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 2102و في يولي األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبالمحكمة  انتخاب قضاةعن التقرير 
 

 مقدمة: -أوال
المتعمق بإنشاء و إّن البروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  .3

المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )البروتوكول( الذي اعتمدتو الدورة الرابعة 
والثالثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية المنعقدة في 

يناير  23، قد دخل حيز التنفيذ يوم 3776يونيو  7و، بوركينا فاسو يوم واجادوج
( يوما من إيداع وثائق تصديق الدولة العضو الخامسة 11أي بعد ثالثين ) 2112
 ( من البروتوكول.1) 12( طبقا لممادة 33عشرة )

من البروتوكول عمى أّن "المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان  33تنص المادة  .2
( قاضيا من مواطني الدول األعضاء المنتخبين 33ب تتكون من أحد عشر )والشعو 

ال يجوز أن يكون بصفتيم الشخصية...". باإلضافة إلى ذلك، تنص المادة عمى أنو 
 .من رعايا نفس الدولة( من القضاة 2)اثنان

( 33انتخبت الدورة العادية الثامنة لممجمس التنفيذي أول القضاة اإلحدى عشر ) .1
ة وعينتيم الدورة العادية السادسة لممؤتمر المنعقدة في الخرطوم، السودان في لممحكم
. بعد نتائج االقتراع لتحديد صالحيات القضاة كما ىو منصوص عميو 2114يناير 

من البروتوكول، تم تحديد مدة خدمة القضاة المعينين عمى النحو  33في المادة 
 التالي: 

 

 ماإلقمي البمد المدة االسم الرقم

 الغرب غانا سنتان   أكوفو -ب -أ -اآلنسة صوفيا  .3

 الشرق أوغندا سنتان  .كانيييامبا -و  -السيد ج  .2

 الجنوب جنوب أفريقيا سنتان  السيد برنارد ماجابو نجويبي   .1

 الغرب بوركينا فاسو سنتان السيد جون إيميل صومدا  .2

 الشمال ليبيا  سنوات 2 السيد حمدي فرج فنوش  .3

 الجنوب ليسوتو سنوات 2  جوني -يميمو جوستينا مافوسوالسيدة ك  .4

 الشمال الجزائر سنوات 2 السيد فتسح أوجرجوز  .5
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 الغرب السنغال سنوات 2 السيد الحاجي جويسي  .6

 الشرق رواندا  سنوات 4 السيد جون موتسينزي  .7

 الغرب مالي سنوات 4  السيد موديبو تونتري جيندو  .31

 الوسط بوروندي نواتس 4  السيد جيرار نيونجيكو   .33

 

 مدة الخدمة: -ثانيا
( في 2( التالية أسماؤىم المنتخبين لفترة سنتين )2تنتيي مدة خدمة القضاة األربعة ) .2

في بانجول، جامبيا، في يوليو  2114والذين أدوا اليمين في يوليو  2114يناير 
2116: 

 
رة الثالثة ( سنوات من قبل الدو 4ُانتخب قضاة المحكمة أو ُأعيد انتخابيم لفترة ست ) .3

عشرة لممجمس التنفيذي وعينتيم الدورة العادية الحادية عشرة لممؤتمر في شرم الشيخ، 

 .2116مصر في يوليو 

 االسم الرقم
 

 اإلقليم البلد المدة

 سنتان   كوفوأ -ب -أ -اآلنسة صوفيا .1

 

 الغرب غانا

 أوغندا سنتان  .كانيييامبا -و  -السيد ج .2

 

 الشرق

 الجنوب جنوب أفريقيا سنتان  السيد برنارد ماجابو انجويبي  .3

 السيد جون إيميل صومدا .4

 

 الغرب بوركينا فاسو سنتان

 االسم الرقم
 

 اإلقليم البلد المدة

 السيد جون موتسينزي .1

 

 الشرق رواندا  سنوات 4

 الغرب مالي سنوات 4  السيد موديبو تونتري جيندو .2

 الوسط بوروندي سنوات 4  ونجيكو السيد جيرار ني .3

 الجنوب جنوب أفريقيا سنتان  السيد برنارد ماجابو انجويبي  .4
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 ، كانت عضوية المحكمة عمى النحو التالي:2116بعد انتخابات  .4

