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 استنتاجات ندوة الحوار القضائي القاري مع الهيئات القضائية الوطنية

 0282نوفمبر  02 – 81

 أروشا، تنزانيا

 

، بدعم مالي من الوكالة االلمانية (المحكمة)نظمت المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  .8
القاري مع الهيئات ، ندوة الحوار القضائي (EU)واالتحاد األوروبي  (GIZ)للتعاون الدولي 
، في أروشا، بجمهورية تنزانيا 0282نوفمبر  02إلى  81ذلك في الفترة من و  القضائية الوطنية،

  .المتحدة
المحاكم اإلقليمية والقارية و  وكان الهدف العام للندوة هو ابتدار حوار قضائي بين المحاكم الوطنية .0

ئل التي تكفل التعاون والتنسيق، بما في والمؤسسات شبه القضائية، بغية استكشاف السبل والوسا
والمعلومات وأفضل الممارسات، من أجل تعزيز حماية حقوق اإلنسان  ذلك تقاسم المعارف الفقهية

  .في أفريقيا
من رؤساء  22و من قضاة المحكمة األفريقية، 82مشاركا، من بينهم  47حضر الندوة قد و   .2

دولة ( 04)وممثلي الهيئات القضائية الوطنية من  القضاء، ورؤساء المحاكم العليا والدستورية
قضاة  7المحاكم الجنائية الدولية، و ةمن قضاة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وآلي 2و ،أفريقية

ومحكمة الجماعة هي محكمة عدل شرق افريقيا و  من محاكم الجماعات االقتصادية اإلقليمية
من المؤسسات  0و من أجهزة االتحاد األفريقي، 5و، ( ايكواس)االقتصادية لغرب أفرريقيا 

الوكالة اإللمانية للتعاون ) مراقبين 6وجامعة تنزانيا المفتوحة جامعة ماكوميرا، و وهما  األكاديمية
الدولي، البنك الدولي، مؤسسة كوندراد اديناور، اتحاد عام محامي أفريقيا، نقابة المحامين في شرق 

 .(حكمة أفريقية فاعلةأفريقيا والتحالف من أجل م
الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، جزر : وكانت البلدان الممثلة في الندوة الحوارية هي  .7

القمر، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغامبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، 
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العربية الصحراوية الديمقراطية، سيراليون، مالوي، مالي، ناميبيا، النيجر، رواندا، الجمهورية 
  .الصومال، جنوب أفريقيا، وجنوب السودان، السودان، سوازيالند، تنزانيا، توغو وأوغندا

منها اللجنة و  أجهزة ومؤسسات أخرى من االتحاد األفريقي، باإلضافة إلى المحكمة، حضرت الندوة .5
يقية للخبراء حول حقوق ورفاهية الطفل، ولجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، واللجنة األفر 

االتحاد األفريقي للقانون الدولي، والمجلس االستشاري لالتحاد األفريقي بشأن محاربة الفساد والمعهد 
  .األفريقي للقانون الدولي

ميزينجو كايانزا بيتر بيندا، رئيس / وقد شرف حفل افتتاح الندوة بالحضور، صاحب المعالي السيد  .6
الدكتور جاكايا مريشو كيكويتي، رئيس / لصاحب الفخامة اء جمهورية تنزانيا المتحدة، وممثالوزر 

  .جمهورية تنزانيا المتحدة
ب أكوفو، . صوفيا أ/ تم تقديم كلمتين أخريتن خالل حفل االفتتاح، من القاضية الموقرة السيدة و قد .4

شاندي عثمان، رئيس القضاء محمد  /حضرة صاحب السعادة السيدو  بوصفها رئيسة المحكمة،
انجويبي، نائب . م برنار/ وقد أدار حفل االفتتاح معالي القاضي الموقر. بجمهورية تنزانيا المتحدة

  .رئيس المحكمة
إلي أنه على الرغم من كون  انجويبي ربرنا/في كلمته الترحيبية، أشار معالي القاضي الموقر السيد  .1

القضايا والتحديات التي تواجهنا ذات طبيعة "ت مختلفة، إال أن المشاركين قد أتوا من بلدان ومؤسسا
وذكر أن المقصود . ، مشيرا إلى أن الوظيفة القضائية هي آخر معاقل الدفاع عن األفراد"عالمية

مناقشة صريحة ومفتوحة نحو حماية أفضل لحقوق "من التوقيت والبرنامج وبيئة الحوار هو تشجيع 
  ."اإلنسان في أفريقيا

