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 :المقدمة

ة لحقوؽ اإلنساف والشعوب ف لمجنة األفريقيو . ىذا ىو تقرير األنشطة التاسع والعشر 1
 )المجنة األفريقية(.

. يستعرض التقرير األنشطة التي اضطمعت بيا المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف 2
 2212حتى نوفمبر  2212مف مايو  دور االنعقادوالشعوب خالؿ فترة ما بيف 

المنعقدة لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب  والدورة العادية الثامنة واألربعيف
 .2212نوفمبر  24إلى  12في بانجوؿ، جامبيا، مف 

 
 األحداث التي سبقت انعقاد الدورة العادية الثامنة واألربعيف

. شارؾ أعضاء المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب والعامميف فييا وفي إطار مف 3
مف األنشطة تـ تنفيذىا التعاوف مع عدد كبير مف المنظمات المعنية بحقوؽ اإلنساف في سمسمة 

. اجتماع المجنة لتنقيح قواعد 1       قبؿ الدورة وعمى ىامش أعماليا، وقد شممت ما يمي:
 ؛2212نوفمبر  5و 4مي اإلجراءات، يو 

نوفمبر  6إلى  4. ورشة عمؿ المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف الخاصة بالمرأة، مف 2       
 ؛2212

نوفمبر  8إلى  6ية مف ؿ السكاف/المجتمعات األصم. اجتماع مجموعة العمؿ حو 3       
 ؛2010

 ؛2010نوفمبر  9إلى  6. منتدى المنظمات غير الحكومية، مف 4      
اجتماع المجنة المعنية بحماية األشخاص المصابيف بفيروس نقص المناعة  .5      

 ؛2010نوفمبر  7و 6البشرية/اإليدز، يومي 
 ؛2010نوفمبر  7في  المتحدة بشأف اإليدز برنامج األمـ. اجتماع مع 6     
 ؛2010نوفمبر  9إلى  7. اجتماع مجموعة العمؿ حوؿ عقوبة اإلعداـ، مف 7     
 ؛2010نوفمبر  10في أفريقيا في . اجتماع المجنة المعنية بمنع التعذيب 8    
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التصدي لتحدى . مؤتمر/معرض محكمة الجزاءات الدولية بشأف رواندا حوؿ "9   
لمقارة بشأف رواندا  الجنائية الدوليةمحكمة ال: تراث الت مف العقوبةاإلف

 ؛ 2010نوفمبر  12و 11، يومي ةاألفريقي
 ؛2010نوفمبر  12. إطالؽ االحتفاؿ بالعيد الثالثيف لمميثاؽ األفريقي ، 10  
اجتماع الستثارة األفكار حوؿ العالقات بيف اآللية األفريقية لمراجعة النظراء  .11  

 .2010نوفمبر  12لمجنة األفريقية، وا
 الحضور في الدورة 
 حضر الدورة الثامنة واألربعيف لمجنة األفريقية األعضاء التالي بيانيـ:. 4

 جانسو، الرئيس؛-المفوضة راف آالبيني سعادة -        
 المفوض مامبا ماليال، نائب الرئيس؛ سعادة -        
 جبور؛المفوضة لوسي آسوا سعادة -        
 المفوضة كاتريف دوب آتوكي؛ سعادة -        
 المفوض موسى نجاري بيتاي؛ سعادة -        
 المفوض محمد بشير خمؼ اهلل؛ سعادة -        
 المفوض سوياتا ماجا؛ سعادة -        
 المفوضة كاييتيسي زينبو سيمفي؛ سعادة -        
 المفوض بانسي تالكوال؛سعادة  -        

 المفوض يينج كاـ جوف ينج سيؾ ييف.سعادة  -        
 . اعتذر المفوض محمد فائؽ عف حضور الدورة .4

 مراسـ االفتتاح
. بمغ العدد الكمي لممشاركيف في الدورة العادية الثامنة واألربعيف لمجنة األفريقية 6

مشاركًا، بما في ذلؾ: ( 415خمسمائة واثنا عشر )لحقوؽ اإلنساف والشعوب 
ف عف الدوؿ األعضاء، منظمات دولية وحكومية، أجيزة االتحاد األفريقي، ممثمو 

المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف وكذلؾ المنظمات غير الحكومية األفريقية 
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 والدولية.
 في جمسة االفتتاح، استمع الحضور إلى خطب ألقاىا كؿ مف: . 7

لمجنة األفريقية لحقوؽ . سعادة المفوضة راف آالبيني جانسو، رئيسة ا1           
 اإلنساف والشعوب؛

. سعادة المفوضة جوليا دولمي جوينر، مفوضة الشؤوف السياسية في 2           
 مفوضية االتحاد األفريقي؛

. السيد حنا فورستر، المدير التنفيذي لممركز األفريقي لمديمقراطية 3          
 مية؛ ودراسات حقوؽ اإلنساف، باسـ المنظمات غير الحكو 

. السيد ميد س. ؾ. كاجوؿ، رئيس لجنة حقوؽ اإلنساف في أوغندا، 4          
 باسـ شبكة المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف؛

القاضي جيرار نيانجيكو، رئيس المحكمة األفريقية لحقوؽ . سعادة 5          
  اإلنساف والشعوب؛

عزيز حقوؽ اإلنساف في بوركينا معالي السيد ساالماتا سوادوجو، وزير ت. 6          
 فاسو، باسـ الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي؛

. سعادة ادوارد جوميز، المدعي العاـ ووزير العدؿ لجميورية جامبيا، 7         
 باسـ حكومة جامبيا.  

سعادة المفوضة راف في كممتيا االفتتاحية، أعربت رئيسة المجنة األفريقية، . 8
المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب ء ، بالنيابة عف أعضاآالبيني جانسو

 اوباألصالة عف نفسيا عف أسمى آيات التقدير لحكومة وشعب جميورية جامبي
عمى قبوليما الكريـ استضافة دورة أخرى لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف 

ريقية. وقد والشعوب ورحبت بالمشاركيف في الدورة الثامنة واألربعيف لمجنة األف
عمى انتخابيا عضوًا في  السيدة لوسي ىسواجبورىنأت الرئيسة سعادة القاضية 

 المجنة األفريقية ورحبت بيا رسميًا في المجنة.
سعادة . كما رحبت الرئيسة برئيس المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب، 9  
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حية لمجنة الذي حضر، ألوؿ مرة، الجمسة االفتتا القاضي جيرار نيانجيكو
الجمسة االفتتاحية  القاضي جيرار نيانجيكواألفريقية. وذكرت أف حضور سعادة 

ال بد وأف ينظر إليو عمى أنو دليؿ دامغ عمى العالقة التكاممية  لمجنة األفريقية
 البناءة بيف المحكمة األفريقية والمجنة األفريقية.

لدورة الثامنة واألربعيف أف ا إلىسعادة المفوضة راف آالبيني جانسو . أشارت 12
لمجنة األفريقية إنما ىي فرصة مواتية لتأمؿ الموقؼ الصعب الذي تعيش فيو 
أعداد ىائمة مف النساء األفريقيات في القارة. وفي سياؽ حديثيا تحت موضوع 

، الحظت أنو عمى الرغـ مف تػأمؿ حقوؽ اإلنساف الخاصة بالمرأة في أفريقيا
التي سنتيا بعض الدوؿ في المنطقة لحماية  وجود كـ ضخـ مف التشريعات

  حقوؽ المرأة، فإف تأميف حقوؽ المرأة في أفريقيا ال يزاؿ يمثؿ تحديًا ميمًا. 
أنو عمى الرغـ مف أف مؤتمر  سعادة المفوضة راف آالبيني جانسو. وأوضحت 11

دعا إلى إجراء تقييـ لحقوؽ المرأة في أفريقيا،  2229المنعقد في  15بيجينج+
أبرز الحاجة الممحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية لتحسيف  2212إف عاـ ف

الحقوؽ اإلنسانية لممرأة في أفريقيا، ال سيما فيما يتعمؽ بمسائؿ مثؿ ختاف 
اإلناث، الزواج اإلجباري، العنؼ الجنسي والمنزلي وما إلى غير ذلؾ مف أنواع 

رأة وسالمتيا البدنية. تمحؽ ضررًا بكرامة الماالنتياكات لحقوؽ اإلنساف التي 
وذكرت الرئيسة أنو في الوقت الذي تواجو فيو الديمقراطية في أفريقيا العديد مف 
التحديات الصعبة، فإنو يكوف لزامًا عمى المنظمات غير الحكومية والمجتمع 
المدني، بالتعاوف مع المجنة األفريقيةػ توجيو رسالة واضحة تؤكد التزاميا الراسخ 

 الحريات التي يكفميا الميثاؽ األفريقي.تجاه الحقوؽ و 
عمى ضرورة أف  سعادة المفوضة راف آالبيني جانسو. في ختاـ خطابيا، شددت 12

تنشط الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ األفريقي في إرساء ثقافة مراعاة حقوؽ 
 اإلنساف إلى جانب إنشاء آليات قوية لحماية حقوؽ اإلنساف في أفريقيا.

طرح األسئمة التالية: "ىؿ نريد أف يرث الجيؿ القادـ عالمًا واختتمت خطابيا ب
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 غير محتمؿ، أفريقيا تجتاحيا الحروب، أفريقيا ترفض المضي إلى األماـ؟".
سعادة السيدة جوليا دولي  فإف. وفي حديثيا باسـ مفوضية االتحاد األفريقي، 13

دت أكمفوضة الشؤوف السياسية في مفوضية االتحاد األفريقي،  جوينر
لممفوضية الدعـ المتواصؿ مف مفوضية االتحاد األفريقي وىي بصدد تنفيذ 
التفويض المكمفة بو وأكدت مجددًا أف المجنة األفريقية ىي جزء ال يتجزأ مف 

ًً حقوؽ اإلنساف الذي بدأ  حوؿ الحوار عبر أنحاء أفريقيا. وقد أشادت  توًا
بو وال تزاؿ تضطمع  بالدور الذي اضطمعتسعادة السيدة جوليا دولي جوينر 

 بو المجنة األفريقية في مجاؿ تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف في القارة.
، فإف المحصمة العامة لحقوؽ . وذكرت أنو عمى الرغـ مما تـ إحرازه مف تقدـ14

اإلنساف في أفريقيا تظؿ ىزيمة وأشارت بأسؼ إلى أف ىناؾ مسائؿ مثؿ التمييز 
سعادة السيدة جوليا غاؿ وقمؽ. وأضافت بيف الجنسيف تظؿ تمثؿ مصدر انش

ىناؾ أيضًا مسائؿ مثؿ الحؽ في التنمية وحقوؽ المرأة  دولي جوينر أف 
وذكرت أف  والطفؿ تحتاج إلى المزيد مف التركيز مف جانب الدوؿ األعضاء.

تدىور حقوؽ اإلنساف في العديد مف البمداف األفريقية كاف لو تأثيره السمبي عمى 
أة والطفؿ، وحثت الدوؿ األعضاء عمى أال تدخر جيدًا في سبيؿ عمى حياة المر 

الرد تدريجيًا وبشكؿ حاسـ عمى ىذه المسائؿ، ال سيما مف خالؿ إلغاء القوانيف 
  التي تنطوي عمى تمييز ضد النساء والفتيات. 

المجنة األفريقية ضرورة أف تحرص سعادة السيدة جوليا دولي جوينر وقد حثت  .15
لرد عمى الطمبات والتحديات المعقدة خالؿ الستة أشير القادمة، وىي بصدد ا

عمى إيجاد الطرؽ التي تؤكد أف أعماليا وجيودىا تنصب عمى كافة عناصر 
تفويضيا الرئيسي، وعمى األخص ضماف قياـ الدوؿ األعضاء بتقديـ تقاريرىا 

حتى لو كاف وذكرت أنو  مف الميثاؽ األفريقي. 62األولية والدورية وفقًا لممادة 
ىناؾ تأخير في تقديـ الدوؿ األعضاء لتقاريرىا، فإف المجنة األفريقية ىي في 
وضع يسمح ليا باستكشاؼ طرؽ لتأميف المزيد مف المشاركة النشطة وااللتزاـ 
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تقترف  أنو بينماسعادة السيدة جوليا دولي جوينر في ىذا الصدد. وأكدت 
مكسب ليف لمميثاؽ األفريقي بأىمية كبيرة األنشطة المبكرة لالحتفاؿ بالعيد الثالث

، إال أنو يجب عمى المجنة األفريقية بالبريؽ الجدير بيا تعزيز صورةالتأييد و 
تأمؿ الشوط الذي تـ قطعو  في المجنة األفريقية أف تستخدـ ىذه األنشطة

 والتحديات المتوقعة.

مقراطية وحقوؽ . ألقت المدير التنفيذي لممركز األفريقي لمدراسات حوؿ الدي16
كممة باسـ المنظمات غير الحكومية المشاركة السيدة حنا فورستر، اإلنساف، 

في الدورة العادية الثامنة واألربعيف لمجنة أألفريقية، ونوه بمنتدى المنظمات غير 
الحكومية الذي عقد قبؿ الدورة الثامنة واألربعيف لمناقشة أوضاع حقوؽ اإلنساف 

ستعراضيا لمشيد حقوؽ اإلنساف في أفريقيا خالؿ الستة في القارة. وفي سياؽ ا
أشارت إلى أف أفريقيا ال تزاؿ تعاني مف الكثير مف االنتياكات أشير األخيرة، 

لحقوؽ اإلنساف وناشدت الدوؿ األعضاء توفير حماية أفضؿ لحقوؽ اإلنساف 
في أراضييا. وأعربت عف قمؽ وشواغؿ منتدى المنظمات غير الحكومية إزاء 

في بوروندي وماالوي ورواندا وأوغندا، وكذلؾ القتؿ  غير اإلنسانية ليجماتا
بواسطة طرؽ غير قضائية وعمميات االختفاء اإلجباري في عدد مف البمداف، 

 بما في ذلؾ جميورية الكونغو الديمقراطية.
أف بعض الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ األفريقي لـ تكتؼ  السيدة فورسترذكرت . 17

يف جائرة إللغاء حرية التعبير والصحافة، بؿ أف البعض منيا ال تزاؿ بسف قوان
بؿ أنيـ قد يتعرضوف مستمرة في إزعاج وترىيب المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف 

الضوء عمى  السيدة فورسترلالعتقاؿ التعسفي والقتؿ أحيانًا. كما ألقت 
فة في التحديات التي تواجييا الكثير مف المجموعات والمجتمعات الضعي

أفريقيا، مثؿ المياجريف والالجئيف والنازحيف داخميًا والمسنيف والمعوقيف والسكاف 
 األصمييف.

 الوطنية ممثؿ شبكة المؤسساتالسيد ميد س.ؾ.كاجوا تحدث بعد ذلؾ . 18
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حيث أعرب  ،األفريقية لحقوؽ اإلنساف ورئيس لجنة حقوؽ اإلنساف في أوغندا
 جيودىا الدؤوبة مف أجؿ جعؿ حقوؽ اإلنسافعف تقديره لمجنة األفريقية عمى 

حقيقة واقعة في القارة األفريقية، عمى الرغـ مف العديد مف التحديات التي 
دورات المجنة األفريقية توفر  أف السيد ميد س.ؾ.كاجوا وأضاؼ تواجييا.

لشبكة المؤسسات الوطنية األفريقية لحقوؽ اإلنساف الفرصة لتبادؿ المعمومات 
حقوؽ تحديات حقوؽ اإلنساف كما يفيد كمنبر لمناقشة القضايا  حوؿ العديد

 اإلنساف ذات الصمة التي تيـ القارة األفريقية.
إلى أف الدورة تنعقد في وقت تواجو فيو أفريقيا العديد السيد س.ؾ.كاجوا . أشارت 19

الذي تعاني  وضع المتأـزوالالقضايا المتعمقة بحرية التعبير  تشمؿمف التحديات 
وقضايا  ،و النساء واألطفاؿ، خاصة ىؤالء المنتشروف في مناطؽ النزاعاتمن

. وذكرت أنو عمى الرغـ مف أف بعض الزعماء الديمقراطية والحكـ الرشيد
األفريقييف أحرزوا بعض التقدـ في مجاؿ تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف وفقًا لما 

لخاصة بحقوؽ ينص عميو الميثاؽ األفريقي والصكوؾ اإلقميمية األخرى ا
اإلنساف والقانوف التأسيسي لالتحاد األفريقي، فإف انتياكات حقوؽ اإلنساف ال 
تزاؿ مستمرة. بيد أنيا أكدت أف األفريقييف صاروا أكثر وعيًا بحقوقيـ ويطالبوف 

  حكوماتيـ بمثؿ ىذه الحقوؽ.
ؽ أف شبكة المؤسسات الوطنية األفريقية لحقو  السيد ميد س.ؾ. كاجوا. وذكر 22

يسعدىا التعاوف مع الدوؿ األعضاء وأجيزة االتحاد األفريقي، مثؿ  اإلنساف
المجنة األفريقية والمحكمة األفريقية حوؿ حقوؽ اإلنساف والشعوب )المحكمة 
األفريقية( والمعاىدات اإلقميمية األخرى التي تراقب األجيزة ومنظمات المجتمع 

ة األفريقية. وأشار إلى أف شبكة ماية حقوؽ الشعوب في القار حالمدني لتعزيز و 
المؤسسات الوطنية األفريقية لحقوؽ اإلنساف إنما تكمؿ المؤسسات األفريقية 
لحقوؽ اإلنساف القائمة بالفعؿ وبحكـ العمؿ الذي تؤديو تكوف في وضع جيد 

 يسمح ليا باإلسياـ عمى نحو فريد في تأميف حقوؽ اإلنساف في المنطقة.
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، رئيس سعادة القاضي جيرار نيانجيكو مة األفريقية. ثـ تحدث باسـ المحك21
التي أعربت عنيا رئيسة المجنة المحكمة األفريقية حيث أكد نفس المشاعر 

، في كممة االفتتاح وتأكيدىا أف سعادة المفوضة راف آالبيني جانسواألفريقية، 
مف عالقات التعاوف بيف المحكمة األفريقية والمجنة األفريقية تقوـ عمى أساس 

االحتراـ المتبادؿ نظرًا لمدور التكاممي لممؤسستيف. وأضاؼ أنو في إطار روح 
 التعاوف ىذه تـ مواءمة القواعد واإلجراءات الخاصة بالجيازيف.

. أحاط سعادة القاضي جيرار نيانجيكو الدورة العادية الثامنة واألربعيف بأف 22
يا المتعمقة بتفسير وتطبيؽ المحكمة األفريقية تضطمع بدوريف؛ أواًل، نظر القضا

دور استشاري بما أف المحكمة األفريقية تبدي رأييا  ؛ وثانيًا،الميثاؽ األفريقي
 مسألة تتعمؽ بحقوؽ اإلنساف والشعوب. أيالقانوني بخصوص 

شار إلى أف أكبر تحدي تواجيو المحكمة األفريقية ىو عدـ تمكنيا مف أ. و 23
دد البمداف التي صّدقت عمى البرتوكوؿ لقضايا نظرًا لقمة عاالستماع إلى ا

المؤسس لممحكمة، وكذلؾ قمة عدد الدوؿ األطراؼ التي أصدرت إعالنا يسمح 
وأحاط لألفراد والمنظمات غير الحكومية بتقديـ دعاوي إلى المحكمة مباشرة. 

دولة  25األعضاء في االتحاد األفريقي،  53الدورة عممًا بأنو مف بيف الدوؿ الػ 
لتي صّدقت حتى اآلف عمى البروتوكوؿ المؤسس لممحكمة. ثـ ذكر فقط ىي ا

أربع دوؿ فقط، ىي تحديدًا بوركينا فاسو ومالي  25أنو مف بيف ىذه الدوؿ الػ 
ومالوي وتنزانيا، ىي التي أصدرت إعالنا بقبوؿ االختصاص القضائي 

 لممحكمة بنظر الشكاوى المقدمة مف أفراد ومنظمات غير حكومية.
معالي السيدة ساالماتا وزيرة تعزيز حقوؽ اإلنساف في بوركينا فاسو،  ألقت. 24

كممة باسـ الدوؿ األطراؼ المشاركة في الدورة العادية الثامنة   ساوادوجو،
واألربعيف. وبعد أف أعربت عف بالغ امتنانيا إلى حكومة وشعب جامبيا، ذّكرت 

ولية الدوؿ األطراؼ في الوزيرة المشاركيف بأف الميثاؽ األفريقي ينص عمى مسؤ 
تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف في القارة. ولكنيا أكدت عمى أف حماية حقوؽ 
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اإلنساف في أفريقيا ال يمكف تحقيقيا إال بتعاوف الجميع، بما في ذلؾ الدوؿ 
األعضاء والشركاء الدولييف والمؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف والمنظمات 

 غير الحكومية. 
لي الوزيرة بأف دورات المجنة األفريقية تتيح الفرصة لجميع ىؤالء ونوىت معا. 25

الذيف يناضموف مف أجؿ قضية حقوؽ اإلنساف الفرصة المواتية إلجراء حوار 
وذّكرت معالي الوزيرة المجنة األفريقية بأنو لكي تنيض بتنفيذ صريح وبناء. 

بالنسبة ليا  التفويض الموكؿ إلييا بنجاح، فإنو يكوف مف األىمية الحيوية
التعاوف مع الدوؿ األعضاء التي يتعيف تشجيعيا عمى تسييؿ ودعـ عمؿ 
المجنة. وحثت المجنة األفريقية عمى مواصمة تنفيذ التفويض الموكؿ إلييا 

 بإصرار وموضوعية. 
المدعي العاـ ووزير العدي معالي السيد إدوارد في كممتو االفتتاحية، رحب . 26

يخ البروفسير الحاجي الدكتور أ. جي.جي. جامع باسـ فخامة الشجوميز، 
رئيس جميورية جامبيا بالوفود والمشاركيف في الدورة العادية الثامنة واألربعيف 

 لمجنة األفريقية في بانجوؿ، جامبيا.
المجنة األفريقية عمى إنجازىا الناجح في عقد معالي إدوارد جوميز، . وقد ىنأ 27

دورات المجنة األفريقية التي تكوف بمثابة مرآة ترى الدورة واعترؼ بالدور الياـ ل
أفريقيا مف خالليا نفسيا وىي بصدد تقييـ إنجازاتيا وتحدياتيا في مجاؿ تعزيز 
وحماية حقوؽ اإلنساف. واستعرض بالتفصيؿ مختمؼ الجيود التي بذلتيا 
حكومة جامبيا لدعـ حقوؽ وحريات الشعب الجامبي، ال سيما مف خالؿ إنشاء 

داخؿ وزارة العدؿ. بيد أنو أثار مسألة التمتع بالحقوؽ ة حقوؽ اإلنساف إدار 
وكافة مصالح  الفردية التي أكد عمى أنيا ال بد وأف تخضع لحقوؽ اآلخريف

المجتمع ككؿ. وأوضح أف ذلؾ ىو أساس استمرار وجود عقوبة اإلعداـ في 
 جامبيا يكبح جماح الفساد. 

و إزاء األوضاع المؤسفة لممرأة في أفريقيا، عف أسفالي إدوارد جوميز عموأعرب  
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خاصة بالنسبة لممرأة الريفية والفتيات الالتي ال يزلف ضحايا لمممارسات المؤذية 
المألوفة. وناشد الدوؿ األطراؼ وأعضاء المجتمع المدني أف تسعى إليجاد 

رد معالي إدواخالقة أفضؿ لحماية المرأة األفريقية والفتيات. وىنأ طرؽ ووسائؿ 
سعادة القاضية السيدة لوسي آيواجبور عمى انتخابيا عضوًا في المجنة جوميز 

 األفريقية، قبؿ أف يعمف رسميًا افتتاح الدورة العادية الثامنة واألربعيف. 
 

 أداء المفوضة الجديدة القسـ
. خالؿ الدورة العادية التاسعة عشرة لممجمس التنفيذي المنعقدة في كمباال، 29

، انتخبت سيادة القاضية السيدة لوسي آسواجبور 2212يوليو  أوغندا، في
 عضوًا في المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب.

مف القواعد واإلجراءات لمجنة األفريقية، أدت السيدة لوسي  9ووفقًا لمقادة . 32
 سواجبور القسـ خالؿ جمسة عامة.آ

 
 جدوؿ أعماؿ الدورة

  .1الممحؽ دورة وىو مرفؽ بيذا التقرير في . تـ اعتماد جدوؿ أعماؿ ال31
 

التعاوف والعالقات مع المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف والمنظمات غير 
 الحكومية

 طمبات لمحصوؿ عمى صفة مراقب
المقدمة مف ست صفة مراقب، . بحثت المجنة األفريقية طمبات الحصوؿ عمى 32

معايير منح صفة مراقب  بشأف 1999( منظمات غير حكومية وفقًا لمقرار 6)
لممنظمات غير الحكومية العاممة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف والشعوب 

ACHPR/Res.33 (XXV) 99  وفيما يمي المنظمات غير الحكومية التي  .
 حصمت عمى صفة مراقب:
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 . ديمونسيوف سوسياؿ بنيف )البعد االجتماعي في بنيف(؛1          
 جئيف والمياجريف في جنوب أفريقيا؛. االتحاد مف أجؿ الال2          
 . اتحاد الصحفييف لشرؽ أفريقيا؛ 3          
 . شبكة المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف؛4          
. أوبيف سوسايتي اينيشياتيؼ لجنوب أفريقيا )مبادرة المجتمع المفتوح 5          

 لجنوب أفريقيا(؛
 وقيف.. أمانة العقد األفريقي لممع6         
. بذلؾ يكوف إجمالي عدد المنظمات غير الحكومية الحاصمة عمى صفة مراقب 33

 ( منظمة. 514أربعمائة وثماني عشرة )
 

 الحصوؿ عمى صفة العضو المنتسب اتطمب
أي طمب ريقية خالؿ الدورة العادية الثامنة واألربعيف فلـ تتمؽ المجنة األ. 34

سسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف؛ لمحصوؿ عمي صفة العضو المنتسب مف المؤ 
ومف ثـ يظؿ عدد المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف المنتسبة لمجنة األفريقية 

 ( منظمة.55اثنتيف وعشريف )
 

 أوضاع حقوؽ اإلنساف في أفريقيا
استمعت الدورة إلى كممات ألقاىا ممثمو جميورية الجزائر، جميورية بوركينا . 35

، االتحادية الديمقراطية جميورية إثيوبيا فاسو، جميورية مصر العربية،
جميورية كينيا، مممكة ليسوتو، الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية 

الصحراوية العربية العظمى، جميورية نيجيريا االتحادية، الجميورية 
السوداف، جميورية جنوب أفريقيا، جميورية السنغاؿ، جميورية  الديمقراطية،

. ويتضمف تقرير الدورة زيمبابوي، جميورية أوغندا وجميورية ونست جميورية
 العادية الثامنة واألربعيف لمجنة األفريقية موجزًا لنصوص ىذه الكممات.

ممثمو أجيزة  المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوبكما تحدث أماـ دورة  .36
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سات الوطنية لحقوؽ الحكومية والمؤسغير االتحاد األفريقي والمنظمات الدولية و 
حوؿ مختمؼ قضايا حقوؽ اإلنساف في القارة وضرورة مواصمة التعاوف  اإلنساف

مع المجنة األفريقية مف أجؿ تحقيؽ مستوى أفضؿ مف التعزيز والحماية لحقوؽ 
اإلنساف. وتشمؿ ىذه المنظمات: المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب، 

س نقص المناعة البشرية/اإليدز، المنتدى الدائـ برنامج األمـ المتحدة حوؿ فيرو 
لألمـ المتحدة حوؿ قضايا السكاف األصمييف، المنظمة الدولية لمفرانكفونية، 
المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف في بوركينا فاسو، المجنة الوطنية لحقوؽ 

 اإلنساف في غينيا بيساو والمجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف في كينيا.
لعدد اإلجمالي لممنظمات غير الحكومية التي ليا صفة مراقب لدى المجنة يبمغ ا .37

منظمة وقد ألقى ممثموىا مداخالت عف أوضاع  (44)األفريقية أربع وأربعوف 
 حقوؽ اإلنساف في أفريقيا.

 
أنشطة أعضاء المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب خالؿ فترة ما بيف دور 

 االنعقاد
عضاء المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب تقارير عف . قدـ رئيس وأ83

 0202أنشطتيـ خالؿ فترة ما بيف الدورة العادية السابعة واألربعيف في مايو 
. وقد غطت التقارير األنشطة 0202والدورة العادية الثامنة واألربعيف في نوفمبر 

نساف والشعوب التي قاموا بيا بصفتيـ أعضاء في المجنة األفريقية لحقوؽ اإل
ومقرريف خاصيف و/أو أعضاء في اآلليات الخاصة. وفيما يمي عرض تفصيمي 

 ليذه األنشطة. 
 

 رئيسة المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب –المفوضة راف آالبيني 
 

 تقرير عف أنشطتها بصفتها مفوضة
ريقية في ، شاركت  رئيسة المجنة األف0202يونيو  00إلى  7.  في الفترة مف 83

حمقة تدريبية حوؿ إجراءات المجنة األفريقي في داكار، السنغاؿ. ولقد نظمت 



EX.CL/717 (XX) 

Page 13 

المجنة األفريقية ىذه الحمقة التدريبية لكي تتيح لمعناصر الفاعمة الرئيسية بعض 
األدوات والنصوص تفيد كأساس إلحالة البالغات والعرائض إلى المجنة 

 لألفراد.  األفريقية في حاالت انتياؾ حقوؽ اإلنساف
، شاركت رئيسة المجنة األفريقية في 0202يونيو  00إلى  00. في القترة مف 02

وكاف اليدؼ مف زيارة عمؿ لمكتب المجنة األفريقية في أديس أبابا، إثيوبيا. 
ىذه الزيارة لقاء العناصر الفاعمة الرئيسية في أجيزة االتحاد األفريقي ومناقشة 

فيذ مقررات رؤساء الدوؿ والحكومات فيما يتعمؽ الطرؽ والوسائؿ المالئمة لتن
وضرورة بناء القدرات البشرية والثقافية بمعاممة أعضاء المجنة األفريقية 

   ألمانتيا.
، شاركت رئيسة المجنة األفريقية في 0202يوليو  01إلى  08في الفترة مف  .00

وحماية  زمؤتمر قاري في باماكو، مالي، حوؿ دور المجنة األفريقية في تعزي
حقوؽ المرأة في أفريقيا. وجدير بالتنويو أ، ىذا المؤتمر الذي نظـ بناء عمى 
مبادرة مف المقرر الخاص لحقوؽ المرأة في أفريقيا، السيد سوياتا ماجا، سعى، 
مف بيف جممة أمور أخرى، عمى توثيؽ العالقات بدرجة أكبر بيف المجنة 

. في ىذا السياؽ، 1ي ىذا المؤتمراألفريقية وأصحاب المصمحة الذيف شاركوا ف
 ألقت الرئيسة الخطاب االفتتاحي والخطاب الختامي لممؤتمر. ولقد أتاح المؤتمر
الفرصة لمرئيسة لكي تشارؾ في تدشيف ممؼ الشكاوى حوؿ حقوؽ المرأة في 

 وشركاؤه. االتحاد الدولي لحقوؽ اإلنسافأفريقيا الذي أعتو 
، شاركت رئيسة المجنة األفريقية في قمة 0202و يولي 08إلى  03. في الفترة مف 00

رؤساء الدوؿ والحكومات األعضاء في االتحاد األفريقي في كمباال، أوغندا. 
خالؿ القمة عرضت الرئيسة تقرير األنشطة الثامف والعشريف لمجنة األفريقية 

 ..No. EX.CL/600(XVII)والذي اعتمد بالمقرر 
في ورشتي عمؿ مع المؤسسات الوطنية لحقوؽ  شاركت رئيسة المجنة األفريقية 08

                                                 
 دولة طرؼ، أعضاء المجتمع المدني والشركاء اإلنمائيوف  18المؤتمر وشارؾ في أعمالو ممثمو  حضر. 1 1
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يز حقوؽ اإلنساف. ولقد انعقدت ورشة العمؿ األولى ز اإلنساف حوؿ آليات تع
في جوىانسبرج، جنوب أفريقيا، وضمت معًا أكثر  0202يوليو  82و 03يومي 

مف عشر مؤسسات وطنية لحقوؽ اإلنساف. أما ورشة العمؿ الثانية فقد تـ 
في داكار، السنغاؿ وشاركت فييا  0202سبتمبر  03و 07عقدىا يومي 

مؤسسات وطنية لحقوؽ اإلنساف مف غرب وشماؿ أفريقيا. ولقد كاف اليدؼ 
الرئيسي لورشتي العمؿ وضع استراتيجيات وخطط عمؿ لتمكيف المؤسسات 

في مع اآلليات األفريقية لحقوؽ اإلنساف  الوطنية لحقوؽ اإلنساف مف العمؿ
   . اليةثر فعكإطار شراكة أ

أغسطس مثمت رئيسة المجنة األفريقية المجنة في ثالثة أنشطة  8و 0في يومي . 00
تتعمؽ بإطالؽ منبر ىندسة الحوكمة في أفريقيا واالستراتيجية األفريقية لحقوؽ 

  القيـ المشتركة في بانجوؿ، جامبيا.اإلنساف إلى جانب التحضير لمقمة حوؿ 
شاركت رئيسة المجنة األفريقية في االجتماع أغسطس  1إلى  0في الفترة مف . 04

الثالث حوؿ وضع االستراتيجية األفريقية لحقوؽ اإلنساف في بانجوؿ، جامبيا. 
ولقد ركز ىذا االجتماع بوجو خاص عمى بحث مشروع االستراتيجية األفريقية 
لحقوؽ اإلنساف واإلسياـ بأكبر قد ممكف في جعميا مترابطة وعممية قابمة 

 لمتطبيؽ.
في  شاركت رئيسة المجنة األفريقية ،0202أغسطس  08و 00في يومي . 01

اجتماع نظمتو مفوضية االتحاد األفريقي حوؿ دراسة بروتوكوليف؛ أحدىما 
المحكمة األفريقية اختصاص بشأف البرلماف األفريقي واآلخر بشأف توسيع 

 لحقوؽ اإلنساف والشعوب، في جوىانسبرج، جنوب أفريقيا.
، شاركت رئيسة المجنة األفريقية في 0202سبتمبر  07إلى  04ترة مف . في الف07

حوؿ  0804منتدى إقميمي فرعي حوؿ تقييـ العشر سنوات لقرار المـ المتحدة 
وضع المرأة في مناطؽ النزاعات وحوؿ تمثيؿ المرأة في مؤسسات صنع القرار، 

طة مكتب نظـ ىذا المنتدى بواسالسالـ".  أصوؿتحت موضوع" المرأة، أحد 
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األمـ المتحدة لغرب أفريقيا بالتعاوف مع ممثميف آخريف لوكاالت األمـ المتحدة 
قدمت الرئيسة عرضًا حوؿ المجنة في داكار، السنغاؿ. خالؿ المنتدى، 

  آفاقيا فيما يتعمؽ بحقوؽ المرأة في أفريقيا.األفريقية، إنجازاتيا، تحدياتيا و 
، شاركت رئيسة المجنة األفريقية في ندوة 0202أكتوبر  1إلى  0. وفي الفترة مف 03

حوؿ المحاكـ األفريقية لحقوؽ اإلنساف والمؤسسات المماثمة، في أروشا، تنزانيا. 
وقد سعت الندوة إلى تجميع خبرات وتجارب األجيزة والمؤسسات الممثمة في 
الندوة بغرض دعـ أي أنشطة أخرى وتحقيؽ مستوى أفضؿ مف التعاوف بيف 

 سات حماية حقوؽ اإلنساف عبر أنحاء القارة األفريقية.أجيزة ومؤس
اكمة الصورية ، شاركت رئيسة المجنة األفريقية في المح0202أكتوبر  3في . 03

التي نظميا مركز حقوؽ اإلنساف في جامعة بريتوريا كعضو في ىيئة  03الػ
رية . وكاف اليدؼ مف المحاكمة الصو الفائزيف بالجوائز أسماءالمحمفيف إلعالف 

عمى دراية أكفاء وف قانوني حضانة لتخريجإنشاء  التي عقدت في كوتونو، بنيف،
والشعوب والصكوؾ القانونية األخرى  ريقي لحقوؽ اإلنساففميثاؽ األتامة بال

مجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب والقانوف الدولي والية القضائية لالو 
 فراد والمجتمعات وحمايتيا.، يتولوف الدفاع عف حقوؽ األلحقوؽ اإلنساف

، شاركت الرئيسة في منتدى ميبيكو 0202أكتوبر  00إلى  03. في الفترة مف 42
حوؿ حقوؽ المرأة في أفريقيا، في برازافيؿ، الكونغو. وكاف الموضوع الرئيسي 
الذي طرح لمبحث ىو الخاص بالتمثيؿ المالئـ لممرأة في مؤسسات صنع القرار 

ب القيادية وكذلؾ المسائؿ الحيوية المتعمقة بسوء المعاممة وتولي المرأة المناص
القائـ عمى أساس نوع الجنس وفيروس نقص المناعة البشرية. خالؿ المنتدى 
قدمت الرئيسة عرضًا باسـ المجنة األفريقية وألقت خطابًا حوؿ إنجازات المجنة 

 األفريقية.
أخر مجنة األفريقية في أكتوبر، شاركت رئيسة ال 01إلى  04. في الفترة مف 40

قبؿ إطالؽ استراتيجية حقوؽ اإلنساف في أروشا، تنزانيا. وقد سعى ىذا اجتماع 
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 االجتماع بوجو أساسًا إلى اعتماد الوثيقة حوؿ استراتيجية حقوؽ اإلنساف.
، شاركت رئيسة المفوضية في اجتماع حوؿ 0202أكتوبر  03و 03. في يومي 40

اإلنساف التابع لألمـ المتحدة نظمتو األمـ آليات المراجعة لمجمس حقوؽ 
 المتحدة في جنيؼ، سويسرا. 

األنشطة التي قامت بها بصفتها عضو في مجموعة العمؿ المعنية بحقوؽ 
 المسنيف والمعوقيف في أفريقيا

، شاركت الرئيسة في االجتماع 0202أغسطس  00إلى  3في الفترة مف . 48
ية بحقوؽ المسنيف والمعوقيف في أفريقيا الدوري الثاني لمجموعة العمؿ المعن

المنعقد في بورت لوي، موريشيوس. وكاف اليدؼ مف االجتماع بحث مشروعي 
 بروتوكوليف ، احدىما بشأف حقوؽ المسنيف واآلخر بشأف حقوؽ المعوقيف.

 
األنشطة التي قامت بها بصفتها رئيسة لجنة حماية حقوؽ األشخاص المصابيف 

 البشرية وهؤالء الذيف هـ في خطر والمعرضيف لإلصابةبفيروس نقص المناعة 
 به.

 

، عقدت المجنة اجتماع عمؿ نظمتو مبادرة تنمية حقوؽ 0202أكتوبر  0في . 40
في بريتوريا، جنوب  Human Rights Development Initiativeاإلنساف 

فريقيا. وكاف اليدؼ الرئيسي لجمسة العمؿ تمكيف اآلليات العاممة في مجاؿ أ
قوؽ اإلنساف والمسائؿ المتصمة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ح

تسمح لمجنة لمناقشة طرؽ التعاوف التي تنتيجيا واالستراتيجيات المالئمة التي 
 ACHPR/Res163 (XLVII) of 26 May  .بتنفيذ قرار المجنة األفريقية رقـ 

2010. 
جوؿ، جامبيا، ضمت ، عقدت جمسة عمؿ أخرى في بان0202نوفمبر  1. في 44

ة ، وقد كممت بإعداد نالعامميف في مبادرة تنمية حقوؽ اإلنساف وأعضاء المج
 وثيقة حوؿ مختمؼ أنواع الدعـ الممكف تقديمو إلى المجنة )فني، مادي، مالي(. 
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، عقدت المجنة اجتماعًا مع ممثمي برنامج األمـ المتحدة 0202نوفمبر  7. في 41
ذ برنامج عمؿ المجنة. كما انبثؽ عف ىذا االجتماع بشأف اإليدز لتعزيز تنفي

مقترحات واضحة تمامًا بشأف األنشطة التي يجب تنفيذىا في األجؿ القصير 
 والمتوسط والطويؿ.

 

 المفوض مامبا ماليال نائب رئيس المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب
 

 أنشطته بصفته مفوض
، شارؾ المفوض ماليال في حمقة تدريبية 0202يونيو  00إلى  7في الفترة مف  .47

حوؿ إجراءات البالغات نظمتيا المجنة األفريقية في داكار، السنغاؿ. وكاف 
الغرض األساسي مف عقد ىذه الحمقة التدريبية ىو تعريؼ  العديد مف 

دقيقة تتعمؽ مستخدمي إجراءات البالغات الخاصة بالمجنة بعدد مف النقاط ال
ضوء قواعد اإلجراءات الجديدة لمجنة، وأيضًا بصفة  بالبالغات، خاصة في

عامة مناقشة مسائؿ تيـ المستخدميف. وقد عرض ورقة عمؿ تمقي نظرة عمى 
 المجنة األفريقية.

، قاـ المفوض ماليال بزيارة عمؿ إلى 0202يونيو  03إلى  00. في الفترة مف 43
متحدة األمريكية، المجنة األمريكية لحقوؽ اإلنساف في واشنطف، الواليات ال

وبرفقتو األميف التنفيذي لمجنة والسيد شافي باكاري كبير الموظفيف القانونييف. 
وقد تمت ىذه الزيارة في إطار التعاوف مع المؤسسات ذات التفويض المماثؿ. 
وكاف الغرض مف الزيارة تقاسـ التجارب وبحث التحديات وتحديد التعاوف 

 مستقباًل.
، قاـ المفوض ماليال مع رئيس الرئيسة 0202يونيو  04إلى  00. في الفترة مف 43

وأميف المجنة إلى مفوضية االتحاد األفريقي في أديس أبابا، وقد عقد الوفد 
نائب رئيس المفوضية  عدد مف مسؤولي المفوضية، بما في ذلؾ اجتماعات مع

ينر الدكتور اريستوس موينشا ومفوضة الشؤوف السياسية السيدة جوليا دولمي جو 
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والمستشار القانوني لمفوضية االتحاد األفريقي السيد بيف كيوكو ومدير الموارد 
وكاف الغرض الرئيسي مف الزيارة مناقشة المسألة  .البشرية والشؤوف اإلدارية

 العالقة الخاصة بتعييف عامميف ومراجعة مكافآت وبدالت المفوضيف.
ًا لمجنة الفرعية لمجنة ، حضر المفوض ماليال اجتماع0202يونيو  82. في 12

وقد  الممثميف الدائميف حوؿ المسائؿ المالية واإلدارية، في أديس أبابا، إثيوبيا.
عقد ىذا االجتماع بغض، مف بيف جممة أمور أخرى، مناقشة مسألة مرتبات 

 المجنة األفريقية وكذلؾ مرتبات المحكمة.
ليال اجتماع لجنة ، حضر المفوض ما0202يوليو  00إلى  03. في الفترة مف 10

الممثميف الدائميف الذي سبؽ انعقاد قمة االتحاد األفريقي في كمباال، أوغندا، 
مع رئيسة المجنة والمفوض ماجا واألميف التنفيذي. كما حضر المفوض ماليال 
اجتماع المجمس التنفيذي الذي سبؽ قمة االتحاد األفريقي وحضر أيضًا القمة 

 نفسيا. 
، شارؾ المفوض ماليال، في ماسيرو، ليسوتو، 0202يوليو  03و 03. في يومي 10

ؿ القضاء وحياده والمساءلة نظمتو المجنة الدولية ستقالحوؿ ا في ندوة لمقضاة
لمقانونييف باالشتراؾ مع السمطة القضائية في ليسوتو. وشارؾ في الندوة قضاة 

الخدمة حضروا مف إقميـ الجنوب األفريقي بما فييـ القضاة الموجوديف في 
والمتقاعديف واألكاديمييف. وقد عرض ورقة عمؿ عف "استقالؿ السمطة 

 القضائية مف خالؿ منظور المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب.
، شارؾ المفوض مالياًل في ورشة عمؿ لمؤسسات حقوؽ 0202يوليو  82. في 18

ية لحقوؽ اإلنساف في شرؽ أفريقيا والجنوب األفريقي حوؿ اآلليات القار 
اإلنساف، عقدت في جوىانسبرج، جنوب أفريقيا. وقد اختتـ رسميا ورشة العمؿ 

 . 0202يوليو  03التي كاف قد افتتحيا رئيس المجنة األفريقية في 
، شارؾ المفوض ماليال في ندوة عقدتيا 0202أغسطس  1إلى  0. في الفترة مف 10

اثمة في أروشا، تنزانيا. وقد المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والمؤسسات المم
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عقدت الندوة تحت رعاية كؿ مف المعيد الدانماركي لحقوؽ اإلنساف واالتحاد 
"الوالية القضائية لمجنة رض ورقة عمؿ حوؿ عاألوروبي والمجنة األفريقية. و 

 .األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب"
يُا دورة جديدة حوؿ ، دعّي المفوض ماليال لكي يفتتح رسم0202أكتوبر  00. في 14

في المعيد الوطني لإلدارة العامة في لوساكا،  ،"التحقيقات في الجرائـ المالية"
  زامبيا.

، شارؾ المفوض ماليال، بدعوة لجنة حقوؽ اإلنساف في 0202أكتوبر  00. في 11
جنوب أفريقيا ومعيد حقوؽ اإلنساف في جنوب أفريقيا، في االحتفاؿ بيـو حقوؽ 

حقوؽ اإلنساف، المفتاح إلى سالـ وأمف ب أفريقيا تحت موضوع "اإلنساف لجنو 
عامًا لمسالـ في أفريقيا. وقد  0202حيث أعمف عاـ  مستداميف في أفريقي"

نظمت ىذا الحدث لجنة حقوؽ اإلنساف في جنوب أفريقيا اإلنساف باالشتراؾ 
 ا.  مع لجنة الحقوؽ الدينية والمغوية ومعيد حقوؽ اإلنساف في جنوب أفريقي

وقد ألقى الخطاب الرئيسي الذي دعا فيو، مف بيف جممة أمور أخرى، الدوؿ  .17
األفريقية إلى مساندة ودعـ مؤسسات حقوؽ اإلنساف التي تـ إنشاؤىا، بما في 

األفريقية والمحكمة األفريقية. كما شرح مف خالؿ لقاء تميفزيوني المجنة  ذلؾ
جدوؿ األعماؿ األفريقي لحقوؽ عمى اإلنترنت معنى وأىمية ىذا اليوـ في 

اإلنساف كما كاف ضيفًا عمى برنامج تمقى مف خاللو اتصاالت ىتافية مف 
مستمعيف وجيوا إليو أسئمة عف المنظومة األفريقية لحقوؽ اإلنساف بصفة 

 عامة.
، شارؾ المفوض ماليال في ورشة عمؿ 0202أكتوبر  01و 04في يومي . 13

ارؾ في تنظيميا االئتالؼ مف أجؿ محكمة أفريقية تدريبية إقميمية لمقانونييف ش
فعالة ومنتدى المنظمات غير الحكومية لحقوؽ اإلنساف في زيمبابوي ومركز 
حقوؽ اإلنساف والتأىيؿ في بالنتاير، مالوي. وقد عرض ورقة عمؿ حوؿ 
التكاممية بيف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب والمحكمة األفريقية 



EX.CL/717 (XX) 

Page 20 

 .نساف والشعوبلحقوؽ اإل
كاف المفوض ماليال ضيفًا عمى البرنامج اإلذاعي ، 0202نوفمبر  3. في 13

حيث قدـ شرحًا لمختمؼ جوانب المجنة األفريقية ، FMالجامبي، بارادايز 
لحقوؽ اإلنساف والشعوب، شاماًل ذلؾ المسائؿ األساسية مثؿ نشأة المجنة 

نجازاتيا وما تواجيو مف وتكوينيا والتفويض الموكؿ إلييا وأساليب عمم يا وا 
 تحديات.

 
األنشطة التي قاـ بها بصفته عضو في مجموعة العمؿ المعنية بعقوبة اإلعداـ في 

  أفريقيا
شارؾ المفوض ماليال في اجتماع مجموعة العمؿ  3إلى  7. في الفترة مف 72

باشرة. المعنية بعقوبة اإلعداـ الذي عقد قبؿ الدورة العادية الثامنة واألربعيف م
قد ونو وكذلؾ طريؽ المضي إلى األماـ فيما يتعمؽ بمسألة عقوبة اإلعداـ في 

 أفريقيا.
 

 األنشطة التي قاـ بها بصفته عضوًا في مجموعة العمؿ المعنية بالسكاف/
 المجتمعات األصمية في أفريقيا

، شارؾ المفوض ماليال مع كؿ مف 2212أكتوبر  13إلى  11. في الفترة مف 71
بيتاي والدكتور زيفيـ كاليمبا والسيد آلبير بارـو والسيدة جينفيؼ روز،  المفوض

كأعضاء في مجموعة العمؿ المعنية بالسكاف والمجتمعات األصمية في أفريقيا، 
في المؤتمر اإلقميمي الفرعي حوؿ حقوؽ السكاف/المجتمعات األصمية الميّمشة 

ناميبيا ومنظمة العمؿ  في أفريقيا والذي شارؾ في تنظيمو مكتب رئيس وزراء
 الدولية والمجنة األفريقية. 

. وقد تزامف انعقاد المؤتمر مع اإلطالؽ الرسمي لتقرير استعراض حقوؽ السكاف 72
بمدًا أفريقيًا. ويجدر التنويو بأف الدراسة التي أفضت إلى  24األصمييف في 
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يا وتولى إعداد ىذا التقرير أعدت بواسطة مركز حقوؽ اإلنساف بجامعة بريتور 
عرضيا البروفسور فرانز فيمجويف. وقد تـ عقد الحمقة الدراسية وتدشيف التقرير 

 في وندىوؾ، ناميبيا. 
، شارؾ المفوض ماليال في اجتماع مجموعة 2212نوفمبر  8و 7. في يومي 73

العمؿ المعنية بالسكاف/المجتمعات األصمية المنعقد في بانجوؿ، جامبيا قبؿ 
. وقد استعرض االجتماع/ ثامنة واألربعيف لمجنة األفريقية مباشرةالدورة العادية ال

مف بيف جممة أمور أخرى، األنشطة التي تـ إنجازىا خالؿ الفترة األخيرة لما 
بيف دور االنعقاد وما تـ تخطيطو مف برامج يتعيف تنفيذىا خالؿ الفترة القادمة 

 لما بيف دور االنعقاد.
 

لمجموعة العمؿ المعنية بالصناعات االستخراجية  أنشطة اضطمع بها بصفته رئيساً 
 والبيئة وانتهاكات حقوؽ اإلنساف في أفريقيا

رئيسًا  ، شارؾ المفوض ماليال، بصفتو2212سبتمبر  28و 27. في يومي 74
لمجموعة العمؿ المعنية بالصناعات االستخراجية والبيئة وانتياكات حقوؽ 

الجات القانونية ودور القانونييف في اإلنساف في أفريقيا، في مؤتمر حوؿ الع
حماية حقوؽ اإلنساف في سياؽ أنشطة متحدة. وقد نظـ ىذا المؤتمر المجنة 
الدولية لمقانونييف في جنيؼ، سويسرا. وبيذه المناسبة قدـ المفوض مالياًل 
عرضًا حوؿ خمفية إنشاء مجموعة العمؿ والغرض مف إنشائيا وكيؼ أنيا تأمؿ 

مف خالؿ كيانات متحدة تعمؿ الجة انتياكات حقوؽ اإلنساف في اإلسياـ في مع
 في أفريقيا.

، شارؾ في ورشة عمؿ حوؿ االلتزامات 2212نوفمبر  2و 1. في يومي 75
، في بريتوريا، جنوب أفريقيا. نظـ ورشة العمؿ مركز الخارجية لممنطقة األفريقية

وقد قدـ  .FIAN International and SAIFAC حقوؽ اإلنساف في بريتوريا و
عرضًا حوؿ "نشأة ومستقبؿ مجموعة العمؿ المعنية بالصناعات االستخراجية" 
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والمجاالت المتاحة لمتعاوف المستقبمي بيف المجنة األفريقية واتحاد االلتزامات 
 الخارجية. 

 
ألنشطة التي قاـ بها بصفته عضوًا في مجموعة العمؿ المعنية بحماية حقوؽ ا

روس نقص المناعة البشرية/اإليدز وهؤالء الذيف هـ في األشخاص المصابيف بفي
 لممرض والمصابيف به خطر والضعفاء المعرضيف لإلصابة 

، شارؾ المفوض ماليال مع الرئيسة والمفوض مايجا، 2212أكتوبر  2. في 76
كأعضاء في مجموعة العمؿ المعنية بحماية حقوؽ األشخاص المصابيف 

يدز وىؤالء الذيف ىـ في خطر والضعفاء بفيروس نقص المناعة البشرية/اإل
المعرضيف لإلصابة لممرض والمصابيف بو، في مناقشة بيف المجنة والمقرر 
الخاص لألمـ المتحدة حوؿ حؽ كؿ شخص في أعمى مستوى مف الصحة 
الجسمانية والعقمية، السيد آناند جريفيـ، ومعيد تنمية حقوؽ اإلنساف. وقد دارت 

 فريقيا.أريا، جنوب ىذه المناقشة في بريتو 
 

 سعادة المفوضة كاتريف دوب آتوكياً 
 

 األنشطة التي اضطمعت بها بصفتها مفوضة
،  حضرت المفوضة آتوكي حمقة تدريبية 2212يونيو  11إلى  7في الفترة مف . 77

 في داكار، السنغاؿ حوؿ إجراءات الشكاوى/البالعات نظمتيا المجنة األفريقية.
ترأست المفوضة آتوكي مائدة مستديرة ألصحاب ، 2212يونيو  29. في 78

المصمحة حوؿ دعـ المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف في نيجيريا والتزامؿ بمبادئ 
باريس، نظمتيا شبكة المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف في أبوجا، نيجيريا. 
وقد ضمت المادة المستديرة ممثميف رفيعي المستوى عف المؤسسات الوطنية 

نساف مف ست مناطؽ إقميمية وأعضاء برلمانات وعدد مف منظمات لحقوؽ اإل
 Gapؿ االجتماع عمى تدشيف التقرير التحميمي لجاب مالمجتمع المدني. واشت
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Analysis  حوؿ المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف في نيجيريا والتي تـ تكميفيا مف
مؿ. وكاف قبؿ شبكة المؤسسات الوطنية األفريقية لحقوؽ اإلنساف بيذا الع

لممائدة المستديرة توعية أصحاب المصمحة الوطنييف والدولييف  ساسيدؼ األيلا
النيجيرية لتمكينيا مف تنفيذ تفويضيا اتساقًا  بدعـ المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف

 مع توصيات التقرير التحميمي سالؼ اإلشارة.
دراسية ، شاركت المفوضة آتوكي في حمقة 2212يوليو  6و 5. في يومي 79

تفاعمية مناىضة لمفساد نظمت لمقضاة في لوجوس، نيجيريا. وقد شارؾ في 
تنظيـ الحمقة الدراسية مشروع الحقوؽ االجتماعية واالقتصادية والمساءلة وكاف 
اليدؼ منيا تعزيز النزاىة في المحاكـ القضائية وتحسيف إمكانيات وصوؿ 

قد عرضت ورقة عمؿ حوؿ المواطنيف إلى ىيئات العدالة في والية الجوس. و 
 ترويج وتعزيز التوعية بمبادرة آلية تسوية النزاعات واستخداميا.

، دعيت المفوضة آتوكي مف قبؿ المعيد النيجيري 2212أغسطس  12في  
عف مراجعة عقوبة اإلعداـ لمدراسات القانونية المتقدمة في الجوس لتقديـ عرض 

لي واالتجاه نحو إلغاء عقوبة في نيجيريا. وقد استعرضت تطور القانوف الدو 
اإلعداـ كما يؤكد ذلؾ اعتماد الجمعية العامة لألمـ المتحدة لمبروتوكوؿ 

والمعارضة  التفاقية الدولية حوؿ الحقوؽ المدنية والسياسيةاالختياري الثاني ل
 التي تبديو تمؾ الدوؿ التي تبقي عمى عقوبة اإلعداـ في مجموعة قوانينيا.

، حضرت المفوضة آتوكي حمقة دراسية 2212أكتوبر  6إلى  4ترة مف في الف. 81
 لممحاكـ األفريقية لحقوؽ اإلنساف والمؤسسات المماثمة في أروشا، تنزانيا.

ونائب الرئيسة وأميف المجنة  وحضر معيا المفوض ماجا ورئيسة المجنة األفريقية
" وذكرت األفريقية. وقد قدمت عرضًا حوؿ "تنفيذ توصيات المجنة األفريقية 

مجددًا العقبات التي تعترض تفعيؿ تفويض المجنة التي أنشئت بواسطة صؾ 
 سمطات تنفيذية.  أيتركيا مجردة مف 
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األنشطة التي اضطمعت بها بصفتها المقرر المعني بالسجوف وأماكف االعتقاؿ في 
 أفريقيا 

ى ، بناء عمةالخاص ة، قامت المقرر 2212يوليو  14إلى  12. في الفترة مف 82
دعوة مف حكومة جميورية تنزانيا، بزيارة منشآت االحتجاز واالعتقاؿ في البالد. 
وخالؿ زيارتيا تحدثت مع مسؤولي الحكومة المختصيف بالتعامؿ مع السجوف 

كما أجرت أحاديث مع المنظمات غير بوجو خاص واالعتقاؿ بوجو عاـ. 
ف في تنزانيا. الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ السجو 

 وخالؿ الزيارة، زارت أيضًا عددًا كبيرًا مف منشآت االعتقاؿ ومركز الشرطة
 ومراكز اعتقاؿ األحداث.

