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المعمومات المطموبة/وثيقة استرشادية
لتقديم طمبات جبر الضرر

تم اعتمادها خالل الدورة الثالثة والخمسين العادية
لممحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 تنزانيا- أروشا

9102  يوليو5 -  يونيو01
)9191 (تمت مراجعتها في أكتوبر

إرشادات حول إعداد وايداع طمبات جبر الضرر
تيدف ىذه الوثيقة اإلرشادية إلى توفير معمومات وتوجييات بشأن جبر الضرر لألطراف الذين

يعتزمون رفع دعاوى أمام المحكمة اإلفريقية .وفي ىذا الصدد ،ووفقا لألحكام التالية لمبروتوكول
والنظام الداخمي تتمتع المحكمة بسمطة واختصاص لألمر بالتعويضات:
المادة  )0( 92من بروتوكول المحكمة اإلفريقية« :إذا وجدت المحكمة أن ىناك انتياكاً لحق

من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب ،تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتياك ،ويشمل ذلك دفع

التعويض العادل لمطرف المضار».

المادة  )0( 01من النظام الداخمي لممحكمة« :يتعين عمى أي مدع ،سواء تقدم بعريضة
جبر لضرر عمال
باألصالة عن نفسو أو نيابة عن الضحية ،رغبة في الحصول عمى تعويض أو ا

بالمادة  )1( 27من البروتوكول ،إدراج التماس أو طمب التعويض في عريضة تحريك الدعوى
وفقا لمفقرة الفرعية  2أعاله .ويجب تحديد مبمغ التعويض مدعوما بعناصر األدلّة المطموبة والتي

يمكن تقديميا أيضا فيما بعد في غضون ميمة زمنية تحددىا المحكمة».

محددة .ومع
يتضح من األحكام أعاله ،أن المحكمة تتمتع بصالحية األمر بالتعويض في حاالت ّ

ذلك ،وكما أكدت المادة  ،)4( 40يجب عمى المدعين الذين يمتمسون جبر الضرر تزويد المحكمة
بمعمومات كافية لتمكينيا من اتخاذ قرار مناسب بشأن الحق في التعويضات أو خالف ذلك.

تقديم طمب جبر الضرر :يجب أن يتضمن طمب التعويضات المعمومات الضرورية التي تمكن
المحكمة من الحصول عمى أساس إلصدار حكميا .ونورد أدناه المصطمحات والتعاريف ذات الصمة
بتقديم طمبات التعويضات متبوعة بتوجييات تتعمق بإيداع طمبات التعويضات.
المصطمحات والتعريفات :تشكل المصطمحات والتعريفات التالية الجزء األكثر أىمية الذي يجب
عمى المدعي معرفتو قبل إعداد طمبو لمتعويضات:
• جبر الضرر :إن جبر الضرر الناتج عن انتياك حقوق اإلنسان مبدأ أساسي من مبادئ القانون

الدولي .فيذا المبدأ يحقق العدالة عن طريق إزالة آثار الفعل غير المشروع أو التقميل من
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نتائجو ومن خالل منع االنتياكات وردعيا .وفي الممارسة العممية ،لممحكمة سطة اتخاذ

اإلجراءات التالية:

( )1اتخاذ التدابير المناسبة لموقاية من االنتياكات ؛

( )2القيام بفحص دقيق وسريع ومعمق ومحايد لالنتياكات واتخاذ إجراءات إزاء
مرتكبييا؛

( )3تقديم التعويض المناسب لضحايا انتياكات حقوق اإلنسان.
ويشمل جبر الضرر استعادة الحقوق والتعويض واعادة التأىيل والترضية وضمانات عدم
التكرار .ىذه األشكال من جبر الضرر تيدف مجتمعة إلى إنصاف ضحايا انتياكات
حقوق اإلنسان.

