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يحؿ ىذا النظاـ الداخلي محؿ قكاعد االجراءات المؤقتة الصادر في  20يكنيك  ،2008إثر المكاءمة بيف قكاعد االجراءات المؤقتة للمحممة
كقكاعد إجراءات لجنة بانجكؿ خالؿ االجتماعات المشترمة المنعقدة في أركشا في يكليك  ، 2009كفي دامار في أمتكبر عاـ  2009كفي أركشا
في أبريؿ .2010
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الديباجة
إن المحكمة،
كفقا للميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ،الصادر في  27يكنيك  1981كالبركتكمكؿ المرفؽ

بو كالمتعلؽ بإنشاء المحممة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب المعتمد في  9يكنيك ،1998

كعمال بأحماـ المادة  33مف البركتكمكؿ ،تعتمد النظاـ الداخلي للمحممة الذم سيطلؽ عليو " النظاـ

الداخلي المؤقت للمحمـ".

المادة 1

التعريفات
ألغراض ىذا النظاـ الداخلي للمحممة ،ما لـ يقتض السياؽ خالؼ ذلؾ:
تعني ملمة "المؤتمر" مؤتمر رؤساء دكؿ كحمكمات االتحاد األفريقي؛

أ.

ب .تعني ملمة "الميثاؽ" الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛
ج.

تعني "اللجنة" اللجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛

د.

يعني عبارة "القانكف التأسيسي" القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي؛

ىػ.

تعني ملمة "المحممة" المحممة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛

ك.

تعني ملمة "المجلس" المجلس التنفيذم لإلتحاد اإلفريقي

ز.

تعني ملمة "القاضي" القاضي عضك ىيئة المحممة؛

ح.

تعني عبارة "دكلة عضك" الدكلة العضك في االتحاد األفريقي؛

ط.

تعني ملمة "الرئيس" رئيس المحممة؛

م.

تعني ملمة "البركتكمكؿ" البركتكمكؿ الملحؽ بالميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب
الخاص بإنشاء محممة أفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛

ؾ.

تعني عبارة "رئيس قلـ المحممة" رئيس قلـ المحممة االفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكب؛

ؿ.

تعني عبارة "ممتب قلـ المحممة" ممتب قلـ المحممة االفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكب؛

ـ.

تعني عبارة "النظاـ الداخلي" ىذا النظاـ الداخلي الحالي؛
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ف.

تعني عبارة "الدكلة الطرؼ" الدكلة الطرؼ في ىذا البركتكمكؿ الخاص بالميثاؽ اإلفريقي
لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بشأف إنشاء المحممة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛

س .تعني عبارة "نائب الرئيس" نائب رئيس المحممة المحممة االفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكب.
الجزء األول  -المحكمة

الفصل األول  -أعضاء هيئة المحكمة
المادة 2

مدة الوالية
 .1يباشر القضاة المنتخبكف حديثا مياميـ إعتبا ار مف اليكـ األكؿ ألكؿ دكرة عادية تعقب انتخابيـ.
كيتعيف على القضاة المنتخبيف أف يؤدكا اليميف أك يصدركا اإلعالف الرسمي كفقا للمادة  4مف ىذا

النظاـ الداخلي قبؿ مباشرة أعماليـ.

 .2بغض النظر عف المادة الفرعية أعاله ،يظؿ األعضاء المنتيية كاليتيـ في مناصبيـ حتى يحيف كقت

استبداليـ؛ كبعد ذلؾ يستمركف في حضكر الجلسات إلي أف يتـ االنتياء مف جميع مراحؿ قضية ما
تمكف المحممة قد سبؽ بدأت مداكالتيا فييا باالستماع إلي إفادات شفيية بشأنيا قبؿ تاريخ

االستبداؿ.
المادة 3
األبسبيية

 .1يتمتع مافة أعضاء المحممة ،في ممارسة كظائفيـ ،بكضع متساك ،بغض النظر عف العمر ،تاريخ
االنتخاب أك مدة الخدمة.
 .2تمكف أسبقية أعضاء المحممة ،باستثناء ما ىك منصكص عليو في الفقرتيف  4ك 5مف ىذه المادة،
كفقا لتاريخ بدء مباشرتيـ لمياميـ كذلؾ عمال باحماـ المادة  2مف ىذا النظاـ الداخلي الحالي.

 .3تمكف األسبقية فيما بيف أعضاء المحممة الذيف يباشركف كاجبيـ في نفس التاريخ كفقا لألمبر سنا.
 .4يحتفظ عضك المحممة الذم يعاد انتخابو لكالية جديدة إثر انتياء مدة كاليتو السابقة ،بأسبقيتو.

Rules of Court

Page 3 of 36

 .5تمكف لرئيس كنائب رئيس المحممة ،خالؿ مدة كاليتيما ،األسبقية على جميع األعضاء اآلخريف في
المحممة.

 .6يطلؽ على عضك المحممة الذم يلي الرئيس كنائب الرئيس ،في ىذا النظاـ الداخلي الحالي "مبير
أعضاء المحممة "كذلؾ كفقا للفقرات السابقة .كاذا عجز ىذا العضك عف العمؿ ،يصبح العضك

الذم يليو في األسبقية كالقادر على القياـ بالعمؿ ،ىك "مبير أعضاء المحممة".
المادة 4

أداء اليمين اليانونية أو تيديم اإلعالن الربسمي
 .1عمال بالمادة  16مف البركتكمكؿ ،يؤدم مؿ عضك في المحممة اليميف القانكنية ناطقا بشمؿ رسمي

اإلعالف التالي" :أنا  ( ........يذمر إسـ القاضي مامال) أقسـ أك أعلف رسميا أف أقكـ بأداء ميامي
كممارسة سلطاتي معضك في المحممة شرؼ كتفاف كحياد مامؿ كبضمير حي كأف أحتفظ بسرية

المداكالت حتى بعد انتياء مدة كاليتي".

 .2يتـ أداء ىذا القسـ/االعالف في جلسة علنية مما في أقرب كقت مممف بعد انتخاب العضك ،كاف
أممف في جلسة علنية تعقد ليذا الغرض.

 .3يقكـ عضك المحممة الذم يعاد انتخابو بأداء اليميف/تقديـ اإلعالف لمرة ثانية إذا مانت كاليتو الجديدة
غير متصلة مباشرة بمدة كاليتو السابقة.
مادة 5

ابستياللية اليضاة
 .1كفقا ألحماـ المادة  18مف البركتكمكؿ ، ،ال يجكز ألم عضك مف أعضاء المحممة خالؿ مدة

كاليتيـ ،المشارمة في أم نشاط آخر ذم طبيعة مف شأنيا أف تؤثر على استقالليتيـ كحيادىـ أك

متطلبات مناصبيـ.
 .2اليجكز ألعضاء المحممة على كجو الخصكص ،تقلد أم مناصب سياسية أك دبلكماسية أك إدارية أك
العمؿ مستشاريف قانكنييف حمكمييف على المستكل الكطني.
 .3يتعيف على مؿ عضك في المحممة أف يبلغ المحممة عف أم أنشطة أخرل يضطلع بيا.
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مادة 6

االبستيالة
 .1في حالة استقالة عضك مف أعضاء المحممة ،يتعيف اشعار رئيس المحممة متابة بيذه االستقالة،
ليقكـ بدكره بإبالغ رئيس مفكضية االتحاد األفريقي باألمر ،كيصبح المقعد شاغ ار إثر إخطاره بيذا
األمر.
 .2في حالة ما إذا ماف العضك الذم قرر االستقالة ىك الرئيس ،فعليو أف يعلف ق ارره لنائب الرئيس الذم
يقكـ بإبالغ رئيس مفكضية االتحاد األفريقي باألمر كيبدأ سرياف مفعكؿ االستقالة كفقا للفقرة  1مف

ىذه المادة.

المادة 7

تعميق العضوية أو العزل
 .1عند تطبيؽ المادة  )1( 19مف البركتكمكؿ ،يقكـ الرئيس أك نائبو ،إذا اقتضت الظركؼ ذلؾ ،بإبالغ
عضك المحممة المعني برسالة خطية تشمؿ مافة األسباب كأية أدلة ذات صلة .كبعد ذلؾ ،تتاح لو،

مف خالؿ جلسة خاصة تعقدىا المحممة خصيصا لذلؾ الغرض ،فرصة القاء بياف يتضمف أم

معلكمات أك ايضاحات يرغب في تقديميا شفييا أك متابة ،كالرد على أم أسئلة تكجو لو  /ليا .كيتـ
عقد جلسة خاصة الحقا ،بدكف حضكر العضك المعني ،لبحث المسألة كيعرب فييا مؿ عضك مف
أعضاء المحممة عف رأيو .ثـ يتـ اللجكء إلي التصكيت إذا ما إقتضت الحاجة ذلؾ.

 .2يتـ إبالغ رئيس مفكضية اإلتحاد اإلفريقي بإم قرار يتخذ بشأف عزؿ أك تعليؽ عضكية أحد أعضاء
المحممة.

المادة 8

العجز عن حضور الجمبسات ،واإلعفاء أو التنحي
 .1على أم عضك مف أعضاء المحممة يعجز عف حضكر جلسة للمحممة بإبالغ الرئيس بذلؾ في
أقرب كقت مممف.

 .2كفقا للمادة  22مف البركتكمكؿ ،يمتنع عضك المحممة الذم ىك مف مكاطني دكلة طرؼ في قضية
ما ،عف حضكر الجلسات التي تعقد بشأف ىذه القضية.
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 .3يمتنع عضك المحممة أيضا عف المشارمة في الجلسات الخاصة بالقضايا التي تعتبر الدكلة التي
ينتمي إلييا طرفا فييا.

