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المكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية بتكريس كحماية حقكؽ اإلنساف، كأىميا ميثاؽ األمـ  إىتمت
حقكؽ  أف، كالتي اعتبرت 1948، كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ 1945المتحدة لعاـ 

لى جانب اإلىتماـ الدكلي ظير  ىتماـ مماثؿ كبدرجات إاإلنساف مقدسة كال يجب المساس بيا، كا 
جغرافية كحضارية  عكامؿلمستكل اإلقميمي، كخاصة بالنسبة لمدكؿ التي تربط بينيا مختمفة عمى ا

أك مجمكعة الدكؿ اإلفريقية  األمريكيةمشتركة كتجمع دكؿ أكربا الغربية، أك مجمكعة الدكؿ 
 كالعربية.

المنظمات اإلقميمية، كبصفة خاصة بعد نياية الحرب العالمية الثانية إلى حيث حرصت 
كلعؿ أبرز ىذه المنظمات منظمة مجمس أكربا التي لحماية حقكؽ اإلنساف، ات إقميمية عقد اتفاقي
كألحقتيا بستة عشر بركتكككال، منظمة الدكؿ  1950األكربية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  اإلتفاقيةأبرمت 

 اإلتفاقيةك  1948عتمدت اإلعبلف األمريكي لحقكؽ ككاجبات اإلنساف لعاـ إاألمريكية التي 
اإلفريقي( التي  اإلتحادحاليا ، منظمة الكحدة اإلفريقية)1969ـ ية لحقكؽ اإلنساف لعااألمريك

، كالبركتكككؿ المنشأ لممحكمة 1981عتمدت الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لعاـ إ
، جامعة الدكؿ العربية التي اعتمدت الميثاؽ العربي لحقكؽ 1998اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف لعاـ 

 .2004ساف لعاـ اإلن

لقد تضمنت االتفاقيات كالمكاثيؽ اإلقميمية إضافة إلى نصيا عمى مجمكعة الحقكؽ 
كالحريات الكاجب عمى الدكؿ األعضاء تكفيرىا كاحتراميا، آليات تسير عمى مراقبة مدل امتثاؿ 

نضماميا أك مصادقتيا عمى ىذه المكاثيؽ كاالتفاقيات إلتزامات الممقاة عمى عاتقيا جراء دكؿ لئلال
بالبركتكككالت  أككتمثمت ىذه اآلليات في لجاف كمحاكـ إقميمية أنشأت بمكجب ىذه االتفاقيات 

 الممحقة بيا.

تطكرا في ميداف  اإلقميمية النظـلحماية حقكؽ اإلنساف، مف أكثر  األكربيالنظاـ  كيعد
تتـ ىذه الرقابة  كانت حيث، رقابة الفعمية عمى احتراـ ىذه الحقكؽكذلؾ مف حيث الحقكؽ اإلنساف، 

  أكربالحقكؽ اإلنساف كلجنة الكزراء في مجمس  األكربيةىي المجنة  أجيزةمف خبلؿ ثبلثة 



 

- 2 - 

 

كانت صبلحية المحكمة تتمثؿ في ىذه األخيرة لحقكؽ اإلنساف، كفي إطار  األكربيةكالمحكمة 
النظر في شكاكل األفراد لكف  بإمكانياالبعض، كما كاف  ضد بعضياالفصؿ في شكاكل الدكؿ 

  بتداءإ األكربيةكالمجكء إلى المجنة  ختصاصبيذا اإل األطراؼبشركط عمى رأسيا قبكؿ الدكؿ 
ا عمى المحكمة، فمـ تكف يالمقدمة ثـ تحيم حيث تقـك ىذه األخيرة بالتحقؽ مف مقبكلية الشككل

المحكمة ىيئة قضائية دائمة، كلـ تكف ذات كالية إلزامية بالنسبة لمشكاكل الفردية، فيي لـ تكف 
 .األكربيةتممؾ الصبلحية لمنظر بيذه الشكاكل، إال بناء عمى طمب المجنة 

 فاقيةاإلتالممحؽ ب 11تعرضت لتعديؿ جذرم بمكجب البركتكككؿ  األكربيةلكف آلية الرقابة 
دخميا أ، كأىـ التعديبلت التي 01/11/1998لحقكؽ اإلنساف، كالذم دخؿ حيز النفاذ في  األكربية

كبالتالي  إلزاميةكاستحداث محكمة جديدة كدائمة كذات كالية  األكربيةالبركتكككؿ، إلغاء المجنة 
مركر عمى بمكجب ىذا التعديؿ الحؽ في التقاضي مباشرة أماـ المحكمة دكف اللؤلفراد أصبح 
كدكف كجكد إعبلف خاص مف طرؼ الدكؿ، فالدكؿ بمجرد مصادقتيا عمى البركتكككؿ ىذا  ،المجنة

 15 يفبركتكككلاللممحكمة، كما تـ تطكير آلية المحكمة باعتماد  اإللزامي ختصاصيعني قبكليا اإل
 .كالمذاف لـ يدخبل حيز النفاذ بعد 16ك 

، يستمد أساسو األكربي، فيك عمى خبلؼ النظاـ اإلنسافكبالنسبة لمنظاـ األمريكي لحقكؽ 
 اإلعبلف، التي تستمد العديد مف أحكاميا مف 1969لعاـ  األمريكية لحقكؽ اإلنساف اإلتفاقيةمف 

 1948لعاـ  العالمي لحقكؽ اإلنساف كاإلعبلف، 1948لعاـ  ككاجباتو اإلنسافاألمريكي لحقكؽ 
أحكاـ  عمى تطبيؽ األمريكيكيسير النظاـ ، 1966لعاـ  دنيةحقكؽ السياسية كالممل لدكليا كالعيد

، كىذه اإلتفاقية أحكاـاألمريكية لحقكؽ اإلنساف، مف خبلؿ األجيزة التي جاء ذكرىا في  اإلتفاقية
لحقكؽ اإلنساف، كالمتمثمة في المجنة  األكربية اإلتفاقيةالتي كردت في  األجيزةتشبو  األجيزة

التي يشمؿ اختصاصيا الدكؿ األطراؼ في االتفاقية كغير األطراؼ  اإلنسافلحقكؽ  األمريكية
التي تتمتع باختصاص قضائي كاختصاص  لحقكؽ اإلنساف األمريكيةالمحكمة كذلؾ، إضافة إلى 

بالسير عمى تنفيذ أحكاـ  اإلنسافلحقكؽ  األمريكية اإلتفاقية، فياذاف الجيازاف، كمفتيما استشارم
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األمريكي لحقكؽ  كاإلعبلفكالصككؾ األخرل البلحقة بيا، ككذا ، اإلنسافؽ لحقك  األمريكية اإلتفاقية
 ككاجباتو. اإلنساف

كالشعكب، كالذم دخؿ  اإلنسافلحقكؽ  فريقياإلميثاؽ ال اإلفريقية الدكؿ أبرمت اكمف جيتي
 تمثمت ميمتيا حسب، اإلنساف، كمف خبللو أنشأت لجنة إفريقية لحقكؽ 1986حيز النفاذ عاـ 

 الدكؿ مف خبلؿ النظر في المراسبلت المقدمة مف، حقكؽ اإلنساف حماية في 45ادة المنص 
إضافة إلى اختصاصاتيا في في حاؿ زعميـ كجكد انتياؾ ألحكاـ الميثاؽ، كالمنظمات  كاألفراد

مجاؿ تشجيع كترقية حقكؽ اإلنساف كالمتمثمة أساسا في نشر حقكؽ اإلنساف، كالدخكؿ في عبلقات 
 المنظمات الدكلية اإلفريقية، ككذا المنظمات غير الحككمية.تعاكف مع 

بمكجب بركتكككؿ  ةإفريقيفي إفريقيا بإنشاء محكمة  اإلنسافكما تعززت حماية حقكؽ 
تعزز مف خبلليا مركز الفرد كتطكر أماـ القضاء اإلفريقي، حيث جاءت ، 1998سنة  كاغادكغك
في النظر في الشكاكل المقدمة  ، المتمثؿياتصاصإخ، كذلؾ مف خبلؿ مكممة لعمؿ المجنة المحكمة

المقدمة مف األفراد كالمنظمات  ككذا الشكاكلمف المجنة أك مف الدكؿ األعضاء في البركتكككؿ، 
الخاص المنصكص عميو  اإلعبلفغير الحككمية التي تتمتع بمركز المراقب لكف بشرط كجكد 

ى كجكب قياـ الدكلة بإصدار إعبلف قبكؿ مف البركتكككؿ، كالذم ينص عم 34/06بمكجب المادة 
، كما تممؾ المحكمة بشأف الببلغات الصادرة مف األفراد كالمنظمات غير الحككمية إختصاص

المحكمة صبلحية البت في اآلراء االستشارية المقدمة إلييا مف األطراؼ المخكؿ ليا ذلؾ بمكجب 
 البركتكككؿ.

طار جامعة الدكؿ العربية ميثاؽ عربي لحقكؽ ، أبرمت الدكؿ العربية في إ 2004كفي عاـ 
لجنة ميمتيا تمقي كنظر التقارير المقدمة مف الدكؿ  إنشاءإلى  اإلشارة، كتضمنت نصكصو اإلنساف
ميمتيا في النظر في كقد طكرت المجنة مف الميثاؽ،  48في الميثاؽ بمكجب المادة  األطراؼ

كفي فترة كجيزة أقرت مبادئ تكجييية كاسترشادية  التقارير مقارنة بالمجاف اإلقميمية األخرل، حيث
إال أف الدكؿ العربية كبالرغـ خاصة بإعداد التقارير المقدمة مف الدكؿ األطراؼ كالمجتمع المدني، 

 اإلقميميةبالنظـ  قتداءإلميثاؽ عربي كمبادرتيا لخمؽ حماية عمى المستكل العربي  إبراميامف 
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مة كاحدة ىي نظر التقارير، كبالتالي ال يجكز يفي م المجنة الميثاؽ حصر مياـ، إال أف األخرل
 كالدكؿ. األفرادلمجنة تمقي كنظر الشكاكل المقدمة مف 

تعدد م كضكعيطرح نفسو كم حقكؽ اإلنسافلحماية  اإلقميميةاآلليات إف أىمية موضوع 
يعيشو سياسية ك اجتماعية ...( بحدة خاصة في الكقت الراىف الذم ، األكجو كالزكايا )قانكنية

يديكلكجيات كديانات مختمفة، كبالتالي إالمجتمع الدكلي، إضافة إلى  نقساـ العالـ إلى ثقافات كا 
لحقكؽ اإلنساف، كبالتالي فإف الخيار اإلقميمي يبدك  كاحدةستحالة التكصؿ إلى مفاىيـ إصعكبة أك 

كغالبا ما تككف أكثر  ،انيات التكفيؽ بيف الدكؿ المعنية التي تتقاسـ نفس اإلقميـمنطقيا، نظرا إلمك
 انسجاما.

النظاـ العالمي لحقكؽ  أف، في ككف اإلنسافلحقكؽ  اإلقميميةدراسة اآلليات  أىميةتتمثؿ ك 
أك الفشؿ في بعض الحاالت، كالتي مف  لئلخفاؽلـ يصبح بعد نظاما كامبل كغير قابؿ  اإلنساف

كحرياتو األساسية، كالتي ال يستطيع المجتمع الدكلي في  اإلنسافات الجسيمة لحقكؽ اإلنتياكيا بين
ي مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف الكاقع سكل اتخاذ تدابير محدكدة لمعالجة أم إخفاؽ أك فشؿ ف

 لحماية حقكؽ اإلنساف الزمة. اإلقميميةالذم تبدك فيو النظـ األمر 

قرارىافي كضع النصكص  اإلقميميةكما تبرز أىمية دراسة اآلليات  ، حيث يككف كضع كا 
منو عمى المستكل  اإلقميميفي العادة في المستكل  أسيؿ اإلنسافالصككؾ المتعمقة بحقكؽ 

حيث بادرت ، اإلقميميةتفاقيات د القميؿ مف الدكؿ األعضاء في اإلالعالمي، كذلؾ بالنظر إلى العد
كمنظمة الكحدة  األمريكيةكجامعة الدكؿ العربية كمنظمة الدكؿ  أكرباكمجمس  اإلقميميةالمنظمات 
كرست مف خبلليا حقكؽ  إقميمية( إلى اعتماد مكاثيؽ كاتفاقيات اإلفريقي اإلتحاد)حاليا اإلفريقية
 كالتزاـ الدكؿ األعضاء بيا، كالسير عمى حماية كرقابة الحقكؽ الكاردة فييا مف خبلؿ اإلنساف

 .أجيزة إقميمية
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كأخيرا تبرز أىمية ىذا المكضكع مف خبلؿ عديد االجتيادات القضائية كاألحكاـ كالقرارات 
القضائية الصادرة عف المجاف كالمحاكـ اإلقميمية، إضافة إلى اآلراء االستشارية كالتي بمكجبيا 

 قميمية لحقكؽ اإلنساف.سارعت الدكؿ إلى تعديؿ عديد قكانينيا الداخمية بما يتكافؽ كالمكاثيؽ اإل

آليات حقكؽ اإلنساف، إال أف دراسة اآلليات اإلقميمية لقد تناكؿ العديد مف الباحثيف مكضكع 
آلية مف اآلليات كحتى الدراسات التي تناكلت  كانت قميمة كلـ تتناكؿ إجماال كؿ اآلليات اإلقميمية،

كمف  الفركؽ بينيا كبيف اآلليات األخرللـ تكف ترتكز أساسا عمى إظيار ،  كاآلليات اإلفريقية مثبل
كرات التي عرفتيا ىذه األجيزة مقارنتيا فيما بينيا، كالتطمف انطبلقا  اآللياتثـ لـ يتـ دراسة ىذه 

 اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف.، التي تعد نقطة تحكؿ في إطار الحماية 1998منذ سنة خاصة 

أما  فتجمع بيف أسباب كدكافع ذاتية كأسباب مكضكعية تتعدد أسباب اختيار الموضوعو 
خاصة  بحقكؽ اإلنسافالدكافع الذاتية فتنحصر إجماال في الرغبة في البحث في كؿ ما لو عبلقة 

استكماال لما بدأتو في مذكرة الماجستير التي بحثت ك ،  حقكؽ اإلنسافليات حماية بآما تعمؽ منيا 
كراه لتأتي أطركحة الدكتر الحككمية في حماية حقكؽ اإلنساف، فييا عف دكر المنظمات الدكلية غي

 اآلليات اإلقميمية التي ليا صدل عمى الساحة الدكلية في كقتنا الراىف.لتشمؿ بالدراسة كالتحميؿ 

 فنمخصيا فيما يمي:أما فيما يخص األسباب كالدكافع المكضكعية 

الكقت الراىف، األمر الذم جعؿ في  مف بيف المسائؿ اليامة اإلنسافتعد مسألة حماية حقكؽ  -
، ككذا عمى المستكل الداخمي كلعؿ كاإلقميميةىتماـ بيا يتـ عمى جميع المستكيات العالمية منيا اإل

التي أصبحت تقـك بدكر  اإلقميمية، اآلليات اإلنسافمف أبرز اآلليات التي تسير عمى حماية حقكؽ 
كاالتفاقيات اإلقميمية كفقا لما تنص عميو المكاثيؽ  داألفراجؿ تكريس حقكؽ كحريات أكبير مف 

 لحقكؽ اإلنساف.

أف ىذه اآلليات عرفت عبر مراحؿ تطكرا كبيرا في أجيزتيا التي تسعى إلى تحقيؽ ضمانات  -
كما يجعؿ ىذه اآلليات محؿ دراسة ىك كجكد نماذج أكبر كتكفير حماية فعالة لحقكؽ األفراد، 
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نظـ إقميمية مختمفة تربط بيف كؿ نظاـ حماية ركابط مشتركة  مختمفة مف األجيزة مقسمة عمى
 .اإلقميميعمى المستكل  اإلنسافلحقكؽ  اآللياتاألمر الذم حد بنا إلى دراسة مدل تكريس ىذه 

 التخصص العممي كالرغبة النفسية لمطالب لكؿ مالو عبلقة بحقكؽ اإلنساف. -

اإلنساف المنشأة سندا حقكؽ لحماية ليات اإلقميمية أساسا الكقكؼ عمى اآل تيدؼ الدراسةو 
تقسيميا نطبلقا مف إكذلؾ بدراستيا كمقارنتيا ، تفاقيات كالمكاثيؽ اإلقميمية لحقكؽ اإلنسافلئل

 الدور المنوط بيا، مف حيث كونو شبو قضائي تارة وقضائي تارة أخرىعمى معيار  اعتمادا
 مف جيةفي ترقية كتشجيع حقكؽ اإلنساف أىميتيا ككذا  كأىدافيا بذلؾ طريقة عمميامبرزيف 

تبياف التطكرات التي عرفتيا ىذه اآلليات منذ نشأتيا إلى ، باإلضافة إلى كحمايتيا مف جية أخرل
حتراـ الدكؿ األعضاء ألحكاـ االتفاقيات إالكقت الراىف، كىؿ ىذه التطكرات تسير نحك تكريس 

 كفير ضمانات أخرل كجديدة لحقكؽ األفراد أـ ال؟اإلقميمية ؟ كىؿ استطاعت ىذه التطكرات ت

فماداـ الفرد تيدؼ الدراسة أيضا إلى تبياف تطكر مركز الفرد في إطار عمؿ ىذه اآلليات، ك 
ات التي تتعرض ليا حقكؽ اإلنساف، فبل شؾ أف فتح المجاؿ اإلنتياكىك في غالب األحياف ضحية 

يعتبر مف الضمانات التي يجب عمى الدكؿ أف تعترؼ أمامو لمقاضاة الدكلة التي تنتيؾ حقكقو، 
تبرميا كالمتعمقة بحقكؽ اإلنساف، كلعؿ أبرز نمكذج ىك  بيا في إطار االتفاقيات اإلقميمية التي

النظاـ األكربي لحقكؽ اإلنساف، الذم جعؿ لمفرد مكانة أماـ المحكمة األكربية تضاىي الدكؿ 
 اإلنساف.األطراؼ في االتفاقية األكربية لحقكؽ 

كما تيدؼ الدراسة إلى تبياف حجية القرارات كاألحكاـ الصادرة عف المجاف كالمحاكـ 
اإلقميمية بشأف المسائؿ المطركحة أماميا، كما لتنفيذ ىذه األحكاـ كالقرارات مف أىمية بالغة 

صة في حتراـ الدكؿ لمقرارات كاألحكاـ الصادرة، خامية ىذه اآلليات، كتعبير عف مدل إلضماف فاع
 ظؿ عدـ كجكد آلية يمكف بيا جبر الدكؿ عمى النزكؿ عند ىذه األحكاـ كالقرارات.

دكر ىذه اآلليات في تفعيؿ إجراء التسكية الكدية ، كإجراء  إبرازكتيدؼ الدراسة أيضا إلى 
، كما ليذا اإلجراء مف أىمية بالغة في القضائية منيا كشبو القضائية اإلقميميةبيف اآلليات  مشترؾ
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حؿ النزاعات بالطرؽ السممية عمى الصعيديف الدكلي كاإلقميمي، إضافة لككف ىذا اإلجراء ينيي 
  الخصكمة بيف أطراؼ النزاع بشكؿ كدم كبأقؿ تكاليؼ. 

المنيج يتماشى كاألىداؼ المتكخاة منيا كعمى ىذا األساس يككف  منيجا نتبع في دراستنا
كىذا مف خبلؿ مميزات كخصائص ىذا المنيج التي  األصمح كاألنسب لمثؿ ىذه الدراسة التحميمي

تفاقيات كالمكاثيؽ المكاد الكاردة في اإلتنطبؽ أساسا عمى أىداؼ الدراسة التي تعتمد عمى تحميؿ 
اإلقميمية المنظمة لآلليات اإلقميمية التي تسير عمى ترقية كحماية حقكؽ اإلنساف، كذلؾ الستنتاج 

 .كالتكصياتاالقتراحات ييا، كمحاكلة تدارؾ ذلؾ مف خبلؿ مدل فاعميتيا ككذا مكامف النقص ف

 عمؿ ىذه اآللياتىذا مف خبلؿ مقارنة ك ، في ىذه الدراسة كثيرا المنيج المقارف كما سنتبع
كاألىداؼ المتكخاة، إال أف فاعمية كؿ نظاـ  طريقة العمؿ، بالرغـ مف تقاربيا في بعضيا ببعض

كقدرتو عمى تكفير الضمانات األكبر، نجدىا تختمؼ مف آلية ألخرل، خاصة كأف كؿ آلية تسير 
المنشأة بمكجبيا، أك االتفاقيات األخرل ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف  اإلتفاقيةعمى تطبيؽ أحكاـ 

رات كبمداف تختمؼ مف حيث األصكؿ كالديف كالتي صادقت عمييا الدكؿ األطراؼ، كذلؾ في قا
ستعماؿ المنيج المقارف إلبراز مدل تكفير الضمانات الكفيمة إكالمغة كالتقاليد، األمر الذم يحتـ 

  باحتراـ الحقكؽ كالحريات، كمدل نزكؿ الدكؿ عند قرارات كأحكاـ ىذه اآلليات المختمفة.

 ؿ اإلجابة عنيا ىي : : اإلشكالية الرئيسة التي سنحاك إشكالية الدراسة

 ما مدى فعالية الدور الذي تقـو بو اآلليات اإلقميمية في حماية حقوؽ اإلنساف؟

 ىي :  كتتفرع عمى ىذه اإلشكالية الرئيسية عدة تساؤالت فرعية

 مجرد ضمانات صكرية ؟ أنياحقيقية أـ  اآلليات ضمانات تكفر ىذهىؿ  -

 لمتقاضي أماميا؟ما مدل اعتراؼ ىذه اآلليات بمركز الفرد  -

  ما مدل حجية القرارات كاألحكاـ الصادرة عف ىذه اآلليات؟ -
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تميز بيف كلئلجابة عمى ىذه اإلشكالية ككذا التساؤالت الفرعية اعتمدنا عمى خطة عمؿ 
ثبلث كؿ باب يحكم  ، كعميو تـ تقسيـ الدراسة إلى بابيف ،العمؿ القضائي كالعمؿ شبو القضائي

 تحت عنكاف : الباب األكؿ جاء فصكؿ

 اآلليات شبو القضائية لحماية وترقية حقوؽ اإلنساف

 مزدكج إختصاصالفصؿ األكؿ: المجنػة األمريكػية لحقػكؽ اإلنساف آلية ذات 

 الفصؿ الثاني: المجنة اإلفريقية لحقػػػػكؽ اإلنساف كالشعكب

 الفصؿ الثالث: لجنػػػة حقػػكؽ اإلنساف العربيػة)لجنة الميثاؽ(

 الثاني فجاء تحت عنكاف : أما الباب

 لحماية حقوؽ اإلنسافاإلقميمية تطور اآلليات القضائية 

 الفصؿ األكؿ: المحكمة األكربية الجديدة لحقكؽ اإلنساف

 الفصؿ الثاني: المحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف.

 الفصؿ الثالث: المحكمة اإلفريقية آلية جديدة لحماية حقكؽ اإلنساف كالشعكب
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 الباب األوؿ
اآلليات شبو القضائية لحماية وترقية 

 حقوؽ اإلنساف
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تفاقية دكلية كانت أك إقميمية لحماية حقكؽ اإلنساف عمى آلية خاصة تعمؿ إيعتمد نظاـ كؿ 
عمى حماية ىذه الحقكؽ كتضمف تطبيقيا الفعمي، كيختمؼ شكؿ ىذه اآللية كطريقة عمميا 

ؼ نص كؿ اتفاقية، كبما أنشأتو مف ىيئات رقابة عمى أحكاـ كاإلجراءات المتبعة أماميا باختبل
 .1اإلتفاقية

فإلى جانب اآلليات التي تـ إنشائيا سندا التفاقيات دكلية ، كالتي تتمثؿ ميمتيا في السير 
عمى تطبيؽ ما كرد في ىذه االتفاقيات كمراقبة مدل احتراـ الدكؿ األعضاء اللتزاماتيا الدكلية بناء 

ي أحكاـ ىذه االتفاقيات، نجد أف التنظيـ الدكلي اإلقميمي اىتـ ىك اآلخر بإنشاء عمى ما كرد ف
مثؿ ىذه اآلليات كالمتمثمة في المجاف اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف، التي تسعى إلى تطبيؽ ما كرد في 

اإلقميمية مف حقكؽ لؤلفراد كالشعكب، كما تسعى ىذه المجاف أيضا إلى حث  تأحكاـ االتفاقيا
قميمية متعمقة بحقكؽ اإلنساف  الدكؿ كمراقبتيا عمى االلتزاـ بما صادقت عميو مف اتفاقيات دكلية كا 

 ىذه المجنة. إختصاصكالتي تدخؿ في 

كالمجاف اإلقميمية التي نقصدىا ىي المجاف التي نشأت في إطار التنظيـ اإلقميمي لحقكؽ 
اإلنساف، كتحديدا المجاف التي انبثقت عف االتفاقيات اإلقميمية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف، كلعؿ أبرز 

قكؽ اإلنساف األمريكية لح اإلتفاقية، 1950األكربية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  اإلتفاقيةىذه االتفاقيات 
، كالميثاؽ العربي لحقكؽ 1981، الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لعاـ 1969لعاـ 

، فيذه االتفاقيات كالمكاثيؽ إضافة إلى نصيا عمى مجمكعة الحقكؽ كالكاجبات 2004اإلنساف لعاـ 
ف ميمتيا االنص عمى ىيئات رقابية تتمثؿ في المجكذلؾ األساسية لؤلفراد، تضمنت أحكاميا 

كذلؾ مف خبلؿ ما تمنحو ليا ىذه االتفاقيات مف  ،عمى تشجيع حقكؽ اإلنساف كحمايتياالسير 
 .إختصاصات

ليا دكر كبير في تكريس مفاىيـ حقكؽ  -كاف كال يزاؿ -كلعؿ أبرز المجاف اإلقميمية كالتي 
 اإلتفاقيةمنشأة بمكجب اإلنساف كحمايتيا عمى المستكل اإلقميمي المجنة األكربية لحقكؽ اإلنساف كال

                                                 
1

 1998، 05، المجمة العربية لحقكؽ اإلنساف، السنة الخامسة، العدد المجاف اإلقميمية لحقوؽ اإلنساف)دراسة مقارنة(محمد أميف الميداني،  - 
 .57ص
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، كالمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف كالتي نشأت في إطار 1950األكربية لحقكؽ اإلنساف لعاـ 
ثـ أصبحت ىيئة مف ىيئات منظمة الدكؿ األمريكية بعد  1959منظمة الدكؿ األمريكية عاـ 

 اإلتفاقيةثـ أصبحت ىيئة رقابة عمى حقكؽ اإلنساف بعد دخكؿ  1967تعديؿ ميثاقيا سنة 
، كالمجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب  1979األمريكية لحقكؽ اإلنساف حيز النفاذ سنة 

، كلجنة حقكؽ 1981كالتي نشأت في إطار الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لعاـ 
 .2004اإلنساف العربية كالتي أنشاىا الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف لعاـ 

ف عمؿ ىذه المجاف ىك عمؿ شبو قضائي ألف المجكء إلى ىذه المجاف كتقديـ كلئلشارة فإ
الشكاكل كالمراسبلت أماميا، ينتيي في غالب األحياف بالتسكية الكدية كفقا ألحكاـ االتفاقيات أك 

 بإصدار تكصيات بشأف المسائؿ المطركحة أماميا.

ساف كتكسيع مفاىيميا كما كقد ساىمت ىذه المجاف اإلقميمية في تكريس كنشر حقكؽ اإلن
نجحت في حث الدكؿ عمى االنضماـ أك المصادقة عمى االتفاقيات اإلقميمية كالدكلية المتعمقة 

المجاف كالمحاكـ اإلقميمية  إختصاصبالحقكؽ اإلنساف، كفي إصدار اإلعبلنات المتعمقة بقبكؿ 
ؿ األطراؼ، إضافة إلى كذلؾ مف خبلؿ التكعية كالتحسيس التي تقـك بيا ىذه المجاف في الدك 

دكرىا في حؿ العديد مف القضايا التي ترفع إلييا سكاء كانت حككمية أك متعمقة باألفراد 
كالمنظمات غير الحككمية، ناىيؾ عف الدكر الممنكح لؤلفراد كالمنظمات غير الحككمية في المجكء 

 اردة في االتفاقيات اإلقميمية.إلى ىذه المجاف لتقديـ شكاكاىـ المتعمقة بانتياكات حقكؽ اإلنساف الك 

كقد عرفت ىذه المجاف عدة تطكرات بيدؼ تحسيف عمميا في ميداف حقكؽ اإلنساف ككانت 
في كؿ مرحمة تحاكؿ تجاكز النقائص التي تتخمميا، خاصة فيما يتعمؽ بالفصؿ في القضايا 

كعدـ تراكميا المطركحة أماميا، كؿ ذلؾ بيدؼ تطكير عمميا كمحاكلة منيا البت في القضايا 
رغبتيا في نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف عمى نطاؽ كاسع كجعؿ ىذه الحقكؽ أسمى ما  ىإضافة إل

تسعى إليو، فيذه المجاف تشترؾ في ىدؼ كاحد كىك تشجيع كحماية حقكؽ اإلنساف إال أنيا تختمؼ 
 كاإلجراءات المتبعة أماميا. كاختصاصاتياعف بعضيا البعض مف حيث نشأتيا كتنظيميا 
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كلدراسة ىذه المجاف كالتي تعتبر كييئات رقابية فعالة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف عمى 
 األمريكيةالمجنة المستكل اإلقميمي، سنقسـ ىذا الباب إلى ثبلثة فصكؿ: نتناكؿ في الفصؿ األكؿ 

، أما الفصؿ والشعوب اإلنسافلحقوؽ  اإلفريقيةالمجنة ، كفي الفصؿ الثاني اإلنسافلحقوؽ 
  حقوؽ اإلنساف العربية)لجنة الميثاؽ(لمجنة الثالث كاألخير فسنخصصو 
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 الفصؿ األوؿ

المجنة األمريكية لحقوؽ 
 اإلنساف
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تعد المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف مف أبرز اآلليات التي تسير عمى حماية كتشجيع 
 اإلنسافلحقكؽ  األمريكية اإلتفاقية إبراـحقكؽ اإلنساف في القارة األمريكية، كقد أنشأت المجنة قبؿ 

ستشارم الخامس لكزراء خارجية الدكؿ المجنة بمكجب االجتماع اإل إنشاء، حيث تـ 1969عاـ 
-21، كالمنعقد في العاصمة الشيمية سانت ياغك ما بيف األمريكيةاألعضاء في منظمة الدكؿ 

 .1960، كباشرت عمميا منذ 08/08/1959

ليا  أككمت، حيث األمريكيةىيئة مف ىيئات منظمة الدكؿ  أنياكلـ يكف ينظر لمجنة عمى 
ككاجباتو  اإلنسافلحقكؽ  األمريكي اإلعبلفالتي حددىا حمايتيا،  الميمة تشجيع حقكؽ اإلنساف 

تعديؿ نظاـ المجنة عاـ بعد  المجنة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف إختصاصاتتطكرت ، ك 1948لعاـ 
تكسعت صبلحيات المجنة لتشمؿ شكاكل األفراد المتعمقة بمكاد اإلعبلف األمريكي  حيث، 1965

جيازا رسميا  1967تعديؿ ميثاؽ منظمة الدكؿ األمريكية عاـ  لحقكؽ اإلنساف، لتصبح المجنة بعد
تشجيع كحماية حقكؽ اإلنساف  ، تتمثؿ فيكظيفتياكأصبحت مف أجيزة منظمة الدكؿ األمريكية، 

 .1980المجنة أكثر بعد اعتماد نظاميا األساسي عاـ  إختصاصليتكسع 

استمرت المجنة في  ز النفاذ،حي 1978كية لحقكؽ اإلنساف عاـ األمري اإلتفاقيةكبعد دخكؿ 
مياما أخرل تتمثؿ في النظر في الشكاكل كالمراسبلت المقدمة مف  اإلتفاقيةكأككمت ليا  ،ميمتيا

بصفتيا جيازا مف أجيزة منظمة  إختصاصالمجنة مزدكجا،  إختصاصاألفراد كالدكؿ، ليصبح بذلؾ 
إلعبلف األمريكي لحقكؽ اإلنساف ات المتعمقة بأحكاـ ااإلنتياكالدكؿ األمريكية، حيث تنظر في 

ختصاصك  ،ككاجباتو ات المتعمقة اإلنتياكاألمريكية لمنظر في  اإلتفاقيةبصفتيا ىيئة مف ىيئات  ا 
 .اإلتفاقيةبأحكاـ 

كلمتعرؼ عمى المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف بكصفيا أىـ ىيئة لحماية كتشجيع حقكؽ 
تنظيـ ثبلث مباحث، نتناكؿ في المبحث األكؿ  إلىاإلنساف في القارة األمريكية سنقسـ ىذا الفصؿ 

، أما المبحث الثالث فنتناكؿ فيو المجنة إختصاصات، كفي المبحث الثاني المجنة وسير أعماليا
 .جراءات المتبعة أماـ المجنةاإل
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 األوؿ المبحث

 تنظيـ المجنة وسير أعماليا

 اإلتفاقية، حددت 1978األمريكية لحقكؽ اإلنساف حيز النفاذ سنة  اإلتفاقيةبعد دخكؿ 
تنظيـ المجنة األمريكية، كذلؾ مف حيث تككينيا المتمثؿ في األعضاء الذيف يجب أف تتكفر فييـ 
مجمكعة مف الصفات ألداء مياميـ، كما حدد النظاـ الداخمي ليا كالذم تـ تعديمو عدة مرات كاف 

راتيا ، كمكتب المجنة كدك اإلتفاقية، تنظيميا مف حيث الجكانب التي لـ تحددىا 2013آخرىا سنة 
 كسير أعماليا.

كلمتفصيؿ في تنظيـ المجنة األمريكية سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، نتناكؿ في المطمب 
 .سير أعماؿ المجنة، كفي المطمب الثاني تنظيـ المجنةاألكؿ 

 المطمب األوؿ

 تنظيـ المجنة

مف عدد مف األعضاء، ينتخبكف لمدة محددة، كيتمتعكف باالمتيازات  األمريكيةتتككف المجنة 
كالحصانات الممنكحة لممثميف الدبمكماسييف حسب القانكف الدكلي، كما تتككف المجنة مف مكتب 

 التي تسير عمى حسف سير عمؿ المجنة. األمانةيضـ الرئيس كنائبو، إضافة عمى 

، أما الفرع الثاني ألعضاء المجنةفرع األكؿ كسنتناكؿ في فرعيف تنظيـ المجنة، نخصص ال
 مكتب وأمانة المجنةفنتناكؿ فيو 
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 الفرع األوؿ

 أعضاء المجنة

أعضاء، يتمتعكف بصفات خمقية عالية  07تتككف المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف مف 
، كيتـ انتخاب أعضاء المجنة مف طرؼ الجمعية 1كمشيكد ليـ بالكفاءة في ميداف حقكؽ اإلنساف

العامة لمنظمة الدكؿ األمريكية عمى أساسا صفاتيـ الشخصية، كذلؾ مف بيف قائمة بأسماء 
 .2األعضاءالمرشحيف تقترحيا حككمات الدكؿ 

أشخاص كحد أقصى، يككنكف مف مكاطني الدكؿ  03كيجكز لكؿ دكلة مف الدكؿ أف ترشح 
 03ة دكؿ أخرل أعضاء في منظمة الدكؿ األمريكية، كعندما تقترح الئحة مف الذيف ترشحيـ، أك أي

مرشحيف، فإف أحد ىؤالء عمى األقؿ يجب أف يككف مكاطنا مف دكلة غير تمؾ التي اقترحت 
 سنكات، كيجكز إعادة انتخابيـ لمرة كاحدة فقط 04كيتـ انتخاب أعضاء المجنة لمدة  .3البلئحة

مف األعضاء المختاريف في االنتخاب األكؿ بانقضاء سنتيف، كتحدد الجمعية  03كتنتيي فترة كالية 
، كال يجكز أف تضـ األكؿبالقرعة فكر االنتياء مف االنتخاب  الثبلثةالعامة أسماء أكلئؾ األعضاء 

 .4المجنة في عضكيتيا مكاطناف مف نفس الدكلة

ذا لـ يتـ انتخاب األعضاء الجدد، الستخبلؼ األعضاء الذيف تكشؾ عضكيتيـ عمى  كا 
 .5االنتياء فإف ىؤالء يتابعكف مياميـ إلى غاية انتخاب أعضاء جدد

  كفي حالة حدكث شغكر في مقعد مف مقاعد المجنة، ألسباب غير انتياء الكالية العادية
 .6فإف ىذه المقاعد تمؤل مف قبؿ المجمس كفقا ألحكاـ النظاـ األساسي لمجنة

                                                 
1

 مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف 01/03األمريكية لحقكؽ اإلنساف، كالمادة  اإلتفاقيةمف  34أنظر المادة  - 

2
 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  01/03، كالمادة اإلتفاقيةمف  36أنظر المادة  - 

3
 .اإلتفاقيةمف  36/02أنظر المادة  - 

4
 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  02/01، كالمادة اإلتفاقيةمف  37/01أنظر المادة  - 

5
 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  02/02المادة  - 

6
 اإلتفاقية.مف  38أنظر المادة  - 
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يجكز ألعضاء المجنة ممارسة نشاط يتنافى مع ممارسة أم كاالستقبلؿ كالحياد، كأثناء كال 
الدكؿ ، كذلؾ في  أكممارستيـ لكظائفيـ يمتـز أعضاء المجنة بعدـ تمثيؿ الضحايا أك عائبلتيـ 

إطار طمب اتخاذ التدابير التحفظية، كفي الشكاكل كالمراسبلت أماـ المجنة، كذلؾ خبلؿ سنتيف مف 
 .1تياء عضكيتيـ في المجنةان

ثبات حالة التنافي، تككف بتصكيت  ، كقبؿ اتخاذ قرار مف المجنة 2أعضاء عمى األقؿ 05كا 
فإف المجنة تستمع لمعضك المكجكد في حالة التنافي، كيرسؿ قرار التنافي مع كؿ الكثائؽ الداعمة 

 .3يةاألمريكمف طرؼ األمانة العامة، إلى الجمعية العامة لمنظمة الدكؿ 

 الفرع الثاني

 مكتب وأمانة المجنة

 أوال: مكتب المجنة

، كيتـ انتخابيـ 4يتككف مكتب المجنة مف رئيس كنائبيف لمرئيس تشكيؿ مكتب المجنة: -10
نتخاب سريا كذلؾ بالنسبة لؤلعضاء الحاضريف فقط اركة األعضاء الحاضريف، كيككف اإلبمش

ذا كاف كيمكف لمجنة أف تتفؽ عمى إجراء آخر، كيتـ  انتخابيـ باألغمبية المطمقة ألعضاء المجنة، كا 
قؿ أقتراع، فإف األعضاء الحاصميف عمى المذككرة يحتاج ألكثر مف دكر لئل انتخاب أحد المناصب

 .5عدد مف األصكات تتـ تنحيتيـ، كيتـ انتخاب رئيس المجنة كنائبيو في أك دكرة تعقدىا المجنة

لممارسة نفس  انتخابيـة كاحدة، كال يجكز إعادة كتدـك عضكية أعضاء مكتب المجنة سن
 .6سنكات 04الكظائؼ إال مرة كاحدة خبلؿ كؿ فترة 

                                                 
1

 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  04/01المادة  - 

2
 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  04/02المادة  - 

3
 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  04/03المادة  - 

4
 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  06المادة  - 

5
 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  07المادة  - 

6
 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  08المادة  - 
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تضمف ىذا كفي حالة استقالة أحد أعضاء المكتب، أك تكقؼ عف العمؿ، فإف المجنة 
، كيمارس النائب األكؿ لمرئيس مياـ الرئيس لمقبمة، بالنسبة لمفترة المتبقيةالمنصب خبلؿ الدكرة ا

إلى غاية انتخاب رئيس جديد، كفي حالة تكقؼ النائب األكؿ عف ممارسة مياـ الرئيس مؤقتا 
   فتككؿ الميمة إلى النائب الثاني لمرئيس، كذلؾ في حالة كجكد الرئيس في عطمة أك حالة غياب
أك في حالة حدكث مانع لمنائب األكؿ لمرئيس، أك في حالة حدكث مانع لمنائب األكؿ لمرئيس 

، في 1مف النظاـ الداخمي 03ضك األقدـ، كذلؾ حسب الترتيب المنصكص عميو في المادة كلمع
 .2حالة كجكد النائب الثاني لمرئيس في عطمة أك غياب أك امتناع

: أككؿ النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية عديد المياـ لمرئيس، تتمثؿ وظائؼ رئيس المجنة -10
 منو في: 10/01حسب نص المادة 

 ة أماـ أجيزة منظمة الدكؿ األمريكية كالمؤسسات األخرل.تمثيؿ المجن -

 الدعكة لعقد اجتماعات المجنة. -

 ترأس اجتماعات المجنة. -

 إعطاء الكممة ألعضاء المجنة بالترتيب عند طمبو. -

 ترقية نشاطات المجنة، كالسير عمى تنفيذ برنامج ميزانيتيا. -

 األنشطة التي قاـ بيا بيف دكراتيا.تقديـ تقرير مكتكب إلى المجنة في بداية دكراتيا حكؿ  -

 السير عمى تنفيذ قرارات المجنة. -

تماعات الجمعية العامة لمنظمة الدكؿ األمريكية، كالمشاركة في النشاطات األخرل إجحضكر  -
 المرتبطة بترقية كحماية حقكؽ اإلنساف.

 األعضاء.تعييف المجاف المتخصصة ، المجاف الخاصة، كالمجاف الفرعية المشكمة مف عديد  -

 ممارسة كؿ كظيفة أخرل مككمة لو بمكجب النظاـ الداخمي. -

                                                 
1
 - L'article 03 du règlement intérieur de la commission stipule que "Les membres de la commission selon leur 

ancienneté dans leur mandat, suivent dans l'ordre de préséance le président et les vice-présidents. Si deux 

ou plusieurs membres  ont la même ancienneté, l'ordre de préséance est déterminé en fonction de l'âgé"  
2

 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  09المادة  - 
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لى  10كنصت الفقرة الثانية مف المادة  عمى أف الرئيس يمكنو أف يككؿ إلى نكاب الرئيس كا 
أم عضك آخر بعض مف المياـ المذككرة آنفا كالمتمثمة في : تمثيؿ المجنة أماـ أجيزة منظمة 

حضكر اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الدكؿ األمريكية خرل، الدكؿ األمريكية كالمؤسسات األ
كالمشاركة في النشاطات األخرل المرتبطة بترقية كحماية حقكؽ اإلنساف، ممارسة كؿ كظيفة أخرل 

 مككمة لو بمكجب النظاـ الداخمي.

 ثانيا: أمانة المجنة
 كمساعد، مف األميف التنفيذم األمريكيةتتككف األمانة التنفيذية لمجنة : تشكيؿ أمانة المجنة  -10

، كالتقنييف اإلدارييفككف مف فيذم، كما تضـ الفريؽ العامؿ المميف التنعمى األقؿ لؤلكاحد 
 عمميا. ألداءالضركرييف 

ستقبللية كاإل، التنفيذم شركطا لتقمد ىذا المنصب األميفكاشترط النظاـ الداخمي لمجنة، في 
، كيتـ تعييف أميف المجنة مف اإلنسافف تككف لو دراية كافية بحقكؽ أكالحياد كاألخبلؽ العالية، ك 
سنكات قابمة لمتجديد مرة  04األمريكية، كذلؾ باقتراح مف المجنة، لمدة طرؼ األميف العاـ لمجنة 

 .1كاحدة
تسيير  2لؤلميف مجمكعة مف الكظائؼ اليامة، تتمثؿ في:وظائؼ األميف التنفيذي لمجنة:  -

كضع مخطط لمجنة باالستشارة مع رئيس المجنة، كضع برنامج ميزانية االمجنة، كتخطيط سكرتارية 
المجنة أثناء ممارستيـ  تقديـ المشكرة لمرئيس كألعضاءكؿ دكرة بالتشاكر مع رئيس المجنة، عمؿ 

تقديـ تقرير مكتكب لمجنة في بداية كؿ دكرة، حكؿ النشاطات التي قامت بيا سكرتارية لكظائفيـ، 
متابعة القرارات مة التي ليا أىمية بالنسبة لمجنة، الدكرة السابقة، كحكؿ المسائؿ العا المجنة منذ

 المككمة لو مف المجنة أك الرئيس.

، أف مساعد األميف التنفيذم لمجنة، يستخمؼ أميف 12كتضمنت الفقرة الثانية مف المادة 
، فإف األميف التنفيذم المجنة في حالة غيابو أك تكقفو عف العمؿ، كفي حالة تكقؼ االثنيف

 كمساعده، حسب الحالة يعيناف بصفة مؤقتة أحد المختصيف مف األمانة التنفيذية الستخبلفيـ.

                                                 
1

 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  11المادة  - 

2
 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  12/01المادة  - 
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 المطمب الثاني

 ةػػػػػػؿ المجنػػػػػػر عمػػػػػػػسي

ي كنسنبيف في ىذا المطمب دكرات المجنة العادية كغير العادية، إضافة إلى النصاب القان
 .تصكيت ككيفيتو داخؿ المجنةالكاجب تكفره، ككذا ال

 رع األوؿػػػػػػػالف

 ةػػػػػػدورات المجن

تعقد المجنة دكرتيف عاديتيف عمى األقؿ في السنة، كذلؾ خبلؿ التكاريخ المحددة سمفا، كما 
ية ألداء عمميا، كقبؿ نياية كؿ دكرة تحدد المجنة ر تعقد المجنة دكرات غير عادية كالتي تككف ضرك 

بناء عمى مكاف كتاريخ الدكرة البلحقة، كتعقد المجنة دكراتيا في مقرىا، كبالمقابؿ يجكز لمجنة 
 ، االتفاؽ عمى عقد الدكرات في مكاف آخر، كذلؾ برضا كدعكة الدكلة المعنيةاألغمبية المطمقة، 

ت الضركرية ألداء المجنة لعمميا، كتعقد المجنة كتحتكم كؿ دكرة عمى عدد مف الجمسا
 .1جمسات مغمقة، إال إذا قررت المجنة خبلؼ ذلؾ

مف النظاـ الداخمي الجديد لمجنة، نجد أف مف  14مف خبلؿ ما سمؼ ذكره، كبمكجب المادة 
التي جاء بيا النظاـ الداخمي الجديد لمجنة، ىك إلغاؤه لتحديد عدد الدكرات  بيف المستجدات

المجنة يجب عمييا عقد اجتماعات مف خبلؿ  أفالسنكية، فالنظاـ الداخمي القديـ كاف ينص عمى 
مف النظاـ القديـ لمجنة، أما فيما  15/01، كذلؾ حسب نص المادة أسابيع 08دكرات ال  تتجاكز 
جنة، فإف النظاـ الجديد لمجنة حافظ بصفة عامة، عمى الجمسات المغمقة التي يخص جمسات الم

16/03نص عمييا النظاـ القديـ في المادة 
2. 

  

                                                 
1

 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  14المادة  - 
2
 - Rolando E. Gialdino, le nouveau règlement de la commission interaméricaine des droits de l'homme  

revue trimestrielle des droits de l'homme, N
0
55/2003,p 897 
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 رع الثانيػػػػػػػػالف

 النصاب القانوني والتصويت داخؿ المجنة

 1نةيتككف النصاب القانكني لمجنة بحضكر األغمبية المطمقة ألعضاء المجأوال: النصاب القانوني: 
 2:كتتخذ المجنة قراراتيا باألغمبية المطمقة ألعضائيا في الحاالت التالية

 نتخاب أعضاء مكتب المجنة.إ -

 تفسير كتطبيؽ النظاـ الداخمي. -

 تبني تقرير حكؿ كضعية حقكؽ اإلنساف في دكلة ما. -

 األمريكية كالنظاـ الداخمي. اإلتفاقيةإذا تـ النص عمى ىذه األغمبية في  -

 .3الحاالت األخرل، فإف قرارات المجنة تتخذ بأغمبية أصكات المجنة الحاضريفأما في 

ألعضاء المجنة الحؽ في التصكيت عمى قرارات المجنة بالقبكؿ أك  ثانيا: التصويت داخؿ المجنة:
ذا تعمؽ القرار بالمكافقة عمى تقرير أك  الرفض، كيقدـ ىؤالء األعضاء تصكيتيـ مسببا كمكتكبا، كا 

 مشركع، فإف التصكيت يجب أف يظير في التقرير أك المشركع.

يكما بعد  30نة، كذلؾ في ميمة كيجب أف يقدـ التصكيت مبررا كمكتكبا إلى سكرتارية المج
، فإف األغمبية المطمقة لمجنة يمكف ةستعجاليفييا ىذا القرار، كفي الحاالت اإلالدكرات التي اتخذ 

ذا انتيت الميمة دكف أف يقدـ التصكيت المبرر كتابة إلى سكرتارية  أف تنص عمى ميمة أقؿ، كا 
 .4المجنة، فإف عضك المجنة يعتبر متنازال عف ذلؾ

 .المغات الرسمية لمجنة ىي: الفرنسية، االنجميزية، االسبانية، البرتغالية ثالثا: لغات عمؿ المجنة:

 
                                                 

1
 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  16المادة  - 

2
 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  18/01المادة  - 

3
 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  18/02المادة  - 

4
 .مف النظاـ الداخمي لمجنة  19المادة  - 
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 الثاني المبحث

 اإلنسافالمجنة األمريكية لحقوؽ  إختصاصات

مف ىيئات منظمة ىيئة  ككنيا مف حيث، إختصاصاتعدة  اإلنسافلمجنة األمريكية لحقكؽ 
دخكؿ بعد  اإلنسافاألمريكية لحقكؽ  اإلتفاقيةىيئة مف ىيئات ككنيا  كمف حيثالدكؿ األمريكية، 

 .1979حيز النفاذ عاـ  اإلنسافاألمريكية لحقكؽ  اإلتفاقية

 األوؿ المطمب

 المجنة األمريكية كييئة مف ىيئات منظمػة الدوؿ األمريكيػة إختصاصات

، حيث كانت ميمة المجنة منذ اإلنسافالمجنة في مجاؿ حقكؽ  إختصاصاتلقد تطكرت 
ليتـ تعديؿ نظاـ المجنة فقط ال حمايتيا،  اإلنسافتتمثؿ في تشجيع حقكؽ  ، 1959عاـ  إنشائيا
 اإلعبلف، كبمكجبو تكسعت صبلحيات المجنة لتشمؿ شكاكل األفراد المتعمقة بمكاد 1965عاـ 

 1967دكؿ األمريكية عاـ ، لتصبح المجنة بعد تعديؿ ميثاؽ منظمة الاإلنسافاألمريكي لحقكؽ 
 اإلنسافجيازا رسميا مف أجيزة منظمة الدكؿ األمريكية، لتصبح كظيفتيا تشجيع كحماية حقكؽ 

 .1980المجنة أكثر بعد اعتماد نظاميا األساسي عاـ  إختصاصليتكسع 

المجنة سنقسـ ىذا المطمب إلى أربعة فركع نتناكؿ  إختصاصاتكلمتفصيؿ أكثر حكؿ تطكر 
المجنة كييئة تشجيع ، كفي الفرع الثاني اإلنسافالمجنة كييئة تشجيع لحقوؽ األكؿ: في الفرع 
، كفي الفرع الرابع كجياز مف أجيزة منظمة الدوؿ األمريكية، كفي الفرع الثالث المجنة وحماية

 .0191المجنة األمريكية بعد اعتماد نظاميا األساسي عاـ 
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 رع األوؿػػػالف

 اإلنسافالمجنة كييئة تشجيع لحقوؽ 

، حيث 1959إلى غاية  اإلنسافلـ يتضمف ميثاؽ بكغكتا أم جياز مكمؼ بحماية حقكؽ 
، كذلؾ بعد اجتماع كزراء خارجية منظمة الدكؿ اإلنسافتـ إنشاء المجنة األمريكية لحقكؽ 

الخامس لكزراء خارجية فقد أصدر االجتماع االستشارم ، 1األمريكية، كالذم حدد مقرىا في كاشنطف
ما كالذم انعقد في العاصمة الشيمية )سانت ياغك( ، ألعضاء في منظمة الدكؿ األمريكيةالدكؿ ا

 اإلنسافتحضير اتفاقية خاصة بحقكؽ  نص عمىقراره الثامف الذم  08/08/1959-21بيف
كقاـ ، نسافاإليا تشجيع حماية حقكؽ مف حيث المبدأ، عمى تأسيس لجنة أمريكية ميمت المكافقةك 

المجمس الدائـ لمنظمة الدكؿ األمريكية بميمة تأسيس ىذه المجنة، حيث اعتمد نظاميا، لتككف 
كباشرت المجنة األمريكية نشػاطاتيا كأعماليا ، اإلنسافبذلؾ أكؿ كياف أمريكي ييتـ بحماية حقكؽ 

6/6/1960بتاريخ 
2. 

، كحسب نص المادة اإلنسافكترقية حقكؽ  تشجيعلمجنة في ىذه المرحمة، ميمة  أككؿكقد 
مف نظاـ المجنة، فإف الحقكؽ المقصكدة ىي الحقكؽ التي نص عمييا اإلعبلف األمريكي  02

1948لعاـ  اإلنسافلحقكؽ ككاجبات 
3. 

ال  اإلنساف، عمى تشجيع حقكؽ كاف مقتصرافي ىذه المرحمة دكر المجنة األمريكية إف 
عمى السير عمى احتراميا، مما يعني بأنو كاف ال يجكز ليا تمقي الشكاكل الفردية منيا أك 

                                                 
1
 - Rusen Ergec, protection européenne et internationale des droits de l'homme, Bruylant Bruxelles, 2

eme
 

édition,2006, p76. 
2

، ص 2012، اليمف، 02، مركز المعمكمات كالتأىيؿ لحقكؽ اإلنساف، ط دراسات في الحماية اإلقميمية لحقوؽ اإلنسافمحمد أميف الميداني،   - 
 .86، 85ص 
 60، ص 2011، األردف، 03، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ط ، الوجيز في حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسيةيأنظر غازم حسف صبارين -
، كتـ 1979، ككذا عاـ 1971، كجرل تعديمو عاـ 1960أقر مجمس منظمة الدكؿ األمريكية النظاـ األساسي الخاص بالمجنة األمريكية أكال سنة  -

كأخيرا تـ تعديؿ البلئحة أيضا بمكجب قرار المجنة رقـ  2001، كقامت بتعديميا سنة 1980اعتمدتيا المجنة سنة تعديمو بالبلئحة الداخمية التي 
 .01/08/2013كالذم دخؿ حيز النفاذ في  01/2013

3
- Carrol Hilling, le système interaméricain de protection des droits de l'homme: Le modèle européen 

adapté aux réalité Latino-américains, revue québécoise de droit international, volume 07, N
0
 02, 1991-1992 p 

211 
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، نجد أف منظمة الدكؿ األمريكية حصرت سمطات 1960ففي ظؿ نظاـ المجنة لعاـ الحككمية، 
المجنة، في إنشاء دراسات كتقارير، كتكجيو تكصيات إلى الدكؿ تتضمف تدابير ذات عبلقة بحقكؽ 

 .1كتطكيرىا، كذلؾ في إطار تشريعاتيا الداخمية نسافاإل

 تياال حماي اإلنساف حقكؽتشجيع  ، في ىذه المرحمة إذف ىككاف دكر المجنة األمريكية 
أك المنظمات  شمؿ الشكاكل التي يقدميا األفراديا لتإختصاصات أف تكسع مف، حاكلتالمجنة لكف 

كتقدمت المجنة األمريكية، في اجتماعيا ، اإلنسافانتياكات لحقكؽ ب كالمتعمقة، 2غير الحككمية
بمشركع إلى المجمس الدائـ لمنظمة الدكؿ األمريكية، ييدؼ إلى ، 1960األكؿ الذم انعقد في عاـ 

جية ىذه المنظمة، كذلؾ تعديؿ نظاميا الداخمي، كأكصى االجتماع االستشارم الثاني لكزراء خار 
مس الدائـ بتعديؿ نظاـ المجنة األمريكية مما يسمح بتكسع المج، 1962 التاسع في جانفي فػي قراره

ائـ ىذا المشركع كحمايتيا، كلكف لـ يعتمد المجمس الد اإلنسافيا لتشمؿ تشجيع حقكؽ إختصاصات
1965 إال في عاـ

3. 

 رع الثانيػػػػػػالف

 المجنة كييئة تشجيع وحماية

الذم اعتمده  22كتكسػيع صبلحياتيا بفضػؿ القرار تـ تعديؿ نظاـ ىذه المجنة األمريكية
االجتماع االستثنائي الثاني لممؤتمر األمريكي لمنظمة الدكؿ األمريكية، كالذم انعقد في مدينػة ريك 

مكرر أك ما  09كمف أىـ ىذه التعديبلت إضػافة المادة  ،1965نكفمبرفي  ةديجانيرك البرازيمي
 .4ميزه عما يعرؼ باسـ اإلجراء العاـلت اإلجراء الخاصأصبح يعرؼ باسـ 

                                                 
1
 - Linda A. Malone, les droits de l'homme dans le droit international, Nouveaux horizons, paris 2004, p 78. 

2
مجنة أقر ليا ميمة معالجة الشكاكل كالمراسبلت الدكلية، إال أف مجمس منظمة الدكؿ األمريكية رفض تجدر اإلشارة أف المشركع األكلي إلنشاء ال - 

 ىذا المشركع، كحصر مياميا في ترقية حقكؽ اإلنساف أنظر:
- Amnesty international, protéger les droits humains, Lexis Nexis, Paris 2003, p 118. 

3
 .88، مرجع سابؽ، ص اسات في الحماية اإلقميمية لحقوؽ اإلنسافدر محمد أميف الميداني،  - 
4

 نفس المرجع كالصفحة. - 
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إف تعديؿ نظاـ المجنة سمح ليا بتمقي كمعالجة المراسبلت الفردية، كالمتعمقة بالحقكؽ 
الحؽ في مف اإلعبلف األمريكي، مما يعني  26، 25، 18، 04، 03، 02، 01الكاردة في المكاد 

حرية المعتقد، حرية الفكر ، كفالقانالمساكاة أماـ الشخصي ،األمف ك  الحياة، كالحؽ في الحرية
 .1كالتعبير كالرأم، الحؽ في محاكمة عادلة، الحؽ في الحماية ضد االعتقاؿ التعسفي

 الشكاكل كالببلغاتسمح تعديؿ نظاـ المجنة، بإعطائيا دكرا جديدا، فيما يخص دراسة كما 
ُيكضح  االجتماع االستشارم،األمريكي أك ككمفيا اإلجراء كذلؾ بتقديـ تقرير سنكم إلى المؤتمر 

 ككذلؾ بعض التي نص عمييا اإلعبلف األمريكياألىداؼ  ـ الذم تـ إحرازه لتحقيؽالتقد
 المبلحظات المتعمقػة بالببلغات التي كصمتيا كالتي يمكف دراستيا بعد أف يتـ استنفاد طرؽ الطعف

 ، إلى دكراإلنسافيكية لحقكؽ تحكؿ دكر المجنة األمر كبفضؿ ىذا النظاـ الجديد لمجنة،  الداخمية.
 .2فقط بؿ كبحمايتيا أيضا اإلنسافلجنة ليا مف الصبلحيات ما يسمح ليا ال بتشجيع حقكؽ 

 الفرع الثالث

 المجنة كجياز مف أجيزة منظمة الدوؿ األمريكية

يؿ ميثاؽ منظمة الدكؿ ي بتعدقرارا يقض تثنائي لمنظمة الدكؿ األمريكيةاتخذ االجتماع االس
مع في العاصمة األرجنتينية االستثنائي الثالث لممنظمة، كالذم اجت المؤتمرذلؾ خبلؿ ك ، األمريكية

ة كدخؿ ىذا الميثاؽ يثاؽ منظمة الدكؿ األمريكيم ؿ فيوعدبركتكككال ، 1967عاـ  س أيرسبيكن
27/2/1970حيز التنفيذ في 

3. 

مف الميثاؽ، جيازا  51دة ماكبمكجب الميثاؽ المعدؿ لممنظمة، أصبحت المجنة بمكجب ال
مف أجيزة منظمة الدكؿ األمريكية، كأصبحت كظيفتيا األساسية تتمحكر حكؿ الترقية رسميا 

                                                 
1
 - Carrol Hilling, Op .Cit ,p 211. 

2
 88، مرجع سابؽ، ص دراسات في الحماية اإلقميمية لحقوؽ اإلنسافمحمد أميف الميداني،  - 

3
 .89نفس المرجع، ص  - 
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، جيازا أيضا، كما أصبحت المجنة بمكجب ىذا التعديؿ اإلنسافكالحماية كالدفاع عف حقكؽ 
 .1استشاريا لمنظمة الدكؿ األمريكية

 الفرع الرابع

 0191اعتماد نظاميا األساسي عاـ المجنة األمريكية بعد 

مجددا  المجنة إختصاصات، اإلنسافحدد النظاـ األساسي الجديد لمجنة األمريكية لحقكؽ 
 18، فيي بمكجب المادة ختصاصات، حيث أف لمجنة عديد اإل20، 19، 18كذلؾ في المكاد 

، كبناء 2يكيةفي الدكؿ األعضاء في منظمة الدكؿ األمر  اإلنسافتختص بتشجيع كحماية حقكؽ 
األمريكية  اإلتفاقيةفي الدكؿ األطراؼ في  اإلنساف، تختص بتشجيع حقكؽ 19عمى نص المادة 

، كأخيرا تختص المجنة بمكجب اإلتفاقيةمف  51-44بمكجب المكاد  1968لعاـ  اإلنسافلحقكؽ 
20المادة 

بدراسة الببلغات التي تصميا، بخصكص عدـ احتراـ الدكؿ األعضاء في منظمة ، 3
، لمحقكؽ كالحريات التي نصت اإلنسافاألمريكية لحقكؽ  اإلتفاقيةالدكؿ األمريكية كغير أطراؼ في 

                                                 
1
 - Linda A. Malone, Op .Cit ,p 79.  

2
بالنسبة لمدوؿ أعضاء منظمة مف النظاـ األساسي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف عمى:" يككف لمجنة الصبلحيات التالية  18تنص المادة   - 

عمؿ التكصيات لحككمات الدكؿ بشأف اتخاذ اإلجراءات  -بتطكير الكعي بحقكؽ اإلنساف بيف شعكب الدكؿ األمريكية،  -أ: الدوؿ األمريكية
لتمؾ التدريجية لصالح حقكؽ اإلنساف في إطار تشريعاتيا كنصكصيا الدستكرية كتعيداتيا الدكلية، ككذلؾ اإلجراءات المناسبة لمزيد مف مراعاة 

تتخذىا طمب تزكيدىا بتقارير مف حككمات الدكؿ عف اإلجراءات التي  -دإعداد الدراسات أك التقارير كما تراىا مبلئمة ألداء مياميا،  -جالحقكؽ، 
الرد عمى استفسارات أم دكلة عضك عف طريؽ األمانة العامة لممنظمة بشاف المسائؿ التي تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف  - ىػفي مسائؿ حقكؽ اإلنساف، 

تعرض فيو  تقديـ تقرير سنكم لمجمعية العامة لممنظمة -وإمداد تمؾ الدكؿ بالخدمات االستشارية التي تطمبيا،  -كعمى قدر اإلمكاف –في الدكلة 
إجراء  -زاألمريكية لحقكؽ اإلنساف كذلؾ النظاـ المطبؽ عمى الدكؿ غير األطراؼ،  اإلتفاقيةلمنظاـ القانكني المطبؽ عمى تمؾ الدكؿ األطراؼ في 

العاـ حتى يتسنى لو عرض ميزانية برنامج المجنة عمى األميف  -حالمراقبات في المكقع في دكلة ما بمكافقة أك بناء عمى دعكة الحككمة المعنية، 
 تقديميا عمى الجمعية العامة ".

3
 اإلتفاقيةبالنسبة لمدوؿ األعضاء في المنظمة وليست أطراؼ في :" مف النظاـ األساسي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف عمى 18تنص المادة  - 

لفت االنتباه إلى مراقبة حقكؽ المشار إلييا  -أ،  18في المادة  تككف لمجنة الصبلحيات التالية باإلضافة إلى تمؾ الكاردة األمريكية لحقوؽ اإلنساف
فحص التبميغات المقدمة إلييا كأم معمكمات  -بمف اإلعبلف األمريكي لحقكؽ ككاجبات اإلنساف،  26، 25، 18، 04، 03، 02، 01في المكاد، 

، اإلتفاقيةحصكؿ عمى المعمكمات التي ترل أنيا تتعمؽ بيذه مف أجؿ ال اإلتفاقيةأخرل متاحة، كمخاطبة حككمة أم دكلة عضك كليست طرفا في 
كشرؾ مسبؽ لمباشرة  –التحقؽ  -جكعمؿ التكصيات بشأنيا عندما ترل ذلؾ مناسبا، كذلؾ مف اجؿ مراقبة أكثر فعالية لحقكؽ اإلنساف، 

يتـ تطبيقيا  اإلتفاقيةكؿ دكلة عضك كليست طرفا في ىؿ اإلجراءات كالكسائؿ القانكنية المحمية ل -الصبلحيات الممنكحة بمكجب الفقرة ب أعبله
 كاستنفاذىا عمى نحك كاؼ ".
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 اإلنسافمف اإلعبلف األمريكي لحقكؽ ككاجبات  26، 25، 18، 04، 03، 02، 01عمييا المكاد 
 1948.1لعاـ 

دراسة ، األكؿ يتمثؿ في مزدوج إختصاصجنة بمكجب ىذا النظاـ األساسي الجديد، ليا فالم
الشكاكل كالببلغات المقدمة ضد دكلة عضك في منظمػة الدكؿ األمريكيػة لـ تصادؽ بعد عمى 

، كتقـك المجنة بميمتيا ىذه اعتمادا عمى اإلعبلف األمريكي اإلنسافاألمريكية لحقكؽ  اإلتفاقية
كما أف المجنة مختصة ثانيا، بدراسة الشكاكل كالببلغات المقدمة ضد  ،ككاجباتو اإلنسافلحقكؽ 

عمى أحكاـ عتمادا إ، كىي تقـك بميمتيا اإلنسافاألمريكية لحقكؽ  اإلتفاقيةدكلة متعاقدة طرؼ في 
لؾ كذ ،منظمة الدكؿ األمريكية أجيزةمف  جيازا تعداألمريكية  ، فالمجنةكنصكصيا اإلتفاقيةىذه 

ىيئة مف ىيئات  أيضا، ىذه المجنة تعدكما ، 1967بفضؿ أحكاـ بركتكككؿ بيكنس أيرس لعاـ 
 .2حيز التنفيذ اإلتفاقيةكبخاصة بعد أف دخمت ىذه  اإلنسافاألمريكية لحقكؽ  اإلتفاقية

المنعقدة في  49اعتمدت في دكرتيا ، اإلنسافكتجدر اإلشارة أف المجنة األمريكية لحقكؽ 
كأخيرا تـ تعديؿ البلئحة أيضا بمكجب قرار  2001سنة  كقامت بتعديمونظاما جديدا،  1980أفريؿ 

ىـ ما تضمنو ىذا التعديؿ أ، ك 01/08/2013ذم دخؿ حيز النفاذ في كال 01/2013المجنة رقـ 
 اإلتفاقيةاألخير ىك الفصؿ الثالث منو، كالمتعمؽ بالشكاكل المقدمة ضد الدكؿ غير األطراؼ في 

1979لعاـ  اإلنسافكية لحقكؽ األمري
3. 

  

                                                 
1

 .89، مرجع سابؽ، ص دراسات في الحماية اإلقميمية لحقوؽ اإلنسافمحمد أميف الميداني،  - 

2
 .نفس المرجع كالصفحة - 

- Voir aussi, Rusen Ergec, Op.cit., p77. 
3
 - Article 51 du règlement de la commission interaméricaine des droits de l'homme du 2013 stipule que "La 

commission reçoit et examine les pétitions qui contiennent une dénonciation portant sur des violations 

présumées des droits humains reconnus dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme 

au regard des Etats membres de l'Organisation qui ne sont pas parties à la convention américaine relative 

aux droits de l'homme" 
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 المطمب الثاني

 اإلنسافاألمريكية لحقوؽ  اإلتفاقية كييئة فيالمجنة األمريكية  إختصاصات

أصبحت المجنة  1967 المعدؿ لميثاؽ منظمة الدكؿ األمريكية لعاـبركتكككؿ البعد اعتماد 
األمريكية لحقكؽ اإلنساف  اإلتفاقيةاألمريكية ىيئة مف ىيئات منظمة الدكؿ األمريكية، كبدخكؿ 

، كبالتالي 1969األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  اإلتفاقيةأصبحت المجنة األمريكية ىيئة مف ىيئات 
لمجنة  ستمرت في ممارسة مياميا المتعمقة بحماية كتشجيع حقكؽ اإلنساف، حيث أصبحإ

ختبمكجب بكصفيا جياز في المنظمة، ك  إختصاصمزدكج،  إختصاص منحتيا ليا  صاصاتا 
 .1969األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  اإلتفاقية

األمريكية لحقكؽ اإلنساف، المجنة األمريكية بميمتيف أساسيتيف، تتمثؿ  اإلتفاقيةلقد كمفت  
األمريكية، أما الميمة الثانية  اإلتفاقيةمف  41الميمة األكلى، في تشجيع حقكؽ اإلنساف بمكجب 

 .اإلتفاقيةمف  45ك 44فتتمثؿ في حماية حقكؽ اإلنساف بمكجب المكاد 

األمريكية لحقكؽ اإلنساف  اإلتفاقيةالمجنة األمريكية بمكجب  إختصاصاتكلمتفصيؿ في 
ي ، كفي الفرع الثانتشجيع حقوؽ اإلنسافستقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف نتناكؿ في الفرع األكؿ 

 . حماية حقوؽ اإلنساف

 األوؿ الفرع

 تشجيع حقوؽ اإلنساف

عديد المياـ  اإلتفاقيةمف  42ك  41لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف بمكجب المادتيف 
المتعمقة بتشيع حقكؽ اإلنساف، حيث تقـك المجنة في سبيؿ قياميا بيذه الميمة، بنشر حقكؽ 

عداد الدراسات كالتقارير التي ت راىا مناسبة ألداء ميمتيا، إضافة إلى طمبيا لمعمكمات اإلنساف، كا 
 مف الدكؿ عف التقدـ المحرز في مجاؿ حقكؽ اإلنساف
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 والتوعية بيا اإلنسافنشر حقوؽ أوال: 

تجدر اإلشارة إلى نشر حقكؽ اإلنساف كالتكعية بيا كتعميميا، يدخؿ ضمف اختصاصات 
االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف في المادة  ، كقد تضمنت1عديد المجاف اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف

.أ النص عمى دكر المجنة في ىذا الشأف، حيث نصت عمى أف :" إف الكظيفة األساسية لمجنة 41
ىي تعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف كالدفاع عنيا، كلممارسة ىذه الكظيفة، تقـك بالتكعية بحقكؽ 

 اإلنساف لدل شعكب القارة األمريكية...".

إلى تشكيؿ "لجاف كطنية الدكؿ األطراؼ  دعت المجنة األمريكيةىذا اإلطار فقد كفي 
كلكف لـ ، يػةكالتكعية بيا في القارة األمريك اإلنساف" لتساعدىا في مياـ نشر حقكؽ اإلنسافلحقكؽ 

الدكؿ األمريكية  رفضتتستجب لمجنة كقتيا إال دكلتاف فقط كىما: فنزكيبل كككستاريكا، في حيف 
 اإلنسافكيكجد حاليا العديد مف المجاف الكطنية لحقكؽ ، ل تأسيس مثؿ ىذه المجاف الكطنيةاألخر 

إلى تنظيـ لقاءات أيضا  المجنة كما سعت، ألعضاء في منظمة الدكؿ األمريكيةفي مختمؼ الدكؿ ا
  كمؤتمرات، كبالتعاكف مع المعاىد كالجامعات في الدكؿ األعضاء في منظمة الدكؿ األمريكية

كما أكصت المجنة الجمعية العامة ليذه المنظمة بأف تطمب ، كتعميميا اإلنسافيا نشر حقكؽ ىدف
مف حككمات الدكؿ األعضاء تضميف مناىجيا التعميمية، في المدارس كاإلعداديات كالثانكيات 

 .2كبما يتكافؽ مع تشريعاتيا كقكانينيا الكطنيػة اإلنسافبرامج تدريس حقكؽ 

  

                                                 
1

جرا -مف الميثاؽ فإف المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف تقـك بػ:" أ 45/01طبقا لنص المادة  -  ء الدراسات كالبحكث حكؿ المشاكؿ تجميع الكثائؽ كا 
كصيات إلى اإلفريقية كتنظيـ الندكات كالحمقات الدراسية كالمؤتمرات، كنشر المعمكمات كتشجيع المؤسسات الكطنية كالشعكب كتقديـ المشكرة كرفع الت

 الحككمات عند الضركرة.

2
ىذا الشأف قامت لجنة حقكؽ كفي  .92، 91ص  رجع سابؽ، ص، مدراسات في الحماية اإلقميمية لحقوؽ اإلنسافمحمد أميف الميداني،  - 

، المشاركة في أعماؿ المؤتمر الدكلي حكؿ المحكمة العربية لحقكؽ 2014اإلنساف العربية بالنشاطات التالية:عقد كرشة تعريفية بمممكة البحريف سنة 
، المشاركة في 2014إلنساف بمراكش بالمممكة المغربية في نكفمبر بالبحريف، المشاركة في المنتدل العالمي الثاني لحقكؽ ا 2014اإلنساف، سنة 
، زيارة لجنة حقكؽ اإلنساف العربية لمجمس أكربا كالمحكمة 2015لمجنة الفرعية لمناىضة التعذيب، المنعقدة بجنيؼ في نكفمبر  25أعماؿ الدكرة 

كؿ لممسئكليف عف حقكؽ اإلنساف بكزارات الداخمية العربية بتكنس المشاركة في المؤتمر األ 2015األكربية لحقكؽ اإلنساف كذلؾ في أفريؿ 
،  المشاركة في مؤتمر فكر 2015، المشاركة في أعماؿ مؤتمر الكعي بالقانكف كمساعدة ضحايا اإلرىاب في الكطف العربي أكتكبر2015نكفمبر

 ألطزوحت انخاص بهجىت حمىق اإلوسان انعزبٍت.. أوظز انفصم انثانث مه ا2015تحت عنكاف:" التكامؿ العربي تحديات كآفاؽ"  14
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 التقارير النظر فيثانيا: 

ف التقارير، التقارير السنكية التي تقدميا الدكؿ األمريكية نكعيف م اإلتفاقيةيكجد في إطار 
مريكي لمتربية األطراؼ، كالتي ترفع سنكيا إلى المجاف التنفيذية لممجمس االقتصادم كاالجتماعي األ

ف قكانينيا المحمية التطبيؽ كالعمـك كالثقافة، كالتقارير التي تطمبيا المجنة مف الدكؿ عف كيفية ضما
 .اإلتفاقيةالفعاؿ ألم مف نصكص 

تحيؿ الدكؿ األطراؼ إلى األمريكية عمى:"  اإلتفاقيةمف  42: نصت المادة يةير السنو التقار  -10
المجنة نسخة عف التقارير التي ترفعيا سنكيا عمى المجاف التنفيذية لممجمس االقتصادم كاالجتماعي 

و، لكي تتمكف المجنة إختصاصي لمتربية كالعمـك كالثقافة، كؿ في مجاؿ األمريكي كالمجمس األمريك
مف السير عمى تعزيز الحقكؽ المتضمنة في المعايير االقتصادية كاالجتماعية كالتربكية كالعممية 

 كالثقافية المبينة في ميثاؽ منظمة الدكؿ األمريكية المعدؿ ببركتكككؿ بيكنس أيرس".

األمريكية ألقت عمى عاتؽ الدكؿ تقديـ نسخة  اإلتفاقيةيتبيف أف  42مف خبلؿ نص المادة 
عف التقارير السنكية ليا، كالتي تقدميا إلى المجاف التنفيذية لممجمس االقتصادم كاالجتماعي 

لمجنة  األمريكي ككذا المجمس األمريكي لمتربية كالعمـك كالثقافة، كتقدـ الدكؿ نسخة مف ىذه التقارير
مف أجؿ تمكيف المجنة مف فيـ التقدـ المحرز في مجاؿ إعماؿ ىذه الحقكؽ كالتي تضمنيا ميثاؽ 

عمى الدكلة بتضميف ىذه التقارير  التزاـكالمبلحظ أف أنو ال يكجد ، منظمة الدكؿ األمريكية
نما عمييا أف تضمنيا ما تـ إحرازه مف تقدـ في ترقية الحقكؽ مكضكع  .1التقرير معمكمات محددة، كا 

عمى:" أف  اإلتفاقية. د مف 41حيث نصت المادة : التقارير المقدمة بناء عمى طمب المجنة -10
تطمب إلى حككمات الدكؿ األعضاء تزكيدىا بمعمكمات عف اإلجراءات التي اتخذتيا في مسائؿ 

الكاجب حقكؽ اإلنساف" ، فبمكجب ىذا النكع مف التقارير، يتبيف أف المعمكمات المتعمقة بالحقكؽ 
إدراجيا في التقرير، ال تتضمف الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية فقط، كالنكع األكؿ مف 

نما تشمؿ جميع ، كفي ىذا النكع مف التقارير الحقكؽ، أم حتى الحقكؽ السياسية كالمدنية التقارير كا 
 تمتـز الدكلة فقط بالرد عمى المسائؿ الكاردة إلييا مف المجنة.

                                                 
1

، ص ص ، رسالة دكتكراه في الحقكؽ جامعة الزقازيؽضمانات حقوؽ اإلنساف عمى المستوى اإلقميمي، مصطفى محمد عبد الغفار يكسؼ - 

246 ،247. 
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، كليا في المجنة ىي المختصة بنظر ىذيف النكعيف مف التقارير أفكتجدر اإلشارة عمى 
تطمب أم معمكمات ذات عبلقة مف الدكؿ المعنية، كما يمكنيا طمب تقارير تكميمية، كلدل  أفذلؾ 

بحثيا لمتقارير تنتيي المجنة إلى إعداد تقرير تقـك برفعو إلى الجمعية العامة لمنظمة الدكؿ 
، كيتضمف ىذا التقرير مدل التقدـ المحرز في مجاؿ حماية الحقكؽ كالحريات الكاردة في األمريكية
، كيتمتع ىذا التقرير بطابع كصفي، مف حيث ككنو يستند إلى التقارير كالمعمكمات التي اإلتفاقية

ف تقدميا الدكؿ األعضاء، كيمكف لمجنة إدراج تكصيات بناء عمى تمؾ المعمكمات، كقد تكك 
التكصيات عامة أك خاصة بشاف دكلة معينة التخاذ إجراء معيف، كتقـك الجمعية العاـ ببحث 

ف تتخذ ما تراه مناسبا مف إجراءات بناء كأالتقرير، كيمكنيا اعتماد التكصيات المقترحة مف المجنة، 
 .1عمى محتكل التقرير

المجنة الدراسات كالتقارير التي  عمى:" تعد اإلتفاقية.ج مف 41حيث نصت المادة : ثالثا: الدراسات
ا". كتقـك المجنة في أداء ميمتيا ىذه بدراسات ذات طابع تشريعي، تراىا مناسبة ألداء ميمتي

 إضافة عمى الدراسات الميدانية.

: كتتعمؽ ىذه الدراسات بكضع حقكؽ اإلنساف، كقد يككف الدراسات ذات الطابع التشريعي -10
، حيث قامت المجنة قبؿ دخكؿ مشكبلت عممية تمفت انتباه المجنة لمقياـ بمثؿ ىذه الدراسات أساسيا
األمريكية حيز النفاذ، بإجراء مثؿ ىذه الدراسات، كذلؾ في دكرتيا الخامسة، حيث قامت  اإلتفاقية

ت بإعداد برنامج عمؿ يشمؿ القكاعد التي ستتبع بشأف دراسة حقكؽ اإلنساف، كمف بيف الدراسا
اليامة التي قامت بيا المجنة خبلؿ ىذه الفترة، دراسة كضع البلجئيف في القارة األمريكية التي بدأت 

، بناء عمى طمب األميف العاـ لمنظمة الدكؿ األمريكية، كذلؾ بسبب مشاكؿ البلجئيف 1963عاـ 
مع اإلعبلف ، تضمف أنو مما يتفؽ 1965سنة  21الككرييف، كانتيت المجنة إلى تبني القرار رقـ 

األمريكي لحقكؽ اإلنساف، أف يككف مف حؽ كؿ شخص أف يجد ممجأ في إقميـ أجنبي كفقا لتشريع 
 .2كؿ دكلة كاالتفاقيات الدكلية

                                                 
1

 .247نفس المرجع، ص  - 
2

 1948لعاـ  اإلنسافلحقكؽ ككاجبات  األمريكي اإلعبلفمف  27المادة  - 
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األمريكية لحقكؽ اإلنساف  اإلتفاقيةكاستمرت المجنة في القياـ بيذه الدراسات، بعد دخكؿ 
ذيب، حيث انتيت في تقريرىا إلى حكؿ التع 1977، كمف ذلؾ ما قامت بو سنة حيز النفاذ

أف التعذيب كاعتباره جريمة دكلية. كما تجدر اإلشارة إلى أف المجنة التكصية بإقامة معاىدة بش
 .1األمريكية لحقكؽ اإلنساف اإلتفاقيةقامت بإعداد مشركع 

المجنة في القياـ بمياميا، استحساف المحكمة األمريكية، التي  إختصاصكقد لقي تكسيع 
 13/93بمكجب رأييا االستشارم الخاص بسمطات لجنة الدكؿ األمريكية لحقكؽ اإلنساف رقـ قررت 
، أف المجنة األمريكية تممؾ كذلؾ سمطة إعبلف انتياؾ القانكف الكطني لدكلة 16/07/1993بتاريخ 

ذا ، كما تممؾ حؽ التكصية بإلغاء أك تعديؿ مثؿ ىاإلتفاقيةطرؼ لبللتزامات المترتبة عمييا بمكجب 
القانكف، كاألىـ مف ذلؾ أف المجنة تممؾ ىذه الصبلحية، بصرؼ النظر عف الطريقة التي كصؿ 
إلى عمميا انتياؾ القانكف الكطني لبلتفاقية، كبصرؼ النظر عما إذا كاف ذلؾ القانكف منطبقا في 

ريخ بتا 14/94رقـ قضية معينة أماـ المجنة أـ ال، كىك ما جاء في الرأم االستشارم لممحكمة 
الخاص بالمسؤكلية الدكلية الناجمة عف إصدار كتطبيؽ قكانيف تنتيؾ أحكاـ ، ك 09/12/1994

، كخمصت  Leyes de desacato، كفي ىذا اإلطار قامت المجنة بدراسة قكانيف االزدراء اإلتفاقية
عدة قكانيف مف ىذا النكع تخالؼ المعايير الدكلية لحقكؽ اإلنساف، كأكصت بأف تقـك  أفالمجنة إلى 

الدكؿ األعضاء في منظمة الدكؿ األمريكية، التي تتكفر عمى مثؿ ىذه القكانيف بإلغائيا أك تعديميا 
 .2كاالتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف تتبلءـلكي 

بإجراء تحقيقات، كنشير  األمريكيةفي قياـ المجنة  الدراساتكتتمثؿ ىذه الدراسات الميدانية:  -10
لميمة الحماية التي تقـك بيا أثناء ممارستيا  التحقيقاتلمجنة نكعيف مف التحقيقات،  أفىنا إلى 

كبالتالي نككف بصدد تحقيؽ في حاؿ كجكد خصكمة، كينتيي ىذا النكع مف التحقيؽ بإصدار 
فرع الثاني مف ىذا المطمب، إضافة إلى التحقيقات قرارات مف المجنة، كىك ما سنتناكلو في ال

الميدانية التي تخرج عف نطاؽ العمؿ القضائي، كالمتمثمة في التحقيؽ في الحاالت العامة، كالتي 

                                                 
1

 .253، 252مرجع سابؽ، ص ص ، مصطفى محمد عبد الغفار يكسؼ - 
 آليات الحماية الدولية لحقوؽ اإلنسافنبيؿ مصطفى إبراىيـ خميؿ، لمتفصيؿ حكؿ مساىمة المجنة األمريكية في إعداد اإلتفاقية األمريكية، أنظر  -

 .666 -662، ص 2004ة المنصكرة، رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه في الحقكؽ، كمية الحقكؽ، جامع
2

 .73محمد يكسؼ عمكاف، نظاـ الدكؿ األمريكية، مرجع سابؽ، ص  - 
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تنتيي فييا المجنة في غالب األحياف إلى إصدار تكصيات قد تككف محددة المضمكف كمكجية 
ات سكاء قبؿ اعتماد االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف كقد قامت المجنة بيذه الدراس لدكلة بعينيا،

 .1أك بعدىا

عتماد االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف، كانت المجنة تستند في القياـ بيذه الميمة إفقبؿ 
لحقكؽ ككاجبات اإلنساف، إضافة إلى  األمريكي اإلعبلفككذا  األمريكيةإلى ميثاؽ منظمة الدكؿ 

جتماع في إقميـ أم مف الدكؿ البلئحة الداخمية لمجنة، حيث كانت البلئحة تسمح لمجنة باإل
صدار تكصي ات عامة لحككمات الدكؿ األعضاء، كقد األعضاء في المنظمة شرط مكافقة الدكلة، كا 

 .2الدكمينيكاف ية األمريكية في ككباعتماد االتفاقإقامت المجنة بميمة الدراسات الميدانية قبؿ 
يتمثؿ في  األمريكية، فإف السند القانكني لعمؿ المجنة أما بعد سرياف اإلتفاقية األمريكية

مف االتفاقية األمريكية، حيث قامت المجنة بإجراء تحقيؽ في نيكاراغكا عاـ  48/01نص المادة 
فا لبلنتياكات الحاصمة في الببلد، ، كالذم انتيت فيو المجنة إلى كضع تقرير تضمف كص1978

ككاف ىذا التقرير أساسا لقرار صدر عف منظمة الدكؿ األمريكية بإدانة حكـ سكمكزا كسحب 
، كيعتبر ىذا القرار األكؿ مف نكعو في تاريخ منظمة 1979الشرعية مف حككمتو، كذلؾ في جكاف 

د اتجاه إحدل الحككمات إلى حد الدكؿ األمريكية، الذم يتـ فيو اتخاذ مثؿ ىذا المكقؼ المتشد
سحب الشرعية بسبب إنتياكات حقكؽ اإلنساف. كما قامت المجنة بإجراء دراسات في ككلكمبيا عاـ 

، كذلؾ بسبب تجمع العديد مف الشكاكل لدييا كالمتعمقة بالسجناء كالمعتقميف السياسييف 1980
 .3بالببلد

  

                                                 
1

 .254مرجع سابؽ، ص ، مصطفى محمد عبد الغفار يكسؼ - 
2

 .255نفس المرجع ص  - 

3
 .258، 257نفس المرجع، ص ص  - 
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 رع الثانيػػػػػػالف

 حماية حقوؽ اإلنساف

 26/01النظاـ الداخمي القديـ لمجنة، ينص في المادة كاف الموضوعي لمجنة:  ختصاصاإلأوال: 
األمريكية  اإلتفاقيةمنو عمى أف المجنة تختص بالنظر في انتياكات حقكؽ اإلنساف الكاردة في 

ات المتعمقة بالحقكؽ المعترؼ بيا في اإلعبلف األمريكي لحقكؽ اإلنتياكلحقكؽ اإلنساف، ككذا 
 ف كاجباتو.اإلنسا

نظرىا في إضافة إلى فالمجنة،  إختصاصأما بعد دخكؿ النظاـ الداخمي الجديد لمجنة اتسع 
مف  23، أصبحت المجنة بمكجب المادة األمريكي كاإلعبلفاألمريكية  اإلتفاقيةبات المتعمقة اإلنتياك

 ات المتعمقة بالمكاثيؽ التالية:اإلنتياكنظاميا الداخمي الجديد، تنظر في 

المتعمؽ بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية)بركتكككؿ سمفادكر(  اإلضافيالبركتكككؿ  -
 .16/11/1999م دخؿ حيز النفاذ في كالذ 1988لعاـ 

كالذم  08/07/1990األمريكية بإلغاء عقكبة اإلعداـ المعتمد في  اإلتفاقيةب البركتكككؿ الخاص -
 .28/08/1991دخؿ حيز النفاذ في 

كالتي دخمت حيز النفاذ في  1985لمنع التعذيب كالمعاقبة عميو لعاـ  األمريكيةالدكؿ  إتفاقية -
28/02/1987. 

كالتي دخمت حيز النفاذ  1994القسرم لؤلشخاص لعاـ  اإلختفاءتفاقية الدكؿ األمريكية بشأف إ -
 .28/03/1996في 

لمعاقبة عميو كالتي دخمت األمريكية بشأف الكقاية مف العنؼ ضد النساء كاستئصالو كا اإلتفاقية -
1995حيز النفاذ عاـ 

1. 

                                                 
1

، ص 2010، األردف، 01، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، طلحقوؽ اإلنسافالقانوف الدولي أنظر حكؿ ىذه الكثائؽ، عركبة جبار الخزرجي،  - 
91-97. 
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تنظر المجنة األمريكية في الشكاكل كالمراسبلت الكاردة إلييا : الشخصي لمجنة ختصاصثانيا: اإل
 .مف الدكؿ كاألفراد كالمنظمات غير الحككمية

بالنظر في المراسبلت الكاردة إلييا مف الدكؿ  األمريكيةتختص المجنة مرسبلت الدوؿ:  -10
 اإلتفاقيةمف  45لحقكؽ اإلنساف، كذلؾ بناء عمى نص المادة  األمريكية اإلتفاقيةاألطراؼ في 

حيث تنظر المجنة في ىذه المراسبلت بناء عمى شركط حددتيا نفس المادة، كما تضمنيا المادة 
 ركط في:، كتتمثؿ ىذه الشمف النظاـ الداخمي لمجنة 50

التصديؽ عمييا، كفي أم كقت الحؽ بعد  أك اإلتفاقيةكجكب قياـ الدكلة كقت االنضماـ إلى   -
 المجنة بالنظر في ىذا النكع مف المراسبلت. إختصاصذلؾ بإعبلف قبكليا 

 كجكب قياـ الدكلة المشكك ضدىا بإصدار نفس اإلعبلف. -

يمكف أف يككف إعبلف الدكلة ليذا اإلعبلف سارم المفعكؿ لمدة غير محددة مف الزمف، أك لمدة   -
 محددة أك في حالة محددة.

العامة لمنظمة الدكؿ األمريكية، التي تدلي نسخا عنيا إلى  األمانةلدل  اإلعبلناتتكدع ىذه   -
 .1الدكؿ األعضاء في المنظمة

المجنة في المراسبلت بيف  إختصاصر، يتبيف أف الذك فسالفتيمف خبلؿ نص المادتيف 
المجنة، كيجب أف يصدر ىذا  إختصاصالدكؿ، مرىكف بإصدار إعبلف خاص، يتمثؿ في قبكؿ 

، لكف ىذا اإلتفاقيةكؿ مف الدكلة مقدمة المراسمة أك الدكلة المرتكبة النتياكات ألحكاـ  اإلعبلف
كاكل المقدمة مف األفراد ضد دكؿ أعضاء في اإلعبلف يتعمؽ بالمراسبلت الدكلية فقط، أما الش

، فبل تحتاج ليذا  األمريكيةكأعضاء في منظمة الدكؿ  اإلتفاقيةأك غير أعضاء في  اإلتفاقية
 اإلتفاقيةأك مصادقة عمى  األمريكيةاإلعبلف، أف الدكؿ بمجرد ككنيا أعضاء في منظمة الدكؿ 

المحكمة لمنظر في الشكاكل المقدمة مف  صاصإختلحقكؽ اإلنساف، فيذا يعني قبكليا ب األمريكية
 .2ضد ىذه الدكؿ األفراد

                                                 
1

 1984، األرجنتيف كاإلككادكر 1981، البيرك 1980، ككستاريكا 1978، جمايكا 1977: فنزكيبل ختصاصاإلمف بيف الدكؿ التي قبمت ىذا  - 
 .Amnesty international, Op.cit., p 121. أنظر 1990، الشيمي 1985ككلكمبيا كاألكرغكام 

2
 .96، مرجع سابؽ، ص دراسات في الحماية اإلقميمية لحقوؽ اإلنسافمحمد أميف الميداني،  - 
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اإلقميمية  األنظمةكبر أيعتبر نظاـ الدكؿ األمريكية مف األفراد والمنظمات غير الحكومية:  -10
كالمنظمات غير الحككمية، بتقديـ شكاكل ضد الدكؿ  لؤلفرادكالدكلية تطكرا، مف حيث السماح 
 أنو يجكز ألم شخص أك منظمة غير حككمية اإلتفاقيةمف  44األطراؼ، حيث تضمنت المادة 

 التقدـ إلى المجنة بشكاكل ضد الدكؿ األطراؼ.

مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية النص عمى ذلؾ، بحيث يجكز  23كما تضمنت المادة 
فراد كالمنظمات غير الحككمية المعترؼ بيا، التقدـ بشكاكل ضد الدكؿ التي تنتيؾ ليؤالء األ
البركتكككؿ اإلضافي المتعمؽ بالحقكؽ االقتصادية األمريكية كاإلعبلف األمريكي،  اإلتفاقية

مريكية بإلغاء عقكبة األ اإلتفاقيةب البركتكككؿ الخاص كاالجتماعية كالثقافية)بركتكككؿ سمفادكر(
اإلختفاء تفاقية الدكؿ األمريكية بشأف ، إألمريكية لمنع التعذيب كالمعاقبةإتفاقية الدكؿ ا، داـاإلع

النساء كاستئصالو كالمعاقبة األمريكية بشأف الكقاية مف العنؼ ضد  اإلتفاقيةالقسرم لؤلشخاص، 
 عميو.

مف النظاـ الداخمي لمجنة  23، كالمادة األمريكية اإلتفاقيةمف  44مف خبلؿ نص المادة 
نجد أف النظاـ األمريكي لحقكؽ اإلنساف، قد فتح المجاؿ أماـ األفراد كالمنظمات غير الحككمية 
لمتقدـ بشكاكل أماـ المجنة تتضمف خرقا لمحقكؽ المقررة في الصككؾ الدكلية المنصكص عمييا في 

 األخرلاإلقميمية  األنظمةختمؼ عف بيذه الصكرة، ي اإلنسافلحقكؽ  األمريكي، كالنظاـ 23المادة 
المجنة بشأف الشكاكل  إختصاصكذلؾ مف خبلؿ عدـ فرضو إلعبلف مسبؽ مف الدكؿ، لقبكؿ 

الفردية المقدمة لمجنة ضدىا، كذلؾ عكس المجنة األكربية لحقكؽ اإلنساف قبؿ إلغائيا، كمف جية 
األمريكية لحقكؽ  إلتفاقيةاأخرل فإف الدكلة المشكك ضدىا ال يشترط فييا أف تككف طرؼ في 

األمريكية  اإلتفاقيةاإلنساف، فالمجنة يمكنيا النظر في الشكاكل المقدمة ضد الدكؿ األطراؼ في 
مف النظاـ الداخمي لمجنة، كما  23التي تنتيؾ أحكاـ الصككؾ المنصكص عمييا بمكجب المادة 

المقدمة ضد لحقكؽ اإلنساف، المتضمنة انتياكات لئلعبلف األمريكي يمكنيا النظر في الشكاكل 
 .1اإلتفاقيةية كغير أطراؼ في الدكؿ األطراؼ في ميثاؽ منظمة الدكؿ األمريك

  

                                                 
1
- Amnesty international, Op.cit., p 121.  
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 المبحث الثالث

 اإلجراءات المتبعة أماـ المجنة

، تقـك المجنة بفحص المراسمة اإلنسافالخاصة بحقكؽ  األخرل اإلقميميةكغيرىا مف المجاف 
الشككل مف ناحية الشكؿ، كبعد قبكليا تقـك المجنة بفحصيا مف ناحية المضمكف، كفي ظؿ  أك

القياـ بتحقيؽ، أك إصدار تدابير تحفظية لمدكؿ  -إذا دعت الضركرة –دراستيا ىذه قد تقـك المجنة 
كتضع المجنة نفسيا تحت تصرؼ األطراؼ لمكصكؿ إلى تسكية كدية، فإف لـ تنجح  المعنية

مكضكع الدعكل كتصدر قرار بعد ذلؾ، كتقـك المجنة بيذه اإلجراءات بعد ي النظر في فتستمر ف
 تكفر الشركط البلزمة لتقديـ المراسبلت كالشكاكل مف جانب األفراد كالدكؿ.

 مطمبيفإلى  المبحثكلمتطرؽ لكيفية معالجة المجنة لمقضايا التي تنظرىا ، سنقسـ ىذا 
فحص ، كفي المطمب الثاني نتناكؿ تقديـ المرسبلت والشكاوىشروط المطمب األكؿ نتناكؿ في 

 المجنة لممراسبلت والشكاوى. 
 المطمب األوؿ

 شروط تقديـ الشكاوى والمراسبلت أماـ المجنة

األمريكية لحقكؽ اإلنساف، ميزت بيف نكعيف مف الشكاكل  اإلتفاقيةتجدر اإلشارة إلى أف 
 44المقدمة أماـ المجنة، حيث اصطمحت عمى الشكاكل المقدمة مف األفراد بمكجب المادة 

، فقد اصطمحت عمييا 45، أما الشكاكل المقدمة مف الدكؿ بمكجب المادة  Pétitionsبالشكاكل 
Communicationsسـ المراسبلت إ اإلتفاقية

، كلتقديـ الشكاكل كالمراسبلت مجمكعة مف 1
، كالنظاـ الداخمي لمجنة، لذا سنتناكؿ الشركط المشتركة األمريكية اإلتفاقيةالشركط نصت عمييا 

بيف مرسبلت الدكؿ كشكاكل األفراد في الفرع األكؿ، كالشركط الخاصة بالشكاكل الفردية في الفرع 
 الثاني.

  

                                                 
1

 .392ص  مرجع سابؽ،، مصطفى محمد عبد الغفار يكسؼ - 
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 الفرع األوؿ

 يف شكاوى األفراد ومراسبلت الدوؿالشروط المشتركة ب

ىناؾ مجمكعة مف الشركط المشتركة التي يجب تكافرىا، سكاء في الشكاكل الكاردة مف 
 األفراد أك المراسبلت المقدمة مف الدكؿ األطراؼ.

كىذا الشرط ىك أحد المبادئ المستقرة في القضاء الدكلي ستنفاذ طرؽ الطعف الداخمية: إأوال: 
، كقد كرد ىذا الشرط في 1المجكء إلى القضاء الكطني قبؿ المجكء إلى المجنة األمريكيةحيث يتعيف 

األكربية لحقكؽ اإلنساف، كما تضمنو الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، كنصت  اإلتفاقية
 2..أ46/01األمريكية بمكجب المادة  اإلتفاقيةعميو 

يتبيف أف شرط استنفاذ طرؽ الطعف الداخمية ىك شرط أساسي لمتقدـ بشككل أك مراسمة أماـ 
تعماليا، حيث تضمنت إسالمجنة األمريكية، كذلؾ بشرط أف تككف طرؽ الطعف متاحة، كممكف 

كالمتعمقة باستنفاذ طرؽ الطعف  46/01النص عمى عدـ تطبيؽ المادة  اإلتفاقيةمف  46/02المادة 
 ت التالية:في الحاال

إذا كاف القانكف الداخمي لمدكلة ال يكفر الطرؽ كاإلجراءات القانكنية السميمة لحماية الحؽ أك  - أ
 الحقكؽ المدعى انتياكيا.

إذا حـر الشاكي الذم يدعي أف حقو قد انتيؾ مف استعماؿ طرؽ االستئناؼ المحمية ، أك منع  - ب
مف الميثاؽ في عديد  56/05بمكجب المادة مف استعماليا، كىك ما قضت بو المجنة اإلفريقية 

3المراسبلت المقدمة إلييا.
 

لو في إصدار حكـ نيائي نتيجة استعماؿ طرؽ الطعف السالفة إذا حصؿ تأخير ال مبرر  - ت
الذكر، ففي ىذه الحالة يعفى الشاكي مف ىذا الشرط، كتجدر اإلشارة إلى أف عبئ اإلثبات يقع 

 .1أف طرؽ الطعف الداخمية لـ يتـ استئنافيا عمى الدكلة المعنية، كذلؾ بإثبات

                                                 
1

 .400نفس المرجع، ص  - 

2
 .2013الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ مف النظاـ  31أنظر أيضا المادة  - 

3
 - communication 89/25, 90/47, 93/56, 93/100 (Jointes) Free legal assistance group/ Zaire, et communication 

92/75 Katangese People's congress/ Zaïre/Nigeria. 
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: كتبدأ ىذه الميمة مف تاريخ إببلغ القرار تقديـ الشكوى أو المراسمة خبلؿ ميمة ستة أشيرثانيا: 
 اإلتفاقيةمف  35/01النيائي لمفريؽ الذم يدعي أف حقكقو قد انتيكت، كىك ما نصت عميو المادة 

، فإف المدة التي يجب عمى الشاكي تقديـ المراسمة خبلليا األكربية، أما في ظؿ الميثاؽ اإلفريقي
 بعد صدكر القرار النيائي، فمـ يتـ النص عمييا، كترؾ تقديرىا لمجنة اإلفريقية.

كبالتالي نجد أف االتفاقيتيف األكربية كاألمريكية بنصيما عمى ميمة الستة أشير، كرستا 
عكس الميثاؽ اإلفريقي، كالذم بمكجب المادة  ضمانة كبيرة لمشاكي، بتحديدىما ليذه الميمة عمى

ذا الشأف رفضت المجنة عديد نجده قد سد الطريؽ أماـ األفراد لمجكء إلى المجنة، كفي ى 56/06
 .2، بحجة تقديميا خبلؿ ميمة غير معقكلةإلييامة داسبلت المقالمر 

نو في حالة كجكد حالة مف الحاالت المنصكص عمييا بمكجب المادة أكتجدر اإلشارة، إلى 
بشركط استنفاذ طرؽ الطعف  كالخاصة 46/01، كالمتعمقة باالستثناءات الكاردة عمى المادة 46/02

الداخمية، فإنو ال يتـ إعماؿ ميمة الستة أشير، كتقدـ الشككل بالتالي خبلؿ ميمة معقكلة، كالتي 
، ككذا اإلنتياؾب ىذا اإلجراء فإف المجنة تأخذ في الحسباف تاريخ كمكاف ، كبمكجتحددىا المجنة

 .3ظركؼ كؿ حالة

حيث : أال يكوف موضوع الشكوى أو المراسمة عالقا أماـ ىيئة دولية أخرى لمبت فيوثالثا: 
النص  5مف النظاـ الداخمي لمجنة 33، كالمادة 4األمريكية اإلتفاقية.ج مف 46/01تضمنت المادة 

أف المجنة األمريكية ترفض النظر في القضايا التي يككف مكضكعيا منظكر أماـ ىيئة دكلية عمى 

                                                                                                                                                         
1

 .2013األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ مف النظاـ الداخمي لمجنة  31/03أنظر المادة  - 

2
 - communication  2005 /310 Darfur Relief and documentation centre/ Soudan, et communication 2005/308 

Michael Majuru/ Zimbabwe 
3

 .2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  32/02أنظر المادة  - 

4
مف  45و  44تبميغ وفقا لممادتيف  أويخضع قبوؿ المجنة لعريضة لحقكؽ اإلنساف عمى:"  األمريكية اإلتفاقية.ج مف 46/01تنص المادة  - 

 ".ىيئة إجرائية دولية أخرى لمبت فيو أماـأال يكوف موضوع العريضة أو التبميغ عالقا  –... ج  اإلتفاقية
5
 - L'article 33alinéa 01 du règlement intérieur de la commission interaméricaine stipule que:" La commission ne 

considère pas une pétition si la matière qui y est traitée: a- Fait l'objet d'une instance encore pendante devant une 

organisation internationale gouvernementale dont fait partie l'Etat en question; ou b- Reproduit dans son essence 

une autre pétition pendante devant la commission ou déjà examinée par celle-ci ou tout autre organisme 

international gouvernemental dont fait partie l'Etat en question" 
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حككمية، أك قد فصمت فييا المجنة األمريكية أك أم جياز حككمي آخر، كما تمت اإلشارة إلى ىذا 
 .2ككذا الميثاؽ اإلفريقي 1األكربية اإلتفاقيةالشرط بمكجب 

بمكجبيما ال تمتنع المجنة عف معالجة الشكاكل التي تـ كيرد عمى ىذا الشرط استثناءيف، 
 3، كىما:33مف المادة  01النص عمييا بمكجب الفقرة 

إذا كانت اإلجراءات المتبعة أماـ الييئة الدكلية، تتمثؿ في معالجة عامة لكضعية الحقكؽ داخؿ  - أ
الشككل أك المراسمة الدكلة المعنية كلـ تصدر ىذه الييئة قرارا حكؿ األفعاؿ التي تمثؿ مكضكع 

 المقدمة إلى المجنة، أك إذا كاف قرار الييئة الدكلية ال يحمؿ حبل فعميا.

إذا كاف الشاكي الذم قدـ شككل عمى المجنة، ىك نفسو الضحية أك أحد أفراد العائمة التي  - ب
كمية تعرضت حقكقيا لبلنتياؾ، كالشاكي أماـ الييئة الدكلية كاف طرفا ثالثا، أك كاف ىيئة غير حك

 كليس لو صفة الضحية أك ليس أحد أفراد العائمة.

.ب عمى 47: حيث نصت المادة اإلتفاقيةأف تكوف الشكوى أو المراسمة متفقة مع أحكاـ رابعا: 
، إذا لـ تذكر  45ك 44أف المجنة ترفض المراسبلت أك الشكاكل المقدمة أماميا بمكجب المكاد 

، كيشبو ىذا اإلتفاقيةانتياكات لمحقكؽ التي تضمنتيا  المراسمة أك الشككل كقائع يمكف أف تشكؿ
مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف، التي نصت عمى أف  56/02الشرط، ما نصت عميو المادة 

اإلفريقي، ككذا الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ  اإلتحادالمراسبلت يجب أف تككف متماشية مع ميثاؽ 
 اإلنساف كالشعكب.

دعات مقدـ الشككل أك ا  أم أف بيانات ك أال يكوف أساس الشكوى أو المراسمة باطؿ: خامسا: 
ال فإف المجنة سترفضيا ، كيقصد بفساد 4الدكلة مقدمة المراسمة، يجب أف يككف ليا أساس قانكني، كا 

                                                 
1

 -... ب 43ال تستبقي المحكمة أي التماس فردي مرفوع بموجب المادة األكربية لحقكؽ اإلنساف عمى :"  اإلتفاقية.ب مف 35/02تنص المادة  - 
ذا  لـ أو إذا كاف في الجوىر ىو ذاتو الذي نظرت فيو المحكمة مف قبؿ أو طرح مف قبؿ عمى ىيئة قضائية دولية معنية بالتحقيؽ أو التسوية، وا 

 "يكف يتضمف وقائع جديدة.
2

تنظر المجنة في المراسبلت الواردة المنصوص عمييا في المادة مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب عمى :"  56/07تنص المادة  - 
أال يتعمؽ بحاالت تمت تسويتيا طبقا لمبادئ  -19الشروط التالية ...  -وبالضرورة –والمتعمقة بحقوؽ اإلنساف والشعوب، إذا استوفت  55

 ".ميثاؽ األمـ المتحدة، وميثاؽ منظمة الوحدة اإلفريقية وأحكاـ ىذا الميثاؽ
3

 .2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  33/02أنظر المادة  - 

4
 تفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف..ج مف اإل47أنظر المادة  - 
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فاؽ الشككل أك إتالتأسيس بالنسبة لمشككل أك المراسمة، افتقار الدليؿ بالنسبة لمكقائع أك عدـ 
 .1اإلتفاقيةالخاصة بقضاء  ختصاصراسمة مع قكاعد اإلالم

 الفرع الثاني

 الشروط الخاصة بالشكاوى الفردية

مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية، كتتمثؿ ىذه الشركط  28تضمنت ىذه الشركط المادة 
 في:

سـ الشخص أك األشخاص المدعيف، كفي الحاالت التي يككف فييا الشاكي منظمة غير إ -
 سـ ممثميا أك ممثمييا القانكنييف، كالدكلة الطرؼ التي تعترؼ بالمنظمة.إحككمية، ذكر 

 سمو أماـ الدكلة يذكر األسباب.إإذا كاف الشاكي يريد عدـ إظيار  -

 اسمو المجنة، رقـ الياتؼ، عنكاف البريد.عنكاف البريد االلكتركني، الذم مف خبللو تر  -

 ات.اإلنتياكممخص لمكضعية، مع تحديد مكاف كزماف  -

نتياؾ أحد الحقكؽ إمتناع عف برىا الشاكي مسئكلة بالفعؿ أك اإلاإلشارة إلى الدكلة التي يعت -
 .اإلتفاقيةالمقررة في 

 أشير. 06حتراـ ميمة إ -

مف النظاـ  31ستنفاذىا طبقا لنص المادة إستئناؼ طرؽ الطعف أك استحالة إشرح إلجراءات  -
 الداخمي.

مف  33/01اإلشارة إلى عرض الشككل أماـ ىيئة دكلية أخرل مف عدمو، طبقا لنص المادة  -
 النظاـ الداخمي.

  

                                                 
1

 .306، مزجع سابك، ص مصطفى محمد عبد الغفار يكسؼ - 
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 المطمب الثاني

 معالجة المجنة لممراسبلت والشكاوى

الفصؿ الثاني مف كردت اإلجراءات المتعمقة بالنظر في مثؿ ىذه المراسبلت كالشكاكل في 
لمجنة األمريكية، كتمر إجراءات النظر في الدعكل المقدمة أماـ المجنة  النظاـ الداخمي الجديد

، المرحمة األكلى كالثانية تتعمقاف بالفحص الشكمي لممراسمة أك الشككل، أما المرحمة 1بثبلث مراحؿ
 األخيرة فتتعمؽ بفحص المكضكع.

الفحص الشكمي لممرسبلت لذا سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف، نتناكؿ في الفرع األكؿ 
 .فحص المجنة لمضموف المراسبلت والشكاوى، كفي الفرع الثاني، والشكاوى

 الفرع األوؿ

 الفحص الشكمي لممرسبلت والشكاوى

تعتبر سكرتارية المجنة حسب النظاـ الداخمي لمجنة ىي المكمفة بالدراسة   :المرحمة األوليةأوال: 
كالتحقيؽ في الشكاكل المقدمة عمى المجنة، كالتي تتكفر عمى الشركط المنصكص عمييا في المادة 

، حيث تقـك األمانة التنفيذية باستقباؿ الشكاكل المقدمة إلييا كتبدأ في 2مف النظاـ الداخمي 28
يا، كتقـك األمانة بتسجيؿ كؿ شككل بحسب تاريخ كركدىا إلييا، كترسؿ نسخة مف التحقيؽ في

ذا لـ تحتكم الشككل عمى الشركط المنصكص 3كصؿ استبلـ المراسمة أك الشككل إلى المعني ، كا 
  عمييا بمكجب النظاـ الداخمي، فيمكف لؤلمانة التنفيذية أف تطمب مف الشاكي أك ممثمو بإكماليا

                                                 
1
 - Rolando E. Gialdino, le nouveau règlement de la commission interaméricaine des droits de l'homme 

Op.cit. 900. 
2

 ؽ اإلنساف.مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقك  26/01أنظر المادة  - 

3
 مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف. 29/01أنظر المادة  - 
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، كتعمـ األمانة التنفيذية المجنة بالحاالت 1ؾ، يجب عمى األمانة استشارة المجنةكفي حالة الش
 .2الخطيرة كالمستعجمة

ذا تعمقت مراسمتيف أك أكثر بأفعاؿ متشابية، أم تتعمؽ بنفس  أك نفس  األشخاصكا 
المكضكع، فيمكف لمجنة جمعيا في ممؼ كاحد، كفي ىذه الحالة تعمـ المجنة األطراؼ مقدمي 

 .3ل بذلؾ كتابيا، كفي الحاالت الخطيرة كالمستعجمة تعمـ األمانة التنفيذية المجنة بذلؾ مباشرةالشكك 
: بعد تقديـ األمانة التنفيذية لممراسبلت الكاردة إجراءات قبوؿ المراسبلت والشكاوى مرحمةثانيا: 
النظاـ الداخمي مف  28كالتي تتكفر فييا الشركط المنصكص عمييا في المادة إلى المجنة، إلييا 
تقـك ىذه األخيرة بطمب معمكمات مف الدكلة المشكك ضدىا كاألطراؼ مقدمي الشككل،  لمجنة،

أشير ابتداء مف إرساؿ المجنة لطمب المعمكمات، كفي الحاالت  03كعمى الدكلة تقديـ إجابة خبلؿ 
ب المجنة مف التي ترل فييا المجنة أف حياة األشخاص في خطر حقيقي كحاؿ، تطم ستعجاليةاإل

 األطراؼإجابات في ميمة كجيزة، كقبؿ تقرير مقبكلية الشككل، تستطيع المجنة دعكة الدكلة تقديـ 
 .4مف النظاـ الداخمي لمجنة 70-61خبلؿ الجمسة حسب المكاد  أكافية كتابيا إضلتقديـ مبلحظات 

عضائيا أك أكثر مف أ 03بتشكيؿ فريؽ عمؿ يتككف مف ، 35حسب المادة كتقـك المجنة 
عطاء تكصيات لمجف -كرات المجنةكيككف ذلؾ بيف د -مف أجؿ دراسة القضية  .كا 

في جمسة عامة أك عدـ قبكليا المراسمة  أكقرارا بقبكؿ الشككل  األمريكيةتصدر المجنة ك 
، كبعد األمريكيةكتدرج قرارىا في تقريرىا السنكم الذم ترسمو إلى الجمعية العامة لمنظمة الدكؿ 

 المجنة لقرار القبكؿ، تسجؿ القضية كتبدأ عممية فحصيا مف ناحية المضمكف. إصدار

  

                                                 
1

 مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف. 13كالمادة   03، 26/02أنظر المادة  - 

2
 مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف. 29/02أنظر المادة  - 

3
 .2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  07، 06، 05فقرات  29أنظر المادة  - 

4
مه طزف انهجىت األمزٌكٍت خالل دورتها  30تم تعذٌم انمادة  .2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  30أنظر المادة  - 

 22/03/2013-08، انمىعمذة خالل انفتزة 147انعادٌت 
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 الفرع الثاني

 المراسبلت والشكاوى مضموف فحص 

إذا أصدرت المجنة قرار بعدـ قبكؿ المراسمة  أوال: نظر المجنة في موضوع المراسمة أو الشكوى:
الشككل مف  أكبعد قبكؿ المراسمة أما  ،1فإف المجنة ال تقـك بفحصيا مف الناحية المكضكعية

جؿ ذلؾ تطمب المجنة مف أالناحية الشكمية، تنتقؿ المجنة إلى فحصيا مف ناحية المضمكف، كمف 
أشير كترسؿ ىذه  04مقدـ الشككل لتقديـ مبلحظات إضافية حكؿ مكضكع الطمب، كذلؾ خبلؿ 

 .أشير 04ا خبلؿ ميمة المبلحظات إلى الدكلة المعنية، التي يجب عمييا أف تقدـ تعميقاتي
، إذا كانت ىذه أشير 04كتقـك األمانة التنفيذية، بتقييـ الطمبات المتعمقة بتمديد ميمة 

أشير بدء  06ال تكافؽ عمى تمديد ىذه الميمة ألكثر مف  األمانةالطمبات مؤسسة، كبالمقابؿ فإف 
 طمب لتقديـ المبلحظات لكؿ طرؼ. أكؿمف تاريخ إرساؿ 

طيرة كالمستعجمة، أك إذا قدرت المجنة أف حياة األشخاص في خطر حاؿ كفي الحاالت الخ
مكا إلييا المبلحظات اإلضافية حكؿ المكضكع، في فترة سكحقيقي تطمب المجنة مف األطراؼ أف ير 

 .2معقكلة كالتي تحددىا المجنة بعد دراستيا لظركؼ كؿ حالة
المراسمة، كذلؾ في جمسات تدعك إلييا المجنة مف  أككتنظر المجنة في مكضكع الشككل 

تقديـ ىذا الطمب  األطراؼتمقاء نفسيا، أك بطمب مف األطراؼ، كفي ىذه الحالة األخيرة يجب عمى 
يكما عمى األقؿ قبؿ افتتاح المجنة لدكرتيا، كيبيف في الطمب مكضكع  50كتابيا، كذلؾ خبلؿ ميمة 

عمى أف انعقاد الجمسة بطمب مف األطراؼ، ال يعتبر  .3ياالجمسة كاألطراؼ الذيف سيشارككف في
 .4حقا ليـ، ففي حالة طمبو، فيذا ال يعني أف المجنة ستقبؿ ذلؾ مباشرة

                                                 
1
 - Rolando E. Gialdino, le nouveau règlement de la commission interaméricaine des droits de l'homme, 

Op.cit., p 908. 
2

.ق مف اإلتفاقية األمريكية لحقكؽ 48/01، كأنظر أيضا المادة 2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  37أنظر المادة  - 
 .2013اإلنساف لعاـ 

3
 .2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  64/02أنظر المادة  - 

4
 - Rolando E. Gialdino, le nouveau règlement de la commission interaméricaine des droits de l'homme 

Op.cit., p 909. 
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كيتمثؿ دكر المجنة خبلؿ الجمسة في تمقي العركض الشفكية كالكتابية لؤلطراؼ، حكؿ 
افتيا لمطمب األكلي المستجدات المتعمقة بمكضكع الطمب كالمعمكمات التي يريد كؿ طرؼ إض

التسكية الكدية، التحقؽ  إجراءات: المقبكلية، بدء كسير اإلضافيةكيمكف أف تشمؿ ىذه المعمكمات 
 .1مف الكقائع، ككؿ مسألة متعمقة بمعالجة المراسمة أك الشككل

ذا قبمت المجنة طمب الجمسة، أك قررت عقدىا مف تمقاء نفسيا، فيجب عمييا دعكة  كا 
بتاريخ كمكاف كساعة الجمسة، كذلؾ بشير عمى األقؿ  ةف خبلؿ أمانتيا التنفيذياألطراؼ، كذلؾ م

تخاذ إ، يمكف أف تمدد ىذه الميمة، كيجب عمى المجنة  ةمف انعقاد الجمسة، كفي الحاالت االستثنائي
 .2كافة التدابير الضركرية لحماية الشيكد كالخبراء ، إذا اعتقدت بأنيـ يحتاجكف لمثؿ ىذه الحماية

  كيقدـ األطراؼ خبلؿ الجمسة كؿ كثيقة، أك شيادة، أك تقرير خبير أك أم دليؿ آخر
كيجب عمى الطرؼ الذم يقترح ، كيمكف سماع شيادة الشيكد كالخبراء، بطمب مف أحد األطراؼ

شيكد أك خبراء خبلؿ الجمسة، تحديد ذلؾ في طمبو، بحيث يبيف الشاىد أك الخبير ، كيعرض كذلؾ 
أك الشيادة، كتفصؿ المجنة في مسألة قبكؿ استماعيا لمخبراء كالشيكد بالقرار الذم مكضكع الخبرة 

قتراح المقدـ مف أحد األطراؼ بتقديـ لعقد جمسة، كاإل حد األطراؼأتتخذه بشأف الطمب المقدـ مف 
راء، كذلؾ بسماع كؿ كاحد شيكد كخبراء، تبمغو المجنة لمطرؼ اآلخر، كتستمع المجنة لمشيكد كالخب

، كال يمكف لمشيكد االطبلع عمى الكثائؽ المقدمة أماـ المجنة، كقبؿ تدخؿ الشيكد كالخبراء مى حداع
يجب عمييـ اإلفصاح عف ىكيتيـ، كيؤدكف القسـ بقكؿ الحقيقة، كيمكف بناء عمى طمب المعني، أف 

 .3تبقي المجنة ىكية الشاىد أك الخبير مجيكلة، كذلؾ مف أجؿ حمايتو
 :ةالتي يمكف أف تتخذىا المجن اإلجراءاتثانيا: 

عمى :" القضية المطركحة  األمريكية اإلتفاقيةمف  48/01: نصت المادة القياـ بالتحقيؽ -10
أماـ المجنة، إذا لـ تكف قد أقفمت، تتقصى المجنة القضية المبينة في المراسمة أك الشككل لتتحقؽ 
مف صحة الكاقعة، كيمكف لمجنة أف تجرم تحقيقا إذا رأت ذلؾ ضركريا، كمف أجؿ فعالية إجراء 

 .دكلة المعنية"التحقيؽ، تطمب المجنة كؿ التسييبلت الضركرية فتكفرىا ليا ال

                                                 
1

 .2013لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  مف النظاـ الداخمي 64/01أنظر المادة  - 

2
 .2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  04، 64/03أنظر المادة  - 

3
 .2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  65أنظر المادة  - 
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كالخاص بانتياكات  اإلجراء، يتبيف أف المجنة تقـك بيذا  48/01مف خبلؿ نص المادة 
الخاصة بدراسة الشكاكل كالمراسبلت  اإلجراءات، كذلؾ بعد أف تككف قد انتيت مف اإلنسافحقكؽ 

 .1.أ.ب.ج48/01عمييا بمكجب المادة  المنصكص
، القياـ بتحقيؽ، كذلؾ في الحاالت اإلتفاقية مف 48/02كما يمكف لمجنة حسب نص المادة 

عمى أراضييا، كذلؾ  اإلنتياؾدعت حصكؿ إالخطيرة كالممحة، كذلؾ بمكافقة مسبقة مف الدكلة التي 
 شككل مستكفية لمشركط الشكمية. أكبمكجب مراسمة 

 .د، كىذه الحالة األخيرة ، في48/01كيكمف الفرؽ بيف الحالة المنصكص عمييا في المادة 
المنصكص عمييا في  باإلجراءاتنتيائيا مف القياـ إال تنتظر  ،أف المجنة في ىذه الحالة األخيرة

48/01المادة 
بتعييف عضك أك أكثر مف أعضائيا لتمقي الشيادات  ،كتقـك المجنة بميمة التحقيؽ، 2
شيكد أثناء ، كالمتعمقة بسماع الخبراء كالمف النظاـ الداخمي 08ك 07، 06، 65/05تطبيقا لممادة 

 الجمسة.
إلى أنو في حالة رفض الحككمة لقياـ المجنة بزيارات، فبل يسع المجنة إال  اإلشارةكتجدر 

أ.ب.ج ، كتبمغ الحقا المجنة ىذه الحككمة بأنيا تنكم  48/01الكاردة في المادة  باإلجراءاتالقياـ 
ذا رفضت الحككمة السماح لمجنة بالقياـ بالتحقيؽ48/01زيارة األماكف طبقا لنص المادة   .د ، كا 

 .3المجنة إال قبكؿ ىذا الرفض أماـ، كال يبقى اإلتفاقيةالحالة منتيكة ألحكاـ  ىذهفتعتبر الدكلة في 
نتياكات خطيرة إكقد كانت المجنة منذ نشأتيا تسعى لمقياـ بالزيارات لمدكؿ التي تعاني مف 

ات، كلـ يكف ىدؼ المجنة التحقيؽ في اإلنتياككالتحقيؽ في ىذه  ،ككاسعة لحقكؽ اإلنساف
ات، كعمى ممارسة الضغكط عبر اإلنتياكات فقط، بؿ كانت تحرص عمى تكثيؽ ىذه اإلنتياك

 .4في الدكؿ المعنية اإلنسافمة لمنظمة الدكؿ األمريكية، لتحسيف الكضع العاـ لحقكؽ الجمعية العا
كقد كاف لزيارة المجنة لؤلرجنتيف، كلتقريرىا عف سجؿ الحككمة العسكرية في مجاؿ حقكؽ 

، أثره الذم ال ينكر في تغيير الحاؿ في  1979عامة كاالختفاء القسرم خاصة عاـ  اإلنساف

                                                 
1

 .97لحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص  دراسات في الحماية اإلقميميةمحمد أميف الميداني،  - 

2
 نفس المرجع كالصفحة. - 

3
 .98، ص نفس المرجع - 

4
   .71، ص 2013، ديسمبر 05، 04، مجمة الجناف، جامعة الجناف تكنس، عدد مزدكج نظاـ الدوؿ األمريكيةمحمد يكسؼ عمكاف،  - 
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( 1966-1965قامت المجنة بعديد الزيارات كزيارتيا لجميكرية الدكمينيكاف) ، كما1األرجنتيف
 1973، كزيارة جميكرية الشيمي عاـ 1979كالتحقيؽ في الحرب بيف اليندكراس كالسمفادكر عاـ 

 .2(1994-1993في ىايتي) األكضاعكالتحقيؽ حكؿ 
اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف، أف يمكف لمجنة األمريكية، مثميا مثؿ المجنة التدابير التحفظية:  -10

، تحكؿ دكف كقكع ضرر غير قابؿ لئلصبلح 3تطمب مف الدكؿ اتخاذ تدابير احترازية أك استباقية
 أف مف النظاـ الداخمي ليا، حيث نصت عمى 25كتممؾ المجنة ىذه الصبلحية بمكجب المادة 

تطمب إلى الدكلة اتخاذ تدابير  المجنة األمريكية يمكنيا بمبادرة منيا أك بناء عمى طمب األفراد أف
 .4تحفظية

في  -المراسمة أـ ال أكسكاء كاف ليا عبلقة بالشككل  -كتطمب المجنة اتخاذ ىذه التدابير
 أك لؤلشخاصالحاالت الخطيرة كالمستعجمة، التي تشكؿ خطرا قد يسبب ضررا ال يمكف إصبلحو 

 .5األمريكيالنظاـ  أجيزةلمكضكع المراسمة، أك الشككل المنظكرة أماـ 
 6ما يمي: يتضمف طمب التدابير التحفظية المرسؿ عمى المجنة أفكيجب 

الذيف يعتبركف كمستفيديف، أك المعمكمات التي تسمح بتحديد  باألشخاصالمعطيات المتعمقة  -
 ىؤالء األشخاص.

 كصؼ مفصؿ كمؤرخ لؤلفعاؿ. -

                                                 
1

 نفس المرجع كالصفحة - 
2

 .98، مرجع سابؽ، ص الحماية اإلقميمية لحقكؽ اإلنسافدراسات في محمد أميف الميداني،  - 

- Voir aussi, Antonio Augusto cançado Trindade, le système interaméricain des droits de l'homme: Etat 

actuel et perspectives d'évolution à l'aube du 21 eme siècle, In annuaire français de droit international, 

volume 46, 2000   p 550. 
3

 .73، مرجع سابؽ، ص نظاـ الدوؿ األمريكيةمحمد يكسؼ عمكاف،  - 
4
 - La commission durant la période 2010/2013 a adopté 05 mesures conservatoires en matière d'environnement 

qui sont : 260/07 communauté du peuple Maia(Sipakepense y Mam) des municipalité de Sipacapa Y San Miguel 

Ixtabuacan dans le département de San Marcos/ Guatemala(adoptée le 20/05/2010). 199/09 300 Habitants de 

Puerto Nuevo/Pérou(adoptée le 27/12/ 2010). 105/11 communauté des peuples Kuna de Madungandi et Embera 

se Bayano/Panama (adoptée le 05/04/ 2011). 17/10 Habitants de la communauté de Omoa/ Honduras (adoptée le 

08/11/ 2011). 380/10 communautés Indigènes du Bassin du fleuve xingu, Para/Brésil (adoptée en 2011). 

-Pour plus de détail sur ces mesures voir, Fernanda de Salles Cavedon Capdeville, L'écologisation du système 

interaméricain des droits de l'homme: Commentaire de la jurisprudence récente(2010-2013), revue 

juridique de l'environnement 2014/03(volume 39) p 505-511, Article disponible en ligne à l'adresse: http:// 

www.cairn.info/revue-revue-juridique- de-1- environnement-2014-3-page-489.htm. 
5

 .2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  25/01أنظر المادة  - 

6
 .2013اـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ مف النظ 25/04أنظر المادة  - 

http://www.cairn.info/revue-revue-juridique-
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 كصؼ لتدابير الحماية المراد تقديميا. -

ف مكضكع الطمبات التحفظية أكع الطمب، كبالتالي اتخاذ قرار بشكقبؿ الفصؿ في مكض
تطمب المجنة مف الدكلة المعنية المعمكمات ذات الصمة، إال إذا كاف الضرر المحدؽ يضطر المجنة 

ف ، تتخذ المجنة القرار في أقرب كقتاألخيرةفي إصداره، كفي ىذه الحالة  التأخرلعدـ   تأخر، كا 
 .1األطراؼفيتـ اتخاذه في دكرتيا المقبمة، مع األخذ بعيف االعتبار المعمكمات المقدمة مف 

تكسيع أك تعديؿ أك رفع التدابير التحفظية تتخذ  أكقرارات منح  أفكتجدر اإلشارة إلى 
بقرارات مسببة تحتكم عمى كصؼ الكضعية كالمستفيديف مف التدابير، المعمكمات المقدمة مف 

، مدة سرياف لئلصبلحاعتبارات المجنة حكؿ الظركؼ الخطيرة كاالستعجالية كغير القابمة الدكلة، 
 .2المجنة أعضاءالتدابير التحفظية، تصكيت 

، لمتدابير التحفظية التي األطراؼبناء عمى طمب  أككتقـك المجنة بتقييـ دكرم مف جانبيا 
جؿ إعادة النظر فييا أك تعديميا أك رفعيا، كيمكف لمدكلة في كؿ أدخمت حيز التنفيذ، كذلؾ مف 

ف أجؿ جعؿ التدابير التحفظية بدكف أثر، كقبؿ اتخاذ قرار بشأكقت تقديـ مراسمة مؤسسة لمجنة مف 
تقديـ ىذه  أفإلى  اإلشارةىذه المراسمة، تقدـ المجنة مبلحظات إلى المعنييف بالتدابير، كتجدر 

 .3رياف مفعكؿ التدابير التحفظية المتخذةالمراسمة ال يكقؼ س

المعنية حكؿ كؿ  األطراؼكما يمكف لمجنة اتخاذ تدابير متابعة، كطمب معمكمات مف 
مكضكع لو عبلقة بالتدابير، كبتطبيؽ كسرياف التدابير التحفظية، كتتخذ المجنة تدابير المتابعة 
حسب الحالة، التطبيؽ، جمسات، جمسات عمؿ، زيارات عمؿ كمتابعة كمراجعة.كيمكف لمجنة إلغاء 

لمجنة حكؿ مدل تطبيؽ  أك تعديؿ تدابير تحفظية، إذا امتنع المعنيكف بيا عف تقديـ إجابة كافية
 .4الدكلة لمتدابير التحفظية المتعمقة بيـ

                                                 
1

 .2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  25/05أنظر المادة  - 

2
 .2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  25/07أنظر المادة  - 

3
 .2013لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ مف النظاـ الداخمي  25/09أنظر المادة  - 

4
 .2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  11، 25/10أنظر المادة  - 
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مف  76، طبقا لنص المادة األمريكيةكيمكف لمجنة طمب اتخاذ تدابير مؤقتة مف المحكمة 
النظاـ الداخمي لمجنة، كذلؾ في حالة اتخاذ المجنة لتدابير تحفظية، كتبقى ىذه التدابير سارية 

كفي حالة رفض المحكمة بقرارىا حكؿ قبكؿ الشككل، األطراؼ حكمة الم إعبلـالمفعكؿ، إلى غاية 
، إال إذا ظيرت جديدة باتخاذ تدابير مؤقتة ، فبل يمكف لمجنة اتخاذ تدابير تحفظية لطمب المجنة

 .1مستجدات تبرر ذلؾ

األمريكية لحقكؽ اإلنساف، أىـ إجراء  اإلتفاقيةمف  48/01تضمنت المادة لتسوية الودية: ا -14
تقـك بو المجاف كالمحاكـ اإلقميمية، لدل نظرىا في القضايا المعركضة أماميا، كىك إجراء التسكية 
الكدية، حيث نصت المادة عمى أف المجنة:" تضع نفسيا تحت تصرؼ الفرقاء المعنييف بيدؼ 

 "اإلتفاقيةؽ اإلنساف المعترؼ بيا في الكصكؿ إلى تسكية كدية لمقضية عمى أساسا احتراـ حقك 

، يتبيف أف النظاـ األمريكي لحقكؽ اإلنساف، كغيره مف األنظمة 48مف خبلؿ نص المادة 
ه في ر اإلقميمية األخرل يجعؿ مف التسكية الكدية مبدأ مف المبادئ التي يقـك عمييا، أثناء نظ

نما نجده في معظـ المعركضة أماـ المجنة، لكف اشترطت المادة شرطا ل القضايا يس خاص ، كا 
ف دية عمى أساس احتراـ حقكؽ اإلنسااالتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية، كىك كجكب القياـ بالتسكية الك 

، أم أف اليدؼ مف التسكية الكدية ىك حؿ النزاع مع المحافظة عمى اإلتفاقيةالمعترؼ بيا في 
  .احتراـ الحقكؽ

ى كيفية القياـ بالتسكية الكدية، حيث يتـ المجكء كتضمف النظاـ الداخمي الجديد لمجنة عم
بمبادرة مف المجنة، أك بطمب مف األطراؼ، شرط أف تككف ىذه التسكية مبنية عمى  اإلجراءليذا 

لحقكؽ  األمريكياألمريكية لحقكؽ اإلنساف، كاإلعبلف  اإلتفاقيةالمكرسة في  اإلنسافاحتراـ حقكؽ 
 أكثر أكتككؿ لعضك  أفذلؾ ضركريا  رأتكيمكف لمجنة إذا ، 2كالصككؾ الدكلية األخرل اإلنساف
 .3أعضائيا ىذه الميمة لتسييؿ المفاكضات بيف األطراؼمف 

                                                 
1

 .2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  13، 25/12أنظر المادة  - 

2
 2013األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  مف النظاـ الداخمي لمجنة 40/01أنظر المادة  - 

3
 2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  40/03أنظر المادة  - 
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، كالمادة اإلتفاقيةمف  48/01كفي حالة تكصؿ المجنة لتسكية كدية طبقا لنص المادة 
لى  40/01 مف النظاـ الداخمي لمجنة، فإنيا تعد تقريرا، كتحيؿ نسخة منو إلى مقدـ العريضة، كا 

لى األميف العاـ لمنظمة الدكؿ األمريكية لنشره، كيجب أف يحتكم اإلتفاقيةالدكؿ األطراؼ في  ، كا 
 .1عنيةالتقرير عمى عرض مختصر لمكقائع كلمحؿ المتكصؿ غميو، كيرسؿ إلى الدكؿ الم

كفي حالة عدـ تكصؿ المجنة لتسكية كدية، فإنيا تعد تقرير تبيف فيو الكقائع كتعرض 
ذا كاف التقرير كميا   أفالمجنة، يمكف ألم عضك  أعضاءجزئيا ال يمثؿ إجماع  أكاستنتاجاتيا، كا 

كبياناتيـ الخطية طبقا  األطراؼأقكاؿ  أيضارأيا منفصبل، كتضاؼ عمى التقرير  يضـ إلى التقرير
، كيرسؿ التقرير إلى الدكلة المعنية، كلكف ال يحؽ ليا نشره، كعند  02، 48/01لنص المادة 

ذا لـ تتكصؿ 2إرساؿ التقرير يمكف لمجنة أف تقدـ االقتراحات كالتكصيات التي تراىا مناسبة ، كا 
 .3المجنة عمى تسكية كدية لمنزاع، فإنيا تتابع نظرىا في القضية

 16/07/1993في  13تجدر اإلشارة إلى أف المحكمة األمريكية في رأييا االستشارم رقـ ك 
 .4يجب أف تبقي المجنة تقريرىا سريابينت أنو مف باب المساكاة 

 :إصدار المجنة لقرار في الموضوعثالثا: 
المجنة، تتداكؿ في مكضكع  أفعمى  األمريكيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  43نصت المادة 

 األطراؼالمقدمة مف  كاألدلةالقضية، كفي ىذا الشأف تعد المجنة تقريرا، تعالج فيو األفعاؿ 
 كالمعمكمات المقدمة خبلؿ الجمسات كالمبلحظات المقدمة، كتككف مداكالت المجنة سرية.