قدمت المقررة الخاصة، بناء عمى دعوة مف نقابة ، 2212يوليو  22في . 83
ًً دوليًا/مقارنًا  المحاميف النيجيرية وكجزء مف أسبوع أنشطتيا القانونية، منظورًا

الؿ عرض رئيسي عف والحقوؽ الدستورية لممشتبو فييـ: مقتضيات ء مف خ
 إصالح نظاـ ما قبؿ المحاكمة في والية الجوس. 

 PRAWAمنظمة تأىيؿ السجناء وتدابير الرفاىية . تنفيذًا لممشروع التعاوني مع 84
 23إلى  19حوؿ إصالح السجوف في أفريقيا، شاركت المقررة الخاصة مف 

أبوجا حوؿ الوضع  فيرنامج التقييمي لنيجيريا الذي عقد في الب 2212يوليو 
  صالحية.اإل منشآتوالممارسات في السجوف/ال

 
 األنشطة التي اضطمعت بها بصفتها رئيسة لجنة منع التعذيب في أفريقيا

، ترأست المفوضة آتوكي جمسة استماع عامة حوؿ تجاوزات 2212. في يونيو 85
صالح الشرطة، منظمة غير إريا، نظمتيا شبكة الشرطة في مدينة ايباداف، نيجي

حكومية تنشط في متابعة أنشطة الشرطة في نيجيريا. وقد أدلى الضحايا بأقواؿ 
حوؿ مختمؼ انتياكات حقوؽ اإلنساف التي عانوا منيا عمى أيدي الشرطة أثناء 

وقد نعتت ممارسات التعذيب والمعاممة الوحشية  تعرضيـ لالعتقاؿ عف خطأ.
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وتـ بث ىذه األقواؿ النتزاع االعترافات. نسانية والعقوبات بأنيا وسائؿ غير اإل
    عبر التميفزيوف وانتشرت عمى مستوى األمة.

. وبمناسبة اليوـ الدولي لدعـ ضحايا التعذيب ناشدت المجنة األفريقية لحقوؽ 86
الدوؿ  لجنة منع التعذيب في أفريقيااإلنساف والشعوب )المجنة األفريقية( و 

ألطراؼ في الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب )الميثاؽ األفريقي( ا
اتخاذ إجراءات ممموسة تؤكد احتراميا اللتزاماتيا فيما يتعمؽ بحؽ الضحايا في 
معالجة فعالة لما تعرضوا لو مف انتياكات لحقوؽ اإلنساف نتيجة التعذيب وسوء 

عادة التأىيؿ.   المعاممة وكذلؾ الحؽ في إصالح كامؿ، بما في ذ  لؾ التعويض وا 
، حضرت المفوضة آتوكي ورشة عمؿ في 2212أكتوبر  19و 18. في يومي 87

ممؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف لشرؽ أفريقيا حوؿ تنفيذ لنيروبي، كينيا، 
وسوء المعاممة، نظميا مركز تنفيذ حقوؽ اإلنساف بجامعة معايير منع التعذيب 

ة. وبيذه المناسبة، قدمت المفوضة آتوكي عرضًا عف بريستوؿ، المممكة المتحد
دور المجنة األفريقية في منع التعذيب في أفريقيا حيث ألقت الضوء عمى الدور 
الميـ الذي تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف االضطالع بو في دعـ 

اة مقاض الخطوط اإلرشادية لروبيف آيالند عمؿ المجنة األفريقية بواسطة تعميـ
مرتكبي ممارسات التعذيب وكسب التأييد لتجريـ التعذيب والضغط مف أجؿ 

 إنفاذ توصيات المجنة األفريقية. 
، وخالؿ االحتفاالت بمناسبة العيد الثالثيف لميثاؽ 2212نوفمبر  12في . 88

األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب والتي واكبت انعقاد الدورة العادية الثامنة 
في جيودىا مف  نة األفريقية، فإف لجنة منع التعذيب في أفريقياواألربعيف لمج

أجؿ تعزيز الخطوط اإلرشادية لروبيف آيالند، قامت بتوعية العامة بدورىا في 
التأكد مف أف الدوؿ األطراؼ تفي بالتزاماتيا الدولية. وقد أطمؽ رئيس لجنة منع 

 رتور واتش آفريكا تو التعذيب في أفريقيا جريدة نصؼ سنوية اسميا "

AFRICA TORTURE WATCH." 



EX.CL/717 (XX) 

Page 26 

، وعمى ىامش الدورة العادية الثامنة واألربعيف، ترأست 2212نوفمبر  12في  
المفوضة آتوكي اجتماعًا لمجنة منع التعذيب في أفريقيا في بانجوؿ، جامبيا، 

المنعقد في داكار، السنغاؿ  2212أبريؿ  26لمراجعة اجتماع المجنة  في 
المنعقد أيضًا  2212أبريؿ  29االستشاري االسترتيجي في وكذلؾ اجتماعيا 

في داكار، السنغاؿ. كما ناقش االجتماع برنامج وأنشطة لجنة منع التعذيب في 
 .2211و 2212أفريقيا لعامي 

 
 سعادة المفوض موسى نجاري بيتاي

 

 األنشطة التي اضطمع بها بصفته مفوضاً 
ي، باعتباره المفوض المسؤوؿ عف ، قاـ سعادة المفوض بيتا2212في مارس . 92

تعزيز األنشطة في جميورية نيجيريا االتحادية، بتوجيو نداء عاجؿ إلى فخامة 
رئيس جميورية نيجيريا االتحادية "لمتحقيؽ في االدعاءات بوجود انتياكات 

جوس ألحؽ الجوس. ونظرًا لتدىور األوضاع في الخطيرة لحقوؽ اإلنساف" في 
ة بالنداء العاجؿ الموجو في شير مارس خطابًا آخر في رئيس المجنة األفريقي

شير مايو موجو إلى رئيس مجمس السمـ واألمف يطمب في مف الدوؿ األطراؼ 
تشكيؿ بعثة تقصي حقائؽ لمتصدي لمموقؼ القائـ في جوس. وال تزاؿ المجنة 
األفريقية في انتظار رد مف جميورية نيجيريا االتحادية يحدد التاريخ الذي 

 طيع فيو المجنة األفريقية ومجمس السمـ واألمف القياـ بميمة تقصي الحقائؽ.تست

، أرسؿ المفوض بيتاي مرة أخرى نداًء عاجاًل إلى فخامة 2212. في سبتمبر 91
مسؤوليف مف رئيس جميورية نيجيريا االتحادية بخصوص اإلدعاء باغتياؿ 

عاجؿ، استرعى انتباه لجنة الجرائـ االقتصادية والمالية. وفي ىذا النداء ال
فخامتو إلى بالغ قمؽ المجنة األفريقية إزاء فيض اإلدعاءات بيذه االغتياالت 
ىذه ونتائجيا عمى حياد واستقالؿ لجنة الجرائـ االقتصادية والمالية. ولكنو لـ 

 يتمؽ حتى اآلف ردا مف حكومة جميورية نيجيريا االتحادية.
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عمااًل لقرار المجنة األفريقية 92 الصادر خالؿ الدورة العادية السابعة واألربعيف . وا 
بشأف إرساؿ بعثة تعزيز مشتركة إلى سيراليوف تشارؾ فييا جميع آلياتيا 
الخاصة، وذلؾ أخذًا في الحسباف ما شيده ىذا البمد مؤخرًا مف اضطرابات 
خطيرة فرضت العديد مف التحديات عمى صعيد احتراـ حقوؽ اإلنساف، أرسؿ 

مذكرة شفيية إلى حكومة سيراليوف يطمب فييا تشكيؿ بعثة المفوض بيتاي 
مع قصر ميمة البعثة تعزيز مشتركة. وقد ردت حكومة سيراليوف عمى المذكرة 

عمى تحرى األوضاع في السجوف. ولألسؼ، رأت المجنة األفريقية إف ىذا 
التقميص لميمة البعثة المقترحة ىو أمر غير مالئـ عمى اإلطالؽ/ وعميو فإف 

 ثة التعزيز المشتركة لـ تر النور.بع
 

األنشطة التي اضطمع بها بصفته رئيس مجموعة العمؿ المعنية 
 بالسكاف/المجتمعات األصمية في أفريقيا

 . تـ تنفيذ األنشطة التالية تحت إشراؼ المفوض بيتاي كرئيس لمجموعة العمؿ:93
فريقية نداًء ، أرسؿ المفوض بيتاي مع رئيسة المجنة األ2212أغسطس  9. في 94

عاجاًل إلى فخامة رئيس بوتسوانا، السيد اياف كياما السترعاء انتباىو إلى 
مف المحكمة العميا في لوباتسي، بوتسوانا،  2212يوليو  21الحكـ الصادر في 

ومفاده أنو ال يحؽ لشعب بوشميف استخداـ البئر الموجود بالفعؿ في أراضييـ 
عاب كما ال يجوز ليـ حفر بئر جديد. وىو التقميدية في محمية كاالىاري لألل

مف المحكمة  2226ديسمبر  13ما يتعارض مع منطوؽ الحكـ الصادر في 
العميا لبوتسوانا الذي نعت الطرد اإلجباري لشعب بوشميف  مف محمية 

. وقد حث النداء العاجؿ كاالىاري بأنو إجراء غير قانوني وغير دستوري
مف  2226ديسمبر  13كـ الصادر في حكومة بوتسوانا عمى األخذ بالح

المحكمة العميا والسماح لمبوشميف بالحصوؿ عمى المياه مف البئر الموجود في 
 أراضييـ في موثوميمو. 
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وجو المفوض بيتاي نداًء عاجاًل ثانيًا إلى حكومة ، 2212سبتمبر  21. في 95
ي النداء تنزانيا بشأف الوضع في رعاة ماساي في لوليوندو، شماؿ تنزانيا. وف

استرعى انتباه فخامة رئيس جميورية تنزانيا المتحدة السيد جاكايا ـ. العاجؿ 
والذي ازداد تفاقمًا  ماساي في لوليوندو بشماؿ تنزانيا أوضاع رعاةإلى  كيكويت

ا تعرض أعضاء المنظمات غير الحكومية معند 2229عما كاف عميو في عاـ 
يضًا بعد منع ممثمي االتحاد مع األشخاص الضحايا لمترىيب وأ العاممة

األوروبي والبعثات الدبموماسية مف مختمؼ البمداف مف الوصوؿ إلى لوليوندو. 
وقد حث الحكومة عمى التفضؿ بتقديـ توضيحات لما تضمنتو ىذه التقارير، 
واإلشارة بوجو خاص إلى التدابير التي اتخذتيا أو ىي في طريقيا ألف تتخذىا  

 إذا صح ما تضمنتو التقارير.  لمعالجة ىذه األوضاع،
تدشيف  ، شارؾ المفوض بيتاي في2212أكتوبر  13إلى  11. في الفترة مف 96

الذي اشتركت في إعداده منظمة العمؿ  ،تقرير استعراض المشروع البحثي
حوؿ  ،الدولية والمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب وجامعة بريتوريا

بمدًا أفريقيًا، في وندىوؾ،  24لمسكاف األصمييف في  الحقوؽ القانونية والدستورية
 ناميبيا.

، شارؾ المفوض بيتاي في اجتماع 2212نوفمبر  8إلى  6. في الفترة مف 97
مجموعة العمؿ المعنية بالسكاف، المجتمعات األصمية، في بانجوؿ، جامبيا، 

نشطة شير األخيرة والتخطيط لألاأللمناقشة األنشطة التي نفذت خالؿ الستة 
 المستقبمة.

. خالؿ الدورة العادية الثامنة واألربعيف لمجنة األفريقية، تـ توزيع إعالف األمـ 98
المتحدة حوؿ حقوؽ السكاف األصمييف وكذلؾ الرأي االستشاري لمجنة األفريقية 
بشأف إعالف األمـ المتحدة حوؿ حقوؽ السكاف األصمييف عمى المشاركيف بعد 

جميزية والفرنسية. وسوؼ تستخدـ ىذه المطبوعات في طبعيما بالمغتيف اإلن
زيادة الوعي بشأف إعالف األمـ المتحدة حوؿ حقوؽ السكاف األصمييف فيما بيف 
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الدوؿ األعضاء األفريقية وأصحاب المصمحة الرئيسييف اآلخريف. ويجدر 
ـ المتحدة تتسؽ تمامًا مع مالتنويو بأف الحقوؽ المنصوص عمييا في إعالف األ

ص الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب والوالية القضائية لمجنة نصو 
 األفريقية. 

 
 سعادة المفوض محمد خمؼ اهلل

 
األنشطة التي اضطمع بها بصفته مقررًا خاصًا معنيًا بالمدافعيف عف حقوؽ اإلنساف 

 في أفريقيا
عزيز، وىي: . أرسؿ المفوض خمؼ اهلل مذكرة شفيية إلى أربع دوؿ بشأف مياـ لمت99

أنجوال، كوت ديفوار، الكونغو برازافيؿ، جميورية الكونغو الديمقراطية، جميورية 
أفريقيا الوسطى، غينيا، الكاميروف، تشاد، رواندا وبوروندي. بيد أف الكاميروف 
ىي الدولة الوحيدة التي تمقى المفوض منيا ردًا وجاري التفاوض بشأف تاريخ 

أف مثؿ ىذه الزيارات لمدوؿ تكوف مفيدة بؿ ضرورية  تنفيذ ىذه الزيارة. والواقع
لإلبقاء عمى حوار مع الحكومات وأيضًا مع المجتمع المدني عمى الصعيد 

 الميداني حيثما يعيش ىؤالء الشركاء بالفعؿ.
وأشار المفوض خمؼ اهلل إلى أف الموضوع الذي كاف محؿ اىتماـ اآللية خالؿ . 122

الخاص بحرية االتحادات والجمعيات وكذلؾ حرية  فترة ما بيف دور االنعقاد ىو
ويعكؼ المفوض خمؼ اهلل حاليًا عمى التعبير في العديد مف الدوؿ األفريقية. 

صياغة صالحيات إلعداد دراسة حوؿ ىذا الموضوع. ومف المشكالت األخرى 
والترىيب اإليذاء وسوء المعاممة التي واجيت المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف 

 ت التعسفية. واالعتقاال
العديد مف شبكات ومنظمات حقوؽ ثر تمقي نداءات عاجمة مف قبؿ إ. وعمى 121

اإلنساف، تناوؿ المفوض خمؼ اهلل بالمعالجة ثالثيف حالة وأرسؿ بالغات إلى 
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الحكومات حسب االقتضاء والصفة العاجمة لمحالة. وقد تعمقت ىذه الحاالت 
ي الدوؿ العشر التالية: الجزائر، والقضايا بالمدافعيف عف حقوؽ اإلنساف ف

أنجوال، الكاميروف، جامبيا، جميورية الكونغو الديمقراطية، أوغندا، السوداف، 
 تونس، زيمبابوي وسوازيالند.

اغتياؿ فموريبارت  ف. وقد نشر المفوض خمؼ اهلل بيانيف صحفييف: أحدىما ع122
نغو الديمقراطية. شيبايا واآلخر عف توقيؼ سيمفستر بازيوا في جميورية الكو 

كما نشر المفوض خمؼ اهلل رسالة تقدير بمناسبة اإلفراج عف أحد المدافعيف 
 عف حقوؽ اإلنساف مف زيمبابوي. 

، شارؾ المفوض خمؼ اهلل في حمقة 2212نوفمبر  6إلى  4. في الفترة مف 123
دراسية حوؿ المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف الخاصة بالمرأة نظميا الجياز 

لحقوؽ اإلنساف. وعمى النحو نفسو، فإف أوؿ نشاط لالجتماع اإلقميمي الدولي 
المنعقد في بانجوؿ، جامبيا، صمـ لكي يوفر معمومات محددة تتعمؽ بتجارب 
المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف الخاصة بالمرأة في أفريقيا. وقادت ىذه المناقشات 

نة إلرساء اتصاالت باالستراتيجيات الممكالمفوض إلى النشاط الثاني المتعمؽ 
مع اآلليات الدولية واإلقميمية، وذلؾ تحقيقًا أقصى حماية لممدافعيف عف حقوؽ 
اإلنساف الخاصة بالمرأة وتعزيز عمميـ. وفي ىذا الصدد، أعدت خطة عمؿ 
وكذلؾ قرار بشأف المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف الخاصة بالمرأة بيدؼ بناء 

 بطريقة استراتيجية.قدراتيـ وتمكينيـ مف حماية حقوقيـ 
، شارؾ المفوض خمؼ اهلل في ورشة عمؿ الجياز الدولي لحؽ 2212نوفمبر  6في  

اإلنساف حوؿ المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف. وقد ناقش مع المدافعيف عف 
حقوؽ اإلنساف عدة مسائؿ لتزويدىـ بمعمومات عف دور المقرر الخاص 

 افعيف عف حقوؽ اإلنساف.واالشتراؾ في إعداد استراتيجيات لحماية المد
نتدى ، شارؾ المفوض خمؼ اهلل في م2212نوفمبر  9إلى  7. في الفترة مف 125

عقد قبؿ الدورة العادية الثامنة واألربعيف لمجنة المنظمات غير الحكومية الذي 



EX.CL/717 (XX) 

Page 31 

األفريقية. وفي سياؽ المنتدى، كاف عضوًا في المجنة التي شكميا الجياز 
ي تمتقي بالمدافعيف عف حقوؽ اإلنساف وتناقش معيـ الدولي لحقوؽ اإلنساف لك

رؽ ووسائؿ نسج حوار بينيـ وبيف المقرر الخاص وكيفية التصدي لممشكالت \
 في شتى أنحاء القارة. التي يواجييا المدافعوف عف حقوؽ اإلنساف

 
األنشطة التي قاـ بها بصفته رئيس مجموعة العمؿ حوؿ المجمس االقتصادي 

 قافيواالجتماعي والث
. تنفيذًا لمتفويض الموكؿ مف المجنة إلى مجموعة العمؿ  في دورتيا العادية 126

الثامنة واألربعيف، خاصة فيما يتعمؽ بتحديد الخطوط اإلرشادية الخاصة 
يوليو في تونس  8إلى  6بإعداد تقارير الدوؿ، اجتمعت مجموعة العمؿ مف 
حوؿ الحقوؽ االقتصادية لصياغة الخطوط اإلرشادية الخاصة بتقارير الدوؿ 

واالجتماعية والثقافية في أفريقيا. وتـ االنتياء مف إعداد الوثيقة بالمغتيف 
اإلنجميزية والفرنسية كما تـ بحثيا واعتمادىا بواسطة الجنة األفريقية خالؿ 

 دورتيا العادية الثامنة واألربعيف.
 

 المفوضة سوياتا ماجا
 

 األنشطة التي قامت به بصفتها مفوضة
يونيو شاركت المفوضة ماجا في حمقة دراسية  11إلى  7. في الفترة مف 127

نظمتيا المجنة األفريقية حوؿ آلية البالغات/الشكاوى في داكار، جميورية 
السنغاؿ. وكاف اليدؼ مف ىذه الحمقة الدراسية تعريؼ ممثمي الدوؿ األعضاء 

 والمنظمات غير الحكومية بإجراءات البالغات/الشكاوى. 
، شاركت المفوضة ماجا في اجتماع نظمتو 2212يوليو  2و 1. في يومي 128

لجنة األمـ المتحدة حوؿ ممارسة الحقوؽ غير المنازع فييا لمشعب 
الفمسطيني، في الرباط، المممكة المغربية. وكاف اليدؼ مف عقد الحمقة 
ؽ الدراسية مناقشة أىمية بناء توافؽ في اآلراء حوؿ حؿ عادؿ قابؿ لمتطبي
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لممسألة الفمسطينية ودور الدوؿ األفريقية والعناصر الفاعمة األخرى في ىذا 
الصدد. خالؿ ىذه االجتماع قدمت المفوضة ماجا عرضًا حوؿ "دور 
العناصر الفاعمة مف غير الدوؿ، بما في ذلؾ البرلمانييف والمجتمع المدني 

 األفريقي".
د الخطة االستراتيجية ، شاركت المفوضة في اعتما2212أغسطس  19. في 129

لمجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف لدولة مالي، في باماكو،  2214 – 2212
 مالي.  

، شاركت المفوضة ماجا مع رئيسة ونائب رئيسة المجنة 2212أكتوبر  2. في 112
األفريقية في اجتماع نظمتو مبادرة تنمية حقوؽ اإلنساف باالشتراؾ مع 

المصابيف بفيروس نقص المناعة  حقوؽ األشخاصأعضاء لجنة حماية 
البشرية/اإليدز وىؤالء الذيف ىـ في خطر والضعفاء المعرضيف لإلصابة 
 لممرض والمصابيف بو والعناصر الفاعمة األخرى، في بريتوريا، جنوب أفريقيا. 

، شاركت المفوضة ماجا في ندوة 2212أكتوبر  6إلى  4في الفترة مف . 111
المعيد  باالشتراؾ مع ،لحقوؽ اإلنساف والشعوبنظمتيا المحكمة األفريقية 
وبدعـ مف الوكالة األلمانية لمتعاوف الفني واالتحاد  الدانماركي لحقوؽ اإلنساف

األوروبي، في أروشا، تنزانيا. وكاف اليدؼ مف عقد الندوة بدء حوار قضائي 
بيف مثؿ ىذه المؤسسات، بغية تعزيز الوسائؿ والطرؽ التي يمكف مف خالليا 

ماف التعاوف والتنسيؽ إرساء )خاصة مف خالؿ تبادؿ المعمومات ض
والخبرات( بيف المنظمات القضائية وشبو القضائية والقارية واإلقميمية الفرعية 

 المفوضة بتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف في أفريقيا.  
 

 األنشطة التي قامت بها بصفتها مقررًا خاصًا لحقوؽ المرأة في أفريقيا
، شاركت المفوضة ماجا في حمقة دراسية نظميا 2212يونيو  4و 3في يومي  

االتحاد البرلماني الدولي، باالشتراؾ مع الجمعية الوطنية في مالي، 
 لمبرلمانييف حوؿ موضوع "العنؼ ضد النساء والفتيات"، في باماكو، مالي.
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، 2212أكتوبر  25و 24وفي يومي  2212يونيو  23إلى  21. في الفترة مف 113
عمى التوالي، شاركت المقررة الخاصة في مونتلاير، كندا، كعضو أجنبي، في 

 Directors of Rights  المداوالت حوؿ مجمس مدراء "الحقوؽ والديمقراطية 

and Democracy  ." 
، نظمت المقررة الخاصة، بالتعاوف 2010يوليو  15إلى  13. في الفترة مف 114

إلقميمي األوؿ لدوؿ غرب وشماؿ أفريقيا مع حكومة جميورية مالي، المؤتمر ا
"دور المجنة األفريقية في تعزيز وحماية حقوؽ المرأة في باماكو، مالي، حوؿ 

وكاف ىذا . وقد انعقد المؤتمر تحت رعاية حكومة جميورية مالي. في أفريقيا"
المؤتمر ىو األوؿ ضمف سمسمة المؤتمرات التي ترغب المقررة الخاصة في 

وكاف اليدؼ الرئيسي لممؤتمر إلقاء  قوؽ المرأة في أفريقيا.تنظيميا حوؿ ح
الضوء عمى الدور الذي يمكف أف تضطمع بو المجنة األفريقية في تعزيز 
وحماية حقوؽ المرأة في أفريقيا إلى جانب إتاحة فيـ أفضؿ لشؽ الحماية 
الذي تمارسو المجنة في إطار تفويضيا مف خالؿ في ميمة المجنة األفريقية 

خالؿ آليتيا المختصة بالبالغات/الشكاوى. تقرير متاح عمى الموقع  مف
   . www.achpr.orgاإلليكتروني لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب: 

، شاركت المقررة الخاصة في 2010يوليو  23إلى  21. في الفترة مف 115
س عشر لمنظمات المجتمع المدني األفريقية الذي االجتماع االستشاري الساد

وقد  في االتحاد األفريقي. المنظور الجنساني عقد في كمباال، أوغندا، حوؿ
بالتنسيؽ مع  "نوع الجنس ىو جدوؿ أعمالي" نظـ االجتماع بواسطة شبكة
. وناقش المشاركوف Femmes Africa Solidaritéتضامف النساء األفريقيات 

المرأة والسمـ واألمف في أفريقيا، الذكرى العشروف لمقرار الية: الموضوعات الت
، استعراض تنفيذ اإلعالف الرسمي، صحة األميات واألطفاؿ والمواليد 1325

والتنمية في أفريقيا. وقد صاغ المؤتمر في ختاـ أعمالو توصيات، خاصة في 

http://www.achpr.org/
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ف مجاؿ صحة األميات، لعرضيا عمى قمة رؤساء الدوؿ والحكومات، يتعي
 متابعتيا.

، شاركت المقررة الخاصة في الدورة 2010يوليو  27إلى  22. في الفترة مف 116
العادية لممجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي في كمباال، أوغندا، ثـ في قمة 

 رؤساء الدوؿ والحكومات لالتحاد األفريقي. 
رة الخاصة ، بمناسبة يـو المرأة األفريقي أصدرت المقر 2010يوليو  31في  .117

بيانًا صحفيًا ألقت الضوء فيو عمى أىمية موضوع صحة األميات في جدوؿ 
. وذّكرت بموضوع حممة 2010األعماؿ األفريقي لحقوؽ اإلنساف لعاـ 

االتحاد األفريقي حوؿ التعجيؿ بخفض معدالت وفيات األميات: "أفريقيا 
ذلؾ موضوع القمة احترسي: يجب أال تموت أي امرأة أفريقية أثناء الوالدة" وك

الخامسة عشرة لرؤساء الدوؿ والحكومات " صحة األميات واألطفاؿ والمواليد 
 والتنمية في أفريقيا".

، شاركت المقررة الخاصة في 2010أغسطس  25إلى  23. في الفترة مف 118
ورشة عمؿ نظمتيا منظمة كندية: المركز الدولي لبحوث التنمية، في داكار، 

لدراسة إقميمية فرعية عف إشكالية المشاركة السياسية السنغاؿ، لمتخطيط 
 لمشابات.

، دعيت المقررة الخاصة مف قبؿ مكتب المفوض 2010سبتمبر  2. في 119
السامي لحقوؽ اإلنساف لممشاركة في اجتماع مع العامميف في مكتب رشيدة 

وأسبابو  مانجو، المقررة الخاصة لألمـ المتحدة المعنية بالعنؼ ضد المرأة
ونتائجو، في جنيؼ، سويسرا. اتفؽ االجتماع عمى تعزيز الشراكة بيف اآلليتيف 
مف خالؿ تبادؿ المعمومات وكذلؾ فيما يتعمؽ بالبرامج التي نفذتيا المجنة 
األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب، ال سيما في جميورية الكونغو 

 تعويض.الديمقراطية، حوؿ العنؼ الجنسي وحؽ الضحايا في اإلصالح وال
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، شاركت المقررة الخاصة في مؤتمر حوؿ معدؿ 2010سبتمبر  3. في 120
وفيات األميات، معدؿ اإلصابة باألمراض، حقوؽ اإلنساف والمساءلة: حوار 
مع أجيزة حقوؽ اإلنساف. عقد ىذا المؤتمر في جنيؼ، سويسرا وتولى 

كاف اليدؼ تنظيمو صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف ومركز الحقوؽ اإلنجابية. و 
مف ىذا المؤتمر ىو جمع الخبراء العامميف في مختمؼ النظـ  الدولية 
واإلقميمية لحقوؽ اإلنساف لتقاسـ تجاربيـ ووضع استراتيجيات تيدؼ إلى 

في مجاؿ صحة ومرض االعتراؼ بمعايير قانونية والعمؿ عمى تطبيقيا 
  األميات كأحد حقوؽ اإلنساف. 

لمقررة الخاصة مقدمة مطبوعة عف الحقوؽ ، صاغت ا2010. في سبتمبر 121
"العنؼ الجنسي في ، عنوانيا Rights and Democracyوالديمقراطية 

في جميورية الكونغو  "2003حتى  1993النزاعات المسمحة مف 
 الديمقراطية"، مف المفروض أف تصدر خالؿ األشير القادمة.

ررة الخاصة في ، شاركت المق2010سبتمبر  17إلى  15في الفترة مف  .122
منتدى إقميمي عقد في داكار، السنغاؿ، حوؿ تنفيذ قرار مجمس المف الدولي 

بشأف "المرػة، السمـ واألمف". وقد تولى تنظيـ المنتدى مكتب  1325رقـ 
األمـ المتحدة لغرب أفريقيا باالشتراؾ مع االتحاد األفريقي والمجموعة 

نو وصندوؽ المـ المتحدة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا واتحاد نير ما
، وكتب المفوض السامي لألمـ المتحدة لشؤوف UN-INSTRAWلمسكاف و

باإلضافة إلى الشركاء الفنييف والمالييف، الالجئيف واليونيسيؼ. كما انو 
حضر المنتدى ممثموف عف المنظمات غير الحكومية واإليكواس والوزراء 

 المسؤوليف عف مسائؿ الجنسيف. 
، شاركت المقررة الخاصة في منتدى نظمو في 2010توبر أك 12في . 123

كنشاسا، جميورية الكونغو الديمقراطية، مكتب المفوض السامي لحقوؽ 
اإلنساف وبعثة المـ المتحدة لتحقيؽ االستقرار في جميورية الكونغو 
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الديمقراطية حوؿ قضايا العنؼ الجنسي في جميورية الكونغو الديمقراطية 
يا العنؼ الجنسي. وشارؾ في المنتدى ممثموف عف ومسألة تعويض ضحا

مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف والصندوؽ االئتماني لمضحايا 
والمنظمات غير الحكومية واتحادات ضحايا العنؼ الجنسي ووفود مف 
الحكومات العاممة في مجاؿ مسائؿ الجنسيف والعدؿ. وكاف اليدؼ مف ىذا 

ستراتيجية العالمية التي أعدىا مكتب المفوض المنتدى تعريؼ المشاركيف باال
السامي لحقوؽ اإلنساف والتأكد مف أف جميع أصحاب المصمحة العامميف في 

 ىـ عمى دراية بأخر التطورات.مجاؿ قضايا العنؼ الجنسي 
، شاركت المقررة الخاصة في 2010أكتوبر  15إلى  13في الفترة مف . 124

بمسائؿ الجنسيف مف االتحاد األفريقي، في اجتماع لخبراء ووزراء المختصيف 
. 2020 – 2010نيروبي، كينيا، والذي سبؽ إطالؽ عقد المرأة األفريقية 

وقد افتتح االجتماع رسميًا سعادة كولونزا كوسيوكو نائب رئيس جميورية كينيا 
وتولى رئاسة االجتماع معالي السيد آتاناس مانياال كييا مساعد وزير مسائؿ 

ألطفاؿ والتنمية االجتماعية. واختتـ االجتماع أعمالو باعتماد الجنسيف وا
طالؽ عقد المرأة األفريقية في   . 2010أكتوبر  15إعالف نيروبي وا 

، شاركت المقررة الخاصة في 2010أكتوبر  22إلى  19في الفترة مف  .125
ـ الدورة الثالثة لمنتدى ميبيكو الدولي في برازافيؿ، الكونغو. وقد تولى تنظي

دماج المرأة  ىذا المنتدى اتحاد ميبيكو باالشتراؾ مع وزارة مسائؿ الجنسيف وا 
البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة. وقد ضـ المنتدى وفود في التنمية وبدعـ مف 

مف الدوؿ وكذلؾ مف المؤسسات الدولية واإلقميمية واإلقميمية الفرعية إلى 
وبيذه المناسبة عرضت المقررة جانب ممثميف عف المجتمع المدني األفريقي. 

"التصاالت عمى مدى ثالثيف عامًا مف وجود الخاصة ورقة عمؿ حوؿ 
 المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا: التقييـ واآلفاؽ في أفريقيا".
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اتساقًا مع تفويضيا بالقياـ بمياـ تعزيز وتقصي حقائؽ في الدوؿ األفريقية  .126
، أرسمت المقررة الخاصة خطابات إلى األعضاء في االتحاد األفريقي

ديسمبر  10إلى  6جميورية النيجر بشأف الميمة التي يتعيف القياـ بيا مف 
وأيضًا إلى حكومة جميورية الجزائر  التي ردت عمى المذكرة الشفيية  2010

 .2010ديسمبر  22إلى  13ورحبت بحضور البعثة مف 
ف لمجنة األفريقية المنعقدة في بانجوؿ، خالؿ الدورة العادية الثامنة واألربعي .127

جامبيا، شاركت المقررة الخاصة في األنشطة التالية: اجتماع المجنة المكمفة 
بالعمؿ في قواعد اإلجراءات الداخمية، قدمت عرضًا في اجتماع لجنة مناقشة 
نظميا منتدى المنظمات غير الحكومية حوؿ "المرأة كقوة ميمة في الحكـ 

عقدت "حقوؽ المرأة والطفؿ في أفريقيا". مناقشة حوؿ  سيمتالديمقراطي"، 
المناقشة خالؿ منتدى المنظمات غير الحكومية بواسطة المركز األفريقي 
لدراسات الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف، كما قدمت عرضًا حوؿ تفويض المجنة 

 حوؿ تفويض المجنة المشكمة حديثاً أيضًا األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب و 
اإليدز في أفريقيا ناعة البشرية/األشخاص المصابيف بفيروس نقص المبشأف 

في االجتماع الذي نظمتو المنظمة غير الحكومية "األشخاص المناىضيف 
 . People Opposing Women Abuse لسوء معاممة المرأة

 كاف عامًا مثمرًا رمزياً  2010. وختامًا لما تقدـ ذكرت المقررة الخاصة أف عاـ 128
إلى أعمى درجة بالنسبة لممرأة األفريقية. وأضافت أنو سجؿ بداية عقد المرأة 

والعيد العاشر العتماد قرار مجمس األمف الدولي  2020 – 2010األفريقية 
يواكب  2010بشأف "المرأة، السالـ واألمف". وأكدت أف عاـ  1325رقـ 

 فيذ.أيضًا العيد الخامس عمى دخوؿ بروتوكوؿ مابوتو حيز التن
مف التزاـ معزز مف الدوؿ األعضاء  وذكرت المقررة الخاصة أنو عمى الرغـ. 129

بتحسيف أوضاع المرأة، إال أف المرأة ال تزاؿ ضحية لمفقر واألمية وتعاني مف 
نتائج النزاعات المسمحة وكافة أشكاؿ اإليذاء وسوء المعاممة والعديد مف 
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ف كانت اآللية يسعدىا أشكاؿ التمييز، وكذلؾ مف وطأة الممارسات  التقميدية وا 
أف أسيمت في زيادة الوعي بالقضايا التي تشكؿ تحديات تواجييا المرأة 

 داخؿ مؤسسات صنع القرار والمنتديات.
. أشادت المقررة الخاصة بالتعاوف القائـ بيف المجنة األفريقية والدوؿ األطراؼ 130

إلقميمية والمؤسسات البحثية ووكاالت األمـ المتحدة والمجموعات االقتصادية ا
 ومنظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ مسائؿ الجنسيف. 

وتقدت بتوصيات إلى الدوؿ األعضاء حوؿ موضوعات محددة ليا تأثير عمى . 131
 تعزيز وحماية حقوؽ النساء والفتيات في أفريقيا، بما في ذلؾ ما يمي:

المحمي والتنفيذ الفعاؿ لكافة  . ضماف التصديؽ دوف تحفظات والتكييؼ1     
 صكوؾ حقوؽ اإلنساف التي تكفؿ حقوؽ النساء والفتيات؛

 . اتخاذ التدابير المالئمة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة؛2    
عداد برامج إضافية تيدؼ إلى ضماف حماية أفضؿ لصحة . 3     سف تشريعات وا 

  األميات واألطفاؿ؛
لتسييؿ تنفيذ قرارات مجمس األمف التابع لألمـ . اعتماد خطط عمؿ وطنية 4    

 .1889و 1888و 1820و 1325المتحدة رقـ 
. اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز دور المرأة وضماف مشاركتيا في منع وتسوية 5    

 النزاعات؛
. دعـ قدرات المرأة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة لتمكينيا مف 6    

 نظـ واليياكؿ ومؤسسات صنع القرار. التأثير عمى ال
عطاء أولوية لتنفيذه؛7      . التصديؽ عمى ميثاؽ الديمقراطية واالنتخابات والحكـ وا 
. االستثمار في البحوث حوؿ التغيرات المناخية في أفريقيا ونتائجيا عمى حياة 8    

 .المرأة
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السكاف/المجتمعات األنشطة التي قامت بصفتها عضوًا في مجموعة العمؿ المعنية ب
 األصمية في أفريقيا.

، شاركت في اجتماع لمجموعة العمؿ 2010نوفمبر  8إلى  6. في الفترة مف 132
في المناقشة حوؿ بنود كما شاركت  المعنية بالسكاف/المجتمعات األصمية

  جدوؿ األعماؿ.
 

 سعادة المفوضة كاييتيسي زينبو سيمفي
 األنشطة التي قامت بها بصفتها مفوضة

، حضرت المفوضة كاييتيسي ورشة عمؿ 2010يونيو  11و 10. في يومي 133
حوؿ تطبيؽ الصكوؾ الدولية واإلقميمية ومبادئ حقوؽ اإلنساف في مجاؿ 
إدارة العدالة في رواندا، نظمو تنسيؽ األمـ المتحدة  بالتعاوف مع المجنة 

لعمؿ ورقة الوطنية لحقوؽ األفراد في كيجالي، رواندا. وقدمت خالؿ ورشة ا
 عمؿ حوؿ "دور اآلليات والصكوؾ اإلقميمية في حماية حقوؽ اإلنساف". 

، حضرت المفوضة كاييتيسي دورة تدريبية حوؿ حقوؽ 2010يونيو  7. في 134
نظمتو لمقساوسة مف إقميـ شماؿ غرب رواندا المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف 

"اآلليات حوؿ  األشخاص في رواندا. وقدمت بيذه المناسبة ورقة عمؿ
 الوطنية واإلقميمية والدولية لحقوؽ اإلنساف".  

، حضرت المفوضة كاييتيسي ورشة عمؿ 2010يونيو  30و 29. في يومي 135
حوؿ حقوؽ اإلنساف نظميا ألعضاء البرلماف في كيجالي، رواندا، تنسيؽ 
األمـ المتحدة. وقدمت المفوضة ورقة عمؿ حوؿ "النظاـ األفريقي لحماية 

 ؽ اإلنساف". حقو 
، حضرت المفوضة ماييتيسي اجتماعًا استشاريًا مع 2010يوليو  29. في 136

سيدات شابات مف منظمات المجتمع المدني عقد في جيكامبي، رواندا. 
وقدمت في االجتماع ورقة عمؿ عف "الصكوؾ األفريقية حوؿ حقوؽ اإلنساف: 
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ؽ األفريقي حوؿ الميثاؽ األفريقي حوؿ حقوؽ اإلنساف والشعوب والميثا
الديمقراطية واالنتخابات والحكـ". وكاف اليدؼ مف االجتماع تذكير منظمات 
المجتمع المدني بدورىا كعناصر لتعزيز الديمقراطية في الوقت الذي تستعد 

 فيو الدولة إلجراء االنتخابات الرئاسية.
، حضرت المفوضة كاييتيسي المؤتمر 2010سبتمبر  21و 20. في يومي 137

قميمي الثاني حوؿ عقوبة اإلعداـ الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا، المنعقد اإل
 في اإلسكندرية، مصر. نظمت المؤتمر منظمة بيناؿ ريفوـر انترناشيوناؿ

Penal Reform International  المعيد السويدي في اإلسكندرية بالتعاوف مع
ضت خالؿ المؤتمر والمركز العربي الستقالؿ المينة القضائية والقانونية. وعر 

ورقة عمؿ حوؿ "المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب ومجموعة عمؿ 
 مفوضية االتحاد األفريقية حوؿ عقوبة اإلعداـ". 

. خالؿ فترة ما بيف در االنعقاد، بعثت المفوضة كاييتيسي بمذكرة شفيية إلى 138
يا مفوضة وغينيا بيساو بغرض قياميا بميمة تعزيز بصفت كؿ مف بوروندي

 مسؤولة عف أنشطة تعزيز حقوؽ اإلنساف في ىاتيف الدولتيف. 
 

األنشطة التي قامت بها بصفتها رئيسة مجموعة العمؿ المعنية عف عقوبة اإلعداـ 
 في أفريقيا

، ترأست المفوضة ماييتيسي اجتماعًا 2010نوفمبر  9إلى  7. في الفترة مف 139
في أفريقيا، في بانجوؿ، جامبيا. وقد  لمجموعة العمؿ المعنية بعقوبة اإلعداـ

عقد االجتماع لبحث الوثيقة التي أعدت عف عقوبة اإلعداـ في أفريقيا. 
مشروع القرار بشأف إلغاء عقوبة وخالؿ االجتماع، بحثت مجموعة العمؿ 

 اإلعداـ في أفريقيا لعرضو عمى المجنة األفريقية لمبحث.
ثت المفوضة كاييتيسي خطابات تضمنت . خالؿ فترة ما بعد دور االنعقاد، بع140

   نداًء بشأف وضع عقوبة اإلعداـ:
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ثر إ، عمى 2010يونيو ي . فخامة رئيس جميورية نيجيريا االتحادية ف1   
 800أفادت بأنو قد تقرر تنفيذ حكـ اإلعداـ في و المعمومات التي وردت 

و سجيف بغرض خفض عدد النزالء في السجف. وقد وجو النداء إلى فخامت
وحثو عمى اتخاذ  فترة السماحبااللتزاـ بقرارات المجنة األفريقية عف لتذكيره 

 تدابير لمنع تنفيذ اإلعداـ في ىؤالء األشخاص.
، عمى إثر ورود 2010فخامة رئيس جميورية غينيا بيساو في سبتمبر  . 2    

معمومات تفيد بأنو قد تنفيذ حكـ اإلعداـ في أربعة أشخاص، مف بينيـ 
ضباط، بعد محاكمتيـ أماـ محكمة عسكرية أصدرت ضدىـ حكمًا  ثالثة

باإلعداـ في آبسنتيا، ولـ يتح ألفراد أسرىـ فرصة رؤيتيـ أو دفنيـ عمى 
نحو مالئـ. وقد أعرب الخطاب عف خيبة أمؿ المجنة األفريقية وحث الدولة 

المواقؼ الطرؼ عمى بذؿ قصارى جيدىا لضماف عدـ تكرار مثؿ ىذه 
فترة باحتراـ الميثاؽ األفريقي وقرارات المجنة األفريقية بشأف  وااللتزاـ
  .السماح

 
 األنشطة التي قامت بصفتها عضوًا في مجموعة العمؿ حوؿ مسائؿ محددة

نوفمبر، وعمى ىامش الدورة العادية الثامنة واألربعيف لمجنة  6و 5. في يومي 141
يسي اجتماع المجنة األفريقية في بانجوؿ، جامبيا، حضرت المفوضة كاييت

حوؿ قواعد إجراءات المجنة األفريقية. وقد عقد ىذا االجتماع لمراجعة نص 
دخاؿ التعديالت الالزمة وتنقيح الوثيقة قبؿ  قواعد اإلجراءات لمجنة األفريقية وا 

 طبعيا. وقد أسيمت في الوثيقة وترأست االجتماع. 
 

 سعادة المفوضة بانسي تالكوال
 ها بصفتها مفوضةاألنشطة التي قامت ب
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، حضرت المفوضة تالكوال ورشة عمؿ 2010يوليو  30و 29في يومي . 142
لممؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف في شرؽ أفريقيا والجنوب األفريقي، 

المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف، في جوىانسبرج، جنوب نظمتيا شبكة 
فريقية لحقوؽ اإلنساف أفريقيا. وقدمت المفوضة تالكوال عرضًا عف " المجنة األ

  والشعوب: تفويضيا، وظائفيا وصمتيا بتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف".
، حضرت المفوضة تالكوال ورشة عمؿ حوؿ 2010أغسطس  26. في 143

لترسيخ القيـ المشتركة ودعـ الحوار في تعزيز الميثاؽ األفريقي وبروتوكوالتو 
في  IDASAواسطة مشاركة المرأة في الحكـ. نظمت ورشة العمؿ ب

 بريتوريا، جنوب أفريقيا.
، حضرت المفوضة تالكوال ورشة العمؿ األفريقية 2010سبتمبر  8. في 144

لمجموعة عمؿ القانونييف الدستورييف حوؿ الحقوؽ االجتماعية واالقتصادية 
في أفريقيا، والذي نظمتو جامعة كيبتاوف، جنوب أفريقيا. وكاف موضوع ورشة 

قدـ في حماية الحقوؽ االجتماعية واالقتصادية في أفريقيا". العمؿ "مسار الت
، "خمفية المجنة األفريقية"وخالؿ ورشة العمؿ ألقت الخطاب الرئيسي حوؿ 

حيث ألقت الضوء عمى مشاكؿ الحقوؽ االجتماعية واالقتصادية في أفريقيا 
 ودور المجنة األفريقية في إيجاد حموؿ نيائية لتحقيؽ ىذه الحقيؽ بواسطة

  وؿ األطراؼ.الد
، حضرت المفوضة تالكوال المؤتمر 2010أكتوبر  9إلى  7. في الفترة مف 145

العالمي الثاني لعائمة ايشينبرج حوؿ حقوؽ اإلنساف وتعدد المجتمعات، الذي 
نظمو مركز ميكجيؿ لحقوؽ اإلنساف حوؿ حقوؽ اإلنساف والتعددية القانونية 

تلاير، كندا. وقد ألقت بيذه المناسبة وكمية الحقوؽ بجامعة ميكجيؿ في مون
 ."مؤسسات حقوؽ اإلنساف: النجاحات واإلخفاقات"خطابًا حوؿ 
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، حضرت المفوضة تالكوال حمقة دراسية حوؿ أخر 2010أكتوبر  19. في 146
التطورات في المجنة األفريقية، نظمتيا حركة األشخاص المناىضيف إلساءة 

 .the People Opposed to Women Abuse كعاممة المرأة
 

األنشطة التي قامت بها بصفتها مقررًا خاصًا حوؿ حرية التعبير والوصوؿ إلى 
 المعمومات في أفريقيا

، شاركت المقررة الخاصة في لجنة 2010مايو  28إلى  25. في الفترة مف 147
، في االتحاد الدولي "حقوؽ اإلنساف في مجاؿ الصحافة"مناقشة حوؿ 

 العالمي في كاديز، أسبانيا.لمصحفييف بالمؤتمر 
يـ م، حضرت المقررة الخاصة المؤتمر العالمي لتع2010يوليو  5. في 148

في جراىامستوف، جنوب أفريقيا،  ومؤتمر الخط السريع األفريقيالصحافة 
"فيـ تفويض المقرر الخاص لحرية التعبير حيث قدمت عرضًا حوؿ 

سب التأييد عمى نحو فعاؿ وسيمة لكوالوصوؿ إلى المعمومات في أفريقيا: 
 .بالنسبة لمصحفييف في أفريقيا"

حمقة في ، شاركت المقررة الخاصة 2010يوليو  24إلى  19. في الفترة مف 149
في مجموعة تنمية الجنوب األفريقي  وسائؿ اإلعالـ واالنتخابات"دراسية حوؿ 

 ميا منتدى المجنة االنتخابية لسادؾ.ظ، نالتحديات والفرص" –)سادؾ( 
"وضع التصديؽ عب الميثاؽ األفريقي حوؿ الديمقراطية وقدمت عرضًا حوؿ 

 .واالنتخابات والحكـ في إقميـ مجموعة تنمية الجنوب األفريقي"
، حضرت المقررة الخاصة 2010أغسطس  18إلى  16. في الفترة مف 150

وبي، كينيا. ر اجتماع حوؿ استراتيجيات التقاضي بشأف حرية اإلعالـ" في ني
"دور وتفويض المقرر الخاص حوؿ ؿ االجتماع، قدمت عرضًا حوؿ خال

. في عرضيا، ألقت الضوء في أفريقيا" إلعالـحرية التعبير والوصوؿ إلى ا
مف الميثاؽ األفريقي التي تنص عمى الحؽ في حرية التعبير  9عمى المادة 
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وكذلؾ عمى إعالف المبادئ حوؿ حرية  والوصوؿ إلى المعمومات في أفريقيا
. كما أشارت إلى مختمؼ القرارات 9التعبير في أفريقيا والواردة في المادة 

ى المعمومات التي اعتمدتيا المجنة األفريقية وتتعمؽ بحرية التعبير والوصوؿ إل
 . 2006في أفريقيا منذ 

سبتمبر، حضرت القمة المفتوحة لسياسات  2أغسطس إلى  30في الفترة مف  
ة ريفرز في بورت ىاكورت، نيجيريا. وقدمت الحكومات التي نظمتيا والي

"دور وجدوؿ أعماؿ المقرر الخاص المعني بحرية التعبير عرضًا حوؿ 
 .والوصوؿ إلى المعمومات في أفريقيا"

"الحؽ في ، شاركت المقررة الخاصة في تدشيف حممة 2010سبتمبر  15. في 152
نوب أفريقيا. وقد التي نظميا معيد حرية التعبير في جوىانسبرج، ج المعرفة"

اإلقميمية لحرية التعبير والحصوؿ  ؽ"اآلفاقدمت بيذه المناسبة عرضًا حوؿ 
 عمى المعمومات".

، حضرت المقررة الخاصة ورشة العمؿ التدريبية 2010سبتمبر  28في .153
اإلقميمية حوؿ وسائؿ اإلعالـ واالنتخابات التي نظميا لكبار الصحفييف مف 

ألفريقي برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي. وقدمت عرضًا شرؽ أفريقيا والجنوب ا
: مطمب مف أجؿ انتخابات عالـؿ إلى اإلو "حرية التعبير والوصجوؿ 

  ديمقراطية في أفريقيا".
أكتوبر حضرت اجتماعًا لمخبراء حوؿ صياغة  31إلى  29. في الفترة مف 154

لعمؿ مركز حقوؽ نموذج لحرية قانوف المعمومات في أفريقيا. وقد نظـ ورشة ا
مجتمع عدالة الاإلنساف بجامعة بريتوريا بالتعاوف مع المقررة الخاصة ومبادرة 

  .المفتوح
، حضرت المقررة الخاصة اجتماعًا الستثارة األفكار 2010نوفمبر  12. في 155

المتبادلة بيف  ممراجعةلحوؿ تعزيز حرية التعبير في ظؿ اآللية األفريقية 
وتفويضيا. وكاف لالجتماع  19ا االجتماع وفقًا لممادة قراف. وقد نظـ ىذاأل
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ثالثة أىداؼ رئيسية: تعزيز التعاوف وعالقات العمؿ بيف تفويض المقرر 
، ضماف أف المسائؿ لممراجعة المتبادلة بيف األقرافالخاص واآللية األفريقية 

المتعمقة بحرية التعبير والحصوؿ عمى المعمومات قد أدمجت في استبياف 
األقراف ودعـ التعاوف بيف  المتبادلة بيف ممراجعةلشرات اآللية األفريقية ومؤ 

 األقراف. المتبادلة بيف ممراجعةلالمجنة األفريقية واآللية األفريقية 
"القياـ بتدخالت عامة حيثما يتـ إبالغيا بحدوث . اتساقًا مع تفويضيا بشأف 156

، بما في ذلؾ إصدار عالـاإل انتياكات لمحؽ في حرية التعبير والوصوؿ إلى
بيانات عامة وبيانات صحفية وتوجيو نداءات إلى الدوؿ األعضاء يطمب 

بعثت المقررة الخاصة رسائؿ إلى كؿ مف جميورية منيا فييا توضيحات"، 
 زامبيا، جميورية رواندا وجميورية جنوب أفريقيا، عمى التوالي.

أفادت بأف ىناؾ مشروع قانوف  . أشارت المقررة الخاصة إلى أف جميورية ليبريا157
قدمتو مجموعة العمؿ المعنية بإصالح القوانيف  حوؿ حرية اإلعالـ

، وأف ىذا المشروع قد 2008أبريؿ  18والسياسات إلى مجمس النواب منذ 
. وفي ىذا الصدد أثنت المقررة 2010أكتوبر  6صار بالفعؿ قانونًا في 

ـ عمى ىذا المسار وأعربت عف الخاصة عمى ليبريا نظرًا لما حققتو مف تقد
أمميا في أف تحذو حذوىا الدوؿ األطراؼ األخرى التي ال تزاؿ عندىا قوانيف 

 عالقة في البرلماف.
 

الحظج انًمزرة انخاصت أَٓا يا سانج حخهمى ْذِ انخمارٌز فً عذد يٍ انذٔل  . 158

األفزٌمً حًشٍا يع يمزر انًجهس انخُفٍذي رلى  األطزاف فً انًٍثاق 

EX.CL/DEC.639(XVIII)  بشأٌ انخمزٌز انخاسعت ٔانعشزٌٍ عٍ أَشطت

انهجُت األفزٌمٍت انذي حى انخٕصم إنٍّ خالل انذٔرة انثايُت عشزة نهًجهس 

بشأٌ  0200ٌُاٌز  03ٔ 07انخُفٍذي انًُعمذة فً أدٌس ابابا، اثٍٕبٍا ٌٕيً 

نُسبت نكم انبهذاٌ انخً ٔجٓج ضذْا االحٓاياث ٔحٕجذ حفاصٍم االَخٓاكاث با

 بهذ فً انًهحك ص انًزفك طٍّ.
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. رحبت المقررة الخاصة بقرار المحكمة الدستورية األوغندية الصادر في 159
و العصياف ينتيؾ قانوف التحريض عمى الفتنة أ وفحواه أف 2010أغسطس 

حؽ العامة في حرية التعبير التي يكفميا الدستور األوغندي، ومف ثـ يمغي 
ورية ىذه الجريمة. وذكرت أنو عمى إثر ىذا القرار ألغت حكـ المحكمة الدست

ضد مقدـ  2010إحدى المحاكـ األوغندية دعوى تـ رفعيا في أكتوبر 
البرامج اإلذاعية السابؽ روبرت كالندي سيروماجا الذي وجيت إليو ستة 
اتيامات بالتحريض عمى الفتنة لكونو قد أذاع بيانات معادية لمرئيس خالؿ 

. وقد أعربت المقررة الخاصة عف أمميا في أف يتـ في القريب 2009سبتمبر 
صحفييف الذيف يواجيوف مجتمعيف  10العاجؿ سحب القضايا الخاصة بػ 

 اتيامًا بالتحريض عمى العصياف. 22
. كما شجعت المقررة الخاصة البمداف األفريقية األخرى عمى ضماف أف قوانينيا 160

فؽ مع المعايير المنصوص عمييا في الجنائية الخاصة بجريمة القذؼ تت
مف اإلعالف. وأشارت المقررة الخاصة إلى بعض التحديات التي  12المبدأ 

ال تزاؿ قائمة وتتمثؿ، مف بيف جممة أمور أخرى في: الدوؿ األطراؼ 
داـ إمكانية المستمرة في تجاىؿ توصيات ونداءات المقررة الخاصة، انع

الدوؿ األطراؼ، اليجمات المستمرة  في بعض الوصوؿ إلى قوانيف اإلعالـ
ضد الصحفييف واإلعالمييف والتدابير التشريعية التي تقيد حرية التعبير، وذلؾ 

 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر.
. وفي الختاـ ناشدت الدوؿ األطراؼ، التي لـ تفعؿ ذلؾ بعد، التصديؽ عمى 161

الحؽ  شددة عمى أفمالميثاؽ األفريقي حوؿ الديمقراطية، االنتخابات والحكـ، 
ىو شرط أساسي مف أجؿ انتخابات  في حرية التعبير والوصوؿ إلى اإلعالـ

  حرة وعادلة ذات مصداقية.
 سعادة المفوض يينج كاـ جوف يينج سيؾ يويف

 األنشطة التي قاـ بصفته مفوضاً 
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أغسطس، استقبؿ المفوض يينج سيؾ يويف السيد جريج شاو مدير  27. في 162
ولية المشتركة في االتحاد الدولي لممسنيف. وقد أعرب ىذا العالقات الد

األخير عف حرصو الشديد عمى العمؿ مع المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف 
 والشعوب في المستقبؿ.

الحدث الخاص  ، حضر المفوض يينج سيؾ يويف2010أكتوبر  2في . 163
 1000وة حوالي باليـو الدولي لممسنيف في موريشيوس. وبيذه المناسبة تـ دع
في ضيافة رئيس شخص مف المسنيف لحضور حفؿ شاي/عروض ثقافية 

 جميورية موريشيوس احتفااًل بيذا الحدث السنوي.
، أسيـ المفوض يينج سيؾ يويف في طبع كتيب 2010نوفمبر  4في  .164

صدره فرع وكالة العفو الدولية في موريشيوس بأف حرر أصورًا ميمة  يتضمف
بالصور المساعدة في نشر وتعزيز حقوؽ اإلنساف والحريات  ديباجتو. ويقصد

 المدنية المضمنة في دستور موريشيوس.
 

األنشطة التي قاـ بها بصفته رئيس مجموعة العمؿ حوؿ حقوؽ المسنيف 
 والمعوقيف في أفريقيا

، شارؾ المفوض يينج سيؾ يويف 2010أغسطس  11إلى  9. في الفترة مف 165
عقد في  عمؿ حوؿ حقوؽ المسنيف والمعوقيففي اجتماع مجموعة ال

موريشيوس. وكاف اليدؼ الرئيسي مف االجتماع كاف االنتياء مف صياغة 
مشروع البرتوكوؿ حوؿ حقوؽ المسنيف والمعوقيف في أفريقيا بغية عرضو 

  عمى الدورة العادية الثامنة واألربعيف لمجنة األفريقية لمبحث. 
يات الستكماؿ مشروع البروتوكوؿ حوؿ حقوؽ . كما صمـ االجتماع استرتيج166

مف خالؿ مشاركة وتعاوف أصحاب المصمحة اآلخريف  المسنيف والمعوقيف
. وقد تمكف االجتماع مف استكماؿ مشروع البرتوكوؿ حوؿ 2011بحموؿ عاـ 
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المسنيف والمعوقيف في أفريقيا بالمغتيف اإلنجميزية والفرنسية توطئة لتقديمو إلى 
  قية.المجنة األفري

 

 تعييف مقرر خاص
سواجبور مقررًا خاصًا حوؿ المدافعيف آ. عينت المجنة األفريقية سعادة لوسي 167

ولمدة عاميف  2010نوفمبر  24عف حقوؽ اإلنساف في أفريقيا اعتبارًا مف 
(2.) 