• الضحية :ىو الشخص (األشخاص) الذي عانى بشكل فردي أو جماعي من الضرر ،بما في
ذلك األذى الجسدي أو المعنوي ،والمعاناة العاطفية ،والخسارة االقتصادية أو اإلضرار

بحقوقو األساسية ،بسبب األفعال أو إىمال القيام بأفعال بما يشكل انتياكات لمقانون
الدولي لحقوق اإلنسان .وعند االقتضاء ،ووفقًا لمقانون المحمي ،يشمل مصطمح "الضحية"
تعرضوا لمضرر
ً
أيضا األسرة المباشرة أو األفراد الذين يعيميم الضحية واألشخاص الذين ّ
بسبب التدخل لمساعدة الضحايا المتعرضين لمخطر أو لمنع حصول ضحايا.

أحيانا
• الفرد أو المجموعة :قد تشمل القضايا المعروضة عمى المحكمة ضحية واحدة أو أكثر ،و ً

مجموعات من الضحايا .وفي الحاالت التي تنطوي عمى ضحية واحدة أو أكثر ،قد
يتعرض كل شخص ألشكال ودرجات مختمفة من الضرر الذي يجب تقديره حسب كل

حالة عمى حدة.

قد يكون الضحايا أيضاً مجتمعات كاممة أو مجموعات من السكان ذات ىوية مشتركة أو
عرق أو دين أو لغة أو غيرىا من الروابط المميزة البدنية أو االجتماعية أو الثقافية يعرف

أعضاء المجموعة بعضيم البعض من خالليا .ومن األمثمة عمى ذلك الشعوب األصمية
ومجموعات األقميات األخرى؛ الذين لدييم حقوق جماعية ،بما في ذلك الحق في الثقافة
والتنمية وتقرير المصير والمغة والممكية العقارية في بعض الحاالت .إن حقوق

المجموعات مضمونة بموجب الميثاق األفريقي كما أنيا موضحة في االجتياد القضائي
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لممحكمة اإلفريقية ،والمجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،ولجنة الخبراء اإلفريقيين
لحقوق الطفل ورفاىيتو.
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أشكال جبر الضرر :عند تقديم طمب التعويض ،ينبغي التركيز بشكل خاص عمى أشكال
التعويضات المطموبة عن الضرر الذي وقع .وىناك خمسة أشكال لمجبر معترف بيا

دولياً .وقد يختمف الشكل المطموب لجبر الضرر حسب نوع ودرجة الضرر الذي لحق
المدعي النظر في األشكال التالية من جبر
بالضحية أو مجموعة الضحايا .وعمى ّ

الضرر فيما يتعمق بكل ضحية وتحديد الشكل األنسب لحالتو .وقد يتضمن الطمب الواحد

شكال واحدا أو أكثر من أشكال جبر الضرر ،وقد يتطمب األمر اجتماع عدة أشكال من
التعويض لمحصول (كمما كان ذلك ممكنا) عمى جبر شامل لمضرر.
• استعادة الحقوق :ويتعمق األمر ىنا بعمل ينيي كل االنتياكات الجارية واعادة الضحية قدر
المستطاع ،إلى وضعو قبل ارتكاب انتياك حقوق اإلنسان .وبسبب قدرة ىذا النوع من

التعويض عمى ازالة آثار االنتياك ،فيو الطريقة المثمى في حاالت انتياك القانون
الدولي.

• التعويض :ىو مبمغ نقدي لمعالجة االنتياك حيث ال توجد طريقة أخرى الزالة آثار االنتياك من