في كلمته االفتتاحية، أشار رئيس مجلس القضاء األعلى في تنزانيا إلي أنه لم يحدث قط في  و .9
التاريخ الحديث لتنزانيا أن شرفت بزيارة هذا العدد من رؤساء القضاء، رؤساء وممثلي المحاكم 

في قارتنا، المحاكم اإلقليمية والمؤسسات شبه القضائية و  المحاكم القاريةو  المحاكم العلياو  الدستورية
وأشار إلى أن القضاة يمارسون نفس الدور، الذي يجعل . وذلك بهدف تبادل الخبرات المشتركة

منهم خط الدفاع األخير من األفراد، وأفضل ضمان للسالم واالستقرار داخل الدول وفيما بينها، 
اإلقليمية  اتفاقيات حقوق اإلنسانو  معاهداتو  مسترشدين بالدساتير الوطنية،و  مستهدين في ذلك
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وخلص للقول ان الحوار سوف . والقارية والدولية التي صادقت عليها دولهم والقانون الدولي العرفي
  .يقدم فرصة للتعرف على تجارب المحاكم المختلفة في هذا الصدد

و في كلمتها االفتتاحية، أشارت رئيسة المحكمة إلى أن واحدة من النتائج األكثر أهمية لوجود  .82
ومة حقوق اإلنسان على نطاق القارة األفريقية هو تأثيرها على الدساتير الوطنية، التي قواعد منظ

تحتوى كل منها عمليا على أحكام حقوق اإلنسان التي تتسق في جوهرها تماما مع الميثاق 
 و لذلك فمن الضروري أن يتعزز الهدف من هذه المعايير من خالل فقه"وذكرت أنه . األفريقي

هذا الهدف و  ين، وذلك لضمان حماية أفضل لحقوق اإلنسان في جميع أنحاء القارة،تطبييق متسقو 
يتطلب من كل القضاة في جميع أنحاء القارة يقوموا باداورهم، بشكل جماعي، بوصفهم ضامنين 

وذكرت كذلك أنه على الرغم من أن هذا الحوار سيكون التركيز فيه بشكل خاص ". لحقوق اإلنسان 
أننا على ثقة بأنه " أجل تعزيز حماية حقوق اإلنسان على مختلف المستويات، إال  على التعاون من

سيضع األسس لحوار مستقبلي حول الدور التحويلي الشامل الذي يمكن للمؤسسات القضائية 
 ". ويجب عليها أن تلعبه في الدول األعضاء في االتحاد االفريقي ومؤسساتهم اإلقليمية والقارية

امكانية الوصول إلى المحكمة، مشيرة إلى أن وصول األفراد والمنظمات غير  و قد شجبت عدم .88
الحكومية مباشرة إلى المحكمة ممكن فقط عندما تكون الدولة، باإلضافة إلى التصديق على 

قد طلبت رئيسة المحكمة من و  .البروتوكول، قد اصدرات إعالنا محددا يسمح لهم بهذا الوصول
لكيفية التي يمكن، خالل القمة المقبلة لالتحاد األفريقي المقرر عقدها في رئيس الوزراء النظر في ا

أو االنضمام إلى /حملة واسعة النطاق للمصادقة و ، أن تتولى تنزانيا قيادة0287يناير عام 
األعضاء في االتحاد التي لم تفعل ( 01)البروتوكول تستهدف الدول األفريقية الثمانية وعشرون 

اإلقرار المنصوص عليه  تشجيع الدول األعضاء المتبقية على اصدارو  ن حثذلك بعد، فضال ع
  .(6) 27في المادة 

و في إعالنه عن افتتاح الندوة، قال رئيس وزراء جمهورية تنزانيا المتحدة في كلمته أن تنزانيا هي  .80
على دوفة من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التي صادقت ( 06)واحدة من الست وعشرين 

من الدول األعضاء التي أودعت إعالن السماح ( 4) البروتوكول، وهي واحدة من سبع دول فقط 
وأبلغ المشاركين أن تنزانيا ستظل . لألفراد والمنظمات غير الحكومية بالوصول مباشرة إلى المحكمة
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في االتحاد تسعى، في جماعة شرق أفريقيا واالتحاد األفريقي على حد سواء، لدعوة الدول األعضاء 
أو االنضمام إلى البروتوكول، واصدار إعالن السماح لألفراد والمنظمات /و األفريقي إلى التصديق

  .غير الحكومية بالوصول مباشرة إلى المحكمة
وعن أهداف الندوة الحوارية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المهم تقاسم الدروس المستفادة من  .82

األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، حيث أن هاتين المؤسستين يكمل كل المحكمة األفريقية واللجنة 
التكامل بينهما ينبغي تعزيزه "وأضاف أن . منهما اآلخر في حماية حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب

ودعمه أكثر، وعلى ضوء قرارات األجهزة السياسية لالتحاد األفريقي بدمج المحكمة اإلفريقية لحقوق 
ة العدل اإلفريقية إلنشاء المحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان، التي سيتم اإلنسان مع محكم

وأشاد معاليه بحملة التوعية التي تقوم بها المحكمة، ". تمديد واليتها القضائية لتشمل الجرائم الدولية
 وقال أن الجهود التي تبذلها المحكمة للخروج من مقرها وتوعية جمهورها مباشرة هو جهد يستحق

هذه الندوة الحوارية مع السلطات القضائية الوطنية ينبغي أن تكون مواصلة " اإلشادة، مضيفا أن
لهذه الجهود المنصبة في التعاون القضائي على مختلف المستويات، بما في ذلك كيفية إنشاء 

 ".ازعاتمراكز التميز أو المراكز البحثية في هذا الصدد، بما في ذلك المراكز البديلة لتسوية المن
 : تم تقديم عروض حول المواضيع التاليةو   .87

  .التفاعل بين المحاكم الوطنية والدولية (8
اإلقليمية لحقوق اإلنسان من قبل المحاكم و  اإلجراء والممارسة في تطبيق الصكوك القارية (0

 .الوطنية
غرب أفريقيا، وبعض محكمة عدل الجماعة االقتصادية لإنفاذ قرارات وتوصيات وعدم إنفاذ  (2

األمثلة المحددة المتعلقة باالختصاصات الوطنية والخبرات في تنفيذ القرارات والتوصيات 
 .القارية واإلقليمية من قبل المحاكم الوطنيةمؤسسات حقوق اإلنسان ل

االختصاص االستشاري للمحاكم اإلقليمية والقارية والمؤسسات شبه القضائية مقابل  (7
 .المؤسسات الوطنية

 .المنظومة االفريقية لحقوق اإلنسان (5
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العالقة بين اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب والمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان  (6
 . بما في ذلك تقديم عرضين عن المحكمة األفريقية واللجنة األفريقية والشعوب

ريقي للقانون الدولي، وقد تلى تقديم العروض مناقشة عامة جمعت ممثلين من لجنة االتحاد األف .85
والسلطة القضائية في رواندا، اللجنة األفريقية والمحكمة األفريقية والمعهد األفريقي للقانون الدولي، و 

 (التعاون العملي)والبنك الدولي ليناقشوا موضوع 
وخالل المناقشات التي أعقبت العروض والنقاش، أثيرت العديد من األسئلة واآلراء التي أعرب عنها  .86

  :التحديات التي تم تحديدها بشأن مجموعة واسعة من القضايا، أبرزهاو 
انعدام الوعي بشأن اآلليات األفريقية لحقوق اإلنسان بشكل عام والعالقة بين المحكمة  (8

  األفريقية واللجنة األفريقية على وجه الخصوص؛
 عدم وجود إمكانية وصول لألفراد والمنظمات غير الحكومية إلى المحكمة،  (0
بين المحكمة األفريقية والمحاكم القضائية التكليف أو الوالية  في االزدواجية المحتملة (2

 اإلقليمية، 
 ، واالفتقار إلى القدرات، ةالدولية في القوانين الوطنيالتشريعات وتوطين المواثيق عدم كفاية  (7
 مشكلة النهج المحافظ في المؤسسات القضائية،  (5
وقرارات المحاكم الدولية الدولية من قبل المحاكم  ي مواثيقمعلومات والوصول إلتوافر العدم  (6

 العكس بالعكس، و  الوطنية
  ؛االختصاص االستشاري للمحاكم القارية واإلقليميةاستخدام ضعف  (4
 فقهها القانوني من قبل المحاكم الوطنية، و  قلة الوعي بالمحكمة األفريقية (1
يداع اإلعالنعدم الوصول إلى المحكمة األفريقية بسبب تدني  (9  ، 1نسبة التصديقات وا 

للتصديق على  .الدول األفريقيةبعض لدى والوعي عدم توفر اإلرادة السياسية  (82
  .وتنفيذ قرارات المحاكم القارية واإلقليمية االتفاقيات التي ابرمتهاو  المعاهدات