 
 إعادة تحديد البمداف محؿ المسؤولية

مسؤوليف عنيا  . راجعت المجنة األفريقية البمداف التي يكوف المفوضوف168
 عمى النحو التالي:

الكاميروف، الرأس األخضر، راف آالبيني جانسو:  . سعادة المفوضة1     
  جميورية الكونغو الديمقراطية، مالي وتونس؛

 بنيف، غينيا بيساو ورواندا؛لوسي آسواجبور: . سعادة المفوضة 2     
 مبيؽ، أوغندا وتنزانيا؛كينيا، مالوي، موز مامبا ماليال: . سعادة المفوض 3     
زيالند يجامبيا، ناميبيا، ليسوتو، سو بانسي تالكوال: . سعادة المفوضة 4     

 وزامبيا؛
ثيوبيا، غينيا االستوائية، مصر، إكاتريف دوب آتوكي: . سعادة المفوضة 5     

 ليبريا والسوداف؛
 غانا، نيجيريا، موريشيوس،موسى نجاري بيتاي: . سعادة المفوض 6     

 سيراليوف وزيمبابوي؛
تشاد، جميورية أفريقيا محمد بشير خمؼ اهلل: . سعادة المفوض 7     

الوسطى، غينيا كوناكري، موريتانيا، الجميورية العربية الصحراوية 
 الديمقراطية والسنغاؿ؛
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الجزائر، بوركينا فاسو،  زينبو سيمفي كايتيسي:. سعادة المفوضة 8     
 بوروندي وكوت ديفوار؛

بوتسوانا، إرتريا، جنوب أفريقيا  محمد فائؽ:. سعادة المفوض 9     
 والصوماؿ.

أنجوال، الكونغو برازافيؿ، الجابوف، سوياتا ماجا: . سعادة المفوضة 10    
 النيجر وليبيا؛

جزر القمر، يينج كاـ جوف يينج سيؾ يويف: . سعادة المفوض 11    
 .جيبوتي، مدغشقر، ساو تومي وبرنسيب وسيشيؿ

 
 الخاصة جمسةال

 التنفيذي تقرير األميف
في تقريرىا أماـ الدورة العادية الثامنة واألربعيف لمجنة األفريقية لحقوؽ . 169

اإلنساف والشعوب، استعرضت الدكتورة ماري مابوريؾ األميف التنفيذي 
األنشطة التي تـ القياـ بيا خالؿ فترة ما بيف الدورتيف العاديتيف السابعة 

يف والثامنة واألربعيف، كما أحاطت الدورة عمما بما استجد بشأف واألربع
الميزانية والمسائؿ اإلدارية وتمؾ الخاصة بالعامميف. كما ناقشت معدؿ 

 .2211تنفيذ الميزانية وكذلؾ إعداد الميزانية فيما يتعمؽ بالسنة المالية 
ألوضاع  . وأشارت إلى أنو كانت ىناؾ بعض التطورات اإليجابية بالنسبة172

العامميف في أمانة المجنة. وذكرت أنو ردًا عمى الطمب المتكرر لألمانة 
لحث المقر عمى التعجيؿ بتعييف عامميف لشغؿ الوظائؼ المعتمدة لعاـ 

، فقد تـ تعييف مساعد محاسب جديد في األمانة كما عقدت 2212
موظؼ قانوني/حماية  الوظائؼ الشاغرة:لقاءات مع مرشحيف لشغؿ 

P2وظؼ قانوني/تعزيز ، مP3 وأضافت أنو بعد أف وافؽ المقر تـ .
اإلعالف محميًا عف وظيفتي موظؼ استقباؿ/سكرتير وسائؽ/عامؿ بريد 
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وقد تمقت المجنة األفريقية عددًا ىائاًل مف الطمبات تـ إحالتيا جميعًا إلى 
المقر لبحثيا بغية أف يتـ التحاؽ العامميف الجدد باألمانة في أسرع وقت 

 كف.مم
. فيما يتعمؽ بتنفيذ مقررات سياسة االتحاد األفريقي، أشارت الدكتورة 171

ف األمانة استمرت في متابعة مسألة بناء مقر دائـ لمجنة أمابوريؾ إلى 
 األفريقية، وحتى اآلف لـ تستجد أي تطورات بخصوص ىذه المسألة.  

مكافآت جعة مراوبالنسبة لممسألة العالقة مف فترة طويمة والخاصة ب. 172
أفادت الدكتورة مابوريؾ بأف المقترحات وبدالت أعضاء المجنة األفريقية، 

المقدمة بخصوص ىذه المسألة مرفقة بتقرير األنشطة الثامف والعشريف 
لمجنة األفريقية. بيد أف المجمس التنفيذي قرر أف يتـ بحث ىذه المقترحات 

رضيا عمى المجمس بواسطة األجيزة المعنية لالتحاد األفريقي قبؿ ع
  التنفيذي والقمة لمبحث. وذكرت أف األمانة ستواصؿ متابعة المسألة. 

ثة وذّكرت الحضور بأف قواعد اإلجراءات الجديدة دخمت حيز التنفيذ بعد ثال 
. وأحاطت 2212أغسطس  18في  أي( أشير مف تاريخ اعتمادىا، 3)

تنقيح القواعد الدكتورة مابوريكي المفوضيف بأف المجنة التي شكمت ل
اجتمعت قبؿ الدورة العادية الثامنة واألربعيف لمتأكد مف أف قواعد 
اإلجراءات جاىزة لقراءة أخيرة لكي يتـ بعد ذلؾ مواءمتيا وترجمتيا إلى 
جميع المغات األخرى لالتحاد األفريقي وفقًا لما تـ التكميؼ بو خالؿ الدورة 

 العادية السابعة واألربعيف. 
 

 مف الميثاؽ 25الدوؿ بموجب المادة بحث تقارير 
. قدمت جميورية الكونغو الديمقراطية تقريرًا مجمعًا أدمجت فيو التقارير 174

مف الميثاؽ  62الدورية الثالثة الثامف والتاسع والعاشر إعمااًل لممادة 
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األفريقي. وقد بحثت المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب التقرير 
 مع الدولة الطرؼ. وأجرت حوارًا بناءً 

. اعتمدت المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب المالحظات الختامية 175
حوؿ التقرير الدورية التجميعي الثامف والتاسع والعاشر لجميورية الكونغو 

 الديمقراطية.
 

 الوضع بالنسبة لتقديـ تقارير الدوؿ
ى تاريخ انعقاد الدورة . الوضع بالنسبة لتقديـ وعرض التقارير الدورية حت176

 الثامنة واألربعيف لمجنة، ىو كالتالي:
 

 عدد الدوؿ الفئة لتسمسؿا

  دوؿ قدمت وعرضت جميع تقاريرىا  .1

9 

 8 (1دوؿ متأخرة في تقديـ تقرير واحد )  .2

 5 (2دوؿ متأخرة في تقديـ تقريريف )  .3
 5 ( تقارير3دوؿ متأخرة في تقديـ ثالثة )  .4

( 3ف ثالثػػػػػػة )دوؿ متػػػػػػأخرة فػػػػػػي أكثػػػػػػر مػػػػػػ  .5
 تقارير

12 

 12 دوؿ لـ تقدـ أي تقارير  .6

دوؿ قػػػػػػػػػػدمت جميػػػػػػػػػػع تقاريرىػػػػػػػػػػا وسػػػػػػػػػػوؼ   .7
تعرضػػػػػػػيا فػػػػػػػي الػػػػػػػدورة العاديػػػػػػػة التاسػػػػػػػعة 

 واألربعيف

2 

 

 :جميع تقاريرىا أ( دوؿ قدمت وعرضت
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 الدولة الطرؼ التسمسؿ

 الجزائر  .1

 بوتسوانا  .2

 الكاميروف  .3

 الكونغو برازافيؿ  .4

 إثيوبيا  .5

 موريشيوس  .6

 يجيريان  .7

 رواندا  .8

 أوغندا  .9

 ب( دوؿ قدمت تقرير أو أكثر ولكف يتبقى لديها المزيد مف التقارير
  

 تقارير 6متأخر عمييا  أنجوال .1

 1متأخر عمييا تقرير  بنيف .2

 تقارير 4متأخر عمييا  يبوروند .3

 رتقاري 6متأخر عمييا  رالرأس األخض .4

 ييا تقريرافمتأخر عم جميورية أفريقيا الوسطى .5
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 تقاري 4متأخر عمييا  تشاد .6

 تقارير 3متأخر عمييا  مصر .7

 تقارير 7متأخر عمييا  جامبيا .8

 تقارير 4متأخر عمييا  غانا .9

 رتقاري 6متأخر عمييا  غينيا .10

 1متأخر عمييا  تقرير  كيني; .11

 تقارير 4متأخر عمييا  ليسوتو .12

 1ير متأخر عمييا تقر  مدغشقر .13

 تقارير  4متأخر عمييا  كاؿ .14

 متأخر عمييا  تقريراف موريتاني .15

 تقارير 6متأخر عمييا   موزمبيؽ .16

 تقارير 3متأخر عمييا  ناميبيا .17

 افرير تق متأخر عمييا  النيجر .18

الجميورية العربية الصػحراوية  .19

 الديمقراطية

 افرير تق متأخر عمييا 

 افرير تق ر عمييا متأخ السنغاؿ .20
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 افرير تق متأخر عمييا  سيشيؿ .21

 1 تقرير متأخر عمييا جنوب أفريقيا .22

 1 تقرير متأخر عمييا السوداف .23

 تقارير  4متأخر عمييا  سوازيالند .24

 1متأخر عمييا تقرير  تنزانيا .25

 تقارير  4متأخر عمييا  توجو .26

 1 تقرير متأخر عمييا تونس .27

 1 تقرير متأخر عمييا زامبيا .28

 1 تقرير متأخر عمييا زيمبابوي .29

 

خالؿ الدورة العادية الثامنة واألربعيف سوؼ تعرضها تقاريرىا و قدمت جميع دوؿ ج(
 لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب

 

 

 التسمسؿ

 

 الدولة الطرؼ

 ليبيا .1

 بوركينا فاسو .2
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 تقارير أي لـ تقدـد( دوؿ 

 الوضع الدولة الطرؼ التسمسؿ

 تقارير 11متأخر عمييا  جزر القمر .1

 تقارير 9متأخر عمييا  كوت ديفوار .2

 تقارير 9متأخر عمييا  جيبوتي .3

 تقارير 12متأخر عمييا  غينيا االستوائية       .4

 تقارير 5متأخر عمييا  إرتريا .5

 تقارير 12متأخر عمييا  الجابوف .6

 تقارير 12متأخر عمييا  بيساوغينيا  .7

 تقارير 13متأخر عمييا  ليبريا .8

 تقارير 12متأخر عمييا  مالوي .9

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاو تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومي  .10

 وبرنسيب

 تقارير 12متأخر عمييا 

 تقارير 13متأخر عمييا  سيراليو .11

 تقارير 13متأخر عمييا  الصوماؿ .12
 

ب الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعو ىنأت . 177
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األفريقي التي قدمت حتى اآلف جميع تقاريرىا واستمرت في حث تمؾ التي لـ 
تفعؿ ذلؾ عمى أف تسارع بتقديـ تقاريرىا األولية والدورية. كما تـ تذكير الدوؿ 
األطراؼ بأنو في استطاعتيا أف تدمج جميع التقارير المتأخرة في تقرير مجمع 

  المجنة األفريقية.واحد لعرضو عمى 
 

 أنشطة الحماية
المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف خالؿ فترة ما بيف دور االنعقاد، اتخذت . 178

مف الميثاؽ  59إلى  46والشعوب العديد مف التدابير إعمااًل لممواد مف 
في القارة. وقد شممت ىذه  األفريقي، لضماف حماية حقوؽ اإلنساف والشعوب

جممة أمور أخرى، كتابة نداءات عاجمة، كرد فعؿ عمى ما  التدابير، مف بيف
تمقتو مف إدعاءات بحدوث انتياكات لحقوؽ اإلنساف مف خالؿ أصحاب 

 المصمحة، وبيانات صحفية تتناوؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف وتتصدى ليا.
 المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوبعالوة عمى ما تقدـ، عرض عمى . 179

( 45اثناف وخمسوف )، ( بشأف اإلحالة4خمسة )( بالغًا: 82انيف )اثناف وثم
( 1واحد )حوؿ الموضوع والوقائع، ( 55، أربعة وعشروف )حوؿ المقبولية

 لممراجعة.
 :المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب. تـ إحالة البالغات التالية إلى . 182
 اميرونحمبيانكو جنيفييؼ ضد الك – 943/11. البالغ 1      
 أبا بكر ضد الكاميروف – 931/11. البالغ 5      
آخػروف )كقػدـ مػف  3السيد عبد الرحمف محمد جاسـ و – 931/11. البالغ 9     

مشروع المدافعيف عػف حقػوؽ اإلنسػاف لشػرؽ أفريقيػا والقػرف األفريقػي( ضػد 
 السوداف؛

 السيد تيوجيف موهييزو ضد رواندا؛ – 935/11. البالغ 5      
معهػػد حقػػوؽ اإلنسػػاف والتنميػػة فػػي أفريقيػػا والحقػػوؽ  – 939/11. الػػبالغ 4     

 ديمقراطية؛ي التنمية ضد جمهورية الكونغو الوالمساءلة ف
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. وقػػػػد تػػػػـ إبػػػػالغ األطػػػػراؼ المعنيػػػػة )الػػػػدوؿ األطػػػػراؼ ومقػػػػدمو الشػػػػكاوى(، وفػػػػؽ 181
 المجنة األفريقية  بالقضية التي تخص كؿ منيا.األصوؿ، بقرارات 

 المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب قبوؿ البالغات التالية:رت . قر 182
 .رفعت مكاوي ضد السوداف – 911/14. البالغ 1       
 البالغات التالية: المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب عدـ قبوؿقررت  .183

 وآخروف ضد زيمبابوي؛ 13المادة  – 914/12. البالغ 1       
 ضد نيجيريا. SERAP – 994/10البالغ . 5       
( 74المجنػػة األفريقيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف والشػػعوب نظػػر أربعػػة وسػػبعيف )أرجػػأت  .184

بالغػػًا إلػػى دورتيػػا العاديػػة التاسػػعة واألربعػػيف لعػػدة أسػػباب، بمػػا فػػي ذلػػؾ ضػػيؽ 
 الوقت وعدـ تمقي الرد مف أحد الطرفيف أو كمييما.

 يقيةالمجنة األفر قرارات/اعتماد وثائؽ 
 . بحثت المجنة األفريقية واعتمدت التقارير والوثائؽ التالية:185
 . التقرير المرحمي لمجموعة العمؿ المعنية بعقوبة اإلعداـ؛1            
. مشػػروع الخطػػوط اإلرشػػادية لتقػػارير الػػدوؿ حػػوؿ الحقػػوؽ االقتصػػادية 2            

 واالجتماعية والثقافية في أفريقيا؛
 . تقرير المجنة المعنية بقواعد اإلجراءات.3            
" دور المجنػػػة األفريقيػػػة لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف . ناقشػػػت المجنػػػة األفريقيػػػة الوثيقػػػة حػػػوؿ186

التػػػػي أعػػػدتيا مبػػػادرة حقػػػػوؽ والشػػػعوب فػػػي تعزيػػػز حقػػػػوؽ الجنسػػػية فػػػي أفريقيػػػا" 
 وأرجأت اعتمادىا. Citizen Rights in Africa Initiativeالمواطف في أفريقيا 

 .2211كما ناقشت المجنة األفريقية الميزانية لمسنة المالية . 187
عػػػف تعيػػػيف  2211ينػػػاير  31حتػػػى  أف يعػػػاد اإلعػػػالف. قػػػررت المجنػػػة األفريقيػػػة 188

خبيػػػر مػػػف شػػػماؿ أفريقيػػػا لكػػػي ينضػػػـ إلػػػى مجموعػػػة العمػػػؿ المعنيػػػة بالصػػػناعات 
 والبيئة وانتياكات حقوؽ اإلنساف في أفريقيا. االستخراجية
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حالتيػػػػا إلػػػػى إبحثػػػػت المجنػػػػة األفريقيػػػػة وثيقػػػػة حػػػػوؿ المسائؿ/القضػػػػايا المطمػػػػوب  .189
المحكمػػػة األفريقيػػػة واتفقػػػت عمػػػى أنػػػو يجػػػب عمػػػى أمانػػػة المجنػػػة تحديػػػد مثػػػؿ ىػػػذه 

عداد تقرير بيا يعرض عمى المجنة األفريقية في دورتيا القادمة.  القضايا وا 
المثميػػات األفريقيػػػات بشػػػأف  . بحثػػت المجنػػػة األفريقيػػة الطمػػػب المقػػػدـ مػػف ائػػػتالؼ192

إفادتو بأسباب رفض منحو صػفة مراقػب وقػررت تكميػؼ األمانػة بإفػادة االئػتالؼ 
 المعني باألسباب. 

. قػػػررت المجنػػػة األفريقيػػػة أف تكثػػػؼ األمانػػػة جيودىػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػدعوة الػػػدوؿ 191
األطػػراؼ لحضػػور الػػدورات العاديػػة لمجنػػة والتأكػػد مػػف أف الػػدوؿ األطػػراؼ قػػدمت 

 مف الميثاؽ. 62قاريرىا تطبيقًا لممادة ت
. عمػػى ىػػامش الػػدورة العاديػػة الثامنػػة واألربعػػيف، التقػػى وفػػد مػػف المجنػػة األفريقيػػة 192

برئاسػػػة الػػػرئيس باإلنابػػػة بسػػػعادة األمػػػيف العػػػاـ لمشػػػؤوف الخارجيػػػة فػػػي جميوريػػػة 
 أنجوال وناقش معو مسائؿ ذات اىتماـ مشترؾ.

 

 اعتماد تقارير المهاـ
 تمدت المجنة األفريقية تقرير ميمة التعزيز في السوداف.. اع193

 
تعييف أعضاء خبراء في لجنػة حمايػة حقػوؽ األشػخاص المصػابيف بفيػروس نقػص 

 المناعة البشرية والذيف هـ في خطر والمعرضيف لإلصابة بالمرض
 26إلػى  12. خالؿ دورتيا السابعة واألربعيف المنعقدة في بانجوؿ، جامبيػا، مػف 194

مػػػف قواعػػػد اإلجػػػراءات الخاصػػػة بيػػػا، اعتمػػػدت  28، ووفقػػػا لمقاعػػػدة 2212و مػػػاي
المجنػػة األفريقيػػة قػػرارًا بإنشػػاء لجنػػة معنيػػة بحمايػػة حقػػوؽ األشػػخاص المصػػابيف 
بفيػػػػروس نقػػػػص المناعػػػػة البشػػػػرية والػػػػذيف ىػػػػـ فػػػػي خطػػػػر والمعرضػػػػيف لإلصػػػػابة 

 .بالمرض
مانتيػػػا إلعػػػداد قائمػػػة . عقػػػب إنشػػػاء مجموعػػػة العمػػػؿ، فوضػػػت المجنػػػة األفريقيػػػة أ195

بالمرشػػػحيف كأعضػػػاء خبػػػراء داخػػػؿ مجموعػػػة العمػػػؿ ىػػػذا. وتؤخػػػذ فػػػي االعتبػػػار 
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الخبػػػرة فػػػي مجػػػاؿ فيػػػروس نقػػػص المناعػػػة البشػػػرية وقضػػػايا حقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػي 
 أفريقيا وكذلؾ مسائؿ الجنسيف والتوزيع الجغرافي والجوانب القانونية.  

يف، استعرضػػت المجنػػة األفريقيػػة الطمبػػػات خػػالؿ الػػدورة العاديػػة الثامنػػة واألربعػػػ. 196
المقدمػػػػػة وقػػػػػررت تعيػػػػػيف الخبػػػػػراء التاليػػػػػة اسػػػػػماؤىـ أعضػػػػػاء خبػػػػػراء فػػػػػي لجنػػػػػة 
المصػػػابيف بفيػػػروس نقػػػص المناعػػػة البشػػػرية والػػػذيف ىػػػـ فػػػي خطػػػر والمعرضػػػيف 

 لإلصابة بالمرض: 
 ؛HRDI . السيد آتيـ آنييس،1         

 باتريؾ ميكاييؿ إيبا، برنامج األمـ المتحدة بشأف اإليدز؛ . السيد0            
 . السيد آالف بارتيؾ لو دو فوج دزوتو )كاميروني(؛8         
 . السيد نيكوليت ميرؿ نايمور، )جنوب أفريقيا(؛0         
 . السيد كريستياف جاروكا نسابيمانا، )رواندي(؛4         
 وب )نيجيري(.. السيد دوروجاي ايبنيزير ت1         

 

 القرارات
 . اعتمدت المجنة األفريقية القرارات التالية:197

 . قرار بشأف االنتخابات في أفريقيا؛1       
  ريقيا؛القذؼ الجنائية في أفإلغاء قوانيف . قرار بشأف 2       
. قػػرار بشػػأف التعػػاوف بػػيف المجنػػة األفريقيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف والشػػعوب واآلليػػة 3       

 فريقية لممراجعة المتبادلة لمنظراء؛األ
. قرار بشأف األوضاع المتدىورة لمسكاف/ المجتمعات األصمية في أجزاء مػف 4       

 أفريقيا؛
. قرار بشأف زيادة عػدد أعضػاء مجموعػة العمػؿ المعنيػة بالمسػنيف والمعػوقيف 5       

 في أفريقيا؛
 حقوؽ اإلنساف في أفريقيا؛. قرار بشأف تعييف مقرر خاص لممدافعيف عف 6       
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المصػػابيف بفيػػروس . قػػرار بشػػأف تعيػػيف أعضػػاء فػػي لجنػػة حمايػػة األشػػخاص 7       
 نقص المناعة البشرية والذيف ىـ في خطر والمعرضيف لإلصابة بالمرض؛

. قػػػػػرار بشػػػػػأف التصػػػػػديؽ عمػػػػػى برتوكػػػػػوؿ الميثػػػػػاؽ األفريقػػػػػي لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف 8      
 قية لحقوؽ اإلنساف والشعوب؛والشعوب حوؿ إنشاء محكمة أفري

. قػػػػػػرار بشػػػػػػأف الجػػػػػػرائـ التػػػػػػي ترتكػػػػػػب ضػػػػػػد المػػػػػػرأة فػػػػػػي جميوريػػػػػػة الكونغػػػػػػو 9      
 الديمقراطية؛

 . قرار بشأف تأميف التنفيذ الفعاؿ لموصوؿ إلى المعمومات في أفريقيا؛12      
. قػػػػػرار بشػػػػػأف زيػػػػػادة عػػػػػدد أعضػػػػػاء مجموعػػػػػة العمػػػػػؿ المعنيػػػػػة بالصػػػػػناعات 11     

 .ة، البيئة وحقوؽ اإلنساف في أفريقيااالستخراجي
 تقرير الدورة

. أرجأت المجنة األفريقية اعتمػاد تقريػر الػدورة العاديػة الثامنػة واألربعػيف إلػى دورة 198
 الحقة نظرًا لضيؽ الوقت.

 
 تاريخ ومكاف انعقاد الدورة العادية التاسعة واألربعيف

 28لتاسػعة واألربعػيف فػي الفتػرة مػف . قررت المجنة األفريقية عقد الػدورة العاديػة ا199
 مايو ولـ يتحدد بعد مكاف انعقادىا. 12أبريؿ إلى 

 
 تقديـ تقرير األنشطة التاسع والعشريف

مػػف الميثػػاؽ األفريقػػي لحقػػوؽ اإلنسػػاف والشػػعوب، تقػػدـ المجنػػة  54. وفقػػًا لممػػادة 222
سػػعة عشػػرة األفريقيػػة تقريػػر األنشػػطة التاسػػع والعشػػريف إلػػى الػػدورة العاديػػة التا

لممجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي لبحثو ثـ عرضو عمى القمة السادسة عشػرة 
 لرؤساء الدوؿ والحكومات األعضاء في االتحاد األفريقي. 

*********** 
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 جدوؿ أعماؿ الدورة العادية الثامنة واألربعيف 
 لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب

 ؿ، جامبيا(، بانجو 4101نوفمبر  42 – 01)
 )جمسة عامة(: مراسـ االفتتاح 1البند 
 قياـ المفوضة الجديدة بأداء القسـأ(       

 )جمسة خاصة(: اعتماد جدوؿ األعماؿ 2البند 
 )جمسة خاصة(تنظيـ العمؿ : 3البند 
   )جمسة عامة(: أوضاع حقوؽ اإلنساف في أفريقيا 4البند 
 ؛ةكممات يمقييا أعضاء الوفود الحكومي أ(     
 ب( كممة يمقييا ممثؿ األجيزة األفريقية المعنية بحقوؽ اإلنساف؛    
 ج( كممات يمقييا ممثمو المنظمات الحكومية والدولية؛    
 د( كممات يمقييا ممثمو المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف؛    
 ىػ( كممات يمقييا ممثمو المنظمات غير الحكومية.     

)جمسػػة تفػػاؿ بالعيػػد الثالثػػيف لمميثػػاؽ األفريقػػي : إطػػالؽ أنشػػطة االح5البنػػد 
 عامة(
: التعػػػػاوف والعالقػػػػات مػػػػع المؤسسػػػػات الوطنيػػػػة لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف 6البنػػػػد 

 )جمسة عامة( والمنظمات غير الحكومية
أ( العالقػػػػػة بػػػػػيف المجنػػػػػة األفريقيػػػػػة لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف والشػػػػػعوب والمؤسسػػػػػات     

 الوطنية لحقوؽ اإلنساف؛
لمجنػػة األفريقيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف والشػػعوب والمنظمػػات غيػػر ب( التعػػاوف بػػيف ا   

 الحكومية:
 . العالقات مع المنظمات غير الحكومية؛0         
. بحػػث الطمبػػات المقدمػػة مػػف منظمػػات غيػػر حكوميػػة لمحصػػوؿ عمػػى 4         

 صفة مراقب. 
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 )جمسة عامة(: بحث تقارير الدوؿ 7البند 
 ير الدوؿ؛أ( الوضع بالنسبة لتقديـ تقار      
 ب( بحث:    

 التقرير الدوري لجميورية الكونغو الديمقراطية.        
 )جمسة عامة(: تقرير أنشطة أعضاء المجنة واآلليات الخاصة 8البند 
أ( عػػرض تقػػارير رئػػػيس المجنػػة األفريقيػػة لحقػػػوؽ اإلنسػػاف والشػػعوب ونائبػػػو      

 وأعضائيا؛
مجنػػة األفريقيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف ب( عػػرض تقػػارير أنشػػطة اآلليػػات الخاصػػة ل   

 والشعوب:
 . المقررة الخاصة المعنية بالسجوف وظروؼ االعتقاؿ في أفريقيا؛0         
 . المقررة الخاصة المعنية بحقوؽ المرأة في أفريقيا؛4         
. المقػػرر الخػػاص المعنػػي بػػالالجئيف وطػػالبي المجػػوء والنػػازحيف داخميػػًا 3        

 يقيا؛ والمياجريف في أفر 
 . المقرر الخاص المعني بالمدافعيف عف حقوؽ اإلنساف؛2       
. المقػػػررة الخاصػػػة المعنيػػػة بحريػػػة التعبيػػػر والوصػػػوؿ إلػػػى اإلعػػػالـ فػػػي 5       

 أفريقيا؛
 . رئيسة المجنة المعنية بمنع التعذيب في أفريقيا؛ 6       
األصػػػمية  . رئػػػيس مجموعػػػة العمػػػؿ حػػػوؿ بأوضػػػاع السػػػكاف/المجتمعات7       

 في أفريقيا؛
. رئػػػػػػيس مجموعػػػػػػة العمػػػػػػؿ حػػػػػػوؿ بػػػػػػالحقوؽ االقتصػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػة 8       

 والثقافية في أفريقيا؛
 . رئيسة مجموعة العمؿ حوؿ عقوبة اإلعداـ؛9       
 . رئيس مجموعة العمؿ حوؿ حقوؽ المسنيف والمعوقيف؛01      
 صمة بعمؿ المجنة؛. رئيس مجموعة العمؿ حوؿ مسائؿ محددة ذات 00      
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. رئيسػػػػة لجنػػػػة حقػػػػوؽ األشػػػػخاص المصػػػػابيف بفيػػػػروس نقػػػػص المناعػػػػة 04     
 البشرية/اإليدز.   

. تقرير رئيس مجموعة العمؿ حوؿ الصناعات االسػتخراجية وانتياكػات 03     
 حقوؽ اإلنساف في أفريقيا.

 )جمسة خاصة(: بحث: 9البند 
 ؛4100أ( اقتراح الميزانية لمسنة المالية       
ب( مناقشػػػة حػػػوؿ تشػػػكيؿ المجنػػػة االستشػػػارية المعنيػػػة بالميزانيػػػة والمسػػػائؿ      

 الخاصة بالعامميف؛
 ج( تقرير المجنة المعنية بقواعد اإلجراءات؛     
 د( تقرير مجموعة العمؿ حوؿ عقوبة اإلعداـ؛     
ىػػػػػ( مشػػػػروع الخطػػػػوط التوجيييػػػػة لتقػػػػارير الػػػػدوؿ حػػػػوؿ الحقػػػػوؽ االقتصػػػػادية    

 الجتماعية والثقافية في أفريقيا؛وا
 و( مشروع البروتوكوؿ حوؿ حقوؽ المسنيف في أفريقيا؛    
ز( تعيػػػيف خبيػػػر مػػػف شػػػماؿ أفريقيػػػا لكػػػي ينضػػػـ إلػػػى مجموعػػػة العمػػػؿ حػػػوؿ     

 الصناعات االستخراجية والبيئة وانتياكات حقوؽ اإلنساف في أفريقيا؛
ألشخاص المصػابيف بفيػروس ح( تعييف خبير مستقؿ لمجموعة العمؿ حوؿ ا    

 نقص المناعة البشرية،اإليدز؛
 ط( استراتيجية االتحاد األفريقي لحقوؽ اإلنساف؛    
 لمحصوؿ عمى صفة مراقب؛ CALي( الطمب المقدـ مف     
ؾ( تقػػػديـ تقػػػارير الػػػدوؿ وحضػػػور الػػػدورات العاديػػػة لمجنػػػة األفريقيػػػة لحقػػػوؽ     

 اإلنساف والشعوب؛
 لإلحالة إلى المحكمة األفريقية؛ؿ( مسائؿ/قضايا     
 ـ( حقوؽ المواطنة.    

 )جمسة خاصة(: بحث واعتماد مشروعات تقارير: 11البند 
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 مياـ التعزيز إلى:        
 . جميورية السوداف؛0                
 . جميورية موزمبيؽ.4                

 )جمسة خاصة(: بحث البالغات: 11البند 
 )جمسة خاصة(ف التنفيذي : تقرير األمي12البند 
 )جمسة خاصة(: بحث واعتماد: 13البند 
 أ( التوصيات، القرارات والمقررات؛     
 ب( المالحظات الختامية حوؿ التقرير الدوري لػ:    

 جميورية الكونغو الديمقراطية
: تػػػاريخ ومكػػػاف انعقػػػاد الػػػدورة العاديػػػة التاسػػػعة واألربعػػػيف لمجنػػػة 14البنػػػد 

 )جمسة خاصة(اإلنساف والشعوب  األفريقية لحقوؽ
 )جمسة خاصة(ما يستجد مف أعماؿ : 15البند 
 أ( مشاركة الخبراء أعضاء مجموعات العمؿ في مياـ التعزيز؛       
ب( اإلبػػػػػػػالغ بػػػػػػػأخر التطػػػػػػػورات فيمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بمسػػػػػػػألة مكافػػػػػػػآت وبػػػػػػػدالت       

 المفوضيف.
 ج( اإلدعاءات المتعمقة بتعيينات العامميف.      
 )جمسة خاصة(: اعتماد: 16 البند

 أ( تقرير الدورة الثامنة واألربعيف؛      
 ب( تقرير األنشطة التاسع والعشروف؛     
 ج( البياف الختامي لمدورة العادية الثامنة واألربعيف.     
 )جمسة عامة( قراءة البياف الختامي ومراسـ االختتاـ :17البند 
 ()جمسة عامةالمؤتمر الصحفي  :18البند 

********** 
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ARTICLE19 – 05/  305البالغ رقم  وآخرون ضد زيمبابىي   

 

 ممخص الشكوى :
معيػػد اإلعػػالـ لمجنػػوب األفريقػػي فػػي زيمبػػابوي،  ،03المػػادة قػػدـ ممػػؼ الشػػكوى  - 0

معيد حقوؽ اإلنساف والتنمية فػي أفريقيػا، جيػري جاكسػوف ومايكػؿ أوريػت جيػر 
( وفقػًا الدولػة المشػكو فػي حقيػاابوي )المشار إلييـ كشػاكيف ضػد جميوريػة زيمبػ

 ) الميثاؽ (.      مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب  44لممادة 
يؤكػػد الشػػاكوف أف شػػركة إذاعػػة العاصػػمة المحػػدودة ىػػي شػػركة خاصػػة مدمجػػة  - 0

فػػي الدولػػة المشػػكو فػػي حقيػػا تقػػدـ خػػدمات إذاعيػػة داخػػؿ زيمبػػابوي. ويعرضػػوف 
الرغـ مف الجيود المتكررة، إال أف شركة إذاعػة العاصػمة  في شكواىـ أنو عمى

المحػػػدودة ال تػػػزاؿ غيػػػر قػػػادرة عمػػػى البػػػث اإلذاعػػػي فػػػي زيمبػػػابوي بسػػػبب قيػػػود 
قانونيػػػة ومعارضػػػة سياسػػػية التػػػي تسػػػمح لمػػػذيع الدولػػػة بػػػالتمتع باحتكػػػار البػػػث 

 اإلذاعي.
زيمبػابوي، ، حكمت المحكمة العميا فػي 0222سبتمبر  00يدعي أيضًا أنو في  - 8

فػػػي إحػػػدى المسػػػائؿ التػػػي طعنػػػت فييػػػا شػػػركة إذاعػػػة العاصػػػمة المحػػػدودة فػػػي 
مػػف قػػانوف البػػث اإلذاعػػي كػػاف  07دسػػتورية ىػػذا االحتكػػار، بمػػا يفيػػد أف الجػػزء 

( مػػػػػف دسػػػػػتور 0) 02غيػػػػػر دسػػػػػتوري عمػػػػػى أسػػػػػاس أنػػػػػو ال يتسػػػػػؽ مػػػػػع الجػػػػػزء 
أيضػػػًا إلػػػى زيمبػػابوي الػػػذي يكفػػؿ حػػػؽ حريػػة التعبيػػػر. وأشػػارت المحكمػػػة العميػػا 

( مػػف قػػانوف خدمػػة اإلذاعػػة واالتصػػاالت، وأعمنػػت 0) 00( و 0) 00الجػػزئيف 
صراحة أف شركة إذاعة العاصمة المحدودة مف حقيا قانونًا البث اإلذاعػي فػي 
دخاليػػػا إلػػػى  زيمبػػػابوي ووفقػػػًا لمقػػػانوف تسػػػتطيع أف تسػػػتورد أي معػػػدات إذاعيػػػة وا 

 زيمبابوي 
، ردت الدولػة المشػكو فػي حقيػا 0222بتمبر سػ 04يؤكد الشاكوف أنػو فػي يػـو  - 0

عمنًا عمى حكـ المحكمة العميا بأف أوضحت أف المذيع العاـ سوؼ يسػتمر فػي 
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، وأنو سػوؼ يػتـ سػف تشػريع جديػد لتنظػيـ قطػاع البػث (2)احتكار البث اإلذاعي
اإلذاعػػػي ويقػػػاؿ أف وزيػػػر الدولػػػة لإلعػػػالـ والنشػػػر قػػػد أعمػػػف صػػػراحة أف شػػػركة 

 .(3)محدودة لف يسمح ليا بالبث اإلذاعيإذاعة العاصمة ال
بػالرغـ مػػف تصػريحات الدولػػة المشػكو فػػي حقيػا والػػوزير بصػفة خاصػػة، إال أف   - 4

شركة إذاعة العاصمة المحدودة استمرت وواصمت ممارسة حقيػا المعتػرؼ بيػا 
دخاليػػػػا إلػػػػى  حػػػػديثًا فػػػػي البػػػػث اإلذاعػػػػي. واسػػػػتوردت أجيػػػػزة لمبػػػػث اإلذاعػػػػي وا 

مػػػف مكتػػػب فػػػي  0222سػػػبتمبر  03ث إشػػػارة تجػػػارب فػػػي زيمبػػػابوي وبػػػدأت تبػػػ
 مركز تسويؽ إيستجيت في ىراري.

بيػػد أف مػػديري شػػركة إذاعػػة العاصػػمة المحػػدودة سػػرعاف مػػا أدركػػوا أف الموقػػع  - 1
سػبتمبر  03ليس مثاليًا لمبث اإلذاعي، ومػف ثػـ غيػروا الموقػع فػي اليػـو التػالي 

رو بػػػالزا " وأنشػػػأوا أسػػػتوديو إلػػػى مكاتػػػب بػػػث بديمػػػة فػػػي فنػػػدؽ " مونوموتابػػػا كػػػ
 إذاعي في أحد المكاتب ىناؾ.

تػػػـ وضػػػع إشػػػارة موسػػػيقية عمػػػى حمقػػػة بػػػث إذاعػػػي فػػػي حػػػيف تػػػـ اختيػػػار مجػػػاؿ  - 7
 التغطية، وتـ تحديد ما ىي األجيزة اإلضافية المطموبة مف أجؿ إشارة أفضؿ.

 فػػػي أعقػػػاب بػػػدء البػػػث اإلذاعػػػي لشػػػركة إذاعػػػة العاصػػػمة المحػػػدودة، تػػػردد أف - 3
الدولػػة المشػػكو فػػي حقيػػا قػػد ذكػػرت عػػدة مػػرات فػػي وسػػائؿ اإلعػػالـ أف شػػركة 

                                                 

متوفر  22( ص 11) 5رقـ  2000( أجندة حقوؽ وسائؿ اإلعالـ، مونيتور حؽ وسائؿ اإلعالـ، نوفمبر  2)
http://mediarightsagenda.orgانظ ،( ر أيضًا الحرية الدولية لتبادؿ التعبيرIFEX)  ومذيع

، 2000سبتمبر  25الدولة يستمر في احتكار البث 
http://www.ifex.org/en/content/view/full/11575 مقدـ مف معيد اإلعالـ لمجنوب ،

 األفريقي.

". مقدـ مف لجنة حماية 2000أكتوبر  6)حكـ المحكمة يقضي بإعادة مصادرة التجييزات"  IFEX( تحديث 4)
 الصحفييف 

. http://www.ifex.org/en/content/view/full/11680 "  

http://mediarightsagenda.org/
http://mediarightsagenda.org/
http://www.ifex.org/en/content/view/full/11575
http://www.ifex.org/en/content/view/full/11575
http://www.ifex.org/en/content/view/full/11680
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إذاعة العاصمة المحدودة تعمػؿ بصػورة غيػر شػرعية وأشػارت إلػى ىػذه الشػركة 
 .(4)تحذؼ " محطة إذاعة قرصنة " 

، صػرح وزيػػر الدولػة لإلعػػالـ فػي ىيئػػة إذاعػة زيمبػػابوي 0222فػي أوؿ أكتػػوبر  - 3
 مناسبًا " ضد شركة إذاعة العاصمة المحدودة.أنو سوؼ " يتخذ إجراءًا 

، نشرت مقالة في صػحيفة " الييرالػد " أكػدت أف إدارة 0222أكتوبر  8في يـو  -02
التفتيش التابعػة لشػركة البريػد واالتصػاالت السػمكية والالسػمكية تعتبػر أف خدمػة 

 00البث اإلذاعي لشػركة إذاعػة العاصػمة المحػدودة قػد تكػوف مخالفػة لمجػزئيف 
 .(5)مف قانوف خدمة اإلذاعة واالتصاالت  08و 

، لجأت شركة إذاعة العاصمة 0222أكتوبر  0في أعقاب ذلؾ، وبالتحديد في  -00
المحػػػػدودة إلػػػػى المحكمػػػػة العميػػػػا إلصػػػػدار أمػػػػر يفيػػػػد أف قػػػػانوف خدمػػػػة اإلذاعػػػػة 
واالتصػػػػاالت ال ينطبػػػػؽ عمػػػػى خدمػػػػة البػػػػث اإلذاعػػػػي لشػػػػركة إذاعػػػػة العاصػػػػمة 

الدولة المشكو في حقيا والشرطة مػف التػدخؿ فػي شػئوف البػث المحدودة، ومنع 
 .(6)استنادًا إلى االنتياؾ المزعـو لقانوف خدمة البث اإلذاعي واالتصاالت

، قػػدـ الػػوزير طمبػػًا لممحكمػػة العميػػا سػػاعيًا لمحصػػوؿ عمػػى حكػػـ  -00 فػػي نفػػس اليػػـو
أف ىػػذا  يمنػػع شػػركة إذاعػػة العاصػػمة المحػػدودة مػػف البػػث اإلذاعػػي اسػػتنادًا إلػػى

                                                 

 3ارمة حياؿ الموقع اإلذاعي لمحطات القراصنة"، عدد أنظر صحيفة ىيرالد "تحرؾ نحو اتخاذ إجراءات ص (4) 
 2000أكتوبر 

 ( في نفس العدد6)
 

 

(6)  

 أ(7أ و6( شيادة بروكز وشيادة أورنتس الخطية )أنظر الممحؽ 7)

 (8( ابحث في وارنتس )الممحؽ أ8)

 (9( نسخة المحكمة مف الشكوى )الممحؽ أ9)

 



EX.CL/717 (XX) 

Page 68 

مف قانوف خدمػة البػث اإلذاعػي واالتصػاالت.  08و  00البث يخالؼ الجزئيف 
 0222أكتػػػوبر  0وصػػػدر إذف تفتػػػيش أيضػػػًا مػػػف جانػػػب أحػػػد القضػػػاه فػػػي يػػػـو 

يسػػػػػمح لمفػػػػػوض الشػػػػػرطة المسػػػػػاعد بتفتػػػػػيش مكاتػػػػػب شػػػػػركة إذاعػػػػػة العاصػػػػػمة 
البػػػػث المحػػػػدودة وسػػػػائر األبنيػػػػة األخػػػػرى التابعػػػػة ليػػػػا واالسػػػػتيالء عمػػػػى أجيػػػػزة 

 .(7)اإلذاعي الخاصة بيذه الشركة
، ووصػمت إلػى مكاتػب البػث  -08 حاولت الشػرطة تنفيػذ إذف التفتػيش فػي نفػس اليػـو

اإلذاعػػي لشػػركة إذاعػػة العاصػػمة المحػػدودة بعػػد الظيػػر وفػػور وصػػوؿ الشػػرطة، 
قامت شركة إذاعة العاصمة المحدودة بتقػديـ طمػب عاجػؿ إلػى المحكمػة العميػا 

 تفتيش.لوقؼ تنفيذ إذف ال
اسػػتمعت المحكمػػة العميػػا إلػػى الطمػػب فػػورًا، وأصػػدرت وقػػؼ التنفيػػذ عمػػى أسػػاس  -00

. وأعمنػػػت المحكمػػػة، بصػػػفة (8)أف إذف التفتػػػيش غيػػػر سػػػميـ لعػػػدد مػػػف األسػػػباب
خاصة، أنو ال يوجد احتماؿ لمخالفة شػركة إذاعػة العاصػمة المحػدودة لمجػزئيف 

، نظػرًا ألف ىػذه األحكػاـ مف قانوف خدمة البػث اإلذاعػي واالتصػاالت 08، 00
ال تطبػػػؽ عمػػػى شػػػركة إذاعػػػة العاصػػػمة المحػػػدودة، وعمػػػى أيػػػة حػػػاؿ، فػػػإف ىػػػذه 
األحكػػاـ لػػـ تعػػد قابمػػة لمتطبيػػؽ منػػذ أف المحكمػػة العميػػا قػػد حكمػػت بػػأف الجػػزئيف 

مػػػف قػػػانوف خدمػػػة البػػػث اإلذاعػػػي واالتصػػػاالت تعتبػػػر أحكامػػػًا ثانويػػػة  08، 00
 (.0) 00( و 0) 00لتطبيؽ الجزئيف 

أكتػوبر  4مسػاء يػـو  0.82كاف وقؼ تنفيػذ إذف التفتػيش صػالحًا حتػى السػاعة  -04
. وذكػػر محػػامو شػػػركة إذاعػػة العاصػػػمة المحػػدودة فػػػي مونوموتابػػا بػػػالزا 0222

 4الشرطة بوجود أمر المحكمة العميا بمنػع تنفيػذ إذف التفتػيش. وفػي مسػاء يػـو 
إذاعػػػػة العاصػػػػمة أكتػػػػوبر، اقتحمػػػػت الشػػػػرطة أسػػػػتوديو البػػػػث اإلذاعػػػػي لشػػػػركة 
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المحػػػدودة واسػػػتولت عمػػػى أجيػػػزة البػػػث اإلذاعػػػي. وانتيػػػى بػػػذلؾ البػػػث اإلذاعػػػي 
 لشركة إذاعة العاصمة المحدودة.

 0طوقػػت الشػػرطة أيضػػًا منػػازؿ مػػديري شػػركة إذاعػػة العاصػػمة المحػػدودة يػػـو  -01
مف أجؿ تنفيذ إذف التفتيش. وبناء عمى نصح محػامييـ، اختفػى  0222أكتوبر 

إذاعػػة العاصػػػمة المحػػػدودة. وتػػـ مواصػػػمة تطويػػؽ منػػػازؿ مػػػديري مػػديرو شػػػركة 
الشركة ورصػدىا لعػدة أيػاـ. وعسػكرت الشػرطة خػارج منػزؿ أسػرة مسػتر أوريػت 

جاكسػػوف خػػػالؿ لمنػػزؿ السػػػيدة وظمػػت ىنػػاؾ لمػػػدة أسػػبوع ونفػػػذت إذف التفتػػيش 
 أكتوبر. 0األسبوع الذي أعقب 

ريع طػػارئ مؤقػػت بموجػػب ، صػػدر تشػػ0222أكتػػوبر  0أخيػػرًا، وبعػػد ظيػػر يػػـو  -07
واسػػتحدثت  (9) قػػانوف صػػالحيات وسػػمطات رئػػيس الجميوريػػة ) لػػوائح الطػػوارئ(

المػػوائح نظػػاـ بػػث إذاعػػي تنظيمػػي يفػػرض تقػػديـ طمػػب لمحصػػوؿ عمػػى تصػػريح 
بالبػث اإلذاعػػي واخػتص وزيػػر الدولػة لإلعػػالـ بإصػدار ىػػذا التصػريح. ونصػػت 

تمػنح فقػط اسػتجابة لنػداء  الموائح أيضًا عمػى أف تصػاريح البػث اإلذاعػي سػوؼ
 مف جانب الوزير خاص بطمب ترخيص.

لػػـ تنشػػر المػػوائح بالجريػػدة الرسػػمية، ومػػف ثػػـ لػػـ تصػػبح مطبقػػة بصػػورة قانونيػػة  -03
 .0222أكتوبر  04حتى يـو 

بعػػػد مداىمػػػة مكاتػػػب البػػػث لشػػػركة إذاعػػػة العاصػػػمة المحػػػدودة، عقػػػدت الدولػػػة  -03
، وعرضت خاللػو أجيػزة 0222أكتوبر  4المشكو في حقيا مؤتمرًا صحفيًا يـو 

. وفػػػػي ىػػػػذا (10)البػػػػث التػػػػي صػػػػادرتيا مػػػػف شػػػػركة إذاعػػػػة العاصػػػػمة المحػػػػدودة
                                                 

 )الموائح( 2000ح اإلذاعة ( السمطات الرئاسية )أحكاـ مؤقتة( لوائ10)
 

(11 )IFEX  أنظر أيضًا أنباءً  2000أكتوبر  6تحديث ،BBC " 5عف المحطة اإلذاعية المغمقة"  الدفاع 
 2000أكتوبر 

 ( مكرر12)
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المػػؤتمر الصػػحفي، صػػرح وزيػػر اإلعػػالـ أف شػػركة إذاعػػة العاصػػمة المحػػدودة 
 .(11)ليست مؤىمة لمحصوؿ عمى تصريح لمبث اإلذاعي بموجب الموائح

لعميػػػػػا أمػػػػػرًا لمشػػػػػرطة بإعػػػػػادة ، أصػػػػػدرت المحكمػػػػة ا0222أكتػػػػػوبر  4فػػػػي يػػػػػـو  -02
األجيػػزة المصػػادرة، التػػي تػػـ االسػػتيالء عمييػػا بصػػورة غيػػر قانونيػػة، وباإلضػػافة 

مػػػف قػػػانوف  08، 00إلػػػى ىػػػذا األمػػػر، أعمػػػف " جػػػونزا ج " مؤكػػػدًا أف الجػػػزئيف 
خدمة البث اإلذاعي. واالتصاالت ال ينطبؽ عمى عمؿ شركة إذاعػة العاصػمة 

البػػػث اإلذاعػػػي. وذكػػػر اإلعػػػالـ أيضػػػا أف شػػػركة المحػػػدودة فيمػػػا يتعمػػػؽ بعمميػػػة 
إذاعػػة العاصػػمة المحػػدودة سػػوؼ تمتنػػع عػػف البػػث لمػػدة عشػػرة أيػػاـ حتػػى يمكػػف 

عػػػة العاصػػػمة فحػػػص موقعيػػػا وأجيزتيػػػا فضػػػاًل عػػػف أنػػػو يتعػػػيف مػػػنح شػػػركة إذا
 .(12) المحدودة تردداً 

، توجػػػػو محػػػامي شػػػػركة إذاعػػػػة العاصػػػػمة المحػػػػدودة 0222أكتػػػػوبر  1فػػػي يػػػػـو  -00
يد / انطػػػػػوني بروكسػػػػػي إلػػػػػى مكاتػػػػػب شػػػػػركة إذاعػػػػػة العاصػػػػػمة المحػػػػػدودة السػػػػػ

لإلشػػراؼ عمػػى إعػػادة األجيػػزة المصػػادرة مػػف جانػػب الشػػرطة وبموجػػب المػػوائح، 
فػػإف امػػتالؾ " محطػػة إرسػػاؿ إشػػارات " بشػػكؿ جريمػػة مػػف الجػػرائـ، أي المحطػػة 

بروكسػػػػي  إذاعيػػػػة. ووفقػػػػًا لػػػػذلؾ، ذكػػػػر السػػػػيد التػػػػي تسػػػػتمر فػػػػي إرسػػػػاؿ خدمػػػػة
طة أف شركة إذاعة العاصػمة المحػدودة سػوؼ يكػوف فػي حوزتيػا كػؿ شػ  لمشر 

. (13)باسػػتثناء وحػػدة إرسػػاؿ الشػػركة، حيػػث أنػػو مػػف حقيػػا ذلػػؾ بموجػػب المػػوائح 
                                                                                                                                            

 (10( أمر جوانزا جي. )الممحؽ أ 13)

 
 

 

 2000نوفمبر  8( شيادة خطية مف السيد أنطوني بروكس مؤرخة 14)

 2000أكتوبر  7"الشرطة تعيد تجييزات كابيتاؿ راديو ثـ تصادرىا مف جديد" ( صحيفة الييرالد 15)

 2000نوفمبر  8(شيادة خطية مف جيرالديف جاكسوف مؤرخة 16)
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. واسػتمرت (14)وبالرغـ مف ذلؾ، استمرت الشرطة في مصػادرة جميػع األجيػزة 
 شػػركة إذاعػػة العاصػػمة المحػػدودة تخضػػع لرسػػـو اإليجػػار عمػػى معػػداتيا بمعػػدؿ

 اً دوالر  0331دوالر زيمبػػػػابوي ) حػػػػوالي  ZM 158.730.00شػػػػيري قيمتػػػػو 
 .(15)تقريبًا في ىذا الوقت (  اً أمريكي

تقريبػػػًا، اعتبػػػرت المحكمػػػة العميػػػا مفػػػوض الشػػػرطة  0222أكتػػػوبر  01فػػػي يػػػـو  -00
المساعد مخالفًا ألمر المحكمػة بسػبب المداىمػة التػي قامػت بيػا الشػرطة مسػاء 

كػػػر مفػػػوض الشػػػرطة أو مسػػػاعده تحػػػدي وقػػػؼ تنفيػػػذ إذف . ولػػػـ ين(16)أكتػػػوبر 0
 التفتيش.

، كتب محامو شركة إذاعة العاصمة المحدودة رسػالة 0222نوفمبر  8في يـو  -08
موجيػػة لمفػػوض الشػػرطة إلعػػادة المعػػدات، باسػػتثناء وحػػدة اإلرسػػاؿ، التػػي كػػاف 

ة وأكػػد أنػػو فػػي حالػػة عػػدـ إعػػاد 0222أكتػػوبر  01قػػد تػػـ االسػػتيالء عمييػػا يػػـو 
. ولػػػػـ يػػػػرد أي رد مػػػػف (17)ىػػػػذه األجيػػػػزة، سػػػػوؼ يػػػػتـ بػػػػدء إجػػػػراءات التقاضػػػػي 

 الشرطة عمى ىذه الرسالة.

                                                                                                                                            

 

 

. 

 

 

 ( راديو كابيتاؿ ليمتد )خاص( ضد وزير اإلعالـ 17)

 ( )الخطاب المتضمف الطمب(18)

 2000نوفمبر  –(أمر المحكمة مف جوانزا 19)
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، لجػػػػػأت شػػػػػركة إذاعػػػػػة العاصػػػػػمة المحػػػػػدودة إلػػػػػى 0222نػػػػػوفمبر  3فػػػػػي يػػػػػـو  -00
أكتػوبر  1المحكمة العميا مف أجؿ إعادة األجيزة التػي تػـ االسػتيالء عمييػا يػـو 

وأصػػػدرت المحكمػػػة العميػػػا حكميػػػا  بغػػػض النظػػػر عػػػف وحػػػدة اإلرسػػػاؿ، 0222
لصػػالح شػػركة إذاعػػة العاصػػمة المحػػدودة وأمػػرت بإعػػادة األجيػػزة خػػالؿ يػػوميف 

(18). 
لـ يكف مخصصًا لشركة إذاعة العاصمة المحدودة أي تردد كما لػـ يكػف قػد تػـ  -04

مػػنح تػػرخيص ليػػا بالبػػث اإلذاعػػي. ولػػـ تصػػدر أي تػػراخيص بػػث إذاعػػي خػػالؿ 
ئح، وبذلؾ ظؿ احتكار الدولة لمبث، ىذا االحتكػار الػذي فترة الشيور الستة لموا

 كانت المحكمة العميا قد حكمت بعدـ دستوريتو.
، سػػنت الدولػػة المشػػكو فػػي حقيػػا 0220وبمجػػرد انتيػػاء فتػػرة المػػوائح فػػي ابريػػؿ  -01

، وكػاف ىػذا القػانوف يحمػؿ فػي طياتػو 0220قانوف خدمات البث اإلذاعي لعاـ 
. وأصػدرت المجنػة البرلمانيػة (19)كانػت موجػودة بػالموائحكثيرًا مػف األحكػاـ التػي 

، (20)واحػػػد يتعمػػؽ بػػالموائح واآلخػػػر يتعمػػؽ بمشػػروع القػػػانوف –القانونيػػة تقريػػريف 
وأعمػػف كػػػؿ منيػػػا أف عػػدد مػػػف األحكػػػاـ التػػػي جػػاءت بػػػالموائح ومشػػػروع القػػػانوف 
ف تعتبر غير دسػتورية. واسػتبعد رئػيس البرلمػاف التقريػر الخػاص بمشػروع القػانو 

 .(21)وتـ جواز مشروع القانوف دوف أي تعديالت عميو 

                                                 

 

 ير الموائح( تقر 20)

 ( تقرير بشأف القانوف21)

 2001، "مشروع قانوف الخدمات اإلذاعية يتحوؿ إلى قانوف" أبريؿ IFEX( تحديث 22)
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بػػػػدأت شػػػػركة إذاعػػػػة العاصػػػػػمة المحػػػػدودة بعػػػػد ذلػػػػػؾ إجػػػػراءات التقاضػػػػي فػػػػػي  -07
المحكمة العميا لمطعف عمى دستورية قانوف خدمات البث اإلذاعػي. ووفقػًا لػذلؾ 

لممحكمػة العميػا  0220لجأت شركة إذاعػة العاصػمة المحػدودة فػي شػير يونيػو 
بأف منطوؽ األحكاـ الرئيسػية بالقػانوف كانػت غيػر دسػتورية عمػى أسػاس  لمحكـ

( مػف دسػتور زيمبػابوي، الػذي يحمػي حػؽ حريػة 0) 02أنيا ال تتفػؽ مػع الجػزء 
 التعبير.