 .4ال يجكز ألم عضك في المحممة أف يشارؾ في نظر أية قضايا إذا:
أ)

عمؿ مف قبؿ مكميؿ أك مستشار أك محاـ ألم طرؼ في القضية أك عضكا في محممة كطنية
أك دكلية أك لجنة تحقيؽ أك بأم صفة أخرل؛

ب) مانت لو مصلحة شخصية في القضية بما في ذلؾ عالقة زكجية أك عالقة تتصؿ بالكالديف أك
أم فرد مقرب مف أسرتو أك عالقات شخصية أك مينية أك عالقة تبعية مع أم طرؼ مف

األطراؼ؛
ج) ماف قد أعرب عف أرائو علنا أك مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ أك متابة أك مف خالؿ أنشطة عامة
أك غيرىا مما يؤثر مف الناحية المكضكعية على حياده؛
د) تـ التشميؾ ،ألم سبب آخر ،كبطريقة مشركعة في استقالليتو كحياده.
 .5إذا ماف لدل العضك نيو التنحي ألم مف األسباب المذمكرة أعاله ،يتعيف عليو القياـ بإبالغ رئيس
المحممة الذم يعفي بدكره مثؿ ىذا القاضي مف المشارمة في القضية.
 .6في حاؿ التشمؾ في كجكد أحد مبررات التنحي الكاردة في ىذه المادة ،تستمع المحممة إلي العضك
المعني كتتـ المداكالت كتؤخذ األصكات بشأف المسألة في غيابو
الفصل الثاني  -منصبا الرئيس ونائب الرئيس
مادة 9

مدة الوالية
 .1ينتخب الرئيس كنائب الرئيس لمدة سنتيف ،كيجكز إعادة انتخابيما لمرة كاحدة فقط .غير أنو ال يجكز
ألم منيما أف يستمر في منصبو عندما لـ يعد عضكا في المحممة.
 .2تبدأ فترة كالية الرئيس كنائب الرئيس مف تاريخ بدء مدة كالية أعضاء المحممة المنتخبيف مف خالؿ
االنتخابات التي تجرل مؿ سنتيف ،كفقا لنص المادة  2مف ىذا النظاـ الداخلي.
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 .3يجرل انتخابات الرئيس كنائب الرئيس في التاريخ المذمكر أعاله اك بعده بقليؿ .كيستمر الرئيس أك
نائب المنتيية كاليتو ،إذا ماف ال يزاؿ عضكا في المحممة ،في القياـ بمياـ منصبو إلي أف يتـ إجراء

االنتخابات.
 .4إذا لـ يستمر الرئيس أك نائب الرئيس عضكا في المحممة ألم سبب مف األسباب ،قبؿ إنتياء مدة
كاليتو تنتخب المحممة خلفا لو للمدة المتبقية مف مدة كاليتو.
المادة 11
انتخابات

 .1إذا ظؿ الرئيس المنتيية كاليتو عضكا في المحممة حتى مكعد إجراء االنتخابات بشأف منصب

الرئيس ،فإنو يتكلى إجراء كادارة عملية االنتخاب .أما إذا لـ يعد الرئيس عضكا في المحممة أك عجز
عف العمؿ أك ترشح مرة ثانية للرئاسة ،فيتكلى عملية االنتخاب عندئذ عضك المحممة الذم يقكـ

بمياـ الرئيس كفقا للفقرة  1مف المادة  12مف ىذا النظاـ الداخلي.

 .2يتـ التصكيت عف طريؽ االقتراع السرم كذلؾ بعد أف يحدد عضك المحممة الذم يتكلى مياـ الرئاسة
عدد األصكات المطلكبة النتخاب مرشح ما.

 .3يعلف انتخاب العضك الذم يحصؿ على االغلبية المطلقة مف أصكات جميع قضاة المحممة .
 .4إذا لـ يحصؿ أم عضك مف أعضاء المحممة على األغلبية المطلقة المطلكبة خالؿ الجكلة األكلى

مف االقتراع ،ينسحب القاضي الذم يحصؿ على أقؿ عدد مف األصكات .إذا لـ يحصؿ أم مرشح
خالؿ االقتراع الثاني على األغلبية المطلكبة ،تجرل جكلة ثالثة بيف المرشحيف اللذيف حصال على

أمبر عدد مف األصكات .كيممف اجراء جكلة أك جكالت إضافية حتى يحصؿ أحد المرشحيف على
األغلبية المطلكبة .في حالة تعادؿ األصكات ،يتـ ترجيح العضك صاحب األسبقية كفقا ألحماـ المادة

 3مف ىذا النظاـ الداخلي.
 .5يباشر عضك المحممة الذم يتـ انتخابو رئيسا مياـ منصبو على الفكر.
 .6يتكلى الرئيس الجديد إجراء االنتخابات على منصب نائب الرئيس خالؿ نفس الجلسة أك في الجلسة
التالية .كتنطبؽ أيضا على ىذه االنتخابات أحماـ الفقرات مف  2إلي  5السابقة.
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المادة 11
المهام

 .1فيما يلي مياـ الرئيس:
تمثيؿ المحممة؛

أ)

ب) ترأس جلسات المحممة؛
ج)

تسيير أنشطة المحممة كاإلشراؼ على إدارتيا؛

د)

تعزيز أنشطة المحممة؛

ىػ)

تقديـ تقرير سنكم مفصؿ عف أنشطة المحممة كعف أنشطتو مرئيس إلي المحممة؛

ك)

كفقا للمادة  31مف البركتكمكؿ ،إعداد كتقديـ تقرير سنكم إلى مؤتمر اإلتحاد؛

ز)

القياـ بأم مياـ أخرل تسند إليو مف قبؿ المحممة بمكجب البركتكمكؿ أك بمقتضى ىذا النظاـ

الداخلي،

 .2يتكلى نائب الرئيس مساعدة الرئيس في أداء مياـ كظيفتو كينكب عنو في حالة عدـ القدرة على
شاغر ،أك بناء على طلبو.
ا
تصريؼ األعمؿ أكاذا ما أصبح المنصب
مادة 12

مماربسة المهام
 .1في حالة ما إذا أصبح منصب الرئيس شاغ ار أك عجز الرئيس عف تصريؼ العمؿ ،يجب أف يتكلى
ميامو نائب الرئيس .كعند غياب ىذا األخير يتكلى ميامو أقدـ عضك في المحممة.
 .2عند إعفاء الرئيس مف المشارمة في التداكؿ في قضية ما بمكجب أحماـ المادة  22مف البركتكمكؿ
كالمادة  8مف ىذا النظاـ الداخلي ،يكاصؿ القياـ بميامو مرئيس إلدارة مافة األمكر األخرل عدا ما

يتعلؽ بالقضية المتداكلة كينطبؽ الشيء نفسو على نائب الرئيس.
 .3يقكـ الرئيس باتخاذ التدابير الالزمة لضماف ممارسة الرئاسة لمياميا بإستمرار في مقر المحممة.
كفي حالة تغيبو ،يقكـ نائب الرئيس بممارسة ىذه المياـ ،ماداـ ذلؾ يتكافؽ مع البركتكمكؿ كمع

النظاـ الداخلي الحالي ،أما عند غياب نائب الرئيس فيتكلى مبير قضاة المحممة ىذه المياـ.
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 .4إذا قرر الرئيس االستقالة مف منصبو ،يبلغ ق ار ره خطيا إلى المحممة مف خالؿ نائب الرئيس ،كاذا
تعذر ذلؾ فمف خالؿ مبير القضاة في المحممة .كاذا قرر نائب الرئيس االستقالة مف منصبو ،فعليو

أف يبلغ الرئيس بق ارره.
المادة 13

التمثيل المنابسب لمنوع االجتماعي والنظم اليانونية الرئيبسية والتوزيع الجغرافي العادل لمناطق افريييا
عند إجراء االنتخابات أك القياـ بالتعيينات التي يحمميا ىذا الفصؿ كالجزء الثاني مف ىذا النظاـ
الداخلي ،ينتيج أعضاء المحممة ،ألقصى حد مممف ،سياسة تيدؼ إلى ضماف التمثيؿ المتكازف للجنسيف،
كالنظـ القانكنية الرئيسية كالتكزيع الجغرافي العادؿ للمناطؽ الرئيسية مف افريقيا.
الفصل الثالث  -األداء الداخمي لممحكمة
مادة 14

الدورات العادية
 .1تعقد المحممة أربع دكرات عادية في السنة ،تستمر مؿ منيا لنحك خمسة عشر يكما.
 .2تعقد جلسات المحممة في المكاعيد التي تحددىا المحممة خالؿ دكرتيا السابقة .كفي ظركؼ
استثنائية ،يجكز للرئيس ،بالتشاكر مع أعضاء المحممة اآلخريف ،تغيير مكاعيد جلسة ما.

 .3ينبغي أف يتضمف خطاب الدعكة تاريخ كمماف إنعقاد الدكرة كمدتيا ،كجدكؿ األعماؿ ،فضال عف أم

معلكمات أخرل ذات صلة .كترسؿ ىذه الرسالة إلى أعضاء المحممة خالؿ فترة ال تقؿ عف ثالثيف

( )30يكما على األقؿ قبؿ إنعقاد الدكرة.
المادة 15

الدورات االبستثنائية
 .1يجكز للرئيس بمبادرة منو أك بناء على طلب أغلبية أعضاء المحممة الدعكة إلي عقد دكرات
استثنائية.
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 .2ينبغي أف يتضمف خطاب الدعكة تاريخ كمماف إنعقاد الدكرة كمدتيا كجدكؿ أعماليا إلي جانب أم
معلكمات أخرل ذات صلة على أف يرسؿ الخطاب إلي أعضاء المحممة قبؿ إنعقاد الدكرة بخمسة
عشر يكما على األقؿ.
مادة 16

مكان انعياد الدورات
تعقد الدكرات عادة في مقر المحممة .غير أنو يجكز للمحممة ،كفقا للمادة  )1( 25مف البركتكمكؿ،
أف تعقد دكرتيا على أراضي أم دكلة عضك أخرل في االتحاد األفريقي.
مادة 17

النصاب اليانوني
 .1ينطبؽ النصاب القانكني الممكف مف سبعة ( )7قضاة المنصكص عليو في المادة  23مف
البركتكمكؿ على جميع جلسات المحممة.

