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المواد  2)1( 39و 40و 41من النظام الداخمي لممحكمة
المدعي (المدعون)

الدولة (الدول) المدعى عميها

ضــد

 .1بيانات المدعي (المدعون) (امأل القسم المناسب) :
(فرد)
أ) المدعي ً

األسم الكامل:

الجنسية:

تاريخ الميالد:

العنوان:

رقم الياتف:

1

البريد اإللكتروني

ال توجد رسوم إليداع الدعاوى.
المادة  33من النظام الداخمي – رفع الدعوى لدى المحكمة

2

 - 1عمالً بأحكام المادتين  )1( 5و  3من البروتوكول ،يحق لألطراف التالية رفع القضايا أمام المحكمة:
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أ.

المجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب؛

ب.

الدولة الطرف التي قدمت طمبا إلي المجنة؛

ج.

الدولة الطرف التي قدمت شكوى ضدىا إلي المجنة؛

د.

الدولة الطرف التي تعرض أحد مواطنييا النتياك حقوقو كإنسان؛

ىـ.

منظمة حكومية دولية أفريقية؛

و.

أي شخص أو منظمة غير حكومية تتمتع بصفة مراقب لدى المجنة شريطة استيفاء متطمبات المادة  )6( 34من البروتوكول..

ب) المؤسسة (مدعية):
اسم المؤسسة:
الدولة التي تم فييا التسجيل:
العنوان:

رقم الياتف:

البريد اإللكتروني

ج) الدولة:
االسم الرسمي:
العنوان:

رقم الياتف:

البريد اإللكتروني

 .2ممثل المدعي (المدعون) ( 3امأل القسم المناسب)
أ) شخص طبيعي:
االسم الكامل:

الجنسية:

3

تاريخ الميالد:

يمكن لمقدم الطمب أن يمثل نفسو بنفسو ولكن في حالة رغبتو في أن يتم تمثيمو ،يمكن أن يكون الممثل أي شخص من اختياره وليس بالضرورة أن
قانونيا  -راجع المادة  31من النظام الداخمي:
ممارسا
يكون
ً
ً
المادة  - 31التمثيل والمساعدة القانونية
.1

يجوز لكل طرف في القضية أن يمثمو أو أن يساعده محام و  /أو أي شخص آخر يختاره.

.2

عمالً بالمادة  ) 2( 10من البروتوكول ،يجوز لممحكمة ،بناء عمى طمب أو من تمقاء نفسيا ،أن تقرر ،لصالح العدالة وفي حدود الموارد المالية

.3

يتعين عمى المحكمة ضمان استمرار المساعدة القانونية لغرض تنفيذ ىذه المادة.

المتاحة ،تقديم مساعدة قانونية مجانية ألي طرف في أي مرحمة من مراحل اإلجراءات.

.4

تتعاون المحكمة مع مفوضية االتحاد اإلفريقي في إدارة صندوق االتحاد اإلفريقي لممساعدة القانونية ألجيزة حقوق اإلنسان التابعة لالتحاد
اإلفريقي.

ص  2إلى 8

العنوان:

البريد اإللكتروني:

رقم الياتف:

ب) مؤسسة:
التسمية:
الدولة التي تم فيها التسجيل:

العنوان:

البريد اإللكتروني

رقم الياتف:

 .3الدولة (الدول) التي ترفع العريضة ضدها:
(يجب أن تكون( :أ) دولة (دول) صادقت عمى بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعمق بإنشاء

محكمة إفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب .إذا كان المدعي شخصا طبيعيا أو منظمة غير حكومية ،ينبغي أن تكون الدولة
المدعى عمييا قد اودعت اإلعالن المنصوص عميو بموجب المادة  )6( 34من بروتوكول المحكمة بشأن قبول
ّ
اختصاص المحكمة لتمقي دعاوى األفراد والمنظمات غير الحكومية  -يمكن االطالع عمى الدول المعنية من خالل
الضغط عمى ىذا الرابط:

https://au.int/sites/default/files/treaties/36396-slPROTOCOL%20ON%20THE%20STATUTE%20OF%20THE%20AFRICAN%20COURT%20OF%20JUSTIC
E%20AND%20HUMAN%20RIGHTS.pdf

 .4ممخص وقائع القضية
(يجب عمى المدعي/المدعون (الضحية) (ا) شرح ما حدث لو/ليم مما جعمو/جعميم يحرك /يحركون الدعوى)
ممحوظة :عمى نحو خاص ،يجب تحديد المكان والتاريخ (بالتسمسل الزمني) والظروف التي حدث فييا االنتياك /االنتياكات
المزعومة ،بما في ذلك بيان دور وكاالت /مؤسسات الدولة المنسوب إلييا التصرف.

ممحوظة :إذا كانت الشكاوى تتعمق بعدد من المسائل المختمفة ( مثل مسائل مختمفة من إجراءات أمام المحاكم) ،يرجى عرض
كل المسائل التي تتعمق بوقائع معينة عمى حدة.