 5تقرر ما يمي: أفكبعد المداكالت كالتصكيت حكؿ مكضكع القضية فممجنة 
المجنة عدـ كجكد انتياؾ في القضية التي تنظرىا، فإنيا تشير إلى ذلؾ في تقريرىا حكؿ  رأتإذا  -

، كيتـ نشره كيدرج في التقرير السنكم الذم ترسمو المجنة األطراؼالمكضكع، كيرسؿ التقرير إلى 
 .األمريكيةعمى الجمعية العامة لمنظمة الدكؿ 
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 مف اإلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف. 49أنظر المادة ، و2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  40/05أنظر المادة  - 
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 مف اإلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف. 50أنظر المادة ، و2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  40/05ظر المادة أن - 

3
 .2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  40/06أنظر المادة  - 

4
 - Hélène Tigroudja et Ioannis K. Panoussis, la cour interaméricaine des droits de l'homme : Analyse de la 

jurisprudence consultative et contentieuse, Bruylant Bruxelles, 2003, p 47. 
5

 .2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  02، 44/01أنظر المادة  - 
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ذا لـ تقدـ المجنة أك الدكلة كلـ تنجح في تسكيتيا الكدية، إذا قررت المجنة كجكد انتياكات،  - كا 
أشير مف تاريخ إرساؿ تقرير المجنة إلى الدكلة المعنية  03المعنية القضية أماـ المحكمة، خبلؿ 

 1المطركحة فإنو يمكف لمجنة كباألغمبية المطمقة ألصكات أعضائيا أف تدلي برأييا كبشأف المسألة
االقتراحات كالتكصيات التي تراىا ضركرية، كترسمو إلى الدكلة المعنية كفي  تعد تقرير أكلي يشمؿك 

ميمة لمدكلة مف خبلليا تبيف ىذه األخيرة التدابير التي اتخذتيا لتنفيذ  ىذه الحالة تحدد المجنة
ى تتخذ المجنة قرارا حكؿ المكضكع، كبعد انقضاء تكصيات المجنة، كال يمكف لمجنة نشر التقرير حت

ة المحددة، تقرر المجنة باألغمبية المطمقة ألصكات أعضائيا، ما إذا كانت الدكلة قد اتخذت الميم
 .2اإلجراءات المبلئمة كما إذا كاف يجب أف تنشر تقريرىا

مف النظاـ الداخمي لمجنة، يمكف لمجنة إلغاء  46نو بمكجب المادة أكتجدر اإلشارة عمى 
، كذلؾ بناء عمى طمب اإلتفاقيةمف  51/01أشير المنصكص عمييا بمكجب المادة  03ميمة 

 كذلؾ بتكفر الشركط التالية: الدكلة المعنية
تدابير مممكسة إذا قدمت الدكلة دليبل يثبت تطبيقيا لمتكصيات الكاردة في التقرير، كذلؾ بتبني  -

 لمتطبيؽ، ففي ىذه الحالة، يمكف لمجنة تقدير كجكد قكانيف داخمية تكرس تطبيؽ تكصياتيا.

ال فإف  - أف تكضح الدكلة في طمبيا قبكؿ إلغاء تمؾ الميمة، كبالمقابؿ يجب االلتزاـ بطمييا كا 
 المجنة تمجأ لتطبيؽ المدة.

مي عمى أف المجنة، كمف أجؿ إلغاء مف النظاـ الداخ 46كنصت الفقرة الثانية مف المادة 
 الميمة يجب عمى المجنة النظر إلى العكامؿ التالية:

التدابير الضركرية المتخذة لتنفيذ تكصيات المجنة، كخاصة تمؾ المتعمقة برغبة مختمؼ السمطات  -
 .كاإلقميميةالعمكمية داخؿ الدكلة، أك التنسيؽ بيف الحككمات المركزية 

 لدكلة لتنفيذ التكصيات.التدابير المتخذة مف ا -

 كضعية الشاكي. -
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 ة األمريكية لحقكؽ اإلنساف.مف اإلتفاقي 51/01أنظر المادة  - 

2
 مف اإلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف. 03، 02/ 51أنظر المادة  - 
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، كيعتبر ىذا اإلجراء 1كتقـك المجنة بإعبلـ الشاكي بتبني تقرير، كبإرسالو إلى الدكلة المعنية
الضمانات  أىـالجديد الذم تضمنو النظاـ الداخمي الجديد لمجنة، كالمتعمؽ بإعبلـ الشاكي مف بيف 

، ليعرؼ مصير الشككل التي قدميا، لكف ما لؤلفراد لحقكؽ اإلنساف األمريكيالتي قدميا النظاـ 
محاكمة عادلة بيف األفراد كالدكؿ، حيث نجد  يعاب عمى ىذا اإلجراء ىك عدـ تكريسو لممساكاة في

 .2أف الفرد ال يعمـ بمحتكل التقرير
: كذلؾ في حالة عدـ تطبيؽ الدكلة لمتكصيات المكجية إلييا إحالة القضية أماـ المحكمة -

المحكمة بمكجب  إختصاص، كذلؾ بشرط أف تككف الدكلة قد قبمت اإلتفاقيةمف  50بمكجب المادة 
 .3اإلتفاقيةمف  62المادة 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1

 .2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  44/03أنظر المادة  - 
2
 - Rolando E. Gialdino, le nouveau règlement de la commission interaméricaine des droits de l'homme 

Op.cit., p 910. 
3

 .2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  45أنظر المادة  - 
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 الفصؿ الثاني

المجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف 
 والشعوب
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، كذلؾ عمى غرار المكاثيؽ  1981أنشأ الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لعاـ 
اإلقميمية األخرل األكربية كاألمريكية، آلية تسير عمى احتراـ الحقكؽ كالحريات المنصكص عمييا 

اؽ بمكجب الميثاؽ، كتمثمت ىذه اآللية في المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف، كالتي نص عمييا الميث
 .1منو 30بمكجب المادة 

أنو أنشأ  ، مف حيثاإلنسافلحقكؽ  األمريكييشبو النظاـ  اإلفريقيكالمبلحظ أف الميثاؽ 
في بادئ األمر لجنة شبو قضائية فقط، كذلؾ عمى خبلؼ النظاـ األكربي الذم أنشأ بمكجب 

 رقابة مزدكجة. آليةاألكربية لحقكؽ اإلنساف، لجنة كمحكمة أكربيتيف، أم  اإلتفاقية

لقد أككؿ الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، لمجنة اإلفريقية منذ بدء عمميا عاـ 
، ميمة النيكض بحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية في إفريقيا، كذلؾ مف خبلؿ ميمة الترقية 1987

المجنة في تمقي  إختصاصمف الميثاؽ، إضافة إلى  45كالحماية المنصكص عمييما بمكجب المادة 
مف الميثاؽ، كالتي تعتبر ميمة مشتركة بيف لجاف  62كنظر التقارير المقدمة إلييا بمكجب المادة 

معاىدات حقكؽ اإلنساف، ذلؾ لما ليذا النظاـ)نظاـ التقارير( مف أىمية بالغة تمكف المجنة مف 
 االطبلع عمى تنفيذ أحكاـ الميثاؽ في الدكلة المعنية.

جنة بالنظر في المراسبلت الدكلية، كالمراسبلت األخرل الكاردة مف األفراد الم إختصاصإف 
كالمنظمات غير الحككمية، مكف المجنة في كثير مف القضايا مف إنصاؼ األشخاص، ضحايا 

، كذلؾ مف خبلؿ فتح المجاؿ أماـ األفراد انتياكات الحقكؽ كالحريات المنصكص عمييا في الميثاؽ
 كؿ األطراؼ في الميثاؽ، التي يزعمكف أنيا تنتيؾ حقكقيـ.لمتقدـ بشكاكل ضد الد

كلدراسة المجنة اإلفريقية كآلية إشراؼ كرقابة عمى حقكؽ اإلنساف اإلفريقي، سنقسـ ىذا 
، كفي المبحث تنظيـ المجنة وسير أعمالياثنيف، نتناكؿ في المبحث األكؿ: إالفصؿ إلى مبحثيف 

 .المتبعة أمامياالمجنة واإلجراءات  إختصاصاتالثاني، 

                                                 
1

المجمة ، نشأة الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب: إطارىا ومراحمولبلطبلع مراحؿ نشأة الميثاؽ اإلفريقي، أنظر عبد الباسط بف حسف،  - 
 .33-10، ص 1998، جانفي 05العربية لحقكؽ اإلنساف، السنة الخامسة، العدد 
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 لمبحث األوؿا

 وسير أعماليا تنظيـ المجنة

 اإلنسػػػافكالشػػػعكب اآلليػػػة الجيكيػػػة لتفعيػػػؿ حقػػػكؽ  اإلنسػػػافالمجنػػػة اإلفريقيػػػة لحقػػػكؽ تعتبػػػر 
بالنسػػبة لمقػػارة اإلفريقيػػة، كتتمثػػؿ ميمتيػػا فػػي ضػػماف الحقػػكؽ المبينػػة فػػي الميثػػاؽ اإلفريقػػي لحقػػكؽ 

 .1كالشعكب اإلنساف

اإلفريقيػػػة لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف، كغيرىػػػا مػػػف المجػػػاف اإلقميميػػػة كالدكليػػػة المعنيػػػة كتتكػػػكف المجنػػػة 
بحقػػكؽ اإلنسػػاف، مػػف أعضػػاء يػػتـ انتخػػابيـ بصػػفتيـ الشخصػػية، لمقيػػاـ بالميػػاـ المككمػػة ليػػـ طبقػػا 

، كما تتكػكف المجنػة مػف رئػيس كنائػب لػو ينتخبػكف  لمميثاؽ اإلفريقي كالنظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية
ضػاء المجنػػة، كيسػاعد المجنػة فػػي أداء مياميػا، كتنظػيـ نشػػاطاتيا، أمانػة المجنػة المككنػػة مػف بػيف أع

 مف أميف المجنة كالفريؽ العامؿ معو.

كلمقيػػاـ بمياميػػػا تعقػػػد المجنػػة دكرات عاديػػػة خػػػبلؿ السػػػنة كدكرات غيػػر عاديػػػة، تنػػػاقش فييػػػا 
 المسائؿ ذات العبلقة بحقكؽ اإلنساف في القارة اإلفريقية.

ؽ إلػػى المجنػػة اإلفريقيػػة مػػف حيػػث تنظيميػػا كسػػير أعماليػػا، سنقسػػـ ىػػذا المبحػػث إلػػى كلمتطػػر 
سػػير أعمػػاؿ ، كفػػي المطمػػب الثػػاني نتنػػاكؿ تنظػػيـ المجنػػةمطمبػػيف اثنػػيف، نتنػػاكؿ فػػي المطمػػب األكؿ 

 المجنة.

  

                                                 
1

، المجمة العربية لحقكؽ اإلنساف، السنة المجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب بيف مياـ الترقية وواجب الحمايةمحمد كماؿ رزاؽ بارة،  - 
 .40، ص 1998، جانفي 05الخامسة، العدد 
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 المطمب األوؿ

 ةػػػػـ المجنػػػػػػػتنظي

األعضػػػاء، مػػػف ذكم الشخصػػػيات مػػػف عػػػدد مػػػف  اإلنسػػػافلحقػػػكؽ  اإلفريقيػػػةتتكػػػكف المجنػػػة 
ضػػافة إلػػى أعضػػاء المجنػػة نػػص النظػػاـ  اإلفريقيػػة، يتمتعػػكف باالسػػتقبللية أثنػػاء تػػأديتيـ لميػػاميـ، كا 

  ، عمػػػى أف يكػػػكف لمجنػػػة مكتػػػب مكػػػكف مػػػف رئػػػيس كنائػػػب لػػػو2010الػػػداخمي لمجنػػػة اإلفريقيػػػة لعػػػاـ 
د مف الكظائؼ، بكصفيا حمقة ربط ليا النظاـ الداخمي العدي أككؿإضافة إلى سكرتارية المجنة، التي 

 .1بيف المجنة كالدكؿ كاألفراد كالمنظمات غير الحككمية

كلتفصػػػيؿ تنظػػػيـ المجنػػػة، سنقسػػػـ ىػػػذا المطمػػػب إلػػػى فػػػرعيف اثنػػػيف، نتنػػػاكؿ فػػػي الفػػػرع األكؿ 
 أمانة ومقر المجنة، كفي الفرع الثاني أعضاء ومكتب المجنة

           

  

                                                 
1

اتجيت األمـ المتحدة إلى ميمة أخرل كىي تحكيؿ نصكص اإلعبلف  1948تجدر اإلشارة أنو بعد صدكر اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ  - 
كاالتفاقيات الدكلية األخرل المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كالتي تمت  1966العالمي إلى معاىدات دكلية تحمؿ صفة اإللزاـ كالعيديف الدكلييف لعاـ 

الدكؿ عيديف، كقد تضمنت ىذه المعاىدات النص عمى إنشاء لجاف ميمتيا السير عمى احتراـ تطبيؽ أحكاـ االتفاقيات الدكلية كمراقبة مدل احتراـ ال
نص العيد  ، كماالمجنة المعنية بحقوؽ اإلنسافاللتزاماتيا الدكلية، فالعيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ المدنية كالسياسية نص عمى إنشاء لجنة تسمى 

بعد أف  1986عاـ  المجنة المعنية بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية عمى إنشاء 
قكؽ اإلنساف لجاف اتفاقية كانت ميمة الرقابة في ىذا العيد تعكد لممجمس االقتصادم كاالجتماعي، كمف جيتيا أنشأت االتفاقيات األخرل المتعمقة بح

 اإلتفاقيةكالخاصة ب المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز العنصريكمف ىذه المجاف :   اإلتفاقيةميمتيا السير عمى احتراـ الحقكؽ المقررة في 
 اإلتفاقيةكالخاصة ب مييز ضد المرأةالمجنة المعنية بالقضاء عمى جميع أشكاؿ الت،  1965الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرم لعاـ 

الدكلية لمناىضة التعذيب كغيره مف  اإلتفاقيةكالخاصة بلجنة مناىضة التعذيب ،  1979الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  لعاـ 
الدكلية لحقكؽ الطفؿ  اإلتفاقيةكالخاصة ب قوؽ الطفؿالمجنة المعنية بح،  1984ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الميينة أك البلانسانية  لعاـ 

الدكلية لحماية حقكؽ جميع العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ لعاـ  اإلتفاقيةكالخاصة ب لجنة حقوؽ جميع العماؿ المياجريف وأفراد أسرىـ، 1989لعاـ 
لجنة حقوؽ ، 2006حماية جميع األشخاص مف االختفاء القسرم لعاـ الدكلية ل اإلتفاقيةكالخاصة ب المجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري، 1990

 .2006الدكلية لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة لعاـ  اإلتفاقيةكالخاصة ب األشخاص ذوي اإلعاقة
الجناف لحقكؽ  ، مجمةنظرة سريعة عمى أىـ االتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنسافلمتفصيؿ أكثر حكؿ ىذه المجاف أنظر عمر عبد النافع خميؿ،  -

دراسات في الحماية الدولية لحقوؽ . أنظر أيضا محمد أميف الميداني، 20-07ص   2010اإلنساف، جامعة الجناف، تكنس، العدد األكؿ، حزيراف 
 .60-37، ص مف 2014، المؤسسة العربية األكربية لمنشر،الطبعة األكلى اإلنساف
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 الفرع األوؿ

 المجنةأعضاء ومكتب 

 ا عضػػك  11مػػف الميثػػاؽ، فػػإف المجنػػة تتكػػكف مػػف  31/01كفقػػا لػػنص المػػادة : أوال : أعضػػاء المجنػػة
حتػػراـ، كالمشػػيكد ليػػـ يقيػػة التػػي تتحمػػى بػػأعمى قػػدر مػػف اإليػػتـ اختيػػارىـ مػػف بػػيف الشخصػػيات اإلفر 

معتػرؼ بػو فػي  إختصػاص، كمػا ينبغػي أف تتمتػع ىػذه الشخصػيات بادبسمك األخبلؽ كالنزاىة كالحيػ
ىتمػػػػاـ خاصػػػػة بإشػػػػراؾ األشػػػػخاص ذكم الخبػػػػرة ب مػػػػع ضػػػػركرة اإلكالشػػػػعك  اإلنسػػػػافمجػػػػاؿ حقػػػػكؽ 

 .2ضاء المجنة كظائفيـ بصفتيـ الشخصيةعكيمارس أ 1القانكنية

قتػػػراع السػػػرم بكاسػػػطة مػػػؤتمر رؤسػػػاء الػػػدكؿ انتخػػػاب أعضػػػاء المجنػػػة عػػػف طريػػػؽ اإل كيػػػتـ
، كذلػػؾ مػػف بػػيف قائمػػة مرشػػحيف مػػف قبػػؿ الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي الميثػػاؽ، كال يجػػكز طبقػػا 3كالحككمػػات

حػػدىما مػػف رعاياىػػا، كينبغػػي أف يكػػكف أألم دكلػػة أف ترشػػح أكثػػر مػػف شخصػػيف  34لػػنص المػػادة 
 رعايا الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ.المرشحكف مف 

كيقػػػػـك األمػػػػيف العػػػػاـ لبلتحػػػػاد اإلفريقػػػػي بػػػػدعكة الػػػػدكؿ األطػػػػراؼ فػػػػي الميثػػػػاؽ، إلػػػػى التقػػػػدـ 
أشػػير عمػى األقػػؿ مػف تػاريخ إجػػراء االنتخابػات، كمػػا يعػد قائمػػة  04بمرشػحييا لعضػكية المجنػػة قبػؿ 

بالمرشػػحيف عمػػى أسػػاس الترتيػػب األبجػػدم، يرفعيػػا إلػػى رؤسػػاء الػػدكؿ كالحككمػػات قبػػؿ شػػير عمػػى 
نػػػػكفمبر  02اريخ إجػػػػراء االنتخابػػػػات، كقػػػػد تػػػػـ االنتخػػػػاب األكؿ ألعضػػػػاء المجنػػػػة فػػػػي األقػػػػؿ مػػػػف تػػػػ

                                                 

 .103ص  1987، 43، المجمة المصرية لمقانكف الدكلي،المجمد اإلنسػاف المجنػة اإلفريقيػة  لحقػوؽعزت سعد السيد، - 1
 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  04/01انظر المادة  -
 13إلػى  08مػف لئلشارة فإف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب تـ اعتماده فػي الػدكرة العاديػة الثانيػة لمجنػة بػداكار )السػنغاؿ(  -

لمجنػة اإلفريقيػة  47، كعػدؿ أخيػرا فػي الػدكرة العاديػة 1995أكتػكبر  11إلػى  02فػي الػرأس األخضػر مػف  18، كعدؿ فػي الػدكرة العاديػة 1988فيفرم 
 .2010أكت  18كدخؿ حيز النفاذ في  2010مام  26إلى  12في بانغكؿ )غامبيا( مف 

 لحقكؽ اإلنساف كالشعكب.مف الميثاؽ اإلفريقي  31/02انظر المادة  - 2

3
اإلفريقي ، بؿ أف  اإلتحادمف ميثاؽ منظمة الكحدة اإلفريقية، يعد مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات اإلفريقية، أعمى أجيزة  08حسب نص المادة  - 

  ذات األىمية المشتركة إلفريقيا ىناؾ اتجاه يجعؿ الكممة الكحيدة في إفريقيا لرؤساء الدكؿ كالحككمات اإلفريقية، حيث يختص بمناقشة المسائؿ
يستطيع المجمس أف يتصدل لبحث كؿ المسائؿ السياسية كاالقتصادية كالعسكرية، إضافة إلى المسائؿ اإلدارية كالقانكنية أنظر:  ختصاصكبيذا اإل

كمية العربية لمثقافة كالنشر، القاىرة ، دار القدور منظمة الوحدة األفريقية وبعض المنظمات األخرى في فض المنازعاتيع عبد العاطي عبيد، بر 
، الطبعة الثانية، إيتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع المنظمات الدولية واإلقميمية والمتخصصةشكرم، العمي يكسؼ ، كانظر أيضا،  77، ص 2002
 .239، ص 2004القاىرة، 
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1987
سػنكات قابمػة لمتجديػد، كتنتيػي فتػرة عمػؿ أربعػة مػف  06كيتـ انتخاب أعضاء المجنػة لمػدة  .1

آخػػريف فػػي نيايػػة  03األعضػػاء المنتخبػػيف فػػي االنتخابػػات األكلػػى بعػػد عػػاميف، كتنتيػػي فتػػرة عمػػؿ 
كيجػػرم رئػػيس مػػؤتمر رؤسػػاء الػػدكؿ كالحككمػػات عقػػب االنتخابػػات األكلػػى مباشػػرة  .2األربػػع سػػنكات

 .3القرعة لتحديد أسماء األعضاء الذيف تنتيي كاليتيـ بعد االنتخاب األكؿ

كفي حالة كفاة أك استقالة أحد أعضاء المجنة، يقـك رئيس المجنة عمػى الفػكر بػإببلغ األمػيف 
 .4ستقالةالكفاة أك تاريخ سرياف مفعكؿ اإل عتبارا مف تاريخعاـ الذم يعمف عف المنصب الشاغر إال

كفػػي حالػػة إجمػػاع رأم أعضػػاء المجنػػة عمػػى أف أحػػد أعضػػائيا قػػد تكقػػؼ عػػف أداء كاجباتػػو 
ألم سػػبب غيػػر الغيػػاب المؤقػػت، يتعػػيف عمػػى رئػػيس المجنػػة إخطػػار األمػػيف العػػاـ الػػذم يعمػػف عػػف 

مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات باستبداؿ العضك  كفي الحالتيف السابقتيف، يقـك .5المنصب الشاغر
 6أشػػير 06الػػذم أصػػبح مقعػػده شػػاغرا لمفتػػرة الباقيػػة مػػف مػػدة عممػػو، مػػا لػػـ تكػػف ىػػذه الفتػػرة أقػػؿ مػػف 

 .7كيستمر عضك المجنة في ممارسة كظائفو إلى أف يتكلى خمفو ميامو
رئيس، كذلؾ لمدة كتضع المجنة نظاميا الداخمي، كتنتخب مكتبيا المتككف مف رئيس كنائب 

متيػػػازات لمجنػػػة خػػػبلؿ مباشػػػرتيـ لميػػػاميـ باإل، كيتمتػػػع أعضػػػاء ا8عػػػاميف قابمػػػة لمتجديػػػد مػػػرة كاحػػػدة
متيػػازات كالحصػػانات فاقيػػة منظمػػة الكحػػدة اإلفريقيػػة لئلكالحصػػانات الدبمكماسػػية، المقػػررة بمكجػػب ات

 .9الدبمكماسية

                                                 
 .105،  104ص ، مرجع سابؽ، ص المجػػنة اإلفريقػية لحػقوؽ اإلنسػافعزت سعد السيد،  - 1
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 35،  34، 33أنظر المكاد  - 2

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 37انظر المادة  - 3
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 39/01انظر المادة  - 4

 كؽ اإلنساف كالشعكب.مف الميثاؽ اإلفريقي لحق 39/02انظر المادة  - 5

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 39/03انظر المادة  - 6

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 40انظر المادة  - 7
8
 - Mutoy Mubiala , le système régional africain des droits de l'homme, Bruxelles Bruylant, 2005, p 60 

 مف النظاـ الداخمي لمجنة. 12مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ، ككذا المادة  42/01المادة  انظر -
 .مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب 43انظر المادة  - 9
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فػػي  2010الػػداخمي لمجنػػة اإلفريقيػػة لعػػاـ تضػػمف الفصػػؿ الثالػػث مػػف النظػػاـ : 1ثانيػػا: مكتػػب المجنػػة
 اإلشػارة إلػػى مكتػب المجنػة، كذلػػؾ مػف حيػث تككينػػو كانتخابػو، ككظائفػو، إضػػافة 16-10المػكاد مػف 

 .إلى مياـ الرئيس كنائبو

مف النظاـ الداخمي مف  10يتككف مكتب المجنة، حسب نص المادة تكويف مكتب المجنة :  -10
ساف الكظائؼ المنصكص عمييا في الميثاؽ اإلفريقي كالنظاـ يمار  فرئيس المجنة كنائب لو، المذا

أعضاء المجنة، كذلؾ باقتراع سرم، مف طرؼ  الداخمي لمجنة، كيتـ انتخاب الرئيس كنائبو مف بيف
األعضاء الحاضريف كالمصكتيف، كيتـ تعييف العضك الذم تحصؿ عمى األغمبية البسيطة ألصكات 

 .2رئيس كنائبو لمدة سنتيف قابمة لمتجديد مرة كاحدة فقطال األعضاء المصكتيف، كيتـ انتخاب

مف النظاـ الداخمي لمجنة عمى المياـ المنكطة  13نصت المادة  وظائؼ مكتب المجنة: -10
عمى نشاط  اإلشراؼبالمكتب كالمتمثمة في: تنسيؽ نشاطات الترقية كالحماية ألعضاء المجنة، 

ر مخطط عمؿ المجنة، إضافة إلى دكر المكتب األمانة، كخاصة ما تعمؽ منيا بنشاطيا في تحضي
 في التقييـ السنكم لعمؿ المجنة، كتقديـ ىذا التقييـ لمجنة لدراستو كاتخاذ قرار.

مف النظاـ الداخمي  14/01يمارس رئيس المجنة حسب نص المادة  وظائؼ رئيس المجنة: -14
كذا بمكجب قرارات المجنة لمجنة، الكظائؼ المككمة لو بمكجب الميثاؽ كالنظاـ الداخمي لمجنة، ك 
 كالمؤتمر، كيبقى رئيس المجنة أثناء ممارستو لكظائفو تحت سمطة المجنة.

تمثيؿ المجنة كتسيير أعماليا، رئاسة دكرات المجنة، إرساؿ تقرير  :3كتتمثؿ مياـ رئيس المجنة في
اإلفريقي، اإلشراؼ عمى تحضير الميزانية مف  اإلتحادإلى األجيزة المختصة لمجنة  األمانةتقييـ 

                                                 
1

كؿ الكظائؼ  ضركريا مف أجؿ ضماف يمكف عقد اجتماع بيف مكتب المجنة اإلفريقية كمكتب المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كمما كاف ذلؾ - 
اجتماعات بيف المكاتب كاف  08. كفي ىذا اإلطار تـ عقد 2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  115/02المادة المككمة ليما. أنظر 

 2016مشتركة، خاصة مشركع بأديس أبابا، كقد تـ عقد ىذا االجتماع بيدؼ مناقشة االنشغاالت كاالىتمامات ال 2016جانفي  29آخرىا في 
 كصندكؽ اإلعانات القانكنية ألجيزة اإلتحاد اإلفريقي، أنظر: 

40
eme

 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 58
eme

 session 

ordinaire, Décembre 2015- Avril 2016, p 03.   
2

 .2010لعاـ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  12، 11تيف أنظر الماد - 

 كضة ػػ، كضـ المكتب المف18/11/2015-04ف ػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػػدة ببانغػػػػػػػػػػة المنعقػػػػػػلمجنة اإلفريقي 57تػػـ انتخاب المكػتب الجػػديد لمجنة في الدكرة العادية  -
 Pansy Tlakula Faith   ،كالمفكضة رئيسة لممكتبSoyata Maïga  كنائبة رئيس المكتب.أنظر: 

39
eme

 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Op.cit., p 03.   
3

 .2010لعاـ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  14/02أنظر المادة  - 
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اإلفريقي، يقدـ  اإلتحادطرؼ األمانة ككذا تبنييا مف طرؼ المجنة، يقدـ ميزانية المجنة أماـ أجيزة 
تقرير لممؤتمر كالمجنة عف النشاطات المتخذة بيف الدكرات، ممارسة جميع المياـ المككمة لو 

المجنة اإلفريقية أك المؤتمر، في حالة الضركرة يككؿ بمكجب النظاـ الداخمي لمجنة أك بمكجب 
 فإف لـ يمكف ذلؾ يككميا لمفكض آخر. ،ميامو لنائب الرئيس

يمارس نائب الرئيس مياـ الرئيس في حالة كجكد مانع مؤقت : وظائؼ نائب رئيس المجنة -13
ميمة أخرل  كبيذه الصفة، يتمتع بكؿ السمطات التي يتمتع بيا الرئيس، كيمارس نائب الرئيس كؿ

ذا استحاؿ عمى كؿ مف الرئيس كنائبو ممارسة 1مككمة لو مف طرؼ المجنة أك رئيس المجنة ، كا 
 06مياميا، فإف مياـ الرئيس ستككؿ لمفكض آخر حسب الترتيب المنصكص عميو بمكجب المادة 

 .2مف النظاـ الداخمي لمجنة

 الفرع الثاني
 

 ر المجنةػػػػػػػانة ومقػػػػػػأم

تنظػيـ أمانػة المجنػة ، مػف حيػث تككينيػا كنظاميػا  22 -17تضمنت المكاد مػف : أمانة المجنة: أوال
 .ككظائفيا

مػػػف الميثػػػاؽ اإلفريقػػػي اإلشػػػارة إلػػػى أف  41: تضػػػمنت المػػػادة تكػػػويف أمانػػػة المجنػػػة ونظاميػػػا -10
األمػػػػيف العػػػػاـ لمنظمػػػػة الكحػػػػدة اإلفريقيػػػػة، يتػػػػكلى ميمػػػػة تعيػػػػيف أمػػػػيف المجنػػػػة، كمػػػػا يػػػػكفر العػػػػامميف 

ييكػؿ التنظيمػي كالخدمات البلزمة لتمكيف المجنة مف القيػاـ بمياميػا بفعاليػة. كتقػـك المجنػة بػاقتراح ال
 .3تحاد اإلفريقي لممكافقة عميولؤلمانة كترسمو لئل

 كتتككف أمانة المجنة مف أميف المجنة ، العامميف المينييف اإلداريػيف كالتقنيػيف التػابعيف لمجنػة
سػالفة الػذكر  41طبقػا لػنص المػادة  اإلفريقػي اإلتحادالمجنة مف طرؼ رئيس لجنة  أميفكيتـ تعييف 

                                                 
1

 .2010لعاـ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  15أنظر المادة  - 
2
 - L'article 06 du règlement intérieur de la commission stipule que "Dans l'exercice de leurs fonctions, les 

membres de la commission suivent le/la président(e) et le /la vice-président(e) par ordre de préséance  

selon leur ancienneté au poste. Lorsque deux membres de la commission ou plus ont la même ancienneté 

la préséance est accordée au membre le plus âgé"  
3

 .2010لعاـ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  17/01أنظر المادة  - 
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، مػػنظـ باألنظمػػة كالمػػكائح التػػي تحكػػـ ييػػامنظػػاـ األمانػػة كعامك ، اإلفريقيػػةبعػػد استشػػارة رئػػيس المجنػػة 
 .1اإلفريقي اإلتحادمكظفي 

مػػػف النظػػػاـ  18ميػػػاـ عديػػػدة، تضػػػمنتيا المػػػادة  ةالمجنػػػ أمانػػػة: لػػػرئيس وظػػػائؼ أمػػػيف المجنػػػة -10
عمػػى نشػػاطات األمانػػة، كذلػػؾ تحػػت إشػػراؼ الػػرئيس، كيجػػب  مسػػئكؿالػػداخمي لمجنػػة، فػػأميف المجنػػة 

 عميو القياـ بالمياـ التالية: 

 يـ.مساعدة الرئيس كالمكتب كأعضاء المجنة اآلخريف أثناء ممارستيـ لميام -

 كتنسيؽ عمؿ فريؽ األمانة. اإلشراؼ -

 با بدقة مف أجؿ تسييؿ البحث فيو.يجب أف يككف مرتالحفاظ عمى أرشيؼ المجنة الذم  -

 المحافظة عمى سرية ممفات المجنة. -

 كؿ المسائؿ التي تعالجيا المجنة.يضع أماـ الرئيس كأعضاء المجنة  -

لكػػػػؿ دكرة، ككػػػػذا تحضػػػػير المخطػػػػط  يقػػػػـك بالتشػػػػاكر مػػػػع الػػػػرئيس بتحضػػػػير التكقيػػػػت المؤقػػػػت  -
، كمػا يحضػر المبػادئ التكجيييػة حػكؿ ة السػنكية لمجنػةستراتيجي كمخطط العمؿ السنكم كالميزانيػاإل

 المياـ مف أجؿ تبنييا مف طرؼ المجنة.

يقدـ إلى المجنة في بداية كػؿ دكرة تقريػر كتػابي حػكؿ النشػاطات المتخػذة مػف طػرؼ األمانػة منػذ  -
 الدكرة الماضية.

 تنفيذ القرارات التي أصدرتيا لو المجنة أك المكتب. -

لكثػػائؽ غيػػر السػػرية، خاصػػة مػػا تعمػػؽ منيػػا بتقػػارير الػػدكؿ األطػػراؼ يضػػع فػػي متنػػاكؿ الجميػػع ا -
 كنشرىا عمى المكقع االلكتركني لمجنة.

 ضماف التحديث المنظـ لممكقع االلكتركني لمجنة. -

 تقييـ عمؿ فريؽ المجنة. -

مقػػر مػف الميثػػاؽ اإلفريقػي، أف أكؿ اجتمػػاع لمجنػػة يكػكف فػػي  64نصػػت المػػادة  :مقػػر المجنػػة: ثانيػا
كفي نفس الكقت لـ يشر الميثاؽ صراحة بػأف يكػكف مقرىػا الػدائـ ىػك أديػس في أديس أبابا، المنظمة

                                                 
1

 .2010لعاـ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  04، 03، 02فقرات  17أنظر المادة  - 
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فػي مف الميثػاؽ، كالتػي نصػت عمػى أف المجنػة جيػاز يعمػؿ  30أبابا، لكف بالرجكع إلى نص المادة 
 .1يفيـ منو بأف مقر المجنة ىك نفسو مقر المنظمة أم في أديس أباباإطار منظمة الكحدة اإلفريقية،

لة الخػػبلؼ حػػكؿ مقػػر أ، جػػاءت نتيجػػة لمسػػالمػػادةكىػػذه الصػػياغة العامػػة التػػي جػػاءت بيػػا 
المجنػػة الػػدائـ، حيػػث يػػرل بعػػض األعضػػاء أف يكػػكف مقرىػػا فػػي أديػػس أبابػػا، كذلػػؾ تػػكفيرا لمنفقػػات 

قية في أديس أبابا، بينمػا يػرل الػبعض اآلخػر أف يكػكف يبالنظر إلى كجكد أمانة منظمة الكحدة اإلفر 
ارج إثيكبيػا لضػػماف تييئػة جػػك مناسػػب لعمػؿ المجنػػة بعيػدا عػػف التػأثيرات السياسػػية لممنظمػػة مقرىػا خػػ

 .2كأجيزتيا كالتي قد تمس أعضاء المجنة

، بينمػا عقػدت الػدكرة 1987نػكفمبر  02كقد عقدت المجنة دكرتيا األكلى في أديس أبابا في 
 28-18 مػػفليبرفيػػؿ بالغػػابكف  ، كالثالثػػة فػػي1988فيفػػرم  13-08 مػػفالثانيػػة فػػي داكػػار السػػنغاؿ 

1988أفريػػؿ 
رىػػا غيػػر مقػػر المنظمػػة، كطالبػػت مػػؤتمر رؤسػػاء الػػدكؿ ق، حيػػث فضػػمت أف يكػػكف م3

كالحككمػػات خػػبلؿ دكرتيػػا الثالثػػة بتحديػػد مقػػر ليػػا، كأكصػػت بػػأف يكػػكف مقرىػػا فػػي بمػػد صػػادؽ عمػػى 
لماديػػة كالبشػػرية، كأف ف يػػكفر ليػػا التسػػييبلت الضػػركرية كمػػدىا بالمسػػاعدات اأالميثػػاؽ اإلفريقػػي، ك 

 .4تحاد اإلفريقيؼ األجيزة السياسية كاإلدارية لئليككف في بمد غير البمد الذم يستضي

جكيميػػػة  28-25 مػػػفالمنعقػػػدة  24كقػػػد اتخػػػذ مػػػؤتمر رؤسػػػاء الػػػدكؿ كالحككمػػػات فػػػي الػػػدكرة 
قرارا بمقتضاه اختيرت مدينة بانغكؿ عاصمة غامبيا مقرا لمجنػة كتػـ تدشػيف المقػر فػي جػكاف  1988
1989

5. 

                                                 
1

 .106، ص عزت سعد السيد، مرجع سابؽ - 

2
 نفس المرجع كالصفحة. - 

3
 .107نفس المرجع، ص  - 

- Pour plus de détail voir, Alioune Badara Fall, La charte africaine des droits de l'homme et des peuples : 

Entre universalisme et régionalisme, pouvoirs 2009/02(N
0
129), p 77-100, Article disponible en ligne à 

l'adresse: http:// www.cairn.info/revue-pouvoirs-2009-2-page-77.htm 
4

، رسػالة لنيػؿ درجػة الػدكتكراه فػي الحقػكؽ، كميػة الحقػكؽ كالعمػـك السياسػية، جامعػة تطور آليات حماية حقوؽ اإلنساف فػي إفريقيػايكسؼ بكالقمح،  - 
 .85، 84، ص ص 2008-2007اإلخكة منتكرم قسنطينة 

5
 واإلقميميةآليات الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية: دراسة في أجيزة الحماية العالمية عمر الحفصي فرحاتي كآخركف،  - 

جراءاتي  .325، ص 2012، األردف، 01دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ط ،اوا 



 

- 63 - 

 

 الثاني المطمب

 سير أعماؿ المجنة

مف أجؿ قياميا بمياميا المنكطة بيا كفقا ألحكاـ الميثاؽ اإلفريقي كنظاميا الداخمي، تعقد 
قرارات المجنة  كما بيف النظاـ الداخمي لمجنة عمى أف .1عاديةالمجنة دكرات عادية ، كدكرات غير 

 تفاؽ فإف قرارات المجنة تخضع لمتصكيت.يمكف أف تتخذ باإلتفاؽ، كفي حالة عدـ اإل

كمف أجؿ التطرؽ لسير أعماؿ المجنة اإلفريقية، سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف، نتناكؿ في 
 .النصاب القانوني والتصويت داخؿ المجنة، كفي الفرع الثاني دورات المجنةالفرع األكؿ 

 رع األوؿػػػػالف

 ةػػػػػػػػػػدورات المجن

: تعقد المجنة دكرتيف عاديتيف عمى األقؿ في السنة، تدـك الدكرة مدة الدورات العادية لمجنةأوال: 
 محدد مف طرؼ المجنةقررت المجنة خبلؼ ذلؾ، كتعقد ىذه الدكرات بالتاريخ ال إذاأسبكعيف، إال 

 اإلتحاد، كيمكف لرئيس لجنة اإلفريقي اإلتحادكذلؾ باقتراح مف رئيسيا كباستشارة رئيس لجنة 
 .2ستثنائية، تغيير تاريخ الدكرة كيستشير في ذلؾ رئيس الجنةإفي حاالت  اإلفريقي

عقد دكرات غير عادية، كيدعك رئيس المجنة إلى  اإلفريقيةيمكف لمجنة  الدورات غير العادية:ثانيا: 
، كيتـ اإلفريقي اإلتحادالمجنة أك بطمب مف رئيس لجنة  عقد ىذه الدكرات بطمب مف أغمبية أعضاء

                                                 
1

لـ يحددا عدد الدكرات الكاجب عمى المجنة عقدىا  2014تجدر اإلشارة إلى أف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف ككذا النظاـ الداخمي لمجنة لعاـ  - 
فيا تعقد المجنة مف االجتماعات والدورات ما يمـز ألداء وظائمف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية عمى :"  05/01حيث نصت المادة 

مف النظاـ  14/01فإنيا تعقد دكرتيف عاديتيف عمى األقؿ في السنة)المادة  لمجنة األمريكية لحقوؽ اإلنسافكبالنسبة  ".وفقا لمميثاؽ والنظاـ الداخمي
 (2013الداخمي لمجنة األمريكية لعاـ 

2
 .2010لعاـ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  26أنظر المادة  - 

لى غاية الفترة مف 1978نكفمبر  02ك دكرة ليا في عقدت المجنة أ - دكرة عادية كدكرتيف غير عاديتيف  22عقدت المجنة  11/11/1997-02،  كا 
، المجمة العربية لحقكؽ عشرة أعواـ في حياة المجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب: تقييـ ونظرة مستقبميةأنظر إبراىيـ عمي بدكم الشيخ، 

إلى أفريؿ  2015المتضمف نشاطاتيا مف ديسمبر  40أما خبلؿ تقرير أنشطة المجنة  .35، ص 1998، 05الخامسة، العدد  اإلنساف، السنة
 دكرة غير عادية. 19دكرة عادية ك 58فقد عقدت المجنة  2016
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اإلفريقي  اإلتحادكباستشارة رئيس لجنة عقد ىذه الدكرات بتاريخ محدد مف طرؼ رئيس المجنة 
 .1كاألعضاء اآلخريف لمجنة

كرتيف العاديتيف في شير مام كأكتكبر، كيتـ عقدىما في غالب األحياف في تعقد المجنة الد
، كتعقد المجنة دكرتيا في 2مقر المجنة ببانغكؿ، كفي أم بمد إفريقي آخر كفقا لما تقرره المجنة

أكتكبر كيمثؿ تاريخ  21أكتكبر لتحتفؿ مف خبلليا باليـك اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف المصادؼ لػ 
كيبمغ أميف المجنة أعضاء المجنة بتاريخ كمكاف كؿ دكرة كذلؾ  .3اإلفريقي حيز النفاذدخكؿ الميثاؽ 

.كنصت المادة 4يكما عمى األقؿ ، إال في الحاالت االستثنائية 60قبؿ انعقاد الدكرة العادية بػ 
مف النظاـ الداخمي لمجنة، عمى أف أميف المجنة يبمغ أعضاء المجنة بتاريخ كمكاف الدكرة  29/02

 غير العادية، كذلؾ قبؿ انعقادىا.

 اإلتحاداإلفريقي، عقد دكرة في مقر  اإلتحادكيمكف لمجنة بالتشاكر مع رئيس لجنة 
كما يمكف لمجنة عقد ،اإلفريقي اإلتحاداإلفريقي، كتككف تكاليؼ ىذه الدكرة باالتفاؽ بيف المجنة ك 

كالشعكب كمع لجنة الخبراء لحقكؽ متصمة بالتشاكر مع المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف دكرات 
فقد تـ عقد أربعة  راإلطاكفي ىذا  5كرفاىية الطفؿ، أك أم جياز إقميمي إفريقي لحقكؽ اإلنساف

 28ك 27جتماع المنعقد في ، كاف آخرىا اإلاإلفريقيتيفجتماعات متصمة بيف المحكمة كالمجنة إ
ك العبلقة التكاممية بيف الجيازيف،  بنيركبي كينيا، كعقد ىذا االجتماع بيدؼ دعـ 2015جكيمية 
صة تطبيؽ القرارات المتخذة في اإلجتماع السنكم ، خاناقش الجيازيف نقاط مختمفة جتماعخبلؿ اإل

عبلنو عاـ حقكؽ اإلنساف مع التركيز عمى حقكؽ المرأة  2016حتفاؿ بعاـ الثالث، التحضير لئل كا 
 .6في إفريقيا

                                                 
1

 .2010لعاـ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  27أنظر المادة  - 

2
 .2010لعاـ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  28/01أنظر المادة  - 

فية التي يمكف ألم دكلة أف تدعك لمجنة لعقد دكرتيا، عمى أف تكقع ىذه الدكلة اتفاؽ مع المجنة بمكجبو تمتـز الدكلة بالتكفؿ بكؿ النفقات اإلضا -
 .2010لعاـ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  28/02أنظر المادة تممييا المجنة. 

3
 - Mutoy Mubiala, Op.cit.,p61. 

4
 .2010لعاـ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  29/01أنظر المادة  - 

5
 .2010لعاـ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  05، 28/04أنظر المادة  - 

6
- 39

eme
 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Op.cit., p 02.   
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 الفرع الثاني

 والتصويت داخؿ المجنةالنصاب القانوني 

 07مف النظاـ الداخمي لمجنة عمى أف النصاب القانكني يتككف مف  30نصت المادة 
 .مف الميثاؽ اإلفريقي 42/03أعضاء كما نصت المادة 

 مف النظاـ الداخمي لمجنة عمى أف 51كبالنسبة لمتصكيت داخؿ المجنة، فقد نصت المادة 
تفاؽ فإف قرارات المجنة تخضع لمتصكيت ، كفي حالة عدـ اإلقرارات المجنة يمكف أف تتخذ باإلتفاؽ

كبالمقابؿ يمكف ألم اقتراح أف يخضع لمتصكيت كذلؾ بطمب مف أحد األعضاء، كيممؾ كؿ عضك 
 داخؿ المجنة صكتا كاحدا ، كفي حالة تعادؿ األصكات، يككف صكت الرئيس ىك الصكت المرجح.

لؤلعضاء الحاضريف كالمصكتيف، كالمقصكد بعبارة كتتخذ قرارات المجنة، باألغمبية البسيطة 
الحاضريف كالمصكتيف في مفيـك النظاـ الداخمي لمجنة، األعضاء المصكتيف بمع أك ضد، أما 

 .1األعضاء الممتنعيف عف التصكيت فيعتبركف غير مصكتيف

 أف التصكيت يتـ برفعأما فيما يتعمؽ بطريقة التصكيت، فقد نص النظاـ الداخمي لمجنة، 
األيدم، إال إذا قررت المجنة خبلؼ ذلؾ، كيمكف لكؿ عضك أف يطمب التصكيت عف طريؽ 

الترتيب األبجدم، كفي ىذه الحالة األخيرة، فإف كؿ عضك  بإتباع، كيتـ ذلؾ اسموالمناداة عمى 
، كيمكف لمجنة تقرير أف 2يجيب بػ : "نعـ"، "ال"، "ممتنع"، كيسجؿ تصكيت كؿ عضك في محضر

يت سريا، كيمكف ألم عضك أف يقدـ تصريحات مختصرة، مف أجؿ شرح تصكيتو قبؿ يككف التصك 
نتخابات تتـ بصفة سرية، إال إذا تعمؽ األمر بمترشح .كتجدر اإلشارة أف اإل3بدء التصكيت أك بعده

 .4كاحد لمنصب معيف كفي نفس الكقت يعتبر محؿ اتفاؽ بيف أعضاء المجنة

  

                                                 
1

 .2010لعاـ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  53أنظر المادة  - 

2
 .2010لعاـ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  53/02أنظر المادة  - 

3
 .2010لعاـ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  54أنظر المادة  - 

4
 .2010لعاـ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  56أنظر المادة  - 
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 الثاني المبحث

 المجنة إختصاصات

كالشعكب، عمى أف المجنة تمعب  اإلنسافمف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ  45تنص المادة 
كحرياتو األساسية، األكؿ يتعمؽ بالتشجيع كالتعزيز، كالثاني يتعمؽ  اإلنسافدكريف في مجاؿ حقكؽ 

 .1بالحماية

جراء الدراسات  حيث يتمثؿ دكر المجنة في مجاؿ التشجيع كالتعزيز، في تجميع الكثائؽ كا 
 اإلنسافكالبحكث، إضافة إلى كضع مبادئ كقكاعد لحؿ المشاكؿ القانكنية المتعمقة بالتمتع بحقكؽ 

تمقي كنظر التقارير الدكرية مف الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ  ككذاكالشعكب كحرياتو األساسية، 
 منو. 62اإلفريقي حسب نص المادة 

، فإف المجنة اإلفريقية تعمؿ مف اإلنسافالمجنة فيما يتعمؽ بحماية حقكؽ  إختصاصاتأما 
أجؿ تحقيؽ ىدؼ الحماية، عمى تمقي المراسبلت الدكلية بنكعييا، كالمنصكص عمييا في المكاد 

، إضافة عمى المراسبلت الكاردة إلى المجنة مف غير الدكؿ األطراؼ، كالمتعمقة 49، 48، 47
 مف الميثاؽ اإلفريقي. 55نص المادة بالشكاكل الفردية أك مف المنظمات غير الحككمية كفقا ل

المجنة المتعمقة بالتعزيز مف جية كبالحماية مف جية  إختصاصاتكلمتفصيؿ أكثر في 
المجنة في  إختصاصاتنتناكؿ في المطمب األكؿ،  ثبلث مطالبأخرل، سنقسـ ىذا المبحث إلى 
المجنة في مجاؿ  ختصاصاتإل، كفي المطمب الثاني نتطرؽ اإلنسافمجاؿ تشجيع وتعزيز حقوؽ 

المجنة في النظر في  إختصاصات، نتطرؽ إلى كفي المطمب الثالث، اإلنسافحماية حقوؽ 
 التقارير.

                                                 
1

، المجمد الثاني، دار الشركؽ، مصر، الطبعة الوثائؽ الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف، الوثائؽ اإلسبلمية واإلقميميةد شريؼ بسيكني، ك محم - 
 389، 388، ص ص 2005الثانية 
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 المطمب األوؿ

 اإلنسافتشجيع وتعزيز حقوؽ مجنة في مجاؿ ال إختصاصات

  "تقـك بػ: اإلنسافمف الميثاؽ فإف المجنة اإلفريقية لحقكؽ  45/01طبقا لنص المادة 

جراء الدراسات كالبحكث حكؿ المشاكؿ اإلفريقية كتنظيـ الندكات كالحمقات تجميع  - أ الكثائؽ كا 
الدراسية كالمؤتمرات، كنشر المعمكمات كتشجيع المؤسسات الكطنية كالشعكب كتقديـ المشكرة كرفع 

 التكصيات إلى الحككمات عند الضركرة.

لقانكنية المتعمقة بالتمتع التي تيدؼ إلى حؿ المشكبلت ا دصياغة ككضع المبادئ كالقكاع - ب
كالشعكب كالحريات األساسية، لكي تككف أساسا إلصدار النصكص التشريعية مف  اإلنسافبحقكؽ 

 قبؿ الحككمات اإلفريقية.

 "كالشعكب. اإلنسافالتعاكف مع سائر المؤسسات اإلفريقية أك الدكلية المعنية بحقكؽ  - ت

ميمة التشجيع التي تقـك بيا المجنة مف الميثاؽ يتبيف أف  45/01مف خبلؿ نص المادة 
، .ب(45/01)ـ  .أ(، ميمة تكجييية45/01تتمثؿ في ثبلث كظائؼ أساسية : كظيفة أكاديمية)ـ 

 .ج(45/01)ـ ميمة تعاكنية

 الفرع األوؿ

 الوظيفة األكاديمية لمجنة

ف .أ ، كقد أثبتت المجنة ميمتيا ىذه م45/01تقـك المجنة بيذه الميمة كفقا لنص المادة 
كيظير  كالشعكب في القارة اإلفريقية اإلنسافحتراـ حقكؽ إخبلؿ عديد نشاطاتيا، في مجاؿ تعزيز 

 1ذلؾ مف خبلؿ نشاطات النشر المتمثمة في:
، قامت المجنة بترجمة الميثاؽ اإلفريقي إلى لغات 1995-1991في إطار برنامجيا الخماسي: أوال

 إفريقية حسب التكزيع الجغرافي التالي:

                                                 
1
 - Mutoy Mubiala, Op.cit., pp 62,63. 
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 ,Le Wolof Le Peulh ,Le Bambara, , Le Haoussa Le Ashanti Le Yorouba,: إفريقيا الغربية -

Le Ibo 

 Le Tshiluba, Le fang, Le Lingala, Le Kikongo, Le Douala: إفريقيا الوسطى -

 Le Swahili, Le Somali et l'Amharique إفريقيا الشرقية: -

  L'ovambo, Le Shana, Le Xosa, Le Zoulou إفريقيا الجنوبية: -

اعتمدت  1996الذم تبنتو في جزر مكريس في أكتكبر  2001-1996في مخطط عمميا : ثانيا
ت عمؿ منظمة الكحدة إلى لغا نشر نصكص الميثاؽ اإلفريقيعدة مشاريع منيا، المجنة 
ترجمة ، إضافة إلى اإلفريقي حاليا(: الفرنسية ، االنجميزية ، العربية، البرتغالية اإلتحاداإلفريقية)

 .1كنشر الميثاؽ لمغات اإلفريقية

 الفرع الثاني

 الوظيفة التوجييية لمجنة

.ب في كضع قكاعد كمبادئ 45/01تقـك المجنة بيذه الكظيفة كالمتمثمة حسب نص المادة 
لى نشر كتعميـ ثقافة حق ، كفي إطار ميمتيا ىذه، اإلنسافكؽ تيدؼ إلى حؿ المشكبلت القانكنية، كا 

منيا التكصية  اإلفريقيالتخاذ إجراءات لترقية الميثاؽ  اإلفريقيةالمجنة عديد التكصيات لمدكؿ  تبنت
كالشعكب  اإلنسافعمقة ببعض مجاالت ترقية حقكؽ ، كالتكصية المتاإلنسافالمتعمقة بتعميـ حقكؽ 

أفريؿ  14-03في إفريقيا، التي تبنتيا المجنة في دكرتيا العادية الخامسة في بنغازم بميبيا بيف 
 اإلنساف، كتعمقت التكصية بعد التذكير بأف الجيؿ ىك العائؽ األساسي في احتراـ حقكؽ 1989

 كذلؾ مف خبلؿ: اإلنسافكالحريات األساسية، بترقية حقكؽ 

 جميع أنظمة كمستكيات التعميـ لمدكؿ اإلفريقيةكالشعكب في  نسافاإلتعاليـ حقكؽ  إدماج -
 .2بتدائي، الميني كالتقني()التعميـ العالي، القانكف، اإل

                                                 
1
 - Mutoy Mubiala, Op.cit., p 63. 

2
الدوؿ تعمؿ عمى:"  41/05ما يدؿ عمى كاجب الدكؿ في ىذا الشأف، حيث تنص المادة  2004تضمف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف لعاـ  - 

مبادئ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية في المناىج واألنشطة التعميمية وبرامج التربية والتكويف والتدريب الرسمية وغير  دمج األطراؼ عمى
 ".الرسمية
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المجنة  ، كذلؾ بالتعاكف معاإلنسافالنشر الدكرم لمبرامج اإلذاعية كالتمفزيكنية حكؿ حقكؽ  -
 .كالشعكب اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقية

قميمية لحقكؽ  -  اإلنسافمكمفة بالتعاكف مع المجنة اإلفريقية لحقكؽ  اإلنسافخمؽ معاىد كطنية كا 
 .اإلنسافبإجراء دراسات كبحكث كنشر المعارؼ حكؿ حقكؽ 

حوؿ الحؽ في تعويض  1999كما تبنت المجنة تكصيات أثناء ممتقى داكار في سبتمبر 
، كتعمقت تكصيات 1999نكفمبر  15-01بيف  ابركاندبكيغالي  26كذلؾ في دكرتيا العادية ، عادؿ

دكلة القانكف، الديمقراطية، التعكيض العادؿ، إضافة إلى استقبلؿ كحياد القضاة ك  المجنة أساسا بػ:
 استقبلؿ المحاميف، ككذا المساعدة القضائية.

ض كلمتابعة تطبيؽ ما جاء في دكرتيا قررت المجنة، إنشاء فريؽ عمؿ حكؿ الحؽ في تعكي
، كبمشاركة أعضاء آخريف مف المجنة كممثمي كماؿ رزاؽ بارةعادؿ، تحت إشراؼ المفكض 

المنظمات غير الحككمية، كطمبت مف فريؽ العمؿ تحضير مشركع المبادئ العامة كالتكجييية حكؿ 
 الحؽ في تعكيض عادؿ، كالمساعدة القضائية كفقا ألحكاـ الميثاؽ اإلفريقي.

في بانغكؿ بغامبيا في  32تكصياتيا التي تبنتيا في دكرتيا العادية كما أكصت المجنة في 
الضركرية التي يجب أف تتخذىا الدكؿ في نظميا القانكنية  باإلجراءات، 2002أكتكبر  17-23

بمنع التعذيب، كمف أىـ ما جاء في تكصياتيا: تجريـ التعذيب في التشريعات الداخمية  كالمتعمقة
مف التعذيب  اإلنسافكالدكلية التي تسير عمى حماية حقكؽ  إلقميميةاالمصادقة عمى األجيزة 

 .1ةالبلإنسانيكالمعامبلت 

 الفرع الثالث

 الوظيفة التعاونية لمجنة

األخرل، سكاء اإلفريقية  مع المنظمات كالشعكب اإلنسافتتعاكف المجنة اإلفريقية لحقكؽ 
ستفادة مف ىذه المنظمات ا كغير الحككمية، كذلؾ مف أجؿ اإلالدكلية، الحككمية منيمنيا أك 

 .كحرياتو األساسية اإلنسافكخبراتيا في مجاؿ تعزيز كتشجيع حقكؽ 

                                                 
1
- Mutoy Mubiala, Op.cit., p 66. 
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.ج، أقامت المجنة 45/01كفي إطار قياميا بيذه الميمة كالمنصكص عمييا بمكجب المادة 
، ككذا مع المنظمات نسافاإلاإلفريقية عبلقات تعاكف مع كؿ مف مفكضية األمـ المتحدة لحقكؽ 

 اإلقميمية األخرل األكربية منيا كاألمريكية، إضافة إلى تعاكنيا مع المنظمات غير الحككمية.
 :التابعة لؤلمـ المتحدة اإلنسافلحقوؽ  السامية مفوضيةالأوال: تعاوف المجنة اإلفريقية مع 

ذ نشأتيا، كذلؾ في إطار دعميا حيث قدمت ىذه المفكضية دعميا لمجنة اإلفريقية من
 .اإلنسافكحماية حقكؽ ترقية تفاقيات اإلقميمية كذلؾ مف أجؿ لئل

لبلجئيف ، خمصت في  اإلنسافففي إطار برنامج عمؿ المفكضية، لترقية كحماية حقكؽ 
بنيامي إلى مذكرة تفاىـ مع المجنة، مف خبلليا التزمت كؿ مف المجنة كالمفكضية  2003نياية 
 1النشاطات ذات العبلقة بالمياديف التالية: عاكف كتنفيذعمى الت

 تبادؿ المعمكمات المشتركة حكؿ حقكؽ البلجئيف. -

، كالبلجئيف، كالقانكف الدكلي اإلنسافالقياـ بالتحسيس كالتككيف في مياديف القانكف الدكلي لحقكؽ  -
 ي.اإلنسان

  ، مف أجؿ االستفادة منيانسافاإلالقياـ بدراسات حكؿ خبرات األجيزة المكمفة بمتابعة حقكؽ  -
 .اإفريقيمف أجؿ دعـ حماية البلجئيف في 

، كتقديـ المراسبلت، تقديـ اإلفريقيةدعـ استعماؿ مختمؼ آليات اإلجراءات التي تقـك بيا المجنة  -
 .التقارير، المقرريف الخاصيف، مف أجؿ الدفاع عف حقكؽ البلجئيف

 كالتقارير المتعمقة بالبلجئيف.تشجيع الدكؿ عمى تطبيؽ قرارات كتكصيات،  -

يكمي  يبالتعاكف مع المفكضية، شاركت المفكضة راف آال بين ةالمجنكفي إطار نشاطات 
كرشة عمؿ دكلية حكؿ تعزيز التعاكف بيف اآلليات اإلقميمية كالدكلية في  2010مام  04ك 03

التابعة  اإلنسافلحقكؽ المفكضية العميا  ، كالتي نظمتيا اإلنسافحقكؽ  زالمعنية بحماية كتعزي
إنفاذ قرارات " لؤلمـ المتحدة في جنيؼ بسكيسرا، كخبلؿ كرشة العمؿ قدمت المفكضة عرضا حكؿ 

اآلليات اإلقميمية " ك" اإلنسافوالنظاـ الدولي لحقوؽ  اإلنسافوتوصيات اآلليات اإلقميمية لحقوؽ 

                                                 
1
- Mutoy Mubiala, Op.cit., pp 68, 69.  
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: الدروس المستفادة والمقترحات مف أجؿ دعـ التعاوف بيف منظومة األمـ اإلنسافلحقوؽ 
 .1"اإلنسافالمتحدة واآلليات اإلقميمية لحقوؽ 

اإلفريقية عبلقات  ة: أقامت المجنمع المنظمات اإلقميمية األخرى ةثانيا: تعاوف المجنة اإلفريقي
، كتمثمت اإلنسافمريكي لحقكؽ تعاكف مع مجمس أكربا، كالنظاـ األمريكي مف خبلؿ المعيد األ

 عبلقات التعاكف ىذه، في زيارات متبادلة لممشاركة في المؤتمرات كالممتقيات، كتبادؿ الكثائؽ.
األخرل، فقد شارؾ مفكضك المجنة في عديد  اإلقميميةكفي إطار التعاكف مع المنظمات 

 ستفادة منيا:اإلأجؿ مف  اإلنسافالمؤتمرات الدكلية ككرشات العمؿ ذات الصمة بحقكؽ 
، في حمقة دراسية حكؿ " 2009ديسمبر  04ك 02يكمي  يشاركت المفكضة راف آال بين -

نظميا  " التياإلنسافالصارخ كالمستمر لحقكؽ  اإلنتياؾالعقكبات الكاجب تكقيعيا في حاالت 
 06/02/2010المفكضة في  ، كما حضرت2نتقالية في ستراسبكرغ فرنساالمركز الدكلي لمعدالة اإل

تحاد إ، العكلمة كالتنمية االقتصادية" في أمسترداـ، كالمنظـ مف اإلنسافكذلؾ مؤتمرا حكؿ " حقكؽ 
كتريخت كقدمت خبللو المفكضة عرضا عف " دكر المجنة اإلفريقية أالطمبة األلماني لؤلمـ المتحدة، 

اإلعداـ المؤتمر اإلقميمي حكؿ عقكبة  12/04/2010كما حضرت المفكضة في  "اإلنسافلحقكؽ 
في ككتكنك البنيف، كالذم نظمتو مجمكعة العمؿ المعنية بعقكبة اإلعداـ المنبثقة عف المجنة 

في الحكار  07/05/2010، كما حضرت المفكضة كذلؾ في 3كالشعكب اإلنسافاإلفريقية لحقكؽ 
في برككسؿ ببمجيكا، كعقد ىذا االجتماع تاليا  األكربي اإلتحادك  اإلفريقي اإلتحادالسادس بيف 

لتعاكف بيف الكيانيف، كقد عقد ا ، كتيدؼ إلى تعزيز2008لخمسة اجتماعات أخرل تـ عقدىا منذ 
في مختمؼ المستكيات بغرض تكثيؼ الجيكد  اإلنسافجتماع السادس الستعراض أكضاع حقكؽ اإل

جتماع قدمت دىا كالتبميغ عنيا، كخبلؿ اإلالتي تـ رص اإلنسافنتياكات حقكؽ إلمعالجة مختمؼ 
األكربي بغية بناء  اإلتحادالمفكضة عرضا مكجزا عف أنشطة المجنة اإلفريقية، كالتقت بممثمي 

 .4شراكات في المستقبؿ

                                                 
1

 .20، ص 2010جكيمية  23-19، 47لمجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف، الدكرة العادية  28األنشطة  رتقري - 

2
 .17، ص 2010جكيمية  23-19، 47لمجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف، الدكرة العادية  28األنشطة  رتقري - 

3
 .19نفس المرجع، ص  - 

4
 .21، 20نفس المرجع، ص ص  - 
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 :والمؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف ثالثا: تعاوف المجنة مع المنظمات غير الحكومية
يقصد بالمنظمات غير الحككمية، مجمكعة : الحكوميةتعاوف المجنة مع المنظمات غير   -01

كتنشأ بمبادرات ، 1الييئات التي تنشط في إطار خاص بيا بعيدا عف تعاليـ الحككمات كسياساتيـ
كقد ظيرت المنظمات غير ، 2خاصة كتضـ مجمكعة مف األفراد، تككف لدييـ ركح التضامف

العشريف حيث ظيرت أكال في أكربا ثـ في  الحككمية منذ أكاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف
في تفعيؿ   أمريكا الشمالية، كقد ساىـ التطكر السريع لمتبادؿ كاالتصاالت خبلؿ العقكد األخيرة

كتدعيـ دكر ىذه المنظمات، كما أف بركز النظاـ الدكلي الجديد أحادم القطبية ذم الطابع 
كاف لنياية الحرب العالمية الثانية كميبلد  ، كقد3تالرأسمالي أدل إلى تكسيع نشاط ىذه المنظما

األمـ المتحدة أثره البارز في تطكر المنظمات الدكلية غير الحككمية، فرغـ قدـ ىذه الظاىرة، كالتي 
تعكد إلى أكاخر القرف التاسع عشر، إال أنيا نمت بشكؿ ممحكظ في القرف العشريف كخاصة بعد 

 .4ظيكر األمـ المتحدة

تتمتػع بالشخصػية القانكنيػة مات بمجمكعة مف الخصائص، بحيػث أنيػا ال كتتميز ىذه المنظ
نما تخضع لقكانيف دكلة المقر أك لقػكانيف محميػة خاصػة  الدكلية كال تخضع لقكاعد القانكف الدكلي، كا 

كيترتػػػػب عمػػػػى عػػػػدـ تمتػػػػع ، 5اتصػػػدر لمتيسػػػػير عمػػػػى ىػػػػذه المنظمػػػػات كتمكينيػػػػا مػػػف مباشػػػػرة مياميػػػػ
أنو ليس ليا نظاـ قانكني مستقؿ في  ،ككمية بالشخصية القانكنية الدكلية المنظمات الدكلية غير الح

المجتمع الدكلي ك أنيا مجرد جمعيات داخمية تخضع لمتشريعات الكطنية، أم جمعيات كطنية تنشػأ 
كمػػا تتميػػز المنظمػػات غيػػر الحككميػػة عػػف المنظمػػات الدكليػػة األخػػرل  ،6فػػي ظػػؿ القػػكانيف الكطنيػػة

                                                 
1

 437، ص 2005، ديكاف المطبكعات الجامعية، الطبعة األكلى، الدولي المعاصرمعجـ في القانوف عمر سعد اهلل،  - 
2
- Marielle Debos, Alice Goheneix, Les ONG et la fabrique de l'opinion publique international, raisons 

politiques 2005/3, N
0
 19,P 65. Article disponible en ligne à l'adresse: http:// www.cairn.info/revue- raisons-

politiques- 2005-3- page-63.htm 
3

 .166، ص  2007، دار العمـك لمنشر كالتكزيع ، عنػابة ،  المجتمع الدولي التطور واألشخاصعبد الرحماف لحػػرش ،  - 

4
 . 250ص  ، 2007، دار العمـك لمنشر كالتكزيع ، عنابة ، المدخؿ لمعبلقات الدوليةغضباف مبركؾ ،  - 
" مكسكعة عالمية مختصرة" ، األىالي  اإلمعاف في حقوؽ اإلنسافلمتفصيؿ أكثر حكؿ تطكر المنظمات غير الحككمية أنظر، ىيثـ مناع ،  -

المنظمات غير الحكومية في النظاـ ، أنظر أيضا سعيد سالـ الجكيمي، 376-473، ص  2000لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الطبعة األكلى ،
 .2003-2002دار النيضة العربية، القاىرة،  ،وني الدوليالقان

5
 284، ص  2002، مكتبة الشركؽ الدكلية ، القاىرة ،  التنظيـ الدوليحسف نافعة كالدكتكر محمد شكقي عبد العاؿ،  - 
6

 508،507، ص  1994، الجزائر ،ديكاف المطبكعات الجامعية "،القسـ الثاني،المجتمع الدولي "األصوؿ والتطور واألشخاصغضباف مبركؾ ،  - 

508،507 
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ىػػػػذه كتكتسػػػػب  ،1تصػػػػفة الحككميػػػػة، أم أنيػػػػا ال تنشػػػػأ باتفػػػػاؽ بػػػػيف الحككمػػػػابككنيػػػػا ال تتصػػػػؼ بال
المنظمات الصفة الدكلية، كذلؾ عف طريػؽ عػدـ انتمائيػا لجنسػية معينػة، بمعنػى أف إضػفاء الصػفة 

 .2نتمائيا لجنسية محددة بذاتياإالدكلية يأتي مف اتساع نشاطيا عبر العالـ، كعدـ 

ككمية محؿ اعتراؼ مف قبؿ المجمكعة الدكلية، نتيجػة كبالتالي أصبحت المنظمات غير الح
مف  71لدكرىا الفعاؿ في تعزيز كتطكير حقكؽ اإلنساف بأية كسيمة، كقد أشار إلى ذلؾ نص المادة 

عتػػرؼ المجمػػس االقتصػػادم كاالجتمػػاعي التػػابع إ ،ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة، كاسػػتنادا إلػػى ىػػذا الػػنص
صصػػة التابعػػة ليػػا بأىميػػة مػػا تقػػـك بػػو المنظمػػات كالييئػػات لؤلمػػـ المتحػػدة، ككػػذلؾ الككػػاالت المتخ

غير الحككمية، كلعؿ أغمب المعمكمػات التػي تصػؿ المجمػس االقتصػادم كاالجتمػاعي كلجنػة حقػكؽ 
 .3اإلنساف التابعة لو ىي تمؾ التي تصمو مف تمؾ المنظمات غير الحككمية

عبلنػات دكليػة أخػرل فػي  كما شجع اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، كما تبعو مف عيكد كا 
ترفػػػع شػػػعار الػػػدفاع عػػػف حقػػػكؽ ىػػػذا الخصػػػكص عمػػػى تأسػػػيس حركػػػات كمنظمػػػات غيػػػر حككميػػػة، 

 .4اإلنساف كحفظ كرامتو
كنجػد ىػػذا الحػػؽ أيضػػا معتػرؼ بػػو مػػف طػػرؼ دسػػاتير دكؿ العػالـ التػػي أجػػازت ممارسػػة ىػػذا 

نتماء إلى ىذه الجمعيػات، ففػي الػدكؿ التػي تػـ تطبيػؽ ىػذا الحػؽ فييػا كممارسػتو أدل إلػى الحؽ كاال
تطكرىا كبناء المجتمع المدني الحديث فييا، إذ أصبح لو دكر فعاؿ في الحصػكؿ عمػى حقكقػو عبػر 

 .5كسائؿ الضغط السممية التي يمارسيا
يػػنص عمػػى دكر المنظمػػات كلئلشػػارة فػػإف الميثػػاؽ اإلفريقػػي لحقػػكؽ اإلنسػػاف كالشػػعكب، لػػـ 

غير الحككمية في عمؿ المجنة، لكف عند تبني المجنة اإلفريقية المجمكعة األكلى لقكاعػد اإلجػراءات 
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  فػػػي دكرتيػػػا الثانيػػػة، أدرجػػػت قاعػػػدتيف تتمػػػثبلف فػػػي التمثيػػػؿ كاالستشػػػارة لممنظمػػػات غيػػػر الحككميػػػة
  مبلحظاتيػػا فػػي دكرات المجنػػة كبينػػت المجنػػة قائمػػة المنظمػػات غيػػر الحككميػػة التػػي يمكنيػػا إرسػػاؿ

الثالثة منحت المجنة مركز المبلحظ لممنظمات غير الحككمية، ككانت أكلى المنظمػات  كبعد دكرتيا
، البعثػػػة الدكليػػػة لمحقػػػكقييف، الجمعيػػػة 1التػػػي اسػػػتفادت مػػػف مركػػػز المبلحػػػظ، منظمػػػة العفػػػك الدكليػػػة

منظمػػة غيػر حككميػة مػف مركػػز  17سػتفادت إاإلفريقيػة لمقػانكف الػدكلي، كفػي نيايػػة دكرتيػا السػابعة 
المبلحػػػظ، لكػػػف لػػػـ يتضػػػمف أم نػػػص حػػػؽ ىػػػذه المنظمػػػات فػػػي المشػػػاركة فػػػي اإلجػػػراءات المتعمقػػػة 

 .2بتقارير الدكؿ األطراؼ أك بشكاكل األفراد
إصدار تقػارير كيظير الدكر البارز لممنظمات غير الحككمية في نشاطات المجنة اإلفريقية، 

زيػػة لتمػػؾ التػػي تتقػػدـ بيػػا الػػدكؿ، إضػػافة إلػػى رصػػد كتكثيػػؽ انتياكػػات حقػػكؽ الظػػؿ كالتػػي تكػػكف مكا
جيػػػكد المجنػػػة الدكليػػػة ، كمػػػا يظيػػػر دكر ىػػػذه المنظمػػػات مػػػف خػػػبلؿ عمميػػػا فػػػي الميػػػداف ك3اإلنسػػػاف

 03قامػػت المنظمػػات غيػػر الحككميػػة اإلفريقيػػة كالدكليػػة، بتنظػػيـ كرشػػة عمػػؿ لمػػدة حيػػث لمحقػػكقييف، 
، كىػػػذه الكرشػػػة كانػػػت بيػػػدؼ تحسػػػيف العبلقػػػة بػػػيف 1991أكتػػػكبر جنػػػة فػػػي المأيػػػاـ كذلػػػؾ قبػػػؿ دكرة 

المنظمػػات غيػػر الحككميػػة كالمجنػػة، إضػػافة إلػػى خمػػؽ شػػبكة لممنظمػػات غيػػر الحككميػػة كنشػػر كاسػػع 
النطاؽ لنشاطات المجنة، كأصػبحت ىػذه الكرشػات فيمػا بعػد جػزء ىػاـ فػي نظػاـ الميثػاؽ كمػا عرفػت 

                                                 
1

أمػا عػف الكسػائؿ التػي تمجػأ إلييػا إلػى مبػادرة  المحػامي البريطػاني بيتػر بينسػكف  1961تعكد البػدايات األكلػى لنشػأة منظمػة العفػك الدكليػة إلػى عػاـ  - 
اليػة أك المنظمػة لتحقيػؽ أىػدافيا فيػي عديػدة مػف بينيػا : العمػؿ عمػى تحسػيف ظػركؼ احتجػاز سػجناء الػرأم كالسػجناء السياسػييف، كتقػديـ المسػاعدة الم

عػاـ الػذم قػد غيرىا مف كسائؿ اإلعانة لسجناء الػرأم، ككػذا تقػديـ المسػاعدة القانكنيػة حيثمػا كػاف ذلػؾ ممكنػا لسػجناء الػرأم تشػجيع كتأييػد مػنح العفػك ال
فة إلػػى تنظػػيـ الحمػػبلت باإلضػػا ،يسػػتفيد منػػو كػػذلؾ سػػجناء الػػرأم مسػػاعدة المنظمػػات كالككػػاالت الدكليػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى تنفيػػذ األحكػػاـ السػػابقة الػػذكر

ضػػػد الحككمػػػة  1988العالميػػػة التػػػي يكػػػكف اليػػػدؼ منيػػػا التحسػػػيس بقضػػػية معينػػػة، كمػػػف تمػػػؾ الحمػػػبلت التػػػي قامػػػت بيػػػا منظمػػػة العفػػػك الدكليػػػة عػػػاـ 
العبلقػػات الدوليػػة : حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي القػػانوف الػػدولي و أنظػر قػػادرم عبػػد العزيػػز،  البريطانيػة بسػػبب انتياكػػات حقػػكؽ اإلنسػاف فػػي ايرلنػػدا الشػػمالية.

دافيػػد ب فكرسػػايث ، ترجمػػة محمػػد مصػػطفى . أنظػػر أيضػػا 196، ص2005، دار ىكمػػة  لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع، الجزائػػر المحتويػػات واآلليػػات 
-115ص ، 1993، الجمعيػػػػة المصػػػػرية لنشػػػػر المعرفػػػػة كالثقافػػػػة العاليػػػػة ، الطبعػػػػة العربيػػػػة األكلػػػػى ،  حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف والسياسػػػػة الدوليػػػػةغنػػػػيـ، 

، دار ىكمػػة لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع، حمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي القػػانوف الػػدولي والقػػانوف الػػداخميكأنظػػر أيضػػا، يحيػػاكم نػػكرة بػػف عمػػي، .120
 .104-93، ص 2004الجزائر 

2
 - Paul Tavernier, recueil juridique des droits de l'homme en Afrique, Tome 01,Volume 02,2000-2004 

Bruylant Bruxelles,2005, pp 472, 473. 

 19في نياية الدكرة  183منظمة غير حككمية مف مركز المبلحظ أماـ المجنة، ك  131استفادت  1994لمجنة في مارس  15في نياية الدكرة  -
كصؿ العدد إلى  2002ي سنة ، كف 224إلى  22منظمة مف مركز المبلحظ، ليصؿ العدد في الدكرة  200استفادت  20، كفي الدكرة 1996لعاـ 
  Paul Tavernier, Op.cit., p 473: منظمة. انظر 275

3
دار الكتب القانكنية  ،لمنظمات الدولية غير الحكومية: دراسة مستقبمية في ضوء أحكاـ التنظيـ الدولي المعاصركساـ نعمت إبراىيـ السعدم، ا  - 

 .173، 172، ص ص 2012مصر، 
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اعترافػػا كبيػػرا مػػف المجنػػة اإلفريقيػػة خاصػػة فػػي السػػنكات األخيػػرة المنظمػػات غيػػر الحككميػػة بعػػد ذلػػؾ 
، تعػػػػػاكف ىػػػػػذه المنظمػػػػػات مػػػػػع المجنػػػػػة بالضػػػػػركرم بالنسػػػػػبة Umozurikeحيػػػػػث كصػػػػػؼ المفػػػػػكض 
 .1ف ىذه المنظمات ىي األقرب لمشعب اإلفريقيألنشاطاتيا، مبررا ذلؾ ب

ة الدكليػة لمحقػكقييف كما يظير تعاكف المجنة مع المنظمات غير الحككميػة، مػف خػبلؿ المجنػ
بجنيؼ، كالتي نظمت خبلؿ عدة سنكات األعماؿ التحضيرية لدكرات المجنػة اإلفريقيػة، ككػذا جمعيػة 

كرشػػة ركبػػف  2002المجنػػة مػػع ىػػذه الجمعيػػة فػػي فيفػػرم  نظمػػتالكقايػة مػػف التعػػذيب بجنيػػؼ، حيػػث 
كالعقكبػػات أك المعػػػامبلت يسػػمند، الػػذم سػػاىـ فػػػي إعػػداد المبػػادئ التكجيييػػة لتػػػدابير منػػع التعػػذيب إ

نسانية أك الحاطة في إفريقيا، إضافة إلى تعاكف المجنة مع الجمعية اإلفريقية لمقانكف إالميينة أك البل
 .2الدكلي كالمقارف ببانغكؿ، كالتي قدمت مساعدات قانكنية لمجنة كتضمف نشر مجمتيا

جمػػػب انتبػػػاه المجنػػػة كمػػػا تمعػػػب المنظمػػػات غيػػػر الحككميػػػة دكرا ىامػػػا فػػػي أنشػػػطة المجنػػػة، ك
النتياكػػات الميثػػاؽ، كتقػػديـ المراسػػبلت بػػدال عػػف األفػػراد، كتسػػاعد عمػػى زيػػادة الػػكعي حػػكؿ أنشػػطة 

، كمػا يمكػف لممنظمػات الحاصػمة عمػى صػػفة المجنػة عػف طريػؽ تنظػيـ المػؤتمرات كاألنشػطة األخػرل
لمنظمػػػات عمػػػى مكانيػػػة حصػػػكؿ اإالمراقػػػب حضػػػكر الجمسػػػات العمنيػػػة لمجنػػػة اإلفريقيػػػة، إضػػػافة إلػػػى 

المستندات الخاصػة بالمجنػة، كالتػي لػـ تكػف متاحػة قبػؿ ذلػؾ بسػيكلة عمػى المكقػع االلكتركنػي لمجنػة 
باإلضافة إلى إمكانية حضػكر المنظمػات غيػر الحككميػة كتقػديميا مػداخبلت شػفيية أثنػاء الجمسػات 

 .3العمنية لمجنة، ككذا تقديميا مستندات مكتكبة لممفكضيف بغرض كسب التأييد
مػػف الميثػػاؽ  26تناكلػػت المػػادة تعػػاوف المجنػػة مػػع المؤسسػػات الوطنيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف:  -10

تاحػػة إنشػػاء إاإلفريقػػي لحقػػكؽ اإلنسػػاف كالشػػعكب الػػنص عمػػى أف تضػػمف الػػدكؿ  سػػتقبلؿ المحػػاكـ كا 
كتحسيف المؤسسات الكطنية المختصة، التي يعيد إلييا بترقية كحماية حقكؽ كحريات اإلنساف التػي 

 ميثاؽ اإلفريقي.تضمنيا ال

                                                 
1
 - Paul Tavernier, Op.cit., p 473 

2
 - Mutoy Mubiala, Op.cit., p 70. 
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، مجمة ركاؽ عربي، منشكرات مركز القاىرة دور المنظمات غير الحكومية في المجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوبسيير رياض،  - 

 .161-159، ص 2013،  64إلنساف القاىرة  العدد لدراسات حقكؽ ا
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مثػػؿ ىػػذه المؤسسػػات  ف أف الميثػػاؽ قػػد أقػػر صػػراحة، إنشػػاءيتبػػي 26مػػف خػػبلؿ نػػص المػػادة 
الكطنيػػػة التػػػي يكػػػػكف ىػػػدفيا حمايػػػػة حقػػػكؽ اإلنسػػػػاف كترقيتيػػػا داخػػػػؿ الػػػدكؿ األطػػػػراؼ فػػػي الميثػػػػاؽ 
اإلفريقػػي، كليػػذه المؤسسػػات دكر كبيػػر فػػي تقػػديـ المعكنػػة كاإلرشػػاد لمجنػػة اإلفريقيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف 

طنية، كذلؾ بالنظر .ج النص عمى تعاكف المجنة مع ىذه المؤسسات الك 45/01كقد تضمنت المادة 
رشػػػاد المجنػػػة أثنػػػاء ممارسػػػتيا لنشػػػاطيا المتمثػػػؿ فػػػي الحمايػػػة  إلػػػى الػػػدكر الػػػذم تمعبػػػو فػػػي تكجيػػػو كا 

 .كالترقية
  مػػف الميثػػاؽ، كالتػػي تػػنص عمػػى إنشػػاء مثػػؿ ىػػذه المؤسسػػات 26كبػػالرجكع إلػػى نػػص المػػادة 

المقدمة إلى المجنة مف  كنظرا لمطمبات، 1991مؤسسة كطنية في إفريقيا منذ عاـ  20فقد تـ إنشاء 
ىػػذه المؤسسػػات لمنحيػػا مركػػز المبلحػػظ، فقػػد قػػررت المجنػػة إعطػػاء ىػػذه المؤسسػػات مركػػز المبلحػػظ 

1998في أكتكبر  24كذلؾ بناء عمى تكصيتيا التي تبنتيا في دكرتيا 
1. 

كلمحصكؿ عمى ىذا المركػز، يجػب أف تتفػؽ ىػذه المؤسسػات مػع مبػادئ بػاريس التػي تبنتيػا 
، كاحتراـ ىػذه المبػادئ 1993في ديسمبر  144/48امة لؤلمـ المتحدة بمكجب التكصية الجمعية الع

كقػػد بمػػغ عػػدد الػػدكؿ التػػي تتمتػػع مؤسسػػاتيا الكطنيػػة ، سػػتقبللية ىػػذه المؤسسػػاتإييػػدؼ إلػػى ضػػماف 
دكؿ ىػػػي: جنػػػكب إفريقيػػػا، الجزائػػػر، الكػػػاميركف، مػػػاالكم، جػػػزر  10، 2002بمركػػز المبلحػػػظ سػػػنة 

كقػد تضػمف النظػاـ الػداخمي لمجنػة اإلفريقيػة ، 2كاندا، السنغاؿ، سيراليكف كالطكغػكمكريس، النيجر، ر 
لحقكؽ اإلنساف، اإلشارة إلى تعاكف المجنة اإلفريقيػة لحقػكؽ اإلنسػاف مػع المؤسسػات الكطنيػة، حيػث 
يمكػػف لمجنػػة اإلفريقيػػة مػػنح مركػػز المبلحػػظ لممؤسسػػات الكطنيػػة المنشػػأة مػػف طػػرؼ الػػدكؿ األطػػراؼ 

كتتمتػع ىػذه المؤسسػات بػالحقكؽ كتتحمػؿ االلتزامػات ، 3عايير الدكلية كالجيكيػة المعتػرؼ بيػاكفقا لمم
كفقػػا لممعػػايير التػػي تبنتيػػا المجنػػة فػػي تكصػػيتيا المتعمقػػة بمػػنح مركػػز المبلحػػظ لممؤسسػػات الكطنيػػة 

الميثػاؽ لحقكؽ اإلنساف، كال تمنح المجنة ىذا المركز إال لمؤسسة كطنية كاحدة لكؿ دكلػة طػرؼ فػي 
اإلفريقي، كيمكف لمجنة دعكة المؤسسات الكطنية األخرل التي ال تتكفر فييا المعايير السػالفة الػذكر 

 .4لممشاركة في دكرات المجنة بصفة مبلحظ
                                                 

1
 - Paul Tavernier, Op.cit., p 474.  

2
 - IBID, p 474. 

3
 .2010كالشعكب لعاـ  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  67/01أنظر المادة  - 

4
 .2010كالشعكب لعاـ  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  2،3،4فقرات  67أنظر المادة  - 
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 انيالمطمب الث

 واإلجراءات المتبعة أماميا اإلنسافمجنة في مجاؿ حماية حقوؽ ال إختصاصات

 اإلنسافكالشعكب، في سبيؿ جيكدىا لحماية حقكؽ  اإلنسافتقـك المجنة اإلفريقي لحقكؽ 
بمكجب الميثاؽ اإلفريقي، بتمقي المراسبلت الدكلية بنكعييا، سكاء المراسبلت الدكلية بمكجب المادة 

  مف نفس الميثاؽ 49، 48مف الميثاؽ، أك المراسبلت المنصكص عمييا بمكجب المكاد  47
مف الميثاؽ  55كىي حسب نص المادة  راؼاألطإضافة إلى تمقي الشكاكل مف غير الدكؿ 

 الشكاكل الفردية كشكاكل المنظمات غير الحككمية.
ذم تقـك بو المجنة، سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف الحماية ال إختصاصكلمتفصيؿ في 

النظر في المراسبلت ، كفي الفرع الثاني، النظر في المراسبلت الدوليةنتناكؿ في الفرع األكؿ، 
 غير الدوؿ األطراؼ.الواردة مف 

 الفرع األوؿ

 النظر في المراسبلت الدولية

ختيػػار بػػيف إجػػراءيف لمػػدكؿ األطػػراؼ، اإل 47،48،49لميثػػاؽ اإلفريقػػي بمكجػػب المػػكاد أتػػاح ا
كمػا  1اثنيف في حالة زعميـ أف إحدل الػدكؿ األطػراؼ فػي الميثػاؽ، قػد انتيكػت الحقػكؽ المقػررة فيػو

حيػث  92إلػى  86اإلفريقيػة ىػذيف اإلجػراءيف، فػي نصػكص المػكاد مػف تناكؿ النظاـ الداخمي لمجنػة 
مػػػػف الميثػػػػاؽ بأنيػػػػا  47كضػػػػح النظػػػػاـ الػػػػداخمي أف المراسػػػػبلت الػػػػكاردة مػػػػف الػػػػدكؿ بمكجػػػػب المػػػػادة 

، أمػػػا  communications- négociations des Etats partiesمراسػػبلت مفاكضػػػات الػػدكؿ األطػػػراؼ
مػػػف الميثػػػاؽ فسػػػماه النظػػػاـ الػػػداخمي  49اؼ بمكجػػػب المػػػادة اإلجػػػراء الثػػػاني الممنػػػكح لمػػػدكؿ األطػػػر 

communications- plaintes des Etats partiesشكاكل  المتضمنة بالمراسبلت
2. 

                                                 
1
 -Roger Magloire Koussetogue Koude, peut - on à bon droit, parles d'une conception africaine des droits de 

l'homme? Revue trimestrielle des droits de l'homme, N
0
 62, 2005, p 553 

2
 -Mactar Kamara, la promotion et la protection des droits fondamentaux dans le cadre de la charte 

africaine des droits de l'homme et des peuples et du protocole facultatif additionnel de juin 1998,revue 

trimestrielle des droits de l'homme, N
0
 63, 2005, p 715. 
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 )المراسبلت التفاوضية(مف الميثاؽ 39المراسبلت الدولية بناء عمى نص المادة  أوال:

طػػرؼ فػػي الميثػػاؽ أسػػباب  مػػف الميثػػاؽ عمػػى أنػػو :" إذا كانػػت لػػدل دكلػػة 47نصػػت المػػادة 
ليػا أف تمفػت نظرىػا كتابػة ليػذا عتقاد بأف دكلة أخرل طرفػا فيػو قػد انتيكػت أحكامػو، فػإف معقكلة لئل
اإلفريقػػي حاليػػا(  اإلتحادلعػػاـ لمنظمػػة الكحػػدة اإلفريقيػػة)، كتكجػػو ىػػذه الرسػػالة إلػػى األمػػيف ااإلنتيػػاؾ

لػػى رئػػيس المجنػػة. كعمػػى الدكلػػة التػػي كجيػػت إلييػػا الرسػػا لة أف تقػػدـ تكضػػيحات أك بيانػػات مكتكبػػة كا 
سػتبلميا لمرسػالة، عمػى أف تتضػمف إحكؿ ىذه المسألة، خبلؿ فترة ال تتجاكز ثبلثة أشير مف تاريخ 

بيانػات عػف القػكانيف كالمػكائح اإلجرائيػة المطبقػة أك التػي  -بقدر اإلمكاف –ىذه التكصيات كالبيانات 
 ".1تـ استنفاذىا بالفعؿ أك التي ال تزاؿ متاحةيمكف تطبيقيا، ككذلؾ كسائؿ اإلنصاؼ التي 

، أف الميثاؽ قد سمح لمدكؿ األطراؼ إمكانيػة الكصػكؿ إلػى 47يتبيف مف خبلؿ نص المادة 
لمجنػػػة ككػػػذ  ، كذلػػػؾ مػػػف خػػبلؿ مػػػا سػػماه النظػػػاـ الػػداخمياإلنسػػافحمػػكؿ مرضػػػية النتياكػػات حقػػػكؽ 

كيػتـ النظػر فػي ىػذا النػكع مػف المراسػبلت مػف خػبلؿ قيػاـ الدكلػة التػي تػدعي ، بالمفاوضػاتالميثاؽ 
المقػػررة فػػي الميثػػاؽ، بمفػػت نظػػر الدكلػػة المنتيكػػة كتابيػػا كمػػا يجػػب  اإلنسػػافكجػػكد انتياكػػات لحقػػكؽ 

 .2تكجيو المراسمة أيضا إلى رئيس المجنة مف خبلؿ األميف العاـ

، إضػافة إلػى لمكقػائعض مفصػؿ ككامػؿ كيجب أف تكػكف المراسػمة مكتكبػة كتحتػكم عمػى عػر 
إلػػى أف الدكلػػة المسػػتممة  47نتيػػاؾ، كمػػا أشػػارت المػػادة بيػػاف نصػػكص الميثػػاؽ التػػي تعرضػػت لئلت

أشػػير مػػف تػػاريخ  03لمرسػػالة يجػػب عمييػػا تقػػديـ تكضػػيحات أك بيانػػات مكتكبػػة، كذلػػؾ خػػبلؿ ميمػػة 
انيف كالمكائح اإلجرائية المطبقة أك ستبلميا لمرسالة، عمى أف تتضمف ىذه البيانات كالتكضيحات القك إ

 التي يمكف تطبيقيا، ككذا سبؿ الطعف الداخمية التي تـ استنفاذىا بالفعؿ أك التي ال تزاؿ متاحة.

                                                 
1

  دار العمـ لممبلييف 01، ج الوثائؽ العالمية واإلقميميةحقوؽ اإلنساف، محمكد شريؼ بسيكني كمحمد السعيد الدقاؽ كعبد العظيـ كزير،  - 
 .374، ص 1988بيركت، الطبعة األكلى، 

2
 .مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية 86/01نظر المادة أ - 



 

- 79 - 

 

، لػػـ يشػػترط فييػػا الميثػػاؽ أف تكػػكف مؤسسػػة 47كالمبلحػظ أف التسػػكية الكديػػة بمكجػػب المػػادة 
نما يكفي أف تككف عمػى كجػو يرضػي  ذا لػـ يتكصػؿ الطرفػاف إلػى . 1الطػرفيفعمى أساس معيف، كا  كا 

أشػير مػف  03تسكية مرضية لمنزاع عف طريؽ المفاكضات الثنائية أك أم إجراء آخر، خػبلؿ ميمػة 
مػػف الميثػػاؽ يحػػؽ  49تمقػػي الرسػػالة األصػػمية مػػف جانػػب الدكلػػة المكجيػػة ليػػا، فإنػػو كبمكجػػب المػػادة 

كالشػػعكب، كبالتػػالي  اإلنسػػافة لحقػػكؽ لكػػؿ مػػف الػػدكلتيف عػػرض ىػػذه القضػػية عمػػى المجنػػة اإلفريقيػػ
 .2االنتقاؿ إلى اإلجراء الثاني

  )المراسبلت المتضمنة شكوى(مف الميثاؽ 31المراسبلت الدولية بناء عمى نص المادة  ثانيا:

اآللية الثانية الممنكحة لمدكؿ األطراؼ في الميثاؽ اإلفريقي، ىي تقديـ المراسمة مباشرة أمػاـ 
 . 3مف الميثاؽ 49كذلؾ بمكجب المادة  اإلنسافالمجنة اإلفريقية لحقكؽ 

أجػػازت لمػػدكؿ األطػراؼ إمكانيػػة المجػػكء مباشػػرة إلػى المجنػػة بالمراسػػبلت المتعمقػػة  49فالمػادة 
، كيجب أف تحتكم المراسمة عمى التدابير المتخذة مف أجؿ تسكية المسػألة نسافاإلحقكؽ  تبانتياكا

، إضػػػافة إلػػػى اإلجػػػراءات التػػػي اتخػػػذت السػػػتنفاذ اإلجػػػراءات مػػػف الميثػػػاؽ 47طبقػػػا ألحكػػػاـ المػػػادة 
الجيكيػػة كالدكليػػة لمتسػػكية أك المسػػاعي الحميػػدة، إضػػافة إلػػى أم إجػػراء يتعمػػؽ بػػالتحقيؽ الػػدكلي أك 

 .4كلية التي لجأت إلييا الدكؿ األطراؼالتسكية الد

                                                 

 .288، 287، ص ص مرجع سابؽ، مصطفى محمد عبد الغفار يكسؼ - 1
2

 كالشعكبمف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف  48أنظر المادة  - 

- Voir aussi ,Fatsha Ouguegouz, la commission africaine des droits de l'homme et des peuples : Présentation 

et bilan d'activités ( 1988-1989). In : Annuaire français de droit international, volume 35, 1989 , p 566 
3

، يجػوز ألي دولػة طػرؼ فػي ىػذا الميثػاؽ إذا رأت ، دولػة أخػرى 34مػع مراعػاة أحكػاـ المػادة يقي عمى أنو :" مف الميثاؽ اإلفر  49تنص المادة  - 
اإلفريقػي حاليػا(  اإلتحادطرفا فيو قد انتيكت أحكامو أف تخطر المجنػة مباشػرة بتوجيػو رسػالة إلػى رئيسػيا واألمػيف العػاـ لمنظمػة الوحػدة اإلفريقيػة)

 ".والدولة المعنية
ببلغػات ضػد اليكنػاف فػي الفتػرة مػف عػاـ  05شارة إلى أف الػدكؿ األكربيػة مارسػت ىػذه الرقابػة المتبادلػة عمػى حقػكؽ اإلنسػاف، حيػث قػدمت تجدر اإل -

 05، تقػػػدمت بيػػػذه الشػػػكاكل الػػدانمارؾ ، النػػػركيج كالسػػػكيد، ىكلنػػػدا، كمػػػا قػػدمت الػػػدانمارؾ كفرنسػػػا كىكلنػػػدا كالسػػػكيد كالنػػػركيج 1970إلػػى عػػػاـ  1967
قػانوف حقػوؽ اإلنسػاف: . أنظػر الشػافعي محمػد بشػير، 1982ك  1980ضد تركيا بانتياكات حقكؽ اإلنساف لمشعب التركي فيمػا بػيف عػامي  ببلغات

 .316، ص 2004، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، مصادره وتطبيقاتو الوطنية والدولية

4
 .2010أ مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  87/02انظر المادة  - 
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كعند استبلـ المراسمة مف طرؼ المجنة يقـك األميف العاـ لمجنة بتبميغ الدكلة الطرؼ المعنية 
بالشػػككل كيػػدعكىا لتقػػديـ تكضػػيحات مكتكبػػة إلػػى المجنػػة حػػكؿ مقبكليػػة المراسػػمة، كذلػػؾ خػػبلؿ ميمػػة 

الدكلة التي قدمت المراسمة التي يجب عمييػا يكما، كترسؿ مبلحظات الدكلة المشكك ضدىا إلى  90
 .1يكما مف استبلميا لممبلحظات 90اإلجابة عنيا خبلؿ 

كتعػػيف المجنػػة مػػف بػػيف أعضػػائيا عضػػكا أك أكثػػر كمقػػرر لممراسػػمة، كيسػػتطيع المقػػرركف أف 
يطمبػػكا مػػف طرفػػي النػػزاع معمكمػػات إضػػافية حػػكؿ المسػػائؿ المتعمقػػة بالمراسػػمة، كيجػػب عمييمػػا تقػػديـ 

يكمػػا مػػف اسػػتبلميما لمطمػػب، كترسػػؿ ىػػذه المعمكمػػات لطرفػػي  90ذه المعمكمػػات اإلضػػافية خػػبلؿ ىػػ
 .2يكما مف استبلميا 90النزاع، كيجب الرد عمييا مف جانب كؿ طرؼ خبلؿ 

كيعػػد المقػػرركف تقريػػرا حػػكؿ مقبكليػػة المراسػػمة، كذلػػؾ قبػػؿ الػػدكرة التػػي سػػتعالج فييػػا المراسػػمة 
المعمكمػػات المقدمػػة مػػف أطػػراؼ النػػزاع إلػػى المقػػرريف كنصػػكص الميثػػاؽ كيجػػب أف يتضػػمف التقريػػر 

 .3المنتيكة كالتي تضمنتيا المراسمة، ككذا تكصية حكؿ مقبكلية المراسمة

 ثالثا: فحص المجنة لمضموف المراسمة

قبػػؿ تقريػػر مقبكليػػة الشػػككل مػػف طػػرؼ المجنػػة، يمكػػف ليػػذه األخيػػرة : طمػػب معمومػػات إضػػافية -10
يكمػػا، كترسػػؿ ىػػذه المبلحظػػات  90لتقػػديـ مبلحظػػات كتابيػػة إضػػافية كذلػػؾ خػػبلؿ دعػػكة األطػػراؼ 

كالمعمكمػػػات المكتكبػػػة إلػػػى الدكلػػػة الطػػػرؼ األخػػػرل، كمػػػا يمكػػػف لمجنػػػة أف تسػػػمح لؤلطػػػراؼ بتقػػػديـ 
 .4مبلحظات شفكية إضافية

                                                                                                                                                         

منشػكرات الحمبػي الحقكقيػة  القػانوف الػدولي العػاـلمتفصيؿ أكثر حػكؿ الكسػائؿ المتعمقػة بفػض المنازعػات بػالطرؽ السػممية أنظػر، محمػد المجػذكب،  =
الػدوؿ القػانوف الػدولي العػاـ، حقػوؽ كأنظر سييؿ حسػيف الفػتبلكم كغالػب عػكاد حكامػدة،  .807-789، ص 2007بيركت، لبناف، الطبعة السادسة، 

 185 -178، ص 2009، األردف، 01، الجزء الثاني، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ط وواجباتيا اإلقميـ المنازعات الدولية الدبموماسية

1
 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  88/01انظر المادة  - 

2
 .2010اـ مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لع 88/03.02انظر المادة  - 

3
 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  88/04انظر المادة  - 

4
 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  88/06.05انظر المادة  - 
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اع كتقػرر المجنػة مقبكليػة المراسػػمة بعػد دراسػة تقريػػر المقػرريف كتعمػـ الػػدكؿ األطػراؼ فػي النػػز 
 .1بذلؾ كيجب أف يككف قرار المقبكلية مسببا

مػػف النظػػاـ الػػداخمي لمجنػػة، فػػإف لمجنػػة أف تعػػرض  90طبقػػا لػػنص المػػادة  التسػػوية الوديػػة : -10
مساعييا الحميدة لمكصكؿ إلػى تسػكية كديػة لمنػزاع طبقػا ألحكػاـ الميثػاؽ اإلفريقػي، كذلػؾ مػف خػبلؿ 

لمجنة، الػذم يجػب عميػو تقػديـ تقريػر النتػائج إجراء اتصاالت بيف سمطات البمديف مف طرؼ مكتب ا
 كالتكصيات إلى المجنة في دكرتيا المقبمة.

مػػػػف النظػػػػاـ الػػػػداخمي بتعيػػػػيف مقػػػػرر كعقػػػػد  90/04كتقػػػػـك المجنػػػػة بنػػػػاء عمػػػػى نػػػػص المػػػػادة 
اجتماعات مع الدكؿ المعنية لمكصكؿ إلى تسكية كدية لمنزاع، كتسييؿ الكصكؿ إلى تسكية كدية إذا 

ذا قبؿ أطراؼ النزاع مشركع االتفاؽ فإنيـ يمضكف االتفاؽ تحت إشػراؼ ، ي ذلؾرغب األطراؼ ف كا 
، كيقػػـك المقػػرر بتحضػػير مشػػركع تقريػػر الػػذم يجػػب أف يقػػدـ إلػػى المجنػػة لتبنيػػو فػػي الػػدكرة 2المجنػػة
لى مؤتمر رؤساء الػدكؿ 3المقبمة ، كعند تبني التقرير مف طرؼ المجنة يرسؿ إلى األطراؼ المعنية كا 

 .4كالحككمات

كتقػػـك المجنػػة مػػف خػػبلؿ المقػػرر بمتابعػػة تطبيػػؽ أحكػػاـ االتفػػاؽ، كيقػػدـ تقريػػر لمجنػػة فػػي كػػؿ 
دكرة إلػػى غايػػة الكصػػكؿ إلػػى تسػػكية كديػػة، كيكػػكف ىػػذا التقريػػر جػػزء مػػف تقريػػر أنشػػطة المجنػػة الػػذم 

 مف الميثاؽ اإلفريقي. 54طبقا ألحكاـ المادة  5مو إلى المؤتمردتق

تسػػكية الكديػػة، فػػإف المجنػػة تطمػػب مػػف األطػػراؼ تقػػديـ مبلحظػػات مكتكبػػة كفػػي حالػػة فشػػؿ ال
يكمػػا لتقػػديـ  30يكمػػا، كترسػػؿ ىػػذه المبلحظػػات لكػػؿ طػػرؼ معنػػي، كلمػػدكؿ المعنيػػة ميمػػة  30خػػبلؿ 

إجابػػػػات عػػػػف المبلحظػػػػات، كيقػػػػـك المقػػػػرر بتحضػػػػير تقريػػػػر يتضػػػػمف الكقػػػػائع كالنتػػػػائج كالتكصػػػػيات 

                                                 
1

 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  89انظر المادة - 

2
 .2010إلفريقية لعاـ مف النظاـ الداخمي لمجنة ا 90/05انظر المادة  - 

3
 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  90/06انظر المادة  - 

4
 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  90/07انظر المادة  - 

5
 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  90/08انظر المادة  - 
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ني التقريػر مػف طػرؼ المجنػة يمكػف ليػا تنظػيـ جمسػة سػماع مػف لمعالجتو مف طرؼ المجنة، كقبؿ تب
 .1خبلليا يمكف لؤلطراؼ تقديـ مبلحظات شفكية إضافية

شػػيرا مػػف اسػػتبلـ المجنػػة لممراسػػمة، فإنيػػا تتخػػذ قػػرارا كتحضػػر  12خػػبلؿ ميمػػة  قػػرار المجنػػة:رابعػػا: 
لمتعمػػؽ بالمراسػػمة إلػػى مػػف الميثػػاؽ، كيرسػػؿ التقريػػر ا 53تقريػػرا كتقػػدـ تكصػػيات طبقػػا لػػنص المػػادة 

الدكؿ األطراؼ مػف طػرؼ األمػيف العػاـ، كيػدرج ىػذا التقريػر أيضػا فػي تقريػر أنشػطة المجنػة كيرسػؿ 
 .2اإلفريقي اإلتحادإلى مؤتمر 

ف تمقػػػي كنظػػػر الشػػػكاكل أكبإصػػدار المجنػػػة قرارىػػػا، تكػػػكف قػػػد انتيػػػت اإلجػػراءات المتبعػػػة بشػػػ
 .3نياية لياالمقدمة مف الدكؿ األطراؼ، حيث يضع القرار 

 الفرع الثاني

 األطراؼالواردة مف غير الدوؿ النظر في المراسبلت 

كالشعكب األفراد الحؽ فػي تقػديـ مراسػبلت، كذلػؾ فػي  اإلنساف كؽمنح الميثاؽ اإلفريقي لحق
 نتياؾ حقكقيـ المقررة في الميثاؽ مف طرؼ دكلة طرؼ في الميثاؽ اإلفريقي.إحالة زعميـ 

منػو عمػى :"  55ف عدـ النص صراحة عمى ذلؾ في الميثاؽ، حيث تنص المػادة ػالرغـ مػكب
فػي  مػف غيػر الػدكؿ األطػراؼيقـك أميف المجنة قبؿ انعقاد كؿ دكرة بكضع قائمة بالمراسبلت الكاردة 

 ىذا الميثاؽ، كيقدميا إلى أعضاء المجنة الذيف يجكز ليـ طمب االطبلع عنيا كالنظر فييا".

" تشػػير إلػػى الػػدكؿ غيػػر  مػػف غيػػر الػػدوؿ األطػػراؼفػػالمبلحظ عمػػى ىػػذا الػػنص أف عبػػارة " 
األطراؼ في الميثاؽ اإلفريقي، كبالتالي فإف النص يكتنفو كثير مف الغمكض، خاصة كأف النص لـ 

 4يػػـك الضػػحية كشػػرط لمجػػكء إلػػى المجنػػةيبػػيف المقصػػكد بالػػدكؿ غيػػر األطػػراؼ، كمػػا لػػـ يتعػػرض لمف
                                                 

1
 .2010ي لمجنة اإلفريقية لعاـ مف النظاـ الداخم 91نظر المادة أ - 

2
 مف الميثاؽ. 52. كالمادة 2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  92نظر المادة أ - 

3
 .120، مرجع سابؽ ، ص المجػػنة اإلفريقػية لحػقوؽ اإلنسػافعزت سعد السيد،  - 

4
 نفس المرجع كالصفحة - 
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نضػػماـ إلػػى نجػػدىا تػػنص عمػػى أف التصػػديؽ أك اإل مػػف الميثػػاؽ 56إلػػى نػػص المػػادة  ف بػػالرجكعلكػػ
الميثاؽ، ىػك شػرط لسػرياف أحكامػو، كلػذلؾ فالمقصػكد بعبػارة "الشػكاكل الػكاردة مػف غيػر الػدكؿ" ىػي 

 شكاكل األفراد كالمنظمات غير الحككمية.

نظػػاـ الػػداخمي لمجنػػة مػػف الميثػػاؽ، فقػد بػػيف ال 55كإلزالػة الغمػػكض الػػذم يكتنػػؼ نػص المػػادة 
منػػػو بػػػأف المقصػػػكد بغيػػػر الػػػدكؿ األطػػػراؼ، ىػػػـ األشػػػخاص  93فػػػي المػػػادة  2010اإلفريقيػػػة لعػػػاـ 

 الطبيعييف أك المعنكييف.

كلـ يشترط الميثاؽ اإلفريقي في األفراد أف يككنكا ىـ الضحايا، بؿ يمكف تقديـ المراسػمة مػف 
ضػػػػمف النظػػػػاـ الػػػػداخمي لمجنػػػػة طػػػػرؼ أم شػػػػخص طبيعػػػػي أك معنػػػػكم ينػػػػكب عػػػػف الضػػػػحية، كمػػػػا ت

عمػى حػؽ األفػػراد فػي طمػػب المسػاعدة القضػائية المجانيػػة، كمػا يمكػػف  104/01اإلفريقيػة فػي المػػادة 
كلكػي تقػػرر ، لمجنػة أف تحكػـ بيػا مػف تمقػاء نفسػيا، كىػذا مػػا ال نجػده فػي النظػاـ القضػائي األمريكػي

 جمكعة مف الشركط.المجنة أف المراسمة مقبكلة كفقا لنصكص الميثاؽ، فيجب تكفر م

 والشعوب اإلنسافشروط تقديـ المراسبلت الفردية أماـ المجنة اإلفريقية لحقوؽ  أوال:

 :يمكف تقسيميا إلىمف الميثاؽ اإلفريقي،  56تناكلت ىذه الشركط المادة 

سػـ صػاحب إىػذا الشػرط، كالمتعمػؽ بػذكر  56/01تضػمنت المػادة  شروط متعمقة بالشػاكي:  -10
األكربيػة  اإلتفاقيةمو، كنجد أف ىذا الشرط تضمنتو سلك طمب إلى المجنة عدـ ذكر إ حتى المراسمة،
، كييػػػدؼ ىػػػذا الشػػػرط السػػػماح لمجنػػػة 2اإلنسػػػافاألمريكيػػػة لحقػػػكؽ  اإلتفاقيػػػة، ككػػػذا 1اإلنسػػػافلحقػػػكؽ 

ف اإلجػػراءات المتخػػذة داخػػؿ أتصػػاؿ بالشػػاكي، مػػف أجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى معمكمػػات بشػػاإلفريقيػػة اإل
 إضافة إلى التأكد مف استنفاذ طرؽ الطعف الداخمية.الدكلة، 

                                                 
1

إذا كاف مجيوؿ  34األكربية لحقكؽ اإلنساف عمى :" ال تستبقي المحكمة أم التماس فردم بمكجب المادة  اإلتفاقية.أ مف 35/01تنص المادة  - 
 ."المصدر

2
عمى اسـ كجنسية  44األمريكية لحقكؽ اإلنساف عمى :" أف تحتكم العريضة المقدمة استنادا إلى المادة  اإلتفاقية.د مف 46/01تنص المادة  - 

 الشخص أك األشخاص أك الممثؿ القانكني الذم قدـ العريضة."كمينة كمحؿ إقامة كتكقيع 
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ضد غانا، كذلؾ لصعكبة  92/70كفيما يتعمؽ بيذا الشرط، فقد رفضت المجنة المراسمة رقـ 
ىػذه الشػرط، كالمتعمػؽ  أف، كتجدر اإلشارة إلى  Ibrahim Dioumessi et autresالتكاصؿ مع الشاكيف 

تبقيو سػريا اتجػاه الدكلػة المشػكك ضػدىا، كيظيػر ذلػؾ  باإلفصاح عف ىكية الشاكي، يمكف لمجنة أف
B/Kenya، التي قبمتيا المجنة كأبقت ىكية الشاكي سرية 2003/283مف خبلؿ المراسمة رقـ 

1. 

يكػػكف مقػػدـ المراسػػمة ىػػك نفسػػو الضػػحية، أم لػػو  أفكيظيػػر أف المجنػػة اإلفريقيػػة ال تشػػترط 
تقػػـك بتقػػديـ الشػػككل  أفغيػػر حككميػػة منظمػػة  أكمصػػمحة مباشػػرة فػػي ذلػػؾ، بػػؿ يجػػكز ألم شػػخص 

 .2لمصمحة شخص آخر)الضحية(، بشرط أف تظير ىكية المنظمة غير الحككمية أك مف ينكبو

، شػرطيف فيمػا يتعمػػؽ  04ك 56/03: حيػث تضػمنت المػادة شػروط متعمقػة بتحريػر المراسػػمة -10
األكؿ فػػي كجػػكب تحريػػر المراسػػمة بألفػػاظ محترمػػة، فػػاإلببلغ عػػف بتحريػػر المراسػػمة، يتمثػػؿ الشػػرط 

اإلفريقػي  اإلتحػادف لئلنقاص مف احتػراـ دكليػـ أك ، ليس كسيمة أماـ المدعياإلنسافنتياكات حقكؽ إ
نيا اإلساءة لمؤسسات الدكلة، كتقػدير مػدل كػكف األلفػاظ أكما يجب أال تحرر المراسمة بألفاظ مف ش

، كمػف المراسػبلت التػي رفضػتيا 3متػركؾ لتقػدير المجنػة نفسػيا ال محترمػة أـ المستعممة في المراسػمة
 اإلنسػافالمقدمة مف الرابطػة الكاميركنيػة لحقػكؽ  62/59المجنة كالمتعمقة بيذا الشرط، المراسمة رقـ 

أمػػا الشػػػرط الثػػاني، فيتمثػػػؿ  .4حيػػث ردت الكػػاميركف بػػػأف المراسػػمة، تحتػػػكل عمػػى مػػػا يسػػيء لمدكلػػػة
                                                 

1
 -Nisrine Eba Nguema,"Recevabilité des communications par la commission africaine des droits de 

l'homme et des peuples", la revue des droits de l'homme(En ligne),05/2014,p 03, consulté le 

12/03/2016.http://revdh.org/803. 

- L'article 47 alinéa 04 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l'homme du 01/09/2015 stipule 

que:" Le requérant qui ne désire pas que son identité soit révélée doit le préciser et fournir un exposé des 

raisons justifiant une dérogation à la règle normale de publicité de la procédure devant la cour. Le 

président de la chambre peut autoriser l'anonymat ou décider de l'accorder d'office" 

- Voir aussi le 09
eme

 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des 

peuples,18
eme

 session ordinaire 02-11/10/1995. 
2
 - Communication 266/2003 Kevin Ngwanga et Al/ Cameroun, 26

eme
 rapport annuel d'activité de la commission 

africaine des droits de l'homme et des peuples,45
eme

 session ordinaire 13-27/05/2009. Communication 75/92 

congrès du peuple Katangais/ Zaïre 08
eme

 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de 

l'homme et des peuples,16
eme

 session ordinaire 13-22/05/1995. 

- Voir aussi, Mutoy Mubiala, les droits des peuples en Afrique, revue trimestrielle des droits de l'homme, 

60/2004, p993. 
3

، أطركحة لنيؿ ترقية وحماية حقوؽ اإلنساف والشعوب في إفريقيا بيف اآلليات الرسمية اإلقميمية والمنظمات غير الحكوميةلعرج سمير،  - 
 .77، ص 2012-2011، كمية الحقكؽ بف عكنكف، 01اه في القانكف العاـ، جامعة الجزائر الدكتكر 

4
 - Parmi ces termes: "Paul Biya doit répondre des crimes contre l'humanité", "Trente années d'un régime 

néocolonial, criminel, incarné, par Duo Ahidjo/ Biya"," Régime tortionnaire" et " Barbarismes 

gouvernementaux". 

- Voir Nisrine Eba Nguema, Op.cit., p 04. 
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فقػػط عمػػػى تجميػػع األنبػػػاء التػػي تبثيػػػا مػػف نفػػػس المػػادة، فػػػي أال تقتصػػر المراسػػػمة  04حسػػب الفقػػػرة 
كسػػائؿ اإلعػػبلـ الجماىيريػػة، فقػػد رفضػػت المجنػػة عديػػد المراسػػبلت بسػػبب عمكميتيػػا، كافتقارىػػا لمدقػػة 

 91/57كالمراسػػػػػػػػػمة رقػػػػػػػػػـ  Ayele/Togo 89/35فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػرد المعمكمػػػػػػػػػات، مثػػػػػػػػػؿ المراسػػػػػػػػػمة رقػػػػػػػػػـ 
Bariga/Nigeria

1. 

رفض المراسبلت بسبب ىذا الشرط، لػيس معنػاه رفػض جميػع المراسػبلت  أفاإلشارة كتجدر 
نماالتي تعتمد عمى ما تنشره كسائؿ اإلعبلـ،   تنشػرهترفض المجنة المراسبلت التي تعتمد عمى ما  كا 

شػكاىد شخصػية اإلعػبلـ لمػا تنشػره كسػائؿ  إضػافةالمراسػبلت التػي تحػكم  أمػافقػط،  اإلعػبلـكسائؿ 
 /96/149Sir Dawd K.Jawara 95/147ه المراسبلت ال ترفضيا المجنة مثؿ المراسمة فإف مثؿ ىذ

Gambie
2. 

مػػف المػػادة  07ك 02نصػػت عمػػى ىػػذه الشػػركط الفقػػرتيف  :شػػروط متعمقػػة بموضػػوع المراسػػمة -14
اإلفريقػي  اإلتحادميثاؽ منظمة الكحدة اإلفريقيػة)أف تككف متماشية مع ، كىذه الشركط تتمثؿ في 56

أال تتعمػػؽ بحػػاالت تمػػت تسػػكيتيا طبقػػا ، ك 3كالشػػعكب اإلنسػػافحاليػػا( ككػػذا الميثػػاؽ اإلفريقػػي لحقػػكؽ 
تحػاد اإلفريقػي حاليػا( كأحكػاـ ىػذا يثاؽ منظمة الكحػدة اإلفريقيػة) لئللمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة ك م

 ميثاؽ.ال

فبالنسبة لمشرط األكؿ، فيجب أف تقدـ الشككل ضد دكلة طرؼ في الميثاؽ اإلفريقي لحقػكؽ 
ذلػؾ يجػب عمػى مقػدـ المراسػمة  إلػىاإلفريقػي، إضػافة  اإلتحػادنفس الكقت طػرؼ فػي ، كفي اإلنساف

أف يحػػدد الخركقػػات التػػي قػػدـ شػػككاه بشػػأنيا، كفػػػي ىػػذا اإلطػػار رفضػػت المجنػػة بعػػض المراسػػػبلت 

                                                                                                                                                         
=Voir aussi, le 10

eme
 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des 

peuples,21
eme

 session ordinaire 15-24/04/1997. 
1

 .77سابؽ، ص لعرج سمير، مرجع  - 
- Pour plus détail sur ces communications voir, le 07

eme
 rapport annuel d'activité de la commission africaine des 

droits de l'homme et des peuples,07
eme

 et 13
eme

 session ordinaire. 
2
 - Nisrine Eba Nguema, Op.cit., p 04. 

-Voir aussi, le 13
eme

 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des 

peuples,27
eme

 session ordinaire 27/04-11/05/2000. 
3

ية لحقكؽ األكربية لحقكؽ اإلنساف بشاف الشككل الفردية المقدمة إلى المحكمة األكرب اإلتفاقية.أ مف 35/03تـ النص عمى ىذا الشرط في المادة  - 
 أك بركتكككالتيا". اإلتفاقيةفي حاؿ رأت أف االلتماس متعارض مع أحكاـ  34اإلنساف:" تعمف المحكمة عدـ قبكؿ أم التماس مرفكع عمبل بالمادة 
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، كالمراسػمة Fréderic Korvah/ Libéria 88/01ا الغامضػة كالعامػة، مثػؿ المراسػمة رقػـ بسبب طبيعتيػ
Hadj Ali Mohamed/ Algérie 88/13رقـ 

1. 

مػػف  93/02، ككػػذا المػػادة مػػف نفػػس المػػادة 07الشػػرط الثػػاني، الػػذم نصػػت عميػػو الفقػػرة  أمػػا
مػػػـ المتحػػػدة طبقػػػا لميثػػػاؽ األ، فيتعمػػػؽ بحالػػػة المراسػػػمة التػػػي تمػػػت تسػػػكيتيا 2النظػػػاـ الػػػداخمي لمجنػػػة
قاعػػدة معركفػػة فػػي القػػانكف الػػداخمي،  إلػػىتحػػاد اإلفريقػػي، كىػػذا الشػػرط يرجػػع كالميثػػاؽ التأسيسػػي لئل

تتمثؿ في حجية الشيء المقضي فيو، كييدؼ ىذا الشرط عمى تجنب فحص الشكاكل أكثر مف مرة 
 .3كاحدة، ككذا عمى تجنب تراكـ الشكاكل المتعمقة بنزاع كاحد

جيتػيف لمتسػكية فػي نفػس الكقػت لكػف  إلػىترسؿ الشػككل الكاحػدة  أفيمكف  المبدأفمف حيث 
يشترط أال يصدر قرار في مكضكع الشككل ألم مف الجيتيف، ففي مثؿ ىذه الحالة أصدرت المجنػة 

لجنػػة  أمػػاـالمراسػػمة كانػػت محػػؿ دراسػػة  أف، بػػالرغـ مػػف 2002/260قػػرار بقبػػكؿ المراسػػمة  اإلفريقيػػة
ف أف ىػػػذه المجنػػػة الفرعيػػػة لػػػـ تصػػػدر أم قػػػرار بشػػػبػػػأالمتحػػػدة، كسػػػببت المجنػػػة قرارىػػػا  ؤلمػػػـلفرعيػػػة 
المقدمة مف منظمة العفػك الدكليػة ضػد تػكنس،  92/69، كبالمقابؿ رفضت المجنة المراسمة 4المراسمة
 .5ىيئة دكلية أماـالمراسمة تـ الفصؿ فييا بقرار نيائي  أفبسبب 

                                                 
1
 - Nisrine Eba Nguema, Op.cit., pp 05, 06. 

- Concernant ces communication voir aussi: le 02
eme

 rapport annuel d'activité de la commission africaine des 

droits de l'homme et des peuples,04
eme

 session ordinaire 17-26/04/1988.et le 07
eme

 rapport annuel d'activité de la 

commission africaine des droits de l'homme et des peuples,15
eme

 session ordinaire 18-27/04/1994. 
2

مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب عمى :".. أال يتعمؽ بحاالت تمت تسكيتيا طبقا لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة  56/07المادة  تنص - 
 كميثاؽ منظمة الكحدة اإلفريقية كأحكاـ ىذا الميثاؽ" .

- L'article 93/02.j du règlement intérieur de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples du 

2010 stipuleque :" Une incitation précisant que la plainte n'a été soumise à aucun organe international de 

règlement de litige, ou de compétence similaire conformément à l'article 56/07 de la charte africaine". 
3

 .76سمير، مرجع سابؽ، ص لعرج  - 
4
 -Communication Bakweri Land Claims committee/ Cameroun, 18

eme
 rapport annuel d'activité de la commission 

africaine des droits de l'homme et des peuples,36
eme

 session ordinaire 23/11-07/12/2004. 

- Voir, Nisrine Eba Nguema, Op.cit., p 06. 

 .76لعرج سمير، مرجع سابؽ، ص ، أنظر -
5
 - 06

eme
 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples,13

eme
 session 

ordinaire 29/03-07/04/1993. 

- Voir, Nisrine Eba Nguema, Op.cit., p 06. 
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األكربيػة لحقػكؽ  اإلتفاقيػةنػة اإلفريقيػة تختمػؼ عمػا قررتػو جالم أفكالمبلحظ فػي ىػذا الشػرط، 
  1.ج46/01فػػي المػػادة  اإلنسػػافلحقػػكؽ  األمريكيػػة اإلتفاقيػػة.ب، ككػػذا 25/02فػػي مادتيػػا  اإلنسػػاف

مػى رفػض المراسػمة تػنص ع اإلفريقػيمف الميثػاؽ  56مف المادة  07الفقرة  أفففي الكقت الذم نجد 
، ترفضػػػاف اإلنسػػػاف األكربيػػػة كاألمريكيػػػة لحقػػػكؽ اإلتفاقيػػػةتسػػػكيتيا بصػػػفة نيائيػػػة، نجػػػد أف  إذا تمػػػت

 .2النظر في المراسمة بمجرد عرضيا عمى ىيئة أخرل ، حتى كلك لـ يصدر قرار نيائي بشأنيا
: تػػـ الػػنص عمػػى ىػػذه الشػػركط فػػي المػػادة شػػروط متعمقػػة باسػػتئناؼ طػػرؽ الطعػػف الداخميػػة -13
منػػو، كيسػػتفاد مػػف نصػػكص المػػكاد أنػػو  93/02لنظػػاـ الػػداخمي لمجنػػة فػػي المػػادة ككػػذا ا 56/05،06

فتػرة ، كأف تقػدـ المراسػمة إلػى المجنػة خػبلؿ ستئناؼ طرؽ الطعف الداخميةإلقبكؿ المراسمة ال بد مف 
 .زمنية معقولة مف تاريخ استئناؼ وسائؿ اإلنصاؼ الداخمية

 اإلنصػاؼ، عمى استئناؼ كسائؿ 56مف المادة  05حيث يشتمؿ الشرط األكؿ حسب الفقرة 
قد طالت بصكرة غير عادية، فبمكجب  اإلنصاؼكسائؿ  أفما لـ يتضح لمجنة  ،إف كجدت الداخمية

سػػػتنفذ جميػػػع السػػػبؿ إىػػػذا الشػػػرط ال يمكػػػف تقػػػديـ مراسػػػمة أمػػػاـ المجنػػػة، إال بعػػػد إثبػػػات الشػػػاكي أنػػػو 
ال فػػػإف المراسػػػمة تي النظػػػاـ القضػػػائي الػػػداخمي لمدكلػػػةالمتاحػػػة فػػػ قابػػػؿ بقػػػرار الػػػرفض مػػػف طػػػرؼ ، كا 
 المجنة.

 ف تكقيػػؼ كاحتجػػاز تعسػػفيأ، كالمتعمقػػة بشػػككل بشػػ International Pen/Soudanففػػي قضػػية 
الحككمػة  أنكػرتقدـ شككل إلى الحككمػة، لكنػو لػـ يتمقػى أم رد ، كمػف جيتيػا  وفييا الشاكي أن أكد

لػػة اعتقػػاؿ سػػرم فػػي السػػكداف، كصػػرحت المجنػػة بعػػد ذلػػؾ بعػػدـ قبػػكؿ الشػػككل بسػػبب أف كجػػكد حا
المحاكـ الداخمية، كبصفة عامة، فإف طرؽ الطعػف  أماـالشاكي لـ يقدـ ليا ما يثبت محاكلة الطعف 

 .3المحاكـ الكطنية أماـتـ استنفاذىا، إذا كانت الشككل محؿ نظر  بأنوالداخمية ال نقكؿ 

                                                 
1

إذا كاف في الجوىر  43ال تستبقي المحكمة أي التماس مرفوع بموجب المادة األكربية لحقكؽ اإلنساف:"  تفاقيةاإل.ب مف 35/02تنص المادة  - 
ذا لـ يكف يتضمف وقائع  تذاتو الذي نظر  فيو المحكمة مف قبؿ أو طرح مف قبؿ عمى ىيئة قضائية دولية معنية بالتحقيؽ أو التسوية،وا 

أال يكوف موضوع العريضة أو التبميغ قائما أماـ ىيئة إجرائية األمريكية لحقكؽ اإلنساف عمى :" ...  اإلتفاقية.ج مف 46/01".كتنص المادة جديدة
 دولية أخرى لمبت فيو".

2
 - Nisrine Eba Nguema, Op.cit., p 06. 

3
 -Paul Tavernier, Op.cit., p 487. 
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يكػػكف  أفالقضػػاء الػػداخمي لمدكلػػة ىػػك المخػػتص، أم يجػػب  أف ،خػػبلؿ مػػا سػػبؽيتبػػيف مػػف 
المجنػػػة، فعمػػػى الشػػػاكي اسػػػتئناؼ جميػػػع سػػػبؿ الطعػػػف المحميػػػة لكػػػي تقبػػػؿ المجنػػػة  ختصػػػاصسػػابقا إل

غيػػر  أكمراسػػمتو بمكجػػب ىػػذا الشػػرط.لكف قػػد يحػػدث أف تكػػكف سػػبؿ الطعػػف الداخميػػة غيػػر مكجػػكدة، 
ف لػـ أمعقكلة، ففػي مثػؿ ىػذه الحػاالت، تعتبػر المجنػة ىػذه السػبؿ كػربما تطكؿ لمدة غير  أكمتاحة، 

 .1تكف كتقبؿ الشككل مف الناحية الشكمية دكف إعطاء اىتماـ ليذا الشرط

..."، فعبػارة إف كجػدت، تػكحي أنػو إف وجػدتمػف الميثػاؽ:" ...  56/05حيث نصت المادة 
، منيػػا مػػا ذكرىػػا األسػػبابمػػف  قػػد يحػػدث أال تكجػػد سػػبؿ إنصػػاؼ محميػػة داخػػؿ الدكلػػة، كذلػػؾ لسػػبب

قػػػدرتيا المجنػػػة مػػػف تمقػػػاء نفسػػػيا، كمػػػف ىػػػذه  التػػػيالميثػػػاؽ اإلفريقػػػي كالنظػػػاـ الػػػداخمي لمجنػػػة، كمنيػػػا 
الحاالت: عدـ كجكد سبؿ الطعف عمى مستكل المحاكـ الداخميػة لمدكلػة المشػكك ضػدىا، أك اسػتحالة 

، ككجكد الشخص في حالة احتجػاز ، أك خػارج الدكلػة، أك كحالػة كجػكد 2اإلنصاؼالمجكء إلى سبؿ 
ففي مثػؿ ىػذه  4أك إذا كاف ىذا الطعف يشكؿ خطرا عمى الشاكي، 3اإلنسافانتياكات خطيرة لحقكؽ 

ف لـ يتـ استئناؼ طرؽ الطعف الداخمية.  الحاالت تقبؿ المجنة الشككل حتى كا 

                                                 
1
 -IBID, p488-490. 

تثناء مف شرط استنفاذ طرؽ الطعف الداخمية، إذا لـ يتمكف المشتكي مف تقديـ عريضة دعكل إلى المحكمة سعت المجنة إلى النظر في إمكانية االس -
أعمى درجة  محاكـ االستئناؼ في ناميبياالعميا في دكلة ما، ألف مقر تمؾ المحكمة يقع بأراضي قكل استعمارية سابقة، كعمى سبيؿ المثاؿ تشكؿ 

ية كىي تكازم المحاكـ العميا في الدكؿ األخرل، غير أف أعمى محكمة في ناميبيا ليست محكمة االستئناؼ قضاء مكجكدة داخؿ األراضي الناميب
" في انجمترا، كلـ تجب المجنة عمى ىذا السؤاؿ إلى اآلف، كربما يتبادر عمى الذىف أف مثؿ ىذه الحالة تدخؿ ضمف الممكي المجمسالناميبية بؿ "

اد طرؽ الطعف الداخمية، فإلزاـ طرؼ بتقديـ شككل عمى محكمة مقرىا بمد آخر قد ال يككف عمبل سيبل، كيؤدم إلى االستثناءات التي ترد عمى استنف
قائمة بأف نفقات كبيرة، كذلؾ أف مسألة تقديـ عريضة إلى محكمة أجنبية باعتبارىا شرطا مسبقا لتقديـ الشككل إلى المجنة، قد تتعارض مع الفكرة ال

 .726،ص ، مرجع سابؽـ مف أجؿ االستجابة الحتياجات الشعب اإلفريقي.أنظر نبيؿ مصطفى إبراىيـ خميؿ، الميثاؽ اإلفريقي صم
 75-69ص  مرجع سابؽ، لمتفصيؿ حكؿ ىذه االستثناءات المتعمقة باستنفاذ طرؽ الطعف الداخمية أنظر، لعرج سمير، -

2
  - communication 91/60 constitutional rights project/Nigeria, 08

eme
 rapport annuel d'activité de la commission 

africaine des droits de l'homme et des peuples,16
eme

 session ordinaire 1994-1995. 
3
 - communication 89/25, 90/47, 93/56, 93/100 (Jointe) Free legal assistance group/ Zaïre, 09

eme
 rapport annuel 

d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples,18
eme

 session ordinaire. 

- Voir sur communication, Alain Didier Olinga, L'Afrique face à la " Globalisation" des techniques de 

protection des droits fondamentaux, présence africaine 1999/01(N
0
159), p 38. Article disponible en ligne à 

l'adresse: http:// www.cairn.info/revue-presence-africaine-1999-1-page-25.htm 
4
- communication 92/75 Katangese Peoples congress/ Zaïre/Nigeria, 08

eme
 rapport annuel d'activité de la 

commission africaine des droits de l'homme et des peuples,16
eme

 session ordinaire 1994-1995.Et communication 

93/103 Abubaker/Ghana, 10
eme

 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des 

peuples,20
eme

 session ordinaire. 
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لػػػػـ يتضػػػػح لمجنػػػػة أف إجػػػػراءات كسػػػػائؿ  فػػػػي آخػػػػر الفقػػػػرة:" مػػػػا 56/05كمػػػػا نصػػػػت المػػػػادة 
 اإلنصػػاؼ إجػػراءات"، فمصػػطمح غيػػر عاديػػة، يعنػػى أف بصػػورة غيػػر عاديػػةقػػد طالػػت  اإلنصػػاؼ

الداخمية، قػد تمتػد لفتػرة غيػر معقكلػة، دكف اتخػاذ قػرار نيػائي مػف جانػب المحػاكـ الكطنيػة، كبالتػالي 
 الشاكي في حقو في الكقت المناسب. إنصاؼعدـ 

المحػػاكـ  أمػػاـ إجػػراءآخػػر  غيػػر عاديػػة، ىػػك كػػؿ مػػدة تتجػػاكز سػػنتيف مػػف كمػػا يقصػػد بعبػػارة
كالشػػػعكب، كمثػػػاؿ ذلػػؾ المراسػػػمة رقػػػـ  اإلنسػػافلحقػػػكؽ  اإلفريقيػػةالكطنيػػة، كبػػػيف المجػػكء إلػػػى المجنػػػة 

92/66 lawyer committee for human rights/ Tanzanie
كالمتعمقػة  91/59، ككػذا المراسػمة رقػـ 1

سنة، كقررت المجنة بعػد  12متدت فييا طعكف الشاكي لمدة إ، كالتي  Mekongo/ Camerounبقضية
متدت بصكرة غيػر عاديػة كقػررت قبػكؿ الشػككل مػف إستبلميا لمشككل، أف سبؿ اإلنصاؼ المحمية إ
أشير  03، بعد 2الكينية ضد كينيا اإلنسافجؿ دراستيا، كفي مراسمة أخرل تقدمت بيا لجنة حقكؽ أ

أشػير  03ف، اتخذت المجنة اإلفريقية قرارا بعدـ قبكؿ الشككل عمػى أسػاس أف مػدة مف تقديميا الطع
 .3ال تدخؿ ضمف كسائؿ اإلنصاؼ التي طالت بصكرة غير عادية

مػف  الميثػاؽ، كمضػمكنو أف تقػدـ  56مػف المػادة  06أما الشرط الثاني، فنصت عميو الفقػرة 
مػف تػاريخ اسػتنفاذ كسػائؿ اإلنصػاؼ الداخميػة الشككل إلى المجنة ، كذلؾ خػبلؿ فتػرة زمنيػة معقكلػة، 

 أك مف التاريخ الذم حددت المجنة لبدأ النظر في المكضكع.

