإذا لم تمتثل لھذا اإلجراء 

یوما أخرى من تاریخ ) 90(تعید اللجنة تذكیر األطراف بذلك ، و تمنح لھا مدة تسعین

  .3التذكیر

تابع ولضمان المراقبة الفعلیة تعین اللجنة مقررا من بین أعضائھا لكل مراسلة، كي ی   

مدى اتخاذ األطراف لإلجراءات الالزمة قصد تنفیذ توصیات اللجنة ، و یقدم تقریره في كل 

التي بدورھا تخطر المجلس التنفیذي لإلتحاد اإلفریقي عن كل ما  ،دورة عادیة لھذه األخیرة

  .4من شأنھ أن یعبر عن عدم احترام األطراف لتوصیات اللجنة

  

  

  

  

  

  

                                                             
من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق  )01(الفقرة )112(و المادة  )03(و ) 01( الفقرة)110(ادة الم -)1

الدول و الحكومات،  اإلنسان و الشعوب، كما یجوز للجنة نشر قرارھا على موقع اإلنترنت بعد إذن من مؤتمر رؤساء
اف أو من تلقاء نفسھا مدة ثالث سنوات على اتخاذ ذلك القرار تراجع قرارھا بناءا على طاب من أحد األطرولھا أیضا أن 

  .على أن یقدم طلب المراجعة في خالل ثالثة أشھر من تاریخ اكتشاف الوقائع الجدیدة
  
من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و  3، 2، 1/ )111(و المادة ) 04(الفقرة )110(المادة  -)2

   .الشعوب
  
  .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب) 02(الفقرة  )112(المادة   -)3
  
  .من النظام الداخلي الجدید للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب )08(و )07(الفقرة  )112(المادة  -)4



34 
 

  الفصل الثاني

اآللیة المشتركة بین المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب و االتفاقیة 

  )الجھاز القضائي (  األوروبیة لحقوق اإلنسان و حریاتھ األساسیة

النظام الرقابي األوروبي بشأن حمایة حقوق  و یشترك كل من النظام الرقابي اإلفریقي    

في اعتمادھما آلیة الجھاز القضائي، غیر أن النظام األوروبي كان ھو األول في اعتماده 

ھذه اآللیة، وذلك بالموازاة مع المصادقة على االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان و حریاتھ 

الملحق بذات  )11(توكول رقم ، لیتم إجراء تعدیل بمقتضى البرو1950األساسیة سنة 

، حیث استبدل اللجنة و المحكمة 1998االتفاقیة الذي دخل حیز التنفیذ في نوفمبر 

  .األوروبیتین بمحكمة جدیدة و دائمة

في حین نجد في النظام الرقابي اإلفریقي أنھ بالرغم من المصادقة على المیثاق اإلفریقي     

 1998ال في سنة إم تظھر ھناك محكمة إفریقیة ، ل1981لحقوق اإلنسان و الشعوب سنة 

الملحق بذات المیثاق، و دخل حیز  المتضمن إنشاء محكمة إفریقیة بمقتضى البروتوكول

دولة، لتباشر بعد ذلك  )15(بعد استكمال النصاب القانوني و ھو  2004التنفیذ في جانفي 

  .15/12/2009اختصاصاتھا و تصدر أول قرارھا في 

  . ا اإلجراءات المتبعة أمامھماذكو تشكیلة المحكمتین،في ھذا الفصل بدراسة  و سنتطرق    

  المبحث األول

  تشكیلة المحكمتین

نص كل من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب، و االتفاقیة األوروبیة للحقوق     

و األوروبیة  اإلنسان و حریاتھ األساسیة، و كذا النظامین الداخلیین للمحكمتین اإلفریقیة

األخیرتین، ، و انفردت االتفاقیة األوروبیة و النظام الداخلي  لھتینعلى التشكیلة المكونة 

في حین ال نرى ذلك موجودا ال  ،للمحكمة األوروبیة بتوضیح الجانب الھیكلي لھذه األخیرة

  . في البروتوكول المنشئ للمحكمة اإلفریقیة، وال في نظامھا الداخلي
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  ل المطلب األو

  التشكیل الشخصي للمحكمتین

یتمثل التشكیل الشخصي الذي تتكون منھ كل من المحكمتین اإلفریقیة واألوروبیة في كل     

من القضاة الذین یعتبرون أھم األشخاص فیھا، إضافة إلى رئیس المحكمة الذي یسھر على 

السیر الحسن لھا، إلى جانب قلم كتاب المحكمة، و لكل شخص من ھؤالء نظامھ الخاص 

  . ینھ و كذا المھام المنوطة بھ على مستوى المحكمةالذي یحدد كیفیة تعی

  الفرع األول

  القضاة

قاضیا منتخبون لمدة  )11(تتشكل المحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب من     

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، و یمارسون مھامھم لمدة غیر منتھیة إلى غایة  )06(ستة

إجراء انتخاب جدید إلعادة تعیین قضاة آخرین، و یتم اختیارھم من الدول األعضاء،  ومن 

بین األشخاص ذوي الكفاءات العلیا في مجال القانون و القضاء المتعلقین بحقوق اإلنسان و 

  . 1الشعوب

لكل دولة طرف صادقت على البروتوكول المنشئ للمحكمة اإلفریقیة تقدیم یحق     

مرشحین، و یقوم األمین العام لمنظمة الوحدة اإلفریقیة بإعداد قائمة المرشحین  )03(ثالثة

في خالل ثالثین یوما قبل انتخاب القضاة الفائزین، و یراعى في انتخابھم التقسیم 

  .3، و كذا نوع الجنس2الجغرافي

                                                             
 
1) - l’article (11) du protocole relatif a la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples portant création d’une cour africaine des droits de l’homme et des peuples. 
 

إفریقیا الوسطى قاضیان، إفریقیا الشرقیة  :التقسیم التالي 2004اقترحت اللجنة اإلفریقیة في بیانھا الصادر في  - )2
   .ة قاضیان، إفریقیا الشمالیة قاضیان، إفریقیا الغربیة ثالثة قضاةقاضیان، إفریقیا الجنوبی

  
من البروتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب المتضمن إنشاء المحكمة  14، 13، 12المواد  - )3

  .اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب
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و یكون الحق في االنتخاب للدول التي صادقت على البروتوكول فقط دون غیرھا من     

الدول األخرى حتى و لو صادقت على المیثاق اإلفریقي، و یكون انتخاب القضاة عن طریق 

االقتراع السري على مستوى المجلس التنفیذي لإلتحاد اإلفریقي، و یجب المصادقة على 

  . 1مؤتمر رؤساء الدول و الحكوماتالنتائج النھائیة من قبل 

فإنھا  )11(أما بالنسبة لتشكیلة المحكمة األوروبیة الجدیدة بمقتضى البروتوكول رقم     

لعدد األطراف السامیة المتعاقدة في ھذا البروتوكول،  2تتكون من عدد من القضاة مساو

األول  االنتخابینتخبون لمدة ستة سنوات، وتنتھي عضویة نصف القضاة المختارین عند 

  . 3سنوات)03(بعد انقضاء ثالث

 رشحینتالمالملحق باالتفاقیة األوروبیة على أن یخضع  )11(وحرص البروتوكول رقم     

استجوابات یجریھا البرلمان األوروبي في جلسات خاصة، حیث  إلى يقاضالنصب مل

أنشئت في ھذا الغرض لجنة مؤقتة خاصة بھذا المھام للتأكد من توفر الكفاءة الالزمة لقیام 

  . 4بمھامھا كما ینبغي المحكمة

ونفس الشيء فیما ھو مقرر على القضاة في المحكمة األوروبیة، فإن قضاة ھذه األخیرة     

  .5ن مھامھم بصفة دائمة إلى غایة انتخاب قضاة آخرینیمارسو

أو إداري أو أیة مھنة من ،كما ال یحق للقضاة المنتخبین أن یمارسوا أي نشاط سیاسي     

  شأنھا أن تؤثر على استقاللیتھم، إذ على كل قاض أن یعلم رئیس المحكمة عن

  

                                                             
 
1) Sohayer Belhassen, Guide de Pratique, la Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples, p 43, in : www.fidh.org  
 

  ).11(من االتفاقیة األوروبیة المعدلة بالبروتوكول رقم  (01)الفقرة  (23)والمادة (20)انظر المادة - )2
  
 .قاض (45)یبلغ عددھم حالیا  - )3
  
  .82عبد الوھاب، مرجع سابق، ص  شیتر - )4
  
  .من النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة )03(الفقرة  )02(المادة  - )5
   

http://www.fidh.org
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  .1كل األنشطة التي یقوم بھا 

ة في المحكمة األوروبیة، فإنھ على كل قاض أن یخطر رئیس و لضمان استقاللیة القضا    

قضیة، أو  في من أداء مھامھ، إذ یمنع علیھ أن ینظر القاضيالغرفة عن كل ما یمنع ھذا 

یشارك في فحص دعوى ما بسبب المصلحة الشخصیة، أو أنھ قد سبق أن نظر فیھا بصفتھ 

ان قد عبر على رأیھ الشخصي في ممثل ألحد أطرافھا أو بصفتھ محامي أو مستشار، أو ك

  . 2القضیة عالنیة قبل النظر فیھا ما یضعف نزاھتھ

ویتمتع قضاة المحكمة اإلفریقیة بنفس االستقاللیة، كما یجوز متابعتھم حتى بعد انقضاء     

أو أحكامھم أو حججھم أثناء  ،مدة عضویتھم في حالة وجود خرق فیما یتعلق بانتخابھم

یتمتعون بكافة االمتیازات و اإلمكانیات التي تكفل لھم السیر الحسن ممارسة لمھامھم، و 