 

 مدة الخدمة البلد االسم الرقم
 2114سنوات ابتداًء من يناير  2 ليبيا السيد حمدي فرج فنوش .1
 ”          ”          ”       ”     ” ليسوتو  جوني-جوستينا مافوسوالسيدة كيليلو  .2

 ”          ”          ”       ”     ” السنغال السيد الحاجي جيسي  .3

 ”          ”          ”       ”     ” الجزائر السيد فتسح أوجرجوز .4

 2114يناير  سنوات ابتداًء من 4 مالي السيد موديبو تونتي جيندو .5
 ”          ”          ”       ”     ” رواندا السيد جون موتسينزي .6

 ”          ”          ”       ”     ” بوروندي  السيد جيرار نيونجيكو  .7

 2116سنوات ابتداًء من يوليو  4 غانا أكوفو -ب -أ -اآلنسة صوفيا .8
 ”      ”        ”       ”     ” كينيا السيد جيتو مويجاي .9

 ”      ”        ”       ”     ” أوغندا  السيد جوزيف نياميهانا مولينجا .10

 ”      ”        ”       ”     ” جنوب أفريقيا  السيد برنارد ماجابو انجويبي  .11

 

 ( سنوات في يناير2انتيت مدة خدمة القضاة التالية أسماؤىم المنتخبين لفترة أربع ) .5
 : 2131في بانجول جامبيا، في يوليو  2114والذين أدوا اليمين في يوليو  2114

 

( المذكورين أعاله، استقال السيد جيتو 2باإلضافة إلى قضاة المحكمة األربعة ) .6
وتوقف عن  2116( سنوات في يوليو 4مويجاي من كينيا المنتخب لمدة ست )

  ممارسة ميام القضاء. 

نت عضوية المحكمة عمى النحو ، كا2131بعد االنتخابات التي جرت في يوليو  .7
 التالي:

 
 
 

 اإلقليم البلد المدة االسم الرقم

 سنوات 2    السيد حمدي فرج فنوش .1
 

 الشمال ليبيا

 ليسوتو سنوات 4  جوني-السيدة كيليلو جوستينا مافوسو .2
 

 الجنوب

 السيد الحاجيي جيسي .3
 

 الغرب السنغال سنوات 4

 السيد فتسح أوجرجوز .4
 

 الشمال الجزائر سنوات 4
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 مدة الخدمة البلد االسم الرقم
 2114سنوات ابتداًء من يناير  4 مالي  السيد موديبو تونتي جيندو .1
 السيد جون موتسينزي .2

 
 ”          ”          ”       ”     ”  رواندا

 ”          ”          ”       ”     ”  بوروندي  نيونجيكو  دالسيد جيرار .3

 2131سنوات ابتداًء من يوليو  2 كوت ديفوار السيد سيلفان أوري .4
 أكوفو -ب -أ -السيد صوفيا .5

 
 2116سنوات ابتداًء من يوليو  4 غانا

 ”      ”        ”       ”     ”  أوغندا  السيد جوزيف انياميهانا مولينجا .6

 ”      ”        ”       ”     ”  جنوب أفريقيا  السيد برنارد ماجابو انجوبي .7

 السيد فتسح أوجرجوز .8
 

 2131سنوات ابتداًء من يوليو  4 الجزائر

 ”       ”        ”       ”     ”  تنزانيا  رمضاني -ل-س -السيد أوجوستينو .9

 السيد دانكان تامباال .10
 

 ”       ”        ”       ”     ”  مالوي

 ”       ”        ”       ”     ”  نيجيريا  اآلنسة إيزي انوانووري تومسون .11

 

 :2102االنتخابات المقررة في يوليو  -ثالثا
( التالية أسماؤىم المنتخبين من قبل 1ستنتيي مدة خدمة القضاة الثالثة ) .31

في يوليو  والذين أدوا اليمين 2114الدورة الثامنة لممجمس التنفيذي المنعقدة في يناير 
 . 2132، في يوليو ( سنوات4لفترة ست ) 2114في جامبيا، بانجول  2114

 

 

، باستثناء القاضي من جميورية فقط ( مرة واحدة1يجوز انتخاب األعضاء الثالثة ) .33
مالي بسبب تعميق مشاركتيا في أنشطة االتحاد بعد التغيير غير الدستوري لمحكومة 

. بناًءا عمى ذلك، ال يحق لمالي تقديم 2132الذي حدث في ىذا البمد في مارس 
 أي مرشح. 