                                                           
1
الجزائر، بوركينا فاسو، بوروندي، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، : الدول التي صادقت على البروتوكول هي   

. س وأوغنداليبيا، ليسوتو، مالي، مالوي، موزمبيق، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، النيجر، رواندا، جنوب أفريقيا، السنغال، تنزانيا، توجو، تون
ومن بين هذه الدول هناك فقط بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غانا، مالي، مالوي، رواندا، وتنزانيا هي التي قد أصدرت اإلعالن الذي يسمح 

 .لمواطنيها الوصول إلى المحكمة
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القصور، وأكد تم تحديد التحديات وأوجه ومن بين أمور أخرى، بعد مناقشات صريحة وبناءة، و  .84
المشاركون التزامهم بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب في إطار الميثاق األفريقي 
لحقوق اإلنسان والشعوب، المؤسسات المعيارية للمنظومة االفريقية لحقوق االنسان، والصكوك 

 .اإلقليمية ودون اإلقليمية األخرى ذات الصلة بحقوق اإلنسانو  الدولية
شاركون عن رأي مفاده أن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان يتم بصورة أفضل عندما يكون وأعرب الم .81

  .هناك تعاون وعالقة عمل جيدة بين المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية
المشاركون أن المسؤولية األولى في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان تقع على عاتق الدول، من  الحظ .89

وجه الخصوص، المحاكم الوطنية، بينما المحاكم الدولية خالل المؤسسات الوطنية، وعلى 
  .استخدامها يتم لتكملة الجهود الوطنية

 عبر المشاركون عن أن المكون الجذري في هذه العالقة هو مبدأ استنفاد سبل االنتصافو  .02
التقاضي المحلية، التي تعترف بسيادة القضاء الوطني بوصفه الضامن للقوانين الوطنية وحماية و 
 .قوق اإلنسان على المستوى المحليح

تحقيقا لهذه الغاية، شدد المشاركون على الحاجة إلى وضع أنظمة كافية ومستدامة للمساعدة و  .08
أو المساعدة على جميع المستويات، مع إيالء اهتمام خاص في هذا الصدد إلى الفئات / و القانونية

 .والنازحينالضعيفة مثل األطفال والنساء والالجئين 
واتفق المشاركون على أن المؤسسات المختلفة التي ينتسبون اليها تشكل جزءا ال يتجزأ من النظام  .00

 حماية حقوق اإلنسان وأن التعايش بين هذه المؤسسات على الصعيد القاريو  االفريقي لتعزيز
  .رةتعزيز حماية حقوق اإلنسان والشعوب في القاو  اإلقليمي والوطني هو شرط ال غنى عنه لتنسيقو 

الدولية في و  واتفق المشاركون على أن إدماج القانون الدولي والسوابق القضائية اإلقليمية والقارية .02
الوالية القضائية المحلية من شأنه أن يعزز حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وأنه في هذا الصدد، 

االعتبار القوانين هناك حاجة لتبادل المعايير والممارسات والقرارات واألحكام التي اخذت بعين 
  .اإلقليمية والقارية والقانون الدولي

وأعرب المشاركون عن االرتياح من أن الندوة قد أتاحت فرصة ال تقدر بثمن لتبادل الخبرات  .07
والمعلومات وتشجيع التعاون بين المحاكم الوطنية والمحاكم اإلقليمية والقارية والمؤسسات شبه 
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نوني األفريقي الذي يتسق مع حقوق اإلنسان، وكذلك دراسة القضائية بهدف تطوير الفقه القا
التحديات التي تواجه القضاة، والمفوضين وغيرهم من خبراء حقوق اإلنسان في حماية حقوق 

وتحقيقا لهذه الغاية، تم االتفاق على أن يعقد هذا الحوار بصورة منتظمة، . اإلنسان في أفريقيا
 .استضافته في مختلف الدول األعضاء في االتحاد األفريقي تتمو  ويفضل أن يكون مرة كل سنتين،

ورحب المشاركون بإنشاء لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي ألن هذا من شأنه أن يساعد في  .05
توضيح المعايير المستقرة والممارسة في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

 ون أيضا إنشاء المعهد األفريقي للقانون الدولي والعزم على استكشاف سبلحيا المشاركو  .في القارة
مكانيات العمل مع المعهد في مجال واليته وتلك التي تغطيها المؤسسات المشاركةو  قد اتفق و  .ا 