  .3لمھامھم

كما یجوز توقیف القاضي عن النظر في قضیة ما إذا كان یحمل جنسیة الدولة التي ھي     

طرف في ھذه القضیة، و یتم تعیین قاض آخر یحل محل القاضي الرسمي لمدة مؤقتة قصد 

  .4ا تم توقیف القاضي األولالفصل في القضیة التي بسببھ

و فیما یخص انتھاء والیة القضاة و شغلھم لمناصبھم فإن قضاة المحكمة األوروبیة     

نتھي مھامھم إذا انتھت مدة عضویتھم و لم یتم تجدیدھا، و بعد استبدالھم یستمرون في ت

النظر في القضایا التي كانت معروضة علیھم، كما یتوقفون عن عملھم عند بلوغھم السن 

                                                             
  
 من النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة  و) 04(من البروتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي و المادة ) 18(المادة  – )1

  ).11(من االتفاقیة األوروبیة المعدلة بالبروتوكول رقم ) 03(الفقرة ) 21(المادة 
  
  .من النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة  )28(المادة  - )2
  
  .من البروتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب )17(المادة  - )3
  
 .من البروتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب )22(دة االم - )4
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السبعین، أو إذا تم عزل القاضي من منصبھ بقرار صادر بأغلبیة ثلثي قضاة اآلخرین، أو 

  .1في حالة االستقالة

و في حالة  ،ن انتھاء مھامھم یتوقف بانتھاء مدة والیتھمإف اإلفریقیةأما قضاة المحكمة     

أو بتقدیم استقالة  ،عدم تجدیدھا أو بالعزل عن طریق األغلبیة المطلقة للقضاة اآلخرین

لذي علیھ إخطار األمین العام لمنظمة الوحدة اإلفریقیة الذي بدوره یعلن الرئیس المحكمة 

  .2وجود منصب شاغرعن 

  الفرع الثاني

  رئیس المحكمة

الملحق بالمیثاق  )11(من البروتوكول رقم  )01(في فقرتھا  )21(نصت المادة     

اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب، أن قضاة المحكمة اإلفریقیة یختارون من بینھم رئیسا 

  .قابلة للتجدید مرة واحدة 02 و نائبا لھ لمدة سنتین

من نفس المادة أن رئیس المحكمة یمارس مھامھ بصفة دائمة، و  )02(و تضیف الفقرة     

  .3یقطن في المكان الذي تتواجد فیھ مقر المحكمة

من  )02(أما فیما یخص الوظائف المنوط بھا من قبل رئیس المحكمة و نائبھ فإن الفقرة     

  . 4كمة اإلفریقیةالنفس المادة دائما تحیلنا إلى النظام الداخلي للمح

                                                             
  
من  )60(الملحق بھا و المادة  )11(من البروتوكول رقم  )24(من االتفاقیة األوروبیة و المادة   6،7/)23(المادة  - )1

  .النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة 
  
 .من البروتوكول المنشئ للمحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب) 20(و ) 19(المادة   - )2
  
فیما یتعلق بمقر المحكمة فإنھ یتحدد بالمكان الذي تحدده الجمعیة العامة، و لكن یجوز أن تنعقد في إقلیم أي دولة  - )3

ك مناسبا، و بالموافقة المسبقة للدولة المعنیة، و یجوز عضو في منظمة الوحدة اإلفریقیة عندما ترى أغلبیة المحكمة أن ذل
للجمعیة العامة أن تغیر مقر المحكمة بعد التشاور الالزم مع المحكمة ، إبراھیم أحمد خلیفة، االلتزام الدولي باحترام حقوق 

 .141، ص 2007اإلنسان و حریاتھ األساسیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 
    

 
4) - Les fonctions du président ainsi que celles du vice président sont détermine dans le 
règlement intérieure du règlement.  
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  : 1و بالرجوع إلى المحكمة اإلفریقیة فإن تلك الوظائف و المھام تتلخص فیما یلي    

 .یرأس المحكمة و یمثلھا -

 .یراقب أعمال المحكمة -

 .یقوم بترقیة نشاطات المحكمة -

 .یحضر و یقدم التقریر الدوري للمحكمة إلى مؤتمر الرؤساء الدول و الحكومات -

 . مةویحدد جلسات المحك -

أما فیما یخص رئیس المحكمة األوروبیة، فإن ھذه األخیرة تنتخب بكامل ھیئتھا رئیسا        

سنوات قابلة لتجدید، و یستمر رئیس المحكمة و  (03)لھا و نائبا لرئیس، وذلك لمدة ثالث

  .2نائبھ في ممارسة وظائفھم و اختصاصاتھم حتى یتم انتخاب خلفا لھم

أو تخلى أحدھم عن  ،محكمة أو أحد نائبیھ عن المشاركة في المحكمةإذا توقف رئیس ال      

مباشرة وظائفھ و أعمالھ قبل انتھاء مدة عضویتھ تنتخب المحكمة بكامل ھیئتھا خلفا لھم، و 

  .3ھذا الخلف یشغل منصبھ أو یستمر في أداء عملھ طوال المدة المتبقیة لسلفھ

من النظام الداخلي  (09)الوظائف التي على رئیس المحكمة القیام بھا فإن المادة  أما      

  :للمحكمة األوروبیة قد حددتھا فیما یلي

یسیر أعمال و خدمات المحكمة، كما یقوم بتمثیلھا و ینسق بینھا و بین أجھزة   -

 .المجلس األوروبي

 .رىیترأس جلسات المحكمة بكامل ھیئتھا، و جلسات الغرفة الكب -

ال في حالة ما إذا تم انتخابھ إال یشارك في فحص القضایا التي تنظر فیھا الغرف،  -

 .و كان قاضیا ینتسب إلى الدولة المعنیة

                                                             
 .ة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوبممن النظام الداخلي للمحك (11)المادة  -  )1

 
  .من النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة )02(و ) 01(الفقرة  )08(المادة  - )2
  
  .من النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة ) 04(الفقرة  )08(المادة  -)3
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أن النائبان یساعدان الرئیس و یحالن  من النظام الداخلي للمحكمة (10)و تنص المادة     

 .ؤساء اللجان أو بناءا على طلبھ، كما یقومون بمھام رتھ مكانھ أثناء عطل

 ،و إذا وجد ما یمنع رئیس المحكمة ونائباه لمباشرة أعمالھم المنوطة بھم وفقا لالتفاقیة     

أو في حالة وجودھم في إجازة قضائیة، یتولى رئاسة المحكمة أحد رؤساء الغرف المشكلة 

    .1بواسطة المحكمة بكامل ھیئتھا، حیث یتم تشكیلھا في فترة محددة

و ال یجوز أن یرئس المحكمة األوروبیة في قضیة ما  أحد أعضائھا ، إذا كانت الدولة      

المتعاقدة التي ینتمي إلیھا بجنسیتھ أحد أطراف القضیة، أو تكون قد ساھمت في انتخابھ 

  .2كقاض بالمحكمة

  الفرع الثالث

  قلم المحكمة

النظامین  فيھ و كیفیة تعیینھ لكال المحكمتین قلم كتاب، و قد تم النص على وظائف    

  .الداخلیین للمحكمتین و كذا بروتوكولیھما

 (21)فما یخص قلم كتاب المحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب ، فإن المادة        

ن المحكمة تعین قلم كتابھا لمدة خمس سنوات قابلة أمن النظام الداخلي لھا نصت على 

ن بالكفاءات الفكریة العلیا، و المعرفة القانونیة، و اإلداریة، و للتجدید، و یكون ممن یتمتعو

، كما تعین موظفین مساعدین من بین أشخاص 3اللغویة مع الخبرة الالزمة ألداء مھامھ

  . 4الدول األطراف في منظمة الوحدة اإلفریقیة

                                                             
  .من النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة (11)المادة  - )1
  
 .من النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة (13)المادة  - )2
  
  .من النظام الداخلي للمحكمة اإلفریقیة على مھام قلم كتاب المحكمة) 25(نصت المادة   - )3
  
من البروتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب المتضمن إنشاء المحكمة اإلفریقیة  )24(المادة  - )4

  .لحقوق اإلنسان و الشعوب
  



41 
 

في استقبال الدعاوى المرفوعة  أما قلم كتاب المحكمة األوروبیة فیلعب دورا ال بأس بھ     

أمامھا، و تنظیمھا و توزیعھا على الدوائر و اللجان و الغرف المختصة داخل المحكمة مما 

  . 1یضمن حسن سیر العمل داخل المحكمة

جل تحسین أداء قلم كتاب المحكمة، قصد إیجاد الترابط و أو في الواقع تم بذل الجھود من    

، ىغرفھا، و لجانھا من جھة ، و بین أقسام قلم كتابھا من جھة أخرالتماسك بین أقسامھا، و 

الوة على مكتب التسجیل بسكرتاریة المحكمة األوروبیة ع (11)فزود البروتوكول رقم 

رقم          ، و یجب التنویھ إلى أن البروتوكول)مقرري الدعاوى(قانونیة أو ما یقال لھم 