يتضػػح أف المراسػػمة يجػػب أف تقػػدـ خػػبلؿ مػػدة معقكلػػة، لكػػف ىػػذا  05مػػف خػػبلؿ نػػص الفقػػرة 
الشرط يبقى غامض كغير كاضح في حالة عدـ كجكد مدة زمنية محددة، كبالتالي تبقى مسألة الفترة 

 .4الكاجب المجكء فييا عمى المجنة، بعد استنفاذ طرؽ الطعف الداخمية مترككة لتقدير المجنة نفسيا

                                                 
1
 - Cette communication a été ultérieurement déclarée irrecevable pour d'autres motifs, Voir, Paul Tavernier 

Op.cit., p 486. 
2
- communication 94/135, 09

eme
 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des 

peuples, Op.cit. 
3
 - Paul Tavernier, Op.cit., p 490. 

4
 - Nisrine Eba Nguema, Op.cit., p 07. 
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المجنػة بعػد اسػتنفاذ سػبؿ  إلػىأف الميثػاؽ اإلفريقػي، لػـ يحػدد المػدة البلزمػة لمجػكء إذف يتبيف 
، حيػث تػنص اإلنسػافالطعف الداخمية، كىك بيذا يختمؼ عف االتفاقيتيف األكربيػة كاألمريكيػة لحقػكؽ 

ال يجػػوز التمػػاس المحكمػػة إال بعػػد عمػػى :"  اإلنسػػافاألكربيػػة لحقػػكؽ  اإلتفاقيػػةمػػف  35/01المػػادة 
وفػػي   اسػػتنفاذ سػػبؿ االنتصػػاؼ الوطنيػػة، طبقػػا لمبػػادئ القػػانوف الػػدولي المتعػػارؼ عمييػػا عمومػػا

 فاقيػةاإلت.ب مػف 46/01. كما نصت المػادة 1"مف تاريخ صدور القرار النيائي ستة أشيرغضوف 
مػف تػاريخ إبػبلغ القػرار  ستة أشيرأف تكوف العريضة قد قدمت خبلؿ :" اإلنسافاألمريكية لحقكؽ 

 .2"النيائي إلى الفريؽ الذي يدعي أف حقوقو قد انتيكت

مقارنػػػة  –أف الميثػػػاؽ اإلفريقػػػي قػػػد أجحػػػؼ فػػػي حػػػؽ األفػػػراد  يتضػػػحمػػػف خػػػبلؿ مػػػا سػػػبؽ، 
بعػػدـ الػػنص صػػراحة عمػػى المػػدة البلزمػػة لمجػػكء إلػػى  -اإلنسػػافباألنظمػػة اإلقميميػػة األخػػرل لحقػػكؽ 

المجنػػة، بعػػد اسػػتنفاذ طػػرؽ الطعػػف الداخميػػة، ففػػي الكقػػت الػػذم نجػػد فيػػو أف الػػدكؿ األكربيػػة، تسػػعى 
لتقميص ىذه المػدة قػدر اإلمكػاف مػف أجػؿ التسػريع فػي اإلجػراءات كالفصػؿ فػي الػدعاكل المعركضػة 

ترة كجيزة، نجد مػف جيػة أخػرل أف الفػرد فػي إفريقيػا، أماـ المحكمة، كبالتالي إنصاؼ الضحايا في ف
بعػػد معاناتػػو فيمػػػا يتعمػػؽ بسػػػبؿ اإلنصػػاؼ المحميػػػة) عػػدـ كجكدىػػػا ، أك عػػدـ فعاليتيػػػا(، يصػػؿ إلػػػى 

 مشكؿ آخر يتمثؿ في المدة التي يمكنو مف خبلليا المجكء إلى المجنة مف أجؿ إنصافو.

لمجنة عدة مراسبلت، بدعكل تقديميا في كفي ىذا اإلطار المتعمؽ بالمدة المعقكلة، رفضت ا
 /Darfur Relief and documentation centre 2005/310مدة غير معقكلة، كيتعمؽ األمر بالمراسػمة 

Soudan
، حيث رفضت المجنة الشككل عمى أساس تقديميا في مدة غير معقكلة، تتمثؿ في سػنتيف 3

كل، كتػاريخ اسػتبلـ المجنػة ليػا إضػافة إلػى أشير مف تاريخ رفض المحكمة العميا لمدكلة الشػك 05ك 

                                                 
1

األكربية لحقكؽ اإلنساف حيث تنص  اإلتفاقيةالمضاؼ إلى  15مف البركتكككؿ  04، ستستبدؿ بمكجب المادة ستة أشيرتجدر اإلشارة أف عبارة  - 
 :المادة عمى 

" A l'article 35, paragraphe 01, de la convention les mots " dans un délai de six mois" sont remplacés par les 

mots " dans un délai de quatre mois". 
2
 - Nisrine Eba Nguema, Op.cit., p 07. 

3
- 27

eme
 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples,46

eme
 session 

ordinaire 11-25/11/2009 
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Michael Majuru/ Zimbabwe 2005/308المراسػمة رقػـ 
، حيػث رفضػت المجنػة المراسػمة بػدعكل 1

 .2شيرا 22الشاكي قدـ المراسمة إلى المجنة بعد  أف

 تتطمب دراسة المراسبلت الفردية، فحصا شكميا كمكضكعيا :فحص المجنة لممراسبلت الفرديةثانيا: 

تقػػـك المجنػػة اإلفريقيػػة عنػػد فحصػػيا لممراسػػبلت مػػف  فحػػص المراسػػبلت مػػف ناحيػػة الشػػكؿ : -10
الناحية الشكمية، بتعييف مقرر مف بيف أعضائيا، كذلؾ بالنسبة لكؿ مراسمة كما يمكنيا تشكيؿ فريؽ 

، كتقػػػـك المجنػػػة بعػػػد ذلػػػؾ كالمضػػػمكف عمػػػؿ لدراسػػػة المسػػػائؿ المرتبطػػػة بالمراسػػػمة مػػػف ناحيػػػة الشػػػكؿ
كتجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى أف المجنػػػة تنظػػػر فػػػي ، 3ادراسػػػة تكصػػػيات المقػػػرر كفريػػػؽ العمػػػؿ، كتتخػػػذ قػػػرار ب

، إذا حصػمت عمػى األغمبيػة المطمقػة ألعضػائيا، كىػذا مػا 55المرسبلت الفردية كحسب نص المادة 
 .4يجعؿ الشركط الكاجب تكافرىا في األفراد مجحفة كثيرا، كما أف ىذا الشرط يحد مف فعالية المجنة

مػػػف نظاميػػػا الػػػداخمي  99/08كتقػػػـك المجنػػػة بفحػػػص المراسػػػبلت بسػػػرية طبقػػػا لػػػنص المػػػادة 
كتنتيي إجراءات الفحص الشكمي لممراسمة، إما بقبكليا شكبل كبالتالي فحصيا مػف ناحيػة المضػمكف 

الحالػػة نيائيػػا، كيقػػـك أمػػيف المجنػػة بتبميغػػو إلػػى أطػػراؼ المراسػػمة تطبيقػػا  ىػػذهكيعتبػػر قػػرار المجنػػة فػػي 
أمػا فػي حالػة رفػض المراسػمة شػكبل، فقػرار المجنػة  ،مف النظاـ الداخمي لمجنة 107/02لنص المادة 

مػػف النظػػاـ الػػداخمي لمجنػػة ال يكػػكف نيائيػػا، بػػؿ يمكػػف لمجنػػة أف تنظػػر  107/04حسػػب نػػص المػػادة 
 مف جديد في قرارىا إذا ظيرت مستجدات، كذلؾ بناء عمى طمب صاحب المراسمة.

ىنػػاؾ عػػدة أسػػباب يمكػػف لمجنػػة أف تػػرفض بمكجبيػػا :  المراسػػبلت شػػكبلأسػػباب رفػػض  -10-10
 .المراسبلت الكاردة إلييا

                                                 
1
 - 25

eme
 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples,44

eme
 session 

ordinaire 10-24/11/2008 
2
- Nisrine Eba Nguema, Op.cit., p 07. 

3
 .2010ريقية لعاـ مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلف 97المادة  انظر - 

4
 - Jean Njoya, De la nécessité d'une redynamisation fonctionnelle de la commission africaine des droits de 

l'homme et des peuples et de la création d'une cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la société 

africaine de droit international et comparé, 10
eme

 congres "L'OUA à 35 ans: Bilans et perspectives" , Addis 

Ababa 03-05 août 1998, p 51. 
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كيعتبػر ىػذا مػف بػيف أىػـ األسػباب التػي  أف تكوف المراسمة ضد دولة ليست طرؼ في الميثػاؽ: -
بمكجبيػػا رفضػػت المجنػػة عديػػد المراسػػبلت الػػكاردة إلييػػا، حيػػث كبمكجػػب ىػػذا السػػبب رفضػػت المجنػػة 

مراسػػمة، ككػػاف ذلػػؾ بخاصػػة فػػي السػػنكات األكلػػى التػػي تمػػت  52مراسػػمة كاردة إلييػػا مػػف أصػػؿ  23
مقدمػة ضػد دكؿ غيػر أطػراؼ فػي شػككل  16دخكؿ الميثاؽ حيز النفػاذ، كتمثمػت ىػذه الشػكاكل فػي 

شػػكاكل ضػػد دكؿ غيػػر إفريقيػػػة)البحريف، ىػػايتي، إندكنيسػػيا، يكغسػػبلفيا كمراسػػػمتيف  06، ك1الميثػػاؽ
 .3، كمراسمة ضد منظمة الكحدة اإلفريقية2ضد الكاليات المتحدة األمريكية(

الشػكاكل  إف أىـ تبرير لمجنة في قراراتيا المتضػمنة رفػض عدـ استئناؼ طرؽ الطعف الداخمية: -
ضد دكؿ أطراؼ في الميثاؽ، ىك عدـ استئناؼ طرؽ الطعف الداخمية، المنصكص عميو فػي المػادة 

بسػػبب عػػدـ اسػػتئناؼ طػػرؽ  52شػػككل مػػف أصػػؿ  13، كفػػي ىػػذا اإلطػػار رفضػػت المجنػػة 56/05
 .4الطعف الداخمية

السػػالفة الػػذكر  األسػػباب: إلػػى جانػػب (Les autres motifs)أسػػباب أخػػرى لػػرفض المراسػػبلت  -
كالمتمثمة في المراسػبلت ضػد دكؿ غيػر أطػراؼ فػي الميثػاؽ، كعػدـ اسػتئناؼ طػرؽ الطعػف الداخميػة 

                                                 
1
 - communication 88/04 coordinating secretary of the free citizens convention/ Ghana; communication 88/06 

Kofi/ Ghana; communication 88/08 Buyingo/ Uganda; communication 88/09 International lawyers' committee 

family reunification/ Ethiopia; communication 88/10 Abebe/ Ethiopia; communication 88/14 Sanussi/ Ethiopia; 

communication 88/19 International PEN/ Malawi, Ethiopia, Cameroon, Kenya; communication 88/20 Austrian 

committee against torture/ Morocco; communication 88/21 centre haïtien des libertés publiques / Ethiopia; 

communication 89/24 union nationale de liberation de Cabinda/ Angola; communication 89/26 Austrian 

committee against torture / Burundi; communication 89/28 association international des jurists démocrates / 

Ethiopia; communication 89/29 commission fançaise justice et paix / Ethiopia; communication 89/33 Ntaka / 

Lesotho; communication 90/41 Houver / Morocco; communication 90/42 International PEN /Malawi. 
2
 - communication 88/02 Ihebereme/ USA; communication 88/03 centre of the independence of judges and 

lawyers/ Yugoslavia; communication 88/05 Makoge/ USA; communication 88/07 committee for the defence of 

political prisoners/ Bahrain; communication 90/37 Eugene / USA, Haiti; communication 90/38 Wesley Parish/ 

Indonesia; 
3
 - communication 88/12 El-Nekheily/ OUA. 

- Voir Paul Tavernier, Op.cit., pp 484, 485. 

 .85، 84أوظز أٌضا نعزج سمٍز، مزجع سابك، ص ص  -
4
 - communication 90/45 civil liberté organisation/ Nigeria; communication 90/53 capitao/ Tanzania; 

communication 92/66 lawyers committee for human rights/ Tanzania; communication 92/72 Aturu/ Nigeria; 

communication 93/86 cessay/ Gambia; communication 93/90 Haye/ Gambia; communication 93/92 International 

PEN/ Sudan; communication 93/97 Motise/ Botswana; communication 93/107 Academic staff of nigeran 

universités/ Nigeria; communication 94/127 Lumbuya / Gambia; communication 94/131Ousman Manjang/ 

Gambia; communication 94/135 Kenya human rights comission/ Kenya; communication 94/133 International 

PEN(on behalf of senn and sangare)/ Cote d'Ivoire. 

-Voir Paul Tavernier, Op.cit.,p 486. 
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تكجد مجمكعة مػف األسػباب األخػرل، التػي بمكجبيػا رفضػت المجنػة عديػد المراسػبلت المكجيػة إلييػا 
 :1كتتمثؿ ىذه األسباب في

 .2منوة مف الشاكي بالرغـ مف طمبيا عدـ تمقي المجنة إجاب - أ

 .3المراسمة عامة كمكتكبة بشكؿ سيئ - ب

 1503 اإلجراءالمتحدة لحقكؽ اإلنساف بمكجب  األمـالمراسمة تمت معالجتيا مف طرؼ لجنة  - ت
 .4لممجمس االقتصادم كاالجتماعي

 .5كافيةالمعمكمات المقدمة إلى المجنة غير  - ث

 .6الشككل ال تعبر عف خرؽ لحقكؽ اإلنساف المنصكص عمييا بمكجب الميثاؽ - ج

 .7عنكاف الشاكي غير كامؿ، مما يصعب عمى المجنة االتصاؿ بو - ح

 .8عدـ تقديـ اليكية كاممة مف الشاكي - خ

 .9الشاكي لـ يبيف نصكص الميثاؽ التي تـ خرقيا - د

 .10استعماؿ ألفظ نابية كمسيئة - ذ

بعػػد قبػػكؿ المراسػػبلت الفرديػػة مػػف الناحيػػة الشػػكمية  فحػػص المراسػػبلت مػػف ناحيػػة المضػػموف: -10
تنتقػػؿ المجنػػة إلػػى فحػػص المراسػػبلت مػػف ناحيػػة المضػػمكف، بػػدءا بػػالتحقيؽ فػػي الكقػػائع، ثػػـ محاكلػػة 

 إيجاد تسكية كدية بيف األطراؼ، كأخيرا إصدار قرار بشأف مكضكع المراسمة.

جػػكز لمجنػػة بنػػاء عمػػى نػػص : حيػػث يالتحقيػػؽ وتقصػػي الحقػػائؽ الػػواردة فػػي المراسػػمة -10-10
مػػف الميثػػاؽ اإلفريقػػي، أف تمجػػأ إلػػى أيػػة كسػػيمة مبلئمػػة لمتحقيػػؽ، مسػػتعممة فػػي ذلػػؾ  46/01المػػادة 

 عدة كسائؿ تتمثؿ في:

                                                 
1
 - IBID, p 491- 493. 

2
- communication 88/08 Buyingo/ Uganda; communication 90/43 Union générale des étudiants nigériens au 

Bénin/ Niger. 
3
 - communication 89/35 Ayele/ Togo; communication 91/57 Bariga/ Nigeria 

4
 - communication 92/69 Amnesty international/ Tunisia. 

5
 - communication 89/31 Base/ Zaïre. 

6
 - communication 88/13 Hadjali Mohamed/ Algerie; communication 92/63 Congress for the second republic of 

Malawi/ Malawi; communication 92/75 Katangese People's congress/ Zaire. 
7
 - communication 91/57 Bariga/ Nigeria; communication 92/70 Dioumessi Koba/ Guinea; communication 

93/108 Joana/ Madagascar. 
8
 - communication 92/70 Dioumessi Koba/ Guinea 

9
 - communication 97/162 Mouvement des réfugiés mauritaniens au Sénégal / Sénégal 

10
 - communication 92/65 Ligue camerounaise des droits de l'homme / Cameroun. 
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مف النظاـ الػداخمي لمجنػة عمػى  105/04حيث تنص المادة  :طمب معمومات ومبلحظات إضافية-أ
مػػف النظػػاـ  88/06طبقػػا لػػنص المػػادة  :" تسػػتطيع المجنػػة طمػػب مبلحظػػات إضػػافية مػػف األطػػراؼ

الداخمي لمجنة". فإذا استجابت الدكلة المعنية لطمب المجنة كقدمت المبلحظػات المطمكبػة يقػـك أمػيف 
المجنة بإرساليا إلى صاحب المراسمة، الذم بإمكانو أف يقدـ مبلحظاتو كالمعمكمات الخاصة بو، أما 

 ة تصدر قرارا بما قدمو الشاكي مف كقائع كأدلة.في حالة رفض الدكلة لطمب المجنة، فإف المجن

فػػػي سػػػبيؿ التأكػػػد ممػػػا كرد فػػػي  –يمكػػػف لمجنػػػة  سػػػماع الشػػػيود والخبػػػراء وأي شػػػخص آخػػػر:-ب
االسػػتماع إلػػى الشػػيكد كالخبػػراء كأم شػػخص آخػػر قػػد يفيػػد المجنػػة بمعمكمػػات ليػػا عبلقػػة  -المراسػػمة

1بمكضكع المراسمة
. 

أف الدكلػػة المشػػكك  -بعػػد التحقيػػؽ كتقصػػي الحقػػائؽ –إذا قػػدرت المجنػػة  التسػػوية الوديػػة:-10-10
ضدىا قد انتيكت األحكاـ المنصكص عمييا في الميثاؽ اإلفريقػي، فإنيػا تحػاكؿ حػؿ النػزاع بطريقػة 

مػػف النظػػاـ الػػداخمي لمجنػػة عمػػى أنػػو يمكػػف لمجنػػة بمبػػادرة منيػػا، أك  109كديػػة، حيػػث نصػػت المػػادة 
رض مسػػاعييا الحميػػدة لمقيػػاـ بالتسػػكية الكديػػة بػػيف األطػػراؼ، عمػػى أال بطمػػب مػػف أحػػد األطػػراؼ عػػ

 تككف ىذه التسكية بغير رضا األطراؼ، كتككؿ ميمة التسكية ألحد أعضائيا.

كيمكف لمجنة كضع حد لمتسكية الكدية بطمب مف أحد األطراؼ أك مف كمييما، إذا لػـ تػنجح 
ح التسكية الكدية فػإف عمػى المجنػة مراعػاة أف تػتـ التسكية الكدية خبلؿ ستة أشير، أما في حالة نجا

التسكية بناء عمى احتراـ الحقكؽ الػكاردة فػي الميثػاؽ، إضػافة إلػى قبػكؿ الضػحية أك كرثتػو بالتسػكية 
الكديػػة كبالشػػركط المتفػػؽ عمييػػا، كأف تحتػػكم التسػػكية عمػػى شػػرط يتضػػمف التػػزاـ األطػػراؼ بػػاحتراـ 

2االتفاؽ
. 

ذا قػررت المجنػة أف التسػ كية جػاءت مسػتكفية لمشػػركط السػالفة الػذكر، فإنيػا بمكجػب المػػادة كا 
مػػف نظاميػػا الػػداخمي،  تعػػد تقريػػرا يتضػػمف عرضػػا مػػكجزا لمكقػػائع كشػػرح لمتسػػكية الكديػػة  109/06

                                                 
1

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 46مف النظاـ الداخمي لمجنة كالمادة  100نظر المادة أ  - 

 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  109/05نظر المادة أ - 2
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المتفؽ عمييا، إضافة إلى تكصيات المجنة الكاجب اتخاذىا مف قبؿ األطػراؼ ككػذا التػدابير المتخػذة 
 د التسكية.مف طرؼ المجنة الحتراـ بنك 

عمى أنو في حالة عدـ تطبيؽ التسكية الكدية خػبلؿ سػتة أشػير أك  109/07كنصت المادة 
بنػاء  –مػف نفػس المػادة، فػإف المجنػة تسػتطيع  05عدـ احتراـ الشػركط المنصػكص عمييػا فػي الفقػرة 

صدار قرار بشأنيا. -عمى طمب مف صاحب المراسمة  االستمرار في فحص المراسمة كا 

: تمجأ المجنة إلى التػدابير التحفظيػة فػي أم مرحمػة كانػت عمييػا المراسػمة  التحفظيةالتدابير  - 14
كقبؿ الفصؿ في المكضكع، كتتخذ المجنة ىذه التدابير بمبادرة منيا أك بطمب مف أحػد األطػراؼ فػي 
المراسػػمة، كبمكجػػب ىػػذه التػػدابير تكجػػو المجنػػة نظػػر الدكلػػة المعنيػػة التخػػاذ ىػػذه التػػدابير مػػف أجػػؿ 

 .1حقكؽ اإلنساف نتياكاتابعاد أم ضرر ال يمكنو إصبلحو جراء است

ذا تـ تقديـ طمب  تخاذ تدابير تحفظية، كلـ تكف المجنة في دكرة، يقـك الرئيس أك نائبو في إكا 
 حالة غياب الرئيس، بتقرير ذلؾ باسـ المجنة كيعمـ األطراؼ المعنية.

ترسػػػؿ المجنػػػة مػػػف جيتيػػػا رسػػػالة إلػػػى  كبعػػػد إرسػػػاؿ التػػػدابير التحفظيػػػة إلػػػى الدكلػػػة المعنيػػػة،
لى المؤتمر كمجمس السمـ ك  لى لجنة الضحية كا  كتطمػب المجنػة مػف الدكلػة ، ياإلفريق اإلتحاداألمف كا 

                                                 
1

 472/14 اتخاذ تدابير تحفظية في المراسمة رقـ،  2014أكتكبر  30-14المنعقدة خبلؿ الفترة  56خبلؿ دكرتيا العادية طمبت المجنة اإلفريقية  -

 Famille de feuانممذمت مه  473/14ضذ انبىروذي، وانمزاسهت رلم  Famille de feu Audace Vianney Habonarugiraانممذمت مه 

Jackson Ndikuriyo انممذمت مه  474/14زاسهت رلم ضذ انبىروذي، وانمFamille de feu Jean Claude Ndimumahoro  ضذ

 ضذ انبىروذي. أوظز: Famille de feu Médard Ndayishimiyeانممذمت مه  475/14انبىروذي، وانمزاسهت رلم 

- 37
eme

 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, OP, cit,. p08 

طمبت المجنة اإلفريقية اتخاذ تدابير تحفظية في ،  07/08/2015-29/07المنعقدة في نيركبي بكينيا مف  18كخبلؿ دكرتيا غير العادية  -
ميكرية مصر العربية المقدمة مف السيدة سامية شناف كالسيد طارؽ شناف الممثميف بالتحالؼ األكربي لحقكؽ اإلنساف ضد ج 558/15المراسمة رقـ 

 المقدمة مف ياسر أحمد أحمد ممثبل بالتحالؼ األكربي لحقكؽ اإلنساف، ضد جميكرية مصر العربية. أنظر 559/15ككذا بمكجب المراسمة رقـ 
- 39

eme
 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, OP, cit,. p09 

طمبت المجنة اإلفريقية اتخاذ تدابير تحفظية في المراسمة رقـ ،  20/04/2016-04المنعقدة ببانغكؿ غامبيا مف  58كخبلؿ دكرتيا العادية  -
المقدمة مف عبد الرحماف عصمت ممثبل بالتحالؼ األكربي  610/16ضد جنكب إفريقيا، كالمراسمة  Seraki Mampuruالمقدمة مف  609/16

إلنساف، ضد جميكرية مصر ممثبل بالتحالؼ األكربي لحقكؽ ا عمر حجازم 611/16المراسمة رقـ ، ك ضد جميكرية مصر العربية لحقكؽ اإلنساف 
 حمد عمي سباعي ضد مصر.المقدمة مف أحمد م 612/16، كالمراسمة رقـ العربية

، طمبت المجنة كذلؾ اتخاذ تدابير تحفظية فيما يخص المراسبلت التالية 25/02/2016-16ببانغكؿ المنعقدة مف  18كخبلؿ دكرتيا غير العادية  
ة مف السيد مصعد ضد المقدم 591/15ضد مصر، المراسمة  إلنسافممثبل بالتحالؼ األكربي لحقكؽ االمقدمة مف أسامة ياسيف  586/15المراسمة 

المقدمة مف لطفي إبراىيـ إسماعيؿ خميؿ ك  602/16ضد بكتسكانا، كالمراسمة Patrick Gabaakanye المقدمة مف  600/16مصر، المراسمة 
 آخريف ضد مصر أنظر: 03

40
eme

 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Op.cit., pp07 

08,09. 
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المعنيػػة بتزكيػػدىا بالمعمكمػػات الكاممػػة، حػػكؿ اتخػػاذ التػػدابير المطمكبػػة، كيجػػب عمػػى الدكلػػة المعنيػػة 
مػػػف تمقػػػي الشػػػككل المتعمقػػػة باتخػػػاذ التػػػدابير  يكمػػػا ابتػػػداء 15إرسػػػاؿ ىػػػذه المعمكمػػػات خػػػبلؿ ميمػػػة 

 .1التحفظية
لتزاـ الدكلة بالتدابير التحفظية التي اتخذتيا المجنة، فإنو يمكف لمجنة تطبيقا إكفي حالة عدـ 

مػػػف البركتككػػػكؿ المنشػػػأ لممحكمػػػة أف ترسػػػؿ المراسػػػمة إلػػػى المحكمػػػة اإلفريقيػػػة  05/01لػػنص المػػػادة 
 .2ذلؾلحقكؽ اإلنساف كتعمـ األطراؼ ب

كتجدر اإلشارة إلى أف التدابير التحفظية المتخذة مف طػرؼ المجنػة ال تتمتػع بػالقكة اإللزاميػة 
فيذه التدابير، عبارة عف تكصيات، كنجد أف قميؿ مف الػدكؿ التػي تقػـك باتخاذىػا، فػي حػيف نجػد أف 

 .3دكؿ أخرل تتجاىميا تماما

مػػف الميثػػاؽ  58تضػػمنت المػػادة الخطيػػرة والجماعيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف:  تااإلنتياكػػحػػاالت  -13
كالشػعكب، كأثنػاء دراسػتيا لمراسػمة معينػة  اإلنسػافلحقػكؽ  اإلفريقيػةالمجنػة  أفإلػى  اإلشارة، اإلفريقي

جماعيػػة لحقػكؽ اإلنسػػاف، كيجػػب عمييػػا أف تكجػػو  خطيػػرة أك تانتياكػػاقػد تكشػػؼ ىػػذه المراسػػمة عػف 
 .دكؿ كالحككمات إلى ىذه األكضاعنظر مؤتمر رؤساء ال

أف سػػمطة المجنػػة فػػي ىػػذه الحالػػة، ىػػي سػػمطة كاشػػفة عػػف  58كالمبلحػػظ عمػػى نػػص المػػادة 
سكل لفت نظر مػؤتمر  ،اتاإلنتياكات فقط، فبل يمكف لمجنة اتخاذ أم قرار بشأف مثؿ ىذه اإلنتياك

                                                 
1

 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  98نظر المادة أ - 

 كالمتعمقة 472/14لحقكؽ اإلنساف إجابة مف جميكرية البكرندم حكؿ طمب التدابير التحفظية المتعمقة بالمراسمة رقـ  اإلفريقيةتمقت المجنة  -

Famille de feu Audace Vianney Habonarugira ، كما تمقت المجنة إجابات مف جميكرية مصر  .12/06/2015ضد البكرندم بتاريخ
المقدمة مف السيدة سامية شناف كالسيد طارؽ شناف  558/15 ة، كالمتعمقة بالمراسبلت التالية: المراسمةيتدابير طمبتيا المجنة اإلفريق 05متعمقة بػ 

المقدمة مف محمد عمي عبد الرؤكؼ عمي ممثبل  562/15، المراسمة رقـ ساف ضد جميكرية مصر العربيةالممثميف بالتحالؼ األكربي لحقكؽ اإلن
سعد عصمت محمد  576/15آخريف ضد مصر، المراسمة  07خميد عسكر ك  571/15بالكفاؽ األكربي لحقكؽ اإلنساف ضد مصر، المراسمة 

بدك عبد الحميد ضد مصر، كقد كانت إجابة مصر بشأف كؿ ىذه المراسبلت عامر مصعد ع 580/15آخريف ضد مصر، المراسمة  06الحسيني ك 
 بأف مصر تكفر محاكمة عادلة مبنية عمى إحتراـ حقكؽ اإلنساف.أنظر

40
eme

 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Op.cit., p 10. 
2

 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  118/02نظر المادة أ - 
3
 -Jean François Flauss, Notule sur les mesures provisoires devant la commission africaine des droits de 

l'homme et des peuples, revue trimestrielle des droits de l'homme, N
0
55/2003, p 927. 

 Ken Sara Winwa المجنة عمى ذلؾ ضد نيجيريا في القضية المشيكرة إلحاحبارز في رفض طمب اتخاذ تدابير تحفظية بالرغـ مف يعبر المثاؿ ال

et autres وانممذمت مه  137/94، وانتً تحمم رلمInternational Pen  139/94ضذ وٍجٍزٌا، وانمضٍت رلم Constitutinal rights 

project .ضذ وٍجٍزٌا 
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ات، كىػػذا األخيػػر يمكنػػو أف يطمػػب إلػػى المجنػػة إعػػداد اإلنتياكػػرؤسػػاء الػػدكؿ كالحككمػػات عمػػى ىػػذه 
بعد ذلؾ تقريرا مفصبل يتضمف النتائج كالتكصيات  ةالمجندراسة مستفيضة عف األكضاع كترفع إليو 

تبػػيف بكضػػكح أف  58..." الػػكاردة فػػي الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة يمكػػف.." .التػػي تكصػػمت إلييػػا، فعبػػارة
ي تقريػػر إعػػداد ىػػذه الدراسػػة المستفيضػػة مػػف المجنػػة فقػػد ال يمجػػأ السػػمطة األخيػػرة ترجػػع لممػػؤتمر، فػػ
 المؤتمر التخاذ مثؿ القرار أصبل.

فػػي ىػػذه التػػدابير كذلػػؾ فػػي الفصػػؿ  2010لعػػاـ  اإلفريقيػػةكقػػد فصػػؿ النظػػاـ الػػداخمي لمجنػػة 
مػػػف  79/02، حيػػػث تضػػػمنت المػػػادة اإلفريقيػػػةاألكؿ مػػػف البػػػاب الثالػػػث مػػػف النظػػػاـ الػػػداخمي لمجنػػػة 

إذا كانػػػت المجنػػػة فػػػي دكرة، فػػػإف قػػػرار مثػػػؿ ىػػػذه الحػػػاالت،  أفإلػػػى  اإلشػػػارةاـ الػػػداخمي لمجنػػػة النظػػػ
ات خػبلؿ اإلنتياكػارتكبػت مثػؿ ىػذه  إذامعالجة ىػذه الكضػعية يتخػذ مػف طػرؼ المجنػة بكامميػا، أمػا 

فترات لػـ تنعقػد فييػا المجنػة، فػإف قػرار معالجػة ىػذه الحػاالت، يتخػذ مػف طػرؼ مكتػب المجنػة، الػذم 
 يجب عميو أف يعمـ أعضاء المجنة اآلخريف، كيقدـ تقريرا عف الكضعية في الدكرة المقبمة.

ذا قررت المجنة أف المسألة تشكؿ انتياكات جماعية كخطيرة لحقكؽ   1فيجب عمييا: اإلنسافكا 
حػػكؿ ىػػذه الكضػػعية طبقػػا  اإلفريقػػيلفػػت نظػػر رئػػيس مػػؤتمر رؤسػػاء الػػدكؿ كالحككمػػات لبلتحػػاد  -

 مف الميثاؽ. 58/03لنص المادة 

مػف  19، حكؿ ىػذه الكضػعية طبقػا لػنص المػادة اإلفريقيلفت نظر مجمس السمـ كاألمف لبلتحاد  -
 .كاألمفبركتكككؿ مجمس السمـ 

 .اإلفريقيالمجمس التنفيذم لبلتحاد  إعبلـ -

 .اإلفريقي اإلتحادرئيس لجنة  إعبلـ -

لعػاـ  اإلنسػافلحقػكؽ  اإلفريقيػةنو كبدخكؿ النظاـ الداخمي الجديد لمجنػة أإلى  اإلشارةكتجدر 
ات الخطيرة كالجماعيػة اإلنتياكعمى أنيا في حالة  84كالمادة  118/03فقد نص في المادة  2010
 السػػالؼ 80المنصػػكص عمػػييـ فػػي  األطػػراؼيمكػػف لمجنػػة إضػػافة عمػػى لفػػت نظػػر  اإلنسػػافلحقػػكؽ 

مػػف  05/01طبقػػا لػػنص المػػادة  اإلنسػػافلحقػػكؽ  اإلفريقيػػةالمحكمػػة  اـأمػػالػػذكر يمكػػف طػػرح المسػػألة 
 .البركتكككؿ

                                                 
1

 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  80 المادةنظر أ - 
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حػػاالت أحصػػت فييػػا كجػػكد  05: ىنػػاؾ الجماعيػػة أوات الخطيػػرة اإلنتياكػػ: نمػػاذج عػػف 13-10
، كلػػـ يكػػف بإمكانيػػا سػػكل لفػػت 58طبقػػا لػػنص المػػادة  اإلنسػػافانتياكػػات خطيػػرة أك جماعيػػة لحقػػكؽ 

 نظر مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات حكؿ القضايا التالية:

كالتػػي تقػػدمت بيػػا المجنػػة الكطنيػػة لمحقػػكؽ كالحريػػات كىػػي منظمػػة غيػػر  92/74: القضػػية األوؿ -
جػػػكد مضػػػمكنيا ك  اإلفريقيػػػةالمجنػػػة  أمػػػاـحككميػػػة ضػػػد التشػػػاد، حيػػػث قػػػدمت ىػػػذه المنظمػػػة، شػػػككل 

. كقػد قػررت 1990انتياكات جماعية، كذلؾ أثناء الحرب المدنية، التي حدثت في التشاد فػي بدايػة 
حقػكؽ مقػررة فػي  05جماعيػة لحقػكؽ اإلنسػاف، شػممت انتيػاؾ  أكىناؾ انتياكػات خطيػرة  أفالمجنة 
اب ضػماف ات في عدـ احتراـ الحؽ في الحياة، التعذيب، غياإلنتياك، كتمثمت ىذه اإلفريقيالميثاؽ 

، عػػػد احتػػػراـ حريػػػة األشػػػخاصاألمػػػف كاالسػػػتقرار داخػػػؿ البمػػػد، التكقيػػػؼ كاالحتجػػػاز التعسػػػفي لعديػػػد 
 .1التعبير

مجتمعة كالمقدمػة  93/100، 91/56، 90/47، 89/25كالمتمثمة في الشكاكل  :القضية الثانية -
 Free legal assistance group, lawyers committee for human rights, Jehovah's Witness ofمػف 

Zaire, union interafricaine des droits de l'homme كالمقدمػػة ضػػد دكلػػة الزائيػػر، كتمثمػػت ىػػذه ،
منظمػات  04القضية في الكضعية التي كانت سائدة في الزائير السابقة، فيػذه الشػككل المقدمػة مػف 

، الثالثػة 1990، الثانيػة سػنة 1989قػدمت سػنة  األكلػىطكيمػة: غير حككمية مختمفة اسػتمرت لفتػرة 
، كغطػت منطقػة جغرافيػة كاسػعة، كتمثمػت ىػذه الشػكاكل فػي كجػكد 1993، الرابعة سػنة 1991سنة 

 اإلنسػاف، كأثناء دراستيا ليذه المراسبلت، تبيف لمجنة كجكد خرؽ كبيػر لحقػكؽ اإلنسافخرؽ لحقكؽ 
 .2في الزائير

 89/27مثمت في المراسبلت التي ضػمتيا المجنػة، كيتعمػؽ األمػر بالمراسػبلت كت القضية الثالثة: -
، كالمقدمػػة مػػف المنظمػػة العالميػػة ضػػد التعػػذيب كثػػبلث منظمػػات أخػػرل 93/99، 91/49، 90/46

 الػكاردة فػي الميثػاؽ اإلنسافجماعية لحقكؽ  أكحيث تبيف لمجنة بأف الكقائع تشكؿ انتياكات خطيرة 
النػازحيف إلػى ركنػدا خػبلؿ عػدة سػنكات، إضػافة  فالبكركنػدييرد ركنػدا لمرعايػا كالمتمثمة أساسا في طػ

                                                 
1
- Paul Tavernier, Op.cit., p 504.  

2
 - IBID. 
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  7، 6، 5، 4قػػػػررت المجنػػػػة كجػػػػكد انتياكػػػػات لممػػػػكاد  20إلػػػػى االحتجػػػػاز التعسػػػػفي، كفػػػػي دكرتيػػػػا 
12/04 ،12/05

1. 

 16/10/1990يخ كالمرسػػػػمة بتػػػػػػػار  90/47لمػػػتعمقػػػػػة بالمراسمة كا: القضػػػػػػػية الرابعػػػػػػػػػة -
، كخبلؿ نظرىا في المراسمة ضد الزائير lawyers committee for human right  مف كالمػػػػػػقدمػػػػػػػة

التعسفية، كالتعذيب  االحتجازقررت المجنة لفت نظر مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات حكؿ 
 المرتكبة في الزائير.

 97/196-97/164، 93/98، 91/61، 91/54كالمتعمقة بالمراسبلت  القضية الخامسة: -
ضد مكريتانيا، كنشأت الخركقات التي  Malawian association and others، كالمقدمة مف 98/210

 1990كفي نياية   ادعتيا ىذه المنظمات جراء التمييز العنصرم الممارس ضد المكريتانييف السكد
أرممة كانكا  34، كتـ تعذيبيـ كمف بينيـ تـ تكقيؼ عدد كبير مف المجمكعات االثنية في الجنكب

ات كقدمكا شككل جماعية أماـ المجنة كتـ ضـ ىذه الشكاكل مف طرؼ اإلنتياكضحايا ىذه 
 .2المجنة

 راؼ النػزاعإذا لػـ تتكصػؿ المجنػة إلػى حػؿ كدم بػيف أطػ إصدار قرار حوؿ مضػموف المراسػمة:-15
فإنيا تضع تقريرا يتضمف التكصيات التي تراىا مناسبة، ترفعو إلػى مػؤتمر رؤسػاء كدكؿ الحككمػات 

3لبلتحاد اإلفريقي
.  

 كتصدر المجنة أنكاعا مف القرارات حسب كؿ حالة: 

إذا اتضح لمجنة بعد دراستيا لمرسالة المكجية إلييػا أنيػا تكشػؼ عػف انتياكػات خطيػرة أك  :15-10
يمكنيػا كمػا  4ي، فعمييا أف تمفت نظر المؤتمر كمجمس السمـ كاألمف اإلفريقػاإلنسافجماعية لحقكؽ 

 .5مف بركتكككؿ المحكمة أف تضع القضية أماـ المحكمة اإلفريقية 05بناء عمى نص المادة 

                                                 
1
 - IBID, p 505. 

2
 - IBID, p 505. 

3
 .148، مرجع سابؽ ، ص المجػػنة اإلفريقػية لحػقوؽ اإلنسػافعزت سعد السيد،  - 

4
 مف الميثاؽ اإلفريقي. 58/01كالمادة  اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة   84نظر المادة أ - 

5
- Gérard Niyungeko, la cour africaine des droits de l'homme et des peuples: Défis et perspectives, revue 

trimestrielle des droits de l'homme, N
0
 79 ,2009, p 733. 



 

- 100 - 

 

، أحصػػت المجنػػة كجػػكد قضػػيتيف ال  30: إلػػى غايػػة دكرتيػػا  قػػرار بعػػدـ وجػػود انتياكػػات: 15-10
 1:األمركقررت إرساليما إلى المحاكـ الكطنية، كيتعمؽ  اإلنسافتمثبلف انتياكات لحقكؽ 

، كىك مكاطف نيجيرم تـ تفتيشو في مطػار ضد مصر Njokiكالمقدمة مف  11/31المراسمة رقـ  -
د، كدفػع كتمت محاكمتو كالحكـ عميو بالسجف المؤبالقاىرة، كتـ العثكر عمى مخدارت داخؿ حقيبتو، 

  نػػػو لػػػـ يسػػػتفد مػػػف محاكمػػػة عادلػػػةأتفتػػػيش حقائبػػػو يعػػػد خرقػػػا لمقػػػانكف المصػػػرم، كمػػػا  الشػػػاكي أف
نيػػا مػػف مسػػؤكلية المحػػاكـ كالحظػػت المجنػػة مػػا يمػػي:" ال يتعػػيف عمػػى المجنػػة النظػػر فػػي الكقػػائع، أل

فيتعػػيف عمػػى المجنػػة النظػػر فػػي مػػدل التطبيػػؽ الفعمػػي لقانكنيػػا بحسػػف نيػػة" كبعبػػارة أخػػرل  المصػػرية، 
، كليسػت محكمػة اسػتئناؼ تنظػر فػي اإلفريقػيجيػاز رقػابي لمميثػاؽ  أنيػاعمى  التأكيدأعادت المجنة 

 .2القرارات الصادرة عف المحاكـ الداخمية

نػػو تػػـ تكقيفػػو أكالػػذم ادعػػى تكائية ضػػد غينيػػا االسػػ Cursonمػػف المقدمػػة  15/033المراسػػمة رقػػـ  -
مػػف الشػػاكي  إلييػػاككضػػعو فػػي السػػجف نظػػرا آلرائػػو السياسػػية، كاتضػػح لمجنػػة أف المعمكمػػات المقدمػػة 

 .3غير كافية لمقكؿ بأف ىناؾ انتياكات لحقكؽ اإلنساف طبقا لمميثاؽ اإلفريقي

اإلفريقيػة منػذ نشػأتيا العديػد حيػث أصػدرت المجنػة : قرار بوجود انتياكات ألحكاـ الميثاؽ: 15-14
مػػف القػػرارات المتعمقػػة بكجػػكد انتياكػػات، كقػػررت فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف إنصػػاؼ الضػػحايا، أك أمػػر 

 .4الدكؿ بتعديؿ تشريعاتيا بما يتكافؽ كالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب

                                                 
1

كاتنجا ضد دكلة الزائير، كالتي بحثت فييا المجنة حقكؽ الشعكب في تقرير مصيرىا في سياؽ  إلقميـإلى قضية المؤتمر الشعبي  اإلشارةتجدر  - 
القضية الحديث عف ىذه المجمكعة التي تطالب باستقبلؿ كاتنجا عف الزائير)الككنغك الديمقراطية حاليا(، حيث كبعد دراسة القضية تبيف لمجنة أف 

الحقكؽ المكفكلة بمكجب الميثاؽ، كمف ثـ فإف طمب استقبلؿ كاتنجا ليس لو أساس يدعمو بمكجب ليس بيا ما يدؿ عمى حدكث انتياكات ألم مف 
 كالشعكب. اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيالميثاؽ 

، منشكر عمى 126، 125أنظر مجمكعة مختارة مف قرارات المجنة اإلفريقية، دليؿ كثائؽ اإلتحاد اإلفريقي الرئيسية عف حقكؽ اإلنساف، ص ص  -
 .14/10/2016تـ تصفحو بتاريخ   www.chr.up.ac.za/pulpاإللكتركني:  عقالمك 

2
 - Paul Tavernier, Op.cit., p 506.  

3
 - IBID 

4
 مضد دكلة البكركند بوامبامييوقضية منظمة محاموف ببل حدود نيابة عف السيد مف بيف القضايا التي فصمت فييا المجنة بكجكد انتياكات:  - 

التي تنص عمى الحؽ في محاكمة عادلة، كدعت  07/01حيث تبيف لمجنة في ىذه القضية أف دكلة البكرندم انتيكت أحكاـ المادة  2000سنة 
 2000عاـ  ضد دولة جامبيا قضية السيد جاوارا .حككمة البكرندم إلى صياغة تشريعاتيا بما يتماشى مع التزاماتيا الناشئة عف الميثاؽ اإلفريقي

الذم أزاح جاكارا عف الحكـ، كعند الفصؿ في القضية كجدت المجنة أف حككمة جامبيا  1994كتتصؿ ىذه القضية بظركؼ كتبعات انقبلب عاـ 
دثت ( كذلؾ خبلؿ الفترة التي ح26، 20/01، 13/01، 02، 12/01، 10/01، 2، 9/1، 7/02.ث، 7/1، 6، 2، 1انتيكت نصكص الميثاؽ)

 ات، كحثت حككمة جامبيا عمى صياغة قكانينيا بما يتماشى مع أحكاـ الميثاؽ.اإلنتياكفييا 

http://www.chr.up.ac.za/pulp


 

- 101 - 

 

ؿ النظػػاـ الػػداخمي بعػػد دخػػك : : قػػرار باحالػػة المراسػػمة لممحكمػػة اإلفريقيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف15-13
منػػػو عمػػػى ثػػػبلث  118، نػػػص فػػػي المػػػادة 2010لمجنػػة اإلفريقيػػػة لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف حيػػػز النفػػػاذ سػػػنة 

حػػػاالت بمكجبيػػػا يمكػػػف لمجنػػػة اإلفريقيػػػة لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف إحالػػػة المراسػػػمة المطركحػػػة أماميػػػا أمػػػاـ 
 المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف، كتتمثؿ ىذه الحاالت في:

جنة لقرار بشأف مراسػمة مقدمػة إلييػا مػف الػدكؿ أك األفػراد أك المنظمػات غيػر في حالة إصدار الم -
مػػػف الميثػػػاؽ اإلفريقػػػي لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف، كرأت المجنػػػة أف  55، 49، 48الحككميػػػة بمكجػػػب المػػػكاد 

الدكلة المعنية المشكك ضدىا، لـ تطبؽ قرارىا الصادر بشأف المراسمة، فيمكنيا في ىذه الحالة تقديـ 
 ماـ المحكمة.المراسمة أ

مػف النظػاـ الػداخمي ضػد دكلػة مػا  98فػي حالػة اتخػاذ المجنػة لتػدابير تحفظيػة طبقػا لػنص المػادة  -
كرأت المجنة أف ىذه الدكلة لـ تقػـ باتخػاذ التػدابير التػي طمبتيػا المجنػة، فػيمكف كػذلؾ لمجنػة فػي ىػذه 

 الحالة إحالة المسالة أماـ المحكمة.

مف النظاـ الداخمي إحالة المسالة أمػاـ المحكمػة اإلفريقيػة  84/02يمكف لمجنة طبقا لنص المادة  -
مػػف الميثػػاؽ  58فػػي حالػػة كجػػكد انتياكػػات خطيػػرة أك جماعيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف طبقػػا لػػنص المػػادة 

 اإلفريقي.

إحالػة المراسػمة أمػاـ المحكمػة إذا رأت ضػركرة فػي  118/04كما يمكػف لمجنػة طبقػا لػنص المػادة  -
 ذلؾ.

كفػػي ىػػذا اإلطػػار تجػػدر اإلشػػارة إلػػى المراسػػمة المقدمػػة مػػف المجنػػة اإلفريقيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف 
كالشعكب ضد كينيا، حيث قدمت ىذه المراسمة أكال أمػاـ المجنػة اإلفريقيػة لحقػكؽ اإلنسػاف تحػت رقػـ 

 Centre for minority rights development et minority rights groupمػػف طػػرؼ  381/09

international(au nom de la communauté endrois de la foret de mau forest)  ضػد كينيػا، كقامػت ،
بسػبب  12/07/2012فػي  اإلنسػافلحقػكؽ  اإلفريقيػةالمحكمػة  أمػاـبإرساؿ القضػية  اإلفريقيةالمجنة 

عدـ احتراـ الدكلة المعنية لطمب المجنة المتعمؽ باتخاذ تدابير تحفظية، كنظرا لبلنتياكات الجماعيػة 

                                                                                                                                                         

 122، 121=أنظر مجمكعة مختارة مف قرارات المجنة اإلفريقية، دليؿ كثائؽ اإلتحاد اإلفريقي الرئيسية عف حقكؽ اإلنساف، القضية األكؿ ص ص 
 .14/10/2016تـ تصفحو بتاريخ   www.chr.up.ac.za/pulpاإللكتركني:  ع، منشكر عمى المكق132-126القضية الثانية ص 

http://www.chr.up.ac.za/pulp
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، 02المػكاد لنصػكص المحكمػة تطبيقػا  أمػاـ، كقد أرسمت المجنة الشككل اإلنسافأك الخطيرة لحقكؽ 
مف نظاـ المحكمة لعػاـ  29/03ادة .أ مف البركتكككؿ المنشأ لممحكمة، إضافة إلى الم05/01، 03

 .1لحقكؽ اإلنساف اإلفريقيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  03، 118/02 84/02كالمكاد  2010

مف النظاـ الداخمي لمجنة عمى أف قرارات المجنػة  111/01نصت المادة : مراجعة قرار المجنة -10
مجمكعػػة مػػف ة، كذلػػؾ بتػػكافر يمكػػف مراجعتيػػا بنػػاء عمػػى طمػػب أحػػد األطػػراؼ أك بمبػػادرة مػػف المجنػػ

 2الشركط:

المجنػة مػف أف الشػككل تتعمػؽ بكشػؼ أفعػاؿ لػـ يكػف لمجنػة اك احػد األطػراؼ عمػـ  تتأكػد أفيجب  -
 .اإلىماؿيككف الجيؿ بيا نتيجة  كأالبيا، 

 أشير مف اكتشاؼ المعمكمات الجديدة. 06يجب أف يقدـ الطمب خبلؿ ميمة  -

المجنة مػف كػؿ سػبب مقنػع أك كضػعية معينػة، لتبريػر مراجعتيػا لمقػرار، كذلػؾ بمػا  تتأكديجب أف  -
 كالشعكب. اإلنسافيتفؽ كالعدالة، كالمساكاة كاحتراـ حقكؽ 

 سنكات مف إلصدار المجنة لقرارىا. 03ال يمكف قبكؿ أم طمب بعد فكات ميمة  -

ضمنا اإلشارة إلى المدة التػي كالمبلحظ أف الميثاؽ اإلفريقي ككذا النظاـ الداخمي لمجنة لـ يت
يجب عمى المجنة إصدار قرارىػا بشػأنيا، كفػي ىػذا إجحػاؼ فػي حػؽ األفػراد، إضػافة إلػى أف قػرارات 
المجنػػة ال تتمتػػع بػػالقكة اإللزاميػػة، فيػػي قػػرارات كاشػػفة فقػػط عػػف مػػدل احتػػراـ أك عػػدـ احتػػراـ دكلػػة مػػا 

 ألحكاـ الميثاؽ اإلفريقي.

لمتخػػػذة مػػػف طػػػرؼ المجنػػػة، عبػػػارة عػػػف تكصػػػيات ترفػػػع لمػػػؤتمر أف القػػػرارات كالتػػػدابير ا كمػػػا
رؤسػاء الػدكؿ كالحككمػات، كبالتػالي فػػإف أقصػى عقكبػة يمكػف تكقيعيػػا عمػى الدكلػة المنتيكػة ألحكػػاـ 

3الذم ال تممؾ المجنة حتى سمطة نشره إال بعد مكافقة المؤتمرك نشر التقرير  ىيالميثاؽ اإلفريقي، 
. 
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eme
 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, OP, cit,. p 10. 

2
 .2010النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ مف  111/02أنظر المادة  - 

3
 .149، مرجع سابؽ ، ص المجػػنة اإلفريقػية لحػقوؽ اإلنسػافعزت سعد السيد،   - 
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 المطمب الثالث

 المجنة في النظر في التقارير إختصاصات

يعػػد نظػػاـ التقػػارير الدكريػػة مػػف أىػػـ كسػػائؿ ترقيػػة كحمايػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف كأكثرىػػا قبػػكال لػػدل 
، لػذلؾ ألػػـز الميثػػاؽ 1الػدكؿ كلػػذلؾ فيػك سػػمة مشػتركة تقريبػػا بػػيف كافػة االتفاقيػػات العالميػة كاإلقميميػػة

الدكؿ األطراؼ بتقديـ تقارير دكريػة حػكؿ  منو 62اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بمكجب المادة 
 عمييا في الميثاؽ. صاإلجراءات التي يتـ اتخاذىا، بيدؼ تكريس الحقكؽ كالحريات المنصك 

المجنػػػػة كالمتعمقػػػػة بتمقػػػػي كنظػػػػر التقػػػػارير المقدمػػػػة مػػػػف الػػػػدكؿ  إختصاصػػػػاتكلمتفصػػػػيؿ فػػػػي 
شػػػكؿ ومحتػػػوى ع األكؿ، ، نتنػػػاكؿ فػػػي الفػػػر فػػػرعيفاألطػػػراؼ فػػػي الميثػػػاؽ سنقسػػػـ ىػػػذا المطمػػػب إلػػػى 

 .نتناوؿ مناقشة المجنة لمتقارير، كفي الفرع الثاني التقارير

 الفرع األوؿ

 شكؿ ومحتوى التقارير

تتعيد كؿ دكلة قي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب عمى أف :" يمف الميثاؽ اإلفر  62نصت المادة 
تقريرا حكؿ التدابير طرؼ بأف تقدـ كؿ سنتيف اعتبارا مف تاريخ سرياف مفعكؿ ىذا الميثاؽ 

التشريعية أك التدابير األخرل التي تـ اتخاذىا، بيدؼ تحقيؽ الحقكؽ كالحريات التي يعترؼ بيا 
 الميثاؽ"

                                                 
1

 35لعرج سمير، مرجع سابؽ، ص  - 
الدكلية  اإلتفاقيةىك األسمكب األكثر إتباعا مف أجؿ اإلشراؼ كالرقابة عمى االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، كقد كانت  نظاـ التقاريريعد  -

لجنة خاصة ىي  إختصاصفي مجاؿ حقكؽ اإلنساف، تنص عمى  ة، أكؿ اتفاقية مف اتفاقيات األمـ المتحد 1965لمناىضة التمييز العنصرم لعاـ 
في النظر في تقارير الدكؿ األطراؼ ، كقد شكؿ ىذا األسمكب المستخدـ مف المجنة في فحص التقارير نمكذجا  التمييز العنصريلجنة القضاء عمى 
األخرل كفي مقدمتيا المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف. انظر محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسى، مرجع سابؽ، ص  اإلتفاقيةاحتذت بو المجاف 

إلى  177، ص 1998، دار النيضة العربية، القاىرة حماية حقوؽ اإلنساف في إطار األمـ المتحدةصاـ محمد أحمد زناتي، .أنظر أيضا ع255
225. 
أف الدوؿ تمتـز بتقديـ تقارير بشاف التدابير التي اتخذتيا إلعماؿ الحقوؽ والحريات مف الميثاؽ العربي عمى "  48/01نصت المادة   -

 ".ثاؽ، وبياف التقدـ المحرز لمتمتع بياالمنصوص عمييا في المي
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يتبيف أف الميثاؽ لـ يبيف الجياز المخكؿ لو دراسة التقارير  62مف خبلؿ نص المادة 
دكرتيا الثالثة التي عقدت في  المقدمة مف الدكؿ األطراؼ، األمر الذم دفع بالمجنة اإلفريقية في

إلى إصدار تكصية إلى مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات تطمب  1988أفريؿ  28-18الغابكف بيف 
، كأف يسمح ليا بتقديـ مبادئ 62فحص التقارير الدكرية طبقا لنص المادة  إختصاصمنو منحيا 

كصية، ك دعا الدكؿ األطراؼ تكجييية متعمقة بشكؿ كمحتكل التقارير، كاستجاب المؤتمر ليذه الت
في الميثاؽ بتقديـ تقارير منتظمة إلى المجنة، كىذا ما سمح لمجنة تطكير نظاميا المتعمؽ بدراسة 

مبادئ  26/10/1988-17.كاعتمدت المجنة اإلفريقية في دكرتيا الرابعة في القاىرة مف 1التقارير
 .2تكجييية تتعمؽ بشكؿ كمحتكل التقارير

عمى أنو :"  2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  73/01كما نصت المادة 
مف الميثاؽ ككذا الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ المرأة في إفريقيا، فإنو يجب عمى  62تطبيقا لنص المادة 

الدكؿ األطراؼ أف تمتـز بالمبادئ التكجييية لمجنة عند إعدادىا لمتقارير المتعمقة بالتدابير المتخذة 
حكاـ الميثاؽ اإلفريقي، ككذا التطكرات الحاصمة، كما يجب أف يبيف التقرير الصعكبات لتطبيؽ أ

 ".التي كاجيت الدكلة لتطبيؽ أحكاـ الميثاؽ اإلفريقي

مف النظاـ الداخمي لـ يأت بالجديد حكؿ ما يجب أف  73/01فالمبلحظ أف نص المادة 
 .3تكجييية لمجنةتتضمنو التقارير، بؿ المادة نفسيا تحيؿ إلى المبادئ ال

                                                 
1
 - Paul Tavernier, Op.cit., p 467.  

2
 -02

eme
 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples 1988  

3
لـ يبيف ىك اآلخر كال ك منو عمى التزاـ الدكؿ بتقديـ تقارير،  48نص في المادة  2004اإلنساف لعاـ إلى أف الميثاؽ العربي لحقكؽ  اإلشارةتجدر  - 

شكؿ كمحتكل التقارير الكاجب تقديميا، بؿ نجد أف المجنة نفسيا ىي مف كضعت في  2014لعاـ العربية  اإلنسافالنظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ 
دئ التكجييية المتعمقة بشكؿ كمحتكل التقارير المطمكب تقديميا مف الدكؿ األطراؼ المبا 09/07/2009 -06اجتماعيا الثاني المنعقد خبلؿ الفترة 
، عمما بأف ىذه المبادئ أكدت أنو 08/09/2009الذم عمـ ىذه المبادئ عمى الدكؿ األطراؼ آنذاؾ بتاريخ  06بالميثاؽ كأقرتيا بمكجب القرار رقـ 

ىا أف تقدـ معمكمات حكؿ مدل تضميف تقريرىا لمعمكمات مف مصادر غير حككمية.كفي ينبغي عمى الدكؿ األطراؼ بالميثاؽ عند تقديـ تقارير 
بشأف تطكير المبادئ التكجييية كاالسترشادية  143اتخذت المجنة قرارىا رقـ  2014 01/01-29اجتماعيا الخامس كالعشريف المنعقد خبلؿ الفترة 

-29اإلنساف العربية في اجتماعيا الخامس كالعشركف المنعقد خبلؿ الفترة .كما اتخذت لجنة حقكؽ إلعداد التقارير مف الدكؿ األطراؼ
بشأف إقرار المبادئ التكجييية المتعمقة بتقديـ تقارير منظمات المجتمع المدني، ككانت ىذه ىي المرة األكلى بتاريخ  144قرارىا رقـ  01/01/2014

لمدني سكاء مف حيث تقديـ التقارير المكازية أك تقديـ المساىمات الشفيية،كعمى المجنة التي تخصص فييا المجنة دليؿ خاص بمشاركة المجتمع ا
 11-9المنعقد خبلؿ الفترة  37اتخذت المجنة في اجتماعيا  2014خمفية مشاركة منظمات المجتمع المدني في دكرات المجنة منذ نياية عاـ 

= يخص  مف الخطكط االسترشادية كالتكجييية إلعداد التقارير المقدمة إلييا فيما بشأف اعتماد النسخة المنقحة كالمعدلة 242قرارىا رقـ  01/2016/
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كفي النظاـ  اإلفريقينظرا لعدـ النص في الميثاؽ أوال: المبادئ التوجييية الخاصة بالتقارير: 
عمى ما يجب أف تتضمنو تقارير الدكؿ، فإنو بناء عمى  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةالداخمي لمجنة 
.ب، رأت المجنة أنو مف الضركرم كضع بعض التكجييات العامة، كىذه 45/01نص المادة 

 1التكجييات تبيف شكؿ كمحتكل التقارير تتمثؿ في:

يتضمف تذكير مختصر بتاريخ الدكلة، كنظاميا السياسي كالقانكني  أفرير األكلي، يجب التق -
 لعبلقة بيف مختمؼ السمطات الحككمية.كا

 اإلجراءاتيجب أف يحتكم التقرير األكلي كذلؾ الكثائؽ األساسية، خاصة الدستكر، كقانكف  -
 حقكؽ اإلنساف. أحكاـىـ أالجزائية، ك 

التي انضمت إلييا الدكلة كالتدابير المتخذة لتطبيقيا في نظاميا  اإلنسافأىـ صككؾ حقكؽ  -
 الداخمي.

) الحقكؽ المدنية كالسياسية، االقتصادية اإلفريقيكيفية تطبيؽ الدكلة لمحقكؽ المحمية بالميثاؽ  -
 كاالجتماعية كالثقافية، الحقكؽ الجماعية(.

 المعكقيف(.ك  )النساء، األطفاؿجيكد الدكلة فيما يخص تحسيف ظركؼ الفئات التي ذكرىا الميثاؽ -

 تشجيع تجانسيا؟ما ىي التدابير المتخذة لحماية العائمة ك  -

 لضماف احتراـ الحقكؽ الفردية؟ ما ىي الجيكد المبذكلة -

الصعكبات التي تكاجو تطبيؽ أحكاـ الميثاؽ)الظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية  -
 ؟لمدكلة(

 ؽ كالمتعمقة بتعميـ حقكؽ اإلنساف؟مف الميثا 25مدل احتراـ المادة  -

الدكلة في عبلقاتيا الدكلية كخاصة ما تعمؽ بضماف مدل استخداـ أحكاـ الميثاؽ مف طرؼ  -
 ؟احترامو

 كؿ معمكمات أخرل متعمقة بتطبيؽ كترقية الميثاؽ. -

                                                                                                                                                         

رتقاء بو امية، كذلؾ بيدؼ تطكير عمميا كاالمتابعة المبلحظات كالتكصيات الخت يخص مشاركة المجتمع المدني في أعماؿ المجنة، ككذلؾ فيما= 
 .كفقا لمممارسات الدكلية الفضمى المتبعة في ىذا الشأف

1
 - Mutoy Mubiala , le système régional africain des droits de l'homme, Bruxelles Bruylant, 2005, pp 72,73. 
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مف الميثاؽ، ككفقا لممبادئ  62تقـك الدكؿ بإعداد التقارير كفقا لنص المادة : إعداد التقارير ثانيا:
تسعى الدكؿ إلى تقديـ ىذه التقارير التكجييية المتعمقة بشكؿ كمحتكل التقارير الصادرة عف لمجنة، ك 

، كالدكؿ التي تسعى إلى إعداد تقرير في المستكل المطمكب كالذم، يخمؽ بعد في الكقت المحدد ليا
ذلؾ حكار بناء بيف أعضاء المجنة كممثمي الدكؿ، يجب أف يسير عمى إعداده أشخاص ذكك دراية 

 ي ىذه المياديف.كخبرة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، كمشيكد ليـ بالكفاءة ف

كفػػػي الحػػػاالت ال تكػػػكف الػػػدكؿ األعضػػػاء قػػػادرة عمػػػى الكفػػػاء بالتزاماتيػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ بتقػػػديـ 
يمكػػف لممنظمػػات غيػػر الحككميػػة أف تعمػػؿ عمػػى تشػػجيع حككماتيػػا عمػػى الكفػػاء بيػػذا  فإنػػوالتقػػارير، 

االلتزاـ في المكعد المحدد، كيمكف كذلؾ أف تقـك ىذه المنظمات بتزكيد الدكلة بالمعمكمات التكميمية 
  المتعمقػػػة بتنفيػػػذ المعاىػػػدة كالتػػػي تكػػػكف ىػػػذه المنظمػػػات قػػػد جمعتيػػػا مػػػف خػػػبلؿ ممارسػػػتيا ألنشػػػطتيا

 .1يمكف لممنظمات غير الحككمية أف تعمؿ بالمشاركة مع الدكلة مف أجؿ تنفيذ المعاىدة كبذلؾ

يعكس الكاقع العممي لمتقارير المقدمة مف ثالثا: نماذج عف التقارير المقدمة مف الدوؿ األطراؼ: 
الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ، أف ىناؾ نقصا كبيرا يعترم ىذه التقارير كذلؾ مف حيث شكميا 

 اىا كمف ىذه التقارير:محتك 
حيث قدمت غانا تقريرىا األكؿ لمجنة اإلفريقية لحقكؽ التقرير األوؿ المقدـ مف دولة غانا : -10

، كالذم تـ فحصو في 1992المنعقدة في بانغكؿ بغامبيا في أكتكبر  12اإلنساف، كذلؾ في دكرتيا 
مناقشة المجنة لمتقرير  ، حيث أف لدل1993المنعقدة في أديس أباب في ديسمبر  14الدكرة 

بحضكر الممثؿ الغاني، كضع أعضاء المجنة العديد مف األسئمة لتكممة النقص الكارد في التقرير 
 .2لـ يحدث كرد الممثؿ الغاني بأنو سيتـ مكافاة المجنة بيا الحقا كىك ما

الشديد  كما اعتبرت المجنة ىذا التقرير مثاال عف التقارير السيئة، كذلؾ لتميزه باالختصار
، حيث لـ يمنح لمجنة أية حيث تككف مف خمس صفحات كنصؼ، كعدـ احترامو لتكجييات المجنة

                                                 
1

 دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، المنظمات الدولية غير الحكومية في القانوف الدولي بيف النظرية والتطورعمر سعد اهلل ،  - 
 .193ص ، 2009

2
 .270، مزجع سابك، ص مصطفى محمد عبد الغفار يكسؼ - 
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معمكمات عف الحقكؽ التي تضمنيا الميثاؽ اإلفريقي، كعدـ تطرقو لمصعكبات التي تكاجييا الدكلة 
 .1لتنفيذ أحكاـ الميثاؽ

عشر، شاب ىذا التقرير نقص كالذم لـ يقدـ إال في الدكرة الثامنة  التقرير األوؿ لتونس: -10
كبير إلى الحد الذم دفع بالمجنة إلى إصدار تكصية لممثؿ القانكني لتكنس، تدعكه فييا إلى إعداد 

 .2تقرير إعدادا جيدا كفقا لمنمكذج الذم كضعتو المجنة
: كيشبو ىذا التقرير تقرير غانا أك أسكء منو، حيث جاء مختصرا التقرير األوؿ لنيجيريا -14

متككف مف ستة صفحات، تضمنت كصفا جد مختصر لمنظاـ القضائي النيجيرم، كنسخة مف 
أف ىذا التقرير ىك إىانة  Frans Viljoenالفيرس الخاص بدستكر نيجيريا، حيث اعتبر األستاذ 

 .3لمجنة

 الفرع الثاني

 قاريرمناقشة المجنة لمت

قبؿ مناقشة التقرير، يقـك أميف المجنة بإعبلـ الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ بتاريخ افتتاح 
الدكرة كمدة كمكاف الدكرة التي يتـ مف خبلليا فحص التقارير، كيجب عمى الدكؿ األطراؼ أف 

كبالتالي فإف مناقشة تقرير الدكلة  .4ترسؿ ممثميف عنيا لجمسات المجنة مف أجؿ مناقشة التقرير
الطرؼ يمر بالحكار البناء بيف المجنة كممثمي الدكؿ األطراؼ، كبحضكر المنظمات غير 

 مبلحظات ختامية حكؿ تقرير الدكلة. بإصدارالحككمية، كينتيي 

يبدأ  المجنة لمتقارير، كالذم، لحضكر مناقشة تقـك الدكلة بإرساؿ ممثميف عنيا أوال: الحوار البناء:
بتعييف مقرر مف طرؼ رئيس المجنة، كيقـك المقرر بتحضير األسئمة التي ستطرح عمى ممثمي 

سيناقش فييا  كلة المعنية كذلؾ قبؿ الدكرة التيالدكلة صاحبة التقرير، كترسؿ ىذه األسئمة إلى الد
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 .40لعرج سمير، مرجع سابؽ، ص  - 

2
 .270، مزجع سابك، ص مصطفى محمد عبد الغفار يكسؼ - 
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ذا التقديـ بأسئمة كعند بدء المجنة في مناقشة التقرير، يقدـ ممثمي الدكلة تقريرىـ باختصار، كيتبع ى
جابات مف ممثمي الدكؿ  عف األسئمة التي أعدتيا المجنة، ككذا أسئمة أعضاء مف أعضاء المجنة كا 

مف  كذلؾ في شكؿ حكار بناء، كيسمح ىذا الحكار ألعضاء المجنة مف فيـ التقدـ المحرزالمجنة، 
ضافة إلى طرؼ الدكلة في مجاؿ الحقكؽ كالحريات المنصكص عمييا بمكجب الميثاؽ، إ

الصعكبات التي تكاجو الدكلة أثناء إعماليا لنصكص الميثاؽ كما يسمح الحكار البناء لمجنة كذلؾ 
بإعطاء نصائح كتكجييات لمدكلة الطرؼ فيما يتعمؽ بالطرؽ كالكسائؿ التي بمكجبيا يتـ تحسيف 

 .1الكضعية

ؿ، لـ يرقى في كثير أف الحكار البناء بيف أعضاء المجنة كممثمي الدك  إلى اإلشارةكتجدر 
مف األحياف إلى الحكار الحقيقي الذم ييدؼ إلى تفيـ الصعكبات كاقتراح الحمكؿ، كيظير ذلؾ مف 
  زاكيتيف إما مف زاكية مستكل ممثمي الدكؿ الذيف يككنكف غير أكفاء، أك بسبب غيابيـ أصبل

الذيف ممثميف عف الدكؿ  ؿكأك إضافة إلى أف طبيعة الحكار البناء تتميز في غالب األحياف بالحذر، 
بأف  Nguema كانكا لبلثنيف سفراء، كقد صرح المفكض تقدمكا أماـ المجنة في دكرتيا التاسعة

بحذر كأضاؼ:" لدم إحساس بأف الجمسة كانت جد دبمكماسية،  ـىذيف الممثميف تمت معاممتي
...أظف بأنو يجب عمينا خمؽ حكار، كبعبارة أخرل  نسمع طرؼ، ثـ الطرؼ اآلخر، كبعد ذلؾ نقـك

 .2ال يجب عمينا أف نعامميـ كدبمكماسييف بؿ كقانكنييف"

اؿ، فقد أشادت مع ممثميف ذكك مستكل ع تقاريرإال أف ىذا ال يعني أف المجنة لـ تعالج 
بالمستكل العالي ، 2015نكفمبر  18-04 )غامبيا(المنعقدة ببانغكؿ 57أثناء دكرتيا العادية المجنة 

بعض الدكؿ، كالمشكؿ خاصة مف كزراء مف قطاعات مختمفة، كنكاب كمؤسسات  لممثميكالمتنكع 
مكا تقارير كينيا كطنية لحقكؽ اإلنساف، كما رحبت المجنة بالتمثيؿ النسكم لمممثميف الذيف قد

                                                 
1
 - Mutoy Mubiala, Op.cit., p 73. 

2
 - Paul Tavernier, Op.cit., p525 
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كبكركينافاسك، كما الحظت المجنة برضا بأف جميكرية سيراليكف تـ تمثيميا بممثميف مف مستكل 
 .1كزارم

التقارير المقدمة مف ماالكم كأكغندا كالنيجر، كالتي أشادت المجنة  إلى باإلضافةىذا 
الذم قدـ تقرير جيبكتي، ماالكم   بممثمييـ الذيف كانكا كزراء، إضافة إلى ارتياحيا لمتمثيؿ النسكم

 .2النيجر، نيجيريا، أكغندا كالسنغاؿ

يعتبر غياب ممثمي الدكؿ عند بحث المجنة لمتقارير مف بيف  ثانيا: عدـ حضور ممثمي الدولة:
الصعكبات كالمشاكؿ التي تقؼ أماـ المجنة اإلفريقية، كتحد مف نجاعة عمميا في إعماؿ الحقكؽ 

اإلفريقي. كقد طرحت فكرة غياب ممثمي الدكؿ عف الدكرة التي ستناقش فييا المقررة في الميثاؽ 
، حيث تـ التساؤؿ فيما إذا كاف 1991التقارير في الدكرة التاسعة لمجنة المنعقدة بنيجريا في مارس 

 لزاما عمى الدكلة أف ترسؿ ممثبل عنيا أثناء مناقشة المجنة لتقرير الدكلة الطرؼ.

)رئيس المجنة آنذاؾ( إلى أف الميثاؽ اإلفريقي لـ يتضمف Umozurikeحيث ذىب المفكض 
 إلى كجكب حضكر ممثؿ الدكلة، لكف يدعك الدكلة إلرساؿ ممثؿ عنيا، أما المفكض بدكم اإلشارة

فيرل أنو انطبلقا مف ركح كمعني مناقشة التقرير، فإف عمى الدكلة كاجب الحضكر، كذلؾ مف أجؿ 
 .3خمؽ حكار بناء

حضكر ممثمي الدكؿ إلى دكرات المجنة لمناقشة التقارير، تأخيرا كبيرا في  كقد شكؿ عدـ
عمؿ المجنة، حيث كانت في كؿ دكرة تؤجؿ مناقشة التقارير إلى دكرات الحقة، بالنسبة لمدكؿ التي 

، حيث المجنة أماـال ترسؿ ممثميف عنيا، ففي حاالت عديدة لـ ترسؿ الدكؿ كال ممثؿ عنيا لتمثيميا 
كأجمت دراسة تقارير  12ش المجنة تقارير الرأس األخضر، كنيجيريا كالطكغك، خبلؿ دكرتيا لـ تناق

، كما أف تقارير جزر 16ىذه الدكؿ، حيث لـ تناقش المجنة تقرير الرأس األخضر إال في الدكرة 
لـ تناقش، بسبب  17مكريس كالمكزمبيؽ كالسيشؿ، كالتي كانت مبرمجة لمناقشتيا خبلؿ الدكرة 

                                                 
1
 -39

eme
 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 57eme session 

ordinaire, 04-18/11/2015, p 05.  
2
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، كتمت مناقشة تقرير جزر 19ممثميف عف الدكؿ، كلـ يناقش تقرير المكزمبيؽ إال في الدكرة  غياب
20مكريس في الدكرة 

1. 

إف تأجيؿ المجنة لمنظر في تقارير الدكؿ قد يفسر مف زاكيتيف، األكلى ىي رغبة المجنة في 
بالمساعدة مف خبلؿ إلعماؿ الحقكؽ، كمدىا خمؽ حكار بناء ىدفو تذليؿ الصعكبات أماـ الدكلة 

المبلحظات المقدمة كالمشكرة المقدمة مف أعضاء المجنة، أما الزاكية الثانية فتتمثؿ في أف ىذا 
التأجيؿ سينجر عنو تراكـ لمتقارير أماـ المجنة كصعكبة فحصيا، خاصة إذا أجؿ أكثر مف مرة، 

و معمكمات قديمة، خاصة كما أف المعمكمات المقدمة في التقرير ربما يمر عنيا زمف تصبح بمكجب
 .2في ظؿ الكقت الراىف الذم يتميز بالترسانة التشريعية السريعة كالمتطكرة

، فقد أشار بكضكح إلى أف الدكؿ 2010أما بعد اعتماد النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ 
مجنة تقرير التي ال تستجيب لدعكة المجنة في إرساؿ ممثميف عنيا إلى الدكرة التي ستناقش فييا ال

تمؾ الدكلة، فإف معالجة التقرير تؤجؿ إلى الدكرة المقبمة، فإف رفضت الدكلة إرساؿ ممثميف عنيا 
 .3بالرغـ مف التأجيؿ، فإف المجنة تقـك بمعالجة التقرير في غياب ممثمي الدكؿ

 ة التقاريرثالثا: مساىمة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات غير الوطنية لحقوؽ اإلنساف أثناء دراس

بعض اتفاقيات حقكؽ اإلنساف النص عمى مشاركة المنظمات غيػر الحككميػة لػدل  تضمنت
النظر في تقارير الدكؿ، حيث ترخص ليا إعداد تقارير مكازيػة لتمػؾ التػي تقػدميا الػدكؿ عنػد عمميػة 

لمقيػػاـ  تنفيػػذ االتفاقيػػات فػػي البمػػد المعنػػي، كتكتسػػي ىػػذه التقػػارير أىميػػة بالغػػة، ككنيػػا تمثػػؿ فرصػػة
، كأنيػػا تتمحػػكر حػػكؿ الميػػاديف التػػي يظيػػر فييػػا بمراجعػػة شػػاممة لمتػػدابير المتخػػذة مػػف طػػرؼ الدكلػػة

 .4التقرير نقصا في المعمكمات، كلذلؾ تأخذ تقارير ىذه المنظمات شكؿ المعمكمات الحديثة
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كتكتسي ىذه التقارير أىمية كبيرة ككنيا تمكف المجنة مف التأكد مف مػدل صػحة مػا كرد فػي 
تقارير الدكؿ، ألف ىذه األخيرة غالبا ما تقتصر تقاريرىا عمى مجرد عرض لقكانينيا الداخمية المتفقة 

تػدخؿ فػي  المعنية، إضافة إلى أف ىذه التقارير تكػكف فػي غالبيػا شػكمية دكف أف اإلتفاقيةمع أحكاـ 
جػػػكىر التزاماتيػػػا ككيفيػػػة إعماليػػػا ليػػػا فػػػي نظاميػػػا القػػػانكني الػػػداخمي كنػػػادرا مػػػا تػػػأتي ىػػػذه التقػػػارير 

 .1متضمنة نقدا كمراجعة ألكضاع الحقكؽ مكضكع التقرير مف جانب الدكؿ

، لـ يبػيف مػا يشػير بكضػكح مشػاركة اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيكتجدر اإلشارة إلى أف الميثاؽ 
المنظمػػػات غيػػػر الحككميػػػة كالمؤسسػػػات الكطنيػػػة أثنػػػاء دراسػػػة المجنػػػة لمتقػػػارير المقدمػػػة مػػػف الػػػدكؿ 

نما نجػد النظػاـ الػداخمي لمجنػة األطراؼ ، سػد الػنقص المكجػكد فػي الميثػاؽ 2010لعػاـ  اإلفريقيػة، كا 
خػػػر يريػػػد المسػػػاىمة فػػػي مناقشػػػة كأشػػػار بكضػػػكح ، إلػػػى أف المؤسسػػػات كالمنظمػػػات أك أم طػػػرؼ آ

التقريػػر، أف يقػػدـ مسػػاىماتو كالمتمثمػػة فػػي التقػػارير المكازيػػة إلػػى أمػػيف المجنػػة، عمػػى أف يكػػكف ذلػػؾ 
 .2يكما عمى األقؿ قبؿ مناقشة التقرير 60خبلؿ 

 العالميػػةبػػالمؤتمرات  الخاصػػةبنشػػاطات المتابعػػة  تتعمػػؽمعمكمػػات  التقػػارير تضػػـأف  كيجػػب
باألطفاؿ )نيكيكرؾ( كالمؤتمر  القمة العالمي المعنيكمؤتمر  االجتماعية التطكراتلحقكؽ اإلنساف، ك 

األرض )ريػك(، كمػؤتمر  ، كقمة)بكيف(العالمي(، كمؤتمر المرأة فيينا) 1993العالمي لحقكؽ اإلنساف
االسػػػػتغبلؿ فػػػي التجػػػػارة  العػػػػالمي ضػػػد)ككبنيػػػػاغف(، كالمػػػؤتمر  العػػػالمي لمتنميػػػػة االجتماعيػػػة القمػػػة

، كمػػا تركػػز ىػػذه التقػػارير عمػػى مصػػادر األلفيػػةالجنسػػي ة )سػػتككيكلـ( باإلضػػافة إلػػى أىػػداؼ التنميػػة 
المعمكمػػػات التػػػي تشػػػمؿ التشػػػريع الحػػػالي كالتقػػػارير الحككميػػػة حػػػكؿ تنفيػػػذه، إضػػػافة إلػػػى األبحػػػاث 

دمػػة فػػي تقػػارير المنظمػػات المنشػػكرة الصػػادرة عػػف الحككمػػات أك الجامعػػات. كتػػأتي المعمكمػػات المق
غير الحككميػة، مرتبطػة بشػكؿ مباشػر بتحميػؿ لتنفيػذ االتفاقيػات، كمرفقػة بشػكؿ كاضػح بػالمكاد التػي 

   .3تتعرض لمخرؽ

                                                 
1

 .260مرجع سابؽ ، ص  ، المصادر ككسائؿ الرقابة :القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ، د خميؿ المكسىمكمح محمد يكسؼ عمكاف - 
2

 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  74/02أنظر المادة  - 
3

 .190عمر سعد اهلل، المنظمات الدكلية غير الحككمية في القانكف الدكلي بيف النظرية كالتطكر، مرجع سابؽ، ص  - 



 

- 112 - 

 

كقبػػؿ تقػػديـ أم شػػكؿ مػػف المعمكمػػات المكتكبػػة، ينبغػػي عمػػى المنظمػػات غيػػر الحككميػػة أف 
 1تككف عمى عمـ بالنقاط التالية :

لػى أم مػدل أعربػت مكقؼ الدكلة مف حيث ال .0 تصػديؽ عمػى الصػؾ المعنػي أك االنضػماـ إليػو، كا 
 ػمى أحكاـ المعاىدة.عػ –فػي حالة التصديؽ أك االنضماـ   –الدكلة عف تحفظات 

مكعد تقديـ التقرير التالي لمدكلة، كمكعد انعقاد الدكرة التاليػة لمجنػة، كليػذا فمػف الميػـ لممنظمػات  .0
عمى اتصاؿ منتظـ مع أمانة المجنة التي تعنييا كذلؾ فػي األشػير الدكلية غير الحككمية، أف تككف 

 .السابقة عمى كؿ دكرة
القضػػايا الرئيسػػية التػػي يجػػرم أك جػػرل النظػػر فييػػا، فمػػف الميػػـ بالنسػػبة لممنظمػػات الدكليػػة غيػػر  .4

الحككميػػػة أف تكػػػكف عمػػػى عمػػػـ بمحتكيػػػات التقػػػارير السػػػالفة لمػػػدكؿ األطػػػراؼ، ككػػػذلؾ المبلحظػػػات 
 السابقة كقكائـ القضايا السابقة.الختامية 

 المبادئ التكجييية الخاصة بتقديـ التقارير لكؿ ىيئة مف ىيئات المعاىدات. .3

كقد ساىمت المنظمات غير الحككمية في أنشطة المجنة المتعمقة بدارسة التقارير، حيث 
كؿ األطراؼ قامت ىذه المنظمات في عديد المرات بتقديـ تقارير مضادة لمتقارير المقدمة مف الد

، ففي كساعدت ىذه التقارير في فيـ الكضع الحقيقي إلعماؿ حقكؽ اإلنساف داخؿ البمد المعني
بأديس أبابا، كأثناء فحصيا لتقرير دكلة غانا، قدمو  1993المنعقدة في ديسمبر  14دكرة المجنة 

                                                                                                                                                         

 0114لحقػػوؽ اإلنسػػاف فيينػػا  المػػؤتمر العػػالمي  :منيػػاشػاركت المنظمػػات غيػر الحككميػػة فػػي عديػد المػػؤتمرات الدكليػة العالميػػة كاإلقميميػػة نػذكر = 
المنظمػػات غيػػر كأكػػد عمػػى أىميػػة تمكػػيف  لحقػػكؽ اإلنسػػافبرنػػامج عمػػؿ فيينػػا منظمػػة غيػػر حككميػػة كالػػذم كضػػع  800أكثػػر مػػف فيػػو  تكالػػذم شػػارك
المناقشػػة أك األنشػػطة أك إجػػراءات  كالػػدكلي فػػي مػػف القيػػاـ بػػدكر رئيسػػي عمػػى الصػػعيد الػػكطنيفػػي مجػػاؿ التنميػػة كحقػػكؽ اإلنسػػاف،  شػػطةاالنالحككميػػة 

 ، كالػذم بػرز فيػو دكر المنظمػات الدكليػة غيػر0113المؤتمر الدولي لمسكاف والتنمية الذي عقد بالقاىرة في سػبتمبر ، التنفيذ المتعمقة بالحؽ بالتنميػة
التػي تبػذليا المنظمػات غيػر الحككميػة، كذلػؾ بتييئػة الفرصػة لبلعتػراؼ بتمػؾ  الحككمية بصكرة كاضحة، حيث أعطي ىذا المؤتمر دفعة جديدة لمجيػكد

اـ المفوضػية العميػا لشػؤوف البلجئػيف عػ مػؤتمر بكػيف، 1995لممػرأة  المػؤتمر العػالمي الرابػع، ةالمنظمات كشريؾ شػرعي لمحككمػات فػي عمميػة التنميػ
الػذم  منظمػات المجتمػع المػدني مؤتمر، تكصية بشأف التعاكف في حماية البلجئيف 130 منظمة غير حككمية كضعت أكثر مف 800بحضكر 0111

. أنظػر  "انيػكا االحػتبلؿ" الفمسطيني كالذم صدر عنو بياف المنظمات غيػر الحككميػة بعنػكاف لمساندة الشعب 2002أيمكؿ  24-23عقد في نيكيكرؾ 
، مػػذكرة لنيػػؿ شػػيادة الماجسػػتير، جامعػػة اإلخػػكة منتػػكرم دور المنظمػػات الدوليػػة غيػػر الحكوميػػة فػػي ترقيػػة وحمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػافبػػرابح،  السػػعيد

 .94-92، ص 2010-2009قسنطينة 
1

 العمؿ مع مفكضية األمـ المتحد لحقكؽ اإلنساف ، دليؿ لممنظمات غير الحككمية ، مقاؿ منشكر عمى مكقع االنترنت : - 
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/OHCHRngohandbook.html                                                                           

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/OHCHRngohandbook.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/OHCHRngohandbook.html
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را مخالفا لتقرير إحدل المنظمات غير الحككمية كىي المجنة الغانية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، تقري
غانا كأكثر تفصيبل كدقة، كاستعممت المجة اإلفريقية التقرير المقدمة مف المنظمة غير الحككمية 

، قامت 2003مام  29-15المنعقدة في النيجر بيف  33. كفي دكرة المجنة 1أثناء فحصيا لمتقرير
قراطية بتقديـ تقرير مشترؾ فركع لمفيدرالية الدكلية لحقكؽ اإلنساف متكاجدة في الككنغك الديم 03

لمجنة اإلفريقية، عقب تقديـ الككنغك لتقريرىا الدكرم، كقد احتكل التقرير عمى الكضعية السيئة 
لحقكؽ اإلنساف داخؿ الككنغك، مما ساعد أعضاء المجنة عمى طرح أسئمة دقيقة كمحرجة عمى تمؾ 

 .2الدكلة

لمجنة اإلفريقية  58العادية  المجنة خبلؿ دكرتياتشير إحصائيات : التأخر في إرساؿ التقاريررابعا: 
، إلى أف ىناؾ تأخر كبير مف جانب الدكؿ في 20/04/2016-04المنعقدة ببانغكؿ بغامبيا بيف 

مف الميثاؽ، حيث  62إرساؿ تقاريرىا، كبالتالي الكفاء بالتزاماتيا المنصكص عمييا بمكجب المادة 
دكلة، قدمت  53مف مجمكع  دكلة إفريقية 19اؾ ىن 58أحصت المجنة أنو إلى غاية دكرتيا 

 06تقارير، إضافة إلى  03مف  أكثردكلة لدييا تأخر مف تقرير إلى  34تقاريرىا كاممة، كىناؾ 
 .3دكؿ لـ ترسؿ أم تقرير

كترجع أسباب التأخر في تقديـ التقارير، في أف معظـ الدكؿ اإلفريقية ال تدرؾ أىمية 
يا مع الحركب كالنزاعات الداخمية، كما أف النقص المادم كعدـ كجكد التقارير، إضافة إلى معانات

إلى أف المجنة ال تممؾ  اإلشارةمثؿ ىذه التقارير يمثؿ عائقا أماميا. كتجدر  إلعدادكفاءات بشرية 

                                                 
1

 .201لعرج سمير، مرجع سابؽ، ص  - 

2
 .202ص نفس المرجع،  - 

3
ككت ديفكار، جيبكتي، إثيكبيا، كينيا  كيتعمؽ األمر بػ: جنكب إفريقيا ،الجزائر، بكركينافاسك، تقاريرىا كاممةقدمت  دكلة 19أحصت المجنة أف  -

الدوؿ ف. ليبيريا، مالي ، ماالكم، جزر مكريس، المكزمبيؽ، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، أكغندا، الجميكرية العربية الصحراكية، السنغاؿ، سيراليك 
، الكاميركف، ليبيا، جميكرية م: أنغكال، البكركنددكؿ ىي 07 الدوؿ المتأخرة بتقريريفدكلتيف ىي: ، الغابكف، ، السكداف.  المتأخرة بتقرير واحد

الدوؿ المتأخرة بأكثر مف دكؿ ىي : البنيف الككنغك، مدغشقر، ، تنزانيا.  05 تقارير 03الدوؿ المتأخرة بػ الككنغك الديمقراطية، ركاندا ، الطكغك. 
مكريتانيا، جميكرية إفريقيا الكسطى، السيشؿ، سكازيبلند، تشاد  دكلة ىي: ، الرأس األخضر، مصر، غامبيا، غانا، غينيا،المكزكتك، 14تقارير  03

،اريتريا، غينيا بيساك، غينيا االستكائية، ساك تكمي كبرنسيب ردكؿ ىي: جزر القم 06 الدوؿ التي لـ ترسؿ أي تقريرتكنس، زامبيا، زيمبابكم. 
 الصكماؿ.أنظر

- 40
eme

 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Op.cit, p 04.     
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كسيمة بمكجبيا تجبر الدكؿ عمى إرساؿ تقاريرىا في مكاعيدىا، بؿ أنيا كانت تكتفي بإرساؿ رسائؿ 
1995كذلؾ في ظؿ النظاـ الداخمي لمجنة لعاـ  تذكير لمدكؿ،

1. 

جمع كؿ  األطراؼكمف أجؿ تسييؿ تقديـ التقارير المتأخرة، طمبت المجنة مف الدكؿ 
 57فخبلؿ دكرتيا  اإلفريقية، كىذا ما قامت بو العديد مف الدكؿ 2التقارير المتأخرة في تقرير كاحد

ناقشت المجنة التقرير الخامس كالسادس لمجزائر، التقرير الثالث كالرابع لبكركينافاسك، التقارير مف 
 لكينيا، إضافة إلى مناقشتيا لمتقرير األكلي كالتقرير الدكرم لسيراليكف. 11إلى  08

في بداية نة تقـك ، أصبحت المج2010أما بعد اعتماد المجنة لنظاميا الداخمي الجديد لعاـ 
مف الميثاؽ، كفي بداية كؿ  62الدكؿ غير الممتزمة بالتزاماتيا طبقا لنص المادة بإعبلـ كؿ سنة 

دكرة عادية يعمـ أميف المجنة بجميع الحاالت التي لـ يرد فييا تقرير أك المعمكمات اإلضافية التي 
ر لمدكؿ المعنية بكاسطة أميف طمبتيا المجنة، كفي ىذه الحالة يمكف لرئيس المجنة إرساؿ تذكي

المجنة، كتشير المجنة في تقرير نشاطاتيا لمحاالت التي استقبمت فييا التقارير األكلية كالدكرية 
 .3لمدكؿ األطراؼ

تعد المبلحظات آخر ما تتكصؿ إليو المجنة بعد : عتماد المجنة لممبلحظات الختاميةإخامسا: 
بطريقة مجردة لمحقكؽ كالكاجبات التي يتطمبيا تطبيؽ  دراستيا لمتقارير، كتعرض ىذه المبلحظات

الميثاؽ كالمعاىدات التي تمتـز بيا الدكؿ، كتحدد المبلحظات النقاط التي تتطمب اىتماـ كعناية 
، كتساىـ في تكجيو الدكؿ لتحسيف حماية حقكؽ اإلنساف، كما تعد ىذه المبلحظات شكبل خاصة

كلة في حالة عدـ امتثاليا لمبلحظات المجاف، غير مف أشكاؿ الضغط عمى الدكؿ، كتصبح الد
 .4ممتزمة بالتزاماتيا الدكلية، كىك ما يسيء صكرتيا أماـ الدكؿ األطراؼ

                                                 
1

 .49لعرج سمير، مرجع سابؽ، ص  - 
2
 -14

eme
 rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 28

eme
 et 29

eme
 

sessions ordinaires, tenues respectivement à Cotonou Bénin, du 23/10-06/11/2000, et à Tripoli Libye, du 23/04-

07/05/2001, p 23 paragraphe 14. 
3

     .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  76أنظر المادة  - 
4
 -Gaël Abline, les observations générales, une technique d'élargissement des droits de l'homme, revue 

trimestrielle des droits de l'homme, N
0
74/2008,  p 458- 470 
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، أنو يجب عمى المجنة 2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  77نصت المادة كقد 
يرة يجب أف تككف متفقة كىذه األخ عقب مناقشتيا لتقرير الدكلة، أف تصدر مبلحظات ختامية

 30كالمبادئ التكجييية ذات الصمة، كترسؿ ىذه المبلحظات إلى الدكلة الطرؼ المعنية خبلؿ ميمة 
عمى المكقع كتنشر يكما بعد انتياء الدكرة، كيشار إلى ىذه المبلحظات في تقرير أنشطة المجنة 

اء الدكؿ كالحككمات مع نسخة كما ترسؿ المبلحظات الختامية إلى مؤتمر رؤس االلكتركني لمجنة.
 .1مف تقارير الدكؿ

مف مناقشة التقرير بصكرة  نتيتإكباعتماد المجنة لممبلحظات الختامية، تككف بذلؾ قد 
رسمية، كتعتبر ىذه المبلحظات كالتكصيات بمثابة القرار الذم تتخذه المجنة، كيفترض أف تستميـ 
المجنة في صياغتيا ليذه المبلحظات جممة مف المبادئ التي تؤكد ضركرة تعزيز التعاكف في مجاؿ 

 .2النيكض بحقكؽ اإلنساف كحمايتيا

إلى المجاالت  -إذا كاف ذلؾ ضركريا -بلحظاتيا الختاميةتشير المجنة في م أفكيجب 
التي لفتت انتباىيا مف جية الدكلة الطرؼ المعنية، كيسير عمى متابعة تنفيذ المبلحظات الختامية 

 .3أعضاء المجنة كذلؾ في إطار نشاطاتيـ المتعمقة بميمة الترقية في الدكؿ األطراؼ المعنية

 

 

  

                                                 
1

 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  78/03أنظر المادة  - 

2
 .166، 165يكسؼ بالقمح، مرجع سابؽ، ص ص  - 

3
 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لعاـ  02، 78/01أنظر المادة  - 
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 الفصؿ الثالث
 لجنة حقوؽ اإلنساف العربية

 )لجنة الميثاؽ(
  



 

- 117 - 

 

 في دكرتو العادية 270س بقراره رقـ كافؽ مجمس جامعة الدكؿ العربية عمى مستكل قمة تكن
، كالذم دخؿ حيز النفاذ اإلنسافعمى الميثاؽ العربي لحقكؽ  23/05/2004السادسة عشر بتاريخ 

 .1دكؿ عربية كثائؽ تصديقيا 07بعد إيداع  2008مارس  16في 
عمى مستكل  ،اإلنسافأكؿ اتفاقية عربية لحقكؽ  اإلنسافكيعتبر الميثاؽ العربي لحقكؽ 

 اإلتفاقية، كاإلنسافلحقكؽ  اإلقميميةكىك بذلؾ يشبو االتفاقيات كالمكاثيؽ  جامعة الدكؿ العربية، 
 اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقي، كالميثاؽ اإلنسافاألمريكية لحقكؽ  اإلتفاقيةك  اإلنسافاألكربية لحقكؽ 

اإلشراؼ كالرقابة عمى آلية ، كذلؾ مف حيث نصو عمى مجمكعة مف الحقكؽ، إضافة إلى كالشعكب
 العربية. اإلنساف، كالمتمثمة في لجنة حقكؽ اإلنسافحقكؽ 

العربية ميمة كحيدة تتمثؿ في  اإلنسافلمجنة حقكؽ  اإلنسافأككؿ الميثاؽ العربي لحقكؽ 
مف  48كذلؾ تطبيقا لنص المادة  ،تمقي كنظر التقارير المقدمة مف الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ

 اإلنسافالميثاؽ، كالميثاؽ بيذه الصكرة يختمؼ عف باقي االتفاقيات المكاثيؽ اإلقميمية لحقكؽ 
كالشعكب، فيذه المكاثيؽ  اإلنسافلحقكؽ كالميثاؽ اإلفريقي  ،اإلنسافاألمريكية لحقكؽ  اإلتفاقيةك

أكسع مف تمؾ الممنكحة  إختصاصاتأنشأت لجاف تسير عمى تطبيؽ أحكاـ ىذه المكاثيؽ لكف ب
 العربية. اإلنسافلمجنة حقكؽ 

كالشعكب كمفيا الميثاؽ اإلفريقي بميمة الحماية كميمة  اإلنساففالمجنة اإلفريقية لحقكؽ 
الترقية، كذلؾ مف خبلؿ النظر في التقارير المقدمة مف الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ اإلفريقي إضافة 

كما أف المجنة ، 2إلى آلية استقباؿ المراسبلت الحككمية كشكاكل األفراد كالمنظمات غير الحككمية
بكظيفتيف أساسيتيف ىما ترقية  اإلنسافاألمريكية لحقكؽ  اإلتفاقيةكمفتيا  اإلنسافاألمريكية لحقكؽ 

 .3كحمايتيا مف خبلؿ النظر في الطمبات الفردية كالدكلية اإلنسافحقكؽ 

                                                 
1

، دار المنى الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف دراسات ووثائؽلمتفصيؿ أكثر حكؿ الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف أنظر، محمد أميف الميداني،  - 
، مجمة اإلنساف في تكويف قانوف حقوؽ إنساف إقميميإسياـ الميثاؽ العربي لحقوؽ كانظر أيضا سامية بكركبة، ، 2012لمطباعة كالنشر، لبناف 

 .61-41، ص 2012، حزيراف 03الجناف لحقكؽ اإلنساف، العدد 
2

المجنة اإلفريقية لحقكؽ  إختصاصاتكالمتعمقة ب 1981مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب  لعاـ  55، 48، 47، 45أنظر المكاد  - 
 .اإلنساف كالشعكب

3
ختصاصاتكالمتعمقة بكظائؼ ك  1969األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  اإلتفاقيةمف  44،45، 41مكاد أنظر ال -   المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف. ا 
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في الشكاكل الدكلية كالفردية، يجعؿ العربية لمنظر  اإلنسافإف افتقار لجنة حقكؽ 
مشكبا بالنقص، بالنظر لما كصمت إليو األنظمة اإلقميمية األخرل مف تطكر في مجاؿ  ياإختصاص

مف خبلؿ السماح لؤلفراد كالمنظمات غير الحككمية بالتقاضي أماـ  ،اإلنسافحماية كترقية حقكؽ 
 .1، كلعؿ التجربة األكربية خير دليؿ عمى ذلؾاإلقميميةالييئات القضائية 

المجنة يتمثؿ في تمقي كنظر التقارير فقط، فإننا نجد أف  إختصاصلكف بالرغـ مف أف 
نشاء لجنة حقكؽ اإلنسافمبادرة الدكؿ العربية العتماد الميثاؽ العربي لحقكؽ  العربية  اإلنساف، كا 

إضافة إلى دكرىا كييئة مستقمة ىك محاكلة لخمؽ نظاـ نرجك أف يككف فعاال عمى الساحة العربية، 
، كتقديميا لممبلحظات كالتكصيات الختامية لمدكؿ األطراؼ مف أجؿ الفعاؿ في فحص التقارير

 .اإلنسافالتطبيؽ األمثؿ ألحكاـ الميثاؽ العربي لحقكؽ 

العربية سنقسـ ىذا الفصؿ إلى ثبلث  اإلنسافكلمتفصيؿ أكثر فيما يخص لجنة حقكؽ 
اني نتعرؼ عمى ، كفي المبحث الث تنظيـ وسير أعماؿ المجنةمباحث نتناكؿ في المبحث األكؿ 

 .تقييـ دورىا في النظر في تقارير الدوؿنتطرؽ ل في المبحث الثالثك المجنة  إختصاصات

 

                                                 
1

، تـ إلغاء آلية الحماية التي أنشأتيا  1950األكربية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  اإلتفاقيةالممحؽ ب 1998بمكجب البركتكككؿ الحادم عشر لعاـ  - 
عمى  كالمتمثمة في المجنة كالمحكمة األكربيتيف كاستبداليما بمحكمة كحيدة كدائمة كذات كالية إلزامية لمنظر في الشكاكل الفردية كالحككمية اقيةاإلتف

 .11األكربية لحقكؽ اإلنساف المعدلة بالبركتكككؿ  اإلتفاقيةمف  34ك 33حد سكاء طبقا لنص المادة 
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 المبحث األوؿ

  المجنةوسير أعماؿ تنظيـ 

تتككف  األخرل األمريكية كاإلفريقية اإلتفاقيةالعربية، كغيرىا مف المجاف  اإلنسافلجنة حقكؽ 
مف عدد مف األعضاء يمثمكف المجنة بصفاتيـ الشخصية، كينتخبكف لمدة معينة حددىا الميثاؽ 

، كتضمف الميثاؽ ما يضمف ليؤالء األعضاء الحياد كاالستقبللية مف اإلنسافالعربي لحقكؽ 
 .المضايقات كالضغكطات التي قد يتعرضكف ليا أثناء تأديتيـ لمياميـ

ي لمجنة، عمى أف لمجنة سكرتارية، مكمفة بمجمكعة مف المياـ كما أشار النظاـ الداخم
كتعمؿ عمى مساعدة المجنة، أثناء فحصيا لمتقارير المقدمة مف الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ العربي 

جمع التقارير المقدمة مف الدكؿ  ، حيث تقـك ىذه المجنة بمجيكدات كبيرة، تتمثؿ في اإلنسافلحقكؽ 
كذلؾ بالتشاكر  اجتماع عادمكما تعمؿ كضع مشركع جدكؿ األعماؿ لكؿ ، كالتحضير لمناقشتيا

مع رئيس المجنة كاألعضاء، كيككف ذلؾ كفقا لؤلحكاـ ذات الصمة بالميثاؽ كالنظاـ 
الداخمي.كلضماف حسف سير عمؿ المجنة، فقد بيف النظاـ الداخمي لمجنة، أف المجنة تقـك بعقد 

 ا عقد اجتماعات استثنائية.دكرات أك اجتماعات عادية، كما يمكني

نتناكؿ  مطمبيف كلمتفصيؿ أكثر حكؿ تنظيـ المجنة، كسير أعماليا، سنقسـ ىذا المبحث إلى 
 .سير أعماؿ المجنة، كفي المطمب الثاني المجنة تنظيـفي المطمب األكؿ 
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 لمطمب األوؿا

 ةػػػػػػػـ المجنػػػػػػػتنظي

كذلؾ في الفرع  أعضاء المجنةإلى  ،نتعرض في ىذا المطمب المخصص لتنظيـ المجنة
 .المجنة ميزانيةفي فرع ثاف، كفي الفرع الثالث نتعرض إلى  المجنة وسكرتاريةاألكؿ، 

 الفرع األوؿ

 أعضاء المجنة

 مف حيث عددىـ كالصفات الكاجب تكافرىا فييـ، طريقة انتخابيـسنبيف أعضاء المجنة، 
 كالحصانات كاالمتيازات التي يتمتعكف بيا 

عمى أف  اإلنسافمف الميثاؽ العربي لحقكؽ  45نصت المادة  :عدد أعضاء المجنة وصفاتيـأوال: 
تنتخبيـ الدكؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ ،  1أعضاء 07العربية تتككف مف  اإلنسافلجنة حقكؽ 

تضـ أكثر مف شخص كاحد مف مكاطني الدكلة الطرؼ كيجكز  أفكال يجكز  باالقتراع السرم،
  .2إعادة انتخابو، كيراعى مبدأ التداكؿ

كيشترط حسب الفقرة الثانية مف نفس المادة أف يككف األعضاء مف مكاطني الدكؿ األطراؼ 
ء يشترط في أعضا امف ذكم الخبرة كالكفاءة العالية في مجاؿ عمميا ، كمفي الميثاؽ، كأف يككنكا 

 .3المجنة أف يعممكا بصفتيـ الشخصية كبكؿ تجرد كنزاىة

                                                 
1

األمريكية لحقكؽ اإلنساف( ، أما أعضاء المجنة اإلفريقية  اإلتفاقيةمف  34)المادة  أعضاء 19تتككف المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف كذلؾ مف  - 
نساف مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب( أما المجنة األكربية لحقكؽ اإل 31)المادة  عضوا 00لحقكؽ اإلنساف كالشعكب فيبمغ عددىـ 

عدد مف األعضاء يساوي عدد الدوؿ األطراؼ األكربية لحقكؽ اإلنساف فقد كانت تتككف مف  اإلتفاقيةالممحؽ ب 11كالتي ألغيت بمكجب البركتكككؿ 
 (.1950األكربية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  اإلتفاقيةمف  20)المادة اإلتفاقيةفي 

2
 نساف.مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإل 45/03أنظر المادة  - 

3
 مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف. 45/02أنظر المادة  - 

- Mohammed  Amin  Al Midani, Human rights Bodies in the League of Arab States, 

 .135-109، ص 2012، حزيراف 03مجمة الجناف لحقكؽ اإلنساف، جامعة الجناف تكنس، عدد 
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مف  03سنكات عمى أف تنتيي كالية  04ينتخب أعضاء المجنة لمدة : انتخاب أعضاء المجنةثانيا: 
 .1عاميف، كيحددكف عف طريؽ القرعة مركر األعضاء المنتخبيف في االنتخاب األكؿ بعد

يتـ انتخاب أعضاء المجنة مف خبلؿ طمب يقدمو األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية إلى 
أشير مف مكعد االنتخابات، كتقـك الدكؿ األطراؼ  06الدكؿ األطراؼ لتقديـ مرشحييا، كذلؾ قبؿ 

أشير، كيبمغ األميف العاـ الدكؿ األطراؼ بقائمة المرشحيف قبؿ شيريف مف مكعد  03بذلؾ خبلؿ 
أعضاء المجنة مف المرشحيف الذيف يحصمكف عمى أعمى نسبة  راختياخاب أعضاء المجنة، كيتـ انت

ذا كاف عدد الحاصميف عمى أعمى األصكات  أكثر مف العدد المطمكب مف أصكات الحاضريف، كا 
ذا  أكثربسبب التساكم في األصكات بيف  مف مرشح، يعاد االنتخاب بيف المتساكيف مرة أخرل، كا 

صكات يختار العضك أك األعضاء المطمكبكف عف طريؽ القرعة، كيجرل االنتخاب ألكؿ تساكت األ
 .2مرة لعضكية المجنة في مكعد ال يقؿ عف ستة أشير مف دخكؿ الميثاؽ حيز النفاذ

لحضكر  األطراؼاالنتخاب، يدعك األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية الدكؿ  كإلجراء
ة، كيعقد ىذا  االجتماع في مقر جامعة الدكؿ العربية المجن أعضاءاجتماع يخص انتخابات 

ذا لـ  كالنعقاد االجتماع، يجب أف يككف النصاب مكتمبل، أم بحضكر أغمبية الدكؿ األطراؼ، كا 
العاـ إلى اجتماع آخر، كينعقد بحضكر ما ال يقؿ عف ثمث الدكؿ  األميفيكتمؿ النصاب يدعك 

جتماع، يدعك األميف العاـ إلى اجتماع ثالث ينعقد األطراؼ، فإف لـ يكتمؿ النصاب في ىذا اال
 .3بأم عدد مف الحاضريف فيو مف الدكؿ األطراؼ

                                                 
1

 العربي لحقكؽ اإلنساف.مف الميثاؽ  45/04أنظر المادة  - 

2
 مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف. 45/05أنظر المادة  - 

كضمت في عضكيتيا: عبد الرحيـ يكسؼ العكضي ) اإلمارات العربية المتحدة(، أسعد نعيـ يكنس  0111جرى أوؿ انتخاب ألعضاء المجنة سنة  -
)األردف( خميفة يكسؼ الكعبي )البحريف(محمد طاىر الحسامي)سكريا( مراد محمد حميمة)ليبيا( محمد  )فمسطيف(، عاصـ منصكر ربابعة

 النسكر)األردف(
، محمد خالد  نائب رئيس المجنة، عبد المجيد زعبلني)الجزائر( رئيس المجنة: ىادم بف عمي اليامي)السعكدية(  أما األعضاء الحالييف لمجنة فيـ

صالح حمد المدم)قطر(، آمنة عمي المييرم)اإلمارات العربية المتحدة(، عز الديف األصبحي)اليمف(، محمد جمعة الضحي)الككيت(، جابر 
 فزيع)البحريف(.

3
 مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف. 45/06أنظر المادة  - 
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العاـ المجنة لعقد اجتماعيا األكؿ، كتنتخب خبلؿ ىذا االجتماع رئيسا ليا  األميفكيدعك 
مف بيف ، كما تنتخب المجنة 1لمدة مماثمة كلمرة كاحدة مف بيف أعضائيا لمدة عاميف قابمة لمتجديد

كيعتبر الرئيس ىك الممثؿ القانكني .2أعضائيا نائبا لمرئيس يتكلى مياـ الرئيس في حالة غيابو
لمجنة، كالمتحدث باسميا كيؤدم الكظائؼ المنكطة بو بمكجب أحكاـ الميثاؽ كالنظاـ الداخمي 

كلدل  بيةلمجنة، كيقـك عمى كجو الخصكص بتمثيؿ المجنة لدل األمانة العامة لجامعة الدكؿ العر 
دارة مناقشاتياأم جية أخرل، كما يقـك   .3الرئيس بترأس اجتماعات كدكرات المجنة كا 

مف الميثاؽ حاالت شغكر مقعد داخؿ المجنة ألسباب معينة، كتتمثؿ  46/01كبينت المادة 
أسباب حاالت الشغكر في الكفاة ، االستقالة، كانقطاع عضك في المجنة عف االضطبلع بكظائفو 

ذا تـ إعبلف شغكر مقعد ما 4ر مقبكؿ، كذلؾ بإجماع رأم أعضاء المجنة اآلخريفذتقديـ عبدكف  ، كا 
العضك الذم يجب استبدالو ال تنقضي خبلؿ األشير  طبقا لمحاالت السالفة الذكر، ككانت كالية

لدكؿ الستة التي تمي إعبلف شغكر مقعده، يقـك األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية بإببلغ ذلؾ إلى ا
 45األطراؼ في ىذا الميثاؽ، التي يجكز ليا خبلؿ ميمة شيريف، تقديـ مرشحيف كفقا لنص المادة 

 .5مف الميثاؽ، كذلؾ مف أجؿ مؿء المقاعد الشاغرة
المرشحيف بالترتيب  أسماءالعاـ لجامعة الدكؿ العربية قائمة تضـ جميع  األميفكيضع 

طراؼ في الميثاؽ، كبذلؾ يجرم االنتخاب البلـز لمؿء ، كيبمغ ىذه القائمة إلى الدكؿ األاألبجدم
ككؿ عضك انتخب لمؿء مقعد شاغر طبقا لنص  .6المقعد الشاغر طبقا لؤلحكاـ الخاصة بذلؾ

مف الميثاؽ، يتكلى مياـ العضكية في المجنة حتى ينقضي ما تبقى مف كالية العضك  46/01المادة 
 .7الذم شغر مقعده في المجنة

                                                 
1

 مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف. 45/06أنظر المادة  - 

2
 .24/11/2014داخمي لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية بتاريخ مف النظاـ ال 04أنظر المادة  - 

3
 مف النظاـ الداخمي لمجنة. 03أنظر المادة  - 

4
 . مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف 46/01أنظر المادة  - 

ات متتالية خبلؿ العاـ يعتبر مقعد عضو المجنة شاغرا إذا انقطع عف حضور ثبلث اجتماع مف النظاـ الداخمي لمجنة عمى :" 12المادة تىص  -
مف  30دوف عذر مقبوؿ باجماع رأي أعضاء المجنة اآلخريف، ويبمغ األميف العاـ بذلؾ التخاذ اإلجراءات البلزمة لشغؿ ذلؾ وفقا ألحكاـ المادة 

 ".الميثاؽ

5
 .مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف 46/02أنظر المادة  - 

6
 .لحقكؽ اإلنساف مف الميثاؽ العربي 46/03أنظر المادة  - 

7
 مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف 46/04أنظر المادة  - 
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 اإلنسافمف الميثاؽ العربي لحقكؽ  47تضمنت المادة : المجنة أعضاءت وحصانات متيازاإثالثا: 
المجنة أثناء تأدية  ألعضاءتمنح  أفالنص عمى الضمانات كالحصانات الضركرية التي يجب 

ف تضمف ألعضاء المجنة أتتعيد الدوؿ األطراؼ بعمى أف :"  47مياميـ، حيث نصت المادة 
الحصانات البلزمة والضرورية لحمايتيـ ضد أي شكؿ مف أشكاؿ المضايقات أو الضغوط 

في إطار قياميـ المعنوية أو المادية أو أي تتبعات قضائية بسبب مواقفيـ أو تصريحاتيـ 
 ."بمياميـ كأعضاء في المجنة

بيف دكلة مقر المجنة)جميكرية  إمكانية مف عدـ اعتماد اتفاقية خاصة 47لـ تبيف المادة 
مصر( كبيف جامعة الدكؿ العربية بخصكص حصانات كامتيازات أعضاء ىذه المجنة، أـ أنيـ 

، كما ىك 1سيستفيدكف مف االمتيازات كالحصانات التي يتمتع بيا مكظفك جامعة الدكؿ العربية
 .2اإلنسافالحاؿ بالنسبة لقضاة المحكمة العربية لحقكؽ 

نجد أف أعضاء المجنة اإلفريقية  اإلنسافكبالرجكع إلى النظاـ اإلفريقي كاألمريكي لحقكؽ 
خبلؿ مباشرتيـ اإلفريقية يتمتعكف بالحصانات كاالمتيازات البلزمة، حيث يتمتع أعضاء المجنة 

مياميـ باالمتيازات كالحصانات الدبمكماسية الممنكحة بمكجب اتفاقية منظمة الكحدة اإلفريقية 
 .3الخاصة باالمتيازات كالحصانات الدبمكماسية

لعاـ  اإلنسافلحقكؽ  األمريكيةلمجنة  األساسيأما في ظؿ النظاـ األمريكي فبمكجب النظاـ 
كالحصانات الممنكحة  تمتيازابيف نكعيف مف اإلمنو فرقت  4رعش ، نجد أف المادة الثانية 1980

                                                 
1

، جكاف 06، مجمة الجناف لحقكؽ اإلنساف، العدد آليات الجامعة العربية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، نظرة عامة ومستقبميةمحمد أميف الميداني،  - 
 .164ص، 2014

2
يتمتع أعضاء المحكمة بمناسبة أداء أعماليـ بذات  -10مف النظاـ األساسي لممحكمة العربية لحقكؽ اإلنساف عمى :"  14تنص المادة  - 

مثمي الدوؿ األعضاء لدى جامعة الدوؿ العربية بمقتضى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدوؿ العربية، وتعفى االمتيازات والحصانات الممنوحة لم
يتمتع مقر المحكمة ومبانييا وموظفوىا ووثائقيا بذات المزايا والحصانات  -10تيـ وما يستحقونو مف مخصصات أخرى مف كافة الضرائب.مكافئا

 ".الممنوحة لجامعة الدوؿ العربية
3

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 43نظر المادة أ - 

4
 تنص عمى:  1980ريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ مف النظاـ األساسي لمجنة األم 12 المادة - 
 كعمى انتخابيـ كقت مف – المجنة أعضاء يتمتع – اإلنساف لحقكؽ األمريكية اإلتفاقية في أطرافان  تككف كالتي المنظمة أعضاء الدكؿ تمؾ في -0

 باالمتيازات – مناصبيـ أثناء – كذلؾ كيتمتعكف الدكلي القانكف بمكجب الدبمكماسييف لمممثميف الممنكحة بالحصانات – عضكيتيـ مدة مدل
 .كاجباتيـ أداء يتطمبيا التي الدبمكماسية
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ألعضاء المجنة األمريكية، كيظير ىذا التمييز بيف الدكؿ األعضاء في منظمة الدكؿ األمريكية 
، ككذا الدكؿ غير األطراؼ في  1969لعاـ  اإلنسافاألمريكية لحقكؽ  اإلتفاقيةاألطراؼ في 

 .اإلتفاقية

مف  ، يتمتعكفاإلنسافاألمريكية لحقكؽ  اإلتفاقيةفأعضاء المجنة في الدكؿ األطراؼ في 
كقت انتخابيـ كخبلؿ مدة عضكيتيـ بالحصانات الممنكحة لممثميف الدبمكماسييف حسبما تنص عميو 

 لدكلي.قكاعد القانكف ا

 اإلتفاقيةأما في إطار الدكؿ األعضاء في منظمة الدكؿ األمريكية كغير أعضاء في 
كاالمتيازات التي تتعمؽ ، فإف أعضاء المجنة يتمتعكف بالحصانات اإلنسافاألمريكية لحقكؽ 

 .1بمناصبيـ، كحسب كاجبات االستقبللية التي يتطمبيا قياميـ بكاجباتيـ

  

                                                                                                                                                         

 كاالمتيازات بالحصانات المجنة أعضاء يتمتع – اإلنساف لحقكؽ األمريكية اإلتفاقية في أطرافان  تككف ال كالتي المنظمة أعضاء الدكؿ تمؾ في -0
 .باستقبللية كاجباتيـ أداء يتطمبيا كالتي بمناصبيـ تتعمؽ التي

 .األعضاء كالدكؿ المنظمة بيف األطراؼ متعددة أك نيائية باتفاقات المجنة أعضاء كحصانات امتيازات نظاـ كتعديؿ تنظيـ يجكز -4

1
 .165مرجع سابؽ،ص آليات الجامعة العربية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف،نظرة عامة ومستقبمية،محمد أميف الميداني،  - 

، دار القانوف الدولي الدبموماسي والقنصميلمتفصيؿ حكؿ الحصانات كاالمتيازات الممنكحة لممثميف الدبمكماسييف أنظر، إبراىيـ أحمد خميفة، 
 .73-49، ص  2015المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، 
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 الفرع الثاني

 ةػػػػرتارية المجنػػػػػػػسك

 العربية سكرتارية اإلنسافمف النظاـ الداخمي لمجنة عمى أف يككف لمجنة حقكؽ  09نصت المادة 
 1ما يمي:مياـ السكرتارية في 09المادة  تكقد حدد، تتكلى أعماليا الفنية 

 إحاطة رئيس المجنة دكف تأخير بأم مسائؿ تخص المجنة. -10

 .التحضير لعقد اجتماعات -10

في البمداف العربية تساعد المجنة في  اإلنسافمتابعة بناء قاعدة معمكمات متكاممة عف حقكؽ  -14
 أداء ميمتيا.

قميمية كالدكلية ذات الصمة كالتفسيرات متابعة جمع تقارير الدكؿ األطراؼ كاالتفاقيات اإل -13
 .اإلنسافالمتحدة لمكاثيؽ كمفاىيـ حقكؽ  األمـالصادرة عف 

 جنة.مإعداد مشركع مكازنة ال -15

 أعماؿ السجبلت المختمفة لمجنة. -10

 االحتفاظ بكؿ كثائؽ المجنة كأرشيفيا. -19

مكانية تداكليا بسيكلة كيراعى  -14 كضع نظاـ أرشفة متكامؿ بما يحقؽ أغراض الحفظ لمكثائؽ كا 
لكتركنيكرقيا  األرشفةتطكير نظاـ   كبما يستحدث مف طرؽ مختمفة. اكا 

 تكمؼ بيا مف قبؿ الرئيس.أم مياـ أخرل  -11

                                                 
1

سكرتارية المجنة مف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية سكرتارية المجنة مف حيث التعييف كالتككيف عمى خبلؼ  09لـ تحدد المادة  - 
دارييف كتقنييف، كيعيف األميف التنفيذ األمريكية ة) أنظر مف طرؼ األميف العاـ لممنظم ملحقكؽ اإلنساف التي تتككف مف أميف تنفيذم كأميف مساعد كا 
حيث تنص  سكرتارية المجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب(، ككذا 2013مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  11المادة 
..." كما تضمف  يتولى األميف العاـ لبلتحاد اإلفريقي ميمة تعييف أميف المجنةمف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب عمى :"  41المادة 

 مف ىذا النظاـ. 17تنظيـ أمانة المجنة كذلؾ في المادة  2010النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لعاـ 
- L'article 17 du règlement intérieur de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples stipule que 

:"01- sans porter préjudice à l'article 41 de la charte africaine, la commission propose la structure 

organisationnelle du secrétariat et la transmet à l'union africaine pour approbation. 

02- Le secrétariat de la commission est composé du/de secrétaire et du personnel professionnel, technique et 

administratif de la commission.03- le/la secrétaire est nommé(e) par le/la président(e) de la commission de l'UA 

en vertu de l'article 41 de la charte après consultation du/de la président(e) de la commission africaine". 
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كذلؾ بالتشاكر مع  اجتماع عادمكمف مياـ المجنة أيضا، كضع مشركع جدكؿ األعماؿ لكؿ 
رئيس المجنة كاألعضاء، كيككف ذلؾ كفقا لؤلحكاـ ذات الصمة بالميثاؽ كالنظاـ الداخمي كتحيؿ 
السكرتارية مشركع جدكؿ األعماؿ كالكثائؽ األساسية المتصمة بالبنكد المدرجة فيو إلى أعضاء 

لمجنة  جتماع االستثنائياالأما جدكؿ أعماؿ .1المجنة قبؿ أسبكع عمى األقؿ مف مكعد عقد االجتماع
، كىك ما نصت عميو المادة  فيقتصر عمى مناقشة البنكد المقترح النظر فييا خبلؿ ىذا االجتماع

 العربية. اإلنسافمف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ  11

 الفرع الثالث

 زانية المجنةػػػػػػػػػمي

العربية، ميزانية المجنة، حيث  اإلنسافمف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ  13نظمت المادة 
كمكظفيف، كمرافؽ  يكفر األميف العاـ ضمف ميزانية جامعة الدكؿ العربية، ما يمـز مف مكارد مالية

كقبؿ مكافقة المجنة عمى أم مقترح ينطكم عمى نفقات، يعد  لقياـ المجنة بعمميا بصكرة فعالة،
، كيعمميا عمى أعضاء المجنة في أقرب كقت السكرتير تقديرات لمتكاليؼ التي ينطكم عمييا المقترح

ممكف، كمف كاجب الرئيس استرعاء انتباه األعضاء إلى ىذه التقديرات كالدعكة إلى إجراء مناقشة 
 .حكليا عند نظر المجنة في المقترح

كيتقاضى أعضاء المجنة مكافئات تقتطع مف مكارد الميزانية المخصصة لمجنة، مع أخذ 
، كفقا لبلئحة المالية ألعضاء المجنة، كيمكف لمجنة المجنة بعيف االعتبار أعضاءأىمية مسؤكليات 

فتح حساب مصرفي خاص، يمكؿ مف المكارد المالية التالية: ما يخصصو األميف العاـ مف مكارد 
  مالية لمجنة بمقتضى الميثاؽ، ما يصميا مف تبرعات مف الدكؿ األعضاء لمساندتيا في أنشطتيا

قميمية مانحة لدعـ أك تنفيذ برامج أك مشركعات أك أنشطة مشتركة ما تخصصو ىيئات د كلية كا 
المجنة أك دعـ قدراتيا، تبرعات األشخاص الطبيعييف كاالعتبارييف كذلؾ بما ال  إختصاصاتتتعمؽ ب

 يتعارض مع أىداؼ كمقاصد الميثاؽ، كميثاؽ جامعة الدكؿ العربية.

                                                 
1

 مف النظاـ الداخمي لمجنة. 10ظر المادة أن - 



 

- 127 - 

 

 المطمب الثاني

 ةػػػاؿ المجنػػػر أعمػػػػػسي

 اإلنسافكالمتمثمة أساسا حسب الميثاؽ العربي لحقكؽ  ،بأعماليا اإلنسافتقـك لجنة حقكؽ 
كرات دفي شكؿ  منو 48عمى نص المادة  بناء ،في تمقي كدراسة تقارير الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ

التي يمكف أك االجتماعات عدد الدكرات  اإلنسافلـ يحدد الميثاؽ العربي لحقكؽ ، ك أك اجتماعات
يتبيف أف بإمكاف  2014لعاـ لكف بالرجكع إلى النظاـ الداخمي لمجنة لمجنة أف تعقدىا خبلؿ السنة، 

في  لدورات المجنةلذا سنتطرؽ  .المجنة أف تعقد دكرات أك اجتماعات عادية كاجتماعات استثنائية
لى   في الفرع الثاني. سير أعماؿ المجنة أثناء الدوراتالفرع األكؿ، كا 

 رع األوؿػالف

 ةػػػػػػدورات المجن

العربية حسب نظاميا الداخمي نكعيف مف الدكرات أك  اإلنسافتعقد لجنة حقكؽ 
 .االجتماعات، دكرات أك اجتماعات عادية، كدكرات أك اجتماعات استثنائية

 ترؾلـ يحدد عددىا ك ك نص عمييا النظاـ الداخمي  : الدورات أو االجتماعات العادية لمجنة أوال:
، كذلؾ عمى خبلؼ المجاف اإلقميمية 1ذلؾ إلى تقدير المجنة نفسيا، كحسب حاجتيا لعقد الدكرات

، أما عف مكاف عقد 2كالتي حددت ليا لكائحيا الداخمية نكع الدكرات كعددىا خبلؿ السنة األخرل
العربية االجتماعات كالدكرات فيمكف لمجنة عقدىا في مقرىا أك مقر األمانة العامة لجامعة الدكؿ 
كلكي ، 3كما يجكز ليا أف تعقد تمؾ االجتماعات في أم بمد طرؼ في الميثاؽ بناء عمى دعكة منو

                                                 
1

تعقد المجنة مف االجتماعات والدورات ما يمـز ألداء وظائفيا مف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية عمى :"  05/01تنص المادة  - 
 ".وفقا لمميثاؽ والنظاـ الداخمي

2
(، كما تعقد المجنة 2010مف النظاـ الداخمي لمجنة لعاـ  26دكرتيف عاديتيف في السنة )المادة  المجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوبتعقد  - 

فإنيا تعقد دكرتيف عاديتيف عمى األقؿ في  لمجنة األمريكية لحقوؽ اإلنسافمف النظاـ الداخمي لمجنة( ، كبالنسبة  27كذلؾ دكرات غير عادية)المادة 
 (2013اخمي لمجنة األمريكية لعاـ مف النظاـ الد 14/01السنة)المادة 

3
 مف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية. 05/02مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف ككذا المادة  45/07أنظر المادة  - 
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يككف انعقاد المجنة صحيحا، ال بد مف تكفر النصاب القانكني كىك حضكر أغمبية أعضائيا، عمى 
 .1أف يككف مف بينيـ الرئيس أك نائب الرئيس

العربية أف  اإلنسافمف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ  06دة نصت الما الدورات االستثنائية:ثانيا: 
المجنة بإمكانيا عقد اجتماعات استثنائية، كيككف ذلؾ بناء عمى دعكة مف رئيس المجنة أك بناء 

 .، كيحدد بالدعكة مكضكع االجتماععمى طمب أغمبية أعضاء المجنة
يدعو األميف العاـ :"  مف الميثاؽ نجدىا تنص عمى أنو 45/07بالرجكع إلى نص المادة 

جتماعاتيا في مقر األمانة العامة بجامعة الدوؿ إالمجنة لعقد اجتماعيا األوؿ... وتعقد المجنة 
 ".العربية، ويجوز ليا عقد اجتماعاتيا في أي بمد طرؼ في ىذا الميثاؽ بناء عمى دعوة منو

لعقد  العاـ لمقياـ بالدعوةلماذا كمؼ الميثاؽ العربي األميف كالتساؤؿ الذم يطرح ىنا ىك : 
جتماعاتيا سواء في مقر الجامعة أو في بمد طرؼ في الميثاؽ، ولـ يوكؿ ىذه الميمة لرئيس إ

 2؟ المجنة أعضاء أو بمبادرة ألغمبية أصوات المجنة ؟
، نجد أف الدعكة لعقد الدكرات العادية لمجنة تتـ اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةففي إطار المجنة 

مف المادة  03الفقرة ، كتشير 3اإلفريقيالعاـ لبلتحاد  األميفباقتراح مف رئيس المجنة بالتشاكر مع 
العاـ  األميفعمى  يتكجبمف النظاـ الداخمي لمجنة أنو حتى في الحاالت االستثنائية التي  26

 لدكرة فإنو  يقـك بذلؾ بالتشاكر مع رئيس المجنة.تغيير تاريخ ا اإلفريقيلبلتحاد 
تعقد دكراتيا في مقرىا، لكف يمكف لؤلغمبية  اإلنسافكما نجد أف المجنة األمريكية لحقكؽ 

المطمقة ألصكات أعضاء المجنة، أف تتفؽ المجنة عمى االنعقاد في مكاف آخر برضا أك بدعكة مف 
مريكية يمكف ليا أف تنعقد في أم مكاف آخر كلك في دكلة ، يتبيف بذلؾ أف المجنة األالدكلة المعنية

 .4اإلنسافاألمريكية لحقكؽ  اإلتفاقيةغير عضك في 

                                                 
1

 .مف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية 05/03المادة  أنظر - 

2
 .166، 165، مرجع سابؽ، ص ص العربية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، نظرة عامة ومستقبميةآليات الجامعة محمد أميف الميداني،  - 
3

 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  26/02أنظر المادة  - 
4
 - L'article 14 alinéa 02 du règlement de la commission interaméricaine des droits de l'homme 2013 stipule 

que:"Les sessions de la commission se tiennent à son siège. Cependant , à la majorité absolue des voix de 

ses membres, la commission peut convenir de se réunir dans un autre lieu avec le consentement ou à 

l'initiative de l'Etat pertinent" 
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مف الميثاؽ العربي، إمكانية األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية  45كلـ تكضح المادة 
حضكر اجتماعات المجنة أك المشاركة في مداكالتيا أك التصكيت عمى قراراتيا، كذلؾ عمى خبلؼ 

، حيث يمكف لبلميف العاـ لبلتحاد اإلفريقي بناء عمى نص المادة اإلنسافالمجنة اإلفريقية لحقكؽ 
كالشعكب حضكر اجتماعات المجنة، كيمكنو أخذ  اإلنسافمف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ  42/05

 .1الكممة، كلكف ليس لو الحؽ في المشاركة في مداكالت المجنة أك في التصكيت

 الفرع الثاني

 سير عمؿ المجنة أثناء الدورات

الدعكات إلى ىؤالء لعقد االجتماع يكجو رئيس المجنة دعكة إلى أعضاء المجنة، كتبمغ 
األعضاء مف طرؼ سكرتارية المجنة عبر البريد اإللكتركني، أك البريد العادم أك بأم كسيمة 
تضمف العمـ بمكعد االجتماع قبؿ انعقاده بأسبكعيف عمى األقؿ إذا كاف اجتماعا عاديا، كبما ال يقؿ 

مجنة بإرساؿ مشركع جدكؿ ، كتقـك سكرتارية ال2عف أسبكع إذا تعمقت الدعكة باجتماع استثنائي
األعماؿ قبؿ أسبكع عمى األقؿ مف االجتماع العادم، كتتخذ كافة الترتيبات الفنية كاإلدارية كالمالية 

 .3لتيسير عقد االجتماعات المحددة في مكاعيدىا كفؽ إجراءات التنظيـ المعتمدة في الجامعة

العربية، فإف تنظيـ دكرات  افاإلنسمف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ  08ككفقا لنص المادة 
المجنة يخضع لؤلحكاـ الكاردة في المبادئ التكجييية كاالسترشادية إلعداد التقارير كتقديميا لمجنة 
كتعقد دكرات مناقشة تقارير الدكؿ األطراؼ بشكؿ عمني، ما لـ تقرر المجنة خبلؼ ذلؾ، كيجكز 

الدكؿ كفقا لضكابط المجنة، كفي لمجنة أف تدعك أم شخص أك منظمة لحضكر مناقشة تقارير 
 نياية كؿ دكرة أك اجتماع تصدر المجنة بيانا عف أعماليا.

  

                                                 
1

 .166ص  مرجع سابؽ، آليات الجامعة العربية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف نظرة عامة ومستقبمية،محمد أميف الميداني،  - 

 .76، مرجع سابؽ، ص الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف دراسات ووثائؽمحمد أميف الميداني،  أنظر أيضا -

2
 عربية.مف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ اإلنساف ال 07/01أنظر المادة  - 

3
 حقكؽ اإلنساف العربية. مف النظاـ الداخمي لمجنة 07/03.02أنظر المادة  - 
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 المبحث الثاني

 المجنة إختصاصات

في تمقي كنظر التقارير المقدمة مف الدكؿ  الميثاؽ العربي، تتمثؿ ميمة المجنة كفقا ألحكاـ
كبيذه الصكرة نجد أف الميثاؽ قد حصر مف الميثاؽ،  48تطبيقا لنص المادة  ،األطراؼ في الميثاؽ

كظائؼ المجنة في ىذه الميمة الكحيدة، خبلفا لمجاف اإلقميمية األخرل التي تنظر في الشكاكل 
 كالمراسبلت الدكلية كالفردية.