كاف ىناؾ تأخر ممحوظ في االستماع إلى المسػألة. وفػي غضػوف ذلػؾ، قػدمت  -03
نداء لمف يريػد الحصػوؿ  ىيئة اإلذاعة الزيمبابوية التي أنشئت بموجب القانوف،

، عمػػػى الػػػرغـ أف ىػػػذا مػػػف 0220عمػػػى تػػػراخيص تميفزيػػػوف سػػػتااليت فػػػي عػػػاـ 
. وتػػـ (22)سػمطة الػػوزير رسػػميًا ولػػيس مػػف اختصػػاص ىيئػػة اإلذاعػػة الزيمبابويػػة 

 تمقي عدد أربعة طمبات ترخيص في إطار الالئحة أو القانوف.
وبينػت فػي حكميػا أف ، 0228سػبتمبر  03أصدرت المحكمة العميا حكميا في  -03

غالبيػػػػػة األحكػػػػػاـ المطعػػػػػوف عمييػػػػػا كانػػػػػت إمػػػػػا دسػػػػػتورية أو أف شػػػػػركة إذاعػػػػػة 
. وارتػػػأت (23)العاصػػمة المحػػدودة لػػـ تكػػػف فػػي موقػػع يمكنيػػا مػػػف الطعػػف عمييػػا

                                                                                                                                            

 

يوليو  12عالـ يرفض طمبات منح تراخيص لمحطات اإلذاعية الفضائية" إلوزير ا IFEX( تحديث 23)
2002. 

ة الزيمبابوية ووزير الدولة لإلعالـ والدعاية والمدعي ( شكوى كابيتوؿ راديو)محطة خاصة( ضد ىيئة اإلذاع24)
سبتمبر  19)كابيتوؿ راديو(. كاف الحكـ قد صدر في  S.C 128/02العاـ لزيمبابوي. الحكـ رقـ 

2003. 
 

 

 

 

. 
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المحكمة أف أربعة أحكاـ مف بيف األحكاـ السبعة عشػر المطعػوف عمييػا كانػت 
 غير دستورية.

لعميػػا، سػػنت حكومػػة زيمبػػابوي قػػانوف تعػػديؿ فػػي وقػػت صػػدور حكػػـ المحكمػػة ا -82
مػػف  1خػػدمات البػػث اإلذاعػػي ) قػػانوف التعػػديؿ (. وألغػػى قػػانوف التعػػديؿ الجػػزء 

القػػانوف ) الػػذي عػػيف الػػوزير كسػػمطة مػػنح تػػراخيص البػػث اإلذاعػػي (. بيػػد أف 
قػػانوف التعػػديؿ، لػػـ يمػػغ أي مػػف األحكػػاـ األخػػرى التػػي حكمػػت المحكمػػة العميػػا 

 بعدـ دستوريتيا.
قػػدـ نػػداء ثػػاف مػػف أجػػؿ الطمبػػات، وىػػذه المػػرة بالنسػػبة لإلذاعػػة والتميفزيػػوف، فػػي  -80

. وكانػػػت ىػػػذه أوؿ فرصػػػة لشػػػركة إذاعػػػة العاصػػػمة المحػػػدودة أو 0220مػػػارس 
أي مذيعيف راديو طموحيف آخػريف لمتقػدـ لمحصػوؿ عمػى تػرخيص. ومػرة ثانيػة، 

أف شػػركة  0224و . وأعمػف فػػي شػير مػاي(24)لػـ يػتـ االسػتجابة لجميػػع الطمبػات
اإلذاعػػة األفريقيػػة " مونيموتػػاب "، قػػد وقػػع االختيػػار عمييػػا مػػف ىيئػػة اإلذاعػػة 
الزيمبابويػػة لبحػػث طمبيػػا الخػػاص بالحصػػوؿ عمػػى تصػػريح، لكػػف ىيئػػة اإلذاعػػة 

 . (25) 0224الزيمبايوية رفضت طمبيا في شير أغسطس 
وؿ ، سػػػػػنت حكومػػػػػة زيمبػػػػػابوي تشػػػػػريعًا يحػػػػػدد جػػػػػد0220فػػػػػي شػػػػػير سػػػػػبتمبر  -80

. وكانػػت ىػػذه المصػػاريؼ مكمفػػة لمغايػػة (26)مصػػاريؼ تػػراخيص البػػث اإلذاعػػي

                                                 

 

، 2004( مكتب وزارة الخارجية األمريكية لمديمقراطية وحقوؽ اإلنساف والعمؿ، التقرير القطري لزيمبابوي 25)
 أ()2قسـ 

 .2005سبتمبر  16( زيمبابوي المستقمة "ىيئة اإلذاعة الزيمبابوية تنكر الترخيص" 26)

 .2004لعاـ  185، الصؾ القانوني 2004( الخدمات اإلذاعية )الترخيص والمضموف" لوائح 27)
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في ضوء الوضع االقتصادي البػالغ الصػعوبة فػي زيمبػابوي ومػف ثػـ شػكؿ ىػذا 
اإلجػراء حػػاجزًا آخػػر أمػػاـ جػػدوى البػػث اإلذاعػي الخػػاص فػػي زيمبػػابوي. وقػػد تػػـ 

 170تحديػػد مصػػاريؼ التػػرخيص لمػػدة عشػػر سػػنوات بػػث إذاعػػي تجػػاري بمبمػػغ 
دوالر أمريكػػي فػػػي ذلػػؾ الوقػػػت 043.102.22مميػػوف دوالر زيمبػػابوي ) حػػػوالي 

( كمصػػاريؼ  اً أمريكيػػ اً دوالر  0.037دوالر زيمبػػابوي )  ميػػوفم 4(، إلػػى جانػػب 
دوالر  322.222غيػػػػر قابمػػػػة لالسػػػػترداد، فضػػػػاًل عػػػػف مصػػػػاريؼ تػػػػردد قيمتيػػػػا 

خيص تميفزيػػػوف تجػػػاري ( شػػػيريًا. وبالنسػػبة لتػػػر  اً أمريكيػػػ اً دوالر  032زيمبػػابوي ) 
مميػػوف دوالر زيمبػػابوي )  302وطنػػي لمػػدة عشػػر سػػنوات، بمغػػت المصػػروفات 

( إلػػى جانػػػب مصػػاريؼ الطمػػػب. وبالنسػػبة لتػػػرخيص  اً أمريكيػػ اً دوالر  033.404
مميػػػوف دوالر زيمبػػػابوي )  00بػػػث إذاعػػػي تجػػػاري محمػػػي، كانػػػت المصػػػروفات 

 (.اً أمريكي اً دوالر  8.804
الػػبالغ لمجنػػة، لػػـ يمػػنح أي تػػرخيص لمبػػث اإلذاعػػي فػػي  حتػػى وقػػت تقػػديـ ىػػذا -88

 زيمبابوي، وظؿ احتكار الدولة قائمًا في ىذا المجاؿ.
 المواد المزعوـ انتهاكها :

 .(27)مف الميثاؽ األفريقي 3، 0، 0يدعي الشاكوف وجود انتياكًا لممواد  -80
 اإلجػراء :

المجنػػػة األفريقيػػػة  فػػػي أمانػػػة 0224أغسػػػطس  03تػػػـ اسػػػتالـ الشػػػكوى المؤرخػػػة  -84
 .0224أغسطس  03لحقوؽ اإلنساف والشعوب ) األمانة ( يـو 

 .0224أغسطس  00أقرت األمانة باستالـ نفس الشكوى في  -81
                                                 

المبادئ مف الميثاؽ األفريقي في ضوء إعالف  8ة ضًا عف أنو يجب قراءة أحكاـ الماد( كشفت الشكاوى أي28)
التي  16و 6و 5و 3و 2و 1حوؿ حرية التعبير في أفريقيا لمجنة األفريقية )إعالف(، إلى جانب المبادئ 

 ليا مغزى خاص بالنسبة ليذا البالغ.، 
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 01، تمقػػت األمانػػة نسػػخة معدلػػة مػػف الشػػكوى المؤرخػػة 0224أكتػػوبر  00فػػي  -87
، كتبػػػػت األمانػػػػة إلػػػػى الشػػػػاكيف 0224أكتػػػػوبر  00. وفػػػػي يػػػػـو 0224أكتػػػػوبر 

 بمغيـ باستالميا.ت
فػي  0224ديسػمبر  4نوفمبر حتى  00المعقودة في  83في دورتيا العادية الػ  -83

نجوؿ، جامبيػػا، نظػػرت المجنػػة األفريقيػػة فػػي الػػبالغ المقػػدـ وقػػررت االطػػالع ابػػ
 عميو.

، أبمغػػػت األمانػػػة الدولػػػة المشػػػكو فػػػي حقيػػػا بيػػػذا 0224ديسػػػمبر  04فػػػي يػػػـو  -83
 عروضيا المكتوبة بشأف إمكانية قبوؿ المسألة. القرار، وطمبت منيا تقديـ

، تػػـ إرسػػاؿ إشػػعار مماثػػؿ إلػػى الشػػاكيف تطمػػب مػػنيـ 0221ينػػاير  82فػػي يػػـو  -02
 أيضًا تقديـ عرضيـ كتابيًا بشأف إمكانية قبوؿ الدعوى.

ابريػػػػؿ، تمقػػػػت األمانػػػػة العػػػػروض الكتابيػػػػة لمشػػػػاكيف بشػػػػأف قبػػػػوؿ  04فػػػػي يػػػػـو  -00
 الدعوى.

، نظػػرت المجنػػة األفريقيػػة فػػي الػػبالغ وقػػررت إرجائػػو 83لعاديػػة الػػػ فػػي دورتيػػا ا -00
لحيف وصوؿ عػرض الدولػة المشػكو فػي حقيػا بشػأف  02إلى دورتيا العادية الػ 

 قبوؿ الدعوى. ووفقًا لذلؾ تـ إحاطة األطراؼ عممًا بذلؾ.
 ، نظػػرت المجنػػة األفريقيػػة فػػي الػػبالغ وأرجػػأت قرارىػػا02فػػي دورتيػػا العاديػػة الػػػ  -08

لمػػدورة التاليػػة. وأرسػػؿ الشػػاكي عروضػػًا أخػػرى بشػػأف الػػبالغ، كمػػا قػػدمت الدولػػة 
 المشكو في حقيا أيضًا عروضيا خالؿ الدورة المذكورة.

، تـ إرجاء البالغ مػرة أخػرى لبحثػو فػي الػدورة العاديػة 00في دورتيا العادية الػ  -00
تػـ إبػالغ األطػراؼ التخاذ قرار بشأف إمكانية قبوؿ الدعوى، وبناء عميػو  00الػ 

 .0227يوليو  3بذلؾ مف خالؿ مذكرة شفيية وخطاب بتاريخ 
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وخػػالؿ الػػدورة، اكتشػػفت األمانػػة عنػػد فحػػص عػػرض الدولػػة المشػػكو فػػي حقيػػا  -04
بشأف إمكانية قبوؿ الدعوى أنيا قد أرسػمت عروضػيا بشػأف األسػباب الجوىريػة 

قبػوؿ الػدعوى كمػا  التي تنطوي عمييا الدعوى بداًل مف العػروض بشػأف إمكانيػة
 ىو مطموب.

 ACHPR/LPROT/COMM/305/ZIM/TNمػػػف خػػػالؿ مػػػذكرة شػػػفيية  -01
، أبمغت األمانة الدولة المشػكو فػي حقيػا بيػذا وطمبػت 0227سبتمبر  1بتاريخ 

مػف األخيػػرة تقػػديـ العػروض بشػػأف إمكانيػػة قبػػوؿ الػدعوى خػػالؿ فتػػرة ال تتجػػاوز 
دولػػة المشػػكو فػػي حقيػػا، أنػػو فػػي . وأبمغػػت األمانػػة أيضػػًا ال0227سػػبتمبر  82

حالػػػة رغبتيػػػا أف تسػػػتمر المجنػػػة األفريقيػػػة فػػػي بحػػػث األسػػػباب الجوىريػػػة التػػػي 
 تنطوي عمييا الدعوى، فإنو يتعيف عمى الدولة أف تؤكد ذلؾ.

 0227نػػوفمبر  03-04المعقػػودة فػػي الفتػػرة بػػيف  00خػػالؿ دورتيػػا العاديػػة الػػػ  -07
المجنة في  البالغ وقررت إرجػاء القػرار  في برازافيؿ، جميورية الكونغو، نظرت

 .08بشأف إمكانية قبوؿ الدعوى إلى الدورة العادية الػ 
 03تػػـ إبػػالغ األطػػراؼ بقػػرار المجنػػة مػػف خػػالؿ مػػذكرة شػػفيية وخطػػاب بتػػاريخ  -03

 .0227ديسمبر 
نظػػرت المجنػػة فػػي الػػبالغ وأرجػػأت قرارىػػا  04، 00، 08فػػي دوراتيػػا العاديػػة الػػػ  -03

نية قبوؿ الدعوى نظرًا ألف الدولة المشػكو فػي حقيػا لػـ تقػدـ حججيػا بشأف إمكا
 بشأف إمكانية قبوؿ الدعوى.

، أبمغػػػػت األمانػػػػة 0223يونيػػػػو  8مػػػػف خػػػػالؿ مػػػػذكرة شػػػػفيية وخطػػػػاب بتػػػػاريخ  -42
األطراؼ بتأجيؿ قرار المجنة بشأف إمكانية قبوؿ الدعوى إلى دورتيػا العاديػة الػػ 

مشػػػػكو فػػػػي حقيػػػػا عممػػػػًا بقػػػػرار األولػػػػى فػػػػي ، كمػػػػا أحاطػػػػت أيضػػػػا الدولػػػػة ال01
المضي في اتخاذ قرار بشػأف الػبالغ فػي حالػة إخفػاؽ الدولػة المشػكو فػي حقيػا 

 تقديـ حججيا بشأف إمكانية جواز الدعوى.
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، تمقت األمانة عرض الدولػة المشػكو فػي حقيػا بشػأف 0223أغسطس  03في  -40
 إمكانية جواز أو قبوؿ البالغ.

، نظػػػرت المجنػػػة فػػػي الػػػبالغ وأرجػػػأت قرارىػػػا إلػػػى 01ديػػػة الػػػػ خػػػالؿ دورتيػػػا العا -40
لتمكػػػيف األمانػػػة مػػػف إعػػػداد مشػػػروع قػػػرار بشػػػأف إمكانيػػػة  07الػػػدورة العاديػػػة الػػػػ 

 جواز الدعوى.
 01إلػػى  00، جامبيػػا فػػي الفتػػرة مػػف بػػانجوؿالمعقػػودة فػػي  07خػػالؿ دورتيػػا الػػػ  -48

أف إمكانيػة قبػوؿ الػدعوى ، قررت المجنػة األفريقيػة إرجػاء قرارىػا بشػ0202مايو 
 .03إلى دورتيا العادية الػ 

، تػػـ إبػػالغ الشػػاكيف 0202يونيػػو  01مػػف خػػالؿ مػػذكرة شػػفيية وخطػػاب بتػػاريخ  -40
 والدولة المشكو في حقيا بالقرار الموضح أعاله لمجنة األفريقية.

 * القانوف بشأف جواز قبوؿ الدعوى 
 * عرض الشاكي بشأف جواز قبوؿ الدعوى.

 

وؿ الشػػاكوف أنيػػـ اسػػتوفوا جميػػع متطمبػػات إمكانيػػة قبػػوؿ الػػدعوى فػػي إطػػار يقػػ -44
مػػف الميثػػاؽ األفريقػػي. ويعرضػػوف فػػي كتػػابيـ أف الػػبالغ يتمشػػى مػػع  41المػادة 
(، وأف مقػػدمو الػػبالغ ىػػـ جيػػري جاكسػػوف، مايكػػؿ أوريػػت جيػػر، 0) 41المػػادة 

 في أفريقيا.معيد اإلعالـ لمجنوب األفريقي، ومعيد حقوؽ اإلنساف والتنمية 
( مػػف الميثػػاؽ، يعػػرض الشػػاكوف بػػأف الػػبالغ يػػدعي 0) 41فيمػػا يتعمػػؽ بالمػػادة  -41

مػػف الميثػػاؽ، وىػػذا يتنػػافى  3و  0و  0انتيػػاؾ الدولػػة المشػػكو فػػي حقيػػا لممػػواد 
مع الحقوؽ الواردة في ىذا الحكـ. ويقولوف أيضًا، بأف اإلجراءات المحػددة مػف 

يما البيػػاف الرسػػمي لمػػوزير الػػذي يفيػػد بػػأف جانػػب الدولػػة المشػػكو فػػي حقيػػا، السػػ
شركة إذاعة العاصمة المحدودة لف تمنح ترخيصًا بسػبب سػيطرة ممكيػة البػيض 
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( مف الميثاؽ. ومف ثـ يؤكدوف أف ىػذه 0) 41عمييا، مما يشكؿ انتياكًا لممادة 
 االدعاءات تشكؿ ألوؿ وىمة انتياكًا لمميثاؽ.

ميثػػػاؽ، يؤكػػػد الشػػػاكوف أف الػػػبالغ مصػػػاغ ( مػػػف ال8) 41فيمػػػا يتعمػػػؽ بالمػػػادة  -47
ومكتوب بطريقة ال تنطوي عمى احتقار أو سب سواء لمدولة المشػكو فػي حقيػا 

 أو لمنظمة الوحدة األفريقية ) االتحاد األفريقي حاليًا (.
(، يؤكػد الشػاكوف أف الػبالغ مػدعـو بخبػرة اثنػيف مػف 0) 41فيما يتعمؽ بالمػادة  -43

 ومستندات حقيقية مرفقة بالبالغ. الشاكيف، أحكاـ المحاكـ،
( مػػػف الميثػػػاؽ، يؤكػػػد الشػػػاكوف أف المحكمػػػة العميػػػا 4) 41فيمػػػا يتعمػػػؽ بالمػػػادة  -43

، وحكمػػػػػػت بػػػػػػأف معظػػػػػػـ األحكػػػػػػاـ 0228سػػػػػػبتمبر  03أصػػػػػػدرت حكميػػػػػػا فػػػػػػي 
المطعػػػوف فييػػػا كانػػػت إمػػػا دسػػػتورية أـ أف شػػػركة إذاعػػػة العاصػػػمة المحػػػدودة، 

مؤىمػة لمطعػف فييػػا. ووفقػًا لمشػاكيف، خاصػػة باعتبارىػا المػذيع المحتمػؿ لػػـ تكػف 
فيمػػا يتعمػػؽ باألحكػػاـ التػػي حكػػـ بدسػػتوريتيا ) والتػػي شػػكمت عػػددا مػػف منطػػوؽ 
األحكاـ الرئيسية لنظاـ البػث اإلذاعػي (، أصػبح مػف الثابػت أنػو عنػدما تصػدر 
إحدى محػاكـ اسػتئناؼ الدولػة المشػكو فػي حقيػا حكمػا بشػأف قضػية مػا متنػازع 

 .(28)تقر عمى أف العالج مستنفذ عمييا، حينئذ يس

                                                 

تطبيؽ قاعدة استنفاد العالجات المحمية في القانوف  Concado Trinidad( أنظر عمى سبيؿ المثاؿ 29)
 58( ص:1983لحماية الدولية لحقوؽ األفراد )يا المنطقي في اسالدولي: أسا

 ( غير دستورية . حدد القسـ3( و )2(، )1) 9و 6األقساـ  اعتبارالمحكمة العميا لزيمبابوي بصدر حكـ ( 30)
( منح التراخيص بأال يمنح 1)9الوزير باعتباره جية االختصاص لمنح التراخيص، ويقيد القسـ  6

( ينص عمى أنو ال يجوز منح سوى ترخيص 2)9ميفزيونية. والقسـ ترخيص واحد لكؿ محطة إذاعية أو ت
( فإنو يحظر عمى الشخص أف يحمؿ 3)9واحد  إلى جانب ترخيص البث عبر اإلذاعة العامة.أما القسـ 

شارة بحمؿ ترخيص.   ترخيص بالبث اإلذاعي وا 
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وفقػػًا لمشػػاكيف، حكمػػػت المحكمػػة العميػػا أف أربعػػػة أحكػػاـ مػػف بػػػيف سػػبعة عشػػػر  -12
. ومف وجية نظرىـ أف ىػذا الحكػـ المحػدود بعػدـ (29)حكمًا كانت غير دستورية

الدستورية، لف يقدـ، حتػى ولػو نفػذ تنفيػذًا كػاماًل، حػاًل فعػااًل النتياكػات الميثػاؽ 
نػو لػف يعػالج انتياكػات الميثػاؽ الكامنػة فػي النظػاـ التنظيمػي لمبػػث فضػاًل عػف أ

اإلذاعػػي ككػػؿ. ويعتقػػد الشػػاكوف أف األثػػر السػػائد لمنظػػاـ المػػنظـ لمبػػث اإلذاعػػي 
في الوقت الحالي ىو اإلبقاء عمى احتكػار البػث اإلذاعػي لمدولػة، الػذي اسػتمر 

 دوف توقؼ بسبب حكـ المحكمة العميا.
، يؤكػػدوف أف قػػانوف التعػػديؿ قػػد تجاىػػؿ إلػػى حػػد كبيػػر حكػػـ باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ -10

المحكمة العميا بشأف عدـ الدستورية، ولـ يسف أي تشريع آخػر لتنفيػذ األحكػاـ. 
ووفقًا لذلؾ، يقػوؿ الشػاكوف أف العػالج المحػدود الػذي قدمتػو المحكمػة العميػا قػد 

 أصبح غير فعاؿ.
فقػط مػف األحكػاـ الخاصػة بعػدـ يقاؿ : إف قانوف التعػديؿ يسػتجيب لحكػـ واحػد  -10

الدستورية الصادرة مف المحكمة العميا، لكف حتى مثؿ ىػذه االسػتجابة البسػيطة 
لحكػػـ المحكمػػة العميػػا تخفػػؽ فػػي معالجػػة القضػػية األساسػػية لقػػدرة الػػوزارة عمػػى 
ممارسػػػػة نفػػػػػوذ ممحػػػػػوظ عمػػػػػى عمميػػػػػة مػػػػػنح التػػػػػراخيص والنظػػػػػاـ المػػػػػنظـ لمبػػػػػث 

يػػػػة التػػػػرخيص بالبػػػػث اإلذاعػػػػي التػػػػي ليسػػػػت اإلذاعػػػػي. ويػػػػرى الشػػػػاكوف أف عمم
شراؼ الحكومة تعتبر غير متسقة مع حؽ حريػة التعبيػر،  مستقمة عف سيطرة وا 

 وىو جدؿ مازاؿ غير متأثر بحكـ المحكمة العميا وقانوف التعديؿ.
فػي الختػاـ، يقػوؿ الشػاكوف أنيػـ باالسػػتمرار فػي إتمػاـ جمسػات المحكمػة العميػػا،  -18

اصػػػػمة المحػػػػدودة قػػػػد اسػػػػتنفذت سػػػػبؿ العػػػػالج المحميػػػػة تكػػػػوف شػػػػركة إذاعػػػػة الع
 المتاحة.
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( مػػف الميثػػاؽ، 1) 41فيمػػا يتعمػػؽ بمطمػػب جػػواز قبػػوؿ الػػدعوى بموجػػب المػػادة  -14
، لكػػػػػف سػػػػػبتمبر 0224يقػػػػػوؿ الشػػػػػاكوف أف الػػػػػبالغ قػػػػػدـ لمجنػػػػػة فػػػػػي أغسػػػػػطس 

، وىو التػاريخ الػذي أصػدرت، فيػو المحكمػة العميػا حكميػا، ينبغػي أف ال 0228
مى أنو النقطة الصحيحة ألغراض استنفاذ العالجات المحميػة، ذلػؾ أنػو يؤخذ ع

طبقػػػػًا لمشػػػػاكيف، كػػػػاف عمػػػػى المحكمػػػػة االنتظػػػػار لرؤيػػػػة كيػػػػؼ يػػػػتـ تنفيػػػػذ حكػػػػـ 
 المحكمة العميا وما إذا كاف سيصدر أي ترخيص بالبث اإلذاعي أـ ال.

طمػب لمحصػوؿ طبقًا لمشاكيف، فإف ىذا تؤيده الحقيقة التي تفيػد أف نػداء لتقػديـ  -11
، عمػػى الػػرغـ مػػف رفػػض 0220عمػػى تػػرخيص تمفػػزة سػػاتاليت قػػد تػػـ فػػي عػػاـ 

أربعػػة طمبػػات. وعػػالوة عمػػى ذلػػؾ، تػػـ تقػػديـ نػػداء بخصػػوص طمبػػات لمحصػػوؿ 
عمى بث إذاعي وتميفزيوني وطنػي فضػاًل عػف طمبػات تػراخيص إذاعيػة تجاريػة 

رس محميػػػػة تػػػػـ تقػػػػديميا بعػػػػد بضػػػػعة شػػػػيور مػػػػف حكػػػػـ المحكمػػػػة العميػػػػا فػػػػي مػػػػا
، وتػػـ تمديػػد فتػػرة تقػػديـ طمبػػات الحصػػوؿ عمػػى بػػث إذاعػػي حتػػى ينػػاير 0220
، يقػػوؿ الشػػاكوف : إف ىيئػػة إذاعػػة زيمبػػابوي أعمنػػت 0224. وفػػي مػػايو 0224

أنػػو مػػف بػػيف الطمبػػات الخمسػػة، ىنػػاؾ طمػػب واحػػد فقػػط يجػػوز النظػػر فيػػو. وفػػي 
 ، لف يمنح ترخيصًا.MABC، أعمف أف ىذا الطمب، 0224أغسطس 

، والػػذي أوضػػح أف 0220أعقػػاب رفػػض جميػػع الطمبػػات بعػػد نػػداء مػػارس  فػػي -17
السمطات لػـ تكػف ننفػذ بكػؿ أمانػة نظػاـ البػث اإلذاعػي المعيػب والقاصػر الػوارد 

 في القانوف، ويدعي الشاكوف أنيـ قرروا تقديـ البالغ إلى المجنة.
( 7) 41ادة يؤكد الشاكوف : إف البالغ لـ يقدـ ألي ىيئػة دوليػة أخػرى وفقػًا لممػ -13

 مف الميثاؽ.
لكؿ ىذه األسباب، يؤكد الشاكوف أف الشكوى تفي بكػؿ متطمبػات إمكانيػة قبػوؿ  -13

 الدعوى.
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 عرض الدولة المشكو في حقها بشأف جواز قبوؿ الدعوى :
تقػػوؿ الدولػػة المشػػكو فػػي حقيػػا أف عػػدـ االسػػتجابة ولػػو لمطمػػب واحػػد بموجػػب  -72

( 4) 41غ غيػر جػائز لمقبػوؿ، وأف المػادة مف الميثاؽ تجعؿ أي بػال 41المادة 
 بشأف استنفاذ سبؿ العالج المحمية لـ يستجب ليا الشاكوف.

تؤكد الدولة أف السجؿ يوضح أف شركة إذاعة العاصمة المحػدودة، لجػأت إلػى  -70
فػػي قضػػية، شػػركة إذاعػػة العاصػػمة المحػػدودة  0222المحكمػػة العميػػا فػػي عػػاـ 

 تصػػػػػػػػػػػػػػػػاالت السػػػػػػػػػػػػػػػػمكية والالسػػػػػػػػػػػػػػػػمكية ضػػػػػػػػػػػػػػػػد وزارة اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػالـ، والبريػػػػػػػػػػػػػػػػد واال
SC 99/2000 مػف قػانوف البػث اإلذاعػي  07، ونجحػت فػي إعػالف أف الجػزء

( مػػػػف قػػػػانوف خػػػػدمات البالغػػػػات اإلذاعيػػػػة غيػػػػر 0) 00(، و 0) 00واألجػػػػزاء 
 دستورية.

فػػي نفػػس العػػاـ، تقػػوؿ الدولػػة أف شػػركة إذاعػػة العاصػػمة المحػػدودة صػػدر أمػػر  -70
ميػػا فػػي زيمبػػابوي بإعػػادة ممتمكاتيػػا المصػػادرة لصػػالحيا مػػف جانػػب المحكمػػة الع

إلييا، والتي أعيدت إلييا وفؽ ىػذا األمػر وتسػتطرد الدولػة المػدعي عمييػا قائمػة 
بػأف شػػركة إذاعػػة العاصػػمة المحػػدودة صػػدر ليػػا أمػػر بعػػدـ تنفيػػذ خػػدمات البػػث 
اإلذاعػػي حتػػى تمػػنح ترخيصػػًا بػػذلؾ، ولكػػي يصػػدر األمػػر وتخصػػيص موجػػات 

محكمػػة مػػف ىػػذه الشػػركة إخضػػاع أجيزتيػػا وموقعيػػا لمتفتػػيش. اليػػواء، طمبػػت ال
ولػػػػـ يػػػػتـ عمػػػػؿ األخيػػػػر، ومػػػػف ثػػػػـ، تقػػػػوؿ الدولػػػػة بػػػػأف شػػػػركة إذاعػػػػة العاصػػػػمة 
المحػػدودة قػػد أسػػيمت فػػي اإلخفػػاؽ فػػي عػػدـ االسػػتجابة الكاممػػة ألمػػر المحكمػػة 

 وبذلؾ لـ توؼ ىذا المطمب حتى وقتنا ىذا.
كة إذاعػػػػة العاصػػػػمة المحػػػػدودة لجػػػػأت تؤكػػػػد الدولػػػػة المشػػػػكو فػػػػي حقيػػػػا أف شػػػػر  -78

لممحكمػػػة العميػػػا، ىػػػذه المحكمػػػة وفقػػػًا لمػػػا يػػػنص عميػػػو القػػػانوف المحمػػػي تعتبػػػر 
محكمػػة أوؿ درجػػة تخػػتص بالمسػػائؿ المتعمقػػة بالقضػػايا الدسػػتورية أو المسػػائؿ 
المتعمقة بقانوف الحقوؽ. ونظرت المحكمة في الطمػب بشػأف األسػباب المنطقيػة 
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 00(، F) 8، 0(، و 0) 3، 1وى وأعمنػػت أف األجػػزاء التػػي تنطػػوي عمييػػا الػػد
( دسػػػػتورية. أمػػػػا األجػػػػزاء التػػػػي أعمػػػػف أنيػػػػا 0) 00و  01، 04(، 8) 00(، 0)

غيػػر دسػػتورية، وفقػػًا لمدولػػة المشػػكو فػػي حقيػػا. فقػػد تػػـ إلغاؤىػػا أو تعػػديميا لكػػي 
تتمشػػى فػػي أحكػػاـ الدسػػتور. وتقػػوؿ الدولػػة المشػػكو فػػي حقيػػا، أف ىػػذا السػػجؿ 

اضػػي يوضػػح أف شػػركة إذاعػػة العاصػػمة المحػػدودة لػػـ تكػػف تفتقػػر أبػػدًا مػػف التق
 إلى العالج.

غيػػػػػر  RSAتػػػػػدعي الدولػػػػػة المشػػػػػكو فػػػػػي حقيػػػػػا. أنػػػػػو بػػػػػإعالف بعػػػػػض أجػػػػػزاء  -70
دسػػػتورية، وأف الدولػػػة عػػػدلت ىػػػذه األحكػػػاـ وفقػػػًا لػػػذلؾ، أصػػػبح احتكارىػػػا غيػػػر 

ىػػػػػذه  قػػػػائـ، وكػػػػػاف يمكػػػػػف لشػػػػػركة إذاعػػػػػة العاصػػػػمة المحػػػػػدودة أف تسػػػػػتفيد مػػػػػف
الفرصػػػة، لكػػػف األخيػػػرة أخفقػػػت فػػػي التقػػػدـ بطمػػػب تػػػرخيص فػػػي الموعػػػد األوؿ 

عمػػى التػػوالي. ومػػف قبػػؿ أف  0220و  0220والثػاني لمنػػداء الموجػػو فػػي عػػامي 
تػدعي الدولػػة المشػكو فػػي حقيػػا، أف أطرافػًا أخػػرى متضػػررة فػي ظػػروؼ مماثمػػة 

حػاؿ فػي حصمت عمى مساعدة مف المحكمة العميا ومنحت تراخيص كما ىػو ال
 ضد وزير اإلعالـ، والبريد والمواصالت السمكية والالسمكية. Retrofitقضية 

تؤكد الدولة المشكو في حقيا أف شركة إذاعة العاصمة المحدودة حينما طمبػت  -74
تػرخيص ولػػـ تمػػنح كػػاف يتعػػيف عمييػػا أف ترفػػع األمػػر برمتػػو إلػػى المحكمػػة نظػػرا 

 ألف العالج قد ثبت أنو متوفر وفعاؿ.
( مػػف الميثػػاؽ تؤكػػد الدولػػة المشػػكو فػػي حقيػػا، أنػػو 1) 41فيمػػا يتعمػػؽ بالمػػادة  -71

حتى في حالة ما إذا وجدت المجنة أف وسائؿ العالج المحمية قد اسػتنفذت، إال 
أف الػػبالغ قػػد قػػدـ بعػػد فتػػرة ممتػػدة غيػػر مناسػػبة حيػػث أنػػو عػػرض عمػػى المجنػػة 

 بعد أكثر مف عاميف.
 لدعوى :تحميؿ المجنة بشأف جواز إقرار ا
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مػػػف الميثػػػاؽ عمػػػى سػػػبعة مطالػػػب عمػػػى أساسػػػيا يػػػتـ تحديػػػد  41تػػػنص المػػػادة  -77
إمكانيػػة قبػػوؿ الػػدعوى مػػف عدمػػو. ووفقػػًا لػػذلؾ، تقػػيـ المجنػػة العػػروض المقدمػػة 

 مف جانب الطرفيف عمى أساس تمؾ المطالب المنصوص عمييا.
بالغ عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف الدولػػػة المشػػػكو فػػػي حقيػػػا تطعػػػف فػػػي جػػػواز قبػػػوؿ الػػػ -73

( مػػف الميثػػاؽ، 1( و )4) 41الحػػالي اسػػتنادًا إلػػى حكمػػيف فقػػط، وىمػػا : المػػادة 
إال أف المجنة ترى مف الضروري تحميؿ جواز قبوؿ الػبالغ مسترشػدة بالمطالػب 

 مف الميثاؽ. 41السبعة في إطار المادة 
( مف البالغات أف توضح أنو إذا كاف مؤلفػوه يرغبػوف فػي 0) 41تطمب المادة  -73

اإلفصػػػاح عػػػف شخصػػػياتيـ. وفيمػػػا يتعمػػػؽ بيػػػذا المطمػػػب، فػػػإف الشػػػاكيف  عػػػدـ
جيػري جاكسػوف،  ،( Article 19أوضحوا أسماءىـ كمػا ىػو الحػاؿ بالنسػبة ) 

مايكػػػؿ أوريػػػت جيػػػر، معيػػػد اإلعػػػالـ لمجنػػػوب األفريقػػػي ومعيػػػد حقػػػوؽ اإلنسػػػاف 
ولػػـ والتنميػػة فػػي أفريقيػػا إلػػى جانػػب عنػػاوينيـ التػػي يمكػػف االتصػػاؿ بيػػـ عمييػػا. 

عمى ىذه المسألة. ووفقا لذلؾ، فإنو نظػرا ألف تعترض الدولة المشكو في حقيا 
البالغ يقدـ األسماء بوضوح وعناويف االتصػاؿ الخاصػة بالشػاكيف، حينئػذ تػرى 

 ( مف الميثاؽ.0) 41المجنة أف البالغ يفي بالمطمب في إطار المادة 

( عمى ضرورة أف تكػوف 0) 41ينص مطمب جواز إقرار الدعوى بموجب المادة  -32
البالغػػػػػات متمشػػػػػية مػػػػػع القػػػػػانوف الدسػػػػػتورى لالتحػػػػػاد األفريقػػػػػي أو مػػػػػع الميثػػػػػاؽ 

و  0، 0األفريقي ويؤكد الشاكوف أف الدولػة المشػكو فػي حقيػا قػد انتيكػت المػواد 
مػػف الميثػػاؽ. كمػػا حكػػوا أيضػػا بإيجػػاز سمسػػمة األحػػداث واألفعػػاؿ التػػي يػػدعوف  3

ـ مف الميثاؽ. بيد أف الدولة المشكو في حقيػا لػـ أنيا جاءت مخالفة ليذه األحكا
تطعػػػف فػػػي جػػػواز إقػػػرار الػػػبالغ عمػػػى ىػػػذا األسػػػاس. وتػػػرى المجنػػػة أف الحقػػػائؽ 
الموصوفة في ىذا البالغ تكشؼ ألوؿ وىمة انتياكػا لمميثػاؽ وأف الػبالغ قػدـ مػف 
جانب أشخاص فػي إطػار االختصػاص القضػائى لدولػة تعتبػر طرفػا فػي الميثػاؽ 
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إلى ما توضح أعػاله، فػإف المجنػة أصػبحت مقننػة بػأف المطمػب بموجػب واستنادا 
 ( قد وفى تماما.0) 41المادة 

( عمى أنو لكى يكػوف الػبالغ محػؿ قبػوؿ ينبغػى أف ال يكػوف 8) 41تنص المادة  -30
مكتوبػػا بمغػػة تنطػػوى عمػػى سػػباب أو النيػػؿ مػػف قػػدر الدولػػة المشػػكو فػػي حقيػػا أو 

د األفريقػػي، ومػػرة أخػػرى تمتػػـز الدولػػة المشػػكو فػػي منظمػػة الوحػػدة األفريقيػػة االتحػػا
حقيا الصمت إزاء ىػذا المطمػب الػذي أخػذ عمػى أنػو موافقػة مػف جانبيػا وبعػد أف 
نظرت المجنة في البالغ، لـ تجػد أي لغػة مسػيئة فػي ىػذا الصػدد. ومػف ثػـ تتفػؽ 

 ( مف الميثاؽ.8) 41المجنة مع الشاكيف بأف البالغ يستجب لممادة 
( مػػػف الميثػػػاؽ أف ال تكػػػوف البالغػػػات مبنيػػػة حصػػػريا عمػػػى 0) 41ادة تطمػػػب المػػػ -30

أخبػػار منشػػورة فػػي وسػػائؿ اإلعػػالـ ويؤكػػد الشػػاكوف فيمػػا يتعمػػؽ بيػػذا المطمػػب أف 
الػػػػػبالغ يسػػػػػتند إلػػػػػى تجػػػػػارب وشػػػػػيادات الشػػػػػاكياف االثنػػػػػيف فضػػػػػال عػػػػػف أحكػػػػػاـ 

جراءات المحكمة العميا فػي زيمبػابوى. ويقولػوف أيضػا أنيػـ أرفقػوا القػو  انيف ذات وا 
الصمة وتقرير المجنة القانونية البرلمانية فضال عف العديػد مػف تقػارير المنظمػات 
غير الحكومية. وىذا الزعـ لـ تطعف فيو الدولة المشكو في حقيا. ومػف ثػـ، فػإف 
المجنػػػػة تػػػػرى أف ىػػػػذه الشػػػػكوى ال تسػػػػتند فقػػػػط عمػػػػى أخبػػػػار منشػػػػورة فػػػػي وسػػػػائؿ 

 ( مف الميثاؽ.0) 41ة اإلعالـ، ومف ثـ فإنيا تتمشى مع الماد
( ضػرورة أف تقػدـ البالغػات إلػى المجنػة بعػد اسػتنفاذ جميػع 4) 41تطمب المػادة  -38

سػػػبؿ العػػػالج المحميػػػة، فػػػي حالػػػة وجودىػػػا، الميػػػـ إال إذا تػػػـ توضػػػيح أف إجػػػراء 
اسػػتنفاذ سػػبؿ العػػالج المحميػػة قػػد تػػـ تمديػػده دوف داع لػػذلؾ. ويؤكػػد الشػػاكوف أف 

حػػػدودة طعنػػػت فػػػي دسػػػتورية األحكػػػاـ السػػػبعة عشػػػر شػػػركة إذاعػػػة العاصػػػمة الم
 03، وأف المحكمػػػػة العميػػػػا حكمػػػػت فػػػػي 0220لقػػػػانوف خػػػػدمات البػػػػث اإلذاعػػػػي 

بػػػأف أربعػػػة مػػػف األحكػػػاـ السػػػبعة عشػػػر مػػػف القػػػانوف كانػػػت غيػػػر  0228سػػػبتمبر 
دستورية، أما العدد البػاقي فقػد وجػد أنيػا دسػتورية، أو أف شػركة إذاعػة العاصػمة 

 مرتقب، لـ يكف بمقدورىا الطعف عمييا.المحدودة، كمذيع 
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تعتبػػػػػر المحكمػػػػػة العميػػػػػا ىػػػػػى المحكمػػػػػة ذات االختصػػػػػاص القضػػػػػائى األصػػػػػمى  -30
والنيػػػائى بشػػػأف المسػػػائؿ المتعمقػػػة بدسػػػتورية القػػػوانيف وقػػػانوف الحقػػػوؽ. وال يوجػػػد 
اسػػتئناؼ لقػػرار المحكمػػة العميػػا. ومػػف ثػػـ، فبعػػد أف لجػػأ الشػػاكوف إلػػى المحكمػػة 

ولة المشكو في حقيا، فإنيـ مازالوا غير مقتنعيف بالحكـ ومف ثػـ لػـ العميا في الد
يكػػػف لػػػدييـ أي عػػػالج محمػػػي. وتػػػرى المجنػػػة أنػػػو فيمػػػا يتعمػػػؽ بيػػػذا الػػػبالغ، فػػػإف 

 الشاكيف قد استنفذوا سبؿ العالج المحمية المتاحة ليـ.
د إف إعالف الدولة المشكو في حقيا بأف إلغاء أو تعديؿ بعض األحكاـ التػي وجػ -34

أنيا غير دستورية مف جانب المحكمة العميا قد أخذ فػي االعتبػار، لكنػو لػـ ينفػي 
 أو ينكر الحقيقية التي تعتبر أف الشاكيف استنفذوا سبؿ العالج المحمية.

تػػػرى الدولػػػة المشػػػكو فػػػي حقيػػػا أنػػػو بعػػػد حكػػػـ المحكمػػػة العميػػػا والتعػػػديؿ الالحػػػؽ  -31
دسػتوري، كػاف يتعػيف عمػى شػركة  ألحكاـ اإلطار التنظيمي والػذي وجػد أنػو غيػر

إذاعػػػػػػة العاصػػػػػػمة المحػػػػػػدودة أف تتقػػػػػػدـ بطمػػػػػػب لمتػػػػػػرخيص مسػػػػػػتعينة بالنػػػػػػداءيف 
 0220المػوجييف بخصػوص التػرخيص مػف ىيئػػة اإلذاعػة الزيمبابويػة فػي عػػامي 

. وطبقا لمدولة المشػكو فػي حقيػا، فإنػو لػو كانػت شػركة إذاعػة العاصػمة 0220و
ص ولػػـ تمػػنح ىػػذا التػػرخيص فػػي تمػػؾ المحػػدودة قػػد تقػػدمت لمحصػػوؿ عمػػى تػػرخي

الحالة كاف ينبغي عمييا أف تمجأ إلى المحكمة. وموقؼ الدولة المشكو فػي حقيػا 
ىو أنو بعدـ التقدـ لمحصوؿ عمى ترخيص فإف ىناؾ عػالج محمػى متػاح وفعػاؿ 

 مازاؿ قائما ويمكف المضى فيو.
قبػػؿ الدولػػة تػػود المجنػػة أف توضػػح فيمػػا يتعمػػؽ بػػالعروض الموضػػحة أعػػاله مػػف  -37

المشكو في حقيا أف المسألة المعروضػة أمػاـ المجنػة تػأتى أحكػاـ قػانوف خػدمات 
البػػػػػث اإلذاعػػػػػي متطابقػػػػػة مػػػػػع الميثػػػػػاؽ األفريقػػػػػي. وقػػػػػد اسػػػػػتأنفت شػػػػػركة إذاعػػػػػة 
العاصمة المحدودة حكـ محكمة زيمبابوى العميا قائمة بػأف األحكػاـ السػبعة عشػر 

حػؽ التمتػع بحريػة التعبيػر(. وحكمػت  مف القانوف تعتبر غير دستورية )وتقيد مف
المحكمػػػػة العميػػػػا بػػػػأف أربعػػػػة مػػػػف األحكػػػػاـ السػػػػبعة عشػػػػر ىػػػػي فػػػػي الواقػػػػع غيػػػػر 



EX.CL/717 (XX) 

Page 87 

دسػػتورية. بيػػد أف الشػػاكيف غيػػر مقتنعػػيف بقػػرار المحكمػػة العميػػا، وغيػػر مقتنعػػػيف 
أيضا باإلجراءات التي اتخذتيا الدولة لتعديؿ بعض األحكاـ التي وجد أنيػا غيػر 

لجأوا إلى المجنة وطعنوا عمػى نفػس األحكػاـ حيػث أنيػا تخػالؼ دستورية.ومف ثـ 
مػػػف الميثػػػاؽ األفريقػػػي ولػػػـ يوضػػػح الشػػػاكوف فػػػي أي جػػػزء مػػػف  3و 0، 0المػػػواد 

عروضػػيـ أنيػػـ أمػػاـ المجنػػة ألنػػو لػػـ يكػػف بمقػػدورىـ التقػػدـ بطمػػب لمحصػػوؿ عمػػى 
تػػرخيص أو أنػػو قػػد رفػػض طمػػبيـ لمحصػػوؿ عمػػى تػػرخيص بالبػػث اإلذاعػػى. ومػػف 

نسػػتطيع الدولػػة أف تعتمػػد عمػػى قضػػية ليسػػت أمػػاـ ىػػذه المجنػػة لمقػػوؿ بػػأف  ثػػـ، ال
العالجػػات المحميػػة لػػـ تسػػتنفذ. ومػػف ثػػـ، فػػإف ىػػذا الػػبالغ جػػاء متمشػػيا مػػع المػػادة 

 ( مف الميثاؽ.4) 41
( عمى أف البالغ ينبغي أف يقدـ فػي ظػرؼ فتػرة معقولػة مػف 1) 41تنص المادة  -33

 الممحية أو مف تاريخ حوزة المجنة لممادة.الوقت بعد استنفاد سبؿ العالج 
، 0228سػبتمبر  04في البالغ الحالي أصدرت المحكمػة العميػا حكميػا فػي يػـو  -33

، أي بعػػد عػػػاميف 0224أغسػػػطس  03وقػػدـ الشػػاكوف شػػػكواىـ لػػدى المجنػػػة فػػي 
 تقريبا بعد استنفاذ سبؿ العالج المحمية.

( مػػػػف 1) 41" مػػػف حيػػػػث المػػػادة والسػػػؤاؿ ىنػػػا، ىػػػػؿ تعتبػػػر ىػػػذه الفتػػػػرة "معقولػػػة -32
 الميثاؽ؟

نجػد أف  (30)عمى عكس االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنسػاف والحريػات األساسػية  -30
، التػػػي تػػػنص عمػػػى وقػػػت محػػػدد لتقػػػديـ (31)االتفاقيػػػة األمريكيػػػة لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف 

                                                 

 سية.مف االتفاقية األوروبية حوؿ حقوؽ اإلنساف والحريات األسا 26( المادة 31)

 ( )ب( مف االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف.1) 46( المادة 32)

 .74( الفقرة 2009مركز النجدة والتوثيؽ لدارفور ضد جميورية السوداف ) – 310/05( البالغ 33)
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البالغػػات تشػػترط أف تكػػوف المػػػدة سػػتة أشػػير، أمػػا الميثػػػاؽ األفريقػػي فيفػػي فقػػػط 
دـ البالغػات خػالؿ "فتػرة معقولػػة" وىػذا التعبيػر لػيس محػددا. ومػف ثػػـ عمػى أف تقػ

 .(32)نعالج المجنة ىذه الحالة وفقا لما تراه في تأكيد الفترة المعقولة
وعمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ، ففػػػػػػى قضػػػػػػية مركػػػػػػز دارفػػػػػػور لإلغاثػػػػػػة والتوثيػػػػػػؽ ضػػػػػػد جميوريػػػػػػة  -30

، ذكػػرت المجنػػة أف مػػرور عػػاميف وخمسػػة شػػيور أو تسػػعة وعشػػروف (33)السػػوداف
شػػيرا دوف أي سػػبب أو تبريػػر اعتبػػر أمػػرا يفتقػػر إلػػى المعقوليػػة. والحظػػت المجنػػة 
أيضا أنو عنػدما يكػوف ىنػاؾ سػبب اضػطرارى ومعقػوؿ حػوؿ عػدـ تقػديـ الشػاكى 
لشػكواه لمجنػة توطئػػة لمنظػر فييػا، فػػإف مسػئولية المجنػة مػػف أجػؿ العدالػة والنزاىػػة 

 أف تعطى ىذا الشاكى فرصة لالستماع إلى شكواه.
فػػػي الػػػبالغ الحػػػالي، اسػػػتغرؽ الشػػػاكوف عػػػاميف بعػػػد نفػػػاذ سػػػبؿ العػػػالج المحميػػػة،  -38

لتقديـ الشكوى إلى المجنة. والسبب الػذي قدمػو الشػاكوف لمتػأخر فػي العػرض ىػو 
أنيـ أرادوا أف ينتظروا حتػى يػروا كيػؼ ينفػذ حكػـ المحكمػة العميػا، وعمػا إذا كػاف 

 قد صدر أي تراخيص لمبث اإلذاعي مف عدمو.
 ىؿ السبب الذي قدمو الشاكوف جيد واضطراري؟ -30
القضػػية التػػي قػػدمتيا شػػركة إذاعػػة العاصػػمة المحػػدودة لممحكمػػة العميػػا، ىػػى أف  -34

األحكاـ السبعة عشر لمنظاـ المنظـ لمبث اإلذاعي كانت غيػر دسػتورية. وارتػأت 
ى المحكمة العميا أف أربعة مػف ىػذه األحكػاـ غيػر دسػتورية أمػا بػاقى األحكػاـ فيػ

دستورية وأف شركة إذاعػة العاصػمة المحػدودة لػيس ليػا سػند أمػاـ المحكمػة. ولػـ 
يكف قرار المحكمة قابال لالسػتئناؼ نظػرا ألف المحكمػة العميػا ىػي أعمػى محكمػة 
فػي زيمبػػابوي. ولػػـ تكػػف شػػركة إذاعػة العاصػػمة المحػػدودة مقتنعػػة بحكػػـ المحكمػػة 

                                                 

 

 .77( مركز النجدة والتوثيؽ لدارفور ضد جميورية السوداف الفقرة 34)
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التعبير. ومػف ثػـ، لمػاذا كػاف  إذا أصرت عمى أف األحكاـ تقيد حؽ التمتع بحرية
ضػػروريا أف "ينتظػػر الشػػاكوف ليػػروا" كيػػؼ سػػيطبؽ قػػرار المحكمػػة العميػػا، ومػػا إذا 

 كاف سيتـ إصدار ترخيص بالبث مف عدمو؟
إف السػػػػػػبب الػػػػػػذي قدمػػػػػػو الشػػػػػػاكوف لتبريػػػػػػر التػػػػػػأخير ىػػػػػػو سػػػػػػبب لػػػػػػيس جيػػػػػػد أو  -31

وؿ عمػػػى اضػػػطراري. كمػػػا أف شػػػركة إذاعػػػة العاصػػػمة المحػػػدودة لػػػـ تتقػػػدـ لمحصػػػ
تػػرخيص. لقػػد كانػػت " تنتظػػر لتػػرى " مػػا إذا كػػاف اآلخػػروف الػػذيف تقػػدموا بطمػػب 
سػػوؼ يحصػػموف عمػػى تػػرخيص أـ ال. وعمػػى أيػػة حػػاؿ، فػػإف المسػػألة المعروضػػة 
عمػػى المجنػػة ال تتعمػػؽ بػػػالرفض لمػػنح التصػػاريح، لكػػف الوضػػػع ىػػو عػػدـ اتسػػػاؽ 

شػاكوف منػذ سػبتمبر أحكاـ خدمات البث اإلذاعي مع الميثاؽ األفريقي. وعرؼ ال
أنيػػـ وصػػموا إلػػى نيايػػة ال رجعػػة فييػػا عمػػى المسػػتوى المحمػػى. فاالنتظػػار  0228

 عاميف دوف أدنى سبب قيرى ليس مبررا.
مػػف أجػػؿ األسػػباب الموضػػحة أعػػاله، تػػرى المجنػػة أف الػػبالغ لػػـ يقػػدـ خػػالؿ فتػػرة  -37

تمشػػى مػػع معقولػة مػػف الوقػػت بعػػد اسػتنفاذ سػػبؿ العػػالج المحميػػة، ومػف ثػػـ فيػػوال ي
 مف الميثاؽ. 01، 41المادة 

( مػػػف الميثػػػاؽ عمػػػى أف الػػػبالغ المقػػػدـ لمجنػػػة يتعػػػيف أف ال 7) 41تػػػنص المػػػادة  -33
يكػػوف قػػد تػػـ تسػػويتو بالفعػػؿ مػػف جانػػب الػػدوؿ المعنيػػة وفقػػا لمبػػادئ ميثػػاؽ األمػػـ 
المتحػػدة أو ميثػػاؽ منظمػػة الوحػػدة األفريقيػػة، أو أحكػػاـ الميثػػاؽ األفريقػػي. ويؤكػػد 

وف أف الػػػػبالغ لػػػػـ يقػػػػدـ إلػػػػى أي ىيئػػػػة دوليػػػػة أخػػػػرى لتسػػػػويتو وأف الدولػػػػة الشػػػػاك
المشػػػكو فػػػي حقيػػػا لػػػـ تعتػػػرض عمػػػى ىػػػذا الػػػزعـ. ومػػػف ثػػػـ، فػػػإف المجنػػػة تػػػرى أف 

 ( مف الميثاؽ.7) 41البالغ يفي بالمطمب الوارد في المادة 
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 قرار المجنة بشأف جواز قبوؿ الدعوى :

ة األفريقيػة لحقػوؽ اإلنسػاف والشػعوب اآلتػى في ضوء ما تقدـ أعاله، تقرر المجنػ -33
: 
تعمػػف أف ىػػذا الػػبالغ غيػػر مقبػػوؿ ألنػػو ال يتفػػؽ مػػع المطمػػب الػػوارد بالمػػادة  -0

 ( مف الميثاؽ األفريقي.1) 41

 أشعار األطراؼ بيذا القرار. -0

 إدراج ىذا القرار بتقريرىا بشأف البالغات. -8

 
مػػف لمجنػػة األفريقيػػة  44عاديػػة الػػػ ، جامبيػػا، خػػالؿ الػػدورة البػػانجوؿفػػي  حػػرر

  .2010نوفمبر سنة  10-24



EX.CL/717 (XX) 

Page 91 

 مشروع الحقوؽ االجتماعية/االقتصادية والمسئولية – 333/  70البالغ رقـ 

 ضد جمهورية نيجيريا االتحادية
 ػ

 ممخص الشكوى:
، تمقػػػػت أمانػػػػػة المجنػػػػة األفريقيػػػػة لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف 0227فبرايػػػػر  00فػػػػي يػػػػـو  - 0

مشروع الحقوؽ االجتماعية/االقتصػادية  – والشعوب البالغ الحالي مف الشاكي
والمسػػػئولية نيابػػػة عػػػف شػػػعب مجتمػػػع أووري فػػػي أبيػػػولي إجيػػػا بواليػػػة الجػػػوس، 
نيجيريػػا ضػػد جميوريػػة نيجيريػػا االتحاديػػة )الدولػػة المشػػكو فػػي حقيػػا أو نيجيريػػا 

)(34). 
يزعـ الشاكي أف الدولة المشكو في حقيا انتيكت حقػوؽ شػعب مجتمػع أووري،  - 0

، والػذي 0221ديسمبر  01اب انفجار خط أنابيب في أبيولي إجيا يـو في أعق
صػػابات ماديػػة ودائمػػة، وتػػدمير الممتمكػػات،  أسػػفر عػػف خسػػائر فػػي األرواح، وا 

 والتدىور البيئي وغيرىا مف انتياكات حقوؽ اإلنساف األخرى.
يػػػدعي الشػػػاكي أف الدولػػػة المشػػػكو فػػػي حقيػػػا أخفقػػػت لشػػػيور فػػػي التعامػػػؿ مػػػع  - 8

صالح خطوط األنابيب التي تػـ تػدميرىا فضػاًل قضية ن درة الوقود في البالد، وا 
عػػػف دراسػػػة ىػػػذه األحػػػداث. ووفقػػػًا لمشػػػاكي، أدى ذلػػػؾ إلػػػى قيػػػاـ الشػػػباب مػػػف 
الرجػاؿ واإلنػاث إلػػى غػرؼ الوقػػود مػف خطػوط األنابيػػب المػدمرة مػػف أجػؿ بيعػػو 

 والعيش مف حصيمة البيع.
عػػػػد وقػػػػوع االنفجػػػػار، كانػػػػت إدارات يػػػػدعي الشػػػػاكي، عػػػػالوة عمػػػػى ذلػػػػؾ، أنػػػػو ب - 0

مكافحػػػة الحريػػػؽ غيػػػر مجيػػػزة تجييػػػزًا مناسػػػبًا يمكنيػػػا مػػػف التعامػػػؿ مػػػع النيػػػراف 
 حيث أنو تردد أف ىذه اإلدارات لـ يكف لدييا ماء أو معدات.

                                                 

، ومػػف ثػػـ فيػػي 1983يوليػػو 22فريقػػي لحقػػوؽ اإلنسػػاف والشػػعوب يػػـو صػػادقت نيجيريػػا عمػػى الميثػػاؽ اإل ( 34) 
 دولة طرؼ في الميثاؽ.
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فػػػرد بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ النسػػػاء  722يػػػدعي الشػػػاكي أف الػػػذيف فقػػػدوا حيػػػاتيـ بمغػػػوا  - 4
. وباإلضػافة إلػى ذلػؾ، يعتػرؼ الشػاكي أف واألطفاؿ بعد وقػوع حػادث االنفجػار

البيئػػة منػػذ االنفجػػار لػػـ يػػتـ تطييرىػػا تطييػػرًا مناسػػبًا، وىػػذا مػػف شػػأنو أف يػػؤدي 
 إلى انتشار األوبئة التي تضر بباقي سكاف المنطقة.