وروبیة الذي لم یدخل حیزالتنفیذ، سوف یلغي نظام الملحق باالتفاقیة األ 2004لسنة (14)

  .2السكرتاریة القانونیة

یتم انتخاب قلم كتاب المحكمة األوروبیة بواسطة ھذه األخیرة بكامل ھیئتھا باالقتراع     

الخبرات  و السري، و یجب أن یتمتع المرشحون لشغل ھذه الوظیفة بالصفات الخلقیة العالیة

عالوة على علمھم باللغات الحیة المختلفة، وكذا الخبرات الضروریة  القانونیة و اإلداریة،

  .3المطلوبة لممارستھم لھذا النوع من الوظائف

لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید، و ال یجوز عزلھ عن  4تدوم عضویة قلم كتاب المحكمة    

  .5وظیفتھ إال عن طریق القضاة مجتمعین و مصوتین بأغلبیة الثلثین

من النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة نصت  (17)فیما یتعلق بوظائفھ، نجد المادة  أما    

  : على أنھ یقوم

 .بمساعدة المحكمة في تكملة مھامھا -
                                                             

وروبیة الجدیدة  لحقوق اإلنسان، الطبعة األولى، دار الجامعة الجدیدة للنشر، عبد اهللا محمد الھوارى، المحكمة األ - )1
  .25، ص 2009مصر، 

   
  .25،26عبد اهللا محمد الھوارى، مرجع سابق، ص،ص  - )2
  
  .من النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة )01(الفقرة  )15(المادة  -)3
  
من نظامھا  )18(یتكون عدد كتاب المحكمة بالمساواة مع عدد الغرف المكونة بواسطة المحكمة، حسب المادة  - )4

  .، ویعمل على مستواه إداریون ، فنیون، مترجمون و قانونیونالداخلي
  
  .ظام الداخلي للمحكمة األوروبیةنمن ال )02(الفقرة  )15(المادة  - )5
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 .یكون مسئوال عن تنظیم نشطات مكتبھ تحت إدارة رئیس المحكمة و سلطتھ -

 .یزود الغیر بناءا على طلبھم بالمعلومات الالزمة عن المحكمة  -

ة أساسیة في بحث و إعداد الدعاوى، و القضایا المرفوعة أمام المحكمة، لھ وظیف -

 .تمھیدا إلصدار األحكام و القرارات بشأنھا

و بشكل عام یقدم الدعم القانوني و اإلداري الالزم لممارسة المحكمة لمھامھا  -

 .القانونیة

  المطلب الثاني

  التشكیل الھیكلي للمحكمتین

جدر اإلشارة إلى أن النصوص القانونیة تي للمحكمتین، فإنھ بالنسبة للتشكیل الھیكل    

المتعلقة بالمحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب سواء البروتوكول المنشئ لھا، أو 

نظامھا الداخلي لم تنص على ھیاكل المحكمة بشكل صریح، على عكس النصوص القانونیة 

  .بالمحكمة األوروبیة، التي عالجت األمر بشكل واضح ةالخاص

  الفرع األول

  ھیاكل المحكمة اإلفریقیة

رئاسة المحكمة،و مكتب  في ھیاكل المحكمة اإلفریقیة تبعا لتشكیلھا الشخصي،تتمثل     

  . 1باعتبار ھذه المحكمة ال تنعقد في إطار الغرفیخص قلم المحكمة 

  الفرع الثاني

  األوروبیةھیاكل المحكمة 

المعدل لالتفاقیة  )11(أما المحكمة األوربیة فإنھا تتشكل طبقا للبروتوكول رقم     

  :األوروبیة من الھیاكل التالیة

                                                             
).35(الشخصي للمحكمة اإلفریقیة صفحة  ا الصدد التشكیلذراجع في ھ - ) 1  
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  أوال

  الجمعیة العامة

ھیئتھا، المتضمنة لكافة القضاة الشكل الرسمي للمحكمة تعتبر الجمعیة العامة بكامل     

   فإن دورھا قلیل األھمیة، ألنھا ال تمارس إال وظائفاألوروبیة لحقوق اإلنسان، و مع ذلك 

  .1إداریة، بمعنى أنھا ال تمارس وظائف قضائیة أو استشاریة

وظائف الجمعیة  )11(ولقد حددت االتفاقیة األوروبیة المعدلة بمقتضى البروتوكول رقم     

  :2بكامل ھیئتھا و تتمثل فیما یلي

 .نائبان للرئیس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدیدانتخاب رئیس المحكمة و نائب أو  -

 .إنشاء أو تشكیل غرف المداولة و التي یتم تشكیلھا لفترة محددة من الوقت -

 .انتخاب رؤساء لتلك الغرف -

 .اعتماد النظام الداخلي للمحكمة -

 .انتخاب قلم كتاب المحكمة ومعاونیھ -

للجنة  ،أنھ یمكن بناءا على طلب من الجمعیة العامة )14(كما أضاف البروتوكول    

  .3قضاة) 5(خمس من عدد قضاتھا إلى تقلل غرفة المداولة أن الوزراء

  

  

  

  
                                                             

  
  .42عبد اهللا محمد الھوراى، مرجع سابق ص  - )1
  
.من االتفاقیة األوروبیة 26المادة  -)2  
 

  .14الفقرة الثانیة من البروتوكول رقم  26المادة  - )3
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  ثانیا

  اللجان

ما یسمى باللجان، و التي یقوم بتشكیلھا غرف المداولة ) 14(أحدث البروتوكول رقم     

بالقاضي  المقرر الذي یعھد إلیھ لفترة محددة، و یدخل في تشكیل ھذه اللجان ما یسمى 

  . 1فحص القضیة من قبل الرئیس

قضاة و تختص بالنظر في الدعاوى الفردیة یمكنھا ) 3(و تتشكل ھذه اللجان من ثالثة     

  . 2أن تعلن عن طریق اإلجماع عدم قبول الدعاوى الفردیة و یكون قرارھا قطعیا

  ثالثا

  غرف المداولة

یا و الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة األوروبیة لحقوق من أجل النظر في القضا    

      قضاة طبقا للقواعد ) 7(اإلنسان، تشكل ھذه األخیرة غرفا للمداولة مكونة من سبعة 

     .3المحددة

فھي  ،أما عن وظیفة غرفة المداولة فھي بمثابة الجھاز المألوف العادي إلصدار األحكام   

و الدعاوى المرفوعة أمام  ،ساسي لفحص كل القضایاتملك االختصاص الرئیسي و األ

و سواء تعلق األمر بقبولھا أو  ،سواء كانت دولیة أو فردیة ،المحكمة األوروبیة

  .4بموضوعھا

                                                             
  .ام الداخلي للمحكمة األوروبیة ظمن الن )49(، 48(المواد  - )1
  
  .من االتفاقیة األوروبیة  )28(المادة – )2
  
من ) 02(الفقرة ) 26(مكن للجنة الوزراء التقلیص من عددھا بناء على طلب الجمعیة العامة بمقتضى المادة ی - )3

  .الملحق باالتفاقیة األوروبیة) 11(البروتوكول رقم 
  
  .54عبد اهللا محمد الھوارى، مرجع سابق، ص  - )4
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كذلك من الوظائف التي أسندت لغرفة المداولة، وظیفة التوفیق بین األطراف المتنازعة     

بغرض التوصل إلى تسویة ودیة بین األطراف، حیث تعطي رأیا مؤقتا بخصوص النزاع، 

و في حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإنھا تصدر حكما في الموضوع، فغرفة المداولة 

أصبحت تملك الوظیفة التي خولت للجنة األوروبیة لحقوق ) 11(بمقتضى البروتوكول رقم 

 .1اإلنسان سابقا

  رابعا

  الغرفة الكبرى

عالوة  ،قاضیا) 17(تتكون الغرفة الكبرى الوحیدة على مستوى المحكمة األوروبیة من    

قضاة احتیاطیین، و یكون تشكیلھا ھذا متعددا و ذلك حسب األحوال ) 3(على وجود ثالث

، 2كما في حالة اإلحالة أو طلب الرأي، ویتم تعیین القضاة عن طریق االقتراع في كل قضیة

و في حالة تنازل غرفة المداولة عن القضیة لصالح الغرفة الكبرى فإن قضاتھا یدخلون 

  .3داولةضمن غرفة الم

من االتفاقیة ) 31(أما عن وظائف الغرفة الكبرى فقد تم تحدیدھا بمقتضى المادة    

األوروبیة، حیث نصت أنھا تبت في القضایا الفردیة المرفوعة أمام المحكمة طبقا للمادة 

من االتفاقیة األوروبیة، أو عندما تحال ) 30(و القضایا الحكومیة بمقتضى المادة  ،)34(

، كما تدرس أیضا طلبات اآلراء االستشاریة المرفوعة )43(قضیة بمقتضى المادة إلیھا ال

  .4من االتفاقیة األوروبیة) 47(بمقتضى المادة 

  

                                                             
  .من النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة) 02(الفقرة ) 24(االتفاقیة األوروبیة و المادة من ) 47(، )43(المواد  - )1
  