ص  3إلى 8

ممحوظة :إذا كانت ىناك مستندات متوفرة أو عناصر أدلة تثبت ما حدث ،يتم إدراجيا تحت الرقم  3أدناه:

 .5استنفاد سبل التقاضي المحمي
ىل استنفد المدعي/المدعون -الضحية/الضحايا الطعون الداخمية قبل رفعيا أمام المحكمة اإلفريقية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى
تقديم ممخص لجميع اإلجراءات أمام المحاكم الوطنية وتوضيح ما إذا كانت ىناك إجراءات ال تزال عالقة  .يرجى إرفاق نسخ من
المحاضر واألحكام/الق اررات/األوامر الصادرة عن تمك المحاكم .وفي حالة ما إذا كان لم يتم رفع ىذه الشكاوى أمام المحاكم
الوطنية ،فيرجى ذكر أسباب ذلك)

ص  4إلى 8

 .6بيان االنتهاك/االنتهاكات المزعوم/المزعومة
(اذكر حقوق اإلنسان التي ُيزعم انتياكيا وفقًا لمصكوك مثل :الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،الميثاق اإلفريقي
لحقوق الطفل ورفاىيتو ،العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،العيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ...إلخ).
حقوق اإلنسان التي يدعي

الشرح

انتهاكها

 .7االجراءات المطموبة من المحكمة
( ما ىو "طمب المدعي/الضحية" – "طمبات المدعون/الضحايا" من المحكمة؟)
( إذا كان المدعي/المدعون – الضحية/الضحايا يطمب/يطمبون من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة وفقًا لممادة  27من
بروتوكول المحكمة والمادة  53من النظام الداخمي ،فيجب عمييم تقديم مبررات لمطمب).
(إذا كان المدعي/المدعون يسعى/يسعون لمحصول عمى تعويضات  -يرجى االطالع عمى استمارة المعمومات حول تقديم

طمبات التعويض عمى الرابط:
https://ar.africancourt.org/images/Cases/Forms/11102020_Ar_Reparations_Fact_Sheet_FINAL_2020_Rev_01.pdf
ص  5إلى 8

 .8حالة رفع القضية سابقا أمام جهات دولية أخرى (عند االقتضاء)
(يجب عمى المدعي/المدعون – الضحية/الضحايا ذكر ما إذا كان/كانوا قد رفع/رفعوا ىذه الشكاوى فيما سبق لدى جية

دولية أخرى و تمت تسويتيا وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ،القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أحكام الميثاق اإلفريقي
لحقوق اإلنسان والشعوب أو أي صك قانوني لالتحاد اإلفريقي .إذا كانت اإلجابة بنعم ،يجب إعداد ممخص ليذه
اإلجراءات وتقديم نسخ من المستندات الصادرة من المحاكم الدولية و/أو األحكام/الق اررات/األوامر ،وأن تدرج تحت الرقم
( )3يجب أن يوضح المدعي/المدعون – الضحية/الضحايا ،لماذا ،عمى الرغم من ىذه التسوية ،يقدم/يقدمون
دعواه/دعواىم أمام ىذه المحكمة).

ص  6إلى 8

 .9الئحة عناصر األدلة والوثائق المطموبة
يجب إعداد قائمة بالوثائق التي تعتزمون تقديميا كدليل.
ممحوظة :عميكم أن ترفقو قائمة مرقمة ومرتبة أبجديا لجميع مستندات اإلجراءات واألحكام والق اررات الصادرة عن المحاكم
الوطنية

ممحوظة :أي مستندات أخرى ترغبون في أن تأخذىا المحكمة في االعتبار كدليل يدعم االدعاءات (عمى سبيل المثال،
محاضر المحاكمات ،وافادات الشيود ،وكشوف االتيام ،والتقارير الطبية ،إلخ)...

ممحوظة :عميكم أن ترفقوا نسخاً كاممة ومقروءة/واضحة من جميع المستندات المدرجة في القائمة  -ال ترسل المستندات
األصمية حيث أنو لن يتم إرجاعيا.

ممحوظة :في حالة عدم التمكن من إرفاق جميع المستندات المدرجة ،يرجى تقديم تفسير لسبب عدم إمكانية تقديم
المستندات المذكورة.

 .10المغة المفضمة لممراسالت (ضع عالمة عمى المغة المناسبة)
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

العربية
االنجليزية
الفرنسية
البرتغالية
أخرى (يرجى التحديد)

☐
☐
☐
☐
☐
ص  7إلى 8

 .11ممخص العريضة
ممخصا لمعريضة االفتتاحية يغطي النقاط الرئيسية من الرقم  1إلى  7أعاله( .ممحوظة :عمى أن ال يزيد الممخص عمى
قدم
ً
ثالث ( )3صفحات).

حرر في ............................................يوم  ...........................من شير ..............................عـام

..................................................................

موقعة من قبل
المدعي  /الممثل (الممثمون)
توقع شكمية الدعوى وترسل عبر البريد إلى العنوان التالي:

إلى :رئيس قمم المحكمة

المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

مركز المعمم جوليوس نيريري لممحميات

To: The Registrar
African Court on Human and Peoples’ Rights
Mwalimu Julius Nyerere Conservation Centre
Dodoma Road

طريق دودوما ،ص.ب ،6274

P. O. Box 6274,

أروشا ،جميورية تنزانيا المتحدة
البريد اإللكتروني:

Arusha, United Republic of Tanzania

registry@african-court.org

Email: registry@african-court.org

ص  8إلى 8