إال أف ، كفقا لمميثاؽ المجنة يتمثؿ في تمقي كنظر التقارير فقط إختصاصبالرغـ مف أف ك 
، لتشمؿ تفسير ايإختصاصاتمف  كسعت، فقد 2014اميا الداخمي سنة المجنة، كبعد اعتمادىا لنظ
عمى نطاؽ كاسع، مف خبلؿ الزيارات الميدانية، كالمشاركة في  اإلنسافالميثاؽ، كنشر حقكؽ 

 .اإلنسافالمؤتمرات الدكلية، كالكرشات الخاصة بحقكؽ 

العربية، بالمجتمع المدني الذم يعتبر عنصرا فعاال  اإلنسافإضافة إلى اىتماـ لجنة حقكؽ 
اعتمدت المجنة مبادئ  2014، فمنذ اإلنساففي عمؿ المجاف اإلقميمية ذات الصمة بحقكؽ 

استرشادية كتكجييية خاصة بمشاركة المجتمع المدني في أعماؿ المجنة، مف خبلؿ السماح 
مؾ الني تقدميا الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ بتقديـ تقارير مكازية لت،  1لممنظمات غير الحككمية 

 .اإلنسافكبيذه الصكرة تسعى المجنة لمرقابة الفعالة عمى أحكاـ الميثاؽ العربي لحقكؽ 

سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، نتناكؿ في المطمب بالتفصيؿ المجنة  إختصاصاتكلتناكؿ 
، أما المطمب الثاني فنتناكؿ فيو اإلنسافالمجنة وفقا لمميثاؽ العربي لحقوؽ  إختصاصاتاألكؿ 

 المجنة وفقا لنظاميا الداخمي. إختصاصات
                                                 

1
لمتفصيؿ أكثر حكؿ المنظمات غير الحككمية مف حيث نشأتيا كمفيكميا كتطكرىا، كنشاطيا في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، أنظر عبد الرحماف  - 

قانوف المجتمع كأحمد بناصر،  . كانظر أيضا عمر سعد اهلل2007لتكزيع، عنابة، ، دار العمـك لمنشر كاالمجتمع الدولي التطور واألشخاصلحرش 
 .2005، 03، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ط الدولي المعاصر

- Voir aussi, Antoine Gazano, les relations internationales, Gualino éditeur, Paris, 2001, p 96. Gaëlle Breton- 

Le Goff, l'influence des organisations non gouvernementales sur la négociation de quelques instruments 

internationaux, édition Yvon Thomson ,Bruxelles,2001,p14. Jacques Fontanel, Les organisations non 

gouvernementales  office des publications universitaires, Alger 2005, p 09.   
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 المطمب األوؿ

 )معالجة التقارير(فقا ألحكاـ الميثاؽالمجنة و  إختصاصات

في تمقي  اإلنسافالعربية كفقا لمميثاؽ العربي لحقكؽ  اإلنسافتتمثؿ كظيفة لجنة حقكؽ 
عمى ، كما تعمؿ المجنة مف الميثاؽ 48كالدكرية كفقا لما نصت عميو المادة  األكليةكدراسة التقارير 

تقديـ تقرير سنكم عف مبلحظاتيا كتكصياتيا إلى مجمس جامعة الدكؿ العربية عف طريؽ األميف 
 العاـ لمجامعة. 

في فرع  شكؿ ومحتوى التقاريركلتناكؿ كظيفة المجنة كفقا ألحكاـ الميثاؽ سنتطرؽ إلى 
المبلحظات والتوصيات في فرع ثاف، كالفرع الثالث نتطرؽ إلى  مناقشة التقاريرك تقديـلى أكؿ، كا  

 الختامية.

 الفرع األوؿ

 طبقا لمميثاؽ والمبادئ التوجييية واالسترشادية لمجنة شكؿ ومحتوى التقارير

كال النظاـ الداخمي لمجنة إلى شكؿ كمحتكل  اإلنسافلـ يتطرؽ الميثاؽ العربي لحقكؽ 
نما نجد أف التقارير المقدمة مف الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ،  شكؿ كمحتكل التقارير أقرتيما كا 

 .المجنة بناء عمى المبادئ التكجييية كاالسترشادية الخاصة بيا
 اإلنسافلحقوؽ  كؿ ومحتوى التقارير طبقا لمميثاؽ العربيش أوال:

الدكؿ تمتـز بتقديـ تقارير بشاف التدابير  أفمف الميثاؽ العربي عمى  48/01نصت المادة 
الحقكؽ كالحريات المنصكص عمييا في الميثاؽ، كبياف التقدـ المحرز لمتمتع  إلعماؿالتي اتخذتيا 

 بيا.
لـ تحدد  48يتبيف أف الميثاؽ قد اتصؼ بالعمكمية، فالمادة  48مف خبلؿ نص المادة 

التدابير األخرل  أكالمقصكد بمصطمح التدابير، فيؿ المقصكد بيا التدبير التشريعية أك القضائية ، 
دارية.  التي مف شانيا إنفاذ ما جاء في الميثاؽ، أـ المقصكد بالتدبير كميا تشريعية كقضائية كا 
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، الذم جاء كذلؾ متصفا اإلنساففالميثاؽ بيذه الصياغة يشبو الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ 
منو عمى أف الدكؿ تتعيد بتقديـ تقارير حكؿ التدابير  62بالعمكمية، فقد أشار الميثاؽ في المادة 

ا التشريعية أك التدابير األخرل التي تـ اتخاذىا بيدؼ تحقيؽ الحقكؽ كالحريات التي يعترؼ بي
الميثاؽ كيكفميا، فالميثاؽ اإلفريقي بيذه الصياغة كذلؾ جاء خاليا مف اإلشارة إلى التدبير التي 

 28، 27يجب أف يتضمنيا التقرير كالمتعمقة بالكاجبات المنصكص عمييا في الميثاؽ في المكاد 
بكضكح كتفصيؿ إلى  اإلشارةاتصفا بالعمكمية كلـ يتضمنا  اإلفريقيفالميثاؽ العربي كالميثاؽ  29.1

المتعمقة بحقكؽ  األخرلنكعية التدابير الكاجب القياـ بيا، كىذا عكس بعض االتفاقيات الدكلية 
 .2فصيبل ككضكحا مف الميثاؽ العربيالتي جاءت أكثر ت اإلنساف

 اإلنسافاألكربية لحقكؽ  اإلتفاقيةكلئلشارة فإف نظاـ التقارير لـ يتـ النص عميو في كؿ مف 
نجد أنيا منيا  57كحسب نص المادة  األكربية اإلتفاقية، فاإلنسافاألمريكية لحقكؽ  تفاقيةاإلككذا 

نما تقـك  اإلتفاقيةلـ تتضمف إلزاـ الدكؿ بتقديـ تقارير عف التدابير المتخذة بشأف إعماؿ أحكاـ  كا 
لتي يكفؿ بيا الدكؿ بتقديـ البيانات التي يطمبيا منيا السكرتير العاـ لمجمس أكربا عف الطريقة ا

لحقكؽ  األمريكيأما في ظؿ النظاـ .3تطبيقا فعاال اإلتفاقيةقانكنيا الداخمي تطبيؽ جميع أحكاـ ىذه 
تقـك بإعداد الدراسات التي  اإلنساف/ ج.د فإف المجنة األمريكية لحقكؽ 41، فبمكجب المادة اإلنساف

تراىا مناسبة ألداء ميمتيا، كتطمب كذلؾ مف حككمات الدكؿ األعضاء تزكيدىا بالمعمكمات عف 
                                                 

1
 114يكسؼ بكالقمح ، مرجع سابؽ، ص  - 
2

 اإلتفاقيةعمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرم، كاتفاقية القضاء عمى التمييز ضد المرأة ، كالعيديف الدكلييف، كغيرىـ مف  ءالدكلية لمقضا اإلتفاقيةك - 
ير عمى تطبيؽ أحكاـ ىذه االتفاقيات ، كبينت بالتفصيؿ نكعية التقارير األخرل ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف، فكؿ ىذه االتفاقيات أنشأت لجانا تس

التعريؼ باآلليات التعاقدية الدولية لحماية حقوؽ الكاجب عمى الدكؿ تقديميا بمكجب أحكاـ كؿ اتفاقية، لمتفصيؿ أكثر أنظر، محمد أميف الميداني، 
 .55-09، ص 2015، جكاف 08العدد ، مجمة الجناف لحقكؽ اإلنساف،جامعة الجناف، تكنس، اإلنساف

3
 18/10/1961تـ اعتماد نظاـ التقارير في إطار التنظيـ األكربي لحقكؽ اإلنساف بمكجب الميثاؽ االجتماعي األكربي الذم تـ التكقيع عميو في  - 

ىذا الميثاؽ ببركتكككؿ بتاريخ  مف الميثاؽ، كعدؿ 35/02دكؿ طبقا لنص المادة  05بعد أف صادقت عميو  26/02/1965كدخؿ حيز النفاذ في 
كدخؿ حيز النفاذ في  19/11/1995، كما تـ اعتماد  بركتكككؿ مضاؼ إلى الميثاؽ االجتماعي خاص بالشكاكل الحككمية بتاريخ 21/10/1991
 .01/07/1999كدخؿ حيز النفاذ في  03/05/1996، كتـ أخيرا اعتماد ميثاؽ اجتماعي أكربي معدؿ بتاريخ  01/07/1998
النظاـ األوربي لحماية حقوؽ لمتفصيؿ أكثر حكؿ الميثاؽ االجتماعي األكربي كالبركتكككؿ المضافة كالمعدلة لو أنظر: محمد أميف الميداني،  -

 197-155،  ص مف 2009، الطبعة الثالثة، لبناف اإلنساف، منشورات الحمبي الحقوقية
- Voir aussi, Frédéric Sudre, la protection des droits sociaux par la convention européenne des droits de 

l'homme, Les nouveaux droits de l'homme en Europe, 11
eme

 congrès 29, 30 et 31 Mai 1997, théâtre principal, 

Palma de Majorque, Baléares, Bruylant Bruxelles, 1999,p 103-143.Voir aussi, Frédéric Sudre, la protection des 

droits sociaux par la cour européenne des droits de l'homme: Un exercice de "Jurisprudence fiction"? revue 

trimestrielle des droits de l'homme N
0
55/2003, p 755-779. 
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، كتقـك الدكؿ بتزكيد المجنة بالمعمكمات بناء اإلنسافاإلجراءات التي اتخذتيا في مسائؿ حقكؽ 
 .1اإلتفاقيةمف  43عمى نص المادة 

 لممبادئ التوجييية واالسترشادية لمجنة ر طبقا : شكؿ ومحتوى التقاريثانيا

تيدؼ المبادئ التكجييية كاإلرشادية المتعمقة بإعداد التقارير، إلى تقديـ النصح كالمشكرة 
لمدكؿ األطراؼ بشأف شكؿ كمحتكل تقاريرىا المقدمة مف أجؿ تيسير عممية إعداد التقارير كضماف 

الدكؿ األطراؼ بطريقة مكحدة، كما سيؤدم االمتثاؿ أف تككف ىذه التقارير شاممة، كأف تعرضيا 
تطمبيا بناء  أفليذه المبادئ إلى تقميؿ الحاجة في طمب المعمكمات اإلضافية، التي يمكف لمجنة 

 .48/02عمى نص المادة 

كقد كضعت المجنة مبادئ تكجييية متعمقة بشكؿ كمحتكل التقارير المقدمة مف الدكؿ 
، كمبادئ متعمقة بشكؿ كمحتكل التقارير المكازية المقدمة مف المجتمع األطراؼ في الميثاؽ العربي

 .2المدني

  :المبادئ التوجييية المتعمقة بشكؿ ومحتوى التقارير المقدمة مف الدوؿ  -10

المبادئ  09/07/2009 -06كضعت المجنة في اجتماعيا الثاني المنعقد خبلؿ الفترة 
المطمكب تقديميا مف الدكؿ األطراؼ بالميثاؽ كأقرتيا التكجييية المتعمقة بشكؿ كمحتكل التقارير 

، 08/09/2009الذم عمـ ىذه المبادئ عمى الدكؿ األطراؼ آنذاؾ بتاريخ  ،06بمكجب القرار رقـ 
                                                 

1
دوؿ األطراؼ أف تزود المجنة بالمعمومات التي قد تطمبيا منيا حوؿ تتعيد الاألمريكية لحقكؽ اإلنساف عمى انو:"  اإلتفاقيةمف  43تنص المادة  - 

 ".اإلتفاقيةكيفية ضماف قوانينيا المحمية التطبيؽ الفعاؿ ألي نص مف نصوص ىذه 
 اإلتفاقيةختيارم الممحؽ باألمريكية لحقكؽ اإلنساف، إال بمكجب البركتكككؿ اال اإلتفاقيةالدكؿ األمريكية لـ تمتـز بتقديـ التقارير كاعتماده كنظاـ في  -

 16/11/1999كدخؿ حيز التنفيذ في  1988األمريكية لحقكؽ اإلنساف كالخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالمعتمد في نكفمبر 
د الدوؿ األطراؼ بتقديـ تتعيمنو التي تنص عمى أف :"  19كالذم اعتمد نظاـ التقارير كآلية لمسير عمى تطبيؽ أحكامو، كذلؾ بمكجب المادة 

وؽ تقارير دورية إلى األميف العاـ لمنظمة الدوؿ األمريكية تتضمف معمومات عف التدابير واإلجراءات التدريجية المتخذة لتأكيد وضماف الحق
 الوارد في ىذا البروتوكوؿ".

 107، 106أنظر يكسؼ بكالقمح ، مرجع سابؽ، ص ص  -

2
كالمجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف، كلجنة الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية، عمى اعتماد جممة مف المبادئ ، اإلتفاقيةحرصت بعض المجاف  - 

عمكاف التكجييية أك اإلرشادية، المتعمقة بشكؿ كمحتكل التقارير المطمكب تقديميا مف الدكؿ األطراؼ في االتفاقيات المعنية. أنظر محمد يكسؼ 
 256ص كمحمد خميؿ المكسى، مرجع سابؽ، 
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نو ينبغي عمى الدكؿ األطراؼ بالميثاؽ عند تقديـ تقاريرىا أف تقدـ أف ىذه المبادئ أكدت أعمما ب
كفي اجتماعيا الخامس معمكمات مف مصادر غير حككمية.معمكمات حكؿ مدل تضميف تقريرىا ل

بشأف تطكير  143اتخذت المجنة قرارىا رقـ  2014 01/01-29كالعشريف المنعقد خبلؿ الفترة 
 .1المبادئ التكجييية كاالسترشادية إلعداد التقارير مف الدكؿ األطراؼ

الصادرة عف  كاإلرشاديةكيتعيف عمى الدكؿ عند إعداد التقرير مراعاة المبادئ التكجييية 
شكؿ  ىي تنقسـ إلى قسميفىذه المبادئ تنطبؽ عمى التقارير األكلية كالتقارير البلحقة، ك المجنة ك 

 التقرير كمحتكل التقرير.

 شكؿ التقرير:  10-10

( كمصحكب بنسخة كرقية CDينبغي تقديـ التقرير في شكؿ إلكتركني عمى قرص مدمج)  -
 مطبكعة.

 simplified Arabic 16يجب أال يتجاكز التقرير مائة صفحة، كيككف حجـ الخط المستخدـ ىك  -
2كأف تككف المسافة بيف السطكر بمقدار مسافة كاحدة، كما ينبغي ترقيـ الفقرات تسمسميا.

 

شراكيا كمما أمكف ذلؾ في  - إيراد أسماء الجيات كالمؤسسات التي ساىمت في إعداد التقرير، كا 
 .3حككمي بغية تعزيز الحكار بيف المجنة كالدكلة الطرؼ المعنيةالكفد ال

 .4بياف مدل تضميف التقرير لمعمكمات مف مصادر غير حككمية -

                                                 
1

منشكر  2016فيفرم  25ك 24محمد خالد الضاحي، مداخمة لجنة حقكؽ اإلنساف العربية حكؿ العبلقة مع منظمات المجتمع المدني، بيركت  - 
  http://www.lasportal.orgعمى مكقع لجنة حقكؽ اإلنساف العربية عمى الرابط:        

2
، تجاكزا عدد الصفحات المقررة في المبادئ التكجييية. انظر المبلحظات كالتكصيات الختامية نيةالبحريف والجميورية المبنالئلشارة فإف تقارير  -

.ككذا 21/02/2013-16لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية المقدمة لمممكة البحريف أثناء مناقشتيا لمتقرير األكؿ المقدـ مف البحريف في الدكرة الثالثة مف 
.لبلطبلع عمى تقارير الدكؿ 30/04/2015-25ثناء مناقشة تقريرىا األكؿ في الدكرة السابعة المنعقدة خبلؿ الفترة المبلحظات المقدمة لدكلة لبناف أ

 المقدمة إلى المجنة، ككذا تقارير الظؿ، كالمبلحظات كالتكصيات الختامية لمجنة بشأف التقارير: أنظر مكقع الجنة :

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx                          
3

ع في التقرير المقدـ مف الجزائر لـ يرد ذكر الجيات كالمؤسسات التي أعدت التقرير ، إضافة إلى عدـ كجكد مشاركة كاسعة في مؤسسات المجتم -
دـ مف لمقالمدني في إعداده، انظر المبلحظات كالتكصيات الختامية لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية المقدمة لمجزائر أثناء مناقشتيا لمتقرير األكؿ ا

 .18/10/2012-13الجميكرية الجزائرية في الدكرة الثانية مف 

4
لـ يتضمف أية معمكمات مف مصادر غير  21/06/2013-15التقرير األكؿ لدكلة قطر، الذم تمت مناقشتو في الدكرة الرابعة لمجنة  بيف  - 

 حككمية.

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
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كالمنظمات غير الحككمية كالييئات  اإلنسافبياف مساىمة المؤسسات الكطنية المعنية بحقكؽ  -
 .1كالجيات ذات المصمحة في عممية إعداد التقرير

يتضمف محتكل التقرير عمى معمكمات ذات طابع عاـ كمعمكمات تتعمؽ  :محتوى التقرير: 10-10
 بكؿ مادة مف مكاد الميثاؽ.

 المعمومات ذات الطابع العاـ: وتتعمؽ بما يمي:: 10-10-10

يجب أف يتضمف التقرير في ىذا الجزء معمكمات أساسية عف الخصائص : األراضي والسكاف -
إضافة إلى المؤشرات االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، مثؿ عدد ، الطرؼ لمدكلة ةالديمكغرافي

، كمعدالت التنمية البشرية، ، كمعدؿ البطالةاإلجماليالسكاف كمتكسط الدخؿ لمفرد، كالناتج القكمي 
 كمعدؿ النفقات االجتماعية.

يجب أف يصؼ ىذا الجزء مف التقرير باختصار النظاـ السياسي  الييكؿ السياسي العاـ: -
كتنظيـ السمطات الثبلث في الدكلة الطرؼ)التشريعية التنفيذية القضائية(، بعيدا عف السرد 
التاريخي، كبما يمكف المجنة مف فيـ السياؽ السياسي كالقانكني الذم تنفذ فيو الدكلة الطرؼ أحكاـ 

 .2الميثاؽ

يجب أف يحتكم ىذا الجزء مف التقرير عمى  :اإلنسافاإلطار القانوني العاـ لحماية حقوؽ  -
، كينبغي بكجو خاص اإلنسافمعمكمات تبيف السياؽ القانكني الذم تجرم في إطاره حماية حقكؽ 

 تقديـ معمكمات عف:

 .اإلنسافأحكاـ الدستكر كالتشريعات ذات الصمة بحقكؽ  - أ

 .اإلنسافالمكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية ذات الصمة بحقكؽ  - ب

 .اإلنسافائية كاإلدارية كغيرىا مف السمطات التي تعنى بمسائؿ حقكؽ السمطات القض - ت

                                                 
1

 .74، ص مرجع سابؽرير الدكؿ، أنظر السعيد برابح، لبلطبلع عمى مساىمة المنظمات غير الحككمية في عممية إعداد تقا - 

2
 .الحظت المجنة أف التقرير األكؿ المقدـ مف الجزائر، لـ يفرد الييكؿ السياسي العاـ لمدكلة بعد ذكره لمخصائص الديمكغرافية لمبمد - 
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باإلضافة  اإلنسافعمى حماية كتعزيز حقكؽ  باإلشراؼالمؤسسات كاآلليات الكطنية المخكلة  - ث
إلى الدكر الذم تقـك بو المؤسسات الفاعمة المختصة في المنظمات غير الحككمية كالييئات 

 الصدد.كالجيات ذات المصمحة في ىذا 

المتكفرة لضحايا انتياكات حقكؽ  االعتبارسبؿ اإلنصاؼ المتاحة لمفرد، كنظـ التعكيض كرد  - ج
 ، فضبل عف معمكمات عف إعماؿ مبدأ المساكاة كعدـ التمييز.اإلنساف

 يجب أف يحتكم ىذا البند عمى المعمكمات اآلتية: مكانة الميثاؽ في الدولة الطرؼ: -

الميثاؽ كخصكصا ما يتعمؽ بتثقيؼ الجميكر بالحقكؽ المتضمنة الجيكد المبذكلة لنشر كتركيج  - أ
فيو، كاستعراض جيكد تدريب المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القكانيف في مجاؿ تنفيذ المعايير التي 

 يتضمنيا الميثاؽ.
االحتكاـ بمكاد الميثاؽ  لمدكلة الطرؼ، كما إذا كاف ممكنا مكانة الميثاؽ في النظاـ القانكني - ب

أماـ الجيات القضائية كالسمطات اإلدارية، أـ مف المتعيف إدراجيا في النظاـ القانكني الكطني حتى 
تقـك ىذه السمطات بإنفاذىا، ككذلؾ اإلشارة إلى أمثمة محددة لقضايا قانكنية تكضح اإلدماج 

 .1نيكالتطبيؽ المباشر ألحكاـ الميثاؽ في النظاـ القانكني الكط

يضاح السبب في استمرارىا. - ت  التحفظات عمى بنكد الميثاؽ إف كجدت كا 

  :جيود نشر التقرير الوطني المقدـ مف طرؼ الدولة الطرؼ -

ينبغي أف يكضح التقرير المقدـ مف الدكلة الطرؼ إلى المجنة تمؾ الجيكد المبذكلة لنشر 
ممزمة بنشر تقاريرىا كمبلحظاتيا التقرير داخؿ الدكلة الطرؼ كعمى أم نطاؽ، عمما بأف المجنة 

 مف الميثاؽ. 48/06كتكصياتيا عمى نطاؽ كاسع طبقا لنص المادة 

                                                 
1

الجيكد المبذكلة مف جانب الدكلة في مجاؿ تكعية كتثقيؼ  مف بيف المبلحظات الختامية لمجنة في التقرير األكؿ لدكلة قطر ، أف التقرير لـ يبيف - 
عدـ قياـ  جميع الفئات كالشرائح في المجتمع، إضافة إلى أصحاب المصمحة المعنييف، باألحكاـ الكاردة في الميثاؽ كالتركيج ليا. كما الحظت المجنة

 ج بأحكامو أماـ المحاكـ.الدكلة بنشر الميثاؽ في الجريدة الرسمية، مما يحكؿ دكف إمكانية االحتجا
مف الميثاؽ كلممبادئ  48كفي التقرير المقدـ مف العراؽ أشادت المجنة بالتزاـ الدكلة الطرؼ بتسميـ تقريرىا األكؿ في مكعده، إعماال لممادة  -

إلنساف في الجريدة الرسمية بتاريخ التكجييية لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية، كما ثمنت المجنة قياـ الدكلة الطرؼ بنشر الميثاؽ العربي لحقكؽ ا
. انظر المبلحظات كالتكصيات 02/11/2010التي أبدتيا الدكلة الطرؼ عمى الميثاؽ بتاريخ  ت، كما رحبت بسحب التحفظا03/09/2012

-19ة خبلؿ الفترة مف الختامية لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية المقدمة لدكلة العراؽ، أثناء مناقشتيا لمتقرير األكؿ ليا في الدكرة السادس
25/12/2014. 
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 المتعمقة بكؿ مادة مف مواد الميثاؽ:المعمومات  :10-10-10

ينبغي أف يتضمف ىذا الجزء مف التقرير معمكمات محددة عف إنفاذ الدكلة الطرؼ ألحكاـ 
 ةلتشريعية كاإلدارية أك عمى صعيد الممارسة العممية، مع مراعاالميثاؽ، سكاء عمى صعيد التدابير ا

تقديـ المعمكمات التي تؤثر عمى مدل اإلعماؿ الكامؿ لمحقكؽ المعترؼ بيا في الميثاؽ كبشكؿ 
 :خاص

ذكر التدابير التشريعية كالقضائية كاإلدارية كأم تدابير أخرل تـ اتخاذىا مف أجؿ إنفاذ أحكاـ  - أ
 التقدـ المحرز في ىذا الصدد.الميثاؽ كبياف 

بيانات إحصائية ككقائعية عمى أسس قابمة لممقارنة بشأف مدل إعماؿ الحؽ مف أجؿ تمكيف  - ب
 .1المجنة مف تقييـ التقدـ المحرز في تنفيذ أحكاـ الميثاؽ

ف كانت ذات طبيعة كقتية تككف  - ت بياف أم جكانب تمييز أك استبعاد أك أية قيكد حتى كا 
التمتع بالحؽ المعني بحكـ القانكف أك الممارسة أك أم نحك آخر، كخاصة فيما مفركضة عمى 

 يتعمؽ بإعبلف حاالت الطكارئ االستثنائية.

ذكر المعكقات كالصعكبات التي تؤثر عمى تمتع األشخاص الخاضعيف لكالية الدكلة بالحؽ  - ث
 المعكقات. المعني، بما في ذلؾ تفاصيؿ اإلجراءات التي تـ اتخاذىا لمتغمب عمى ىذه

إرفاؽ الكثائؽ الداعمة لممعمكمات الكاردة في متف التقرير كمما أمكف ذلؾ، كبشكؿ خاص  - ج
كالبرامج التي تسيؿ إطبلع المجنة  تالنصكص القانكنية كاألحكاـ القضائية كالخطط كاالستراتيجيا
 عمى المعمكمات الخاصة بكفالة الحقكؽ الكاردة في الميثاؽ.

تقديـ المعمكمات بالنسبة لمدكؿ األطراؼ يمكف تقديـ المعمكمات  جؿ تسييؿ إجراءاتأكمف 
 عمى النحك اآلتي:

                                                 
1

لحقكؽ الحظت المجنة أف الجميكرية المبنانية في تقريرىا األكؿ، لـ تكرد بيانات إحصائية ككقائعية عمى أسس قابمة لممقارنة بشأف مدل إعماؿ ا - 
كما الحظت المجنة اعتماد التقرير عمى مصادر غير الكاردة في الميثاؽ، مف أجؿ تمكيف المجنة مف تقييـ التقدـ المحرز في تنفيذ أحكاـ الميثاؽ، 

 رسمية فيما يخص المؤشرات المالية كاالقتصادية التي ذكرىا، كالتي يبدك أنيا مستخمصة في اغمبيا مف الصحؼ. لبلطبلع عمى التقرير األكؿ
 لجميكرية لبناف أنظر مكقع لجنة حقكؽ اإلنساف العربية عمى الرابط:

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx                                               

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
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ينبغي أف يدرج في التقرير معمكمات عف التدابير التي اتخذتيا الدكلة  :غايات الميثاؽ :10المادة 
 كبشكؿ خاص:،  في سبيؿ تحقيؽ غايات الميثاؽ كفقا لممادة األكلى منو

ضمف  اإلنسافكجكد خطة عمؿ كطنية شاممة كمكحدة تجعؿ مف تعزيز كاحتراـ حقكؽ  -0
 االىتمامات الكطنية األساسية.

تعزيز التفاىـ كثقافة التسامح كالتآخي كاالنفتاح عمى اآلخر، كفقا لما تقتضيو المبادئ كالقيـ  -0
 .1اإلنسافية كتمؾ المعمنة في المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنسان

تدابير البلزمة، بالتعاكف مع المجتمع المدني في إنشاء مشاريع لتطكير ثقافة حقكؽ اتخاذ ال -4
كتعميـ السكاف ككؿ في ركح يسكدىا قيـ المساكاة كعدـ التمييز كاحتراـ اآلخريف كالتسامح  اإلنساف

 كاالعتداؿ.

لة الطرؼ أف يشمؿ التقرير عمى معمكمات تتعمؽ بجيكد الدك : الحؽ في تقرير المصير :10المادة 
في دعـ حؽ تقرير المصير لكافة الشعكب األخرل، كال سيما تمؾ التي تقاـك كافة أشكاؿ العنصرية 
كاالحتبلؿ كالسيطرة األجنبية، ككذلؾ دعـ حؽ الشعكب في أف تقرر بحرية اختيار نمط نظاميا 

أف يقدـ التقرير  يجب كما.2السياسي، كأف تكاصؿ بحرية تنميتيا االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
معمكمات تتعمؽ بقياـ الدكلة الطرؼ بتكفير الشركط التي يمكف لمكاطنييا مف حرية اختيار نمط 
النظاـ السياسي، كالسعي لتحقيؽ النماء االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي بحرية كدكف تدخؿ 

 3خارجي.

                                                 
1

في المحافظة عمى اليكية العربية كثكابتيا الدينية، كما يؤكد ذلؾ أنو أشار إلى احتراـ أم أف يشمؿ التقرير ما تضمنو الميثاؽ العربي في ديباجتو  - 
ي مبادئ األمـ المتحدة كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، كالعيديف الدكلييف مع األخذ بعيف االعتبار إعبلف القاىرة حكؿ حقكؽ اإلنساف ف

وؽ اإلنساف" دراسة حوؿ دور الميثاؽ في تعزيز حقوؽ اإلنساف في جامعة الدوؿ العربية"، الميثاؽ العربي لحقاإلسبلـ.أنظر عبلـ كائؿ احمد، 
 .263، ص 2005دار النيضة العربية، 

2
رير لـ يرد الحؽ في تقرير المصير في التقرير األكؿ المقدـ مف دكلة البحريف إلى لجنة حقكؽ اإلنساف العربية، حيث أشارت المجنة إلى أف تق - 

 مف الميثاؽ. 02يتضمف اإلشارة لمساىماتيا في إعماؿ حؽ تقرير المصير لمشعكب بمكجب المادة  الدكلة لـ

3
لكاردة التقرير األكؿ لدكلة اإلمارات العربية المتحدة ، لـ يتضمف التشريعات كالتدابير المتخذة مف قبؿ الدكلة الطرؼ فيما يخص بعض الحقكؽ ا - 

المادة ، ككذلؾ تعزيز حؽ الشعكب في تقرير المصير كفقا لنص مف المادة األولى 10لمفقرة كالتسامح كفقا  في الميثاؽ: مثؿ تعزيز ثقافة التآخي
. انظر مف الميثاؽ 13المادة ، إضافة إلى جيكد الدكلة الطرؼ بشأف التدابير الخاصة بحاالت الطكارئ االستثنائية كفقا لنص مف الميثاؽ 10

نة حقكؽ اإلنساف العربية المقدمة لدكلة اإلمارات العربية المتحدة أثناء مناقشتيا لمتقرير األكؿ ليا في الدكرة المبلحظات كالتكصيات الختامية لمج
 .26/12/2013-21ترة مف الخامسة خبلؿ الف
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معمكمات تتعمؽ بقياـ الدكلة أف يشمؿ التقرير عمى : 1الحؽ في المساواة وعدـ التمييز :14المادة 
الطرؼ بمكافحة التمييز بجميع أسبابو كعف التقدـ المحرز لكفالة تمتع جميع الخاضعيف لكاليتيا 

 معمكمات، كأف يقدـ التقرير عمى قدـ المساكاة بكؿ حؽ مف الحقكؽ المنصكص عنيا في الميثاؽ
كالمساكاة الفعمية بيف النساء كالرجاؿ عف التدابير التي اتخذتيا الدكلة الطرؼ لتأميف تكافؤ الفرص 

 .2كالقضاء عمى التمييز المباشر كفي التمتع بجميع الحقكؽ الكاردة في الميثاؽ

يجب أف يتضمف التقرير  :عدـ التقيد بأحكاـ الميثاؽ أثناء حاالت الطوارئ االستثنائية :13المادة 
باستخداـ السمطات االستثنائية في حاالت المعمكمات الكافية عف القكانيف كالممارسات الخاصة 

الطكارئ، عبلكة عمى تقديـ معمكمات عف الحقكؽ التي تـ تقييدىا، إضافة إلى مدل التزاـ الدكلة 
الطرؼ بإعبلـ الدكؿ األطراؼ األخرل فكرا، عف طريؽ األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية، 

عطاء األسباب لذلؾ، ك   ذكر التكاريخ التي ينتيي فييا التعطيؿ.باألحكاـ التي تـ تقييدىا كا 

مدل عف  دقيقةالتقرير معمكمات يقدـ  أف:الحؽ في الحياة والسبلمة البدنية:11-15 المواد
االلتزاـ بقكاعد الميثاؽ المتعمقة بصكف الحؽ في الحياة كتطبيؽ عقكبة اإلعداـ، كحظر التعذيب 

اء أم تجربة طبية أك عممية عمى أم كمنع االتجار باألعضاء البشرية، عبلكة عمى حظر إجر 
دراكو الكامؿ لممضاعفات التي قد تنجـ عنيا  .3إنساف بدكف رضاه الحر، كا 

                                                 
1

لقرآف ومواد مبدأ المساواة وحماية حقوؽ اإلنساف في أحكاـ المتفصيؿ أكثر حكؿ مبدأ المساكاة كعدـ التمييز، أنظر، عمار مساعدم،  - 
 مبدأ المساواة مف المنظور الدولي: الجزائر نموذجا، كانظر أيضا، سميرة ناصرم 2006، الجزائر، 01، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، ط اإلعبلف

 .225 -209، ص 2014، جكاف 02مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة، العدد 

2
كال  -نتلقد كرست جميع المكاثيؽ الدكلية، المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة، كمبدأ أساسي ككقاعدة عامة في القانكف الدكلي كنظرا لبلضطياد الذم عا - 

ا، كاتخاذ إجراءات عممية  منو المرأة، فإف المكاثيؽ الدكلية تفرض عمى الدكؿ في حالة االنضماـ إلييا تكريس ىذه المساكاة في دساتيرى -تزاؿ
مكانة المرأة الحقوقية في النظاـ ايجابية لتمكيف المرأة مف الممارسة الفعمية لمحقكؽ المعترؼ بيا ليا في القانكف. أنظر زركقي ليمى، كتدابير 

 .103-95ص ، 2002، 02، عدد 39، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية كالسياسية، جزء القضائي الجزائري

3
 لـ يبيف التقرير األكؿ المقدـ مف البحريف، آليات الرقابة القائمة عمى مسألة إجراء تجارب طبية أك عممية لمتحقؽ مف أف الشخص قد أعطى - 

أك عممية، مكافقتو برضائو الحر، كأكصت المجنة بإيجاد آليات لمرقابة تكفؿ مكافقة الشخص برضائو الحر في حاؿ خضكعو إلجراء تجارب طبية 
مف الميثاؽ العربي التي تنص:" ال يجوز إجراء تجارب طبية أو عممية  11المادة ككذلؾ حظر االتجار باألعضاء البشرية، كذلؾ تطبيقا لنص 

دراكو الكامؿ لممضاعفات التي قد تنجـ عنيا، مع مراعاة الضوابط والقواعد األخبل قية عمى أي شخص أو استغبلؿ أعضائو دوف رضائو الحر وا 
ؿ مف واإلنسانية والمينية والتقيد باإلجراءات الطبية الكفيمة بضماف سبلمتو الشخصية وفقا لمتشريعات النافذة في كؿ دولة، وال يجوز بأي حا

-7كما الحظت المجنة أيضا في التقرير األكؿ المقدـ مف السكداف في دكرتيا الثامنة خبلؿ الفترة األحواؿ االتجار باألعضاء البشرية. 
الميينة أك حيث ال يحظر كافة التعذيب أك المعاممة القاسية مف الميثاؽ، 08ما ألحكاـ المادة أف التنظيـ القانكني لمدكلة ال يمتثؿ تما 12/11/2015
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تتعمؽ بجيكد معمكمات عمى التقرير  يشتمؿ أف: مكافحة الرؽ واالتجار باألشخاص :01المادة 
 الدكلة في منع الرؽ كاالتجار بالبشر في جميع صكرىا.

المساكاة أماـ  يمي:ما عمى التقرير ينبغي أف يشتمؿ :وحؽ المجوء إليوالقضاء  : 04-00المواد  
ضماف الدكلة الستقبلؿ القضاء كعدالتو، كحماية القضاة كف كحؽ التمتع بحمايتو دكف تمييز، القان

مف أم تيديد كضماف حؽ التقاضي أماـ المحاكـ الطبيعية، كضماف عبلنية المحاكمة إال في 
ضماف عدـ حجز أم شخص أك ، 1تنص عمييا القكانيف الكطنية النافذة كبالشركط التي األحكاؿ

أك االحتجاز  ؼحرمانو مف حريتو، إال كفقا لمقكانيف السارية كضماف حؽ التعكيض لضحايا التكقي
الحؽ في تمتع المتيـ بالضمانات الدنيا ف، ضماف عدـ محاكمة الشخص عف جـر مرتيالتعسفي، 

الدكلة لؤلطفاؿ كفالة ؽ، خبلؿ إجراء التحقيؽ كالمحاكمة، ميثامف ال 16الكاردة في المادة 
نشاء ،المعرضيف لؤلخطار المديف  ضماف عدـ حبسنظاـ قضائي خاص باألحداث،  كالجنكح كا 

 ضماف معاممة األشخاص المحركميف مف حريتيـ معاممة إنسانية الئقةالذم يثبت إعساره قضائيا، 
عادة تأىيميـ،  ضماف حرمة التدخؿ في خصكصيات األشخاص أك شؤكف تيدؼ إلى إصبلحيـ كا 

تراؼ بالشخصية القانكنية ضماف االعك التشيير بما يمس شرفيـ كسمعتيـ، أسرىـ أك مراسبلتيـ أ
 ضماف إيجاد كسائؿ فعالة لمتظمـ مف أية انتياكات.لؤلشخاص، 

                                                                                                                                                         

مقة بحظر التعذيب لمتفصيؿ أكثر حكؿ القكاعد المتع أك الحاطة بالكرامة أك غير اإلنسانية، كيضع التعذيب في عداد الجرائـ التي تسقط بالتقادـ.= 
ص  2009، األردف، 01، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، ط دراسات في حقوؽ اإلنساففي النظاـ القانكني الدكلي، أنظر حيدر أدىـ عبد اليادم، 

137-178 
ركط التي جاء بيا العيد قيكد كضكابط لعقكبة اإلعداـ، تشبو إلى حد بعيد الش 07ك 06كضع الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف بمكجب المادتيف  -

، مجمة الجناف عقوبة اإلعداـ : االتجاىات الحديثة في القانوف الدوليالدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية. انظر محمد يكسؼ عمكاف، 
عداـ الكاردة في . كلمتفصيؿ في الشركط المتعمقة بعقكبة اإل67، 66ص ص   2015، جكاف، 08لحقكؽ اإلنساف، جامعة الجناف تكنس، العدد 

القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف: الحقوؽ العيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ السياسية كالمدنية، انظر محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسى، 
 .232، ص 2007، الجزء الثاني، دار الثقافة، عماف، المحمية

1
فاستقبللية السمطة القضائية عف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ،أصبحت مف األمكر المسمـ بيا في العصر الحديث طبقا لمبدأ الفصؿ بيف  - 

ة استقبلليالسمطات،حيث أصبح ىذا المبدأ المحكر الرئيسي الذم تدكر حكلو عممية تنظيـ السمطات العامة في الدكلة الحديثة. أنظر مسراتي سميمة، 
، مجمة االجتياد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد نموذجا( 0110السمطة القضائية كأىـ ضماف لمحؽ في التقاضي)دستور الجزائر 

، مجمة االجتياد القضائي، حؽ التقاضي ودولة القانوف.كلمتفصيؿ حكؿ الحؽ في التقاضي، انظر شاكر مزكغي، 90، ص2013، مارس 09
عبلقة مبدأ المساواة أماـ القضاء بكفالة ، كأنظر أيضا، عتيقة بمجبؿ، كما بعدىا 55ص ، 2013، مارس 09سكرة العدد جامعة محمد خيضر ب

، كانظر أيضا حسينة شركف، 172-159، ص 2013، مارس 09، مجمة االجتياد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة العدد حؽ التقاضي
، 2013، مارس 09، مجمة االجتياد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة العدد الحؽ في التقاضيضرورة تدعيـ مبدأ مجانية القضاء لكفالة 

 .120-107ص 
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الحقكؽ  عما يمي:ؿ بالتفصيالتقرير ينبغي أف يشتمؿ  ::الحريات السياسية والمدنية41-03المواد 
كفالة ، كفالة حؽ األقميات في التمتع بمككناتيا الثقافية، مف الميثاؽ 24السياسية الكاردة في المادة 

نيـ أك حرية التنقؿ كاإلقامة، كضماف عدـ المنع التعسفي مف السفر أك نفي األشخاص مف بمدا
ف أخرل كفؽ الضكابط الكاردة ضماف حؽ طمب المجكء السياسي إلى بمدامنعيـ مف العكدة إلييا، 

ضماف الحؽ في تمتع اف عدـ تسميـ البلجئيف السياسييف، مف الميثاؽ، كضم 28في المادة 
بالجنسية كعدـ إسقاطيا بشكؿ غير قانكني، كتمكيف األطفاؿ مف اكتساب جنسية األـ في األحكاؿ 

ة القكانيف مع مراعاالتي تراعى مصمحة األطفاؿ، كعدـ منع األشخاص مف اكتساب جنسية أخرل 
 مف الميثاؽ. 30ضماف حرية الفكر كالعقيدة كالديف كفقا لممادة  الكطنية في ىذا الشأف، 

يجب أف يتضمف التقرير معمكمات تفصيمية عف ضمانات حؽ :حؽ الممكية الفردية :40المادة 
 الممكية لؤلشخاص كحظر مصادرة األمكاؿ بصكرة تعسفية أك غير قانكنية. 

الحؽ يجب أف يتضمف التقرير معمكمات تفصيمية عف ضمانات  :حرية الرأي والتعبير :40المادة 
 .1مف الميثاؽ 32في اإلعبلـ كحرية الرأم كالتعبير كفقا لمقكانيف الكاردة في المادة 

ضماف  :يجب أف يتضمف التقرير بالتفصيؿ :وبخاصة النساء واألطفاؿ األسرةحماية  :44المادة 
كفالة ، كاألطفاؿكحظر كافة أشكاؿ العنؼ كاإلساءة إلييا كبخاصة ضد المرأة  األسرةحماية 

 األطفاؿضماف حماية تياجات الخاصة كالناشئيف كالشباب، األمكمة كالشيخكخة كذكم االح

                                                 
1

 27ك  19ف تـ إقرار الحؽ في حرية المعمكمات في العديد مف القرارات كالمكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية، كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف في المادتي - 
األكربية لحقكؽ اإلنساف كالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، فضبل عف تضمينيا في دساتير  اإلتفاقيةاإلقميمية ك منو، إضافة إلى المكاثيؽ

، مارس 01المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية كاالقتصادية كالسياسية، العدد سيادة الدولة ومبدأ حرية المعمومات،الدكؿ. أنظر بف حمكدة ليمى، 
، مجمة الباحث لمدراسات حرية الرأي والتعبير في حركيات التحوؿ الديمقراطيأنظر أيضا، أحمد بام ك مريـ دنداف،  .273، 272 ، ص ص2012

 .53-38، ص 2014، جكاف 02، كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، العدد األكاديمية 
" ، فيذه العبارة األخيرة تكحي بأف الحؽ في ودونما اعتبار لمحدود الجغرافيةذا الميثاؽ ... التي تنص :" يضمف ى 32/01مف خبلؿ نص المادة  -

مكاطني حرية الرأم كالتعبير، يكتسي صفة العالمية، كأف ىذه الحرية تشكؿ أحد أعمدة الديمقراطية في أم نظاـ، كىي تضمف المشاركة الفعمية لكؿ 
، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية قواعد حماية حقوؽ اإلنساف بيف العالمية والخصوصيةكسمطاف، الدكلة عمى قدـ المساكاة. أنظر، محمد ب

 .62، ص 2002، 02، عدد 39كاالقتصادية كالسياسية، جزء 
-Azouz Kerdoun, le droit international et la réalisation des droits de l'homme dans le domaine de 

l'information et de la communication, revue algérienne des relations internationale, N
0
 15, 1989,p 62-71 
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جيكد الدكلة لضماف الحؽ في في جميع األحكاؿ، كاألخذ في االعتبار مصمحتيـ كرعايتيـ كبقائيـ،
 نية كبخاصة الشباب.ممارسة الرياضة البد

يتضمف  أفيجب  :الحؽ في العمؿ وحرية تكويف الجمعيات والنقابات المينية :40-43 المواد
، 1يف دكف تمييزطنتقرير الدكلة معمكمات تفصيمية عما يمي:جيكد الدكؿ لضماف حؽ العمؿ لممكا

الحماية ضماف مف الميثاؽ،  34مف المادة  04، 03 ،02ضماف حقكؽ العماؿ كفقا لمفقرات 
حرية تككيف الجمعيات كالنقابات ا كفقا لمقكانيف الكطنية السارية، الضركرية لمعماؿ الكافديف إليي
 أكضماف حؽ المكاطف في الضماف ، كفالة الحؽ في اإلضراب، 2المينية كممارسة العمؿ النقابي

 التاميف االجتماعي

 دكلة معمكمات تفصيمية عما يمي:يتضمف تقرير ال أفينبغي  :الحؽ في التنمية :44-49المواد 
المكاطنيف فييا  جيكد الدكلة في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ككفالة مشاركة

الدكلة  إلمكانياتالحؽ في العيش الكريـ مف غذاء ككساء كمسكف كخدمات كفقا كاالستفادة منيا، 
 الحؽ في بيئة سميمة.

                                                 
1

، كحقيا في العمؿ كذلؾ لتحقيؽ المساكاة 1979الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة لعاـ  اإلتفاقيةمف  11كىك ما أكدتو المادة  - 
ة كانت أك غير متزكجة، في كؿ مكاف، كفي جميع المياديف سياسية اقتصادية اجتماعية. أنظر تشكار حميدك الحقيقية في الحقكؽ لممرأة، متزكج

، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية عمؿ المرأة الحاضنة بيف نصوص قانوف األحواؿ الشخصية المغاربية واالجتيادات الفقيية والقضائيةزكية، 
 .40-06، ص 2002، 02عدد  ،39كاالقتصادية كالسياسية، جزء 

2
ـ سجمت لجنة حقكؽ اإلنساف العربية في مبلحظاتيا كتكصياتيا الختامية لتقرير الجزائر األكؿ، أف الجزائر قامت بإصدار قانكف الجمعيات رق - 

ت غمكضا في اإلجراءات البلحقة الذم أتاح لممجتمع المدني دكرا أكثر نشاطا في تقديـ مساىماتو كخبرتو، إال أف المجنة الحظ 2012لعاـ  12-06
يكما مف إيداع طمب التسجيؿ لدل اإلدارة في حاؿ عدـ رد  60التي تمكف الجمعية مف ممارسة أنشطتيا الفعمية عمى أرض الكاقع عقب مركر 

، بشأف 2004لسنة  12انكف رقـ اإلدارة بالمكافقة أك الرفض الصريحيف عمى إنشاء الجمعية.كما الحظت المجنة في مناقشة تقرير قطر األكؿ، أف الق
 الجمعيات كالمؤسسات الخاصة قد تضمف جممة مف القيكد التي تعيؽ عمؿ مؤسسات المجتمع المدني، كحثت المجنة في تكصياتيا عمى إعادة النظر

 في القانكف.
دكؿ تجدر اإلشارة أف حرية تككيف الجمعيات كاالنضماـ إلييا، معترؼ بيا في دساتير دكؿ العالـ، التي أجازت االنتماء إلى الجمعيات، ففي ال -

و التي تـ تطبيؽ ىذا الحؽ فييا كممارستو، أدل إلى تطكرىا كبناء المجتمع المدني الحديث فييا، إذ أصبح لو دكر فعاؿ في الحصكؿ عمى حقكق
، مركز دراسات الكحدة العربية، سمسمة حقوؽ اإلنساف مدخؿ عمى وعي حقوقيعبر كسائؿ الضغط السممية التي يستعمميا.أنظر، أمير مكسى 

 .177، 176ص ص  2002، 02الثقافة القكمية، لبناف، ط 
- Voir aussi, Louis Favoreu et autres, droit des libertés publiques, 4 

eme
 Edition, Editions Dalloz, 2007, p 215. 
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جيكد الدكلة في يجب أف يتضمف التقرير معمكمات تفصيمية عف  :الحؽ في الصحة :41المادة 
مجاؿ الرعاية الصحية كضماف حصكؿ المكاطف عمى خدمات الرعاية الصحية، كعمى مرافؽ 

 مف الميثاؽ. 39مف المادة  02العبلج دكف تمييز، كفقا لمتدابير الكاردة في الفقرة 

 النفسية والجسدية عاقاتاإلالحؽ في توفير الحياة الكريمة لذوي  :31المادة 

لذكم يجب أف يتضمف التقرير معمكمات تفصيمية عف ضمانات تكفير سبؿ الحياة الكريمة 
كبخاصة تكفير  مف الميثاؽ 40الكاردة في المادة  األطرالنفسية كالجسدية، كذلؾ ضمف  اإلعاقات

الخدمات االجتماعية مجانا لجميع ذكم االحتياجات الخاصة، كمراعاة مصالحيـ المثمى في جميع 
 .األحكؿ

ضماف  :بالتفصيؿأف يتضمف التقرير  ينبغي :الحؽ في التعميـ والحقوؽ الثقافية:30-30المواد 
كجعمو إلزاميا في المرحمة ، األساسية كاالبتدائية كحد أدنىالدكلة مجانية التعميـ في المراحؿ 

كتعميـ  األميةجيكد الدكلة في مجاؿ محك ، االبتدائية كمتاحا لمجميع في كافة مراحمو دكف تمييز
 كاألنشطةكالحريات األساسية في المناىج  اإلنسافجيكد الدكلة في دمج مبادئ حقكؽ ، 1الكبار

مدل احتراـ الدكلة حرية ، الثقافية ضماف حؽ المشاركة في الحياة، كالتدريب الرسمية كغير الرسمية
 كاألدبية.كضماف حقكؽ الممكية الفكرية  اإلبداعيالبحث العممي كالنشاط 

السالفة الذكر عمى  كاإلرشاديةتنطبؽ المبادئ التكجييية  : البلحقة التوجييات الخاصة بالتقارير
ر أنو ينبغي أف يركز التقرير كالتقارير الدكرية البلحقة المقدمة إلى المجنة، غي األكليةالتقارير 

الدكرم البلحؽ عمى الفترة الكاقعة بيف النظر في التقرير السابؽ لمدكلة الطرؼ كتقديـ التقرير 
 الحالي، كأف يقدـ التقرير معمكمات عف إبراز التطكرات الجديدة خاصة:

                                                 
1

المقدـ مف الجزائر، نجاح الدكلة الطرؼ في تكفير التعميـ كالقضاء شبو الكامؿ عمى ظاىرة األمية، كفي  ؿالحظت المجنة في التقرير األك  - 
لز  اميتو، كبشكؿ خاص في المناطؽ األكثر مناقشتيا لمتقرير األكؿ لجميكرية لبناف، الحظت المجنة كجكد تفاكت في فرص التمتع بمجانية التعميـ كا 

كأكصت المجنة الدكلة الطرؼ بتعزيز كمكاصمة جيكدىا الرامية إلى التمتع  40فقرا، بما يؤثر عمى التمتع بالحقكؽ المنصكص عمييا في المادة 
 .41لمادة الكامؿ لجميع المكاطنيف دكف تمييز، بالتعميـ األساسي اإللزامي بالمجاف، كفقا لمفقرة الثانية مف ا
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رير السابؽ تنفيذ المبلحظات كالتكصيات الختامية التي اعتمدتيا المجنة، كالمكجية إلى التق -10
 الصعكبات التي كاجيت الدكلة الطرؼ في تنفيذىا. أكككذلؾ شرح حاالت عدـ التنفيذ 

 التدابير القانكنية كاإلدارية كغيرىا مف التدابير المتخذة تنفيذا لمميثاؽ. -10

ناشئة تعترض ممارسة كتمتع األشخاص بالحقكؽ التي تضمنيا  أكأية عقبات متبقية  -14
 الميثاؽ، فضبل عف التدابير المتكخاة لمتغمب عمى ىذه العقبات.

عنو في إطار أية مادة مف مكاد الميثاؽ ينبغي ذكر  لئلببلغفي حاؿ عدـ تكفر ما ىك جديد  -13
 ذلؾ في التقرير.

 1المجتمع المدنيالمقدمة مف  الموازية التقاريرالمبادئ التوجييية المتعمقة بشكؿ ومحتوى  -10

العربية في اجتماعيا الخامس كالعشركف المنعقد خبلؿ الفترة  اإلنسافاتخذت لجنة حقكؽ  
بشأف إقرار المبادئ التكجييية المتعمقة بتقديـ تقارير منظمات  144قرارىا رقـ  29-01/01/2014

بتاريخ المجنة التي تخصص فييا المجنة دليؿ خاص المجتمع المدني، ككانت ىذه ىي المرة األكلى 
بمشاركة المجتمع المدني سكاء مف حيث تقديـ التقارير المكازية أك تقديـ المساىمات 

 الشفيية)جمسات االستماع(.

 2014كعمى خمفية مشاركة منظمات المجتمع المدني في دكرات المجنة منذ نياية عاـ 
بشأف  242قرارىا رقـ  01/2016/ 11-9قد خبلؿ الفترة المنع 37اتخذت المجنة في اجتماعيا 

اعتماد النسخة المنقحة كالمعدلة مف الخطكط االسترشادية كالتكجييية إلعداد التقارير المقدمة إلييا 
فيما يخص مشاركة المجتمع المدني في أعماؿ المجنة، ككذلؾ فيما يخص متابعة المبلحظات 

ير عمميا كاالرتقاء بو كفقا لمممارسات الدكلية الفضمى كالتكصيات الختامية، كذلؾ بيدؼ تطك 
 .2المتبعة في ىذا الشأف

                                                 
1

أنظر دليؿ مشاركة المؤسسات الكطنية المعنية بحقكؽ اإلنساف كالمنظمات غير الحككمية كالييئات كالجيات ذات المصمحة، منشكر عمى مكقع  - 
                                   http://www.lasportal.orgجامعة الدكؿ العربية: 

2
 محمد خالد الضاحي، مرجع سابؽ. - 

 :2014قدـ المجتمع المدني عدة تقارير مكازية منذ 
 قدـ المجتمع المدني تقريريف  2014في الدكرة السادسة لمجنة بشأف مناقشة التقرير األكؿ لمعراؽ  -

http://www.lasportal.org/
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كالتقارير المكازية يجب أف تراعي المبادئ التكجييية المقررة، كالمتمثمة في الناحية الشكمية 
 كالمكضكعية لمتقرير.

 : الناحية الشكمية لمتقرير الموازي10-10

مراعاة ترقيـ الفقرات كالصفحات، الخاصة بالتقرير صفحة مع  30أال تتعدل صفحات التقرير -
 لتسييؿ عممية مراجعتيا.

 معمكمات عف الجية المقدمة لمتقرير المكازم. إرساؿيفضؿ   -

ترسؿ التقارير المكازية عف طريؽ البريد اإللكتركني، كفي حاؿ إرساؿ نسخ كرقية مف التقرير  -
 .إلكتركنيةينبغي إرفاقيا بنسخة 

 مبلحؽ لمتقارير المكازية يفضؿ مراعاة النكاحي الشكمية السابؽ ذكرىا.في حاؿ كجكد  -

 : الناحية الموضوعية لمتقرير الموازي10-10

يقدـ التقرير بمقدمة تمخص إبراز ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج كمعمكمات باإلضافة إلى  -
 التكصيات كالمبلحظات الميمة.

 مستقبل لكؿ قسـ مف تقرير الدكلة الطرؼ.يجب أف يتضمف التقرير المكازم تحميبل  -

ينبغي تنظيـ المعمكمات كالمبلحظات التي يتضمنيا التقرير المكازم كفقا لتسمسؿ المكاد الكاردة  -
، ككذلؾ كما ىك مكضح بالمبادئ التكجييية المتعمقة بشكؿ اإلنسافبالميثاؽ العربي لحقكؽ 

 ؼ.كمحتكل التقارير المطمكب تقديميا مف الدكؿ األطرا

يتضمف التقرير المكازم تكصيات محددة بشاف أفضؿ الممارسات التي يجب عمى  أفيجب  -
 .اإلنسافالمتعمقة بحقكؽ  األكضاعالدكلة الطرؼ اتخاذىا لضماف تطكير 

 التطرؽ عمى الصعكبات التي كاجيت الدكلة الطرؼ في تنفيذ التزاماتيا بمكجب أحكاـ الميثاؽ. -

                                                                                                                                                         

 تقارير مكازية. 07قدـ المجتمع المدني   2015كؿ لمبناف في الدكرة السابعة  لمجنة بشأف مناقشة التقرير األ -
 تقارير مكازية . 07قدـ المجتمع المدني  2015في الدكرة الثامنة  لمجنة بشأف مناقشة التقرير األكؿ السكداف -
 مكازيا. تقريرا 11قدـ المجتمع المدني  2016في الدكرة التاسعة لمجنة بشأف مناقشة التقرير الدكرم األكؿ لؤلردف  -
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العربية)لجنة الميثاؽ( سكؼ تنشر  اإلنسافردية ككف كثائؽ حقكؽ إلى حاالت ف اإلشارةال ينبغي  -
 نطاؽ. أكسععمى 

ينبغي عمى الجية التي تقدـ التقرير المكازم مراعاة صحة المعمكمات كتكثيقيا كحداثتيا كالتركيز  -
عمى أكسع مجمكعة ممكنة مف مصادر المعمكمات التي تشمؿ: جممة التشريعات الحالية المعمكؿ 

لة الطرؼ، إحصائيات كبيانات مكثقة مف جيات ذات صمة، التقارير المنشكرة مف جانب بيا بالدك 
 المنظمات كالييئات المعنية ذات الصمة، األبحاث المنشكرة كالكتب كالنشرات الدكرية.

ينبغي عمى الجية المقدمة لمتقرير استخداـ المبلحظات الختامية كالتكصيات التي اعتمدتيا  -
لمتقارير المكازية، كؿ أك التقارير السابقة، كأساس شة الدكلة الطرؼ لتقريرىا األالمجنة في حاؿ مناق

بغية تقديـ معمكمات لمجنة بشاف التقدـ المحرز في المكضكعات التي سمطت المجنة عمييا الضكء 
ف كاف ىذا التقدـ كافيا أك غير كاؼ.  سابقا، كا 

 الفرع الثاني

 تقديـ ومناقشة التقارير

  :التقريرأوال: تقديـ 

، فإف تقارير اإلنسافمف الميثاؽ العربي لحقكؽ  48عمبل بأحكاـ الفقرة األكلى مف المادة  
عماؿ الحقكؽ كالحريات المنصكص عمييا بمكجب  الدكؿ عف التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتيا كا 

التقرير إلى لجنة  الميثاؽ، ترسؿ إلى األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية، الذم يتكلى بدكره إحالة
 .العربية)لجنة الميثاؽ( اإلنسافحقكؽ 

كيجب عمى كؿ دكلة لكي تفي بالتزاماتيا المتعمقة بتقديـ التقارير، أف تقدـ تقريرا أكليا 
، كيجب أف تكاصؿ  يقدـ خبلؿ سنة مف تاريخ دخكؿ الميثاؽ حيز التنفيذ بالنسبة ليا شامبل ،

 .1كؿ ثبلثة أعكاـ عقب تقديـ التقرير األكؿالدكؿ بعد ذلؾ تقديـ التقارير بصكرة دكرية 

                                                 
1

 .مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف 48/02انظر المادة  - 
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كيجب أف تكرد التقارير التدابير التشريعية كالقانكنية كاإلدارية، كأم تدابير أخرل إلنفاذ 
أحكاـ الميثاؽ، كما ينبغي أف تذكر أية عكامؿ أك صعكبات صكدفت في مجاؿ إعماؿ الحقكؽ 
كضمانا ألف تحتكم التقارير عمى معمكمات كافية تسمح لمجنة بأداء عمميا، فقد أصدرت المجنة 

، كالتي اإلنسافدئ التكجييية كاالسترشادية بشأف التقارير الخاصة بالميثاؽ العربي لحقكؽ المبا
 تكممنا عنيا في الفرع األكؿ.

، ككذا النظاـ الداخمي لمجنة لـ يتعرضا لكيفية  اإلنسافكلئلشارة فإف الميثاؽ العربي لحقكؽ 
العربية طبقا لنص المادة  اإلنسافإلى لجنة حقكؽ  النظر في التقارير المقدمة مف الدكؿ األطراؼ

 اإلنسافمف الميثاؽ، بؿ نجد أف ىذه اآللية)آلية النظر في التقارير( قد اعتمدتيا لجنة حقكؽ  48
جكاف  22-21في اجتماعيا السادس كالعشركف ، كذلؾ في  125/26العربية بمكجب قرارىا رقـ 

مف  48نكطة بيا بمكجب المادة ، كذلؾ بيدؼ مساعدة المجنة في االضطبلع بالمياـ الم2014
الميثاؽ كتكجيو عمميا، إضافة إلى أف ىذه اآللية تسيؿ ميمة الدكؿ في الكفاء بالتزاماتيا بمكجب 

 .1أحكاـ الميثاؽ

، بإخطار الدكلة الطرؼ أمانتياالعربية عف طريؽ  اإلنسافتقـك لجنة حقكؽ : استبلـ التقرير -10
ترسؿ الدكلة الطرؼ تقاريرىا بمكجب المادة  أفدكرية، كينبغي كالتقارير ال األكؿبمكعد تقديـ تقريرىا 

أشير مف تاريخ  03العاـ لجامعة الدكؿ العربية خبلؿ مكعد أقصاه  األميفمف الميثاؽ، إلى  48
، كيحيؿ األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية تقرير الدكلة تمقييا إلخطار المجنة بمكعد تقديـ تقريرىا

 الطرؼ إلى المجنة.

كيستند اختيار التقرير الذم ستنظر فيو المجنة، عادة ،إلى الترتيب الزمني لكركد ىذا 
التقرير إلى أمانة المجنة، مع إعطاء األكلكية لمتقارير التي حؿ مكعد تقديميا منذ زمف طكيؿ مف 
قبؿ الدكؿ األطراؼ، عمما بأف المجنة ستخطر الدكلة المعنية بمكعد مناقشة التقرير منيا بعد 

 استبلميا القرير

                                                 
1

لى لجنة انظر لجنة حقكؽ اإلنساف العربية )األمانة العامة(، آلية النظر في تقارير الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف المقدمة إ - 
 الدكؿ العربية. حقكؽ اإلنساف العربية)لجنة الميثاؽ( منشكر عمى مكقع جامعة
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دكر ىاـ كفعاؿ لمتحضير  -منذ استبلميا التقرير –لسكرتارية المجنة  دور سكرتارية المجنة: -10
  العربية، مع الدكلة الطرؼ المعنية بالتقرير اإلنسافلفعاليات الدكرة التي تجرييا لجنة حقكؽ 

   1كتتمثؿ أدكار السكرتارية فيما يمي:

كتقـك خبلؿ   -العاـ األميفمف  إحالتو دبع -الدكلة الطرؼتستمـ سكرتارية المجنة تقرير :  10-10
 أسبكعيف تحت إشراؼ مقرر المجنة باآلتي:

 باستبلـ تقرير الدكلة الطرؼ. كأعضائياإخطار رئيس المجنة  - أ

عداد  كاإلرشاديةفحص التقرير كتبياف مدل تكافقو مع المبادئ التكجييية  - ب الصادرة عف المجنة كا 
 تقرير بذلؾ.

، كالمنظمات اإلنسافإعداد تقرير تجميعي عف مبلحظات المؤسسات الكطنية المعنية بحقكؽ  - ت
غير الحككمية، كاآلليات التعاقدية عف الدكلة المعنية، باإلضافة إلى مبلحظات الككاالت 

 المتخصصة في األمـ المتحدة كجامعة الدكؿ العربية.

المعنية بحقكؽ  المنظمات غير الحككمية، ك اإلنسافدعكة المؤسسات الكطنية المعنية بحقكؽ  - ث
، المعتمدة مف جانب الدكلة الطرؼ باإلضافة عمى الككاالت المتخصصة التابعة لجامعة اإلنساف

الدكؿ العربية كاألمـ المتحدة، إلى تقديـ معمكمات خطية لمجنة عف تنفيذ أحكاـ الميثاؽ في مجاالت 
ى فيـ الصعكبات التي تؤثر عمى تنفيذ الميثاؽ يا، كذلؾ بما يمكف المجنة مف التكصؿ إلإختصاص

مف  األقؿفي ىذه الدكلة الطرؼ، كتطمب المجنة إرساؿ ىذه المعمكمات إلييا قبؿ أسبكعيف عمى 
انعقاد دكرة النقاش لتقرير الدكلة الطرؼ، كفقا لممبادئ التكجييية بشأف إشراؾ المؤسسات الكطنية 

لحككمية، كالييئات كالجيات ذات المصمحة في كالمنظمات غير ا اإلنسافالمعنية بحقكؽ 
تستقي مف ىذه التقارير ما تراه مناسبا مف معمكمات كتثيرىا أثناء النقاش  أفاجتماعاتيا، كلمجنة 
 .مع الدكلة الطرؼ

تحديد مكعد اجتماع أكلي لمجنة لمناقشة التقرير مع مقرر تقرير الدكلة، كذلؾ بمدة ال تقؿ عف  - ج
 ـ تقرير الدكلة الطرؼ.شيريف مف تاريخ استبل

                                                 
1

 نفس المرجع. - 
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لدراستو، مرفقا بالتقارير  المجنة أعضاء: تحيؿ سكرتارية المجنة تقرير الدكلة الطرؼ إلى  10-10
المشار إلييا في الفقرتيف أ كت أعبله، لبلستئناس بالمعمكمات الكاردة فييا قبؿ إجراء الحكار البناء 

 .1مع الدكلة الطرؼ
: تدعك سكرتارية المجنة، بالتنسيؽ مع مقرر تقرير الدكلة الطرؼ، المؤسسات الكطنية  10-14

المعتمدة مف جانب  اإلنسافكالمنظمات غير الحككمية المعنية بحقكؽ  اإلنسافالمعنية بحقكؽ 
الدكلة الطرؼ كالييئات كالجيات ذات المصمحة، باإلضافة عمى الككاالت المتخصصة التابعة 

العربية كاألمـ المتحدة، إلى حضكر أعماؿ الدكرة التي يتـ فييا استعراض تقرير  لجامعة الدكؿ
الدكلة الطرؼ، كال سيما تمؾ الجيات التي قدمت معمكمات خطية بشأف تنفيذ الدكلة الطرؼ ألحكاـ 
الميثاؽ، كما يمكف ليذه الجيات المشاركة في جمسات االستماع مع أعضاء المجنة، كفقا لممبادئ 

، كالمنظمات غير اإلنسافيية الخاصة بمشاركة المؤسسات الكطنية المعنية بحقكؽ التكجي
 .2الحككمية، كالييئات كالجيات ذات المصمحة الصادرة عف المجنة

: تختار المجنة مف بيف أعضائيا مقررا لكؿ تقرير يرد إلييا دور مقرر تقرير الدولة الطرؼ -14
يقـك المقرر قبؿ إجراء ، ك لدكلة المقدمة لمتقريريككف مف جنسية ا أالمف الدكؿ األطراؼ، عمى 

الحكار البناء مع كفد الدكلة الطرؼ، بكضع مشركع الئحة بالمسائؿ التي تتطمب معمكمات تكميمية 
إضافية إلى تمؾ الكاردة في تقرير الدكلة الطرؼ المقدـ لمجنة، كيطمب مف الدكلة تقديـ ردكد خطية 

ر ىذه المعمكمات قبؿ مناقشة التقرير أماـ المجنة، أك أثناء مكتكبة، كيمكف لمدكلة الطرؼ تكفي
 .3ذلؾ

تجتمع المجنة قبؿ مكعد مناقشة الدكلة الطرؼ بمدة ال تقؿ عف يكميف  : ثانيا: مناقشة التقرير
لمناقشة التساؤالت كالمبلحظات المعدة مف قبؿ األعضاء، كاعتمادىا بشكؿ نيائي قبؿ إجراء 

 .الطرؼ الحكار البناء مع الدكلة

                                                 
1

ى لجنة نظر لجنة حقكؽ اإلنساف العربية )األمانة العامة(، آلية النظر في تقارير الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف المقدمة إلأ - 
 جامعة الدكؿ العربية.المجنة عمى مكقع حقكؽ اإلنساف العربية)لجنة الميثاؽ( منشكر عمى مكقع 

2
 نفس المرجع. - 

3
 نفس المرجع. - 
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مة التقرير، كذلؾ في دمع الدكلة الطرؼ مق1تقـك المجنة بإجراء حكار بناء  الحوار البناء: -0
جمسات عمنية، حيث تدعك المجنة الدكلة الطرؼ إلى إرساؿ كفد لتمثيميا في الحكار، كخبلؿ الحكار 

التطكرات يدعك الرئيس أك ممثمو الكفد إلى عرض مكجز عف التقرير، مع التركيز عمى التركيز 
إلى التعميؽ  أك األسئمةذات الصمة التي حدثت منذ تقديمو، كيدعك الرئيس أعضاء المجنة إلى طرح 

، عمى النحك المنصكص عميو في المبادئ التكجييية عمى مجمكعة الحقكؽ التي يجب اإلفادة عنيا
ـز لمرد، كتجرل كاالسترشادية بشاف تقديـ التقارير الصادرة عف المجنة، كيمنح الكفد الكقت البل

المداكالت عمى نفس النحك فيما يتعمؽ بالمجمكعة التالية مف الحقكؽ، حتى االنتياء مف تناكؿ 
المسائؿ المتعمقة بجميع الحقكؽ المنصكص عمييا في الميثاؽ، كيدعك الرئيس كفد المجنة إلى 

خبلصة أعماؿ اإلدالء بكممة ختامية، كما يقـك الرئيس أك ممثمو بعقد مؤتمر صحفي يتناكؿ 
 الدكرة.

كينبغي أف يضـ كفد الدكلة مقدمة التقرير أشخاصا تتكفر لدييـ المعرفة كالكفاءة كالسمطة 
 في ىذه الدكلة، كلمرد عمى أسئمة المجنة. اإلنسافلتكضيح جميع الجكانب المتعمقة بحالة حقكؽ 

الدكلة الطرؼ مقدمة التقرير، عندما تكجو إلييـ الحككمة  اكيجكز ألعضاء المجنة أف يزكرك 
في الدكلة  اإلنسافدعكة، أك بناء عمى طمب المجنة، كذلؾ بيدؼ اإلطبلع عمى حالة حقكؽ 

الطرؼ، كعقد كرشة تعريفية بالميثاؽ كاآلليات الناظمة لعمؿ المجنة لمجيات كالمؤسسات الكطنية 
 .2ر الحككمية في الدكلة الطرؼكالمنظمات غي اإلنسافالمعنية بحقكؽ 

                                                 
1

متبع في عمؿ معظـ لجاف االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، ذلؾ أف الغاية مف نظاـ التقارير ىي ضماف امتثاؿ الدكؿ  الحوار البناءمبدأ  - 
عماليا لمحقكؽ الكاردة فييا، كليس تقديـ االتيامات كتكجيو االنتقادات ليذه الدكؿ، كلكف مبدأ الحكار البناء ال يسمب  اإلتفاقيةاألطراؼ ألحكاـ  كا 

المجاف حقيا في تكجيو ما تشاء مف أسئمة كفي طمب مختمؼ البيانات كالمعمكمات مف ممثمي الدكؿ. انظر محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ 
 .258المكسى، مرجع سابؽ، ص 

لزيارة الجميكرية اليمنية،  20/07/2015تمقت لجنة حقكؽ االنساف العربية دعكة مف الحككمة اليمنية بكاسطة كزارة حقكؽ اإلنساف بتاريخ  - 2
حالة  بكصفيا طرفا في الميثاؽ مف اجؿ اإلطبلع عمى كاقع حقكؽ اإلنساف في مدينة عدف عمى إثر النزاع المسمح الداخمي ، في سياؽ رصد كتكثيؽ

كشكمت فريؽ عمؿ كاستغرقت  07/08/2015-05المنعقد في الفترة  34حقكؽ االنساف في الجميكرية اليمنية، كلبت المجنة الدعكة في اجتماعيا 
التقى فييا فريؽ العمؿ مع منظمات المجتمع المدني اليمنية حيث استعرض فريؽ العمؿ دكر كمياـ  13/09/2015-11أياـ مف  03 ةالزيار 

ختصك  أنظر تقرير فريؽ عمؿ لجنة حقوؽ اإلنساف لجنة الميثاؽ، كما قاـ الفريؽ بعقد لقاء مع مسئكلي اإلدارة المحمية لمدينة عدف .  اصاتا 
منشور عمى موقع لجنة حقوؽ اإلنساف العربية عمى موقع جامعة الدوؿ  04/11/0105-00العربية إلى الجميورية اليمنية )مدينة عدف( 

 .العربية
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يمكف لممؤسسات الكطنية المعنية )الحوار البناء(: دور المجتمع المدني أثناء مناقشة التقرير-10
، كالييئات كالجيات ذكم المصمحة التي ترغب في 1، كالمنظمات غير الحككميةاإلنسافبحقكؽ 

ذا الشأف. كال يسمح ليذه حضكر مناقشة المجنة لتقارير الدكؿ األطراؼ بطمب لمجنة في ى
المؤسسات كالييئات أف تتدخؿ في عممية الحكار البناء، الذم يتـ بيف المجنة كالدكلة الطرؼ، كال 
ف كاف يمكف لتمؾ المؤسسات كالمنظمات  يسمح ليا بتقديـ مداخبلت تعقيبية خبلؿ عممية الحكار، كا 

معمكمات المكتكبة لمجنة خبلؿ أسبكع أف تمفت نظر المجنة أك أعضائيا، إلى أم أمر عبر تقديـ ال
 مف انتياء المناقشة.

 الفرع الثالث

 المبلحظات الختامية ومتابعة تنفيذىا

مف الميثاؽ العربي عمى أف:" تناقش المجنة  48/04نصت المادة  أوال: المبلحظات الختامية:
 الميثاؽ".التقرير كتبدم مبلحظاتيا كتقدـ التكصيات الكاجب اتخاذىا طبقا ألىداؼ 

، عقب االنتياء مف الحكار البناء مع الدكلة 04يتبيف مف خبلؿ الفقرة  ، أف المجنة تقـك
، كيتضمف تقرير المبلحظات كالتكصيات 2مقدمة التقرير، باعتماد مبلحظاتيا كتكصياتيا الختامية

تنفيذ الميثاؽ  الختامية البنكد التالية: مقدمة، الجكانب االيجابية، العكامؿ كالصعكبات التي تعيؽ
 المكاضيع الرئيسية مبعث القمؽ، االقتراحات كالتكصيات.

كباعتماد المجنة لممبلحظات الختامية، تككف بذلؾ قد انتيت مف مناقشة التقرير بصكرة 
، كتعتبر ىذه المبلحظات كالتكصيات بمثابة القرار الذم تتخذه المجنة، كيفترض أف تستميـ رسمية

                                                 
1

 د عدد المنظمات غير الحككمية، كتعاظـ دكرىا عمى كافة األصعدة المحمية كاإلقميمية كالدكلية، كخاصة في عقدم الثمانينات، كالتسعينات،تزاي - 
دور المنظمات غير الحكومية عمى الصعيد كبدايات القرف الحادم كالعشريف. لمتفصيؿ حكؿ دكر ىذه المنظمات، أنظر سعيد عبد المسيح شحاتة، 

قوى ومؤسسات .كانظر أيضا، عمار جفاؿ، 226-220، ص 1995، جانفي 119، مجمة السياسة الدكلية، العدد لي: الحاضر والمستقبؿالدو 
 .2003، المجمة الجزائرية لمعمـك السياسية كاإلعبلمية، جامعة الجزائر، العدد األكؿ، العولمة: التجميات واالستجابة العربية

2
مف الميثاؽ، أنظر  48كالتكصيات الختامية لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية كالمتعمقة بتقارير الدكؿ طبقا لنص المادة لئلطبلع عمى المبلحظات  - 

 http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx:           مكقع المجنة
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المبلحظات جممة مف المبادئ التي تؤكد ضركرة تعزيز التعاكف في مجاؿ  المجنة في صياغتيا ليذه
 .1كحمايتيا اإلنسافالنيكض بحقكؽ 

كتجدر اإلشارة إلى إف إصدار المجنة لمتكصيات كالمبلحظات الختامية، ال يفيـ منو أف 
بؿ نجد أف المجنة تقـك  قد تـ تنفيذىا عمى أكمؿ كجو، اإلنسافأحكاـ الميثاؽ العربي لحقكؽ 

بإرساؿ التقرير المتضمف المبلحظات الختامية كالتكصيات إلى الدكلة المعنية ، كالتي يطمب منيا 
إبداء مبلحظاتيا عمى الحقائؽ المكضكعية التي قد ال يتضمنيا التقرير خبلؿ مدة شير كتحاؿ 

الدكلة المعنية كتكضع عمى  المبلحظات كالتكصيات الختامية، متى اعتمدت مف جانب المجنة، إلى
 .2المكقع اإللكتركني لمجنة، كتدرج في التقارير السنكية التي تقدميا المجنة عمى مجمس الجامعة

المبلحظات كالتكصيات  ال تكجد كسيمة إلنفاذ ذ المبلحظات والتوصيات الختامية:تنفيمتابعة ثانيا: 
لتقرير التكجييية المتعمقة بآلية النظر في ا، كمع ذلؾ فقد اعتمدت المجنة في مبادئيا الختامية

، مقرر تقرير الدكلة الذم يتكلى متابعة تنفيذ التكصيات الختامية، المقدمة مف الدكؿ األطراؼ
كيتكلى إعداد كعرض تقرير مرحمي عمى المجنة عف التقدـ المحرز في تنفيذ التكصيات الختامية 

 التي اختارت المجنة أكلكية تنفيذىا.

الدكؿ كعمى أساس مصادقتيا عمى الميثاؽ العربي، يقع عمييا كاجب التركيز عمى كما أف 
متابعة المبلحظات كالتكصيات الختامية المكجية إلييا عقب الحكار البناء، كفقا لممبادئ التكجييية 
كاالسترشادية الصادرة عنيا، كيمكف لمدكلة الطرؼ تقديـ معمكمات خطية إلى المجنة عف تنفيذ 

ات كالتكصيات الختامية التي اعتمدتيا، فيما يتصؿ بتقريرىا قبؿ أف يحؿ مكعد تقديـ المبلحظ
 تقريرىا البلحؽ.

                                                 
1

 .166، 165يكسؼ بالقمح، مرجع سابؽ، ص ص  - 

2
 مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف. 48/05أنظر المادة  - 
قدمة إلى انظر أيضا، لجنة حقكؽ اإلنساف العربية )األمانة العامة(، آلية النظر في تقارير الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف الم -

 لجنة حقكؽ اإلنساف العربية)لجنة الميثاؽ( منشكر عمى مكقع المجنة.
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لمجنة  ، عمى أفاإلنسافنص الميثاؽ العربي لحقكؽ  ثالثا: نشر المبلحظات والتوصيات الختامية:
ية المطمقة أف تنشر تقاريرىا كمبلحظاتيا كتكصياتيا الختامية، بناء عمى قرار تتخذه باألغمب

ألعضائيا، األمر الذم يجعؿ المجنة سيدة في نشر تقاريرىا، كفي إعطاء الصكرة الحقيقية لكؿ 
لتي يجكز ليا أف ا ، كىي بذلؾ تشبو المجنة األمريكية1اإلنسافدكلة طرؼ الميثاؽ العربي لحقكؽ 

، اإلنسافتقرر نشر التقرير بأغمبية أعضائيا. أما فيما يخص نشر تقارير المجنة اإلفريقية لحقكؽ 
سكاء ما تعمؽ منيا بأنشطة الدكؿ أك تمؾ التي تتعمؽ بالمعمكمات المبمغة)الشكاكل(، فإف المجنة 

ة إلى أف يقرر مؤتمر غير مسمكح ليا بنشر ىذه التقارير أك الشكاكل، بؿ يجب أف تظؿ سري
 .2رؤساء الدكؿ كالحككمات خبلؼ ذلؾ، كىك ما يؤثر عمى استقبللية المجنة

العربية، ككذلؾ مبلحظاتيا  اإلنسافأف تقارير لجنة حقكؽ  48/06كأكضحت المادة 
الختامية كتكصياتيا، تعتبر كثائؽ عمنية تعمؿ المجنة عمى نشرىا عمى نطاؽ كاسع، كىك ما يعد 

شفافية التي تتبعيا المجنة في أعماليا، كاحتراما لمرأم العاـ الذم سيطمع عمى ىذه نكعا مف ال
الكثائؽ، ىذا مف جية، كمف جية أخرل، ينظر إلى ىذه العبلنية في نشر التقارير كنكع مف 

 .3العقكبات في حؽ الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ، التي ال تمتـز بأحكاـ الميثاؽ

 ةمف الميثاؽ، يطرح تساؤالت عدة، عف مدل إلزامي 48 مف المادة 06إف نص الفقرة 
التقارير المقدمة مف المجنة كالمبلحظات الختامية ليا، ىؿ ىي ممزمة أـ مجرد تكصيات، لمدكلة 

، كما ىك دكر مجمس جامعة الدكؿ العربية في الرقابة عمى ؟الخيار في العمؿ أك عدـ العمؿ بيا
 4الختامية؟ تقارير المجنة كمبلحظاتيا كتكصياتيا

ذا قارنا بيف محتكل الفقرة  مف  43ك  41مف الميثاؽ، كالمادتيف  48مف المادة  02كا 
تطمب مف الدكؿ  أفيحؽ ليا  األمريكيةف المجنة أ، التضح باإلنسافاألمريكية لحقكؽ  اإلتفاقية

                                                 
1

 تتخذ المجنة قراراتيا ومبلحظاتيا وتوصياتيا باألغمبية المطمقة"مف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية عمى :"  15تنص المادة  - 

2
 ، ص2009، جػانفي 44المجمػد  185، مجمة السياسػة الدكليػة، العػدد أنظمة حقوؽ اإلنساف الوطنية والدولية نظرة مقارنةأحمد أبك الحسف زرد،  - 

57. 

3
مجمة الجناف لحقكؽ  المحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب وانتياؾ أحكاـ الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنسافمحمد أميف الميداني،  - 

 .29، ص 2013، ديسمبر 05، 04االنسف، جامعة الجناف، تكنس، عدد مزدكج 

4
 .167، مرجع سابؽ، ص ص اإلنساف: نظرة عامة ومستقبميةآليات الجامعة العربية في مجاؿ حقوؽ محمد أميف الميداني،  - 
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التي اتخذتيا في مجاؿ  اإلجراءات، تزكيدىا بمعمكمات عف األمريكيةفي منظمة الدكؿ  األعضاء
 األمريكيةأف ىذه المجنة ترفع تقريرا سنكيا إلى الجمعية العامة لمنظمة الدكؿ  ا، كماإلنسافحقكؽ 

العربية فترفع تقريرىا إلى مجمس الجامعة، الذم يشبو الجمعية العامة  اإلنسافأما لجنة حقكؽ 
األمريكية  اإلتفاقيةمف  43المادة  ، ىذا مف جية كمف جية أخرل، نجد أفاألمريكيةلمنظمة الدكؿ 

بالمعمومات  "، أف تزكد المجنةاإلنسافلحقكؽ  األمريكية اإلتفاقيةفي  األطراؼتفرض عمى الدكؿ 
التي قد تطمبيا منيا حوؿ كيفية ضماف قوانينيا المحمية التطبيؽ الفعاؿ ألي نص مف نصوص 

ؽ العربي، فقد نصت عمى إمكانية قياـ مف الميثا 48مف المادة  02، أما الفقرة "اإلتفاقيةىذه 
المجنة بتقديـ طمبات إلى الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ العربي، بقصد الحصكؿ عمى معمكمات 

 .1في تمؾ الدكؿ اإلنسافإضافية ليا صمة بتنفيذ الميثاؽ العربي، كليس عف حالة حقكؽ 

 لمطمب الثانيا

 المجنة وفقا لنظاميا الداخمي إختصاصات

، قد حصر كظائؼ المجنة في تمقي التقارير المقدمة اإلنسافإذا كاف الميثاؽ العربي لحقكؽ 
  2014مف الميثاؽ، فإف النظاـ الداخمي لمجنة لعاـ  48مف الدكؿ األطراؼ كفقا لنص المادة 

 اإلنسافيا، كبالتالي تشجيع حقكؽ إختصاصاتأخرل لمجنة، بيدؼ تكسيع  إختصاصاتأضاؼ 
 مف النظاـ الداخمي لمجنة فيما يمي: 02المجنة حسب نص المادة  كظائؼتمثؿ كت كترقيتيا،

 تفسير الميثاؽ بما يكفؿ التطبيؽ األمثؿ ألحكامو. -10

، كالمشاركة في اإلنسافعقد الندكات كالمؤتمرات، ككرشات العمؿ حكؿ مسائؿ تتعمؽ بحقكؽ  -10
الميثاؽ، كفي سبيؿ تحقيؽ يا، كذلؾ بما يخدـ أىداؼ كمقاصد إختصاصاتالنشاطات ذات الصمة ب

 ، قامت المجنة بالنشاطات التالية:ىذا اليدؼ

، كذلؾ 05/09/2014ك  31/08/2014، كذلؾ بيف عقد ورشة تعريفية بمممكة البحريف - أ
بالبحريف، كقد عقدت المجنة عمى مدار يكميف كرشتي عمؿ  اإلنسافبدعكة مف كزير شؤكف حقكؽ 

                                                 
1

 .167، 167نفس المرجع، ص  - 
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كآلية عممو، كما قامت المجنة بتنظيـ زيارات ميدانية إلى  اإلنسافتعريفيتيف بالميثاؽ العربي لحقكؽ 
 في البحريف. اإلنسافمجمكعة مف الكزارات كالمؤسسات العاممة في مجاؿ حقكؽ 

 25، كذلؾ يكمي اإلنسافالمشاركة في أعماؿ المؤتمر الدولي حوؿ المحكمة العربية لحقوؽ  - ب
أشغاؿ المؤتمر الذم عقد في العاصمة  بالبحريف، حيث شاركت المجنة في 2014مام  26ك 

ممثؿ عف مختمؼ الييئات العربية  100البحرينية المنامة، كحضر أعماؿ ىذا المؤتمر حكالي 
في ، كذلؾ مف أجؿ الخركج بتكصيات تساىـ اإلنسافكالدكلية كالمؤسسات الكطنية العربية لحقكؽ 

أكراؽ عمؿ كمداخبلت بحثت أىمية ، كقد تضمنت اإلنسافتطكير إنشاء المحكمة العربية لحقكؽ 
 .1، كضركرة اإلسراع في إقرار نظاميا األساسياإلنسافإنشاء المحكمة العربية لحقكؽ 

ؾ كذل :بالمممكة المغربية بمراكش اإلنسافالمشاركة في المنتدى العالمي الثاني لحقوؽ  - ت
حيث شارؾ في ىذا المنتدل ما يزيد عف خمسة آالؼ ، 2014نكفمبر  30-27خبلؿ الفترة 

في العالـ مف المنظمات الدكلية  اإلنسافمشارؾ مف الشخصيات الدكلية، كممثمي حركة حقكؽ 
كالمؤسسات الكطنية، كمنظمات المجتمع المدني المحمية كاإلقميمية كالدكلية، كقد مثؿ لجنة حقكؽ 

، كقدـ مداخمة اإلنسافـ يكنس عضك لجنة حقكؽ العربية في ىذا المنتدل، اسعد نعي اإلنساف
كاإلعماؿ الفعمي لحقكؽ  اإلنسافرئيسية باسـ المجنة في المحكر الخاص بالنظـ اإلقميمية لحقكؽ 

المنبثقة عف  اإلنساف، كلجنة حقكؽ اإلنسافالعربي لحقكؽ  ؽ، كأعطى فييا نبذة عف الميثااإلنساف
لى استعراض التحديات التي تكاجو المجنة كبخاصة تطكير الميثاؽ، كتككينيا كصبلحياتيا، إضافة إ

 .2اإلنسافمنظكمة حقكؽ 

المنعقدة بجنيؼ في الفترة لمجنة الفرعية لمناىضة التعذيب،  05المشاركة في أعماؿ الدورة  - ث
، كجرل خبلؿ االجتماع تبادؿ الخبرات، حكؿ أفضؿ التجارب 2015نكفمبر  30-27مف 

بدكر المجنة كاستعراض مبلحظاتيا كتكصيمتيا ذات الصمة، كالتعرؼ لمناىضة التعذيب، كالتعريؼ 
 .3عمى تجربة كخبرة المجنة الفرعية لمناىضة التعذيب

                                                 
1

اإلخبارية أنظر بشأف الكرشة التعريفية بمممة البحريف كالمؤتمر الدكلي حكؿ المحكمة العربية لحقكؽ اإلنساف، لجنة حقكؽ اإلنساف العربية،النشرة  - 
 ، عمى مكقع لجنة حقكؽ اإلنساف العربية.02، ص 2015اف ، جك 01لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية،العدد 

2
 .05نفس المرجع، ص  - 
3

 .06نفس المرجع ، ص  - 
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كذلؾ  1اإلنسافلحقوؽ  األوربيةوالمحكمة  أورباالعربية لمجمس  اإلنسافزيارة لجنة حقوؽ  - ج
طار جيكد المجنة، في ربط الصبلت كالتكاصؿ إ، كتدخؿ ىذه الزيارة في 16/04/2015-13مف 

 أكربااإلقميمية كالدكلية، حيث قاـ كفد مف المجنة بزيارة مجمس  كاآلليات األجيزةمع مختمؼ 
ختصاصات، كذلؾ بيدؼ اإلطبلع عمى نشاطات ك اإلنسافلحقكؽ  األكربيةكالمحكمة  مجمس  ا 

منيا لتطكير آلية عمؿ  كاالستفادة، فاإلنساأكربا، في المجاالت المتعمقة بتعزيز كحماية حقكؽ 
كالعمؿ عمى نشر حقكؽ  المجنة، كتركزت أىـ محاكر الحديث عمى ضركرة مكافحة اإلرىاب

األكربية  اإلنساف، كمف جية أخرل حضر كفد المجنة جمسة الغرفة العميا لمحكمة حقكؽ اإلنساف
محكمة عربية  إلنشاءحاكلة كالتي كانت فرصة لمجنة لئلطبلع عمى ىذه المحكمة، في ظؿ كجكد م

 .اإلنسافلحقكؽ 

حيث بوزارات الداخمية العربية   اإلنسافالمشاركة في المؤتمر األوؿ لممسئوليف عف حقوؽ  - ح
كاقترح  03/11/2015-02شارؾ رئيس المجنة في أشغاؿ ىذا المؤتمر، كالمنعقد بتكنس يكمي 

األساسية بشأف التكقيؼ  اإلنسافكؽ رئيس المجنة، أف يتبنى المؤتمر كضع اطر كأدلة مرجعية لحق
كالتفتيش، أك ممارسة التدابير كاإلجراءات األمنية لمنع الجرائـ أك مبلحقتيا، عمى أف تيدل ىذه 

 .2ارب كالممارسات العربية كالدكليةالتج ؿاألطر المرجعية، بأفض

المشاركة في أعماؿ مؤتمر الوعي بالقانوف ومساعدة ضحايا اإلرىاب في الوطف العربي  - خ
الذم نظمو المركز العربي لمكعي بالقانكف، بالتعاكف مع جامعة الدكؿ العربية، كالمجمس القكمي 

، كأكد عضك لجنة حقكؽ 27/10/2015ر العربية بالقاىرة في بجميكرية مص اإلنسافلحقكؽ 
، تكفؿ اإلنسافية جابر صالح المرم، عمى أف نصكص الميثاؽ العربي لحقكؽ العرب اإلنساف

ضحايا اإلرىاب، عبلكة عمى ما قدمتو المجنة في مبلحظاتيا كتكصياتيا الختامية لمدكؿ األطراؼ 
 .3التي قدمت تقاريرىا في ىذا الشأف

                                                 
1

 نفس المرجع كالصفحة. - 

2
عمى مكقع لجنة حقكؽ   04، ص 2015، ديسمبر 02لجنة حقكؽ اإلنساف العربية، النشرة اإلخبارية لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية، العدد  - 

 بية.اإلنساف العر 
3

 .06نفس المرجع، ص  - 
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ذم عقدتو التحت عنواف:" التكامؿ العربي تحديات وآفاؽ"  03المشاركة في مؤتمر فكر  - د
 08/12/2015.1-05مؤسسة الفكر العربي بالتعاكف مع جامعة الدكؿ العربية بالقاىرة مف 

ة كمؤسسات العمؿ لمجنة في سبيؿ تأدية مياميا، طمب أية معمكمات مف أجيزة الجامع -14
 العربي المختمفة.

مجمس الجامعة تقريرا سنكيا عف أنشطتيا، يشمؿ مبلحظاتيا كتكصياتيا  إلىتقدـ المجنة  -13
قائمة بالدكؿ  ةاألطرؼ في الميثاؽ، كترفؽ بتقرير المجنف تقرير كؿ دكلة مف الدكؿ أالختامية، بش

 األطراؼ في الميثاؽ، مع بياف حالة تقديـ التقارير مف قبؿ الدكؿ األطراؼ.

سترشادية الخاصة بكيفية إعداد الدكؿ األطراؼ في تضع المجنة المبادئ التكجييية كاال -15
 التقارير التي تقدـ إلى المجنة. اإلنسافالميثاؽ، كمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقكؽ 

تضع المجنة الييكؿ التنظيمي الخاص بيا، مكضحا بو الكحدات الكظيفية، كتحدد شاغمي  -10
 تمؾ الكظائؼ، كتكصيؼ تمؾ الكظائؼ الخاصة بيـ.

مياـ أخرل ينص عمييا الميثاؽ أك تكمؼ بيا المجنة ، كفقا لبلتفاقيات أك البركتكككالت  أية -19
 أك المبلحؽ أك القرارات الصادرة عف مجمس الجامعة.

                                                 
1

 نفس المرجع كالصفحة. - 
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 الثالث المبحث

 تقييـ دور المجنة في فحص التقارير

، أف تؤكد استقبلليتيا 2009منذ تشكيميا في سبتمبر  اإلنسافاستطاعت لجنة حقكؽ 
كمينيتيا في معالجة التقارير المقدمة مف الدكلة األطراؼ، كحاكلت إقامة جسر بيف المعايير 

كخصكصية المنطقة العربية، كىك ما انعكس في مبلحظاتيا كتكصياتيا  اإلنسافالعالمية لحقكؽ 
كذلؾ  1اإلنسافممية لحقكؽ التي رحبت فييا المجنة، بعكدة بعض الدكؿ لتقديـ تقاريرىا لآلليات األ
، كحثت في مكاضع 2اإلنسافإشادتيا بانضماـ بعض الدكؿ لمصككؾ الدكلية ذات الصمة بحقكؽ 

 3أخرل بعض الدكؿ لبلنضماـ لبلتفاقيات الدكلية.
تقارير أكلية كتقرير دكرم كاحد كتمقت عديد  تسعة الدكرة العاشرةغاية إلى  المجنةكناقشت 
( مف منظمات المجتمع المدني، خاصة بعد اعتماد المبادئ التكجييية ؿارير الظ)تقةالتقارير المكازي

كاالسترشادية إلعداد التقارير المقدمة إلييا فيما يخص مشاركة المجتمع المدني في أعماؿ المجنة 
 .2014ص المجنة لتقارير الدكؿ سنة مف خبلؿ فح

كمف  2016العربية، كمنذ بدأ عمميا إلى غاية دكرتيا العاشرة سنة  اإلنسافإف لجنة حقكؽ 
بدائيا لممبلحظات كالتكصيات الختامية، شغمتيا عدة  خبلؿ دراستيا لمتقارير المقدمة مف الدكؿ كا 

األمر الذم  اإلنساف، في الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنسافمكاضيع متعمقة بحقكؽ 
 العربي. اإلنسافمستقبمية مف أجؿ ضماف حماية فعالة لحقكؽ  جعميا ترسـ أىداؼ

                                                 
1

لتتفاعؿ مع اآلليات األممية لحقكؽ اإلنساف، كعمى األخص، تقديـ التقارير لمجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف، كالمجنة المعنية  السودافعادت  - 
 ؽ اإلنساف.بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، كآلية االستعراض الشامؿ بمجمس حقك 

، 2008، كاتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة عاـ 2009عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عاـ  قطرمصادقة  - 2
عمى اتفاقية األشخاص ذكم اإلعاقة في  جميورية السوداف. تصديؽ 2008كاتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية عاـ 

. 26/07/2005، كما صادقت عمى البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف إشراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة في 24/04/2009
، 05/10/2000الميينة في  التفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة القاسية أك البلإنسانية أك الجميورية المبنانيةانضماـ 

، كاتفاقية 20/03/2013عمى اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة في  العراؽ. مصادقة 22/12/2008كالبركتكككؿ االختيارم الممحؽ بيا في 
لسنة  73م رقـ إلتحاداإلى اتفاقية مناىضة التعذيب بمكجب المرسـك  اإلمارات العربية المتحدة. انضماـ دكلة 07/07/2011مناىضة التعذيب في 

 . 2009لسنة  116م رقـ اإلتحاد، مصادقتيا عمى اتفاقية األشخاص ذكم اإلعاقة بمكجب المرسكـ 2012

3
مجاالت التعاكف(إلى سمك األمير/ زيد رعد الحسيف، المفكض  -شكاغؿ المجنة –كرقة مقدمة مف لجنة حقكؽ اإلنساف العربية)تعريؼ بالمجنة  - 

 منشكر عمى مكقع المجنة . 16/09/2015اف، السامي لحقكؽ اإلنس
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سنقسـ ىذا المبحث إلى ثبلث مطالب، نتناكؿ في  في فحص التقارير،كلتقييـ دكر المجنة 
المطمب  أما، التقارير الدورية وتقارير الظؿالثاني  المطمب، كفي التقارير األولية األكؿالمطمب 

 .المجنة وأىدافيا المستقبميةانشغاالت الثالث نتطرؽ فيو إلى 

 األوؿ المطمب

 التقارير األولية

2012تقارير أكلية كذلؾ خبلؿ دكراتيا منذ  09إلى غاية دكرتيا العاشرة ناقشت المجنة 
1. 

العربية تقرير األردف في دكرتيا  اإلنسافناقشت لجنة حقكؽ  :تقرير المممكة األردنية الياشمية -
كمف بيف  03/04/2012-28األكلى المنعقدة بالقاىرة بمقر الجامعة العربية ، خبلؿ الفترة 

مبلحظات المجنة، ىك إشادتيا بالمممكة األردنية ككنيا أكؿ دكلة تصادؽ عمى الميثاؽ العربي 
مف الميثاؽ، كاىـ ما  48لنص المادة ، ككانت ليا الريادة في تقديـ أكؿ تقرير كفقا اإلنسافلحقكؽ 

 لفت انتباه المجنة عدـ كجكد نصكص خاصة لمتعكيض في حاالت التعذيب كالحبس التعسفي.

كتمت مناقشة التقرير في دكرة المجنة الثانية  :تقرير الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -
ئر في مجاؿ حماية حقكؽ ، كأشادت المجنة بدكر الجزا18/10/2012-13المنعقدة خبلؿ، 

، ككذا مف خبلؿ  اإلنساف، مف حيث ككنيا ثاف دكلة تصادؽ عمى الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف
، كمف جيتيا قدمت اإلنسافانضماميا لعديد الصككؾ الدكلية كاإلقميمية الخاصة بحماية حقكؽ 

يات كالمؤسسات( التي المجنة مجمكعة مف المبلحظات، منيا ما تعمؽ بشكؿ التقرير)عدـ ذكر الج
أعدت التقرير، كعدـ إفراد الييكؿ السياسي لمدكلة، إضافة إلى مجمكعة مف المبلحظات المتعمقة 

 بمحتكل التقرير.

-16كتمت مناقشتو في الدكرة الثالثة لمجنة المنعقدة خبلؿ  :تقرير مممكة البحريف -
إشادتيا بمبادرة الدكلة بالدعكة ، كاألمر الذم لفتت إليو المجنة االنتباه خاصة ىك 21/02/2013

                                                 
1

نة لبلطبلع عمى التقارير األكلية المقدمة مف الدكؿ لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية، كالمبلحظات كالتكصيات المقدمة مف المجنة أنظر مكقع لج - 
 حقكؽ اإلنساف العربية عمى مكقع جامعة الدكؿ العربية عمى الرابط:

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx                                                        

                     

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
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، كالجيكد المبذكلة مف قبميا في ىذا الشأف، كمف بيف اإلنسافإلى إنشاء محكمة عربية لحقكؽ 
مف قانكف اإلجراءات الجنائية ال  334المبلحظات اليامة لمجنة بشأف ىذا التقرير، ىك أف المادة 
، ككنو يجيز تنفيذ 1مف الميثاؽ 07 تكفر الحد األدنى مف الحماية المنصكص عمييا في المادة

أشير عمى كالدتيا، كعدـ تغميب مصمحة الطفؿ  03عقكبة اإلعداـ عمى المرأة الحامؿ، بعد مضي 
 الرضيع.

كمف بيف  21/06/2013-15ناقشتو المجنة في الدكرة الرابعة المنعقدة خبلؿ  :تقرير دولة قطر -
، لـ 2004لعاـ  11قانكف العقكبات رقـ مبلحظات المجنة اليامة بشأف ىذا التقرير، ىك أف 

 08/02يتضمف أم حكـ ينص عمى أف جريمة التعذيب ال تسقط بالتقادـ، بما يتبلءـ مع المادة 
، كما أشارت المجنة إلى أف تقرير الدكلة الطرؼ لـ يتضمف اإلشارة لمساىمتيا في 2مف الميثاؽ

 يثاؽ.مف الم 02إعماؿ حؽ تقرير المصير لمشعكب بمكجب المادة 

كتمت مناقشة التقرير في دكرة المجنة الخامسة المنعقدة  :تقرير دولة اإلمارات العربية المتحدة -
، كما الحظتو المجنة عمى ىذا التقرير، ىك أف جريمة التعذيب تسقط 26/12/2013-21خبلؿ 

فة عمى إضا مف الميثاؽ 08بالتقادـ في التشريعات الكطنية لمدكلة الطرؼ، كىك ما يخالؼ المادة 
 غياب القكاعد القانكنية المنظمة لحرية الممارسة السياسية، كتنظيـ التجمعات السممية كالمسيرات.

-20ناقشت المجنة تقرير العراؽ في الدكرة السادسة، خبلؿ الفترة :تقرير جميورية العراؽ -
يا كباقي ، كرحبت المجنة بالتقرير بالرغـ مف الظركؼ التي تمر بيا الدكؿ كقدمت ل25/12/2014

الدكؿ األخرل مبلحظات منيا، عدـ كفاية اإلجراءات التي اتخذتيا الدكلة لمحماية مف التعذيب، 
إضافة إلى عدـ اإلشارة في التقرير إلى اإلجراءات التي قامت بيا الدكلة الطرؼ إلنفاذ المادة 

 .3مف الميثاؽ 41/05

                                                 
1

ال يجوز الحكـ باإلعداـ عمى أشخاص دوف سف الثامنة عشر عاما ما لـ تنص التشريعات  -10العربي عمى :"  مف الميثاؽ 07تنص المادة  - 
ال يجوز تنفيذ حكـ اإلعداـ في امرأة حامؿ حتى تضع حمميا أو في أـ مرضع إال بعد انقضاء  -10النافذة وقت ارتكاب الجريمة عمى خبلؼ ذلؾ.

 ".ألحواؿ تغمب مصمحة الرضيععاميف عمى تاريخ الوالدة، وفي كؿ ا

2
تحمي كؿ دولة طرؼ كؿ شخص خاضع لواليتيا مف ىذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة :"  مف الميثاؽ العربي عمى 08/02تنص المادة  - 

طرؼ في نظاميا القانوني لمنع ذلؾ وتعد ممارسة ىذه التصرفات أو اإلسياـ فييا جريمة يعاقب عمييا ال تسقط بالتقادـ، كما تضمف كؿ دولة 
 إنصاؼ مف يتعرض لمتعذيب وتمتعو بحؽ رد االعتبار والتعويض"

تعمؿ الدوؿ األطراؼ عمى دمج مبادئ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية في المناىج مف الميثاؽ العربي عمى :"  41/05تنص المادة  - 3
 ".سمية وغير الرسميةواألنشطة التعميمية، وبرامج التربية والتكويف والتدريب الر 
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تمت مناقشة تقرير لبناف، في الدكرة السابعة لمجنة المنعقدة خبلؿ الفترة  :تقرير جميورية لبناف -
، كاعتمدت المجنة عدة مبلحظات منيا، عدـ مراعاة التقرير لممبادئ اإلرشادية 25-30/04/2015

منو  08لمجنة، إضافة إلى عدـ امتثاؿ النظاـ القانكني لمدكلة ألحكاـ الميثاؽ الكاردة في المادة 
بالتعذيب، حيث انو يطبؽ نظاـ التقادـ عمى جريمة التعذيب، إضافة إلى عدـ تناسب كالمتعمقة 

 العقكبة مع الجريمة، كغياب قكاعد خاصة بالتعكيض عف التعذيب.

في   12/11/2015-07ناقشت المجنة ىذا التقرير خبلؿ الفترة  :تقرير جميورية السوداف -
الدكرة الثامنة ليا، كالحظت المجنة اتساع نطاؽ األفعاؿ أك الجرائـ المعاقب عمييا باإلعداـ، بما ال 

، إضافة إلى عدـ امتثاؿ النظاـ القانكني لمدكلة لمحتكل المادة 1مف الميثاؽ 06ينسجـ كنص المادة 
 فيذا النظاـ القانكني ال يحظر التعذيب. مف الميثاؽ، 08

المنعقدة خبلؿ الفترة كالذم ناقشتو المجنة في دكرتيا العاشرة : تقرير المممكة العربية السعودية -
28/05- 02/06/2016. 

 المطمب الثاني

 والدورية التقارير الموازية

 إلى المجنة المدنينتعرض في ىذا المطمب إلى التقارير المكازية المقدمة مف المجتمع 
، كما كذلؾ في الفرع األكؿ األطراؼ،المقدمة مف الدكؿ األكلية أك الدكرية خبلؿ نظرىا في التقارير 

كالمتمثمة في تقرير كاحد لحد اآلف كالمتعمؽ بالتقرير  سنبيف التقارير الدكرية التي ناقشتيا المجنة
 ، كذلؾ في الفرع الثاني. ةالدكرم األكؿ المقدـ مف األردف في دكرة المجنة التاسع

  

                                                 
1

ال يجوز الحكـ باإلعداـ إال في الجنايات بالغة الخطورة وفقا لمتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة، مف الميثاؽ العربي:"  06تنص المادة  - 
 ".عقوبة أخؼوبمقتضى حكـ نيائي صادر مف محكمة مختصة، ولكؿ محكوـ عميو بعقوبة اإلعداـ الحؽ في طمب العفو أو استبداليا ب
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 الفرع األوؿ

 التقارير الموازية)تقارير الظؿ(

 2014عمى خمفية مشاركة منظمات المجتمع المدني في دكرات المجنة منذ نياية عاـ 
بشأف  242قرارىا رقـ  01/2016/ 11-9المنعقد خبلؿ الفترة  37اتخذت المجنة في اجتماعيا 
ة مف الخطكط االسترشادية كالتكجييية إلعداد التقارير المقدمة إلييا اعتماد النسخة المنقحة كالمعدل

فيما يخص مشاركة المجتمع المدني في أعماؿ المجنة ككذلؾ فيما يخص متابعة المبلحظات 
كالتكصيات الختامية، كذلؾ بيدؼ تطكير عمميا كاالرتقاء بو كفقا لمممارسات الدكلية الفضمى 

 .المتبعة في ىذا الشأف
ىذا اإلطار، فقد تمقت المجنة عديد التقارير المكازية مف منظمات المجتمع المدني كفي 

كىذه التقارير ساعدت المجنة، في فيـ تقرير الدكلة، كفيـ البيانات كالمعمكمات الكاردة في تقرير 
الدكلة، فالتقارير المكازية بالنسبة لمجنة، ىي ذات أىمية لما تحممو مف حقائؽ كمعمكمات قد ال 

 تدرجيا الدكؿ في تقاريرىا سكاء األكلية أك الدكرية.
 2012كمف التقارير المكازية التي تمقتيا المجنة، منذ بدء عمميا في مناقشة التقارير عاـ 

 1، كالتي ناقشت فييا تقرير السعكدية األكؿ نذكر: 2016إلى غاية دكرتيا العاشرة عاـ 
، كقدـ ىذا التقرير إلى لجنة حقكؽ اإلنسافتقرير مكازم مقدـ مف مركز عماف لدراسات حقكؽ  -

خبلؿ الفترة  األردفالمقدـ مف  األكؿالخاصة بمناقشة التقرير  األولىدورتيا العربية، في  اإلنساف
28/03-04/04/2012. 

، تمقت المجنة تقرير مكازم لمجنة التي ناقشت فييا التقرير األكؿ لدكلة قطر في الدورة الرابعة -
 في قطر. اإلنسافكاحد مقدـ مف المجنة الكطنية لحقكؽ 

                                                 
1

لئلطبلع عمى التقارير المقدمة مف المجتمع المدني)التقارير المكازية(، أنظر الرابط :  - 
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx                                                         

                                                           

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
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المقدـ مف العراؽ، قدـ المجتمع  األكؿ، المتعمقة بمناقشة التقرير  في الدورة السادسة لمجنة -
كالديمقراطية بجميكرية العراؽ،  اإلنسافالمدني تقريريف مكازييف، تقرير مقدـ منظمة ككفاف لحقكؽ 

 كالتقرير الثاني مقدـ مف منظمة ساكه بجميكرية العراؽ.

تقارير  07لمسكداف، تمقت المجنة  األكؿ، التي ناقشت فييا المجنة التقرير  في الدورة الثامنة -
، سافاإلن، تقرير مف المجمكعة الكطنية لحقكؽ اإلنسافمكازية، تقرير مف المفكضية القكمية لحقكؽ 

مدا، تقرير مف شبكة المنظمات العربية غير الحككمية لمتنمية،  –تقرير مف مركز دراسات المجتمع 
تقرير مف مجمكعة نشطاء مف أجؿ التغيير، تقرير مف التحالؼ العربي مف أجؿ السكداف، تقرير 

جميكرية  . كما كرد إلى المجنة تقريراف مكازياف آخراف مفاإلنسافمف الشبكة السكدانية لحقكؽ 
السكداف، إال أف احدىما لـ يراعي المبادئ التكجييية كاالسترشادية إلعداد التقارير الصادرة مف قبؿ 

 اآلخر فقد طمبت الجية عدـ نشره كأف يبقى سريا. أماالمجنة، 

، ناقشت المجنة التقرير  2016فيفرم  16ك  15المنعقدة خبلؿ الفترة  في دورة المجنة التاسعة -
، كتمقت المجنة بيذه المناسبة عدة تقارير مف المجتمع المدني منيا األردفالمقدـ مف  كؿاألالدكرم 

، تقرير مف الييئة المستقمة لبلنتخاب، تقرير باألردف اإلنساف: تقرير مف المركز الكطني لحقكؽ 
ركز العربية، تقرير مف م المرأة، تقرير مف منظمة اإلنسافلمتنمية كحقكؽ  مف مركز الجسر العربي

حماية كحرية الصحفييف، تقرير مف جمعية بكابة التنمية لمدراسات كاألبحاث كالتدريب، تقرير مف 
كالمعمكماتية، تقرير مف  االقتصادية، تقرير مف مركز الفينيؽ لمدراسات األردنيمركز الشفافية 

األردف ، تقرير مف التحالؼ المدني لمناىضة التعذيب في اإلنسافمركز عدالة لدراسات حقكؽ 
  .اإلنسافتقرير مف مجمس منظمات حقكؽ 
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 الفرع الثاني

 الدورية التقارير

التقارير الدكرية ىي التقارير التي تقدميا الدكؿ إلى المجنة، خبلؿ فترة زمنية حددىا الميثاؽ 
 سنكات، بعد تقديـ التقرير األكلي، كتكمف أىمية ىذه التقارير في ككنيا بيانا كاضحا 03العربي بػ 

، كذلؾ عف طريؽ المقارنة بيف اإلنسافلمدل التقدـ المحرز مف الدكؿ األطراؼ في مجاؿ حقكؽ 
 .1التقارير السابقة)األكلية(، كالتقارير الدكرية

ناقشت المجنة تقرير دكرم كاحد قدمتو األردف، كذلؾ في دكرتيا التاسعة المنعقدة خبلؿ ك 
، كالحظت المجنة أف التقرير الدكرم األكؿ لـ يتضمف جيكد الدكلة في 18/02/2016-13الفترة 

مجاؿ متابعة تنفيذ المبلحظات كالتكصيات الختامية التي أصدرتيا المجنة عمى التقرير األكؿ في 
الحككمية في عممية . كما الحظت المجنة أف الدكلة الطرؼ لـ تشرؾ المنظمات غير 2012ؿ أفري

 .2إعداد التقرير

مف  48إضافة إلى مجمكعة مف التقارير الدكرية التي قدمتيا الدكؿ، إعماال لنص المادة 
كذلؾ بتاريخ ، الجزائر  األكؿتقرير الدكرم الميثاؽ، كلكف لحد اآلف لـ تناقشيا المجنة كمنيا، ال

اد التقرير لجنة كلحد اآلف لـ تتـ مناقشتو مف طرؼ المجنة، كقد شارؾ في إعد 17/03/2016
كما تـ إشراؾ منظمات المجتمع المدني العاممة  ،كزارية، تشمؿ عدة كزارات مف قطاعات مختمفة

ف  باعتبارىا ، لبلستفادة مف تجربتيا كممارستيا اليكمية في مختمؼ الميادياإلنساففي مجاؿ حقكؽ 
، إضافة إلى التقرير 3اإلنسافشريؾ أساسي لمسمطات الحككمية في مجاؿ ترقية كحماية حقكؽ 

، ككذا التقرير الدكرم األكؿ لمممكة البحريف بتاريخ  23/06/2016الدكرم األكؿ لقطر، بتاريخ 
 . كلحد اآلف لـ تناقش المجنة ىذيف التقريريف.27/07/2016

                                                 
1

 .255، ص 2007، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية، الحماية الدولية لممرأة دراسة مقارنة بأحكاـ الشريعة اإلسبلميةمنتصر سعيد حمكدة،  - 

2
 مبلحظات كتكصيات المجنة لمتقرير الدكرم األكؿ المقدـ مف األردف، أنظر مكقع لجنة عمى الرابط :لبلطبلع عمى  - 

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx                                                         
3

 أنظر مكقع المجنة عمى الرابط: 17/03/2016لبلطبلع عمى التقرير الدكرم األكؿ المقدـ مف الجزائر لمجنة حقكؽ االنساف العربية، بتاريخ  - 

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx                  

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
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 الثالث المطمب

 ت المجنة وأىدافيا المستقبميةانشغاال

كتقارير منظمات المجتمع المدني، ككذلؾ مف خبلؿ مف خبلؿ مناقشتيا لتقارير الدكؿ، 
 يتبيف أف ىناؾ مبلحظات عامة كمشتركةفي الدكؿ العربية،  اإلنسافمتابعتيا الدائمة لحالة حقكؽ 

 كأىداؼشغمت المجنة في كؿ دكرة تناقش فييا تقرير دكلة طرؼ، كتبعا لذلؾ رسمت المجنة غايات 
المنشكدة كالمتمثمة في اإلعماؿ الفعمي لمحقكؽ كالحريات  أىدافياجؿ الكصكؿ إلى تحقيؽ أمف 

 .اإلنسافالمنصكص عمييا في الميثاؽ العربي لحقكؽ 

 الفرع األوؿ

 انشغاالت المجنة

في الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ  أساسيةمكاد حكؿ االت المجنة في كؿ مرة تتمحكر كانت انشغ
 1، يمكف إجماليا فيما يمي:اإلنساف

: حيث لـ تخمك المبلحظات الختامية الحؽ في سبلمة الجسد والحماية مف التعذيب  -10
الجكانب المتعمقة كالتكصيات، التي أصدرتيا المجنة عند مناقشتيا لتقارير الدكؿ، مف اإلشارة إلى 

باحتراـ الحؽ في السبلمة الجسدية كالحماية مف التعذيب، فبالرغـ مف الحماية المقررة مف الدكؿ، 
في تشريعاتيا الداخمية، إال أف السياؽ التشريعي ليذه الدكؿ مازاؿ يعاني عدة جكانب متعمقة بيذا 

كبة عمى مرتكبيا كضماف عدـ الحؽ، كخاصة ما تعمؽ منيا بتعريؼ جريمة التعذيب، كتشديد العق
 سقكط جريمة التعذيب بالتقادـ.

قارير، كالمتعمقة بيذا الحؽ نذكر المبلحظات كمف المبلحظات المقدمة مف المجنة، عند مناقشتيا لمت
قانكف  أفكالذم ناقشتو المجنة في دكرتيا الرابعة، الحظت المجنة  لدكلة قطر متقرير األكؿلالمقدـ 

                                                 
1

مجاالت التعاكف( إلى المفكض السامي لحقكؽ اإلنساف،  -شكاغؿ المجنة -كرقة مقدمة مف لجنة حقكؽ اإلنساف العربية)تعريؼ بالمجنة - 
 ، منشكرة عمى مكقع المجنة:16/09/2015

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/default.aspx                                                          
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، لـ يتضمف أم حكـ ينص عمى أف جريمة التعذيب ال تسقط بالتقادـ 2004اـ لع 11العقكبات رقـ 
مف الميثاؽ، كما خبل التقرير مف أية معمكمات خاصة بالشكاكل  08/02بما يتبلءـ كنص المادة 

التقرير األكؿ المقدـ مف ككذلؾ مبلحظات المجنة بشأف .1كالقضايا المتصمة بأفعاؿ التعذيب
حيث الحظت المجنة أف النظاـ القانكني لمدكلة، ال يتضمف تعريفا شامبل ، الجميكرية المبنانية

لجريمة التعذيب، كما انو يطبؽ نظاـ التقادـ عمى جريمة التعذيب، كاف العقكبة المقررة فيو ال 
 .2تتناسب مع خطكرتيا كجسامتيا

 الحرياتحرية التعبير المكانة المرمكقة بيف تحتؿ  :3حرية التعبير وتداوؿ المعمومات -10
لما تنطكم عميو مف أىمية كذلؾ  المنصكص عمييا في االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية،

لحقكؽ  المحكمة األكركبية يااعتبرتفقد ، ير الشعكب مف كطأة الظمـ كالتعسؼبالغة في تحر 
ؿ ركنا حرية التعبير تمثبأف  « Handyside »في قضية  70/21/2701: في قرارىا بتاريخ اإلنساف

كىذا مف خبلؿ  كاعتبرتيا أيضا في قرار آخر ليا بمثابة كمب حراسة،، 4أساسيا لممجتمع الديمقراطي
 . إضافة إلى أف حرية اإلعبلـ تمثؿ5تنبيو الجميكر لمتيديدات التي تتعرض ليا باقي الحريات

التعبير الصادؽ عف الديمقراطية كالسمة البارزة عمى قياميا ، لذلؾ كانت ىي المعيار الدقيؽ لقياس 
مدل ديمقراطية نظاـ الحكـ في مختمؼ الدكؿ ، كيقاؿ إذا أردت معرفة ما إذا كاف النظاـ السياسي 

ؤتمرات كقد أشارت بعض الم.6اإلعبلـ بيامقراطيا أـ ال فسأؿ عف مدل حرية في دكلة ما دي
، التي عقدت لمناقشة سياسات االتصاؿ إلى الحاجة إلى مفيـك جديد لحرية اإلعبلـ 7اإلقميمية
كالمجتمع بدال مف إخضاعيا لسيطرة ىؤالء الذيف يتحكمكف في كسائؿ االتصاؿ  اإلنسافيحرر 

                                                 
1

 عمى الرابط: 21/06/2013-15لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية بشاف تقرير دكلة قطر، في دكرتيا الرابعة أنظر المبلحظات كالتكصيات الختامية  - 

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx            
2

عمى  30/04/2015-25أنظر المبلحظات كالتكصيات الختامية لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية بشاف تقرير دكلة لبناف، في دكرتيا السابعة  - 
 http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx الرابط:        

3
 ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر حرية الرأي والتعبيرلمتفصيؿ أكثر حكؿ مفيـك حرية التعبير كاإلعبلـ أنظر، خالد مصطفى فيمي ،  - 

  ، كأنظر أيضا 07، ص 2006، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية،  حرية اإلعبلـ والقانوف، كأنظر أيضا، ماجد راغب الحمك ، 19، ص 2009
 . 38،39 ص ، ص2012، 01منشكرات الحمبي الحقكقية ، طبعة  الدولة القانونية وحقوؽ اإلنسافسعدم محمد الخطيب ، 

- Voir aussi, André Pouil , libertés publiques et droits de l’ homme , Paris , 2002, p 171. 
4
- Patrick Wachmsann, Libertés publiques , Dalloz ,04

eme
édition , Paris, 2002 , p 425 .  

5
، مجمة تصدر  2008-04، مجمة العمـك القانكنية كاإلدارية ، العدد  حرية الصحافة بيف سمطة اإلدارة ورقابة القاضي اإلداريمحمد ىاممي ،  -  

 . 346عف كمية  الحقكؽ، جامعة سيدم بمعباس ، دار الرشاد ، الجزائر ، ص 
6
 . 120، ص  2004، دار المعرفة الجامعية ، القاىرة ، حرية اإلعبلـ محمد باىي أبك يكنس ،  -  

7
  . 71،ص  1991، بٍزوث ، مزكش دراساث انىحذة انعزبٍت  عالم في الوطن العربياالتصال واإلراسم محمذ انجمال ،  -  

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
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ؽ الجماىيرم عمى أف يساىـ ىذا المفيـك الجديد في عممية ديمقراطية االتصاؿ كيعي جيدا حقك 
كذلؾ ال بد أف يتناسب ىذا المفيـك الجديد مع كالتعبير عف أنفسيـ األفراد كالشعكب في المعرفة 

 .1المستحدثات التكنكلكجية الحديثة في االتصاؿ
كفي ىذا اإلطار، قدمت المجنة عديد المبلحظات لمدكؿ التي قدمت تقاريرىا، كأكدت عمى 

في مبلحظاتيا المقدمة لمتقرير المقدـ مف دكلة أىمية ىذا الحؽ ككجكب تكريسو بصكرة فعالة، ف
اإلمارات العربية المتحدة الحظت المجنة غياب إطار منظـ خاص بضماف الحصكؿ عمى معمكمات 
بحكزة الييئات العامة أك الكيانات التي تضطمع بكظائؼ عامة، كمدل تأميف كصكليا عمى كافة 

الحظت أف تشريعات الدكلة تنص عمى بعض األفراد بما يضمف تداكؿ المعمكمات بشفافية  كما 
كما الحظت المجنة في التقرير المقدـ مف البحريف، أف .2العقكبات السالبة لمحرية لمصحفييف

تشريعات الدكلة الطرؼ كالخاصة بتنظيـ حرية الصحافة كاإلعبلـ، تتضمف تدابير مف شانيا حبس 
 .3الصحفييف كتعريضيـ لمبلحقات قانكنية

: فمف خبلؿ دراستيا لمختمؼ التقارير بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعيةضعؼ التمتع  -14
مف الحقكؽ أك  عالمقدمة مف الدكؿ األطراؼ، الحظت المجنة كجكد ضعؼ في االىتماـ بيذا األنكا

كجكد تفاكت في التمتع بيا، كفي بعض الحاالت كجدت المجنة أف ىناؾ تقييد لحرية التمتع بيذه 
األكؿ المقدـ مف اإلمارات العربية المتحدة، الحظت المجنة أف القانكف  الحقكؽ، ففي التقرير

، كالمتعمؽ بتنظيـ عبلقات العمؿ يحظر حرية ممارسة العمؿ النقابي 1980لسنة  08م رقـ اإلتحاد
. كما الحظت مف الميثاؽ 35، بما يتعارض صراحة مع ما تضمنتو المادة اإلضرابكالحؽ في 

ال يكفؿ   2004ات المينية لسنة اإلتحاددـ مف السكداف، أف قانكف تنظيـ المجنة في التقرير المق

                                                 
1

 كهٍت انحمىق -به ٌىسف به خذة - 1جامعت انجشائز أطزوحت دكتىراي فً انحمىق،، الضمانات الدستورية لحماية مبدأ الشرعيةفىاس نجهظ،  -

 .340، ص 2014-2015
2

-21لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية بشاف تقرير دكلة اإلمارات العربية المتحدة، في دكرتيا الخامسة أنظر المبلحظات كالتكصيات الختامية  - 
 عمى الرابط: 26/12/2013

 http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx 
3

عمى  21/02/2013-16أنظر المبلحظات كالتكصيات الختامية لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية بشاف تقرير دكلة البحريف، في دكرتيا الثالثة  - 
 http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx الرابط:        
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 35/01حرية تككيف النقابات المينية عمى أساس ميني بحت، كىك ما يتعارض مع أحكاـ المادة 
 .1مف الميثاؽ

ففي التقرير األكؿ ، المقدـ مف جميكرية  :اتساع نطاؽ األفعاؿ المعاقب عمييا باإلعداـ -13
، في باإلعداـأك الجرائـ المعاقب عمييا  األفعاؿ، الحظت المجنة اتساع نطاؽ بناف ، كل2السكداف

مف الميثاؽ، التي دعت إلى  06النظاـ القانكني لمدكلة الطرؼ، كىك ما يتعارض مع نص المادة 
عدـ تكقيع عقكبة اإلعداـ إال في الجنايات بالغة الخطكرة. كما أف التقرير المقدـ مف مممكة 

تكفر الحد األدنى الجنائية، ال  اإلجراءاتمف قانكف  334فيو المجنة أف المادة  رأتكالذم البحريف 
مف الميثاؽ، ككنو يجيز تنفيذ عقكبة اإلعداـ عمى  07مف الحماية المنصكص عمييا في المادة 

أشير عمى كالدتيا، كعدـ تغميب مصمحة الطفؿ الرضيع. إضافة  03المرأة الحامؿ، بعد مضي 
 اإلجراءاتقانكف  فأالعربية المتحدة، كالمتمثمة في  اإلماراتإلى مبلحظات المجنة حكؿ تقرير دكلة 

الجزائية، ال يكفؿ حؽ المحكـك عميو بعقكبة اإلعداـ في طمب العفك أك استبداليا بعقكبة أخؼ، كلـ 
 ينظـ القانكف إجراءات ىذا الحؽ.

 الفرع الثاني

 غايات وأىداؼ المجنة

رير المقدمة اعمميا، كمف خبلؿ دراستيا لمتق مفسنكات  07مف خبلؿ تجربتيا عمى مدار 
مف الدكؿ األطراؼ ، كتقديميا لممبلحظات كالتكصيات الختامية، الحظت المجنة أف النظاـ 

، لف يكتسب الفاعمية المأمكلة إال باستكماؿ مصادقات جميع الدكؿ اإلنسافاإلقميمي العربي لحقكؽ 
 يات الختامية.العربية، ىذا مف جية كمف جية أخرل، االلتزاـ بمتابعة تنفيذ المبلحظات كالتكص

                                                 
1

حماية الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية في إطار المنظمات اإلقميمية )جامعة الدوؿ العربية لمتفصيؿ أكثر أنظر، بكعبلـ مكايسي،  - 
-190، ص 2014، جكاف 02جامعة الحاج لخضر باتنة، العدد ، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية، كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية، نموذجا(

208. 

2
عمى  12/11/2015-07أنظر المبلحظات كالتكصيات الختامية لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية بشاف تقرير دكلة السكداف، في دكرتيا الثامنة  - 

 http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx الرابط:        

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
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: فعدد الدكؿ المصادقة اإلنسافأوال: حث الدوؿ عمى المصادقة عمى الميثاؽ العربي لحقوؽ 
كفي سبيؿ تنفيذ ىذا اليدؼ، قامت المجنة بمجمكعة ، 1دكلة عربية 14حاليا عمى الميثاؽ العربي 

الحككمييف في عدد مف الدكؿ العربية، مف أجؿ  المسئكليفمف الزيارات، كعقدت لقاءات رسمية مع 
كمف الزيارات التي قامت بيا المجنة حث تمؾ الحككمات عمى المصادقة كاالنضماـ لمميثاؽ العربي.

، كحثيا 12/06/2015العربية لمممكة المغربية في  اإلنساففي ىذا الصدد، زيارة رئيس لجنة حقكؽ 
كحث  02/11/2015، كذلؾ زيارتو إلى تكنس في 2نسافاإلعمى االنضماـ لمميثاؽ العربي لحقكؽ 

كما دعا رئيس المجنة  .3اإلنسافدكلة تكنس عمى اإلسراع بالتصديؽ عمى الميثاؽ العربي لحقكؽ 
، الدكؿ العربية التي لـ تصادؽ عمى الميثاؽ العربي لحقكؽ  10/12/2015أثناء زيارتو لتكنس في 

في  اإلنسافف أجؿ خمؽ صؼ كاحد اتجاه قضايا حقكؽ لمبدء في إجراءات االنضماـ، م اإلنساف
العالـ العربي، خاصة بعد أف أقرت القمة العربية التي عقدت بالككيت النظاـ األساسي لممحكمة 

 .4، الذم اعتمد عمى الميثاؽ العربي كمرجعية رسمية ألعماؿ المحكمةاإلنسافالعربية لحقكؽ 
ف بيف محاكر خطة عمؿ المجنة، تطكير األطر البلزمة : مثانيا: تنفيذ التوصيات الختامية لمجنة

في  اإلنسافلمتابعة تنفيذ التكصيات الصادرة لمدكؿ األطراؼ، بما يساىـ في تحسيف حالة حقكؽ 
الدكؿ األطراؼ، كخاصة مع حمكؿ مكعد تقديـ التقرير الدكرم األكؿ، بالنسبة لمدكؿ التي قدمت 

رير الثانية التي ستقدـ لمجنة، أك مف خبلؿ الدعـ التقني تقاريرىا األكلية، كذلؾ مف خبلؿ التقا
جراء زيارات لمدكؿ لمساعدتيا في تنفيذ التكصيات  .5كالفني كا 

  

                                                 
  (07/08/2006)( ليبيػػػػػػػػػػػػػػػػا 18/06/2006( ، البحػػػػػػػػرػيف)11/06/2006ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر)لجػػػػػزائا( ، 28/10/2004األردنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية الياشميػػػػػػػػػػػػػػػػة ) ةػػػػػػػػػػػػػالمممك-1
( 11/01/2009قطػر)( 12/11/2008( اليمف)15/01/2008دة )المتح(،اإلمارات العربيػػػػػػػػػػة 28/11/2007يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف)فمسط (،06/02/2007كريا)ػػػس

 (.05/09/2013(،الككيت)21/05/2013(السػكداف )04/04/2013(،العػراؽ)08/05/2011لبنػاف)(،15/04/2009ة)السعكديػ
2

 .03، ص 2015، جكاف 01لجنة حقكؽ اإلنساف العربية، النشرة اإلخبارية لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية، العدد  - 

3
 .03، ص 2015، ديسمبر 02اإلنساف العربية، العدد لجنة حقكؽ اإلنساف العربية، النشرة اإلخبارية لمجنة حقكؽ  - 

4
 .05نفس المرجع، ص  - 

5
مجاالت التعاكف( إلى المفكض السامي لحقكؽ اإلنساف  -شكاغؿ المجنة -كرقة مقدمة مف لجنة حقكؽ اإلنساف العربية)تعريؼ بالمجنة - 
 ، منشكرة عمى مكقع المجنة. 16/09/2015
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 خبلصة الباب األوؿ
، كجامعة الدكؿ العربية، كمنظمة الكحدة األكربيالمنظمات اإلقميمية كالمجمس  إف مبادرة

ف ااعتماد إعبلنات ككثائؽ تتناكؿ تكريس حقكؽ اإلنساإلفريقية، كمنظمة الدكؿ األمريكية، إلى 
عطائيا المدل التطبيقي البلـز لجعميا حقيقة مممكسة في حياة  كالتزاـ الدكؿ األعضاء بيا كا 

 اإلنساف في ظؿ التنظيـ اإلقميمي. يعتبر مف بيف أىـ التطكرات التي عرفتيا حماية حقكؽ،1شعكبيا
المكاثيؽ كاالتفاقيات اإلقميمية أنشئت ىذه  كفي سبيؿ تكريس الحقكؽ التي تضمنتيا

االتفاقيات أجيزة لمرقابة عمى مدل امتثاؿ الدكؿ اللتزاماتيا، كالمتمثمة أساسا في احتراـ ىذه الحقكؽ 
كتمثمت ىذه األجيزة في المجاف اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف، كالتي تمثمت في المجنة األمريكية لحقكؽ 

 لحقكؽ اإلنساف، لجنة حقكؽ اإلنساف العربية)لجنة الميثاؽ(.اإلنساف، المجنة اإلفريقية 

، فقد أنشأت في ظؿ منظمة الدكؿ األمريكية عاـ بالنسبة لمجنة األمريكية لحقوؽ اإلنساف
أم أف إنشائيا كاف سابقا لئلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف، كقد أككمت ليا منذ بدء عمميا  1959

عدة مياـ ككانت في كؿ تكتسب صبلحيات جديدة، حيث أكؿ ما بدأت بو ىك تشجيع حقكؽ 
مما د اإلعبلف األمريكي لحقكؽ ككاجبات اإلنساف، ، كالمتمثمة في مكافي القارة األمريكية اإلنساف

كبعد تعديؿ نظاـ المجنة ، يعني بأنو كاف ال يجكز ليا تمقي الشكاكل الفردية منيا أك الحككمية
المجنة، لتشمؿ شكاكل األفراد المتعمقة بمكاد اإلعبلف  إختصاصاتتكسعت  1965األمريكية عاـ 

الي سمح ىذا النظاـ الجديد لمجنة بتطكير دكر المجنة األمريكي لحقكؽ ككاجبات اإلنساف، كبالت
 فقط بؿ كبحمايتيا أيضا اإلنسافالصبلحيات ما يسمح ليا ال بتشجيع حقكؽ ليصبح ليا مف 

جيازا رسميا مف أجيزة منظمة  1967لتصبح المجنة بعد تعديؿ ميثاؽ منظمة الدكؿ األمريكية عاـ 
 اإلتفاقيةكبعد دخكؿ  تشجيع كحماية حقكؽ اإلنساف، الدكؿ األمريكية كأصبحت كظيفتيا تتمثؿ في

األمريكية  اإلتفاقيةاألمريكية لحقكؽ اإلنساف استمرت المجنة في كجكدىا لتصبح ىيئة مف ىيئات 
في  اإلتفاقيةمف  45، 44، 41يا يتمثؿ حسب نص المادة إختصاصكأصبح  لحقكؽ اإلنساف

                                                 
 01، منشكرات الحمبي الحقكقية، ط العامة لحقوؽ اإلنساف بيف الشريعة اإلسبلمية والقانوف الوضعي دراسة مقارنةالنظرية جبار صابر طو،  - 1

 .251، ص 2009لبناف، 
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ر المراسبلت كالشكاكل الكاردة إلييا مف الدكؿ تشجيع حقكؽ اإلنساف، كحمايتيا كذلؾ مف خبلؿ نظ
 كاألفراد

لقد قامت المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف منذ نشأتيا، بمياـ يشيد ليا عمى صعيد القارة 
األمريكية، كالتي تمثمت خاصة في القياـ بالدراسات كالزيارات، كلعؿ أىـ دراسة قامت بيا المجنة 

ر في األمريكية ىك إعدادىا لئلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف، كما أف المجنة قامت بدكر كبي
األمريكية، كحثيا عمى تعديؿ تكريس مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل الدكؿ األعضاء في منظمة الدكؿ 

في االعتراؼ الذم أبدتو ليا  ، كقد تجمى ذلؾ خاصةاألمريكية اإلتفاقيةقكانينيا بما يتماشى كأحكاـ 
جنة األمريكية ، أف الم16/07/1993بتاريخ  13/93المحكمة األمريكية في الرأم اإلستشارم رقـ 

 اإلتفاقيةتممؾ سمطة إعبلف انتياؾ القانكف الكطني لدكلة طرؼ لبللتزامات المترتبة عمييا بمكجب 
 كما تممؾ حؽ التكصية بإلغاء أك تعديؿ مثؿ ىذا القانكف.