  .51عبد اهللا محمد الھوارى، مرجع سابق، ص  -)2
  
  . األوروبیة من النظام الداخلي للمحكمة )25(المادة  - )3
 
  .من االتفاقیة األوروبیة) 31(المادة  - )4
  



46 
 

  الثانيالمبحث 

  لمحكمتینا اإلجراءات أمام

تتلقى كل من المحكمتین اإلفریقیة واألوروبیة الدعاوى سواء كانت دولیة أم فردیة وفق      

لتقوما بعد ذلك بفحصھا ودراسة موضوعھا، لتصدر في األخیر قرارا إجراءات محددة، 

  .بشأنھا یضم النتائج النھائیة التي تم التوصل إلیھا

  المطلب األول

  الدعوى رفع

إلیصال القضایا أمام المحكمتین اإلفریقیة واألوروبیة البد من إخطارھما إذ حددت         

م ذلك ضمن شروط معینة حتى تكون الدعوى األشخاص التي لھا القیام بھذا الحق، ویت

  .مقبولة، كما تم تحدید العناصر التي یجب أن تحتویھا تلك الدعوى

  الفرع األول

  الصفة في رفع الدعوى

بالنسبة للمحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان و الشعوب یتم إخطارھا من طرف أحد        

  : 1 الجھات أو األشخاص التالیة

 ،اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب، والتي یمكنھا إخطار المحكمة اإلفریقیة) أ      

في حالة وصول إلى علمھا أن ھناك حاالت النتھاكات جسمیة لحقوق اإلنسان من طرف 

دولة صادقت على البرتوكول المنشئ للمحكمة، ویمكن لھذه اللجنة قبل دراستھا لمراسالت 

  . 2والمنظمات غیر الحكومیة بشأن قبولھا أن تحیلھا أمام المحكمةاألفراد والدول 

                                                             
  .لحقوق اإلنسان و الشعوب من البروتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي) 05(الفقرة ) 01(المادة  -  )1
  

2) souhayar Belhassen, Op-cit, pp 70, 71. 
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الدولة التي لجأت إلى اللجنة اإلفریقیة عن طریق : الدول األطراف ونجد منھا) ب     

مراسلة تضم إخطار بوجود انتھاكات لحقوق اإلنسان مرتكبة من طرف دولة ھي طرف 

ھذه اإلمكانیة ضئیلة وقلیلة االستعمال من لكن  ،)من المیثاق اإلفریقي (49) المادة(أیضا 

    .1طرف الدولة

الدولة السامیة المتعاقدة التي رفعت الدعوى ضدھا، حیث ال یمكن رفعھا أمام المحكمة     

إال بعد صدور قرار بشأنھا من طرف اللجنة اإلفریقیة، ویعد إخطار المحكمة بھذه القضیة 

 .2بمثابة طعن لقرار اللجنة اإلفریقیة

الدولة السامیة المتعاقدة التي كان رعایاھا ضحیة خرق حقوق اإلنسان المضمونة، وفي     

ق التدخل ن طریإما مباشرة أو ع: ھذه الحالة تلجأ ھذه الدولة إلى إخطار المحكمة بطریقتین

أو فرد ضد دولة طرف أخرى و  ،كطرف في قضیة رفعت من طرف منظمة غیر حكومیة

 .3رعایاھاحد كانت ھذه القضیة تمس أ

 ،المنظمات فوق الحكومیة اإلفریقیة لھا أیضا حق إخطار المحكمة اإلفریقیة - )جـ      

  .4وتضم بالخصوص اإلتحاد اإلفریقي المجموعة االقتصادیة اإلقلیمیة

واألفراد ویتوقف قبول شكواھم  ،المنظمات غیر الحكومیة التي لھا صفة مراقب -)د      

أمام المحكمة اإلفریقیة على مبدأ إعالن الدول باعترافھا المسبق باختصاص المحكمة في 

  .5تلقي ھذا النوع من الشكاوى

) 11(أما فیما یخص إخطار المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان، فإن البروتوكول رقم     

الدول  ، تتمثل فيالمخول لھا حق اإلخطارات جھالملحق باالتفاقیة األوروبیة حدد ال
                                                             

1)  - souhayar Belhassen, Op-cit, p72. 
 
2) -  Ibid, pp72,73. 
 
3 )- Ibidem, pp72, 73. et voir l’article 5/2 du Protocol facultatif. 
 

 CEMACاإلتحاد االقتصادي والمالي لغرب إفریقیا  UMAنجد من بین ھذه المنظمات اإلتحاد المغربي العربي  - )4
  .....CEFالمجموعة اإلفریقیة الشرقیة 

  
  .من النظام الداخلي للمحكمة اإلفریقیة )01(الفقرة  )33(المادة  انظر - )5
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األطراف، واألفراد أو مجموعة منھم، والمنظمات غیر الحكومیة التي تدعي أنھا ضحیة 

بأن ال تعرقل بأیة وسیلة  ھذه األخیرةانتھاك أحد األطراف السامیة المتعاقدة، وتتعھد 

  .  1الممارسة الفعلیة لھذا الحق

اد في إخطار المحكمة األوروبیة تطور تدریجیا في ھذا ومن ذلك نالحظ أن حق األفر    

حیث في وقت مضى لم تكرس االتفاقیة األوروبیة أیة مكانة للفرد في مباشرة  ،المجال

حیز التنفیذ أین  )09(شكواه أمام المحكمة األوروبیة سابقا، إلى غایة دخول البرتوكول رقم 

لیصبح حقھ مضمونا اآلن  ،األطرافأصبح حق الفرد في تقدیم شكواه اختیاري للدول 

بحیث أصبحت دراسة الشكاوى الفردیة إلزامیة على  ،)11(بمقتضى البرتوكول رقم 

المحكمة، في الوقت الذي مازال فیھ ھذا الحق معلقا أو اختیاریا أمام المحكمة اإلفریقیة 

 .2ق اإلنسان و الشعوبولحق

  الفرع الثاني

  شروط قبول الدعوى

تلجأ كل من المحكمتین اإلفریقیة واألوروبیة قبل دراستھا لموضوع الدعوى إلى         

دراسة مدى استفاء  الشكوى للشروط المنصوص علیھا في المیثاق اإلفریقي واالتفاقیة 

  .األوروبیة

تأخذ المحكمة اإلفریقیة في قبولھا للدعوى المعروضة علیھا أو رفضھا بعین         

  .روط العامة، والشروط الخاصةاالعتبار الش

  :3بالنسبة للشروط العامة فإنھا تتمثل فیما یلي       

أن تكون الدعوى موجھة ضد دولة طرف إذا كانت الدعوى دولیة أو ضد دولة  •

الفقرة  )34(طرف التي أعلنت عن قبولھا باختصاص المحكمة على أساس المادة 

                                                             
  .لحقوق اإلنسانالملحق باالتفاقیة األوروبیة  )11(من البرتوكول رقم  )34(نظر المادة ا -)1
 
 .133 ،132ص .ص ،مرجع سابق، عبد الوھاب شیتر -) 2

3)- Souhayar Belhassen, Op.cit,pp 81.82 
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أو من طرف منظمة غیر حكومیة إذا كانت الدعوى فردیة  ،من البرتوكول )06(

  .لھا صفة مراقب على مستوى اللجنة اإلفریقیة

  .یمكن أن تقدم الدعوى من طرف ممثلي أصحابھا •

ولیس بالضرورة أن یحمل المدعي جنسیة الدولة المدعى علیھا، إذا كانت الدعوى  •

  .فردیة

لمضمونة أن تكون االنتھاكات التي تثیرھا الدعوى من بین تلك التي تمس الحقوق ا •

  .في المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب

من المیثاق اإلفریقي لحقوق  )56(أما الشروط الخاصة فقد نصت علیھا المادة        

  :وھي 1من البرتوكول )02(الفقرة  )06(اإلنسان   والشعوب إذ تحیلنا إلیھا المادة 

 .أن تحمل اسم مرسلھا حتى ولو طلب عدم ذكر اسمھ •

  .تكون متماشیة مع میثاق منظمة الوحدة اإلفریقیة أو مع المیثاق اإلفریقيأن  •

نیة أو مؤسساتھا أو منظمة أن ال تتضمن ألفاظا نابیة أو مسیئة إلى الدولة المع •

            .اإلفریقیة الوحدة

 . أن ال تقتصر فقط على تجمیع األنباء التي تبنتھا وساءل اإلعالم الجماھیریة •

  .استنفاد وسائل اإلنصاف الداخلیة إن وجدتأن تأتي بعد  •

 أن تقدم أمام اللجنة خالل فترة زمنیة معقولة من تاریخ استنفاد وسائل اإلنصاف •

  .الداخلیة، أو من التاریخ الذي حددتھ اللجنة لبدأ النظر في الموضوع

 أال تتعلق بحاالت تمت تسویتھا طبقا لمبادئ میثاق األمم المتحدة ومیثاق منظمة  •

 .2الوحدة اإلفریقیة و أحكام المیثاق اإلفریقي

 

                                                             
1)-  « la cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions 
énoncées à l’article 56 de la charte ». 