 .2إذا لـ يمتمؿ النصاب القانكني في بداية جلسة ،يجب على الرئيس تأجيليا.
 .3إذا زاؿ النصاب القانكني خالؿ جلسة ما ،يقكـ الرئيس بتأجيليا.
المادة 18

المغات الربسمية ولغات العمل
 .1تمكف اللغات الرسمية للمحممة ىي نفس اللغات الرسمية لالتحاد األفريقي.
 .2تمكف لغات عمؿ المحممة ىي نفس لغات عمؿ االتحاد األفريقي .كمع ذلؾ ،يجكز للمحممة ،ملما
دعت الحاجة إلى ذلؾ ،إختيار لغة كاحدة أك أمثر مف ىذه اللغات لتمكف لغات العمؿ.
 .3بصرؼ النظر عف أحماـ الفقرتيف الفرعيتيف  1ك 2مف ىذه المادة ،يجكز للمحممة أف تسمح ألم
شخص يمثؿ أماميا بأف يستخدـ اللغة التي يختارىا ،كاذا ثبت أنو ال تتكافر لديو دراية مافية بأم لغة
مف اللغات الرسمية للمحممة.
 .4تحدد المحممة شركط االستعانة بالمترجميف الفكرييف كذلؾ تنفيذا للفقرة  3مف ىذه المادة.
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المادة 19

المماربسة اليضائية الداخمية والتعميمات اإلجرائية
يحمـ الممارسة القضائية الداخلية للمحممة الق اررات أك التحقيقات أك التعليمات اإلجرائية ذات الصلة

كذلؾ مع مراعاة أحماـ البركتكمكؿ كالنظاـ الداخلي للمحممة.

الجزء الثاني:

هيئة قمم المحكمة
مادة 21

تشكيل وتنظيم قمم المحكمة
 .1يتمكف قلـ المحممة مف رئيس قلـ المحممة كنائب رئيس قلـ المحممة كالعامليف الذم تحتاج الييـ
المحممة ألداء مياميا بفاعلية.

 .2تحدد المحممة ميفية تنظيـ قلـ المحممة.
 .3تقكـ المحممة بصياغة التعليمات الخاصة بقلـ المحممة.
 .4يمكف مكظفك قلـ المحممة خاضعيف للنظـ كاللكائح التي تضعيا المحممة.
مادة 21

تعيين رئيس قمم المحكمة ومدة واليته
 .1تعيف المحممة رئيسا لقلميا،
 .2ينبغي أف يتمتع المرشحكف لمنصب رئيس قلـ المحممة بالسمعة الطيبة كأف يمكنكا مف ذكم األخالؽ
السامية كتتكافر لدييـ المعرفة كالخبرة القانكنية كاالدارية كاللغكية الالزمة للقياـ بالمياـ التي يقتضييا

ذلؾ المنصب.
 .3يعيف رئيس قلـ المحممة لفترة كالية مدتيا خمس سنكات كيجكز إعادة تعيينو.
 .4تتـ عملية تعييف رئيس قلـ المحممة كفقا لإلجراءات التي تحددىا المحممة كتمشيا مع القكاعد
كالمعايير الخاصة باإلتحاد اإلفريقي.
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 .5تتضمف ملفات الترشيح جميع المعلكمات ذات الصلة بالمتقدـ بالطلب كخاصة المعلكمات المتعلقة
بالسف كالجنسية كالنكع االجتماعي كالمينة الحالية كالمؤىالت العلمية كمذلؾ المعرفة كالخبرة المطلكبة
كفقا للفقرة  2أعاله.

المادة 22

تعيين نائب رئيس قمم المحكمة ومدة واليته
 .1تعيف المحممة نائب رئيس قلـ المحممة.
 .2تطبؽ أحماـ المادة  21مف ىذا النظاـ الداخلي على تعييف نائب رئيس قلـ المحممة كمدة كاليتو.
المادة 23

أداء اليمين  /اإلعالن الربسمي
 .1يؤدم رئيس قلـ المحممة ،لدل البدء في مباشرتو لمياـ منصبو ،اليميف/اإلعالف التالي أماـ
المحممة" :أنا ( ...ينطؽ إسمو مامال) أقسـ/أعلف رسميا أف أقكـ بأداء ميامي مرئيس لقلـ المحممة

اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بمؿ إخالص كتمتـ كضمير ،كأف أحفظ سرية المعلكمات التي

أصؿ إلييا خالؿ قيامي بميامي ،كأف أراعي جميع أحماـ البركتكمكؿ كالنظاـ الداخلي للمحممة".

 .2عند مباشرة مياـ منصبو ،يؤدم نائب رئيس قلـ المحممة يمينا مماثلة أك يقكـ بإعالف مماثؿ أماـ
المحممة.

 .3يتـ تسجيؿ ىذا اليميف/اإلعالف في محاضر المحممة.
المادة 24

تعيين الموظفين اآلخرين في مكتب قمم المحكمة
 .1تعيف المحممة األعضاء اآلخريف بالشركط التي تحددىا كفقا للقكاعد المعمكؿ بيا في االتحاد
األفريقي .غير أنو يجكز أف يقكـ رئيس قلـ المحممة ببعض التعيينات في المناصب التي تحددىا

المحممة بشرط إقرار كمكافقة رئيس المحممة.

 .2يؤدم مؿ مكظؼ يعيف في قلـ المحممة ،لدل بدء مباشرتو لمياـ منصبو ،اليميف  /اإلعالف التالي
أماـ الرئيس ،في حضكر رئيس قلـ المحممة" :أنا ( ....يذمر إسمو مامال) أقسـ  /أعلف رسميا بأف
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أقكـ باداء المياـ المكملة إلي ممكظؼ في ممتب قلـ المحممة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب

بمؿ إخالص ككالء كضمير حي كأف أحفظ سرية المعلكمات التي أتحصؿ علييا خالؿ قيامي بمياـ
عملي كأف أراعي بدقة جميع أحماـ البركتكمكؿ كالنظاـ الداخلي للمحممة".
المادة 25

مهام رئيس قمم المحكمة
 .1يقكـ رئيس قلـ المحممة بمساعدة المحممة في ممارسة مياميا القضائية كيمكف مسؤكال عف اإلدارة
العامة لقلـ المحممة .مما يتكلى مسؤكلية اإلشراؼ على جميع عمليات كأنشطة ممتب قلـ المحممة.
 .2لدل اضطالعو بميامو ،فإف رئيس قلـ المحممة:
يقكـ كبالشمؿ الذم تحدده المحممة ،بحفظ قائمة عامة بجميع القضايا المدرجة كالمرقمة كفقا

أ.

لترتيب تسلـ قلـ المحممة لكثائؽ رفع الدعاكل القضائية أك طلبات اآلراء االستشارية؛
ب .يمثؿ القناة العادية للمراسالت الكاردة إلي المحممة أك الصادرة عنيا كخاصة المراسالت
كالطلبات كاإلخطارات كذلؾ بمكجب البركتكمكؿ كىذا النظاـ الداخلي مما يضمف سرعة التحقؽ
مف تاريخ صدكر كاستالـ ىذه الكثائؽ؛

ج.

يقكـ بارساؿ نسخ مف جميع الدعاكل كالكثائؽ اإلجرائية كمرفقاتيا إلي األطراؼ المعنية فكر
تسلميا؛

د.

يحضر بنفسو جلسات المحممة أك يرسؿ مف ينكب عنو رسميا كيمكف مسؤكال عف إعداد
محاضر ىذه الجلسات؛

ق.

يكقع على المحاضر المشار إلييا في الفقرة الفرعية (ت) أعاله؛

ك.

يفحص مؿ الكثائؽ المقدمة إلي المحممة للتأمد مف صحتيا كمطابقتيا لألصكؿ؛

ز.

يحفظ الختـ الرسمي للمحممة كجميع سجالتيا كمحفكظاتيا؛

ح.

يقكـ بجميع الترتيبات لتكفير الترجمة التحريرية كالفكرية إلي اللغات الرسمية التي تحتاج إلييا
المحممة كالتحقؽ منيا؛
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ط.

يمكف مسؤكال عف طباعة كنشر األحماـ التي تصدرىا المحممة كاآلراء االستشارية كاألكامر

القضائية كالمرافعات كالبيانات كمحاضر الجلسات العلنية في مؿ القضايا ،كذلؾ باإلضافة إلي
أم كثائؽ أخرل تأمر المحممة بنشرىا؛

م.

يزكد حمكمة الدكلة المضيفة كجميع الحمكمات األخرل المعنية بالمعلكمات الالزمة المتعلقة
باألشخاص المستحقيف بيف الحيف كاآلخر – بمكجب البركتكمكؿ أك أم إتفاقات ذات صلة –

للحصكؿ على إمتيازات أك حصانات أك تسييالت؛
ؾ.

يرسؿ الكثائؽ إلي أعضاء المحممة كالدكؿ األطراؼ كالي رئيس مفكضية اإلتحاد اإلفريقي
كمذلؾ ألجيزة االتحاد األخرل عند االقتضاء؛

ؿ.