اختيارم  ياإختصاصالمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف، ىك أف  إختصاصإف ما يعاب عمى 
فيما يتعمؽ بالمراسبلت المقدمة مف الدكؿ بيف بعضيا البعض، األمر نفسو الذم نجده في 

المحكمة األمريكية، كىك ما تجاكزه النظاـ األكربي بإلغائو نظاـ المجنة األكربية كجعؿ  إختصاص
 المحكمة الجديدة إجبارم اتجاه جميع الدكؿ إختصاص

، كالتي أنشأىا الميثاؽ اإلفريقي وؽ اإلنساف والشعوبلمجنة اإلفريقية لحقأما بالنسبة 
، كقد كمفيا الميثاؽ بعدة مياـ حصرتيا 1987لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، فقد بدأت عمميا سنة 

مف الميثاؽ في ترقية حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ النشر كالتكعية بحقكؽ اإلنساف، كتمقي  45المادة 
يثاؽ، إضافة إلى حماية حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ نظر مف الم 62كنظر التقارير بمكجب المادة 

 .المراسبلت الدكلية، كالمراسبلت الكاردة إلييا مف األفراد كالمنظمات غير الحككمية

دكرة غير عادية، كعالجت خبلؿ  18دكرة عادية ك 58، بعقد 2016لقد قامت المجنة لغاية 
نساف، سكاء منيا ما تعمؽ بالتقارير المقدمة كؿ ىذه الدكرات العديد مف المسائؿ المتعمقة بحقكؽ اإل

مف الدكؿ األطراؼ كالتي ال تزاؿ تعاني المجنة مف التأخر في تقديميا، إضافة إلى نظرىا في العدد 
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الكبير مف المراسبلت الفردية الكاردة إلييا مف األفراد أك المنظمات غير الحككمية، كذلؾ بسبب 
 اإلنساف في القارة اإلفريقية. ات العديدة كالمتكررة لحقكؽاإلنتياك

 ختصاصات، تضاىي اإلاإلنسافالممنكحة لمجنة اإلفريقية لحقكؽ  ختصاصاتإف اإل
، لكف المجنة ال تزاؿ تعاني مف عدـ االستقبللية مف عدة جكانب األخرل اإلقميميةالممنكحة لمجاف 

نظر في المرسبلت المتعمقة ال إمكانيتياكالمتمثمة أساسا في عدـ قدرتيا عمى نشر تقاريرىا، كعدـ 
 .ات الخطيرة كالجماعية لحقكؽاإلنتياكب

ىي األخرل، أنشأىا الميثاؽ العربي لحقكؽ  )لجنة الميثاؽ(لجنة حقوؽ اإلنساف العربية
 ـلئلشراؼ كالرقابة عمى مدل امتثاؿ الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ اللتزاماتي، 2004اإلنساف لعاـ 

الكاردة في الميثاؽ، كرغـ تأخر جامعة الدكؿ العربية في اعتماد ميثاؽ عربي لحقكؽ اإلنساف، كفي 
الممنكحة ليذه المجنة بمكجب الميثاؽ  ختصاصاتإنشاء آلية تسير عمى احترامو، إال أف اإل

حصرىا الميثاؽ في ميمة كاحدة ىي النظر في التقارير المقدمة مف الدكؿ األطراؼ طبقا لنص 
 مف الميثاؽ. 48المادة 

المجنة يتمثؿ في نظر التقارير فقط، إال أف المجنة أكلت أىمية بالغة  إختصاصكبالرغـ مف 
التقارير الخاصة بالدكؿ، إضافة إلى  إلعداد، مف خبلؿ اعتماد مبادئ تكجييية ختصاصليذا اإل

تسييؿ عمى الدكؿ في المبادئ الخاصة بمشاركة المجتمع المدني، كقد ساىمت ىذه المبادئ في ال
إعداد تقاريرىا بسيكلة، كفي مشاركة المجتمع المدني في الدكرات المتعمقة بنظر التقارير، كبالرغـ 
مف حداثة المجنة، إال أف فعاليتيا تبرز مف خبلؿ معالجتيا لعديد التقارير األكلية كالتقارير الدكرية 

متاز بالحداثة، ككذا اعتمادىا لنشرة لمدكؿ األطراؼ، إضافة إلى مكقعيا االلكتركني الذم ي
 أعداد. 03، 2016، كىي عبارة عف مجمة إلكتركنية، صدر منيا لغاية إلكتركنية تتضمف نشاطاتيا

 

 



 

- 173 - 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني
تطور اآلليات القضائية 
 لحماية حقوؽ اإلنساف

  



 

- 174 - 

 

تعد المحاكـ اإلقميمية بمثابة األجيزة القضائية، التي تسير عمى حماية الحقكؽ المقررة في 
كقد تـ إنشاء ىذه المحاكـ في إطار االتفاقيات اإلقميمية المتعمقة االتفاقيات كالمكاثيؽ اإلقميمية، 

 بحقكؽ اإلنساف، أك في إطار بركتكككالت مكممة ليذه االتفاقيات.
، في كحمايتيا اإلنسافالتي تعمب دكرا كبيرا في إرساء حقكؽ  اإلقميميةكلعؿ أبرز المحاكـ 

المنشأة بمكجب البركتكككؿ الحادم عشر  ،لحقكؽ اإلنسافالجديدة  األكربيةكقتنا الراىف، المحكمة 
قكؽ ، إضافة إلى المحكمة األمريكية لح1950األكربية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  اإلتفاقيةالممحؽ ب

، ككذا المحكمة اإلفريقية 1969لحقكؽ اإلنساف لعاـ  األمريكية اإلتفاقيةاإلنساف المنشأة في إطار 
 .1998لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، كالتي أنشأىا بركتكككؿ كاغادكغك عاـ 

كتؤدم المحاكـ اإلقميمية دكرا ىاما، في حماية حقكؽ اإلنساف مف عدة جكانب، فيي مكممة 
قميمية التي تكممنا عمييا في الباب األكؿ، كخاصة المحكمة األمريكية كالمحكمة لعمؿ المجاف اإل

الجياز الكحيد كالدائـ  11اإلفريقية، أما بالنسبة لممحكمة األكربية فقد أصبحت بمكجب البركتكككؿ 
عاـ  ةاألكربي اإلتفاقيةآلية الحماية التي أكجدتيا  البركتكككؿكذك الكالية اإللزامية، حيث ألغى ىذا 

األكربيتيف، كما يظير الدكر البارز ليذه المحاكـ كالتي كانت متمثمة في المجنة كالمحكمة  1950
التي تصدرىا بشأف الشكاكل كالمراسبلت المقدمة إلييا، إضافة إلى األحكاـ القضائية  مف خبلؿ

 ؿ ليا ذلؾ.المخك  األطراؼء عمى طمب اآلراء االستشارية التي تصدرىا بنا
مف  ، كيظير ذلؾ اإلطبلؽعمى تطكرا  اإلقميميةمف أبرز المحاكـ  األكربيةكتعد المحكمة 

 14بركتكككؿ إلى حد اآلف، دخؿ منيا  16خبلؿ عديد البركتكككالت الممحقة بيا كالتي بمغت 
، كلعؿ أىـ عمميا األكربيةبركتكككؿ حيز النفاذ، كبمكجب ىذه البركتكككالت طكرت المحكمة 

حدث تعديبل جذريا في أجيزة الرقابة بجعؿ المحكمة أ، كالذم 11ىك البركتكككؿ  بركتكككؿ
األكربية ىي الجياز الكحيد لحماية حقكؽ اإلنساف في أكربا، كما سمح ىذا البركتكككؿ لؤلفراد 

المحكمة، كىك ما ال نجده في أم نظاـ إقميمي  أماـكالمنظمات غير الحككمية بالتقاضي مباشرة 
 آخر.

 األمريكيةف المحكمة األمريكية مف جيتيا، تسعى لحماية حقكؽ اإلنساف في القارة كما أ
كقد برز دكر المحكمة بصفة خاصة مف خبلؿ ، األمريكيةمكممة بذلؾ الدكر المنكط بالمجنة 
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يا إختصاصالصبلحيات الكاسعة الممنكحة لو في إبداء اآلراء االستشارية، إضافة إلى تكسيع 
، كالذم بمكجبو أصبح 2009خمي الجديد ليا، كالذم تـ تعديمو آخر مرة سنة بمكجب النظاـ الدا

كمة اإلفريقية كالمنشأة سنة أماـ المحكمة، كما أف المح اإلجراءاتبإمكاف األفراد المشاركة في 
كالشعكب كالتي أنشأىا  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةفقد جاءت مكممة لممياـ المنكطة بالمجنة ، 1998
أىميا النظر  كلعؿ إختصاصاتاإلفريقية، عدة لممحكمة  أككؿ البركتكككؿ، حيث فريقياإلالميثاؽ 

 اآلراء االستشارية. إبداءفي المراسبلت الدكلية كالفردية، إضافة إلى 
كلمتفصيؿ أكثر حكؿ ىذه المحاكـ، كالتطكرات التي شيدتيا في سبيؿ تطكير أساليب 

لمكاثيؽ اإلقميمية، سنقسـ ىذا الباب إلى ثبلثة فصكؿ الحماية لمحقكؽ المقررة في االتفاقيات كا
المحكمة ، كفي الفصؿ الثاني المحكمة األوربية الجديدة لحقوؽ اإلنسافنتناكؿ في الفصؿ األكؿ 

المحكمة اإلفريقية آلية جديدة لحماية حقوؽ ، كفي الفصؿ الثالث األمريكية لحقوؽ اإلنساف
 اإلنساف والشعوب
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 الفصؿ األوؿ

 المحكمة األوربية الجديدة لحقوؽ اإلنساف
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مػػف أكثػػر األنظمػػة اإلقميميػػة تطػػكرا فػػي ميػػداف  اإلنسػػافيعػػد النظػػاـ األكربػػي لحمايػػة حقػػكؽ 
 اإلنسػػاف، كأىميػػة ىػػذا النظػػاـ ال تكمػػف فقػػط فػػي تأكيػػده عمػػى احتػػراـ حقػػكؽ اإلنسػػافحمايػػة حقػػكؽ 

نما يتجاكز ذلؾ إلى التكصؿ إلى ر  1قابة فعمية الحتراـ تمؾ الحقكؽ.كحرياتو األساسية، كا 
 

، بمثابػة محػكر الحمايػة الػذم جػاءت بػو اإلنسػافكتعتبر المجنة كالمحكمة األكربيتػيف لحقػكؽ 
، إال أف نظػػاـ الحمايػػة ىػػذا، كبػػالرغـ مػػف نجاحػػو عمػػى الصػػعيد 2اإلنسػػافاألكربيػػة لحقػػكؽ  اإلتفاقيػػة

 .1998اإلقميمي كالدكلي فقد تغير تغيرا جذريا منذ عاـ 

األكربية لحقكؽ  اإلتفاقيةالجياز القضائي في إطار  ،اإلنسافالمحكمة األكربية لحقكؽ  تعد
األكربية  اإلتفاقيةمف  19نصت المادة  ،اإلنساف، فإضافة إلى المجنة األكربية لحقكؽ اإلنساف
عمى إنشاء ىذا الجياز الرقابي بيدؼ ضماف ، 1950كحرياتو األساسية لعاـ  اإلنسافلحقكؽ 

 1959عاـ  اإلنسافذ نشأة المحكمة األكربية لحقكؽ كمناألكربية، اإلتفاقيةت األطراؼ في اتعيد
األكربية لحقكؽ  اإلتفاقيةعديد البركتكككالت الممحقة ب ،اعتمدت الدكؿ األعضاء في مجمس أكربا

 .، ككانت ىذه البركتكككالت مكجية لتحسيف كدعـ آليات الرقابة المنشأةاإلنساف

تسير عمى تطبيؽ  التي -المجنة كالمحكمة األكربيتيف -ف اآلليات األكربية كبالرغـ مف أ
 بيذه تقتنعكانت تتسـ بالفاعمية، إال أف الدكؿ األعضاء في مجمس أكربا لـ  اإلتفاقيةأحكاـ 

 اإلتفاقيةالمنصكص عمييا في  اإلنسافاآلليات، كقررت تعديميا لضماف حماية أكبر لحقكؽ 
 األكربية.

الذم   اإلنسافاألكربية لحقكؽ  اإلتفاقيةاعتماد البركتكككؿ الحادم عشر الممحؽ بلذلؾ تـ 
األكربية، حيث ألغى النظاـ القديـ  اإلتفاقيةأدخؿ تغييرا جذريا عمى آلية الرقابة التي نصت عمييا 

عطاء األفراد حؽ  كاستبدالو ،المتمثؿ في المجنة كالمحكمة األكربية بمحكمة كحيدة كدائمة، كا 
 لتقاضي مباشرة أماـ المحكمة، ليصبح بذلؾ قضاء ستراسبكرغ إلزاميا.ا

                                                 
 .393، ص 2000، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسيةىاني سميماف الطعيمات،  - 1
 .257، ص  2007، دار النيضة العربػية، القاىرة ،  ػانوف حػقوؽ اإلنسػػافقػعبد الكاحد محمد الفار،   - 2
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كلـ تكتفي الدكؿ األكربية بيذا التعديؿ فقط، فنظرا لمتزايد المعتبر لعدد الشكاكل ككثرة حجـ 
الذم دخؿ حيز النفاذ سنة  14األعماؿ أماـ المحكمة، تـ اعتماد بركتكككؿ آخر كىك البركتكككؿ 

دخاؿ كاعتماد ككؿ أدخؿ تعديبلت أخرل ، فيذا البركتك 2010 معيار جديد لقبكؿ الطمبات الفردية كا 
 .لجنة القضاة الثبلثة إختصاصاتنظاـ القاضي الفرد، كتكسيع 

مؤتمرات عالية المستكل حكؿ مستقبؿ  أربعةعقدت الدكؿ األكربية  ،2010كمنذ سنة 
عالية الكسائؿ الضركرية لضماف الف، كذلؾ مف أجؿ تحديد 1اإلنسافالمحكمة األكربية لحقكؽ 

لـ المذاف ك  16ك 15عتماد البركتكككليف إكقد ترتب عف ىذه المؤتمرات  .اإلتفاقيةالمستمرة لنظاـ 
 اإلنسافاألكربية لحقكؽ  اإلتفاقيةبدكرىما تعديبلت عمى البركتكككالف دخبل أك  ،يدخبل حيز النفاذ بعد

مبدأ ىامش التقدير المذيف تضمنيما البركتكككؿ خاصة ما تعمؽ منيا بتعزيز مبدأ التكامؿ ك 
لممحاكـ العميا الداخمية  السادس عشر مف السماح ؿالبرتككك الخامس عشر، إضافة إلى ما تضمنو 

فيما يخص المسائؿ المرتبطة  اإلنسافمف طمب اآلراء االستشارية مف المحكمة األكربية لحقكؽ 
 األكربية كالبركتكككالت الممحقة بيا. اإلتفاقيةبتطبيؽ كتفسير 

 اإلتفاقيةفي إطار كدائـ كذا كالية إلزامية فعاؿ  راسة المحكمة األكربية كجياز قضائيكلد
 المبحث، مباحثإلى ثبلثة  الفصؿكالبركتكككالت الممحقة بيا، سنقسـ ىذا  اإلنسافاألكربية لحقكؽ 

الثاني  المبحث، كفي 00البروتوكوؿ  في ظؿ سافاإلنالمحكمة األوربية لحقوؽ األكؿ كنتناكؿ فيو 
الثالث كاألخير فنتناكؿ فيو  المبحث، أما 03بموجب البروتوكوؿ  المحكمةتعديؿ آلية نتناكؿ 

 .00و  05بموجب البروتوكوليف  عمؿ المحكمةر يتطو 

                                                 
1

( كالذم عقد في انترالكف إعبلف انترالكفىذه المؤتمرات ىي المؤتمر العالي المستكل حكؿ مستقبؿ المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف) -
Interlaken  كالمؤتمر الثاني ىك المؤتمر العالي المستكل حكؿ مستقبؿ المحكمة األكربية لحقكؽ 2010فيفرم  19ك 18بسكيسرا يكمي ،

. أما المؤتمر الثالث فيك المؤتمر العالي المستكل حكؿ مستقبؿ 2011أفريؿ  27ك  26( كالذم عقد في أزمير بتركيا  يكمي إعبلف أزميراإلنساف)
. كالمؤتمر الرابع ىك 2012أفريؿ   20ك  19ببريطانيا يكمي  Brighton( كالذم عقد في برايتكف إعبلف برايتوفلحقكؽ اإلنساف)المحكمة األكربية 

مارس  27ك  26( كالذم عقد في برككسؿ ببمجيكا يكمي إعبلف بروكسؿالمؤتمر العالي المستكل حكؿ مستقبؿ المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف)
ف برككسؿ عمى مبدأ التكامؿ كمسؤكلية الدكؿ في التطبيؽ الفعاؿ لبلتفاقية، مف خبلؿ تنفيذ األحكاـ الصادرة عف المحكمة، أك ، كقد ركز إعبل2015

 بالعمؿ الجماعي لمرقابة عمى تنفيذ أحكاـ المحكمة في إطار لجنة الكزراء التابعة لمجمس أكربا.
 .www.echr.coe.intبية لحقكؽ اإلنساف عمى الرابط : لئلطبلع عمى ىذه المؤتمرات أنظر مكقع المحكمة األكر  -
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 األوؿبحث الم

 00اإلنساف في ظؿ البروتوكوؿ لحقوؽ المحكمة األوربية 
 

كػػاف يتميػػز بالفعاليػػة، إال أف الػػدكؿ  اإلنسػػافمػػف أف النظػػاـ األكربػػي لحمايػػة حقػػكؽ  لرغـبػػا
األكربية لـ تقتنع بو، نظرا لطكؿ اإلجراءات أماـ المجنة، إضافة إلى أنو لـ يكف يجكز لمفرد أف ينفذ 

 .1مباشرة إلى المحكمة، بؿ كاف يجب عميو أف يقدـ شككاه إلى المجنة لتتكلى رفعيا إلى المحكمة
د ، كانضماـ عدد جدي2اإلنسافكثرة الشكاكل التي قدمت إلى المجنة األكربية لحقكؽ  أف اكم

، إضافة إلى تراكـ القضايا أماـ المحكمة األكربية لحقكؽ مف الدكؿ إلى منظمة مجمس أكربا
 اإلنسافاألكربية لحقكؽ  اإلتفاقيةالخبراء لتحسيف اإلجراءات في  األمر الذم دفع لجنة اإلنساف

في ىيئة  اإلنسافكذلؾ مف خبلؿ البحث في إمكانية دمج المجنة األكربية كالمحكمة األكربية لحقكؽ 
 .كاحدة

حيث ، اإلتفاقيةإلى تعديؿ آلية الرقابة عمى أحكاـ  اإلتفاقيةلذلؾ بادرت الدكؿ األعضاء في 
بيػػدؼ إعػػادة  11كػػكؿ تعػػديبل جػػذريا بمكجػػب البركتك  اإلنسػػافعػػدؿ النظػػاـ األكربػػي لحمايػػة حقػػكؽ 

إذ ألغػى البركتككػكؿ المجنػة األكربيػة  ، 3اإلنسػافف فاعميػة حمايػة حقػكؽ تنظيـ آليات المراقبة كتحسي
كتسػػػػريع ، الخاصػػػػية القضػػػػائية  ضػػػػمافمحكمػػػػة كحيػػػػدة كدائمػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ ، كأنشػػػػأ اإلنسػػػػافلحقػػػػكؽ 

المركػػز القػػانكني لبلدعػػاء مباشػػرة أمػػاـ  اإلنسػػافكمػػنح األفػػراد ضػػحايا انتياكػػات حقػػكؽ  اإلجػػراءات ،
، كقمػػػص مػػػف صػػػبلحيات لجنػػػة الػػػكزراء فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػاإلجراءات اإلنسػػػافالمحكمػػػة األكربيػػػة لحقػػػكؽ 

سنقسػػػـ ىػػػذا  اإلنسػػػافكلدراسػػػة المحكمػػػة األكربيػػػة كجيػػػاز جديػػػد كفعػػػاؿ لحمايػػػة حقػػػكؽ  .4القضػػػائية
الثػػػػاني  المطمػػػػبكفػػػػي  لمحكمػػػػةتشػػػػكيؿ ااألكؿ  المطمػػػػبنتنػػػػاكؿ فػػػػي  مطالػػػػبإلػػػػى ثبلثػػػػة  المبحػػػػث

 .إجراءات التقاضي أماـ المحكمة كفي المطمب الثالث المحكمة إختصاصات
                                                 

 .119، ص 2007،دار الجامعة الجديدة، االلتزاـ الدولي باحتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسيةإبراىيـ أحمد خميفة،  - 1
 .1999سنة  8400، ك1998سنة  6000، ك 1993سنة  2000، ك1988طمب سنة  1000سجؿ حكالي  - 2

-Voir Jean –Paul Costa, la cour européenne des droits de l'homme depuis le 01
er

  novembre 1998. In Annuaire 

français de droit international. volume 45, 1999 , p 734 
 .204، ص 2003األكلى  ، مكتبة الشركؽ الدكلية، القاىرة، الطبعةحقوؽ اإلنساف دراسة مقارنة في النظرية والتطبيؽأحمد الرشيدم، - 3

4
 - Florence Benoît –Rohmer, les sages et la réforme de la cour européenne des droits de l'homme, revue 

trimestrielle des droits de l'homme, N
0
 73, 2008, p 03.  
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 األوؿ المطمب

 تشكيؿ المحكمة

 إلى تشكيمة المحكمة، المتمثمة في القضاة كقمـ كتاب المحكمة. المطمبسنتطرؽ في ىذا 

 الفرع األوؿ

 ورئاسة المحكمة اةػػػػػػالقض

 القضػػػػػػػػاةأوال: 
ة مسػػاك لعػػدد ، مػػف عػػدد مػػف القضػػااإلنسػػافتتػػألؼ المحكمػػة األكربيػػة لحقػػكؽ  : عػػدد القضػػاة -10

كىػذا ، 1اإلنسافاألكربية لحقكؽ  اإلتفاقية، أم الدكؿ التي صادقت عمى اإلتفاقيةالدكؿ األطراؼ في 
فػػػي  األعضػػػاءعمػػػى خػػػبلؼ النظػػػاـ القػػػديـ لممحكمػػػة التػػػي كانػػػت تضػػػـ قضػػػاة يمثمػػػكف جميػػػع الػػػدكؿ 

 2.األكربية اإلتفاقيةـ التي صادقت أك لـ تصادؽ عمى سكاء مني أكربامجمس 

، بأنو يمكف لدكلة طػرؼ  اإلتفاقيةالممحؽ ب 11البركتكككؿ  مف 20كيتبيف مف خبلؿ المادة 
، سػػػبؽ أف رشػػػحت قػػػاض مػػػف اإلتفاقيػػػةأف ترشػػػح قػػػاض مػػػف جنسػػػية دكلػػػة طػػػرؼ فػػػي  اإلتفاقيػػػةفػػػي 

أكثػػر مػػف قػػاض يحممػػكف نفػػس جنسػػية ىػػذه الدكلػػة، كىػػك مػػا مكاطنييػػا، أم بمعنػػى أنػػو يمكػػف تكاجػػد 
أضافو البركتككػكؿ الحػادم عشػر، ألنػو لػـ يكػف  يجػكز أف تضػـ المحكمػة األكربيػة أكثػر مػف قػاض 

 .3مف نفس الجنسية

                                                 
1

 .14األكربية لحقكؽ اإلنساف المعدلة بالبركتكككؿ  اإلتفاقيةمف  20أنظر المادة  - 
كليس بعػدد األعضػاء فػي مجمػس  اإلتفاقيةعدؿ مف عدد قضاة المحكمة، كذلؾ بجعمو مساكيا لعدد الدكؿ األطراؼ في  11لئلشارة فإف البركتكككؿ  -

 اإلتفاقيػػةمػف   38، حيػػث كانػت المػادة  11يميا بػالبركتكككؿ األكربيػة لحقػػكؽ اإلنسػاف قبػؿ تعػد اإلتفاقيػةمػف  38أكربػا، الػذم كانػت تػنص عميػػو المػادة 
 ..."تتكوف المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف مف عدد مف القضاة يساوي عدد أعضاء المجمس األوربيتنص عمى أنو " 

2
 128، ص 2009لبناف الطبعة الثالثة، ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، النظػػاـ األوربػي لحمػاية حقػوؽ اإلنسػافمحمد أميف الميداني،  - 

3
 .129، 128، ص ص نفس المرجع - 
تتكػػكف المحكمػػة األكربيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف مػػف عػػدد مػػف القضػػاة يسػػاكم عػػدد  األكربيػػة تػػنص قبػػؿ التعػػديؿ عمػػى أنػػو " اإلتفاقيػػةمػػف  38كانػػت المػػادة  -

 "الدولةوال يجوز أف تشمؿ أكثر مف قاض واحد مف نفس أعضاء المجمس األكربي، 
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يجػػب أف يتمتػػػع قضػػػاة المحكمػػػة، بصػػػفات كمػػؤىبلت رفيعػػػة تماثػػػؿ تمػػػؾ المطمكبػػػة  : صػػػفاتيـ -10
كمػػا يجػػب عمػػييـ التحمػػي بػػاألخبلؽ ، 1الػػنظـ القانكنيػػة الكطنيػػةلممارسػػة أعمػػى كظيفػػة قضػػائية فػػي 

كعمى القضاة ، 2اإلنسافالرفيعة، كأف يككنكا حقكقييف مشيكد ليـ بالكفاءة في ميداف القانكف كحقكؽ 
، كال يجػػػػكز ليػػػػـ خػػػػبلؿ عضػػػػكيتيـ ممارسػػػػة أم نشػػػػاط  أف يمارسػػػػكا كظػػػػائفيـ بصػػػػفاتيـ الشخصػػػػية

يجػػػب عمػػػى كػػػؿ قػػػاض كمػػػا ، 3تنػػػافى ككاجػػػب االسػػػتقبلؿ كالحيػػػادسياسػػػي أك إدارم، كال أم كظيفػػػة ت
إعػػبلـ رئػػيس المحكمػػة بكػػؿ نشػػاط إضػػافي، كلممحكمػػة بكامػػؿ أعضػػائيا الفصػػؿ فػػي أم خػػبلؼ يقػػع 

 .4بيذا الشأف
، أف عمػى القاضػي اإلنسػافمػف النظػاـ الػداخمي لممحكمػة األكربيػة لحقػكؽ  03كبينت المػادة 

القسػػـ أك التقػػدـ بتصػػريح رسػػمي فػػي أكؿ جمسػػة عمنيػػة لممحكمػػة كقبػػؿ البػػدء فػػي شػػغؿ كظيفتػػو تأديػػة 
 .5بكامؿ ىيئتيا أك أماـ رئيس المحكمة

يتـ انتخاب القضاة مف قبػؿ الجمعيػة البرلمانيػة لمجمػس أكربػا، كذلػؾ بأغمبيػة : انتخاب القضاة -14
 .6األصكات مف قائمة مف ثبلثة مرشحيف مقدمة مف طرؼ الدكؿ األعضاء

، كتنيي كاليتيـ حيف بمكغيـ سف 7غير قابمة لمتجديد  القضاة لمدة تسع سنكاتكيتـ انتخاب 
كفػػي المقابػػػؿ يبقػػى القضػػاة فػػػي ممارسػػة ميػػاميـ، حتػػػى يػػتـ اسػػتبداليـ، كيكاصػػػمكف ، 8سػػف السػػبعيف

 .1النظر في القضايا التي تـ التماسيـ بشأنيا مف قبؿ

                                                 
1

، دار الثقافػػة لمنشػػر كالتكزيػػع، عمػػاف القػػػانوف الػػدولي لحقػػوؽ اإلنسػػاف المصػػادر ووسػػائؿ الرقابػػةمحمػػد يكسػػؼ عمػػكاف كمحمػػد خميػػؿ المكسػػى،  - 
 .294، ص 2005الطبعة األكلى، 

2
 األكربية  اإلتفاقيةمف  21/01انظر المادة  - 

3
 قكؽ اإلنساف.األكربية لح اإلتفاقيةمف  21/02،03أنظر المادة  - 

4
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف. 04انظر المادة  - 

5
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف كما يمي : 03يككف قسـ القاضي كفقا لنص المادة  - 

 " Je jure " Ou  " Je déclare solennellement "  " Que J'exercerai mes fonctions de juge avec honneur, indépendance 

et impartialité, et que j'observerai le secret des délibérations "     
6

 األكربية لحقكؽ اإلنساف. اإلتفاقيةمف  22أنظر المادة  - 
Depuis 2011, la liste de chaque Etat est soumise au préalable à un panel consultatif composé d'éminents juges 

nationaux et européens, chargés de vérifier que chacun des candidats répond aux critères définis par la 

convention. 

- Voir le rapport annuel 2011, p 15  
7

 .14األكربية لحقكؽ اإلنساف المعدلة بالبركتكككؿ  اإلتفاقيةمف  23/01أنظر المادة  - 

8
 .14األكربية لحقكؽ اإلنساف المعدلة بالبركتكككؿ  اإلتفاقيةمف  02/ 23أنظر المادة  - 
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األكربيػة، عػزؿ القاضػي مػا لػـ  اإلتفاقيػةمػف  04فقػرة  23كال يجكز أخيػرا، كبمقتضػى المػادة 
 .يقرر سائر القضاة كبأغمبية الثمثيف أف القاضي لـ يعد يستكفي الشركط المتطمبة

إلػػى جانػػب القضػػاة المنتخبػػيف، فػػإذا  AD HOCكيمكػػف أف تضػػـ المحكمػػة قضػػاة مػػؤقتيف 
مػف نظػر الػدعكل أك القضػية المعركضػة عمػى المحكمػة، يختػار رئػيس كجد لدل القاضي مػا يمنعػو 

 .2خبلؿ قائمة تقدـ مسبقا مف الطرؼ المتعاقد لمحكمة قاض مؤقت لمنظر في القضية، كذلؾ مفا
تنتخب المحكمة بكامؿ ىيئتيا رئيسا ليا، كنائب أك نائبيف لمرئيس، كذلؾ : رئاسة المحكمةثانيا: 

يتـ كيستمر رئيس المحكمة كنائباه في ممارسة كظائفيـ حتى ، 3لمدة ثبلث سنكات قابمة لمتجديد
باالقتراع السرم، كيشارؾ في القضاة المنتخبكف كالحاضركف كيجرم االنتخاب ،4انتخاب مف يخمفيـ

 .5فقط
كيػػدير رئػػيس المحكمػػة أعماليػػا، كأعمػػاؿ دكائرىػػا، كيمثميػػا فػػي عبلقاتيػػا مػػع ىيئػػات مجمػػس 
ل أكربػػػا، كيتػػػرأس جمسػػػات المحكمػػػة التػػػي تنعقػػػد بكامػػػؿ ىيئتيػػػا، كمػػػا يتػػػرأس جمسػػػات الغرفػػػة الكبػػػر 

 كجمسات الييئة التي يتـ تشكيميا مف خمسة قضاة.
كلػرئيس المحكمػػة أف يفحػػص كينظػػر الػػدعاكل التػػي تػـ بحثيػػا بكاسػػطة الغػػرؼ، كذلػػؾ بشػػرط 

 .6إذا كاف قاضيا ينتسب إلى الدكلة المعنية

                                                                                                                                                         

فػػي حالػػة دخكلػػو حيػػز النفػػاذ، كذلػػؾ  15سػػتمغى بػػالبركتكككؿ  14األكربيػػة المعدلػػة بػػالبركتكككؿ  اإلتفاقيػػةمػػف  23مػػف المػػادة  02لئلشػػارة فػػإف الفقػػرة  -
 .3ك 2يحمبلف رقـ  4ك 3منو كتصبح الفقرة  02/03بناء عمى المادة 

 65ف أقػؿ مػف تػنص عمػى أنػو :" يجػب أف يكػكف عمػر المرشػحي 21عمػى المػادة  02أضػاؼ فقػرة تحمػؿ رقػـ  15كما تجدر اإلشارة أف البركتكككؿ  -
 " 22عاما بتاريخ استعراض الجمعية البرلمانية لقائمة ثبلثة مرشحيف بمقتضى المادة 

1
 .14األكربية لحقكؽ اإلنساف المعدلة بالبركتكككؿ  اإلتفاقيةمف  23/03المادة  - 

2
 .23، ص 2009يدة، جامعة المنصكرة ، دار الجامعة الجدالمحكمػة األوربيػة الجديػدة لحقػوؽ اإلنسػػافعبد اهلل محمد اليكارم،  - 
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف. 09انظر كذلؾ المادة  -

3
 األكربية لحقكؽ اإلنساف. اإلتفاقيةمف  25المادة   - 
4

 22عبد اهلل محمد اليكارم، مػػرجع سػابؽ ، ص  - 
 األكربية لحقكؽ اإلنساف.مف النظاـ الداخمي لممحكمة  08/04.01انظر المادة  -
5

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف.  08/05انظر المادة  - 

6
 23عبد اهلل محمد اليكارم، مػػرجع سػابؽ ، ص  - 
 مف النظاـ الداخمي المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف. 09انظر المادة  -
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تفاقيػة مػو المنػكط بػو القيػاـ بيػا كفقػا لئلكيساعد رئيس المحكمػة نػكاب، كذلػؾ أثنػاء تأديػة ميا
النػػكاب محػػؿ الػػرئيس، إذا كجػػد مػػا يمنعػػو مػػف مباشػػرة أعمالػػو، أك فػػي حالػػة كػػكف الػػرئيس فػػي كيحػػؿ 

 .1إجازة، أك بناء عمى طمبو
ذا كجد ما يمنع رئيس المحكمة كنكابو مف مباشرة مياميـ، أك في حالة كجكدىـ فػي إجػازة  كا 

كامػؿ ىيئتيػا كالتػي قضائية، يتكلى رئاسة المحكمة، أحد رؤسػاء الغػرؼ المشػكمة بكاسػطة المحكمػة ب
 .2يتـ تشكيميا لفترة محددة

كال يجكز لعضك المحكمة األكربية، أف يككف رئيسا ليا في قضػية يكػكف أحػد أطرافيػا الدكلػة 
المتعاقػػدة التػػي ينتمػػي إلييػػا بجنسػػيتو، أك تكػػكف قػػد سػػاىمت فػػي انتخابػػو كقػػاض بالمحكمػػة األكربيػػة 

 .3اإلنسافلحقكؽ 

 الفرع الثاني

 المحكمةقمـ كتاب 

كالمحػددة  4قمػـ كتػاب، يتػكلى العديػد مػف الميػاـ كالكظػائؼ اإلنسػافلممحكمة األكربية لحقكؽ 
 .5في النظاـ األساسي لممحكمة

كيتـ انتخاب أعضاء مكتب التسجيؿ كالمسجميف المساعديف بكاسطة المحكمة بكامػؿ ىيئتيػا 
ة، كالخبػػرات القانكنيػػة كاإلداريػػة كيحػػب أف يتمتػػع المرشػػحكف لشػػغؿ الكظيفػػة بالصػػفات الخمقيػػة العاليػػ

عػػبلكة عمػػى عمميػػـ بالمغػػات الحيػػة المختمفػػة، ككػػذا الخبػػرات الضػػركرية المطمكبػػة لممارسػػة الكظػػائؼ 
 .6مف ىذا النكع

                                                 
1

 بية لحقكؽ اإلنساف.مف النظاـ الداخمي المحكمة األكر  10المادة  - 

2
 مف النظاـ الداخمي المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف. 11المادة  - 

3
 مف النظاـ الداخمي المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف. 13انظر المادة  - 

4
 - A partir du 01 janvier 2012, le greffier exercera certains pouvoirs du secrétaire général du conseil de l'Europe 

en matière de gestion du personnel. Ces pouvoirs lui ont été délégués par décision du comité des ministres, ce 

qui concrétise la décision prise à Interlaken de conférer à la cour une plus grande autonomie administrative. 

- Voir le rapport annuel 2011 de la cour européenne des droits de l'homme. 
5

 األكربية لحقكؽ اإلنساف. اإلتفاقيةمف  24/01المادة  - 
6

  27عبد اهلل محمد اليكارم، مػػرجع سػابؽ ، ص  - 
 كما يمي :مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف  15/04يككف قسـ قمـ كتاب المحكمة كفقا لنص المادة   -
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كينتخػػب أعضػػاء مكتػػب تسػػجيؿ المحكمػػة ) قمػػـ كتػػاب المحكمػػة( لمػػدة خمػػس سػػنكات قابمػػة 
ذا لػـ   السرم، بمشاركة القضاة المنتخبكف كالحاضػركف فقػط علمتجديد، كتجرل االنتخابات باالقترا كا 

يحصؿ أم مف المرشحكف عمى األغمبية المطمقة، يتـ إعادة االنتخاب بيف المرشػحيف الػذيف حصػبل 
عمى أكبر عدد مف األصكات، كفي حالة تساكم أك تعادؿ األصكات تككف األفضمية لممرشػحات إذا 

كبػػػػػر سػػػػػنا، كقبػػػػػؿ أف يبػػػػػدأ مسػػػػػجؿ المحكمػػػػػة فػػػػػي ممارسػػػػػة كػػػػػاف المرشػػػػػحيف امػػػػػرأة ثػػػػػـ المرشػػػػػح األ
 .1و يؤدم القسـ أماـ المحكمة بأف يؤدم كظائفو بصدؽ كأمانةإختصاصات

كيتكػكف قمػػـ كتػاب المحكمػػة مػف مسػػجمي الغػرؼ، التػػي تشػكميا المحكمػػة بكامػؿ ىيئتيػػا لفتػػرة 
المحكمػة كيسػاعد  محددة، عمى أف يككف عدد مسجمي المحكمة مساك لعدد الغػرؼ المككنػة بكاسػطة

كمػػف أجػػؿ  ا مسػػجمي الغػػرؼ غػػرؼ المحكمػػة فػػي القيػػاـ بالكظػػائؼ المنػػكط بيػػـ القيػػاـ بيػػا أك تنفيػػذى
 تحقيؽ ىذا اليدؼ يتككف مكتب التسجيؿ مف إدارييف كفنييف كمترجميف كقانكنييف.

كيػػػتـ تعيػػػيف ممثمػػػي قمػػػـ كتػػػاب المحكمػػػة المحكمػػػة، بكاسػػػطة السػػػكرتير العػػػاـ لمجمػػػس أكربػػػا 
فػػاؽ مػػع رئػػيس المحكمػػة أك باالتفػػاؽ مػػع مسػػجؿ الػػرئيس، كيجػػب أف تتػػكافر فػػي ممثمػػي مكتػػب باالت

 .2تسجيؿ المحكمة شركط الحياد كاالستقبلؿ أثناء ممارستيـ لكظائفيـ

كتتمثػػؿ الكظػػائؼ األساسػػية لقمػػـ كتػػاب المحكمػػة، فػػي تقػػديـ الػػدعـ القػػانكني كاإلدارم الػػبلـز 
عػػداد الػػدعاكل كالقضػػايا المرفكعػػة أمػػاـ  لممحكمػػة لممارسػػة كظائفيػػا القضػػائية، إضػػافة إلػػى بحػػث كا 

 .3المحكمة تمييدا إلصدار األحكاـ كالقرارات بشأنيا

  

                                                                                                                                                         

 " Je jure " Ou  " Je déclare solennellement "  " Que J'exercerai en toute loyauté   discrétion et conscience les 

fonctions qui m'ont été confiées en ma qualité de greffier de la cour européenne des droits de l'homme "     
1

  27عبد اهلل محمد اليكارم، مػػرجع سػابؽ ، ص  - 
2

  31،  30، ص ص نفس المرجع - 

3
 . 29، ص نفس المرجع - 
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 الفرع الثالث

 المحكمة بكامؿ ىيئتيا

، إال أف اإلنسػػػافتعتبػػػر المحكمػػػة بكامػػػؿ ىيئتيػػػا الشػػػكؿ الرسػػػمي لممحكمػػػة األكربيػػػة لحقػػػكؽ 
ال تممػػؾ أيػػة كظيفػػة  أنيػػادكرىػػا ىػػك دكر قميػػؿ األىميػػة، ذلػػؾ أنيػػا تمػػارس كظػػائؼ إداريػػة فقػػط، أم 

 .1قضائية أك استشارية
كظػػػائؼ المحكمػػػة  14األكربيػػػة المعدلػػػة بػػػالبركتكككؿ  اإلتفاقيػػػةمػػػف  25كقػػػد حػػػددت المػػػادة 

 مجتمعة بكامؿ ىيئتيا، حيث يتمثؿ دكرىا في:
 .2سنكات، كيجكز إعادة انتخابيـ 03ائب أك اثنيف لمرئيس لمدة تنتخب رئيس المحكمة كن -
 تشكؿ غرؼ لممداكلة، كذلؾ لفترة محددة مف الكقت. -

 تنتخب رؤساء لتمؾ الغرؼ. -

 تقر النظاـ الداخمي لممحكمة. -

 .3تنتخب رئيس قمـ كتاب المحكمة كمعاكنيو -

 .14ة بالبركتكككؿ األكربية المعدل اإلتفاقيةمف  26/02تتقدـ بكؿ طمب بمكجب المادة  -

، حيػػث أنػػو 14كلئلشػػارة فػػإف ىػػذا الػػدكر األخيػػر لممحكمػػة بكامػػؿ ىيئتيػػا أضػػافو البركتككػػكؿ 
عػػف طريػػؽ قػػرار  –بنػػاء عمػػى طمػػب المحكمػػة بكامػػؿ ىيئتيػػا، لمجنػػة الػػكزراء التابعػػة لمجمػػس أكربػػا 

أف تقمؿ عدد قضاة غرؼ المداكلة إلى خمسة قضاة، كىذه الكظيفة  –صادر باإلجماع كلفترة محدد 
 اإلنسػػػافىػػػي كظيفػػػة جديػػػدة لممحكمػػػة بكامػػػؿ ىيئتيػػػا، كتفعػػػؿ مػػػف دكر الرقابػػػة عمػػػى مسػػػائؿ حقػػػكؽ 

 أكمػػف جيػػة، كمػػف جيػػة أخػػرل فػػي الفصػػؿ فيمػػا يعػػرض عمييػػا مػػف طمبػػات  اإلتفاقيػػةكالػػكاردة فػػي 
 .4التماسات

                                                 
1

 40عبد اهلل محمد اليكارم، مػػرجع سػابؽ ، ص  - 

2
 مف النظاـ الداخمي المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف. 08/01المادة  - 
3

 ألكربية لحقكؽ اإلنساف.مف النظاـ الداخمي المحكمة ا 16ك  15المادة  - 
4

 42عبد اهلل محمد اليكارم، مػػرجع سػابؽ ، ص  - 
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، يتبػػػػيف أف  14 ؿالمعدلػػػػة بػػػػالبركتككك  اإلتفاقيػػػػةمػػػػف  26/01بػػػػالرجكع إلػػػػى نػػػػص المػػػػادة و
بييئػات القاضػي  -لمنظػر فػي القضػايا المرفكعػة أماميػا –تجتمػع  اإلنسػافالمحكمة األكربيػة لحقػكؽ 

المنفرد ، كفي لجاف بثبلثػة قضػاة، كالػدكائر ) غػرؼ( بسػبعة قضػاة، كبغرفػة المداكلػة الكبػرل بسػبعة 
 بالمحكمة لجانا لفترة محددة مف الكقت. عشر قاضيا، كتشكؿ غرؼ المداكلة

، كيػػػرأس كػػػؿ لجنػػػة 1تشػػكؿ غػػػرؼ المداكلػػػة بالمحكمػػػة لجػػاف لفتػػػرة محػػػددة مػػػف الكقػػت: المجػػػافأوال: 
عضك لو حؽ التقدـ، أك حؽ التمثيؿ في صدر الغرفة المشكمة بكاسطة المحكمة بكامؿ ىيئتيا لفترة 

 .2اإلتفاقيةمف  25/04محددة كفقا لنص المادة 

كالػذم يعيػد  juge rapporteurكيػدخؿ فػي تشػكيؿ المجػاف قػاض يسػمى بالقاضػي المقػرر 
 .3إليو الطمب أك االلتماس منذ تسجيمو بمكتب تسجيؿ المحكمة

مػف  34الطمبات الفردية المرفكعة بمكجب المػادة  أككتختص المجنة بالنظر في االلتماسات 
 ، كبقرار إجماعي مف المجنة يمكف ليا:اإلتفاقية

ف تعمف عدـ مقبكلية االلتماس أك أف تشطبو مف جدكؿ أعماليا، كمثؿ ىذا القرار يتـ اتخاذه مف أ - أ
 جانب المجاف دكف أم فحص إضافي أك تكميمي.

أك أف تعمػػػف مقبكليػػػة االلتمػػػاس الفػػػردم كتصػػػدر معػػػو حكمػػػا فػػػي المكضػػػكع، كذلػػػؾ عنػػػدما تكػػػكف  - ب
ككالتيػػا مكضػػع قضػػاء ثابػػت ثبكتػػا راسػػخا مػػف أك بركتك  اإلتفاقيػػةالمسػػألة المتعمقػػة بتفسػػير أك تطبيػػؽ 

 جانب المحكمة.

 .4القرارات كاألحكاـ الصادرة في مثؿ ىذه األحكاؿ تككف نيائية - ت

                                                 
1

 .14األكربية لحقكؽ اإلنساف المعدلة بالبركتكككؿ  اإلتفاقيةمف  26/01انظر المادة  - 

2
 43عبد اهلل محمد اليكارم، مػػرجع سػابؽ ، ص  - 

3
 44، ص نفس المرجع - 

4
 .14األكربية لحقكؽ اإلنساف المعدلة بالبركتكككؿ  اإلتفاقيةمف  28/02انظر المادة  - 
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عمػى  14المعدلػة بػالبركتكككؿ  اإلتفاقيػةمػف  26/01نصػت المػادة : الغػرؼ )غرفػة المداولػة(ثانيا: 
غرفا تضػـ سػبعة  -مف أجؿ النظر في القضايا كااللتماسات التي ترفع أماميا –المحكمة تشكؿ  أف

 قضاة.

كتضػػـ كػػؿ غرفػػة بقصػػد النظػػر فػػي قضػػية مػػا تعػػرض عمػػى المحكمػػة، رئػػيس قسػػـ كالقاضػػي 
ذا لػػـ يكػػف ىػػذا القاضػػي عضػػكا فػػي  اإلتفاقيػػةالمنتخػػب مػػف الدكلػػة الطػػرؼ فػػي  كالمعنيػػة بالشػػككل، كا 

أف يكػكف عضػكا أصػيبل فػي ىػذه  اإلتفاقيػةمػف  26/04يقػا لػنص المػادة تشكيمة القسـ، يجكز لو تطب
، كيػػتـ تعيػيف األعضػػاء اآلخػريف بكاسػػطة رئػيس الغرفػػة التػي تشػػكميا المحكمػة بكامػػؿ ىيئتيػػا 1الغرفػة

، كيجمػػس أعضػػاء الغرفػػة الػػذيف لػػـ يػػتـ 2اإلتفاقيػػةمػػف  25الكقػػت كفقػػا لػػنص المػػادة  لفتػػرة محػػددة مػػف
، كيستمر القاضي في الفصؿ في الدعاكل 3قضاء بصفتيـ أعضاء احتياطييفتعيينيـ بيذا الشكؿ لم

 أكالتػػػي سػػػبؽ لػػػو أف شػػػارؾ فػػػي نظرىػػػا أك فحػػػص مكضػػػكعيا حتػػػى بعػػػد انتيػػػاء عضػػػكيتو بالغرفػػػة 
 .4المحكمة

كتختص الغرؼ بفحػص الطمبػات كااللتماسػات الفرديػة كالدكليػة، سػكاء عمػى مسػتكل مقبكليػة 
داكلػػة التكفيػػؽ بػػيف معمػػى مسػػتكل مكضػػكعيا، كمػػف بػػيف الكظػػائؼ المسػػندة لغرفػػة ال أكتمػػؾ الطمبػػات 

األطػػراؼ المتنازعػػة بغػػرض التكصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ مػػرض ليػػذه األطػػراؼ، كيضػػع نيايػػة لمنػػزاع القػػائـ 
ذا أخفقػػت غرفػػة المداكلػػة فػػي التكصػػؿ  إلػػى تسػػكية كديػػة لمنػػزاع، تصػػدر حكمػػا أك قػػرارا فػػي بيػػنيـ، كا 

القرار الصادر عف غرفة المداكلة في ىذه الحالة ال يككف نيائيا، بمعنى أنو يجػكز مكضكع النزاع، ك 
 .5لغرفة المداكلة الكبرل أف تتدخؿ في النزاع

قضاة عمى  03تتككف الغرفة الكبرل مف سبعة عشر قاضيا عبلكة عمى كجكد : الغرفة الكبرىثالثا: 
الكبػرل يسػمح ليػا بػأف تكػكف متعػددة التشػكيؿ األقؿ كاحتياطييف، كىذا الشكؿ الذم تتميز بو الغرفة 

                                                 
1

 أ مف النظاـ الداخمي المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف. 26/01المادة  - 

2
 ب مف النظاـ الداخمي المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف. 26/01المادة  - 

3
 ج مف النظاـ الداخمي المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف. 26/01المادة  - 

4
 مف النظاـ الداخمي المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف. 26/03المادة  - 

5
 . 53ك ص  51عبد اهلل محمد اليكارم، مػػرجع سػابؽ ، ص  - 

 .اإلتفاقيةمف  44/02لئلشارة فإف أحكاـ الغرؼ تككف نيائية في الحاالت المنصكص عمييا في المادة  -
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كذلؾ باسػتثناء األعضػاء القػانكنييف الػذيف يمثمػكف الػرئيس )رئػيس المحكمػة(، نػكاب الػرئيس، رؤسػاء 
 .1الغرؼ،كتضـ أيضا قاضي الدكلة المشتكى منيا

، فػػػػي النظػػػػر فػػػػي اإلتفاقيػػػػةمػػػػف  31كتتمثػػػػؿ كظػػػػائؼ الغرفػػػػة الكبػػػػرل حسػػػػب نػػػػص المػػػػادة 
عنػدما تكػكف قػد أحالػت عمييػا  34، 33بمكجػب المػكاد  أماميػاااللتماسات الدكلية كالفردية المرفكعة 

 .43الغرفة القضية بمكجب المادة 
كمػا يمكػف أف تتنػازؿ غرفػػة مػف الغػرؼ عػػف الشػككل المقدمػة إلػػى المحكمػة األكربيػة لصػػالح 

 - اإلتفاقيػةمػف  30ؾ بمكجػب المػادة أك فردية كذلػىذه الغرفة الكبرل، سكاء كانت الشككل حككمية 
أك أحػػد  اإلتفاقيػػةمسػػألة ميمػػة خاصػػة بتفسػػير كذلػػؾ فػػي حالػػة مػػا إذا عرضػػت عمػػى إحػػدل الغػػرؼ 

 -بركتكككالتيا، أك إذا كاف البت فػي قضػية يػؤدم إلػى تنػاقض مػع حكػـ سػبؽ أف أصػدرتو المحكمػة
 :2الح الغرفة الكبرل كذلؾ بشرطيفحيث يجكز عندىا لمغرفة أف تتنازؿ عف ىذه القضية لص

 أال تككف قد أصدرت حكما بعد. - أ
 .3أال يعارض أحد أطراؼ القضية عرضيا عمى ىذه الغرفة - ب

كيفصؿ خمسة قضػاة كىػـ رئػيس المحكمػة كنػائبيف لمػرئيس، قاضػياف مػف القضػاة المنتخبػيف 
الطمػػػب إذا قػػػرركا أف  فػػػي، 4حتياطيػػػاف مػػػف بػػػيف قضػػػاة األقسػػػاـإ اضػػػيافعمػػػى مسػػػتكل األقسػػػاـ، كق

أك بركتكككالتيػا أك تطبيقيػا، أك مسػألة خطيػرة  اإلتفاقيةالقضية تتعمؽ بمسألة خطيرة خاصة بتفسير 
كيصػدر بعػدىا حكػـ عػف ىػذه الغرفػة، بعػد  43/02، كما نصػت عمػى ذلػؾ المػادة 5ذات صفة عامة

 .6(اإلتفاقية مف 43/03أف قبؿ ىؤالء القضاة النظر في القضية المعركضة عمييـ)المادة 

                                                 
1

 .54ص  عبد اهلل محمد اليكارم، مػػرجع سػابؽ ، - 

2
 .136،137، مرجػع سػابؽ ، ص ص النظػػاـ األوربػي لحمػاية حقػوؽ اإلنسػافمحمد أميف الميداني،  - 
3

ما لـ األكربية لحقكؽ اإلنساف كالذم لـ يدخؿ حيز النفاذ بعد ستمغي عبارة "  اإلتفاقيةالممحؽ ب 15مف البركتكككؿ  03لئلشارة  فإف المادة  - 
 ".ذلؾحد األطراؼ عمى يعترض أ

4
 أ مف النظاـ الداخمي المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف. 24/05المادة  - 

5
- Bruno Nascimbene, le protocole N

0
14 à la convention européenne des droits de l'homme à la lumière de 

ses travaux préparatoires, revue trimestrielle des droits de l'homme, N
0
 67, 2006,p 532  

6
 .137، مرجػع سػابؽ ، صالنظػػاـ األوربػي لحمػاية حقػوؽ اإلنسػافمحمد أميف الميداني،  - 
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أمػػا إذا قػػرر القضػػاة الخمسػػة بػػأف طمػػب التنػػازؿ لصػػالح الغرفػػة الكبػػرل لػػـ يسػػتكمؿ الشػػركط 
المطمكبػػة، فيجػػكز ليػػـ أف يرفضػػكا ىػػذا الطمػػب كيصػػبح الحكػػـ الػػذم أصػػدرتو الغرفػػة نيائيػػا )المػػادة 

 .1(اإلتفاقيةج مف  44/02

 الثاني المطمب

 المحكمة إختصاصات

المحكمة األكربية لحقكؽ  إختصاصاتأحدث البركتكككؿ الحادم عشر تغييرا كبيرا في 
ختصاصات، حيث جعؿ قضائيا ك اإلنساف كلئلشارة  .اإلتفاقيةيا إلزامية في حؽ الدكؿ األطراؼ في ا 

إضافة إلى  ،2حيز النفاذقبؿ دخكؿ البركتكككؿ الحادم عشر  فإف قضاء المحكمة لـ يكف إلزاميا
جب دخكؿ ىذا البركتكككؿ حيز النفاذ، أصبح بإمكاف األفراد كالمنظمات غير الحككمية أنو كبمك 

 .3المجكء إلى المحكمة مباشرة، إضافة إلى الدكؿ

ختصاصقضائي ك  إختصاص مة األكربية بمكجب ىذا البركتكككؿكلممحك ، كىك استشارم ا 
 .ما سنتناكلو في الفرع األكؿ كالثاني عمى الترتيب

  

                                                 
1

 .137،138، ص ص نفس المرجع - 

2
، دار األوربية لحقوؽ اإلنساف اإلتفاقيةنظر، عبد العزيز محمد سرحاف، أالمحكمة قبؿ دخكؿ البركتكككؿ حيز النفاذ  إختصاص لمتعرؼ عمى - 

 .449-437، ص 1966النيضة العربية، القاىرة، 
3

الذم قاؿ:" إذا كاف القضاء الدكلي  De La Pradelle كالفقيو Garcia Amadou مف بيف المدافعيف عف حؽ األفراد في مقاضاة الدكؿ األستاذ - 
العدالة الجنائية الدولية ودورىا دعاء أماـ القضاء الدكلي" . أنظر باية سكاكني، بالمقابؿ أف يككف ليـ الحؽ في اإلمختصا بمقاضاة األفراد، يجب 

 .75، ص 2004، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، في حماية حقوؽ اإلنساف
 11أنظر كذلؾ حكؿ التعديبلت التي جاء بيا البركتكككؿ  -

- Olivier De Schuster, la réforme des mécanismes de contrôle de la convention européenne des droits de 

l'homme: Etats des lieux et perspectives d'avenir , courrier hebdomadaire du CRISP 1996/07 n
0
 1512-1513, p 

24-30.Article disponible en ligne à l'adresse: http:// www.cairn.info/revue- courrier -hebdomadaire- du- crisp-

1996-7- page-1.htm. 
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 األوؿالفرع 

 القضائي ختصاصاإل

المعدلة  اإلتفاقيةمف  32القضائي لممحكمة األكربية بمكجب المادة  ختصاصيشمؿ اإل
كبركتكككالتيا الخاصة بيا كالتي  اإلتفاقيةكافة المسائؿ المتعمقة بتفسير كتطبيؽ  ،11بالبركتكككؿ 

 .34ك 33الشركط المبينة في المكاد تعرض عمييا حسب 
 اإلتفاقيةمف  33المادة  المحكمة يشمؿ القضايا بيف الدكؿ بمكجب إختصاصكبالتالي فإف 

مف  32فمف خبلؿ نص المادة  ،اإلتفاقيةمف نفس  34لتماسات الفردية بمكجب المادة ككذا اإل
المحكمة، فعند  إختصاصيتبيف أف البركتكككؿ الحادم عشر أضاؼ جديدا فيما يتعمؽ ب اإلتفاقية
نما  فاقيةاإلتالدكؿ عمى  مصادقة فيذا ال يعني قبكليا فقط بالشكاكل الدكلية المقدمة ضدىا، كا 

 34كالتي أضافيا البركتكككؿ بمكجب المادة  يشمؿ ىذا التصديؽ قبكليا بالشكاكل الفردية ضدىا
حيز النفاذ لـ يكف  11المحكمة أصبح إلزاميا، فقبؿ دخكؿ البركتكككؿ  إختصاصمما يعني أف 
األكربية إال إذا صرحت ىذه الدكلة  اإلتفاقيةيـ شككل ضد دكلة طرؼ في تقد دباستطاعة األفرا

كبالتالي فإف منح الفرد حقا مباشرا في االلتجاء إلى المحكمة  ،1بقبكؿ مثؿ ىذه الشكاكل ضدىا
لممحافظة عمى حقكقو، إنما يعد بدكف شؾ تطكرا نكعيا كغير مسبكؽ عمى  اإلنسافاألكربية لحقكؽ 

 .2اإلنسافصعيد الحماية الدكلية لحقكؽ 
األكربية لحقكؽ اإلنساف، ال تكتفي فقط بكضع نظاـ لمرقابة  اإلتفاقيةكىكذا نجد أف 

ثكرة في القضائية عمى أعماؿ الدكلة العضك في مجاؿ الحقكؽ كالحريات، بؿ تتخطى ذلؾ لتحدث 
 .3اإلتفاقيةالمفاىيـ التقميدية لمقانكف الدكلي، كذلؾ بمنح الفرد حؽ مقاضاة الدكؿ التي تخالؼ 

                                                 
1

مرجع ،  أنظر أيضا مرعي محمد عبد اهلل عمر الفبلح. 141، ص ، مرجػع سػابؽالنظػػاـ األوربػي لحمػاية حقػوؽ اإلنسػافمحمد أميف الميداني،  - 
 .93، 92سابؽ ص ص 

2
"، الكتاب الجامعي لمنشر كالتكزيع اسة في القوانيف المصرية والمواثيؽ الدوليةحقوؽ اإلنساف وأخبلقيات المينة " در أحمد عبد الكريـ سبلمة،  - 

 .195، ص 2005جامعة حمكاف، مصر 
مجمة االجتياد القضائي  التطور التاريخي لمحؽ في التقاضيلمتفصيؿ أكثر حكؿ التطكر التاريخي لمحؽ في التقاضي، أنظر، شيرزاد بكسطمة،  -

 .158-137، ص 2013، مارس 09جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 
3

 .95، ص 2009، لبناف، 01، منشكرات الحمبي الحقكقية، ط القضاء الدوليمحمد المجذكب كمحمد طارؽ المجذكب،  - 
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التي نصت عمى أف كؿ شخص يمكنو المجكء إلى  34إلى أف المادة  اإلشارةكتجدر 
، كالنص بيذه اإلتفاقيةعتداء لمحقكؽ المعترؼ بيا في لمحكمة، يفيـ منو كؿ شخص ضحية اإلا

الصكرة، لـ يميز بيف الرجاؿ كالنساء كاألجانب كمكاطني الدكلة، كالكبار كالصغار، فالطفؿ الحدث 
ف كاف الطفؿ ال يتمتع بأىمية األداء التي تمكنو مف 1المحكمة أماـيمكنو تقديـ شككل  ، فحتى كا 

34المجكء إلى المحكمة، فيمكنو المجكء إلييا بحسب نص المادة 
2. 

 يدا بالرغـ مف التعديؿ الذم أدخمواألفراد في تقديـ شكاكل أماـ المحكمة بقي مق إف حؽ
ات التي تتـ في اإلنتياكالبركتكككؿ الحادم عشر، كيتعمؽ األمر ىنا بالشكاكل الفردية التي تتعمؽ ب

ي عمى ىذه األراضي إال بعد قبكؿ الدكؿ الت اإلتفاقيةأراضي ما كراء البحار، حيث ال تطبؽ أحكاـ 
مثؿ ىذه الشكاكل إال بعد مكافقتيا أيضا تمارس عبلقاتيا الدكلية عمى ىذا التطبيؽ، كال يجكز تقديـ 

، مما يعني أف الركح االستعمارية التي طبعت 3اإلتفاقيةمف  56/04كىك ما نصت عميو المادة 
لتي تـ تاريخ الدكؿ األكربية ال تزاؿ ماثمة حتى اآلف، كبخاصة في حؽ أىالي ىذه األراضي ا

استعمارىا بيدؼ تطكيرىا كرفع مستكل سكانيا، في كقت تنادم فيو ىذه الدكؿ بالمساكاة كاحتراـ 
 .4في كؿ مكاف اإلنسافحقكؽ 

                                                 
1
 - Françoise Tulkens, la convention européenne des droits de l'homme et les droits des enfants, journal du droits 

des jeunes 2008/02, N
0
272, p29. Article disponible en ligne à l'adresse: http:// www.cairn.info/revue- journal- du 

-droit-des -jeunes-2008-2-page-29.htm. 
2
 - Isabelle Berro –Lefèvre, L'accès des enfants à la cour européenne des droits de l'homme, journal du droits des 

jeunes 2008/02, N
0
272, p35. Article disponible en ligne à l'adresse: http:// www.cairn.info/revue- journal- du -

droit-des -jeunes-2008-2-page-35.htm. 
3

لكؿ دولة قدمت إعبلنا تطبيقا لمفقرة األولى مف ىذه المادة أو في أي وقت الحؽ أف  يجوزاألكربية عمى :"  اإلتفاقيةمف  56/04تنص المادة  - 
تصرح فيما يخص إقميـ أو عدة أقاليـ مشار إلييا في إعبلنيا بأنيا تقبؿ صبلحية المحكمة لمنظر في الشكوى الفردية أو المنظمات غير 

 ."اإلتفاقيةمف  43الحكومية أو مجموعات مف األفراد، كما نصت عمى ذلؾ المادة 
يجوز لكؿ دولة عند التصديؽ أو في أي وقت الحؽ أف تصرح باخطار موجو إلى األميف العاـ عمى أنو :"  56كتنص الفقرة األكلى مف المادة 

مف ىذه المادة عمى كؿ األقاليـ أو أي مف األقاليـ التي تمارس فييا  13تطبؽ، مع التحفظ مما ورد في الفقرة  اإلتفاقيةلمجمس أوربا بأف ىذه 
 ".ىذه الدولة عبلقاتيا الدولية

4
قكؽ ، مجمة ركاؽ عربي، منشكرات مركز القاىرة لدراسات حاألوربية لحقوؽ اإلنساف اإلتفاقيةالشرط االستعماري في محمد أميف الميداني،  - 

حقوؽ اإلنساف وحرياتو أنظر أيضا كريمة عبد الرحيـ الطائي كحسيف عمي الدريدم،  كما بعدىا. 106، ص 1996،  04اإلنساف، القاىرة، العدد 
 .70،  ص 2010، األردف، 01، دار أيمو لمنشر كالتكزيع، ط األساسية في المواثيؽ الدولية وبعض الدساتير العربية

- Syméon Karagiannis, le territoire d'application de la convention européenne des droits de l'homme, revue 

trimestrielle des droits de l'homme, N
0
61,2005, pp 63,64. 
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ضافة إلى  كالمتعمؽ بالشكاكل الفردية  32/01المحكمة بمكجب المادة  إختصاصكا 
لممحكمة األكربية حصريا قضائيا  إختصاصفإف ىناؾ  32/02كالدكلية، فإنو كبمكجب المادة 

 .1يا القضائيإختصاصيتمثؿ في الفصؿ في كؿ المسائؿ التي تتعمؽ بالطعف في 

 الفرع الثاني

 االستشاري ختصاصاإل

الحادم عشر دكر كذلؾ في تفعيؿ الدكر االستشارم لممحكمة  لقد كاف لدخكؿ البركتكككؿ
 .اإلتفاقيةمف  47كىك ما نصت عميو المادة  اإلنسافاألكربية لحقكؽ 

نجد أف مف يحؽ لو طمب  47بالرجكع إلى نص المادة : مف يحؽ لو طمب الرأي االستشاريأوال: 
ا عمى أنو :" يجكز لممحكمة يالرأم االستشارم ىك لجنة الكزراء، حيث تنص الفقرة األكلى من

 تكككالتيا.كبرك  اإلتفاقيةإصدار فتاكل في مسائؿ قانكنية متعمقة بتفسير  لجنة الكزراءبطمب مف 

كتنص الفقرة الثالثة مف نفس المادة عمى أف لجنة الكزراء تتخذ قرار التقدـ بطمب الرأم 
كتجدر اإلشارة االستشارم مف المحكمة بأغمبية أصكات الممثميف الذم يحؽ ليـ حضكر جمساتيا.

 .2أف الغرفة الكبرل ىي المختصة بالنظر في طمب اآلراء االستشارية

لجنة الكزراء كحدىا مف يحؽ ليا طمب اآلراء  يتبيف أف 47 مف خبلؿ نص المادة
كال لؤلفراد أك المنظمات غير الحككمية  اإلتفاقيةال يحؽ لمدكؿ األطراؼ في االستشارية، كبالتالي 

 .3طمب آراء استشارية مف المحكمة

                                                 
1
 - Michele de Salvia, la cour européenne des droits de l'homme est- elle par la nature de ses arrets, un véritable 

tribunal de pleine juridiction? Revue trimestrielle des droits de l'homme, N
0
67, 2006, p 488 

2
 ".47/ج عمى أنو :" إف الدائرة الكبرل تنظر في طمبات الفتاكل المرفكعة إلييا بمكجب المادة 31تنص المادة   - 
كلـ يدخؿ حيز النفاذ  02/10/2013األكربية لحقكؽ اإلنساف كالذم تـ اعتماده بتاريخ  اإلتفاقيةلئلشارة فإف البركتكككؿ السادس عشر كالممحؽ ب - 3

لمييئات العميا في عمى أنو :"  01/01بالتقدـ بطمب آراء استشارية حيث نصت المادة  اإلتفاقيةبعد قد سمح لممحاكـ العميا لمدكؿ األطراؼ في 
األوربية لحقوؽ اإلنساف  اإلتفاقيةراء استشارية مف المحكمة حوؿ المسائؿ المتعمقة بتفسير مواد الدوؿ األطراؼ المتعاقدة، إمكانية طمب آ

 ".وبروتوكوالتيا وتطبيقيا
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تشارم إف مجاالت طمب الرأم االس: المجاالت التي ال يجوز فييا طمب الرأي االستشاري: ثانيا
كبركتكككالتيا، أـ المجاالت التي ال يجكز فييا لمجنة الكزراء طمب الرأم  اإلتفاقيةتتعمؽ بتفسير 

كتتمثؿ حسب نص المادة  47بشأنيا مف المحكمة فقد حددتيا الفقرة الثانية مف المادة  االستشارم
في " المسائؿ ذات العبلقة بمضمكف كتطبيؽ الحقكؽ كالحريات المحددة في الجزء األكؿ مف 

 اإلتفاقيةكال بالمسائؿ األخرل الناجمة عف تقديـ شككل نصت عمييا كفي بركتكككالتيا  اإلتفاقية
 كف أف تعرض عمى المحكمة أك لجنة الكزراء"كالتي يم

فإف المحكمة ىي التي تفصؿ فيما إذا كاف طمب  اإلتفاقيةمف  48كطبقا لنص المادة 
 يا لئلدالء بآراء استشارية.إختصاصالفتكل المقدـ مف لجنة الكزراء يدخؿ في 

لدل قمـ  ستشارميتـ إيداع طمب الرأم اال: اإلجراءات الخاصة بطمب اآلراء االستشاريةثالثا: 
مف المحكمة أف تدلي  بشأنيالة التي يطمب أكتاب المحكمة، كيجب أف يتضمف الطمب تحديد المس

1برأييا االستشارم، عبلكة عمى ذلؾ يجب أف يتضمف الطمب:
 

 .اإلتفاقيةمف  47/03التاريخ الذم اتخذت فيو لجنة الكزراء قرارىا كفقا لنص المادة  -

األشخاص المعينكف مف قبؿ لجنة الكزراء كالمكمفكف بالرد عمى اسـ كعنكاف الشخص أك  -
االستفسارات التي تطمبيا المحكمة، كيجب أف يرفؽ بطمب الرأم االستشارم كؿ الكثائؽ التي 

 تساىـ في إيضاح المسألة محؿ الطمب.

الطمب لديو بإرساؿ نسخة منو إلى جميع أعضاء  إيداعكيقـك قمـ كتاب المحكمة منذ 
كالتي ليا عبلقة بمكضكع الطمب بأف  و كذلؾ األطراؼ السامية المتعاقدةكما يخطر ب المحكمة

 .2المحكمة مستعدة الستقباؿ مبلحظاتيـ المكتكبة بالخصكص

كيحدد رئيس المحكمة المدة التي يتعيف أف تكدع خبلليا المبلحظات المكتكبة كجميع 
قمـ كتاب المحكمة، كيخطر ىذا األخير كؿ  إلى اإليداعالكثائؽ المتعمقة بالمكضكع، كيككف ذلؾ 

                                                 
1

 .2015مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  83انظر المادة  - 
2

 .2015نساف لعاـ مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإل 84انظر المادة  - 
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كبعد االنتياء مف ، 1تعاقدة بتمؾ المبلحظات كالكثائؽأعضاء المحكمة كلجنة الكزراء كاألطراؼ الم
المتعاقدة كالتي قدمت مبلحظات مكتكبة بشرح  لؤلطراؼ المكتكبة يسمح رئيس المحكمة اإلجراءات

 .2سة خاصة بيذا الغرضتمؾ المبلحظات شفكيا، عمى أف يتـ ذلؾ في جم

ذا قدرت الغرفة أف الطمب  ال يدخؿ كتتشكؿ الغرفة الكبرل لدراسة طمب الرأم االستشارم، كا 
 .3فإنيا ترفضو مسببة ذلؾ 47في المادة  يا المشار إليياإختصاصضمف 

ككؿ القرارات الصادرة كاآلراء االستشارية يجب أف تتخذ بأغمبية األصكات مف طرؼ الغرفة 
كيجب أف يككف الرأم االستشارم لممحكمة .4كيشار إلى عدد القضاة الذيف شكمكا األغمبية الكبرل،

ذا لـ يعبر ىذا الرأم بشكؿ جزئي أك كمي عف الرأم الجماعي لمقضاة، فيحؽ لكؿ قاض  معمبل كا 
 .5أف يرفؽ عرضا لرأيو المنفرد

مف النظاـ األساسي  87قرار يصدر عف المحكمة كفقا لنص المادة  أكككؿ رأم استشارم 
كقمـ كتابيا، كما يجب أف تككف  الغرفة الكبرللممحكمة يتعيف أف يككف مكقعا مف قبؿ رئيس 

أرشيؼ في  إيداعيااالستشارم مكقعة كمميكرة بختـ المحكمة، كيجب أف يتـ  لمرأمالنسخة األصمية 
بإرساؿ صكرة طبؽ األصؿ مف تمؾ النسخة األصمية لمرأم إلى لجنة كيقـك قمـ الكتاب ، المحكمة

لى السكرتير العاـ لمجمس أكربا لى األطراؼ المتعاقدة، كا   .6الكزراء كا 

كالبركتكككالت الممحقة بيا  اإلتفاقيةبالرجكع إلى نصكص اآلراء االستشارية :  مدى إلزاميةرابعا: 
االستشارم يدؼ الرأم ف ،فإنو ال يكجد ما يبيف أف اآلراء االستشارية ليا قكة اإللزاـ اتجاه مف طمبيا

  المحاكـ كالييئات التي تطمب الرأم االستشارمىك خمؽ فرصة حكار قانكني قضائي بيف ىذه 
 ائية حتى كلك لـ يكف ممزما ليا.كيمكف ليذه الييئات أف تطبؽ ىذا الرأم في أحكاميا القض

                                                 
1

 .2015مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  85انظر المادة  - 

2
 .2015مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  86انظر المادة  - 

3
 .2015مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  87انظر المادة  - 

4
 .2015مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  88انظر المادة  - 

5
مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  88/02كانظر كذلؾ المادة ، األكربية لحقكؽ اإلنساف اإلتفاقيةمف  49أنظر المادة  - 

2015. 
6

 .2015لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف لعاـ مف النظاـ الداخمي  90انظر المادة  - 
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 تتمتعال  ، حيثآراء محكمة العدؿ الدكلية في كذلؾإلزامية اآلراء االستشارية نجده  إف عدـ
أف رأييا كذلؾ ال يمزميا إذا ما ، كما في مكاجية مف طمب استصدارىااآلراء االستشارية بالحجية 

يا مرة أخرل إصدار رأم في مسألة مشابية لتمؾ التي صدر فييا الرأم السابؽ. كمع ذلؾ ليطمب إ
الفتكل يمكف أف تستجمي المسائؿ  ألفذلؾ  كاضحة،أىمية مف ليذه اآلراء  ماكشؼ قد فإف الكاقع 

 .1المعقدة كأمكر القانكف مما يتقدـ بالخبلؼ خطكة إلى األماـ نحك الحؿ

 الثالث المطمب

 لتقاضي أماـ المحكمة إجراءات ا

تعامؿ المحكمة االلتماسات أك العػرائض المحالػة إلييػا باألسػمكب ذاتػو الػذم تسػمكو المحػاكـ 
ض إلى فحص االلتماسات كالعػرائ اإلنسافلمنظر في الدعكل، كلذلؾ تعمد المحكمة األكربية لحقكؽ 

صػػدار حكػػـ : مرحمػػة البػػت فػػي مقبكليتيػػا، ثػػـ النظػػر المقدمػػة إلييػػا عمػػى مػػرحمتيف ىمػػا فػػي أساسػػيا كا 
 ، كذلؾ بشرط تكافر مجمكعة مف الشركط.2بشأنيا

كلمتعػػرؼ عمػػى اإلجػػراءات المتبعػػة لمتقاضػػي أمػػاـ المحكمػػة، سنقسػػـ ىػػذا المطمػػب إلػػى ثػػبلث 
فحػص مقبوليػة ، كفي الفرع الثػاني شروط رفع الدعوى أماـ المحكمةفركع، نتناكؿ في الفرع األكؿ 

 الدعوى.لنظر في ا، كفي الفرع الثالث الطمبات

  

                                                 
1

براىيـ أحمد خميفة،  -  ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية التنظيـ الدولي القسـ الثالث األمـ المتحدةمحمد سعيد الدقاؽ كمحمد سامي عبد الحميد كا 
. 221، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ص رةالمنظمات الدولية المعاصأنظر أيضا محمد سعيد الدقاؽ كمصطفى سبلمة حسيف، .684، ص 2004

 .139، ص 2002، القاىرة، المنظمات الدولية بيف النظرية والتطوركأنظر أيضا رجب عبد الحميد، 

2
 .298محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسى، مػرجع سػابؽ ، ص  - 
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 الفرع األوؿ

 شروط رفع الدعوى أماـ المحكمة

األكربيػة، ككفقػا ليػذه المػادة يجػكز  اإلتفاقيػةمػف  35كردت معايير قبػكؿ الطمبػات فػي المػادة 
لممحكمػػػػػة أف تػػػػػرفض أم طمػػػػػب تػػػػػراه غيػػػػػر مقبػػػػػكؿ، كيجػػػػػكز ليػػػػػا أف تفعػػػػػؿ ذلػػػػػؾ فػػػػػي مرحمػػػػػة مػػػػػف 

 .1اإلجراءات

يتبػػيف أف ىنػػاؾ جممػػة مػػف الشػػركط التػػي يتكجػػب تكفرىػػا  35اسػػتقراء نػػص المػػادة  ؿمػػف خػػبل
 لقبكؿ الطميات، كىذه الشركط قد تككف عامة لكؿ الطمبات، كقد تككف خاصة بالطمبات الفردية.

يقصد بالشركط المشػتركة طبقػا لػنص : األفرادو الشروط العامة المشتركة بيف التماسات الدوؿ أوال: 
ميمػػة السػػتة سػػتنفاذ طػػرؽ الطعػػف الداخميػػة المتاحػػة، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إ، اإلتفاقيػػةمػػف  35/01المػػادة 

 أشير مف تاريخ صدكر القرار النيائي.

: يؤكد ىذا الشرط عمى الطابع الفرعػي أك االحتيػاطي لممحكمػة ستنفاذ طرؽ الطعف الداخميةإ -10
كالقضػػاء  اإلنسػػاف، فالدكلػػة بأجيزتيػػا المختمفػػة ىػػي الحػػامي األكؿ لحقػػكؽ اإلنسػػافاألكربيػػة لحقػػكؽ 

ىػػػػك المخػػػػتص أصػػػػبل بنظػػػػر النزاعػػػػات المتعمقػػػػة  ،األكربيػػػػة اإلتفاقيػػػػةالػػػػكطني لمػػػػدكؿ األطػػػػراؼ فػػػػي 
كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ مػػػا يػػػكفره مػػػف قكاعػػػد إجرائيػػػة كطنيػػػة، كبالتػػػالي فػػػإف  اإلنسػػػافبانتياكػػػات حقػػػكؽ 

النظػػاـ القػػانكني الػػداخمي لمػػدكؿ األعضػػاء  حالػػة كػػكفاألكربيػػة ال ينعقػػد إال فػػي  المحكمػػة إختصػػاص
، كمػػا أف النظػػر فػػي المنازعػػات التػػي تحصػػؿ داخػػؿ الدكلػػة 2غيػػر كػػاؼ لتػػأميف احتػػراـ ىػػذه الحقػػكؽ

 .3سكاء كانت منازعات حقكقية أك سياسية مف طرؼ المحاكـ الكطنية، يعبر عف سيادة الدكلة

                                                 
1

 .األكربية لحقكؽ اإلنساف اإلتفاقيةمف  35/01المادة  - 
2
- Harald Renout, institutions européenne, éditions paradigme, 2005-2006, p 99. 

- C'est ainsi que dans son arrêt Kudla C Pologne, rendu en grande chambre le 26/10/2000, la cour a estimé 

nécessaire de se prononcer séparément sur le grief tiré de l'absence d'un recours effectif au sens de l'article13 

nonobstant le fait qu'elle avait déjà conclu à la violation de l'article 06/01 pour manquement à l'obligation 

d'assurer au requérant un procès dans un délai raisonnable. Voir Marie- Aude Beernaert, de l'épuisement des 

vois de recours internes en cas de dépassement du délai raisonnable, revue trimestrielle des droits de 

l'homme,60/ 2000, p 905.  
3

 667، ص 2010، األردف، 01، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ط القانوف الدولي العاـ في السمـسييؿ حسيف الفتبلكم،  - 
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شػػرط اسػػتنفاذ طػػرؽ الطعػػف الداخميػػة المتاحػػة  اإلنسػػافألكربيػػة لحقػػكؽ كقػػد بػػررت المحكمػػة ا
بحقيقػػة أف السػػمطات القضػػائية الكطنيػػة داخػػؿ الػػدكؿ األطػػراؼ تكػػكف فػػي كضػػع كمكانػػة أفضػػؿ مػػف 

لمبػػت فػػي النزاعػػات المعركضػػة أماميػػا بشػػأف انتياكػػات الحقػػكؽ المنصػػكص عمييػػا  ،القاضػػي الػػدكلي
 .1اإلتفاقيةفي 

 اإلنسػافأف ىذا الشرط يؤدم إلى إضعاؼ رقابة المحكمػة األكربيػة لحقػكؽ كمما ال شؾ فيو 
ء إثباتػػػو عمػػػى عػػػاتؽ الطػػػرؼ مػػػا أدل بالمحكمػػػة إلػػػى تقييػػػد نطػػػاؽ ىػػػذا الشػػػرط، فأكقعػػػت عػػػبكىػػػك 

كما ال يجرم النظر ليذا الشرط في الحاالت التي تككف فييا سبؿ الطعف الداخمية كىميػة المشتكي، 
 نيا.أك غير فعالة كال جدكل م

المعتػػػاد لسػػػبؿ الطعػػػف  أككقػػػد قصػػػرت المحكمػػػة تطبيػػػؽ ىػػػذا الشػػػرط عمػػػى المجػػػكء العػػػادم 
الداخميػػة الممكنػػة، كيفتػػرض المجػػكء العػػادم أك المعتػػاد أف طػػرؽ الطعػػف الداخميػػة المتاحػػة بػػالمعنى 

، يجػػػب أف تكػػػكف بمتنػػػاكؿ مقػػػدـ 14المعدلػػػة بػػػالبركتكككؿ  اإلتفاقيػػػةمػػػف  35/01الػػػكارد فػػػي المػػػادة 
مػػاس، كػػأف ال يكػػكف مكقكفػػا أك سػػجينا، أك كػػأف ال يكػػكف لمقػػدـ االلتمػػاس سػػبيبل مباشػػرا لمطعػػف االلت

كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ فػػػي بعػػػض الػػػدكؿ بالنسػػػبة لمطعػػػف فػػػي عػػػدـ دسػػػتكرية القػػػكانيف أمػػػاـ  ،أمػػػاـ القضػػػاء
لتماسا أك شككل ير، فإذا ردت إالمحاكـ الدستكرية، كقد عمدت المحكمة إلى تخفيؼ حدتو بشكؿ كب

عػدـ اسػتنفاذ طػرؽ الطعػف الداخميػة المتاحػة، جػاز لممتضػرر المجػكء ثانيػة بشػأف نفػس الحالػة  بسبب
 .2عند إقامة الدليؿ عمى أف طرؽ الطعف المتاحة ليست فعالة أك كافية

 اإلتفاقيػػةمػػف  35/01الشػػرط اآلخػػر لتقػػديـ الشػػكاكل حسػػب نػػص المػػادة  :ميمػػة السػػتة أشػػير -10
االلتمػػاس فػػي خػػبلؿ سػػتة أشػػير مػػف تػػاريخ  أكفرديػػة كانػػت أـ حككميػػة، ىػػك كجػػكب تقػػديـ الطمػػب 

 .3صدكر القرار النيائي الداخمي

                                                 
1

 .97م، مػػرجع سػابؽ ، ص عبد اهلل محمد اليكار  - 

2
 .300، 299محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسى، مػرجع سػابؽ ، ص ص  - 

3
اإلنسػاف كالػذم لػـ يػدخؿ حيػز  ؽالمضػاؼ لبلتفاقيػة األكربيػة لحقػك  15بمكجػب البركتككػكؿ  أشػير 13الستة أشير ستسػتبدؿ بػػ لئلشارة فإف ميمة  - 

 لبركتكككؿ.مف ذات ا 04النفاذ كذلؾ بمكجب المادة 
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الممػػػتمس، كمػػػا أنيػػػا تحػػػد مػػػف بػػػدك كافيػػػة لصػػػيانة حقػػػكؽ الطالػػػب أك كميمػػػة السػػػتة أشػػػير ت
كف اختفػػاء الصػػعكبات التػػي يمكػػف أف تكاجػػو الممػػتمس فػػي إثبػػات مػػا لحػػؽ بػػو مػػف ضػػرر، كتحػػكؿ د

األدلة األكثر قدما، كالتي يمكف لمممتمس أف يقدميا إلثبػات مػا لحػؽ بػو مػف أضػرار، كمػا كقػع عمػى 
كتبدأ ميمة الستة أشير، حسبما إذا كاف القرار الصادر حضػكريا أك غيابيػا  ،1مف انتياكات اإلتفاقية

  بدايػػة ميمػػة السػػتة أشػػيرفػإذا كػػاف القػػرار حضػػكرم، فػػإف تػػاريخ النطػػؽ بػػالقرار ىػػك الػػذم يمثػػؿ نقطػػة 
ذا لػـ يػنص القػانكف  أما إذا صدر القرار غيابيا، فإف المدة تبدأ مف تاريخ إخطار الممتمس بالقرار، كا 
الػػػداخمي عمػػػى طريقػػػة اإلخطػػػار، فػػػإف المػػػدة تبػػػدأ مػػػف تػػػاريخ العمػػػـ اليقينػػػي بػػػالقرار بشػػػرط أف يكػػػكف 

 .2مضمكف ذلؾ القرار كاضح كصريح
انع لمحكمػػة عمػػى عػػدـ تػػكافر الشػػرط الخػػاص بالمػػدة إذا كجػػد مػػكقػػد جػػرت الممارسػػة داخػػؿ ا

لتماس، كأف تككف ىنػاؾ قػكة قػاىرة، فالمحكمػة تتحػرل عػادة مسػألة فعمي كجدم يحكؿ دكف تقديـ اإل
، فمممحكمػػػة الكممػػػة 3كجػػػكد أسػػػباب قيريػػػة أك مانعػػػة تحػػػكؿ فعػػػبل دكف تقػػػديـ االلتمػػػاس أك العريضػػػة

ة تبعا لتفسيراتيا في كؿ قضية تعرض عمييا كالتي يقصد منيا الفصؿ فيما يتعمؽ بتطبيؽ ىذه القاع
 .4حماية فعمية لحقكؽ اإلنساف

ف عمػى مجمكعػة مػ 3. 35/2نصػت المػادة : اإلضافية الخاصة بااللتماسات الفرديةالشروط ثانيا: 
ات الفرديػػة، كذلػػؾ ضػػمانا لجديػػة اإللتمػػاس كحتػػى ال يكػػكف لتماسػػالشػػركط التػػي يجػػب تكافرىػػا فػػي اإل

 كتتمثؿ ىذه الشركط في:  االستعماؿ إلساءةلتماس عرضة اإل

                                                                                                                                                         

 أشير ىك تعزيز اليقيف القانكني 06أكدت المحكمة األكربية فيو عمى أف اليدؼ مف ميمة  Zorica Jovanovic/Serbia في الطعف المقدـ مف -
نما ال بد لو مف حدكد زمانية  اإلتفاقيةكذلؾ عف طريؽ التعامؿ مع القضايا التي تثار بمكجب  في كقت معقكؿ، كمف ثـ فطريؽ الطعف غير مفتكح كا 

، حيث تعرضت المحكمة ليذا الطعف ككف  kLeynaud Aleksandrovic/ Russia كفي الطعف المقدـ مف يككف الطعف خارجيا غير ممكف.
حقوؽ اإلنساف في ضوء قضاء المحكمة الفتاح عبد العزيز قكطة، نبيؿ عبد أنظر  المدة تبدأ منذ صدكر القرار الداخمي النيائي كليس قبمو.

 .179، 178، ص ص2015،مكتبة الكفاء القانكنية، اإلسكندرية، الطبعة األكلى، األوربية لحقوؽ اإلنساف
- L'article 04 du protocole 15 stipule que : " A l'article 35 paragraphe 01 les mots " dans un délai de six mois" 

sont remplacés par les mots " dans un délai de quatre mois". 
1

 .133.أنظر أيضا مرعي محمد عبد اهلل عمر الفبلح،مرجع سابؽ، ص 97عبد اهلل محمد اليكارم، مرجع سابؽ، ص - 
2

 .98،  97عبد اهلل محمد اليكارم، مػػرجع سػابؽ ، ص  - 
- Voir aussi Frédéric Sudre, la convention européenne des droits de l'homme, Que sais Je?, 7

eme
 édition  

paris, 2008, p 60. 
3

 .300محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسى، مػرجع سػابؽ ، ص  - 
4

، ص 2009، لبناف، 01قكقية، ط، منشكرات الحمبي الحالحماية مف التعذيب في إطار اإلتفاقيات الدولية واإلقميميةىبة عبد العزيز المدكر،   - 
117 
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حيػػػث ال تقبػػػؿ  لتمػػػاس مجيػػػوؿ المصػػػدر )التصػػػريم عػػػف ىويػػػة المشػػػتكي(:أال يكػػػوف اإل  -10
 تي ال يفصح فييػا المشػتكي عػف ىكيتػولتماسات الفردية ال.أ. اإل 35/02نص المادة المحكمة كفقا ل

نيػػػػا مػػػػا يتعمػػػػؽ بالمصػػػػداقية، أم مصػػػػداقية كاسػػػػتبعاد مثػػػػؿ ىػػػػذه الطمبػػػػات تكػػػػكف ألسػػػػباب عديػػػػدة م
لتمػػاس المرفػػكع أمػػاـ المحكمػػة، كمنيػػا مػػا يتعمػػؽ بتجنػػب كمػػات التػػي أسػػس عمييػػا الطمػػب أك اإلالمعم

حػػػػاالت التعسػػػػؼ المختمفػػػػة، كمػػػػا تجػػػػدر اإلشػػػػارة إلػػػػى أنػػػػو ال يكجػػػػد مػػػػا يمنػػػػع الطالػػػػب أك الممػػػػتمس 
و بمعنػى أف تكػكف شخصػيتو غيػر سػمإالمعركؼ الشخصية مف أف يطمػب إلػى المحكمػة التكػتـ عػف 

 .1معركفة لمعامة
أال تكػػوف الشػػكوى قػػد عرضػػت سػػابقا عمػػى المحكمػػة األوربيػػة، أو عرضػػت عمػػى أيػػة ىيئػػة  -10

حيث ال يجكز أف يرفع أماـ المحكمة األكربية التماس سبؽ أف نظرت فيو سػكاء بػالرفض أك : أخرى
 .2الشككل مجددا عمى ىذه المحكمة، إال إذا استجدت كقائع جديدة تسمح بعرض ىذه بالقبكؿ

كمػػا ال يجػػكز التقػػدـ بشػػككل فرديػػة إلػػى المحكمػػة األكربيػػة، كتقػػديـ نفػػس الشػػككل إلػػى ىيئػػة 
ب ، فمثػؿ ىػذا الطمػب .35/02تطبيقا لنص المادة  كية إقميمية أك دكلية أخرل، كذلؾ تحقيؽ أك تس

 .3ةالمحكمة، كذلؾ لتجنب تعدد الطعكف الدكلييككف غير مقبكؿ أماـ 
إف مفيـك عدـ جكاز النظر في االلتماس ألكثر مف مرة ينصػرؼ فػي الكاقػع إلػى عػدـ جػكاز 

كػػػف إذا جػػػرت تسػػػكية نظػػػره إذا بػػػت فيػػػو بمقتضػػػى قػػػرار نيػػػائي أك صػػػدر حكػػػـ قضػػػائي بشػػػأنو، كل
لتمػػاس مػػف خػػبلؿ حػػؿ كدم، فػػإف ذلػػؾ ال يمنػػع العػػكدة ثانيػػة بصػػدد المكضػػكع ذاتػػو إلػػى المحكمػػة اإل

 .4اإلنسافؽ األكربية لحقك 
.أ كىػك كجػػكب أال يكػػكف 35/03نصػػت عميػو المػػادة  : الشػرط اآلخػػر لقبػػوؿ الطمبػػات الفرديػػة -14

كالبركتككػكالت الممحقػػة بيػا، كمػػا تػػرفض  اإلنسػػافاألكربيػة لحقػػكؽ  اإلتفاقيػػةالطمػب يتعػػارض كأحكػاـ 
 كمة أم طمب يككف مؤسسا بشكؿ ردمء.المح
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 ..99عبد اهلل محمد اليكارم، مػػرجع سػابؽ،  ص  - 
 .147ص ، ، مرجػع سػابؽ النظػػاـ األوربػي لحمػاية حقػوؽ اإلنسػافمحمد أميف الميداني،  - 2

3
 .100عبد اهلل محمد اليكارم، مػػرجع سػابؽ،  ص  - 

4 
 .301محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسى، مػرجع سػابؽ ، ص  -
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، الػػذم اشػػتكى مػػف  Bekauri/Georgiaحيػػث تعرضػػت المحكمػػة فػػي الطعػػف المقػػدـ مػػف 
األكربية، مف حيث طريقة تنفيذ عقكبة السجف مػدل الحيػاة لػو  اإلتفاقيةمف  03انتياؾ الدكلة لممادة 

بمكجب القانكف الجكرجي، كبالرجكع إلى القضية كجدت المحكمة أف مقدـ الطمب كممثميو فشمكا فػي 
كافية، كأف سمككيـ أعاؽ سير القضية، كمف ثػـ ف القضية رغـ إعطائيـ ميمة أتقديـ مبلحظاتيـ بش

 .1.أ35/03رأت المحكمة أف ذلؾ يشكؿ تعسفا بمفيـك المادة 

المعدلػة بػالبركتكككؿ  اإلتفاقيػةب مػف .35/03: تضػمنتو المػادة الشرط الجديد لقبوؿ الطمبػات -13
، كيتمثػػؿ ىػػذا الشػػرط فػػي أف المحكمػػة األكربيػػة تسػػتبعد أم التمػػاس حينمػػا يكػػكف الضػػرر الػػذم 14

لحػػؽ بالطالػػب أك الممػػتمس غيػػر خطيػػر، كرغػػـ كػػكف الضػػرر غيػػر خطيػػر ال تسػػتطيع المحكمػػة أف 
 اإلتفاقيػػػة لمضػػػمكنة بكاسػػػطةاألكربػػػي ا اإلنسػػػافتعمػػػف عػػػدـ مقبكليػػػة الطمػػػب إذا كػػػاف احتػػػراـ حقػػػكؽ 

األكربيػػػة يتطمػػػب فحػػػص مكضػػػكعو، إضػػػافة إلػػػى أنػػػو مػػػف غيػػػر الممكػػػف رفػػػض الطمػػػب إذا لػػػـ تكػػػف 
 القضية قد نظرت مف جانب المحاكـ الداخمية.

، أشػػارت المحكمػػة إلػػى أف الغػػرض مػػف Gagliano Giorgi/ Italieففػػي الطعػػف المقػػدـ مػػف 
كبر مػف الحػاالت غيػر الكجييػة بسرعة أ، ىك التخمص شتراط الضرر الكبير كمعيار لقبكؿ الشككلإ

 .اإلتفاقيةكالتركيز عمى ميمة المحكمة، المتمثمة في تكفير الحماية القانكنية لمحقكؽ المكفكلة ب

أمػػػا بخصػػػكص،  كػػػكف الضػػػرر غيػػػر خطيػػػر كال تسػػػتطيع المحكمػػػة أف تعمػػػف عػػػدـ مقبكليػػػة 
األكربيػة يتطمػب فحػص  اإلتفاقيػةالطمب إذا كاف احتراـ حقػكؽ اإلنسػاف األكربػي المضػمكنة بكاسػطة 

، حيػػث ذىبػػت المحكمػػة Juhasduric/Serbiaمكضػػكعو، فقػػد نظػػرت المحكمػػة فػػي الطعػػف المقػػدـ مػػف 
إلػػى أنػػو رغػػػـ عػػدـ كجػػػكد ضػػرر كبيػػػر بالطالػػب، إال أف االمتثػػػاؿ الحتػػراـ حقػػػكؽ اإلنسػػاف، يتطمػػػب 

 .2فحص مكضكع الدعكل
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 .189 نبيؿ عبد الفتاح عبد العزيز قكطو، مرجع سابؽ، ص - 

2
 .186، 185نفس المرجع، ص ص - 
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 الفرع الثاني

 فحص مقبولية الطمبات 

ية فحص قبػكؿ الطمػب أىميػة خاصػة، حيػث أف الطالػب أك الممػتمس يكػكف بػيف تكتسي عمم
ثنيف، احتماؿ قبكؿ طمبو كبالتالي ستنظر المحكمة فيو، كاحتماؿ صػدكر قػرار بعػدـ قبػكؿ إحتماليف إ

فحػص االلتماسػات  إجػراءاتكتختمؼ ، 1بالنسبة لمطالب شيءالطمب، كفي ىذه الحالة سيتكقؼ كؿ 
 فحص التماسات الدكؿ. إجراءاتالفردية عف 

 فرديا أك دكليا باختبلؼ الطمبتختمؼ إجراءات الفحص : الفحص إجراءاتأوال: 
، يقػػـك رئػػيس اإلتفاقيػػةمػػف  33عنػػدما يقػػدـ الطمػػب بمكجػػب المػػادة : الطمبػػات فيمػػا بػػيف الػػدوؿ -10

تحػاؿ ، كعنػدما 2المحكمة مباشرة بإخطار الدكلة المعنية، كيرسؿ القضية إلى إحدل الغرؼ)األقساـ(
مػػف النظػػػاـ  26/01القضػػية عمػػى قسػػـ معػػػيف، يشػػكؿ رئػػيس ىػػػذا القسػػـ الغرفػػة طبقػػا لػػػنص المػػادة 

الداخمي لممحكمة األكربية، كيدعك الدكلة المدعى عمييا أف تقدـ كتابيػا مبلحظاتيػا بخصػكص قبػكؿ 
كالتػي  الطمب، كيقـك قمـ كتاب المحكمة بإرساؿ تمؾ المبلحظات فيما بعد إلى الدكلة مقدمة الطمب،

 .3بإمكانيا تقديـ رد كتابي عمى تمؾ المبلحظات

لتماس، يمكف لمغرفة أك لرئيسػيا أف يػدعك الػدكؿ األطػراؼ لتقػديـ كقبؿ إصدار قرار قبكؿ اإل
لتمػاس، كذلػؾ إذا طمبػت دكلػة أك كبعػد ذلػؾ تعقػد جمسػة حػكؿ قبػكؿ اإل، 4مبلحظات إضافية مكتكبػة

، كبعػػد التشػػػاكر مػػػع األطػػراؼ يحػػػدد رئػػػيس 5الغرفػػػة ذاتيػػػاالػػدكؿ األطػػػراؼ، أك بنػػاء عمػػػى قػػػرار مػػف 
 .6حتراميا إليداع مبلحظاتيـ المكتكبةة المدة التي يتعيف عمى األطراؼ إالغرف
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 .102عبد اهلل محمد اليكارم، مػػرجع سػابؽ، ص  - 

2
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة 51المادة  - 

3
 الداخمي لممحكمةمف النظاـ  51/03المادة  - 

4
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة 51/04المادة  - 

5
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة 51/05المادة  - 

6
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة 51/06المادة  - 
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كتصدر الغرفة في العادة قرارىا المتعمؽ بالمقبكلية بصكرة مستقمة عف حكميا المتعمؽ 
 .1بأساس الدعكل ما لـ تقرر المحكمة ذاتيا خبلؼ ذلؾ

يرسؿ رئيس المحكمػة إلػى أحػد األقسػاـ كػؿ التمػاس فػردم مقػدـ بمكجػب  :لتماسات الفرديةاإل  -10
 .2، مراعيا في ذلؾ التقسيـ المتساكم لحجـ العمؿ بيف تمؾ األقساـاإلتفاقيةمف  34المادة 

كتقػػـك لجنػػة مككنػػة مػػف ثبلثػػة قضػػاة فػػي البدايػػة بفحػػص مقبكليتيػػا، كتممػػؾ المجنػػة أف تقػػرر 
ذا أعمنػػت المجنػػة قبكلػػو يحػػاؿ عمػػى إلقبػػكؿ ا باإلجمػػاع لتمػػاس شػػكبل أك رده بسػػبب عػػدـ المقبكليػػة، كا 

ف المقبكليػة، تقػـك غرفػة أالغرفة الكبرل لتنظر في أساسو، فػإذا امتنعػت المجنػة عػف إصػدار قػرار بشػ
 .3تنشأ ليذا الغرض بذلؾ إضافة إلى أنيا ىي ذاتيا التي تفصؿ في أساس الدعكل

التػػي  –مػػف النظػػاـ الػػداخمي لممحكمػػة، كالغرفػػة  54حػػددتيا المػػادة  أمػػاـ الغرفػػة كاإلجػػراءات
يمكنيا أف تعمف رفض الطمب أك حتى تشطبو مف جػدكؿ  -تأخذ في االعتبار تقرير القاضي المقرر

أعماؿ المحكمة، كفي حالة قبكؿ الطمب فممغرفة أف تطمب مف األطراؼ تقديـ كافة المعمكمػات التػي 
  .أ مػػػف النظػػػاـ الػػػداخمي لممحكمػػػة( كبعػػػد إخطػػػار الدكلػػػة المعنيػػػة54/02تػػػرل أنيػػػا ضػػػركرية)المادة 

.ب مػػػف النظػػػاـ الػػػداخمي 54/02لمغرفػػػة أف تػػػدعكىا لتقػػػديـ مبلحظاتيػػػا حػػػكؿ الطمػػػب كتابػػػة)المادة 
سػتماع)المادة إلممحكمة(، كلمغرفة أف تقرر مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب األطػراؼ عقػد جمسػة 

 4.لممحكمة(مف النظاـ الداخمي  54/05
األكربية، فإف القرار الصادر بشأف قبكؿ الطمػب أك  اإلتفاقيةمف  29/01كطبقا لنص المادة 

ذا قػػػررت الغرفػػػة أف تفحػػػص قبػػػكؿ  ،االلتمػػػاس يكػػػكف منفصػػػبل عػػػف القػػػرار الصػػػادر فػػػي المكضػػػكع كا 
تضػع كلمغرفة أف  الطمب كمكضكعو معا، فإنيا تدعك األطراؼ لتقديـ مبلحظاتيـ حكؿ ذلؾ اإلجراء

 .5تمؾ المبلحظات كاالقتراحات في االعتبار عند التسكية الكدية لمنزاع
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 14األكربية لحقكؽ اإلنساف المعدلة بالبركتكككؿ  اإلتفاقيةمف  29/02المادة  - 

2
 لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف.مف النظاـ الداخمي  52المادة  - 

3
 .302، ص محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسى، مػرجع سػابؽ  - 

4
 .109، ص عبد اهلل محمد اليكارم، مػػرجع سػابؽ  - 

5
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف. 54/01المادة  - 
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 نتيجة الفحصثانيا: 

عدـ قبكؿ  -عف طرؽ اإلجماع –يمكف لمجنة المشكمة مف ثبلثة قضاة أف تعمف : قرار المجنة -10
ذا لػػـ تتخػػذ المجنػػة مثػػػؿ ىػػذا القػػرار فإنيػػا ترسػػػؿ 1الطمػػب أك شػػطبو مػػف جػػدكؿ أعمػػػاؿ المحكمػػة ، كا 

، كىكذا إذا لـ تتخذ المجنة أم قرار بخصكص قبكؿ الطمب تتكلى الغرفة الفصػؿ 2الطمب إلى الغرفة
 .3في مسألة قبكؿ الطمب ثـ تحكـ في مكضكعو

مػػف النظػػاـ الػػداخمي لممحكمػػة األكربػػي، فػػإف عمػػػى  56/01طبقػػا لػػنص المػػادة : قػػرار الغرفػػة -10
يكػكف ىػذا القػرار  أفأك باألغمبيػة، كيجػب  اعباإلجمػالغرفة اإلشارة إلى مػا إذا كػاف القػرار قػد صػدر 

ذا قػػررت المجنػػة قبػػكؿ الطمػػب فػػإف 4مسػػببا، كيقػػـك قمػػـ كتػػاب المحكمػػة بإخطػػار الطالػػب بػػالقرار ، كا 
نجميزيػػة، إال إذا قػػررت إصػػدار كمػػة كػػؿ قراراتيػػا بالفرنسػػية أك اإلكتصػػدر المح.5قرارىػػا يكػػكف نيائيػػا

 .6معا الرسميتيفالقرار بالمغتيف 
أف يعمػػف  اإلتفاقيػػةمػػف  27يمكػػف لمقاضػػي المنفػػرد طبقػػا لػػنص المػػادة : القاضػػي المنفػػردقػػرار  -14

شػػػػطبو مػػػػف جػػػػدكؿ أعمػػػػاؿ  أك اإلتفاقيػػػػةمػػػػف  34عػػػػدـ مقبكليػػػػة االلتمػػػػاس المرفػػػػكع بمكجػػػػب المػػػػادة 
ذا أعمػػػف القاضػػػي عػػػد قبػػػكؿ الطمػػػب الفػػػردم أك 7نيائيػػػا كمػػػة، كيكػػػكف قػػػرار القاضػػػي المنفػػػردالمح ، كا 

 .8بإحالتو عمى إحدل الغرؼ أك المجاف لعمؿ فحص إضافي أك تكميمي شطبو، فإنو يقـك

 مقبولية الطمبات لقرارالبلحقة  اإلجراءاتثالثا: 

يحػػدد  اإلتفاقيػػةمػػف  33الػػدكلي طبقػػا لػػنص المػػادة عنػػدما يػػتـ قبػػكؿ الطمػػب : الطمبػػات الدوليػػة-10
رئػػيس الغرفػػة كذلػػؾ بعػػد التشػػاكر مػػع األطػػراؼ المتعاقػػدة المعنيػػة، المػػدة التػػي يػػتـ مػػف خبلليػػا إيػػداع 

                                                 
1

 األكربية لحقكؽ اإلنساف.مف النظاـ الداخمي لممحكمة  53/01المادة  - 

2
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف. 53/06المادة  - 
3

 .14األكربية لحقكؽ اإلنساف المعدلة بالبركتكككؿ  اإلتفاقية/ مف 29المادة  - 

4
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 56/02المادة  - 

5
 .14األكربية لحقكؽ اإلنساف المعدلة بالبركتكككؿ  تفاقيةاإلمف  02/ 28المادة  - 

6
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 57/01المادة  - 

7
 .14األكربية لحقكؽ اإلنساف المعدلة بالبركتكككؿ  اإلتفاقيةمف  27المادة  - 
8

 .14األكربية لحقكؽ اإلنساف المعدلة بالبركتكككؿ  اإلتفاقيةمف  27/03المادة  - 
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 األخػػػػػػػػػرلالمبلحظػػػػػػػػػات المكتكبػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػكؿ مكضػػػػػػػػػكع الطمػػػػػػػػػب، ككػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ تقػػػػػػػػػديـ األدلػػػػػػػػػة 
 .1اإلضافية)التكميمية(

حػػكؿ مكضػػكع الطمػػب، كذلػػؾ  بنػػاء عمػػى طمػػب طػػرؼ أك  سػػتماعإكلمغرفػػة أف تعقػػد  جمسػػة 
األطراؼ المعنية المتعاقػدة، كقػد تعقػد الغرفػة الجمسػة مػف تمقػاء نفسػيا، كيحػدد رئػيس الغرفػة اإلجػراء 

 .2الشفكم

 اإلتفاقيػػةمػػف  34لتمػػاس الفػػردم طبقػػا لػػنص المػػادة عنػػدما يعمػػف قبػػكؿ اإل: االلتماسػػات الفرديػػة-10
 .3ك األطراؼ لتقديـ األدلة أك المبلحظات اإلضافية المكتكبةفإف الغرفة أك رئيسيا تدع

قرار مخػالؼ، فػإف المػدة المحػددة لتقػديـ المبلحظػات تكػكف كاحػدة بالنسػبة كفي حالة صدكر 
األطػػراؼ، أك مػف تمقػػاء نفسػػيا كيمكػػف لمغرفػػة سػكاء بنػػاء عمػػى طمػب أحػػد ، 4لكػؿ كاحػػد مػػف األطػراؼ

حػػػكؿ مكضػػػكع الطمػػػب إذا رأت أف ذلػػػؾ ضػػػركرم إلكمػػػاؿ كظائفيػػػا بنػػػاء عمػػػى  سػػػتماعإعقػػػد جمسػػػة 
 .6كلرئيس الغرفة أف يحدد اإلجراء الكتابي كالشفكم 5اإلتفاقية

إجػراء التسػكية  14 المعدلػة بػالبركتكككؿ اإلتفاقيةمف  39/01تضمنت المادة : التسوية الودية: 14
أف تضػع نفسػيا تحػت تصػرؼ  اإلجػراءاتبحيػث يجػكز لممحكمػة فػي أم مرحمػة مػف مراحػؿ  ،الكدية

عمػى النحػك  اإلنسػافحقػكؽ  حتػراـإعمػى أسػاس األطراؼ المعنية لمكصكؿ إلػى تسػكية كديػة لمقضػية 
 .7كالبركتكككالت الممحقة بيا اإلتفاقيةالمحدد في 

 اىتمامات يأتي كأكؿي النزاع، أف محاكلة التكصؿ إلى ىذه التسكية الكدية بيف طرف كيظير
 مػػػف قبػػػؿ الػػػدكؿ األطػػػراؼ  اإلنسػػػافلحقػػػكؽ األكربيػػػة  اإلتفاقيػػػةالمحكمػػػة األكربيػػػة فػػػي سػػػعييا لتنفيػػػذ 

                                                 
1

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف. 58/01المادة  - 

2
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف. 58/02المادة  - 

3
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف. 59/01المادة  - 

4
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 59/02ادة الم - 

5
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 59/03المادة  - 

6
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 59/04المادة  - 

7
 197ص ، مرجع سابؽنبيؿ عبد الفتاح عبد العزيز قكطة،  - 
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نمػا تحػاكؿ إيجػاد حػؿ ليػذا ىك مػا  اإلتفاقية أحكاـالدكلة التي انتيكت إدانة فميست  ييػـ المحكمػة، كا 
كلكػػف ال يجػػب أف يفيػػـ مػػف  جيػػة ثانيػػة، أف سػػعي المحكمػػة لمتكصػػؿ إلػػى تسػػكية كديػػة ، 1اإلنتيػػاؾ

، بػػؿ يػػتـ تحقيػػؽ ىػػذه التسػػكية فػػي اإلتفاقيػػةمػػف قبػػؿ الػػدكؿ فػػي  اإلنسػػافسػػيتـ عمػػى حسػػاب حقػػكؽ 
 .2أكربامنظكمة ىذه الحقكؽ كاحتراميا في الدكؿ األعضاء بمنظمة مجمس 

لممحكمػػة كمػػا نصػػت جنػػب صػػدكر حكػػـ معمػػؿ كمػػا يسػػمح التكصػػؿ إلػػى تسػػكية كديػػة، إلػػى ت
صػدكر   كالتي قدمت الشػككل ضػدىا اإلتفاقية، كما أنو يجنب الدكلة الطرؼ في اإلتفاقيةعمى ذلؾ 

خفاقيػػػا فػػػي حسػػػف تطبيػػػؽ ىػػػذه النصػػػكص عمػػػى  اإلتفاقيػػػةحكػػػـ بإدانتيػػػا لمخالفػػػة نصػػػكص ىػػػذه  كا 
 .3األشخاص الخاضعيف لسمطتيا

إجراء التسكية الكدية يككف سريا كفي  أف، عمى األكربية اإلتفاقيةمف  39/02كنصت المادة 
سػجؿ قمػـ كتػاب المحكمػة، كذلػؾ بقػرار إف المحكمة تقـك بشطب القضػية مػف حالة التسكية الكدية، ف

، كيحػػكؿ القػػرار إلػػى لجنػػة الػػكزراء التػػي تراقػػب 4يقتصػػر عمػػى عػػرض كجيػػز لمكقػػائع كلمحػػؿ  المعتمػػد
 .5جاء في القرارتنفيذ بنكد التسكية بالتراضي كما 

تسػػكية كديػػة بػػيف طرفػػي النػػزاع كمػػف  إلػػىكقػػد تكصػػمت المحكمػػة األكربيػػة فػػي عديػػد القضػػايا 
 10يػاؾ حككمػة تركيػا لممػادة ، حيث اشتكى الطالػب مػف انت Atlan/Turkeyذلؾ، الطعف المقدـ مف 

بنشػػر مقػػاؿ يسػػعى خبللػػو لمتحػػريض عمػػى الكراىيػػة كالعػػداء عمػػى  تيامػػو، مػػف حيػػث إاإلتفاقيػػةمػػف 
إعبلنػػػا مػػف حككمػػػة  07/01/2002كتمقػػػت المحكمػػة فػػي  ،أسػػاس التمييػػز بػػػيف األجنػػاس كالمنػػاطؽ

ألؼ فرنؾ فرنسي تعكيضا عف الضرر، كبغية تأميف تسكية كديػة، كىػك مػا  30تركيا تقترح فيو دفع 
اـ تسكية كدية التي تػـ التكصػؿ إلييػا عمػى أسػاس احتػراـ قبمو صاحب الطمب، كاقتنعت المحكمة بقي

 .6حقكؽ اإلنساف، كقامت المحكمة بشطب القضية مف جدكؿ أعماؿ المحكمة

                                                 
1

  01، أطركحػة دكتػكراه فػي القػانكف الػدكلي كالعبلقػات الدكليػة، جامعػة الجزائػر اآلليات الدوليػة لحمايػة حقػوؽ اإلنسػاف ومبػدأ السػيادةأحمد كافػي،  - 
 .170، ص  2011-2010كمية الحقكؽ ، 

2
 .151. 150، مرجػع سػابؽ ، ص النظػػاـ األوربػي لحمػاية حقػوؽ اإلنسػافمحمد أميف الميداني،  - 
3

 .151ص  نفس المرجع، - 

4
 األكربية اإلتفاقيةمف  39/03المادة  - 

5
 األكربية اإلتفاقيةمف  39/04المادة  - 
6

 .199، 198نبيؿ عبد الفتاح عبد العزيز قكطو، مرجع سابؽ، ص ص - 
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شػػتكى فيػػو الطالػػب مػػف انتيػػاؾ حقػػو فػػي إ Hutten Czapska/Polandكفػػي الطعػػف المقػػدـ مػػف 
، إال أنػو تػـ تسػكية القضػية اإلتفاقيػةمػف البركتككػكؿ األكؿ الممحػؽ ب 01الممكية التي تحمييػا المػادة 

كديػػا بػػدفع حككمػػة بكلنػػدا لمبمػػغ مػػف المػػاؿ عػػف األضػػرار التػػي لحقتػػو، كتػػـ قبػػكؿ ذلػػؾ مػػف الطػػاعف 
 مة.كقامت المحكمة بشطب القضية مف المحك

: لمغرفة أف تقرر مف تمقػاء نفسػيا أك بنػاء عمػى طمػب األطػراؼ، إجػراء تحقيػؽ إجراء التحقيؽ -13
إذا قػػدرت أف ذلػػؾ ضػػركرم لتكضػػيح كقػػائع معينػػة متنػػازع حكليػػا، كلمغرفػػة  حػػكؿ مكضػػكع القضػػية،

أيضا أف تدعك األطراؼ المعنية إلى تقديـ أدلتيـ بشكؿ مكتكب، كما أف ليا أف تقرر االستماع إلى 
الشيكد كالخبراء، كلمغرفة أف تدعك كؿ شخص إلبداء الرأم أك تقديـ تقرير مكتكب حػكؿ كػؿ مسػألة 

 .1ا كثيقة الصمة بالقضية المنظكرة أمامياتقدر الغرفة أني
مػػػف  41ادال تطبيقػػػا لػػػنص المػػػادة لمطالػػػب أف يطمػػػب تعكيضػػػا عػػػ: طمػػػب التعػػػويض العػػػادؿ -15

مػا لػـ يقػرر رئػيس  -، مع مراعػاة تقػديـ طمػب خػاص فػي ىػذا الصػدد، كيجػب عمػى الطالػباإلتفاقية
الميمػػة التػػي أعطيػػت لػػو لتقػػديـ أف يقػػدـ طمباتػػو مرفقػػة بالكثػػائؽ المثبتػػة خػػبلؿ  -الغرفػػة عكػػس ذلػػؾ

ال جػاز لمغرفػة إ، كيجػب 2مبلحظاتو حكؿ مكضكع القضػية حتػراـ ىػذه الشػركط مػف جانػب الطالػب كا 
، كترسؿ طمبػات الممػتمس إلػى الطػرؼ المتعاقػد المشػكك ضػده لتقػديـ 3رفض كؿ الطمبات أك بعضيا

 .4مبلحظاتو

ة في النظاـ الداخمي لممحكمة األكربيػة : كرد النص عمى اتخاذ التدابير المؤقتالتدابير المؤقتة -10
يمكف لمغرفة حيث .5اإلنسافلحقكؽ  األكربية اإلتفاقيةلحقكؽ اإلنساف ، بينما لـ يرد النص عميو في 

 أك األطػراؼ أحػد تخػاذ تػدابير مؤقتػة، مػف تمقػاء نفسػيا أك بنػاء عمػى طمػبإلمغرفة أك لرئيسيا طمػب 
الػكزراء بػذلؾ مباشػرة، كلمغرفػة أك لرئيسػيا دعػكة طػار لجنػة إبناء عمى طمب الشخص المعنػي، كيػتـ 

 .6األطراؼ لتقديـ كافة المعمكمات بخصكص المسألة المتعمقة بتطبيؽ التدابير المؤقتة

                                                 
1

 .114عبد اهلل محمد اليكارم، مرجع سابؽ، ص  - 
2

 األكربية لحقكؽ اإلنسافمف النظاـ الداخمي لممحكمة  60/02المادة  - 

3
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 60/03المادة  - 

4
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 60/04المادة  - 

5
 .116عبد اهلل محمد اليكارم، مرجع سابؽ، ص  - 
6

 إلنسافمف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ ا 39المادة  - 
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 الفرع الثالث

 النظر في الدعوى

صدار حكـ في المكضكع عنتناكؿ في ىذا الفرع نظر المحكمة لمكضك   .الطمب، كا 
كربيػػػة لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف تنظػػػر فػػػي جيتػػػاف داخػػػؿ المحكمػػػة األىنػػػاؾ : أوال: الػػػدعوى أمػػػاـ المحكمػػػة

لتماسػات كالعػرائض المحالػة إلػى المحكمػة كىمػا: الغػرؼ كالغرفػة الكبػرل التػي تتػدخؿ فػي حػػاالت اإل
حيػز النفػاذ أصػبح بإمكػاف المجنػة المشػكمة مػف  14، كمػع دخػكؿ البركتككػكؿ 1ضيقة كاسػتثنائية جػدا

 28أحكامػا بشػأف مكضػكع الطمػب طبقػا لػنص المػادة  -نػةفػي حػاالت معي –ثبلثة قضاة أف تصػدر 
14بالبركتكككؿ األكربية المعدلة اإلتفاقيةمف 

2. 
لجية المختصة أصبل في البت في قضاة، كىي ا 07: تتككف الغرؼ مف الدعوى أماـ الغرؼ -10
لتماسػػات المعمػػف قبكليػػا كفػػي إصػػدار حكػػـ بشػػأنيا، كتجػػرم الجمسػػات أماميػػا بصػػكرة عمنيػػة مػػا لػػـ اإل

أطػراؼ النػػزاع أك مػػف ضػػطرارية، بنػاء عمػػى طمػػب طػرؼ مػػف إتقػرر الغرفػػة خػبلؼ ذلػػؾ فػػي حػاالت 
كتتميػػز اإلجػػراءات كميػػا المتبعػػة أمػػاـ الغػػرؼ بالصػػفة القضػػائية، فػػالغرؼ تسػػتمع إلػػى تمقػػاء نفسػػيا، 

بػػداء  الشػػيكد كتنتػػدب خبػػراء، كيحػػؽ لؤلطػػراؼ أك لػػككبلئيـ أك لممثمػػييـ مناقشػػة الشػػيكد كالخبػػراء كا 
 دفكعيـ كطمباتيـ ذات الصمة بالدعكل أثناء الجمسات.

تتبػػع الغرفػة الكبػػرل نفػػس اإلجػػراءات المعمػكؿ بيػػا أمػػاـ الغػػرؼ   :الػػدعوى أمػػاـ الغرفػػة الكبػػرى -10
إال أف خصكصػية ىػػذه الغرفػػة تكمػػف فػي أسػػمكب المجػػكء إلييػػا، فػػالنزاع يرفػع إلييػػا مػػف جانػػب الغرفػػة 

 .3التي تنظره أك بطمب مف أحد أطراؼ النزاع
مييػا مسػألة ركضػة عقػد ترفػع الغرفػة يػدىا عػف الػدعكل عنػدما تثيػر القضػية المع ففي الحالة األولػى

، أك إذا كػاف الحػؿ الػذم سػتقرره بصػدد المسػائؿ 4أك أحػد بركتكككالتيػا اإلتفاقيػةميمة تتعمؽ بتفسػير 
 المعركضة عمييا سيؤدم إلى تناقض مع حكـ سبؽ لممحكمة أف قضت بو مف قبؿ، مػا لػـ يعتػرض

                                                 
1

  303محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسى، مػرجع سػابؽ ، ص  - 

2
، مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ اإلقتصادية المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف أماـإجراءات النظر في الطمبات الفردية  تطوررياض العجبلني،  - 

 .190، ص 2012، 02، العدد 28كالقانكنية، المجمد 
3

 146ص ،2016الجامعي الحديث اإلسكندرية، المكتب ،النظاـ القانوني لممحكمة األوربية لحقوؽ اإلنسافمرعي محمد عبد اهلل عمر الفبلح،  - 

4
 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 72/01المادة  - 
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رفة يػدىا عػف النػزاع ، كيتاح ألطراؼ النزاع االعتراض عمى رفع الغ1أم مف أطراؼ النزاع عف ذلؾ
 .2في غضكف شير مف تاريخ تبميغ األطراؼ بنية الغرفة رفع يدىا عف النزاع

، فتتعمؽ باإلحالة عمى الغرفػة الكبػرل بطمػب مػف أحػد أطػراؼ النػزاع كذلػؾ تطبيقػا أما الحالة الثانية
ألم طػرؼ  ستثنائيةإاألكربية، حيث كبمكجب ىذه المادة يجكز بصفة  اإلتفاقيةمف  43لنص المادة 

في القضية فصمت فييا الغرفة، أف يطمب خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ صدكر الحكـ إحالة القضػية 
إلى الغرفة الكبرل، كيككف ذلؾ أماـ قمـ كتاب المحكمة، كيشترط أف يكػكف طمبػو كتابيػا، كيحػدد فػي 

يػا أك المسػألة الخطيػرة حػد بركتكككالتأأك  اإلتفاقيػةيرة المتعمقة بتطبيػؽ أك تفسػير طمبو المسألة الخط
 .3ذات الطابع العاـ، كالتي بمكجبيا يتكجب معالجتيا مف طرؼ الغرفة الكبرل

كيقـك فريؽ مككف مف خمسة قضاة مف قضاة الغرفة الكبرل بدراسة الطمب، كال يقبؿ الطمب 
ذا قبمػػت الييئػػة المككنػػة مػػف خمسػػة قضػػاة الطمػػب تفصػػؿ4إال إذا تبػػيف أنػػو يتضػػمف مسػػألة ميمػػة  ، كا 

 .5الغرفة الكبرل في القضية كتصدر حكما في ذلؾ

فإنو يمكف  14المعدلة بالبركتكككؿ  اإلتفاقيةمف  28تطبيقا لنص المادة :الدعوى أماـ المجاف -14
لمجنػػة عػػف طريػػؽ اإلجمػػاع عػػدـ قبػػكؿ الطمػػب أك حتػػى شػػطبو مػػف جػػدكؿ أعمػػاؿ المحكمػػة كيمكػػف 
صػػدار حكػػـ فػػي مكضػػكعو، كذلػػؾ حينمػػا يتعمػػؽ الطمػػب  لمجنػػة أيضػػا أف تعمػػف معػػا قبػػكؿ الطمػػب كا 

 ارات في ىذه الحالة نيائية.حد بركتكككالتيا، كتككف األحكاـ كالقر أأك  اإلتفاقيةبتفسير أك تطبيؽ 
فػػي النزاعػػات المعركضػػة أماميػػا  اإلنسػػافتفصػػؿ المحكمػػة األكربيػػة لحقػػكؽ : صػػدور الحكػػـ :ثانيػػا

بحكـ قضػائي مسػبب، كيتكجػب أف تكػكف األسػباب القانكنيػة كاألسػباب الفعميػة التػي دفعػت المحكمػة 
تخػػػاذ حكميػػػا جميػػػة ككاضػػػحة فػػػي الحكػػػـ كال يشػػػكبيا غمػػػكض أك تنػػػاقض، كتقتصػػػر صػػػبلحية إإلػػػى 

أك عػػدـ  اإلتفاقيػػةتفػػاؽ القػػرار المطعػػكف أك اإلجػػراء المطعػػكف بػػو مػػع أحكػػاـ إالمحكمػػة عمػػى إعػػبلف 
                                                 

1
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 72/02المادة  - 

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة فإف قرار التخمي لصالح الغرفة الكبرل ال يحتاج ألف يككف مسببا. 73/03طبقا لنص المادة  -
2

 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 72/04المادة  - 

3
 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 73/01المادة  - 

4
 .مف األكربية لحقكؽ اإلنساف 43/02المادة  - 

5
 .مف األكربية لحقكؽ اإلنساف 43/02المادة  - 
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تفاقو معيا، فيي ال تممػؾ بػأم حػاؿ مػف األحػكاؿ أف تقضػي بإلغػاء القػرار أك اإلجػراء المطعػكف بػو إ
يا ينصػػب عمػػى البػػت فػػي قانكنيػػة السػػمكؾ محػػا الطعػػف كفػػي تقريػػر التعػػكيض إختصاصػػ، فأك تعديمػػو

إلػى غايػة  2000، كقػد أصػدرت المحكمػة العديػد مػف األحكػاـ منػذ سػنة 1المبلئـ جػراء عػدـ قانكنيتػو
 (.المرفؽ 10أنظر الشكؿ رقـ ) 2015

يجب أف يحتكم  اإلتفاقيةمف  44،  42، 28كؿ حكـ صادر بمكجب المكاد  :مضموف الحكـ -10
سػـ قمػـ كتػاب المحكمػة إفػة أك المجنػة، ككػذا ة كالقضػاة اآلخػريف المشػكميف لمغر سـ رئيس الغرفإعمى 

، كمػػا يجػػب أف يتضػػمف تػػاريخ النطػػؽ بػػو كاإلشػػارة إلػػى األطػػراؼ 2أك قمػػـ كتػػاب المحكمػػة المسػػاعد
القانكنية، كاإلشارة إلى عدد كعرض لئلجراءات كممخص لمكقائع كاقتراحات األطراؼ، ككذا األسباب 

 القضاة الذيف يشكمكف األغمبية.
نجميزيػػة إال إذا قػػررت المحكمػػة إصػػدار الحكػػـ ؿ أحكػػاـ المحكمػػة بالفرنسػػية أك اإلكتصػػدر كػػ

، كتكقػػع األحكػػاـ مػػف طػػرؼ رئػػيس الغرفػػة أك رئػػيس المجنػػة، ككػػذا بكاسػػطة قمػػـ كتػػاب 3بػػالمغتيف معػػا
مسػػة عمنيػػة بكاسػػطة رئػػيس الغرفػػة أك بكاسػػطة مػػف يعيػػنيـ مػػف ، كتػػتـ تػػبلكة األحكػػاـ فػػي ج4المحكمػػة

، كيرسػػؿ حكػػـ المحكمػػة إلػػى لجنػػة الػػكزراء، كيقػػـك قمػػـ  كتػػاب المحكمػػة 5القضػػاة اآلخػػريف لممحكمػػة
، كتنشػػػر 6بإخطػػػار األطػػػراؼ المعنيػػػة، كالسػػػكرتير العػػػاـ لمجمػػػس أكربػػػا، ككػػػؿ شػػػخص آخػػػر معنػػػي

 .7تحت سمطة قمـ كتاب المحكمة اإلتفاقيةمف  44/03األحكاـ النيائية لممحكمة طبقا لنص المادة 
األكربيػػة فػػإف األحكػػاـ أك القػػرارات الصػػادرة عػػف  اإلتفاقيػػةمػػف  45/01لػػنص المػػادة  كطبقػػا

لػػدعاكل المقبكلػػة أك غيػػر المقبكلػػة، كتسػػبيب األحكػػاـ يكػػكف المحكمػػة تكػػكف مسػػببة، سػػكاء تعمقػػت با
مػػى األحكػػاـ ممػػا يسػػمح لؤلطػػراؼ المعنيػػة ضػػركرم كجػػكىرم، بغػػرض إضػػفاء المزيػػد مػػف الكضػػكح ع

 .8فيميا، كفيـ الحمكؿ التي تـ التكصؿ إلييا

                                                 
1

 305محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسى، مػرجع سػابؽ ، ص  - 

2
 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 74/01المادة  - 

3
 حقكؽ اإلنسافمف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية ل 76/01المادة  - 

4
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 77/01المادة  - 

5
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 77/02المادة  - 

6
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 77/03المادة  - 

7
 األكربية لحقكؽ اإلنسافمف النظاـ الداخمي لممحكمة  78المادة  - 

8
 .125، ص عبد اهلل محمد اليكارم، مػػرجع سػابؽ - 
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ذا كاف الحكـ ال يعبر كميا أك جزئيػا عػف رأم القضػاة  ، جػاز لكػؿ قػاض بمكجػب باإلجمػاعكا 
 .أف يبدم رأيا منفصبل اإلتفاقيةمف  45/02المادة 

عمػػى  اإلنسػػافنػػص النظػػاـ الػػداخمي لممحكمػػة األكربيػػة لحقػػكؽ  :التنظيمػػات المختمفػػة لمحكػػـ -10
 إمكانية األطراؼ التقدـ بطمب لتفسير الحكـ أك إعادة النظر فيو أك تفسير ما يقع فيو مف أخطاء.