  .من النظام الداخلي للمحكمة اإلفریقیة )40(المادة  -)2
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 ویمكن للمحكمة أن ترفض الدعوى إذا كانت غیر مؤسسة وعلیھا تسبیب قرارھا   

                                                                                               المتضمن رفض الدعوى، دون أن تذكر أسماء األطراف، و المھم أن تبلغھم 

  .1بقرارھا

أو ترفض الدعاوى  ،أما فیما یخص الشروط التي على أساسھا تقبل المحكمة األوروبیة     

وشروطا  ،المرفوعة أمامھا، فإنھا تضم شروطا مشتركة بین الدعاوى الدولیة والفردیة

  .خاصة بالدعاوى الفردیة

  :بالنسبة للشروط العامة والمشتركة فھي تتمثل في

أن یستخدم  :وجوب استنفاذ طرق الطعن الداخلیة ویتضمن ھذا الشرط أمرین •

المدعى علیھا، و أن یرفع كافة طرق الطعن الداخلیة في الدولة الملتمس أو الطالب 

الداخلي للدولة المدعى نون علیھ القاینص  صة حسب ماالمختشكواه إلى المحكمة 

 . 2علیھا

من االتفاقیة  )01(الفقرة  )35(أشھر وفقا للمادة ) 06(وجوب احترام مھلة  •

  .األوروبیة والتي تبدأ من تاریخ اتخاذ القرار النھائي الداخلي

 .أن ترفع طبقا ألحكام االتفاقیة األوروبیة وبروتوكوالتھا •

من ) 02(الفقرة ) 35(أما بالنسبة للشروط الخاصة بالدعاوى الفردیة نصت علیھا المادة     

  :االتفاقیة األوروبیة وتتمثل فیما یلي

 .أن ال تكون الدعوى مجھولة المصدر .1

أو إذا كانت قد عرضت على  ،أن ال تكون قد سبق للمحكمة وأن نظرت فیھا .2

  .ئع جدیدةوقا تتضمنھیئة  تحقیق دولة أخرى، و إذا لم 

                                                             
.من النظام الداخلي للمحكمة اإلفریقیة) 38(المادة  -)1   
  

           .95 -94ص ص  ،مرجع سابق ،عبد اهللا محمد الھواري .- )2
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مؤسسة التي ال تحمل أیة خرقات أو انتھاكات لالتفاقیة الوال تقبل الدعاوى غیر     

  .وال الدعاوى ذات الطابع التعسفيو بروتوكوالتھا، األوروبیة 

شرطا  ،حیز التنفیذ بعد الذي لم یدخل )14(من البروتوكول ) 35(كما أدخلت المادة     

یمكن للمحكمة أن تعلن عدم قبول الطلب أو الدعوى إذا لم یلحق بالمدعي أي إذ جدیدا،

  .خطیرضرر 

السالف الذكر تمكین المحكمة من استبعاد ) 14(البروتوكول رقم  اواضعووقد أراد     

الدعاوى حینما یكون الضرر الذي لحق بالمدعي غیر ذي شأن أو غیر خطیر، و یرى 

 ،لة تقدیر جسامة الضرر أمر في غایة الدقة و الصعوبةأن مسأ وارىھالالدكتور محمد 

یعلق ذلك على الثقة في سلطة القضاء في التفسیر والوصول إلى حلول متوازنة و

  .1مرضیةو

یظھر من خالل المقارنة بین المحكمة اإلفریقیة والمحكمة األوروبیة فیما یخص قبول أو     

أن المحكمة اإلفریقیة مقیدة بما تحكم بھ اللجنة اإلفریقیة في ھذا الشأن،  ،رفض الدعاوى

بینما تستقل المحكمة األوروبیة لوحدھا  في قبول أو عدم قبول الدعاوى، فما یؤكد تبعیة 

من  )03(الفقرة )06( فریقیة في ھذا المجال نص المادةالمحكمة اإلفریقیة للجنة اإل

وأن للمحكمة الخیار بین النظر في الدعاوى أو  ،اإلفریقي البروتوكول الملحق بالمیثاق

  . 2إحالتھا إلى اللجنة

  

  

  

  

                                                             
  .103ص  ،مرجع سابق ،واريھعبد اهللا محمد ال -)1

  .134ص  ،مرجع سابق ،شیتر عبد الوھاب -)2
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  لفرع الثالثا

  محتوى الدعوى

یتلقى قلم كتاب المحكمة اإلفریقیة نسخة من الدعوى والتي تحتوي ملخصا للوقائع     

ولم ینص  ،1إضافة إلى الدالئل التي تدعمھا أو التي تكونت على أساسھا ،المتعلقة بالقضیة

البروتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي وال النظام الداخلي للمحكمة على العناصر التفصیلیة 

النظام الداخلي  من (34)من المادة  (02)الفقرة التي یمكن أن تضمھا الدعوى، إذ اكتفت 

والمدعى علیھا  ،باإلشارة إلى وجوب أن تضم الدعوى معلومات عمل األطراف المدعیة

  .المعلومات حول ممثلیھم وكذا

النظام  نص علیھا قدوروبیة، فأما فیما یخص محتوى الدعاوى المقدمة أمام المحكمة األ    

  .بشكل مفصل ودقیق وفرق بین الدعاوى الدولیة والدعاوى الفردیة ه األخیرةذھل الداخلي

فبالنسبة لمحتوى الدعاوى الدولیة جاء في النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة على أنھا     

  :2تحتوي

  .اسم الطرف المتعاقد الذي قدمت الدعوى ضده -   

  .عرض للوقائع -   

  .عرض النتھاكات الحقوق المضمونة في االتفاقیة مع األدلة -   

  ).أشھر 6طرق الطعن الداخلیة، ومدة  داستنفا(عرض المالحظات المتعلقة بالقبول  -   

موضوع الدعوى والخطوط العریضة المتعلقة بطلبات الترضیة العادلة طبقا للمادة  -   

  .من االتفاقیة األوروبیة )41(

  .نسخ حول الوثائق التي تحتوي على قرارات قضائیة متعلقة بموضوع الدعوى -   
                                                             

  .من النظام الداخلي للمحكمة الفریقیة )04(الفقرة ) 34(المادة  -) 1
 
  . من النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة )46( المادة -)2
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  .اسم وعنوان األشخاص المعینین كأعوان ورعایا -   

من النظام الداخلي  للمحكمة األوروبیة أن الدعوى سواء  )45(وجاء في نص المادة    

 وممضیة من طرف صاحبھا أو ممثلھا ،الدولیة یجب أن تقدم في شكل كتابي الفردیة أو

یجب على ممثلیھ أن  ،النظام نفس من )36(وفي حالة تمثیل صاحب الدعوى طبقا للمادة 

  .یحصلوا على وكالة منھ أو سلطة مكتوبة

  :1أما بالنسبة للدعاوى الفردیة فإنھا یجب أن تحتوي على العناصر التالیة - 

  .عنوان المدعيو الجنسیة، الجنس، المھنة ،تاریخ المیالد ،اسم •

      .وإذا اقتضى األمر أسماء، مھنة وعناوین ممثلیھ •
  .راف المتعاقدة المدعى علیھاالطرف أو األط •

  .عرض موجز للوقائع •

  .عرض موجز النتھاكات المخالفة لالتفاقیة واألدلة التي تدعمھا •

عرض موجز یحتوي على احترام المدعي لشروط قبول الدعوى المنصوص  •

  .من االتفاقیة )01(الفقرة ) 35(علیھا في المادة 

موضوع الدعوى والخطوط العریضة المتعلقة بطلب الترضیة العادلة طبقا للمادة  •

  .من االتفاقیة )41(

نسخ عن كل الوثائق المتعلقة بالقرارات القضائیة وغیرھا والتي تعني موضوع  •

  .الدعوى

  :يوعلى المدع   

  .تحریر الوثائق المتعلقة بشروط قبول دعواه •

  .لقة بالقضیة إلى جھة تحقیق دولیة أخرى أو نظامیةوثائقھ المتع مأن یعلم ما إذا قد •

ار أمام المحكمة في تقدیم عرض حول األسباب التي جعلتھ یخرق قاعدة اإلشھ •

  .أراد إخفاء ھویتھحالة ما إذا 

                                                             
  .من النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة )01(الفقرة ) 47(نظر المادةا - )1
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وفي حالة عدم احترام ھذه الشروط فإن الدعوى یمكن أن ال تسجل وال یفصل فیھا أمام   

  .1المحكمة

  المطلب الثاني

  الدعوىفحص 

بعد إعالن المحكمتین اإلفریقیة واألوروبیة قبولھما للدعاوى المعروضة أمامھا وفقا      

ذلك وفقا  في فإنھما تتولیان فحص موضوعاتھا، وتتبع ،للشروط واإلجراءات السالفة الذكر

للنصوص التي تسیرھا إجرائین مختلفین، إذ تسعیان في بادئ األمر إلى إیجاد حل ودي 

ھذا اإلجراء یبقى أمامھما أن تفصال في القضایا بشكل  قوفي حالة إخفا ،رفینیرضي الط

  .قضائي

   الفرع األول

  التسویة الودیة

قبل التطرق مباشرة إلى تسویة القضیة بشكل قضائي، فإن كل من البروتوكول الملحق      

ینصان على إمكانیة الملحق باالتفاقیة األوروبیة  )11(والبروتوكول رقم  ،بالمیثاق اإلفریقي

في حالة ما إذا  ،إجراء تسویة ودیة للقضیة بین أطرافھا دون اللجوء إلى التسویة القضائیة