يتعامؿ مع االستفسارات المتعلقة بالمحممة كعمليا؛

ـ.

يقكـ بإعداد مشركع المكازنة التقديرية للمحممة؛

ف.

يمكف مسؤكال عف اإلدارة السليمة لجميع حسابات المحممة كادارتيا المالية كفقا للقكعد المالية

المطبقة في االتحاد االفريقي كالنظـ المالية للمحممة؛

س .يساعد على االحتفاظ بالعالقات بيف المحممة كادارات مفكضية االتحاد االفريقي كاالجيزة
االخرل التابعة لالتحاد االفريقي؛

ع.

يضمف اتاحة المعلكمات الخاصة بالمحممة للحمكمات كالمحامـ الكطنية العليا كاالتحادات

المينية كالييئات العلمية كمدارس كمليات الحقكؽ ككسائؿ االعالـ الجماىيرية.

 .3يجكز للمحممة أف تسند إلي رئيس قلـ المحممة مياما اضافية اخرل؛
 .4يعمؿ رئيس قلـ المحممة لدل اضطالعو بميامو تحت تكجيو كرقابة كاشراؼ رئيس المحممة كيمكف
مسؤكال اماـ المحممة.

الجزء الثالث :االختصاص اليضائي لممحكمة
المادة 26

الوالية اليضائية /االختصاص
 .1كفقا للبركتكمكؿ ،يمكف للمحممة االختصاص في:
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أ)

تناكؿ جميع القضايا كالمنازعات التي ترفع إلييا سكاء تعلؽ األمر بتفسير كتطبيؽ الميثاؽ أك

البركتكمكؿ أك تعلؽ بأم صؾ قانكني آخر ذم صلة بحقكؽ اإلنساف صادقت عليو الدكؿ
المعنية؛

ب) التقدـ برام استشارم حكؿ ام مسالة قانكنية تتعلؽ بالميثاؽ اك بام صؾ ذم صلة بحقكؽ
االنساف شريطة اال يتعلؽ ىذا الرام بقضية مرفكعة اماـ اللجنة االفريقية لحقكؽ االنساف

كالشعكب

ج) محاكلة اللجكء الي تسكيات كدية في القضايا المرفكعة اماـ المحممة كذلؾ كفقا الحماـ الميثاؽ
د) تفسير ام حمـ صادر عف المحممة االفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكب
ق) مراجعة االحماـ الصادرة عف المحممة ذاتيا في ضكء أم ادلة جديدة كفقا للمادة  67مف ىذا
النظاـ الداخلي.
 .2في حالة ام خالؼ حكؿ ما اذا ماف للمحممة االختصاص في قضية ما ،تبت المحممة في المسألة.
الجزء الرابع :إجراء الخاصة اليضائية
الفصل األول :أحكام عامة
المادة 27

المراحل اإلجرائية
 .1تتمكف الدعكل القضائية اماـ المحممة مف اجراءات متابية كشفيية اذا اقتضى االمر
 .2يتمكف االجراء المتابي مف مراسلة المحممة االفريقية كاالطراؼ المعنية كمذلؾ اللجنة االفريقية عند

اللزكـ بطلبات تحريؾ الدعكل كالمذمرات كالمرافعات كالمالحظات كالردكد ،إف كجدت كمذلؾ جميع

المستندات كالكثائؽ الداعمة أك النسخ المكثقة كالمطابقة.
 .3تتمكف االجراءات الشفكية مف استماع المحممة الي ممثلي اال طراؼ اك الشيكد اك الخبراء اك ام
اشخاص اخريف تقرر المحممة االستماع الييـ.
مادة 28
التمثيل
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يحؽ لمؿ طرؼ في قضية ما أف يختار مف يمثلو أك يحصؿ على مساعدة مف مستشار قانكني اك

ام شخص اخر يقع عليو اختياره.

المادة 29

العالقات بين المحكمة والمجنة
.1
أ .عمال بالمادة  2مف البركتكمكؿ ،يتعيف على المحممة أف تجتمع مع اللجنة مرة كاحدة في السنة
على األقؿ ،كملما ماف ذلؾ ضركريا ،كذلؾ لضماف كجكد كاستمرار عالقة عمؿ جيدة بيف

المؤسستيف.

ب .تجتمع ىيئة ممتب المحممة مع ىيئة ممتب اللجنة ملما دعت الحاجة لذلؾ.
 .2كفقا للمادة  33مف البركتكمكؿ ،يتعيف على المحممة أف تتشاكر مع اللجنة ،حسب االقتضاء ،حكؿ
أم تعديؿ على ىذا النظاـ الداخلي ،أك حكؿ أية مسألة إجرائية ،تحمـ العالقة بيف المؤسستيف.
.3
أ.

يتعيف على اللجنة االفريقية لدل احالتيا ألم قضية إلي المحممة بمكجب المادة ( )1( 5أ) مف
البركتكمكؿ ،أف ترفؽ تقريرىا كمذا جميع المتستندات ذات الصلة؛

ب .يجكز للمحممة ،إذا لزـ األمر ،االستماع إلي كاحد أك أمثر مف المفكضيف بمساعدة مكظفيف
قانكنييف مف أمانة اللجنة ك/أك خبراء تقكـ اللجنة بإختيارىـ؛
ج .يجكز للمحممة أيضا ،إذا رأت ضركرة لذلؾ ،كبمكجب المادة  45مف النظاـ الداخلي ،االستماع

إلي الشخصية أكالمنظمة غير الحمكمية التي قدمت بالغا إلى اللجنة كفقا للمادة  55مف

الميثاؽ.
 .4كفقا للمادة  )1( 6مف البركتكمكؿ ،يتعيف على المحممة ،إذا ما قررت التماس رأم اللجنة حكؿ
مقبكلية طلب دعكل ما ،كجب علييا أف تحيؿ إلى اللجنة نسخة مف األقساـ ذات الصلة مف ملؼ

القضية ،مشيرة إلي اإلطار الزمني التي ترغب في الحصكؿ على ىذا الرأم خاللو.
.5

أ .يتعيف على المحممة إذا ما قررت إحالة قضية إلى اللجنة كفقا للمادة  )3( 6مف البركتكمكؿ،
أف ترسؿ إلى اللجنة نسخة ماملة مف مستنندات اإلجراءات كالمرافعات الخاصة بالدعكل
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مشفكعة تقرير مكجز؛ كيجكز للمحممة بناء على طلب اللجنة إحالة الملؼ األصلي للقضية

إلييا.

ب .يقكـ رئيس قلـ المحممة على الفكر بإخطار أطراؼ القضية بإحالة ملؼ القضية إلي اللجنة.
 .6يتعيف على المحممة ،قبؿ النظر في أم طلب تحريؾ دعكل ذم صلة ببالغ معركض أماـ اللجنة
كيرفعو أماميا شخص أك منظمة غير حمكميةما ،أف تتأمد مف أنو قد تـ سحب ىذا البالغ رسميا.
المادة 31

المصروفات اليضائية
ما لـ تقرر المحممة خالؼ ذلؾ ،يتحمؿ مؿ طرؼ مصركفات التقاضي الخاصة بو
المادة 31

المبساعدة اليانونية
كفقا للمادة  )2( 10مف البركتكمكؿ ،يجكز للمحممة أف تقرر ،تحقيقا للعدالة كضمف حدكد المكارد

المالية المتاحة ،تقديـ مساعدة قانكنية مجانية لطرؼ ما أك ندب مف يمثلو.
المادة 32

تعاون الدول
 .1يتعيف على الدكؿ األطراؼ في قضية ما التعاكف لضماف التنفيذ المامؿ لجميع اإلشعارات،

كاالخطارات كالمراسالت أك االستدعاءات كأكامر الحضكر المكجية إلى األشخاص المقيميف في

أراضييا أك الخاضعة الختصاصيا القضائي.
 .2تنطبؽ نفس القاعدة على أم إجراء تقرر المحممة القياـ بو أك أم أمر قضائي تتخذه تجاه دكلة
طرؼ في قضية ما.
 .3إذا ما تطلب تنفيذ أم إجراء منصكص عليو في الفقرات السابقة تعاكف أم دكلة أخرل ،يتعيف على
الرئيس االتصاؿ بالحمكمة المعنية للحصكؿ على مساعدتيا في ىذا الصدد.
الفصل الثاني :اإلجراءات الكتابية
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المادة 33

إمكانية المجوء إلى المحكمة /الوصول إلي المحكمة
 .1كفقا ألحماـ المادتيف  5ك )6( 34مف البركتكمكؿ ،يحؽ لألطراؼ التالية رفع القضايا أماـ المحممة:
اللجنة؛

أ.

ب .الدكلة الطرؼ التي قدمت طلبا إلي اللجنة؛
ج.

الدكلة الطرؼ التي قدمت شمكل ضدىا إلي اللجنة؛

د.

الدكلة الطرؼ التي تعرض أحد مكاطنييا النتياؾ حقكقو مإنساف؛

ىػ.

منظمة حمكمية دكلية أفريقية؛

ك.

أم شخص أك منظمة غير حمكمية تتمتع بصفة مراقب لدل اللجنة شريطة استيفاء متطلبات
المادة  )6( 34مف البركتكمكؿ.