 اإلقليم البلد المدة االسم الرقم

 سنوات 4  السيد موديبو تونتي جيندو .1
 

 الغرب مالي

  السيد جون موتسينزي .2
 

 سنوات 4
 

 الشرق رواندا

 سنوات 4  السيد جيرارد نييونجيكو  .3
 

 الوسط بوروندي
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من خالل المذكرتين الشفييتين  بناًء عمى ذلك، دعت المفوضية، .32
BC/OLC/66.5/5689.12  وBC/OLC/66.5/5949.12  فبراير  22المؤرختين في

عمى التوالي، الدول األطراف في البروتوكول إلى تقديم  2132أبريل  21و
 ( التي ستكون شاغرة.1التعيينات لممناصب الثالثة )

لة طرف أن تقدم حتى أطمعت المفوضية الدول األطراف عمى أنو يمكن لكل دو  .31
( فقط من المرشحين الثالثة يمكن أن يكونوا 2( مرشحين غير أن اثنين )1ثالثة )

( من نفس 2رعايا الدولة الطرف. عالوة عمى ذلك، ال يجوز انتخاب مواطنين )
 الدولة كقضاة لممحكمة.

من  32فضال عن ذلك، استرعت المفوضية انتباه الدول األطراف إلى المادة  .32
وكول التي تطمب من المفوضية ضمان تمثيل األقاليم الرئيسية ألفريقيا وأىم البروت

أعرافيا القانونية وكذلك تمثيل الجنسين. وفي ىذا الصدد، طمبت المفوضية من 
( عمى األقل من المرشحين الذين 3الدول األطراف ضمان أن يكون مرشح واحد )

بين الجنسين، وأن تمنح األولوية  تعينيم أنثى حتى ُيمنح االعتبار الواجب لممساواة
لممرشحين ذوي الخبرة في أكثر من عرف من األعراف القانونية في أفريقيا )القانون 

 المدني، القانون العام، العرف والشريعة اإلسالمية، والقانون العرفي األفريقي(.

 
 متطمبات التعيين: -رابعا

ن يكونو حقوقيين ذوي من البروتوكول عمى أن القضاة يجب أ 33تنص المادة  .33
صفات خمقية عالية وميارة وخبرة عممية وقانونية وأكاديمية معترف بيا في مجال 

 حقوق اإلنسان والشعوب. 

عمى أّن "منصب قاضي المحكمة ال يتواقف مع  36عالوة عمى ذلك، تنص المادة  .34
كما قد يتداخل مع استقاللية أو حيادية ىذا القاضي أو متطمبات المكتب، أي نشاط 

ىو محدد في قواعد إجراءات المحكمة". عند تفسيرىا لمسألة عدم التوافق، أشارت 
المجنة االستشارية لمحقوقيين المعنية بإنشاء محكمة العدل إلى أنو ")ألف( ال يجوز 
تعيين أي عضو في الحكومة، أو وزير أو وكيل وزارة، أو ممثل دبموماسي، أو 

المستشار القانوني لمكتب أجنبي، كقضاة في  مدير في وزارة أو أحد مساعديو، أو
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المحكمة عمى الرغم من أنيم مؤىمون لمتعيين كحكام في ىيئة التحكيم الدائمة لعام 
3677. 