يدعي الشاكي أنو حدث تدىورًا بيئيػًا، وتموثػًا لمحيػاة، مػف جػراء وقػوع االنفجػار،  - 1
 حية في المدى الطويؿ.مما قد يثير مشاكؿ ص

وفقػػًا لمشػػاكي، لػػـ يعػػالج المصػػابوف العػػالج الكػػافي وأف بعضػػيـ قػػد تػػوفى أثنػػاء  - 7
 وجودىـ بالمستشفى.

يػػػدعي الشػػػاكي كػػػذلؾ أف زعمػػػاء مجتمػػػع أبيػػػولي أجبػػػا قػػػاموا بتبميػػػغ السػػػمطات  - 3
 النيجيرية بالوضع، لكف ىذه السمطات تجاىمت بالغاتيـ.

رًا لمحقػػػائؽ المػػػذكورة أعػػػاله، تػػػـ انتيػػػاؾ حقػػػوؽ شػػػعب يػػػدعي الشػػػاكي، أنػػػو نظػػػ - 3
مجتمع أووري، ىذه الحقوؽ التي يكفميا الميثاؽ األفريقػي لحقػوؽ اإلنسػاف، مػف 

 جانب الدولة المشكو في حقيا.
 

 المواد التي يدعي أنها تعرضت لالنتهاؾ:
يػػدعي الشػػاكي أف اإلجػػراءات والالمبػػاالة مػػف جانػػب الدولػػة المشػػكو فػػي حقيػػا  -02

مػػػػػػػف الميثػػػػػػػاؽ  00، 02، 01، 00، 4، 0، 0عنيػػػػػػػا انتياكػػػػػػػات لممػػػػػػػواد نػػػػػػػتج 
 األفريقي.

 اإلجػػراء:
 .0227فبراير  00تـ استالـ البالغ الحالي مف جانب األمانة في  -00

أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت األمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتالـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالغ لمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ  -00
بتػػػػاريخ  ACHPR/LPROT/COMM./CB/338/07/NIG/REخطػػػػاب   

كي عممػػًا بػأف الػػبالغ، أنػػو سػػوؼ يػػتـ النظػػر ، أحػػيط فيػػو الشػػا0227فبرايػر  00
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فػػػي الػػػبالغ مػػػف قبػػػؿ المجنػػػة األفريقيػػػة لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف والشػػػعوب فػػػي دورتيػػػا 
، فػػػػػي 0227مػػػػػايو  82إلػػػػػى  01المعقػػػػػودة خػػػػػالؿ الفتػػػػػرة مػػػػػف  00العاديػػػػػة ألػػػػػػ 

 العاصمة الغانية أكرا.

، 0227مايو  82إلى  01، المعقودة خالؿ الفترة مف 00في دورتيا العادية ألػ  -08
فػػػي أكػػػرا، غانػػػا، نظػػػرت المجنػػػة األفريقيػػػة فػػػي الػػػبالغ وقػػػررت وضػػػعو نصػػػػب 

 أعينيا.

يونيػػو  04، ومػػذكرة شػػفيية بتػػاريخ 0227يونيػػو  08مػػف خػػالؿ خطػػاب بتػػاريخ  -00
، أبمغت األمانة األطػراؼ بقرارىػا فػي ىػذا الشػأف وطمبػت مػنيـ تقػديـ مػا 0227

 .لدييـ مف حجج بشأف قبوؿ الدعوى في غضوف ثالثة أشير

، 0227نػوفمبر  03-04، المعقػودة خػالؿ الفتػرة مػف 00في دورتيا العادية ألػػ  -04
فػػػػي برازافيػػػػؿ، جميوريػػػػة الكونغػػػػو، تمقػػػػت المجنػػػػة األفريقيػػػػة عرضػػػػًا مػػػػف الدولػػػػة 

 .0227ديسمبر  03المشكو في حقيا، وتـ إبالغ الشاكي وفقًا لذلؾ في 

اب بػنفس ، ومػف خػالؿ خطػ0227ديسػمبر  03مف خالؿ مذكرة شفيية بتاريخ  -01
. 00التػػاريخ، تػػـ إبػػالغ الجػػانبيف بقػػرار المجنػػة األفريقيػػة فػػي دورتيػػا العاديػػة ألػػػ 

ومػػنح الشػػاكي مػػدة ثالثػػة شػػيور لعػػرض وتقػػديـ مػػا لديػػو مػػف حجػػج بشػػأف قبػػوؿ 
 الدعوى.

لكػي  08قررت المجنة األفريقية إرجػاء النظػر فػي الػبالغ إلػى الػدورة العاديػة ألػػ  -07
 ف قبوؿ الدعوى.تسمح لمشاكي تقديـ حججو بشأ

، أبمغػػػت المجنػػػة األفريقيػػػة 0223أكتػػػوبر  07مػػػف خػػػالؿ مػػػذكرة شػػػفيية بتػػػاريخ  -03
الدولػػػة المشػػػكو فػػػي حقيػػػا بنيتيػػػا اتخػػػاذ قػػػرار بشػػػأف قبػػػوؿ الػػػبالغ خػػػالؿ الػػػدورة 

 .0223، في نوفمبر 00العادية ألػ 

، أبمغػت المجنػة األفريقيػة الشػاكي، 0223أكتػوبر  00مف خالؿ خطاب بتػاريخ  -03
، المعقػػػودة فػػػي 08ا نظػػػرت فػػػي الػػػبالغ الحػػػالي، خػػػالؿ دورتيػػػا العاديػػػة ألػػػػ أنيػػػ
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، فػػي " إيزولػػويني " مممكػػة سػػوازيالند، وقػػررت 0223مػػايو  00 – 7الفتػرة مػػف 
لمسماح لمشاكي مف تقػديـ  00إرجاء قرارىا بشأف قبوؿ الدعوى لمدورة العادية الػ

 ما لديو مف حجج بشأف قبوؿ الدعوى.
، أبمغػت المجنػة األفريقيػة الشػاكي 0223ديسػمبر  00بتػاريخ  مف خالؿ خطػاب -02

، 00أف قرارىػػػػا بشػػػػأف قبػػػػوؿ الػػػػدعوى قػػػػد تػػػػـ إرجػػػػاؤه خػػػػالؿ الػػػػدورة العاديػػػػة ألػػػػػ 
فػي أبوجػا، جميوريػة نيجيريػا االتحاديػة  0223نوفمبر  00 – 02المعقودة مف 

 لمسماح لمشاكي بتقديـ حججيا بشأف قبوؿ الدعوى في غضوف ثالثة شيور.

، أبمغػػػػت المجنػػػػة 0223يونيػػػػو  0مػػػػف خػػػػالؿ خطػػػػاب ومػػػػذكرة شػػػػفيية، بتػػػػاريخ  -00
المعقػودة خػالؿ  04األفريقية الطرفيف، أف المجنة قررت خالؿ دورتيا العادية ألػ

، جامبيػػػا، إرجػػػاء النظػػػر فػػػي بػػػانجوؿفػػػي  0223مػػػايو  07إلػػػى  08الفتػػػرة مػػػف 
ى خػػالؿ فتػػرة الػػبالغ المقػػدـ لمسػػماح لمشػػاكي تقػػديـ عروضػػو بشػػأف قبػػوؿ الػػدعو 

 شيريف.

، أقػػػرت األمانػػػة اسػػػتالـ عػػػرض 0223مػػػارس  04مػػػف خػػػالؿ خطػػػاب بتػػػاريخ  -00
الشػػػػاكي بشػػػػأف قبػػػػوؿ الػػػػدعوى فػػػػي نفػػػػس اليػػػػـو وقػػػػدمت نفػػػػس العػػػػرض لمدولػػػػة 

.  المشكو في حقيا مف خالؿ رسالة شفيية بتاريخ نفس اليـو

مجنػػة ، أبمغػػت ال0223ديسػػمبر  00مػػف خػػالؿ خطػػاب ومػػذكرة شػػفيية، بتػػاريخ  -08
 04إلػى  00المعقػودة فػي الفتػرة مػف  01الطرفيف، أنػو خػالؿ الػدورة العاديػة ألػػ 

، جامبيػا، نظػرت المجنػة فػي الػبالغ وقػررت إرجائػو بػانجوؿ، في 0223نوفمبر 
 إلعطاء أمانتيا الوقت الالـز إلعداد مشروع القرار. 07لمدورة العادية ألػ 

، أبمغػػػت المجنػػػة 0202يونيػػػو  04مػػػف خػػػالؿ خطػػػاب ومػػػذكرة شػػػفيية، بتػػػاريخ  -00
 01إلػػى  00المعقػػودة مػػف  07األفريقيػػة الطػػرفيف، أنػػو خػػالؿ الػػدورة العاديػػة ألػػػ 

، جامبيػػػا، نظػػػرت المجنػػػة فػػػي الػػػبالغ وقػػػررت إرجػػػاء بػػػانجوؿ، فػػػي 0202مػػػايو 
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إلعطػػاء  0202، فػػي نػػوفمبر 03النظػػر فػػي قبػػوؿ الػػدعوى لػػدورتيا العاديػػة ألػػػ 
 مشروع القرار.األمانة الوقت الكافي إلعداد 

 القانوف المعني بقبوؿ الدعوى
 عروض الشاكي بشأف قبوؿ الدعوى 

بجميػػع متطمبػػات قبػػوؿ الػػدعوى وفقػػًا لمػػا  ييؤكػػد الشػػاكي أف الػػبالغ الحػػالي يفػػ -04
 مف الميثاؽ األفريقي. 41ورد بالمادة 

( مػف الميثػاؽ األفريقػي، ألف 0) 41يؤكد الشاكي أف البالغ يتمشػى مػع المػادة  -01
ؤلؼ البالغ محػدد. ويعمػف الػبالغ أف مشػروع الحقػوؽ االجتماعية/االقتصػادية م

والمسػػػئولية ىػػػو مؤلػػػؼ الػػػبالغ الحػػػالي نيابػػػة عػػػف العديػػػد مػػػف ضػػػحايا مجتمػػػع 
 أووري الذي تضرر مف انفجار خط األنابيب.

( مػػػػف 0) 41يؤكػػػػد الشػػػػاكي أو يعػػػػرض أيضػػػػًا أف الػػػػبالغ يتمشػػػػى مػػػػع المػػػػادة  -07
ظػػرًا ألف الػػبالغ الحػػالي يكشػػؼ ألوؿ وىمػػة انتيػػاؾ الميثػػاؽ الميثػػاؽ األفريقػػي، ن

 األفريقي.
( مػػػف الميثػػػاؽ األفريقػػػي، يقػػػوؿ الشػػػاكي: إف الػػػبالغ 8) 41فيمػػا يتعمػػػؽ بالمػػػادة  -03

الحػػالي يتمشػػى مػػع المطمػػب المنػػدرج تحػػت الفقػػرة الفرعيػػة المػػذكورة، ألنػػو كتػػب 
 وعرض بمغة مينية ومحترمة.

( 0) 41الػػبالغ الحػػالي يفػػي بالمطمػػب الػػوارد بالمػػادة  يقػػوؿ الشػػاكي أيضػػًا: إف -03
مػػػف الميثػػػاؽ األفريقػػػي، ألنػػػو وفقػػػًا لمشػػػاكي، يسػػػتند عمػػػى معمومػػػات أوليػػػة مػػػف 
الضحايا، بما في ذلؾ الشيادات مف ىؤالء المتضرريف مباشرة مف تفجيػر خػط 

 األنابيب.
أف الػػػبالغ ( مػػػف الميثػػػاؽ األفريقػػػي، يؤكػػػد الشػػػاكي 4) 41فيمػػػا يتعمػػػؽ بالمػػػادة  -82

الحػػالي " يشػػكؿ اسػػتثناء اضػػطراريًا لمطمػػب نفػػاذ العالجػػات المحميػػة " ويطمػػب 
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مػػف المجنػػة األفريقيػػة أف ترجػػ  النظػػر فػػي ىػػذا المطمػػب كمػػا جػػاء مصػػورًا فػػي 
مجموعػػػة قوانينيػػػا، ويؤكػػػد أنػػػو ال توجػػػد ىنػػػاؾ عالجػػػات محميػػػة كافيػػػة وفعالػػػة 

 البالغ الحالي. موجودة قادرة عمى مواجية االنتياكات المزعومة في
يقػػػػوؿ الشػػػػاكي أيضػػػػًا: إنػػػػو عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف أف حكومػػػػة نيجيريػػػػا تعػػػػي تمامػػػػًا  -80

انتياكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف التػػي تتعػػرض ليػػا الػػبالد، إال أنيػػا لػػـ تتصػػد بفعاليػػة 
 لالنتياكات في البالغ الحالي، وأف ىذه االنتياكات مازالت جارية.

لػػػة المشػػػكو فػػػي حقيػػػا قػػػد أدمجػػػت يعػػػرض الػػػبالغ أيضػػػًا أنػػػو حتػػػى لػػػو أف الدو  -80
الميثاؽ األفريقي فػي قوانينيػا الوطنيػة، إال أف المحػاكـ النيجيريػة قػد حكمػت أف 
تطبيقػػو فػػي الػػبالد يخضػػع لمدسػػتور النيجيػػري، الػػذي يعتبػػر القػػانوف األعمػػى فػػي 

 البالد.
( مػػف الميثػػاؽ األفريقػػي عمػػى 4) 41يسػػند الشػػاكي طمبػػو إلرجػػاء طمػػب المػػادة  -88

 .(35)رارات المجنة األفريقيةعدد مف ق
يؤكد الشاكي أيضًا أف النظاـ القانوني النيجيػري يفتقػر إلػى الفعاليػة، ألنػو غيػر  -80

 شيف.قابؿ لموصوؿ إلى الفقراء والميمّ 
عالوة عمػى ذلػؾ، يؤكػد الشػاكي أف العػبء يقػع عمػى عػاتؽ الدولػة المشػكو فػي  -84

ى وفعاليػة العالجػات المحميػة حقيا في تقديـ أدلة تثبػت تػوفر وقػدرة الوصػوؿ إلػ
 لمتصدي لالنتياكات في البالغ الحالي.

                                                 

السػػػػير داودا ؾ جػػػػوارا ضػػػػػد جامبيػػػػا ) جػػػػوارا ضػػػػد جامبيػػػػػا (  – 96/  149و  147/95الػػػػبالغ رقػػػػـ  ( 35) 
 ،98/93، 61/91، 54/91( المجنػػػػػػػة اإلفريقيػػػػػػػة لحقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف والشػػػػػػػعوب، البالغػػػػػػػات: 2000)

(، بالغػات 2000رابطة أفريقيا المالوية وآخروف ضػد موريتانيػا ) – 210/98، 196/97، 164/97
المنظمػػػػػػة  – 100/93، 56/91، 47/90، 25/89المجنػػػػػػة اإلفريقيػػػػػػة لحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف والشػػػػػػعوب: 
(، المجنػػة اإلفريقيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف والشػػعوب، 1996العالميػػة لمكافحػػة التعػػذيب وآخػػروف ضػػد زائيػػر )

 71/92بالغ رقـ 
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( مػػػف الميثػػػاؽ األفريقػػػي، يؤكػػػد الشػػػاكي أف الػػػبالغ 1) 41فيمػػػا يتعمػػػؽ بالمػػػادة  -81
 الحالي تـ تقديمو خالؿ أياـ انفجار خط األنابيب.

( مػػػف الميثػػػاؽ األفريقػػػي، يؤكػػػد الشػػػاكي أف الػػػبالغ 7) 41فيمػػػا يتعمػػػؽ بالمػػػادة  -87
الحػػػػالي ال تنظػػػػر فيػػػػو آليػػػػة أخػػػػرى دوليػػػػة أو إقميميػػػػة، ولػػػػـ تقػػػػـ منيػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ 

 بتسويتو.
 عروض الدولة المشكو في حقها بشأف قبوؿ الدعوى 

فػػػػي عرضػػػػيا بشػػػػأف قبػػػػوؿ الػػػػدعوى، حثػػػػت الدولػػػػة المشػػػػكو فػػػػي حقيػػػػا المجنػػػػة  -83
األفريقيػػػة عمػػػى " اسػػػتبعاد الػػػبالغ ألنػػػو يشػػػكؿ إسػػػاءة لعمميػػػة المجنػػػة، وتؤكػػػد أف 

( مػػف 1( و)4(، )0) 41الػبالغ الحػػالي ينبغػي عػػدـ جػوازه ألنػػو ال يفػي بالمػػادة 
 الميثاؽ.

( مػف 4) 41وفقًا لمدولة المشكو في حقيا، فإف الشكوى ال تفػي بمطمػب المػادة  -83
الميثاؽ األفريقي ذات الصمة بنفاذ العالجات المحمية. وتؤكد أف     " الحػادث 

يعات المحميػػة التػػي تػػنص عمػػى العالجػػات محػػؿ الشػػكوى تغطيػػة بفاعميػػة التشػػر 
 المحمية ".

تؤكد أيضًا أف الشاكي لـ يحاوؿ أو يجػرب أي شػكؿ مػف أشػكاؿ اسػتخداـ مثػؿ  -02
ىػػذه العالجػػات المحميػػة، " المتاحػػة والمتػػوفرة، وذلػػؾ قبػػؿ عػػرض وتقػػديـ الػػبالغ 

 حوؿ الحادث إلى المجنة األفريقية.
الدولػػػة المشػػػكو فػػػي حقيػػػا أف القػػػانوف  إلقامػػػة الػػػدليؿ عمػػػى ىػػػذا العػػػرض، تؤكػػػد -00

 0220( مػػػف قػػػانوف خطػػػوط أنابيػػػب البتػػػػوؿ 4المحمػػػي لمضػػػرر، الجػػػزء ثانيػػػًا )
LFN.ينص عمى عدة معالجات لمضحايا في حالة انفجارات خط األنابيب ، 

، 88باإلضافة إلى ذلؾ، تؤكػد الدولػة المشػكو فػي حقيػا أنػو فػي إطػار األجػزاء  -00
سػػػػتور النيجيػػػػري، ىنػػػػاؾ " حػػػػؽ مطمػػػػؽ لمتحػػػػرؾ " مػػػػف الد 01و  00، 81، 84
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مػف الدسػتور النيجيػري يفػوض  01بالنسبة لمضحايا، وتضيؼ قائمػو بػأف الجػزء 
 صراحة الدولة بتزويدىـ ومدىـ بتمثيؿ قانوني.

 

 تحميؿ المجنة األفريقية بشأف قبوؿ الدعوى 
ف تفػي ىػذه لكي يكوف أي بالغ محؿ قبػوؿ أمػاـ المجنػة األفريقيػة، فإنػو يتعػيف أ -08

مػػػػف الميثػػػػاؽ األفريقػػػػي. وقػػػػد  41البالغػػػػات بجميػػػػع المتطمبػػػػات السػػػػبعة لممػػػػادة 
أكدت المجنة األفريقية في مجموعػة قوانينيػا أف ىػذه المتطمبػات تعتبػر تراكميػة، 

 .(36)بمعنى أنو إذا انعدـ وجود أي منيا، سوؼ يعمف أف البالغ غير مقبوؿ 
تجػػػاوبوا مػػػع سػػػتة مػػػف المتطمبػػػػات  فػػػي الػػػبالغ الحػػػالي، يعػػػرض الشػػػاكي أنيػػػـ -00

مػػف الميثػػاؽ األفريقػػي. ويطمػػب الشػػاكي    مػػػف  41السػػبعة الػػواردة فػػي المػػادة 
( مػػػػف   الميثػػػػاؽ 4) 41المجنػػػػة األفريقيػػػػة اسػػػػتبعاد المطمػػػػب فػػػػي إطػػػػار المػػػػادة 

األفريقي الذي لو عالقة باستنفاذ سػبؿ العػالج المحميػة بسػبب نقػص العالجػات 
 ة الموجودة لمواجية المخالفات المزعومة في البالغ.المحمية الكافية والفعال

بيد أف الدولة المشكو في حقيا، الحظت في عرضػيا بشػأف قبػوؿ الػدعوى، أف  -04
الػػػػبالغ الحػػػػالي يتعػػػػيف أف ال يكػػػػوف محػػػػؿ جػػػػواز أو قبػػػػوؿ بسػػػػبب عػػػػدـ الوفػػػػاء 

( مػف الميثػاؽ األفريقػي. ومػع ذلػؾ، قػدمت 1( و)4(، )0) 41بمتطمبات المػادة 
ة المشكو فػي حقيػا الحجػج التػي تتعمػؽ بعػدـ اسػتنفاذ مطمػب اإلصػالحات الدول

 ( مف الميثاؽ األفريقي.4) 41المحمية، أال وىو المادة 
بػػالرغـ مػػف الحقيقػػة التػػي تعتبػػر بػػأف المػػادة الوحيػػدة التػػي تجػػادؿ الدولػػة المشػػكو  -01

 ( مػػػػف الميثػػػػاؽ األفريقػػػػي، إال أف المجنػػػػة4) 41فػػػػي حقيػػػػا حوليػػػػا ىػػػػي المػػػػادة 

                                                 

محػػػامو زامبػػػابوي لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف والصػػػحؼ المتحػػػدة لزيمبػػػابوي ضػػػد  - 284/03انظػػػر الػػػبالغ رقػػػـ  ( 36) 
والػػػػػبالغ رقػػػػػـ  81(، المجنػػػػػة اإلفريقيػػػػػة لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف والشػػػػػعوب، فقػػػػػرة 2009جميوريػػػػػة زيمبػػػػػابوي )

( المجنػػة اإلفريقيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف والشػػعوب 2006مجمػػس العػػدؿ " أنػػواؾ " ضػػد أثيوبيػػا ) – 299/05
 .44فقرة 
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األفريقيػػة سػػوؼ تمضػػي فػػي تحميػػؿ جميػػع المتطمبػػات السػػبعة فػػي إطػػار المػػادة 
 مف الميثاؽ األفريقي لمتأكد مف استجابة الشاكي ليا. 41

( مف الميثػاؽ األفريقػي عمػى أف البالغػات يتعػيف أف تكػوف 0) 41تنص المادة  -07
ف قابمػػػة لجوازىػػػا فػػػي حالػػػة توضػػػيح مؤلفييػػػا حتػػػى إذا كػػػاف األخيػػػريف ال يريػػػدو 
 –اإلفصػػػػػػاح عػػػػػػف أنفسػػػػػػيـ وىػػػػػػذا الػػػػػػػبالغ مقػػػػػػدـ مػػػػػػف المشػػػػػػروع االجتمػػػػػػػاعي 

وىػػو منظمػػة غيػػر حكوميػػة مسػػجمة لحقػػوؽ اإلنسػػاف  –االقتصػػادي والمسػػئولية 
مقرىػػا الجػػوس، نيجيريػػا. مؤلػػؼ ىػػذا الػػبالغ لػػـ يطمػػب التعتػػيـ عمػػى شخصػػيتو 

( 0) 41ومف ثـ، فإف الشاكي يكوف حينئذ قد أوفػى بالمطمػب الػوارد فػي المػادة 
 مف الميثاؽ األفريقي.

( مػػف الميثػػاؽ األفريقػػي عمػػى أف البالغػػات المقدمػػة يتعػػيف 0) 41تػػنص المػػادة  -03
أف تكػػوف متمشػػية مػػع ميثػػاؽ منظمػػة الوحػػدة األفريقيػػة أو مػػع الميثػػاؽ الحػػالي. 

، 4، 0، 0ويستجيب البالغ الحػالي ليػذا المطمػب ألنػو يستشػيد بانتيػاؾ المػواد 
 يثاؽ األفريقي.مف الم 00، 02، 01، 00

( مف الميثاؽ األفريقي عمى أنو لكي تكوف البالغات محػؿ 8) 41تنص المادة  -03
إجػػػازة وقبػػػوؿ، فإنػػػو يتعػػػيف أف ال تكػػػوف مكتوبػػػة بمغػػػة مسػػػتيجنة أو بيػػػا سػػػباب 
موجية لمدولة المعنيػة ولمؤسسػاتيا أو منظمػة الوحػدة األفريقيػة. ولػـ يظيػر مػف 

ير إلى استخداـ مثؿ ىذه األلفاظ، ومف ثـ فيػو البالغ المقدـ حاليًا أي دليؿ يش
 ( مف الميثاؽ األفريقي.8) 41يفي بالمطمب الوارد في المادة 

( مػػػػػف الميثػػػػػاؽ األفريقػػػػػي عمػػػػػى أنػػػػػو يتعػػػػػيف أف ال تكػػػػػوف 0) 41تػػػػػنص المػػػػػادة  -42
البالغػػػػات المقدمػػػػة مسػػػػتندة حصػػػػريًا عمػػػػى أخبػػػػار منشػػػػورة مػػػػف خػػػػالؿ وسػػػػائؿ 

يػػػػًا يسػػػػتند أساسػػػػا عمػػػػى معمومػػػػات أوليػػػػة جمعيػػػػا اإلعػػػػالـ. والػػػػبالغ المقػػػػدـ حال
 41الشاكي مف ضحايا انفجار خط األنابيب، ومف ثـ فيو يفي بمطمػب المػادة 

 ( مف الميثاؽ األفريقي.0)
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( مف الميثاؽ األفريقػي عمػى أنػو ال يجػب إرسػاؿ البالغػات 4) 41تنص المادة  -40
إذا اتضػػػح أف ىػػػذا بعػػد اسػػػتنفاذ سػػػبؿ العػػػالج المحميػػػة، فػػػي حالػػػة وجودىػػػا، إال 

 اإلجراء قد تـ تمديده دوف داع لذلؾ.
يقوؿ الشاكي، أنو ال يوجد ىناؾ عالج محمي كػافي وفعػاؿ موجػود فػي نيجيريػا  -40

قادر عمى التصدي لالنتياكات المزعومة ويقوؿ أيضًا: إف الميثاؽ األفريقي لػـ 
 يحظ باالعتراؼ والسيادة في النظاـ القانوني النيجيري.

 (37)الشػػػاكي المجنػػػة األفريقيػػػة إلػػػى قرارىػػػا فػػػي قضػػػية جػػػوارا ضػػػد جامبيػػػايحيػػػؿ  -48
عنػػػدما ارتػػػأت المجنػػػة األفريقيػػػة ضػػػرورة أف تكػػػوف العالجػػػات المحميػػػة متػػػوفرة، 
فعالػػػة وكافيػػػة، بمعنػػػى أنيػػػا يمكػػػف أف تمضػػػي دوف أي عػػػائؽ وأف يكػػػوف ىنػػػاؾ 

 احتماؿ لنجاحيا، فضاًل عف قدرتيا عمى معالجة الشكوى وتناوليا.
يؤكد الشاكي أف الدولة المشكو في حقيا تدرؾ االنتياكات ولـ تعػالج الموقػؼ.  -40

ويقػػوؿ: إنػػو فػػي ظػػؿ نطػػاؽ انتياكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف الػػواردة ىنػػا، وىػػذا العػػدد 
الكبيػػر مػػف الضػػحايا وعػػدـ القػػدرة عمػػى الوصػػوؿ إلػػى النظػػاـ القػػانوني النيجيػػري 

لمحميػػػػػة أف تكػػػػػوف قػػػػػد مػػػػػف جانػػػػػب الفقػػػػػراء والميمشػػػػػيف، ال يمكػػػػػف لمعالجػػػػػات ا
 استنفذت.

يسػػػتند الشػػػاكي فػػػي شػػػكواه عمػػػى المنظمػػػة العالميػػػة لمكافحػػػة التعػػػذيب وآخػػػروف  -44
حيػػػث قػػػررت المجنػػػة األفريقيػػػة أنػػػو لػػػيس متوقعػػػًا مػػػف الشػػػاكيف  (38)ضػػػد زائيػػػر

 االنتظار إلرجاء محتد دوف داع لمعالجات المحمية.
نسػػاف الػػواردة فػػي ىػػذا يعػػرض الشػػاكي أنػػو فػػي ظػػؿ حجػػـ انتياكػػات حقػػوؽ اإل -41

الػػبالغ الحػػالي، والعػػدد الكبيػػر مػػف الضػػحايا الػػذيف يشػػمميـ الػػبالغ، فػػإف سػػػبؿ 
 .(39)العالج المحمية غير متاحة وغير فعالة وغير كافية

                                                 

 جوارا ضد جامبيا. ( 37) 

 المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب وآخروف ضد زائير. ( 38) 



EX.CL/717 (XX) 

Page 101 

عمػػػى الجانػػػب اآلخػػػر، تجػػػادؿ الدولػػػة المشػػػكو فػػػي حقيػػػا، قائمػػػة أف الشػػػاكي لػػػـ  -47
كػػػات المزعومػػػة قبػػػؿ تقػػػديـ يسػػػتخدـ التشػػػريعات الوطنيػػػة المتاحػػػة لعػػػالج االنتيا

( 4) 41الشكوى إلى المجنة األفريقيػة، ومػف ثػـ لػـ تػؼ الشػكوى بمطمػب المػادة 
 مف الميثاؽ األفريقي.

مػػػف وجيػػػػة نظػػػػر المجنػػػة األفريقيػػػػة، يقػػػػـو عػػػػرض مطمػػػب اسػػػػتنفاذ سػػػػبؿ العػػػػالج  -43
( مف الميثاؽ األفريقي عمى المبدأ مف أف الدولػة 4) 41المحمية في إطار المادة 

مشػػػكو فػػػي حقيػػػا ينبغػػػي أف يكػػػوف لػػػدييا أوال فرصػػػة إلصػػػالح الخطػػػأ المزعػػػـو ال
مػػػف خػػػالؿ وسػػػائميا الخاصػػػة فػػػي إطػػػار نظاميػػػا القػػػانوني  (40)الػػػذي لحػػػؽ بػػػالفرد

المحمي. وذكرت المجنة األفريقية مع المبدأ الذي يفيد أف القػانوف الػدولي ال يحػؿ 
المؤسسػػات القضػػائية  محػػؿ القػػانوف الػػوطني، وأف اآلليػػات الدوليػػة ال تحػػؿ محػػؿ

 .(41)الوطنية

فػػػي سػػػياؽ تحديػػػد االسػػػتجابة مػػػع ىػػػذا المطمػػػب، أرسػػػت مجموعػػػة قػػػوانيف المجنػػػة  -43
األفريقية ثالثة معايير. وىى: أف العالج المحمػي ينبغػي أف يكػوف متاحػا، وفعػاال 

يفػػي العػػالج المحمػػي بيػػذه المعػػايير، ذكػػرت المجنػػة  ي. ومػػع ذلػػؾ، فمكػػ(42)وكافيػػا
قضػػية "حػػوارا ضػػد جامبيػػا" أف العػػالج يعتبػػر متاحػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ  األفريقيػػة فػػي

 .(43)أمؿ في نجاحو، وأنو يكوف كافيا إذا كاف قادرا عمى معالجة الشكوى

                                                                                                                                            

 أشار الشاكي أيضًا إلى بالغات رابطة أفريقيا المالوية وآخروف ضد موريتانيا. ( 39) 

 الممتقى األفريقي لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف ضد زامبيا. (  40) 

 .44بيا أنقرة مجمس العدؿ أنواؾ ضد أثيو  (  41) 
( المجنػة 2004االقتصػادية والمسػئولية ضػد نيجيريػا ) –مشروع الحقوؽ االجتماعية  – 300/05البالغ  (  42) 

 .45األفريقية لحقوؽ اإلنساف الشعوب فقرة 
 .32جوارا ضد جامبيا فقرة  (  43) 
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يقػػوؿ الشػػاكي فػػي عرضػػو أنػػو ال توجػػد ىنػػاؾ سػػبؿ عػػالج محميػػة كافيػػة وفعالػػة  -12
فػي حقيػا لمتصدي ليػذه االنتياكػات، وعمػى الجانػب اآلخػر، تقػدـ الدولػة المشػكو 

 تشريعا محددا تدعى أنو متاحا ومتوفرا.
( مػػف قػػانوف خطػػوط أنابيػػب 4طبقػػا لمدولػػة المشػػكو فػػي حقيػػا، يقػػدـ الجػػزء ثانيػػا ) -10

مف القانوف المحمي لمتعذيب عدة عالجات لتفجيػرات خػط  LFN 2004البتروؿ 
ء األنابيػػب.ومف خػػالؿ اسػػتقراء القػػانوف المػػذكور، تػػرى المجنػػة األفريقيػػة أف الجػػز 

( يخمػػؽ بالفعػػؿ مسػػئولية مدنيػػة عمػػى الشػػخص الػػذي يمتمػػؾ أو المسػػئوؿ 4ثانيػػا )
عػػف خػػط أنابيػػب البتػػروؿ. وطبقػػا لمقػػانوف، سػػوؼ يكػػوف األخيػػر مسػػئوال عػػف دفػػع 
تعػػػويض ألي فػػػػرد يعػػػانى مػػػػف أضػػػػرار ماديػػػة أو اقتصػػػػادية مػػػف جػػػػراء كسػػػػر أو 

بما يفيد أنػو . ولـ يقدـ الشاكي أي دليؿ في عرضو (44)تسرب في خطوط أنابيبو
لالنتياكػات بغيػػة تقػػديـ التعػػويض لضػػحايا  يحػاوؿ اسػػتخداـ ىػػذا التشػػريع لمتصػػد

 انفجار خط األنابيب.
عػػالوة عمػػى ذلػػؾ، فػػإف قضػػية المنظمػػة العالميػػة لمكافحػػة التعػػذيب وآخػػروف ضػػد  -10

التػػي اسػػتند الشػػاكي فػػي حجتػػو عمييػػا مػػف أجػػؿ اسػػتبعاد مطمػػب المػػادة  (45)زائيػػر

                                                 

ىػػو المنػػوط بػػو دفػػع . حامػػؿ التػػرخيص LFN2004( مػػف قػػانوف خطػػوط أنابيػػب البتػػروؿ 5الجػػزء ثانيػػا ) (  44) 
 التعويض.

ألي شػػػػخص تضػػػػرر فػػػػي أرضػػػػو أو مصػػػػمحتو فػػػػي األرض )سػػػػواء أكانػػػػت أرضػػػػا أـ غيػػػػر ذلػػػػؾ ومػػػػنح  (أ )
 الترخيص مع االلتزاـ باحتراميا( تضررا بالغا بممارسة الحقوؽ التي منحيا الترخيص.

ألى شػػػخص يعػػػانى مػػػف ضػػػرر نتيجػػػة أي إىمػػػاؿ مػػػف جانػػػب حامػػػؿ التػػػرخيص أو وكالئػػػو، موظفيػػػو أو  (ب )
مالو، وذلؾ لحماية، صيانة أو إصالح أي ىيكؿ مف ىياكؿ العمػؿ أو أي شػيء يػتـ تنفيػذه بتخفػيض ع

 الترخيص.
ألى شخص يعاني مف ضرر بسبب أعمػاؿ شػريرة مػف قبػؿ طػرؼ ثالػث، نتيجػة أي كسػر أو تسػرب مػف  (ج )

 خط األنابيب أو أي منشأة تابعة.
مػؿ التػرخيص يػتـ تحديػد ذلػؾ بواسػطة وفى حالة عػدـ االتفػاؽ عمػى مبمػغ التعػويض بػيف أي شػخص وحا

 المحكمة وفقا لمفصؿ رابعا مف ىذا القانوف.
 المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب وآخروف ضد زائير. (  45) 
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اؽ األفريقي، ال يمكػف تطبيقيػا فػي الػبالغ الحػالي ألف الشػاكي ( مف الميث4) 41
لػػـ يقػػدـ األدلػػة عمػػى ىػػذا البيػػاف العػػاـ، وال عمػػى أي سػػابقة تبػػيف أف الجػػزء ثانيػػا 

قػد ثبػت وسػيمة ممتػدة دوف  LFN 2004( مف قانوف خطوط أنابيػب البتػروؿ 4)
 داع لذلؾ، أو أنو حاوؿ رفع القضية أماـ إحدى المحاكـ.

المجنػػة األفريقيػػة أف العػػبء األولػػى يقػػع عمػػى الشػػاكي إلثبػػات أنػػو قػػد أوفػػى تػػرى  -18
( مػػػف الميثػػػاؽ األفريقػػػي. وبعػػػد ذلػػػؾ ينتقػػػؿ 4) 41بالمطمػػػب الػػػوارد فػػػي المػػػادة 

العبء إلى الدولة المشكو فػي حقيػا إذا طعنػت فػي ادعػاءات األوؿ، معمنػة أف 
 ىناؾ عالجا متاحا وفعاال.

لدولػػة المشػكو فػي حقيػػا فػي عرضػػيا المقػدـ أف الجػػزء فػي الػبالغ الحػػالي، تقػدـ ا -10
، يعتبػػػػر عالجػػػػا LFN 2004( مػػػػف قػػػػانوف خطػػػػوط أنابيػػػػب البتػػػػروؿ 4ثانيػػػػا )

وتعويضا متاحا وفعاال لضحايا انفجار خط األنابيب، وىو ما أخفػؽ الشػاكي فػي 
 تنفيذه أو إثبات غير ذلؾ.

األفريقيػػة عػػدـ قبػػوؿ فػػي قضػػية مجمػػس العػػدؿ أنػػواؾ ضػػد أثيوبيػػا، أعمنػػت المجنػػة  -14
الػػبالغ ألف الشػػاكي لػػـ يقػػدـ األدلػػة عمػػى زعمػػو حػػوؿ السػػبب فػػي أنػػو لػػـ يسػػتطع 
اسػػػتنفاذ سػػػبؿ العػػػالج المحميػػػة. وقالػػػت المجنػػػة األفريقيػػػة فػػػي قرارىػػػا: أنػػػو بغػػػض 
النظػػػر عػػػف إثػػػارة الشػػػكوؾ حػػػوؿ فعاليػػػة سػػػبؿ العػػػالج المحميػػػة، لػػػـ يقػػػدـ الشػػػاكي 

يػػة أف ىػػذه التخوفػػات قائمػػة وأنيػػا قػػد تشػػكؿ الػػدليؿ المػػادي أو يثبػػت بصػػورة كاف
عائقا أماميا عنػد محاولػة اسػتخداـ سػبؿ العػالج المحميػة. وفػى رأى ىػذه المجنػة، 
أف الشاكي يمقى بكؿ بسػاطة بالشػكوؾ حػوؿ فعاليػة سػبؿ العػالج المحميػة. وتػرى 
ىػػػذه المجنػػػة أنػػػو يقػػػع عمػػػى عػػػاتؽ كػػػؿ شػػػاكى اتخػػػاذ كافػػػة الخطػػػوات الضػػػرورية 

عمػػى األقػػؿ لمحاولػػة اسػػتنفاد سػػبؿ العػػالج أو التعويضػػات المحميػػة. السػػتنفاذ أو 
ولػػيس كافيػػا أف يمقػػى الشػػاكي بالشػػكوؾ حػػوؿ قػػدرة سػػبؿ العػػالج المحميػػة لمدولػػة 
بسػػبب أحػػداث منعزلػػة أو سػػابقة...) (. ومػػف ثػػـ ال تسػػتطيع المجنػػة األفريقيػػة أف 

ذا كػػاف ىنػػاؾ أي  عػػالج يكتنفػػو تعمػػف قبػػوؿ الشػػكوى اسػػتنادا إلػػى ىػػذه الحجػػة. وا 
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أقؿ احتماؿ بأف يكوف فعاال، يتعيف عمى الشػاكي أف يتبعػو. أمػا القػوؿ بػأف سػبؿ 
العالج أو التعويضات المحمية مف غير المحتمؿ أف تكوف ناجحة، دوف محاولػة 

 التأكد مف ذلؾ، فإف ذلؾ ببساطة لف يجعؿ المجنة تغير رأييا.
الشاكي قدـ بيانات ميمػة فقػط حػوؿ في البالغ الحالي، ترى المجنة األفريقية أف  -11

عػػػدـ تػػػوفر سػػػبؿ العػػػالج المحميػػػة فػػػي الدولػػػة المشػػػكو فػػػي حقيػػػا، دوف محاولػػػة 
استنفاذ مثؿ سبؿ العالج ىذه. ووفقػا لػذلؾ، كمػا كػاف الموقػؼ فػي قضػية مجمػس 
العػػػدؿ أنػػػواؾ ضػػػد أثيوبيػػػا، تنتيػػػي المجنػػػة األفريقيػػػة إلػػػى أف الشػػػاكي فػػػي الػػػبالغ 

 العالج المحمية.الحالي لـ يستنفذ سبؿ 
( مف الميثاؽ األفريقي وفقا لمجموعػة قػوانيف 4) 41أي تنازؿ عف مطمب المادة  -17

ال يعتبػػػػػػر تمقائيػػػػػػا، إال فػػػػػػي حػػػػػػاالت االنتياكػػػػػػات الخطيػػػػػػرة  (46)المجنػػػػػػة األفريقيػػػػػػة
 والشديدة لحقوؽ اإلنساف.

لػـ يفػي  استنادا إلى التحميالت الموضحة أعاله، ترى المجنة األفريقيػة أف الػبالغ -13
 ( مف الميثاؽ األفريقي.4) 41بالمطمب الوارد في المادة 

( مػػػف الميثػػػاؽ األفريقػػػي عمػػػى ضػػػرورة أف تقػػػدـ البالغػػػات 1) 41تػػػنص المػػػادة  -13
خػػالؿ فتػػرة معقولػػة اعتبػػارا مػػف وقػػت اسػػتنفاذ سػػبؿ العػػالج المحميػػة أو مػػف تػػاريخ 

د عػرض فػي وقػت وجود المسألة في حػوزة المجنػة... ويؤكػد الشػاكي أف الػبالغ قػ
، والذى لـ تطعف فيو الدولػة المشػكو  مناسب، اعتبارا مف تاريخ االنتياؾ المزعـو

( مػف 1) 41في حقيا، ومف ثـ يكوف قد تـ االستجابة لممطمب الػوارد فػي المػادة 
 الميثاؽ األفريقي.

                                                 

( المجنػػػة 2000المنظمػػة المصػػرية لحقػػوؽ اإلنسػػاف ضػػد مصػػر ) – 201/79أنظػػر أيضػػا الػػبالغ رقػػـ  (  46) 
السػػػػيد/ أوبػػػػرت شػػػػينيامو ضػػػػد زيمبػػػػابوى  – 309/5غ رقػػػػـ األفريقيػػػػة لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف والشػػػػعوب، الػػػػبال

مايكػػػؿ مػػػاجور وضػػػد  – 304/05(، المجنػػة األفريقيػػػة لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف والشػػػعوب، والػػبالغ رقػػػـ 2009)
 ( المجنة األفريقية.2004زيمبابوى )
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( مػػػػف الميثػػػػاؽ األفريقػػػػي عمػػػػى أف البالغػػػػات ينبغػػػػي أف ال 7) 41تػػػػنص المػػػػادة  -72
ضػػايا أو الحػػاالت التػػي تػػـ تسػػويتيا مػػف قبػػؿ ىػػذه الػػدوؿ المعنيػػة وفقػػا تتنػػاوؿ الق

لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة أو ميثاؽ منظمة الوحػدة األفريقيػة أو أحكػاـ الميثػاؽ 
الحالي: ويؤكد الشاكي أف البالغ ال يجرى دراستو أو النظػر فيػو مػف جانػب آليػة 

أحػػداىا ولػػـ يػػتـ الطعػػف  دوليػػة أو إقميميػػة أخػػرى، ولػػـ تسػػوى مػػف قبػػؿ مػػف جانػػب
عميو مف جانب الدولة المشكو في حقيا، ومف ثـ يكوف قد تـ االسػتجابة لمطمػب 

 ( الواردة بالميثاؽ األفريقي.7) 41المادة 
 

 قرار المجنة األفريقية بشأف جواز قبوؿ الدعوى
 عمى ضوء ما ذكر أعاله، تقرر المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب:

( مػػػػف الميثػػػػاؽ 4) 41بالغ لػػػػيس محػػػػؿ قبػػػػوؿ فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالمػػػػادة إعػػػػالف أف الػػػػ -0
 األفريقي.

 إشعار األطراؼ بيذا القرار. -0
 نشر ىذا القرار في تقريرىا بشأف البالغات. -8

لمجنػػة األفريقيػػة لحقػػوؽ  44لػػػ ا، جامبيػػا، خػػالؿ الػػدورة العاديػػة بػػانجوؿفػػي  حػػرر
 .2010نوفمبر  24إلى  10اإلنساف والشعوب مف 
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 صالملحق 

فًٍا ٌهً االحٓاياث باَخٓاكاث حمٕق االَساٌ انخً أرسهج إنى انًمزرة انخاصت بشأٌ 

 :043حزٌت انخعبٍز ٔانٕصٕل إنى انًعهٕياث انًشار إنٍٓا فً انفمزة 

يٍ انخمزٌز انخاسع  043أنف( ٔفما نًمزر انًجهس انخُفٍذي انًشار إنٍّ فً انفمزة 

صت "فً حفظ سجم سهٍى ٔانعشزٌٍ، ٔلٍايا بصالحٍاحٓا كًمزرة خا 

انحك فً حزٌت انخعبٍز َٔشزْا فً حمزٌزْا إنى انهجُت اإلفزٌمٍت ٔإنى  الَخٓاكاث 

يٍ دٔراحٓا عٍ ٔضع انخًخع بٓذا انحك فً أفزٌمٍا، لايج سعادة  كم دٔرة 

جاَسٕ، ٍَابت عٍ انًمزرة انخاصت، بخٕجٍّ رسانت إنى انذٔل األطزاف  انسٍذة الًٌُ 

حخبزْا باالَخٓاكاث ٔحطهب يُٓا انزد عهٍٓا فً غضٌٕ  أعالِ، انًذكٕرة 

يٍ حارٌخ اسخالو رسائم انًُاشذة ٔفًٍا ٌهً حفاصٍم ْذِ  ( ٌٕيا 82ثالثٍٍ)

 االَخٓاكاث:

 

 جمهىرية أنجىال

، تلقت اللجنة األفرٌقٌة لحقوق االنسان والشعوب 2010سبتمبر  8فً  -1

وسانجا ، وهو صحفً تقارٌر عن القتل المزعوم للسٌد ألبرتو ؼرافس تشاك

سنة وٌعمل فً نشرة أسبوعٌة تعرؾ "ببرنامج نٌوس  32ٌبلػ من العمر 

 كل"بلؽة أومبودو تذاع فً محطة إذاعٌة خاصة تسمى إذاعة الصحوة .

. تشٌر 2010سبتمبر  5ٌدعى أنه قتل السٌد/ ألبرتو ؼرافس تشاكوسانجا فً  -2

فً مقاطعة فٌانا بلواندا  التقارٌر إلً أنه تم العثور على جثته فً ممر منزله

وفً ظهره عٌار ناري. فً حٌن ظل الدافع وراء قتل السٌد/ ألبرتو ؼراقس 

مجهوالً ، تشٌر التقارٌر التً تلقتها اللجنة األفرٌقٌة إلى أن إذاعة الصحوة 

دأبت على توجٌه االنتقادات ضد حكومة الحركة الشعبٌة لتحرٌر أنجوال 

 الحاكمة فً جمهورٌة أنجوال .

 جمهىرية بىروندي

تقارٌر عن اعتقال السٌد/ جٌان  2010ٌولٌو  19تلقت اللجنة األفرٌقٌة ؼً  -3

كلود كفومباجو، رٌس تحرٌر صحٌفة ٌومٌة خاصة على اإلنترنت فً مكتبه 

بتهمة التشهٌر. استنادا إلى التقارٌر الواردة، نقل بعد  2010ٌولٌو  17فً 

التحقٌق الستجوابه لمدة ساعتٌن  ذلك إلى مكتب السٌد/ تابو رانوفات، قاضً

 واتهم بالخٌانة ونقل بعد ذلك إلى سجن مبٌمبا فً بوجمبورا.

ٌدعى كذلك أن السٌد/ جٌان كلود كفومباجو قد ٌواجه عقوبة السجن المإبد  -4

عن هجمات إرهابٌة  2010ٌولٌو  12إذا تمت إدانته بسبب قصة نشرها فً 
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. ذكرت التقارٌر، من  2010ٌولٌو  11فتاكة ضد جمهورٌة أوؼندا فً 

جملة أمور أخرى، ان هذه القصة المنشورة على اإلنترنت ، تتهم قوات 

 األمن البوروندٌة بالقٌام بؤعمال النهب والقتل فً جمهورٌة بوروندي .

السٌد/ ثٌٌري  2010أؼسطس  10قٌل إن الشرطة البوروندٌة اعتقلت فً  -5

-Arc-enخاصة المسمى نداٌشٌمً ، رئٌس تحرٌر الصحٌفة األسبوعٌة ال

Ciel  واحتجزته فً سجن مبٌمبا. تزعم التقارٌر الواردة أن اعتقاله كان

بسبب االختالس واستخدام مواد متدنٌة فً أعمال هٌئة الطاقة التابعة للدولة 

. تقول التقارٌر إنه بالرؼم من أن رجٌدٌسو لم ترد على  رجيديسوالمعروفة 

ذي لهذه الشركة شكوى ٌزعم فٌها أن المقال هذا الزعم علًنا ، قدم مدٌر تنفٌ

 المنشور قد ّشوه سمعته .

 جمهىرية كىت ديفىار

تلقت اللجنة األفرٌقٌة تقارٌر تدعً أنه تم اعتقال ثالثة صحفٌٌن هم: السٌدة  -6

ستفانً جٌودي، رئٌسة التحرٌر؛ والسٌد/ ثٌوفٌل كوامو،محرر األخبار ؛ 

 Leالجرٌدة الٌومٌة المعروفة ب والسٌد/ سٌنت كالفر أوال، رئٌس تحرٌر 

Nouveau Courrier  ًووجهت إلٌهم تهمة رفض  2010ٌولٌو  16ف

الكشؾ عن مصادر معلوماتهم حول قصة الفساد استنادا إلى وثٌقة تم 

تسرٌبها من مكتب المدعً العام . تزعم التقارٌر انه قد ٌواجه هإالء 

 الصحفٌون فترة سجن تصل عشر سنوات.

 غو الديمقراطية جمهورية الكون
أن السٌد/  2010ٌولٌو  28تدعً تقارٌر وردت إلى اللجنة األفرٌقٌة فً  -7

باسكال ملندا، رئٌس تحرٌر صحٌفة مونٌتور األسبوعٌة " قد اعتقل بتهمة 

التشهٌر الجنائً فً جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة ) ٌشار إلٌها فٌما بعد 

 بالجمهورٌة الدٌمقراطٌة(

بسبب شكوى  2010ٌولٌو  27كال ملوندا اعتقل فً قٌل إن السٌد/ بس -8

بالتشهٌر رفعهاالسٌد/ باودوم إٌحٌتا، وهو مسئول فً وكالة تابعة لوزارة 

قٌل إن اشكوى رفعت ضد صحٌفتً مونٌتور  بسيسكام.التعدٌن المعروفة 

بعد نشر قصة ّتورط السٌد/ إٌحٌتا فً قضٌة  2010وبارمٌتر فً ٌونٌو 

ٌونٌو  23( سٌارات فً 4فٌها نتٌجة شراء الوكالة أربع)تقدٌم فاتورة مبالػ 

2010. 
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 جمهورية مصر العربية
تقارٌر تدعً أن الشركة  2010أكتوبر  6تلقت اللجنة األفرٌقٌة فً  -9

أؼلقت قناة البدر للبث الفضائً فً  يل ساتابنالفضائٌة المصرٌة المعروفة 

 بدون أسباب قوٌة. 2010أول أكتوبر 

الواردة إلى اللجنة األفرٌقٌة أن مدٌر هذه القناة ٌرى ذكرت التقارٌر  -10

أن السلطة الوحٌدة التً لها الحق فً اتخاذ هذا النوع من القرار هً الهٌئة 

فٌها خالؾ بشؤن االنتهاكات المحتملة  ؤالعامة لالستثمار فً حاالت قد ٌنش

 لألحكام والشروط .

 
 جمهورية إرتريا 

تقارٌر عن قضٌتٌن  2010بتمبر س 22تلقت اللجنة األفرٌقٌة فً  -11

وهما: قضٌة االعتقال ؼٌر المبرر للسٌد/ اٌوب كسٌتً، صحفً إرتري ٌعمل 

هفاش باللؽة األمهرٌة المملوكة للدولة وقٌل إنها -فً محطة إذاعة دمتسً

تتعلق بعدم توفر المعلومات عن الصحفٌٌن الذٌن اعتقلوا فً إرترٌا منذ 

2001 . 

عندما  2010ٌتً اعتقل فً صٌؾ عام ٌدعى أن السٌد/ أٌوب كس -12

كان ٌحاول الفرار من جمهورٌة إرترٌا وعبور الحدود إلى إثٌوبٌا. تدعً 

التقارٌر الواردة إلى اللجنة األفرٌقٌة أٌضاً أن السٌد/ أٌوب كسٌتً كان قد 

عندما حاول الفرار واحتجز فً سجون عدٌدة  2007اعتقل من قبل فً 

فراج عنه. وتدعً التقارٌر أًٌضا أنه منذ حتى تمكن أقاربه من طلب اإل

، رفضت السلطات اإلرترٌة الكشؾ عن  2010اعتقاله فً صٌؾ عام 

 مكان وجوده .

فٌما ٌتعلق بالقضٌة الثانٌة، تدعً التقارٌر الواردة إلى اللجنة األفرٌقٌة  -13

( من الصحفٌٌن اآلخرٌن 20أنه ال تتوفر معلومات عن مصٌر عشرٌن)

. وتضٌؾ هذه التقارٌر أن " الصمت 2001ٌا منذ المسجونٌن فً إرتر

إرتري هو السٌد/ دٌفٌد -الرسمً القمعً" ٌحٌط اعتقال صحفً سوٌدي

ًٍّ آخر ٌسمى سعٌد عبد هللا . 2010إسحاق وقد اعتقل فً مارس   صحف

من الجدٌر بالذكر أن رسالة المناشدة التً تتناول القضٌة الثانٌة تّذكر  -14

على التوالً واللتٌن أرسلتهما  2009و 2007كذلك برسالتً مناشدة فً 

 . 2001المقررة الخاصة حول مصٌر الصحفٌٌن المسجونٌن منذ 
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 جمهورية أثيوبيا االتحادية الديمقراطية
أكتوبر تقارٌر تدعً أن السٌد/ أكرم  29تلقت اللجنة األفرٌقٌة فً  -15

عتقل فً سنة ، ابن السٌد محمد عز الدٌن قد ا 17عز الدٌن البالػ من العمر 

وال ٌزال رهن االحتجاز منذ ذلك التارٌخ دون توجٌه أي  2010سبتمبر  11

تهمة ضده. تقول التقارٌر أن محمد عز الدٌن، محرر جرٌدة القدس 

األسبوعٌة اإلسالمٌة الخاصة ومقرها أدٌس أبابا . قد قضى سنة فً السجن 

ا رئٌس ٌنتقد فٌه تصرٌحات أدلى به 2008بسبب مقال نشره فً  2009فً 

الوزراء ملس زٌناوي. ذكرت التقارٌر أن ابن السٌد أكرم عز الدٌن ، كان 

 ٌدٌر الجرٌدة فً ؼٌابه .

تقول التقارٌر إن الشرطة أطلق سراح السٌد/ محمد عز الدٌن من  -16

واعتقل وسجن ابنه السٌد/ أكرم عز الدٌن بسبب  2010السجن فً سبتمبر 

قد أداء المجلس اإلسالمً المحلً سلسلة من المقاالت نشرتها الجرٌدة تنت

 لجماعة عفار.

 
 جمهورية الجابون

تقارٌر تدعً احتجاز  2010أكتوبر  29تلقت اللجنة األفرٌقٌة فً  -17

ٌفس نتتومً، محرر صحٌفة "لً تان" الخاصة التً تصدر مرة -السٌد/جٌان

أكتوبر  26فً كل شهرٌن، فً سجن جروس بوكٌه فً لٌبرٌفٌل فً 

ارٌر أنه اعتقل المتناعه عن دفع "تعوٌضات باهظة " . وتذكر التق2010

 بخصوص دعوى التشهٌر المدنً ضده 

ٌفس  –تقول التقارٌر التً تلقتها اللجنة األفرٌقٌة إن السٌد/ جٌان  -18

 200000( مالٌٌن فرنك أفرٌقً.) 10نتتومً سّجن لعدم تسدٌده عشرة)

دوق السابق دوالر أمرٌكً ( كتعوٌضات للسٌد/ ألبرت مًٌٌ، أمٌن الصن

للحزب الدٌمقراطً الجابونً . وتدعً التقارٌر أن السٌد/ ألبرت مًٌ رفع 

الدعوى ضد صحٌفة لً تام رّدا ً على مقال نشره المراسل الصحفً السابق 

لصحٌفة لً تام السٌد/ ماثٌو إٌبوزو الذي وجه أسئلة حرجة حول ما إذا كان 

ت سنوات فً مقر السٌد ألبرت مًٌ متورطا فً سطو مسلح تم قبل س

 الحزب الدٌمقراطً الجابونً.

تدعً التقارٌر أٌضاً أن المقال المذكور قد أسفر عن وفاة ساع للبرٌد  -19

دوالر  165،000( ملٌون فرنك أفرٌقً ) 80وسرقة أكثر من ثمانٌن)

أمرٌكً( . تقول التقارٌر إن االضرار المدنٌة الثقٌلة المفروضة على السٌد/ 
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تستند إلى أي أساس سلٌم للخسائر التً لحقت بالسٌد/  ٌفس نتتومً ال -جٌان

 ألبرت مًٌ نتٌجة للمقال الذي نشرته صحٌفة لً تان .