 .2كفقا للمادة  )2( 5مف البركتكمكؿ ،يجكز لدكلة طرؼ لدييا مصلحة في قضية ما ،أف تقدـ طلبا إلى
المحممة ليسمح ليا باالنضماـ كفقا لإلجراءات المتبعة في المادة  53مف ىذا النظاـ الداخلي.
المادة 34

رفع الدعوى
 .1يسلـ المدعى (مقدـ الطلب) إلي قلـ المحممة ،نسخة كاحدة مف طلب تحريؾ الدعكل مضمنا مكج از
لكقائع القضية كالعناصر الخاصة باألدلة التي يعتزـ االستشياد بيا .ثـ يكقع المدعى أك مف يمثلو
على طلب تحريؾ الدعكل ،كيتعيف على قلـ المحممة استالـ الطلب كتقديـ إفادة بذلؾ.
 .2ينبغي أف يتضمف أم طلب قدـ إلي المحممة بيانات كاضحة حكؿ الطرؼ أك األطراؼ المدعية
كالطرؼ أك األطراؼ المدعى علييا .مما يجب أف يتضمف أيضا أسماء كعناكيف ممثلي المدعي.

 .3يجب أف يحرر الطلب بإحدل اللغات الرسمية للمحممة كترسؿ النسخة األصلية إلي قلـ المحممة.
 .4يجب أف يحدد الطلب االنتياؾ المزعكـ ،كالدليؿ على استنفاد سبؿ التقاضي المحلي أك ما يفيد إطالة
أمده بشمؿ غير طبيعي ،باإلضافة إلي اإلجراءات كاألكامر القضائية المتكقعة .كيجب أف تستكفي
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جميع الطلبات التي يقدميا االفراد كالمنظمات غير الحمكمية شركط القبكؿ المنصكص علييا في

المادة  56مف الميثاؽ كالمادة  40مف النظاـ الداخلي.

 .5يتعيف على أم مدعي ،سكاء أف تقدـ بالطلب باألصالة عف نفسو أك نيابة عف الضحية ،كيرغب في
الحصكؿ على تعكيض أك جبر ضرر عمال بالمادة  )1( 27مف البركتكمكؿ ،إدراج التماس أك طلب

التعكيض في طلب تحريؾ الدعكل كفقا للفقرة الفرعية  4أعاله .كيجكز لو أف يحدد مبلغ التعكيض
كاألدلة المتعلقة بو في كقت الحؽ كفي غضكف الفترة الزمنية التي تحددىا المحممة.

 .6يقكـ رئيس قلـ المحممة باعالف الطرؼ اآلخر بالطلب عبر البريد المسجؿ مع طلب االخطار
باالستالـ.

المادة 35

اإلبالغ بطمبات تحريك الدعوى
 .1فكر استالـ طلب تحريؾ دعكل مقدـ كفقا للمادتيف  (1) 5ك( )3مف المادة  5مف البركتكمكؿ ،يقكـ
رئيس قلـ المحممة بإرساؿ نسخة منو مع أم مرفقات إلى الرئيس كبقية أعضاء المحممة.

 .2ما لـ تقرر المحممة خالؼ ذلؾ ،يقكـ رئيس قلـ المحممة بإرساؿ نسخ مف الطلب إلي مؿ مف:
أ) الدكلة الطرؼ التي قدـ طلب تحريؾ الدعكل ضدىا كفقا للمادة  )6( 34مف ىذا النظاـ
الداخلي؛
ب) الدكلة الطرؼ التي تعرض أحد رعاياىا لالنتياؾ المزعكـ؛
ج) الدكلة الطرؼ التي قدـ بالغ ضدىا إلي اللجنة؛
د) اللجنة؛
ىػ) الشخصية المادية أك االعتبارية أك المياف القانكني أك المنظمة غير الحمكمية التي قدمت طلبا
إلي اللجنة بمكجب المادة  55مف الميثاؽ.
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 .3يقكـ رئيس قلـ المحممة باإلضافة إلي ذلؾ بإبالغ رئيس مفكضية االتحاد األفريقي ،كمف خاللو
المجلس التنفيذم لإلتحاد األفريقي ،كجميع الدكؿ األطراؼ األخرل في البركتكمكؿ ،بايداع ىذا

الطلب؛
 .4لدل القياـ بعلمية االبالغ كفقا للفقرتيف الفرعيتيف  2ك 3مف ىذه المادة ،يدعك رئيس قلـ المحممة مال
مف:
أ) الدكلة الطرؼ المدعى علييا إلي مكافاتيا في غضكف ثالثيف ( )30يكما مف استالـ الطلب،
بأسماء كعناكيف ممثلييا؛

ب) أم دكلة طرؼ أخرل قد ترغب في التدخؿ في إجراءات المرافعات بمكجب المادة  )2( 5مف
البركتكمكؿ ،بإبالغ رئيس قلـ المحممة بذلؾ ،في خالؿ الميلة الزمنية المنصكص عليو في

المادة 53؛
ج) قياـ اللجنة ،حيث ينطبؽ ،بمكافاة رئيس قلـ المحممة ،في غضكف ثالثيف ( )30يكما بأسماء
كعناكيف ممثلييا؛

المادة 36

تبسجيل ونيل المرافعات
 .1يتـ تسجيؿ جميع المرافعات التي يتسلميا رئيس قلـ المحممة كيرسؿ نسخا منيا إلي الطرؼ اآلخر..
 .2يتسلـ رئيس قلـ المحممة مع العلـ مافة الكثائؽ كالمستندات الخاصة بالمرافعات.

المادة 37

الفترة الزمنية المخصصة لرد المدعي عميه
تقكـ الدكلة الطرؼ المدعى علييا التي قدـ الطلب ضدىا بالرد عليو في غضكف ستيف ( )60يكما
كيجكز للمحممة ،عند االقتضاء ،تمديد الفترة.
إذا دعت الحاجة إلى ذلؾ ،منح تمديد الكقت.
المادة 38

تحريك الدعوى لعدم صحتها من الناحية الشكمية
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إذا رأت المحممة أنو ال يكجد أساس لطلب تحريؾ الدعكل مف الناحية الشملية ،فانيا تقكـ برفضو

مكضحة االسباب كدكف الحاجة إلي تحديد األطراؼ التي قد تمثؿ أماميا ،كذلؾ شريطة أف تبلغ جميع
األطراؼ بقرارىا كاألسباب كراء ذلؾ القرار.
المادة 39

النظر المبدئي في اختصاص المحكمة وفي قبول طمب تحريك الدعوى
 .1تقكـ المحممة ببحث مبدئي في اختصاصيا كفي قبكؿ طلب تحريؾ الدعكل كفقا للمادتيف  50ك56
مف الميثاؽ ،كالمادة  40مف ىذا النظاـ الداخلي.
 .2ك على ذلؾ ،يجكز للمحممة أف تطلب مف االطراؼ تقديـ مافة المعلكمات الخاصة بالحقائؽ كالكقائع
باالضافة الي أم مكاد أخرل ترل المحممة أنيا ذات صلة.
المادة 41

شروط قبول طمبات تحريك الدعوى
عمال بأحماـ المادة  56مف الميثاؽ التي تشير إلييا المادة  )2( 6مف البركتكمكؿ ،يجب أف تستكفي

الطلبات الشركط التالية:

 .1تحديد ىكية مقدـ الطلب بغض النظر عف طلبو كاالحتفاظ بسرية ىكيتو؛
 .2االمتثاؿ للقانكف التأسيسي لالتحاد كميثاؽ؛
 .3اال يحتكم على أم الفاظ ميينة أك مسيئة؛
 .4اال يستند حص ار على أخبار تـ نشرىا مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ الجماىيرم؛
 .5أف يقدـ بعد استنفاد سبؿ التقاضي المحلي ،إف كجدت ،إال إذا أرتأت المحممة أف أجراءات التقاضي
قد استطالت بشمؿ غير طبيعي؛

 .6أف يقدـ الطلب في غضكف فترة زمنية معقكلة تسرم مف تاريخ استنفاد سبؿ التقاضي المحلي أك مف
التاريخ الذم تحدده المحممة لبدء سرياف الفترة الزمنية منذ كقت اللجكء الييا؛
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 .7اال يتعلؽ بأم قضية سبؽ تسكيتيا كفقا لمبادئي ميثاؽ األمـ المتحدة ،أك القانكف التأسيسي لالتحاد
األفريقي ،أكأحماـ الميثاؽ أك أم صؾ قانكني آخر خاص باالتحاد األفريقي.
المادة 41

ايداع الوثائق والمبستندات
يجكز للمحممة ،قبؿ بدء أك أثناء التداكؿ ،أف تدعك األطراؼ إلى تقديـ أم كثيقة أك كثائؽ أك
إيضاحات ذات صلة .على أف تحاط المحممة علما بأم رفض لالمتثاؿ لطلبيا ىذا.
الفصل الثالث :المرافعات الشفوية
المادة 42

تحديد تاريخ جمبسة االبستماع
عندما تمكف القضية جاىزة لعقد جلسات االستماع ،يقكـ الرئيس ،بعد التشاكر مع األطراؼ أك ممثلي
اللجنة ،بتحديد تاريخ جلسة االستماع .كيقكـ رئيس قلـ المحممة بإخطارىـ بيذا القرار كفقا لذلؾ.
مادة 43

عمنية جمبسات االبستماع
.1

تنظر المحممة في القضايا في جلسات علنية.