طمبا
خالل تدابير أخرى مثل رد الحقوق أو إعادة التأىيل .التعويض ىو الشكل األكثر ً

منحا من قبل أجيزة ومحاكم حقوق اإلنسان
ومن ثم فيو أكثر أشكال جبر الضرر ً
اإلقميمية .إنو "تعويض بديل" ال يمكن من خاللو استعادة أو الحمول محل الحقوق التي
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عمى سبيل المثال قضية المجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد كينيا ،أمام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب الدعوى
رقم  ،2012/006حكم صادر في ( 26مايو )2017؛ مركز تنمية حقوق األقميات (كينيا) وآخرون .ضد كينيا ،التوصية لمبالغ رقم
 ،03/276المجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ( 25نوفمبر  ) 2009؛ المجتمع النوبي في كينيا ضد كينيا ،التوصية لمبالغ رقم
 ،2006/317المجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (فبراير  )2015؛ مبادرة المجتمع المفتوح لمعدالة ضد كوت ديفوار ،التوصية
لمبالغ رقم  ،06/318المجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب( ،فبراير  )2015؛ جمعية مالوي أفريقيا وآخرون .ضد موريتانيا،
توصيات لمبالغات ارقام  ،98 / 210-97 / 196_97 / 164-93 / 98-93 / 96-91 / 61-91 / 54المجنة اإلفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب ،التوصية ( 11مايو  )2000؛ مركز حقوق األقميات (كينيا) ومجموعة حقوق األقميات (نيابة عن مجمس رفاىية
إندرويس) لمبالغ رقم  ،03/276المجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب .ومعيد تنمية حقوق االنسان في افريقيا ( )IHRDAومبادرة
عدالة المجتمع المفتوح (( ) OSJIنيابة عن األطفال المنحدرين من أصل نوبي في كينيا) ضد كينيا ،التوصية لمبالغ رقم ،09/002
لجنة الخبراء األفريقيين لحقوق الطفل ورفاىيتو ،قرار 22( ،مارس .)2011
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تم انتياكيا ،أو معالجة األضرار التي وقعت مثل التعذيب ،أو إعادة أفراد األسرة الذين

قُتموا إلى قيد الحياة ،أو استعادة القدرات البدنية لمن أصيبوا.

الضرر النقدي/المادي :يشير إلى الخسارة المالية لمضحية ،بما في ذلك كل نفقات تم تحمميا
وأية أضرار خاصة أو تبعية نتيجة لالنتياك .وقد تشمل أنواع الخسائر النقدية أشكاال
مختمفة منيا عمى سبيل المثال ما يمي:


فقدان الدخل أو خسارة العوائد المستقبمية



فقدان الممتمكات



ضياع فرص الحصول عمى دخل



المصاريف الطبية وغيرىا

الضرر غير النقدي/المعنوي :يمكن تعويض الضحية بسبب خسارة لحقت بكرامتو وسمعتو،
وكذلك بسبب الضرر العقمي والمعنوي .وييدف الحكم بالتعويضات غير المادية إلى

تعويض الضحايا عن ىذه المعاناة ،وخاصة الضرر النفسي والكرب والحزن واألسى
والضيق والخوف واإلحباط والقمق واإلنزعاج واإلذالل واإلضرار بالسمعة الناجم عن وقوع

االنتياك .وباإلضافة إلى ىذه األضرار المعنوية ،فإن التعويضات عن األضرار غير

النقدية تيدف إلى تعويض الضحية عن آثار االنتياك أو المخالفة عمى حياتو وحياة

أسرتو وأقاربو من خالل جبر الضرر غير النقدي خاصة إذا ما كان قد تم إبعاد عضو
من األسرة عن أسرتو بسبب سجنو الطويل أو اختفائو أو وفاتو.

إعادة التأىيل :وييدف إلى استعادة صحة الضحية ورفاىيتيا من خالل توفير الرعاية الطبية
والنفسية والخدمات القانونية واالجتماعية .ويشمل توفير الرعاية االجتماعية والطبية

والقضائية و /أو النفسية المستمرة ليا .كما يتضمن من جية أخرى تدابير الستعادة كرامة

وسمعة الضحايا وكذا اتخاذ إجراءات إلعادة تأىيل مناسبة لمتعويض عن األضرار البدنية
والنفسية التي لحقت بالضحايا .ويمكن لممحاكم أيضاً أن تأمر بإعادة التأىيل الجماعي
عندما تتعمق القضية قيد النظر بالفشل في توفير الدعم الطبي أو النفسي المناسب ،أو

عندما تتأثر مجتمعات بأكمميا بانتياكات حقوق اإلنسان.