مػػف النظػػاـ الػػداخمي   79/01يمكػػف ألم طػػرؼ بنػػاء عمػػى نػػص المػػادة  :تفسػػير الحكػػـ : 10-10
ذلؾ في السنة المكالية لصدكره، كيكدع طمب تفسير الحكـ لممحكمة، أف يطمب تفسير الحكـ كيككف 

بدقة النقطة أك النقاط التي تتطمب التفسير مف أماـ قمـ كتاب المحكمة، كيجب أف يحدد ىذا الطمب 
 .1المحكمة جانب

ذا قػررت الغرفػة قبػكؿ التفسػير  كتتصدل نفس الغرفة التي أصدرت الحكـ لعمميػة التفسػير، كا 
يقػػـك قمػػـ كتػػاب المحكمػػة بإخطػػار كػػؿ طػػرؼ آخػػر معنػػي كيػػدعكه لتقػػديـ مبلحظاتػػو الكتابيػػة كذلػػؾ 

تػػاريخ الجمسػػة إذا خػػبلؿ مػػدة معينػػة كمحػػددة بكاسػػطة رئػػيس الغرفػػة، كمػػا يحػػدد رئػػيس الغرفػػة كػػذلؾ 
 .2نعقاد، كتفصؿ الغرفة في الطمب عف طريؽ حكـ قضائيقررت الغرفة اإل

كلػػـ تكػػف معمكمػػة  فػػي حالػػة ظيػػكر كاقعػػة جديػػدة فػػي الػػدعكل :كػػـإعػػادة النظػػر فػػي الح :10-10
أشػير مػف  06لممحكمة أك ألطراؼ الػدعكل كقػت صػدكر الحكػـ، جػاز لمطػرؼ المعنػي خػبلؿ ميمػة 

 .3تاريخ عممو بالكاقعة الجديدة أف يرفع إلى المحكمة طمي بإعادة النظر في الحكـ
ذا4كلمغرفة أف تقرر مف تمقػاء نفسػيا رفػض الطمػب قػررت الغرفػة قبػكؿ الطمػب، يقػـك قمػـ  ، كا 

كتػػاب المحكمػػة بإخطػػار كػػؿ طػػرؼ معنػػي بيػػذا الطمػػب كيػػدعكه لتقػػديـ مبلحظاتػػو المكتكبػػة، كذلػػؾ 
خػػبلؿ مػػدة يحػػددىا رئػػيس الغرفػػة، كمػػا يحػػدد ىػػذا األخيػػر تػػاريخ الجمسػػة إذا قػػررت الغرفػػة االنعقػػاد 

 .5كتفصؿ الغرفة في الطمب بحكـ  قضائي
                                                 

1
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 79/02المادة  - 

2
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 79/04المادة  - 

3
 .130،  129عبد اهلل محمد اليكارم، مػػرجع سػابؽ،  ص  - 
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 80/01أنظر أيضا المادة  -

4
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 80/03المادة  - 

5
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف 80/04المادة  - 
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مػف النظػاـ الػداخمي لممحكمػة  81تػنص المػادة  :اء فػي األحكػاـ والقػراراتتصحيم األخطػ :10-14
نو يمكف لممحكمة مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب أحد األطراؼ تصحيح ما يقع فػي الحكػـ مػف أ

أخطػػاء ماديػػة أك أخطػػاء فػػي الحسػػػاب، كيجػػب أف يقػػدـ الطمػػب فػػي ميمػػػة شػػير مػػف تػػاريخ النطػػػؽ 
ارة إلى أف ىذا اإلجراء يتـ دكف المساس بالنصكص المتعمقة بمراجعة بالحكـ أك القرار، كتجدر اإلش
 .1األحكاـ كبإعادة النظر فييا

قابمػػة لمتنفيػػذ إال بعػػد صػػدكرىا بشػػكؿ نيػػائي  األكربيػػةال تكػػكف أحكػػاـ المحكمػػة  :تنفيػػذ الحكػػـ -14
فػإف الحكػـ النيػائي ىػك الحكػـ الصػادر عػف الغرفػة الكبػرل كيمكػف  03. 44/01كطبقا لنص المػادة 

نشػػر ىػػذا الحكػػـ، كنصػػت نفػػس المػػادة فػػي فقرتيػػا الثانيػػة عمػػى أف األحكػػاـ الصػػادرة عػػف الغػػرؼ قػػد 
 تككف نيائية في الحاالت التالية:

 راؼ عدـ طمب إحالة القضية إلى الغرفة.عندما يعمف األط -
 بعد ثبلثة أشير مف صدكر الحكـ، إذا لـ يتـ طمب إحالة القضية إلى الغرفة الكبرل. -

 .اإلتفاقيةمف  43طمب اإلحالة المقدـ بمكجب المادة  ىيئة قضاة الغرفة الكبرلرفض عند  -

األطػراؼ ممزمػة بمكجػب ففي ىذه الحاالت يصبح حكـ  الغرفة نيائيا كيمكف تنفيذه، كالػدكؿ 
 باالمتثاؿ ألحكاـ المحكمة النيائية في أية قضية تككف طرفا فييا. اإلتفاقيةمف  46/01المادة 

، أف حجيػػػة األحكػػػاـ نسػػػبية كليسػػػت مطمقػػػة اإلتفاقيػػػةمػػػف  46/01كيظيػػػر مػػػف نػػػص المػػػادة 
 ، كيستثنى مف ذلؾ الجزاء كأحكاـ المحكمة ال تككف كاجبة التنفيذ مف تمقاء نفسيا رغـ طابعيا الممـز

 .2المتعمؽ بالحكـ في تعكيض عادؿ
األكربية ال تتمتع بقكة تنفيذيػة ذاتيػة داخػؿ الػنظـ القانكنيػة الداخميػة كبالتالي فأحكاـ المحكمة 

، كمػػػا ال ترتػػػب أم أثػػػر فػػػي مكاجيػػػة أحكػػػاـ المحػػػاكـ الكطنيػػػة لمػػػدكؿ اإلتفاقيػػػةلمػػػدكؿ األطػػػراؼ فػػػي 
ذات أثر إلغائي أك تعديمي أك تكقيفي في مكاجية التصرفات القانكنية األطراؼ المعنية، فيي ليست 

 .3الصادرة داخؿ الدكلة الطرؼ المعنية

                                                 
1

 لحقكؽ اإلنساف مف النظاـ الداخمي لممحكمة األكربية 81المادة  - 

2
 .306، ص محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسى، مػرجع سػابؽ  - 

3
 .306، ص  نفس المرجع - 
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ىػػؿ سػػتغفؿ الدولػػة المعنيػػة فعػػبل عػػف إعطػػاء كالتسػػاؤؿ الػػذم يطػػرح فػػي ىػػذا المجػػاؿ ىػػك : 
تػػو فػػي ؟ ىػػذا السػػؤاؿ يجػػد إجابأحكػػاـ المحكمػػة أي أثػػر أو مفعػػوؿ داخػػؿ نظميػػا القانونيػػة الداخميػػة

 اإلتفاقيػػةتعيػد الػدكؿ األطػػراؼ فػي  ، فيػذا الػػنص يكػرس كبكضػػكحاإلتفاقيػةمػػف  46/01نػص المػادة 
كممػػا  ،اأطرافػػا فييػػالنزاعػػات التػػي تكػػكف بػػالنزكؿ عنػػد مقتضػػى األحكػػاـ التػػي تصػػدرىا المحكمػػة فػػي 

 اقيػػةاإلتفيؤكػػد األثػػر القػػانكني المترتػػب عػػف الحكػػـ المقػػرر فػػي ىػػذا الػػنص، كػػكف أنػػو جػػزء مػػف نػػص 
، حيث كصفت المحكمة اإلتفاقيةذاتيا، كىك نص يسمك عمى الدساتير الكطنية  لمدكؿ األطراؼ في 

بأنيػا" أداة منشػأة لنظػاـ عػاـ أكربػي، كأنػو يسػمك عمػى دسػاتير  اإلتفاقيةىذه  اإلنسافاألكربية لحقكؽ 
األكربيػػة  اإلتفاقيػػةالػػدكؿ األطػػراؼ فػػي  أفكالمبلحػػظ فػػي ىػػذا المجػػاؿ، ، " الػػدكؿ األطػػراؼ المتعاقػػدة

أقدمت مؤخرا عمى إجراء عدد مف التعػديبلت  التشػريعية كالقضػائية، كذلػؾ لمبلئمػة نظميػا القانكنيػة 
الكطنيػػة مػػع أحكػػاـ كاجتيػػادات المحكمػػة، كىػػك أمػػر يعكػػس بػػدكف شػػؾ رغبػػة الػػدكؿ بكجػػكب النػػزكؿ 

 .1عمى مقتضى ىذه االجتيادات

ألكربيػػػة حسػػػب نػػػص المػػػادة اـ المحكمػػػة افػػػي الرقابػػػة عمػػػى تنفيػػػذ أحكػػػ ختصػػػاصكيرجػػػع اإل
، حيػث تقػـك المجنػة فػي العػادة كفػكر 2األكربية، إلى لجنة الكزراء بمجمس أكربػا اإلتفاقيةمف  46/02

الػػدكؿ المعنيػػة بػػالحكـ بإشػػعارىا بالتػػدابير المتخػػذة عقػػب  أككصػػكؿ الحكػػـ النيػػائي إلييػػا مػػف الدكلػػة 
أك الػػػدكؿ عػػف الػػرد عمػػى طمػػب المجنػػة، يجػػرم تقييػػػد  الحكػػـ الصػػادر بإدانتيػػا، فػػإذا امتنعػػت الدكلػػة

أشير مف أجؿ حػث الػدكؿ المعنيػة كدفعيػا  06القضية مجددا عمى جدكؿ أعماؿ لجنة الكزراء لمدة 
، فإذا انقضت المدة كلـ تقـ الدكلػة بتنفيػذ الحكػـ، تصػدر المجنػة قػرارا إلى تنفيذ الحكـ الصادر بحقيا

 .3التي زكدتيا بيا الدكلة تثبت فيو الحالة في ضكء المعمكمات

التػػي ترىػا ضػػركرية لتنفيػذ األحكػػاـ  كفػي الكاقػع فػػإف المجنػة ال تممػػؾ سػمطة تقريػػر اإلجػراءات
الصادرة عػف المحكمػة، فسػمطتيا الرقابيػة محػدكدة جػدا، فالمجنػة ال تممػؾ سػمطة اتخػاذ تػدابير قمعيػة 

                                                 
1

 نفس المرجع كالصفحة - 

2
، أنظر عبد العزيز األكربيةمف االتفاقية  32قضائية حسب نص المادة  إختصاصات، 11كاف لمجنة الكزراء قبؿ تعديؿ االتفاقية بالبركتكككؿ  - 

 .355، ص 1966، دار النيضة العربية، القاىرة، لحقوؽ اإلنساف األوربيةاإلتفاقية محمد سرحاف، 
3

 .308، 307، ص ص نفس المػرجع  - 
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، كلكػػف رغػػـ ذلػػؾ فػػإف عػػزكؼ األكربيػػةالدكلػػة المعنيػػة عمػػى تنفيػػذ حكػػـ صػػادر عػػف المحكمػػة  إلنػػزاؿ
ظػاـ األساسػي مف الن 03لمحكمة ينطكم عمى خرؽ المادة الدكلة الطرؼ المعنية عف تنفيذ أحكاـ  ا

إلزاـ الدكؿ باحتراـ سػيادة القػانكف، ممػا يشػير إلػى إمكانيػة تكقيػع جػزاء عمػى لمجمس أكربا المتضمف 
ة الػػكزراء التابعػػة لمجمػػس أكربػػا إلػػى حػػيف ىػػذه الدكلػػة مضػػمكنو حرمانيػػا مػػف الحػػؽ فػػي عضػػكية لجنػػ

 .1تنفيذىا لحكـ المحكمة
كفيمػػا يتعمػػؽ بالرقابػػة عمػػى تنفيػػذ أحكػػاـ المحكمػػة، فػػإف الػػدكؿ تتمتػػع بحريػػة كاممػػة الختيػػار 

ىنػا   اإلشػارةالكسائؿ كالسبؿ المناسبة لتطبيؽ األحكاـ الصادرة عنيا داخؿ نظميا القانكنية، كتجدر 
منة تقرير تعػكيض عػادؿ لمطػرؼ المتضػرر، ال تكػكف الػدكؿ بصػددىا مخيػرة إلى أف األحكاـ المتض
أمػػا فػػي الحالػػة التػػي يقتصػػر فييػػا ، لمتعػػكيض، حيػػث تكػػكف ممزمػػة بأدائػػو أدائيػػافػػي تحديػػد أسػػمكب 

 اإلمكػاف، فيتكجب عمى الدكلة المعنية العمػؿ بقػدر اإلتفاقيةالحكـ عمى إعبلف كجكد انتياؾ ألحكاـ 
 .2ككقفو نتياؾاإلعمى إزالة آثار 
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 .308، ص نفس المػرجع  - 
 أنظر أيضا:

- Elisabeth Lambert Abdelgawad, L'exécution des arrêts de la cour européenne des droits de l'homme(2007) 

revue trimestrielle des droits de l'homme, N
0
75/2008, p 647-686. 

2
 .307، ص كمحمد خميؿ المكسى، مػرجع سػابؽ محمد يكسؼ عمكاف - 

 لمتفصيؿ أكثر حكؿ تنفيذ أحكاـ المحكمة األكربية أنظر:
- Vitaliano Esposito, la liberté des Etats dans le choix des moyens de mise en œuvre des arrêts de la cour 

européenne des droits de l'homme, revue trimestrielle des droits de l'homme, N
0
22/2003, p 823-849. 
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 01الشكؿ رقـ 
 2015إلى سنة  2000مف سنة  األكربيةمخطط يكضح أحكاـ المحكمة 

: اإللكتركني لممحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف مكقع كثيقة منشكرة عمى ال  Analyse statistique 2015 المصدر : 

www.echr.coe.int   10الصفحة 
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 الثانيبحث الم

 03بموجب البروتوكوؿ األوربية  المحكمةتعديؿ آلية 

بمكجب البركتكككؿ الحادم  اإلنسافإف التطكر الذم كصمت إليو أكربا في مجاؿ حقكؽ 
لـ يمنع الدكؿ األعضاء في مجمس أكربا مف تحسيف آلية المحكمة لخمؽ ضمانة أكبر في  ، عشر

تفاقية األكربية المضاؼ لئل 14اعتماد البركتكككؿ  ما تـ فعبل حيث تـ ، كىكاإلنسافمجاؿ حقكؽ 
 .بيدؼ دعـ كتحسيف آلية المحكمة اإلنسافلحقؽ 

حيز  اإلنسافاألكربية لحقكؽ  اإلتفاقيةيعد دخكؿ البركتكككؿ الرابع عشر المضاؼ إلى 
 اإلتفاقيةنشأتيا التي أ اإلنساف، تطكرا جديدا في آلية حماية حقكؽ 01/06/2010التنفيذ في 

 اإلتفاقيةككأفضؿ ما تكصؿ إليو خبراء مجمس أكربا في سعييـ الدءكب لتحسيف آلية ىذه  1األكربية
 .2كتطكيرىا

ستجابة لمعدد الكبير مف إكييدؼ ىذا البركتكككؿ إلى تحسيف فعالية آلية المحكمة، 
دخاؿ  الشكاكل المقدـ إلى المحكمة، كذلؾ عف طريؽ إضافة معيار جديد لقبكؿ الطمبات الفردية كا 

 لجنة القضاة الثبلثة. إختصاصاتنظاـ القاضي الفرد، كتكسيع 

 14بمكجب البركتكككؿ  اإلنسافالتي عرفتيا المحكمة األكربية لحقكؽ  التعديبلتكلدراسة  
 مراحؿ اعتماد البروتوكوؿ الرابع عشرالمطمب األكؿ ، نتناكؿ في مطمبيفسنقسـ ىذا المبحث إلى 

 .البروتوكوؿ الرابع عشر أدخمياالتعديبلت التي  : الثانيالمطمب كفي 

  

                                                 
1

 .181، ص  مػرجع سػابؽرياض العجبلني ،  - 

2
 .118مرجػع سػابؽ ، ص  ،النظػػاـ األوربػي لحمػاية حقػوؽ اإلنسػافمحمد أميف الميداني،  - 
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 األوؿ المطمب

 1حؿ اعتماد البروتوكوؿ الرابع عشرمرا

فػػػي شػػػير ، كالػػػذم انعقػػػد فػػػي ركمػػػا اإلنسػػػافتػػػدارس المػػػؤتمر الػػػكزارم األكربػػػي حػػػكؿ حقػػػكؽ 
األكربيػػػػة لحقػػػػكؽ  اإلتفاقيػػػػةحتفػػػػاؿ بمػػػػركر نصػػػػؼ قػػػػرف عمػػػػى اعتمػػػػاد ، بمناسػػػػبة اإل 2000نػػػػكفمبر 
كالمصػػاعب التػػي تعتػػرض تطبيقيػػا مػػف قبػػؿ المحكمػػة األكربيػػة لحقػػكؽ  اإلتفاقيػػة، آليػػة ىػػذه اإلنسػػاف
صدار أحكاميا  اإلنساف حيف تنظر في القضايا المعركضة عمييا، كسعييا لمبت في ىذه القضايا، كا 

لمؤسسػػاتي كالعممػػي فػػي أقصػػر ميمػػة، كاتخػػذ المػػؤتمر قػػرارا فػػي ىػػذا الصػػدد تحػػت عنػػكاف" التطبيػػؽ ا
 عمى المستكييف الكطني كاألكربي" اإلنسافلحماية حقكؽ 

كما دعا المؤتمر الكزارم لجنػة كزراء مجمػس أكربػا، لتقػديـ دراسػة معمقػة كفػي أقػرب اآلجػاؿ 
، نظػرا لتزايػد اإلنسػافحكؿ مختمؼ األشكاؿ كالكسائؿ لضماف فعالية عمؿ المحكمة األكربيػة لحقػكؽ 

عمييا، كأكد المؤتمر عمى الحاجة التخاذ اإلجراءات الضركرية تبعا لتزايد ىػذه القضايا التي تعرض 
 القضايا مف أجؿ مساعدة المحكمة في عمميا، كعمى أىمية تقديـ اقتراحات في ىذا الخصكص.

كتػػػـ بالفعػػػؿ تشػػػكيؿ فريػػػؽ عمػػػؿ مػػػف طػػػرؼ ممثمػػػي كزراء ىػػػذا المػػػؤتمر، فػػػي شػػػير فيفػػػرم 
ة لضماف فعالية نشاط المحكمة األكربية، كقدـ ىذا الفريػؽ تقريػره ، لدراسة اإلمكانيات المناسب2001

 .27/09/2001إلى لجنة كزراء مجمس أكربا في 

بدكرىا مف خبلؿ تشكيؿ فريؽ بيػدؼ إعػداد  اإلنسافكقامت قبؿ ذلؾ المجنة اإلدارية لحقكؽ 
، إللػى فريػؽ 2001، كتػـ تقػديـ ىػذا التقريػر فػي جػكاف اإلنسػافتقرير حكؿ تعزيز آلية حماية حقػكؽ 

 العمؿ السالؼ الذكر.

كبيػػدؼ تنفيػػذ مػػا جػػاء فػػي تقريػػر فريػػؽ العمػػؿ، قامػػت لجنػػة الػػكزراء بزيػػادة ميزانيػػة المحكمػػة 
، ممػا يسػمح بزيػادة عػدد القػانكنييف كالمػكظفيف التػابعيف ليػذه  2005-2003األكربية ما بػيف أعػكاـ 

                                                 
1

 121-119، مرجػع سػابؽ ، ص النظػػاـ األوربػي لحمػاية حقػوؽ اإلنسػافمحمد أميف الميداني،  - 
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لمكمفػة بالسػير عمػى حسػف تنفيػذ قػرارات المحكمة، كذلػؾ بقصػد دعػـ األمانػة العامػة لمجمػس أكربػا كا
 المحكمة األكربية.

 كعممت المحكمة األكربيػة بػدكرىا عمػى تحسػيف أدائيػا، تبعػا لمػا جػاء فػي تقريػر فريػؽ العمػؿ
، كمػرة 2002كاتخذت مجمكعة مف اإلجراءات، كما عدلت نظاميا الداخمي المرة األكلى في أكتكبر 

 .2003ثانية في نكفمبر 

، بتحضير البركتكككؿ الرابػع اإلنسافككمفت لجنة كزراء مجمس أكربا المجنة اإلدارية لحقكؽ 
عشػػر، كقامػػت ىػػذه األخيػػرة بميمتيػػا، مسػػتعينة فػػي ذلػػؾ بمقترحػػات كػػؿ مػػف الجمعيػػة االستشػػارية أك 
ي الجمعية البرلمانية لمجمس أكربا كالمحكمة األكربية، كمؤسسات المجتمع المدني، كالمفػكض األكربػ

 ، كبعض الدكؿ األعضاء في مجمس أكربا.اإلنسافلحقكؽ 

، تقريرىا إلى لجنة الكزراء، كتضمف ىػذا التقريػر  2004 أفريؿكأحالت المجنة التنظيمية في 
 .اإلنسافاألكربية لحقكؽ  اإلتفاقيةمشركع تعديؿ 

، كدخػػػػػػؿ حيػػػػػػز النفػػػػػػاذ فػػػػػػي 13/05/2004كتػػػػػػـ اعتمػػػػػػاد البركتككػػػػػػكؿ الرابػػػػػػع عشػػػػػػر فػػػػػػي 
 .1دكلة 47بعد أف صادقت عميو  01/06/2010

                                                 
1

 اإلتحػادلئلشارة فقد كػاف مػف المنتظػر دخػكؿ البركتككػكؿ الرابػع عشػر حيػز النفػاذ خػبلؿ فتػرة قصػيرة بعػد مصػادقة كػؿ الػدكؿ األطػراؼ ، باسػتثناء  - 
 . 18/02/2010لـ يصادؽ عمى البركتكككؿ إلى غاية الركسي الذم 
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 الثاني المطمب

 البروتوكوؿ الرابع عشر أدخمياالتعديبلت التي 

تعديبلت عمى  اإلنسافاألكربية لحقكؽ  اإلتفاقيةأضاؼ البركتكككؿ الرابع عشر الممحؽ ب
 نفسيا.، منيا ما تعمؽ بالطمبات الفردية، كمنيا ما تعمؽ بالمحكمة اإلنسافالمحكمة األكربية لحقكؽ 

 الفرع األوؿ

 التعديبلت الخاصة بالطمبات الفردية

 اإلتفاقيػةمػف  35فردية، حيث عػدلت المػادة كتتمثؿ في إدخاؿ معيار جديد لقبكؿ الطمبات ال
األكربية التي تنص عمى معايير قبكؿ الطمبات الفردية، ففضبل عف المعايير السابقة، فػإف لممحكمػة 
األكربية تقرير عدـ قبكؿ طمب فردم إذا لـ يكف مقدـ الطمب يعػاني مػف أم ضػرر خطيػر أك جػدم 

السػبب كبركتكككالتيػا، كشػرط أال تػرد ليػذا  اإلتفاقيػةمف جراء انتياؾ الحقكؽ المنصػكص عمييػا فػي 
 .1أم قضية لـ تنظر فييا المحكمة الكطنية

كاليػػػدؼ األساسػػػي مػػػف إضػػػافة ىػػػذا المعيػػػار الجديػػػد، ىػػػك تمكػػػيف المحكمػػػة مػػػف إضػػػافة أداة 
جديدة لتصفية الطمبات الفردية، بحيػث تػتمكف مػف تخفيػؼ عػدد ىػذه الطمبػات كتخصػيص مزيػد مػف 

مػػػف كجيػػػة نظػػػر المصػػػمحة  الكقػػػت لمقضػػػايا التػػػي تتطمػػػب الفصػػػؿ فػػػي مكضػػػكع الطمػػػب، سػػػكاء كػػػاف
 .2القانكنية لمقدـ الطمب أك مف كجية نظر النظاـ العاـ األكربي

كقد أثار اقتراح ىػذا المعيػار الجديػد لقبػكؿ الطمبػات الفرديػة جػدال كبيػرا، فالجمعيػة البرلمانيػة 
 :3لمجمس أكربا عارضتو بشدة لعدة أسباب منيا
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ربية في طمباتيـ، كمف ثـ يضػعؼ أىػـ إحػدل أنو يعيؽ حؽ األفراد في أف  تنظر المحكمة األك  -
 المحكمة. اـ، كىك حؽ األفراد في التقاضي أماإلنسافميزات النظاـ األكربي لحقكؽ 

تتسػػػـ الصػػػيغة المقترحػػػة " أضػػػرار غيػػػر جديػػػة أك غيػػػر ذات أىميػػػة" بعػػػدـ المكضػػػكعية كقابمػػػة  -
دا مػف المسػائؿ القانكنيػة لتفسيرات مختمفة، مما يؤثر سمبا في العدالة، فضبل عمى أنيا تثير عد

منيا : مدل صبلحية القضاة بتفسير األضرار غير الجدية، كىؿ يتبع القضاة التفسػير المكسػع 
 أـ الضيؽ؟

 % 1.6يخفض عدد الطمبات الفردية قيد النظر أماـ المحكمة بنسبة  -

، انتياكػات جسػيمة اإلنسػافات لحقػكؽ اإلنتياككينجـ عف ىذه الصيغة أف ىناؾ نكعيف مف 
، كانتياكات غير جسيمة ال تخضع اإلنسافالقضائي لممحكمة األكربية لحقكؽ  ختصاصضع لئلخت
نػو أ، إضافة إلػى اإلنسافز بالنتيجة يناقض مفيـك حقكؽ يالمحكمة األكربية، كىذا التمي ختصاصإل

ات غيػػػر جسػػػيمة، كمػػػا ينػػػاقض اإلنتياكػػػبحجػػػة أف ىػػػذه  اإلنسػػػافيشػػػجع الػػػدكؿ عمػػػى انتيػػػاؾ حقػػػكؽ 
األكربيػػة القاضػػي بقبػػكؿ الطمبػػات  اإلنسػػافاالجتيػػاد المسػػتقر لممحكمػػة حقػػكؽ معيػػار القبػػكؿ المقتػػرح 

بصػػػػرؼ النظػػػػر عػػػػف اآلثػػػػار المترتبػػػػة عػػػػف ىػػػػذه  اإلنسػػػػافالفرديػػػػة مػػػػف ضػػػػحايا انتياكػػػػات حقػػػػكؽ 
 .1اتاإلنتياك

ىػك أمػر فػي غايػة الدقػة  لة تقػدير كػكف الضػرر غيػر ذم شػأف أك خطيػر،أكبالتػالي فػإف مسػ
قػػدركا أنػػو يجػػب أف نثػػؽ فػػي سػػمطة  14كالصػػعكبة، كبالتػػالي يمكػػف القػػكؿ أف كاضػػعكا البركتككػػكؿ 

 .2القضاء في التفسير كفي حكمة القضاء مف أجؿ الكصكؿ إلى حمكؿ متكازنة كمرضية

 فالصػػيغة الحاليػػة ىػػي تكفيػػؽ لكجيػػات النظػػر المتعارضػػة، إذ تمػػت إضػػافة تعػػديميف جديػػديف
كاليدؼ األساسي منيما ىك ضماف عدـ إعاقة حؽ األفراد في تقديـ شككاىـ أماـ المحكمػة األكربيػة 
بسػػبب معيػػار القبػػكؿ الجديػػد، فالتعػػديؿ األكؿ يتمثػػؿ فػػي أنػػو يمتنػػع عمػػى المحكمػػة األكربيػػة لحقػػكؽ 

يتطمػب  اإلنسػافلعدـ كجػكد ضػرر جػدم لمقػدـ الطمػب، إذا كػاف احتػراـ حقػكؽ رفض طمب  اإلنساف
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 اإلنسػػافدراسػػة الطمػػب مػػف حيػػث المكضػػكع، كالتعػػديؿ الثػػاني، ال يسػػمح لممحكمػػة األكربيػػة لحقػػكؽ 
رفػض طمبػات األفػراد لعػدـ جديػة الضػرر، إذا كػاف الفصػؿ فػي القضػية أمػاـ القضػاء الػكطني قػد تػـ 

 .1بشكؿ مخالؼ لئلجراءات كالقكانيف الكطنية

 الفرع الثاني

 بالمحكمةالتعديبلت الخاصة 

 02نتخػاب القضػاة بمكجػب المػادة إتػـ تعػديؿ مػدة كاليػة : تعديؿ والية انتخاب القضاة ومددىـ أوال:
سػػنكات غيػػر قابمػػة لمتجديػػد، كىػػذا التعػػديؿ يرمػػي إلػػى  09، كذلػػؾ بتمديػػدىا إلػػى 14مػػف البركتككػػكؿ 

 1649/2004.2ستقبللية كحياد القاضي، كىذا طبقا لتكصية الجمعية البرلمانية إدعـ 

مػػػف  22عمػػػى إلغػػػاء الفقػػػرة الثانيػػػة مػػػف المػػػادة  14كنصػػػت المػػػادة األكلػػػى مػػػف البركتككػػػكؿ 
، كالتي كانت تنص عمى" تتبع نفس اإلجراءات الستكماؿ 11األكربية المعدلة بالبركتكككؿ  اإلتفاقية

انتخػاب قضػػاة المحكمػػة لػػدل انضػماـ أطػػراؼ سػػامية متعاقػػدة جديػدة كلشػػغؿ المقاعػػد التػػي أصػػبحت 
 .3كبما أف مدة انتخاب القضاة أصبحت كحيدة فيذه اإلجراءات أصبحت غير مكجكدة ،شاغرة"

منػو )المػادة  06أدخػؿ البركتككػكؿ الرابػع عشػر فػي المػادة : ستحداث نظػاـ القاضػي المنفػردإثانيا: 
، كىػػك القاضػػي اإلنسػػاف( تنظيمػػا قضػػائيا جديػػدا فػػي المحكمػػة األكربيػػة لحقػػكؽ اإلتفاقيػػةمػػف  26/01

، كالغايػػة األساسػية مػف تشػػكيمة القاضػي المنفػػرد اإلتفاقيػةمػػف  27كقػد حػػددت ميامػو المػادة  المنفػرد،
ىػػي زيػػادة قػػدرة المحكمػػة عمػػى تصػػفية الطمبػػات الفرديػػة كذلػػؾ باسػػتبعاد الطمبػػات التػػي لػػـ تسػػتكفي 

، كمػػػا ييػػػدؼ نظػػػاـ 4معػػػايير القبػػػكؿ، كالمحافظػػػة عمػػػى الصػػػفة القضػػػائية لئلجػػػراءات أمػػػاـ المحكمػػػة
مػػف  اإلنسػػافصػػيانة اسػػتقبلؿ كنزاىػػة كحيػػدة القاضػػي بالمحكمػػة األكربيػػة لحقػػكؽ الفػػرد إلػػى  القاضػػي
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الػكاردة  اإلنسػافجية، كمف جية أخرل بيدؼ إحكاـ فعالية المحكمة في الرقابة عمػى مسػائؿ حقػكؽ 
 .1اإلتفاقيةفي 

بناء  اإلنسافكال يجكز لمقاضي الفرد الذم يجمس لمقضاء في ىيئة المحكمة األكربية لحقكؽ 
أف يفحػص أم التمػاس تػـ تقديمػو ضػد الدكلػة التػي انتخبتػو  ،اإلتفاقيةمف  26/03عمى نص المادة 
 كالتي ينتسب إلييا.

كلما تنعقد المحكمة فػي ىيئػة القاضػي المنفػرد، تسػاعد بمقػرريف يعمػبلف تحػت سػمطة رئػيس 
ف مػػف طػػرؼ رئػػيس المحكمػػة المحكمػػة، كيعػػد المقػػرراف جػػزء مػػف قمػػـ كتػػاب المحكمػػة، كيعػػيف المقػػررا

الحصػرم فػي  ختصػاصكلكف القاضي المنفرد ىك الػذم يتمتػع باإل، 2باقتراح مف قمـ كتاب المحكمة
 فصؿ القضية.
األكربيػػػة المعدلػػػة  اإلتفاقيػػػةمػػػف  27القاضػػػي الفػػػرد حسػػػب نػػػص المػػػادة  إختصػػػاصكيتمثػػػؿ 
 يمي: فيما 14بالبركتكككؿ 

، أك شػػطبو مػػف اإلتفاقيػػةمػػف  34بمكجػػب المػػادة إعػػبلف عػػدـ قبػػكؿ االلتمػػاس الفػػردم المرفػػكع  -
جدكؿ أعماؿ المحكمة، كلو أف يصػدر ىػذا القػرار دكف الحاجػة إلػى فحػص إضػافي أك تكميمػي 

 .3كالقاضي المنفرد يأخذ مثؿ ىذه القرارات في القضايا التي يككف عدـ قبكليا مؤكدا
ؿ المحكمػة، فمػو أف يرسػؿ إذا أعمف القاضي قبكؿ الطمب أك إذا لـ يعمف شطبو مف جدكؿ أعما -

ىذا الطمب إلى إحدل لجػاف أك إحػدل غػرؼ مداكلػة المحكمػة لتجػرم عمميػة الفحػص التكميمػي 
 .4لمطمب

ك تظير أىمية ىذا اإلجراء في نسبة عدد الطمبات الفردية التي تقرر عدـ قبكليا، إذ بمغت 
اإلجػػراء إلػػى تخفيػػؼ العػػبء بالمائػػة مػػف الطمبػػات الكاتبػػة لػػدل المحكمػػة األكربيػػة، كيػػؤدم ىػػذا  96

 .5عف لجنة القضاة الثبلثية كتفريغيا لفصؿ الطمبات مف حيث المكضكع
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 28)المػادة 14مػف البركتككػكؿ  08بمكجػب المػادة  :لجنػة القضػاة الثبلثػة إختصػاصتوسيع ثالثا: 
طمب ( ، أصبح بإمكاف لجنة القضاة الثبلثة صبلحية إصدار حكـ نيائي لتقرير قبكؿ الاإلتفاقيةمف 

أك أحد  اإلتفاقيةالفردم كالفصؿ في أساس النزاع، كذلؾ إذا كانت المسألة متعمقة بتفسير أك تطبيؽ 
.ب مػػف 28/01بركتكككالتيػا، كالتػػي ىػي أصػػؿ القضػػية مشػمكلة باجتيػػاد راسػػخ مػف المحكمػػة)المادة 

 .1األكربية( اإلتفاقية

كػف ىػذا اإلجػراء لجنػة القضػػاة الثبلثػة مػف الفصػؿ بسػػرعة فػي الطمبػات الفرديػة المتكػػررة كيم  
التػػػي سػػػبؽ  األعضػػػاءالناجمػػػة عػػػف خمػػػؿ بنيػػػكم فػػػي القػػػكانيف الكطنيػػػة كالممارسػػػات اإلداريػػػة لمػػػدكؿ 

 .2بسبب ىذه العيكب في القكانيف اإلتفاقيةلممحكمة األكربية تقرير حدكث انتياكات ألحكاـ ىذه 

 14أعطػى البركتككػكؿ  :حؽ لجنة الوزراء بالتقاضي أماـ الغرفػة الكبػرى لممحكمػة األوربيػةرابعا: 
لمجنػػة الػػكزراء حػػؽ التقاضػػي أمػػاـ الغرفػػة الكبػػرل لممحكمػػة األكربيػػة كتقػػديـ شػػككل أماميػػا ضػػد دكلػػة 

عمػؽ بقضػية متثػاؿ لتنفيػذ قػرار نيػائي ليػذه المحكمػة، يت، كالتي تػرفض اإلاإلتفاقيةطرؼ في متعاقدة 
 .3ىي طرؼ فييا، بعد أف يتـ لفت نظر ىذه الدكلة عف تقصيرىا في ىذا الخصكص

ييدؼ ىذا التعديؿ، إلى إعطاء فرصػة لممحكمػة األكربيػة لتقريػر فيمػا إذا كانػت ىػذه الدكلػة 
 .4األكربية اإلتفاقيةمف  46/04قد أخمت بالتزاماتيا التي تفرضيا عمييا المادة 

، إجػػػراء الحكػػػـ اإلنسػػػافسػػػتحدثت المحكمػػػة األكربيػػػة لحقػػػكؽ إ :سػػػتداللياإلإجػػػراء الحكػػػـ خامسػػػا: 
مػا يصػطمح  أكاالستداللي لمعالجة الطمبات الفردية المتطابقة الناجمة عػف أسػباب قانكنيػة متماثمػة، 

عميػػو بالقضػػايا المتكػػررة، التػػي أصػػبحت تشػػكؿ نسػػبة مرتفعػػة مػػف القضػػايا قيػػد النظػػر أمػػاـ المحكمػػة 
 األكربية.
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جكز لممحكمة بمكجب ىذا اإلجراء، إذا سجؿ لدييا عدد كبير مف الطمبػات المتكػررة حيث ي
أف تنتقػػي بعضػػا منيػػا كتمنحيػػا األكلكيػػة لمبػػت فييػػا، فػػي حػػيف تجمػػد أك تؤجػػؿ الفصػػؿ فػػي الطمبػػات 
الفرديػػة األخػػرل المتكػػررة، مػػدة تحػػددىا المحكمػػة بشػػرط أف تبػػادر الدكلػػة المعنيػػة باتخػػاذ إجػػراءات 

 .1األكربية كبركتكككالتيا اإلتفاقيةيؿ قكانينيا الكطنية التي تنتيؾ أحكاـ فعالة لتعد

تقريػػر ىػػؿ حصػػؿ انتيػػاؾ لبلتفاقيػػة األكربيػػة لحقػػكؽ كييػػدؼ إجػػراء الحكػػـ االسػػتداللي إلػػى 
نجػـ عنػو انتيػاؾ الخمؿ أك العيب في القانكف الكطني الذم  عمى  تعرؼ، كما ييدؼ إلى الاإلنساف
 .2المعنية لمعالجة الخمؿ التشريعي مؤشر لمدكلة إضافة إلى إعطائو، اإلتفاقيةألحكاـ 

كالفكرة األساسػية مػف ىػذا اإلجػراء، ىػي أف المتضػرر مػف انتيػاؾ أحػد الحقػكؽ المنصػكص 
، يحصػػؿ عمػػى تعػػكيض بسػػرعة أكبػػر إذا تػػـ فصػػؿ قضػػيتو أك احػػد بركتكككالتيػػا اإلتفاقيػػةعمييػػا فػػي 

 أماـ القضاء الكطني.

اإلجراء عمى تخفيػؼ عػدد الطمبػات المتكػررة أمػاـ المحكمػة، كيشػجع الػدكؿ كما يساعد ىذا 
األطػػراؼ عمػػى اتخػػاذ إجػػراءات تشػػريعية لمعالجػػة الػػنقص أك الخمػػؿ فػػي قكانينيػػا الكطنيػػة بنػػاء عمػػى 

 .3الحكـ االستداللي

كال يمنػػع ىػػذا اإلجػػراء المحكمػػة مػػف إلغػػاء التأجيػػؿ المؤقػػت لػػبعض القضػػايا المتكػػررة كالبػػت 
 إذا تبيف لممحكمة أف ضررا سيمحؽ بالمدعي أك أف ذلؾ في مصمحة العدالة. فييا،

ككفقػا  Bug River cases: Broniowski v.Polandكصػدر أكؿ حكػـ اسػتداللي فػي قضػايا 
لمحكػػـ االسػػتداللي الصػػادر فػػي أحػػد ىػػذه الطمبػػات، أدخمػػت تشػػريعات جديػػدة بمكجبيػػا تمػػت تسػػكية 

                                                 
1

 .191، ص  مػرجع سػابؽرياض العجبلني ،  - 
2

نمػػا تبنػػي إجػػراءات ذات  -  كيجػػب عمػػى الدكلػػة المشػػتكى منيػػا فيمػػا يتعمػػؽ بتنفيػػذ الحكػػـ النيػػائي لػػيس فقػػط اتخػػاذ إجػػراءات خاصػػة بالطمػػب الفػػردم كا 
كػرار حػدكث انتياكػات لحقػكؽ اإلنسػاف كتسػجيؿ طمبػات أمػاـ المحكمػة األكربيػة لحقػكؽ اإلنسػاف  طبيعة عامة مثؿ تعديؿ القكانيف الكطنية بحيث يمنػع ت

 استنادا إلى العيب أك الخمؿ القانكني نفسو في القكانيف الكطنية أك الممارسات اإلدارية. 
 .191، ص  مػرجع سػابؽأنظر رياض العجبلني ،  -

3
 .192، ص  نفس المرجع - 
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مئػػات الطمبػػات الفرديػػة قيػػد النظػػر أمػػاـ المحكمػػة األكربيػػة، الناجمػػة عػػف تعػػارض القػػانكف البكلنػػدم 
 .1األكربية اإلتفاقيةالقديـ مع أحكاـ 

مػػػف  17نصػػػت المػػػادة  :اإلنسػػػافاألوربػػػي لبلتفاقيػػػة األوربيػػػة لحقػػػوؽ  اإلتحػػػادنضػػػماـ إخامسػػػا: 
 (14المعدلػػة بػػػالبركتكككؿ  اإلنسػػافاألكربيػػة لحقػػكؽ  اإلتفاقيػػةمػػف  59/02) المػػادة 14البركتككػػكؿ 

 .اإلتفاقيةعمى أنو يجكز لبلتحاد األكربي االنضماـ إلى ىذه 

                                                 
1

 .192، ص  مػرجع سػابؽرياض العجبلني ،  - 
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 الثالث المبحث

 00و  05توكوليف بموجب البرو األوربية  عمؿ المحكمةر يتطو 

، كتحسػػينيا كتطكيرىػػا، تػػـ اإلنسػػافلحقػػكؽ  األكربيػػةجػػؿ الحفػػاظ عمػػى فعاليػػة المحكمػػة أمػػف 
، كتػػػػـ فتحػػػػو لمتكقيػػػػع بتػػػػاريخ 126، مػػػػف طػػػػرؼ لجنػػػػة الػػػػكزراء فػػػػي دكرتيػػػػا 15اعتمػػػػاد البركتككػػػػكؿ 

بعػػد مشػػاكرات عديػػدة بػػدءا مػػف مػػؤتمر انتػػرالكف بسكيسػػرا، إلػػى غايػػة مػػؤتمر برايتػػكف  24/06/2013
 ببريطانيا.

األكربيػػػة لحقػػػػكؽ  اإلتفاقيػػػةتعػػػديبلت عمػػػى أحكػػػػاـ  عشػػػر، دخػػػؿ البركتككػػػكؿ الخػػػػامسأكقػػػد 
لغػػاء حػػؽ الػػدكؿ فػػي اإلإلغػػاء تحديػػد السػػف لمػػدة كاليػػك، افاإلنسػػ ؿ عتػػراض عمػػى التنػػاز ة القضػػاء، كا 

كما تـ إدراج مبدأ التكامػؿ كمبػدأ ميمة تقديـ الشككل أماـ المحكمة،  كتقميص لصالح الغرفة الكبرل،
لغاء عبارة مف البند الثاني مف ال اإلتفاقيةىامش التقدير في نياية ديباجة  فقرة الثانية مف األكربية، كا 

 كالمتعمؽ بعدـ معالجة القضايا التي ليست ليا أىمية. 35المادة 

األكربيػػة  اإلتفاقيػػةالبركتككػػكؿ السػػادس عشػػر المضػػاؼ إلػػى  كمػػا اعتمػػدت الػػدكؿ األكربيػػة ،
مف أجؿ السماح بخمؽ حكار كتعاكف بيف المحاكـ العميا الكطنية في الدكؿ األطراؼ  اإلنسافلحقكؽ 
كالمحكمػػة األكربيػػة، إضػػافة إلػػى السػػير عمػػى تطبيػػؽ أحكػػاـ  اإلنسػػافاألكربيػػة لحقػػكؽ  اإلتفاقيػػةفػػي 

 تطبيقا لمبدأ التكامؿ. اإلتفاقية

المحكمػػػػة األكربيػػػػة لحقػػػػكؽ ىػػػػا عمػػػػى كالتعػػػػديبلت التػػػػي أدخبل يفالبركتككػػػػكل ىػػػػذيفكلدراسػػػػة 
األوربيػة  المحكمػة تطػوير ، سنقسػـ ىػذا المبحػث إلػى مطمبػيف، نتنػاكؿ فػي المطمػب األكؿ، اإلنساف
عمػػؿ المحكمػػة ر ينتنػػاوؿ تطػػو ، كفػػي المطمػػب الثػػاني، 05بموجػػب البروتوكػػوؿ  اإلنسػػافلحقػػوؽ 

 األوربية بالتعاوف مع المحاكـ العميا الوطنية.
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 األوؿ المطمب

 05بموجب البروتوكوؿ  اإلنسافتطوير المحكمة األوربية لحقوؽ 

عتماد البركتكككؿ الخػامس عشػر، كػآخر المسػتجدات التػي تسػعى إلػى تكريسػيا الػدكؿ إجاء 
 اإلتفاقيػػةاألكربيػػة فػػي القػػارة األكربيػػة، كسػػعيا منيػػا لتعػػديؿ كتفعيػػؿ نظػػاـ الرقابػػة عمػػى تطبيػػؽ أحكػػاـ 
، كذلػؾ األكربية حيث جاء البركتكككؿ معززا لمبدأيف ىاميف، ىما مبدأ التكامؿ كمبدأ ىامش التقػدير

 ؽ في اجتيادات المحكمة األكربية.مف أجؿ تعزيز الشفافية كتحقيؽ االنسجاـ كالتناس

حػاؿ دخكلػو حيػز النفػاذ  اإلتفاقيػةعمػى  ،جديػدة تعػديبلتالبركتككػكؿ أيضػا  سػيدخؿ ىػذاكما 
كالتعػػديؿ المتعمػػؽ بسػػف القضػػاة أثنػػاء ترشػػيحيـ، كالتعػػديؿ الخػػاص بالسػػماح لمغػػرؼ بالتنػػازؿ لصػػالح 

الكبػػػرل فػػػي قضػػػية مػػػا دكف إمكانيػػػة معارضػػػة الػػػدكؿ األطػػػراؼ، ممػػػا سيسػػػاعد فػػػي تسػػػريع  الغرفػػػة
أشػير  04، إضافة إلى التعديؿ اآلخر كالخػاص بتقمػيص ميمػة المجػكء إلػى المحكمػة إلػى اإلجراءات

 بدال مف ستة أشير.

كالتعػػديبلت التػػي جػػاء بيػػا سنقسػػـ ىػػذا المطمػػب إلػػى فػػرعيف  15كلمتطػػرؽ إلػػى البركتككػػكؿ 
التعػديبلت التػي سػيدخميا ، كفػي الفػرع الثػاني 05مراحؿ اعتماد البروتوكوؿ اكؿ في الفرع األكؿ نتن

 .05البروتوكوؿ 

 الفرع األوؿ

 05مراحؿ اعتماد البروتوكوؿ 

 عقػػػد أكؿ مػػػؤتمر بشػػػأف اعتمػػػاد البركتككػػػكؿ الخػػػامس عشػػػر، فػػػي انتػػػرالكف بسكيسػػػرا، كذلػػػؾ
، كقػػػد تبنػػػى ىػػػذا اإلنسػػػافمػػػة األكربيػػػة لحقػػػكؽ مسػػػتقبؿ المحك حػػػكؿ،  2010فيفػػػرم  19ك18يػػػكمي 

 اإلتفاقيػػػةكالػػػدكؿ األطػػػراؼ فػػػي  لجنػػػة الػػػكزراءىػػػذا المػػػؤتمر خاصػػػة ، كدعػػػا 1عمػػػؿ مخطػػػطالمػػػؤتمر 
                                                 

1
 لبلطبلع عمى مخطط عمؿ مؤتمر انترالكف بسكيسرا أنظر: - 

- La conférence de haut niveau sur l'avenir de la cour européenne des droits de l'homme, déclaration d'Interlaken 

19 février 2010. 
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المجتمػػع المػػدني فػػي البحػػث عػػف الكسػػػائؿ الفعاليػػة النجػػاز خطػػة العمػػؿ، كمػػا دعػػا الػػػدكؿ  إلشػػراؾ
 المتخػػذة، كدعػػا المػػؤتمر لجنػػة الػػكزراء بػػاإلجراءات 2011لجنػػة الػػكزراء فػػي نيايػػة  إلعػػبلـاألطػػراؼ 
مضبكطة لئلجػراءات التػي تحتػاج لتعػديبلت ألجيزة المختصة، بيدؼ التحضير القتراحات ا لتكميؼ
 .2012في جكاف  اإلتفاقيةعمى 

، ككػػاف اإلنسػػافكعقػػد مػػؤتمر ثػػاف فػػي أزميػػر بتركيػػا حػػكؿ مسػػتقبؿ المحكمػػة األكربيػػة لحقػػكؽ 
بيػدؼ معالجػة كمتابعػة مسػار متابعػة  مخطط، كتبنى ىذا المؤتمر 2011 أفريؿ 27ك  26ذلؾ في 
 اإلصبلح.

بكاسػطة  اإلنسػافالتكجيييػة لحقػكؽ  المجنةالكزراء  ممثمك ، كمؼففي سياؽ أعماؿ المؤتمريك 
لجنػة خبرائيػػا حػكؿ إصػػبلح المحكمػػة، بإعػداد مشػػركع تقريػر لمجنػػة الػػكزراء يحتػكم عمػػى االقتراحػػات 

 .اإلتفاقيةيبلت ألحكاـ التي تضـ تعد

كمػػف أجػػؿ إعطػػاء فاعميػػة إلعػػبلف برايتػػكف، كمفػػت لجنػػة الػػكزراء، المجنػػة التكجيييػػة لحقػػكؽ 
 ، بتحضير مشركع البركتكككؿ المعدؿ لبلتفاقية.اإلنساف

بتػاريخ  76، فػي دكرتيػا اإلنسػافكتـ اعتماد البركتكككؿ مف طرؼ المجنػة التكجيييػة لحقػكؽ 
 أجؿ تقديمو لمجنة الكزراء.مف  2012نكفمبر  27-30

حػػػػكؿ مشػػػػركع  283/2013كبػػػػدعكة مػػػػف لجنػػػػة الػػػػكزراء، أعطػػػػت الجمعيػػػػة البرلمانيػػػػة رأييػػػػا 
 .2013 أفريؿ 26البركتكككؿ في 

  123/2013عتمػػاد مشػػركع البركتككػػكؿ الخػػامس عشػػر فػػي دكرتيػػا إكقػػررت لجنػػة الػػكزراء 
  .كرغبسترسب 24/06/2013كتـ فتحو لمتكقيع في 

  



 

- 228 - 

 

 الثانيالفرع 

 لمحكمة األوربيةاعمى البروتوكوؿ  سيدخمياالتعديبلت التي 

يضػـ البركتككػػكؿ الخػػامس عشػر ديباجػػة كتسػػع مػكاد، كتتمثػػؿ أىػػـ التعػديبلت التػػي جػػاء بيػػا 
 يمي: فيما

األكلػػػػى مػػػػف نػػػػص المػػػػادة  فػػػػيذلػػػػؾ  يظيػػػػر: ك أوال: تعزيػػػػز مبػػػػدأ التكامػػػػؿ ومبػػػػدأ ىػػػػامش التقػػػػدير
 .1اإلنسافاألكربية لحقكؽ  اإلتفاقية، التي أضافت فقرة جديدة في نياية ديباجة البركتكككؿ

تـ تعزيػز مبػدأ سػي، أنو بفضػؿ ىػذه الفقػرة الجديػدة، 15كيكضح التقرير التفسيرم لمبركتكككؿ 
التكامػػؿ، كمبػػدأ ىػػامش التقػػدير، ممػػا سيسػػاعد الحقػػا عمػػى تعزيػػز الشػػفافية، كيحقػػؽ كػػذلؾ انسػػجاما 

 .2، كبخاصة بفضؿ مبدأ ىامش التقديراإلنسافتيادات المحكمة األكربية لحقكؽ كتناسقا في اج

حيػػز النفػػاذ، فإنػو سػػيطرأ تعػػديؿ  15بػػدخكؿ البركتككػكؿ : المحكمػػة بعمػػؿالتعػػديبلت الخاصػػة ثانيػا: 
، إضػافة إلػى اإلتفاقيةمف  21فيما يتعمؽ بشركط ممارسة القضاة لمياميـ، التي تنص عمييا المادة 

 .اإلتفاقيةمف  23تعديؿ آخر سيمس مدة نياية القضاة لمياميـ، التي تنص عمييا المادة 

 اإلتفاقيػةمػف  21حيػث تػـ إضػافة فقػرة جديػدة لػنص المػادة شروط ممارسػة القضػاة لميػاميـ:  -0
مػف البركتككػكؿ، كتقػرأ كمػا يمػي :" يجػب أف يكػكف  01فقرة  02، نصت عمييا المادة 02تحمؿ رقـ 

عامػػػا بتػػػاريخ اسػػػتعراض الجمعيػػػة البرلمانيػػػة لقائمػػػة ثبلثػػػة مرشػػػحيف  65عمػػػر المرشػػػحيف أقػػػؿ مػػػف 
 .3"22بمقتضى المادة 

                                                 
1
- Article 01 du protocole 15 : A la fin du préambule de la convention, un nouveau considérant est ajouté et se lit 

comme suit '' Affirmant qu'il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément au 

principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la présente convention et 

ses protocoles, et que, ce faisant, elles jouissent d'une marge d'appréciation, sous le contrôle de la Cour 

européenne des Droits de l'Homme instituée par la présente convention ''. 

- Voir la conférence sur l'avenir de la cour européenne des droits de l'homme, déclaration de Brighton, 19 et 20 

avril 2012, paragraphe 12(b). 

- Voir aussi l'avis de la cour sur le projet de protocole n
0
 15 à la convention européenne des droits de l'homme, 

adopté le 06/02/2013, article 01. 
2

  5، 4، مجمػػة الجنػاف لحقػػكؽ اإلنسػاف، عػػدد مػػزدكج األوربيػػة لحقػػوؽ اإلنسػاف اإلتفاقيػػةبروتوكػػوالف جديػػداف مضػافاف إلػػى محمػد أمػػيف الميػداني،  - 
 .147، ص 2013ديسمبر 

3
-  la conférence sur l'avenir de la cour européenne des droits de l'homme, déclaration de Brighton ,Op.cit., 

paragraphe 25 (f). 
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، بػػػػأف 15يبػػػػيف التقريػػػػر التفسػػػػيرم لمبركتككػػػػكؿ : حيػػػػث 04.1مػػػػف المػػػػادة  10إلغػػػػاء الفقػػػػرة  -0
الجمعيػة البرلمانيػة التعديبلت التي نص عمييا البركتكككؿ، تشمؿ قائمة المرشػحيف التػي سػتقدـ إلػى 

، في حيف ال تشػمؿ ىػذه التعػديبلت القائمػة التػي 2بغرض انتخابيـ متى دخؿ البركتكككؿ حيز النفاذ
تـ تقديميا ليذه الجمعية، كما أف القضاة الذيف سػيبمغكف سػف السػبعيف عامػا سػتنتيي كاليػتيـ حسػب 

 .3، طالما لـ يدخؿ البركتكككؿ حيز النفاذ 23/02المادة 

كىػػي:" ... إال إذا  اإلتفاقيػػةمػػف  30ممػػة مػػف المػػادة ج: تػػـ إلغػػاء مػػف البروتوكػػوؿ 14لمػػادة ثالثػػا: ا
 عارض أحد األطراؼ".

األكربيػة معارضػة  اإلتفاقيةعدلت بطريقة، بمكجبيا ال يمكف لمدكؿ األطراؼ في  30فالمادة 
بلحػػـ كتماسػػؾ تنػػازؿ أحػػد الغػػرؼ فػػي قضػػية مػػا لصػػالح الغرفػػة الكبػػرل، كىػػذا اإلجػػراء سيسػػاىـ فػػي ت

غػػرؼ التنػػازؿ لصػػالح الغرفػػة جتيػػاد المحكمػػة التػػي تسػػعى لتعػػديؿ نظاميػػا الػػداخمي، بشػػكؿ يسػػمح لمإ
الكبػػرل، إذا شػػعرت ىػػذه الغػػرؼ بأنػػو يمكػػف ألحكاميػػا أف تحيػػد عػػف االجتيػػادات المعركفػػة لممحكمػػة 

 .4فإلغاء حؽ الدكؿ في المعارضة سيدعـ في التطكر

كما أف إلغاء ىذا الحػؽ، كبالتػالي التنػازؿ لصػالح الغرفػة الكبػرل، سيسػاىـ أيضػا فػي تسػريع 
أك أحػػػػػػد  اإلتفاقيػػػػػػةاإلجػػػػػػراءات أمػػػػػػاـ المحكمػػػػػػة، فػػػػػػي القضػػػػػػايا الخطػػػػػػرة المتعمقػػػػػػة خاصػػػػػػة بتفسػػػػػػير 

فػػػي التنػػػازؿ لمغرفػػػة  اإلتفاقيػػػةإلغػػػاء حػػػؽ المعارضػػػة لمػػػدكؿ األطػػػراؼ فػػػي  كػػػذلؾ أف ،5بركتكككالتيػػػا
ال يشػػػمؿ القضػػػايا التػػػي تكػػػكف معركضػػػة حاليػػػا عمػػػى المحكمػػػة، كسػػػبؽ لدكلػػػة طػػػرؼ أف  ،الكبػػػرل

 .6عارضت التنازؿ لصالح الغرفة الكبرل

                                                 
1

 ".تنتيي والية القضاة حاؿ بموغيـ سف السبعيفاألكربية لحقكؽ اإلنساف عمى : "  اإلتفاقيةمف  23/02تنص المادة  - 

- Voir l'article 02/03 du protocole 15. 
2
- Article 08/01 du protocole 15 stipuleque : '' Les amendements introduits par l'article 02 du présent 

protocole s'appliquent uniquement aux candidats figurant sur les listes soumises à l'assemblée 

parlementaire par les Hautes Parties contractantes, en vertu de l'article 22 de la convention, après l'entrée 

en vigueur du présent protocole''. 
3

 .149مرجع سابؽ، ص  األوربية لحقوؽ اإلنساف اإلتفاقيةبروتوكوالف جديداف مضافاف إلى محمد أميف الميداني،  - 
4
 - Rapport explicatif du protocole 15 

5
 - IBID 

6
 - Article 08/02 du protocole 15 stipule que : '' L’amendement introduit par l'article 03 du présent protocole 

ne s'applique pas aux affaires pendantes dans lesquelles l'une des parties s'est opposée, avant l'entrée en 
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بػػدخكؿ البركتككػػكؿ الخػػامس عشػػر حيػػز النفػػاذ، فإنػػو : ميمػػة المجػػوء إلػػى المحكمػػةتقمػػيص رابعػػا: 
األكربيػة ستسػتبدؿ فييػا عبػارة :" ... فػي  اإلتفاقيػةمػف  35/01منو، فإف المػادة  04كبمكجب المادة 

 1غضكف ستة أشير..."، بعبارة :"... في غضكف أربعة أشير...".

تقصير المدة لتقديـ الشككل أماـ المحكمة، لف تطبؽ إال بعد مػركر ميمػة سػتة  كلئلشارة فإف
افي بالميمػة حيز النفاذ، مف أجؿ السماح لممشػتكيف بأخػذ العمػـ الكػ 15أشير بعد دخكؿ البركتكككؿ 

 .2الجديدة

كأكضػػح التقريػػر التفسػػيرم، بػػأف ىػػذه المػػدة الجديػػدة ) ميمػػة األربعػػة أشػػير(، لػػيس ليػػا أثػػر 
رجعي، أم أنيا ال تطبؽ عمى القضايا التي ستنظر فييػا المحكمػة األكربيػة كالتػي تتعمػؽ بانتياكػات 

 .3صدرت بحقيا أحكاـ قضائية كطنية قبؿ دخكؿ البركتكككؿ حيز النفاذ

مف البركتكككؿ الخػامس عشػر، لتمغػي جممػة مػف البنػد  05جاءت المادة مسا: شروط المقبولية: خا
، كىػػذه الجممػػة ىػػي: " ... كشػػرط أال تػػرد ليػػذا السػػبب أم اإلتفاقيػػةمػػف  35مػػف المػػادة  03ب فقػػرة 

 4قضية لـ تنظر فييا محكمة كطنية مع مراعاة األصكؿ القانكنية."

ة سكؼ لف تعػالج القضػايا التػي ليسػت ليػا أىميػة، فػي الكقػت فيذا التعديؿ يبيف بأف المحكم
 اإلتفاقيػػػة، تتضػػػمنيا اإلنسػػػافحترامػػػا لحقػػػكؽ إالػػػذم لػػػف تتػػػأخر فيػػػو عػػػف النظػػػر فػػػي قضػػػية تتطمػػػب 

                                                                                                                                                         
vigueur du présent protocole, à une proposition d'une chambre de la cour de se dessaisir au profit de la 

grande chambre''. 
1

 .150مرجع سابؽ، ص  األوربية لحقوؽ اإلنساف اإلتفاقيةبروتوكوالف جديداف مضافاف إلى محمد أميف الميداني،  - 

- Article 04 du protocole 15 stipule que: '' A l'article 35, paragraphe 1, de la convention, les mots  '' dans un 

délai de six mois '' sont remplacés par les mots '' dans un délai de quatre mois'' 
-Voir la conférence sur l'avenir de la cour européenne des droits de l'homme, Déclaration de Brighton, Op.cit., 

paragraphe 15 (a , b). 

- Voir l'avis de la cour sur le projet de protocole n
0
 15 à la convention européenne des droits de l'homme, Op.cit., 

article 04. 
2
- Rapport explicatif du protocole 15. 

3
 .150مرجع سابؽ، ص  األوربية لحقوؽ اإلنساف اإلتفاقيةبروتوكوالف جديداف مضافاف إلى محمد أميف الميداني،  - 

- L'article 08/03 du protocole 15 stipule que : '' l'article 04 du présent protocole entrera en vigueur à l'expiration 

d'une période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent protocole. L'article 04 du présent protocole 

ne s'applique pas aux requêtes au regard desquelles la décision définitive au sens de l'article 35, paragraphe 01, 

de la convention a été prise avant la date d'entrée en vigueur de l'article 04 du présent protocole '' 
4
 - L'article 05 du protocole 15 stipule que : '' A l'article 35, paragraphe 03, alinéa b, de la convention, les mots   '' 

et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n' a pas été dûment examinée par un tribunal interne 

'' sont supprimés. 
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كسػيطبؽ إلغػاء ىػذه الجممػة بػدخكؿ البركتككػكؿ حيػز النفػاذ حسػب .1األكربية كبركتكككالتيػا المضػافة
 .15مف البركتكككؿ  08/04نص المادة 

كأحكػاـ نيائيػة كانتقاليػة لمبركتككػكؿ  09إلى  06جاءت المكاد مف  سادسا: أحكاـ نيائية وانتقالية:
شػركط دخػػكؿ البركتككػػكؿ حيػػز مبينػة شػػركط التكقيػػع كاالنضػػماـ كالتصػديؽ عمػػى البركتككػػكؿ، ككػػذا 

عاقدة في ، فإف البركتكككؿ مفتكح لمتكقيع مف طرؼ الدكؿ السامية المت06 المادة النفاذ.كحسب نص
كحسػب نػص .2، كذلؾ مػف أجػؿ التكقيػع، كالتصػديؽ كاالنضػماـ بإبػداء التحفظػات أك بػدكنيااإلتفاقية
حيػػػز النفػػػاذ يشػػػترط تصػػػديؽ كػػػؿ الػػػدكؿ  15مػػػف البركتككػػػكؿ، فإنػػػو لػػػدخكؿ البركتككػػػكؿ  07المػػػادة 

الشػػير الػػذم ، كيػػدخؿ البركتككػػكؿ حيػػز النفػػاذ فػػي اليػػـك األكؿ مػػف 3األكربيػػة اإلتفاقيػػةاألعضػػاء فػػي 
 أشير بعد تاريخ مكافقة ىذه الدكؿ األعضاء عمى االلتزاـ بو. 03يمي فترة انقضاء 

 المطمب الثاني

 عمؿ المحكمة األوربية بالتعاوف مع المحاكـ العميا الوطنيةر يتطو 

مػف  اإلنسػافاألكربيػة لحقػكؽ  اإلتفاقيػةجاء اعتماد البركتكككؿ السادس عشر المضػاؼ إلػى 
 اإلتفاقيػػػةبػػػيف المحػػػاكـ العميػػػا الكطنيػػػة فػػػي الػػػدكؿ األطػػػراؼ فػػػي كتعػػػاكف خمػػػؽ حػػػكار السػػػماح بأجػػػؿ 

تطبيقػا  اإلتفاقيػة، إضػافة إلػى السػير عمػى تطبيػؽ أحكػاـ كالمحكمة األكربية اإلنسافاألكربية لحقكؽ 
 لمبدأ التكامؿ.

استشػارية كما جاءت أحكاـ البركتكككؿ مكرسػة لحػؽ الػدكؿ األطػراؼ فػي التقػدـ بطمػب آراء 
األكربيػػػػػػة  اإلتفاقيػػػػػػةبشػػػػػػأف المسػػػػػػائؿ المتعمقػػػػػػة بتفسػػػػػػير كتطبيػػػػػػؽ أحكػػػػػػاـ  ،مػػػػػػف المحكمػػػػػػة األكربيػػػػػػة

 كالبركتكككالت الممحقة بيا.

                                                 
1

 .151مرجع سابؽ، ص  األوربية لحقوؽ اإلنساف فاقيةاإلتبروتوكوالف جديداف مضافاف إلى محمد أميف الميداني،   - 
2

 قد منع التحفظات. 15مف البركتكككؿ  06لئلشارة فإف التقرير التفسيرم لممادة  - 
- Par sa nature même, ce protocole d'amendement exclut la formulation de réserves. 

3
دكلػػػة صػػػادقت عميػػػو كىػػػي: أذربيجػػػاف، اسػػػتكنيا، ايرلنػػػدا   32دكلػػػة مػػػف بينيػػػا  43،  15فقػػػد كقعػػػت عمػػػى البركتككػػػكؿ  28/10/2016إلػػػى غايػػػة - 

ج ، سػػاف مػػاراف، سػػمكفاكيا، سكيسػػرا، ألبانيػػا، ألمانيػػا، أنػػدكرا، أرمينيػػا، بمغاريػػا، قبػػرص، الػػدانمارؾ ليشنشػػتايف، مكلػػدكفا، مكنػػاكك، الجبػػؿ األسػػكد، النػػركي
 كرجيا، ىنغاريا، مقدكنيا، ليتكانيا، ىكلندا، بكلكنيا، التشيؾ، ركمانيا، المممكة المتحدة، سربيا، السكيد، سكيسرا، تركيا.فنمندا، فرنسا، ج
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 اإلنسػافاألكربية لحقػكؽ  اإلتفاقيةكغيره مف البركتكككالت الممحقة ب ،16كقد مر البركتكككؿ 
 بمراحؿ سبقت اعتماده.

 اعتمػاد: مراحؿ الفرع األكؿ :ذا المطمب إلى فرعيف اثنيفكلدراسة ىذا البركتكككؿ، سنقسـ ى
 لتطوير عمؿ المحكمةالبروتوكوؿ  سيدخميا: التعديبلت التي الفرع الثاني، 00البروتوكوؿ 

 الفرع األوؿ

 مراحؿ اعتماد البروتوكوؿ السادس عشر

، فػػػي تقريػػػر لجنػػػة اإلنسػػػافالمحكمػػػة األكربيػػػة لحقػػػكؽ  إختصػػػاصقتػػػراح تكسػػػيع إتػػػـ تبنػػػي 
الحكماء التابعة لمجنة الكزراء، ككضع ىذا االقتراح في إطار مخطط عمؿ تـ تبنيو في القمة الثالثػة 

 2005مػػام  17ك  16لرؤسػػاء دكؿ كحككمػػات الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي مجمػػس أكربػػا فػػي كارسػػك يػػكمي 
 .نسافاإلاألكربية لحقكؽ  اإلتفاقيةمسألة فعالية آلية الرقابة في مف أجؿ معالجة 

كخمصت لجنة الحكماء إلى أنو مف الميـ تأسيس نظاـ مف خبللو تستطيع المحاكـ الكطنيػة 
 اإلتفاقيػػػةطمػػػب آراء استشػػػارية مػػػف المحكمػػػة األكربيػػػة،  حػػػكؿ المسػػػائؿ القانكنيػػػة المتعمقػػػة بتفسػػػير 
 كبركتكككالتيا، كذلؾ مف خبلؿ تسييؿ الحكار بيف القضاة كدعـ الدكر الدستكرم لممحكمة.

طمب اآلراء االستشارية، يككف فقط مف محاكـ الدرجة األخيرة، كال يكػكف لمػرأم االستشػارم ك 
، كقػػد تػػـ معالجػػة اقتػػراح لجنػػة الحكمػػاء مػػف طػػرؼ المجنػػة التكجيييػػة لحقػػكؽ 1لممحكمػػة قػػكة إلزاميػػة

 في مجمس أكربا. اإلنساف

ي الممحػػػػؽ فػػػػي البركتككػػػػكؿ الثػػػػان 1960كترجػػػػع فكػػػػرة طمػػػػب اآلراء االستشػػػػارية إلػػػػى عػػػػاـ 
، حيث أثيرت مسػألة طمػب اآلراء االستشػارية مػف طػرؼ المحكمػة اإلنسافاألكربية لحقكؽ  اإلتفاقيةب

49إلى  47األكربية في المكاد مف  اإلتفاقيةلكنيا قبمت بشكؿ جد  محدكد، كىي اآلف مدرجة في 
2. 

                                                 
1
 - Rapport explicatif du protocole 16. 

2
-  Rapport annuel 2013 de la cour européenne des droits de l'homme, page 11. 



 

- 233 - 

 

كتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف المػػؤتمر عػػالي المسػػتكل الػػذم عقػػد فػػي أزميػػر بتركيػػا حػػكؿ مسػػتقبؿ 
ي إعبلنػػػػو ، دعػػػػا لجنػػػػة الػػػػكزراء فػػػػ2011أفريػػػػؿ  27ك 26فػػػػي  اإلنسػػػػافالمحكمػػػػة األكربيػػػػة لحقػػػػكؽ 

النيائي، لمتفكير في إدخاؿ إجراء يسمح لممحػاكـ العميػا الكطنيػة، طمػب آراء استشػارية مػف المحكمػة 
كاجتيػػػػاد  اإلتفاقيػػػػة، كالتػػػػي ستسػػػػاىـ فػػػػي تكضػػػػيح نصػػػػكص اإلتفاقيػػػػةمػػػػؽ بتفسػػػػير كتطبيػػػػؽ فيمػػػػا يتع

المحكمػػة، كتعطػػي تكضػػيحات إضػػافية تسػػمح بمسػػاعدة الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي تجنػػب خركقػػات جديػػدة 
 ،كطمبت لجنة الكزراء مف المجنة التكجييية ، تقديـ مقترحات بيذا الخصكص.1اإلنسافلحقكؽ 

المكضػكع بشػكؿ مطػكؿ خػبلؿ التحضػير لممػؤتمر عػالي المسػتكل، حػكؿ كتمت مناقشػة ىػذا 
أفريػػػؿ  20ك 19مسػػػتقبؿ المحكمػػػة األكربيػػػة،  كالػػػذم انعقػػػد فػػػي المدينػػػة البريطانيػػػة برايتػػػكف يػػػكمي 

ير بركتكككؿ إختيػارم يضػاؼ إلػى كطالب المؤتمر في كثيقتو  النيائية، لجنة الكزراء بتحض 2012
، آراء استشػػارية اإلتفاقيػػةطمػػب المحػػاكـ الكطنيػػة فػػي الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي األكربيػػة، يتعمػػؽ ب اإلتفاقيػػة

 .2مف قبؿ المحكمة األكربية، تاركا أيضا لمجنة الكزراء إمكانية اعتماد ىذا البركتكككؿ

المجنػة  2012مػام  23، بتػاريخ 122كتبعا لمؤتمر برايتكف، كمفت لجنة الكزراء في دكرتيػا 
ضػػػػػير نػػػػػص البركتككػػػػػكؿ، كقامػػػػػت ىػػػػػذه األخيػػػػػرة باعتمػػػػػاد نػػػػػص ، بتحاإلنسػػػػػافالتكجيييػػػػػة لحقػػػػػكؽ 

 .3، كقدمتو لمجنة الكزراء2013مارس  22، في 77البركتكككؿ في دكرتيا 

كاعتمدت الجمعية البرلمانية بناء عمى اقتراح مف لجنػة الػكزراء، مشػركع البركتككػكؿ بحسػب 
 .2013جكاف  28في  285نص رأييا 

ىذا المشركع، كاعتماده كنص لمبركتكككؿ السػادس عشػر  كقاـ كزراء الدكؿ األطراؼ بدراسة
02/10/2013بتاريخ 

4. 

                                                 
1
-  Conférence à haut niveau sur l'avenir de la cour européenne des droits de l'homme, Izmir, Turquie, 26-27 avril 

2011. 
2

 .153مرجع سابؽ، ص  األوربية لحقوؽ اإلنساف اإلتفاقيةبروتوكوالف جديداف مضافاف إلى محمد أميػف الميداني،   - 
3
 - Rapport explicatif du protocole 16. 

4
 .154مرجع سابؽ ، ص  األوربية لحقوؽ اإلنساف اإلتفاقيةبروتوكوالف جديداف مضافاف إلى محمد أميف الميداني،  - 

- Voir aussi le rapport explicatif du protocole 16. 
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 لفرع الثانيا

 البروتوكوؿ لتطوير عمؿ المحكمة سيدخمياالتعديبلت التي 

تفاقيػة األكربيػة السػابقة المضػافة لئل تجاء البركتكككؿ السادس عشر، كغيره مف البركتكككال
، كقػػػد سػػػمح ىػػػذا البركتككػػػكؿ لممحػػػاكـ العميػػػا اإلتفاقيػػػة، بػػػبعض التعػػػديبلت ألحكػػػاـ اإلنسػػػافلحقػػػكؽ 

لؤلطػػػراؼ السػػػامية المتعاقػػػدة، بطمػػػب آراء استشػػػارية مػػػف المحكمػػػة حػػػكؿ المسػػػائؿ المتعمقػػػة أساسػػػا  
كالبركتككػػكالت  اإلنسػػافاألكربيػػة لحقػػكؽ  اإلتفاقيػػةبتفسػػير أك تطبيػػؽ الحقػػكؽ كالحريػػات الػػكاردة فػػي 

 بيا.الممحقة 

 فيما يمي: 16كتتمثؿ أىـ التعديبلت التي جاء بيا البركتكككؿ 

، وتعزيػػز تنفيػػذ اإلنسػػافتعزيػػز التعػػاوف بػػيف المحػػاكـ الوطنيػػة والمحكمػػة األوربيػػة لحقػػوؽ : أوال
 1األحكاـ تحقيقا لمبدأ التكامؿ.

الكطنيػػػة لمػػػدكؿ فيػػػدؼ البركتككػػػكؿ، ىػػػك السػػػماح بخمػػػؽ حػػػكار كتبػػػادؿ بػػػيف المحػػػاكـ العميػػػا 
المتعاقػػدة كالمحكمػػة كىػػذا مػػا كرد فػػي الفقػػرة الثالثػػة مػػف ديباجػػة البركتككػػكؿ، التػػي أشػػارت إلػػى دعػػـ 

تطبيقا لمبػدأ التكامػؿ  اإلتفاقيةالتعاكف بيف المحكمة كالمحاكـ الكطنية مف جية، كتعزيز تنفيذ أحكاـ 
 .2مف جية أخرل

 ثانيا: طمب اآلراء االستشارية

ىػػذه المسػػألة المتعمقػػة بتقػػديـ آراء استشػػارية، حيػػث  16مػػف البركتككػػكؿ  01تناكلػػت المػػادة 
عمػى أنػو :" لمييئػات العميػا فػي الػدكؿ األطػراؼ المتعاقػدة، إمكانيػة طمػػب آراء  01/01نصػت المػادة 

                                                 
1
 - Préambule du protocole 16: '' Les Etats membres … Considérant que l'extension de la compétence de la 

cour pour donner des avis consultatifs renforcera l'interaction entre la cour et les autorité nationales, et 

consolidera ainsi la mise en œuvre de la convention, conformément au principe de subsidiarité.'' 
2
 - L'avis de la cour sur le projet de protocole n

0
 16 à la convention élargissant la compétence de la cour afin de 

lui permettre de rendre des avis consultatifs sur l'interprétation de la convention, adopté par la cour plénière le 

06/05/2013, paragraphe 04. 
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 اإلنسػػػافاألكربيػػػة لحقػػػكؽ  اإلتفاقيػػػةلمتعمقػػػة بتفسػػػير مػػػكاد ستشػػػارية مػػػف المحكمػػػة حػػػكؿ المسػػػائؿ اإ
 كبركتكككالتيا كتطبيقيا".

أف إجػػراء طمػػب اآلراء االستشػػارية ىػػك إجػػراء اختيػػارم كلػػيس مػػف خػػبلؿ نػػص المػػادة، يتبػػيف 
 .1إلزامي، كبيذا المفيـك يمكف لممحكمة التي قدمت طمب استشارم أف تسحبو

كبينػػت نفػػس المػػادة السػػالفة الػػذكر، ماىيػػة المحػػاكـ كدرجاتيػػا، التػػي يمكػػف ليػػا التقػػدـ بطمػػب 
مف  10، حيث أككمت المادة 16مف البركتكككؿ  10اء استشارية، كذلؾ بالرجكع إلى نص المادة آر 

كقت التكقيع عمى البركتكككؿ، أك إيداع كثيقػة التصػديؽ، أك  اإلتفاقيةالبركتكككؿ لمدكلة الطرؼ في 
يئػػات االنضػػماـ، أك القبػػكؿ، كعػػف طريػػؽ إعػػبلف مكجػػو إلػػى األمػػيف العػػاـ لمجمػػس أكربػػا، تعيػػيف الي

القضائية الكطنية العميا التابعة ليا، التي يمكف أف تتقدـ بطمب اآلراء االستشارية لممحكمة، كأعطت 
 .2ليذه الدكلة الطرؼ إمكانية تعديمو في أم كقت تراه مناسبا 10أيضا المادة 

كيبػػيف التقريػػر التفسػػيرم لمبركتككػػكؿ، أف حصػػر طمػػب اآلراء االستشػػارية مػػف قبػػؿ المحػػاكـ 
مػػف  35ة العميػػا، ينسػػجـ مػػع قاعػػدة اسػػتنفاذ طػػرؽ الطعػػف الداخميػػة التػػي نصػػت عمييػػا المػػادة الكطنيػػ
، كما أنو يحد مف تدفؽ طمبػات المحػاكـ الكطنيػة المختمفػة الػدرجات إلػى 3في فقرتيا األكلى اإلتفاقية

المحكمػػة األكربيػػة لممطالبػػة بػػآراء استشػػارية، طالمػػا أف ىػػذه الييئػػات سػػتبقى محصػػكرة فػػي الييئػػات 
الكطنيػػة العميػػا، ممػػا سيسػػاعد فػػي تحديػػد ىػػذه الييئػػات، كيخفػػؼ كػػذلؾ مػػف تقػػديـ الطمبػػات مػػف قبػػؿ 

األكربيػة، كلكػف ال تطبػؽ  اإلتفاقيػةيا فػي أقػاليـ دكؿ أطػراؼ فػي ختصاصػاتإىيئات قضػائية تمػارس 
 .4كبركتكككالتيا المضافة اإلتفاقيةفييا أحكاـ ىذه 

                                                 
1
-  Rapport explicatif du protocole 16, article 01. 

2
 .155مرجع سابؽ، ص  األوربية لحقوؽ اإلنساف اإلتفاقيةبروتوكوالف جديداف مضافاف إلى محمد أميف الميداني،  - 

3
بعػد اسػتنفاذ سػبؿ االنتصػاؼ المحميػة، طبقػا لمبػادئ القػانوف  ال يجػوز التمػاس المحكمػة إالاألكربيػة عمػى :"  اإلتفاقيػةمػف  35/01تنص المادة  - 

 ".المتعارؼ عمييا عموما، وفي غضوف ستة أشير مف تاريخ صدور القرار الوطني النيائي الدولي

4
 .155مرجع سابؽ ، ص  األوربية لحقوؽ اإلنساف اإلتفاقيةبروتوكوالف جديداف مضافاف إلى محمد أميف الميداني،  - 
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مػػف المػػادة األكلػػى مػػف البركتككػػكؿ، أف يتعمػػؽ طمػػب اآلراء االستشػػارية  02كاشػػترطت الفقػػرة 
م لفرضػية أك لمكضػكع نظػرم بقضية تنظر فييػا المحكمػة، كبالتػالي ال يمكػف طمػب الػرأم االستشػار 

 .1لـ يسبؽ أف عرض عمى المحاكـ الكطنية
كاشترطت الفقرة الثالثة مف المادة األكلى، بعض الشركط اإلجرائية التي يجػب أف تتػكفر فػي 
الجيػػة التػػي تقػػدـ الطمػػب، كىػػي تقػػديـ األسػػباب التػػي دفعتيػػا لتقػػديـ طمػػب الػػرأم االستشػػارم مكضػػكع 

 .2الكطنية المعمكؿ بيا، كممخص لحجج أطراؼ القضية القضية، إضافة إلى القكانيف
كحسػػػػػب التقريػػػػػر التفسػػػػػيرم لمبركتككػػػػػكؿ، فػػػػػإف المحكمػػػػػة تتمقػػػػػى الطمبػػػػػات المتعمقػػػػػة بػػػػػاآلراء 
االستشػػارية بمغػػات أخػػرل إضػػافة إلػػى المغػػات الرسػػمية لممحكمػػة) الفرنسػػية كاالنجميزيػػة(، كىػػك نفػػس 

المحكمػػة، حيػث يمكػػف تقديمػو بمغػػات غيػر المغتػػيف  األسػمكب المتبػػع فػي تقػػديـ الشػكاكل الفرديػػة أمػاـ
 .3الرسميتيف

 : ثالثا: البت في اآلراء االستشارية
نجػد أف ميمػة البػت فػي قبػكؿ الػرأم االستشػارم أك رفضػو  02/01بالرجكع إلى نص المادة 

تعكد إلى مجمكعة مف خمسة قضاة مػف الغرفػة الكبػرل  01المقدـ إلى المحكمة تطبيقا لنص المادة 
، كيجػب عمػى ىػؤالء القضػاة أف يقػدمكا تعمػيبل فػي حػاؿ رفػض اإلنسػاففي المحكمة األكربية لحقػكؽ 

 الطمب.
ع مػػف التكاصػػؿ بػػيف المحػػاكـ الكطنيػػة ة تعميػػؿ رفػػض الطمػػب، فػػي السػػماح بنػػك تكمػػف أىميػػك 

كالمحكمة األكربية، كمػا أنػو يسػاعد عمػى تكجيػو ىػذه الييئػات  اإلتفاقيةالعميا في الدكؿ األطراؼ في 
 .4القضائية الكطنية، في الكقت الذم تسعى فيو لمحصكؿ عمى آراء استشارية مف المحكمة

                                                 
1
 - Rapport explicatif du protocole 16, paragraphe 10. 

 .155،156مرجع سابؽ،ص ص  األوربية لحقوؽ اإلنساف اإلتفاقيةبروتوكوالف جديداف مضافاف إلى محمد أميف الميداني،  أنظر -
2
 - Rapport explicatif du protocole 16, paragraphe 11. 

- Voir aussi l'avis de la cour sur le projet de protocole n
0
 16,Op.cit., paragraphe 08.  

3
 .156مرجع سابؽ ، ص  األوربية لحقوؽ اإلنساف اإلتفاقيةبروتوكوالف جديداف مضافاف إلى محمد أميف الميداني،  - 

- Voir aussi le rapport explicatif du protocole 16, paragraphe 13. 
4

 .156مرجع سابؽ ، ص  األوربية لحقوؽ اإلنساف اإلتفاقيةاف مضافاف إلى بروتوكوالف جديدمحمد أميف الميداني،   - 
- Voir le rapport explicatif du protocole 16, paragraphe 15. 

- Voir aussi l'avis de la cour sur le projet de protocole n
0
 16 , op cit , paragraphe 09.  



 

- 237 - 

 

بػأف الغرفػة الكبػرل لممحكمػة األكربيػة تعطػي آراء استشػارية بعػد قبػكؿ  02/02ة كبينت الماد
مف البركتكككؿ، أف تضـ  03فقرة  02كاشترطت المادة ، 1الطمب مف طرؼ مجمكعة الخمس قضاة

األكربيػة كالػذم  اإلتفاقيػةمجمكعة القضاة المشار إلييا في الفقػرة األكلػى، قاضػي الدكلػة الطػرؼ فػي 
ة القضػػػائية الكطنيػػػة التػػػي طمبػػػت الػػػرأم االستشػػػارم، أمػػػا فػػػي حالػػػة عػػػدـ تكاجػػػد ىػػػذا تتبػػػع لػػػو الييئػػػ

القاضي، أك في حاؿ تعذر مشاركتو يقـك رئيس المحكمة األكربية باختيار مف قائمة معػدة سػمفا مػف 
 اإلتفاقيػةمػف  26/04، كىذا اإلجػراء يشػبو اإلجػراء المنصػكص عميػو فػي المػادة 2ىذه الدكلة الطرؼ

 .3اإلنسافلحقكؽ األكربية 
مف البركتكككؿ فإنو  03حسب نص المادة :دور مفوض حقوؽ اإلنساف في مجمس أوربا: رابعا

كالتي تتبع  اإلتفاقيةفي مجمس أكربا، كالدكلة الطرؼ في  اإلنسافمف حؽ كؿ مف مفكض حقكؽ 
ليا الييئة القضائية الكطنية التي طمبت الرأم االستشارم، تقديـ مبلحظات مكتكبة تتعمؽ بيذا 
الطمب كالمشاركة في مداكالت المحكمة بخصكص طمب الرأم االستشارم، كال تعد ىذه المشاركة 

 .4إلزامية ليذه الدكلة الطرؼ
أم دكلة طرؼ في  نفس المادة فإف لرئيس المحكمة، كلحسف إدارة العدالة أف يدعك بكبحس

كأف  األكربيػػػة كليسػػػت طػػػرؼ فػػػي الػػػدعكل، أك أم شػػػخص إلػػػى تقػػػديـ مبلحظػػػات مكتكبػػػة اإلتفاقيػػػة
يشػػارؾ فػػي الجمسػػات، كىػػذا مػػا يعكػػس الكضػػعية الخاصػػة بتػػدخؿ طػػرؼ ثالػػث تطبيقػػا لػػنص المػػادة 

.كحسػػػب التقريػػػر التفسػػػيرم لمبركتككػػػكؿ فإنػػػو بإمكػػػاف المحكمػػػة، أف 5األكربيػػػة اإلتفاقيػػػةمػػػف  36/02
 .6تخصص جمسة عمنية في حاؿ قبكليا إلبداء رأم استشارم

                                                 
1
 - L'article 02/02 du protocole 16 stipule que: '' Lorsque le collège accepte la demande, la grande chambre 

rend un avis consultatif ''. 
2
 - L'article 02/03 du protocole 16 stipule que: '' Le collège et la grande chambre, visés aux paragraphes 

précédents, comprennent de plein droit le juge élu au titre de la haute partie contractante dont relève la 

juridiction qui a procédé à la demande. En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de 

siéger, une personne choisie par le président de la cour sur une liste soumise au préalable par cette partie 

siège en qualité de juge ''. 

 .156ص  مرجع سابؽ ، األوربية لحقوؽ اإلنساف اإلتفاقيةبروتوكوالف جديداف مضافاف إلى محمد أميف الميداني،  -
3

تمقائيػػا عضػػوا فػػي  إف القاضػػي المنتخػػب عػػف طػػرؼ متعاقػػد سػػاـ طػػرؼ فػػي المنازعػػة يكػػوف ": ىاألكربيػػة عمػػ اإلتفاقيػػةمػػف  26/04تػػنص المػػادة  - 
الدائرة الكبرى. في حاؿ غياب ىذا القاضي أو عدـ قدرتو عمى الحكـ، يقضي محمو شػخص بصػفة قػاض يختػاره رئػيس المحكمػة مػف ضػمف قائمػة 

 مقدمة إليو مسبقا مف الطرؼ المعني".
4

 .157مرجػع سابؽ ، ص  ؽ اإلنسػافاألوربيػة لحقػو اإلتفاقيةبػػروتوكوالف جػديػداف مضافػاف إلػى محمد أميػف الميداني،  - 
5
 - Voir le rapport explicatif du protocole 16, paragraphe 20. 

- Voir aussi l'article 03 du protocole 16. 
6
 - Voir le rapport explicatif du protocole 16, paragraphe 21. 
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يجب أف تكػكف ، مف البركتكككؿ أنو 04المادة أكضحت  :تعميؿ اآلراء االستشارية ونشرىا: خامسا
االستشػػارية مػف طػرؼ الييئػػات  اآلراءت اآلراء االستشػارية لممحكمػة األكربيػة معممػػة بخصػكص طمبػا

فػي حػاؿ عػدـ صػدكر الػرأم االستشػارم، كميػا األكربيػة، ك  اإلتفاقيػة القضائية في الدكؿ األطراؼ فػي
رأم المنفػرد بػال رأيو، أف يمحؽ اآلخريف، يحؽ لمقاضي الذم ال يتفؽ مع القضاة باإلجماعجزئيا،  أك

لػػة القضػػائية بػػالرأم االستشػػارم لممحكمػػة، ككػػذلؾ الدك تبمػػغ الييئػػة االستشػػارم لممحكمػػة، كيجػػب أف 
 االستشارية لممحكمة األكربية. يتـ نشر اآلراءالطرؼ التي تتبعيا ىذه الييئة، ك 

 عدـ إلزامية اآلراء االستشارية: سادسا

مف البركتكككؿ كاضػحة بنػزع الصػفة اإللزاميػة عػف اآلراء االستشػارية التػي  05كانت المادة 
 .اإلنسافاألكربية لحقكؽ  اإلتفاقيةبناء عمى ىيئة قضائية تابعة لدكلة طرؼ في  يمكف أف تقدميا

كلعمنا نتساءؿ عف سبب إعطاء ىيئة قضػائية إمكانيػة طمػب رأم استشػارم، كمػنح المحكمػة 
األكربية صبلحية اإلدالء بمثؿ ىذا الرأم، كمػف ثػـ عػدـ إلػزاـ ىػذه الييئػة كالدكلػة الطػرؼ التػي تتبػع 

 االستشارم؟ ميذا الرأىذه الييئة ب

إلزاميػػة الػػرأم االستشػػارم لممحكمػػة األكربيػػة لمييئػػة القضػػائية  ـكيعمػػؿ التقريػػر التفسػػيرم عػػد
 األخيػػرةالعميػػا الػػذم طمبتػػو، بػػأف ىػػدؼ ىػػذا الػػرأم ىػػك خمػػؽ فرصػػة حػػكار قػػانكني قضػػائي بػػيف ىػػذه 

تطبػػؽ ىػػذا الػػرأم فػػي أحكاميػػا القضػػائية حتػػى كلػػك لػػـ  أفكيمكػػف ليػػذه الييئػػات كالمحكمػػة األكربيػػة، 
 .يكف ممزما ليا

 : األحكاـ النيائية واالنتقاليةسابعا

، األحكػػػاـ النيائيػػػة كاالنتقاليػػػة 16تشػػػبو األحكػػػاـ النيائيػػػة كاالنتقاليػػػة لمبركتككػػػكؿ االختيػػػارم 
فإف  16البركتكككؿ مف 07/01الذم تطرقنا إليو سمفا، حيث أنو ككفقا لنص المادة  15لمبركتكككؿ 

، مػع عػدـ الػتحفظ عنػد التصػديؽ اإلتفاقيػةالبركتكككؿ مفتكح لمتكقيع لؤلطراؼ السامية المتعاقػدة فػي 
                                                                                                                                                         

 .157مرجػع سابؽ ،ص  األوربيػة لحقػوؽ اإلنسػاف اإلتفاقيةبػػروتوكوالف جػديػداف مضافػاف إلػى محمد أميػف الميداني،  أنظر -
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 أك القبػػػكؿ، أك المكافقػػػة، كمفتػػػكح كػػػذلؾ لمتكقيػػػع مػػػع الػػػتحفظ عنػػػد التصػػػديؽ، أك القبػػػكؿ، أك المكافقػػػة
 02القبكؿ، أك المكافقة، كفقا لمفقرة  تبعيا تصديؽ، أك قبكؿ أك مكافقة. كتكدع كثائؽ التصديؽ، أككي

 مف نفس البركتكككؿ لدل األميف العاـ لمجمس أكربا. 07مف المادة 

حيز النفاذ يشترط  16مف البركتكككؿ، فإنو لدخكؿ البركتكككؿ  08/01كحسب نص المادة 
مػف البركتككػكؿ، كيػدخؿ  07حسػب نػص المػادة  1األكربيػة اإلتفاقيػةدكؿ األعضاء فػي  10تصديؽ 

أشػػير بعػػد تػػاريخ  03البركتككػػكؿ حيػػز النفػػاذ فػػي اليػػـك األكؿ مػػف الشػػير الػػذم يمػػي فتػػرة انقضػػاء 
 دكؿ أعضاء عمى االلتزاـ بو. 10مكافقة 

، كالتي تعبر الحقا عف رغبتيا بااللتزاـ بيػذا البركتككػكؿ، يػدخؿ اإلتفاقيةكالدكلة الطرؼ في 
فػػي اليػػـك األكؿ مػػف الشػػير الػػذم يمػػي  08/02يػػر حيػػز النفػػاذ فػػي حقيػػا، بمقتضػػى المػػادة ىػػذا األخ

تاريخ تعبيرىا عف مكافقتيا عمى االلتػزاـ بػالبركتكككؿ حسػب مػا نصػت انقضاء فترة ثبلثة أشير بعد 
مف البركتكككؿ أم تحفظ عمى مػكاده، كبحسػب مػا نصػت  09كحظرت المادة منو،  07عميو المادة 
مف البركتكككؿ فإف  11لنص المادة  اكتطبيق.2اإلنسافاألكربية لحقكؽ  اإلتفاقيةمف  57دة عميو الما

األميف العاـ لمجمس أكربا، يقـك بتبميغ كػؿ الػدكؿ األعضػاء فػي مجمػس أكربػا، كالػدكؿ األطػراؼ فػي 
، كمػا ، بكػؿ تكقيػع، كبإيػداع كػؿ كثيقػة تصػديؽ أك قبػكؿ أك مكافقػةاإلنسػافاألكربيػة لحقػكؽ  اإلتفاقية

، كبكػؿ تصػريح تطبيقػا لػنص  08يبمغيـ بتػاريخ دخػكؿ البركتككػكؿ حيػز النفػاذ تطبيقػا لػنص المػادة 
 ، كأخيرا بكؿ عمؿ، أك تبميغ أك تصريح لو عبلقة بالبركتكككؿ.10المادة 

لحقػػكؽ  األكربيػػة اإلتفاقيػػةالمضػػافيف إلػػى  16ك  15يتبػػيف مػػف خػػبلؿ دراسػػة البركتككػػكليف  
، سػتعرؼ تطػكرا كتحسػنا خاصػة مػع التعػديبلت التػي اإلنسػاف، أف المحكمة األكربية لحقػكؽ اإلنساف

 ألحكػػاـفكػػبل البركتككػػكليف يقػػدماف إضػػافات فػػي حػػاؿ دخكلػػو حيػػز النفػػاذ،  15ككػػكؿ سػػيدخميا البركت
قػػػػد أدخػػػػؿ تعػػػػديبلت فيمػػػػا يتعمػػػػؽ  15، حيػػػػث نجػػػػد البركتككػػػػكؿ اإلنسػػػػافاألكربيػػػػة لحقػػػػكؽ  اإلتفاقيػػػػة

                                                 
1

عميػو كىػي: سػاف مػارينك، سػمكفينيا، ألبانيػا، فنمنػدا  صػادقت دكؿ 06دكلػة مػف بينيػا  14،  16كقعت عمى البركتكككؿ  28/10/2016إلى غاية   - 
 جكرجيا، ليتكانيا.

2
 - L'article 09 du protocole 16 stipule que: '' Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent 

protocole au titre de l'article 57 de la convention. ''   
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، فػػػي نيايػػػة ديباجػػػة القضػػػائي، حيػػػث انػػػو يعػػػزز مبػػػدأ التكامػػػؿ كمبػػػدأ ىػػػامش التقػػػدير صختصػػػاباإل
األكربية، إضافة إلى تعديؿ آلية انتخاب القضػاة  كتقصػير ميمػة تقػديـ الشػكاكل إلػى أربعػة  اإلتفاقية

أشػػػير، إضػػػافة إلػػػى إلغػػػاء حػػػؽ األطػػػراؼ فػػػي االعتػػػراض عمػػػى التنػػػازؿ لصػػػالح الغرفػػػة الكبرل.كمػػػا 
الحػػؽ فػػي التقػػدـ  اإلتفاقيػػةلمييئػػات القضػػائية العميػػا فػػي الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي  16تككػػكؿ أعطػػى البرك 

بطمػػػػب آراء استشػػػػارية مػػػػف المحكمػػػػة األكربيػػػػة بشػػػػأف المسػػػػائؿ المتعمقػػػػة بتفسػػػػير كتطبيػػػػؽ الحقػػػػكؽ 
 األكربية كالبركتكككالت الممحقة بيا. اإلتفاقيةكالحريات المنصكص عمييا في 

ىك بركتكككؿ اختيارم، أم أف مكاده  16كليف في أف البركتكككؿ كيكمف الفرؽ بيف البركتكك
، كليسػػت جػػزءا منيػػا. كىػػك مػػا يسػػمح لدكلػػة اإلنسػػافاألكربيػػة لحقػػكؽ  اإلتفاقيػػةمكممػػة، إضػػافية لمػػكاد 

صادقت عمى ىذا البركتكككؿ في مرحمػة أكلػى أف تتنصػؿ منػو فػي مرحمػة الحقػة مػف دكف أف يػؤثر 
 15، كىػػذا عمػػى عكػػس البركتككػػكؿاإلنسػػافاألكربيػػة لحقػػكؽ  إلتفاقيػػةا ىذلػػؾ عمػػى التزاماتيػػا بمقتضػػ

كما يكمف الفرؽ بيف البركتكككليف في األحكاـ النيائية كاالنتقاليػة، حيػث يشػترط لػدخكؿ البركتككػكؿ 
 16، بينمػػا يكفػػي لػػدخكؿ البركتككػػكؿ اإلتفاقيػػةحيػػز النفػػاذ مصػػادقة جميػػع الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي  15

 .1حيز النفاذدكؿ ليدخؿ  10مصادقة 

  

                                                 
1

 .160مرجػع سابؽ ، ص  األوربيػة لحقػوؽ اإلنسػاف اإلتفاقيةبػػروتوكوالف جػديػداف مضافػاف إلػى محمد أميػف الميداني،  - 
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 الفصؿ الثاني

 المحكمة األمريكية لحقوؽ اإلنساف
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نسػاف فػي أمريكػا، كالتػي كرسػتيا تعد المحكمػة األمريكيػة الجيػاز القضػائي لحمايػة حقػكؽ اإل
كالصػػككؾ األمريكيػػة األخػػرل ذات الصػػمة بحقػػكؽ  1969لحقػػكؽ اإلنسػػاف لعػػاـ  األمريكيػػة اإلتفاقيػػة
 أف، كيظيػػػر ذلػػػؾ فػػػي األمريكيػػػةالمجنػػػة  لعمػػػؿ، كيعتبػػػر عمػػػؿ المحكمػػػة األمريكيػػػة مكمػػػبل اإلنسػػػاف
ال تنظر في الشكاكل كالمراسبلت المقدمة إلييا مف الدكؿ كالمجنػة األمريكيػة، إال  األمريكيةالمحكمة 

 .اإلتفاقيةالمجنة، كالمحددة بمكجب نصكص  أماـالكاجب اتخاذىا  اإلجراءاتبعد استنفاذ 

فريقيػة، كذلػؾ المحكمػة األكربيػة كاإل إختصػاصالمحكمػة األمريكيػة عػف  إختصاصكيختمؼ 
زامػػي اتجػػاه الػػدكؿ التػػي صػػادقت عمػػى لإ إختصػاصالمحكمػػة األكربيػػة ىػػك  إختصػػاصمػف حيػػث أف 

إلزامػػػي فيمػػػا  إختصػػػاصالمحكمػػػة اإلفريقيػػػة ىػػػك  إختصػػػاصالبركتككػػػكؿ المنشػػػأ لممحكمػػػة، كمػػػا أف 
المحكمػػػػة األمريكيػػػػة فيػػػػك  إختصػػػػاصيخػػػػص الػػػػدكؿ كاختيػػػػارم فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بشػػػػكاكل األفػػػػراد، أمػػػػا 

ال  اإلتفاقيػػةمػػف  45المجنػػة األمريكيػػة، التػػي بمكجػػب المػػادة  إختصػػاصاختيػػارم يشػػبو  إختصػػاص
المجنػػة، كىػػك نفػػس األمػػر بالنسػػبة لممحكمػػة  إختصػػاصيا، إال مػػف خػػبلؿ اعتػػراؼ بإختصاصػػينعقػػد 

قد أعمنت بالنزاع  إال إذا كانت الدكؿ األطراؼ المعنية  ،يا في قضية معينةإختصاصلتي ال ينعقد ا
 إختصػػاص األخػػرل اإلقميميػػةكغيرىػػا مػػف المحػػاكـ  األمريكيػػةكلممحكمػػة ، المحكمػػة إختصػػاصقبػػكؿ 

ختصػاصقضائي، يشمؿ القضايا المقدمة إلييا مف المجنة كالدكؿ األعضاء، ك   م يعػداستشػارم الػذ ا 
 األكسع مقارنة بالمحاكـ اإلقميمية األخرل.

كلمتفصػيؿ أكثػػر حػػكؿ المحكمػػة األمريكيػة، سنقسػػـ ىػػذا الفصػػؿ إلػى ثػػبلث مباحػػث، المبحػػث 
، المبحػث الثالػث المحكمػة إختصاصػاتتطػور ، المبحث الثػاني تنظيـ وسير أعماؿ المحكمةاألكؿ 

 .اإلجراءات المتبعة أماـ المحكمة
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 المبحث األوؿ

 المحكمة األمريكية وسير أعمالياتنظيـ 

، تتكػػكف مػػف قضػػاة يتكلػػكف األخػػرل اإلقميميػػةالمحكمػػة األمريكيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف كالمحػػاكـ 
ميمػػػة الفصػػػؿ فػػػي القضػػػايا المطركحػػػة أماميػػػا، سػػػكاء مػػػا تعمػػػؽ منيػػػا بالشػػػكاكل الػػػكاردة مػػػف الػػػدكؿ 

ا تتػػػػألؼ المحكمػػػػة مػػػػف قمػػػػـ األطػػػػراؼ أك المجنػػػػة، كمػػػػا يتكلػػػػكف ميمػػػػة إبػػػػداء اآلراء االستشػػػػارية، كمػػػػ
ميػا تجتمػع المحكمػة فػي شػكؿ االمحكمة الذم يسير عمى حسف سير أعماؿ المحكمة، كلقياميا بمي

 دكرات عادية أك غير عادية عمى حسب الحاجة لذلؾ.

كلتكضػػيح تنظػػػيـ المحكمػػػة كسػػػير أعماليػػا، سنقسػػػـ ىػػػذا المبحػػػث إلػػى مطمبػػػيف، نتنػػػاكؿ فػػػي 
 .سير أعماؿ المحكمة، كفي المطمب الثاني تنظيـ المحكمةالمطمب األكؿ 

 المطمب األوؿ

 ةػػػػػػػػػػـ المحكمػػػػػػػػػػػتنظي

تتككف المحكمة األمريكية مف قضاة يتكلكف الفصؿ في القضايا المقدمة إلييا، كيجب أف 
، كما تتككف المحكمة مف رئيس كنائب لو لمسير اإلتفاقيةيتمتعكا بمجمكعة مف الصفات حددتيا 

ئاسة المحكمة كتسييرىا، إضافة عمى قمـ المحكمة كقمـ المحكمة المساعد كالذيف يتكلكف عمى ر 
 القياـ بعديد المياـ بمكجب النظاـ الداخمي لمجنة أك بالمياـ التي يكمفكف بيا مف المحكمة.

كلتكضيح تنظيـ المحكمة األمريكية، سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف، نتناكؿ في الفرع 
 .رئاسة وقمـ المحكمةكفي الفرع الثاني  ،القضاةاألكؿ 
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 الفرع األوؿ

 اةػػػػػػػػػالقض

مػػػف مػػػكاطني الػػػدكؿ األعضػػػاء فػػػي قضػػػاة  07مػػػف  األمريكيػػػةتتكػػػكف المحكمػػػة عػػػدد القضػػػاة: أوال: 
، كيشػبو تكػكيف المجنػة 1تشبو المجنة األمريكيػة فػي تشػكيمياكبيذا التشكيؿ نجد أف المحكمة المنظمة 
كالمحكمػػة مػػف حيػػث التسػػاكم فػػي عػػدد األعضػػاء، المجنػػة كالمحكمػػة اإلفػػريقيتيف فكبلىمػػا األمريكيػػة 
 كػػكف ىػذه األخيػرة تتكػػكف مػف قضػػاة، المحكمػة األكربيػة ، كذلػؾ عمػى خػػبلؼ عضػػك 11تتكػكف مػف 

األكربيػػة، كبػذلؾ يكػكف عػػدد قضػاة المحكمػػة األكربيػة ىػػك  اإلتفاقيػةينتمػكف إلػى الػػدكؿ األعضػاء فػػي 
 .اإلتفاقيةنفسو عدد الدكؿ المصادقة عمى 

، فػإف القضػاة يجػب أف األمريكية لحقكؽ اإلنساف اإلتفاقيةمف  52: كفقا لنص المادة صفاتيـثانيا: 
اف حقػػكؽ يككنػػكا مػػف بػػيف الفقيػػاء، كيتمتعػػكف بصػػفات خمقيػػة عاليػػة كمشػػيكد ليػػـ بالكفػػاءة فػػي ميػػد

اإلنسػػػاف، كيممكػػػكف المكاصػػػفات المطمكبػػػة لممارسػػػة أعمػػػى الكظػػػائؼ القضػػػائية بحسػػػب قػػػانكف دكلػػػة 
 جنسيتيـ أك الدكلة التي ترشحيـ.

الجمعيػػة العامػػة قضػػاة المحكمػػة بػػاالقتراع السػػرم، كذلػػؾ باألغمبيػػة  تنتخػػب: انتخػػاب القضػػاة: ثالثػػا
نتخػاب القضػاة مػف قائمػة تقػدميا الػدكؿ تضػـ إ ، كيػتـاإلتفاقيػةطمقة ألصكات الدكؿ األطراؼ فػي الم

نتخػػابيـ مػػف مػػكاطني الدكلػػة التػػي المقترحػػة أك أيػػة دكلػػة أخػػرل إثبلثػػة مرشػػحيف كحػػد أقصػػى، كيػػتـ 
حػد ىػؤالء أمرشػحيف، فػإف  03عضك فػي منظمػة الػدكؿ األمريكيػة، كعنػدما تقتػرح الدكلػة الئحػة مػف 

 .2التي اقترحت القائمةعمى األقؿ يجب أف يككف مكاطنا مف دكلة غير تمؾ 

 اإلتفاقيػػةأنػػو عنػػد بػػدء نفػػاذ ىػػذه  عمػػى اإلتفاقيػػةت أمػػا عػػف طريقػػة ترشػػيح القضػػاة، فقػػد نصػػ
يكمػا أسػماء  90ـ، خػبلؿ تقػد أفمػف كػؿ دكلػة طػرؼ  لمنظمػة الػدكؿ األمريكيػة خطيػايطمب األمػيف 

                                                 
1

أعضاء يتمتعكف بصفات خمقية عالية  07مف اإلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف تنص عمى أف:" المجنة األمريكية تتككف مف  34المادة  - 
 كمشيكد ليـ بالكفاءة في ميداف حقكؽ اإلنساف"

2
 مف اإلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف 53المادة  - 
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بأسػماء المرشػحيف  لعضكية المحكمة األمريكيػة لحقػكؽ اإلنسػاف، كيعػد األمػيف العػاـ قائمػة مرشحييا
يكمػا عمػى األقػؿ مػف  30المقترحيف بالترتيب األبجدم، كيحيؿ نسخا عنيا إلى الدكؿ األطػراؼ قبػؿ 

 .1مكعد الدكرة المقبمة لمجمعية العامة

نتخاب القضػاة حػددت بسػتة إفإف مدة  ،اإلتفاقيةمف  54/01كفقا لنص المادة : مدة العضوية: رابعا
نتخػاب األكؿ قضػاة مػف المنتخبػيف فػي اإل 03أف تنتيػي مػدة ات قابمة لمتجديد مػرة كاحػدة، عمػى سنك 
القرعػة فػي الجمعيػة العامػة فػكر اإلنتيػاء مػف سنكات، كتحػدد أسػماء أكلئػؾ القضػاة الثبلثػة ب 03بعد 
 نتخاب.اإل

ر ليحػػؿ محػػؿ قػػاض لػػـ تنيػػػي كاليتػػو، يكمػػؿ كاليػػة ىػػذا األخيػػر، كيسػػػتم بكالقاضػػي المنتخػػ
القضاة في منصبيـ حتى انتيػاء كاليػتيـ، كلكػنيـ يسػتمركف فػي ميمػتيـ بالنسػبة لمقضػايا التػي كػانكا 

سػػػتبداليـ بالقضػػػاة المنتخبػػػيف إقػػػد باشػػػركا النظػػػر فييػػػا كال تػػػزاؿ عالقػػػة، كفػػػي ىػػػذه الحالػػػة ال يجػػػكز 
 .2حديثا

 ة حػدكثفي حالعمى أنو  2009مف النظاـ الداخمي لممحكمة لعاـ  17/01نصت المادة  ك
سػػػتبدالو سػػػكاء بالقاضػػػي الػػػذم تػػػـ إىػػػذا األخيػػػر يػػػتـ سػػػتقالة، فػػػإف مػػػانع ألحػػػد القضػػػاة كالكفػػػاة أك اإل

نتخابػػػو ليحػػػؿ محػػػؿ القاضػػػي الػػػذم حػػػدث لػػػو مػػػانع، أك اسػػػتبدالو بقػػػاض مػػػف بػػػيف القضػػػاة الجػػػدد إ
 المنتخبيف في نياية عيدة ىذا األخير.

ذا كاف  المحكمػة  أمػاـقػاء فػي القضػية المرفكعػة حد القضاة مكاطنا مف أم مػف الػدكؿ الفر أكا 
ذا كاف أحد القضاة المكمفػيف بػالنظر فػي قضػية مػا 3فإنو يحتفظ بحقو في النظر في تمؾ القضية ، كا 

فػػي القضػػية، يمكػػف ألم دكلػػة أخػػرل فريػػؽ فػػي القضػػية أف تعػػيف  مكاطنػػا مػػف إحػػدل الػػدكؿ الفرقػػاء
ذا لػػـ يكػػف بػػيف Ad Hocشخصػػا تختػػاره بنفسػػيا، ليػػنظـ إلػػى المحكمػػة بصػػفتو قػػاض خػػاص  ، كا 

القضاة المكمفيف بالنظر في قضية ما مكاطنا مف أم مف الدكؿ الفرقاء في القضية، يمكف لكػؿ تمػؾ 
                                                 

1
 األمريكية لحقكؽ اإلنسافمف اإلتفاقية  81المادة  - 

2
 مف اإلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف 03، 54/02المادة  - 

3
 مف اإلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف 55/01المادة   - 
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بكاسػطة  –، فإف رئيس المحكمػة يقػـك األخيرتيفلتيف ، كفي ىاتيف الحا1الدكؿ أف تعيف قاض خاص
يػـك  30بإعبلـ الدكؿ ليذه المكاد كبإمكانيما تعييف قػاض خػاص، كذلػؾ خػبلؿ ميمػة  -قمـ المحكمة

 .2مف تاريخ التبميغ بالشككل

ذا كػػػاف  مصػػػمحة مشػػػتركة، فػػػإف الػػػرئيس يعمميػػػـ  اإلتفاقيػػػةمػػػف دكلتػػػيف أطػػػراؼ فػػػي  ألكثػػػركا 
ذا  10اص مشػترؾ بيػنيـ، كذلػؾ حسػب نػص المػادة بإمكانيػة تعيػيف قػاض خػ مػف نظػاـ المحكمػػة، كا 

بقبكليا تعييف قاض  يـك سالفة الذكر، كلـ تقـ أم مف الدكؿ بإعبلـ رئيس المحكمة 30انتيت ميمة 
يػػـك المكاليػػة، كبانتيػػاء ىػػذه  15يمكػػف ألم دكلػػة مػػنيـ أف تقتػػرح قػػاض خػػاص خػػبلؿ  فإنػػوخػػاص 

  3المرشػػحيف، يختػػار الػػرئيس قػػاض خػػاص مشػػترؾ كيعمػػـ األطػػراؼ الميمػػة، ككػػاف ىنػػاؾ العديػػد مػػف
 .4الخاص بأداء القسـ في أكؿ جمسة مخصصة لمعالجة القضية التي تـ تعيينو فييا يكيقـك القاض

 : ستقبللية وحصانات وامتيازات القضاةإخامسا: 

ستقبللية التي يجػب أف األمريكية لحقكؽ اإلنساف، إلى اإل اإلتفاقيةأشارت  ستقبللية القضاة:إ -10
التػػػي تػػػنص عمػػػى أف  اإلتفاقيػػػةمػػػف  71يتمتػػػع بيػػػا قضػػػاة المحكمػػػة، كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ نػػػص المػػػادة 

 .ستقبللية أك تجرد القاضيؽ مع أم نشاط آخر قد يؤثر عمى اإلمنصب القاضي ال يتف

األمريكيػة لحقػكؽ اإلنسػاف عمػى  اإلتفاقيػةمػف  70نصػت المػادة  حصانات وامتيػازات القضػاة: -10
قضاة المحكمػة يتمتعػكف بالحصػانات كاالمتيػازات الممنكحػة لممثمػيف الدبمكماسػييف حسػب القػانكف  أف

متيػػػػازات الضػػػػركرية ألداء ؿ ممارسػػػػتيـ لكظػػػػائفيـ الرسػػػػمية باإلالػػػػدكلي، إضػػػػافة عمػػػػى تمػػػػتعيـ خػػػػبل
كاجبػػػاتيـ، كال يجػػػكز فػػػي أم كقػػػت مػػػف األكقػػػات تحميػػػؿ القضػػػاة مسػػػؤكلية القػػػرارات أك اآلراء التػػػي 

 تصدره خبلؿ ممارستيـ لكظائفيـ.

  

                                                 
1

 مف اإلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف 02، 55/01المادة  - 

2
 نسافمف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لحقكؽ اإل 19/01المادة  - 

3
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف 19/02لمادة ا - 

4
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف 19/05لمادة ا - 
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 الفرع الثاني

 ـ المحكمةػػػػػػػػػػػػقمة و ػػػػػرئاس

 : تتككف رئاسة المحكمة مف رئيس المحكمة كنائبو. رئاسة المحكمة أوال:
: تعيف المحكمة األمريكية رئيسا ليا كنائبا لو، كينتخػب الػرئيس كنائػب الرئيس ونائبو نتخابإ -10

الرئيس لمدة سنتيف قابمة لمتجديد، كتبدأ عيدتيـ مف أكؿ يػـك مػف أكؿ دكرة، كيػتـ انتخػابيـ بػاالقتراع 
أصػكات عمػى األقػؿ  04السرم، مف القضاة الدائميف كالحاضريف، كاألعضاء الذيف يحصػمكف عمػى 

ذا لػػػـ يحصػػػؿ أم عضػػػك عمػػػى إىػػػـ الػػػذيف يػػػتـ  أصػػػكات يعػػػاد التصػػػكيت باألغمبيػػػة  04نتخػػػابيـ، كا 
كبػػر عػػدد لؤلصػػكات، كفػػي حالػػة تعػػادؿ أنتخػػاب القاضػػياف المػػذاف يحصػػبلف عمػػى إالبسػػيطة، كيػػتـ 
 .1نتخاب القاضي الذم لو األقدميةإاألصكات، يتـ 

 وظائؼ رئيس المحكمة ونائبو:  -10

مجمكعػة مػف الميػاـ حػددتيا األمريكيػة، يتكلى رئيس المحكمػة : وظائؼ رئيس المحكمة – 10-10
مػػػف النظػػػاـ الػػػداخمي لممحكمػػػة، حيػػػث يتػػػكلى رئػػػيس المحكمػػػة تمثيػػػؿ المحكمػػػة، كتػػػرأس  04المػػػادة 

إلػػى المحكمػػة  أشػػير 06كػػؿ كيقػػدـ الػػرئيس تقريػػرا  ،المحكمػػة  أعمػػاؿالجمسػػات، إضػػافة إلػػى تسػػيير 
قيػػاـ بجميػػع الميػػاـ المككمػػة لػػو بمكجػػب نظػػاـ المحكمػػة كمػػا يتػػكلى العػػف أنشػػطتو كػػرئيس المحكمػػة، 

كيمكػػف لػػرئيس المحكمػػة فػػي بعػػض القضػػايا أف يككػػؿ ميمػػة  كالنظػػاـ الػػداخمي لممحكمػػة، كالمحكمػػة،
 .تمثيؿ المحكمة إلى نائبو أك إلى أحد القضاة، أك لقمـ المحكمة، أك مساعد قمـ المحكمة

ة باستخبلؼ رئيس المحكمة في حالة : يقـك رئيس المحكموظائؼ نائب رئيس المحكمة – 10-10
كجػػكد مػػانع مؤقػػت لػػو أك دائػػـ، كفػػي ىػػذه الحالػػة األخيػػرة، تنتخػػب المحكمػػة نائػػب رئػػيس إلكمػػاؿ مػػا 
تبقى مف العيدة، كنفس اإلجراءات تتبع في حالة كجػكد مػانع لنائػب الػرئيس، كفػي حالػة كجػكد مػانع 

ريف حسػب تػرتيبيـ المنصػكص عميػو فػي لمرئيس كنائبو معا، فػإف مياميمػا تككػؿ ألحػد القضػاة اآلخػ
 .2مف النظاـ األساسي لممحكمة 13المادة 

                                                 
1

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف. 03لمادة ا - 
2

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف. 05لمادة ا - 
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 تتككف المحكمة مف قمـ المحكمة كقمـ المحكمة المساعد.ثانيا: قمـ المحكمة: 
 أفكيجػػب قمػػـ المحكمػػة، : تقػػـك المحكمػػة األمريكيػػة بانتخػػاب ومسػػاعدهتعيػػيف قمػػـ المحكمػػة  -10

بالمعػػارؼ القانكنيػػة البلزمػػة لشػػغؿ ىػػذا المنصػػب، كأف يػػتقف لغػػات عمػػؿ المحكمػػة  شػػحيفر الم يتمتػػع
سػنكات قابمػة لمتجديػد، كذلػػؾ  05كتكػكف لػو خبػرة لممارسػة كظائفػو، كيػتـ انتخػاب قمػـ المحكمػة لمػدة 

 .1قضاة عمى األكثر باالقتراع السرم 04بأغمبية 

ؼ قمػـ المحكمػة، كيقػـك بمسػػاعدتو قتراحػػو مػف طػر إفيػتـ ، المسػاعد قمػـ المحكمػةل أمػا بالنسػبة
في أداء كظائفو أك استخبلفو في حاؿ كجكد مانع، كفي حالة عدـ استطاعة قمػـ المحكمػة كمسػاعده 

كيػػؤدم كػػؿ مػػف الػػرئيس ، 2عمػػى القيػػاـ بمياميمػػا، يقػػـك رئػػيس المحكمػػة بتعيػػيف قمػػـ محكمػػة كمكمػػؼ
، كيػػتـ ذلػػؾ أمػػاـ قبػػؿ بػػدء أعماليمػػااإلعػػبلف الرسػػمي يقػػدـ كػػؿ منيمػػا اليمػػيف القػػانكني، أك  كمسػػاعده

بمكجػػب ذلػػؾ يمتزمػػاف بالقيػػاـ بمياميمػػا بكػػؿ إخػػبلص كاحتػػراـ السػػرية، كيػػؤدم قمػػـ رئػػيس المحكمػػة، ك 
المحكمة المكمؼ مف رئيس المحكمة نفس القسـ، أك يقدـ نفس التصريح أماـ الرئيس، بمكجبو يمتـز 

س يقػػدـ ذلػػؾ اليمػػيف أمػػاـ قمػػـ المحكمػػة أك بالقيػػاـ بكظائفػػو كاحتػػراـ السػػرية، كفػػي حػػاؿ غيػػاب الػػرئي
 .3مساعده

النص عمػى  األمريكيةمف النظاـ الداخمي لممحكمة  10تضمنت المادة قمـ المحكمة:  وظائؼ -10
 بما يمي: قمـ المحكمة كالمتمثمة في القياـبالمياـ المنكطة 

 كاألكامر كالقرارات األخرل لممحكمة. ةستشاريتبميغ األحكاـ كاآلراء اإل -

 السير عمى سير إدارة المحكمة كفقا لتعميمات الرئيس. -

 تحضير مشاريع برنامج العمؿ. -

 تخطيط كتكجيو كتنسيؽ عمؿ فريؽ المحكمة. -

 القياـ بالمياـ المككمة لو مف طرؼ رئيس المحكمة. -

  

                                                 
1

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف 07لمادة ا - 

2
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف 08لمادة ا - 

3
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف 09لمادة ا - 
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 المطمب الثاني

 اؿ المحكمةػػػػػػػػػػير أعمػػػػػػػس

 أثناء قياميا بمياميا دكرات عادية كدكرات غير عادية األمريكيةتعقد المحكمة 

 رع األوؿػػػػػػػالف

 ةػػػدورات المحكم

تعقػػد المحكمػػة األمريكيػػة خػػبلؿ السػػنة الػػدكرات العاديػػة التػػي تراىػػا ضػػركرية  أوال: الػػدورات العاديػػة:
ت االسػػتثنائية لمقيػػاـ بمياميػػا، كذلػػؾ بالتػػاريخ المحػػدد سػػمفا فػػي الػػدكرة العاديػػة السػػابقة، كفػػي الحػػاال

 .1يمكف لرئيس المحكمة بالتشاكر مع المحكمة تعديؿ ىذا التاريخ

، لـ يحػددا عػدد الػدكرات الكاجػب اإلتفاقيةالداخمي لممحكمة، ككذا يتبيف مما سبؽ أف النظاـ 
نمػػا تػػرؾ ذلػػؾ لتقػػدير المحكمػػة كحسػػب احتياجاتيػػا لمقيػػاـ  عمػػى المحكمػػة أف تعقػػدىا خػػبلؿ السػػنة، كا 

 05/01مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية بيذا النص، تشبو نص المادة  11المادة بكظائفيا، ك 
2014العربية لعاـ  مف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ اإلنساف

2. 

 يػا، كذلػؾ بمبػادرة منغيػر عاديػةعقػد دكرات األمريكيػة يمكػف لممحكمػة  :غير العاديةثانيا: الدورات 
كيمكػف ليػا عقػد دكرات فػي ، فػي مقرىػا يػادكراتالمحكمػة ، كتعقػد 3القضػاةأك بناء عمى طمػب أغمبيػة 

دكلػػة عضػػك فػػي منظمػػة الػػدكؿ األمريكيػػة، كذلػػؾ عنػػدما يػػرل أغمبيػػة القضػػاة أف ذلػػؾ مرغػػكب فيػػو 
 كبمكافقة مسبقة مف الدكلة المعنية

  

                                                 
1

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف. 11لمادة ا - 

2
تعقد المجنة مف االجتماعات والدورات ما يمـز ألداء وظائفيا وفقا مف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ اإلنساف العربية عمى :"  05/01تنص المادة  - 

 ".لمميثاؽ والنظاـ الداخمي
3

 مف اإلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف. 58، كالمادة مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف 13لمادة ا - 
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 الفرع الثاني

 والتصويت داخؿ المحكمةالنصاب القانوني 

جمسات المحكمة بالنصاب القانكني المنصكص عميو في  تجرل جميع أوال: النصاب القانوني:
 .1قضاة 05مف  كالمؤلؼ، األمريكية اإلتفاقيةمف  56المادة 

 يضع رئيس المحكمة المسائؿ المتعمقة بالتصكيت نقطة بنقطةثانيا: التصويت داخؿ المحكمة: 
قرارات المحكمة كيككف تصكيت القضاة باإليجاب أك السمب، أما االمتناع فيك مرفكض، كتتخذ 

ىك تعادؿ األصكات، يككف صكت الرئيس  بأغمبية القضاة الحاضريف أثناء التصكيت كفي حالة
 .2المرجح

مى أف المغات الرسمية مف النظاـ الداخمي لممحكمة ع 21نصت المادة : لغات عمؿ المجنة: ثالثا
، أما كالفرنسية كالبرتغاليةنجميزية ، كىي اإلسبانية كاإلاألمريكيةمنظمة الدكؿ لغات لممحكمة ىي 

لغات عمؿ المحكمة فيي المغات التي تحددىا المحكمة كؿ سنة، كبالمقابؿ فإنو كبمناسبة قضية 
إذا كانت تمثؿ أحد المغات الرسمية، كبالتالي  األطراؼحد أمعينة، فإف المغة المستعممة ىي لغة 

 يمكف استعماليا كمغة عمؿ.

دد لغات العمؿ إال إذا تعمؽ األمر بإكماؿ المغات كمع بدء التحقيؽ في كؿ قضية، تح
المستعممة سابقا مف طرؼ المحكمة، كيمكف لممحكمة أف تسمح لكؿ شخص ال يتقف لغات عمؿ 

جؿ أالمحكمة باستعماؿ المغة الخاصة بو، كفي ىذه الحالة تتخذ المحكمة اإلجراءات الضركرية مف 
شخص لمغات عمؿ المحكمة، كيجب عمى ضماف حضكر مترجـ يكمؼ بترجمة تصريحات ىذا ال

ف يحتـر كاجب أالمترجـ أف يؤدم اليميف أك يقدـ تصريح بمكجبو يمتـز بالقياـ بكاجباتو كاممة ك 
 السرية.

                                                 
1

ذا لـ يكتمؿ  07مف  عمى أف النصاب القانكني لممحكمة يتككف 2010مف النظاـ الداخمي لممحكمة اإلفريقية لعاـ  17تنص المادة  -  قضاة، كا 
 مسة، فيجب عمى رئيس المحكمة أف يؤجمياالنصاب القانكني في بداية الج

2
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف 10لمادة  - 
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 المبحث الثاني

  المحكمة األمريكية إختصاصاتتطور 

قضػػائي بمكجػػب  إختصػػاص ختصػػاصاف، نػػكعيف مػػف اإللممحكمػػة األمريكيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػ
ختصاص، ك اإلتفاقيةمف  61المادة   .اإلتفاقيةمف  64استشارم بمكجب المادة  ا 

المحكمة، سنقسـ ىذا المبحػث إلػى مطمبػيف نتنػاكؿ فػي المطمػب  إختصاصاتكلمتفصيؿ في 
 .االستشاري لممحكمة ختصاصاإل، كفي المطمب الثاني القضائي لممحكمة ختصاصاإلاألكؿ 

 المطمب األوؿ

 القضائي لممحكمة صختصااإل

األمريكيػػػة  اإلتفاقيػػػةتنظػػػر المحكمػػػة األمريكيػػػة فػػػي كػػػؿ القضػػػايا المتعمقػػػة بتفسػػػير كتطبيػػػؽ 
كالمجنػػة األمريكيػػة لحقػػكؽ  اإلتفاقيػػةلحقػػكؽ اإلنسػػاف، كالمقدمػػة إلييػػا مػػف جانػػب الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي 

 .اإلنساف

القضػػائي لممحكمػػة، سنقسػػـ ىػػذا المطمػػب إلػػى فػػرعيف نتنػػاكؿ فػػي  ختصػػاصكلمتطػػرؽ إلػػى اإل
 .الشخصي ختصاصاإل، كفي الفرع الثاني الموضوعي ختصاصاإلالفرع األكؿ 

 الفرع األوؿ

 الموضوعي لممحكمة ختصاصاإل

المحكمة تختص  :"عمى أف، نجدىا تنص اإلتفاقيةمف  62/03بالرجكع إلى نص المادة 
ييا، بشرط أف تعترؼ الدكؿ لالمرفكعة إ اإلتفاقيةتعمقة بتطبيؽ كتفسير بالنظر في كؿ القضايا الم

، سكاء بكاسطة إعبلف ختصاصبيذا اإل -أك تككف قد سبؽ ليا أف اعترفت -الفرقاء في القضية
 خاص أك عف طريؽ اتفاؽ خاص"
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المكضكعي لممحكمة األمريكية يشبو  ختصاص، يتبيف أف اإل62/03مف خبلؿ نص المادة 
 األكربية اإلتفاقيةيشمؿ  األخيرةىذه  إختصاص، مف حيث أف األكربيةالمحكمة  إختصاص

 اإلتفاقيةتختص بالنظر في تطبيؽ كتفسير  األمريكيةكالبركتكككالت الممحقة بيا، فالمحكمة 
ختصاصاألمريكية، ك  اتسع ، التي األمريكيةالمجنة  إختصاصيا بيذا الشكؿ أضيؽ مف ا 

ككاجباتو  اإلنسافلحقكؽ  األمريكي كاإلعبلف األمريكية إلتفاقيةايا المكضكعي ليشمؿ إختصاص
مف النظاـ الداخمي لمجنة، كما أف  23مادة المنصكص عمييا في نص ال األخرلكالصككؾ 
 إختصاصالتي ليا  اإلفريقيةالمحكمة  إختصاصيختمؼ عف  األمريكيةالمحكمة  إختصاص

كالشعكب كالبركتكككؿ المنشأ لممحكمة  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيمكضكعي كاسع يشمؿ الميثاؽ 
 كالتي صادقت عمييا الدكؿ المعنية. اإلنساف، ككؿ الكثائؽ ذات العبلقة بحقكؽ اإلفريقية

، مرتبط اإلتفاقيةكتطبيؽ المكضكعي لممحكمة لمنظر في تفسير  ختصاصكالمبلحظ أف اإل
 بإعبلفاء في القضية، كذلؾ سكاء مف جانب الدكؿ الفرق ختصاصبشرط اإلعتراؼ المسبؽ بيذا اإل

، كما اإلتفاقيةمف  62/03باتفاؽ خاص طبقا لنص المادة  أك، 02، 62/01خاص بمكجب المادة 
 .1المحكمة محدكد مف حيث أف المجكء إلييا ال يتـ إال بعد المركر عمى المجنة إختصاصأف 

 الفرع الثاني

 الشخصي ختصاصاإل

نو:" لمدكؿ األطراؼ كالمجنة فقط الحؽ أاألمريكية عمى  اإلتفاقيةمف  61/01نصت المادة 
 في رفع قضية أماـ المحكمة"

مف خبلؿ نص المادة يتبيف أف األطراؼ الذيف يحؽ ليـ التقدـ بشكاكل أماـ المحكمة 
 األمريكيةكالمجنة  اإلتفاقية، ىـ الدكؿ األطراؼ في األمريكية اإلتفاقيةتتضمف تفسير أك تطبيؽ 
مف جانب الدكؿ، كال ينصرؼ ىذا  ختصاصعتراؼ بيذا اإليجرم اإل أفلحقكؽ اإلنساف، بشرط 

                                                 
1
 - Antonio Augusto cançado Trindade, Op.cit., p 957. 

 قد استنفذت" 50إلى  48:" مف الضركرم لكي تنظر المحكمة في قضية ما أف تككف اإلجراءات المبينة في المكاد مف 61/02تنص الماد  -
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الشرط إال لمقضايا التي ترفعا الدكؿ ضد بعضيا البعض، كبالتالي فإف آثاره ال تمتد إلى القضايا 
 كالمنظمات غير الحككمية فمـ يعترؼ ليـ أما األفراد، 1المحالة إلى المحكمة مف جانب المجنة

 بالحؽ في التقدـ أماـ المحكمة بشكاكل ضد الدكؿ األطراؼ التي تنتيؾ حقكقيـ المقررة في
كالمعدؿ سنتي  2001ديد لممحكمة حيز النفاذ سنة ، أما بعد دخكؿ النظاـ الداخمي الج 2اإلتفاقية
أك ممثمييـ بالمشاركة في اإلجراءات منو لؤلفراد  24فقد أجاز بمكجب المادة  ،2009ك  2003

 أماـ المحكمة.

يككف مف طرؼ الدكؿ عمى أف المجكء لممحكمة  اإلتفاقيةمف  61/01: نصت المادة الدوؿأوال: 
 إختصاصيتبيف أف ، اإلتفاقيةمف  62، لكف بالرجكع إلى نص المادة اإلتفاقيةاألطراؼ في 

، حيث يتـ المجكء إلى المحكمة،  بشرط اعتراؼ ختيارمإ إختصاصالمحكمة بيذا الشأف، ىك 
 المحكمة. إختصاصالدكؿ المعنية ب

 إختصاص، يشبو األمريكيةختيارم لممحكمة اإل ختصاصاإل أفمف خبلؿ ما سبؽ يتضح 
 عتراؼإ إال مف خبلؿ ياإختصاصال ينعقد  اإلتفاقيةمف  45، التي بمكجب المادة األمريكيةالمجنة 
مف  34/06المجنة، كما يشبو الشرط المنصكص عميو بمكجب المادة  إختصاصبالدكؿ 

المحكمة  إختصاصالبركتكككؿ المنشأ لممحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف، كالذم بمكجبو ال ينعقد 
لمنظر في الشكاكل المقدمة مف األفراد كالمنظمات غير الحككمية، إال إذا أصدرت الدكلة المشكك 

المحكمة اإلفريقية  إختصاصح لؤلفراد كالمنظمات بتقديـ شكاكل، أما ضدىا لئلعبلف الذم يسم
يا بمجرد إختصاصلمنظر في المراسبلت الكاردة مف الدكؿ فبل يحتاج ألم إعبلف، حيث ينعقد 

 .عمى البركتكككؿ المصادقة

القضائي لممحكمة ليس  ختصاصاألمريكية بقبكؿ اإل اإلتفاقيةفي إف التزاـ الدكؿ األطراؼ 
نما ىك كجكب  04، فيمكف أف يتـ كفؽ 3ختصاصكفي حالة قبكؿ الدكلة ليذا اإل، ختيارمإلتزاـ إيا، كا 

                                                 
1

 .82محمد يكسؼ عمكاف، نظاـ الدكؿ األمريكية لحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص  - 
2

 .206، ص 2006، دٌىان انمطبىعاث انجامعٍت، انطبعت انزابعت، انجشائز، مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسانعمز سعذ هللا،  - 
3

، ككلكمبيا 1984 كاإلككادكر األرجنتيف، 1981 كفنزكيبل، اليندكراس كالبيرك 1980اريكا المحكمة ىي: ككست إختصاصالدكؿ التي قبمت  - 
، البرازيؿ 1995، السمفادكر 1993، بكليفيا كالبراغكام 1991، نيكاراغكا 1990، الشيمي كبنما 1987 ـكسيرم نا، غكاتيماال 1985 كاألكرغكام

 Amnesty International, Op.cit, pp 123, 124أنظر  .2000 دبار با، 1999، جميكرية الدكمينيكاف 1998ىايتي كالمكسيؾ 
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كىي: إصدار اإلعبلف دكف قيد، أك بشرط  62مف المادة  02أكضاع فقط كالتي تضمنيا الفقرة 
 .1المعاممة بالمثؿ، أك لمدة محددة، أك لقضايا محددة

لممحكمة، ففي  اإللزامي ختصاصبكؿ اإلمقة بقكقد نظرت المحكمة في عديد القضايا المتع
 ختصاصقبكؿ الدكلة إل إعبلف أفضد ترينيداد كتكباغك، خمصت المحكمة إلى  Hilaireقضية 

نو قد جاء عاـ فيذا مف كأ أما، اإلتفاقيةمف  62/02المحددة في المادة  باألكضاعالمحكمة يتقيد 
الكطني، فإنو يغدك مخالفا تماما لمكضكع  في حاؿ مخالفتيا لمقانكف اإلتفاقيةنو استبعاد تطبيؽ أش

 IVCHER ك كما ذىبت المحكمة في قضايا المحكمة الدستكرية كالغرض منيا. اإلتفاقية

BRONSTEIN  قبكؿ  إعبلفنو يجكز كضع أم قيكد عمى إلى أ 24/09/1999ضد البيرك في
  اإلتفاقيةمف  62/01اإللزامي لممحكمة سكل تمؾ المنصكص عمييا بمكجب المادة  ختصاصاإل

، كتجعمو رىنا بالنظاـ القانكني اإلتفاقيةكال يجكز أف يككف تحت قيكد غير منصكص عمييا في 
 .2الداخمي في الدكلة

مف  62بمكجب المادة  ختصاصقبكؿ اإل إلعبلفسحب الدكلة  إمكانيةلة أما عف مسأ
لممحكمة بأثر فكرم، بعد صدكر  اإللزامي ختصاص، فقد قامت البيرك بسحب كثيقة اإلقيةاإلتفا

كآخريف ضدىا، كلكف المحكمة لـ تسمـ في الحكميف السابقيف  Castilloحكـ المحكمة في قضية 
يا بالنظر في إختصاصلممحكمة، كقضت ب اإللزاميةقبكؿ الكالية  إعبلفبجكاز العدكؿ عف 
ني ال في ليس لو أساس قانك  ألنولـ يكف،  اإلعبلفف سحب النظر فييما ككأ القضيتيف، ككاصمت

ت أنشأمف الضمانة التي  اإلنقاصيؤدم إلى  كألنوكال في قانكف المعاىدات،  األمريكية اإلتفاقية
لى ىدـ النظاـ  اإلتفاقيةميا أجمف   .3بأكممو اإلنسافلحقكؽ  األمريكيلضماف احتراـ الحقكؽ كا 

أنو يجكز لمجنة المجكء  اإلتفاقيةمف  61/01نصت المادة المجنة األمريكية لحقوؽ اإلنساف:ثانيا: 
، كما تضمف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية النص عمى ذلؾ أيضا بمكجب المادة المحكمة إلى
 .مف النظاـ الداخمي لمجنة 45
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 .84، 83ص محمد يكسؼ عمكاف، نظاـ الدكؿ األمريكية لحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص  - 
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 .84نفس المرجع، ص  - 
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 نفس المرجع كالصفحة. - 



 

- 255 - 

 

بالرجكع إلى نص المادة : 0110ثالثا: مركز الفرد بموجب النظاـ الداخمي الجديد لممحكمة لعاـ 
أف المجنة األمريكية كالدكؿ األطراؼ فقط، مف عمى األمريكية نجدىا تنص  اإلتفاقيةمف  61/01

 1 63/01ف الطرؼ المتضرر حسب نص المادة اضي أماـ المحكمة األمريكية، كلكيحؽ ليـ التق
عي أف تستمع المحكمة إلى ات، كليذا فمف الطبياإلنتياكال يمكف أف يككف سكل األفراد ضحايا 

لى غاية  الضحايا كانت المحكمة تنظر إلى محامي  1996ىؤالء الضحايا أك ممثمييـ، كا 
 Elبتداء مف قضية أصبحت تكجو ليـ األسئمة مباشرة إ كمساعديف لكفد المجنة، غير أف المحكمة

Amparo جديدة كذلؾ  عتمدت المحكمة الئحة إجراءات، كبناء عمى ذلؾ إ1996نزكيبل عاـ ضد ف
لتحؿ محؿ البلئحة السابقة لعاـ  20/09/1996-09المنعقدة بتاريخ  34في دكرتيا العادية 

مثمي الضحايا كألفراد ، فإنو يجكز لم1996ة المجنة لعاـ مف الئح 23، كبمكجب المادة 1991
 .2إلى المحكمة ؿاألسرة المباشريف اإلدالء بأدلتيـ بشكؿ مستق

كالذم دخؿ حيز النفاذ في مام  2000كقامت المحكمة بتعديؿ نظاميا الداخمي في عاـ 
أدخؿ تعديبلت ىامة عمى أحكاـ ، فإف ىذا األخير ، 2009ك  2003كتـ تعديمو سنة  2001
التي نصت عمى أف الضحايا الذيف  مف النظاـ الداخمي 24/01كلعؿ أبرزىا المادة  ،اإلتفاقية

أكليائيـ أك ممثمييـ يمكنيـ تقديـ شكاكاىـ، كأدلتيـ كحججيـ بكؿ استقبللية انتيكت حقكقيـ، أك 
 خبلؿ اإلجراءات.