 المعهدو  لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدوليالمشاركون على أنه ينبغي للمحكمة أن تتعاون مع 
 .من أجل تنفيذ مهامهما لقانون الدولياألفريقي ل

 لقيام بانشطة مشتركة لتخليد مناسبات مثل اليوم االفريقي لحقوق االنسانامبادرة ب ونرحب المشارك .06
 ن ذلكحيث أ هو العام االفريقي لحقوق االنسان 0286جعل االتحاد االفريقي يعلن أن العام و 
كون فرصة للشعوب والقادة األفارقة، فضال عن المؤسسات األفريقية، في شراكة مع المجتمع يس

على  العملو  الدولي، الستعراض المبادرات الحالية تجاه حقوق اإلنسان في القارة، بهدف تعزيزها،
 .عند الضرورة إطالق مبادرات جديدة

  :بناء على ما سبق، أدلى المشاركون بالتوصيات التاليةو  .04
الدولية لحقوق اإلنسان في تشريعاتها  مواثيقالدول بالحاجة لتوطين ال ذكيرتو  توعية (8

  الداخلية؛
تشجيع دولهم على ضرورة المصادقة على البروتوكول و  تولى المشاركون مهمة توعيةي (0

على اصدار االعالن المطلوب و  بالمؤسس للمحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعو 
الدول االطراف في البروتوكول على استخدام االختصاص االستشاري  على نصحو 

 .للمحكمة
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تستضيفا قواعد بيانات للهيئات و  يجب على المحكمة االفريقية واللجنة االفريقية أن تطورا (2
المعلومات االخرى و  القراراتو  ان تتبادال بصورة منتظمة المواثيق الدوليةو  القضائية الوطنية

 .التي تمكن المحاكم الوطنية على اداء مهامها بفعاليةذات الصلة 
االقليمية أن يعتمدوا في المستقبل على سوابق القانون الدولي و  على قضاة المحاكم الوطنية (7

 .في التعامل مع قضايا حقوق االنسان المعروضة عليهم
يئات الوطنية المؤسسات االكاديمية أن يشجعوا الهو  يجب على منظمات المجتمع المدني (5

القارية و  الدولية ذات الصلة على استخدام االختصاص االستشاري للمحاكم االقليميةو 
 .باعتباره اداة قيمة لوضع معايير قياسية لحقوق االنسان في المسائل غير النزاعية

قواعد البيانات و  تبادل الموظفين: ذلك من خاللو  تعزيز التعاون اللصيق بين المؤسسات (6
 .المناقشات المشتركة كما تم اقتراح تدريب القضاة على مستوى القارةو  البرامجو  شتركةالم

يجب ادراج تعليم حقوق االنسان في المناهج التعليمية من المراحل االولية الي ما قبل  (4
 .الجامعية

تصدر و  حث المشاركون الدول التي لم تصادق بعد على البروتوكول على أن تقوم بذلك (1
 (.6) 27عالن المنصوص عليه في المادة اال

 االقليمية و  توصيات المحاكم الدوليةو  قراراتو  حث المشاركون الدول على احترام احكام (9
أن يعقد بصورة و  على المحكمة االفريقية أن تعتمد قرارا يجعل هذا الحوار القضائي مؤسسيا (82

 .توفير الموارد المطلوبة لذلكو  منتظمة
على ضرورة إنشاء المركز األفريقي للتميز  ونج طويل األجل، وافق المشاركيتعلق بالنهوفيما  .01

القضائي لقيادة العمل على استخالص أفضل الممارسات ووضع معايير لمختلف مجاالت االدارة 
والتسويات البديلة  قضاياادارة الو  العدلية، بما في ذلك المحكمة تكنولوجيا قاعات المحاكم،

وتحقيقا لهذه الغاية، كلف قلم المحكمة بأن تكون أمانة مؤقتة، لتنسيق التعاون . للمنازعات
 .المستقبلي بين المؤسسات المشاركة
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تم التعبير عن تقدير خاص و  .مستضيفة للحوارو  شكر المشاركون المحكمة األفريقية كداعية .09
كراعي مشارك لجعل عقد هذا  للوكالة االلمانية للتعاون الدولي كراعي رئيسي واالتحاد األوروبي

 .ت حماية حقوق اإلنسان في أفريقياتعبيرهما عن دعمهما المستمرلتعزيز مؤسساو  الحوار ممكنا،
وأعرب المشاركون عن تقديرهم لحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة على كرم الضيافة  .22

 .والتسهيالت التي وضعتها تحت تصرفهم لضمان نجاح الحوار

 