   .كانت نتیجة التسویة األولى إیجابیة ومرضیة لألطراف

على أن المحكمة "لملحق بالمیثاق اإلفریقي ا من البروتوكول )09(فقد نصت المادة      

  ."ة القضیة بطریقة ودیة طبقا ألحكام المیثاق اإلفریقيیمكنھا أن تلجأ إلى تسوی

وتتخذ  ،فبعد قبول الدعوى من المحكمة فإن ھذه األخیرة تعد تقریرا مع أطراف القضیة     

التي تكون قائمة على احترام حقوق  ،كافة التدابیر الالزمة لتسھیل إجراءات التسویة الودیة

  .1اإلنسان والشعوب المنصوص علیھا في المیثاق اإلفریقي
                                                             

  
  . من النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة  )04(، )03(، )02(الفقرات ) 47(أنظر المادة  -)1
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وتجرى إجراءات  ،وتكون المناقشات المراد منھا الوصول إلى التسویة الودیة سریة     

ھذه التسویة بالموازاة مع إجراءات التسویة القضائیة دون تدخل أو ترابط فیما بین ھذه 

وفي حالة التوصل إلى تسویة ودیة فإن المحكمة تتخذ قرارا تحدد فیھ الحل  ،اإلجراءات

  .2أو المتوصل إلیھ وكافة اآلثار المترتبة عنھ ،المتخذ

وما یجدر اإلشارة إلیھ، ھو إمكانیة إجراء تسویة ودیة من قبل أطراف القضیة دون      

ا یخص القضیة، ویجب وھذا قبل أن تتخذ المحكمة قرارھا فیم ،تدخل من طرف المحكمة

على األطراف إعالم المحكمة بكل اتفاق ودي تم التوصل إلیھ من قبلھم قصد أن تصدر 

  .3المحكمة قرارا بشأن ذلك

الفقرة ) 38(أما فیما یخص التسویة الودیة أمام المحكمة األوروبیة، فقد نصت المادة      

  یة، على أن المحكمة إذا أعلنت الملحق باالتفاقیة األوروب (11)من البرتوكول رقم  )10(

فإنھا تضع نفسھا تحت تصرف األطراف المعنیین بقصد ضمان تسویة ودیة  ،قبول الطلب

كما ھو محدد في االتفاقیة والبروتوكوالت  ،للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان

 .المضافة إلیھا

مع إجراءات التسویة وتكون اإلجراءات الخاصة لھذه التسویة سریة، وبالموازاة      

 .4دون أن یكون ھناك تداخل بین ھذه اإلجراءات ،القضائیة

  

  

                                                                                                                                                                                              
  .من النظام الداخلي للمحكمة اإلفریقیة )01(الفقرة ) 57( المادة -)1
  
 .   من النظام الداخلي للمحكمة اإلفریقیة )03(، )02(الفقرتان ) 57(المادة  -) 2
  

 
3)-L’ article (56) du règlement intérieure de la Cour africaine.  
 

من  )02(الفقرة ) 62(الملحق باالتفاقیة األوروبیة والمادة  )11(من البروتوكول رقم  )02(الفقرة ) 38(المادة  -)4
  .االوروبیة النظام الداخلي للمحكمة
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وإذا تم التوصل إلى تسویة ودیة تقوم المحكمة بشطب القضیة من قائمة قضایاھا بقرار      

  .1یقتصر على ملخص للوقائع والحل الذي تم التوصل إلیھ

ھو أن النظام الداخلي للمحكمة  ،وما یمكن اإلشارة إلیھ أو استنتاجھ بشأن التسویة الودیة     

اإلفریقیة استمد اإلجراءات في ھذا المجال من اإلجراءات المتبعة في النظام األوروبي إذ 

 .تكاد تكون المواد متطابقة تماما

  الفرع الثاني

  التسویة القضائیة

أن إجراءات التسویة الودیة تسري بالموازاة مع إجراءات  ،نفاآق اإلشارة إلیھ بكما س     

وتكون ھذه األخیرة ھي الفاصلة في القضیة في حالة عدم التوصل إلى  ،التسویة القضائیة

  .األطراف يتسویة ودیة ترض

  أوال

  المستنداتتقدیم جلسات وال عقد

الجلسات أمام المحكمتین اإلفریقیة واألوروبیة علنیة، ویمكن لھما أن تقررا  تكون     

أو بناء على طلب أحد األطراف أو لوجود  ،إجراء الجلسات بطریقة سریة من تلقاء نفسھا

  ظروف استثنائیة تستدعي أن تكون الجلسة كذلك، وعلى المحكمة إذا قرت ذلك أن تبرر 

  .2قرارھا

في المحكمة اإلفریقیة حتى یتم الفصل في قضیة ما یجب أن تجتمع على األقل بسبعة      

في حین یتم الفصل في القضیة أمام المحكمة األوروبیة على مستوى غرفة  ،1قضاة

  .أو الغرفة الكبرى في حالة ما إذا تم إحالة القضیة إلیھا من قبل غرفة المداولة  ،المداولة

                                                             
من النظام الداخلي  )03(الفقرة ) 62(الملحق باالتفاقیة األوروبیة والمادة  )11(من البروتوكول رقم  )39(المادة  -)1

 .للمحكمة
  
 .االتفاقیة األوروبیة من) 40(من النظام الداخلي للمحكمة اإلفریقیة والمادة  )43(نظر المادة ا -) 2
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أن تطلب من األطراف  ،اإلفریقیة قبل بدء النقاشات حول موضوع القضیةللمحكمة      

استخراج وتقدیم كافة الوثائق التي تراھا ضروریة ومعینة بالقضیة، كما تستطیع أیضا أن 

لحقوق تستدعي من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد األطراف ممثلین عن اللجنة اإلفریقیة 

ة أو شھادة أو خبرة من شأنھا أن تساعد في السیر الحسن لتقدیم أدل اإلنسان و الشعوب،

مؤسسة من أجل تقدیم  أوأیةخر آللفصل في القضیة، كما لھا أیضا أن تستدعي أي شخص 

  .2المعلومات أو تقدیم تقریر حول النقاط المحددة

األوروبیة  الملحق باالتفاقیة )11(من البروتوكول رقم  )02(الفقرة ) 40(تنص المادة      

أن المستندات المودعة لدى المسجل تكون متاحة للعامة ما لم یقرر رئیس المحكمة خالف 

  .ذلك

  ثانیا

  تبادل النقاشات أثناء الجلسة

یقوم الرئیس أو القاضي الذي یمثلھ بالنسبة للمحكمة اإلفریقیة، ورئیس غرفة المداولة      

أو  األطرافنقاشات وإعطاء الكلمة لممثلي بالنسبة للمحكمة األوروبیة بتسییر وتنظیم ال

  .3مستشاریھم، وكذلك ممثلي اللجنة اإلفریقیة أمام المحكمة اإلفریقیة

قصد  آخرینأو الخبراء أو أي أشخاص  ،یمكن أیضا أثناء تبادل اآلراء استدعاء الشھود    

والذین یؤدون القسم بعد التأكد من  ،المشاركة في القضیة من طرف قلم كتاب المحكمة

  .4ھویتھم

                                                                                                                                                                                              
1)- L’article (23) du Protocol facultatif à la charte africaine.  
 

  .من النظام الداخلي للمحكمة اإلفریقیة )45(و ) 41(المواد  انظر -)2
  
  .من النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة) 63(من النظام الداخلي للمحكمة اإلفریقیة والمادة ) 44(المادة  -)3
  
  .من النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة) 65(من النظام الداخلي للمحكمة اإلفریقیة والمادة ) 46(المادة  -)4
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وكذا الشھود و  ،ویجوز ألي قاضي طرح أسئلة على ممثلي األطراف أو مستشاریھم     

الخبراء وكل األشخاص اآلخرین الممثلین أمام المحكمة، كما یجوز ذلك لممثلي األطراف 

  .   1على أن یكون ذلك تحت سلطة الرئیس أو القاضي

  :2ما یلي ىعداد محضر الجلسة من قبل قلم كتاب المحكمة والذي یشیر إلویتم إ     

                تشكیلة المحكمة بالنسبة للمحكمة اإلفریقیة، وتشكیلة الغرفة بالنسبة للمحكمة  -        

  .األوروبیة

  .قائمة األشخاص الممثلین أمام المحكمة -       

  .خبراء واألشخاص المتدخلیناسم ولقب وعنوان الشھود وال -       

  .  نصوص اإلعالنات المتخذة واألسئلة المطروحة وأجوبتھا -       

  . نصوص حول كل القرارات التي اتخذتھا المحكمة أو غرفة المداولة -       

األطراف نسخة من محضر الجلسة بعد مراقبتھا أو تصحیحھا من قبل  ممثلوویتلقى       

  .رئیس المحكمة أو رئیس غرفة المداولة

قشات وتبادل اآلراء طرح أیة أدلة أو وقائع جدیدة انموال یجوز لألطراف بعد غلق باب ال -

  .3م تسجیل ھذا المحضر في أمانة المحكمةتوسی

فإن  ،الغرفة الكبرى على مستوى المحكمة األوروبیةأما فیما یخص الدعوى أمام      

النصوص التي تطبق أمام غرفة المداولة ھي ذاتھا النصوص التي تطبق أمام الغرفة  

الكبرى، فعندما تثیر القضیة المنظورة أمام غرفة المداولة مسألة خطیرة تؤثر على تفسیر 

قرار في مسألة منظورة أمام غرفة كان لل تىم االتفاقیة أو البروتوكوالت الملحقة بھا، أو