يتبيف أف األفراد في ظؿ النظاـ األمريكي أصبح بإمكانيـ  24/01مف خبلؿ نص المادة 
المشاركة في إجراءات المجنة، كبيذا التعديؿ الجديد، يمكف القكؿ أف األطراؼ الحقيقييف في قضية 

أماـ المحكمة ىـ األفراد كالدكؿ المشكك ضدىا)فيما يخص اإلجراءات فقط( كالمجنة األمريكية  ما
 .3لحقكؽ اإلنساف

                                                 
1

، تحكـ المحكمة أنو اإلتفاقيةاألمريكية عمى:" إذا كجدت المحكمة أف ثمة انتياكا لحؽ أك حرية تصكنيما ىذه  اإلتفاقيةمف  63/01تنص المادة  - 
 التمتع بحقو أك حريتو المنتيكة..." لمفريؽ المتضرريجب أف تضمف 

2
 ..87 محمد يكسؼ عمكاف، نظاـ الدكؿ األمريكية لحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص - 

3
 - Rolando E. Gialdino, le nouveau règlement de la cour interaméricaine des droits de l'homme  revue 

trimestrielle des droits de l'homme, N
0
64/2005,p 984.  
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نسبكا لمدكلة انتياكات كأصبح بإمكاف األفراد، عندما ترفع المجنة القضية أماـ المحكمة، أف ي
ريطة أف تتعمؽ ىذه حتى كلك لـ تكف شككل المجنة تأتي عمى ذكرىا، كلكف ش ،تفاقيةإضافية لئل

 .1ات كالكقائع الكاردة في الشككلاإلنتياك

 المطمب الثاني

 االستشاري لممحكمة ختصاصاإل

 اإلتفاقيػػػةمػػػف  64إفتػػػائي بمكجػػػب المػػػادة  إختصػػػاصلممحكمػػػة األمريكيػػػة لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف، 
  األمريكيػػػة لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف، يتمثػػػؿ فػػػي إبػػػداء آراء استشػػػارية تطمبيػػػا الػػػدكؿ األعضػػػاء فػػػي المنظمػػػة

 ككذا الييئات األخرل بما فييا المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف.

سنقسػػـ ىػػذا المطمػػب إلػػى ثبلثػػة فػػركع، نتنػػاكؿ فػػي الفػػرع  ختصػػاصكلمتفصػػيؿ حػػكؿ ىػػذا اإل
مواضػػيع طمػػب الػػرأي ، كفػػي الفػػرع الثػػاني الػػرأي االستشػػارييحػػؽ ليػػا طمػػب  الػػذيفاألطػػراؼ األكؿ 

 .إجراءات النظر في الطمبات االستشارية، كفي الفرع الثالث االستشاري

 الفرع األوؿ

 االستشارياألطراؼ الذيف يحؽ ليـ طمب الرأي 

لمػػػدكؿ لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف عمػػػى انػػػو :" يمكػػػف  األمريكيػػػة اإلتفاقيػػػةمػػػف  64/01نصػػػت المػػػادة 
أك أية معاىدات أخرل تتعمؽ بحماية  اإلتفاقيةف تفسير أالمنظمة استشارة المحكمة بشفي  األعضاء

المنصكص عمييا في الفصؿ العاشر مف  لمييئاتحقكؽ اإلنساف في الدكؿ األمريكية، كيمكف أيضا 
يا، أف إختصاصػػػرس، ضػػػمف نطػػػاؽ ميثػػػاؽ منظمػػػة الػػػدكؿ األمريكيػػػة المعػػػدؿ ببركتككػػػكؿ بيػػػكنس أيػػػ

 رة المحكمة".ستشاتطمب إ
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يتبػيف أف األطػػراؼ الػػذيف يحػػؽ ليػـ طمػػب الػػرأم اإلستشػػارم  64/01مػف خػػبلؿ نػػص المػػادة 
مػػف المحكمػػة، ىػػـ الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي منظمػػة الػػدكؿ األمريكيػػة، كبعػػض األجيػػزة األخػػرل لممنظمػػة 

أكربػا كىذا عكس النظاـ األكربػي لحقػكؽ اإلنسػاف، الػذم ال يسػمح إال لمجنػة الػكزراء التابعػة لمجمػس 
 بتقديـ طمبات استشارية.

اإلشػػارة إلػػى حػػؽ الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي  64/01: تضػػمنت المػػادة أوال: الػػدوؿ األطػػراؼ فػػي المنظمػػة
األمريكيػة  اإلتفاقيػةالمنظمة في طمب اآلراء االستشارية مف المحكمة األمريكية، كذلػؾ بشػأف تفسػير 

أك أيػػة معاىػػدات أخػػرل تتعمػػؽ بحقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي الػػدكؿ األمريكيػػة، كمػػا يمكػػف ليػػذه الػػدكؿ أيضػػا 
أف تطمػػب رأيػػا مػػف المحكمػػة حػػكؿ مػػدل انسػػجاـ أم مػػف  اإلتفاقيػػةمػػف نفػػس  64/02بمكجػػب المػػادة 

 .01قكانينيا الداخمية مع الكثائؽ الدكلية المذككرة في الفقرة 
اآلراء االستشػارية كاسػع  إبػداءالمحكمة فػي  إختصاص، يتبيف أف 64مف خبلؿ نص المادة 

 أـ، سػكاء أكانػت ىػذه الػدكؿ أطػراؼ األمريكيػةحيث يشمؿ جميع الدكؿ األعضاء في منظمػة الػدكؿ 
، كالنظػػػاـ األمريكػػػي بيػػػذه الصػػػكرة يقتػػػرب مػػػف النظػػػاـ 1اإلنسػػػاف لحقػػػكؽ األمريكيػػػة اإلتفاقيػػػةال فػػػي 

، كيختمػػػؼ عػػػف النظػػػاـ  2االستشػػػارم اؼ التػػػي يحػػػؽ ليػػػا طمػػػب الػػػرأماإلفريقػػػي فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػاألطر 
 .3األكربي الذم يسمح لمجنة الكزراء فقط بتقديـ مثؿ ىذه الطمبات

يتضػػح ممػػا سػػبؽ، أف طمػػب اآلراء االستشػػارية، ال يشػػترط فييػػا أف تكػػكف الػػدكؿ أطرافػػا فػػي 
كالمتعمػػػؽ بػػػالحؽ فػػػي  01/12/1999بتػػػاريخ  16، ففػػػي الػػػرأم االستشػػػارم لممحكمػػػة رقػػػـ اإلتفاقيػػػة
بالمسػػاعدة القنصػػمية، فػػي إطػػار ضػػمانات المحاكمػػة العادلػػة، كالػػذم قدمتػػو المكسػػيؾ، فػػإف  اإلعػػبلـ

 هيعتبػر األمريكيػة لحقػكؽ اإلنسػاف، كىػك مػا لػـ  اإلتفاقيػةالقاضي الحظ أف المكسيؾ لـ تصادؽ عمػى 
 .4االستشارمتصدر المحكمة رأييا شرطا لكي 

                                                 
1
 - Amnesty international, Op.cit.,p 124. 

2
 ةمف البركتكككؿ المنشأ لممحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف، األطراؼ الذيف يحؽ ليـ تقديـ طمب رأم استشارم مف المحكم 04حددت المادة  - 

 اإلفريقي. اإلتحاداإلفريقي، كؿ منظمة يعترؼ بيا  اإلتحاداإلفريقي، كؿ ىيئة مف ىيئات  كىـ: كؿ دكلة عضك في اإلتحاد
3

 16أن انذول األوربٍت كما سبك وان تىاونىا فً انفصم األول مه هذا انباب لذ اعتمذث بزوتىكىال إضافٍا وهى انبزوتىكىل  تجذر اإلشارة إنى - 

في الدكؿ األطراؼ المتعاقدة، إمكانية طمب آراء استشارية مف المحكمة حكؿ المسائؿ المتعمقة  لمييئات العمياعمى أنو :"  كنصت المادة األكلى منو
 األكربية لحقكؽ اإلنساف كبركتكككالتيا كتطبيقيا". اإلتفاقيةاد بتفسير مك 

4
 - Hélène Tigroudja et Ioannis K. Panoussis, Op.cit.,p 24. 
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 اإلتفاقيػػػةفػػػي مسػػػاعدة الػػػدكؿ عمػػػى تطبيػػػؽ المحكمػػػة ال تتمثػػػؿ ميمتيػػػا  أفيفيػػػـ ممػػػا سػػػبؽ 
األمريكيػػػة فقػػػط، بػػػؿ كػػػذلؾ مسػػػاعدتيا عمػػػى تطبيػػػؽ كفيػػػـ كاحتػػػراـ مػػػا جػػػاء فػػػي ميثػػػاؽ بكغكتػػػا لعػػػاـ 

1948لعاـ  ، كاإلعبلف األمريكي لحقكؽ اإلنساف ككاجباتو1948
1. 

عمى ىذه األجيزة األخرل بقكليػا:" يمكػف  اإلتفاقيةمف  64/01نصت المادة  األجيزة األخرى:ثانيا: 
أيضػػا لمييئػػات المنصػػكص عمييػػا فػػي الفصػػؿ العاشػػر مػػف ميثػػاؽ منظمػػة الػػدكؿ األمريكيػػة المعػػدؿ 

 يا أف تطمب استشارة المحكمة".إختصاصببركتكككؿ بيكنس أيرس، ضمف نطاؽ 

لػػى حػػد اآلف، فػػإف مػػف بػػيف األجيػػزة المػػذككرة فػػي المػػادة  فػػي الفصػػؿ  إلييػػا، كالمشػػار  64كا 
كحػػدىا ىػػي التػػي تمجػػأ إلػػى  األمريكيػػة، نجػػد أف المجنػػة األمريكيػػةالعاشػػر مػػف ميثػػاؽ منظمػػة الػػدكؿ 

ضػػػػافة  اآلراءالمحكمػػػػة لطمػػػػب   اآلراءذلػػػػؾ نجػػػػد أف إمكانيػػػػة المجنػػػػة فػػػػي طمػػػػب  إلػػػػىاالستشػػػػارية، كا 
، ألف الجيػاز غيػر القضػائي)المجنة( ال يمكنػو األمريكيػةرية أضيؽ مف تمؾ الممنكحة لمدكؿ االستشا
 .2الممنكحة لو بمكجب الميثاؽ ختصاصاتاستشارم إال في إطار اإل رأمطمب 

 الفرع الثاني

 االستشارية اآلراءمواضيع طمب 

مػف النظػاـ الػداخمي لممحكمػة  60ك  59، كالمػكاد اإلتفاقيػةمػف  64بالرجكع إلى نص المادة 
 اإلتفاقيػةأف المحكمػة األمريكيػة لحقػكؽ اإلنسػاف، تبػدم آراء استشػارية بشػأف تفسػير نجػد األمريكية، 

األمريكيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف كاالتفاقيػػات األخػػرل المتعمقػػة بحقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي الػػدكؿ األمريكيػػة، كمػػا 
مػف النظػاـ الػداخمي، إبػداء آراء استشػارية لمػدكؿ  61كالمػادة  64/02يمكف لممحكمة بمكجػب المػادة 

 ة السالفة الذكر.األمريكية كالكثائؽ الدكلي اإلتفاقيةع بشأف تفسير مدل تطابؽ قكانينيا الداخمية م

                                                 
1
 - IBID, p 25 

2
 - IBID. 
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لػػى أف بعػػض االتفاقيػػػات تجػػدر اإلشػػػارة إ: 1األمريكيػػػة والمعاىػػدات األخػػػرى اإلتفاقيػػةأوال: تفسػػير 
االستشػارم لممحكمػة، كمػف ىػذه  ختصػاصعترفػت باإلالبلحقة لئلتفاقيػة األمريكيػة حقػكؽ اإلنسػاف، إ

ء كاستئصالو كالمعاقبة عميو األمريكية بشأف الكقاية مف العنؼ ضد النسا اإلتفاقيةاالتفاقيات خاصة 
التي تجيز لمقاضي إبداء رأم استشارم بناء عمى طمب دكلة  11، كذلؾ بمكجب المادة 1994لعاـ 

، أمػػا فػػي ظػػؿ سػػككت االتفاقيػػات األخػػرل 2طػػرؼ فييػػا أك بنػػاء عمػػى طمػػب المجنػػة األمريكيػػة لممػػرأة
بالتػػالي سػػيقـك بإعطػػاء آراء ، ك 64/01المتعمقػػة بحقػػكؽ اإلنسػػاف، فػػإف القاضػػي سػػيرجع إلػػى المػػادة 

قػكؽ اإلنسػاف فػي الػدكؿ األمريكيػة كالمعاىدات األخرل المتعمقة بح اإلتفاقيةاستشارية متعمقة بتفسير 
كيطرح ىذا الػنص إشػكاليتيف، األكلػى تتعمػؽ بأصػناؼ المعاىػدات األخػرل المتعمقػة بحقػكؽ اإلنسػاف 

 ة لئلعبلف األمريكي لحقكؽ المكاطف ككاجباتو.في الدكؿ األمريكية، كالثانية تتعمؽ بالقيمة القانكني

: فػػي قضػػية التعريػػؼ بالمعاىػػدات المعاىػػدات األخػػرى لحقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي الػػدوؿ األمريكيػػة -10
ستشػػارم ليػػا كالمقػػدـ مػػف البيػػرك فػػي محكمػػة، ذىبػػت المحكمػػة فػػي أكؿ رأم إالتػػي تخضػػع لتفسػػير ال

لحمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي الػػدوؿ أو أيػػة معاىػػدات أخػػرى ، حػػكؿ مػػدلكؿ عبػػارة " 28/04/1982
، كطمبػت الدكلػة مػف المحكمػة خاصػة اإلتفاقيػةمػف  64/01صكص عمييػا فػي المػادة " المناألمريكية

تحديػػد: ىػػؿ جميػػع الػػدكؿ األعضػػاء فػػي منظمػػة الػػدكؿ األمريكيػػة، يجػػب أف تكػػكف كميػػا أطػػراؼ فػػي 
لمنظمػػة تكفػػي مػػف أجػػؿ المعاىػػدات لكػػي يكػػكف القاضػػي مخػػتص بتفسػػيرىا؟ أـ أف دكلػػة كاحػػدة مػػف ا

المحكمة؟ كما تساءلت الدكلػة حػكؿ مػا إذا كانػت ىػذه المعاىػدات يجػب أف تعقػد  إختصاصتأسيس 
3في إطار المنظمة؟

 

المحكمػػػػة يمتػػػػد إلػػػػى جميػػػػع  إختصػػػػاصكبيػػػػذا الخصػػػػكص أصػػػػدرت المحكمػػػػة رأييػػػػا بػػػػأف 
ف تمت خارج المنظمة، شرط أف تطبؽ عمى األقػؿ فػي  المعاىدات المتعمقة بحقكؽ اإلنساف، حتى كا 

 دكلة مف الدكؿ األعضاء في المنظمة.

                                                 
1

بمعاىدات أخرل. أنظر محمد آراء استشارية تتعمؽ  04، كاإلتفاقيةرأيا استشاريا يتعمؽ بتفسير  12،  2005أصدرت المحكمة األمريكية لغاية  - 
 76يكسؼ عمكاف، نظاـ الدكؿ األمريكية، مرجع سابؽ، ص 

2
 .نفس المرجع كالصفحة - 

3
 - Hélène Tigroudja et Ioannis K Panoussis, Op.cit., p 33.Voir aussi Christina Cerna, la cour interaméricaine 

des droits de l'homme- Les premières affaires, In annuaire français de droit international, volume 29, 1983,  p 

305 
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)المكضػػػكعية( يا يمتػػػد إلػػػى الحمايػػػة الماديةإختصاصػػػحيػػػث أشػػػارت المحكمػػػة أكال إلػػػى أف 
، فيػذه األخيػرة األمريكيػة اإلتفاقيةك  اإلقميميةلحقكؽ اإلنساف، كالتي لـ يتـ النص عمييا في الصككؾ 

، كبالمقابػؿ سػمحت المػادة اإلنسافلحقكؽ  األمريكي بلفاإلعأدمجت المبادئ العالمية التي تضمنيا 
لمجنة، بإبداء آراء استشارية عمى ضكء بعض الصككؾ األخرل، كذلؾ عمى غرار  اإلتفاقيةمف  29

 أف المحكمة ال 64في معالجتيا لمشكاكل الفردية، كمف ىنا يتضح مف نص المادة  األمريكيةالمجنة 
 األعضػاءيا لتفسير المعاىػدات التػي تكػكف فييػا الػدكؿ تصاصإخيكجد أماميا سبب بمكجبو تستثني 

 .1أطرافا األمريكيةفي منظمة الدكؿ 
 اإلعػػػػػبلـ، فػػػػػي قضػػػػػية" الحػػػػػؽ فػػػػػي 199لعػػػػػاـ  16كفػػػػي الػػػػػرأم االستشػػػػػارم لممحكمػػػػػة رقػػػػػـ 

  طػػار ضػػمانات المحاكمػػة العادلػػة" الػػذم جػػاء بنػػاء عمػػى طمػػب المكسػػيؾإبالمسػػاعدة القنصػػمية فػػي 
تفاقيػػػة فيينػػا لمعبلقػػػات القنصػػػمية التػػػي تػػػنص عمػػػى حػػػؽ مػػػف إ 36المحكمػػػة أف المػػػادة  أعمنػػػتحيػػث 
في الحصكؿ عمى المساعدة القنصمية لدكليـ ىي جزء مف القانكف الػدكلي لحقػكؽ اإلنسػاف  األجانب

لػدل السػمطات  أقػكاؿ بػأمقبػؿ اإلدالء  األحػكاؿكأف الدكؿ ممزمة باحترامو كقت االحتجاز كفػي أبعػد 
يتضػػمف إنكػػارا لمحػػؽ فػػي محاكمػػة  كأضػػافت المحكمػػة كػػذلؾ أف عػػدـ احتػػراـ ىػػذا الحػػؽ المختصػػة،

 أف، كخمصػػت المحكمػػة إلػػى 2األمريكيػػة اإلتفاقيػػةمػػف  08عادلػػة المنصػػكص عمييػػا بمكجػػب المػػادة 
عمى شخص حـر مف ىذا الحؽ يشكؿ خرقا لمحؽ بعدـ جكاز حرماف احػد مػف  اإلعداـتكقيع عقكبة 

تعسفي، كيرتب ىذا الحرماف المسؤكلية الدكلية لمدكلة المعنية، كيكجب عمييا الحؽ في الحياة بشكؿ 
 .3التعكيض عمى ذلؾ

، يطبػؽ لػيس فقػط األمريكيػةاالستشػارم لممحكمػة  ختصػاصاإل أفمف خبلؿ ما سػبؽ يتبػيف 
، فيكفػػي أف يكػػكف أحػػد نصػػكص اإلنسػػافبالنسػػبة لبلتفاقيػػات التػػي يكػػكف مكضػػكعيا متعمػػؽ بحقػػكؽ 

 .4تفاقية فيينا لمعبلقات القنصميةمف إ 36كىك الحاؿ بالنسبة لممادة تعمؽ بحقكؽ اإلنساف، ي اإلتفاقية

                                                 
1
 - Hélène Tigroudja et Ioannis K Panoussis, Op.cit., p 34. 

2
لكؿ شخص الحؽ  في محاكمة تتوفر فييا الضمانات  -01عمى :"  1969األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  اإلتفاقيةمف  08تنص المادة  - 

 الكافية وتجيرييا خبلؿ وقت معقوؿ محكمة مختصة مستقمة غير متحيزة كانت قد أسست سابقا وفقا لمقانوف، وذلؾ إلثبات أية تيمة ذات طبيعة
 جزائية موجية إليو أو لمبت في حقوقو أو موجباتو ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعمقة بالعمؿ أو أية صفة أخرى..."

3
 76كاف، نظاـ الدكؿ األمريكية، مرجع سابؽ، ص محمد يكسؼ عم - 

4
 - Hélène Tigroudja et Ioannis K Panoussis, Op.cit., p 35. 
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 األمريكيػةالمحكمػة  تعرضػت: وواجباتػو اإلنسػافلحقػوؽ  األمريكيالقيمة القانونية لئلعبلف  -10
، فػػي الػػرأم االستشػػارم ليػػا 1948لحقػػكؽ اإلنسػػاف ككاجباتػػو لعػػاـ  األمريكػػي اإلعػػبلفلمسػػألة تفسػػير 

المحكمػة بمكجػب المػادة  إختصػاصدـ مف ككلكمبيا التي طمبت تحديد ، كالمق14/07/1989بتاريخ 
 أـ ال؟ األمريكي، ىؿ يمتد إلى اإلعبلف 64

بالتػػذكير بتعريػػؼ المعاىػػدة  ةكفػػي إجابتيػػا عػػف الطمػػب المقػػدـ مػػف ككلكمبيػػا، بػػدأت المحكمػػ
1986ك  1969المعاىػػدات لعػػاـ  فلقػػانك تفاقيػػة فيينػػا مػػف إ 02المنصػػكص عمييػػا بمكجػػب المػػادة 

1 
، ألنػو عبػارة عػف تكصػية 02كأكدت بعد ذلؾ أف اإلعبلف ال يدخؿ ضمف التعريؼ الكارد في المادة 

 لئلعػبلفكمػة القيمػة القانكنيػة فػت المح، لكػف بالمقابػؿ عر  1948عػاـ  األمريكيػةتبناىا مؤتمر الػدكؿ 
إذا لـ يكف مػف الناحيػة القانكنيػة ممزمػا، فػإف محتػكاه مفػركض عمػى الػدكؿ فػي  اإلعبلفكأضافت أف 
 .2األمريكيةمنظمة الدكؿ 

 األمريكيػة اإلتفاقيػةفػي تفسػير  اإلعػبلفإلػى الػدكر الػذم يمعبػو  أكالأشار  األمريكيفالقاضي 
اسػػتعمالو  تسػػتطيع األمريكيػػة األجيػػزة، كمػػا أف 3اإلتفاقيػػةلحقػػكؽ اإلنسػػاف، كالمشػػار إليػػو فػػي ديباجػػة 

 .4اإلتفاقية.د. مف 29طبقا لنص المادة 
 اإلعػػػبلفعترفػػػت بػػػأف ، إاألمريكيػػػةالجمعيػػػة العامػػػة لمنظمػػػة الػػػدكؿ  أفكتجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى 

اإلعػػػبلف يتضػػػمف كيعػػػرؼ  أفؿ، كأضػػػافت ، يشػػػكؿ مصػػػدرا لبللتزامػػػات الدكليػػػة بػػػيف الػػػدك األمريكػػػي
نػو ال يمكػف تفسػير الميثػاؽ ىػذا يعنػي أحقكؽ اإلنسػاف األساسػية التػي يشػير إلييػا ميثػاؽ المنظمػة، ك 

لػػػى األحكػػػاـ  كتطبيقػػػو فيمػػػا يتعمػػػؽ بحقػػػكؽ اإلنسػػػاف دكف الرجػػػكع إلػػػى ممارسػػػات ىيئػػػات المنظمػػػة كا 
ىمػا عبػارة عػف معاىػدات  األمريكية اإلتفاقيةك المقابمة في اإلعبلف، كبالنظر إلى أف ميثاؽ المنظمة 

حكمػػة تممػػؾ كػػذلؾ كضػػمف إطػػار كحػػدكد تممػػؾ المحكمػػة إبػػداء آراء استشػػارية بخصكصػػيما، فػػإف الم

                                                 
1

المعاىدة تعني اتفاؽ دولي يعقد بيف دولتيف أو المعاىدة عمى أنيا :"  1969مف اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات لعاـ  01/ 02تنص المادة  - 
 وف الدولي سواء تـ في وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كانت التسمية التي تطمؽ عمييا"أكثر كتابة ويخضع لمقان

2
 - Hélène Tigroudja et Ioannis K Panoussis, Op.cit., p 36. 

3
ذ تعتبر أف ىذه المبادئ قد أقرىا ميثاؽ منظمة "  األمريكية لحقكؽ اإلنساف اإلتفاقيةجاء في الفقرة الثالثة مف ديباجة  -  الدوؿ األمريكية، وا 

ى واإلعبلف األمريكي لحقوؽ وواجبات اإلنساف، واإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، وأنو قد أعيد تأكيدىا وتنقيحيا في وثائؽ دولية أخرى عم
 المستوييف العالمي والدولي"

4
 - Hélène Tigroudja et Ioannis K Panoussis, Op.cit., p 36. 
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ف تصػدر آراء استشػارية تسػند إليػو حينمػا يكػكف ذلػؾ الزمػا كأ األمريكػييا تفسير اإلعبلف إختصاص
 .1لتفسير ىذه المعاىدات

األمريكية أنو:" يمكف لممحكمػة  اإلتفاقيةمف  64/02: نصت المادة 2الداخميةثانيا: تفسير القوانيف 
بنػػاء عمػػى طمػػب دكلػػة عضػػك فػػي المنظمػػة، أف تػػزكد تمػػؾ الدكلػػة بػػآراء حػػكؿ مػػدل انسػػجاـ أم مػػف 

 قكانينيا الداخمية مع الكثائؽ الدكلية السالفة الذكر".

كانينيػػػا..." الػػػكارد فػػػي ، يتبػػػيف أف مصػػػطمح " ... أم مػػػف ق64/02مػػػف خػػػبلؿ نػػػص المػػػادة 
المحكمػػة يمتػػد إلػػى أم قػػانكف  إختصػػاصالمػػادة ىػػك مصػػطمح عػػاـ، ممػػا يػػؤدم بنػػا إلػػى القػػكؿ أف 

داخمػػي ميمػػا كػػاف نكعػػو كتدرجػػو القػػانكني، فػػي النظػػاـ القػػانكني الػػكطني، كبالمقابػػؿ يمكػػف لممحكمػػة 
 .3تفسير قانكف لـ يدخؿ حيز النفاذ بعد

 األمريكيػة: فػي الػرأم االستشػارم لممحكمػة األطػراؼلمػدوؿ تفسير المحكمة لمقػانوف الػداخمي  -10
كالمتعمػؽ" باقتراحػات تعػديؿ دسػتكر ككسػتاريكا فيمػا يخػص الجنسػية" أشػارت  19/01/1984بتاريخ 

، مفسػػػرة ذك طبيعػػػة دسػػػتكرية كال يطػػرح أم مشػػػكمة خاصػػػة أماميػػػاالمحكمػػة بػػػأف الطمػػػب المعػػركض 
لتػزاـ الحظػت المحكمػة أنػو فػي حالػة كجػكد إي العػاـ، ك عمى صكرة القانكف الدكل 64/02بذلؾ المادة 

دكلي يستمـز كجػكد القػكانيف الكطنيػة بػدكف تحديػد مفصػؿ، فيجػب تفسػير ىػذه القػكانيف الكطنيػة طبقػا 
 لممعايير العامة بما في فييا تمؾ التي ليا قيمة دستكرية.

، يختمػػؼ عمػػا نصػػت اإلتفاقيػػةمػػف  64/02إف مصػػطمح القػػكانيف الكطنيػػة الػػكارد فػػي المػػادة 
يقصد بو التصرفات  64، فمصطمح القكانيف الكطنية الكارد في المادة 4اإلتفاقيةمف  30عميو المادة 

ف القانكف ىك دعامػة تشير إلى أ اإلتفاقيةنو إذا كانت التي اعتمدتيا السمطة التشريعية، كبالمقابؿ فإ

                                                 
1

 . أنظر أيضا 52الدكؿ األمريكية، مرجع سابؽ، ص  محمد يكسؼ عمكاف، نظاـ - 
- Hélène Tigroudja et Ioannis K Panoussis, Op.cit., p 37. 

2
آراء استشارية تتعمؽ بمدل تكافؽ القكانيف المحمية مع الصككؾ الدكلية. أنظر محمد يكسؼ عمكاف  03،  2005أصدرت المحكمة إلى غاية  - 

 .76سابؽ، ص نظاـ الدكؿ األمريكية، مرجع 
3
 - Hélène Tigroudja et Ioannis K Panoussis, Op.cit., p 38 

4
، أف يفرض عمى التمتع وممارسة اإلتفاقيةال يجوز تطبيؽ القيود التي يمكف، بموجب ىذه مف اإلتفاقية األمريكية عمى :"  30تنص المادة  - 

 ة التي مف أجميا فرضت تمؾ القيود".ألسباب تتعمؽ بالمصمحة العامة ولمغايالحقوؽ والحريات المعترؼ بيا فييا، إال طبقا لقوانيف تسف 
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و جػػػف عػػػاـ ميمػػػا كػػػاف نكعػػػو كتدر أك كسػػػيمة لضػػػماف الحقػػػكؽ ، فػػػإف المحكمػػػة تفسػػػره كأنػػػو كػػػؿ قػػػانك 
 .1القانكني

، أف 64/02: يتضػح مػػف نػص المػػادة تفسػير المحكمػػة لقػانوف داخمػػي لػـ يػػدخؿ حيػز النفػػاذ -10
القػػكانيف التػػي تخضػػع لتفسػػير المحكمػػة، ىػػي القػػكانيف الكطنيػػة التػػي دخمػػت حيػػز النفػػاذ فػػي الدكلػػة 

، لكػػف باسػػتعماؿ 64/02لمػػادة ال ينكػػر المعنػػى الػػذم جػػاء بػػو نػػص ا األمريكػػيالمعنيػػة، كالقاضػػي 
، التػي تسػمح لػو بمباشػرة األمريكيػة اإلتفاقيػةعمػى مكضػكع كىػدؼ  القاعدة التي ليا أثر مفيػد كمركػز

 .اتجاه القكانيف غير سارية المفعكؿ ختصاصاإل

ففػػي الػػرأم االستشػػارم لممحكمػػة حػػكؿ مشػػركع تعػػديؿ دسػػتكر ككسػػتاريكا، رأت المحكمػػة بػػأف 
، فيػػػػذه األخيػػػرة تمػػػػنح اإلتفاقيػػػة، ال يتكافػػػؽ مػػػػع مكضػػػكع كأىػػػػداؼ 64/02التفسػػػير بمكجػػػب المػػػػادة 

نػػو كسػػيمة لمسػػاعدة الػػدكؿ لتنفيػػذ التزاماتيػػا الدكليػػة سػػاس أاالستشػػارم لممحكمػػة عمػػى أ ختصػػاصاإل
كأشػػارت المحكمػػة أنيػػا تحػػتفظ بسػػمطة رفػػض الطمبػػات االستشػػارية، إذا تبػػيف ليػػا بػػأف  بشػػكؿ أحسػػف،

 .2التشريعية أك ألىداؼ سياسية اإلجراءاتىذا الطمب تـ تقديمو بيدؼ تأخير 

 الفرع الثالث

 إجراءات النظر في الطمبات االستشارية

بثبلث مراحؿ، كذلؾ تمر إجراءات النظر في الطمبات االستشارية أماـ المحكمة األمريكية 
 بتقديـ الطمب أكال، ثـ النظر فيو مف طرؼ المحكمة، كأخيرا إصدار المحكمة لرأييا االستشارم.

: يختمؼ تقديـ الطمب باختبلؼ النصكص المراد تفسيرىا، سكاء ما تعمؽ منيا أوال: تقديـ الطمب
أك تعمؽ الطمب بتفسير  ،اإلنسافذات الصمة بحقكؽ  األخرلالمعاىدات  أك األمريكية اإلتفاقيةب

 .األخرلكالصككؾ  اإلتفاقيةنيف الداخمية كمدل تطابقيا مع القكا

                                                 
1
 - Hélène Tigroudja et Ioannis K Panoussis, Op.cit., pp 38, 39. 

2
 - IBID, pp 39, 40. 
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: إذا كاف مكضكع الطمب يتعمؽ بتفسير األمريكية اإلتفاقيةتقديـ الطمب المتعمؽ بتفسير  -10
، فيجب أف يحدد الطمب 64/01لحقكؽ اإلنساف طبقا لنص المادة  األمريكية اإلتفاقيةنصكص 

، كبالنسبة لمطمبات المقدمة مف الدكلة الطرؼ 1المسائؿ التي يريد مقدـ الطمب أف تفسرىا المحكمة
سـ كعنكاف ممثؿ ا  المجنة، فيجب أف يشار فيو عبلكة عمى ما سبؽ، النصكص المراد تفسيرىا، ك  أك

 .2الدكلة أك المجنة

: إذا كاف اإلنسافـ الطمب المتعمؽ بتفسير المعاىدات األخرى ذات الصمة بحقوؽ تقدي -10
، فيجب األمريكيةفي الدكؿ  اإلنسافكمتعمؽ بحقكؽ  اإلتفاقيةمب التفسير يتعمؽ بنص آخر غير ط

 .3أف يحدد المعاىدة كالنصكص المراد تفسيرىا

: إذا تعمؽ مع الوثائؽ الدولية تقديـ الطمب المتعمؽ بتفسير مدى انسجاـ القوانيف الداخمية -14
، فإف الطمب 64/02بمدل مبلئمة القانكف الداخمي لمكثائؽ الدكلية طبقا لنص المادة  التفسيرطمب 

 اإلتفاقيةيجب أف يتضمف اإلشارة إلى النصكص الداخمية في الدكلة الطرؼ، ككذا نصكص 
كعا لطمب الرأم اإلستشارم كالمعاىدات األخرل ذات العبلقة بحقكؽ اإلنساف، كالتي تشكؿ مكض

  4الطالبإضافة إلى اإلشارة إلى المسائؿ الخاصة المراد تفسيرىا مف المحكمة، ككذا اسـ كعنكاف 
يتضمف الطمب نسخا مف النصكص الداخمية التي تمثؿ مكضكعا لطمب الرأم  أفكما يجب 
 .5اإلستشارم

حمة كتابية ستشارية بمرحمتيف مر الطمبات اال: يمر النظر في ثانيا: النظر في الطمبات االستشارية
 كمرحمة شفكية

بعد استبلـ قمـ المحكمة لطمب التفسير، يرسؿ نسخة منو إلى كؿ الدكؿ : الكتابية اإلجراءات -10
لى األعضاء لى المجمس الدائـ كا  لى أجيزة منظمة األمريكيةالعامة لمنظمة الدكؿ  األمانة، كا  ، كا 
بعد ذلؾ بتحديد ميمة إليداع النتائج المكتكبة، كيمكف لمرئيس دعكة  ، كيقـك الرئيساألمريكيةالدكؿ 

                                                 
1

 2001مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لعاـ  59/01المادة  - 

2
 2001حكمة األمريكية لعاـ مف النظاـ الداخمي لمم 59/02المادة  - 

3
 2001مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لعاـ  60/01المادة  - 

4
 2001مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لعاـ  61/01المادة  - 

5
 2001مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لعاـ  61/02المادة  - 
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ذا  رأيوالسماح لكؿ شخص معني لتقديـ  أك مكتكبا حكؿ كؿ النقاط المتعمقة بمكضكع الطمب، كا 
ستشارة الممثؿ إفيجب عمى الرئيس  ،64/02تعمؽ الطمب بتفسير قانكف داخمي طبقا لنص المادة 

 .1أكال

الكتابية، يمكف لممحكمة أف تقرر تنظيـ  اإلجراءات: بعد االنتياء مف اإلجراءات الشفوية -10
ذا  أكنقاشات شفكية، كفي ىذه الحالة تحدد المحكمة تاريخ الجمسة،  تترؾ مسألة تحديدىا لمرئيس، كا 

ستشارة الممثؿ إفيجب عمى الرئيس  64/02تعمؽ الطمب بتفسير قانكف داخمي طبقا لنص المادة 
 .2حكؿ ذلؾ

المنصكص عمييا في  اإلجراءاتاالستشارية بنفس  باآلراءكيتـ النظر في الطمبات المتعمقة 
كالمتعمقة بالنظر في  38إلى  32الفصؿ الثاني مف النظاـ الداخمي لممحكمة في المكاد مف 

كالتي سنتطرؽ إلييا في المبحث الثالث مف  األمريكيةكالمجنة  األطراؼالشكاكل المقدمة مف الدكؿ 
 ا الفصؿ.ىذ

 ثالثا: إصدار المحكمة لمرأي االستشاري
: يتـ البت في اآلراء االستشارية في جمسة مغمقة، كبعد إصدار إصدار الرأي االستشاري -10

إعبلميـ فإف النصكص  ـبذلؾ، كفي حالة عد األطراؼ بإعبلـالمحكمة لرأييا يقـك قمـ المحكمة 
 .4مكف تبلكة الرأم االستشارم في جمسة عمنية، كي3مييا كالتصكيت تبقى سريةعكالنتائج المتكصؿ 

االستشارم مف طرؼ جميع القضاة الذيف شارككا في التصكيت كمف  الرأمكيتـ إمضاء 
ذا تـ إمضاء  مف طرؼ أغمبية القضاة كقمـ المحكمة فإف ذلؾ  الرأمطرؼ قمـ المحكمة كذلؾ، كا 

 . 5مقبكال يظؿ
إلى  األطراؼكيبقى أصؿ الرأم في أرشيؼ المحكمة، كيرسؿ قمـ المحكمة نسخا منو إلى 

لى، األعضاءكؿ الدكؿ  لى  األطراؼ كا  لى المجمس الدائـ كا  العامة لمنظمة الدكؿ  األمانةالمعنية، كا 
لى كؿ معني بيذا الرأماألمريكية  .1، كا 

                                                 
1

 2001مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لعاـ   03، 02، 01فقرات  62المادة  - 

2
 2001مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لعاـ  64/04المادة  - 

3
 2001مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لعاـ  02، 57/01المادة  - 

4
 2001مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لعاـ  64/04المادة  - 

5
 2001مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لعاـ  57/03المادة  - 
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الرأم  أفمف النظاـ الداخمي لممحكمة عمى  64/02نصت المادة  محتوى الرأي االستشاري: -10
 االستشارم لممحكمة يجب أف يتضمف المعمكمات التالية:

 كقمـ المحكمة كمساعد قمـ المحكمة. لمرأمالمصدريف  القضاة كأسماءسـ الرئيس إ -

 المحكمة. إليياالمسائؿ التي تطرقت  -

 .لئلجراءاتكصؼ  -

 .األدلة -

 رأم المحكمة. -

 الرأم إصدارجكز لكؿ قاض شارؾ في عمى أنو يمف نفس المادة،  03لفقرة كنصت ا
يقدـ خبلؿ  أفالرفض، كىذا التصكيت يجب  أكف يمحؽ تصكيتو مسببا بالمكافقة أ االستشارم

 عف الرأم. اإلعبلفالميمة التي يحددىا الرئيس، كذلؾ مف أجؿ أف يعمـ القضاة كقبؿ 

مف النظاـ الداخمي  30االستشارم طبقا لنص المادة  الرأم: يتـ نشر االستشاري الرأينشر  -14
بما في ذلؾ التصكيت المسبب، إضافة إلى كثائؽ  الرأمالمحكمة بنشر  تأمرلممحكمة، حيث 
 الشفكية خبلؿ الجمسة. اإلجراءاتالممؼ، كمحضر 

  

                                                                                                                                                         
1

 2001مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لعاـ  57/06المادة  - 
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 المبحث الثالث

 اإلجراءات المتبعة أماـ المحكمة 

، إال اإلتفاقيةالمحكمة األمريكية في القضايا المقدمة كالمتعمقة بتفسير أك تطبيؽ ال تنظر 
مف خبلؿ مجمكعة مف الشركط، كما أف لممحكمة إجراءات خاصة بيا لمنظر في القضايا المقدمة 
أماميا لمنظر فييا، كقد تـ التفصيؿ في ىذه اإلجراءات بمكجب النظاـ الداخمي الجديد لمجنة لعاـ 

2009. 
 مطالب  03، سنقسـ ىذا المبحث إلى المحكمة أماـالمتبعة  اإلجراءاتكلمتفصيؿ في 

نتناكؿ  ، كفي المطمب الثانيالمحكمة أماـشروط تقديـ الشكاوى نتناكؿ في المطمب األكؿ 
 نياية اإلجراءات أماـ المحكمة كفي المطمب الثالث، اإلجراءات المتبعة أماـ المحكمة

 المطمب األوؿ

 ديـ الشكاوى أماـ المحكمةشروط تق

لتقديـ الشكاكل أماـ المحكمة مف جانب الدكؿ كالمجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف ال بد مف 
 .األمريكية لحقكؽ اإلنساف اإلتفاقيةتكافر بعض الشركط تضمنيا 

 الفرع األوؿ

 المحكمة إختصاصقبوؿ 

التي يجكز ليا التقدـ بشككل أماـ  األطراؼاألمريكية أف  اإلتفاقيةمف  61/01نصت المادة 
 .، كالمجنة دكف سكاىمااإلتفاقيةفي  األطراؼالمحكمة ىي الدكؿ 

يمكف ألم دكلة طرؼ ، عندما  -01األمريكية عمى :"  اإلتفاقيةمف  62المادة نصت كما 
، أك في أم كقت الحؽ، أف تعمف أنيا تعترؼ اإلتفاقيةتكدع كثيقة تصديقيا أك انضماميا إلى ىذه 

، في ذات نفسو، كدكنما حاجة  إختصاصب خاص، في كؿ المسائؿ  تفاؽإ إلىالمحكمة الممـز
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يمكف إصدار ذلؾ اإلعبلف دكف قيد أك شرط، أك  -02أك تطبيقيا.  اإلتفاقيةالمتعمقة بتفسير ىذه 
دة. كيقدـ ىذا اإلعبلف إلى األميف العاـ بشرط المقابمة بالمثؿ، أك لمدة محددة، أك لقضايا محد

لى أميف المحكمة.  -03لممنظمة الذم يحيؿ نسخا عنو إلى سائر الدكؿ األعضاء في المنظمة كا 
المرفكعة إلييا  اإلتفاقيةالمحكمة كؿ القضايا المتعمقة بتفسير كتطبيؽ أحكاـ ىذه  إختصاصيشمؿ 

 ختصاصبيذا اإل -كف قد سبؽ ليا أف اعترفتأك تك –بشرط أف تعترؼ الدكؿ الفرقاء في القضية 
 سكاء بكاسطة إعبلف خاص طبقا لمفقرات السابقة أك عف طريؽ اتفاؽ خاص".

المحكمة  إختصاصاألمريكية يتبيف أف  اإلتفاقيةمف  62كالمادة  61مف خبلؿ نص المادة 
ع شككل ضد اختيارم كليس إلزامي، فبل يجكز المجكء إلى المحكمة األمريكية كرف إختصاصىك 

 دكلة أمريكية انتيكت حقكؽ اإلنساف إال بشرطيف:

عميو كىذا الشرط تـ النص األمريكية لحقوؽ اإلنساف:  اإلتفاقيةأوال: أف تكوف الدولة طرؼ في 
دكؿ ..."، فمصطمح لمدكؿ األطراؼ ينصرؼ إلى اللمدوؿ األطراؼالتي تنص:"  61بمكجب المادة 

، كبالتالي ال يجكز 1969األمريكية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  اإلتفاقيةاألمريكية التي صادقت عمى 
 اإلتفاقيةتقديـ شككل إلى المحكمة مف دكلة عضك في منظمة الدكؿ األمريكية، كليست طرفا في 

ضد دكلة ليست  اإلتفاقيةاألمريكية لحقكؽ اإلنساف، كما ال يجكز تقديـ شككل مف دكلة طرؼ في 
 مجكء إلى المحكمة ينصرؼ إلى الدكلة المدعية كالمدعى عمييا.طرفا فييا، كبالتالي فال

: لتقديـ الشككل أماـ المحكمة يجب عمى الدكلة المحكمة إختصاصثانيا: إعبلف الدولة لقبوؿ 
االختيارم لممحكمة األمريكية سكاء بشكؿ عاـ أك في  ختصاصالطرؼ تقديـ إعبلف بقبكؿ اإل

عتراؼ يجب ، كتجدر اإلشارة إلى أف ىذا اإل1المقابمة بالمثؿقضية معينة أك لمدة معينة، أك بشرط 
أف يتـ مف الدكلة مقدمة الشككل ككذا الدكلة المشكك منيا، كيشمؿ ىذا الشرط القضايا التي ترفعيا 

 .2الدكؿ فيما بينيا، كبالتالي ال تنصرؼ آثاره إلى القضايا التي ترفعيا المجنة إلى المحكمة
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قبؿ  1950األكربية لعاـ  اإلتفاقيةاألمريكية، يتكافؽ ك  اإلتفاقيةمف  62كنجد أف نص المادة 
، بؿ كاف قضاء 1، حيث لـ يكف قضاء المحكمة األكربية إلزاميا11تعديميا بمكجب البركتكككؿ 

حيز النفاذ أصبح قضاء المحكمة إلزاميا، كأصبح بإمكاف  11اختيارم لكف بعد دخكؿ البركتكككؿ 
الدكؿ كاألفراد كالمنظمات غير الحككمية عمى حد سكاء المجكء إلى المحكمة دكف كجكد شرط 

 المحكمة مف الدكؿ األطراؼ. ختصاصمسبؽ إل إلعبلف
 إختصاصعبلف تـ النص عمييا فيما يتعمؽ باإلكما تجدر اإلشارة إلى أف مسألة إصدار 

، 2ياإختصاص بمكجب إعبلف مسبؽ بقبكؿ المجنة، فبل يجكز المجكء إلى المجنة مف جانب الدكؿ إال
فبل يشترط  اإلتفاقيةأما بالنسبة لمشكاكل المقدمة مف األفراد ضد الدكؿ األطراؼ كغير األطراؼ في 

المجنة بشأف الشكاكل الفردية بمجرد تقديميا كاستنفاذىا  إختصاصىذا اإلعبلف، أم ينعقد 
ف لـ تعترؼ الدكؿ ب ف لـ تكف أطراؼ في المجنة إختصاصلمشركط، كحتى كا   اإلتفاقية، كحتى كا 

 ككانت أطراؼ في ميثاؽ منظمة الدكؿ األمريكية.
 الفرع الثاني

 ستنفاذ اإلجراءات أماـ المجنةإ
ستنفاذ اإلجراءات إالمحكمة إال بتكافره، ىك كجكب  إختصاصالشرط الثاني الذم ال ينعقد 

أم كجكب المركر عمى المجنة األمريكية أكال ، 3قد استنفذت اإلتفاقيةمف  50-48المبينة في المكاد 
 كفي حاؿ عدـ التكصؿ عمى حؿ يمكف المجكء عمى المحكمة.

حيث يجب عمى الدكؿ األطراؼ التقدـ بمراسمة أماـ المجنة أكال، كبعد قياـ المجنة 
مف الباب األكؿ  األكؿكالتي تكممنا عنيا في الفصؿ  50-48باإلجراءات الكاردة في المكاد مف 
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، فإنو في حالة عدـ التكصؿ إلى تسكية كدية لمنزاع، فيبقى أماـ الدكلة األمريكيةلمتعمؽ بالمجنة كا
 .1أشير لرفع القضية أماـ المحكمة 03كالمجنة ميمة 

، أف الدكلة المعنية التي قبمت األمريكيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  45كما بينت المادة 
ذا قدرت المجنة أف الدكلة اإلتفاقيةمف  62المحكمة األمريكية طبقا لنص المادة  إختصاص ، كا 

، فإنيا اإلتفاقيةمف  50المعنية لـ تطبؽ التكصيات التي قدمتيا المجنة في تقريرىا بمكجب المادة 
 تضع القضية أماـ المحكمة، إال في حالة كجكد قرار مسبب لؤلغمبية المطمقة ألعضاء المجنة.

التي  61المحكمة مف المجنة األمريكية، فإنو طبقا لنص المادة  إلىذا تـ تقديـ القضية كا  
مف النظاـ الداخمي لمجنة التي تنص عمى أف المجنة  45تجيز لمجنة المجكء عمى المحكمة، كالمادة 

 مف 50لتزاـ الدكلة بتقريرىا طبقا لنص المادة إيمكنيا تقديـ شككل أماـ المحكمة في حاؿ عدـ 
 50، فإف المجنة تقدـ القضية أماـ المحكمة، كتضمف معيا التقرير المعد طبقا لنص المادة اإلتفاقية

، كنسخة مف الممؼ، كفي حالة تقديـ القضية أماـ المحكمة، فإف المجنة تنشر تقريرىا اإلتفاقيةمف 
 .2مة، كبأنيا قدمت القضية أماـ المحكاإلتفاقيةمف  50المعد سمفا طبقا لنص المادة 

 المطمب الثاني

 سير اإلجراءات أماـ المحكمة

يتـ تقديـ الشككل أماـ المحكمة مف جانب الدكؿ األطراؼ كالمجنة، كبمكجب النظاـ الداخمي 
منو لؤلفراد أك ممثمييـ  24، فقد سمحت المادة 2009كالمعدؿ عاـ  األمريكيةالجديد لممحكمة 

بالمشاركة في إجراءات المحكمة، كلمنظر في القضية المعركضة أماميا، تمر إجراءات المحكمة 
 بمرحمتيف مرحمة كتابية كمرحمة شفكية.

، سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف نتناكؿ في المحكمةكلمتفصيؿ في اإلجراءات المتبعة أماـ 
 اإلجراءات الشفوية، كفي الفرع الثاني اإلجراءات الكتابيةالفرع األكؿ 
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 الفرع األوؿ

 اإلجراءات الكتابية

جابات الدكلة  تمر ىذه المرحمة بتقديـ الشككل، ثـ الفحص األكلي ليا، كتقديـ األدلة، كا 
 .المدعى عمييا

رؼ، طبقا لنص مف الدكلة الط أك األمريكيةتقديـ الشككل مف المجنة  يتـأوال: تقديـ الشكوى: 
، التي سمحت ليـ بتقديـ شكاكاىـ إلى المحكمة دكف سكاىـ، كذلؾ اإلتفاقيةمف  61/01المادة 

، أم أف اإلتفاقيةمف  50-48المنصكص عمييا بمكجب المكاد  اإلجراءاتشريطة استنفاذ جميع 
 .1ال بعد المركر عمى المجنة األمريكيةالمجكء إلى المحكمة ال يتـ إ

ذا تـ  كيتـ تقديـ القضية أماـ قمـ المحكمة، كذلؾ بإيداع شككل بمغات عمؿ المحكمة، كا 
سير اإلجراءات  إلىتقديـ الشككل بمغة كاحدة مف لغات عمؿ المحكمة، فإف ذلؾ ال يؤدم 

 .2يكما 30كبالمقابؿ فإف ترجمة الشككل لمغات األخرل يجب أف يتـ خبلؿ 

مف النظاـ الداخمي لممحكمة، ما يجب أف تتضمنو  34بينت المادة : ثانيا: محتوى الشكوى
 الشككل، حيث يجب أف تحتكم عمى:

كقبكؿ الشككل مف تعييف أطراؼ النزاع، عرض لمكقائع، األكامر المتعمقة ببدء اإلجراءات  -
ذا كانت المجنة ىي مف قدمت  المجنة، األدلة، تعييف الشيكد كالخبراء كمكضكع تصريحاتيـ، كا 
الشككل فيجب أف تسجؿ إسـ كعنكاف الشخص أك األشخاص أك المنظمات غير الحككمية التي 

 ، اسـ كعنكاف الضحايا كممثمييـ.اإلتفاقيةمف  44قدمت شككل أماميا بمكجب المادة 

 أسماء كعناكيف ممثمي الدكؿ كالمجنة األمريكية. -

إذا تـ تقديـ الشككل مف المجنة، فيجب أف ترفؽ المجنة إضافة إلى ما سبؽ التقرير المشار إليو  -
 كالمتعمؽ بعدـ نجاح التسكية الكدية. 50في المادة 
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ي لمشككل إذا الحظ رئيس المحكمة خبلؿ الفحص األكل: وتبميغيا : الفحص األولي لمشكوىثالثا
أف الشركط األساسية غير مكتممة، فإنو يطمب مف الطرؼ الذم قدـ الشككل، تقديـ التصحيحات 

  .1يـك 20الضركرية، كذلؾ خبلؿ ميمة 
إذا تكفرت الشككل عمى شركط قبكليا يقـك قمـ المحكمة بتبميغيا إلى رئيس  تبميغ الشكوى:رابعا: 

لى الدكلة المشكك  لـ تكف ىي مف قدمت الشككل  اضدىا، المجنة األمريكية إذالمحكمة كالقضاة، كا 
لى الضحايا أك ممثمييـ ، ككذا اإلتفاقية، كما يقـك قمـ المحكمة بتبميغ الدكؿ األطراؼ في 2كا 

المجمس الدائـ لمنظمة الدكؿ األمريكية بكاسطة رئيسو، ككذا األمانة العامة لمنظمة الدكؿ 
يطمب قمـ المحكمة مف المجنة كالدكؿ المعنية، تعييف ممثمييـ  كأثناء تبميغو لمشككل،، 3األمريكية

  .4يكما 30كذلؾ خبلؿ 
بعد تبميغيـ بالشككل، يقـك الضحايا أك ممثمييـ، بتقديـ حججيـ  :خامسا: الرد عمى الشكوى

، كما يقـك الطرؼ المشكك ضده بتقديـ 5كأدلتيـ، كذلؾ خبلؿ ميمة شير مف استبلميـ الشككل
كذلؾ بتقديـ األدلة خبلؿ ميمة شيريف تبدأ مف تاريخ استبلمو الشككل، كيجب أف تقدـ  كتابياإجابتو 

  6ة الذكر كالمتعمقة بمحتكل الشككلسالف 34مشركط المنصكص عمييا في المادة اإلجابة طبقا ل
كما يجب أف تكضح الدكلة المشكك ضدىا في إجابتيا صراحة قبكؿ االدعاءات المكجية إلييا أك 

دعاءات، فإف المحكمة تعتبر أف الدكؿ قد حالة عدـ اإلجابة صراحة بدحض اإل فضيا، كفيتر 
 .7قبمت بادعاءات الشاكي

كيقـك بعد ذلؾ قمـ المحكمة بتبميغ اإلجابة، إلى رئيس المحكمة كالقضاة، كالدكلة مقدمة 
 .8الشككل، كالمجنة األمريكية إف لـ تكف ىي مف قدـ الشككل
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أف األدلة المقدمة مف األطراؼ، ال تقبؿ إال إذا كانت مذككرة في  كتجدر اإلشارة إلى
أماـ المجنة تشكؿ جزء مف الممؼ بشرط  األطراؼالمجنة، كاألدلة التي يقدميا  أماـالشككل المقدمة 

يمكف أف تطمب  أف تككف قد قدمت في إطار اإلجراءات الكجاىية، كبالمقابؿ إذا كاف ذلؾ ضركريا
، كبشرط احتراـ حؽ الدفاع لؤلطراؼ األخرل يمكف اكاستثناء، المحكمة مف األطراؼ تقديـ األدلة

لممحكمة قبكؿ أدلة في كقت آخر خبلفا لما سبؽ، كذلؾ في حالة إثبات أحد األطراؼ لحالة قكة 
 .1قاىرة أك لحدكث مستجدات

لشفكية، يمكف لؤلطراؼ أف يطمبكا مف كبعد تقديـ اإلجابة، كقبؿ البدء في اإلجراءات ا
الرئيس، تكممة كثائؽ أخرل لئلجراءات الكتابية، كفي ىذا الحالة يحدد الرئيس ميمة إليداع الكثائؽ 

 .2إذا رأل ذلؾ ضركريا

 الفرع الثاني

 اإلجراءات الشفوية

ءات ابعد االنتياء مف اإلجراءات الكتابية، يقـك رئيس المحكمة بتحديد تاريخ بدء اإلجر 
، كيقـك رئيس المحكمة خبلؿ الجمسات بتسيير النقاش، كيحدد 3الشفكية، كيحدد الجمسات الضركرية

كيحدد النظاـ التي بمكجبو تؤخذ الكممة بالنسبة لؤلشخاص المتدخميف كيتبنى التدابير الضركرية 
ذا تعدد الضحايا فيجب عمييـ تعييف ممثؿ  لمسير الحسف لمجمسة، كيقـك الضحايا بتقديـ أدلتيـ، كا 

 .4لة خبلؿ الجمساتدمشترؾ عنيـ لتقديـ األ

كيقـك قضاة المحكمة بطرح األسئمة الضركرية عمى كؿ شخص يمثؿ أماـ المجنة، كبالنسبة 
لمضحايا كالشيكد كالخبراء، ككؿ شخص آخر الذيف قررت المحكمة سماعيـ، فيمكف طرح أسئمة 
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 .2009لحقكؽ اإلنساف المعدؿ عاـ  األمريكية النظاـ الداخمي لممحكمةمف  42المادة  - 

4
 .2009لحقكؽ اإلنساف المعدؿ عاـ  األمريكية النظاـ الداخمي لممحكمةمف  43المادة  - 
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ؿ كممثمي المجنة أك الضحايا أك عمييـ بحضكر رئيس المحكمة بصفتو كسيط بيف ممثمي الدك 
 .1ممثمييـ

كتدرج التصريحات كاألدلة في محضر الجمسة، كالذم يجب أف يتضمف: أسماء كألقاب 
القضاة الحاضريف، أسماء كألقاب ممثمي الدكؿ كالمجنة كالضحايا أك ممثمييـ، أسماء كألقاب الشيكد 

ة بتسجيؿ الجمسات، كيرفؽ نسخة منيا كالخبراء كأم شخص يمثؿ أماـ المحكمة، كيقـك قمـ المحكم
في الممؼ، كيتمقى ممثمي الدكؿ كالمجنة األمريكية ككذا الضحايا أك ممثمييـ نسخة منيا أيضا بعد 

 .2ذلؾ

، الذيف يدلكف كأثناء نظرىا في الدعكل، فإف المحكمة تستمع لمضحايا كالشيكد كالخبراء
زاع، كما يمكف لممحكمة كأثناء نظرىا في النزاع في الن األطراؼبشيادتيـ كخبرتيـ، كالذيف يقدميـ 

القياـ بتحقيؽ حكؿ الكقائع إذا كاف ذلؾ ضركريا، إضافة إلى صبلحيتيا في األمر باتخاذ تدابير 
 مؤقتة كذلؾ في الحاالت الممحة كالخطيرة.

خبير، كدليؿ  أكيمكف ألم طرؼ تقديـ شاىد أك ضحية أوال: سماع الضحايا والشيود والخبراء: 
الشيكد كالخبراء، فإف كؿ شاىد أك خبير يؤدم  المحكمة مف ىكية تتأكدالمحكمة، كبعد أف  أماـ

مف خبللو يؤكد الشاىد عمى قكؿ الحقيقة، كيؤكد الخبير بأنو سيؤدم ميامو  االقسـ أك يقدـ تصريح
 .3بكؿ نزاىة، كيتـ أداء القسـ أماـ المحكمة، أك الرئيس، أك أم قاض تكمفو المحكمة

مف النظاـ الداخمي لممحكمة، عمى أنو إذا عارض أحد األطراؼ ضد  52ت المادة كنص
أياـ مف استبلمو لمقائمة النيائية التي  10مشاركة شاىد معيف، فيجب أف يتقدـ بمعارضتو خبلؿ 

 مف النظاـ الداخمي. 53تحتكم عمى التصريحات، كنفس األمر ينطبؽ عمى الخبير بمكجب المادة 
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 .2009لحقكؽ اإلنساف المعدؿ عاـ  األمريكية النظاـ الداخمي لممحكمةمف  44المادة  - 

2
 .2009لحقكؽ اإلنساف المعدؿ عاـ  األمريكية النظاـ الداخمي لممحكمةمف  45المادة  - 

3
 .2009لحقكؽ اإلنساف المعدؿ عاـ  األمريكية النظاـ الداخمي لممحكمةمف  51المادة  - 
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مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية عمى أف المحكمة تحدد الضحايا  50نصت المادة ك 
مكضكع  إلىكالشيكد كالخبراء التي ترل ضركرة في سماعيـ، كأثناء تحديدىا ليـ تشير المحكمة 

التصريحات التي سيقدميا الشيكد كالخبراء، كاألطراؼ الذيف يقدمكف أدلة بكاسطة الضحايا كالشيكد 
كف تقديميـ إلى المحكمة، كيمكف لممحكمة أف تطمب مف بعض الضحايا كالشيكد أك الخبراء، يتكل

أك الخبراء تقديـ تصريحاتيـ أك شياداتيـ أك خبرتيـ، كذلؾ بحضكر مكثؽ، كترسؿ التصريحات 
 بعد ذلؾ إلى الطرؼ أك األطراؼ لتقديـ مبلحظاتيـ.

الضحايا كالشيكد كالخبراء  المحكمة تكفر الضمانات الكافية لحماية أفكتجدر اإلشارة إلى 
شيادات أك تصريحات أماـ المحكمة، كبالتالي ال يجكز لمدكؿ القياـ بأم تصرفات مف  الذيف قدمكا

 .1شأنيا أف تضر بيـ أك بأىميـ
حيث يمكف لممحكمة في أم مرحمة كانت عمييا الدعكل، الحصكؿ عمى  ثانيا: القياـ بالتحقيؽ:

كؿ األدلة التي تراىا ضركرية، كيمكنيا خاصة، االستماع لمضحايا كالشيكد كالخبراء، كأف تأمر 
 أطراؼ النزاع بتقديـ كؿ دليؿ أك شركح أك تصريحات تراىا ضركرية.

تمقي معمكمات، ككضع تقرير جؿ أكما يمكف لممحكمة أف تكمؼ أم ىيئة أك جياز مف 
حكؿ نقطة معينة، كالتقارير التي تقدـ في ىذه المسائؿ يجب أال تنشر إال إذا قررت المحكمة ذلؾ 
كما يمكف لممحكمة أف تعيد لعضك أك عدة أعضاء لتبني كؿ تدبير آخر لمتحقيؽ، بما في ذلؾ 

اؿ ىذا التحقيؽ، يمكف لمقضاة جمسات تمقي أدلة في مقرىا أك خارج مقرىا، كفي حالة استحالة إكم
 .2تكميؼ قمـ المحكمة بذلؾ
التدابير المؤقتة التي تراىا ضركرية، بمبادرة  يمكف لممحكمة األمريكية اتخاذ ثالثا: التدابير المؤقتة:

مف  63/02منيا أك بطمب مف أحد األطراؼ، كذلؾ في الحاالت المنصكص عمييا في المادة 
خاذ مثؿ ىذه التدابير إت، كما يمكف لممحكمة 3بالحاالت الخطيرة جدا كالمستعجمة، كالمتعمقة اإلتفاقية
فحتى   .1لـ تكف القضية مطركحة لمنظر أماـ المحكمة، كذلؾ بطمب مف المجنة كا 
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 .2009قكؽ اإلنساف المعدؿ عاـ لح األمريكية النظاـ الداخمي لممحكمةمف  54المادة  - 

2
 .2009لحقكؽ اإلنساف المعدؿ عاـ  األمريكية النظاـ الداخمي لممحكمةمف  47المادة  - 

3
 نذكر 1996مف بيف التدابير المؤقتة التي اتخذتيا المحكمة إلى غاية سنة  - 

- Velasquez Rodriguez, Godinez Cruz et Fairen Garbi et Solis Carroles( concernant le Honduras, 1988); Bustios 

– Tojas (Pérou, 1990-1991); Chunima(Guatemala, 1991-1992); Reggiardo Tolosa(Argentine, 1993-1994); 

Colotenango(Guatemala, 1994-1996); Caballero Delgado et Santana( Colombie, 1994); Carpio 
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مف النظاـ الداخمي  26: حيث نصت المادة المحكمة أماـإذا كانت القضية محؿ نظر  -10
تدابير مؤقتة في الحاالت  باتخاذ تأمر أف، يمكنيا األمريكيةالمحكمة  أفلممحكمة، عمى 

 المحكمة. أماـ، كذلؾ في حالة ككف النزاع مقدـ لمنظر  63/02المنصكص عمييا في المادة 

المحكمة بطمب تدابير مؤقتة  أماـممثمييـ التقدـ مباشرة  أك كفي ىذه الحالة، يمكف لمضحايا
تصاؿ، إلى رئيس المحكمة إقديـ الطمب بكؿ كسيمة كيتـ ت، تتعمؽ بالقضايا التي تنظرىا المحكمة

لى القضاة  يعمـ الرئيس  أفف مف يتمقى الطمب، يجب قمـ المحكمة، كفي كؿ الحاالت فإ أككا 
 مباشرة.

 أكيطمب مف الدكلة، كمف المجنة  أفال، فإف الرئيس يمكنو  أـكسكاء كانت المحكمة منعقدة 
تخاذ تدابير مؤقتة كذلؾ إتقديـ المعمكمات التي تبرر  -إذا كاف ذلؾ ضركريا -مف ممثمي الضحايا

إذا لـ تكف دكرة المحكمة منعقدة، فإف الرئيس كبالتشاكر أما  ،قبؿ اتخاذ قرار حكؿ الطمب المقدـ
تخاذ التدابير العاجمة إمع المجنة الدائمة كمع القضاة اآلخريف، يطمب مف الحككمة المعنية 

 ضماف فعالية التدابير المؤقتة التي ستتخذىا المحكمة في الدكرة المقبمة. أجؿ كالضركرية، مف

بيا المحكمة مف خبلؿ تقديـ  أمرتكتتـ الرقابة عمى التدابير اإلستعجالية أك المؤقتة، كالتي 
تقرير مف الدكلة المعنية، ككذا المبلحظات المقدمة حكؿ ىذا التقرير مف ممثؿ الطرؼ الذم طمب 

تدابير، كيجب عمى المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف تقديـ مبلحظات حكؿ تقرير اتخاذ ىذه ال
 ممثمييـ. أكالدكلة، كمبلحظات المستفيديف مف ىذه التدابير 

در تطمب معمكمات مف مصا أفضركرية، يمكف ليا  أنياكفي الحاالت التي ترل المحكمة 
ر، كفي ىذه الحالة يمكنيا أيضا طمب إجراء ستعجاؿ، كفعالية التدابيأخرل تسمح ليا بتقييـ حالة اإل

 خبرات كالتقارير التي تراىا ضركرية.

                                                                                                                                                         
Nicolle(Guatemala, 1995-1996); BLAKE5 Guatemala, 1995);Aleman Lacayo(Nicaragua, 1996); 

Vogt(Guatemala, 1996) Serech et Saguic(Guatemala, 1996); Loayza Tamayo(Pérou, 1996). 

- Voir Antonio Augusto cançado Trindade, Op.cit., p561. 
1
 - Christina Cerna, Questions générales de droit international examinées par la cour interaméricaine des droits 

de l'homme, In annuaire français de droit international, volume 42, 1996, p716. 
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لجمسة  الرئيس، في حاؿ ككف المحكمة غير مجتمعة، دعكة األطراؼ أككيمكف لممحكمة 
خاصة حكؿ التدابير المؤقتة، كتدرج المحكمة في تقريرىا السنكم الذم تقدمو إلى الجمعية  أكعامة 

باتخاذىا خبلؿ الفترة التي شمميا التقرير، كتبدم  أمرتتدابير المؤقتة التي العامة، قائمة ال
 التكصيات التي تراىا ضركرية في حالة عدـ تنفيذ ىذه التدابير.

في ىذه الحالة تتخذ المحكمة التدابير المؤقتة  إذا لـ تكف القضية محؿ نظر أماـ المحكمة: -10
مف النظاـ الداخمي لمجنة األمريكية، عمى أف  25/12حيث نصت المادة ، 1بناء عمى طمب المجنة

تخاذ تدابير مؤقتة مف المحكمة األمريكية، كتبقى التدابير التحفظية التي ديـ طمب إالمجنة يمكنيا تق
اتخذتيا المجنة سارية المفعكؿ، إلى أف تعمـ المحكمة األطراؼ بقرارىا حكؿ الشككل، كفي حالة 

المجنة، فإنو ال يجكز لمجنة أف تطمب مف جديد تدابير تحفظية  رفض المحكمة لمطمب المقدـ مف
 إال إذا ظيرت مستجدات تبرر ذلؾ.

، كيفية طمب التدابير المؤقتة األمريكيةمف النظاـ الداخمي لمجنة  76/01كقد بينت المادة 
الت لمجنة األمريكية طمب اتخاذ تدابير مؤقتة مف المحكمة، كذلؾ في الحا مف المجنة، حيث يمكف

 الخطيرة كالمستعجمة، التي يمكف أف تسبب ضررا ال يمكنو إصبلحو بالنسبة لؤلشخاص.

 2كأثناء تقديميا لمطمب يجب أف تنظر المجنة لبلعتبارات التالية:

 إذا لـ تطبؽ الدكلة المعنية التدابير التحفظية التي اتخذتيا المجنة. -

 إذا كانت التدابير التحفظية غير فعالة. -

 ىناؾ تدابير تحفظية ليا عبلقة بالقضية المنظكرة أماـ المحكمة.إذا كانت  -

 عندما ترل المجنة انو مف الضركرم إعطاء أىمية لمتدابير المطمكبة. -

لحماية الشيكد في قضية ضد  1988ىذا اإلجراء أكؿ مرة سنة  إلىكقد لجأت المحكمة 
ميا ما جعميا تخشى عمى اليندكراس، كذلؾ في أعقاب قتؿ شخص كاف مف المقرر أف يشيد أما
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 .2009لحقكؽ اإلنساف المعدؿ عاـ  األمريكية النظاـ الداخمي لممحكمةمف  26/02المادة  - 

2
 .2013لحقكؽ اإلنساف المعدؿ عاـ  األمريكية لمجنةالنظاـ الداخمي مف  76/02المادة  - 
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سبلمة الشيكد اآلخريف، كبعد ذلؾ لجأت المحكمة عدة مرات ليذا اإلجراء، ففي قضية 
Community of peace of San José Of Apartado بتدابير  09/10/2000، أمر رئيس المحكمة في

عاجمة لصالح أعضاء مجمكعة السمـ في ككلكمبيا، كطمبت المحكمة في قرارىا بتاريخ 
جبركا عمى اإلنتقاؿ إلى أتكفير الشركط البلزمة لتمكيف أعضاء الجماعة الذيف  24/11/2000

 .1مناطؽ أخرل في الببلد مف العكدة إلى منازليـ

جراءات المؤقتة التي أمرت المحكمة باتخاذىا جماعات أخرل بأكمميا في كما شممت اإل
-2000قضية اليايتييف الدكمينيكاف، مف ذكم األصكؿ اليايتية في جميكرية الدكمينيكاف عاـ 

األصمي في  Sarayaa، كقضية شعب 2004، كقضية الشعكب األصمية في ككلكمبيا عاـ 2001
ضايا التي لجأت فييا المحكمة إلى التدابير العاجمة لحماية ، كمف بيف الق2004اإلككادكر عاـ 

ضد ككلكمبيا، كقضية األطفاؿ كالمراىقيف  Mapiripanالشيكد كالسبلمة الجسدية ليـ، قضية مذبحة 
 .2المحركميف مف الحرية في البرازيؿ

 الثالثالمطمب 

  أماـ المحكمة نياية اإلجراءات

كالتي  اإلتفاقيةؼ المجنة أك الدكؿ األطراؼ في مف طر تنتيي الدعكل المقدمة أماـ المحكمة 
المحكمة، إما بالتنازؿ عف الشككل أك التسكية الكدية، أك بإصدار حكـ في  إختصاصقبمت 

 مكضكع الدعكل في حالة عدـ التكصؿ لتسكية كدية.

 التنازؿ عفكلمتطرؽ ليذه الحاالت سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف، نتناكؿ في الفرع األكؿ 
 إصدار المحكمة لحكـ في الموضوع، كفي الفرع الثاني الشكوى والتسوية الودية
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 .86محمد يكسؼ عمكاف، نظاـ الدكؿ األمريكية، مرجع سابؽ، ص  - 

2
 .87نفس المرجع، ص  - 
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 الفرع األوؿ

 التنازؿ عف القضية والتسوية الودية

مف بيف اإلجراءات التي ينتيي بيا النزاع المطركح أماـ المحكمة، التنازؿ عف القضية أك 
 التسكية الكدية بيف طرفي النزاع.

 أماـ اإلجراءاتيعتبر التنازؿ عف القضية مف األسباب التي تنتيي بيا  القضية:أوال: التنازؿ عف 
المحكمة برغبتو في التنازؿ كتقـك  الضحية يعمـ الطرؼلحقكؽ اإلنساف، حيث  األمريكيةالمحكمة 

كتبت في  أماميافي النزاع، بالتنازؿ عف القضية المقدـ  األخرل األطراؼالمحكمة بعد ذلؾ بإعبلـ 
  المحكمة. أعماؿ، كما تبت في مسألة سحب القضية مف جدكؿ إليياؿ المقدـ التناز 

ذا كافؽ الطرؼ المشكك ضده ك  ، فإف بقبكلو لطمبات الطرؼ الشاكي عمـ المحكمةأكا 
لمكافقة الدكلة المشكك ضدىا، تبت في ىذه المقبكلية كفي  األخرل لؤلطراؼالمحكمة بعد إعبلميا 

 .1لحالة تحدد المحكمة مبمغ التعكيض كالنفقات كالمصاريؼ الضركريةآثارىا القانكنية، كفي ىذه ا
عتراؼ باإلرادة إر قبكؿ الدكلة المشكك ضدىا لمطمبات المقدمة مف الطرؼ الشاكي، بكيعت

الدكؿ كثيرا ليذا اإلجراء  أ، كتمجالمنسكبة إلييا األفعاؿالمنفردة لمدكلة بمسؤكليتيا الدكلية اتجاه 
 ىذاالمتمثؿ في التعكيض، كالذم يسمح ليا مف دكف شؾ بتحسف صكرتيا، كتجدر اإلشارة أف 

القبكؿ ال يعتبر تسكية كدية، كيمكف لممحكمة متابعة النظر في القضية كتصدر حكما في 
ف قبمت الدكلة بطمبات الطرؼ الشاكي، 2المكضكع ىذه الحالة  كيعتبر حكـ المحكمة في حتى كا 

، كما أف االعتراؼ بالمسؤكلية 3ات المستقبميةاإلنتياكشكؿ مف أشكاؿ التعكيض، كأداة لمكقاية مف 
مف جانب الدكلة كذلؾ بقبكؿ الطمبات المقدمة مف الطرؼ الشاكي، تعتبر بالنسبة لممحكمة مساىمة 

 .4إيجابية مف جانب الدكلة
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 .2009لحقكؽ اإلنساف المعدؿ عاـ  األمريكية النظاـ الداخمي لممحكمةمف  56المادة  - 
2
 - Arrêt du 21/11/2007, Chaparro Alvarez et Lapo Iniguez/ Equateur 

3
- Arrêt du 07/02/2006, Acevedo Jaramillo et autres/ Pérou 

4
 - Ludovic Hennebel et Hélène Tigroudja, Chroniques de la jurisprudence de la cour interaméricaine des 

droits de l'homme(2006-2007), revue trimestrielle des droits de l'homme, N
0
 76, 2008, p1010 



 

- 280 - 

 

 اإلقميميةية مف بيف أىـ الكسائؿ التي تمجأ إلييا المحاكـ : تعتبر التسكية الكدثانيا: التسوية الودية
لحقكؽ  األمريكية، مف خبلؿ المجنة اإلجراء، كتقـك المحكمة بيذا أماميالفض النزاعات المطركحة 

تعد تقريرا  فإنيا.ك، كفي حالة تكصؿ المجنة لتسكية كدية لمنزاع، 48/01، بمكجب المادة اإلنساف
لى الدكؿ األطراؼ في ىذه  ، ثـ ترسؿ نسخة منو اإلتفاقيةكتحيؿ نسخا عنو إلى مقدـ العريضة كا 

 .ميف العاـ لمنظمة الدكؿ األمريكية لنشرهلؤل

المحكمة، يمكنيا كضع حد لنياية  أفمف النظاـ الداخمي لممحكمة  57كنصت المادة 
 .كدية عمميا األطراؼ، بكجكد تسكيةأاإلجراءات إذا 

مف النظاـ الداخمي لممحكمة، أف كضع حد لنياية اإلجراءات يرجع  58كنصت المادة 
لمسمطة التقديرية لممحكمة، كذلؾ بالنظر إلى االلتزامات التي تقع عمى عاتقيا كالمتمثمة في حماية 

الحالتيف حقكؽ اإلنساف، كبناء عمييا يمكف لممحكمة متابعة النظر في الدعكل، بغض النظر عف 
 السابقتيف.

 الثانيالفرع 

 إصدار المحكمة لحكـ في الموضوع

تنتيي اإلجراءات أماـ المحكمة في حاؿ عدـ التكصؿ إلى تسكية كدية، بإصدار المحكمة 
 لحكـ في مكضكع النزاع، كالذم تسير عمى مراقبة تنفيذه المحكمة نفسيا.

 أوال: إصدار الحكـ: 

مػػػف دراسػػػة القضػػػية، تقػػػـك باختتػػػاـ المناقشػػػات كالمرافعػػػات  األمريكيػػػةبعػػػد انتيػػػاء المحكمػػػة 
صػػػدار الحكػػػـ ، كيبمغػػػو قمػػـ المحكمػػػة لؤلطػػػراؼ المتنازعػػػة، كترسػػؿ نسػػػخ منػػػو إلػػػى الػػػدكؿ 1لمتػػداكؿ كا 

                                                 
1

، أصدرت 2004-2002، في تسريع كتيرة نشاطات المحكمة القضائية، ففي خبلؿ الفترة األمريكيةساىـ تعديؿ النظاـ الداخمي لممحكمة  - 
 حكما كرأم استشارم كاحد. 20، أصدرت المحكمة 2005ما كرأييف استشارييف، كفي سنة كح 29المحكمة 

- Voir Hélène Tigroudja, Chronique des décisions rendues par la cour interaméricaine des droits de 

l'homme(2005), revue trimestrielle des droits de l'homme, N
0
 66, 2006, p 277, Voir aussi, Caroline Laly 
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يجػػب أف يبػػيف حكػػـ المحكمػػة ف ،اإلتفاقيػػةمػػف  66/01، ككفقػػا لػػنص المػػادة 1 اإلتفاقيػػةاألطػػراؼ فػػي 
 .ستند إليياإاألسباب التي 
كيجػػػب أف يتضػػػمف   2سػػػتئناؼحكمػػػة نيائيػػػا كغيػػػر قابػػػؿ لئلالحكػػػـ الصػػػادر عػػػف المكيكػػػكف 

أسػماء األطػراؼ أك  سـ قمـ المحكمػة كقمػـ المحكمػة المسػاعدا  سـ الرئيس، كأسماء القضاة، ك إالحكـ، 
ممثمييـ ، كصؼ لئلجراءات، عرض لمكقائع، عرض ألدلة األطراؼ ، القرار حكؿ المكضكع، نتائج 

ذا كاف الحكـ ال يمثؿ كميػا أك جزئيػا إجمػاع  .3النص القانكني المستند إليو إلى التصكيت، اإلشارة كا 
، كيتـ تقديـ ىذه اآلراء في آراء القضاة، يحؽ لكؿ قاض أف يرفؽ رأيو المخالؼ أك المنفصؿ بالحكـ

كيكقػػع جميػػع القضػػاة  ،4خػػبلؿ ميمػػة يحػػددىا الػػرئيس، مػػف أجػػؿ أف يعمػػـ القضػػاة، كقبػػؿ تبميػػغ الحكػػـ
كتيف عمى الحكـ، كما يكقعػو قمػـ المحكمػة، كيػتـ إمضػاء اآلراء المخالفػة مػف القضػاة المعنيػيف المص
 .5بيا

 ثانيا: نشر أحكاـ وقرارات المحكمة

مػػػف النظػػػاـ الػػػداخمي لممحكمػػػة األمريكيػػػة، أف المحكمػػػة تنشػػػر بصػػػفة  31/01بينػػػت المػػػادة 
 عمنية:

المنفصمة، كذلؾ إذا تضػمنت الشػركط المنصػكص  أكأحكاميا كقراراتيا، بما فييا اآلراء المخالفة  -
 . 59/02عمييا في المادة 

 كثائؽ الممؼ. -

 كؿ كثيقة يككف نشرىا مفيدا. -

                                                                                                                                                         
Chevalier, Fanny Da Poian et Hélène Tigroudja, Chronique des décisions rendues par la cour interaméricaine des 

droits de l'homme(2002-2004), revue trimestrielle des droits de l'homme, N
0
 62, 2005, p 460. 

1
 لحقكؽ اإلنساف. اإلتفاقية األمريكيةمف  69المادة األمريكية، ك  مف النظاـ الداخمي لممحكمة 61/01انظر المادة  - 
2

 مف اإلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف 67مادة انظر ال - 

3
 .األمريكية مف النظاـ الداخمي لممحكمة 59/01انظر المادة  - 

4
 .2009مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لعاـ  59/02، كالمادة األمريكية لحقكؽ اإلنساف اإلتفاقيةمف  66/02المادة  - 
5

 .2009مف النظاـ الداخمي لممحكمة األمريكية لعاـ  03، 61/02لمادة ا - 
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بمغات العمؿ المستعممة تنشر المحكمة  أحكاـمف نفس المادة أف  03ك 02كنصت الفقرتيف 
ذا لػػـ تقػػرر المحكمػػة رأم مخػػالؼ يمكػػف نشػػر الكثػػائؽ اأثنػػاء النظػػر فػػي القضػػية لمقدمػػة أمػػاـ قمػػـ ، كا 

 المحكمة كالمتعمقة بالقضايا التي يتضمنيا الحكـ.

 تفسير الحكـ ثالثا:

عمػػى أنػو فػػي حػاؿ الخػبلؼ عمػػى معنػى الحكػػـ أك  األمريكيػة اإلتفاقيػةمػػف  67نصػت المػادة 
 يكما مف تاريخ التبميغ. 90نطاقو فإنو يجكز تقديـ طمب لتفسيره، شريطة تقديـ الطمب خبلؿ 

النظاـ الداخمي لممحكمة اإلجراءات المتعمقة بطمب التفسير، حيث يتـ تقديـ الطمػب كقد بيف 
المسػائؿ المتعمقػة بػالحكـ كالمػراد تفسػيرىا، كيقػـك قمػـ  إلى قمػـ المحكمػة، كيجػب أف يتضػمف بالتحديػد

كيػػػدعكىـ لتقػػػديـ مبلحظػػػاتيـ مكتكبػػػة، كذلػػػؾ خػػػبلؿ ميمػػػة  األطػػػراؼالمحكمػػػة بإرسػػػاؿ الطمػػػب إلػػػى 
 .1لرئيسيحددىا ا

تتشػكؿ مػف نفػس القضػاة الػذيف أصػدركا  أفىا في طمب التفسير، يمكػف لممحكمػة ر كأثناء نظ
اسػػتقالتو أك كجػػكد مػػانع لػػو، ففػػي ىػػذه الحالػػة يػػتـ  أكحػػد القضػػاة أالحكػػـ، كبالمقابػػؿ فػػي حالػػة كفػػاة 

فػي اسػتخبلؼ ىا آنفا امف النظاـ الداخمي، كالتي ذكرن 17كفقا لمشركط التي حددتيا المادة  استبدالو
 اإلجػػراءاتكتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف طمػػب التفسػػير ال يكقػػؼ تنفيػػذ الحكػػـ، كتحػػدد المحكمػػة  ،القضػػاة

 .2المناسبة كتصدر حكميا المتعمؽ بالتفسير

 رابعا: الرقابة عمى تنفيذ الحكـ

" تتعيػػػد الػػػدكؿ  أفاألمريكيػػػة عمػػػى  اإلتفاقيػػػةمػػػف  68نصػػػت المػػػادة : تنفيػػػذ حكػػػـ المحكمػػػة -10
تمتثػػؿ لحكػػـ المحكمػػة فػػي أيػػة قضػػية تكػػكف فييػػا تمػػؾ الػػدكؿ فريقػػا  أف اإلتفاقيػػةفػػي ىػػذه  األطػػراؼ

كيمكػػف تنفيػػذ ذلػػؾ الجػػزء مػػف الحكػػـ الػػذم يػػنص عمػػى دفػػع تعكيضػػات أك عطػػؿ كضػػرر فػػي البمػػد 
 الصادرة ضد الدكلة". األحكاـالداخمية التي ترعى تنفيذ  اإلجراءاتالمعني كفقا لقكاعد 

                                                 
1

 .األمريكية مف النظاـ الداخمي لممحكمة 02،  62/01انظر المادة  - 

2
 .األمريكية مف النظاـ الداخمي لممحكمة 05، 04، 03فقرات  62انظر المادة  - 
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يقػع عمػى  األمريكيػةمتثاؿ ألحكاـ المحكمػة ، يتبيف أف اإللتزاـ باإل68خبلؿ نص المادة  مف
 حيػث يجػدر، 62المحكمػة بمكجػب المػادة  إختصػاصالتي قبمت  اإلتفاقيةفي  األطراؼعاتؽ الدكؿ 

بما تصدره المحكمػة  أخرلقضاء محكمة معينة، أف تمتـز مف جية  إختصاصبالدكؿ التي تعترؼ ب
، إضافة إلى األحكاـ المتعمقة بتعكيض لمضػحايا يػتـ تنفيػذىا كفقػا قضائية كأحكاـمف آراء استشارية 

كذلؾ مػف خػبلؿ تعػكيض مناسػب عمػا لحػؽ الضػحية ، لقكاعد اإلجراءات الداخمية في الدكلة المعنية
ة انتياكػػا ، كمػػا يمكػػف لممحكمػػة إذا كجػػدت أف ثمػػاإلنتيػػاؾمػػف عطػػؿ كضػػرر مػػادم أك معنػػكم جػػراء 

كبإصبلح  اإلنتياؾأف تضمف تمتع المتضرر بحقو أك بحريتو محؿ  تفاقيةاإللحؽ أك حرية تصكنيا 
، كمثػػاؿ ذلػػؾ أف تػػأمر 63/01كذلػػؾ كفقػػا لػػنص المػػادة  اإلنتيػػاؾالكضػػع أك اإلجػػراء الػػذم أدل إلػػى 

 .1باإلفراج عف المحتجز

نفسػيا خبلفا لممحكمة اإلفريقية كاألكربية، تقـك المحكمة األمريكيػة بالرقابة عمى تنفيذ الحكـ:  -10
بالرقابػػػة عمػػػى تنفيػػػذ  األمريكيػػػةحيػػػث تقػػػـك المحكمػػػة ، 2بالرقابػػػة عمػػػى تنفيػػػذ األحكػػػاـ الصػػػادرة عنيػػػا

أحكاميا، مف خبلؿ تقارير تقدميا الدكؿ، كمبلحظات مػف الضػحايا حػكؿ ىػذا التقريػر، كيجػب عمػى 
 تقديـ مبلحظات كذلؾ حكؿ تقرير الدكؿ كمبلحظات الضحايا. األمريكيةالمجنة 

تطمب معمكمات متعمقة بالقضػية مػف مصػادر أخػرل، كالتػي تمكنيػا مػف  أفكيمكف لممحكمة 
تطمػػب الخبػػرات كالتقػػارير التػػي تراىػػا ضػػركرية  أفتقيػػيـ مػػدل تنفيػػذ الحكػػـ، كفػػي ىػػذه الحالػػة يمكػػف 

ستماع مف أجؿ الرقابة عمى تنفيػذ قراراتيػا، كتحػدد المحكمػة لجمسة إ األطراؼكيمكف لممحكمة دعكة 
 .3تنفيذ أحكاميا بناء عمى المعمكمات التي تمقتيا، كتصدر التكصيات البلزمة حالة

اإلشػػارة إلػػى أف المحكمػػػة ترفػػع فػػػي كػػؿ دكرة عاديػػػة  اإلتفاقيػػػةمػػف  65كقػػد تضػػمنت المػػػادة 
لمجمعيػػػة العامػػػة لمنظمػػػة الػػػدكؿ األمريكيػػػة تقريػػػرا عػػػف أعماليػػػا، خػػػبلؿ العػػػاـ المنصػػػـر لتنظػػػر فيػػػو 

د بصكرة خاصة القضايا التي لـ تمتـز فييا دكلة ما بحكـ المحكمة، كتقدـ أيػة الجمعية العامة، كتحد
 تكصيات مناسبة.

                                                 
1

 .93محمد يكسؼ عمكاف، نظاـ الدكؿ األمريكية، مرجع سابؽ، ص  - 
2
 - FIDH, Op.cit., p 136. 

3
 .األمريكية مف النظاـ الداخمي لممحكمة 63أنظر المادة  - 
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متثػػػاؿ دكلػػػة مػػػا إكيعتبػػػر ىػػػذا التقريػػػر أقصػػػى مػػػا يمكػػػف أف تفعمػػػو المحكمػػػة، فػػػي حػػػاؿ عػػػدـ 
لحكميػػا الصػػادر بشػػأنيا، حيػػث يجػػكز ليػػا أف تعمػػـ الجمعيػػة العامػػة لمنظمػػة الػػدكؿ األمريكيػػة بػػذلؾ 

يػذه األخيػرة التػي تعتبػر ىيئػة سياسػية أف تتخػذ مػا تػراه مناسػبا إلقنػاع الدكلػة المعنيػة بتنفيػػذ كيجػكز ل
، كمػػا يعتبػػر ىػػذا اإلجػػراء عقكبػػة معنكيػػة تسػػمط عمػػى الدكلػػة المنتيكػػة كالمخالفػػة 1التزاماتيػػا الدكليػػة

دكؿ األمريكيػة ألحكاـ المحكمة ألنو يتضمف تشػييرا بالدكلػة المعنيػة أمػاـ الجمعيػة العامػة لمنظمػة الػ
 .2التي يحضر جمساتيا مئات الكفكد كيكزع التقرير عمى نطاؽ كاسع

  

                                                 
1

  ممخص محاضرات في حقوؽ اإلنساف. أنظر أيضا  محمد محي الديف، 93محمد يكسؼ عمكاف، نظاـ الدكؿ األمريكية، مرجع سابؽ، ص  - 
 .85، ص 2012دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 

2
  1998، اإلسكندرية، 02، منشكرات الجامعة المفتكحة، الطبعة المفاىيـ القانونية لحقوؽ اإلنساف عبر الزماف والمكافساسي سالـ الحاج،  - 

 .365ص 
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إلى  1896لحقوؽ اإلنساف مف  األمريكيةأماـ المحكمة مف المجنة األمريكية الشكاوى المقدمة يمثؿ  02الشكؿ رقـ: 
 (.cour interaméricaine des droits de l'homme, présentation d'affaires contentieuses 1986-2012)2012سنة 

 Rapport annuel 2012 de la cour interaméricaine des droits de l'homme, p 13:المصدر
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 الفصؿ الثالث

 المحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب
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الجيػػاز القضػػائي لحمايػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي القػػارة  اإلنسػػافتعػػد المحكمػػة اإلفريقيػػة لحقػػكؽ 
، كذلػؾ بيػدؼ تكممػة عمػؿ 1998كقد أنشأت المحكمة بمكجػب بركتككػكؿ كاغػادكغك عػاـ ، اإلفريقية

، فالػػػػدكؿ 1981المجنػػػػة اإلفريقيػػػػة التػػػػي أنشػػػػأىا الميثػػػػاؽ اإلفريقػػػػي لحقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف كالشػػػػعكب عػػػػاـ 
ات المتعمقة بحقكؽ اإلنساف، كالمقررة اإلنتياكاإلفريقية أنشأت في بادئ األمر آلية كحيدة لمنظر في 

اإلفريقػػػي بػػػأف تػػػدعيـ حمايػػػة  اإلتحػػػادميثػػػاؽ اإلفريقػػػي ، كنظػػػرا القتنػػػاع الػػػدكؿ األعضػػػاء فػػػي فػػػي ال
كالشػعكب  اإلنسػافالحقكؽ المقررة في الميثاؽ ال يكػكف إال مػف خػبلؿ إنشػاء محكمػة إفريقيػة لحقػكؽ 

 .1998ىذه المحكمة عاـ  إنشاءكبالتالي تـ 

منػػو فػػي  03تتمثػػؿ حسػػب المػػادة  كالتػػي إختصاصػػاتالبركتككػػكؿ لممحكمػػة، عػػدة  أككػػؿقػػد ك 
كىػػػذا  النظػػػر فػػػي كػػػؿ القضػػػايا كالنزاعػػػات التػػػي تخطػػػر بيػػػا كالتػػػي تتعمػػػؽ بتفسػػػير كتطبيػػػؽ الميثػػػاؽ

 كالتػػػػي صػػػػادقت عمييػػػػا الػػػػدكؿ المعنيػػػػة اإلنسػػػػافالبركتككػػػػكؿ، ككػػػػؿ الكثػػػػائؽ ذات العبلقػػػػة بحقػػػػكؽ 
ؿ التػػي صػػادقت عمػػى اتجػػاه الػػدك  إلزامػػي إختصػػاصىػػك  اإلفريقيػػةالقضػػائي لممحكمػػة  ختصػػاصكاإل

كالمنظمػػات غيػػر الحككميػػة، فيشػػترط فيػػو  األفػػراديا فيمػػا يخػػص شػػكاكل إختصاصػػالبركتككػػكؿ، أمػػا 
المحكمػػة بيػػذا النػػكع مػػف الشػػكاكل، كمػػا أف لممحكمػػة  إختصػػاصعتػػراؼ مسػػبؽ مػػف الػػدكؿ بإكجػػكد 

طػػػراؼ ، بمكجبػػػو يمكنيػػػا إبػػػداء آراء استشػػػارية حػػػكؿ المسػػػائؿ التػػػي يقػػػدميا األاستشػػػارم إختصػػػاص
 المخكؿ ليـ ذلؾ.

إف إنشػػاء المحكمػػة اإلفريقيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف، كمػػنح حػػؽ لؤلفػػراد بالتقاضػػي مباشػػرة أماميػػا 
يعتبر تطكرا ال مثيؿ لو في حماية حقكؽ اإلنساف في القػارة اإلفريقيػة، كبالتػالي فػإف إنشػاء المحكمػة 

 المجنة اإلفريقية لمنزاع المطركح.خمؽ ضمانة أخرل أماـ الدكؿ كاألفراد، كذلؾ في حاؿ عدـ حؿ 

ة لحمايػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي دكلمتفصػػيؿ أكثػػر حػػكؿ المحكمػػة اإلفريقيػػة باعتبارىػػا آليػػة جديػػ
تنظػيـ المحكمػػة القػارة اإلفريقيػة، سنقسػـ ىػػذا الفصػؿ إلػى ثػبلث مباحػػث، نتنػاكؿ فػي المبحػػث األكؿ 

إجراءات التقاضػي مبحث الثالث ، كفي الالمحكمة إختصاصات، كفي المبحث الثاني وسير أعماليا
 أماـ المحكمة. 
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األوؿالمبحث   

 وسير أعمالياالمحكمة تنظيـ 

، اإلشػارة إلػى 2010كالنظػاـ الػداخمي ليػا لعػاـ  اإلفريقيةتضمف البركتكككؿ المنشأ لممحكمة 
إضػافة إلػى رئاسػة المحكمػة  تنظيـ المحكمة كذلؾ مف حيث قضاتيا كالشركط الكاجب تكافرىػا فػييـ،

كقمميػػا الػػذم كمفػػو النظػػاـ الػػداخمي لممحكمػػة بالعديػػد مػػف الميػػاـ، كذلػػؾ مػػف أجػػؿ حسػػف سػػير عمػػؿ 
المحكمة، كما أشار كؿ مف البركتكككؿ كالنظاـ الداخمي لممحكمة إلى سػير أعمػاؿ المحكمػة، كذلػؾ 

 .أثناء قياميا بمياميا، حيث تعقد المحكمة ألجؿ ذلؾ دكرات عادية كدكرات غير عادية

فػػػي تنظػػػيـ المحكمػػػة األفريقيػػػة سنقسػػػـ ىػػػذا المبحػػػث إلػػػى مطمبػػػيف، نتنػػػاكؿ فػػػي  كلمتفصػػػيؿ
 .سير أعماؿ المحكمة، كفي المطمب الثاني تنظيـ المحكمةالمطمب األكؿ 

 المطمب األوؿ

 المحكمة ـػػػػػػتنظي

تتكػػكف المحكمػػة اإلفريقيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف كالشػػعكب، مػػف عػػدد مػػف القضػػاة يقكمػػكف بميمػػة 
بميمة إبداء اآلراء االستشارية، كقد ، كما يقكمكف يا المتعمقة بالشكاكل كالمراسبلتالفصؿ في القضا

بينت مكاد البركتكككؿ كالنظاـ الداخمي أف عمى القضاة كاجػب التحمػي بمجمكعػة مػف الصػفات التػي 
ستقبلليـ كحيادىـ ألداء مياميـ عمى أكمؿ كجو، كتضـ المحكمة إضافة إلى القضاة رئيسا إتضمف 
عمػػى تسػػييرىا، كالقيػػاـ بالميػػاـ المككمػػة لػػو كػػرئيس إضػػافة إلػػى نائػػب لمػػرئيس، كلحسػػف سػػير يسػػير 

 أعماؿ المحكمة فقد كمؼ النظاـ الداخمي قمـ المحكمة بذلؾ.

الخاص بالمحكمة اإلفريقية، سنقسػـ ىػذا المطمػب إلػى فػرعيف، نتنػاكؿ فػي  ـكلتكضيح التنظي
 .وقمـ المحكمة رئاسة، كفي الفرع الثاني القضاةالفرع األكؿ 
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 رع األوؿػػػػػػػػالف

 اةػػػػػػػػػػػالقض

مػػػف مػػػكاطني الػػػدكؿ األعضػػػاء فػػػي  ياقاضػػػ 11تتكػػػكف المحكمػػػة اإلفريقيػػػة مػػػف عػػػدد القضػػػاة: أوال: 
، كىػػػذا 2تشػػػبو المجنػػػة اإلفريقيػػػة فػػػي تشػػػكيمياكبيػػػذا التشػػػكيؿ نجػػػد أف المحكمػػػة ، 1اإلفريقػػػي اإلتحػػػاد

 .3اإلنسافالمتساكم بيف المحكمة كالمجنة في العضكية نجده يشبو النظاـ األمريكي لحقكؽ  ختياراإل

كتختمؼ المحكمة اإلفريقية كاألمريكية عف المحكمة األكربية في ككف أف ىذه األخيرة تتككف 
، كبػػذلؾ يكػػكف عػػدد قضػػاة المحكمػػة األكربيػػة اإلتفاقيػػةمػػف قضػػاة ينتمػػكف إلػػى الػػدكؿ األعضػػاء فػػي 
 .4اإلتفاقيةاألكربية ىك نفسو عدد الدكؿ المصادقة عمى 

مػػػف البركتككػػػكؿ، فػػػإف القضػػػاة يجػػػب أف يككنػػػكا مػػػف  11/01: كفقػػػا لػػػنص المػػػادة صػػػفاتيـثانيػػػا: 
اإلفريقي، كلـ يشترط البركتكككؿ أف يككنكا مف جنسيات الدكؿ  اإلتحاديات الدكؿ األطراؼ في جنس
، كيػتـ انتخػاب ىػؤالء القضػاة بصػفتيـ الشخصػية مػف بػيف 5اؼ التي صادقت عمى البركتككػكؿاألطر 

 اإلنسػػافالقػػانكنييف ذكم الصػػفات الخمقيػػة المشػػيكد ليػػـ بػػالخبرة العمميػػة كالقضػػائية فػػي مجػػاؿ حقػػكؽ 
 .6كحرياتو األساسية

اإلفريقيػػة فػػي مػػف البركتككػػكؿ عمػػى أنػػو ال يجػػكز أف تضػػـ المحكمػػة  11/02كنصػػت المػػادة 
 تشكيمتيا أكثر مف قاض كاحد مف نفس الدكلة.

                                                 
1

 مف البركتكككؿ المنشأ لممحكمة اإلفريقية 11المادة  - 

2
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب 31المادة  - 

3
 - Fabienne Quilleré – Majzoub, l'option juridictionnelle de la protection des droits de l'homme en Afrique, 

étude comparée autour de la création de la cour africaine des droits de l'homme, revue trimestrielle des 

droits de l'homme, 2000, p 732. 

 األمريكية لحقكؽ اإلنساف اإلتفاقيةمف  52ك  34قضاة، أنظر المكاد  07أعضاء كالمحكمة األمريكية مف  07مريكية مف حيث تتككف المجنة األ - 
4
 - Mutoy Mubiala ,Op.cit., p 97. 

5
 مف الميثاؽ. 34حيث يشترط في أعضاء المجنة أف يككنكا منتميف لمدكؿ األطراؼ في الميثاؽ ، انظر المادة  - 

6
 - Fatsha Ouguegouz ,la cour africaine des droits de l'homme et des peuples Gros-plan sur le premier 

organe judiciaire à vocation continentale, In: Annuaire français de droit international, volume 52, 2006 ,p 219. 
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مػػف البركتككػػكؿ عمػػى أف الػػدكؿ األطػػراؼ  12/01نصػػت المػػادة وانتخػػابيـ:  القضػػاة ترشػػيم: ثالثػػا
ثناف منيـ يحمبلف جنسيتيا، أما المترشػح الثالػث فيجػب أال يحمػؿ إيجكز ليا ترشيح ثبلثة مرشحيف 

 جنسية تمؾ الدكلة.

يتبػػػيف أف المحكمػػػة مفتكحػػػة أمػػػاـ الػػػدكؿ اإلفريقيػػػة لتقػػػديـ  12/01مػػػادة مػػػف خػػػبلؿ نػػػص ال
مرشحيف، يككف مف بينيـ مرشح ال ينتمي لجنسػيتيا، كالػذم تتػكفر فيػو الشػركط المطمكبػة كالمشػيكد 

كلمعمػػؿ الػػذم يمكػػف أف تقدمػػو ىػػذه الشخصػػيات  اإلفريقيػػةليػػـ بالكفػػاءة، كفػػي ىػػذا اعتػػراؼ لمكفػػاءات 
ف ىذه المادة فتحػت المجػاؿ نحػك تطػكير ركح المصػمحة الجماعيػة كخدمػة الفػرد ، كما أبمدانياخارج 

 .1كالجماعة كالقارة اإلفريقية بأكمميا

كالتمثيػػؿ المتسػػػاكم مػػف ذات البركتككػػػكؿ عمػػى مبػػادئ عػػػدـ التمييػػز  12/02كأكػػدت المػػادة 
 لمجنسيف كذلؾ أثناء تقديـ قائمة الترشيحات مف طرؼ الدكؿ.

 اإلنسػػافاألخػػرل لحمايػػة حقػػكؽ  اإلقميميػػةكلئلشػػارة فػػإف ىػػذا الػػنص ال نجػػده فػػي االتفاقيػػات 
فتمثيػػػؿ الجنسػػػيف يعكػػػس بػػػدكف شػػػؾ التطػػػكر الحاصػػػؿ خػػػبلؿ الخمسػػػيف سػػػنة األخيػػػرة عمػػػى مسػػػتكل 
المساكاة بيف الجنسيف، كىك تعبيػر عػف االىتمػاـ المسػتميـ مػف خبػرة المجنػة اإلفريقيػة كالتػي لػـ تضػـ 

ديسػػمبر  10إلػى  01العاديػة فػي أديػس أبابػا مػف  14أة مػف بػيف أعضػائيا إلػى غايػة دكرتيػػا كال امػر 
1993.2 

كىذه المساكاة يجب أال تؤخذ بعيف االعتبار فقط أثناء تقديـ المرشحيف كما أشارت إلى ذلؾ 
مػف  14/03، بؿ يجب أف يككف ذلؾ أثناء انتخاب القضاة كالذم أشارت إليػو المػادة 12/01المادة 

 .3البركتكككؿ

                                                 
1
 - Hamid Boukrif, la cour africaine des droits de l'homme et des peuples: Un organe judiciaire au service 

des droits de l'homme et des peuples en Afrique, revue africaine de droit international et comparé, tome 10  

N
0
 01, Mars 1998, pp 75, 76. 

2
مػف الػرأس األخضػر كذلػػؾ   VERA V. RURATE MARTINSسػػيدة أكؿ امػرأة تػـ انتخابيػا فػي المجنػة اإلفريقيػة لحقػكؽ االنسػاف ىػي ال - 

 سنكات مف بدأ المجنة عمميا. 06كذلؾ بعد  1993جكاف  30-28في القاىرة بمصر  29خبلؿ مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات في دكرتو العادية 
3
 - Fatsha Ouguegouz , la cour africaine des droits de l'homme et des peuples – Gros plan sur le premier 

organe judiciaire à vocation continentale. Op.cit. p 220. 



 

- 291 - 

 

كككؿ حيز أما عف طريقة ترشيح القضاة، فقد نص البركتكككؿ عمى أنو بمجرد دخكؿ البركت
مػػف كػػؿ دكلػػة طػػرؼ فػػي الميثػػاؽ تقػػديـ المرشػػحيف لمناصػػب  اإلفريقػػيتحػػاد النفػػاذ، يطمػػب األمػػيف لئل

 .1يكما مف ىذا الطمب 90قضاة المحكمة، كذلؾ خبلؿ 

بإعػػداد قائمػػة المترشػػحيف بالترتيػػب األبجػػدم  اإلفريقػػياد تحػػكبعػػد ذلػػؾ يقػػـك األمػػيف العػػاـ لئل
نعقاد التالي يكما عمى األقؿ مف اإل 30ذلؾ قبؿ اإلفريقي، ك  اإلتحادكترسؿ إلى الدكؿ األعضاء في 
 .2لمؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات

إعتبػاريف قتراع السرم مف طرؼ المؤتمر، الذم يجػب عميػو مراعػاة كيتـ انتخاب القضاة باال
عتبار األكؿ يتعمؽ بعدـ التمييز بػيف الجنسػيف كاالعتبػار الثػاني كجػكب مراعػاة التكزيػع ساسييف، اإلأ

نتخػػاب أكؿ دفعػػة لمقضػػاة مػػف قبػػؿ مػػؤتمر رؤسػػاء الػػدكؿ كالحككمػػات فػػي إ، كتػػـ 3الجغرافػػي العػػادؿ
)السكداف( في جانفي   2006.4جكيمية  02، كأدت ىذه الدفعة القسـ في 2006الخرطـك

نتخػػاب القضػػاة حػػددت إمػػف البركتككػػكؿ فػػإف مػػدة  15/01كفقػػا لػػنص المػػادة : مػػدة العضػػوية: رابعػػا
نتخػاب ة أربعة قضػاة مػف المنتخبػيف فػي اإلأف تنتيي مدات قابمة لمتجديد مرة كاحدة، عمى بستة سنك 

 األكؿ بعد سنتيف كتنتيي مدة أربعة قضاة آخريف بنياية أربع سنكات.

رعػػة التػػي يسػػحبيا األمػػيف العػػاـ كاليػػتيـ األكلػػى يػػتـ اختيػػارىـ بالقكالقضػػاة الػػذيف تنتيػػي مػػدة 
كالقاضي المنتخب ليحؿ محؿ القاضي المنتيية .5تحاد اإلفريقي مباشرة بعد إتماـ االنتخاب األكؿلئل

                                                 
1

 مف البركتكككؿ 13/01المادة  - 
2

 مف البركتكككؿ 13/02المادة  - 

3
مجنسػيف أنظػر: عند االنتخاب يؤخذ بعػيف االعتبػار تمثيػؿ أىػـ الجيػات داخػؿ القػارة اإلفريقيػة كأىػـ التقاليػد كالػنظـ القانكنيػة ككػذلؾ التمثيػؿ المبلئػـ ل - 

       . 55، ص 1998، جانفي 05، المجمة العربية لحقكؽ اإلنساف، السنة الخامسة، العدد المحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنسافحفيظة شقير، 
 .مف البركتكككؿ 03، 14/02أنظر أيضا المادة  –

4
 - Fatsha Ouguegouz, the african court of human and peoples rights: challenges, achievements and 

prospects cooperation with its future Arab counterpart, conference on the establishment of the Arab court on 

human rights 25- 26 may 2014, Manama, Bahrain, p 217.  2014جكاف  06مقاؿ منشكر في مجمة الجناف لحقكؽ االنساف عدد  .  
5
- Ont été désignés pour un  mandat de 02 ans : Madame Sophia A.B Akuffo (Ghana), messieurs George W 

Kanyeihhamba (Ouganda) , Bernard Makgabo Ngoepe(Afrique du Sud) et Jean Emile Somda( Burkina Faso); 

pour un mandat de 04 ans : Madame Kelello Justina Mafoso- Guni (Lesotho), messieurs Hamid Faraj Fanoush 

(Libye), El. Hadj Guissé(Sénégal) et Fatsha Ouguergouz (Algérie); pour un mandat de six ans: Messieurs 

Modibo Tounty Guindo (Mali), Jean Mutsinzi (Rwanda) et Gérard Niyungeko(Burundi) 
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، كبعػد 1المػدة المتبقيػة مػف سػمفو إلكمػاؿكاليتو بعد سنتيف أك أربػع سػنكات عميػو أف يشػغؿ المنصػب 
مػف البركتككػكؿ أداء القسػـ أك  16كقبػؿ بػدء عمميػـ يجػب عمػييـ كفقػا لػنص المػادة انتخاب القضػاة 

خبلص  .2تقديـ تصريح رسمي لممارسة كظائفيـ بكؿ حياد كا 

كيؤدم كؿ القضاة كظائفيـ عمى أساس عدـ التفرغ الكامؿ، باستثناء الرئيس الذم يجب أف 
ك تكقيفػػػو إال إذا اتضػػػح بقػػػرار كال يجػػػكز عػػػزؿ القاضػػػي مػػػف منصػػػبو أ ،3يسػػػخر كػػػؿ كقتػػػو لممحكمػػػة

جماعي مف أعضاء المحكمة اآلخريف، أنػو لػـ يعػد يفػي بالشػركط المطمكبػة لشػغؿ منصػب القاضػي 
كيكػػػكف ىػػػذا الحكػػػـ نيائيػػػا مػػػف المحكمػػػة مػػػا لػػػـ يبطػػػؿ بقػػػرار مػػػف الجمعيػػػة العامػػػة لرؤسػػػاء الػػػدكؿ 

  .4كالحككمات في اجتماعيا التالي

 بػإببلغلكفػاة أك االسػتقالة، فػإف رئػيس المحكمػة يقػـك كفي حالة حدكث مانع ألحد القضػاة كا
الػػذم يعمػػف عػػف شػػغكر المنصػػب اعتبػػارا مػػف تػػاريخ الكفػػاة أك تػػاريخ  اإلفريقػػيتحػػاد األمػػيف العػػاـ لئل

كتقـك الجمعية العامة لمؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات باستبداؿ القاضػي  ،5سرياف مفعكؿ االستقالة
 .6يـك 180ف الفترة الباقية مف مدة عممو أقؿ مف الذم صار مقعده شاغرا ما لـ تك

  

                                                                                                                                                         

قضػػاة مػػف  03التكزيػػع التػػالي:  05/04/2004اقترحػػت فػػي  اإلفريقػػي اإلتحػػادتجػػدر الشػػارة إلػػى أنػػو بالنسػػبة لمتمثيػػؿ الجغرافػػي المتسػػاكم، فػػإف لجنػػة  -
 قيا الكسطى، قاضياف مف إفريقيا الشرقية، قاضياف مف إفريقيا الجنكبية قاضياف مف إفريقيا الشمالية.إفريقيا الغربية، قاضياف مف إفري

- Voir FIDH, Op.cit.,p43. 

- Voir Fatsha Ouguegouz , la cour africaine des droits de l'homme et des peuples – Gros plan sur le premier 

organe judiciaire à vocation continentale. Op.cit. p 221. 
1

 .مف البركتكككؿ 15/03أنظر أيضا المادة  - 

2
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة 04/01أنظر المادة  - 

3
 مف البركتكككؿ 15/04أنظر أيضا المادة  - 

4
 مف البركتكككؿ 19أنظر أيضا المادة  - 

5
 مف البركتكككؿ 20/01أنظر أيضا المادة  - 

6
 مف البركتكككؿ 20/02مادة أنظر أيضا ال - 
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 الفرع الثاني

 قمـ كتاب المحكمةرئاسة و 

 : نبيف تعييف رئيس المحكمة كنائبو، ككظائؼ كؿ منيما رئاسة المحكمة أوال:
: تعػػػيف المحكمػػػة اإلفريقيػػػة كبػػػاقي المحػػػاكـ اإلقميميػػػة األخػػػرل، رئيسػػػا تعيػػػيف الػػػرئيس ونائبػػػو -14

كينتخب الرئيس كنائب الرئيس لمدة سػنتيف، كيجػكز إعػادة انتخابيمػا لمػرة كاحػدة لممحكمة كنائبا لو، 
 .1فقط، كال يجكز ألم منيما أف يستمر في منصبو عندما ال يعد عضكا في المحكمة

اء المحكمػػة المنتخبػػيف مػػف كتبػػدأ فتػػرة كاليػػة الػػرئيس كنائبػػو مػػف تػػاريخ بػػدء مػػدة كاليػػة أعضػػ
مػػف ىػػذا النظػػاـ الػػداخمي، كتجػػرل  02نتيف، كفقػػا لػػنص المػػادة نتخابػػات التػػي تجػػرل كػػؿ سػػخػػبلؿ اإل

نتخابات المتعمقة بالرئيس كنائبو منذ انتخابات أعضاء المحكمػة، كيسػتمر الػرئيس كنائبػو المنييػة اإل
نتخابػات بميػاـ منصػبو إلػى أف يػتـ إجػراء اإلكاليتو، إذا كاف ال يزاؿ عضكا في المحكمة، في القيػاـ 

ذا لػػـ يسػػتمر الػػرئي س أك النائػػب كأعضػػاء فػػي المحكمػػة ألم سػػبب مػػف األسػػباب، قبػػؿ انتيػػاء مػػدة كا 
 .2الكالية، تنتخب المحكمة خمفا لو لممدة المتبقية مف مدة كاليتو

ذا ظػػؿ الػػرئيس المنتييػػة كاليتػػو عضػػ نتخابػػات بشػػأف كا فػػي المحكمػػة حتػػى مكعػػد إجػػراء اإلكا 
دارة عمميػػػة  االنتخػػػاب، أمػػػا إذا لػػػـ يعػػػد الػػػرئيس عضػػػكا فػػػي منصػػػب الػػػرئيس، فإنػػػو يتػػػكلى إجػػػراء كا 

نتخػاب فػي ىػذه الحالػة ثانيػة لمرئاسػة، فيتػكلى عمميػة اإل المحكمة أك عجػز عػف العمػؿ أك ترشػح مػرة
 .3مف النظاـ الداخمي 12/01يس كفقا لممادة ئعضك المحكمة الذم يقـك بمياـ الر 
المحكمػة الػذم يتػكلى  قتػراع السػرم كذلػؾ بعػد أف يحػدد عضػككيتـ التصكيت عف طريػؽ اإل

نتخاب العضك الذم يحصؿ عمى إمياـ الرئاسة عدد األصكات المطمكبة النتخاب مرشح ما، كيعمف 
ذا لػـ يحصػؿ أم عضػك مػف أعضػاء المحكمػة عمػى  األغمبية المطمقة مف أصكات جميػع القضػاة، كا 

لػذم يحصػؿ عمػى قتػراع، ينسػحب القاضػي امطمكبػة خػبلؿ الجكلػة األكلػى مػف اإلاألغمبية المطمقة ال
ذا لـ يحصؿ أم مرشح خبلؿ اإلأقؿ األصكا قتراع الثاني عمى األغمبية المطمكبة، تجرل جكلة ت، كا 

                                                 
1

 مف البركتكككؿ. 21/01أنظر المادة  - 

2
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 09أنظر المادة  - 

3
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 10/01أنظر المادة  - 
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ثالثػػة بػػيف المرشػػحيف الػػذيف حصػػمكا عمػػى أكبػػر عػػدد األصػػكات، كيمكػػف إجػػراء جكلػػة إضػػافية حتػػى 
العضػػك  يحصػػؿ أحػػد المرشػػحيف عمػػى األغمبيػػة المطمكبػػة، كفػػي حالػػة تعػػادؿ األصػػكات، يػػتـ تػػرجيح

صػاحب األسػػبقية، كيباشػر العضػػك الػػذم يػتـ انتخابػػو رئيسػػا لممحكمػة ميامػػو فػػكرا، كيقػـك ىػػك اآلخػػر 
بإجراء انتخابات عمى منصب نائب الرئيس خبلؿ نفس الجمسػة أك فػي الجمسػة التاليػة، كذلػؾ بػنفس 

 .1اإلجراءات النتخاب الرئيس
اإلفريقيػػة مجمكعػػة مػػف الميػػاـ حػػددتيا يتػػكلى رئػػيس المحكمػػة ونائبػػو:  ميػػاـ رئػػيس المحكمػػة -13

، حيػػػث يتػػػكلى رئػػػيس المحكمػػػة تمثيػػػؿ المحكمػػػة، كتػػػرأس مػػػف النظػػػاـ الػػػداخمي لممحكمػػػة 10المػػػادة 
الجمسػػػات، إضػػػافة إلػػػى تسػػػيير أنشػػػطة المحكمػػػة كاإلشػػػراؼ عمػػػى إدارتيػػػا كتعزيػػػز أنشػػػطة المحكمػػػة  

كما شطتو كرئيس إلى المحكمة، كيقدـ الرئيس تقريرا سنكيا مفصبل عف أنشطة المحكمة ككذا عف أن
مػف البركتككػكؿ، كمػا يقػـك الػرئيس بػأم  31طبقا لنص المػادة  اإلتحاديعد تقريرا كيقدمو إلى مؤتمر 

 مياـ أخرل تسند إليو مف قبؿ المحكمة بمكجب البركتكككؿ أك بمكجب النظاـ الداخمي

مػػف  22ـ المػادة كعنػد إعفػػاء الػرئيس مػػف المشػاركة فػػي التػداكؿ فػػي قضػية مػػا بمكجػب أحكػػا
مػف النظػػاـ الػداخمي، فإنػو يكاصػؿ القيػػاـ بميامػو كػرئيس إلدارة كافػة األمػػكر  08البركتككػكؿ كالمػادة 

ذا قرر الرئيس األخرل، عدا ما تعمؽ بالقضية المتداكلة، كينطبؽ نفس الشيء عمى نائب الرئيس ، كا 
ذا تعػذر ذلػؾ فمػف ستقالة مف منصبو، يبمغ قػراره خطيػا إلػى المحكمػة مػف خػبلؿ نائػب اإل الػرئيس، كا 

ذا قػػػرر نائػػػب الػػػرئيس اإلخػػػبلؿ كبيػػػر القضػػػاة فػػػي ا سػػػتقالة مػػػف منصػػػبو، فعميػػػو أف يبمػػػغ لمحكمػػػة، كا 
 .2الرئيس بقراره

كيتػػكلى نائػػب الػػرئيس مسػػاعدة الػػرئيس فػػي أداء كظائفػػو، كينػػكب عنػػو فػػي حالػػة عػػدـ القػػدرة 
كفي حالة غياب  ،ك بناء عمى طمبوعمى تصريؼ األعماؿ أك إذا ما أصبح منصب الرئيس شاغرا أ

 .3نائب الرئيس يتكلى ميامو أقدـ عضك في المحكمة

  

                                                 
1

 النظاـ الداخمي لممحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب.مف  06-02/فقرات 10أنظر المادة  - 

2
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 04، 02/ 12أنظر المادة  - 

3
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 12/01أنظر المادة  - 
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 نبيف تعييف رئيس قمـ المحكمة كنائبو، ككظائؼ كؿ منيماثانيا: قمـ كتاب المحكمة: 
مػف النظػاـ الػداخمي لممحكمػة اإلفريقيػة  20نصػت المػادة : تعييف رئػيس قمػـ المحكمػة ونائبػو -14

قمـ المحكمة حيث تضمنت المادة أف المحكمة تعيف رئيس قمـ المحكمػة، كذلػؾ عمى تشكيؿ كتنظيـ 
ف يككنػػػكا مػػػف ذكم األخػػػبلؽ السػػػامية، كمتمتعػػػيف أمػػػف بػػػيف المرشػػػحيف المتمتعػػػيف بالسػػػمعة الطيبػػػة ك 

 05كيػتـ تعيػيف رئػيس قمػـ المحكمػة لمػدة ، بالخبرة القانكنية كاإلدارية كالمغكية البلزمة لمقياـ بميػاميـ
 .1كيجكز إعادة تعيينوسنكات 

كمػػا تقػػـك المحكمػػة بتعيػػيف نائػػب رئػػيس قمػػـ المحكمػػة، كذلػػؾ بػػنفس اإلجػػراءات المتبعػػة فػػي 
تعييف الرئيس، كمدة كاليتو، كيؤدم كؿ مف الرئيس كنائبو اليميف القانكني، أك اإلعبلف الرسمي قبػؿ 

 .2بدء أعماليما

يعطػي نكعػا مػف االسػتقبللية  الصػكرةتعييف قمػـ المحكمػة بيػذه  أفيتبيف مف خبلؿ ما سبؽ، 
 41مما يساعد قمـ المحكمة عمى القياـ بمياميـ عمى أحسف كجػو، كىػذا عمػى خػبلؼ أحكػاـ المػادة 

 اإلفريقيػػةمجنػػة تحػػاد اإلفريقػػي ميمػػة تعيػػيف أمػػيف الفريقػػي التػػي تمػػنح لؤلمػػيف العػػاـ لئلمػػف الميثػػاؽ اإل
ـ مػفػي تعيينيػا لق اإلفريقيػةحظ كػذلؾ أف المحكمػة ككػذا العػامميف داخػؿ المجنػة.كالمبل اإلنسػافلحقكؽ 

، حيػث تقػـك المحكمػة األمريكيػة بتعيػيف رئػيس قمػـ اإلنسػافلحقػكؽ  األمريكػيالمحكمة، تشبو النظػاـ 
 .3مف النظاـ الداخمي 07المحكمة طبقا لنص المادة 

الػنص  اإلفريقيػةمػف النظػاـ الػداخمي لممحكمػة  25تضػمنت المػادة : مياـ رئيس قمـ المحكمة -13
فػػي ممارسػػة  -بمسػػاعدة المحكمػػة –عمػػى الميػػاـ المنكطػػة بػػرئيس قمػػـ المحكمػػة كالمتمثمػػة فػػي القيػػاـ 

عمػى  اإلشػراؼالعامة لقمـ المحكمة، كمػا يتػكلى مسػؤكلية  اإلدارةعف  مسئكالنشاط المحكمة، كيككف 
 جميع عمميات كأنشطة مكتب قمـ المحكمة.

                                                 
1

 البركتكككؿ المنشأ لممحكمة اإلفريقية.مف  24أنظر أيضا المادة  - 
2

ـ يككف اليميف أك اإلعبلف أماـ المحكمة بالصيغة التالية:" أنا ...)ينطؽ اسمو كامبل( أقسـ/ أعمف رسميا اف أقـك بأداء ميامي كرئيس لقم - 
لتي أصؿ إلييا خبلؿ قيامي بميامي، كأف المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بكؿ إخبلص كتكتـ كضمير، كأف أحفظ سرية المعمكمات ا

مف النظاـ الداخمي لممحكمة اإلفريقية  23. أنظر المادة أراعي جميع أحكاـ البركتكككؿ كالنظاـ الداخمي لممحكمة". كيؤدم نائب الرئيس نفس القسـ
 لحقكؽ اإلنساف كالشعكب.

3
 - Fabienne Quilleré – Majzoub, Op.cit., p738. 
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، يقػػـك كبالشػػكؿ الػػذم تحػػدده المحكمػػة، بحفػػظ فػػإف رئػػيس قمػػـ المحكمػػةكعنػػد قيامػػو بميامػػو 
ـ قمػـ المحكمػػة لكثػػائؽ رفػػع الػػدعاكل المدرجػة كالمرقمػػة كفقػػا لترتيػػب تسػػم  قائمػة عامػػة بجميػػع القضػػايا 

القضائية أك طمبات اآلراء االستشارية، كما أنو يمثػؿ القنػاة العاديػة لممراسػبلت الػكاردة إلػى المحكمػة 
ت كالطمبػػػات كاإلخطػػػارات، كذلػػػؾ بمكجػػػب البركتككػػػكؿ كالنظػػػاـ أك الصػػػادرة عنيػػػا كخاصػػػة المراسػػػبل

الػػداخمي كمػػا يضػػمف سػػرعة التحقػػؽ مػػف صػػدكر كاسػػتبلـ ىػػذه الكثػػائؽ، كمػػا يقػػـك بإرسػػاؿ نسػػخ مػػف 
المعنيػػػة فػػػكر تسػػػمميا، يحضػػػر بنفسػػػو  األطػػػراؼكمرفقاتيػػػا إلػػػى  اإلجرائيػػػةجميػػػع الػػػدعاكل كالكثػػػائؽ 

عػف إعػداد محاضػر ىػذه الجمسػات  كالمسػؤ يا كيكػكف جمسات المحكمة أك يرسؿ مف ينػكب عنػو رسػم
كيحفػػػظ الػػػرئيس الخػػػتـ الرسػػػمي لممحكمػػػة كجميػػػع سػػػجبلتيا، إضػػػافة إلػػػى دكره فػػػي القيػػػاـ بالترجمػػػة 
التحريريػػة كالفكريػػة إلػػى المغػػات الرسػػمية التػػي تحتػػاج إلييػػا المحكمػػة كالتحقػػؽ منيػػا، إضػػافة إلػػى أنػػو 

االستشػػارية كاألكامػػر القضػػائية  كاآلراءالمحكمػػة  عػػف طباعػػة كنشػػر األحكػػاـ التػػي تصػػدرىا كؿمسػػؤ 
كالمرافعػػػات كالبيانػػػات كمحاضػػػر الجمسػػػات العمنيػػػة فػػػي كػػػؿ القضػػػايا، كمػػػا أنػػػو يػػػزكد حككمػػػة الدكلػػػة 
المضػػيفة كجميػػع الحككمػػات األخػػرل المعنيػػة بالمعمكمػػات البلزمػػة المتعمقػػة باألشػػخاص المسػػتحقيف 

، كمػػا أنػػو يرسػػؿ الكثػػائؽ إلػػى أعضػػاء المحكمػػة لمحصػػكؿ عمػػى امتيػػازات أك حصػػانات أك تسػػييبلت
لػى رئػيس مفكضػية  األخػرلكالدكؿ  األخػرل عنػد  اإلفريقػي اإلتحػاد، ككػذا ألجيػزة اإلفريقػي اإلتحػادكا 

 .1االقتضاء، كيقـك الرئيس كذلؾ بإعداد مشركع الميزانية التقديرية لممحكمة
كيجػػكز لممحكمػػة أف تسػػند إلػػى رئػػيس قمػػـ المحكمػػة ميامػػا إضػػافية أخػػرل، كيعمػػؿ رئػػيس قمػػـ 

شػػػػراؼ رئػػػػيس المحكمػػػػة كيكػػػػكف   أمػػػػاـ كالمسػػػػؤ المحكمػػػػة لػػػػدل اضػػػػطبلعو بميامػػػػو تكجيػػػػو كرقابػػػػة كا 
 .2المحكمة

  

                                                 
1

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 25/02المادة أنظر  - 
2

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 04، 25/03أنظر المادة  - 
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 المطمب الثاني

 سير أعماؿ المحكمة

، كذلػػػػؾ كدكرات غيػػػر عاديػػػةتعقػػػد المحكمػػػة اإلفريقيػػػة أثنػػػاء قياميػػػا بمياميػػػا دكرات عاديػػػة 
مػػف البركتككػػكؿ، كبالمغػات الرسػػمية لممحكمػػة المنصػػكص  23بالنصػاب القػػانكني المحػػدد فػي المػػادة 

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 18عمييا بمكجب المادة 

 الفرع األوؿ

 دورات المحكمة

كتػػدـك مػػدة كػػؿ دكرة تعقػػد المحكمػػة اإلفريقيػػة أربػػع دكرات عاديػػة فػػي السػػنة،  أوال: الػػدورات العاديػػة:
 يكما، كتعقد جمسات المحكمة في المكاعيد التػي تحػددىا المحكمػة خػبلؿ دكرتيػا السػابقة كيجػكز 15

 ستثنائية بالتشاكر مع أعضاء المحكمة اآلخريف تغيير مكاعيد جمسة ما.إؼ ك لمرئيس في ظر 

كمػدتيا، إضػافة إلػى جػدكؿ  نعقادىػاإكينبغي أف يتضمف خطاب الدعكة تػاريخ الػدكرة كمكػاف 
األعمػػاؿ، أك معمكمػػات أخػػرل ذات صػػمة، كترسػػؿ الرسػػالة إلػػى أعضػػاء المحكمػػة خػػبلؿ فتػػرة ال تقػػؿ 

 يكما قبؿ انعقاد الدكرة. 30عف 

ستثنائية، كذلػؾ بمبػادرة مػف الػرئيس أك بنػاء إيمكف لممحكمة عقد دكرات  ثانيا: الدورات االستثنائية:
مة، كينبغي أف يتضمف خطاب الدعكة تاريخ الدكرة كمكاف انعقادىا عمى طمب أغمبية أعضاء المحك

كمػػدتيا، إضػػافة إلػػى جػػدكؿ األعمػػاؿ، أك معمكمػػات أخػػرل ذات صػػمة، كترسػػؿ الرسػػالة إلػػى أعضػػاء 
 يكما قبؿ انعقاد الدكرة. 15المحكمة خبلؿ فترة ال تقؿ عف 

 25جكز طبقا لػنص المػادة كتعقد دكرات المحكمة عادة في مقرىا بأركشا بتنزانيا، غير أنو ي
 اإلفريقي. اإلتحادمف البركتكككؿ أف تعقد دكرتيا عمى أراضي أم دكلة عضك في 
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 الفرع الثاني

 النصاب القانوني ولغات عمؿ المحكمة

تجرل جميع جمسات المحكمة بالنصاب القانكني المنصكص عميو في  أوال: النصاب القانوني:
ذا لـ يكتمؿ النصاب القانكني في بداية  07مف البركتكككؿ، كالمككف مف  23المادة  قضاة، كا 

 .1الجمسة، فيجب عمى رئيس المحكمة أف يؤجميا

المغات الرسمية مف النظاـ الداخمي لممحكمة عمى أف  18نصت المادة ثانيا: لغات عمؿ المجنة: 
تحاد اإلفريقي، كمع ذلؾ يجكز لممحكمة كمما دعت الحاجة ممحكمة ىي نفس المغات الرسمية لئلل

ختيار لغة كاحدة أك أكثر مف ىذه المغات لتككف لغات العمؿ، كيجكز لممحكمة طبقا إإلى ذلؾ، 
تي يختارىا، إذا ف يستخدـ المغة الأمف نفس المادة أف تسمح ألم شخص يمثؿ أماميا ب 03لمفقرة 

ثبت أنو ال تتكافر لديو دراية كافية بأم لغة مف المغات الرسمية لممحكمة، كتحدد المحكمة شركط 
 السالؼ الذكر. 03االستعانة بالمترجميف الفكرييف كذلؾ تطبيقا لنص الفقرة 

  

                                                 
1

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 17أنظر المادة  - 
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 الثاني المبحث

 اإلنسافالمحكمة اإلفريقية لحقوؽ  إختصاصات

مػػػف البركتككػػػكؿ، نجػػػد أف لممحكمػػػة اإلفريقيػػػة  05، 04، 03إلػػػى نصػػػكص المػػػكاد بػػػالرجكع 
ختصاصقضائي ك  إختصاصيف اثنيف: إختصاص  استشارم. ا 

 األوؿ المطمب

 القضائي ختصاصاإل

ختصاصمكضكعي ك  إختصاص ،ختصاصاإلكيشمؿ ىذا   شخصي. ا 

 الفرع األوؿ

 Ratione materiaeالموضوعي:  ختصاصاإل

" تختص  مكضكعي كاسع لممحكمة إختصاصمف البركتكككؿ عمى  03حيث نصت المادة 
 المحكمػة بػػالنظر فػػي كػػؿ القضػايا كالنزاعػػات التػػي تخطػػر بيػػا كالتػي تتعمػػؽ بتفسػػير كتطبيػػؽ الميثػػاؽ

 .1كالتي صادقت عمييا الدكؿ المعنية" اإلنسافكىذا البركتكككؿ، ككؿ الكثائؽ ذات العبلقة بحقكؽ 

كالمبلحػػػظ أف ىػػػذه المػػػادة أعطػػػت لممحكمػػػة صػػػبلحيات كاسػػػعة لمنظػػػر فػػػي جميػػػع القضػػػايا 
 03/01، فالمػادة 2مػف البركتككػكؿ 07، كتـ التأكيد عمػى ذلػؾ بػنص المػادة اإلنسافالمتعمقة بحقكؽ 

لـ تميز بيف الحقكؽ الفردية كالحقكؽ الجماعيػة كالكاجبػات، كمػا أنيػا لػـ تميػز بػيف الكثػائؽ اإلفريقيػة 

                                                 
1

كذلؾ عمى أساس أف المغرب ليست طرؼ  Youcef Ababou/ Royaume du Maroc 007/2011الشككل رقـ  ريقيةاإلفرفضت المحكمة  - 
 كالشعكب. اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةكلـ تصادؽ عمى البركتكككؿ المنشأ لممحكمة  اإلفريقي اإلتحادفي 

2
صؾ آخر مف صكوؾ حقوؽ اإلنساف صادقت عمييا الدوؿ المحكمة تطبؽ أحكاـ الميثاؽ وأي  "مف البركتكككؿ عمى أف  07تنص المادة  - 

 المعنية"
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، حيػػث أف المحكمػػة تطبػػؽ مختمػػؼ المكاثيػػؽ كاإلعبلنػػات اإلنسػػافلكثػػائؽ الدكليػػة الخاصػػة بحقػػكؽ كا
 .1، سكاء كانت مف كضع الدكؿ اإلفريقية، أك مف كضع المجتمع الدكلياإلنسافالخاصة بحقكؽ 

مف البركتكككؿ تسمح لممحكمة اإلفريقية، النظر في أم  03فمف الناحية النظرية فإف المادة 
 كاالقتصػاديةتعمؽ بتفسير كتطبيؽ نصكص حتى العيديف الدكلييف لمحقػكؽ السياسػية كالمدنيػة نزاع ي

، فػػي 2، فػػي الكقػت الػػذم صػادقت عمػػييـ معظػـ الػػدكؿ اإلفريقيػة1966كاالجتماعيػة كالثقافيػػة لعػامي 
بػات أف تقـك بحماية كؿ تمػؾ الحقػكؽ كالكاج اإلفريقيةحيف أنو مف الناحية العممية ال يمكف لممحكمة 

 .3المكضكعي عمى حماية الحقكؽ السياسية كالمدنية فقط ياإختصاص سيقتصربؿ 

 الفرع الثاني

 Ratione personae الشخصي ختصاصاإل

مػػػػػف البركتككػػػػػكؿ فػػػػػي  05الشخصػػػػػي لممحكمػػػػػة طبقػػػػػا لػػػػػنص المػػػػػادة  ختصػػػػػاصيتمثػػػػػؿ اإل
ختصاصإجبارم ك  إختصاص  .اختيارم ا 

أف  اإلنسػافاإلجبػارم لممحكمػة اإلفريقيػة لحقػكؽ  ختصػاصيقصػد باإل:  اإلجبػاري ختصاصاإل: أوال
كاليػػة المحكمػػة لمنظػػر فػػي القضػػايا المرفكعػػة أماميػػا مػػف طػػرؼ الجيػػات التػػي نصػػت عمييػػا المػػادة 

تصػػبح إجباريػػة بمجػػرد مصػػادقة الػػدكؿ اإلفريقيػػة عمػػى البركتككػػكؿ المنشػػأ  مػػف البركتككػػكؿ، 05/01
 لممحكمة.