 
 :اإلجراءات المتعمقة باالنتخابات -خامسا

عمى أنو "ُيعين قضاة المحكمة من خالل االقتراع السري من قبل  32تنص المادة  .35
 ( من ىذا البروتوكول".2) 31مشار إلييا في المادة المؤتمر من القائمة ال

ُيعين قضاة المحكمة من خالل االقتراع السري من قبل الدورة العادية الحادية عشرة  .36
بموجب  2132لممجمس التنفيذي المقرر عقدىا في ليمونجوي، مالوي في يوليو 

اد ( من القانون التأسيسي لالتح2) 7تفويض سمطات المؤتمر طبقا لممادة 
 األفريقي.

عند انتخاب القضاة،  يتعين عمى المجمس التنفيذي ضمان أن تكون المحكمة ككل  .37
(. 2) 32ممثمة من األقاليم الرئيسية ألفريقيا وأىم أعرافيا القانونية طبقا لممادة 

 عالوة عمى ذلك،  يجب أن يضمن المجمس التنفيذي التمثيل المناسب لمجنسين.

أفريقيا، يجب استخدام صيغة التمثيل الجغرافي لالتحاد لضمان تمثيل جميع أقاليم  .21
األفريقي قدر اإلمكان إال إذا لم يتم الحصول عمى العدد المطموب من أي إقميم من 

 (.1( والغرب )2(، الجنوب )2(، الشمال )2(، الوسط )2األقاليم وىي: الشرق )

خدمة القضاة  تكون التشكيمة الجغرافية بعد األخذ في االعتبار انتياء مدة .23
( والغرب 2(، الجنوب )3(، الشمال )1(، الوسط )2( كالتالي: الشرق )1الثالثة )

، ُطمب من ASSEMBLY/AU/DEC.356(XVI)وبموجب مقرر المؤتمر (. 1)
المفوضية "ضمان احترام مبدأ التمثيل الجغرافي في كافة أجيزة االتحاد األفريقي فيما 

الحاالت التي ال يقدم فييا اإلقميم ترشيحات بعد  يخص األعضاء المنتخبين باستثناء
وعميو، خالل االنتخابات التي ستجرى في يوليو إبالغو بذلك عمى النحو الواجب. 

، سيكون ىناك مرشح واحد من إقميم الوسط ومرشحان من إقميم الشرق 2132
 عمى ذلك، يحق ومرشح واحد من إقميم الجنوب ومرشحان من إقميم الغرب. وبناءً 

 نتخب مرشحو الوحيد بغية الحفاظ عمى تمثيمو في المحكمة.يإلقميم الوسط أن 
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( من 2قاضيتين اثنتين ) حالياً المحكمة لدى عالوة عمى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أّن  .22
ىذا وُيعزى  .2132بين القضاة األحد عشر الذين ستنتيي مدة واليتيم في يوليو 

التي قدمتيا الدول األطراف خالل انتخابات  ءساترشيحات النإلى قمة الوضع أساسا 
باإلضافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنو في  عمى التوالي. 2131و 2116

لمناصب  ء، ال توجد ترشيحات نساإثيوبيا، أديس أبابااالنتخابات التي ستجرى في 
ىذا يعني أنو سيكون من األمثل أن تأخذ االنتخابات التي  قضاة في المحكمة.

 ىذه العناصر األساسية في االعتبار. إثيوبيا،، أديس أباباجرى في ستُ 

 3( الشاغرة في الممحق 1ُترفق طيو قائمة التعيينات لملء المناصب الثالثة ) .21
 .2والسير الذاتية في الممحق 

 
 
 
 
 

 قائمة المرشحين  -أوال المالحق:
 الذاتيةالسير  -ثانيا

 



EX.CL/741 (XXI)  

Page 8 

 

 

 0الممحق 
 محكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبات لمناصب قضاة في الحالترشي

 
 
 
 
 
 
 

 االسم الرقم
 

 اإلقليم البلد

 الغرب السنغال السيد الحاجي جيسي .3

 الشرق كينيا السيد بن كيوكو .2

 الغرب جامبيا السيد فافا إدريسا امباي .1

 الجنوب موزمبيق السيد أنجيمو فاسكو ماتوسي .2

 الشرق رواندا السيد جون موتسينزي .3

 الوسط بوروندي نييونجيكو دالسيد جيرار  .4
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 2الممحق 
 
 
 
 
 

 السير الذاتية لممرشحين
 