5

الترضية :تشير إلى التعويضات التي تمنح وتعترف بحدوث الضرر .وىي تيدف إلى إنياء

االنتياكات المستمرة واستعادة كرامة وسمعة الضحية .وىي أساسا ،تعني اعتبار الحكم

لصالح الضحية في حد ذاتو شكال لمترضية.
ضمانات عدم التكرار :تسعى إلى منع ارتكاب انتياكات مماثمة لحقوق اإلنسان ،سواء ضد نفس
الضحايا أو ضحايا آخرين .وىذه التدابير يقوم أساسيا عمى االعتراف بأن انتياكات
حقوق اإلنسان تنشأ في كثير من األحيان في سياق أوسع من االنتياكات المعمنة ويجب

العمل عمى تغيير ىذا الواقع بشكل منيجي من أجل منع تكرار نفس االنتياكات .وينص
التعميق العام لمجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب عمى أن اليدف العام لضمانات

عدم التكرار ىو استئصال األسباب الييكمية لمعنف في المجتمع ،والتي غالبًا ما تكون
عمنا أو معاقبتيا بشكل
مواتية لبيئة تحدث فييا [انتياكات حقوق اإلنسان] وال تتم إدانتيا ً

مناسب . 2ىذا النوع من جبر الضرر ميم لمقضاء عمى االنتياكات الييكمية والمنيجية
لحقوق اإلنسان.

أشكال األدلة والمعايير المعتمدة بالنسبة لوسائل اإلثبات :تنطمق المحكمة في اتخاذ قرار جبر
الضرر من المعايير التالية:

• عالقة السببية :حيث يجب أن يتم إثبات وجود صمة سببية بين الفعل غير المشروع والضرر

من أجل فتح المجال لمتعويض .وال يغطي ىذا المبدأ الضرر المباشر الناتج عن االنتياك

أيضا األضرار غير المباشرة التي
فحسب ،مثل اإلصابة الجسدية من التعذيب ،بل يشمل ً
يعود سببيا إلى انتياك حق من الحقوق مثل اإلصابات البدنية العائدة إلى التعذيب ونفس
الشيء بالنسبة لألضرار الثانوية والمتتالية مثل عدم القدرة عمى العمل بسبب اآلثار

الدائمة لالنتياك وما ينجم عنيا من فقدان لمدخل.
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المجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المالحظة العامة رقم  4عمى الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب :حق جبر الضرر بالنسبة
لضحايا التعذيب والعقوبات والمعامالت القاسية وغير اإلنسانية والميينة (المادة .)2017( 10 )5
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• عبء اإلثبات :يتعمق األمر بالنسبة لمضحية بتقديم الدليل عمى إصابتو بالضرر كنتيجة

النتياك ارتكبتو الدولة المدعى عمييا .يقع عبء اإلثبات بشكل عام عمى المدعي

أن
(المدعون) .ومع ذلك ،قد ينتقل العبء إلى الدولة المدعى عمييا إذا أثبت ّ
المدعي ّ
الطرف اآلخر يستطيع بسيولة أو يمكنو وحده الوصول إلى المعمومات ذات الصمة
بالقضية.
• معيار اإلثبات :ينبغي القيام بترجيح الدليل كمعيار واجب االحترام .وبمعنى آخر عمى المدعي
تقديم الدليل عمى أن ما حدث متوقع بدرجة أكبر من كونو غير محتمال .وبصفتيا

محكمة لحقوق اإلنسان ،فإن المحكمة ليست ممزمة بتطبيق المعيار بشكل صارم ،ولكن
عمى غرار المحاكم اإلقميمية األخرى لحقوق اإلنسان تظل مرنة ،مما يسمح بالنظر في

ظروف كل قضية وتظل حساسة لظروف ىشاشة الضحايا والتي تعيقيم عن الوصول

إلى األدلّة.