 .2كمع ذلؾ ،يجكز للمحممة ،مف تلقاء نفسيا أك بناء على طلب أحد األطراؼ ،عقد جلسات استماع
مغلقة إذا إرتأت أف ىناؾ خط ار على اآلداب العامة كالنظاـ العاـ.
 .3يتعيف على المحممة حاؿ اصدارىا ألمر يقضي بعدـ إجراء المرافعات في جلسات علنية أف تتقدـ
بالدكافع كراء ذلؾ القرار كفقا للفقرة الفرعية  2مف ىذه المادة كيسمح لألطراؼ أك ممثلييـ القانكنييف

بحضكر الجلسات المغلقة كتقكـ المحممة باالستماع الييـ.
المادة 44

إدارة جمبسات االبستماع
يقكـ رئيس المحممة أك القاضي الذم يحؿ محلو بادارة جلسة االستماع .كيحدد ترتيب أخذ الملمة

بالنسبة لممثلي األطراؼ كعند اللزكـ لممثلي اللجنة.
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المادة 45

إجراءات التحييق اليضائي
 .1يجكز للمحممة ،مف تلقاء نفسيا ،أك بناء على طلب أحد األطراؼ ،أك مف ممثلي اللجنة ،عند

االقتضاء ،الحصكؿ على أم دليؿ مف شأنو إلقاء الضكء على حقائؽ القضية .كيجكز للمحممة ،مف
جملة أمكر أخرل ،أف تقرر االستماع إلي أم شخص يممف أف يساعدىا مف خالؿ شيادتو أك أقكالو
أك إفادتو على القياـ بميمتيا ،سكاء ماف ىذا الشخص شاىدا أك خبير أك بأم صفة أخرل.

 .2يجكز للمحممة أف تطلب مف أم شخص أك مؤسسة تختارىا جمع معلكمات أك اإلعراب عف رأم أك
تقديـ تقرير إلييا بشأف أم نقطة محددة.

 .3يجكز للمحممة ،في أم كقت أثناء المداكالت ،أف تملؼ كاحدا أك أمثر مف أعضائيا إلجراء تحقيؽ،
أك القياـ بزيارة إلى المكقع أك الكصكؿ إلي األدلة بأم طريقة أخرل.
المادة 46

الشهود ،والخبراء وغيرهم من األشخاص اآلخرين
 .1يقكـ رئيس قلـ المحممة باستدعاء أم شاىد أك خبير أك أم شخص آخر تقرر المحممة االستماع
إليو.

 .2يقكـ مؿ شاىد ،بعد التحقؽ مف ىكيتو ،كقبؿ اإلدالء بشيادتو ،بحلؼ اليميف القانكنية على النحك
التالي:

"أقسـ أف أقكؿ الحؽ كال شيئ سكل الحؽ"....
"اك أعلف رسميا كبشرفي كضمير بأنني سكؼ أقكؿ الحؽ ،مؿ الحؽ ،كال شيء سكل الحؽ ".ك يؤخذ
علـ بأداء الشاىد للقسـ أك اإلعالف الرسمي.

 .3يقكـ أم خبير كبعد التحقؽ مف ىكيتو كقبؿ قيامو بالميمة ،بحلؼ اليميف القانكنية أك يقدـ اإلعالف
الرسمي التالي:

"أقسـ  /أعلف رسميا بأف أقكـ بالمياـ الملقاة على عاتقي حسبما يمليو على ضميرم كبمؿ شرؼ
كاخالص".
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ك يجب تسجيؿ اليميف أك اإلعالف الرسمي.
 .4يتـ أداء اليميف أك اإلعالف المشار إلييما في الفقرتيف الفرعيتيف  2ك 3أماـ المحممة.
 .5تبت المحممة في أم طعف ناجـ عف اعتراض تقدـ بو شاىد أك خبير.
المادة 47

األبسئمة التي طرحت أثناء جمبسات االبستماع
 .1يجكز للرئيس أك القاضي الذم يحؿ محلو أك أم قاض آخر أف يطرح أسئلة على ممثلي األطراؼ،
كعند االقتضاء ،على ممثلي اللجنة ،كالشيكد ،كالخبراء ،كغيرىـ مف األشخاص الذيف يمثلكف أماـ

المحممة.

 .2يجكز لممثلي األطراؼ أك لممثليي اللجنة استجكاب الشيكد كالخب ارء كغيرىـ مف األشخاص الذيف
يمثلكف أماـ المحممة كيجكز أف يخضع االشخاص المشار إلييـ في ىذه الفقرة لالستجكاب كاعادة

االستجكاب.

المادة 48

المحضر الحرفي الخاص بجمبسات االبستماع
 .1يمكف رئيس قلـ المحممة مسؤكال عف إعداد المحضر الحرفي الخاص بمؿ جلسة إستماع .كيجب أف
يتضمف المحضر الحرفي ما يلي:
أ) تشميؿ المحممة خالؿ جلسة االستماع؛
ب) قائمة األشخاص الذيف مثلكا أماـ المحممة؛
ج) نصكص البيانات كاألقكاؿ كاألسئلة المطركحة كاالجابات علييا؛
د) نص أم قرار صادار عف المحممة خالؿ جلسة االستماع .
 .2يتسلـ ممثلك األطراؼ ،كممثلك اللجنة ،إذا ما إقتضى األمر ،نسخة مف المحضر الحرفي للمرافعات
كالبيانات كاألقكاؿ أك األدلة ،كشيادة الشيكد لمي يتممنكا ،تحت إشراؼ رئيس قلـ المحممة ،إجراء

التصحيحات ،شريطة أف ىذه التصكيبات ال تؤثر على معنى كجكىر ما قيؿ .كيحدد رئيس قلـ

المحممة الميلة الزمنية المتاحة ليذا الغرض.
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 .3يكقع مؿ مف الرئيس كرئيس قلـ المحممة ،على المحضر الحرفي بعد تصكيبو كيشمؿ عندئذ صكرة
صادقة كأصيلة للمداكالت كتمكف ليا الحجية.

المادة 49

تبسجيل مداوالت جمبسات االبستماع
تسجؿ مداكالت جلسة االستماع كيتـ حفظ ىذه التسجيالت في محفكظات المحممة.
المادة 51

األدلة الجديدة
ال يجكز ألم طرؼ تقديـ أدلة إضافية بعد إغالؽ باب المرافعات إال بإذف مف المحممة.
الفصل الرابع :إجراءات خاصة
المادة 51

التدابير المؤقتة
 .1كفقا للمادة  )2( 27مف البركتكمكؿ ،يجكز للمحممة ،بناء على طلب أحد األطراؼ أك اللجنة أك مف
تلقاء نفسيا ،أف تبلغ األطراؼ بأم تدبير مؤقت أك إجراءات تحفظية ترل ضركرة إتخاذىا لمصلحة

األطراؼ أك تحقيقا للعدالة.

 .2يجكز للرئيس في الحاالت الطارئة أف يدعك لعقد دكرة استثنائية للمحممة مي تقرر بشأف التدابير
الكاجب اتخاذىا .كيجكز لو ،في ىذا الصدد ،أف يتعرؼ ،كبمؿ الكسائؿ المكثكؽ بيا ،على كجيات
نظر األعضاء غير الحاضريف.

 .3تقكـ المحممة بإبالغ أطراؼ القضية ،كاللجنة ،كمؤتمر االتحاد كالمجلس التنفيذم كمفكضية االتحاد
االفريقي بالتدابير المؤقتة أك اإلجراءات التحفظية المشار إلييا أعاله التي تـ إتخاذىا.

 .4تقكـ المحممة لعدل عرض تقريرىا السنكم أماـ المؤتمر ،عمال بالمادة  31مف البركتكمكؿ ،باإلشارة
إلي اإلجراءات التحفظية المؤقتة التي أمرت بيا خالؿ الفترة قيد االستعراض .كفي حالة عدـ االمتثاؿ

ليذه التدابير مف قبؿ الدكلة المعنية ،تتقدـ المحممة بمافة التكصيات التي تراىا مناسبة.

 .5يجكز للمحممة أف تطلب مف األطراؼ تزكيدىا بالمعلكمات عف أم مسألة تتعلؽ بتنفيذ التدابير
المؤقتة أك اإلجراءات التحفظية التي اتخذتيا.
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المادة 52

الدفوع األولية
 .1يجكز ألم طرؼ تسلـ إشعار بطلب تحريؾ الدعكل ،التقدـ بدفكع إبتدائية على عنصر أك أمثر مف
عناصر الطلب.

 .2يجب التقدـ بالدفكع اإلبتدائية قبؿ إنتياء الميلة التي تحددىا المحممة لقياـ الطرؼ الذم يعتزـ التقدـ
بالدفكع بتسليـ المذمرة األكلى

 .3ال يؤدم التقدـ بالدفكع اإلبتدائية إلي تعليؽ المرافعات حكؿ القضية مف حيث المكضكع ،كذلؾ ما لـ
تقرر المحممة ذلؾ التعليؽ.ك على أم حاؿ تبت المحممة في تلؾ الدفكع أك تضميا لحيف البت في

القضية مف حيث المكضكع.

 .4تتضمف عريضة االفتتاح عرضا للحقائؽ كالكقائع كاألسس القانكنية كالخالصات كالنتائج كحافظة
الكثائؽ الداعمة إف كجدت .كتحدد أم أدلة ينكم الطرؼ االستناد إلييا ،مما ترفؽ نسخا معتمدة طبؽ

األصؿ مف جميع الكثائؽ الداعمة.
 .5في حالة قياـ طرؼ ما بالتقدـ بدفكع إبتدائية ،تدعك المحممة الطرؼ اآلخر للرد كتقديـ مالحظاتو

متابيا .كيجكز للمحممة ،قبؿ البت في المسألة ،أف تطلب مف األطراؼ تقديـ مالحظات تمميلية

ممتكبة.
 .6يجكز للمحممة ،قبؿ البت في الدفع اإلبتدائي ،أف تقكـ مف تلقاء نفسيا ،أك بناء على طلب أحد
األطراؼ ،بعقد جلسة إستماع إذا رأت ضركرة لذلؾ.
 .7تبت المحممة في الدفع اإلبتدائي مف خالؿ إصدار حمـ مسبب.
المادة 53
التدخل

 .1يقدـ طلب اإلذف بالتدخؿ ،كفقا للمادة (2) 5مف البركتكمكؿ ،كيكدع في أقرب كقت مممف ،كعلى
أية حاؿ ،قبؿ إقفاؿ باب المرافعات الخطية.
 .2يحتكل الطلب على إسماء ممثلي المدعي ،كيحدد القضية قيد البحث كيكضح ما يلي:
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أ .الفائدة القانكنية ذات الصلة في إعتقاد الدكلة المتقدمة بطلب التدخؿ؛
ب .اليدؼ المحدد مف التدخؿ؛
ج .أساس الكالية القضائية الذم ترل الدكلة المتقدمة بطلب التدخؿ أنو قائـ بينيا كبيف األطراؼ
في القضية.