 كككؿ، فإف مف يحؽ ليـ المجكء إلى المحكمة ىـ:مف البركت 05/01لنص المادة  اكتطبيق

                                                 
1

 .145، ص مرجع سابؽلعرج سمير،  - 
2

 .دكلة افريقية لمعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ السياسية كالمدنية 49انضمت  01/01/2007في  - 

- Voir Fatsha Ouguegouz , la cour africaine des droits de l'homme et des peuples – Gros plan sur le premier 

organe judiciaire à vocation continentale. Op.cit. p 227. 
3

 .145لعرج سمير، مػػرجع سػابؽ، ص  - 
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مػف النظػاـ الػداخمي لمجنػة  118بػالرجكع إلػى نػص المػادة : اإلنسػافالمجنة اإلفريقية لحقوؽ  -10
اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف، نجد أف المجنة اإلفريقية يمكنيا المجكء إلى المحكمة اإلفريقية في الحاالت 

 التالية:

مػف  118/03حيػث تضػمنت المػادة ات الخطيرة والجماعية لحقػوؽ اإلنسػاف: اإلنتياكفي حالة  - أ
كذلػؾ تطبيقػا لػنص المػادة النظاـ الداخمي النص عمى إمكانيػة لجػكء المجنػة اإلفريقيػة إلػى المحكمػة، 

، كذلػػػؾ ضػػد الدكلػػػة التػػي تقػػػـك بانتياكػػػات خطيػػرة كجماعيػػػة لحقػػػكؽ مػػف النظػػػاـ الػػداخمي لمجنػػػة 84
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف. 58ا في المادة اإلنساف المنصكص عميي

  اإلفريقيفي ظؿ الميثاؽ  اإلنسافات الخطيرة كالجماعية لحقكؽ اإلنتياكفالمبلحظ أف 
 58كانت تنتيي برفع تقرير مف المجنة إلى مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات تطبيقا لنص المادة 

  اإلنساف حيز النفاذلحقكؽ  اإلفريقيةمف الميثاؽ، لكف بعد دخكؿ البركتكككؿ المنشأ لممحكمة 
المجنة منو المجكء إلى المجنة، كبعد اعتماد  05/01المادة نص كالذم سمح لمجنة اإلفريقية بمكجب 

، نجده قد نص أنو إضافة إلى أف المجنة ترفع تقريرا إلى 2010لنظاميا الداخمي الجديد سنة 
ات الخطيرة كالجماعية، يمكنيا في نفس الكقت اإلنتياكمؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات عف 

ترفع مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية، أف  118/03مف البركتكككؿ كالمادة  05كبمكجب المادة 
 .1المسألة أماـ المحكمة اإلفريقية

ات الخطيرة اإلنتياككتجدر اإلشارة إلى أف المجنة ال يمكنيا المجكء إلى المحكمة بشأف 
كالجماعية، إال في حالة ككف الدكلة المشكك ضدىا قد صادقت عمى البركتكككؿ المنشأ لممحكمة 

 .2اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب
حيث يمكف لمجنة في حالة عدـ تنفيذ الدولة لمتدابير المؤقتة المتخذة مف المجنة اإلفريقية:  - ب

كقبؿ اتخاذ قرار في مكضكع المراسمة، أف تطمب  -كفي كؿ مرحمة كانت فييا الشككل -اإلفريقية
ستبعاد إلى الدكلة المعنية باتخاذ تدابير مؤقتة، مف أجؿ ا، بمبادرة منيا أك بطمب مف أحد األطراؼ

 .3ات الصادرة عنيااإلنتياكمكف أف يسبب ضررا ال يمكف إصبلحو، بسبب أم خطر ي

                                                 
1

 .2010مف النظاـ الداخمي لمجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف لعاـ  84أنظر المادة  - 
2
 - FIDH, Op.cit.,.p 70. 

3
 .2010الداخمي لمجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف لعاـ مف النظاـ  84أنظر المادة  - 
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أماـ المحكمة، ضد الدكلة التي أصدرت المجنة  المراسمةففي ىذه الحالة، يمكف لمجنة تقديـ 
أنو بإمكاف المجنة المجكء  118/02حيث تضمنت المادة في حقيا اتخاذ تدابير مؤقتة كلـ تفعؿ، 

كتعمـ في نفس الكقت األطراؼ حكمة في حالة عدـ تنفيذ الدكلة المعنية ليذه التدابير، إلى الم
 األخرل.

: تضمف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف في حالة عدـ تنفيذ التوصيات الصادرة عف المجنة -ج
المجنة اإلفريقية لمنظر في المراسبلت الدكلية   إختصاص، عمى 55، 49، 48في مكاده 

كالمراسبلت الكاردة إلييا مف األفراد كالمنظمات غير الحككمية، كرأينا أف المجنة بعد فحصيا ليذه 
مف النظاـ  112المراسبلت تصدر تكصيات لؤلطراؼ المعنية، كالتي يجب عمييا كفقا لنص المادة 

 صيات كتطبيقيا.الداخمي لمجنة النزكؿ عند ىذه التك 

مف النظاـ الداخمي،فإف  112كفي حالة عدـ تنفيذ الدكلة لتكصيات المجنة بمكجب المادة 
.أ 05/01تقديـ المراسمة أماـ المحكمة طبقا لنص المادة  يايمكن 118/01المجنة كبمكجب المادة 

 مف البركتكككؿ، كتعمـ الدكؿ األطراؼ المعنية بذلؾ.
المجنة إلى المحكمة في الحالتيف األخيرتيف)ب، ج(، غير  كتجدر اإلشارة إلى أف لجكء

ممكف لمجنة إال في حالة ككف الدكلة المشكك ضدىا قد صادقت عمى البركتكككؿ المنشأ لممحكمة 
 .1اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف

 الدوؿ األطراؼ: -10

.ب مػػػػف 05/01: تضػػػػمنت المػػػػادة الطػػػػرؼ التػػػػي رفعػػػػت شػػػػكوى إلػػػػى المجنػػػػةالدولػػػػة : 10-10
في الميثاؽ اإلفريقي، كالتي قدمت مراسمة أماـ المجنػة اإلفريقيػة  األطراؼالبركتكككؿ عمى أف الدكؿ 

مف الميثاؽ، يمكنيا المجكء إلى المحكمة، لكػف بشػرط أف تكػكف المراسػمة قػد  49تطبيقا لنص المادة 
كء إلػػى المحكمػػة يػػتـ فػػي حالػػة عػػدـ رضػػا الدكلػػة أصػػدرت المجنػػة بشػػأنيا قػػرارا نيائيػػا، كبالتػػالي فػػالمج

الدكلػة التػي  ـالطرؼ التي قدمت شككل بقرار المجنة، أك ربما تمجأ الدكؿ إلى المحكمة مف أجؿ إلزا
 .صدر ضدىا قرار مف المجنة بتنفيذ قرار المجنة

                                                 
1
 - FIDH, Op.cit.,.p 72. 
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سػنة  لكف المبلحظ أف المراسبلت فيما بيف الدكؿ األطراؼ، نجدىا قميمة أك تكاد تنعدـ، ففي
، تقػػدمت جميكريػػة الككنغػػك الديمقراطيػػة بشػػككل أمػػاـ المجنػػة ضػػد البكرنػػدم، أكغنػػدا كركانػػدا 1999

كالشعكب، كالتي قامت بيا القكات المسػمحة ليػذه  اإلنسافلقياميا بانتياكات جماعية كخطيرة لحقكؽ 
لعػدد  انتياكػاتقػررت المجنػة بػأف ىػذه الػدكؿ قامػت ب 2003الدكؿ في األقاليـ الككنغكلية، كفي سنة 

 .1مف أحكاـ الميثاؽ اإلفريقي، كطمبت منيا تعكيضا عادال لمدكلة كلمضحايا

: فالدكلة الطرؼ المشكك ضدىا إلػى التي رفعت ضدىا شكوى إلى المجنة الدولة الطرؼ:  10-10
مف الميثاؽ، كالتي صدر ضػدىا  49المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، تطبيقا لنص المادة 

المجنػػػة اإلفريقيػػػة، يمكنيػػػا المجػػػكء إلػػػى المحكمػػػة اإلفريقيػػػة فػػػي حالػػػة عػػػدـ رضػػػاىا بػػػالقرار قػػػرار مػػػف 
 الصادر عف المجنة.

مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف الدكلة ليا الحؽ في المجكء إلى المحكمة سكاء كانت مدعيػة أك 
 .مدعى عمييا، كذلؾ في حالة عدـ رضاىا بالقرار الصادر عف المجنة اإلفريقية

: بمكجػب المػادة اإلنسػافالدولة الطرؼ التي يكوف أحد مواطنييا ضحية انتيػاؾ حقػوؽ  :10-14
.د مف البركتكككؿ، يمكف لمدكلػة التػي يكػكف أحػد مكاطنييػا ضػحية انتيػاؾ لحقكقػو مػف دكلػة 05/01

أخرل، كذلؾ مف خبلؿ صػكرتيف، الصػكرة األكلػى كىػي إمكانيػة الدكلػة المجػكء مباشػرة إلػى المحكمػة 
خػػرل تنتيػػؾ حقػػكؽ مكاطنييػػا، كالصػػكرة الثانيػة ىػػك أف الدكلػػة تصػػبح طرفػػا فػػي الشػػككل، ضػد دكلػػة أ

كذلؾ في حالة تقدـ شخص أك منظمة غير حككمية بشككل أماـ المحكمة، كفي ىذه الحالة األخيرة 
 .2يشترط أف يككف الفرد أك المنظمة غير الحككمية مف مكاطني الدكلة التي ستصبح طرفا

كىػذه اإلمكانيػة نػص عمييػا البركتككػكؿ : رؼ التي ليػا مصػمحة فػي قضػية مػا: الدولة الط10-13
مف البركتكككؿ لدكلة ثالثػة تػرل أف ىنػاؾ مصػمحة لػدييا فػي  05/02حيث يمكف طبقا لنص المادة 

 قضية ما، أف تكجو شككل إلى المحكمة اإلفريقية كذلؾ مف أجؿ التدخؿ في القضية.

 المنظمات اإلفريقية الحكومية -14

                                                 
1
 - FIDH, Op.cit.,.p 72. 

2
 - IBID, p 73. 
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مػػػف البركتككػػػكؿ  05/03المػػػادة  ختصػػػاصنصػػػت عمػػػى ىػػػذا اإل االختيػػػاري : ختصػػػاصاإلثانيػػػا: 
بالقضػػايا التػػي ترفػػع مباشػػرة إلػػى المحكمػػة مػػف طػػرؼ األفػػراد كالمنظمػػات  ختصػػاصكيتعمػػؽ ىػػذا اإل

 .غير الحككمية التي تتمتع بمركز المراقب لدل المجنة اإلفريقية

مػػػف البركتككػػػكؿ التقػػػدـ مباشػػػرة أمػػػاـ  05/03ادة : يمكػػػف لؤلفػػػراد بنػػػاء عمػػػى نػػػص المػػػاألفػػػراد -10
المحكمػػة اإلفريقيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف، كيعتبػػر ىػػذا تطػػكر كبيػػر عمػػى صػػعيد الحمايػػة اإلفريقيػػة لحقػػكؽ 
اإلنساف في القارة اإلفريقية، كيتـ التقدـ بيذه الشكاكل أماـ المحكمة بتكافر شرط ىك مصادقة الدكلة 

فة عمػػػى إصػػػدارىا لئلعػػػبلف الخػػػاص، الػػػذم يسػػػمح لؤلفػػػراد المشػػػكك ضػػػدىا عمػػػى البركتككػػػكؿ، إضػػػا
 مف البركتكككؿ. 34/06كالمنظمات غير الحككمية بتقديـ شكاكل ضدىا، كفقا لنص المادة 

حػؽ األفػراد كالمنظمػات غيػر  و قيػدأنػ االختيػارم لممحكمػة، ختصاصكالمبلحظ عمى ىذا اإل
  الحككميػػة فػػي رفػػع الشػػكاكل أمػػاـ المحكمػػة، بقبػػكؿ الدكلػػة المشػػكك منيػػا لقضػػاء المحكمػػة اإلفريقيػػة
فيما يخص الدعاكل التي يرفعيا األفراد كالمنظمات غير الحككمية، كذلؾ مػف خػبلؿ إصػدار الدكلػة 

  اد كالمنظمػػػات غيػػػر الحككميػػػةإلعػػػبلف تعتػػػرؼ فيػػػو لممحكمػػػة بإمكانيػػػة تسػػػمـ كفحػػػص دعػػػاكل األفػػػر 
 34/06كبػدكف ىػػذا اإلعػبلف ال يمكػػف لممحكمػػة النظػر فػػي تمػؾ الػػدعاكل كذلػػؾ تطبيقػا لػػنص المػػادة 

 .1مف البركتكككؿ
كفي ىذا اإلطار رفضت المحكمػة عديػد الشػكاكل بسػبب ىػذا اإلعػبلف، كالتػي منيػا الشػككل 

002/2011 Soufiane Ababou/Algérie 005/2011، الشػػككل Daniel Amare et Mulugeta 

Amare/ Mozambique 008/2011، ككػذا الشػككل Ekollo Moundi Alexandre/ Cameroun et 

Nigeria كقد رفضت المحكمػة ىػذه الشػكاكل بسػبب أف ىػذه الػدكؿ لػـ تصػدر اإلعػبلف الػذم يسػمح ،
جػػب المػػادة لؤلفػػراد كالمنظمػػات غيػػر الحككميػػة برفػػع الشػػكاكل أمػػاـ المحكمػػة كالمنصػػكص عميػػو بمك 

مف البركتكككؿ، كقررت المحكمة إرساؿ ىذه الشكاكل أماـ المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف  34/06
 .2مف البركتكككؿ 06/03كالشعكب تطبيقا لنص المادة 

                                                 
1

 مف البركتكككؿ كىذه الدكؿ ىي: بكركينافاسك، غانا، مالي 34/06دكؿ عمى اإلعبلف بمكجب المادة  07كقعت  31/07/2013إلى غاية  - 
 تنزانيا، ككت ديفكار.ماالكم، ركاندا، 

2
 .02، ص 2011ديسمبر  -كالشعكب، جانفي اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةأنظر التقرير السنكم ألنشطة المحكمة  - 
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عتداء كلـ ـ يفرض أف يككف الفرد ىك ضحية اإل، أنو ل 05/03كالمبلحظ عمى نص المادة 
الحككميػػة، كمػػا لػػـ يشػػترط البركتككػػكؿ أف يكػػكف األفػػراد أك يفػػرض ذلػػؾ أيضػػا عمػػى المنظمػػات غيػػر 

فقػػط، بػػؿ بػػالرجكع  يضػػحايا لخركقػػات حػػؽ مضػػمكف فػػي الميثػػاؽ اإلفريقػػ المنظمػػات غيػػر الحككميػػة
مف البركتكككؿ، فإنو ال يكجد ما يمنع الفرد أك منظمة غيػر حككميػة مػف تقػديـ  03إلى نص المادة 

 .1ية صادقت عمييا الدكلة أك الدكؿ المعنيةشككل بشأف أم انتياؾ لنصكص أم اتفاق

مف  03كما تجدر اإلشارة إلى أف عبارة " يمكف لممحكمة أف تخكؿ....." المذككرة في الفقرة 
تحمػػػػؿ نكعػػػػا مػػػػف الغمػػػػكض، فيػػػػي تفػػػػرض أف التقػػػػدـ إلػػػػى المحكمػػػػة ال يكػػػػكف بطريقػػػػة   05المػػػػادة 

 .2راىا مناسبة مف جيتياعادية)مباشرة(، بؿ يمكف لممحكمة أف تختار القضية التي ت

إف حؽ األفراد كالمنظمات غير الحككمية في المجػكء مباشػرة إلػى المحكمػة، يبقػى بنػاء عمػى 
مقيد، خاصة في ظؿ تطكر األنظمة اإلقميمية األخرل كالنظاـ األكربػي لحقػكؽ  34/06نص المادة 

ظمػػات غيػػر الحككميػػة فػػتح المجػػاؿ أمػػاـ األفػػراد كالمن -11كبمكجػػب البركتككػػكؿ  –، الػػذم اإلنسػػاف
 لمتقاضي مباشرة أماـ المحكمة، كجعؿ كالية المحكمة إجبارية.

إضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ كفػػػي ظػػػؿ تقػػػاعس الػػػدكؿ اإلفريقيػػػة فػػػي إصػػػدار اإلعػػػبلف بمكجػػػب المػػػادة 
المجنػػة اإلفريقيػػة كفػػي رغبتيػػا فػػي  ختصػػاصفػػإف الفػػرد سػػيبقى خاضػػع إلمػػف البركتككػػكؿ،  34/06

كاف مف األفضػؿ إدراج ىػذا الحػؽ فػي بنػكد البركتككػكؿ دكف إدراج ، كبالتالي  3المجكء إلى المحكمة
 شرط اإلعبلف.

لحقػػػػكؽ  ةكرغبػػػة مػػػف الػػػػدكؿ اإلفريقيػػػة فػػػػي االقتػػػداء بالنظػػػاـ األكربػػػػي، فػػػإف المجنػػػػة اإلفريقيػػػ
مػف الميثػاؽ، تكصػيات  54، أصبحت تصدر في تقارير أنشطتيا المقدمة كفقا لػنص المػادة اإلنساف
صػػدار اإلعػػبلف لمػدكؿ األ عضػػاء بالتصػديؽ عمػػى البركتككػكؿ الخػػاص بإنشػاء المحكمػػة اإلفريقيػة، كا 

 مف بركتكككؿ المحكمة. 34/06المطمكب بمكجب المادة 
                                                 

1
-  Fatsha Ouguegouz , la cour africaine des droits de l'homme et des peuples – Gros plan sur le premier 

organe judiciaire à vocation continentale. Op.cit. pp 229, 230. 
2
- IBID, p 230. 

3
 -Olivier Delas et Eugène Ntaganda, la création de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples: 

Mécanisme de protection des droits de l'homme?, revue québécoise de droit international, 12.2, 1999, p 114 
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المجػكء  فػيالمنظمات غير الحككمية المجػاؿ  أماـ: فتح البركتكككؿ المنظمات غير الحكومية -10
 اإلفريقيػػةالمجنػػة  أمػػاـظمػػات بمركػػز المراقػػب ، بشػػرط تمتػػع ىػػذه المناإلفريقيػػةالمحكمػػة  أمػػاـمباشػػرة 

صػػدارىا  الخػػاص  لئلعػػبلفلحقػػكؽ اإلنسػػاف، كمصػػادقة الدكلػػة المشػػكك ضػػدىا عمػػى البركتككػػكؿ، كا 
 مف البركتكككؿ. 34/06بمكجب المادة 

المجنػة  أمػاـكما تجدر اإلشارة إلى أف شرط تمتع المنظمػات غيػر الحككميػة بمركػز المراقػب 
رفضػت المحكمػة  كالشعكب، رفضت المحكمة بسببو عديد الشػكاكل، حيػث اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقية

الشكاكل المقدمة إلييا مف ىذه المنظمات كالتي ال تتكفر عمى ىذا الشرط،  كيتعمؽ األمػر بالشػككل 
 Association juriste d'Afrique pour la bonne gouvernance/Cote d'Ivoire 006/2011رقػػـ 

 Convention nationale des syndicats du secteur éducation/ Gabon 012/2011كالشػككل رقػـ 
كقػػػد بػػػػررت المحكمػػػة قرارىػػػػا، بػػػػأف ىػػػذه الػػػػدكؿ صػػػادقت عمػػػػى البركتككػػػػكؿ المنشػػػأ لممحكمػػػػة، لكػػػػف 
المنظمات غير الحككمية كالتي قدمت الشككل ال تتمتع بمركز المراقب أماـ المجنة اإلفريقية كقررت 

 .1إلى المجنة اإلفريقية 006/2011ككل رقـ المحكمة إرساؿ الش

كتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف ىنػػاؾ آليػػة أخػػرل بمكجبيػػا يمكػػف لؤلفػػراد كالمنظمػػات التقاضػػي أمػػاـ 
المحكمة بطريقة غير مباشرة، كذلؾ في إجراءات المجنة أماـ المحكمة، أم بالرغـ مػف عػدـ إصػدار 

، لكػػػف بشػػػرط أف تكػػػكف 34/06ادة الدكلػػػة المشػػػكك ضػػػدىا لئلعػػػبلف المنصػػػكص عميػػػو بمكجػػػب المػػػ
 الدكلة مصادقة عمى البركتكككؿ كذلؾ في حالتيف:

أمػػػاـ المجنػػة اإلفريقيػػػة  ةبتقػػػديـ مراسػػمأك المنظمػػات غيػػػر الحككميػػة فػػي حالػػة تقػػػدـ أحػػد األفػػػراد   -
لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف، فػػػإف المجنػػػة يمكنيػػػا تقػػػديـ المراسػػػمة إلػػػى المحكمػػػة، إذا كانػػػت المراسػػػمة تتضػػػمف 

، كذلػػؾ تطبيقػػا انتياكػػات خطيػػرة كجماعيػػة لمحقػػكؽ كالحريػػات، انتيكتيػػا دكلػػة طػػرؼ فػػي البركتككػػكؿ
 .مف البركتكككؿ 118/03لنص المادة 

منظمػػات غيػػر الحككميػػة التػػي تتمتػػع بمركػػز المراقػػب أمػػاـ المجنػػة فػي حالػػة تقػػدـ أحػػد األفػػراد أك ال -
بشككل أمػاـ المجنػة، كلػـ تقػدـ الدكلػة المعنيػة بتنفيػذ قػرار المجنػة، سػكاء كػاف قػرارا فػي المكضػكع، أك 

                                                 
1

 .03، ص 2011ديسمبر  -كالشعكب، جانفي اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةأنظر التقرير السنكم ألنشطة المحكمة  - 
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قػػرار باتخػػاذ تػػدابير مؤقتػػة، ففػػي ىػػذه الحالػػة يمكػػف لمجنػػة التقػػدـ بشػػككل إلػػى المحكمػػة، ضػػد الدكلػػة 
مػػػف  118/01، كذلػػػؾ تطبيقػػػا لػػػنص المػػػادة أف تكػػػكف طػػػرؼ فػػػي البركتككػػػكؿالمعنيػػػة كالتػػػي يجػػػب 

 .1البركتكككؿ

 الثاني المطمب

 االستشاري ختصاصاإل

االستشػارم  ختصػاصآراء استشارية، كذلؾ عمػى غػرار اإل إبداءلممحكمة اإلفريقية صبلحية 
حػػػػدد البركتككػػػػكؿ .كقػػػػد 2اإلنسػػػػافكالمحكمػػػػة األمريكيػػػػة لحقػػػػكؽ  اإلنسػػػػافلممحكمػػػػة األكربيػػػػة لحقػػػػكؽ 

األطراؼ التي يحػؽ ليػا طمػب الػرأم االستشػارم، كمػا حػدد المكاضػيع التػي يجػب تقػديـ طمػب الػرأم 
ومواضػيع طمػب فػي الفػرع األكؿ  طمػب الػرأي االستشػاري وشػروطولذا سنتناكؿ  االستشارم بشأنيا.
، كذلػؾ ـ المحكمةعف الطمبات االستشارية المقدمة أما ونماذجفي الفرع الثاني.  الرأي االستشاري
 في الفرع الثالث.

 الفرع األوؿ

 وشروطو ستشاريإلب الرأي اػػػػطم     

مف البركتكككؿ األطراؼ الذيف يحؽ ليػـ طمػب رأم  04حددت المادة  أوال: طمب الرأي االستشاري:
 استشارم مف المحكمة اإلفريقية، كىذه األطراؼ ىي:

 اإلفريقي. اإلتحادكؿ دكلة عضك في  -

 اإلفريقي. اإلتحادكؿ ىيئة مف ىيئات  -

 اإلفريقي. اإلتحادكؿ منظمة يعترؼ بيا  -

                                                 
1
 - FIDH, Op.cit,.p 76. 

2
اهلل ، السنة الثامنة مركز راـ 28، مجمة تسامح، العدد المحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف دراسة في نظاميا العاـمحمد أميف الميداني،  - 

 .153، ص 2010لدراسات حقكؽ اإلنساف، مارس 
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مػف البركتككػكؿ أف األطػراؼ الػذيف يحػؽ ليػـ طمػب الػرأم  04يتبػيف مػف خػبلؿ نػص المػادة 
 اإلتحػػػادرل األعضػػػاء فػػػي راؼ فػػػي البركتككػػػكؿ، أك الػػػدكؿ األخػػاالستشػػارم ليسػػػكا فقػػػط الػػػدكؿ األطػػ

كلكػػؿ منظمػػة إفريقيػػة يعتػػرؼ بيػػا اإلفريقػػي  منػػكح كػػذلؾ لييئػػات اإلتحػػادف ىػػذا الحػػؽ ماإلفريقػػي، لكػػ
 .1اإلفريقي اإلتحاد

بتفسػػير  اإلفريقيػػة، سػػمحت كػػذلؾ لمجنػػة اإلفريقػػيمػػف الميثػػاؽ  45/03فػػإف المػػادة  كلئلشػػارة
اإلفريقػي، أك مػف أم  اإلتحػادنصكص الميثاؽ بطمب مف الدكلة الطرؼ، كمف أم ىيئػة مػف ىيئػات 

 .2اإلفريقي اإلتحادمنظمة إفريقية يعترؼ بيا 

فػػالمبلحظ أف البركتككػػكؿ جػػاء مختمػػؼ عػػف الميثػػاؽ، فيمػػا يتعمػػؽ بسػػمطة التفسػػير الممنكحػػة 
 اإلتحػادلمجنة، بحيػث أف البركتككػكؿ كسػع مجػاؿ طمػب اآلراء االستشػارية لكػؿ الػدكؿ األطػراؼ فػي 

 أـ ال في البركتكككؿ.اإلفريقي، سكاء أكانكا أطراؼ 

اإلفريقي في طمب اآلراء االستشارية عف النظاـ األكربي، الذم يسمح  اإلتحادكيختمؼ نظاـ 
لمجنة الكزراء فقػط بطمػب اآلراء االستشػارية، كنجػد أف النظػاـ اإلفريقػي يقتػرب مػف النظػاـ األمريكػي 
حيػػث أف المحكمػػة األمريكيػػة يمكنيػػا إبػػداء آراء استشػػارية بطمػػب مػػف أم دكلػػة عضػػك فػػي منظمػػػة 

 ا بطمب مف بعض األجيزة.الدكؿ األمريكية، ككذ

كالمبلحظ أف كاضعي البركتكككؿ لـ يفتحكا المجاؿ أماـ المنظمات غير الحككميػة اإلفريقيػة 
 .3بطمب آراء استشارية اإلنسافالتي تتمتع بمركز المبلحظ)المراقب( أماـ المجنة اإلفريقية لحقكؽ 

 اإلفريقيػػةلػػداخمي لممحكمػػة مػػف النظػػاـ ا 68حػػددت المػػادة ثانيػػا: شػػروط طمػػب الػػرأي االستشػػاري: 
 الشركط المتعمقة بطمب الرأم االستشارم، كالمتمثمة فيما يمي:

                                                 
1

الطفػػؿ كالمتعمػػؽ بمركػػز المجنػػة اإلفريقيػػة كرفاىيػػة المقػػدـ مػػف المجنػػة اإلفريقيػػة لمخبػػراء حػػكؿ حقػػكؽ  002/2013فػػي طمػػب الػػرأم االستشػػارم رقػػـ  - 
بقبػػكؿ طمػب الػػرأم االستشػػارم، كاعتبػرت أف المجنػػة جيػػاز لخبػراء حقػػكؽ اإلنسػػاف كالطفػؿ أمػػاـ المحكمػػة اإلفريقيػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف ، اعترفػت المحكمػػة 

المحكمػة رأيػا أقػرت  تمف البركتككػكؿ كأصػدر  04/01اإلفريقي كليا الصفة لطمب اآلراء االستشارية مف المحكمة طبقا لنص المادة  اإلتحادمف أجيزة 
 مف البركتكككؿ. 05/01دة فيو بأف المجنة ليا الحؽ في تقديـ الشكاكل مباشرة أماـ المحكمة طبقا لنص الما

2
 - Mactar Kamara, Op.cit., p 725 

3
 - Fatsha Ouguegouz , la cour africaine des droits de l'homme et des peuples – Gros plan sur le premier 

organe judiciaire à vocation continentale. Op.cit. p 236. 
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كيكضػح فيػو بدقػة النقػاط الخاصػة التػي يسػعى لمحصػكؿ عمػى  أف يتعمؽ الطمب بمسائؿ قانكنيػة  -
 .بشأنيامف المحكمة  رأم

المتعمقػة بحقػكؽ  األخػرلأم صػؾ مػف الصػككؾ الدكليػة  أكيحدد الطمب أحكاـ الميثاؽ  أفيجب  -
تػػػـ التقػػػدـ بطمػػػب الػػػرأم االستشػػػارم حكلػػػو، كالظػػػركؼ المؤديػػػة إلػػػى الطمػػػب كأسػػػماء  التػػػياإلنسػػػاف، 

 كعناكيف ممثمي الكيانات المتقدمة بالطمب.

 ال ينبغي أف يتعمؽ مكضكع الطمب بطمب معركض عمى المجنة. -

د بيػذه الشػرط مػف كبالتالي يجب عمػى الكيانػات المػرخص ليػا بطمػب الػرأم االستشػارم التقيػ
أجؿ قبكؿ طمبيا، كفي ىذا اإلطار رفضت المجنة عديد الطمبات االستشارية، لعػد احتراميػا لمشػركط 

 المذككرة أعبله كالتي سنتكمـ عنيا في الفرع الثالث.

 الفرع الثاني

 مواضيع طمب اآلراء االستشارية

صبلحيات كاسعة فػي إبػداء اآلراء االستشػارية ألنيػا تمتػد  اإلنسافلممحكمة اإلفريقية لحقكؽ 
، فالمحكمػػػة اإلنسػػػاف، إلػػػى غايػػػة أم صػػػؾ متعمػػػؽ بحقػػػكؽ اإلنسػػػافمػػػف الميثػػػاؽ اإلفريقػػػي لحقػػػكؽ 

اإلفريقيػػة تبػػدم آراء استشػػارية لػػيس فقػػط فيمػػا تعمػػؽ بنصػػكص الميثػػاؽ أك البركتككػػكؿ أك الصػػككؾ 
كػؿ النصػكص القانكنيػة غيػر الممزمػة كػالقرارات الصػادرة ، بػؿ يتعػدل ذلػؾ لاإلنسػافالمتعمقة بحقكؽ 

 ، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة...الخ(.اإلنسافعف بعض األجيزة)المجنة اإلفريقية لحقكؽ 

المحكمة في إبداء اآلراء االستشارية كاسع بشرط أف يككف مكضػكع  إختصاصكبالتالي فإف 
  1الطمػػب متعمػػؽ بمسػػألة قيػػد النظػػر أمػػاـ المجنػػة الطمػػب متعمػػؽ بمسػػألة قانكنيػػة ، كأال يكػػكف مكضػػع

كىذا الشرط األخير ييدؼ إلى عدـ تدخؿ المحكمة في عمؿ المجنة، كقياـ كؿ مف المحكمة كالمجنة 
 اإلفريقيتيف بتقديـ تفسيريف قد يككناف متعارضيف في نفس المسألة القانكنية.

                                                 
1
 - Fatsha Ouguegouz , la cour africaine des droits de l'homme et des peuples – Gros plan sur le premier 

organe judiciaire à vocation continentale. Op.cit. p 237. 

 .ةمف النظاـ الداخمي لممحكمة اإلفريقي 68مف البركتكككؿ المتعمؽ بإنشاء المحكمة اإلفريقية كالمادة  04انظر المادة   -
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كانت ىناؾ أسباب مقنعة تحكؿ  كال يمكف لممحكمة أف ترفض إعطاء آراء استشارية، إال إذا
 بينيا كبيف إعطاء الرأم االستشارم، كيجب عمى المحكمة أف تعمؿ رفضيا في ىذه الحالة.

أف اآلراء االستشػػػارية يجػػػب أف تكػػػكف معممػػػة، كمػػػا سػػػمحت ىػػػذه  04/02كأكضػػػحت المػػػادة 
لرأم االستشارم رأيو المنفرد أك رأيو المخالؼ با الفقرة كذلؾ ألم قاض مف قضاة المحكمة أف يمحؽ

. كيكػػػكف اإلعػػػبلف عػػػف ىػػػذا الػػػرأم االستشػػػارم فػػػي جمسػػػة عمنيػػػة، إال إذا أقػػػرت المحكمػػػة 1لممحكمػػػة
 .2خبلؼ ذلؾ

أما فيما يتعمؽ بمسألة القيمة القانكنية لآلراء االستشارية لممحكمػة فػإف البركتككػكؿ لػـ يعػالج 
، إال أنػػو 3تػػع بسػػمطة أدبيػػة فقػػطىػػذه المسػػألة، لكػػف مػػف الكاضػػح أف ىػػذه اآلراء ليسػػت ممزمػػة بػػؿ تتم

يمكنيػػا مػػف الناحيػػة التطبيقيػػة المسػػاىمة فػػي إعطػػاء تفسػػيرات ديناميكيػػة لبلتفاقيػػات المتعمقػػة بحقػػكؽ 
 .4اإلنساف

 الفرع الثالث

 5نماذج عف الطمبات االستشارية المقدمة أماـ المحكمة

 
 Union panafricaine des avocats(Paul) et Southern   المقدـ مف 110/0100أوال: الطمب رقـ 

african litigation center 
تـ تكجيو رسالة مف الطالبيف إلى المحكمة اإلفريقية  23/11/2012بتاريخ : مضموف الطمب -10

 ، كالذم تقدـ فيو الطالبكف برأم المحكمة حكؿ:لطمب رأم استشارم

محكمة جماعة  إللغاءالجنكبية  إفريقياإذا كاف قرار قمة رؤساء الدكؿ لجماعة التنمية في  - أ
عيدة القضاة المنتخبيف، يتفؽ كأحكاـ الميثاؽ  إنياءككذا قراره في  ،الجنكبية إفريقياالتنمية في 

                                                 
1

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 73/02لؾ المادة أنظر كذ - 

2
 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة 73/01أنظر المادة  - 

3
 - Fatsha Ouguegouz , la cour africaine des droits de l'homme et des peuples – Gros plan sur le premier 

organe judiciaire à vocation continentale. Op.cit. p 239. 
4
- Mutoy Mubiala , Op.cit. p 97. 

5
 .ىذه اآلراء االستشارية منشكرة عمى المكقع االلكتركني لممحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف - 
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 اإلفريقيةكالشعكب، ككذا يتفؽ مع المعاىدة المنشأة لمجماعة االقتصادية  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقي
 ككذا مع المبادئ العامة لدكلة القانكف.

ىك منصكص  كماإذا كاف القرار يخرؽ االستقبلؿ المؤسساتي لممحكمة، كاستقبللية قضاتيا  - ب
 لؤلمـأيضا في المبادئ األساسية  ، كمنصكص عميواإلفريقيمف الميثاؽ  26عمييا بمكجب المادة 

ار يخرؽ كذلؾ القيمة األكلى التي تضمنتيا مبادئ ، كىؿ القر المتحدة المتعمقة باستقبلؿ القضاة
Bangalore  حكؿ األخبلؽ القضائية. 2002لعاـ 

ذات الفعالية بالنسبة لؤلفراد كما  كالطعكف ،إذا كاف القرار يخرؽ الحؽ في المجكء إلى القضاء - ت
كالمكفكلة مف بركتكككؿ المحكمة،  19ك  18، كالمكاد اإلفريقيمف الميثاؽ  07ك 03بينتيا المكاد 

ات اإلنتياكؽ في الطعف كتعكيض الضحايا مف كذلؾ بالمبادئ األساسية كالتكجييية المتعمقة بالح
 ات الخطيرة لمقانكف الدكلي اإلنساني.اإلنتياكالصارخة لحقكؽ اإلنساف ك 

مف المعاىدة المنشأة  23يتفؽ كالمادة  ،المحكمة إختصاصكىؿ القرار المتخذ عند معالجتيا  - ث
 ليا

، كبتاريخ 23/11/2012: تـ استبلـ الطمب مف قمـ المحكمة بتاريخ ـ الطمباستبل -10
، إذا كاف مكضكع الطمب اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقية، طمب قمـ المحكمة مف المجنة 05/12/2012

 يرتبط بقضية معركضة أماميا.

 .أماميا معركضة، أكدت المجنة أف القضية 05/12/2012كبتاريخ  -14

لى طالبي الرأم االستشارم كجو 10/01/2013كبتاريخ  -13  قمـ المحكمة رسالة إلى المجنة كا 
التي تنص عمى :" ال ينبغي  مف النظاـ الداخمي لممحكمة 68/03كجمب انتباىيـ إلى نص المادة 

 أف يتعمؽ مكضكع طمب الرأم االستشارم بطمب معركض عمى المجنة".

لى غاية إصدار المجنة لقرارىا، لـ يجب الطالبكف عمى  -15 رسالة قمـ المحكمة المؤرخة بتاريخ كا 
10/01/2013. 

 ليذه األسباب: -10

 Union panafricaine des avocats(Paul)مقدـ مف الأف طمب الرأم االستشارم  لممحكمة تبيف - أ

et Southern african litigation center.يشكؿ مكضكع طمب معركض عمى المجنة اإلفريقية ، 
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الرأم االستشارم لـ يجيبكا عمى رسالة قمـ المحكمة كما تبيف لممحكمة أيضا، أف طالبي  - ب
 المجنة. أماـكالمتعمقة بنفس المكضكع المقدـ 

مف  68/03مف البركتكككؿ، كالمادة  04/01الحظت المحكمة أنو بناء عمى نص المادة  - ت
، فإف مكضكع طمب الرأم االستشارم ال يمكنو أف ينطبؽ عمى اإلفريقيةالنظاـ الداخمي لممحكمة 

 المجنة. أماـمسألة معركضة 

نو أ أساسالمقدـ مرفكض، عمى  ستشارمطمب الرأم اإل أف: عمى باإلجماعالمحكمة  اتفقت - ث
 كالشعكب. اإلنسافالمجنة اإلفريقية لحقكؽ  أماـيشكؿ قضية معركضة 

القرار بأركشا، في اليـك الخامس مف شير مارس عاـ ألفيف كثبلثة عشر، بالفرنسية  إعبلفتـ 
 كاالنجميزية.

 Robert ENO، كقمـ المحكمة Sophia A.B.Akuffoمف الرئيسة  إمضاؤهكتـ 
 

 The coalition on international criminalالمقدـ مف  110/0103ثانيا: الطمب االستشاري رقـ 

court LTD/GTE, the legal defence and assistance project, the civil resource development and 

documentation center, the women advocates documentation center. 

ىذه  ، مقرىا في نيجيريا، كتعمؿالطمب أنيـ منظمات غير حككمية مقدمكاأكد طبيعة الطمب:  -10
 إفريقيامف العقاب في  اإلفبلتالمنظمات مف أجؿ ترقية كحماية حقكؽ اإلنساف كتعمؿ ضد 

 كبالتحديد في إفريقيا الغربية.

نيجيريا ىي دكلة  أفلدييـ مصمحة في ىذا الطمب، خاصة  أفكأكد مقدمك الطمب أيضا 
، كليا اإلفريقي اإلتحادطرؼ في نظاـ ركما لممحكمة الجنائية الدكلية، كىي دكلة عضك في 

مف القانكف  23مف نظاـ ركما، كالمادة  86التزامات اتجاه ىذه االتفاقيات، بمكجب المادة 
 .اإلفريقيتحاد ي لئلالتأسيس

مف العقاب  اإلفبلتتعمؿ مف أجؿ عدـ  كأكد الطالبكف أنيـ تحالؼ كمنظمات غير حككمية
الغربية، كتعمؿ بجانب الحككمات حكؿ المسائؿ المتعمقة بالمحكمة الجنائية الدكلية  إفريقيافي 

 المحكمة كالمتعمقة باآلراء االستشارية أماـ، فيي إذف ميتمة بالمسائؿ التي تطرح اإلفريقي اإلتحادك 
 :كىي تبرر اىتماميا الخاص باألسباب التالية
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سائؿ المتعمقة بالمحكمة الجنائية الدكلية الحككمات حكؿ الم مسئكليفي إطار تعاكنيا مع  - أ
، كبالمسائؿ المتعمقة بالعدالة الدكلية بصفة عامة، يريد ىؤالء الطالبكف الحصكؿ اإلفريقي اإلتحادك 

كالتي يجب أف ترجح كتعطى ليا تفاقيتيف مسألة االلتزامات الناتجة عف اإل عمى رأم استشارم حكؿ
فحسب الطالبيف فإف ىذه الكضعية نجدىا في مختمؼ األكلكية في حالة كجكد نصكص مخالفة، 

الذم يطمب مف الدكؿ األعضاء عدـ التعاكف مع المحكمة الجنائية الدكلية  اإلفريقي اإلتحادقرارات 
، كفي نفس الكقت نجد فيما يتعمؽ بتكقيؼ الرئيس عمر البشير، كالمتيـ بجرائـ حسب نظاـ ركما

ىذا النظاـ بالتعاكف مع المحكمة الجنائية الدكلية، كمف ىذه أف نظاـ ركما يمـز الدكؿ األطراؼ في 
الدكؿ نيجيريا كغانا كدكؿ أخرل في غرب إفريقيا، حيث يمزميا النظاـ بتكقيؼ كؿ شخص متيـ 

 مف المحكمة الجنائية الدكلية كصدر في حقو قرار تكقيؼ، كما في حالة عمر البشير.

ربة اإلفبلت مف البلعقاب في نيجيريا كفي أف مقدمي الطمب حققكا مشاريع ترمي إلى محا - ب
قرىا نظاـ أإفريقيا الغربية بصفة عامة، كركزكا عمى ضركرة أف تحتـر ىذه الدكؿ االلتزامات التي 

لحقكؽ  ركما كقكانينيا الداخمية، خاصة القانكف النيجيرم المتعمؽ بالتصديؽ عمى الميثاؽ اإلفريقي
 اإلنساف كالشعكب كتطبيقو.

 اإلتحاد، اعتمد 2013-2011رؤساء الدكؿ كالحككمات التي تـ اتخاذىا بيف  في عديد قمـ - ت
النائب العاـ لممحكمة  عدة قرارات يطمب فييا مف الدكؿ األعضاء عدـ التعاكف مع مكتب اإلفريقي

 الجنائية الدكلية فيما يتعمؽ بمكضكع تكقيؼ الرئيس عمر البشير.

نذ اتياـ عمر البشير مف طرؼ المحكمة ، أنو مأخرلكيدعـ الطالبيف طمبيـ، مف جية 
رساؿ، 2009الجنائية الدكلية عاـ  مذكرة التكقيؼ لمحككمة النيجيرية، فإف الرئيس عمر البشير  كا 

كأكد الطالبكف أنو بصفتيـ منظمات المجتمع  .2013كعاـ  2009النيجيرم عاـ  اإلقميـدخؿ 
يا الحؽ في طمب تكقيؼ عمر البشير المدني كالتي تعمؿ ضد اليركب مف البلعقاب، ترل أف لدي

، فإف أحد ىذه 2013مف الحككمة النيجيرية، حيث الحظ الطالبكف أنو أثناء زيارة عمر البشير عاـ 
المنظمات طمبت مف العدالة إصدار أمر لمحككمة النيجيرية الحتراـ التزاماتيا بمكجب االتفاقيات 

 الدكلية.
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 : اإلجراءات -10

أرسؿ قمـ المحكمة  08/04/2014استمـ قمـ المحكمة الطمب، كبتاريخ  28/03/2014بتاريخ  -
، لمعرفة ما إذا مكضكع الطمب يمثؿ اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةرسالة إلى السكرتارية التنفيذية لمجنة 

مكضكع الطمب ال يتعمؽ  أفأكدت المجنة  17/04/2014كبتاريخ المجنة،  أماـطمبا معركضا 
 .أمامياكع طمب رأم استشارم معركض بمكض

كبعد دراسة الطمب، رأت  13/06/2014-28/05المنعقدة خبلؿ  33كفي دكرتيا العادية  -
مف النظاـ الداخمي، كأمرت قمـ  68المحكمة أنو ال يتطابؽ كالشركط المنصكص عمييا في المادة 

 .اإلطراؼ بإعبلـالمحكمة 

 أصحاب الطمب بقرار المحكمة. طراؼاألأعمـ قمـ المحكمة  30/06/2014كبتاريخ  -

، رأت المحكمة أف األطراؼ لـ  19/09/2014-08المنعقدة خبلؿ  34كفي دكرتيا العادية  -
 يجيبكا عمى الرسالة المقدمة مف قمـ المحكمة.

لـ يقدمكا  األطراؼ، رأت المحكمة أف 03/2015/ 27-09المنعقدة خبلؿ  36كفي دكرتيا  -
 إجابة.

أف طمب الرأم االستشارم بييئتو الحالية، ال يتكفر عمى الشركط  لذلؾ رأت المحكمة ، -
مف النظاـ الداخمي لممحكمة، كأف األطراؼ لـ يقدمكا إجابة، مما  68المنصكص عمييا في المادة 
 يبيف عدـ اىتماميـ بالقضية.

التخمي عنو، بسبب أف  األمر بأف طمب الرأم االستشارم :، أجمعت المحكمةاألسبابليذه  -03
مف النظاـ الداخمي  68/02مب ال يتكفر عمى الشركط المنصكص عمييا بمكجب المادة الط

 لممحكمة.
تـ إعبلف األمر بأركشا، في اليـك الخامس مف شير جكاف عاـ ألفيف كخمسة عشر، بالفرنسية 

  كاالنجميزية.
 Robert ENO، كقمـ المحكمة Augustino S.L.Ramadhaniكتـ إمضاؤه مف الرئيس 
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 الثالث المبحث

 اإلنسافإجراءات التقاضي أماـ المحكمة اإلفريقية لحقوؽ 

تتكفر المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، كباقي المحاكـ اإلقميمية األخرل لحقكؽ 
اإلنساف، عمى شركط خاصة بيا لمتقاضي أماميا، كما أف لممحكمة إجراءات خاصة بيا منذ رفع 

ل  ة إصدارىا لحكـ في مكضكع النزاع.غاي ىالشككل أماميا كا 

حيث تضمنت أحكاـ البركتكككؿ شركطا عامة كأخرل خاصة يجب أف تتكفر في األفراد  
كالمنظمات غير الحككمية لمتقدـ بشكاكل أماميا، كذلؾ مف أجؿ قبكؿ الشككل مف طرؼ المحكمة 

كشركط أخرل خاصة بل بد مف تكافر شركط عامة، ف، كبالتالي التطرؽ إلييا مف جانب المكضكع
مف البركتكككؿ المنشأ لممحكمة، كالتي ىي نفسيا الشركط المنصكص  06نصت عمييا المادة 

مف الميثاؽ اإلفريقي كالمتعمقة بالشركط الخاصة بالمراسبلت الكاردة مف غير  56عمييا في المادة 
 الدكؿ األطراؼ أماـ المجنة اإلفريقية

ا أثناء معالجتيا لمكضكع الشككل، كتبدأ ىذه كلممحكمة اإلفريقية إجراءات خاصة بي
اإلجراءات، بتقديـ طمب إلى قمـ المحكمة، ثـ معالجة الشككل مف طرؼ المحكمة عبر مرحمة 
كتابية كأخرل شفكية، كتسعى المحكمة بعد ذلؾ لمكصكؿ إلى تسكية كدية بيف أطراؼ النزاع 

رة، كتنتيي دراسة القضية أماـ المحكمة كيمكنيا األمر باتخاذ تدابير مؤقتة إذا رأت في ذلؾ ضرك 
 بإصدار حكـ في مكضكع الدعكل.

كلمتفصيؿ في إجراءات التقاضي أماـ المحكمة اإلفريقية، سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، نتناكؿ 
، كفي المطمب شروط رفع الدعوى مف جانب األفراد والمنظمات غير الحكوميةفي المطمب األكؿ 

 .اـ المحكمةسير الدعوى أمالثاني 
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 األوؿ المطمب

 شروط رفع الدعوى مف جانب األفراد والمنظمات غير الحكومية

لكي تككف الشككل المرفكعة أماـ المحكمة اإلفريقية، مف جانب األفراد كالمنظمات غير 
الحككمية مقبكلة مف المحكمة، ال بد مف تكافر شركط عامة، كشركط أخرل خاصة نصت عمييا 

البركتكككؿ المنشأ لممحكمة، كالتي ىي نفسيا الشركط المنصكص عمييا في المادة مف  06المادة 
مف الميثاؽ اإلفريقي كالمتعمقة بالشركط الخاصة بالمراسبلت الكاردة مف غير الدكؿ األطراؼ  56

 أماـ المجنة اإلفريقية.

األكؿ  كلمتفصيؿ في ىذه الشركط سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف اثنيف، نتناكؿ في الفرع
 .الشروط الخاصة، كفي الفرع الثاني الشروط العامة

 رع األوؿػػػػػػالف

 ةػػػػػػػػػػػػػروط العامػػػػػػػػػػالش

 ىناؾ مجمكعة مف الشركط العامة التي يجب أف تتكافر في الشككل حتى تككف مقبكلة منيا:

لػػنص المػػادة  يجػػب أف تكجػػو الشػػككل ضػػد دكلػػة طػػرؼ، كالتػػي أصػػدرت اإلعػػبلف الخػػاص طبقػػا - أ
 .1مف البركتكككؿ 34/06

 يجب أف ترفع الشككل مف طرؼ فرد أك منظمة غير حككمية أك مف طرؼ ممثمييـ. - ب

يجب أف تككف الشككل متعمقة بأفعاؿ الحقة لتاريخ إيداع الدكلة لئلعبلف الخاص بمكجب المػادة  - ت
 مف البركتكككؿ. 34/06

                                                 
1

 002/2012اكل، الشككل األكلى ػػػػػػركتكككؿ، رفضت المحكمة الشككل ثبلث شكػػػػمػػف البػ 34/06فيما يتعمؽ بالشرط الخاص فػػي المػػادة  - 

Delta International Inveestments SA M AGL de lange et Mme.de lange/ République sud-africaine ،الشككل الثانية 

004/2012 Emmanuel Joseph et autres/ République sud-africaine  ،007/2012 الشككل الثالثة Baghdadi Ali 

Mohamed/Tunisie ، ؿ صادقت عمى البركتكككؿ المتعمؽ بإنشاء المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كسببت المحكمة قراراتيا بأف ىذه الدك
 كالذم يسمح لؤلفراد كالمنظمات غير الحككمية برفع الشكاكل. 34/06كالشعكب، لكنيا لـ تصدر اإلعبلف الخاص المنصكص عميو في المادة 

 .05، 04، ص 2012ديسمبر  –شعكب، جانفي أنظر التقرير السنكم ألنشطة المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كال -
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عتداء المذككر في الشككل يتعمؽ بالحقكؽ المضمكنة فػي الميثػاؽ اإلفريقػي أك يجب أف يككف اإل - ث
 .1كمصادؽ عميو مف طرؼ الدكلة المعنية اإلنسافأم صؾ إقميمي أك دكلي متعمؽ بحقكؽ 

كالمبلحظ أف الشككل المقدمة مف األفراد ال يشػترط فييػا أف يكػكف مقػدميا ىػك نفسػو ضػحية 
الحككميػػة يمكنيػػا تقػػديـ شػػككل، بشػػرط أف تتمتػػع ىػػذه المنظمػػات  ، كمػػا أف المنظمػػات غيػػراإلنتيػػاؾ

، كمػػػا ال يشػػػترط أف تكػػػكف ليػػػذه المنظمػػػات اإلنسػػػافبمركػػػز المراقػػػب أمػػػاـ المجنػػػة اإلفريقيػػػة لحقػػػكؽ 
مصػػػمحة خاصػػػة فػػػي الػػػدعكل، أم ال يشػػػترط أف تكػػػكف المنظمػػػة ىػػػي الضػػػحية مػػػف االعتػػػداء الػػػذم 

 ككف مقبكال.بمكجبو قدمت الشككل أماـ المحكمة لكي ي

 يػػػػػػالثان رعػػػػػػػػػػالف

 روط الخاصةػػػػػػالش

إضافة إلى الشػركط السػالفة الػذكر، ىنػاؾ شػركط خاصػة يجػب أف تتػكفر فػي الشػككل حتػى 
مف البركتككػكؿ، كالتػي تحيػؿ إلػى  06تككف مقبكلة مف المحكمة، كىذه الشركط نصت عمييا المادة 

، كالمتعمقػة بشػركط قبػكؿ المراسػبلت أمػاـ كالشػعكب اإلنسػافمف الميثاؽ اإلفريقػي لحقػكؽ  56المادة 
 كالشعكب. اإلنسافاإلفريقية لحقكؽ المجنة 

مرفكعػة إلييػا بمكجػب المػادة لشػركط القبػكؿ كالكعندما تنظر المحكمة في استيفاء أم قضية 
 .2، فإنو يجكز ليا أف تطمب رأم المجنة كالذم ستقدمو في أقرب اآلجاؿمف البركتكككؿ 05/03

كالتػػي بػػدكرىا تحيػػؿ إلػػى  06/02كتتمثػػؿ الشػػركط التػػي نػػص عمييػػا البركتككػػكؿ فػػي المػػادة 
 :3مف الميثاؽ اإلفريقي فيما يمي 56المادة 

 .1سموإسـ مرسميا، حتى لك طمب إلى المحكمة عدـ ذكر إأف تحمؿ  .0
                                                 

1
رفضت المحكمة الشككل بسبب أف السكداف لـ تصادؽ عمى البركتكككؿ المنشأ  Amir Adam Tamir/Soudan 005/2012الشككل رقـ  - 

 .05، 04، ص 2012ديسمبر  –لممحكمة. أنظر التقرير السنكم ألنشطة المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، جانفي 
2

 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة 06/01أنظر المادة  - 

3
 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة 40تـ التأكيد عمى ىذه الشركط بمكجب المادة  - 
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 اإلنسػافأف تككف متماشية مع الميثاؽ التأسيسي لبلتحاد اإلفريقي ككذا الميثػاؽ اإلفريقػي لحقػكؽ  .0
 .2كالشعكب

 .3مشينةأال تتضمف الشككل ألفاظا مسيئة أك  .4

 أال تقتصر فقط عمى تجميع األنباء التي تبثيا كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية. .3

أف تػػأتي بعػػد اسػػتنفاذ كسػػائؿ اإلنصػػاؼ الداخميػػة إف كجػػدت مػػا لػػـ يتضػػح لممحكمػػة أف إجػػراءات  .5
فاستنفاذ طرؽ الطعف الداخمية يقتضػي أف الشػككل ، 4كسائؿ اإلنصاؼ قد طالت بصكرة غير عادية

يجػػب أف تمػػر بكػػؿ درجػػات التقاضػػي الكطنيػػة قبػػؿ أف  اإلنسػػافاء معػػيف عمػػى حقػػكؽ المتعمقػػة باعتػػد
مػف  56تكجو إلى المحكمػة، كقػد حػددت المجنػة اإلفريقيػة بػأف الطعػكف الداخميػة المػذككرة فػي المػادة 

كمػػا قػػد ، 5بمػػا فييػػا طػػرؽ االسػػتئناؼ ،الميثػػاؽ تشػػمؿ الطعػػكف المقدمػػة أمػػاـ محػػاكـ القضػػاء العػػادم
الشككل إذا تبيف ليا أف إجراءات كسائؿ اإلنصاؼ قد طالت بصكرة غير عادية، كلػـ  تقبؿ المحكمة

 .6تعرؼ المجنة المدة التي يعتبر غير عادية كىذا ما يجعؿ لممحكمة سمطة تقديرية في ذلؾ

أف تقدـ إلػى المحكمػة خػبلؿ فتػرة زمنيػة معقكلػة مػف تػاريخ اسػتنفاذ كسػائؿ اإلنصػاؼ الداخميػة أك  .0
 ذم حددتو المحكمة لبدء النظر في المكضكع.مف التاريخ ال

                                                                                                                                                         
1

 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة 40/01أنظر المادة  - 

2
مػػف النظػػاـ الػػداخمي لممحكمػػة، إضػػافة إلػػى أف الميثػػاؽ يقبػػؿ الشػػػكاكل  02ة /مػػف الميثػػاؽ اإلفريقػػي ك المػػػاد 56/02كىػػذا مػػا نصػػت عميػػو المػػادة  - 

 التي صادقت عمييا الدكلة المعنية.المؤسسة عمى خركقات لصككؾ دكلية أك إقميمية لحقكؽ اإلنساف، ك 
 أفحيث قررت المحكمة رفض الشككل عمى أساس  Atabong Denis Atemnkeng / Union africaine 014/2011الشككل رقـ  -

 الشككل مرفكعة ضد ىيئة كليس دكلة أم ضد اإلتحاد االفريقي كىك ليس عضك في البركتكككؿ.
 .05ص  2013كالشعكب جانفي ديسمبر  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةأنظر تقرير أنشطة المحكمة  -
الشككل مرفكعة ضد ىيئة  أفحيث قررت المحكمة رفض الشككل عمى أساس  Femi Falana/ Union africaine 01/2011الشككل رقـ  -

 كليس دكلة أم ضد اإلتحاد اإلفريقي كىك ليس عضك في البركتكككؿ.
 .05ص  2012كالشعكب جانفي ديسمبر  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةأنظر تقرير أنشطة المحكمة  -

3
- Communication  65/92 ligue camerounaise des droits de l'homme C/ Cameroun , la commission africaine a 

décidé l'affaire irrecevable en raison de l'usage d'expression que " régime de torture" et " gouvernement de 

barbarisme" , le langage utilisant rend une communication irrecevable, indépendamment de la gravité des faits 

dénoncés.   

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 40/03مف الميثاؽ كالمادة  56/03أنظر المادة  -

4
المشتكي لـ يستنفذ طرؽ  أفحيث قررت المحكمة رفض الشككل عمى أساس  Urban Mkandawire/ Malawi 003/2011الشككل رقـ  - 

، عمى أساس أف الشككل ال تزاؿ محؿ Ernest Francis Mtingwi/Malawi 001/2013كما رفضت المحكمة الشككل رقـ  مية.الطعف الداخ
 استئناؼ أماـ القضاء الداخمي كالمحكمة اإلفريقية ليست محكمة إستئناؼ.

 .05، 04ص  2013كالشعكب جانفي ديسمبر  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةأنظر تقرير أنشطة المحكمة  -
5
 - Fédération internationale des ligues des droits de l'homme(FIDH), la cour africaine des droits de l'homme 

et des peuples, vers la cour africaine de  justice et des droits de l'homme, guide pratique, avril 2010, p 84. 
6
 - FIDH, Op. cit., p 89. 
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تحػػاد مػػـ المتحػػدة كالميثػػاؽ التأسيسػػي لئلأال تتعمػػؽ بحػػاالت تمػػت تسػػكيتيا طبقػػا لمبػػادئ ميثػػاؽ األ .9
 تحاد اإلفريقي.كالشعكب، أك أم صؾ آخر لئل اإلنسافاإلفريقي كالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ 

 الثاني المطمب

 سير الدعوى أماـ المحكمة

أماـ المحكمة اإلفريقية، بتقديـ طمب إلى قمـ المحكمة، كيقـك ىذا األخير  تمر الدعكل
لى أعضاء المحكمة اآلخريف ، لتصؿ بعد بإرساؿ نسخة منيا كممحقاتيا إف كجدت إلى الرئيس كا 

ذلؾ إلى معالجتيا مف طرؼ المحكمة عبر مرحمة كتابية كأخرل شفكية، كتسعى المحكمة بعد ذلؾ 
ية بيف أطراؼ النزاع، كيمكنيا األمر باتخاذ تدابير مؤقتة إذا رأت في ذلؾ لمكصكؿ إلى تسكية كد

 ضركرة، كتنتيي دراسة القضية أماـ المحكمة بإصدار حكـ في مكضكع الدعكل.

كلمتفصيؿ في المراحؿ التي تمر بيا الدعكل أماـ المحكمة سنقسـ ىذا المطمب إلى ثبلثة فركع 
كفي  معالجة المحكمة لمشكوى، كفي الفرع الثانيمرحمة بدء اإلجراءات، نتناكؿ في الفرع األكؿ 

 .النظر في الدعوى الفرع الثالث

 الفرع األوؿ

 مرحمة بدء اإلجراءات

مػف  34تبػدأ مرحمػة رفػع الػدعكل أمػاـ المحكمػة كمػا نصػت عمػى ذلػؾ المػادة تقديـ الشكوى : أوال: 
 مف نسخة إلى قمـ المحكمة. 1األطراؼالنظاـ الداخمي لممحكمة، بإيداع طمب مف أحد 

كيجػػب أف يتضػػمف الطمػػب ممخػػص لكقػػائع الػػدعكل، ككػػذا العناصػػر الضػػركرية التػػي تعتبػػر 
كيجػػب أف يكػػكف الطمػػب ممضػػى مػػف صػػاحب الػػدعكل أك مػػف ممثمػػو، كيقػػـك قمػػـ المحكمػػة  ،كأدلػػة

 بالتأشير عمى الطمب.

                                                 
1

 .مف البركتكككؿ حؽ المجكء إلى المحكمة 05المقصكد باألطراؼ الذيف خكلت ليـ المادة  - 
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عناصػر التػي يجػب تحديػدىا كيجب أف ترسؿ الشككل إلى المحكمة مشمكلة بمجمكعة مػف ال
كتحديػػػد الطػػػرؼ أك األطػػػراؼ المػػػدعيف، ككػػػذا الطػػػرؼ أك األطػػػراؼ المطمػػػكب ضػػػدىـ، كمػػػا تجػػػب 

 .1اإلشارة إلى أسماء كعناكيف األشخاص الذيف يعتبركف كممثميف عف األطراؼ

كيجب أف تحػرر الشػككل بأحػد المغػات الرسػمية لممحكمػة، كترسػؿ النسػخة األصػمية إلػى قمػـ 
، كتشػير كػذلؾ إلػى اإلنسػافكما يجب أف تشير الشككل إلػى الخركقػات الخاصػة بحقػكؽ  ،2المحكمة

 استنفاذ طرؽ الطعف الداخمية أك تبييف أنيا طالت بصكرة غير عادية.

ذا كانػػػت الشػػػككل مقدمػػػة مػػػف األفػػػراد كالمنظمػػػات غيػػػر الحككميػػػة، فيجػػػب أف تتػػػكفر عمػػػى  كا 
 40مػف الميثػاؽ اإلفريقػي كالمػادة  56المػادة  شركط أخرل لمقبكؿ، كىػي الشػركط التػي نصػت عمييػا

 .3مف النظاـ الداخمي لممحكمة

ذا أراد أحػػد األطػػراؼ سػػكاء باسػػمو أك باسػػـ الضػػحية الحصػػكؿ عمػػى تعػػكيض عػػادؿ طبقػػا  كا 
مػف البركتككػكؿ، فيجػب عميػو تقػديـ طمػب التعػكيض ضػمف الشػككل، كفقػا لمػا  27/01لػنص المػادة 

تو قػد ـ الداخمي لممحكمة، كمقدار التعكيض كالعناصر التي تثبمف النظا 34/04نصت عميو المادة 
كيقـك قمـ المحكمة بتبميغ الشككل لمطػرؼ اآلخػر برسػالة مضػمكنة . 4تخضع لميمة تحددىا المحكمة

 .5المؤشر عميومرفكقة بالطمب 

 05/03.01بعػد أف يتمقػى قمػـ المحكمػة الشػككل طبقػا لػنص المػادة استبلـ وتوزيع الشكوى: ثانيا: 
لػى أعضػاء المحكمػة  مف البركتكككؿ، يقـك بإرسػاؿ نسػخة منيػا كممحقاتيػا إف كجػدت إلػى الػرئيس كا 

 .6اآلخريف

                                                 
1

 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة 34/02المادة  - 

2
 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة 34/03المادة  - 

3
 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة 34/04المادة  - 

4
 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة 34/05المادة  - 

5
 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة 34/06المادة  - 

6
 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة 35/01المادة  - 
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كفػي حالػة عػدـ اتخػاذ المحكمػة لقػرار مخػالؼ، يقػـك قمػـ المحكمػة بإرسػاؿ نسػخة مػف الممػؼ 
 :1حسب الحالة إلى

 الداخمي لممحكمة.مف النظاـ  34/06الدكلة الطرؼ التي رفعت ضدىا شككل طبقا لنص المادة  -

 .اإلنسافالدكلة الطرؼ التي يككف أحد مكاطنييا ضحية انتياؾ حقكؽ  -

 الدكلة الطرؼ التي رفعت ضدىا شككل إلى المجنة. -

 المجنة. -

الشػخص الطبيعػي أك المنظمػػة غيػر الحككميػػة التػي رفعػػت شػككل إلػػى المجنػة طبقػػا لػنص المػػادة  -
 مف الميثاؽ. 55

ككل، كبكاسػػػطة اإلفريقػػػي بإيػػػداع شػػػ اإلتحػػػادرئػػػيس لجنػػػة  بالمقابػػػؿ فػػػإف قمػػػـ المحكمػػػة يعمػػػـ
 .2األطراؼتحاد ككذا كؿ الدكؿ المجمس التنفيذم لئل

الػػػذكر، يػػػدعك قمػػػـ  فالسػػػالفتي 03ك  02كتطبيقػػػا لممراسػػػبلت المنصػػػكص عمييػػػا فػػػي الفقػػػرة 
 3المحكمة:

اسػػػتبلميا يكمػػا مػػف  30الدكلػػة المشػػكك ضػػػدىا لتكضػػيح أسػػماء كعنػػػاكيف ممثمييػػا، كذلػػؾ خػػػبلؿ  -
 لممراسمة.

مػػػػف  05/02كػػػػؿ دكلػػػػة طػػػػرؼ أخػػػػرل التػػػػي تريػػػػد التػػػػدخؿ فػػػػي اإلجػػػػراءات طبقػػػػا لػػػػنص المػػػػادة  -
 .4مف النظاـ الداخمي لممحكمة 53البركتكككؿ إعبلمو في الفترة المحددة في المادة 

 يكما أسماء كألقاب كعناكيف مندكبييا. 30إذا أمكف ترسؿ المجنة خبلؿ  -

                                                 
1

 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة 35/02المادة  - 

2
 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة 35/03المادة  - 

3
 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة 35/04المادة  - 

4
 - L'article 53/01 du règlement intérieur intérimaire de la cour africaine des droits de l'homme stipule que " La 

requête aux fins d'interventions visée à l'article 05/02 du protocole est déposée le plus tôt possible en tout 

cas avant la clôture de la procédure écrite". 
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م أك المنظمػػة غيػر الحككميػػة التػػي أرسػمت شػػككل إلػى المجنػػة طبقػػا الشػخص الطبيعػػي أك المعنػك  -
إذا  أسػػماء كعنػػاكيف ممثمػػييـ،  يكمػػا 30، أف يرسػػمكا خػػبلؿ اإلفريقػػيمػػف الميثػػاؽ  55لػػنص المػػادة 

 .المحكمة أماـ اإلجراءاترغبكا في المشاركة في 

المحكمػػة بػػػأف نػػو فػػي حالػػة تقػػدير أمػػف النظػػاـ الػػداخمي لممحكمػػة عمػػى  38كنصػػت المػػادة 
فػػإف المحكمػػة ترفضػػيا مسػػببة قرارىػػا بػػدكف ذكػػر األطػػراؼ عمػػى أف  ،الشػػككل ال تقػػـك عمػػى أسػػاس

   يرسؿ القرار كاألسباب التي بني عمييا عمى كؿ الدكؿ األطراؼ.

 الفرع الثاني

 معالجة المحكمة لمشكوى

 تمر معالجة الشككل بمرحمتيف:

 الكتابية( اإلجراءاتالمرحمة الكتابية)أوال: 

يجب أف تتـ ىذه المرحمة بأحد المغات الرسػمية لممحكمػة، كتكػكف إجػراءات معالجػة الشػككل 
ة أساسػػا بنظػػاـ كجػػاىي، أم أف األطػػراؼ ىػػـ الػػذيف يجػػب عمػػييـ تقػػديـ األدلػػ اإلفريقيػػةأمػػاـ المحكمػػة 

ؿ إقامػة طبلع عمػى كػؿ األدلػة المقدمػة مػف الطػرؼ اآلخػر كيحػاك أماـ المحكمة، كيحؽ لؤلطراؼ اإل
لػى  اإلجراءاتكتشمؿ ، 1الدليؿ عمى دحضيا كرفضيا الكتابية، المراسػبلت المكجيػة إلػى المحكمػة كا 

ككػؿ الكثػػائؽ أك نسػخ مطابقػػة  اإلجابػػاتاألطػراؼ، كمػا تشػػمؿ المػذكرات، الػػدفكع كالمبلحظػات ككػذا 
 لؤلصؿ.

لػػػى كػػػؿ  كفػػػي حالػػػة كصػػػكؿ الشػػػككل إلػػػى المحكمػػػة ترسػػػميا إلػػػى الدكلػػػة المشػػػكك ضػػػدىا، كا 
كنصت المادة ، 2األشخاص كالمنظمات غير الحككمية أك األطراؼ التي ستصبح أطرافا في القضية

                                                 
1
 - FIDH, Op.cit., p 101. 

2
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 35انظر المادة   - 
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مف النظاـ الداخمي لممحكمة عمى أف الدكلة المشكك ضدىا يجب عمييا أف تجيب عمى الشككل  37
 يكما، كيمكف أف تمدد الميمة إذا أمكف ذلؾ مف المحكمة. 60كتابيا خبلؿ 

، كفػي حالػة الشػركحمف األطراؼ كؿ دليؿ إضافي مكتكب، كتقػديـ كػؿ كلممحكمة أف تطمب 
كمػػػا نصػػػت المػػػادة ، 1الػػرفض مػػػف أحػػػد األطػػػراؼ فإنيػػػا تتخػػػذ قػػػرار بمػػا قدمػػػو المػػػدعي مػػػف عناصػػػر

مف البركتكككؿ عمى أنو يمكف لممحكمة أف تتمقى األدلة الخطية أك الشفكية كاالعتراضات،  26/02
 ىذه األدلة. أساسقرارا عمى  بما في ذلؾ شيادة الخبراء كتصدر

مػػف البركتككػػكؿ أف تنظػػر فيمػػا يرفػػع إلييػػا مػػف  26/01كيمكػػف لممحكمػػة طبقػػا لػػنص المػػادة 
، كعمػػى الػدكؿ المعنيػػة تػػكفير كافػة األطػػراؼ، كتنشػػئ لجنػة لتقصػػي الحقػػائؽ إذا رأت أف ذلػؾ مناسػػبا

 .2التسييبلت لذلؾ مف أجؿ المعالجة الفعالة لمقضية

ذا تعمقػػػػت الشػػػػككل بطمػػػػب مكجػػػػو مػػػػف الدكلػػػػة الطػػػػرؼ تطبيقػػػػا لػػػػنص المػػػػادة  مػػػػف  05/02كا 
مف النظػاـ  53البركتكككؿ، أم مف الدكلة التي تككف ليا مصمحة في القضية، فيجب تطبيقا لممادة 

يداعػػػو فػػي أقػػػرب كقػػػت قبػػؿ إقفػػػاؿ بػػػاب المرافعػػػة  الػػداخمي لممحكمػػػة، تقػػػديـ طمػػب اإلذف بالتػػػدخؿ، كا 
أف يحتكم الطمب عمى أسػماء ممثمػي المػدعي، كيحػدد القضػية قيػد البحػث كيكضػح  الخطية، كيجب

الفائدة القانكنية ذات الصمة فػي اعتقػاد الدكلػة المتقدمػة بطمػب التػدخؿ، كاليػدؼ المحػدد مػف التػدخؿ 
 في القضية. األطراؼككذا أساس الكالية القضائية الذم ترل الدكلة أنو قائـ بينيا كبيف 

إلى الدكافع كالمبررات  باإلضافةافظة الكثائؽ الداعمة كالمرفقة بو، كذلؾ كيتضمف الطمب ح
كراء طمب التدخؿ، كتسمـ النسخ المكثقػة طبػؽ األصػؿ مػف طمػب إذف التػدخؿ مباشػرة إلػى األطػراؼ 

                                                 
1

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 41انظر المادة  - 
2
- L'article 32 du règlement intérieur intérimaire de la cour africaine des droits de l'homme stipule que :"  

 01- Les Etats parties à une affaire ont le devoir d'apporter leur coopération pour la signification et la mise en 

œuvre des notifications, communications ou citations adressées à des personnes qui se trouvent sur leur territoire 

ou relèvent de leur juridiction. 

02- La même règle est suivie en ce qui concerne tout acte de procédure que la cour décide de poser ou d'ordonner 

sur le territoire de l'Etat partie à l'affaire. 

03- Quand l'exécution de l'une quelconque des mesures visées aux paragraphes précédents exige la coopération 

de tout autre Etat, le président s'adresse au gouvernement intéressé pour solliciter l'assistance nécessaire". 

- Voir aussi FIDH, Op.cit, p 102. 
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ذ ا لػـ تكػف التي يحؽ ليا إبداء مبلحظاتيا مكتكبػة خػبلؿ فتػرة زمنيػة تحػددىا المحكمػة أك الػرئيس، كا 
نعقاد، يتػكلى رئػيس قمػـ المحكمػة إرسػاؿ نسػخة مػف الطمػب إلػى الكيانػات ىيئة المحكمة في طكر اإل

 مف النظاـ الداخمي. 35المذككرة في المادة 

ذا قػػػررت المحكمػػػة أف الطمػػػب مقبػػػكؿ، تحػػػدد ميمػػػة زمنيػػػة تقػػػدـ خبلليػػػا الدكلػػػة المتدخمػػػة  كا 
محكمػة بإرسػاليا إلػى أطػراؼ القضػية، التػي يحػؽ ليػا مبلحظاتيا كتابة، كيقـك بعد ذلؾ رئػيس قمػـ ال

 .الرد مف خبلؿ إبداء مبلحظاتيا كتابة خبلؿ ميمة تحدده المحكمة

الكتابيػػة، كبالتػػالي تصػػبح القضػػية جػػاىزة لمنظػػر  اإلجػػراءاتبعػػد انتيػػاء  الشػػفوية: اإلجػػراءاتثانيػػا: 
راؼ كمنػدكبي المجنػة، كيقػـك قمػـ فييا، يقـك رئػيس المحكمػة بتحديػد تػاريخ الجمسػة بعػد استشػارة األطػ

 .1عف القرار المتخذ إلى األطراؼ باإلببلغالمحكمة 

، كىػك الػذم يحػدد يخمفوكتدار جمسات المحكمة مف طرؼ رئيس المحكمة أك القاضي الذم 
 .2ستماع مف حيث ترتيب االستماع إلى ممثمي الدكؿ األطراؼ كمندكبي المجنةكينظـ جمسات اإل

، كقػػد تقػػـك المحكمػػة بمبػػادرة منيػػا أك 3بمعالجػػة القضػػايا فػػي جمسػػة عمكميػػةكتقػػـك المحكمػػة 
بنػػاء عمػػى طمػػب أحػػد األطػػراؼ بعقػػد جمسػػة سػػرية، إذا تبػػيف أف القضػػية تتعمػػؽ بمسػػألة أخبلقيػػة أك 

 .4تتعمؽ باألمف أك النظاـ العاـ

ير لف تككف في جمسػة عمنيػة، يجػب أف تشػ اإلجراءاتكفي الحاالت التي تقرر المحكمة أف 
في الجمسة  إلى األسباب التي بمكجبيا ستعقد الجمسة سرية، كيسمح لؤلطراؼ أك ممثمييـ بالحضكر

 .5السرية

                                                 
1

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 42انظر المادة  - 

2
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 44انظر المادة  - 

3
 .مف البركتكككؿ 10/01مف النظاـ الداخمي لممحكمة كالمادة  43/01مادة انظر ال - 

4
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 43/02انظر المادة  - 

5
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 43/03انظر المادة  - 
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يػـك  15دكرات فػي السػنة لمػدة  04كتجرل الجمسات أثناء دكرات المحكمة، كتعقػد المحكمػة 
فػػي أركشػػا  لكػػؿ دكرة، كيمكػػف لمػػرئيس اسػػتدعاء األطػػراؼ لػػدكرات اسػػتثنائية، كتعقػػد المحكمػػة دكراتيػػا

بتنزانيػا فػػي مقػر المحكمػػة، لكػػف يمكػف لممحكمػػة أف تقػػرر عقػد دكرتيػػا فػي إقمػػيـ كػػؿ دكلػة طػػرؼ فػػي 
 .1اإلفريقي اإلتحاد

 عمى أنو مف حؽ أم طػرؼ فػي القضػية أف يمثمػو ممثػؿ قػانكني مػف 10/02كنصت المادة 
 لة يتطمب ذلؾ.اختياره، كيجكز أف يتـ تكفير التمثيؿ القانكني مجانا متى كاف صالح العدا

 الحصوؿ عمى األدلةثالثا: 
تقرير سماع الشيكد  يجكز لممحكمة سكاء مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب أحد األطراؼ،

 أك الخبراء أك أشخاص آخريف، الذيف تككف تصريحاتيـ مفيدة لممحكمة التخاذ قراراتيا.
الشػػػػػيكد كالخبػػػػػراء مػػػػػف النظػػػػػاـ الػػػػػداخمي لممحكمػػػػػة عمػػػػػى أف  46/01كقػػػػػد نصػػػػػت المػػػػػادة 

 كاألشخاص اآلخريف، الذيف تقرر المحكمة سماعيـ يتـ استدعائيـ مف طرؼ قمـ المحكمة.
كبعػػػد التأكػػػد مػػػف ىكيتػػػو كقبػػػؿ تقديمػػػو لمشػػػيادة، يػػػؤدم كػػػؿ شػػػاىد القسػػػـ أك يقػػػدـ تصػػػريحا 

 يقػدـ، كـ أنو بعد التأكد مف ىكية الخبير كقبؿ أدائو ميمتو، فإف كؿ خبيػر يػؤدم القسػـ أك 2رضائيا
 أكيػػؤدل القسػػـ مػػف النظػػاـ الػػداخمي لممحكمػػة عمػػى أف  46/04نصػػت المػػادة ، ك 3تصػػريح رضػػائي

 التصريح الرضائي أماـ المحكمة.

كيمكف لرئيس المحكمة أف يطرح أسئمة عمى ممثمي األطراؼ أك مندكبي المجنػة، أك الشػيكد 
راؼ أك منػدكبي المجنػػة ، كيمكػف لممثمػػي األطػ4المحكمػة أمػاـكالخبػراء،  أك أم شػخص آخػر يحضػػر 

 .5طرح أسئمة عمى الشيكد، الخبراء أك األشخاص اآلخريف الذيف حضركا أماـ المحكمة

                                                 
1
 - FIDH, Op.cit, p 103. 

- Voir l'article 25/01 du protocole. 
2
 - Le serment ou la déclaration solennelle se lisait comme suit:" Je jure, je déclare solennellement, en tout 

honneur et en toute conscience que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité" 

- Voir l'article 46/02 du règlement intérieur intérimaire de la cour africaine des droits de l'homme 
3
 - Le serment ou la déclaration solennelle se lisait comme suit:" Je jure, je déclare solennellement, que je 

m'acquitterai de mes fonctions d'expert en tout honneur et en toute conscience". 

- Voir l'article 46/03 du règlement intérieur intérimaire de la cour africaine des droits de l'homme 
4

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 47انظر المادة  - 

5
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 47/02انظر المادة  - 
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، كال يمكػف ألم طػرؼ تقػديـ دليػؿ جديػد بعػد 1كتسجؿ النقاشات كتحفظ في أرشيؼ المحكمة
 .2إغبلؽ النقاشات، إال إذا سمحت المحكمة بذلؾ

الشػيكد أك الخبػراء أك األشػخاص اآلخػريف فقػد   كلئلشارة فإنو كمػف أجػؿ تسػييؿ ميمػة ىػؤالء
مػػػف البركتككػػػكؿ عمػػػى أف كػػػؿ شػػػخص أك شػػػاىد أك ممثػػػؿ لؤلطػػػراؼ الػػػذيف  10/03نصػػػت المػػػادة 

يمثمكف أماـ المحكمة يتمتعكف بالحصانات كاالمتيػازات كفقػا لمقػانكف الػدكلي بمػا يمػـز ألداء كظػائفيـ 
 كمياميـ ككاجباتيـ أماـ المحكمة.

كا البركتككػػكؿ بػػالنص عمػػى تػػكفير مثػػؿ ىػػذه الحمايػػة كالتسػػييبلت، خاصػػة كقػد أحسػػف كاضػػع
كاف الحككمػػات كفػػػي العديػػػد مػػػف الػػػدكؿ اإلفريقيػػػة معركفػػػة بتيديػػػدىا لمشػػػيكد كعػػػائبلتيـ، ممػػػا يجعػػػؿ 

 .3ىؤالء يرفضكف تقديـ شياداتيـ، أك يؤدكنيا خبلفا لحقيقتيا خكفا مف االنتقاـ
 

 الفرع الثالث
 النظر في الدعوى

اء نظرىا في الدعكل، يمكف لممحكمة إجراء تسكية كدية سكاء بإشرافيا أك بمبادرة مف أثن
األطراؼ، كما يمكنيا اتخاذ التدابير المؤقتة المناسبة كذلؾ لتجنب أم ضرر قد ال يمكف إصبلحو 

 كتنتيي دراسة المحكمة لمقضية بإصدار حكـ في مكضكع الدعكل.

 التسوية الوديةأوال: 

مػػف البركتككػػكؿ، أف تحػػاكؿ الكصػػكؿ إلػػى حػػؿ  09بنػػاء عمػػى نػػص المػػادة يجػػكز لممحكمػػة 
 كدم في القضايا المعركضة أماميا كذلؾ كفقا لنصكص الميثاؽ.

مػف  57ك 56كما تناكؿ النظاـ الداخمي لممحكمػة مػنيج التسػكية الكديػة فػي نصػكص المػكاد 
 57لمحكمػة، كتطرقػت  المػادة التسػكية الكديػة دكف تػدخؿ ا 56النظاـ الداخمي، حيث تناكلت المادة 

 المحكمة. إشراؼإلى إجراء التسكية الكدية تحت 
                                                 

1
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 49انظر المادة  - 

2
 داخمي لممحكمة.مف النظاـ ال 50انظر المادة  - 

3
 .155لعرج سمير، مػػرجع سػابؽ، ص  - 
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 المحكمة  تحت إشراؼالتسوية الودية  -10
مف النظػاـ الػداخمي لممحكمػة عمػى أف المحكمػة تػدخؿ فػي عبلقػة مػع  57/01نصت المادة 

عمػػى احتػػراـ  التػػي تقػػـك لمنػػزاع المناسػػبة مػػف أجػػؿ تسػػييؿ التسػػكية الكديػػةالتػػدابير كتتخػػذ  ،األطػػراؼ
 نص عمييا الميثاؽ اإلفريقي. اكالشعكب كم اإلنسافحقكؽ 

السػالفتيف الػذكر، أف إجػراء التسػكية الكديػة  57/01كالمػادة  09كالمبلحظ عمػى نػص المػادة 
نمػػا يجػػب أف  لػػيس اليػػدؼ منػػو ىػػك الكصػػكؿ إلػػى إرضػػاء لطػػرؼ معػػيف، أكحػػؿ لنػػزاع بػػأم طريقػػة، كا 

 كالشعكب كما نص عمييا الميثاؽ اإلفريقي. اإلنسافحقكؽ  يككف الحؿ الكدم قائـ عمى احتراـ
، كفػػي حالػػة تكصػػؿ المحكمػػة 1كالمبػػادرات المتخػػذة لمكصػػكؿ إلػػى التسػػكية الكديػػة تكػػكف سػػرية

 .2إلى تسكية كدية لمنزاع تصدر حكما تحدد فيو باختصار الكقائع كالحؿ المتكصؿ إليو
مكاصػػمة النظػػػر فػػػي عمػػى أف المحكمػػػة يمكنيػػا أف تقػػػرر  57مػػف المػػػادة  04كنصػػت الفقػػػرة 

 الدعكل بالرغـ مف التكصؿ إلى تسكية كدية.
 التسوية الودية دوف تدخؿ المحكمة -10

، كفػػي ىػػذه الحالػػة 3يمكػػف أف تػػتـ التسػػكية الكديػػة بمبػػادرة مػػف األطػػراؼ دكف تػػدخؿ المحكمػػة
عمى األطراؼ إببلغ المحكمة بالحؿ المتكصؿ إليو، كىػذه األخيػرة كبعد نجاح التسكية الكدية، يجب 

تقػػػػرر إذا كانػػػػت التسػػػػكية الكديػػػػة متطابقػػػػة كأحكػػػػاـ البركتككػػػػكؿ) أم متطابقػػػػة كالحقػػػػكؽ الػػػػكاردة فػػػػي 
كلمحػػؿ  لؤلحػػداثالميثػػاؽ(، كفػػي ىػػذه الحالػػة تصػػدر المحكمػػة حكمػػا يحتػػكم عمػػى عػػرض مختصػػر 

 .4المتبنى
يمنحو ليا البركتكككؿ مف صبلحيات، أف تكمؿ معالجة القضػية  كيمكف لممحكمة، ككفقا لما

 .5بالرغـ مف التكصؿ إلى التسكية الكدية
  

                                                 
1

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 57/02انظر المادة  - 

2
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 57/03انظر المادة  - 

3
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 56/01انظر المادة  - 

4
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 56/02انظر المادة  - 

5
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 56/03المادة انظر  - 
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 التدابير المؤقتةثانيا: 
جراءات  27/02نصت المادة  مف البركتكككؿ عمى ىذه التدابير، كىي عبارة عف خطكات كا 

مف أجؿ تجنب كقكع أضػرار قػد ال  فكرية تأمر المحكمة اإلفريقية مف الدكؿ المدعى عمييا اتخاذىا،
يمكػػف إصػػبلحيا، كسػػميت ىػػذه التػػدابير بالمؤقتػػة ألف المحكمػػة تػػأمر باتخاذىػػا قبػػؿ أم فحػػص فػػي 

 .1مضمكف الدعكل
كيػػتـ اتخػػاذ التػػدابير المؤقتػػة، بنػػاء عمػػى طمػػب أحػػد األطػػراؼ أك المجنػػة، أك بنػػاء عمػػى طمػػب 

 .2ياسالمحكمة مف تمقاء نف
ة، يمكف لممحكمة أف تعقد دكرة اسػتثنائية بنػاء عمػى طمػب الػرئيس كفي حالة الخطكرة الشديد
، كيػتـ إعػبلـ أطػراؼ الػػدعكل كالمجنػة كالمػؤتمر كالمجمػس التنفيػػذم 3مػف أجػؿ اتخػاذ التػدابير البلزمػػة

 .4اإلفريقي بالتدابير االحتياطية المتخذة اإلتحادكلجنة 
حكمػة التػدابير كتككػكؿ، تبػيف الممػف البر  31كخبلؿ تقديميا لتقريرىا السػنكم بمكجػب المػادة 

تصدر المحكمػة  باتخاذىا، كفي حالة عدـ احتراـ ىذه التدابير مف الدكلة المعنية المؤقتة التي أمرت
 .5التكصيات التي تراىا مناسبة

النظاـ الداخمي لممحكمة، دعكة األطراؼ  مف 51/05كيمكف لممحكمة بناء عمى نص المادة 
 كؿ مسألة متعمقة بالتدابير المؤقتة التي اتخذتيا. لتزكيدىا بكؿ المعمكمات حكؿ

 ثالثا: إصدار المحكمة لحكـ في موضوع الدعوى 
مػػف دراسػػة القضػػية، تقػػـك باختتػػاـ المناقشػػات  اإلفريقيػػة: بعػػد انتيػػاء المحكمػػة صػػدور الحكػػـ -10

صػػدار الحكػػـ ، كتجػػرل مػػداكالت المحكمػػة فػػي جمسػػة خاصػػة كسػػرية، كيشػػارؾ 6كالمرافعػػات لمتػػداكؿ كا 
فػػي ىػػذه المػػداكالت القضػػاة الػػذيف ىػػـ أعضػػاء فػػي الفريػػؽ الػػذم اسػػتمع إلػػى القضػػية، كيتخػػذ قػػرار 

يكػكف لمػرئيس أك لمقاضػي الػػذم  األصػكاتالمحكمػة بأغمبيػة األعضػاء الحاضػريف كفػي حالػة تعػادؿ 

                                                 
1

 .153لعرج سمير، مػػرجع سػابؽ ، ص  - 

2
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 51/01انظر المادة  - 

3
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 51/02انظر المادة  - 

4
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 51/03انظر المادة  - 

5
 الداخمي لممحكمة.مف النظاـ  51/04انظر المادة  - 

6
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 59/01انظر المادة  - 



 

- 329 - 

 

يحػػؿ محمػػو الصػػكت المػػرجح، كيجػػكز ألم عضػػك مػػف أعضػػاء المحكمػػة شػػارؾ فػػي دراسػػة القضػػية 
، كتصػدر المحكمػة قرارىػا فػي غضػكف 1لمرافعات أف يتقدـ برأم منفصؿ أك مخػالؼكاالستماع إلى ا

مف البركتكككؿ، فإنو يجب  28/06ككفقا لنص المادة  ،2يكما مف تاريخ االنتياء مف  المداكالت 90
قضػاة الػذيف شػارككا فػي أف يبيف حكـ المحكمة األسباب التي استند إلييػا، كيتضػمف الحكػـ أسػماء ال

 .3المداكالت

دؽ عميو كؿ مف الرئيس أك القاضي الذم يحؿ محمو اكيكقع جميع القضاة عمى الحكـ كيص
 إببلغيـكرئيس قمـ المحكمة، كيجب أف يتمى الحكـ في جمسة مفتكحة عمنية بحضكر األطراؼ بعد 

، كيجػب أف يتضػمف 4المتنازعػة لؤلطػراؼكيكػكف الصػادر عػف المحكمػة نيائيػا ممزمػا بشكؿ رسػمي، 
التػػي تػػـ  لئلجػػراءاتالحكػػـ تػػاريخ النطػػؽ بػػو، كأسػػماء األطػػراؼ، أسػػماء ممثمػػي األطػػراؼ، ممخػػص 

ذا لػػـز األمػػر إتباعيػػا لممثمػػي المجنػػة، بيػػاف كقػػائع ، عػػرض لممػػذكرات كالبيانػػات الختاميػػة لؤلطػػراؼ، كا 
لمصاريؼ إف كجدت، عدد القضية، األسس كالدكافع القانكنية، منطكؽ الحكـ، القرار حكؿ الرسـك كا

 .5القضاة المشكميف لؤلغمبية، تحديد النص الذم تككف لو الحجة
، إخطػار أطػراؼ البركتكككؿمف  29: يتعيف عمى المحكمة طبقا لنص المادة اإلخطار بالحكـ -10

معنيػة بالقضػية  أخػرلكأم شػخص أك مؤسسػة  اإلفريقي اإلتحادالقضية كالمجنة كالمؤتمر كمفكضية 
 ة نسخ طبؽ األصؿ مكثقة كمصدقة.بالحكـ بكاسط

يراقػب تنفيػذه نيابػة عػف المػؤتمر، كيػتـ حفػػظ  كمػا يػتـ إخطػار المجمػس التنفيػذم بػالحكـ كىػػك
 .6النسخة األصمية مف الحكـ، مكقعة كمختكمة في أرشيؼ المحكمة

، فػػػإف األحكػػػاـ اإلفريقيػػػةمػػػف النظػػػاـ الػػػداخمي لممحكمػػػة  65لػػػنص المػػػادة  طبقػػػا: نشػػػر الحكػػػـ -14
 الصادرة عف المحكمة تنشر كذلؾ تحت إشراؼ رئيس المحكمة. النيائية

                                                 
1

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 60انظر المادة  - 

2
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 59/02انظر المادة  - 

3
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 02، 61/01انظر المادة  - 

4
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 04، 61/03انظر المادة  - 

5
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 62انظر المادة  - 

6
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 02، 64/01انظر المادة  - 
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مػػف البركتككػػكؿ، أف يطمػػب إلػػى  28/04: يجػػكز ألم طػػرؼ كفقػػا لػػنص المػػادة تفسػػير الحكػػـ -13
شيرا مف تاريخ النطؽ بو، كذلؾ بغػرض تنفيػذه  12المحكمة تفسير الحكـ، كيككف ذلؾ في غضكف 

 .1لـ تقرر المحكمة خبلؼ ذلؾ تحقيقا لمعدالة ما

يسمـ مف النظاـ الداخمي لممحكمة، فإف طمب التفسير، يجب أف  66/02كطبقا لنص المادة 
النقػاط الػكاردة فػي منطػكؽ الحكػـ التػي تحتػاج  أكإلى رئيس قمـ المحكمة، كيبيف فيو بكضكح النقطة 

 إلى تفسير.
ذا ىػ بإرسػاؿ -بنػاء عمػى تعميمػات المحكمػة -كيقـك رئيس قمـ المحكمػة بعػد اسػتبلمو لمطمػب

  المعنيػػػة، كيطمػػػب مػػػنيـ التقػػػدـ بمبلحظػػػات كتابيػػػة إف كجػػػدت األخػػػرلالطمػػػب إلػػػى جميػػػع األطػػػراؼ 
كذلػػؾ خػػبلؿ المػػدة الزمنيػػة التػػي يحػػددىا الػػرئيس، كيقػػـك الػػرئيس أيضػػا بتحديػػد تػػاريخ انعقػػاد جمسػػة 
االستماع، إذا ما قررت المحكمة عقد جمسة لذلؾ الغرض، كتفصػؿ المحكمػة فػي الطمػب مػف خػبلؿ 

كتتككف ىيئة المحكمة التي تنظر في طمب التفسير، مف نفػس القضػاة الػذيف أصػدركا ، دار حكـإص
 اإلشػارةكتجػدر لقاضػي الػذم لػـ يػتمكف مػف المشػاركة، حكما في مكضكع القضية، كيمكف اسػتبداؿ ا

 .2، ما لـ تقرر المحكمة خبلؼ ذلؾطمب التفسير ال يكقؼ التنفيذ أفإلى 
يجكز ألم طرؼ أف  أنو مف البركتكككؿ، عمى 28/03نصت المادة : : طمب مراجعة الحكـ15

يطمب مف المحكمة مراجعة حكميا، كذلؾ في حالة ظيكر أدلة جديدة لـ يكف عمى عمـ بيا كقت 
ؾ شير مف تاريخ إطبلع الطرؼ عمى تمأ 06صدكر الحكـ، كيقدـ طمب المراجعة في غضكف 

 األدلة.
ي لممحكمة، عمى أف طمب المراجعة، يجب أف مف النظاـ الداخم 67/02كنصت المادة 

يكضح الحكـ المطمكب مراجعتو، كيحتكم عمى البيانات البلزمة الستيفاء الشركط المنصكص 
، كيككف الطمب مرفقا بنسخة مف جميع الكثائؽ الداعمة، كيتـ تسميـ 67/01عمييا في المادة 

 إلى قمـ المحكمة. كمرفقاتوالطمب 

                                                 
1

 يكما مف تاريخ النطؽ بو، كفي النظاـ األكربي حددت الميمة بسنة. 90يتـ تقديـ طمب تفسير الحكـ في النظاـ األمريكي مف أم طرؼ خبلؿ  - 

2
 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 05، 04، 03فقرات  66انظر المادة  - 
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بإرسػػاؿ نسػػخة مػػف الطمػػب إلػػى  -بنػػاء عمػػى تعميمػػات المحكمػػة -كيقػػـك رئػػيس قمػػـ المحكمػػة
المعنيػػػة ، كيػػػدعكىـ إلػػػى تقػػػديـ مبلحظػػػات كتابيػػػة إف كجػػػدت، كذلػػػؾ خػػػبلؿ المػػػدة  األطػػػراؼجميػػػع 

الزمنية التي يحددىا الرئيس، كيقـك الرئيس أيضا بتحديد تاريخ انعقاد جمسة االستماع، إذا ما قررت 
ذا  المحكمة عقد جمسة لذلؾ الغرض، كتفصؿ المحكمة في قبػكؿ الطمػب مػف خػبلؿ إصػدار حكػـ. كا 

بتحديػػد الفتػػرة الزمنيػػة البلزمػػة  األطػػراؼقػػررت المحكمػػة قبػػكؿ ىػػذا الطمػػب، تقػػـك بعػػد التشػػاكر مػػع 
إلػى أف طمػب مراجعػة  اإلشػارةكالمرافعػات البلحقػة حػكؿ مكضػكع الطمػب، كتجػدر  اإلجػراءاتلجميع 

 .1أك تأجيؿ تنفيذه، ما لـ تقرر المحكمة خبلؼ ذلؾ الحكـدم إلى كقؼ تنفيذ الحكـ ال يؤ 
يرجع إلى إرادة الدكؿ، كذلؾ طبقا  اإلفريقية: إف االلتزاـ بتنفيذ أحكاـ المحكمة تنفيذ الحكـ -15

منو، أنو  30مف البركتكككؿ، كمما يبلحظ عمى مكاد البركتكككؿ كخاصة المادة  30لنص المادة 
 النظاـمف  64معينة لجبر الدكؿ عمى تنفيذ الحكـ، لكف بالرجكع إلى نص المادة  ال تكجد كسيمة

بالحكـ  اإلخطاربالحكـ إلى جيات عديدة، يتبيف أف  اإلخطارإلى الداخمي لممحكمة كالتي تشير 
ما تقـك بو  إلىيشكؿ إلى حد ما كسيمة ضغط ضد الدكلة التي صدر في حقيا الحكـ، إضافة 

ككمية مف دكر فعاؿ في التأثير عمى صكرة الدكلة عمى المستكل الدكلي الح غيرالمنظمات 
 .2في حاؿ عدـ تنفيذىا أك امتثاليا لمضمكف الحكـ كاإلقميمي

ميمة  اإلفريقيإلى المجمس التنفيذم لبلتحاد  29/02كقد عيد البركتكككؿ بمكجب المدة 
الذم كمؼ المحكمة  األمريكي، كذلؾ عمى خبلؼ النظاـ اإلفريقيةمتابعة تنفيذ أحكاـ المحكمة 

 .3األحكاـنفسيا بمتابعة تنفيذ 

  

                                                 
1

 مف النظاـ الداخمي لممحكمة. 05، 04، 03فقرات  67نظر المادة أ - 
2
 - FIDH, Op.cit., p128. 

3
 - E.K.Quashigah, The African court of human rights; Prospects, in comparison with the European court of 

human rights and the interamerican court of human rights, the African society of international and comparative 

Law, 10
th

 conference "THE OQU at 35: Achievements and prospects " , Addis Ababa 03-05 August 1998, p68. 

- Ben Kioko, the road to the African court of human and peoples' rights, the African society of international and 

comparative Law, 10
th

 conference "THE OQU at 35: Achievements and prospects " , Addis Ababa 03-05 August 

1998, p 85. 
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 جدوؿ يتضمف مقارنة بيف المحاكـ اإلقميمية الثبلثة

المحكمة اإلفريقية لحقوؽ  
 اإلنساف والشعوب

المحكمة األوربية لحقوؽ 
 اإلنساف

المحكمة األمريكية لحقوؽ 
 اإلنساف

 التنظيـ 
في  األطراؼمكاطني الدكؿ  القضاة

كينتخبكف  اإلفريقياالتحاد 
 بصفتيـ الشخصية

مكاطني الدكؿ األطراؼ في 
لحقكؽ  األكربيةاالتفاقية 

كينتخبكف بصفتيـ  اإلنساف
 الشخصية

في  األطراؼمكاطني الدكؿ 
منظمة الدكؿ األمريكية 
 كينتخبكف بصفتيـ الشخصية

األطراؼ عدد مساك لمدكؿ  قاض 11 عدد القضاة
 قاض( 47في االتفاقية)

 قضاة 07

 .التمثيؿ الجغرافي المتساك معايير تشكيؿ القضاة
 التمثيؿ المتساكم لمجنسيف.

- 
 

- 

غير قابمة  سنكات 09 سنكات قابمة 06 مدة العضوية
 لمتجديد

 سنكات قابمة لمتجديد 06

يتـ االنتخاب مف طرؼ  طبيعة االنتخاب
مؤتمر رؤساء الدكؿ 

 لبلتحاد اإلفريقي كالحككمات

االنتخاب مف طرؼ الجمعية 
 البرلمانية لمجمس أكربا

مف طرؼ يتـ االنتخاب 
 الجمعية العامة 

دائـ بالنسبة لمرئيس كبالنسبة  عمؿ القضاة
لمقضاة اآلخريف أثناء 

 الدكرات

دائـ بالنسبة لمرئيس كبالنسبة  دائـ
لمقضاة اآلخريف أثناء 

 الدكرات
اإلفريقية لحقكؽ المجنة  وجود المجنة

 اإلنساف كالشعكب
ال تكجد لجنة حيث تـ 
إلغائيا بمكجب البركتكككؿ 

 11رقـ 

المجنة األمريكية لحقكؽ 
 اإلنساف

الميزانية، انتخاب  العبلقة مع المنظمة
 القضاة، تنفيذ األحكاـ

الميزانية، انتخاب القضاة 
 تنفيذ األحكاـ

 الميزانية، انتخاب القضاة

 اإلختصاص 
 قضائي، استشاري قضائي، استشاري قضائي، استشاري االختصاص

بالنسبة  إختصاص إلزامي االختصاص الشخصي
لمجنة اإلفريقية لحقكؽ 
اإلنساف كالشعكب، الدكؿ 
األطراؼ)الدكلة التي رفعت 
الشككل، الدكلة التي رفعت 
ضدىا شككل إلى المجنة، 

بالنسبة إختصاص إلزامي 
لمدكؿ كاألفراد كالمنظمات 

 غير الحككمية

بالنسبة إختصاص إلزامي: 
ألمريكية لمدكؿ كالمجنة ا

 لحقكؽ اإلنساف
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التي يككف أحد  الدكلة
مكاطنييا ضحية انتياؾ 

 ، الدكلة التيحقكؽ اإلنساف
 (ليا مصمحة في قضية ما
 المنظمات اإلفريقي الحككمية

األفراد : اختياريإختصاص 
 كالمنظمات غير الحككمية

تفسير كتطبيؽ الميثاؽ  االختصاص الموضوعي
، البركتكككالت ككؿ اإلفريقي

 اإلنسافصؾ متعمؽ بحقكؽ 
كصادقت عميو الدكلة 

 المعنية

تفسير كتطبيؽ االتفاقية 
 اإلنسافلحقكؽ  األكربية

تفسير كتطبيؽ االتفاقية 
 اإلنسافلحقكؽ  األمريكية

 اإلجراءات 
جمسات عامة، إال في  الجمساتشروط 

 ةاالستثنائيالحاالت 
جمسات عامة، إال في 

 ةاالستثنائيالحاالت 
جمسات عامة، إال في 

 ةاالستثنائيالحاالت 
 كجاىية كجاىية كجاىية طريقة معالجة القضايا

يمكف االستئناؼ، لكف  ال االستئناؼإمكانية 
ىناؾ إمكانية التفسير 
كالمراجعة في بعض 

 الحاالت

أماـ الغرفة  اإلحالة نعـ
 الكبرل بشركط محددة

يمكف االستئناؼ، لكف  ال
 ىناؾ إمكانية التفسير

أحكاـ باألغمبية المطمقة  القرارات
 لمقضاة

أحكاـ باألغمبية المطمقة 
 لمقضاة

أحكاـ باألغمبية المطمقة 
 لمقضاة

إلزامية لكف اختيارية، كتتـ  تنفيذ األحكاـ
الرقابة مف طرؼ المجمس 

 تنفيذم لبلتحاد اإلفريقيال

إلزامية لكف اختيارية، كتتـ 
الرقابة مف طرؼ لجنة 

 الكزراء لمجمس أكربا

إلزامية لكف اختيارية، كتتـ 
الرقابة مف طرؼ المحكمة 

 األمريكية
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 خبلصة الباب الثاني

إلى جانب المجاف اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف، أسست الدكؿ في إطار االتفاقيات كالمكاثيؽ 
ذه آليات قضائية تسير عمى تدعيـ عمؿ ى ،اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف كالبركتكككالت الممحقة بيا

األجيزة كتفعيؿ عمميا، كلعؿ أىـ ىذه اآلليات القضائية المحكمة األكربية الجديدة لحقكؽ اإلنساف 
 لحقكؽ اإلنساف، المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. األمريكيةالمحكمة 
الممحؽ  11، أنشأت بمكجب البركتكككؿ حكمة األوربية الجديدة لحقوؽ اإلنسافلمفا

، كقد أسس ىذا 01/11/1998األكربية لحقكؽ اإلنساف كالذم دخؿ حيز النفاذ في  اإلتفاقيةب
البركتكككؿ نظاما جديدا لمحماية، حيث ألغى النظاـ القديـ لمحماية الذم كاف مؤسسا عمى المجنة 

الدكؿ  أفلحقكؽ اإلنساف، كبالرغـ مف أف ىذا النظاـ كاف يتسـ بالفعالية، إال  يتيفاألكربكالمحكمة 
االختيارم ليذه  ختصاصالمجنة، إضافة إلى اإل أماـلـ تقتنع بذلؾ، نظرا لطكؿ اإلجراءات  األكربية

ة آلي 11المحكمة، ليؤسس بذلؾ البركتكككؿ  أماـاآلليات، كعدـ إمكانية األفراد التقاضي مباشرة 
، كيجكز لمدكؿ إلزامي إختصاصلحقكؽ اإلنساف، ذات  األكربية الجديدةكحيدة تمثمت في المحكمة 

 كاألفراد كالمنظمات غير الحككمية التقاضي مباشرة أماميا عمى حد سكاء.

عمػى آليػة الحمايػة فػي القػارة األكربيػة، يعتبػر تطػكرا  11إف التعديؿ الذم أدخمػو البركتككػكؿ 
أسػػس ىػػذا النظػػاـ لحمايػػة فعالػػة، أساسػػيا الكاليػػة اإللزاميػػة لممحكمػػة، كالتقاضػػي ال مثيػػؿ لػػو، حيػػث 

المباشػػر أماميػػا لمػػدكؿ كاألفػػراد، كرغػػـ ىػػذا التعػػديؿ الػػذم لػػـ تصػػؿ إليػػو األنظمػػة اإلقميميػػة األخػػرل 
 اإلتفاقيػةالممحؽ ب 14لحقكؽ اإلنساف، فقد أضافت الدكؿ األكربية تعديبل آخر تمثؿ في البركتكككؿ 

، كالػػػذم أدخػػػؿ تعػػػديبلت ىامػػػة عمػػػى عمػػػؿ المحكمػػػة 2010كربيػػػة كالػػػذم دخػػػؿ حيػػػز النفػػػاذ عػػػاـ األ
األكربية بيدؼ دعـ كتفعيؿ عمميا، نحك حماية أكبر لحقكؽ اإلنساف، كما زاد النظاـ األكربي تطػكرا 

 كالذم لـ يدخؿ حيز النفاذ بعد، الذم بدكره أدخؿ تعػديبلت ىامػة تمثمػت 15ىك اعتماد البركتكككؿ 
ؽ ، كذلػؾ مػف أجػؿ تعزيػز الشػفافية كتحقيػؽ االنسػجاـ كالتناسػفػي مبػدأ التكامػؿ كمبػدأ ىػامش التقػدير

  كالػػػذم بػػػدكره لػػػـ يػػػدخؿ حيػػػز النفػػػاذ 16فػػػي اجتيػػػادات المحكمػػػة األكربيػػػة، إضػػػافة إلػػػى البركتككػػػكؿ 
تعزيػػز التعػػاكف بػػيف المحػػاكـ الكطنيػػة كالمحكمػػة األكربيػػة لحقػػكؽ كجػػاء بتعػػديبلت ىامػػة، تتمثػػؿ فػػي 
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لممحػػػاكـ العميػػا لؤلطػػراؼ السػػػامية اإلنسػػاف، كتعزيػػز تنفيػػػذ األحكػػاـ تحقيقػػا لمبػػػدأ التكامػػؿ، كالسػػماح 
بطمػػػب آراء استشػػػارية مػػػف المحكمػػػة حػػػكؿ المسػػػائؿ المتعمقػػػة أساسػػػا  بتفسػػػير أك تطبيػػػؽ  المتعاقػػػدة

 كالبركتكككالت الممحقة بيا. اإلنسافاألكربية لحقكؽ  اإلتفاقيةفي  الحقكؽ كالحريات الكاردة

األمريكيػػة لحقػػكؽ  اإلتفاقيػػة، كالمنشػػأة فػػي إطػػار لمحكمػػة األمريكيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػافاأمػػا 
، فيي عمى خبلؼ المحكمة األكربية، حيث يتمثػؿ دكر المحكمػة األمريكيػة فػي 1969اإلنساف لعاـ 

ريكيػػة، إال أف األطػػراؼ التػػي يحػػؽ ليػػا المجػػكء إلييػػا، تتمثػػؿ فػػي المجنػػة األم اإلتفاقيػػةتفسػير كتطبيػػؽ 
، أمػػا األفػػراد فػػبل يجػػكز ليػػـ التقاضػػي مباشػػرة أمػػاـ المحكمػػة، أمػػا بعػػد اعتمػػاد فقػػط كالػػدكؿ األطػػراؼ

المحكمػػة لكػػف  المجنػػة لنظاميػػا الػػداخمي الجديػػد أعطػػت لؤلفػػراد فرصػػة المشػػاركة فػػي اإلجػػراءات أمػػاـ
المجنة  إختصاصاختيارم مثؿ  إختصاصالمحكمة ىك  إختصاصضي، كما أف مف دكف حؽ التقا

األمريكيػػػة، كىػػػذا فيمػػػا يتعمػػػؽ بالشػػػكاكل التػػػي ترفعيػػػا الػػػدكؿ ضػػػد بعضػػػيا الػػػبعض، حيػػػث ال ينعقػػػد 
عتػراؼ متبػػادؿ بػيف طرفػػي ىػػذه الشػكاكل، إال فػػي حالػة كجػػكد إ المحكمػػة لمنظػر فػػي مثػؿ إختصػاص

، كىك ما تجاكزه النظاـ األكربي الذم جعػؿ كاليػة المحكمػة إلتفاقيةامف  62النزاع طبقا لنص المادة 
 إلزامية بمجرد المصادقة عمى البركتكككؿ المنشأ ليا.

استشارم، بمكجبو يمكف ليا إبداء آراء استشارية بطمب مػف  إختصاصكما تتمتع المحكمة ب
مػة كىػػذا عكػس النظػػاـ الػدكؿ األطػراؼ فػػي منظمػة الػدكؿ األمريكيػػة، كبعػض األجيػػزة األخػرل لممنظ

األكربػػػي لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف، الػػػذم ال يسػػػمح إال لمجنػػػة الػػػكزراء التابعػػػة لمجمػػػس أكربػػػا بتقػػػديـ طمبػػػات 
 استشارية.

، كالتػػي نشػػأت بمكجػػب بركتككػػكؿ لممحكمػػة اإلفريقيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف والشػػعوبالنسػػبة كب
، فقد تـ إنشائيا لتدعيـ عمؿ المجنة اإلفريقية، كخمػؽ تكامػؿ بينيمػا، كقػد أدت 1998كاغادكغك سنة 

 اإلنسػافلحقػكؽ  اإلفريقػيالمحكمة منذ بدء عمميا دكرا كبيرا في تكريس الحقكؽ المقررة فػي الميثػاؽ 
 تشارية.كالشعكب، كذلؾ مف خبلؿ عديد أحكاميا كآرائيا اإلس
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 الػػػدكؿبالفصػػؿ فػػػي القضػػػايا المرفكعػػة أماميػػػا مػػف جانػػػب كقػػد كمػػػؼ البركتككػػكؿ المحكمػػػة، 
عكػػس المحكمػػة األمريكيػػة، أمػػا التطػػكر الػػذم  إلزاميػػاا إختصاصػػكالمجنػػة، كىػػي بيػػذا الصػػدد تمػػارس 

رة أحدثو البركتكككؿ المنشأ لممحكمة، ىك السماح لؤلفراد كالمنظمات غير الحككمية بالتقاضػي مباشػ
 د ىػػذا الحػػؽ بكجػػكب تقػػديـكػػف البركتككػػكؿ قي ػػمػػف البركتككػػكؿ، كل 05أمػػاـ المحكمػػة بمكجػػب المػػادة 

المحكمػة بػالنظر فػي الشػكاكل المقدمػة مػف  إختصػاصعتراؼ مسبؽ مف جانب الػدكؿ فيمػا يخػص إ
مػػف البركتككػػكؿ، كىػػك مػػا  34/06ىػػؤالء األفػػراد كالمنظمػػات غيػػر الحككميػػة، كذلػػؾ بمكجػػب المػػادة 

 المحكمػػػة أمػػػاـمارسػػػة حقيػػػـ فػػػي التقاضػػػي لم ةالحككميػػػاألفػػػراد كالمنظمػػػات غيػػػر  أمػػػاـر قيػػػدا يعتبػػػ
ف ، فػػػإف األفػػػراد كالمنظمػػػات سػػػيظمك ختصػػػاصفػػػي حالػػػة عػػػدـ اعتػػػراؼ الػػدكؿ بيػػػذا اإل وكبالتػػالي فإنػػػ
 المجنة كما كانكا في السابؽ. ختصاصخاضعيف إل
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إف دراسة اآلليات التي تسير عمى ترقية كحماية حقكؽ اإلنساف، كبالتالي خمؽ ضمانة 
ىي ببل شؾ الشغؿ الشاغؿ لمباحثيف كالدارسيف لمقانكف عامة لؤلفراد لمتمتع بحقكقيـ المقررة ليـ، 

كحقكؽ اإلنساف بصفة خاصة، كلعؿ مف بيف أىـ اآلليات كأنجعيا عمى المستكل الدكلي في الكقت 
دكر كبير في ترقية كحماية حقكؽ اإلنساف ليا  اىف ىي اآلليات اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف التيالر 

 بالنظر لمخصكصية التي تتميز بيا.كذلؾ 
دكرا كبيرا في حؿ  اإلقميميةكقد أدت ىذه اآلليات سكاء ما تعمؽ منيا بالمجاف أك المحاكـ 

كالقرارات التي  األحكاـالعديد مف القضايا المطركحة أماميا، إضافة إلى إصدارىا العديد مف 
كخاصة الشكاكل المقدمة مف ، المقدمة إلييا المراسبلت كالشكاكلمف لعديد ا أصدرتيا بمكجب

ففي الكقت ، كاتاألفراد كالمنظمات غير الحككمية، عمى أساس أف األفراد أكثر عرضة لبلنتيا
الدكؿ ال تمجأ ليذه األجيزة لتقديـ مراسبلت ضد دكؿ أخرل، كذلؾ لعدة  أفالذم نجد فيو 

المصالح المشتركة بيف الدكؿ، نجد أف األفراد كخاصة مع تطكر مركز  أىميااعتبارات، كالتي مف 
كالتي تتمتع بالمركز الفرد، كالتزايد الكبير لعدد المنظمات غير الحككمية المحمية منيا كالدكلية، 

ات التي اإلنتياك في إنصافيـفي كثير مف األحياف ليذه اآلليات مف أجؿ  كفيمجؤ ، االستشارم
تتعرض ليا حقكقيـ، كما أف التطكرات التي عرفتيا األجيزة التي تسير عمى تنفيذ ما جاء في 

ـ المحاكـ اإلقميمية ، كالتي سمحت مف جانبيا لؤلفراد بالتقاضي مباشرة أمااإلقميميةالمكاثيؽ 
حيز  11التي أصبحت ذات كالية إلزامية منذ دخكؿ البركتكككؿ  األكربيةكخاصة منيا المحكمة 

النفاذ، كؿ ىذه العكامؿ ساعدت األفراد لمتقدـ بشكاكل ضد الدكؿ التي تنتيؾ حقكقيـ، كذلؾ بعد 
 عدـ إنصافيـ عمى مستكل القضاء المحمي لمدكؿ المعنية.

مف احتبلؿ مركز  الفرداإلقميمية لحقكؽ اإلنساف، مكنت  اآللياتلتي عرفتيا إف التطكرات ا
كيظير ذلؾ جميا في إطار لـ يكف يحظى بو مف قبؿ،  ، كالذمأماـ القضاء اإلقميمي قانكني ىاـ

القانكف لمفرد مكانة لـ يعترؼ لو بيا حتى  تجعم التيلحقكؽ اإلنساف، المحكمة األكربية الجديدة 
اعترفت  األكربية، كالتي استفادت مف التجربة األخرل اإلقميميةباإلضافة إلى المحاكـ  الدكلي، ىذا
بالتقاضي أماميا، مع كجكد بعض القيكد، كىذا راجع إلى الطبيعة السياسية  لؤلفراد ىي األخرل

مكنت  اإلفريقيةلمدكؿ األعضاء في المكاثيؽ المنشأة ليذه المحاكـ، فالمحكمة كالخمفيات التاريخية 
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بشرط كجكد  ، كلكفاإلفريقيةاألفراد كالمنظمات غير الحككمية مف المجكء مباشرة إلى المحكمة 
مف أما بقبكؿ تقديـ الشكاكل أماـ المحكمة مف جانب األفراد،  األطراؼمسبؽ مف الدكؿ  إعبلف

زه النظاـ المجنة، كىذا ما تجاك  أماـكجكب تمتعيا بمركز المراقب  ،جانب المنظمات غير الحككمية
كذلؾ كالتي ال يجكز المجكء إلييا إال  األمريكية، كما أف المحكمة 11بمكجب البركتكككؿ  األكربي

في إطار  نشأتياالمجكء إلييا منذ  األفراد، لـ يسع األطراؼمف جانب المجنة األمريكية كالدكؿ 
، أضاؼ 2001سنة  ة، لكف بدخكؿ النظاـ الداخمي الجديد لممحكم1979عاـ  األمريكية اإلتفاقية

المحكمة، لكف دكف  إجراءاتجديدا فيما يخص األفراد، حيث سمح ليـ بالمشاركة في ىذا األخير 
 الحؽ في التقاضي.

إف التطكرات التي عرفتيا آليات الحماية اإلقميمية بمختمؼ أنكاعيا، سكاء بإحداث نظاـ 
كالمحكمة اإلفريقية، أك بتعديؿ النظاـ جديد لمحماية كالمحكمة األكربية، أك إضافة ضمانة أخرل 

الداخمي كالمحكمة األمريكية، أك بخمؽ ضمانة لـ تكف مكجكدة كمجنة حقكؽ اإلنساف العربية  
عترؼ بيا في المكاثيؽ تيدؼ كميا إلى تحسيف كتفعيؿ نظاـ الحماية، لتكريس الحقكؽ كالحريات الم

 اإلقميمية.
ليذه األجيزة ، ىك محاكلة الحصكؿ عمى إنصاؼ إف اليدؼ الرئيسي كالمنشكد مف المجكء 

يرضي الطرؼ المتضرر، سكاء انتيى النزاع المطركح بالتسكية الكدية التي ىي عامؿ مشترؾ بيف 
  ، أك مف خبلؿ صدكر قرار أك حكـ في حالة عدـ نجاح التسكية الكديةاإلقميميةجميع األجيزة 

ىك تقاعس الدكؿ في تنفيذ األحكاـ الصادرة عف  لكف اإلشكاؿ الذم يطرح في ىذه الحالة األخيرة،
المحاكـ اإلقميمية، أك في تنفيذ القرارات الصادرة عف المجاف، كىك ما تعاني منو معظـ المحاكـ 

ما فائدة المجوء إلى ىذه : طرح التساؤؿ التاليكالمجاف اإلقميمية، األمر الذم يؤدم بنا إلى 
كاإلجابة تكمف ببل  الدوؿ لمقرارات واألحكاـ الصادرة عنيا؟ متثاؿإفي حاؿ عدـ   األجيزة اإلقميمية

ة بمكجبيا يمكف جبر متثاؿ ليا، خاصة في ظؿ عدـ كجكد آليشؾ في إرادة الدكؿ األطراؼ في اإل
أخرل إذا كانت  كاـ الصادرة، ىذا مف جية، كمف جيةمتثاؿ لمضمكف القرارات كاألحالدكؿ عمى اإل

تمجأ الدكؿ إلى االنضماـ كالمصادقة  اما تصدره ىذه األجيزة، فمماذنية الدكؿ ىي عدـ االلتزاـ ب
 عمى االتفاقيات المنشأة ليذه األجيزة؟ 
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حتراـ تطبيؽ ما جاء في إبالرغـ مف التطكرات التي عرفتيا ىذه األجيزة التي تسير عمى 
صاؼ الحماية بعض اآلليات ال يزاؿ يعترييا بعض النقص لتصبح في م أف، إال اإلقميميةالمكاثيؽ 

كاألمريكية ككذا في إطار جامعة  اإلفريقيةالفعمية، كما أف الفرد ال يزاؿ يعاني في رحاب القارة 
الدكؿ العربية، حيث ال تزاؿ بعض الشركط المجحفة التي حدت مف نجاعة ىذه اآلليات، كبالتالي 

، األمر الذم اإلقميمية ظمةاألنلبعض  اإلقميميةعدـ السماح لؤلفراد بالتقاضي مباشرة أماـ المحاكـ 
 يجعؿ التمتع بالحقكؽ المكرسة في االتفاقيات اإلقميمية منقكصا أك منعدما في حاالت أخرل.

لذا كمف أجؿ تفادم ىذه العكائؽ أراد الباحث إدراج بعض التكصيات لتككف شبو حمكؿ 
لممارسة  األفرادأماـ  ، كبالتالي فتح المجاؿاإلقميمية اآللياتلبعض العكائؽ التي تكاجو عمؿ بعض 
 .حقيـ في المجكء إلى القضاء بدكف قيكد

 بالنسبة لآلليات األمريكية

عتراؼ لؤلفراد كالمنظمات غير الحككمية بالتقاضي مباشرة أماـ المحكمة األمريكية، كليس اإل -
 المشاركة في اإلجراءات فقط.

أماـ المجنة كأماـ المحكمة  إلغاء شرط اإلعبلف الخاص لمدكؿ ، كالمتعمؽ بالشكاكل بيف الدكؿ -
 .األمريكية

  بالنسبة لآلليات اإلفريقية:

 اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيمف الميثاؽ  56التخفيؼ مف الشركط التي نصت عمييا المادة  -
األفراد كالمنظمات غير  كالشعكب كالخاص بالمراسبلت الكاردة مف الدكؿ غير األطراؼ، أم مف

لغاء القيد الكارد في المادة  كالمتعمؽ بكجكب كجكد األغمبية المطمقة ألعضاء المجة  55الحككمية، كا 
 لمنظر في المراسبلت الفردية.

مف البركتكككؿ المنشأ  34/06الخاص المنصكص عميو بمكجب المادة  اإلعبلفإلغاء شرط  -
المحكمة ك/أك حث الدكؿ  أماـد بمقاضاة الدكؿ مباشرة لممحكمة كالخاص بالدكؿ لمسماح لؤلفرا

 .اإلعبلففي إصدار ىذا  اإلسراععمى 
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المجنة اإلفريقية  أماـالمتعمقة بمنح مركز المراقب لممنظمات غير الحككمية  اإلجراءاتتسييؿ  -
 لحقكؽ اإلنساف.

مف  58لمنظر في المراسبلت الكاردة إلييا بمكجب المادة  اإلفريقيةإزالة القيكد أماـ المجنة  -
 ات الخطيرة كالجماعية.اإلنتياكالميثاؽ كالمتعمقة ب

مؤتمر رؤساء الدكؿ  إختصاصإزالة القيكد أماـ المجنة لنشر تقاريرىا كالتي ىي مف  -
 كالحككمات.

 

 بالنسبة لمجنة حقوؽ اإلنساف العربية

العربية لمنظر في الشكاكل كالمراسبلت مف جانب الدكؿ  فاإلنسالجنة حقكؽ  إختصاصاتزيادة  -
 كاألفراد.

، مف أجؿ اإلنسافحث الدكؿ عمى المصادقة عمى البركتكككؿ المنشأ لممحكمة العربية لحقكؽ  -
 تفعيؿ عمؿ المجنة

، كاألحكاـ الصادرة عف اإلقميميةحث الدكؿ عمى االلتزاـ بتنفيذ القرارات الصادرة عف المجاف  -
 .اإلقميميةالمحاكـ 
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 .2009، جانفي 44، المجمد 185الدكلية، العدد 

، مجمػة الباحػث حرية الرأي والتعبيػر فػي حركيػات التحػوؿ الػديمقراطيأحمد بام ك مريـ دنداف،  -
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 093 .............................................................................المحكمة تشكيؿ المطمب األكؿ :    
 093 .................................................................... القضاة كرئاسة المحكمةالفرع األكؿ :     
 099 .............................................................................المحكمة  قمـ كتابالفرع الثاني :    
 091 ........................................................................بكامؿ ىيئتيا: المحكمة  الثالثالفرع    
 041 .............................................................................................................المجافأكال:    
 040 ...........................................................................................................الغرؼثانيا:    
 040 ................................................................................................الغرفة الكبرلثالثا:    
 044 .....................................................................ختصاصات المحكمةإالمطمب الثاني :    
 043 ......................................................................................اإلختصاص القضائيأكال:    
 040 ..................................................................................اإلختصاص اإلستشارمثانيا:    
 041 ......................................................إجراءات التقاضي أماـ المحكمة:  الثالثالمطمب    
 011 ...........................................................الفرع األكؿ: شركط رفع الدعكل أماـ المحكمة   
 011 ........................................الشركط العامة المشتركة بيف التماسات الدكؿ كاألفرادأكال:    
 010 ..................................................الشركط اإلضافية الخاصة باإللتماسات الفرديةثانيا:    
 015 .........................................................................الفرع الثاني: فحص مقبكلية الطمبات   
 015 .............................................................................................إجراءات الفحصأكال:    
 019 ................................................................................................نتيجة الفحصثانيا:    
 019 ..........................................................اإلجراءات البلحقة لقرار مقبكلية الطمباتثالثا:    
 010 ................................................................................الفرع الثالث: النظر في الدعكل   
 010 .......................................................................................الدعكل أماـ المحكمةأكال:    
 010 .................................................................................................ـصدكر الحكثانيا:    

        011.........................................14: تعديؿ آلية المحكمة بمكجب البركتكككؿ  المبحث الثاني
 001..........................................................14المطمب األكؿ : مراحؿ اعتماد البركتكككؿ    
 000 ........................................... 14المطمب الثاني: التعديبلت التي جاء بيا البركتكككؿ    
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 000 .......................................................الفرع األكؿ: التعديبلت الخاصة بالطمبات الفردية   
 003 ................................................................الفرع الثاني: التعديبلت الخاصة بالمحكمة   

  001.......................... 16ك  15تطكير عمؿ المحكمة بمكجب البركتكككليف  :المبحث الثالث
 001....... 15بمكجب البركتكككؿ  اإلنسافالمطمب األكؿ : تطكير المحكمة األكربية لحقكؽ    
 001 .............................................................15الفرع األكؿ : مراحؿ اعتماد البركتكككؿ    
  000 .................. األكربيةالفرع الثاني : التعديبلت التي سيدخميا البركتكككؿ عمى المحكمة    
 005.....المطمب الثاني : تطكير عمؿ المحكمة األكربية بالتعاكف مع المحاكـ العميا الكطنية    
 000 ..............................................................16الفرع األكؿ : مراحؿ اعتماد البركتكككؿ    
             004 ......المحكمة األكربية  لتطكير عمؿالفرع الثاني : التعديبلت التي سيدخميا البركتكككؿ    

 045 .........................................................اإلنسافالمحكمة األمريكية لحقكؽ  الفصؿ الثاني :
 040 .............................................................كسير أعماليا المحكمة تنظيـ:   المبحث األوؿ

 040.............................................................................. تنظيـ المحكمةالمطمب األكؿ :    
 049 ...............................................................................................القضاةالفرع األكؿ :    
 031 .......................................................................... رئاسة كقمـ المحكمةالفرع الثاني :    
 031 ................................................................................................رئاسة المحكمةأكال:    
 030 ...................................................................................................قمـ المحكمةثانيا:    
 030.......................................................................المحكمة سير أعماؿالمطمب الثاني :    
 030 ....................................................................................دكرات المحكمةالفرع األكؿ :   
              034 ........................................ النصاب القانكني كالتصكيت داخؿ المحكمةالفرع الثاني :    

 033 ...................................................المحكمة األمريكية إختصاصاتتطكر  :المبحث الثاني
 033 ........................................................لممحكمة  القضائي ختصاصالمطمب األكؿ: اإل   
 033 .........................................................االختصاص المكضكعي لممحكمةالفرع األكؿ :   
              035 ......................................................... االختصاص الشخصي لممحكمةالفرع الثاني :    
 031 ................................................... لممحكمة االستشارم ختصاصالمطمب الثاني : اإل   
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 031 ......................................األطراؼ الذيف يحؽ ليـ طمب الرأم االستشارمالفرع األكؿ :   
              050 ......................................................... مكاضيع طمب الرأم االستشارمالفرع الثاني :    
              050 .............................................. إجراءات النظر في الطمبات االستشاريةالفرع الثاني :    

 001............................................................المحكمة أماـ المتبعة جراءاتاإل :الثالثالمبحث 
 001 ....................................................شركط تقديـ الشكاكل أماـ المحكمةالمطمب األكؿ:    
 001 ......................................................................قبكؿ اختصاص لممحكمةالفرع األكؿ :   
              000 ............................................................ إستنفاذ اإلجراءات أماـ المجنةالفرع الثاني :    
 004 ...........................................................سير اإلجراءات أماـ المحكمة: الثانيالمطمب    
 003 ................................................................................اإلجراءات الكتابيةالفرع األكؿ :   
              000 .............................................................................. الشفكية الفرع الثاني :اإلجراءات   
 090 .......................................................اإلجراءات أماـ المحكمة نياية :  الثالثالمطمب    
 090 ........................................................كالتسكية الكدية القضيةالتنازؿ عف الفرع األكؿ :   
              094 ....................................................إصدار المحكمة لحكـ في المكضكعالفرع الثاني :    

 091 ..........والشعوب اإلنسافالمحكمة اإلفريقية آلية جديدة لحماية حقوؽ :  الثالثؿ ػػالفص
 041 ................................................................تنظيـ كسير أعماؿ المحكمة المبحث األوؿ :

 041 ...............................................................................المطمب األكؿ : تنظيـ المحكمة   
 040 ..............................................................................................الفرع األكؿ : القضاة    
 045 ...................................................................المحكمةكتاب الفرع الثاني : رئاسة كقمـ    
 041 .....................................................................المطمب الثاني : سير أعماؿ المحكمة   
 041  .................................................................................الفرع األكؿ : دكرات المحكمة   
 011 ...............................................الفرع الثاني : النصاب القانكني كلغات عمؿ المحكمة    

 010 ................................... اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف المحكمة إختصاصات المبحث الثاني :
 010 .....................................................................القضائي ختصاصالمطمب األكؿ : اإل   
 010 ......................................................................المكضكعي ختصاصالفرع األكؿ : اإل   
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 010 ......................................................................الشخصي  ختصاصالفرع الثاني : اإل   
 011 ..................................................................االستشارم ختصاصالمطمب الثاني : اإل   
 011 ...........................................................الفرع األكؿ : طمب الرأم االستشارم كشركطو   
 410 .........................................................االستشارية  اآلراءالفرع الثاني : مكاضيع طمب    
 410............................ المقدمة أماـ المحكمة الفرع الثالث: نماذج عف الطمبات االستشارية   

 419........................اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف التقاضي أماـ المحكمة إجراءات: المبحث الثالث
 414 ...........مف جانب األفراد كالمنظمات غير الحككمية المطمب األكؿ: شركط رفع الدعكل   
 414......................................................................................الفرع األكؿ: الشركط العامة   
 411.................................................................................: الشركط الخاصة الثانيالفرع    
 400 ................................................................المحكمة أماـالمطمب الثاني: سير الدعكل    
 400............................................................................اإلجراءاتالفرع األكؿ: مرحمة بدء    
 403........................................:..............................الفرع الثاني: معالجة المحكمة لمشككل   
 404................................................................................الفرع الثالث: النظر في الدعكل   
 401.....................................................................................................................تمةخا   
 444..........................................................................................................قائمة المراجع   
 450...................................................................................................................فيرسال   
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 ممخص

عرفت الحماية اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف تطكرا كبيرا، خاصة بعد نياية الحرب العالمية 
اإلقميمية التي أبرمت ليذا الغرض، كالتي منيا اإلتفاقية الثانية، كذلؾ مف خبلؿ عديد االتفاقيات 

كالبركتكككالت الممحقة بيا، االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف  1950األكربية لحقكؽ اإلنساف لعاـ 
، الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف 1981، الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب 1969
2004. 

ليات لحماية الحقكؽ كالحريات األساسية لؤلفراد، كالمتمثمة في ككرست ىذه االتفاقيات آ
، كالتي تعد أجيزة لمرقابة كاإلشراؼ كالحماية، كذلؾ مف خبلؿ نشاطاتيا اإلقميميةالمجاف كالمحاكـ 

 الشبو قضائية كالقضائية.

عمى الساحة الدكلية، المحكمة األكربية لحقكؽ  اإلنسافلحقكؽ  اإلقميميةكأىـ اآلليات 
إلنساف، المجنة كالمحكمة األمريكيتيف لحقكؽ اإلنساف، المجنة كالمحكمة اإلفريقيتيف لحقكؽ ا

 اإلنساف، لجنة حقكؽ اإلنساف العربية.

كقد عرفت ىذه اآلليات تطكرات كبيرة عبر مراحؿ، أدت إلى تحسيف أداء ىذه اآلليات 
كانة لمتقاضي مباشرة أماـ ىذه كتطكير عمميا، كما أصبح لؤلفراد بمكجب ىذه التطكرات اعتراؼ كم

األجيزة، كلعؿ أبرز مثاؿ عمى تطكر مركز الفرد نجده أماـ المحكمة األكربية لحقكؽ اإلنساف  
 ، أصبحت محكمة كحيدة كذات كالية إلزامية.11كالتي بمكجب البركتكككؿ 
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Résumé 

La protection régionale des droits de l'homme a connu un 

développement très important, notamment après la deuxième guerre 

mondiale, et cela s'apparait par de nombreuses conventions qui ont 

adoptées, parmi lesquelles la convention européenne des droits de l'homme 

de 1950, la convention américaine des droits de l'homme de 1969, la charte 

africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, la charte arabe des 

droits de l'homme de 2004. 

Ces conventions consacrent des mécanismes de protections pour les 

droits et libertés énoncées, qui se manifestent sous forme des commissions 

et cours régionales, qui sont des organes de control, surveillance et 

protection, à partir de ses travaux quasi juridictionnels et juridictionnels. 

Parmi les principaux mécanismes régionaux sur la scène 

internationale, la cour européenne des droits de l'homme, la commission et 

la cour interaméricaines des droits de l'homme, la commission et la cour 

africaine des droits de l'homme et des peuples. 

Ces mécanismes ont connu des grands réformes, soit au niveau de 

ses organes ou celles des droits des individus, qui ont occupé une place 

importante devant ces juridiction, surtout devant la cour européenne des 

droits de l'homme. 
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 summary 

Regional protection of human rights has developed very 

significantly, especially after the Second World War, and this is reflected 

in the many conventions adopted, including the European Convention on 

Human Rights of 1950, The 1969 American Convention on Human Rights, 

the African Charter on Human and Peoples' Rights of 1981 and the Arab 

Charter of Human Rights of 2004. 

These Conventions establish protective mechanisms for the rights 

and freedoms set forth, which are manifested in the form of regional 

commissions and courts, which are control, monitoring and protection 

bodies, based on its quasi-judicial and jurisdictional work. 

Among the main regional mechanisms on the international scene, the 

European Court of Human Rights, the Inter-American Commission on 

Human Rights, the Commission and the African Court on Human and 

Peoples' Rights. 

These mechanisms have undergone major reforms, either at the level 

of its organs or the rights of individuals, which have occupied an important 

place before these courts, especially before the European Court of Human 

Rights 

   