• أشكال األدلة :لممحكمة مجال واسع لقبول ودراسة مجموعة واسعة من األدلة الموثوقة بالنسبة
لمسألة جبر الضرر .وباعتبارىا محكمة لحقوق اإلنسان ،فيي ليست ممزمة بقواعد
اإلثبات الصارمة أو القواعد المحمية المتعمقة بقبول األدلة .وقد تعتمد عمى جميع أشكال

األدلة .وتسترشد المحكمة بمبادئ العدل واإلنصاف والمعقولية في عممية اعتماد األدلة
والنظر فييا .ومع ذلك ،بالنسبة ألي طمب يتعمق بضرر مادي عمى عكس طمب

المدعي تقديم أدلّة محددة تثبت الضرر
التعويض عن الضرر المعنوي ،فإنو يتعين عمى ّ
الدقيق الذي أصابو نتيجة لالنتياك.
• القرائن :إن المجوء إلى القرائن الشرعية يمثل أحد الطرق التي تظل فييا المحكمة مرنة وحساسة
المدعون بالتعويض .فعمى سبيل المثال ،يمكن تطبيق القرائن
لمظروف التي يطالب فييا ّ
بالنسبة لمضرر المعنوي .وعمى وجو الخصوص ،في حالة تعرض الضحية المباشرة
النتياك خطير لسالمتو الجسدية ،وخاصة الحق في الحياة أو في الحاالت التي يكون

شيودا عمى االنتياك ،فيمكن لممحكمة أن تحكم أن الضحية وأفراد أسرتو
فييا أفراد األسرة
ً
المباشرين قد عانوا من ضرر نفسي مرتبط باالنتياك.
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قائمة العناصر إلعداد طمبات جبر الضرر:
لتقديم مطالبة بالجبر ،يجب عمى المدعين التركيز عمى ما يمي:
الضحية (الضحايا)

االنتهاكات

أشكال جبر الضرر المطموبة

الدليل



من ىو الضحية المذكور في العريضة؟



اشرح ما إذا كان قد تضرر /وكيف  /بسبب االنتياك؟



ىل الضحية فرد (أفراد) أم مجموعة؟



ىل الضحية (الضحايا) مباشرة /مباشرون أم ضحية (ضحايا) غير مباشرة/مباشرين؟



إذا كانت الضحية (الضحايا) فرداً  -وضح الضرر الذي لحق بيا



وضح الضرر الذي لحق بالمجموعة
إذا كانت مجموعة من الضحايا ّ -



ما ىي المواد والصكوك التي تم انتياكيا؟



طبيعة االنتياك (كيف تم ارتكاب االنتياك؟)



المدعي وأقاربو والمجتمع (عند االقتضاء)
تأثير االنتياك عمى ّ



اشرح أنواع جبر الضرر المطموبة ،واربطيا بدرجات  /أشكال الضرر الذي لحق (يمكن
لممدعي المطالبة بشكل واحد من أشكال جبر الضرر أو مجموعة من أشكال الجبر).



استرداد الحقوق



التعويض



إعادة التأىيل



االرضاء /الترضية



ضمانات عدم التكرار



مصاريف الدعوى

قدم لكل طمب أكبر قدر ممكن من األدلة بالمستندات .اشرح الصعوبات أو العراقيل التي واجيتو في
المدعي أو الضحايا.
تقديم األدلة بسبب ظروف القضية أو ظروف ّ
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اجتهادات مختارة لممحكمة اإلفريقية
في موضوع جبر الضرر

o

Mtikila v. Tanzania, App. No. 011/2011, AfCHPR
http://en.africancourt.org/images/Cases/Ruling%20on%20Reparation/Ruling_on_Reparation_Appl.011-2011.pdf

o

Zongo v. Burkina Faso, App. No. 013/2011, AfCHPR
http://en.african-court.org/images/Cases/Ruling%20on%20Reparation/Application%20No%200132011%20-%20Beneficiaries%20of%20late%20Norbert%20%20ZongoRuling%20on%20Reparation.PDF

o

Konate v. Burkina Faso, App. No. 004/2013, AfCHPR
http://en.africancourt.org/images/Cases/Ruling%20on%20Reparation/Konate%20Judgement%20on%20Reparatio
n%20(English).pdf