 .3يتضمف الطلب حافظة الكثائؽ الداعمة كالمرفقة بو كذلؾ باإلضافة إلي الدكافع كالمبررات كراء طلب
التدخؿ.

 .4تسلـ النسخ المكثقة طبؽ األصؿ مف طلب إذف التدخؿ مباشرة إلي األطراؼ التي يحؽ ليا إبداء
مالحظاتيا متابة في غضكف فترة زمنية تحددىا المحممة أك الرئيس .كاذا لـ تمف ىيئة المحممة في
طكر اإلنعقاد ،يتكلى رئيس قلـ المحممة إرساؿ نسخة مف طلب التدخؿ إلي أم مياف آخر معني

منصكص عليو كرد ذمره في المادة  35مف ىذا النظاـ الداخلي.
 .5إذا قررت المحممة أف الطلب مقبكؿ ،تحدد ميلة زمنية تقدـ خالليا الدكلة المتدخلة مالحظاتيا

متابة ،ثـ يقكـ رئيس قلـ المحممة بإرساليا إلى أطراؼ القضية ،التي يحؽ ليا الردمف خالؿ ابداء

مالحظاتيا متابة في غضكف الميلة الزمنية التي تحددىا المحممة
 .6يحؽ للدكلة المتدخلة ،خالؿ اإلجراءات الشفكية ،إف كجدت ،تقديـ مالحظاتيا حكؿ طلب التدخؿ
مف حيث المكضكع
المادة 54

ضم اليضايا والمرافعات
يجكز للمحممة أف تقكـ ،مف تلقاء نفسيا أك بناء على طلب مف أحد األطراؼ ،كخالؿ أم مرحلة مف
مراحؿ المرافعات ،باصدار أمر بضـ القضايا المرتبطة ببعضيا البعض كذلؾ إذا ماف ىذا اإلجراء مالئما

ككاقعيا كقانكنيا.

مادة 55

األحكام الغيابية
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 .1يجكز للمحممة أف تقكـ ،مف تلقاء نفسيا أك بناء على طلب الطرؼ اآلخر ،في حالة عدـ حضكر
أحد األطراؼ أك إمتناعو عف الدفاع عف نفسو  ،بإصدار حمـ غيابي ،بعد التأمد مف أف الطرؼ

المتغيب عف الحضكر قد تسلـ رسميا اإلخطار بالدعكل كمذا مافة المستندات ذات الصلة

باإلجراءات القضائية.

 .2يتعيف على المحممة ،قبؿ االستجابة لطلب الطرؼ اآلخر الحاضر أماميا ،أف تتأمد أكال مف
اختصاصيا في القضية ،كأف الطلب مقبكؿ كأف نتائج الحمـ تستند إلي أساس سليـ كاقعا كقانكنا.
المادة 56

التبسوية الودية خارج نطاق المحكمة
 .1يجكز لألطراؼ في قضية تسكية نزاعيما كديا في أم كقت قبؿ قياـ المحممة بالنطؽ بالحمـ.
 .2يجب إبالغ المحممة عف أم تسكية بيف األطراؼ ،كيقتصر حمميا في ىذه الحالة على بياف مكجز
حكؿ الحقائؽ كالحؿ الذم تـ التكصؿ إليو.

 .3كمع ذلؾ ،يجكز للمحممة ،إعماال لسلطتيا التقديرية كفقا البركتكمكؿ ،أف تقرر المضي قدما في
القضية على الرغـ مف إشعارىا بالتسكية الكدية.

المادة 57

التبسوية الودية تحت إشراف المحكمة
 .1يجكز للمحممة ،عمال بالمادة  9مف البركتكمكؿ،أف تسعى إلي تحقيؽ تسكية كدية للقضايا المعركضة
أماميا .كتحقيقا ليذه الغاية ،يجكز ليا االتصاؿ باالطراؼ كاتخاذ التدابير المناسبة لتيسير التسكية

الكدية للنزاع ،على أساس احتراـ حقكؽ اإلنساف كالشعكب على النحك الذم يقره الميثاؽ.

 .2تتسـ المفاكضات الرامية إلي التكصؿ إلي تسكية كدية بالسرية كذلؾ دكف اإلضرار بالمالحظات التي

تتقدـ بيا االطراؼ في إطار المرافعات كاإلجراءات القضائية .كال ينبغي اإلشارة ،مف خالؿ المرافعات
أماـ المحممة ،إلي أم مراسالت متابية أك بيانات شفكية أك أم عرض أك تنازؿ يتـ االتفاؽ عليو

خالؿ تلؾ المفاكضات.
 .3تصدر المحممة في حالة التكصؿ إلي تسكية كدية لقضية ما ،حمما يقتصر على بياف مكجز يتناكؿ
الحقائؽ كالحؿ الذم تـ التكصؿ إليو.
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 .4إال أنو يجكز للمحممة ،في اطار المسؤكليات الملقاة على عاتقيا بمكجب البركتكمكؿ ،أف تقرر
مكاصلة النظر في القضية بغض النظر عف إخطارىا بالتسكية الكدية.
المادة 58

التنازل عن الدعوى
إذا ما قاـ مقدـ الطلب بابالغ رئيس قلـ المحممة عف نيتو في عدـ المضي قدما في القضية ،يتـ

ابالغ المحممة بذلؾ كتقكـ بشطب القضية مف قائمة الدكر .كمف الضركرم الحصكؿ على مكافقة الدكلة
المدعى علييا إذا ما مانت قد بدأت أم عمؿ إجرائي في تاريخ تسلـ قلـ المحممة ليذا التنازؿ.
الفصل الخامس :األحكام الصادرة عن المحكمة
المادة 59

قرار المحكمة
 .1تقكـ المحممة بعد االنتياء مف دراسة القضية بإختتاـ المناقشات كالمرافعات للتداكؿ كاصدار الحمـ.
 .2تصدر المحممة قرارىا في غضكف تسعيف ( )90يكما مف تاريخ االنتياء مف المداكالت.
المادة 61

مداوالت المحكمة
 .1تجرل مداكالت المحممة في جلسة خاصة كتظؿ سرية.
 .2يشارؾ في مداكالت المحممة فقط القضاة الذيف ىـ أعضاء في الفريؽ الذم إستمع إلي القضية.
 .3يتخذ قرار المحممة بأغلبية األعضاء الحاضريف.
 .4في حالة تعادؿ األصكات ،يمكف للرئيس أك القاضي الذم يحؿ محلو الصكت المرجح.
 .5يجكز ألم عضك مف أعضاء المحممة شارؾ في دراسة القضية كاالستماع إلي المرافعات أف يتقدـ
برأم منفصؿ أك مخالؼ.
المادة 61
الحكم
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 .1كفقا للمادة  )6( 28مف البركتكمكؿ ،يبيف أم حمـ يصدر عف المحممة األسباب التي استند إلييا.
 .2يتضمف الحمـ أسماء القضاة الذيف شارمكا في المداكالت.
 .3يكقع جميع القضاة على الحمـ كيصدؽ عليو مؿ مف الرئيس أك القاضي الذم يحؿ محلو كرئيس
قلـ المحممة .كيجب أف يتلى الحمـ في جلسة مفتكحة علنية بحضكر األطراؼ بعد إبالغيـ بشمؿ
رسمي.
 .4مع مراعاة المادة  )3( 28مف البركتكمكؿ ،يمكف الحمـ الصادر عف المحممة نيائيا.
 .5يمكف الحمـ الصادر عف المحممة ملزما لألطراؼ المتنازعة.
مادة 62

مضمون الحكم
يتضمف الحمـ ما يلي:
أ)

تاريخ النطؽ بالحمـ؛

ب) أسماء األطراؼ؛
ج) أسماء ممثلي األطراؼ؛
د) ملخص لإلجراءات التي تـ إتباعيا؛
ق) عرض للمذمرات كالبيانات الختامية لألطراؼ ،كاذا لزـ األمر ،لممثلي اللجنة؛
ك) بياف كقائع القضية؛
ز) األسس كالدكافع القانكنية؛
ح) منطكؽ الحمـ؛
ط) القرار ،حكؿ الرسكـ كالمصركفات ،إف كجد؛
م) عدد القضاة يشملكف األغلبية؛
ؾ) تحديد النص الذم تمكف لو الحجية.
المادة 63

الحكم بالتعويض وجبر الضرر
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تبت المحممة في طلب التعكيض المقدـ كفقا ألحماـ المادة  )5( 34مف ىذا النظاـ الداخلي ،كذلؾ

في نفس الحمـ الصادر بشأف إنتياؾ حؽ مف حقكؽ اإلنساف كالشعكب ،كاذا ما اقتضت الظركؼ فبحمـ
منفصؿ.
المادة 64

اإلخطار بالحكم
 .1كفقا للمادة  29مف البركتكمكؿ ،يتعيف على المحممة حسب األصكؿ إخطار أطراؼ القضية ،كاللجنة
كالمؤتمر ،كمفكضية االتحاد األفريقي كأم شخص أك مؤسسة أخرل معنية بالقضية ،بالحمـ بكاسطة

نسخ طبؽ األصؿ مكثقة كمصدقة.