 وقتیجوز لغرفة المداولة في أي  ،المداولة أثر یتناقض مع حكم أصدرتھ المحكمة من قبل

                                                             
  .من النظام الداخلي للمحكمة األوروبیة) 68(اإلفریقیة والمادة من النظام الداخلي للمحكمة ) 47(المادة  -)1
  
  .من النظامین الداخلیین للمحكمتین اإلفریقیة واألوروبیة على التوالي )70(و ) 48(لمواد ا -)2

 
  .من النظام الداخلي للمحكمة اإلفریقیة) 50(و) 49(لمواد ا -)3
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ما لم  ،ن االختصاص القضائي لغرفة المداولة الكبرىعقرارھا أن تتخلى لقبل إصدارھا 

   .1رض أحد األطراف في القضیةیعت

من تاریخ حكم غرفة  أشھر )03(یجوز ألي طرف في القضیة أن یطلب خالل فترة      

  .    2المداولة وفي األحوال االستثنائیة إحالة القضیة إلى غرفة المداولة الكبرى

في اختصاصھا القضائي، حیث أنھا تكون  إذا الغرفة الكبرىنظام  ن خصوصیةكمت     

مختصة بناء على طلب من غرفة المداولة أو بناء على طلب من أحد األطراف في 

   .3القضیة

  المطلب الثالث

  الدعوى الحكم في

فحص الدعاوى من قبل المحكمتین اإلفریقیة واألوروبیة تقومان بإصدار قرارات  بعد    

  .بشأنھا یحمل مضمونھا النتائج النھائیة المتوصل إلیھا، لتتولى الجھات المعنیة تنفیذھا

  الفرع األول

  صدور الحكم

یة یتم إصدار األحكام القضائیة في الدعاوى المرفوعة أمام كل من المحكمة اإلفریق     

ومن خاللھا یتم التوصل إلى نتائج نھائیة توحي أو تقضي إما بوجود أو عدم  ،واألوروبیة

وجود انتھاك لحقوق اإلنسان، فإن لم یكن ھناك ما یشیر إلى وجود انتھاك لحقوق اإلنسان 

 مالمعترف بھا في كل من المیثاق اإلفریقي واالتفاقیة األوروبیة، فإنھا تحكمان بعد

    .4التأسیس

                                                             
  .121 – 120ص .ص ،مرجع سابق ،واريھاهللا محمد ال عبد -)1
  
  .من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان و الحریات األساسیة) 01(الفقرة ) 43(أنظر المادة  -)2
  
  .120ص . ،مرجع نفسھ الھوارى، اهللا محمد عبد -)3
  
  .139، مرجع سابق، ص شیترعبد الوھاب -)4
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التي تلي یوما  )90(فبالنسبة لصدور قرار المحكمة اإلفریقیة، فإنھ یتم اتخاذه في خالل      

غلق التحقیقات فیما یخص القضیة بأغلبیة القضاة الحاضرین، ویتم إصداره في جلسة علنیة 

        .1ویكون مسببا

قیة لحقوق لھا أھمیة كبیرة، فعلى عكس اللجنة اإلفری یوما )90(ولعل تحدید مدة      

اإلنسان التي ال تتقید بأیة مدة إلصدار قراراتھا فیما یخص المراسالت التي رفعت أمامھا، 

  .2ما قد یجعلھا تتماطل في ذلك

ویضمھ إلى القرار  ،ویحق لكل قاضي یعارض حكم المحكمة أن یضع رأیھ الشخصي     

      .3الذي تم اتخاذه باألغلبیة ویرجح صوت الرئیس في حالة التساوي ،النھائي للمحكمة

 )11(فال البرتوكول رقم  ،التي تصدرھا المحكمة األوروبیة القرارتأما فیما یخص      

واكتفت المادة  ،على كیفیة اتخاذ القرار أو حكم المحكمة نصا وال النظام الداخلي للمحكمة

في الشكاوي الفردیة من  تبت من االتفاقیة األوروبیة بالنص على أن الغرف ھي التي )29(

حیث الشكل والموضوع، وفي الشكاوي الحكومیة من حیث الشكل والموضوع طبقا 

 . االتفاقیةمن  )34( و)33(للمادتین 

إذا ا على حدا إال میتخذ كل واحد منھ ،یف المادة أن قراري الموضوع والشكلضوت     

 .قررت المحكمة وفي الحاالت االستثنائیة خالف ذلك

  

                                                                                                                                                                                              
  
  .الملحق بالمیثاق اإلفریقيمن البروتوكول ) 06(، )05(، )02(، )01(الفقرات )28(المادة  -)1
  
من النظام الداخلي للمحكمة ) 60(من البرتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي و م ) 07(الفقرة ) 28(أنظر المادة  - )2

  .اإلفریقیة
 
3)- Souhayer Belhassen, Op- cit, p 125. 
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) 02(الفقرة  )25(ویتم إشھار األحكام النھائیة الصادرة من كل المحكمتین طبقا للمادة      

من االتفاقیة األوروبیة فیما  )03(الفقرة ) 44( والمادة ،یخص أحكام المحكمة اإلفریقیةفیما 

    .1یخص المحكمة األوروبیة، وذلك تحت سلطة قلم كتاب المحكمة

األوروبیة على أن قراراتھا تصدر باللغة الفرنسیة أو  حكمةوینص النظام الداخلي للم    

  . 2ن واحدآاإلنجلیزیة أو بذات اللغتین في 

 من )64(وتضیف المادة  فریقیة،اإل یتلقى أطراف القضیة نسخة من قرار المحكمة    
وكذا مؤتمر رؤساء الدول  ،أنھ یجب تقدیم نسخة للجنة اإلفریقیة حكمةالنظام الداخلي للم

  .مؤسسة معنیة بالقضیة والحكومات، ولجنة اإلتحاد اإلفریقي وكل شخص أو

نرى أن  ،وبالمقارنة بین المحكمة اإلفریقیة والمحكمة األوروبیة في ھذا الشأن     

البرتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي یحرص على ضرورة إصدار المحكمة لقرارھا في 

وكذلك في سیر اإلجراءات، بینما تركز االتفاقیة األوروبیة على قاعدة حجیة  ،أسرع وقت

یصبح حكما نھائیا حائزا  ،من صدور الحكم أشھر )03(الشيء المقضي فیھ أي بمرور 

  .3یھلقوة الشيء المقضي ف

وبالتالي ال یمكن لألطراف استئناف األحكام الصادرة من المحكمة األوروبیة إال في      

وفي الحاالت االستثنائیة  ،أشھر من تاریخ صدور الحكم من الغرفة العادیة )03(ظرف 

الملحق باالتفاقیة األوروبیة  )11(من البروتوكول رقم  )43(و ) 03(المحددة في المادتین 

  :وتتمثل ھذه الحاالت فیما یلي

إذا كانت القضیة تثیر مسألة خطیرة متعلقة بتفسیر أو تطبیق االتفاقیة األوروبیة و  -

 .بروتوكوالتھا اإلضافیة 

 .إذا كانت القضیة تثیر مسألة خطیرة ذات الطابع العام -
                                                             

  
  .من النظامین الداخلیین للمحكمتین اإلفریقیة واألوروبیة على التوالي) 78(و ) 65(المواد  -)1
  
  .نظام الداخلي للمحكمة األوروبیةمن ال) 76(المادة  -)2

  

 .140شیتر عبد الوھاب،مرجع سابق، ص   -)3
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ة الكبرى، ما لم یعارض أحد إذا تخلت الغرفة العادیة عن القضیة لصالح الغرف -

 .أطراف القضیة ذلك

) 05(إلى لجنة تتكون من خمسة  برىو یقدم طلب استئناف القضیة أمام الغرفة الك    

یكون  و تصدر حكما فیھا ،فإذا قبلت ھذا الطلب تنظر الغرفة الكبرى في المسألة ،قضاة

   .1نھائیا ال یمكن استئنافھ

  :و تكون أحكام الغرفة العادیة نھائیة في الحاالت التالیة    

 .ذا صرح األطراف بأنھم لن یطالبوا بإحالة القضیة أمام الغرفة الكبرىإ -

طلب إحالة القضیة أمام الغرفة  یتم أشھر من صدور الحكم و لم) 03(أو بعد مرور  -

 .الكبرى

 .2)43(طبقا للمادة  حالة المصاغاإلغرفة الكبرى طلب العندما ترفض لجنة  -

فالفرق بین كل من االتفاقیة األوروبیة و بروتوكوالتھا  و البروتوكول الملحق بالمیثاق      

قبالن االستئناف لكن موضوعھ یختلف، ففي تالمحكمتین  كال ھو أن ،اإلفریقي في ھذا الشأن

في حالة ظھور أدلة الوقت الذي یسمح فیھ البروتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي باالستئناف 

لحق باالتفاقیة األوروبیة یربط االستئناف بالحاالت مال) 11(جدیدة، فإن البروتوكول رقم 

االستثنائیة السابق ذكرھا، بینما لم یتطرق البروتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي إلى مثل 

  .  3ھذه الحاالت على الرغم من أھمیتھا

  

  

  