 
 جمهورية كينيا

تقارٌر عن التؤجٌل ؼٌر  2010أكتوبر  28تلقت اللجنة األفرٌقٌة فً  -20

المبرر لقضٌة اؼتٌال السٌد/ فرانسٌس نٌاروري، مراسل صحٌفة وٌكلً 

 ستزٌن األسبوعٌة.

دعى التقارٌر أن قضٌة اؼتٌال السٌد/ فرانسٌس نٌاروري أجلت مرة ت -21

. وتشٌر هذه التقارٌر إلى أنه 2010أكتوبر  28أخرى من قبل المحكمة فً 

نظًرا لهذا التؤجٌل " أصبحت نتائج مساعً أفراد أسرة المرحوم وأصدقاءه 

 لنٌل العدالة أمرا ؼٌر مإكد ". 

الة المناشدة التً وجهت فً شؤن ٌجدر اإلشارة فً هذا الصدد إلى رس -22

هذا اإلدعاء وكذلك رسالة المناشدة التً قدمتها المقررة الخاصة إلى 

 . 2009ماٌو  19جمهورٌة كٌنٌا حول اؼتٌال السٌد/ فرانسٌس نٌانوري فً 

 
 جمهورية مالوي

تقارٌر عن تهدٌدات  2010أؼسطس  31تلقت اللجنة األفرٌقٌة فً  -23

السٌد بنجو وا موثارٌكا، رئٌس جمهورٌة  مزعومة من صاحب الفخامة /

بإؼالق الصحؾ التً نشرت مقاالت تنتقد  2010أؼسطس  26مالوي فً 

إدارته. أضافت التقارٌر أن التهدٌدات المزعومة جاءت بعد ما نقلت 

الصحٌفتان مالوي نٌوز و وكٌند نٌشٌون تقرًٌرا عن وكالة إقلٌمٌة كانت فد 

 البالد .تكهنت بحاالت نقص األؼذٌة فً 

تدعى التقارٌر أن فخامة الرئٌس بنجو وا موثارٌكا أعلن أثناء معرض  -24

سٌؤمر بإؼالق جمٌع أنه"  2010أؼسطس  26زراعً أقامه فً بالنتاٌر فً 

وتدعً التقارٌر أٌضاً أن فخامة الصحؾ التً تكذب وتسئ إلى سمعة حكومتً". 

تها فارؼة وإاّل ترك صفحاالرئٌس بنجو وا موثارٌكا صرح لمحرري الصحؾ"" 

ستضطر إلى نشر صور األبقار والثعالب أو الكالب إذا لم ٌكن لدٌها أي شًء 

 ."إٌجابً جدٌر بالذكر

تقارٌر إضافٌة تدعً أنه عقب  2010تلقت اللجنة األفرٌقٌة فً أول نوفمبر  -25

، أصدرت المحفوظات الوطنٌة فً 2010أكتوبر  28التهدٌدات المذكورة فً 

لٌق الفوري لصحٌفة" وٌكند تاٌمس" بتهمة عدم تسجٌل مالوي أوامر بالتع
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الصحٌفة . تقول التقارٌر إن صحٌفة وٌكند تاٌمس تركز دوما على الرٌاضة 

والترفٌه وكذلك قصص التحقٌق فً قضاٌا التزوٌر والفضائح الجنسٌة 

 للشخصٌات الرسمٌة .

 
 جمهورية موزمبيق

أبرٌل  28تدعً أنه منذ  تقارٌر 2010ماٌو  22تلقت اللجنة األفرٌقٌة فً  -26

، كان السٌد/ سلوماو موٌانا، محرر مجلة إندباندنتً فً مابوتو ٌتلقى 2010

 تهدٌدات بالقتل عبر هاتفه النقال . تقول بعض هذه الرسائل:

"تواصل إهانتك أللفونسو دالكما وتظن أنك قادر على تشوٌه سمعته وتحسبنا 
سنبحث عنك لنضربك ضربة أؼبٌاء. لقد تعبنا من أعمالك. سوؾ نضربك. 

 لم تشهدها قط فً حٌاتك " 
قٌل إن هذه التهدٌدات جاءت بعد نشر مقال افتتاحً ّحرره السٌد/ سالوماو  -27

موٌانا انتقد فٌه التناقض السٌاسً للسٌد/ ألفونسو دالكما، رئٌس الحزب السٌاسً 

ٌة الذي رفض االعتراؾ بشرعٌة جلوس نواب حركة المقاومة الوطنٌة الموزمبٌق

) رٌنامو( فً البرلمان بدون إذن مسبق منه. تدعً التقارٌر كذلك أن السٌد/ 

 سلوماو موٌانا كتب عن حٌاة السٌد/ الفونسو دالكما.

تقول التقارٌر إنه تم إبالغ اإلدارة العامة للتحقٌقات الجنائٌة التابعة للشرطة  -28

ٌر أن هناك الموزمبٌقٌة بتهدٌدات القتل المذكورة ووعدت بالتحقٌق فٌها. ؼ

مخاوؾ من أن هذه التهدٌدات قد تنفذ ضد السٌد/ سالوماو موٌانا قبل بدء 

 التحقٌقات على نحو فعال حٌث أنه قٌل انه قد دمرت سٌارته خارج منزله .

 
 جمهورية ناميبيا

تقارٌر عن تهدٌدات ضد السٌد/  2010نوفمبر  7تلقت اللجنة األفرٌقٌة فً  -29

فومانتً" لنشره مقاال عن مرض الرئٌس ماكس هماتا ، محرر صحٌفة "إن

 السابق لنامٌبٌا ، الدكتور/ سام نجوما .

قٌل إن " انفورماتً" الصحٌفة األسبوعٌة المستقلة قد تمت مداهمتها  -30

. 2010نوفمبر  4بالتهدٌدات القانونٌة عقب نشرها مقاال فً عددها الصادر فً 

ور سام نجوما، رئٌس نامٌبٌا تدعً التقارٌر أن هذه الصحٌفة قد أبلؽت بنقل الدكت

السابق بالطائرة من وٌندهوك إلى كٌب تاون للعالج بسبب مضاعفات مزعومة 

 فً حالته الصحٌة .
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 11تقول التقارٌر إن صحٌفة إنفورمانتً نشرت فً عددها الصادر فً  -31

رسالة من ممثلٌن قانونٌٌن للدكتور سام نجوما، باسم سٌسا  2010نوفمبر 

تحث الصحٌفة على سحب العدد وتقدٌم اعتذار ؼٌر نامندجً وشركاإه، 

مشروط، وإال ستواجه إجراءات قانونٌة . وتدعً التقارٌر كذلك أن السٌد/ هماتا 

رد على هذه التهدٌدات أن الدكتور سام نجوما كشخصٌة عامة لٌس معصوماً من 

 التدقٌق من قبل الجمهور.

 
 جمهورية نيجيريا االتحادية

اللجنة األفرٌقٌة تقارٌر تدعً بؤن ثالثة صحفٌٌن هم:  ، تلقت2010فً ٌولٌو  -32

السٌد/ فراٌدي أوتابور، مراسل صحٌفة ٌومٌة خاصة فً الجوس اسمها "دي 

نازٌون"، السٌد/ جبرٌٌل أودٌا، مراسل محطة تلفزٌون جالكسً فً ال جوس 

والسٌد/ ادوسا أكنبو ، مراسل مع صحٌفة مٌدوست هٌرالد فً والٌة أدو، 

 هجوم.تعرضوا لل

ٌولٌو ، قامت عصابة  24من مساء  2.15تدعً التقارٌر أنه حوالً الساعة  -33

من السفاكٌن ٌشتبه فً والئهم لحزب مإتمر العمل السٌاسً فً نٌجٌرٌا بالهجوم 

علٌهم خالل إعادة االنتخابات فً دائرة انتخابٌة لعضوٌة مجلس الدولة وادعى 

 زب المذكور فً أدو.ٌنتمون إلى الح  30أٌضا أنهم وعددهم حوالً 

ٌقال إن السٌد/ فراٌدي أوتابو نجا من الموت بؤعجوبة على أٌدي السفاكٌن  -34

من الحً الواقع قرًٌبا من مدرسة إٌجو 9وهو ٌؽطً االنتخابات فً الوحدة 

االبتدائٌة. حسب التقارٌر كان السٌد/ فراٌدي ٌحاول تؽطٌة جدل بٌن مإٌدي 

بً الدٌمقراطً بالعدسة فً هاتفه النقال حزب مإتمر العمل وأنصار الحزب الشع

رجالً وتدعً التقارٌر أن هإالء الرجال صادروا  15حٌث سطا علٌه حوالً 

دوالر  87نٌٌرا نقدا )  13،000هاتفه النقال وبطاقته الشخصٌة وحوالً 

 أمرٌكً ( وضربوه .

ذكر التقرٌر أٌضاً ان السٌد/ جبرٌٌل أودٌا هرب من المكان عندما حاول  -35

فاكون فٌما ٌقال ، مصادرة وكسر عدسته بٌنما هاجموا السٌد/ أدوسا اوكونبو الس

 وهو ٌحاول إنقاذ زمالئه .

 
 جمهورية الصومال

، تلقت اللجنة األفرٌقٌة تقارٌر عن مضاٌقة واحتجاز 2010ٌولٌو  2فً  -36

 صحفٌٌن مستقلٌن كانوا ٌقومون بتؽطٌة قتال فً مقدٌشو ، بدون مبرر.
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، قامت الشرطة باحتجاز صحفً 2010أول ٌولٌو  حسب التقارٌر ، فً -37

حائز على جائزة وهو مصطفى حاجً عبد النور والمصور السٌد/ ٌوسؾ جمعة 

عبد هللا والسٌد/ فرح عبدي ورسم الذي أطلق علٌه النار . تدعً التقارٌر بؤن 

ضباطا فً إدارة التحقٌقات الجنائٌة ، قاموا باستجواب الصحفٌٌن لعدة ساعات 

 هم على محو الصورة ثم أطلقوا سراحهم دون توجٌه تهمة إلٌهم . وأجبرو

 
 جمهورية السودان

، تلقت اللجنة األفرٌقٌة تقارٌر عن إؼالق صحؾ 2010فً نوفمبر  -38

االنتباهة، والتٌار واألحداث ومداهمة مكتب حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة 

 ا .من عاملٌه 13وإؼالق محطة إذاعة دبنقا فً الخرطوم واعتقال 

بإؼالق  2010ٌولٌو  7ٌدعى أن قوات األمن السودانٌة قد اتخذت قراراً فً  -39

صحٌفة االنتباهة ألجل ؼٌر مسمى . حسب هذه التقارٌر ، حثت هذه الصحٌفة 

مواطنً السودان على التصوٌت فً االستفتاء لصالح استقالل جنوب السودان 

صحٌفتً التٌار وانفصاله عن الشمال . قدمت األسباب المزعومة إلؼالق 

 واألحداث إلى اللجنة األفرٌقٌة.

، داهمت قوات األمن السودانٌة مكتب 2010ٌدعى أًٌضا أنه فً أول نوفمبر  -40

شبكة حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة واعتقلت عدداً من الصحفٌٌن والناشطٌن . 

، داهمت قوات األمن السودانٌة 2010نوفمبر  12تدعً التقارٌر أًٌضا أنه فً 

من عاملٌها وأؼلقت  13محطة إذاعة دبانقا فً الخرطوم واعتقلت مكتب 

المكتب. حسب التقارٌر ، كان اإلؼالق ٌتعلق بؤخبار عن النزاع فً دارفور 

 أؼضبت المسئولٌن السودانٌٌن .

  مملكة سوازيالند
، تلقت اللجنة األفرٌقٌة تقارٌر تدعً أن أخا الملك  2010فً ٌولٌو  -41

زٌالند )الذي ذكر اسمه فً التقارٌر( قد هّدد صحفٌٌن مسواتً، ملك مملكة سوا

 محلٌٌن بالموت .

العام والحوار الوطنً  2010ٌولٌو  21تدعً التقارٌر بؤنه خالل منتدى  -42

للشراكة الذكٌة الذي أقٌم فً وسط مدٌنة منزٌنً التجارٌة المركزٌة ، نقل وسائل 

 اإلعالم عن أخً الملك مسواتً الثالث قوله:

قوموا بإخفاء األمور التً قد تإدي إلى تقوٌض سمعة البلد وعدم "أود أن ت
نشر كل ما تسمعون حتى ولو كانت أخبارا تضر بالسمعة الدولٌة للبلد. 

 سٌموت الصحفٌون الذٌن ٌواصلون كتابة أشٌاء سٌئة عن البلد" 
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تدعً التقارٌر أن أخا الملك اتهم وسائل اإلعالم بنشر األكاذٌب وانه "من   -43

ة أن الصحفٌٌن ٌكسبون معٌشتهم من كتابة األكاذٌب وأنهم ما لم ٌقوموا الحقٌق

 بذلك فإن مصدر عٌشهم ٌكون مهددا وهو أمر حقٌقً ال جدال فٌه"

 
 جمهورية تنزانيا المتحدة

، تلقت اللجنة األفرٌقٌة تقارٌر تدعً أن حكومة 2010أكتوبر ،  27فً  -44

لحظر على صحٌفتً مواننشً و جمهورٌة تنزانٌا المتحدة قد هددت إّما بفرض ا

 موانا هلٌسً أو سحب تسجٌلهما لنشرهما مواد بنٌة التحرٌض على الفوضى.

حسب هذه التقارٌر ، نقل هذا التهدٌد من خالل صحٌفتً موانانشى  -45

قد  2010أكتوبر  11ومواناهلٌسً . وتدعى هذه التقارٌر أن رسالة مإرخة 

سمى بالسٌد رفائٌل هوكورورو ختمت علٌه كلمة "سرٌة " ووقع علٌها شخص ٌ

من مكتب مسجل الصحؾ. طلبت من الصحفٌٌن االمتناع فوًرا عن نشر أنباء 

محرضة ومهٌنة تشوه سمعة البلد والحكومة. ذكرت الرسالة أًٌضا أن الحكومة 

لن تتردد فً وقؾ أو سحب تسجٌل الصحفٌتٌن إذا استمرتا فً نشر مقاالت 

 سلبٌة ضدها.

جمهورٌة تنزانٌا المتحدة لم تتمكن من تحدٌد المقاالت  ٌدعى أٌضا أن حكومة -46

السلبٌة التً نشرتها هاتان الصحٌفتان ضد الحكومة. فً هذا الصدد، وفً وجه 

انعدام األدلة فٌما ٌتعلق باالتهامات الموجهة ضد صحٌفة مواناننشى، وناشر 

اس صحٌفة ستٌزٌن، وصحٌفة موانسبوتً، ردت هذه الصحؾ بؤنها ال تفهم األس

الذي تستند إلٌه اتهامات الحكومة التً تفتقر إلى االستشهاد بؤمثلة للمقاالت التً 

 ٌدور حولها الجدل". 

 جمهورية توجو
، تلقت اللجنة األفرٌقٌة تقارٌر تدعً بؤنه  2010أؼسطس  26فً   -47

، قامت محكمة الجنح فً لومً بفرض حظر تام على 2010أؼسطس  25فً 

صحٌفة خاصة تصدر كل شهرٌن بتهمة التشهٌر صحٌفة ترٌبون أفرٌك وهً 

بالسٌد/ نٌاسنجبً أخً رئٌس جمهورٌة توجو ، فخامة السٌد / فاور أسوزٌمانا 

 نٌانسنجبً.

وفقا للتقارٌر ، تم اتخاذ هذا اإلجراء ضد الصحٌفة من قبل السٌد/  - -48

إثر مقاالت نشرتها الصحٌفة تربطه بتهرٌب  2010ٌولٌو  14نٌاسنجبً فً 

ت . وٌدعى أن عنوان إحدى المقاالت التً نشرت فً الصفحة الرئٌسٌة المخدرا
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هو" تهرٌب المخدرات على مستوٌات الدولة؛ للسٌد/  2010ماٌو  2فً 

 نٌاسنجبً صلة بالشبكة فً توجو"

حسب التقارٌر ، طلب من صحٌفة ترٌبون دي افرٌك دفع ملٌون فرنك  -49

ون فرنك أفرٌقً آخر دوالر أمرٌكً( كؤضرار وملٌ 2000أفرٌقً )حوالً 

 لنشر أنباء مزٌفة. 

تدعً التقارٌر أًٌضا أن الموزع المحلً للصحٌفة قد فرض علٌه ؼرامة قٌمتها 
ملٌون فرنك أفرٌقً بٌنما أمرت المحكمة بسحب وتمزٌق العدد ذي الصلة 

 للصحٌفة الذي نشرت فٌه القصة .
وهو مراسل عالوة على ذلك، تدعً التقارٌر أن السٌد/ كومً اجبٌدٌفلو  -50

لصحٌفة لٌبرتً الٌومٌة الخاصة التً كانت تؽطى المحاكمة التً تخص توجو قد 

اعتقل وهوجم من قبل ضباط األمن الذٌن كانوا ٌحافظون على األمن فً 

 المحكمة وذلك اللتقاطه صوراً فً مبنى المحكمة . 

 
 الجمهورية التونسية

، 2010ٌولٌو  6نه فً ، تلقت اللجنة األفرٌقٌة تقارٌر بؤ2010فً ٌولٌو  -51

تلقى السٌد/ مولدي زوابً، مراسل كبٌر إلذاعة كلٌمة فً تونس وعضو مإسس 

ٌولٌو  14لنادي القلم التونسً ، أمًرا بالمثول أمام محكمة محافظة جندوبه فً 

. ٌدعى أن األمر كان ٌتعلق بتهمة " عنؾ شدٌد وشتائم علنٌة " ضد 2010

 لحزب الحاكم فً تونس .السٌد/ خلٌل معروفً وهو عضو فً ا

تدعً التقارٌر أن السٌد/ مولدي زوابً مراسل مشهور بتقارٌره عن المسائل  -52

االجتماعٌة فً إقلٌم تونس الشمالً الؽربً الفقٌر. وتدعً التقارٌر أن كتباته 

التً تفضح حملة النظام قٌما ٌتعلق باألداء االقتصادي المتردي وتردي جهود 

 الحد من الفقر .

عندما هاجم  2010تقارٌر أن هذه القضٌة ترجع إلى أول أبرٌل تدعً ال -53

السٌد/ خلٌل معروفً السٌد/ مولدي زوابً قرب محطة الشرطة المركزٌة فً 

محافظة جندوبه. ٌدعى أن السٌد/ خلٌل معروفً قفز من سٌارة وسؤل الصحفً 

 إذا كان اسمه مولدي زوابً وعندما رد باإلٌجاب ضربه السٌد/ خلٌل معروفً

وكّسر نظارته فٌما ٌقال. ٌدعً التقرٌر أًٌضا أن السٌد/ مولدي زوابً هّدده 

وسبه داعٌا إٌاه" بالخائن الذي أساء إلى سمعة البلد" . وٌدعً التقرٌر أًٌضا أن 

ًٌّا على األرض وكذلك  بطاقة السٌد/ مولدي زوابً أخذت منه بٌنما ظل مرم
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فة والمسجل وؼٌر ذلك من بطاقة االئتمان ورخصة السٌارة وبطاقة الصحا

 ممتلكاته الشخصٌة .

 
 جمهورية أوغندا

أؼسطس  3، تلقت اللجنة األفرٌقٌة تقارٌر بؤنه فً 2010أؼسطس  4فً   -54

، اتهمت الشرطة السٌد/ تٌموتً كلٌجٌرا وهو محرر لصحٌفة رٌكورد 2010

، تعرض بٌته 2010أؼسطس ،  4األوؼندٌة اإللكترونٌة بالتشهٌر . وفً 

. وٌدعً التقرٌر أٌضاً بؤن مفوض الشرطة السٌد/ سٌمون كوتبسا من للتفتٌش 

إدارة المخالفات اإلعالمٌة للشرطة قد قام باستجواب السٌد/ تٌموتً كلٌجٌرا عن 

مقالتٌن على اإلنترنت تتهمان الحكومة األوؼندٌة بالتورط فً الهجمات بالقنابل 

 .2010ٌولٌو  11التً وقعت فً كمباال فً 

قارٌر أن الشرطة قد صادرت الحاسوب المحمول للسٌد/ تٌموتً تدعً الت  -55

كاٌجٌرا وجوازه وهاتفه النقال. ٌدعى أًٌضا أن إدارة المخالفات اإلعالمٌة 

للشرطة قد اتهمت السٌد/ تٌموتً كاٌجٌرا بمخالفة قانون العقوبات بنشره مواد 

 تشهٌر .

 
 جمهورية زيمبابوي

ؤنه فً األسبوع األول من نوفمبر ، أبلؽت اللجنة ب2010نوفمبر  11فً  -56

، أصدرت الشرطة الزٌمبابوٌة أمراً بتوقٌؾ السٌد/ وٌلؾ مبانجا، ناشر 2010

 . 2008صحٌفة زٌمبابوبة بسبب قصة نشرها فً دٌسمبر 

كبار المسئولٌن بالتآمر  2008حسب التقارٌر، تتهم قصة نشرت فً دٌسمبر  -57

واالقتراع فً اللجنة االنتخابٌة على اؼتٌال إجناتوس موشانجوي، مدٌر التدرٌب 

ألنهم قد اشتبهوا فً تسرٌبه معلومات إلى الصحافة عن تزوٌر مزعوم 

 لالنتخابات الرئاسٌة المتنازع علٌها . 

تدعً التقارٌر الواردة بؤن السٌد/ وٌلؾ مبانجا الذي هو فً المنفى فً لندن -58
اجه السٌد/ وٌلؾ مبانجا مطلوب لمقال معاد للدولة". حسب التقارٌر، بٌنما ال ٌو

 االعتقال الفوري ، فإن األمر قد ٌكون عقبة أمام عودته إلى زٌمبابوي . 
 

من التقرٌر التاسع  158باء( وفقا لمقرر المجلس التنفٌذي المشار إلٌه فً الفقرة 
والعشرٌن عن أنشطة اللجنة األفرٌقٌة ووفًقا لصالحٌاتها كمقرر ة خاصة " للقٌام 

ظات العلنٌة حٌث ٌتم استرعاء انتباهها إلى انتهاكات للحق فً بإبداء المالح
حرٌة التعبٌر والوصول إلى المعلومات بما فً ذلك نشر البٌانات والبٌانات 
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الصحفٌة وتوجٌه المناشدات إلى الدول األعضاء لطلب اإلٌضاحات"، قامت 
قررة الخاصة، رئٌسة اللجنة األفرٌقٌة ، سعادة السٌدة أالبٌنً جانسو نٌابة عن الم

بتوجٌه رسائل إلى الدول األطراؾ المذكورة أعاله تبلؽها باالنتهاكات المزعومة 
( 30وتطلب منها الرد والقٌام باإلجراء التصحٌحً المناسب فً ؼضون ثالثٌن )

 ٌوًما من تارٌخ استالم رسائل المناشدة.
 .2011ماٌو  10جٌم( تم القٌام ببعث رسائل المناشدة فً 
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 المالحق

 49: جدول أعمال الدورة العادية الـ1الممحق 
 

 )جمسة عامة(: مراسم االفتتاح 1البند 
 )جمسة خاصة( : اعتماد جدول األعمال2البند 

 )جمسة خاصة( : تنظيم العمل3البند 

لمميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان  33ألنشطة التذكارية لالحتفال بالذكرى الـا :4البند 
 عامة()جمسة  والشعوب

 ) جمسة عامة( : وضع حقوق اإلنسان في أفريقيا5البند 

 بياف المجنة األفريقية حوؿ وضع حقوؽ اإلنساف والشعوب في القارة (  أ
 بيانات وفود الدوؿ ب( 
 صبلحيات الخاصة بحقوؽ اإلنساف الذات  بياف أجيزة االتحاد األفريقي ج( 
 الدوليةبياف المنظمات غير الحكومية  د(
 انات المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف بي ىػ(
 بيانات المنظمات غير الحكومية و(

 
  إلنسان والمنظمات غير : التعاون والعالقات مع المؤسسات الدولية لحقوق ا6البند 

 جمسة عامة()الحكومية 
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العبلقة بيف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب والمؤسسات الوطنية لحقوؽ  أ (
 اإلنساف 

 والمنظمات غير الحكومية التعاوف بيف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب ب(

 ( العبلقة مع المنظمات غير الحكومية1

 ( بحث طمبات المنظمات غير الحكومية لمحصوؿ عمى صفة المراقب2

 )جمسة عامة(: بحث تقارير الدول 7البند 
 أ( وضع تقديـ الدوؿ األطراؼ تقاريرىا 

 ب( بحث: 

 ( التقرير الدوري لبوركينافاسو1

 االشتراكية العظمىالشعبة ( التقرير الدوري لمجماىيرية العربية الميبية 2

 ( التقرير الدوري لجميورية ناميبيا3

 ( التقرير الدوري لجميورية أوغندا4

 )جمسة عامة( : تقارير أعضاء المجنة واآلليات الخاصة عن األنشطة8البند 
ئب الرئيس وأعضاء المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب تقديـ الرئيس ونا أ(

 تقاريرىـ 
 تقديـ اآلليات الخاصة لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب تقاريرىا: ب( 

 في أفريقيا االحتجازبشأف السجوف وظروؼ  ةالخاص ةالمقرر  (1
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 بشأف حقوؽ المرأة في أفريقيا  ةالخاص ةالمقرر   (2

النازحيف داخميًا والمياجريف و البلجئيف وطالبي المجوء المقرر الخاص بشأف   (3
 في أفريقيا

 حماة حقوؽ اإلنساف في أفريقياوضع بشأف  ةالخاص ةالمقرر   (4

 المقرر الخاص بشأف حرية التعبير والوصوؿ إلى المعمومات في أفريقيا  (5

 لجنة منع التعذيب في أفريقيا ةرئيس  (6

 جتمعات األصمية في أفريقيا رئيس مجموعة العمؿ بشأف وضع الشعوب/ الم  (7

رئيس مجموعة العمؿ بشأف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية في   (8
 أفريقيا

 مجموعة العمؿ بشأف عقوبة اإلعداـ ةرئيس  (9

 المسنيف والمعوقيف في أفريقيا حقوؽ رئيس مجموعة العمؿ بشأف (11

 لجنة حماية حقوؽ األشخاص المصابيف بفيروس نقص المناعة ةرئيس  (11
 البشرية 

انتياكات البيئة و رئيس مجموعة العمؿ بشأف الصناعات االستخراجية و   (12
 حقوؽ اإلنساف

 )جمسة خاصة(: : بحث9البند 
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المجتمعات األصمية في /تقارير البحث والدراسة لمجموعة العمؿ بشأف حقوؽ الشعوب ( أ
 أفريقيا إلى:

 جميورية كينيا (1

 جميورية الكونغو الديمقراطية  (2

 كونغوجميورية ال (3

 وثيقة بشأف الدراسة حوؿ مسألة عقوبة اإلعداـ في أفريقيا ب(

 رفع القضايا إلى المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب ج(

 ترشيح الخبراء لعضوية مجموعة العمؿ بشاف المسنيف والمعوقيف في أفريقيا د(

الصناعات  ترشيح الخبراء مف شماؿ أفريقيا لبلنضماـ إلى مجموعة العمؿ حوؿ ىػ(
 والبيئة وانتياكات حقوؽ اإلنساف في أفريقيا االستخراجية 

 )جمسة خاصة(: تقاريرال: بحث واعتماد 13البند 

 إلى جميورية موزمبيؽ  يةزيارات التعزيز الأ ( 

 ب( زيارة اآلليات الخاصة إلى 

 الجميورية التونسية  (1

 جميورية أنجوال (2

 )جمسة خاصة(: : بحث البالغات11البند 



5 

 

 )جمسة خاصة( : تقرير أمينة المجنة12ند الب

 )جمسة خاصة(:: بحث واعتماد 13البند 

 أ(  القرارات

 ب( المبلحظات الختامية حوؿ:

 التقرير الدوري لبوركينا فاسو -

 التقرير الدوري لمجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى -

 التقرير الدوري لجميورية ناميبيا -

 ر الدوري لجميورية أوغنداالتقري -

 )جمسة خاصة(لمجنة  53الدورة العادية الـ  انعقاد : تواريخ ومكان14البند 

 ) جمسة خاصة( : ما يستجد من أعمال15البند 

 ) جمسة خاصة(: اعتماد 16البند 

 49تقرير الدورة الػ أ (

 عف األنشطة 29تقرير الػال ب(

 عف األنشطة 31التقرير الػ  ج(

  49الختامي لمدورة العادية الػالبياف  د(
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 )جمسة عامة(: قراءة البيان الختامي ومراسم الجمسة الختامية 17البند 

 ) جمسة عامة( : مؤتمر صحفي18البند 
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 : أنشطة أعضاء المجنة األفريقية خالل الفترة الفاصمة بين الدورتين2الممحق 

 المجنة األفريقية ةرئيس – ريني أالبيني جانسو ةعضو المجنة الموقر   -أوال

 التقرير عن األنشطة كعضو المجنة ورئيستها أ ( 

في المؤتمر الوطني لممعيد  ةالرئيس تفي داكار، السنغاؿ شارك 2111ديسمبر  6في  -1
األفريقي لمحكـ والديمقراطية وحقوؽ اإلنساف في أفريقيا. خبلؿ ىذا المؤتمر قدمت 

ضع السياسي في إقميـ غرب عرضًا عف مسائؿ الحكـ في أفريقيا مف منظور الو 
المعياري الذي يربط الديمقراطية أبرزت اإلطار  ،أفريقيا الفرعي. في ىذا الصدد

 بحقوؽ اإلنساف 

مثمت الرئيسة المجنة األفريقية  ،في أديس أبابا، إثيوبيا 2111ديسمبر  9و  8في يومي  -2
االستراتيجية في إطار األنشطة الثبلثة المتعمقة بإطبلؽ ىندسة الحكـ األفريقية، 

إلى  23قمة حوؿ القيـ المشتركة المنعقدة مف ماألفريقية لحقوؽ اإلنساف والتحضير ل
 .2111يناير  31

في نياية المؤتمر، تمت التوصية بصفة خاصة بأف تقـو أجيزة تعزيز وحماية حقوؽ  -3
اإلنساف عمى المستوييف اإلقميمي والدولي وكذلؾ أعضاء المجتمع المدني وجميع 

، بزيادة مشاركتيا في عممية توعية يف المعنييف بتقوية فعالية سيادة القانوف البلعب
 ورفع وعي المواطنيف والفاعميف السياسييف.

شاركت الرئيسة في اجتماع لمخبراء  ،في نيروبي، كينيا 2111يناير  21إلى  19مف  -4
ف حوؿ الجمع بيف بروتوكوؿ واجادوجو المؤسس لممحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنسا
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والشعوب واألداة التي تـ بيا إنشاء المحكمة األفريقية لمعدؿ . وفي الواقع فإف االتحاد 
محكمة موحدة لمعدؿ  فيقررت الدمج بيف المؤسستيف  ،األفريقي بعد سنتيف تقريباً 

عادة النظر اء عمى طمب االتحاد األفريقي إلى إوحقوؽ اإلنساف. سعى االجتماع بن
وؿ الذي أعده بعض أعضاء المجتمع المدني ومكتب في محتوى مشروع البروتوك

 المستشار القانوني لبلتحاد األفريقي ومحامو االتحاد األفريقي

التبلحـ التي تسببت عف مشروع تـ التأكيد عمى خطورة مشكمة  ،في ضوء المناقشات -5
ت ذ اف بروتوكوؿ واجادوجو الذي أنشئالبروتوكوؿ في إطار الوضع الحالي إ

 2114دخؿ حيز التنفيذ منذ  بموجبو يقية لحقوؽ اإلنساف والشعوبالمحكمة األفر 
لمحكمة األفريقية لمعدؿ بينما لـ تصؿ ا 2116وأصبحت المحكمة نفسيا عاممة منذ 

ىذه المرحمة  2112تحاد األفريقي الصادر في ت وفقًا لمقانوف التأسيسي لبلالتي أنشئ
اكؿ فيما يتعمؽ بعدد قضاة بعد. إضافة إلى ذلؾ، فإف ىذا البروتوكوؿ يخمؽ مش

ر عقد مزيد مف االجتماعات بعد اجتماع . وىذا ىو ما بر  ة وتنظيميا الداخميالمحكم
 نيروبي.

في أديس ابابا، شاركت الرئيسة في القمة الثامنة عشرة  2111يناير  25إلى  23مف  -6
ية. عف أنشطة المجنة األفريق الرؤساء دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي وقدمت تقرير 

وشاركت في مداوالت لجنة الممثميف الدائميف والمجمس التنفيذي لبلتحاد األفريقي. في 
 عف أنشطة المجنة األفريقية. 29قدمت التقرير الػ ،ىذا السياؽ

شاركت الرئيسة في مؤتمر  ،في أديس أبابا، إثيوبيا 2111يناير  26و  25في يومي  -7
المؤتمر الذي عقد عمى ىامش جيماؾ )موضوع الجنسيف ىو أجندة حممتي( وىو 
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لرؤساء الدوؿ والحكومات حوؿ موضوع : "ما ىي تحديات تغير  المناخ  18القمة  الػ
نوقشت عدة موضوعات ىامة خبلؿ ىذا المؤتمر . وأجرى أعضاء  .االجتماعي"؟

جيماؾ المناقشات حوؿ المسائؿ المرتبطة باألوضاع السياسية في كوت ديفوار 
وا أيضًا ضرورة مشاركة المرأة في عمميات حفظ السبلـ وفي وشماؿ أفريقيا وناقش

 المفاوضات عمى تسوية النزاعات.

جندة المواضيعية لمجنة األفريقية األبرر اىتماـ الرئيسة المشاركة في مؤتمر جيماؾ كوف  -8
بشأف حقوؽ المرأة في صميـ اىتمامات جيماؾ عمى أعمى المستويات وفي صمب 

إلى لتشمؿ خبرتيا وسيع ست بحاجة المجنة األفريقية إلى تموضوع المؤتمر. وعميو أح
جراء المناقشات ح عماؿ حقوؽ وؿ التحديات التي تعترض فعالية وا  ىذا البرنامج وا 

 المرأة في أفريقيا.

، شاركت الرئيسة في زيارة مشتركة إلى الكاميروف بوصفيا 2111فبراير  7إلى  1مف  -9
في الكاميروف مع زميمتيا السيدة لوسي عضو المجنة المسؤولة عف حقوؽ اإلنساف 

المقررة الخاصة بشأف وضع حماة حقوؽ اإلنساف في أفريقيا. واختتمت  ،وساجبوأ
ىذه الزيارة التي تـ القياـ بيا بناء عمى طمب مف الكاميروف، ببياف صحفي شرح 

نساف العاـ في ىذا البمد وخاصة اإلنجازات والتحديات في ىذا اإلوضع حقوؽ 
قامت الرئيسة بصياغة توصيات تمييدية سيتـ تضمينيا في  ،في نياية الزيارة .الشأف

 تقرير البعثة.

السنغاؿ وبدعـ مالي مف منظمة مبادرة  ،فبراير في داكار 14و  13في يومي  -11
ريف السيدة سوياتا مايجا والسيدة كاثقامت الرئيسة مع زميمتييا ، المجتمع المفتوح
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 31كرى الػامت يوميف تحضيرا لبلحتفاؿ بالذدوبي أتوكي بإجراء جمسة عمؿ د
بتحديد األنشطة التي يتـ القياـ بيا خبلؿ ىذه الجمسة مف  تانلمميثاؽ األفريقي وتمك  

. في نفس السياؽ، تـ وضع 48وفقًا لبلختصاصات التي أعدت خبلؿ الدورة الػ
مشروع خطة عمؿ وتشكيؿ لجنة عممية ولجنة تنظيمية لؤلحداث المذكورة. تمت 

يا مع زميمتيا في نيروبي ، كين 2111أبريؿ  13و  12،  11متابعة المناقشات في 
 .كاثريف دوبي أتوكي

 

شاركت الرئيسة في الدورة االستثنائية التاسعة  2111مارس  3فبراير إلى  23مف  -11
مت المجنة األفريقية قا ،، جامبيا. خبلؿ ىذه الدورةؿلمجنة األفريقية المنعقدة في بانجو 

بحث المجنة أيضا وضع حقوؽ و . 2111تنفيذ ميزانيتيا السنوية لعاـ نامج بشرح بر 
بنيف  اإلنساف في القارة وخاصة في البمداف التالية : تونس، ليبيا، الجزائر، مصر، 

وكوت ديفوار. شيدت كؿ ىذه البمداف التي خضعت لمتحميؿ تغييرات جذرية في 
ف المسالة الحاسمة المتكررة الذكر أ، يجدر بلمحكـ. إلى جانب ذلؾ السياسية أنظمتيا

 ال تتعمؽ فقط بالتغيير الديمقراطي ولكف أيضا وبصفة خاصة باالنتخابات.

شاركت الرئيسة في مؤتمر حوؿ  ،في ليمونجوي ، مبلوي 2111مارس  11-9مف  -12
تعزيز المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب وكاف اليدؼ ىو البحث عف سبؿ 

ىذه المحكمة الحديثة وجعميا فعالة مف حيث حماية حقوؽ  وسائؿ دعـ وتعزيز
 اإلنساف في أفريقيا. اجتمعت ىيئتا مكتبي المجنة والمحكمة عمى ىامش ىذا المؤتمر.
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نظاـ اإلقميمي لحماية حقوؽ اإلنساف الفي ىذه المناسبة، قدمت الرئيسة عرضًا عف   -13
سنة  25يقية خبلؿ الػ في أفريقيا. في ىذا العرض، شرحت إنجازات المجنة األفر 

الماضية كجياز رائد لتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف مؤكدة دورىا في سياؽ التكامؿ 
 الضروري بينيا وبيف المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب.

وبوصفيا عضو المجنة المسؤولة عف تعزيز حقوؽ  2111أبريؿ  9إلى  1مف  -14
ة، قامت الرئيسة ببعثة إلى ىذا البمد برفقة اإلنساف في جميورية الكونغو الديمقراطي

ريف ، السيدة كاثزميمتيا سويا مايجا، المقررة الخاصة بشأف حقوؽ المرأة في أفريقيا
في أفريقيا، السيدة  االحتجازدوبي أتوكي المقررة الخاصة بشأف السجوف ومراكز 

قيا والسيدة المقررة الخاصة بشأف وضع حماة حقوؽ اإلنساف في أفري ،لوسي أسواجبو
ابو سيمفي كيتيسي ، رئيسة مجموعة العمؿ بشأف عقوبة اإلعداـ، ومحمد بشير زين

 الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية.رئيس مجموعة العمؿ بشأف  ،خمؼ اهلل

إف ىذه الزيارة التي تـ القياـ بيا بناء عمى طمب جميورية الكونغو الديمقراطية كاف  -15
تعزيز الميثاؽ والتأكد مف متابعة التوصيات التي  ،أمور أخرىمف بيف  ،اليدؼ منيا

والتاسعة والعاشرة التي عرضتيا جميورية  ةتمت صياغتيا إثر بحث التقارير الثامن
لمجنة األفريقية. اختتمت الزيارة بإصدار  48الكونغو الديمقراطية عمى الدورة العادية الػ

اف في ىذا البمد مع التأكيد عمى بياف صحفي استعرض الوضع العاـ لحقوؽ اإلنس
عبلف التقدـ المح قوانيف تشمؿ تجريـ التعذيب والقضاء رز في السياؽ االجتماعي وا 

عمى العمؿ القسري ومواصمة بحث القانوف حوؿ  التوازف والتحديات التي ينبغي 
عقوبة اإلعداـ. سيتـ إعادة إنتاج التوصيات  لغاءمعالجتيا بما في ذلؾ مقاومة إ

 يدية التي تمت صياغتيا في نياية الزيارة في تقرير البعثة.التمي
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لمجنة  41أبريؿ في بانجوؿ، جامبيا وتمييدًا لمدورة العادية الػ 27إلى  25مف  -16
األفريقية، شاركت الرئيسة في منتدى المنظمات غير الحكومية الذي نظمو المركز 

ت في ىذا المنتدى ارك. شحقوؽ اإلنسافلمديمقراطية والدراسات الخاصة ب األفريقي
ميو العادة منذ إنشاء المنتدى. وكاف لمرئيسة شرؼ إلقاء كممة وفقًا لما جرت ع

افتتاحية في المنتدى حيث انتيزت الفرصة لتذكير منظمات المجتمع المدني بالدور 
الجوىري التي يتعيف عمييا القياـ بو وضرورة مساىماتيا في تحقيؽ المجنة األفريقية  

 فيما يتعمؽ بتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف.اإلنجازات 

بالدوؿ األطراؼ التي خبلؿ الفترة الفاصمة بيف الدورات، ظمت الرئيسة عمى اتصاؿ  -17
لمجنة األفريقية. فضبل عف ذلؾ، واصمت إلى جانب  48شاركت في الدورة العادية الػ

ثاؽ األفريقي لممي 31أمانة المجنة األفريقية مراقبة التحضيرات لبلحتفاؿ بالذكرى الػ
لحقوؽ اإلنساف والشعوب. شاركت في المناقشات التي أدت إلى تصور االستراتيجية 

بدعـ  2111أبريؿ  27و  26األفريقية لحقوؽ اإلنساف وىي وثيقة تـ تصديقيا يومي 
مستمر مف مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاوف مع األطراؼ األخرى المعنية بيذه 

 المسألة.

األنشطة كرئيسة لجنة حماية األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة  التقرير عنأ ( 
 المتعرضين لخطر  اإلصابة بهذا الفيروساألشخاص البشرية/ اإليدز و 

شاركت الرئيسة في ورشة عمؿ توجييية ألعضاء  2111يناير  18و  17في يومي  -18
ناعة المجنة األفريقية حوؿ حماية حقوؽ األشخاص المصابيف بفيروس نقص الم

المتعرضيف لخطر  اإلصابة بيذا الفيروس. نظمت األشخاص البشرية/ اإليدز و 
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ورشة العمؿ ىذه المجنة األفريقية وأمانة البرنامج المشترؾ لؤلمـ المتحدة المعني 
لتعمـ ومناقشة وفيـ ىو إتاحة الفرصة ألعضاء المجنة  باإليدز. وكاف اليدؼ

لقانونية المتعمقة بفيروس نقص المناعة البشرية التطورات العممية والطبية والوبائية وا
فيروس نقص المناعة البشرية وحقوق والمسائؿ الضرورية المتصمة بموضوع: "

المجنة التي شكمت  ىذه " وكانت أيضًا فرصة لمناقشة خطط تنفيذ صبلحياتاإلنسان
 حديثاً 

ات مع الشركاء خبلؿ الفترة الفاصمة بيف الدورات، قامت الرئيسة بالتدابير والمشاور  -19
المعنييف ببناء قدرة المجنة عمى العمؿ. وفي ىذا الصدد، تـ توقيع مذكرة تفاىـ مع 
منظمة غير حكومية لجنوب أفريقيا لتقديـ المساعدة القانونية لمجنة مبادرة تنمية 

وتـ وضع خطة عمؿ بالتعاوف مع برنامج األمـ  2111حقوؽ اإلنساف في نوفمبر 
 ني باإليدز.المتحدة المشترؾ المع

قامت منظمة غير حكومية لجنوب أفريقيا باسـ مبادرة تنمية ، 2111نوفمبر  26في  -21
حقوؽ اإلنساف والعيادة القانونية لجامعة دار السبلـ باسترعاء االنتباه إلى انتياكات 

وخاصة الحؽ في السرية فيما حقوؽ المصابيف بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز 
لمصدؽ طبيًا عف اإلصابة بالفيروس. ولتعزيز ىذا الطمب والتأكد مف يتعمؽ بالتقرير ا

اإليضاحات حوؿ انتياكات فييا تطمب  2111أبريؿ  31كتبت رسالة في  ،الحقائؽ
 اإلجراءات العاديةطريؽ حقوؽ اإلنساف ىذه. سممت الرسالة ألمينة المجنة لبعثيا مف 

أن حقوق المسنين والمعوقين في التقرير عن األنشطة كعضو في مجموعة العمل بش ب (
 أفريقيا
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وبدعوة مف األمـ المتحدة في نيويورؾ ، شاركت  2111أبريؿ  21إلى  18مف  -21
الرئيسة في الدورة العادية األولى لمجموعة العمؿ الموسعة العضوية حوؿ حقوؽ 

بالتعاوف مع جميع  القياـ،ومف المياـ الرئيسية المسندة إلى ىذه المجموعة  .المسنيف
خبلؿ  .جدوى إعداد مشروع أداة قانونية محددة لممسنيف، ببحث صحاب المصمحةأ

في ىذا المجاؿ واآلليات التي تـ  القانوف األفريقي المداوالت قدمت عرضًا عف وضع
إنشاؤىا واإلنجازات التي تحققت في حماية المسنيف وأوجو القصور التي تمت 

 مبلحظتيا.

شاركت الرئيسة في المناقشات مجموعة العمؿ  ،خبلؿ الفترة الفاصمة بيف الدورات -22
 حوؿ مشروع البروتوكوؿ الخاص بحقوؽ المسنيف.

 عضو المجنة الموقر مومبا ماليال -ثانيا

 أ ( التقرير عن األنشطة كنائب الرئيس وعضو هيئة المكتب

، قاـ نائب الرئيس بقيادة وفد مف أعضاء 2111نوفمبر إلى أو ديسمبر  29مف  -23
األمانة إلى خموة نظميا تحالؼ إيباس في نيروبي، كينيا. وكاف  المجنة وعاممي

اليدؼ مف الخموة ىو توعية المجنة األفريقية بمختمؼ جوانب وفيات األميات 
واإلجياضات غير اآلمنة وحقوؽ اإلنساف. حضر الخموة الممارسوف الطبيوف 

 واالكاديميوف وممثمو المحكمة األفريقية والمنظمات غير الحكومية.

رئيس المجنة األفريقية في اجتماع  نائب  ، شارؾ2111يناير  28و  27في يومي  -24
 المجمس التنفيذي لبلتحاد األفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا
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المجنة األفريقية مؤتمر رؤساء  ، حضر نائب رئيس 2111يناير  31إلى  29مف  -25
مشترؾ بيف ىيئتي  واجتماعحكومات االتحاد األفريقي في أديس أبابا ، إثيوبيا دوؿ و 

مكتبي المجنة األفريقية والمحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب عمى ىامش ىذه 
 القمة.

 التقرير عن األنشطة كعضو المجنةب( 

مائدة ملشارؾ عضو المجنة ماليبل في اجتماع  ،، في لوساكا2111فبراير  3في  -26
ظمو منتدى المنظمات غير المستديرة لممحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب ن

 الحكومية المعنية بحقوؽ اإلنساف في زيمبابوي كجية مختصة لمجنوب األفريقي
لتحالؼ المحكمة األفريقية جنبا إلى جنب مع مبادرة األلفية لمنساء األفريقيات ، زامبيا 
وقدـ عضو المجنة ماليبل عرضًا حوؿ العبلقات بيف المحكمة األفريقية والمجنة 

 ة.األفريقي

، شارؾ عضو المجنة ماليبل في الدورة االستثنائية 2111مارس  3فبراير إلى  23مف  -27
مف بيف أمور  ت،التاسعة لمجنة األفريقية المنعقدة في بانجوؿ، جامبيا والتي بحث

 التقارير والببلغات العالقة وأوضاع حقوؽ اإلنساف في شماؿ وغرب أفريقيا. ،أخرى

عضو المجنة ماليبل في المؤتمر حوؿ تعزيز ، شارؾ 2111مارس  11إلى  9مف  -28
: "البذور الواعدةالمنعقدة في ليمونجوي مبلوي وقدـ ورقة عنوانيا  ةالمحكمة األفريقي

 ."العبلقة بيف المحكمة األفريقية والمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب

ع ، شارؾ عضو المجنة ماليبل في اجتماع مائدة مستديرة م2111مارس  21في  -29
 منظمة تعرؼ بػ"أصدقاء موليؾ" حوؿ الصحة وحقوؽ اإلنساف لممجموعات الميمشة
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البيئة وانتهاكات  ،رئيس مجموعة العمل لمصناعات االستخراجيةالتقرير عن األنشطة كج( 
 حقوق اإلنسان في أفريقيا

لمجنة األفريقية المنعقدة في  46تـ منح ىذه الصبلحية خبلؿ الدورة العادية الػ  -31
وىدؼ ىذه اآللية الخاصة كما ورد في  2111نوفمبر  25 -11ؿ، جامبيا مف بانجو 

 ئت بموجبو ىو:شالقرار الذي أن

ثر الصناعات االستخراجية في أفريقيا في سياؽ الميثاؽ األفريقي لحقوؽ بحث أ (1
 ؛اإلنساف والشعوب

بحث المسائؿ المحددة التي تتعمؽ بحؽ جميع الشعوب في التصرؼ بحرية في  (2
 ؛في بيئة عامة مرضية ومواتية لتنميتياردىا الطبيعية ومواثروتيا 

إجراء األبحاث حوؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف والشعوب مف قبؿ فاعميف غير  (3
 ؛تابعيف لمدولة في أفريقيا

رد مف جميع المصادر ذات الصمة واطمب وجمع واستبلـ وتبادؿ المعمومات والم (4
حوؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف  بما في ذلؾ الحكومات، المجتمعات والمنظمات

 مف قبؿ فاعميف غير تابعيف لمدولة؛

ؤولية الممكنة لمفاعميف غير التابعيف لمدولة عف سمإببلغ المجنة األفريقية بال (5
 الشعوب بموجب صبلحياتيا الحمائية؛انتياكات حقوؽ اإلنساف و 
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 ة التوصيات والمقترحات الخاصة باإلجراءات واألنشطة المناسبة لمنعصياغ (6
انتياكات حقوؽ اإلنساف والتعويض عنيا مف قبؿ الصناعات االستخراجية في 

 ؛أفريقيا

ات المانحة والمنظمات غير الحكومية لجمع األمواؿ ألنشطة سالتعاوف مع المؤس (7
 مجموعة العمؿ

  2111في نوفمبر  ةإعداد تقرير شامؿ يقدـ إلى المجنة األفريقي (8

. ومف المقرر در عيا األوؿ نظرًا لندرة المواجتماحتى اآلف، لـ تعقد مجموعة العمؿ ا -31
 لوضع برنامج عممو. 2111اآلف عقد ىذا االجتماع في لوساكا، زامبيا في يوليو 

 

 

 التقرير عن األنشطة كعضو في مجموعة العمل بشأن عقوبة اإلعدام في أفريقيا د(

وكعضو في مجموعة العمؿ بشأف عقوبة اإلعداـ، حضر  2111مارس  27-24مف  -32
و المجنة األفريقية االجتماع الخامس لمجموعة العمؿ بشاف عقوبة اإلعداـ في عض

االجتماع الستكماؿ وثيقة مجموعة العمؿ  ، جنوب أفريقيا. نظـجوىانسبرجأفريقيا في 
 لمجنة. 49حوؿ دراسة مسألة عقوبة اإلعداـ في أفريقيا لتقديميا إلى الدورة العادية الػ 

المصابين بفيروس األشخاص ضو في لجنة حماية حقوق عالتقرير عن األنشطة ك ىػ(
 لمتعرضين لإلصابة بالفيروساألشخاص انقص المناعة البشرية و 
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، شارؾ عضو المجنة ماليبل في اجتماع توجيو لمجنة 2111يناير  18-17 يومي في -33
األشخاص المصابيف بفيروس نقص المناعة البشرية و  األشخاص حماية حقوؽ

االجتماع األوؿ  ىدؼ الفيروس عقد في دكار، السنغاؿ وكافالمتعرضيف لئلصابة ب
 المجنة.ىو إعداد جدوؿ أعماؿ لجميع الخبراء األعضاء في المجنة مع أعضاء 

 عضو المجنة الموقرة دوبي أتوكي -ثالثا

 التقرر عن األنشطة كعضو المجنة األفريقية أ (

شروع المساءلة المجنة أتوكي ندوة نظميا م عضو حضرت، 2111نوفمبر  24في  -34
ؼ الندوة ىو تعزيز عف الحقوؽ االجتماعية واالقتصادية في الجوس نيجيريا وكاف ىد

س. وتحسيف فرص وصوؿ المواطنيف إلى العدالة في والية الجو  محاكـ الجنحنزاىة 
 الخبلفات. قدمت ورقة حوؿ آليات بديمة لتسوية

عيد النيجيري ، دعيت عضو المجنة أتوكي مف قبؿ الم 2111نوفمبر  26في  -35
قدمة في الجوس، نيجيريا لحضور ورشة عمؿ حوؿ حقوؽ تلمدراسات القانونية الم
صبلحيات المجنة واآلليات و  ًا حوؿ اعتماد الميثاؽ األفريقياإلنساف. قدمت عرض

 المختمفة التي تـ إنشاؤىا لتفعيؿ صبلحيات المجنة.

عمؿ حوؿ حضرت عضو المجنة أتوكي ورشة ال ،2111نوفمبر  31- 28مف  -36
وؽ اإلنساف" في قمقاربة لح ":اإلجياض والحد مف وفيات األميات في أفريقيا"

منظمة دولية غير حكومية معنية  ويباس وىإنيروبي، كينيا. نظمت ورشة العمؿ 
إلنجابية وكاف اليدؼ الرئيسي لورشة العمؿ ىو استعراض ابالحقوؽ الجنسية و 

عزيز الحقوؽ الجنسية واإلنجابية لممرأة الوضع الراىف واإلنجازات التي تحققت في ت
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في ضوء البروتوكوؿ المرفؽ بالميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب والمتعمؽ 
 بحقوؽ المرأة في أفريقيا.

، حضرت عضو المجنة أتوكي اجتماعا في داكار 2111فبراير  15-14في يومي  -37
المجنة األفريقية وكاف  بالتعاوف مع نظمتو مبادرة المجتمع المفتوح لشرؽ أفريقيا

العتماد تفاالت بالذكرى الثبلثيف حستراتيجيات لبلااليدؼ إلى إعداد االجتماع ي
الميثاؽ األفريقي. خبلؿ االجتماع، يتوقع وضع خطة عمؿ وطرؽ تنفيذىا وكذلؾ 

 أصحاب المصمحة.ر مختمؼ اتحديد أدو 

ناقشت الدورة و يقية شاركت عضو المجنة أتوكي في الدورة االستثنائية لمجنة األفر  -38
يتـ االنتياء مف بحثيا خبلؿ الدورة لـ ميزانية المجنة والمسائؿ العالقة األخرى التي 

 وبحثت أيضًا الببلغات المتبقية. 48العادية الػ

تفاؿ بالذكرى ححضرت اجتماعا تحضيريا آخر بشأف اال ،أبريؿ 13و 12في يومي  -39
 داكاروكاف االجتماع متابعة الجتماع  الثبلثيف لمميثاؽ األفريقي في نيروبي، كينيا

وكاف يرمي إلى تقييـ التقدـ المحرز ووضع مزيد مف االستراتيجيات الحتفاؿ ناجح 
 بالذكرى الثبلثيف لمميثاؽ.

 التقرير عن األنشطة كرئيسة لجنة منع التعذيب في أفريقيا ب(

كة إلى مشتر  يةقامت عضو المجنة أتوكي بزيارة تعزيز  ،2111ديسمبر  21-14مف  -41
زارت السجوف  ،الجزائر مع عضوي المجنة مايجا وكاتيسي. خبلؿ ىذه البعثة

اء في المجتمع المدني أىمية كر مطات والشوتسييبلت االحتجاز وأبرزت لمختمؼ الس
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استخداـ المبادئ الواردة في خطوط جزيرة روبيف التوجييية في جيودىا لمنع 
 التعذيب.

 لغاءو المجنة أتوكي في ورشة عمؿ حوؿ إيناير، شاركت عض 25و  24في يومي  -41
الدولية ومنتدى  ، زيمبابوي ونظمتيا منظمة العفو عقوبة اإلعداـ عقدت في ىراري

عقوبة  لغاءىراري بيدؼ رئيسي ىو الحممة وكسب التأييد إل -منظمة حقوؽ اإلنساف
اء نب( والوبة القاسية وغير اإلنسانيةاإلعداـ )التي تعتبر دوليًا شكبًل مف أشكاؿ العق

يف لدعـ لتأثير عمى أصحاب المصمحة الرئيسيعمى االستراتيجيات التي ترمى إلى ا
عقوبة اإلعداـ في الدستور الجديد لزيمبابوي. شارؾ في ورشة  لغاءالدعوة إلى إ

عقوبة لغاء العمؿ أعضاء المنظمات غير الحكومية التي تقوـ بالحممة مف أجؿ إ
الدستورية البرلمانية لزيمبابوي والقادة التقميديوف اإلعداـ وممثمو لجنة االختيار 

ممجتمع آخروف لكومة الوحدة الزيمبابوية وقادة واألمناء القانونيوف لؤلطراؼ الثبلثة لح
عقوبة  لغاءإت في ورشة العمؿ كميسر وقدمت عرضًا حوؿ اتجاىات كر المدني. شا

 الصدد حتى اآلف.اإلعداـ في أفريقيا وقصص النجاح التي تـ تسجيميا في ىذا 

بوتي، فبراير، قامت عضو المجنة أتوكي بتوجيو نداء عاجؿ إلى رئيس جي 21في  -42
ثر وفاة السيد عبد اهلل محمد عبد اهلل في السجف فخامة السيد إسماعيؿ جولي إ

نيـ يتعرضف لخطر ة الذيف يقاؿ إواعتقاؿ واحتجاز بعض مسؤولي حزب المعارض
 ي عمى ىذا النداء.مستمؽ حتى اآلف أي رد ر لسيئة. لـ تالتعذيب والمعاممة ا

حقوؽ اإلنساف الذي سبؽ الدورة  اتأبريؿ خبلؿ اجتماع منتدى منظم 26في  -43
ؽ لمنع المطماعية حوؿ "تحقيؽ المجنة أتوكي مناقشة جمالحالية، ترأست عضو ا
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لمتعذيب في أفريقيا" وقد نظمت المناقشة بصورة مشتركة بيف منظمتي حماية حقوؽ 
المصابيف بفيروس نقص المناعة البشرية واألشخاص المتعرضيف لخطر  األشخاص

ودور المجة اإلصابة بو وتركزت المناقشات عمى وضع التعذيب في أفريقيا وأثره 
مو المنظمات غير ثملمتعذيب . وقدـ ممعايير المنع المطمؽ األفريقية في تطبيؽ 

ي تقديـ األدلة عمى حاالت ور الخبراء الطبييف فدالحكومية المشاركة العروض حوؿ 
بالتعذيب وتقديـ  ائؽ الخاصةثو تأىيؿ ضحايا التعذيب والإعادة التعذيب ودو مراكز 

عادة تأىيميـ.  العبلج لمناجيف مف التعذيب وا 

عة خاصة ميمتو بالسجوف جنة أتوكي إلى تسييؿ مناقشة مجمو دعيت عضو الم -44
منتدى المنظمات غير  أبريؿ خبلؿ 26وظروؼ االحتجاز في أفريقيا أجريت في 

ع التعذيب في نيف عمؿ لجنة مكر شرح لممشالتالحكومية. أتاحت ليا المناقشة الفرصة 
منع التعذيب في أفريقيا وكيؼ يمكف تشجيع الشركاء في إلى أفريقيا وجيودىا الرامية 

المجتمع المدني مف العمؿ مع الجنة والمساىمة في عمميا وعمؿ المجنة األفريقية 
استعرض المشاركوف في المناقشة أيضًا وضع التعذيب في بعض البمداف  .بأكمميا

األفريقية والتطورات اإليجابية والتحديات التي تـ تسجيميا خبلؿ الفترة الفاصمة بيف 
 الدورات وقدمت التوصيات حوؿ طرؽ تحسيف الوضع.