o

Ingabire Victoire Umuhoza v Republic of Rwanda, App.No.003/2014, AfCHPR
http://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/APPLICATION%20003-2014%20%20INGABIRE%20VICTOIRE%20UMUHOZA%20V.%20REPUBLIC%20OF%20RWANDA,,....pdf

o

Armand Guehi v United Republic of Tanzania, App. No. 001/2015, AfCHPR
http://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/APPLICATION%20001-2015%20%20ARMAND%20GUEHI%20V%20COTE%20D'IVOIRE%20INTERVENING%20%20JUDGNM....pdf

o

Minani Evarist v United Republic of Tanzania, App. No. 027/2015, AfCHPR
http://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/Judgement%20MINANI%20Vs%20URT%20%20Optimized.pdf

o

Anaclet Paulo v United Republic of Tanzania, App.020/2016, AfCHPR
http://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/020%20-%202016%20%20Judgement%20in%20the%20Matter%20of%20Anaclet%20PAULO%20Versus%20United%20
Republic%20of%20Tanzania%20Dated%2021%20September%202018%20-%20Optimized.pdf

o

Lucien Ikili Rashid v United Republic of Tanzania App. No. 009/2015
http://en.africancourt.org/images/Cases/Judgment/222Judgement%20on%20Merits%20and%20Reparations%20in
%20the%20Matter%20of%20Lucien%20IKILI.pdf

o

Kenedy Ivan v United Republic of Tanzania App. No. 025/2016
http://en.africancourt.org/images/Cases/Judgment/3333Judgement%20on%20Merits%20and%20Reparations%20i
n%20the%20Matter%20of%20Kenedy.pdf
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o

Alex Thomas v United Republic of Tanzania App. No. 005/2013
https://en.africancourt.org/images/Cases/Judgment/Judgement%20on%20Reparations%20in%20Alex%20THOMA
S%20Vs%20United%20Republic%20of%20Tanzania%20Delivered%20on%2004%20July%20201
9.pdf

o

Wilfred Onyango Nganyi and 9 others v United Republic of Tanzania App. No. 006/2013
https://en.africancourt.org/images/Cases/Judgment/Judgement%20on%20Reparations%20in%20NGANYI%20and
%20Others%20Vs%20URT%20Delivered%20on%2004%20July%202019.pdf

o

Mohamed Abubakari v United Republic of Tanzania App. No. 007/2013
https://en.africancourt.org/images/Cases/Judgment/Judgment%20on%20Reparations%20in%20the%20Matter%20
of%20Mohamed%20ABUBAKARI%20Vs%20United%20Republic%20of%20Tanzania%20Delivere
d%20on%2004%20July%202019..pdf

o

Majid Goa Alias Vedastus v United Republic of Tanzania App. No. 025/2015
https://en.africancourt.org/images/Cases/Judgment/ZJudgement%20on%20Merits%20and%20Reparations%20in%
20the%20Matter%20of%20Majid%20GOA%20alias%20VEDASTUS%20Vs%20United%20od%20
Tanzania%20Delivered%20on%2026%20September%202019%20-%20Optimized.pdf

o

Mgosi Mwita Makungu v United Republic of Tanzania App. No. 006/2016
https://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/054%20%20Judgement%20in%20the%20Matter%20of%20Mgosi%20Mwita%20MAKUNGU%20Versus%2
0United%20Republic%20of%20Tanzania%20Delivered%20on%2007%20December%202018%20
-%20Optimized.pdf

o

Diocles William v United Republic of Tanzania App. No. 016/2016
https://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/016%20-%202016%20%20Judgement%20in%20the%20Matter%20of%20Diocles%20WILLIAM%20Versus%20United%2
0Republic%20of%20Tanzania%20Delivered%20on%2021%20September%202018%20%20Optimized.pdf

o

Sebastain Germain Ajavon v Republic of Benin App. No. 013/2017
https://en.africancourt.org/images/Cases/Judgment/yJudgement%20on%20Reparations%20in%20the%20Matter%
20of%20S%C3%A9bastien%20Germain%20AJAVON%20Vs%20Republic%20of%20Benin%20De
livered%20on%2028%20November%202019%20-%20Optimized.pdf

10