                                                             
  األوروبیةالملحق باالتفاقیة ) 11(من البروتوكول رقم ) 01(الفقرة ) 44(المادة  -)1
  
  .من االتفاقیة األوروبیة) 02(الفقرة ) 44(المادة  - )2
  
  .141 ص ،مرجع سابق ،شیتر عبد الوھاب -)3



63 
 

  الفرع الثاني

  مضمون الحكم

  :1یتضمن القرار الصادر من المحكمتین اإلفریقیة واألوروبیة العناصر التالیة      

  .تاریخ النطق بالحكم -           

  .أطراف القضیة -           

  .مستشاریھم أوأسماء ممثلي أطراف القضیة  -           

  .عرض لإلجراءات المتبعة -           

  .إلیھا أطراف القضیة أو ممثلیھمالنتائج التي توصل  -           

  .األسباب القانونیة -           

  .منطوق الحكم -           

  ).في قرار المحكمة اإلفریقیة(المصاریف التي تم إنفاقھا  -           

  .لألغلبیةأسماء القضاة المشكلین  -           

  .اإلشارة إلى النصوص الموقوفة بھا -           

  .كل القضاة الذین قدموا قراراتھم أو أرائھم بصفتھم الشخصیة -           

من االتفاقیة األوروبیة ترضیة  )41(ویتضمن حكم المحكمة األوروبیة حسب المادة     

عادلة للطرف المتضرر، في حین یتضمن القرار الصادر من المحكمة اإلفریقیة أیضا اتخاذ 

                                                             
  
  .من النظامین الداخلیین للمحكمتین اإلفریقیة واألوروبیة على التوالي )74(و  )62(المواد  -)4
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بما في ذلك التعویض العادل للضحیة طبقا لنص المادة  ،كل اإلجراءات التي تعالج الوضع

  .1من البروتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي )01(الفقرة ) 27(

  الفرع الثالث

  تنفیذ الحكم

تكتسي األحكام الصادرة من المحكمتین قوة إلزامیة تجاه األطراف المعنیة بالقضیة،      

من البروتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي على أن الدول األطراف  )30(حیث تنص المادة 

) 46(على ذلك أیضا المادة  تنصتتعھد بتنفیذ أحكام المحكمة وفي اآلجال التي تحددھا، و

 نمن االتفاقیة األوروبیة بااللتزام بالحكم النھائي للمحكمة في أیة قضیة یكونو )01(الفقرة 

  .أطرافا فیھا

على أن  ،من البرتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي )02(الفقرة ) 29(دة وتنص الما     

المجلس التنفیذي لإلتحاد اإلفریقي ھو من یراقب ویسھر على أن تكون قرارات المحكمة 

اإلفریقیة في موضع التنفیذ، ھذه الرقابة تخرج من كونھا رقابة قانونیة إلى اعتبارھا رقابة 

ربما إلى ضرورة خلق جھاز خاص یتكفل بمراقبة تنفیذ  سیاسیة، ولعل التجربة ستؤدي

في حالة عدم تنفیذ الدول لقرارات المحكمة فإن المجلس أما قرارات المحكمة اإلفریقیة، 

  .  2التنفیذي یفرض علیھا غرامات مالیة

وعلى المحكمة اإلفریقیة أن تضع تقریرا خالل كل دورة عادیة لمؤتمر رؤساء الدول      

تشیر فیھ إلى نشاطاتھا وكذا الدول التي ترفض االلتزام أو تنفیذ قراراتھا،  ،والحكومات

  .3اھتجاھاوھذا األخیر باعتباره الجھاز األصلي لإلتحاد اإلفریقي یتخذ اإلجراءات المناسبة 

                                                             
  .139شیتر عبد الوھاب، مرجع سابق، ص  -)1

  
2)-  Souhayer Belhassen, Op, cit, p 129. 
 

 .اإلفریقيمن البرتوكول الماحق بالمیثاق ) 31(المادة  - )3
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 ،1األوروبیة على تنفیذ أحكام وقرارات المحكمة األوروبیة الوزراءلجنة  تسھربینما     

تنفیذ الحكم النھائي الصادر من المحكمة برفض الدولة المحكوم علیھا  یمكن أن یشكلو

األمر الذي قد یترتب علیھ  ،لمجلس أوروباالداخلي لنظام من ا) 03(مخالفة للمادة الثالثة 

  .2تعلیق حق تلك الدولة في التمثیل

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                             
 .لحقوق اإلنسان األوروبیة االتفاقیةمن ) 02(الفقرة ) 46(المادة   -)1
 
  .131عبد اهللا محمد الھواري، مرجع سابق، ص   - )2
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  خاتمة

یتضح لنا من خالل دراستنا لھذا الموضوع مجمل اآللیات التي یعتمدھا كل من النظامین     

اإلفریقي و األوروبي بشأن حمایة حقوق اإلنسان وضمان تنفیذھا، فیظھر لنا بذلك جوھر 

  .    االختالف بینھما

التقاریر،  يللمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب، فإنھ یتخذ كل من نظام نسبةالبف    

على مستوى اللجنة اإلفریقیة لحقوق  ،وكذا المقرر الخاص والبعثات المیدانیةو المراسالت

حقوق اإلنسان، إلى جانب المحكمة  لحمایةكآلیات شبھ قضائیة  ،اإلنسان و الشعوب

نھائیة فیما یخص القضایا  قراراتھاز قضائي تصدر اإلفریقیة في ھذا المجال كج

  . المعروضة علیھا

في حین نجد أن النظام الرقابي األوروبي لم یعد كما ھوعلیھ سابقا، حیث أصبح     

بمقتضى االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان و حریاتھ األساسیة المعدلة بالبروتوكول 

یة، أي نظام التقاریر و المراسالت، فقد عرف عتمد اآللیات الشبھ القضائی ال ،)11(رقم

تطورا ھاما حیث تم إلغاء اللجنة األوروبیة لحقوق اإلنسان بكاملھا، مع اإلبقاء على 

 يالمحكمة األوروبیة كجھاز قضائي ینفرد بحمایة حقوق اإلنسان، لكن في إطار نظام قانون

رور على لجنة معینة، عكس ما جدید یخول لألفراد حق اللجوء لھذا الجھاز مباشرة دون الم

  .  ھو علیھ على المستوى اإلفریقي، أین نجد األفراد أنھم لم یحضوا بعد بھذا الحق

السبب في ھذا االختالف یكمن في مدى رغبة الدول األوروبیة في تعزیز حقوق  و لعل    

اإلنسان، و إلى ما تملكھ من خبرة في ھذا المجال خاصة و أنھا األسبق في ذلك مقارنة 

  .بالدول اإلفریقیة، إلى جانب ما تتمتع بھ من إمكانیات مادیة و بشریة

ي تخلى فیھ النظام الرقابي األوروبي عن نظامي فنستطیع القول أنھ تقریبا في الوقت الذ    

التقاریر و المراسالت، بعد اكتسابھ لتجربة في ذلك و دخولھ مرحلة جدیدة، تبنى المیثاق 

  .اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب ذات النظامین و بنفس اإلجراءات تقریبا
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ولذلك یجب على الدول اإلفریقیة بذل الكثیر من الجھود قصد الوصول إلى مرحلة ینعم     

ألنھا تعیش تخلفا كبیرا جدا في ھذا المجال، فال یقتصر ،بحقوقھ كاملة اإلنسان اإلفریقيفیھا 

األمر فقط على إیجاد آلیات أخرى، أو نظام رقابي جدید وإنما ھو وجوب تغییر نظرة 

فریقیة تجاه حقوق اإلنسان، إذ یمكن القول أنھا لم تكتسب ثقافة كبیرة في ھذا الحكومات اإل

  .   المجال، و السبب الرئیسي في ذلك ھو عدم الرغبة الحقیقیة والفعلیة في ذلك
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  35.....................................................................القضاة: الفرع األول      

  38............................................................رئیس المحكمة: الفرع الثاني      

  40...............................................................قلم المحكمة: الفرع الثالث      

  42..............................................التشكیل الھیكلي للمحكمتین: المطلب الثاني    

  42................................................ھیاكل المحكمة اإلفریقیة : الفرع األول      

  42................................................ھیاكل المحكمة األوروبیة: الفرع الثاني      

  43...................................................................الجمعیة العامة: أوال         

  44.............................................................................اللجان:اثانی         

  44...................................................................غرف المداولة :ثالثا         

                 45..................................................................الغرفة الكبرى :رابعا        

  46………………................................لمحكمتینا أمام جراءاتاإل: الثاني المبحث

  46.…….……………........................................الدعوى رفع:المطلب األول     

  46……………….................................في رفع الدعوىالصفة : الفرع األول       

  48......................................................شروط قبول الدعوى: الفرع الثاني      

  52..……………….......................................محتوى الدعوى: الفرع الثالث       

  54.……………………...................................فحص الدعوى: الثاني المطلب    

  54..…………………....................................التسویة الودیة : الفرع األول        

 56..…………………..................................التسویة القضائیة: الفرع الثاني        
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  56.....................................................المستندات تقدیمو الجلساتعقد :أوال            

  57..…………………...........................تبادل النقاشات أثناء الجلسة: ثانیا            

  59..…………………….............................الدعوى فيالحكم : المطلب الثالث     

  59..……………………….............................صدور الحكم: األول الفرع         

  63.………………........................................مضمون الحكم: الفرع الثاني         

  64......................................................................تنفیذ الحكم: الفرع الثالث         

  66.......................................................................................خاتمة

  68...............................................................................قائمة المراجع    

  70.....................................................................................الفھرس    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