أبريؿ، دعيت عضو المجنة إلى رئاسة مداوالت ندوة حوؿ الحاجة إلى  28في  -45
حماية الفعالة لمضحايا ومكافحة اإلفبلت مف العقوبة عمى االنتياكات الخطيرة ال

مديكو القانونية ووحدة  OMCTلحقوؽ اإلنساف اشتركت في تنظيـ الندوة منظمة 
وشارؾ فييا ممثمو المنظمات غير الحكومية والخبراء في  REDRESSة والمستقم

رىا عمى مكافحة ماية الشيود وأثدوة، أبرزت أىمية حخبلؿ الن .مجاؿ حماية الشيود
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لمجنة األفريقية بخصوص ىذه المسألة كما وردت بة اإلفبلت مف العقوبة وقدمت مقار 
 في قواعد أإجراءاتيا وخطوط جزيرة روبيف التوجييية.

خبلؿ الفترة الفاصمة بيف الدورات، طمبت عضو المجنة أتوكي اإلذف بالقياـ بأنشطة  -46
دى حكومات موريتانيا، الجابوف، غينيا االستوائية، التعذيب ل ية بشأف منعتعزيز 

الكاميروف، زامبيا وجميورية الكونغو الديمقراطية. ال تزاؿ ردود ىذه الحكومات 
 منتظرة

 التقرير عن األنشطة كمقررة خاصة بشأن السجون وظروف االحتجاز ج(

يورية إلى الجم يةة بزيارة تعزيز ص، قامت المقررة الخا2111ديسمبر  21- 14مف  -47
الجزائرية برفقة عضوي المجنة مايجا وكاتيسي وزارت السجوف وزنزانات الشرطة في 
البمد بغية تقييـ التزاميا بالمعايير الدولية وقدمت توصيات بشأف اليفوات التي تمت 

ؤولوف سة، أجرت المحادثات مع كبار المسؤوليف بمف فييـ المر مبلحظتيا. خبلؿ الزيا
الحتجاز مراكز اف الحقائب ذات الصمة بالسجوف خاصة و يشغمو  فالذي الحكوميوف

 عامة. وأجرت المشاورات أيضًا مع منظمات المجتمع المدني ذات الصمة.

، حضرت المقررة الخاصة مؤتمرا داـ ليـو واحد في واشنطف 2111أبريؿ  18في  -48
ف األمريكية، كمية واشنط الجامعة حوؿ الزيارات إلى مراكز االحتجاز نظمت المؤتمر
لزيارة ىو معالجة الدور الحاسـ لمقانوف واتحاد منع التعذيب وكاف اليدؼ منو 

تسييبلت االحتجاز في مختمؼ أماكف العالـ لضماف تطبيؽ الضمانات لممحتجزيف. 
ياسة، سشارؾ في المؤتمر خبراء بارزوف بمف فييـ حممة الصبلحيات، صناع ال

ممارسوف مف مختمؼ أنحاء العالـ لواالمنظمات غير الحكومية، العمماء  ،المحاموف
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قامة إلى لتحميؿ التحديات الرئيسية التي تواجو الزيارات  أماكف االحتجاز اليـو وا 
دوج كرئيسة لجنة منع التعذيب توطيد التعاوف. دعيت بوصفيا المز  القنوات مف أجؿ

 التصورومقررة خاصة بشأف السجوف وأماكف االحتجاز في أفريقيا، إلى تقديـ 
 والمجموعات المستضعفة. يقي لمزيارات إلى أماكف االحتجازاألفر 

ة لمجنة كر قررة الخاصة في بعثة تعزيزية مشت، شاركت الم2111أبريؿ  9-1مف  -49
األفريقية إلى جميورية الكونغو الديمقراطية بوصفيا المقررة الخاصة بشأف السجوف 

ع وزير العدؿ وأماكف االحتجاز في أفريقيا. خبلؿ البعثة، أجرت المشاورات م
والعامميف اإلدارييف لمسجوف ومراكز االحتجاز في جميورية الكونغو الديمقراطية. 
زارت السجف المركزي في ماكارا وىو أكبر سجف في كنشاسا وكذلؾ السجف العسكري 
في ندولو. تحدثت في ىذيف السجنيف إلى السمطات حوؿ مسائؿ االزدحاـ ، سوء 

ة في مقاطعتي لينجواال الحتجاز لمشرطكزي امر  زارتالحبس. و  اتالتغذية وطوؿ فتر 
وكيتامبو في كنساشا حيث قدمت توصيات حوؿ ضرورة االلتزاـ التاـ مف قبؿ ضباط 

ت إطبلؽ سراح التحقيقات وأمن  إجراء  لبلحتجاز قبؿ أقصى ساعة كحد 48الشركة بػ
مة جميورية ىذا الحد. ىنأت المقررة الخاصة حكو  ـتجاوز احتجازى فجزيف الذيتحالم

الكونغو الديمقراطية عمى اعتماد قانوف مكافحة التعذيب وكذلؾ قانوف القضاء عمى 
 البرلماف مؤخرًا. ىماالعمؿ القسري المذيف أجاز 

أبريؿ، ترأست المقررة الخاصة ورشة عمؿ حوؿ إدارة نزالء السجوف في  26في  -51
سجوف في أفريقيا. أفريقيا واجتماع لمتخطيط االستراتيجي بشأف تدخبلت إصبلح ال
 ؽحماية حقو  منظمةنظمت ورشة العمؿ في سياؽ مذكرة التفاىـ الموقعة بيف 

تدخبلت  ؿو ية حقابيف بفيروس نقص المناعة البشرية والمجنة األفريصماألشخاص ال
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ة لمقياـ بالتدخبلت الفعالة مبادرة تدعميا خدمات السجوف األلماني -إصبلح السجوف
ع و ر مؿ إثر استكماؿ الجزء األوؿ لممشنظمت ورشة الع تدامة في شكؿ جنائي.سمال

وقد شمؿ تقييـ الممارسات واألوضاع في بمداف رائدة مختارة ىي زامبيا، نيجيريا، 
 كينيا، جميورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

 

 
 

 عضو المجنة الموقر موسى نجاري بيتاي -رابعا

 التقرير عن األنشطة كعوض المجنة أ (

، شارؾ عضو المجنة بيتاي في خموة دامت 2111فمبر إلى أوؿ ديسمبر نو  29مف  -51
لثبلثة أياـ ألعضاء المجنة وعاممي أمانة المجنة وكاف موضوعيا "اإلجياض والحد 

مقاربة لحقوؽ اإلنساف" عقدت الخموة في نيروبي  :مف وفيات األميات في أفريقيا
بشأف حقوؽ المرأة في  ةالخاص ةإيباس بالتعاوف مع المقرر  -ونظميا تحالؼ أفريقيا

أفريقيا. وكاف اليدؼ الرئيسي ىو، مف بيف أمور أخرى، استعراض الوضع الراىف 
واإلنجازات في تعزيز الحقوؽ الجنسية واإلنجابية لممرأة في ضوء البروتوكوؿ المرفؽ 

 بالميثاؽ األفريقي والمتعمؽ بحقوؽ المرأة في أفريقيا.

و المجنة بيتاي في اجتماع لجنة الممثميف ، شارؾ عض2111يناير  31-24مف  -52
 18الدائميف حوؿ مقترحات ميزانيات أجيزة االتحاد األفريقي والدورة االستثنائية  الػ 

الدوؿ والحكومات في أديس أبابا، إثيوبيا  لرؤساء 16الػ القمةلممجمس التنفيذي وكذلؾ 
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عممية تعييف . عمى ىامش ىذه االجتماعات، قاـ عضو المجنة بيتاي بمتابعة 
نقص المزمف في عدد عاممي المجنة األفريقية الالعامميف لمجنة األفريقية في ضوء 

 وخاصة الموظفيف القانونييف.

، حضر عضو المجنة بيتاي الدورة االستثنائية 2111مارس  3فبراير إلى  22مف  -53
ائؿ نوقشت عدد مس ،في بانجوؿ، جامبيا. خبلؿ ىذه الدورة ةالتاسعة لمجنة األفريقي

ا في ذلؾ بياف مممحة تتعمؽ بحقوؽ اإلنساف واعتمدت اإلجراءات حوؿ ىذه المسائؿ ب
حوؿ وضع حقوؽ اإلنساف في شماؿ أفريقيا والقرارات حوؿ جميورية مصر العربية، 

 جميورية كوت ديفوار، الجميورية التونسية والجماىيرية العربية الميبية.

مناقشات خبلؿ منتدى المنظمات غير شارؾ عضو المجنة بيتاي أيضًا في بعض ال -54
في بانجوؿ،  2111أبريؿ  27-25الحكومية التي سبقت دورة المجنة األفريقية مف 

 جامبيا.

 التقرير عن األنشطة كرئيس مجموعة العمل بشأن الشعوب/ المجتمعات األصمية ب(

اة إثر النداء العاجؿ الموجو إلى رئيس جميورية تنزانيا المتحدة بخصوص وضع الرع -55
مف قبيمة المساي في لوليوندو، ردت الحكومة التنزانية بصورة مفصمة عمى النداء 

في  اتنزانيإرساؿ مذكرة شفيية إلى حكومة بي وؿ المسألة وقاـ عضو المجنة بيتاح
عف تقدير جيود الحكومة في التحقيؽ  وأبمغ بتمقي الرد وأعرب 2111ديسمبر  22

في المذكرة الشفيية ىذه، طمب مف الحكومة في االتيامات التي وردت في النداء. 
 إلى تنزانيا. يةدعوة مجموعة العمؿ لمقياـ بزيارة تعزيز مرة أخرى 
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ميورية ، وجو عضو المجنة بيتاي نداء عاجبل إلى رئيس ج2111يناير  21في  -56
بتوا في المحافظات الشرقية  بشعخ لدـ االكوارواندا بخصوص ما ادعى مف ى

في النداء العاجؿ، استرعى عضو المجنة بيتاي انتباه  .وانداوالجنوبية والغربية لر 
ش يعنسمة إلى ال 23936أسرة مكونة مف  1734الريس إلى ىذا العمؿ الذي أجبر 

بدوف إمدادات كافية مف الغذاء والبطانات والتعرض لعدة مشاكؿ صحية. حث 
جراء التحقيؽ في ىذه االنتياكات ال قديـالحكومة عمى ت ة لحقوؽ مزعوماإليضاحات وا 

 أي رد مف حكومة رواندا. لـ يتمؽ ،اإلنساف. حتى اآلف

ئة إلى رئيس جميورية نكتب عضو المجنة بتياي رسالة تي ،2111مارس  29في  -57
ز الكونغو إثر إعبلف قانوف تعزيز وحماية حقوؽ السكاف األصمييف الذي دخؿ حي

نوعو في أفريقيا وسوؼ  عتبر ىذا القانوف األوؿ مف. وي2111فبراير   25التنفيذ في 
يستخدـ مف قبؿ مجموعة العمؿ لكسب تأييد الدوؿ األعضاء كإحدى أفضؿ 

ية السكاف األصمييف في أفريقيا ىاما يتعمؽ بحماية وتعضيد حقوؽ ورفالممارسات في
في ىذه الرسالة ، أعرب عضو المجنة بيتاي عف استعداد مجموعة العمؿ لمساعدة 

 تنفيذ القانوف. حكومة جميورية الكونغو عمى

ثر صدور خطة عمؿ مجموعة العمؿ لمقياـ بزيارة  -58 خبلؿ الفترة الفاصمة بيف الدورات وا 
واحدة عمى األقؿ، وجو عضو المجنة بيناي مذكرات شفيية إلى حكومات  يةتعزيز 

جميورية تشاد، جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية والجميورية الجزائرية الشعبية 
الطمب رافضة دعوة مجموعة  ردت الجميورية الجزائرية وحدىا عمى الديمقراطية.

 .يةزيارة التعزيز لباالعمؿ إلى القياـ 
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 9وجو عضو المجنة بيتاي طمبا أيضًا إلى حكومتي ناميبيا وجنوب أفريقيا في  -59
عمى التوالي الستضافة ندوة توعية إقميمية  2111يناير  13و  2111ديسمبر 

سائؿ الشعوب األصمية. كما وجو طمبًا مماثبل إلى لمجنوب األفريقي حوؿ م
 2111يناير  13الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى في 

ولـ يتمؽ أي رد عمى ىذه الطمبات خبلؿ  .الستضافة ندوة مماثمة إلقميـ شماؿ أفريقيا
 الفترة الفاصمة بيف الدورات.

أبريؿ  27و  26عمؿ المنعقد يومي الة ترأس عضو المجنة بيتاي اجتماع مجموع -61
في بانجوؿ، جامبيا وناقش االجتماع األنشطة التي تـ القياـ بيا خبلؿ الفترة  2111

 الفاصمة بيف الدورات واألنشطة المستقبمية.

 عضو المجنة لوسي أسوجبو -خامسا

 التقرير عن األنشطة كعضو المجنة أ (

مع عضو المجنة سوياتا مايجا، حضرت  بدعوة مف تحالؼ أفريقيا إيباس وبالتعاوف -61
عضو المجنة أسواجبو خموة دامت و المقررة الخاص بشأف حقوؽ المرأة في أفريقيا 

نوفمبر إلى  29لثبلثة أياـ ألعضاء المجنة وعاممي أمانة المجنة األفريقية عقدت مف 
 "اإلجياض والحد مف وفيات األميات: . وكاف موضوعيا ىو 2111ديسمبر  1

تبادؿ  ىو . كاف اليدؼ الرئيسي لمخموة، مف بيف أمور أخرى،"لحقوؽ اإلنسافمقاربة 
المعمومات حوؿ خطورة وآثار انعداـ فرص وصوؿ المرأة إلى الخدمات الصحية 
اإلنجابية الشاممة بما في ذلؾ خدمات اإلجياض اآلمف وأثره عمى وفيات وأمراض 
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مف انتياكات لحقوؽ اإلنساف اعتبار خدمات اإلجياض غير اآلاألميات في أفريقيا و 
 لممرأة .

شاركت عضو المجنة أسواجبور في الدورة  2111مارس  3فبراير إلى  23مف  -62
 .2111مارس  3فبراير إلى  23االستثنائية التاسعة لمجنة األفريقية المنعقدة مف 

 التقرير عن األنشطة كمقررة خاصة بشأن وضع حماة حقوق اإلنسان في أفريقيا ب(

مشتركة إلى  يةشاركت المقررة الخاصة في بعثة تعزيز  2111فبراير  7 إلى 1مف  -63
جميورية الكاميروف في إطار صبلحياتيا كمقررة خاصة بشأف وضع حماة حقوؽ 
اإلنساف في أفريقيا. كانت ىذه الزيارة بمثابة متابعة وتقييـ لتنفيذ توصيات المجنة 

وتنفيذ  2116قوؽ اإلنساف في بشأف حماة ح ةالخاص ةاألفريقية خبلؿ زيارة المقرر 
الذي  المبلحظات الختامية التي تـ إبداؤىا خبلؿ بحث التقرير الدوري لمكاميروف 

 لمجنة األفريقية. 47عمى الدورة العادية الػعرض 

أجرت المناقشات مع السمطات الحكومية ذات الصمة حوؿ اإلطار القانوني واإلداري  -64
تنفيذ إلى الجمعيات والمظاىرة ومستوى ماـ واإلجراءات الخاصة بضماف حرية االنض

حوؿ حماية حقوؽ اإلنساف. والتقت أيضًا بحماة  1998إعبلف األمـ المتحدة لعاـ 
حقوؽ اإلنساف بما في ذلؾ الصحفيوف وأعضاء منظمات المجتمع المدني. سيتضمف 

حماة حقوؽ اإلنساف في الكاميروف التي تقدـ إلى وضع تقرير البعثة توصيات حوؿ 
 المجنة األفريقية.

المشتركة لمجنة األفريقية إلى جميورية  يةالخاصة في بعثة تعزيز  ةشاركت المقرر  -65
بشاف وضع حماة حقوؽ اإلنساف في  ةً الكونغو الديمقراطية بوصفيا مقررة خاص
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. وكاف اليدؼ الشامؿ لمبعثة ىو تعزيز الميثاؽ 2111أبريؿ  9 – 1أفريقيا مف 
الخبرات مع حكومة جميورية الكونغو الديمقراطية وأصحاب األفريقي وتبادؿ اآلراء و 

المصمحة الرئيسييف المعنييف بحقوؽ اإلنساف في البمد وحماة حقوؽ اإلنساف وسبؿ 
 تعزيز حماة حقوؽ اإلنساف في البمد.

في ورسو، بولندا، حضرت المقررة الخاصة االجتماع  2111ديسمبر  11إلى  7مف  -66
ظمو مرصد حقوؽ حماية حقوؽ اإلنساف واستضافو مكتب الثالث لآلليات المشتركة ون

المؤسسات الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف. صادؼ ىذا االجتماع اليـو الدولي لبلحتفاؿ 
قامت  ،. في ىذه المناسبة2111ديسمبر  11بحقوؽ حماة حقوؽ اإلنساف في 

األمـ  اآلليات والبرامج الدولية واإلقميمية لحماية حماة حقوؽ اإلنساف في إطار
مجمس أوروبا، االتحاد األوروبي، المجنة األمريكية  ،المتحدة، المجنة األفريقية

المنظمة و المشتركة لحقوؽ اإلنساف، مكتب المؤسسات الدولية لحقوؽ اإلنساف، 
 الدولية لمفرانكفونية، بتبادؿ الخبرات وتحديد أفضؿ الممارسات في زيادة كفاءتيا.

حضرت المقررة الخاصة بدعوة  ،يؼ، سويسرافي جن 2111مارس  17إلى  7مف  -67
مف الخدمة الدولية لحقوؽ اإلنساف، دورة مجمس حقوؽ اإلنساف لؤلمـ المتحدة التي 

مارجريت  ةالسيد ،لؤلمـ المتحدة بشأف حماة حقوؽ اإلنساف ةقدمت المقررة الخاص
بالمنظمات  التقت المقررة ،سيكاجيا التقرير السنوي عف زياراتيا القطرية. خبلؿ الدورة

 اإلنساف وممثؿ االتحاد األفريقي غير الحكومية وبعثة النرويج والخدمة الدولية لحقوؽ
في جنيؼ وممثؿ مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف وحضرت حدثًا 
موازيًا نظمتو حاميات حقوؽ اإلنساف وكاف موضوعو مكافحة انتياكات حقوؽ 

 يتيف.حاميات حقوؽ اإلنساف وضماف حما



30 

 

، حضرت المقررة الخاصة ورشة العمؿ لمنظمات غير 2111أبريؿ  14إلى  11مف  -68
مسادؾ في لواندا، أنجوال وكاف ىدؼ الورشة ىو لالحكومية المعنية بحقوؽ اإلنساف 

مف  ،تعزيز النظاـ األفريقي لحقوؽ اإلنساف في إقميـ السادؾ. استعرضت ورشة العمؿ
في أفريقيا وخبرة المنظمات غير الحكومة في  وضع حقوؽ اإلنساف ،بيف أمور أخرى

الحصوؿ عمى صفة المراقب لدى المجنة األفريقية والمعاىدات الرئيسية لحقوؽ 
خبلؿ ورشة العمؿ قدمت المقررة الخاصة ثبلثة عروض  .اإلنساف وآليات تنفيذىا

مجنة حوؿ صبلحياتيا  والوصوؿ إلى المحكمة األفريقية والعبلقة بيف ىذه المحكمة وال
 األفريقية.

أجرت المقررة الخاصة مناقشات تفاعمية مع شبكة حماة حقوؽ  2111أبريؿ  25في  -69
اإلنساف في أفريقيا خبلؿ منتدى المنظمات غير الحكومية الذي سبؽ الدورة العادية 

تـ تقديـ توصيات حوؿ الزيارات  ،لمجنة األفريقية. خبلؿ ىذه المناقشات 49الػ 
واضيعية التي يجب تحديد أولوياتيا واالنتقاـ الذي يتعرض لو القطرية والمسائؿ الم

حماة حقوؽ اإلنساف الذيف يعمموف مع المجنة األفريقية واالتصاؿ باآلليات الوطنية 
 واإلقميمية لحقوؽ اإلنساف لتعزيز حماية حقوؽ حماة حقوؽ اإلنساف.

ناقشة شاركت المقررة الخاصة في م ،في بانجوؿ، جامبيا 2111أبريؿ  26في -71
حوؿ االنتفاضات في شماؿ أفريقيا والتحديات التي تواجو حماة حقوؽ  ةجماعي

اإلنساف. وشاركت في مناقشة مجموعة اىتماـ خاصة حوؿ موضوع حماة حقوؽ 
 اإلنساف في أفريقيا.
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شاركت المقررة الخاصة في مناقشات مع المقرر الخاص بشأف المرأة والخدمة الدولية  -71
تصدي لمتحديات التي تواجو حاميات حقوؽ اإلنساف في لحقوؽ اإلنساف حوؿ ال

 أفريقيا.

أصدرت المقررة الخاصة بيانًا صحفيًا تعرب فيو  ،خبلؿ الفترة الفاصمة بيف الدورات -72
عف قمقيا إزاء اغتياؿ ديفيد كاتو وىو ناشط حقوقي أوغندي ودعت السمطات 

 طيف فييا.تحقيقات في سبب وفاتو ومحاكمة المتور الاألوغندية إلى فتح 

استذكرت المقررة الخاصة أف وضع حماة حقوؽ اإلنساف في أفريقيا ظؿ مصدر قمؽ  -73
بالغ. وقد ظمت ىي تتمقى أنباء عف حاالت االغتياؿ والمضايقة والتخويؼ وانتياؾ 
الحرمة واالحتجاز غير المشروع واالختفاء القسري واالختطاؼ والمعاممة السيئة في 

واليجمات والتيديدات ضد أعضاء أسر حماة حقوؽ  الحبس وتدني ظروؼ االحتجاز
العقبات أماميـ في ممارسة حرية عدد كبير مف حاالت وضع  اإلنساف. وىناؾ

االنضماـ إلى الجمعيات والمظاىرة ومنع إصدار تأشيرة الدخوؿ والتأخيرات المفرطة 
 وتواجو حاميات حقوؽ اإلنساف تحديات خاصة نظرًا لمنمطية .في موانئ الدخوؿ

االجتماعية. فيف ال يواجيف التحديات األخرى التي يتعرض ليا نظراؤىف مف الرجاؿ 
 أيضًا لبلغتصاب كوسيمة لثنييف عف مواصمة مياميف. فلكنيف يتعرضفقط 

 وعميو، أوصت المقررة الخاصة بما يمي: -74

يتعيف عمى حماة حقوؽ اإلنساف، إنشاء الشبكات لتبادؿ الخبرات حوؿ أفضؿ  (1
 ع اآلليات الحمائية؛الممارسات ووض
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يتعيف عمى الدوؿ األطراؼ التعجيؿ بعممية تنفيذ إعبلف األمـ المتحدة حوؿ حماة  (2
 حقوؽ اإلنساف وذلؾ لتييئة بيئة صحية ليـ لمقياـ بمياميـ.

يتعيف عمى الدوؿ األطراؼ التعاوف عمى تحقيؽ اليدؼ النيائي المتمثؿ في  (3
نساف في الميثاؽ األفريقي ضماف إدماج كؿ واحد مف حقوؽ حماة حقوؽ اإل

 وغيره مف أدوات حقوؽ اإلنساف األخرى.

 يوينج كام جون يونج سيك يوينالمجنة الموقر  عضو -سادسا

التقرير عن األنشطة كعضو المجنة ورئيس مجموعة العمل بشأن حقوق المسنين 
 والمعوقين في أفريقيا

ج في مراجعة ورقة لمنشر شارؾ عضو المجنة يوين ،خبلؿ الفترة الفاصمة بيف الدورات -75
مف قبؿ جامعة لندف حوؿ حقوؽ المسنيف والمعوقيف في أفريقيا. تـ إرساؿ ىذه الورقة 

 إلى الناشريف.

شارؾ عضو المجنة يوينج في مراجعة النسختيف اإلنجميزية والفرنسية لمشروع  -76
جنة ف لمالدورة العادية الثامنة واألربعو  ناقشتو الذي بروتوكوؿ حوؿ حقوؽ المسنيف

األفريقية وستكوف ىذه النسخة التي تمت مراجعتيا وثيقة عمؿ لبلستكماؿ عمى 
مستوى مجموعة العمؿ وعمى مستوى المجنة األفريقية قبؿ عرضيا عمى االتحاد 

 األفريقي.
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لمجنة األفريقية بضرورة تعزيز عضوية  48إثر صدور قرار عف الدورة العادية الػ -77
تـ نشر دعوة لتقديـ الترشيحات في موقع  ،العمؿثبلثة أعضاء إضافييف في مجموعة 

 .49المجنة األفريقية ومف المقرر أف تبدأ عمميات االختيار خبلؿ الدورة العادية الػ

مجموعة العمؿ بشأف حقوؽ تيا كعضو لمجنة األفريقية ورئيس إلى جانب صبلحيا -78
ب األمـ عمؿ عضو المجنة يوينج مع برنامج مكت ،المسنيف والمعوقيف في أفريقيا

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمحد مف القرصنة في المحيط اليندي ومحاكمة 
 القراصنة الذيف يعمموف في المنطقة.

 عضو المجنة الموقر خمف اهلل   -سابعا

التقرير عن األنشطة كعضو المجنة ورئيس مجموعة العمل بشان الحقوق 
 وك()اإليكوس االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لمجنة األفريقية،  يةنشطة التعزيز األخبلؿ الفترة الفاصمة بيف الدورات وكجزء مف  -79
شارؾ عضو المجنة خمؼ اهلل في بعثة تعزيز حقوقية مشتركة لمجنة األفريقية إلى 

. أتاحت ىذه 2111أبريؿ  9إلى  1جميورية الكونغو الديمقراطية مف  ،كنشاسا
ريني أالبيني جانسو الفرصة لتبادؿ مثمر لوجيات  البعثة التي ترأستيا الرئيسة السيدة

 النظر مع كبار المسؤوليف في جميورية الكونغو الديمقراطية.

استفسارات  قدـ بشأف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافيةكرئيس لمجموعة  -81
حوؿ وضع الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية في جميورية الكونغو 

جع الحكومة وجميع الفاعميف االجتماعييف اآلخريف عمى العمؿ معًا الديمقراطية وش
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مف أجؿ تعزيز النسيج االقتصادي وضماف االستخداـ الرشيد والعادؿ لمموارد الوطنية 
 لصالح جميع مواطني الكونغو.

أصدر عضو المجنة خمؼ اهلل بيانًا صحفيًا حوؿ العممية االنتقالية في كؿ مف تونس  -81
بالعممية االنتقالية  مكمفة. ونصح السمطات ال2111 مارس 25ومصر في 

الديمقراطية في البمديف بالقياـ بدوف أدنى تأخير باإلصبلحات الضرورية التي تأخذ 
في االعتبار االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والثقافية لمشعب عمى أساس 

 مشاورات صريحة وشفافة .

 اجتماعًا حوؿ تنسيؽ أنشطة العماؿ حضر عضو المجنة خمؼ اهلل ،في نياية مارس -82
المقيميف في أوروبا وذلؾ بمناسبة المراجعة المقترحة التفاقيات شنجف مف قبؿ إيطاليا 

 وفرنسا. قائبل، إف مف شأف تنفيذ ىذه اإلجراء تمييد الطريؽ النتشار أكواخ جديدة.

لبًا القياـ بعث عضو المجنة خمؼ اهلل مذكرة شفيية إلى جميورية أفريقيا الوسطى طا -83
 بزيارة تعزيز إلى ىذا البمد.

خضر عضو المجنة خمؼ اهلل أيضًا نقاشًا جماعيًا حوؿ الحقوؽ االقتصادية  -84
كجزء مف منتدى المنظمات غير  2111أبريؿ  26واالجتماعية والثقافية في 

. بناء عمى توصيات المنتدى، أعدت 49الحكومية عمى ىامش الدورة العادية الػ
شة مشروع قرار يدعو إلى التنفيذ التدريجي لمحقوؽ االقتصادية مجموعة المناق

 واالجتماعية والثقافية مف قبؿ الحكومات األفريقية.

حوؿ األزمة المالية  2111تنوي مجموعة العمؿ تنظيـ اجتماع أفريقي قاري في  -85
العالمية وأثرىا عمى االقتصادات األفريقية. وفي ىذا الصدد، أبمغ عضو المجنة خمؼ 
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عقد اجتماع لمجموعة عمؿ في أقرب وقت إلعداد جدوؿ ب الشركاء المحتمميف اهلل
األعماؿ والبحث عف الشركاء الممكنيف وكذلؾ بمد يستضيؼ ىذا االجتماع. ويتوقع 

 أف يقـو ىذا االجتماع، بوضع خطة عمؿ لمجموعة العمؿ.

ف بتقديـ الدعـ أوصى خمؼ اهلل الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ األفريقي والفاعميف اآلخري -86
 حوؿ الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية لمجنة األفريقية عامة ومجموعة العمؿ

خاصة وذلؾ كمساىمة فعالة في تحقيؽ ميمتيا التعزيزية والحمائية تطبيقًا لمحقوؽ 
اسات . أوصى أيضًا، بتنفيذ السيةفريقياألمشعوب لاالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

الرامية إلى إعماؿ الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما في ذلؾ  المناسبة
حقوؽ التعميـ والصحة والوصوؿ إلى الماء النقي والصرؼ الصحي وىي كميا جزء ال 

 يتجزأ مف حقوؽ اإلنساف الفردية.

 بانسي تالكوال ةالمحامي ةعضو المجنة الموقر  -ثامنا

بشأن حرية التعبير  ةالخاص ةلمقرر او التقرير عن األنشطة كعضو المجنة 
 والوصول إلى المعمومات في أفريقيا

بالتعاوف مع مركز حقوؽ  ةالخاص ةالمقرر  تقام، 2111يناير  21إلى  19مف   -87
اإلنساف، جامعة بريتوريا وبدعـ مالي مف مبادرة المجتمع المفتوح لجنوب أفريقيا 

موصوؿ إلى لنموذجي ع القانوف الجتماع لمجموعة العمؿ حوؿ مشرو بتنظيـ ا
المعمومات في بريتوريا، جنوب أفريقيا. كانت ورشة العمؿ تيدؼ إلى الجمع بيف 

لمناقشة مشروع القانوف الذي أعدتو لجنة  2111أعضاء مجموعة العمؿ في أكتوبر 
 الصياغة.
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كعضو في نقاش جماعي حوؿ  ةالخاص ةالمقرر  ت، شارك2111فبراير  12في  -88
متو مؤسسة نيمف لمصحافة )جنوب أفريقيا( في كيب تاوف، نظ ؟"حرية الصحافة لمف"

 جنوب أفريقيا بيدؼ بحث النقاش الحالي حوؿ حرية الصحافة في جنوب أفريقيا.

مؤتمرًا حوؿ "حرية التعبير واإلنترنت  ةالخاص ةمقرر ال ت، حضر 2111فبراير  15في  -89
وضع حرية تقرير عف  قديـفي أفريقيا جنوب الصحراء". كاف ىدؼ المؤتمر ىو ت

التعبير في االنترنت يقدـ إلى مجمس األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف وفقًا لصبلحيات 
شرحًا  ةالخاص ةالمقرر  تالمقرر الخاص لؤلمـ المتحدة بشأف حرية التعبير. قدم

 وجيزًا حوؿ وضع حرية التعبير في أفريقيا.

لتعبير واالنترنت أيضًا في إعداد إعبلف مشترؾ حوؿ حرية ا ةالخاص ةالمقرر  تشارك -91
منظمة األمف ية الرأي والتعبير و بالتعاوف مع المقرر الخاص لؤلمـ المتحدة حوؿ حر 

 والتعاوف في أوروبا وممثؿ حرية اإلعبلـ ومنظمة الدوؿ األمريكية.

ى لمخبراء ورشة عمؿ أخر  ةالخاص ةالمقرر  تنظم ،2111مارس  16إلى  14مف  -91
الوصوؿ إلى المعمومات في بريتوريا جنوب  النموذجي حوؿ  لمناقشة مشروع التشريع

في ورشة الخبراء في مجاؿ الوصوؿ إلى المعمومات لمتعميؽ عمى  تشارك ،أفريقيا
 مشروع القانوف والمذكرة التفسيرية.

لحضور االجتماع  ةالخاص ةالمقرر  ت، ُدعي2111مارس  23و  22في يومي  -92
ميـ السادؾ في جوىانسبيرج، اإلقميمي حوؿ الشفافية وسياسة مكافحة الفساد في إق

. ولكنيا لـ تتمكف مف حضور االجتماع نظرًا الرتباطات أخرى غير جنوب أفريقيا
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أنيا بعثت ورقة حوؿ أثر "إعبلف مبادئ حرية التعبير في أفريقيا منذ اعتماده" إلى 
 المنظميف.

، نظمت المقررة الخاصة ورشة عمؿ حوؿ مشروع القانوف 2111أبريؿ  29في  -93
جي والوصوؿ إلى المعمومات بالتعاوف مع مركز حقوؽ اإلنساف، جامعة النموذ

المنعقدة في بانجوؿ، جامبيا.  49الدورة العادية الػ  عمى ىامش OSJIبريتوريا و 
والمنظمات  دوؿ األطراؼ في الميثاؽ األفريقيوكاف ىدؼ ورشة العمؿ ىو إببلغ ال

ع قانوف وفتحو فيما بعد ة وأصحاب المصمحة اآلخريف بوجود مشرو يغير الحكوم
 لممشاورات العامة.

خبلؿ الفترة الفاصمة بيف الدورات، الحظت المقررة الخاصة بعض التطورات بشأف  -94
 التمتع بحرية التعبير والوصوؿ إلى المعمومات في أفريقيا في البمداف التالية:

، تـ إعداد مشروع قانوني يضمف حؽ الوصوؿ إلى المعمومات التي بحوزة غانا (1
وفي فبراير  2111إعادة تقديميا إلى البرلماف في  توتم 2112لحياة العامة في ا

أبمغ بأف التأخير في تمرير ىذا القانوف كاف يعزى إلى عدـ توفر الموارد  2111
مشاورات حوؿ القانوف في كؿ إقميـ مف أقاليـ البمد. أعربت اللممشرعيف لعقد 

مميا في أف يتـ التغمب عمى العقبات المقررة الخاصة عف تقديرىا ليذا التطور وأ
المالية في وقت الحؽ مع مساعدة البنؾ الدولي كما تـ الوعد بذلؾ حتى يتـ 

 تمرير القانوف عمى جناح السرعة.

، اعتمد مجمس الممثميف في نيجيريا قانوف حرية المعمومات في أغسطس نيجيريا (2
ف القانوف ، اعتمد مجمس الشيوخ نسخة أضعؼ م2111مارس  15وفي  2114
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تضمف حؽ الوصوؿ إلى المعمومات فقط لمواطني نيجيريا عمى أال يؤثر اإلفراج 
 عف المعمومات عمى األمف الوطني.

 2113، كاف ىناؾ مشروع تشريع حوؿ الوصوؿ إلى المعمومات منذ سيراليون (3
، وافؽ مجمس الوزراء عمى ىذا 2111يونيو  16في  .2118وتـ تعديمو في 
مارس  4عرض القانوف عمى البرلماف. وفي  2111وفمبر ن 11القانوف وفي 

، أبدى وزير اإلعبلـ واالتصاؿ لسيراليوف تعميقات حوؿ القانوف ووعد بأف 2111
 أسابيع. 5أو  4يتـ اعتماده في غضوف 

رحبت المقررة الخاصة بجميع أنواع الدعـ التي ظمت تتمقاىا مف الحكومات  -95
خريف مما ساىـ إلى حد كبير في التغمب شركاء اآلالومنظمات المجتمع المدني و 

 عمى التحديات المتعمقة بصبلحياتيا.

خارج غير أف المقررة الخاصة تشعر حتى اآلف بالقمؽ مف تحديات معينة ىي  -96
تنفيذىا الفعاؿ لصبلحياتيا. مف بيف ىذه التحديات  سيطرتيا وتعرقؿ إلى حد كبير

طراؼ في الميثاؽ األفريقي في تنفيذ انعداـ اإلرادة السياسية مف قبؿ بعض الدوؿ األ
توصياتيا وعدـ التعاوف بينيا وبيف بعض الحكومات في القارة فيما يتعمؽ بالتوعية 
حوؿ أىمية ىذه الحقوؽ وتوثيؽ انتياكاتيا وغياب حرية التعبير والوصوؿ إلى 

بإعبلف مبادئ المعمومات الخاصة بالقوانيف عمى المستوى الوطني وعدـ االعتراؼ 
، مع أنو ب والطابعة التعبير حري مثابة معيار لتحقيؽ حرية التعبير غير الممـز

 .والوصوؿ إلى المعمومات في القارة
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ترى المقررة الخاصة أف سبلمة الصحفييف وممارسي اإلعبلف عامة ال سيما في  -97
أوقات النزاع، ظمت مصدر قمؽ بالغ. وعميو، دعت المقررة الخاصة الحكومات في 

تمزقيا الحرب إلى ضماف سبلمة الصحفييف وممارسي اإلعبلـ وقبوؿ البمداف التي 
 استقبلليتيـ في اإلببلغ عف االنتياكات والمواضيع األخرى في ىذه األوقات.

نظرًا إلى أف تمكيف المواطنيف جانب ميـ جدًا لمديمقراطية التشاركية، دعت المقررة  -98
ذ إجراءات تشريعية وغيرىا الخاصة الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ األفريقي إلى اتخا

لتسييؿ تمكيف المواطنيف في حدود اختصاصاتيـ بما في ذلؾ تشجيع اإلعبلـ 
 التعددي.

أوصت المقررة الخاصة بمداف القارة التي اتخذت خطوات ممموسة نحو سف قوانيف  -99
الوصوؿ إلى المعمومات وكذلؾ تمؾ التي قامت بإدراج حرية التعبير والوصوؿ إلى 

مف الحاجة إلى وضع مثؿ ىذه  ياكررت موقف يارىا. غير أنيي دساتالمعمومات ف
القوانيف ودعت الدوؿ األطراؼ التي لـ تفعؿ ذلؾ بعد، إلى سف مثؿ ىذه القوانيف. 

 دعت البمداف التي لدييا مثؿ ىذه القوانيف إلى التعجيؿ بتنفيذىا.كما 

مع المدني وأصحاب استرعت المقررة الخاصة انتباه الدوؿ األطراؼ ومنظمات المجت -111
مشروع قانوف نموذجي حوؿ الوصوؿ إلى المعمومات المصمحة اآلخريف إلى وجود 

فتح اآلف لمتشاور العاـ. في ىذا الصدد، دعا جميع أصحاب المصمحة إلى التعاوف 
حتى  ىذا عند فتحو لممشاورة العامة معيا في تنفيذ صبلحياتيا إلثراء مشروع القانوف

معات الجماىير قبؿ أف يتـ اعتماده نيائيًا مف قبؿ المجنة تأخذ في االعتبار تط
 األفريقية في القريب العاجؿ.
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شددت المقررة الخاصة أيضًا عمى أف إعبلف مبادئ حرية التعبير في أفريقيا ىو  -111
مف الميثاؽ األفريقي. وعميو، وبالرغـ مف أف اإلعبلف ليس ممزمًا  9تنفيذ لممادة 

دراكًا مف أنو بمثابة وثيقة شاممة حوؿ الحقوؽ التي  لمدوؿ األطراؼ في الميثاؽ، وا 
ت المقررة والتي تعتبر غير كافية مف حيث المضموف، شجع 9تنص عمييا المادة 

مى االلتزاـ بو. وعميو، دعت الدوؿ األطراؼ إلى استخداـ الخاصة الدوؿ األطراؼ ع
ير والوصوؿ إلى اإلعبلف كأساس إلعداد مشاريع قوانينيا الوطنية حوؿ حرية التعب

 المعمومات.

والتحريض التي  واصمت المقررة الخاصة  معارضتيا لجميع أشكاؿ قوانيف القذؼ -112
 لئلعبلف. 11تشكؿ قيودًا أماـ حرية التعبير والوصوؿ إلى المعمومات مخالفة لممبدأ 

ولذا، دعت المقررة الخاصة جميع الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ األفريقي التي لدييا  -113
القذؼ اإلجرامي والتحريض إلى إلغائيا فورًا وذلؾ وفقًا لمميثاؽ األفريقي قوانيف 

واإلعبلف واألدوات اإلقميمية والدولية األخرى المتعمقة بحرية التعبير والوصوؿ إلى 
 المعمومات.

ظمت المقررة الخاصة تشجب عدـ دخوؿ الميثاؽ األفريقي لبلنتخابات والديمقراطية  -114
تنفيذ وذلؾ نظرًا لعدـ الحصوؿ عمى العدد المطموب مف والحكـ حتى اآلف حيز ال

دولة عضوا(. وفي ىذا الصدد، وبينما أشادت بالدوؿ األطراؼ التي  15التصديقات )
 مى المبادرة إليو.اؽ، حثت الدوؿ التي لـ تفعؿ ذلؾ عصدقت عمى ىذا الميث

تنفيذىا وإلببلغ حثت كافة الدوؿ األطراؼ التي تمقت نداءاتيا وتوصيتيا إلى  ،وأخيراً  -115
 باإلجراءات التي اتخذتيا في ىذا الصدد، عمى جناح السرعة.
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 عضو المجنة الموقرة سوياتا مايجا -تاسعا

 التقرير عن األنشطة كعضو المجنة  أ (

، شاركت عضو المجنة مايجا في خموة  2111نوفمبر إلى أوؿ ديسمبر  29مف  -116
األمانة حوؿ مختمؼ جوانب نظمتيا إيباس في نيروبي ألعضاء المجنة وعاممي 

وفيات األميات المتعمقة بمشكمة اإلجياض مف وجية النظر الحقوقية. شارؾ في ىذا 
االجتماع القانونيوف والناشطوف الحقوقيوف والممارسوف الطبيوف واألكاديميوف وممثمو 

وبوجو خاص، القوانيف التي تحكـ  غير الحكومة لمناقشة عدة موضوعات،المنظمات 
اإلجياضات الخطيرة في أفريقيا وآثارىا عمى الصحة وواقع اإلجياضات و  اإلجياض

وانتياكات حقوؽ اإلنساف والتصديؽ عمى بروتوكوؿ مابوتو وتنفيذه والتعاوف بيف 
 المجاف الوطنية لحقوؽ اإلنساف والمجنة األفريقية .

ا ، شاركت عضو المجنة مايجا في مونتلاير وبوصفي2111يناير  22و  21في يومي  -117
عضوًا أجنبية في مداوالت مجمس اإلدارة المعني بالحقوؽ والديمقراطية وىو مؤسسة 
كندية تعمؿ في أفريقيا وعدة أقاليـ في العالـ مف أجؿ التنمية الديمقراطية وتعزيز 

 حقوؽ اإلنساف.

فبراير في داكار في جمسة عمؿ  15و  14شاركت عضو المجنة مايجا يومي  -118
لمميثاؽ األفريقي  31ذكرى الػ الير ألنشطة االحتفاؿ بنظمتيا أوسيوا حوؿ التحض

 لمجنة األفريقية. 25لحقوؽ اإلنساف والشعوب والذكرى الػ 
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في بانجوؿ، شاركت عضو المجنة مايجا في ،  2111مارس  3فبراير إلى  23مف  -119
اتخذت قرارات ىامة حوؿ وضع  ،الدورة االستثنائية لمجنة األفريقية. وفي ىذا المناسبة

 ؽ اإلنساف في بمداف شماؿ أفريقيا وكوت ديفوار وبنيف.حقو 

 التقرير عن األنشطة كمقررة خاصة بشأن حقوق المرأة في أفريقياب( 

، شاركت المقررة الخاصة في أديس أبابا في منتدى المرأة 2111ديسمبر  6-4مف  -111
تحاد لشؤوف السياسية لبلة الذي نظمتو إدارة اكر حوؿ القيـ المشت تحاد األفريقيلبل

شارؾ في المنتدى وزراء مسائؿ الجنسيف والمرأة والبرلمانييف وممثمي و  األفريقي
المنظمات غير الحكومية األفريقية ووكاالت األمـ المتحدة المعنية بمسائؿ الجنسيف. 
وكاف ىدؼ االجتماع ىو إدماج عنصر المرأة في استثارة األفكار لصياغة 

حوؿ  2119لبلتحاد األفريقي في ديسمبر  التنفيذي المجمسالتوصيات لمعرض عمى 
مبت أيضًا ضماف المساىمة تركة وبرنامج تنفيذىا ي القارة. طمستوى القيـ المش
 توى ونتائج قمة رؤساء الدوؿ والحكومات حوؿ القيـ المشتركة.محالفعالة لممرأة في 

في المؤتمر الدولي لبلحتفاؿ  ، شاركت المقررة الخاصة2111ديسمبر  12في  -111
لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة حوؿ حؽ الشعب في  1514رى الخمسيف لمقرار كذبال

ة الشخصيات األفريقية كر ىذا الحدث مشا عززتر في الجزائر. تقرير المصي
لمنظمة  واألجنبية البارزة ومف بينيا عدة رؤساء دوؿ سابقيف وأمناء عاميف سابقيف

لسكاف عف عممية القضاء عمى ومسؤولية اأفريقيا  التزاـ قادة الوحدة األفريقية . نوقش
 الستقبلؿ.ا عشيةعمار وكذلؾ دور المرأة في رفع وعي الجماىير األفريقية االست
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مشتركة  يةالخاصة في بعثة تعزيز  ة، شاركت المقرر 2111ديسمبر  21إلى  13مف  -112
 إلى الجزائر تحث رعاية آلية حقوؽ المرأة. وتنتظر التوصيات التي تمت صياغتيا

فقد قدـ  ،ىذه الزيارة االعتماد مف قبؿ المجنة األفريقية قبؿ نشرىا. مع ذلؾ خبلؿ
تمت المناسبة،  ائرية في نياية الزيارة . وفي ىذهطات الجز مالمحتوى األساسي إلى الس

دـ المحرز في تعزيز حقوؽ المرأة مع إبراز العقبات العديدة التي ال تزاؿ بالتق اإلشادة
 الجزائرية وكذلؾ مساىماتيا في تنمية بمدىا.تحد مف إمكانات المراة 

شاركت المقررة الخاصة في منتدى متعدد الفاعميف حوؿ الحكـ  ،2111يناير  13في  -113
في مالي كرست دورتو لمناقشة موضوع "منظمات المجتمع المدني وتعزيز 
الديمقراطية في مالي : تعزيز البدائؿ أو معارضة النظاـ؟" وفر المنتدى حيزًا لبدء 

إثر استثارة نشطة لؤلفكار حوؿ الحكـ شارؾ فيو عدد مف الفاعميف  2118الحوار في 
 التابعيف لمدولة والمسؤوليف عف اإلصبلح المؤسسي في مالي.

، في أديس أبابا، شاركت المقررة الخاصة في أديس أبابا، 2111يناير  26-24مف  -114
حوؿ إدماج  ةفريقيلمنظمات المجتمع المدني األ 17جتماع االستشاري الػ االفي 

مسائؿ الجنسيف في اجتماعات الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي. نظمت 
االجتماع شبكة "مسائؿ الجنسيف ىي أجندتي" )جيماؾ( ونسقتو منظمة التضامف 

ف عف مسائؿ الجنسيف مف عدة بمداف المعنيو المرأة األفريقية شارؾ فيو الوزراء 
سة السيدة الدولية لممنظمات غير الحكومية تحت رئاوساىمت فيو الشبكات األفريقية و 

الرئيسة السابقة لجميورية إيرلندا وتـ استقباؿ وفد مف النساء  ،ري روبينسوفالموقرة ما
لسماع األصوات المجروحة لمنساء البلتي يعشف في ذلؾ الجزء مف  يفوارياتاإل

 أفريقيا الذي تجتاحو انتياكات خطيرة لحقوؽ المرأة.
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في أديس أبابا، شاركت المقررة الخاصة في  2111يناير  28و  -27في يومي  -115
 اجتماعات المجمس التنفيذي لبلتحاد األفريقي.

، شاركت المقررة الخاصة في قمة رؤساء الدوؿ وحكومات 2111يناير  31-29مف  -116
بوصفيا  تفريقيااألاالتحاد األفريقي. وفي ىذه المناسبة، قادت وفدًا مف القائدات 

لسنغاؿ ، رواندا ادوؿ رؤساء الخاصة بشأف حقوؽ المرأة في أفريقيا وقابميف المقررة 
بالتوصيات الصادرة عف اجتماع ما قبؿ القمة حوؿ  لئلفراروليبيريا في إطار الدعوة 

 مسائؿ الجنسيف في جدوؿ أعماؿ ومقررات القمة.

 في ورشة عمؿ ةالخاص ةمقرر الشاركت  ،في باماكو 2111مارس  26إلى  24مف  -117
حوؿ صياغة مشروع خطة العمؿ الوطنية لمالي لتنفيذ قرار مجمس األمف لؤلمـ 

ورشة العمؿ بمبادرة مف وزارة وؿ المرأة والسمـ واألمف. نظمت ح 1325المتحدة رقـ 
تعزيز المرأة والطفؿ واألسرة وشارؾ فييا ممثمو االتحادات والمنظمات غير الحكومية 

وزارات العدؿ والتنمية االجتماعية  ـ واألمف وممثموحقوؽ المرأة والسمالمعنية بحماية 
 محة.سواألمف والقوات الم

وحقوؽ  1325عرضًا حوؿ القرار المقررة الخاصة خبلؿ ورشة العمؿ، قدمت  -118
اإلنساف لممرأة في أفريقيا مع التركيز عمى األحكاـ ذات الصمة لبروتوكوؿ مابوتو 

مف  تمؾ الخارجةييا النزاعات وبعض المتعمؽ بوضع المرأة في البمداف التي تدور ف
 ىذه النزاعات.

قادت المقررة الخاصة وفدًا لمجنة اختيار  ،، في منروفيا2111مارس  31 – 28مف  -119
إلى ليبيريا. إف جائزة نوع الجنس جائزة أفريقية لمتميز في مسائؿ  نوع الجنسجائزة 
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التنمية )داكار( ومنظمة الجنسيف بادر إلييا المركز األفريقي لمسائؿ الجنسيف والسمـ و 
رؤساء الدوؿ والحكومات الذيف برزو في مجاؿ لض يتعو ة األفريقية كتضامف المرأ

 اعتماد وتنفيذ القوانيف والسياسات والخطط والبرامج المتعمقة بإدماج المرأة.

أبمغت رسميًا قابمت الوفد رئيسة جميورية ليبيريا السيدة إيمف جونسوف سيرليؼ التي  -121
في  2111في يونيو  قامتيالمقرر إا مراسـ تسميـ الجائزةوبليذه الجائزة بانتخابيا 

داكار. ثـ التقى الوفد بمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلببلغيا بالعنصر 
بمبادرات مواتية  االثاني لجائزة نوع الجنس الذي يمتـز باختيار مستفيديف اثنيف قام

قتصادي وداخؿ المجتمع المدني. تقـو لتعزيز مسائؿ الجنسيف في المجاؿ اال
باستدامة ودعـ مبادرة الجائزة جميورية السنغاؿ وعدة شركاء إنمائييف منيـ اتحاد 

 والتوازف بينيما ومقره في لندف. االئتماف الخاص بحقوؽ الجنسيف

الديمقراطية لممرأة وأجريت  في منروفيا، زار الوفد محطة إذاعة 2111مارس  31في  -121
مناسبة البث الخاص حوؿ أىداؼ البعثة إلى ليبيريا وجائزة نوع الجنس ب ةمقابملو 

رئيسة الجميورية. زار الوفد مواقع مشاريع تمكيف  ،التي منحت لمسيدة إيمف جونسوف
المرأة بتمويؿ مف مشاريع نوع الجنس ألوكسفاـ. عبلوة عمى ذلؾ، التقى بوحدة األمف 

الوحدة األولى التي تتكوف خصيصًا مف الخاصة لبعثة األمـ المتحدة في ليبيريا و 
 الضابطات الينديات.

شاركت المقررة الخاصة في ورشة عمؿ تصديقية  ،في منروفيا 2111مارس  31في  -122
ت حوؿ التدابير واألنشطة المتعمقة بإصبلح قطاع األمف ومسائؿ يلدراسة أجر 

 ة )جنيؼ(.الجنسيف في ليبيريا نظميا مركز الرقابة الديمقراطية والقوات المسمح
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، في كينشاسا، جميورية الكونغو الديمقراطية، شاركت المقررة 2111أبريؿ  9-1مف  -123
مشتركة في إطار آلية حقوؽ اإلنساف. كاف مف أىداؼ  يةالخاصة في بعثة تعزيز 

البمد  إجراء المناقشات مع السمطات العميا في ىذا ،مف بيف أمور أخرى ،البعثة
مـ المتحدة المعنية ببرامج ومسائؿ الجنسيف وتقييـ األ والمنظمات النسائية ووكاالت

وسيتـ تضميف  .التقدـ ا لمحرز في حماية المرأة في جميورية الكونغو الديمقراطية
تقرير البعثة بالتوصيات المناسبة لفائدة جميع أصحاب المصمحة بغية تعزيز حماية 

 حقوؽ النساء والفتيات في جميورية الكونغو الديمقراطية.

بعثت المقررة الخاصة برسائؿ تذكير إلى الدوؿ  ،الفترة الفاصمة بيف الدورات خبلؿ -124
األعضاء التي لـ تصدؽ عمى بورتوكوؿ مابوتو تحثيا عمى اتخاذ جميع اإلجراءات 

النيجر  ذكرات شفيية مرة أخرى إلى جميورييالبلزمة لمقياـ بذلؾ. كما بعثت بم
عثات تعزيز حقوؽ اإلنساف التي مف حوؿ بالنظر وجيات الجابوف في إطار تبادؿ و 

 المقرر القياـ بيا إلى ىذيف البمديف.

لمطبع الثانية لمتقرير تصدير ، قامت المقررة الخاصة بإعداد مشروع 2111في يناير  -125
عف التقدـ المحرز في تنفيذ  اإلعبلف الرسمي حوؿ المساواة بيف الجنسيف في 

مداف التي قدمت جميع تقاريرييا السنوية أفريقيا. وتتضمف ىذه الطبعة جدواًل يبيف الب
في  تـ اكتسابيا إلى االتحاد األفريقي ويعطى بيانًا عف الخبرات المحددة التي

الصحة، التعميـ،  في مجاالت تمكيف المرأةمجاالت المواضيعية ذات الصمة بال
 الحكـ، حقوؽ اإلنساف والسمـ واألمف.
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ًا صحفيًا كرد فعؿ تجاه العنؼ الذي ، نشرت المقررة الخاصة بيان2111مارس  3في  -126
قوات  توقع في أبيدجاف خبلؿ مسيرة سبلـ قامت بيا النساء اإليفواريات. حيث قتم

الدفاع واألمف الموالية لمسيد لوراف باجبو ستًا منيف. دعا البياف الصحفي النساء 
 األفريقيات إلى التضامف مع النساء اإليفواريات.

نشرت  لميوـ الدولي لممرأة، 111كرى الػ الحتفاؿ بالذ، بمناسبة ا2111مارس  8في  -127
المقررة الخاصة بيانًا صحفيًا أبرزت فيو التحديات المرتبطة بموضوع اليـو أال وىو 

موصوؿ إلى ريب، العمـ والتكنولوجيا: وسيمة ل"المساواة في الوصوؿ إلى التعميـ، التد
ؿ األطراؼ وجميع الفاعميف اآلخريف ر البياف الدو العمالة البلئقة بالنسبة لممرأة". ذك  

بالتزاماتيـ والحاجة إلى التصدي ليذه التحديات وتخصيص مزيد مف الموارد المالية 
زيز فرص وصوؿ أكبر لمنساء لمبرامج الوطنية واإلقميمية التي يجري تنفيذىا لتع

 إلى التعميـ والعمـ والتكنولوجيا. والبنات

مقااًل نشرتو شبكة االتصاؿ لمنظمة  المقررة الخاصة كتبت، 2111في مارس  -128
تضامف المرأة األفريقية حوؿ "النجاحات والتحديات التي تعترض حقوؽ المرأة في 

 بروتوكوؿ مابوتو". سنوات عمى اعتماد 5قيا، بعد مضي أفري

اتصؿ المركز الدولي لمبحث اإلنمائي )أوتاوا، كندا( بالمقررة  ،2111في أبريؿ  -129
سة مجمس استشاري لمتنمية العممية والسياسية حوؿ مشروع الخاصة طالبًا منيا رئا

بمداف في إقميـ غرب أفريقيا ىي  أربعةبحث يتعمؽ بالمشاركة السياسية لمفتيات في 
 مالي، بوركينافاسو، السنغاؿ والتوجو.
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يسعى مشروع البحث إلى تعزيز فيـ طبيعة وأشكاؿ ومفاىيـ مشاركة الفتيات في  -131
مساىماتيا في إحداث التغيير عمى مختمؼ مستويات مؤسسات أفريقيا الفرانكفونية و 

سيتعمؽ األمر بتحديد وتحميؿ مدى تمكيف السياسات صنع القرار. في األمد الطويؿ، 
العامة المنفذة الفتيات مف القياـ بدورىف الكامؿ كمواطنات وصياغة توصيات ترمي 

 إلى تعزيز مشاركتيف.