 .2يتـ إخطار المجلس التنفيذم بالحمـ كىك يراقب تنفيذه نيابة عف المؤتمر.
 .3يتـ حفظ النسخة األصلية مف الحمـ ،مكقعة كمختكمة ،في أرشيؼ المحممة.
المادة 65

نشر الحكم
تنشر األحماـ النيائية الصادرة عف المحممة كفقا للمادة ( )2( 25ط) ،مف ىذا النظاـ كذلؾ تحت إشراؼ
رئيس قلـ المحممة.
المادة 66

طمب تفبسير حكم ما
 .1يجكز ألم طرؼ كفقا للمادة  )4( 28مف البركتكمكؿ ،أف يطلب إلي المحممة تفسير الحمـ في
غضكف اثني عشر شي ار مف تاريخ النطؽ بالحمـ ،كذلؾ بغرض تنفيذه ما لـ تقرر المحممة خالؼ

ذلؾ ،تحقيقا للعدالة؛

 .2يسلـ الطلب إلي رئيس قلـ المحممة كيشار بكضكح إلي النقطة أك النقاط الكاردة في منطكؽ الحمـ
التي تحتاج إلي تفسير.

 .3يرسؿ رئيس قلـ المحممة ،بناء على تعليمات مف المحممة ،طلب التفسير إلى جميع األطراؼ

األخرل المعنية كيطلب منيا التقدـ بمالحظاتيا متابة ،إف كجدت ،في غضكف الميلة الزمنية التي
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يحددىا الرئيس .كيقكـ الرئيس أيضا بتحديد تاريخ إنعقاد جلسة اإلستماع إذا ما قررت المحممة عقد

جلسة لذلؾ الغرض .كتفصؿ المحممة في الطلب مف خالؿ إصدار حمـ.

 .4تتمكف ىيئة المحممة التي ستنظر في طلب التفسير مف نفس القضاة الذيف تداكلكا كاصدركا حمما في
القضية مف حيث المكضكع .اال أنو يتـ إستبداؿ أم قاض لال يتممف مف المشارمة.

 .5ال يؤدم طلب التفسير إلي تأجيؿ تنفيذ الحمـ ما لـ تقرر المحممة خالؼ ذلؾ.

المادة 67

طمب مراجعة /إعادة النظر في الحكم
 .1يجكز ألم طرؼ أف يطلب مف المحممة ،عمال بالمادة  )3( 28مف البركتكمكؿ ،مراجعة حمميا في
حالة ظيكر أدلة لـ يمف على علـ بيا كقت صدكر الحمـ .كيقدـ طلب المراجعة ىذا في في غضكف

ستة ( )6أشير مف تاريخ إطالع الطرؼ على تلؾ األدلة.

 .2يكضح الطلب الحمـ المطلكب مراجعتو ،كيحتكم على البيانات الالزمة الستيفاء الشركط المنصكص
علييا في الفقرة  1مف ىذا النظاـ الداخلي ،كيمكف مرفقا بيا نسخة مف جميع الكثائؽ الداعمة ،كيتـ

تسليـ الطلب كمرفقاتو إلي قلـ المحممة.

 .3يقكـ رئيس قلـ المحممة ،بناء على تعليمات المحممة ،بإرساؿ نسخة مف الطلب إلي جميع األطراؼ

المعنية كيدعكىا للتقدـ بمالحظاتيا متابة – إف كجدت -في غضكف الفترة الزمنية التي يحددىا
الرئيس .مما يحدد الرئيس أيضا تاريخ إنعقاد جلسة اإلستماع إذا قررت المحممة عقد جلسة ليذا

الغرض .كتبت المحممة في قبكؿ الطلب مف خالؿ إصدار حمـ بيذا الشأف.
 .4إذا قررت المحممة قبكؿ ىذا الطلب ،تقكـ بعد التشاكر مع األطراؼ بتحديد الفترة الزمنية الالزمة
لجميع اإلجراءات كالمرافعات الالحقة حكؿ مكضكع الطلب.
 .5ال يؤدم طلب المراجعة إلي تأجيؿ تنفيذ الحمـ ،ما لـ تقرر المحممة بخالؼ ذلؾ.
المادة 68
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طمب فتوى /الحصول عمى رأي إبستشاري
 .1يجكز لدكلة عضك أك االتحاد األفريقي ،أك أم جياز مف أجيزة االتحاد األفريقي أك منظمة إفريقية
معترؼ بيا مف قبؿ االتحاد األفريقي طلب الحصكؿ على رأم إستشارم كفقا للمادة  4مف

البركتكمكؿ .كينبغي أف يتعلؽ ىذا الطلب بمسائؿ قانكنية كيكضح بدقة النقاط الخاصة التي يسعى
إلي الحصكؿ على رأم المحممة بشأنيا.

 .2يجب أف يحدد أم طلب بشأف الحصكؿ على فتكل أك رأم إستشارم ،أحماـ الميثاؽ أك أم صؾ مف

الصمكؾ الدكلية األخرل المتعلقة بحقكؽ اإلنساف الذم تـ التقدـ بطلب الرأم االستشارم حكلو،
كالظركؼ المؤدية إلي الطلب كأسماء كعناكيف ممثلي الميانات المتقدمة بالطلب.

 .3ال ينبغي أف يتعلؽ مكضكع طلب الرأم االستشارم بطلب معركض على اللجنة.
المادة 69

اإلبالغ بطمب الحصول عمى رأي ابستشاري
يقكـ رئيس قلـ المحممة ،إثر إستالـ طلب الرأم االستشارم ،بإرساؿ نسخة منو إلي الدكؿ األعضاء
كالي اللجنة باإلضافة إلي أم مياف معني آخر.
المادة 71

المالحظات الكتابية
 .1تحدد المحممة ميلة زمنية لتقكـ الدكؿ األطراؼ كأم مياف آخر معني بتقديـ مالحظاتيا متابة.
 .2يجكز لجميع الدكؿ األطراؼ تقديـ مالحظاتيا متابة حكؿ المسائؿ المثارة في الطلب ،كيجكز
للمحممة السماح ألم مياف آخر ميتـ باألمر القياـ بنفس الشئ.
المادة 71

المرافعات الشفوية
تقرر المحممة بعد فحص المالحظات المتابية ،ما إذا ماف ىناؾ حاجة لمرافعات شفيية ،كاف تقرر

ذلؾ ،تحدد المحممة مكعد إنعقاد جلسة االستماع ىذه.
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مادة 72

تطبيق األحكام المتعمية باإلجراءات الخاصة بالمنازعات
تقكـ المحممة بتطبيؽ أحماـ الجزء الرابع مف ىذا النظاـ الداخلي ،مع ما يلزـ مف تعديالت كحيثما تراىا

مناسبة كمقبكلة.

المادة 73

فتوى /الرأي االبستشاري
 .1يتـ النطؽ بالرأم االستشارم في جلسة علنية .غير أف المحممة قد تقرر خالؼ ذلؾ إذا ما اقتضت
الظركؼ.

 .2كفقا للمادة  )2( 4مف البركتكمكؿ ،يمكف الرأم االستشارم للمحممة مسببا كيحؽ ألم قاض شارؾ
في النظر في طلب الحصكؿ على رأم إستشارم التقدـ برأم منفصؿ أك مختلؼ.
 .3ترسؿ نسخة مف الرأم اإلستشارم إلي الدكؿ األعضاء كالي اللجنة كالي أم طرؼ معني آخر.
الجزء البسادس :األحكام الختامية
المادة 74
التعديالت

 .1يحؽ للمحممة كحدىا تعديؿ ىذا النظاـ الداخلي.
 .2يقدـ أم مقترح بتعديؿ أم حمـ مف أحماـ النظاـ الداخلي متابة إلي الرئيس الذم يملؼ رئيس قلـ
المحممة بإخطار جميع القضاة باألمر

 .3ينبغي أف يحدد التعديؿ المقترح للمادة الكاجب تعديليا ،كاذا لزـ األمر المادة البديلة المقترحة.
 .4يتـ إبالغ أعضاء المحممة بمكعد كمماف انعقاد الدكرة المخصصة لمناقشة التعديؿ المقترح كذلؾ قبؿ
انعقادىا بتسعيف يكما.
 .5ال يتـ إعتماد أم تعديؿ لمادة مف مكاد النظاـ الداخلي اال بمكافقة سبعة قضاة على االقؿ.
المادة 75
االعتماد
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يعتمد ىذا النظاـ الداخلي بما ال يقؿ عف سبعة قضاة كيقكـ الرئيس بالتكقيع عليو
المادة 76

الدخول في حيز النفاذ وحجية النصوص
يدخؿ ىذا النظاـ الداخلي حيز النفاذ في  2يكنيك  .2010كتعتبر مؿ نصكصو المحررة بلغات عمؿ
المحممة متساكية في الحجية.

تـ تحريره في أركشا ،جميكرية تنزانيا المتحدة ،في ىذا اليكـ الثاني مف يكنيك عاـ ألفيف كعشرة.
(توقيع) جان موتبسينزي
رئيس المحكمة

(توقيع) أبو بكر دياكيتي
رئيس قمم المحكمة
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(*)

يحؿ ىذا النظاـ الداخلي محؿ قكاعد االجراءات المؤقتة الصادر في  20يكنيك  ،2008إثر المكاءمة بيف قكاعد االجراءات المؤقتة للمحممة
كقكاعد إجراءات لجنة بانجكؿ خالؿ االجتماعات المشترمة المنعقدة في أركشا في يكليك  ، 2009كفي دامار في أمتكبر عاـ  2009كفي أركشا
في أبريؿ .2010
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