ة األفريقية، شاركت المقررة الخاصة في منتدى لمجن 49في إطار الدورة العادية الػ  -131
يا. في بانجوؿ، جامب 2111أبريؿ  27إلى  25المنظمات غير الحكومية المنعقد مف 

شاركت في اجتماع مجموعة العمؿ بشأف ، 2111أبريؿ  27و  26وفي يومي 
 السكاف، المجتمعات األصمية.

معمومات حوؿ قـ المقررة الخاصة في إطبلؽ طا ، شاركت2111أبريؿ  27في  -132
اإلنساف والشعوب الذي راجعو  حقوؽ النساء األصميات والنظاـ األفريقي لحقوؽ 

 برنامج الشعوب القاطنة في الغابات.

شاركت في دورة تدريب نظمت لممثمي الدوؿ األطراؼ حوؿ  ،2111أبريؿ  28في  -133
 .الخطوط التوجييية إلعداد مشروع تقارير الدوؿ عف تنفيذ بروتوكوؿ مابوتو

 قدمت المقررة الخاصة التوصيات التالية إلى االتحاد األفريقي: -134

ؿ بعممية التصديؽ عمى بروتوكوؿ حث الدوؿ األعضاء التي لـ تصدؽ و/أو تعج   (1
 مى القياـ بذلؾ؛، عمابوتو
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تشجيع الدوؿ األعضاء التي صدقت عمى البروتوكوؿ عمى تنفيذىا وتقديـ  (2
مخطوط التوجييية وفقًا لالمجنة األفريقية تقاريرىا الدورية عمى جناح السرعة إلى 

 التي تـ اعتمادىا في ىذا الشأف.

حث الدوؿ األعضاء التي لـ تقدـ تقاريرىا السنوية عف التقدـ المحرز في إدماج  (3
إلعبلف االتحاد األفريقي  12مسائؿ الجنسيف في السياسات والبرامج وفقًا لمفقرة 

بذلؾ لضماف تمويؿ المجاالت ذات  قوـوؿ المساواة بيف الجنسيف، عمى أف تح
 .2121 – 2111األولوية المحددة لقعد المرأة األفريقية 

 فقد دعتيا المقررة الخاصة إلى القياـ بما يمي: ،بالنسبة لمدوؿ األعضاء -135

النطاؽ لؤلدوات القانونية المتعمقة  جراءات التي تتخذ لضماف نشر واسعتعزيز اإل (1
رسيف القانونييف وأعضاء الخدمة العامة والقادة بالمرأة بيف السكاف وخاصة المما

 السياسييف والبرلمانييف ومنظمات الدفاع عف المرأة وحقوؽ اإلنساف.

اعتماد إجراءات العمؿ اإليجابي لمتعجيؿ بمشاركة أكبر لممرأة في المسائؿ العامة  (2
 اتفاقية القضاء عمى التمييز ضد المرأةمف  4والسياسية وفقًا ألحكاـ المادة 

 .مف بروتوكوؿ مابوتو 19والمادة 

وذلؾ لمقضاء  سنالج نوعمعاممة ؼ حمبلت التوعية العامة بإساءة يإطبلؽ وتكث (3
 عمى ىذه الظاىرة.
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 الرفيعة المستوى كوسيطات في عممياتتعييف النساء في فرؽ الوساطة والييئات  (4
ت النسوية تحاداالمنظمات غير الحكومية واال وبناء قدرةالسبلـ الجارية في القارة 

  لتمكينيا مف دعـ المبادرات الخاصة بتنمية المرأة في القطاع غير الرسمي.

 بالنسبة لمجنة األفريقية، أوصت المقررة الخاصة بما يمي:  -136

الشروع في نشر خطوط توجييية جديدة حوؿ عرض الدوؿ تقاريرىا وفقًا  (1
المتعمؽ بحقوؽ لمبروتوكوؿ المرفؽ بالميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب و 

 المرأة في أفريقيا.

االتحاد  تدعـ جيود آلية المقررة الخاصة لتمكينيا مف دعـ برامج واستراتيجيا (2
 األفريقي في سياؽ عقد المرأة األفريقية.

 عضو المجنة الموقرة زينابو كايتسي  -عاشرا

 التقرير عن األنشطة كعضو المجنة  ( أ

ف األنشطة التعزيزية في ، كعضو مسؤولة ع2111ديسمبر  31إلى  13مف  -137
ؿ بشاف عقوبة جميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكرئيسة لمجموعة العمال

مشتركة إلى ىذا البمد  يةقامت عضو المجنة كايتيسي ببعثة تعزيز  اإلعداـ في أفريقيا،
الخاصة بشأف حقوؽ المرأة في أفريقيا وعضو المجنة مايجا والمقررة  ةبرفقة المقرر 

 ،ة بشأف السجوف وظروؼ االحتجاز في أفريقيا ورئيسة لجنة مكافحة التعذيبالخاص
عضو المجنة كاتريف دوبي أتوكي. تركزت البعثة عمى مختمؼ اآلليات التي يدعميا 

أحاطت عضو المجنة عممًا بالتطورات اإليجابية التي  ،أعضاء المجنة. وخبلؿ البعثة
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والتزاـ حكومة الجزائر بالتصدي حدثت في مجاؿ تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف 
 لمتحديات التي تواجو الدولة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف.

رحبت عضو المجنة كايتيسي، بأنو بالرغـ مف المظاىرات التي حدثت في الجميورية  -138
الجزائرية الديمقراطية الشعبية مؤخرًا فإف حكومة الجزائر ظمت قادرة عمى ضماف 

كومة لمحظات الصعبة. شجعت عضو المجنة حالسمـ واألمف لشعبيا خبلؿ ىذه ا
إحبلؿ السبلـ والشروع في اإلصبلحات لفائدة الجزائر عمى مواصمة جيودىا في 

 مواطنييا.

، شاركت عضو المجنة كايتيتسي في حمقة تدريبية حوؿ حقوؽ 2111يناير  14في  -139
يا صحفيًا في المحافظة الشمالية لرواندا. وقدمت عرضًا خبلل 33اإلنساف نظميا 

حوؿ اآلليات الدولية واإلقميمية لحماية حقوؽ اإلنساف وانتيزت الفرصة لشرح 
صبلحيات وعمؿ المجنة األفريقية ودعت الصحفييف إلى لعب دور رئيسي في نشر 

 محتويات الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب.

، شاركت عضو المجنة كايتيسي في الدورة 2111مارس  3فبراير إلى  24مف  -141
جامبيا نظمت الدورة لمتعامؿ مع  لمنعقدة في بانجوؿ،نة األفريقية االعادية التاسعة لمج

 مسائؿ حقوؽ اإلنساف الممحة وبحث الببلغات وتقارير المجنة األفريقية.

، شاركت عضو المجنة كايتيسي في حمقة تدريبية حوؿ حقوؽ 2111مارس  14في  -141
ي المحافظة الشمالية لرواندا. مف كبار مسؤولي السجوف نظمت ف 44اإلنساف لػ

واإلقميمية. وتركز عرضيا الوطنية وقدمت عرضًا حوؿ آليات حماية حقوؽ اإلنساف 
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التي تعزز حقوؽ  عمى عمؿ المجنة األفريقية وبعض األدوات القانونية األفريقية
 المحتجزيف.

، كانت عضو المجنة كايتيسي عضوا في وفد المجنة 2111أبريؿ  9إلى  1مف  -142
ف الوفد مف تكو   .مشتركة إلى جميورية الكونغو الديمقراطيةية ريقية في بعثة تعزيز األف

عضو المجنة ريني أالبيني جانسو، المقررة الخاصة لحقوؽ  ،رئيسة المجنة األفريقية
عضو المجنة مايجا، المقررة الخاصة لمسجوف وظروؼ االحتجاز  ،أفريقيا يالمرأة ف

ريف دوبي أتوكي المقررة ، عضو المجنة كاثالتعذيب في أفريقيا ورئيسة لجنة مكافحة
الخاصة لحماة حقوؽ اإلنساف، عضو المجنة لوسي أساجبو ورئيس مجموعة العمؿ 
لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، عضو المجنة بشير خمؼ اهلل. خبلؿ ىذه 

ديرىا ركزت عضو المجنة تدخبلتيا عمى عقوبة اإلعداـ. وأعربت عف تق ،البعثة
عقوبة اإلعداـ وحثت حكومة جميورية الكونغو الديمقراطية  غاءلإلالستعداد الحكومة 

 عقوبة اإلعداـ. لغاءعمى مواصمة العمؿ عمى إعداد مشروع قانوف حوؿ إ

تيسي مذكرة شفيية تذكر فييا جميورية ، أرسمت عضو المجنة كا2111أبريؿ  8في  -143
ة عف ـ بيا بوصفيا عضو المجنة المسؤولقياالتي تنوي ال يةبعثة التعزيز البوروندي ب

 روندي.و في ب يةنشطة التعزيز األ

 مجموعة العمل بشأن عقوبة اإلعدام في أفريقياالتقرير عن األنشطة كرئيسة  ب( 

خبلؿ الفترة الفاصمة بيف الدورات، قامت رئيسة مجموعة العمؿ بشأف عقوبة اإلعداـ   -144
 ع عقوبة اإلعداـ إلى:في أفريقيا بتوجيو رسائؿ مناشدة حوؿ وض
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، بعد تمقي أنباء تشير 2111يناير  11فخامة رئيس جميورية نيجيريا االتحاد في  (1
والية الجوس  ،نساء مسجونات في سجف كيريكيري في أبابا خمسإلى أف 

. أرسمت المناشدة لتذكير الدولة بضرورة 2111ينتظرف اإلعداـ في أوائؿ عاـ 
وحثيا عمى اتخاذ اإلجراءات  التأجيؿ ميمةقية حوؿ بقرارات المجنة األفري االلتزاـ

 لوقؼ إعداـ ىؤالء األشخاص.

، إثر تمقي أنباء تشير  2111يناير  11رئيس جميورية السوداف في إلى فخامة  (2
( 16( ، عبد اهلل عبد اهلل دوب ) 17ىـ: إبراىيـ شريؼ ) أربعة قصر إلى أف

( قد حكـ عمييـ 15) ( ، عبد الرزاؽ عبد السيد16الطيب محمد يعقوب )
تـ حبسيـ الختطاؼ السيارات في خور  فيإلعداـ مف بيف األشخاص التسعة الذبا

بسكويت في جنوب دارفور. حثت الرسالة حكومة صاحب الفخامة إلى مراجعة 
منع المطمؽ لفرض عقوبة اإلعداـ وذلؾ بموجب مقوانيف حقوؽ الطفؿ وفقًا ل

عوب، الميثاؽ األفريقي لحقوؽ الطفؿ الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والش
ورفاىيتو وغير ذلؾ مف االتفاقيات اإلقميمية والدولية. حثت الرسالة أيضًا الدولة 

تنفيذ حكـ اإلعداـ واتخاذ جميع اإلجراءات البلزمة  تأجيؿ ميمةمراعاة  عمى
 األشخاص الذيف فرضت عمييـ. في حؽلضماف عدـ تنفيذ عقوبة اإلعداـ 

أخبار تشير ، بعد تمقي 2111يناير  11يا في س جميورية جامبإلى فخامة رئي (3
بشأف مكافحة المخدرات والقانوف المعدؿ  2111إلى أف القانوف المعدؿ لعاـ 
شمؿ عقوبة قد تـ توسيع نطاؽ تطبيقيما لي 2111بشأف االتجار بالبشر لعاـ 

ة بالمخدرات. اإلعداـ بالنسبة لبلتجار بالبشر والسطو واالغتصاب والجرائـ المتعمق
التوقيع عمى ىذه  عفالرسالة الدولة عمى اتخاذ جميع اإلجراءات لبلمتناع  حثت
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لمعايير الدولية لحقوؽ با التزاماً التعديبلت حتى ال تدخؿ ىذه القوانيف حيز التنفيذ 
تشرع الحكومة في إجراء المشاورات اصة قرارات المجنة األفريقية ولاإلنساف وخ

 عقوبة اإلعداـ.حوؿ اإللغاء التاـ ل

، اتصمت رئيسة مجموعة العمؿ بشأف عقوبة اإلعداـ بالمجنة 2111فبراير  26في  -145
عثت الدولية لمكافحة عقوبة اإلعداـ وىي منظمة مقرىا في أسبانيا عف طريؽ رسالة ب

ديرىا ألعماؿ المنظمة التي تسعى إلى أعربت فييا عف تقو  2111فبراير  26بيا في 
تي تسعى إلييا مجموعة العمؿ لمجنة األفريقية بشأف عقوبة تحقيؽ نفس األىداؼ ال

بالعمؿ لمقياـ اإلعداـ. وأعربت عضو المجنة كايتيسي عف استعداد مجموعة العمؿ 
تعزيز القضاء عمى عقوبة اإلعداـ  عمىمع المنظمة الدولية لمكافحة عقوبة اإلعداـ 

 خاصة في أفريقيا.

التقت و لمجنة األفريقية  49ة العادية الػتمت متابعة ىذا الحوار عمى ىامش الدور  -146
عضو المجنة كايتيسي باألمينة العامة لمجنة الدولية لعقوبة اإلعداـ السيدة فيفو 

بإلغاء كافمير وناقشتا مختمؼ أىداؼ وعمؿ مؤسستييما وتبادلتا اآلراء حوؿ التسريع 
عقوبة اإلعداـ  لغاءكما ناقشتا مختمؼ سبؿ التعاوف في تعزيز عممية إ عقوبة اإلعداـ

 في أفريقيا.

رئيسة مجموعة العمؿ بشأف عقوبة اإلعداـ  قامت، 2111مارس  26إلى  24مف  -147
االجتماع الخامس لمجموعة العمؿ في جوىانسبيرج جنوب أفريقيا نظـ برئاسة 

االجتماع الستكماؿ الوثيقة حوؿ دراسة مسألة عقوبة اإلعداـ في أفريقيا لعرضيا 
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مايو  12أبريؿ إلى  28لمجنة األفريقية المقرر عقدىا مف  49ػة اليعمى الدورة العاد
 في بانجوؿ، جامبيا.  2111

ات، ظمت رئيسة مجموعة العمؿ بشأف عقوبة اإلعداـ خبلؿ الفترة الفاصمة بيف الدور  -148
تتابع وضع عقوبة اإلعداـ في أفريقيا. ولوحظ أنو لـ يقـ أي بمد في أفريقيا بإلغاء 

نما ظؿ الوضع كما ىوفترة الفاصمة بيف الدورات عقوبة اإلعداـ خبلؿ ال . بؿ تشير وا 
عقوبة اإلعداـ  قامت باستبقاء( بمدًا أفريقيًا 38اإلحصاءات إلى أف ثمانية وثبلثيف )

ف كانت  ممفاتيافي  عقوبة تنفيذ ميمة تأجيؿ عمى حافظت دًا منيا مب 14القانونية وا 
 58مف بيف  8كذلؾ ىناؾ حوالي الحبس. و  إلعداـ أو تخفيفيا إلى مختمؼ فتراتا

الثاني  يىي أطراؼ في البروتوكوؿ االختيار  في االتحاد األفريقي ادولة عضو 
 محقوؽ المدنية والسياسية بيدؼ إلغاء عقوبة اإلعداـ.معاىدة الدولية للم

عقوبة اإلعداـ  بأف ر الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ األفريقيتود عضو المجنة أف تذك   -149
تمثؿ و ليس ليا لزـو وغير منطقية. بؿ ناحية الُخمقية تبريرىا مف ال قاسية وال يمكف

مف الميثاؽ األفريقي. ومع  4انتياكًا خطيرًا لحقوؽ اإلنساف األساسية بموجب المادة 
محددة. وعميو، فيي تود أف المؤبد أو الحبس لمدة ىو السجف ليا و فيناؾ بديؿ  ،ذلؾ

 ميمة تأجيؿ تنفيذالتي لـ تقـ بمراعاة  تحث الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ األفريقي
مى أف تتخذ اإلجراءات ، ععقوبة اإلعداـ وفقًا لقرارات األمـ المتحدة والمجنة األفريقية

 إللغاء عقوبة اإلعداـ.
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 اللجٌت األفرٌقٍت لحقىق اإلًساى والشعىب

 3122ٌىًٍى 



1 

 

 

 وضع تقدٌن الدول تقارٌرها الدورٌت إلى اللجٌت األفرٌقٍت لحقىق اإلًساى والشعىب

  

انزقى 

 انرظهظهً

الدول التً 

عرضت قدهت و

 جوٍع التقارٌر

الدول التً 

علٍها 

تقدٌن تقرٌر 

 واحد
الدول التً علٍها 

 تقدٌن تقرٌرٌي

الدول التً 

علٍها 

تقدٌن ثالثت 

 تقارٌر

الدول التً 

علٍها تقدٌن اكثر 

 هي ثالثت تقارٌر

الدول التً 

لن تقدم 

تقارٌر 

 فقظ

التىارٌخ 

التً ٌتىقع 

فٍها تقدٌن 

 التقارٌر

       يصز فاطى كٍُاتىر سايثٍا تىذظىاَا 1

 ذىَض انكايٍزوٌ 2
جًهىرٌح أفزٌقٍا 

       غاَا انىططى

3 
انكىَغى 

       نٍظىذى يىرٌراٍَا ذُشاٍَا تزاسافٍم

       َايٍثٍا انٍُجز انظىداٌ إثٍىتٍا 4

 انجشائز يىرٌشٍىص 5
انجًهىرٌح 

       انرىجى انصحزاوٌح

         طٍشم كٍٍُا ٍَجٍزٌا 6

         جُىب أفزٌقٍا   رواَذا 7

         انظُغال   أوغُذا 8

             سًٌثاتىي 9

             تٍٍُ 10

 
 
 



2 

 

 

 

 

 وضع تقدٌن الدول تقارٌرها الدورٌت إلى اللجٌت األفرٌقٍت لحقىق اإلًساى والشعىب
    

 الدول
الدول التً قدهت 

 وعرضت جوٍع التقارٌر
الدول التً علٍها تقدٌن 

 واحدتقرٌر 
الدول التً عٍها تقدٌن 

 تقرٌرٌي
الدول التً علٍها تقدٌن 

 ثالثت تقارٌر
الدول التً لن تقدم 

 تقارٌر قظ
عدد التقارٌر 

 الوٌتظرة
التىارٌخ التً ٌتىقع فٍها تقدٌن 

 التقارٌر

 تىذظىاَا

 

  
 

            

 انكايٍزوٌ

 

  
 

            

 انكىَغى تزسافٍم 

 

  
 

            

 إثىٌثٍا

 

  
 

            

 يىرٌشىص

 

  
 

            

 ٍَجٍزٌا

 

  
 

            

 رواَذا

 

  
 

            

 أوغُذا

 

  
 

            

 سًٌثاتىي

 

  
 

            

               تٍٍُ

             10 اإلجوالً

   سايثٍا
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   ذىَض

 

  
 

          

   ذُشاٍَا

 

  
 

          

   انظىداٌ

 

  
 

          

   انجشائز

 

  
 

          

   كٍٍُا

 

  
 

          

           6 اإلحوالً  

        
        

 الدول
الدول التً قدهت 

 وعرضت جوٍع التقارٌر
الدول التً قدهت تقرٌرا 

 واحدا
الدول التً علٍها 

 تقدٌن تقرٌرٌي
التً علٍها تقدٌن  الدول

 ثالثت تقارٌر
الدول التً لن تقدم 

 تقارٌر فقظ
عدد التقارٌر 

 الوٌتظرة
التىارٌخ التً ٌتىقع فٍها تقدٌن 

 التقارٌر

     فاطى تىركٍُا

 

  
 

        

     جًهىرٌح أفزٌقٍا انىططى

 

  
 

        

     يىرٌراٍَا

 

  
 

        

     انٍُجز

 

  
 

        
جًهىرٌح انعزتٍح ان

               انصحزاوٌح

     طٍشم
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     جُىب أفزٌقٍا

 

  
 

        

     انظُغال

 

  
 

        

         8 اإلجوالً    

       يصز

 

  
 

      

       غاَا

 

  
 

      

       نٍظىذى

 

  
 

      

       َايٍثٍا

 

  
 

      

       انرىجى

 

  
 

      

       5 اإلجوالً      

         جشر انقًز

 

  
 

10 

1988,1990,1992,1994, 
1996, 1998, 2000, 
2002, 2004, 2006, 

2008, 2010  

         كىخ دٌفىار

 

  
 

7 

 

         جٍثىذً

 

  
 

8 

 
         غٍٍُا االطرىائٍح

 
10 

 



5 

 

  
 

         ذزٌاإر

 

  
 

4 

 

         جاتىٌان

 

  
 

10 

 

        

 الدول
الدول التً قدهت 

 وعرضت جوٍع التقارٌر
الدول التً علٍها تقدٌن 

 تقرٌر واحد
الدول التً علٍها 

 تقدٌن تقرٌرٌي
الدول التً علٍها تقدٌن 

 ثالثت تقارٌر
الدول التً لن تقدم 

 تقارٌر قظ
عدد التقارٌر 

 الوٌتظرة
 

         غٍٍُا تٍظاو

 

  
 

11 

 

         نٍثٍزٌا

 

  
 

12 

 

         يالوي

 

  
 

9 

 
 10           طاوذىيً وتزَظٍة

 
   12           طٍزانٍىٌ

         انصىيال

 

  
 

11   

     12 اإلجوالً        
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 وضع تقدٌن الدول تقارٌرها الدورٌت إلى اللجٌت األفرٌقٍت لحقىق اإلًساى والشعىب

   

 انزقى

 انرظهظهً

 تارٌخ التصدٌق على الوٍثاق الدول األطراف
عدد 

التقارٌر 

 الوٌتظرة

التىارٌخ التً تتىقع فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً قدهت فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً ٌتن فٍها 

 بحث التقارٌر

التىارٌخ التً 

ٌتىقع فٍها 

 تقدٌن التقارٌر

1 

 0 17/07/1986 تىذظىاَا

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 

2006, 2008 

 انرقزٌز األول
 9002انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

64 
 ال ٌُطثق

2 

 0 20/06/1989 انكايٍزوٌ

1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

؛ 9002انرقزٌز األول 

؛ 9002انرقزٌز انثاًَ 

 9002نث انرقزٌز انثا

 9009انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

12 
 ال ٌُطثق

3 

 0 09/12/1982 انكىَغى تزاسافٍم

1984, 1986, 1988, 
1990, 1992, 1994, 
1996, 1998, 2000, 
2002, 2004, 2006, 

2008 

؛ 9002انرقزٌز األول 

 9002انرقزٌز انثاًَ 

 9002انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

؛ انرقزٌز انثاًَ 92

خالل انذورج  9002

 64انعادٌح انـ 

 ال ٌُطثق

4 

 0 16/06/1998 إثٍىتٍا
2000, 2002, 2004, 

2006, 2008 
 9002انرقزٌز األول 

 9002انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

64 
 ال ٌُطثق

5 

 0 19/06/1992 يىرٌشىص
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 

2006, 2008 
 2226انرقزٌز األول 

 2224انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

90 
 ال ٌُطثق
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6 

 0 22/06/1983 ٍَجٍزٌا

1985, 1987, 1989, 
1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

،  2222انرقزٌز األول 

 9004انرقزٌز انثاًَ فً 

 2221انرقزٌز األول 

نعادٌح ل انذورج ا66خال+

، انرقزٌز انثاًَ 21انـ 

خالل انذورج  9004

 614+60انعادٌح انـ 

 ال ٌُطثق

 

       

  

 تارٌخ التصدٌق على الوٍثاق الدول األعضاء
عدد 

التقارٌر 

 الوٌتظرة

التىارٌخ التً تتىقع فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً قدهت فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً ٌتن فٍها 

 بحث التقارٌر

ارٌخ التً التى

ٌتىقع فٍها 

 تقدٌن التقارٌر

7 

 0 15/07/1983 رواَذا

1985, 1987, 1989, 
1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

؛ 2220انرقزٌز األول 

؛ 9000انرقزٌز انثاًَ 

؛ 9006انرقزٌز انثانث 

؛ 9002انرقزٌز انزاتع 

 9020انرقزٌز انخايض 

انرقزٌز األول 

خالل انذورج 2224

؛ انرقزٌز 22انعادٌح انـ 

خالل  -9000انثاًَ 

؛ 92انذورج انعادٌح انـ 

 -9006انرقزٌز انثانث 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

؛ انرقزٌز انزاتع 14

خالل انذورج  -9002

 69انعادٌح انـ 

 الٌُطثق

8 

 0 10/05/1986 أوغُذا

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

؛ 9000انرقزٌز األول 

؛ 9004انرقزٌز انثاًَ 

 9002انرقزٌز انثانث 

 9000انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

؛ انرقزٌز انثاًَ 92

خالل انذورج  9004

؛ انرقزٌز 60انعادٌح انـ 

خالل  -9002انثانث 

 62انذورج انعادٌح انـ 

 الٌُطثق
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9 

 0 30/05/1986 سًٌثاتىي

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 

2006, 2008 

، 2229انرقزٌز األول 

، 2224انرقزٌز انثاًَ 

 9004انرقزٌز انثانث 

 2229انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

؛ انرقزٌز انثاًَ 29

خالل انذورج  2222

؛ انرقزٌز 92انعادٌح انـ 

خالل  -9002انثانث 

 62انعادٌح انـ انذورج 

 الٌُطثق

10 

 0 19/07/1986 نٍثٍا

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

؛ 2220انرقزٌز األول 

؛ انجًع 9000انرقزٌز انثاًَ 

تٍٍ انرقارٌز انًرىقعح يٍ 

2221-2222 

 2222انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

 9000اًَ ؛ انرقزٌز انث2

خالل انذورج انعادٌح انـ 

92  

 الٌُطثق

  

 تارٌخ التصدٌق على الوٍثاق الدول
عدد 

التقارٌر 

 الوٌتظرة

التىارٌخ التً ٌتىقع فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً قدهت فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً ٌتن فٍها 

 بحث التقارٌر

التىارٌخ التً 

تتىقع فٍها 

التقرٌر 

 الوٌتظرة

11 

 0 09/03/1992 زيذغشق
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

  
انرقزٌز األول إنى انرقزٌز 

انثايٍ خالل انذورج 

 66انعادٌح انـ 
 الٌُطثق

12 

 0 20/01/1986 تٍٍُ

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 

2006, 2008 

؛ 2221انرقزٌز األول 

 9000اًَ انرقزٌز انث

 2226انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

؛ انرقزٌز انثاًَ 24

خالل انذورج  9000

؛ انرقزٌز 92انعادٌح انـ 

خالل  -9002انثانث 

 66انذورج انعادٌح انـ 

 الٌُطثق
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13 

جوهىرٌت الكىًغى 

 الدٌوقراطٍت 
20/07/1987 0 

1989, 1991, 1993, 
1995, 1997, 1999, 
2001, 2003, 2005, 
2007, 2009, 2011 

؛ 9000انرقزٌز األول 

وانرقارٌز انًُرظزج يُذ 

؛ انرقزٌز انثاًَ 2222

، يع انرقارٌز 9002

 9002انًُرظزج 

 9001انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

انرقزٌز انثاًَ أعذٌد  16

جذونح ذقذٌى إنى انذورج 

  62انعادٌح انـ 

 الٌُطثق

  
إجوالً الدول 

 األعضاء
            

14 

 1 16/03/1983 ذىَض

1985, 1987, 1989, 
1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

؛ 2220انرقزٌز األول 

؛ 2222انرقزٌز انثاًَ 

 9002انرقزٌز انثانث 

 2222انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

 2222؛ انرقزٌز انثاًَ 2

انـ  خالل انذورج انعادٌح

؛ انرقزٌز انثانث 22

خالل انذورج  -9002

 69انعادٌح انـ 

16/03/2009 

 
       

 
       

  

 تارٌخ التصدٌق على الوٍثاق الدول األعضاء
عدد  

التقارٌر 

 الوٌتظرة

التىارٌخ التً تتىقع فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً قدهت فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً ٌتن فٍها 

 بحث التقارٌر

لتىارٌخ التً ا

ٌتىقع فٍها 

 تقدٌن التقارٌر

15 

 1 18/02/1984 ذُشاٍَا

1986, 1988, 1990, 
1992, 1994, 1996, 
1998, 2000, 2002, 
2004, 2006, 2008, 

2010 

؛ 2222انرقزٌز األول 

 9002انرقزٌز انثاًَ 

 2229انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

؛ انرقزٌز انثاًَ خالل 22

 61نعادٌح انـ انذورج ا

18/02/2008 

16 

 1 18/02/1986 انظىداٌ

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 

2006, 2009 

؛ 2224انرقزٌز األول 

؛ 9001انرقزٌز انثاًَ 

 9002انرقزٌز انثانث 

؛ 2222انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

؛ انرقزٌز انثاًَ 92

خالل انذورج  9006

؛ انرقزٌز 12انعادٌح انـ 

خالل  - 9002انثانث 

 61انذورج انعادٌح انـ 

18/02/2009 



10 

 

17 

 1 01/03/1987 انجشائز

1989, 1991, 1993, 
1995, 1997, 1999, 
2001, 2003, 2005, 

2007, 2009 

1st Report 1995; 2nd 
Report 2000; 3rd 

Report 2006 

 2224انرقزٌز األول 

نـ خالل انذورج انعادٌح ا

؛ انرقزٌز انثاًَ 22

خالل انذورج  9002

؛ انرقزٌز 92انعادٌح انـ 

خالل  - 9002انثانث 

 61انذورج انعادٌح انـ 

01/03/2009 

18 

 1 10/01/1984 سايثٍا

1986, 1988, 1990, 
1992, 1994, 1996, 
1998, 2000, 2002, 
2004, 2006, 2008 

 ؛9004انرقزٌز األونى 
، 9002انرقزٌز األول 

 69انذورج انعاٌح انـ خالل 
10/01/2008 

  

 تارٌخ التصدٌق على الوٍثاق الدول األعضاء
عدد 

التقارٌر 

 الوٌتظرة

التىارٌخ التً ٌتىقع فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً قدهت فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً ٌتن فٍها 

 بحث التقارٌر

التىارٌخ التً 

ٌتىقع فٍها 

 تقدٌن التقارٌر

19 

 1 23/01/1992 كٍٍُا
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

، 2226انرقزٌز األول 

، 2224انرقزٌز انثاًَ 

، 2222انرقزٌز انثاًَ 

، 9000انرقزٌز انزاتع 

، 9009انرقزٌز انخايض 

، 9006انرقزٌز انظادص 

، 9004انرقزٌز انظاتع 

، 9002انرقزٌز انثايٍ 

 9020انرقزٌز انراطع 

، 9002ألول انرقزٌز ا

 62خالل انذورج انعاٌح انـ 
23/01/2008 

  
 

إجوالً عدد الدول التً علٍها تقرٌر واحد 

 =6 
          



11 

 

20 

 2 06/07/1984 تىركٍُا فاطى

1986, 1988, 1990, 
1992, 1994, 1996, 
1998, 2000, 2002, 
2004, 2006, 2008, 

2010 

،  2222انرقزٌز األول 

 9006انرقزٌز انثاًَ 

 2222قزٌز األول انر

خالل انذورج انعادٌح انـ 

؛ انرقزٌز انثاًَ  92

خالل انذورج  9006

 12انعادٌح انـ 

06/07/2006 
06/07/2008 

21 

جًهىرٌح انكىَغى 

 انذًٌقزاطٍح
26/04/1986 2 

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

 9004انرقزٌز األول 
 9004األول  انرقزٌز

خالل انذورج انعادٌح انـ 

12 

26/04/2006, 
26/04/2008 

22 

 2 14/06/1986 يىرٌراٍَا

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

، 9002انرقزٌز األول 

 9002انرقزٌز انثاًَ 

 9009انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

 9002ثاًَ  انرقزٌز ان 12

خالل انذورج انعادٌح انـ 

12 

14/06/2006, 
14/06/2008 

        

  

 تارٌخ التصدٌق على الوٍثاق الدول األعضاء
عدد 

التقارٌر 

 الوٌتظرة

التىارٌخ التً ٌتىقع فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً قدهت فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً ٌتن فٍها 

 بحث التقارٌر

التىارٌخ التً 

ع فٍها ٌتىق

 تقدٌن التقارٌر

23 

 2 15/07/1986 انٍُجز

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

 9001انرقزٌز األول 
 -9006انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

12 

15/07/2004, 
15/07/2006 

  

انجًهىرٌح انعزتٍح 

 انصحزاوٌح
02/05/1986 2 

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

 9001انرقزٌز األول 
 -9001انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

11 

02/05/2006. 
02/05/2008 



12 

 

24 

 2 13/04/1992 طٍشم
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
20062008, 2010 

 2226انرقزٌز األول 

ول نى ٌقذو ألَ  انرقزٌز األ

نى ٌكٍ هُاك يٍ ٌقذي ؛ 

 - 9004انرقزٌز انثاًَ 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

12 

13/04/2006, 
13/04/2008,  

25 

 2 09/07/1996 جُىب أفزٌقٍا
1998, 2000, 2002, 
2004, 2006, 2008, 

2010 

، 2222انرقزٌز األول 

 9002انرقزٌز انثاًَ 

 2222انرقزٌز األول 

نعادٌح انـ خالل انذورج ا

؛ انرقزٌز انثاًَ  92

خالل انذورج  9002

 12انعادٌح انـ 

09/07/2006, 
09/07/2008 

  
 

           8إجوالً عدد الدول التً علٍها تقرٌراى = 

                

  

 تارٌخ التصدٌق على الوٍثاق الدول األعضاء
عدد 

التقارٌر 

 الوٌتظرة

التىارٌخ التً تتىقع فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً قدهت فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً ٌتن فٍها 

 بحث التقارٌر

التىارٌخ التً 

ٌتىقع فٍها 

 تقدٌن التقارٌر

  

 2 13/08/1982 انظُغال

1984, 1986, 1988, 
1990, 1992, 1994, 
1996, 1998, 2000, 
2002, 2004, 2006, 

2008, 2010 

، 2229انرقزٌز األول 

 9001انرقزٌز انثاًَ 

 2229انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

؛ انرقزٌز انثاًَ  29

خالل انذورج  9001

 16انعادٌح انـ 

13/08/2006, 
13/08/2008 
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28 

 3 20/03/1984 يصز

1986, 1988, 1990, 
1992, 1994, 1996, 
1998, 2002, 2004, 
2005, 2006, 2009, 

2010 

، 2222انرقزٌز األول 

، 9000انرقزٌز انثاًَ 

 9009انرقزٌز انثانث 

 2229انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

؛ انرقزٌز انثاًَ  22

خالل انذورج  9000

؛ انرقزٌز 92انعادٌح انـ 

خالل  -9002انثانث 

 12انذورج انعادٌح 

20/03/2004, 
20/03/2006, 
20/03/2008 

29 

 3 24/01/1989 غاَا

1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

، 2229انرقزٌز األول 

 9000انرقزٌز انثاًَ 

 2221انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

، انرقزٌز انثاًَ  26

خالل انذورج  9002

 92انعادٌح انـ 

24/01/2001, 
24/01/2003, 
24/01/2005, 
24/01/2007, 
24/01/2009 

30 

 3 10/02/1992 نٍظىذى
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

 9002انرقٍزر األول 
 9009انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

12 

10/02/2002, 
10/02/2004, 
10/02/2006, 
10/02/2008 

  

 تارٌخ التصدٌق على الوٍثاق الدول األعضاء
عدد 

التقارٌر 

 الوٌتظرة

التىارٌخ التً تتىقع فٍها 

 التقارٌر
التً قدهت فٍها  التىارٌخ

 التقارٌر
التىارٌخ التً ٌتن فٍها 

 بحث التقارٌر

التىارٌخ التً 

ٌتىقع فٍها 

 تقدٌن التقارٌر

31 

 3 30/07/1992 َايٍثٍا
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

؛ انرقزٌز 2222ذقزٌز األول 

 9000انثاًَ 

 2222انرقزٌز األول 

انـ خالل انذورج انعادٌح 

؛ انرقزٌز انثاًَ  91

خالل انذورج  9002

 92انعادٌح انـ 

30/07/2002, 
30/07/2004, 
30/07/2006, 
30/07/2008 

32 

 3 05/11/1982 ذىجى

1984, 1986, 1988, 
1990, 1992, 1994, 
1996, 1998, 2000, 
2002, 2004, 2006, 

2008, 2010 

، انرقزٌز 2220ذقزٌز األول 

 9002انثاًَ 

 2221ول انرقزٌز األ

خالل انذورج انعادٌح انـ 

؛ انرقزٌز انثاًَ  91

خالل انذورج  9009

 12انعادٌح انـ 

05/11/2002, 
05/11/2004, 
05/11/2006, 
05/11/2008 
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33 

 4 28/07/1989 تىروَذي

1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009, 2011 

، يع 9000انرقزٌز األول 

-2222ًُرظزج انرقارٌز ان

2222 

 -9000انرقزٌز األول 

 92انذورج انعادٌح انـ 

28/07/2003, 
28/07/2005, 
20/07/2007, 
28/07/2009 

34 

 4 21/12/1981 يانً

19983, 1985, 1987, 
1987, 1999, 1991, 
1993, 1995, 1997, 
1999, 2001, 2003, 
2005, 2007, 2009 

يع  2222انرقزٌز األول 

 2222ج يٍ انرقارٌز انًُرظز

- 2222 

 -2222انرقزٌز األول 

 94انذورج انعادٌح انـ 

21/12/2001, 
20/12/2003, 
21/12/2005, 
21/12/2007, 
21/12/2009 

35 

 4 15/09/1995 طىاسٌالَذ
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

يع  9000انرقزٌز األول 

 2222انرقارٌز انًُرظزج يٍ 

- 2222 

 9000انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

92 

15/09/2001, 
15/09/2003, 
15/09/2005, 
15/09/2007, 
15/09/2009 

  

 تارٌخ التصدٌق على الوٍثاق الدول األعضاء
عدد 

التقارٌر 

 الوٌتظرة

التىارٌخ التً تتىقع فٍها 

 96Eر+95Eالتقاري+
التىارٌخ التً قدهت فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً ٌتن فٍها 

 التقارٌر بحث

التىارٌخ التً 

ٌتىقع فٍها 

 تقدٌن التقارٌر

36 

 6 02/03/1990 أَجىال

1992, 1994, 1996, 
1998, 2000, 2002, 
2004, 2006, 2008, 

2010 

يع  2222انرقزٌز األول 

انرقارٌز انًُرظزج يُذ 

2229-2222 

 2222انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

96 

02/03/2000, 
02/03/2003, 
02/03/2005, 
02/03/2007, 
02/03/2009 



15 

 

37 

 6 02/06/1987 انزأص األخضز

1989, 1991, 1993, 
1995, 1997, 1999, 
2001, 2003, 2005, 
2007, 2009, 2011 

، يع 2229انرقزٌز األول 

جًٍع انرقارٌز انًُرظزج يُذ 

2222 

 2224انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

90 

02/06/1993, 
02/06/1995, 
02/06/1999, 
02/06/1997, 
02/06/2001, 
02/06/2003, 
02/06/2005, 
02/06/2007,  
02/06/2009 

38 

 6 09/10/1986 ذشاد

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

يع  2222انرقزٌز األول 

انرقارٌز انًُرظزج يُذ 

2222-2222 

 2222انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

92 

09/10/2000, 
09/10/2002, 
09/10/2004, 
09/10/2006, 
09/10/2008 

39 

 6 16/02/1982 جًهىرٌح غٍٍُا

1984, 1986, 1988, 
1990, 1992, 1994, 
1996, 1998, 2000, 
2002, 2004, 2006, 

2008, 2010 

يع  2222انرقزٌز األول 

انرقارٌز انًُرظزج يُذ 

2222-2222 

 2222رقزٌز األول ان

خالل انذورج انعادٌح انـ 

91 

16/02/2000, 
16/02/2002, 
16/02/2004, 
16/02/2006, 
16/02/200. 

  

 تارٌخ التصدٌق على الوٍثاق الدول األعضاء
عدد 

التقارٌر 

 الوٌتظرة

التىارٌخ التً تتىقع فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً قدهت فٍها 

 التقارٌر
ا التىارٌخ التً ٌتن فٍه

 بحث التقارٌر

التىارٌخ التً 

ٌتىقع فٍها 

 تقدٌن التقارٌر

40 

 6 08/06/1983 ايثٍاج

1985, 1987, 1989, 
1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

؛ 2229انرقزٌز األول 

 2226انرقزٌز انثاًَ 

 2229انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

ً خالل ، انرقزٌز انثا29َ

 24انذورج انعادٌح انـ 

08/06/1995, 
08/06/1997, 
08/06/1999, 
08/06/2001, 
08/06/2003, 
08/06/2005, 
08/06/2007, 
08/06/2009, 
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41 

 6 22/02/1989 يىسيثٍق

1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

يع  2229انرقزٌز انألو 

 2جًٍع انرقارٌز انًُرظزج يٍ
2222 - 2222 

 2224انرقزٌز األول 

خالل انذورج انعادٌح انـ 

22 

22/02/1997, 
22/02/1999, 
22/02/2001,  
22/02/2003,  
22/02/2005,  
22/02/2007,  
22/02/2009 

42 

 12 01/06/1986 جشر انقًز

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

    

1988, 1990, 
1992, 1994, 
1996, 1998, 
2000, 2002, 
2004, 2006, 
2008, 2010 

43 

 9 06/01/1992 كىخ دٌفىار
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

    

1994, 1996, 
1998, 2000, 
2002, 2004, 
2006, 2008, 

2010 

  

 تارٌخ التصدٌق على الوٍثاق الدول األعضاء
عدد 

ٌر التقار

 الوٌتظرة

التىارٌخ التً تتىقع فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً قدهت فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً ٌتن فٍها 

 بحث التقارٌر

التىارٌخ التً 

ٌتىقع فٍها 

 تقدٌن التقارٌر

44 

 8 11/11/1991 جٍثىذً

1993, 1995, 1997, 
1999, 2001, 

2003,2005, 2007, 
2009, 2011 

    

1993, 1995, 
1997, 1999, 
2001, 2003, 
2005, 2007, 
2009, 2011 
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45 

 10 07/04/1986 غٍٍُا االطرىائٍح

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 

2000,2002,2004,2006, 
2008, 2010 

    

1988, 1990, 
1992, 1994, 
1996, 1998, 
2000, 2002, 
2004, 2006, 
2008, 2010 

46 

 4 14/01/1999 إرذزٌا
2001, 2003, 2005, 

2007, 2009 
    

2001, 2003, 
2005, 2007, 

2009 

47 

 10 20/02/1986 انجاتىٌ

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 

2000, 
2002,2004,2006, 

2008, 2010 

    

1988, 1990, 
1992, 1994, 
1996, 1998, 

2000, 
2002,2 004, 
2006, 2008, 

2010 

48 

 11 04/12/1985 غٍٍُا تٍظاو

1987, 1999, 1991, 
1993, 1995, 1997, 

1999, 2001, 
2003,2005, 2007, 

2009, 2011 

    

1987, 1999, 
1991, 1993, 
1995, 1997, 
1999, 2001, 
2003, 2005, 
2007, 2009, 

2011 

  

 تارٌخ التصدٌق على الوٍثاق الدول األعضاء
عدد 

التقارٌر 

 الوٌتظرة

تىقع 975التىارٌخ التً ى+

 فٍها التقارٌر
التىارٌخ التً قدهت فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً ٌتن فٍها 

 بحث التقارٌر

التىارٌخ التً 

ٌتىقع فٍها 

 تقدٌن التقارٌر

49 

 12 04/08/1982 نٍثٍزٌا

1984, 1986, 1988, 
1990, 1992, 1994, 
1996, 1998, 2000, 
2002, 2004, 2006, 

2008, 2010 

    

1984, 1986, 
1988, 1990, 
1992, 1994, 
1996, 1998, 
2000, 2002, 
2004, 2006, 
2008, 2010 
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50 

 9 17/11/1989 يالوي

1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009, 2011 

    

1991, 1993, 
1995, 1997, 
1999, 2001, 
2003, 2005, 
2007, 2009, 

2011 

51 

 10 23/05/1986 طاوذىيً وتزَظٍة

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

    

1988, 1990, 
1992, 1994, 
1996, 1998, 
2000, 2002, 
2004, 2006, 
2008, 2010 

52 

 12 21/09/1983 طٍزانٍىٌ

1985, 1987, 1989, 
1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

    

1985, 1987, 
1989, 1991, 
1993, 1995, 
1997, 1999, 
2001, 2003, 
2005, 2007, 

2009 

  

 تارٌخ التصدٌق على الوٍثاق الدول األعضاء
عدد 

التقارٌر 

 الوٌتظرة

التىارٌخ التً تتىقع فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً قدهت فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التً ٌتن فٍها 

 بحث التقارٌر

التىارٌخ التً 

ٌتىقع فٍها 

 ن التقارٌرتقدٌ

53 

 11 31/07/1985 انصىيال

1987, 1989, 1991, 
1993, 1995, 1997, 
1999, 2001, 2003, 
2005, 2007, 2009 

    

1987, 1989, 
1991, 1993, 
1995, 1997, 
1999, 2001, 
2003, 2005, 
2007, 2009 

  

   إجوالً عدد الدول التً لن تقدم تقارٌر قظ 
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 تقارٌرها الدورٌت  إلى اللجٌت األفرٌقٍت  وضع تقدٌن الدول
 لحقىق اإلًساى والشعىب     

              23الدول التً قدهت جوٍع تقارٌرها =       

 8الدول التً علٍه تقرٌر واحد = 
 

   
   

 8الدول التً علٍها تقرٌراى = 
 

   
   

 3الدول التً علٍها ثالثت تقارٌر  = 
 

   
   

 22لٍها أكثر هي ثالثت تقارٌر = الدول التً ع

   
   

 الدول التً لن تقدم تقرٌرا قظ
 

   
   

       ) لٍبٍا، ًاهٍبٍا، بىركٌٍافاسى وأوغٌدا( 9=  94الدول التً عرضت تقارٌرها على الدورة العادٌت الـ 

انزقى 

 الدول األطراف انرظهظهً
تارٌخ التصدٌق 

 على الوٍثاق
التىارٌخ التً ًتىقع فٍها 

 التقارٌر
التىارٌخ التقارٌر التً قدهت 

 فٍها التقارٌر
التىارٌخ التً قدهت فٍها 

 التقارٌر
عدد التقارٌر 

 الوٌتظرة
  

 01/03/1987 انجشائز 1

1989, 1991, 1993, 
1995, 1997, 1999, 
2001, 2003, 2005, 

2007, 2009 

؛ 2222انرقزٌز األول 

، 9000انرقزٌز انثاًَ 

 9004انرقزٌز انثانث 

خالل  2224انرقزٌز األول 

؛ انرقزٌز  22انذورج انعادٌح انـ 

خالل انذورج  9002انثاًَ 

، انرقزٌز انثانث 92انعادٌح انـ 

خالل انذورج انعادٌح انـ  9002

61 

1 01/03/2011 

 02/03/1990 أَجىال 2

1992, 1994, 1996, 
1998, 2000, 2002, 
2004, 2006, 2008, 

2010 

ع ي 2222انرقزٌز األول 

انرقارٌز انًُرظزج يُذ 

2229-2222 

انذورج  2222انرقزٌز األول 

 96انعادٌح انـ 
6 

02/03/2000, 
02/03/2002, 
02/03/2004, 
02/03/2006, 
02/03/2008, 
02/03/2010, 
02/03/2012 

 20/01/1986 تٍٍُ 3

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 

2006, 2008 

؛ 2221ل انرقزٌز األو

 9000انرقزٌز انثاًَ 

خالل  2226انرقزٌز األول 

؛ انرقزٌز  24انذورج انعادٌح انـ 

خالل انذورج  9000انثاًَ 

؛ انرقزٌز انثانث 92انعادٌح انـ 

خالل انذورج انعادٌح انـ  9002

66 

1 
1/2/2010, 
1/2/2012 
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 17/07/1986 تىذظىاَا 4

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 

2006, 2008 

 9002انرقزٌز األونى 
خالل  9002انرقزٌز األول 

 64انذورج انعادٌح انـ 
0 17/07/2012 

 06/07/1984 تىركٍُا فاطى 5

1986, 1988, 1990, 
1992, 1994, 1996, 
1998, 2000, 2002, 
2004, 2006, 2008, 

2010 

، 2222انرقزٌز األول 

 9006انرقزٌز انثاًَ 

خالل  2222ألول انرقزٌز ا

؛ انرقزٌز  92انذورج انعادٌح انـ 

خالل انذورج  9006انثاًَ 

انرقزٌز  02F؛12انعادٌح انـ 

خالل انذورج  9022انثانث 

 62انعادٌح انـ 

0 07/06/2014 

 28/07/1989 تىروَذي 6

1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

يع  9000انرقزٌز األول 

قارٌز انًُرظزج يُذ انر

2222-2222 

خالل  -9000انرقزٌز األول 

 92انذورج انعادٌح انـ 
4 

6/7/2003, 
6/7/2005, 
6/7/2007, 
6/7/2009, 
6/7/2011 

 20/06/1989 انكايٍزوٌ 7

1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

؛ 9002انرقزٌز األول 

؛ 9002انرقزٌز انثاًَ 

 9002ٌز انثانث انرقز

خالل  9000انرقزٌز األول 

؛ انرقزٌز  12انذورج انعادٌح انـ 

خالل انذورج  9004انثاًَ 

انرقزٌز انثانث  12انعادٌح انـ 

خالل انذورج انعادٌح انـ  9020

62 

0 20/6/2013 

 02/06/1987 انزأص األخضز 8

1989, 1991, 1993, 
1995, 1997, 1999, 
2001, 2003, 2005, 
2007, 2009, 2011 

، يع 2229انرقزٌز األول 

جًٍع انرقارٌز انًُرظزج يُذ 

2222 

، خالل 2224انرقزٌز األول 

 90انذورج انعادٌح انـ 
6 

02/06/1999, 
02/06/2001, 
02/06/2003, 
02/06/2005, 
02/06/2007,  
02/06/2009, 
02/06/2011 

 26/04/1986 جًهىرٌح أفزٌقٍا انىططى 9

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

 9004انرقزٌز األول 
خالل  -9004انرقزٌز األول 

 12انذورج انعادٌح انـ 
2 

26/04/2008, 
26/04/2010, 
26/04/2012 
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 09/10/1986 ذشاد 10

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 

2006, 2008 

انذورج  خالل 2222انرقزٌز 

 92انعادٌح انـ 

يع  2222انرقزٌز األول 

-2222انرقارٌز انًُرظزج يُذ 

2222 
4 

09/10/2002, 
09/10/2004, 
09/10/2006, 
09/10/2008, 
09/10/2010 

 01/06/1986 جشر انقًز 11

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

 
  11 

o1/06/1988, 
01/06/1990, 
01/06/1992, 
01/06/1994, 
01/06/1996, 
01/06/1998, 
01/06/2000, 
01/06/2002, 
01/06/2004, 
01/06/2006, 
01/06/2008, 
01/06/2010 

 09/12/1982 انكىَغى تزاسافٍم  12

1984, 1986, 1988, 
1990, 1992, 1994, 
1996, 1998, 2000, 
2002, 2004, 2006, 

2008 

انرقزٌز ؛ 9002انرقزٌز األول

 9002انثاًَ 

خالل  9002انرقزٌز األول 

؛ انرقزٌز  92انذورج انعادٌح انـ 

خالل انذورج  9002انثاًَ 

 64انعادٌح انـ 

0 09/12/2012 

13 
جًهىرٌح انكىَغى 

 انذًٌقزاطٍح
20/07/1987 

1989, 1991, 1993, 
1995, 1997, 1999, 
2001, 2003, 2005, 

2007, 2009 

رٌز انرقزٌز األول وانرقا

؛  2222انًُرظزج يُذ 

يع  9002انرقزٌز انثاًَ 

 9002انرقارٌز انًُرظزج يُذ 

خالل  9001انرقزٌز األول 

؛ انرقزٌز  16انذورج انعادٌح انـ 

انثاًَ أعٍذخ جذونح ذقذًٌ   إنى 

 9020، 62انذورج انعادٌح انـ 

0 20/7/2013 
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 06/01/1992 كىخ دٌفىار 14
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

    9 

06/01/1994, 
0601/1996, 
06/01/1998, 
06/01/2000, 
06/01/2002, 
06/01/2004, 
06/01/2006, 
06/01/2008, 
06/01/2010, 
06/01/2012 

 11/11/1991 جٍثىذً 15

1993, 1995, 1997, 
1999, 2001, 

2003,2005, 2007, 
2009 

 
  9 

11/11/1993, 
11/11/1995, 
11/11/1997, 
11/11/1999, 
11/11/2001, 
11/11/2003, 
11/11/2005, 
11/11/2007, 
11/11/2009, 
11/11/2011 

 20/03/1984 يصز 16

1986, 1988, 1990, 
1992, 1994, 1996, 
1998, 2002, 2004, 
2005, 2006, 2009, 

2010 

؛ 2222انرقزٌز األول 

؛  9000انرقزٌز انثاًَ 

 9006انرقزٌز انثانث 

خالل  2229األول انرقزٌز 

؛ انرقزٌز 22انذورج انعادٌح انـ 

انثاًَ خالل انذورج 

انرقزٌز  92انـ  023انعادٌح+

خالل انذورج  9002انثانث 

 12انعادٌح انـ 

2 
20/03/2008, 
20/03/2010, 
20/03/2012 
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 07/04/1986 غٍٍُا االطرىائٍح 17

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 

2000,2002,2004,2006, 
2008, 2010 

    12 

07/04/1988, 
07/04/1990, 
07/04/1992, 
07/04/1994, 
07/04/1996, 
07/04/1998, 
07/04/2000, 
07/04/2002, 
07/04/2004, 
07/04/2006, 
07/04/2008, 
07/04/2010, 
07/04/2012 

 16/06/1998 إثٍىتٍا 18
2000, 2002, 2004, 

2006, 2008 
 9002انرقزٌز األول 

خالل  -9002ول انرقزٌز األ

 64انذورج انعادٌح انـ 
0 16/06/2012 

 14/01/1999 إرذزٌا 19
2001, 2003, 2005, 

2007, 2009  
  6 

14/01/2001, 
14/01/2003, 
14/01/2005, 
14/01/2007, 
14/01/2009, 
14/01/2011 

 20/02/1986 انجاتىٌ 20

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 

2000, 
2002,2004,2006, 

2008, 2010 

    12 

20/02/1988, 
20/02/1990, 
20/02/1992, 
20/02/1994, 
20/02/1996, 
20/02/1998, 
20/02/2000, 
20/02/2002, 

20/02/ 2 004, 
20/02/2006, 
20/02/2008, 
20/02/2010, 
20/02/2012 
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 08/06/1983 جايثٍا 21

1985, 1987, 1989, 
1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

؛ 2229انرقزٌز األول 

 2226انرقزٌز انثاًَ 

خالل  2229انرقزٌز األول 

، انرقزٌز 29انذورج انعادٌح انـ 

خالل انذورج  2226انثاًَ 

 24انعادٌح انـ 

7 

08/06/1997, 
08/06/1999, 
08/06/2001, 
08/06/2003, 
08/06/2005, 
08/06/2007, 
08/06/2009, 
08/06/2011 

 24/01/1989 غاَا 22

1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

؛ 2229انرقزٌز األول 

 9000انرقزٌز انثاًَ 

 02623+22انرقزٌز األول 

،  26خالل انذورج انعادٌح انـ 

خالل  9002انرقزٌز انثاًَ 

 92انذورج انعادٌح انـ 

4 

24/01/2003, 
24/01/2005, 
24/01/2007, 
24/01/2009 

 16/02/1982 جًهىرٌح غٍٍُا  23

1984, 1986, 1988, 
1990, 1992, 1994, 
1996, 1998, 2000, 
2002, 2004, 2006, 

2008, 2010 

يع  2222انرقزٌز األول 

 2222انرقارٌز انًُرظزج يُذ 

- 2222 

خالل  2222انرقزٌز األول 

 91انذورج انعادٌح انـ 
6 

16/02/2000, 
16/02/2002, 
16/02/2004, 
16/02/2006, 
16/02/2008, 
16/02/2010, 
16/02/2012 

 04/12/1985 غٍٍُا تٍظاو 24

1987, 1999, 1991, 
1993, 1995, 1997, 

1999, 2001, 
2003,2005, 2007, 

2009 

    12 

04/12/1987, 
04/12/1989, 
04/12/1991, 
04/12/1993, 
04/12/1995, 
04/12/1997, 
04/12/1999, 
04/12/2001, 
04/12/2003, 
04/12/2005, 
04/12/2007, 
04/12/2009, 
04/12/2011 
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 23/01/1992 كٍٍُا 25
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

، 2226انرقزٌز األول 

؛ 2224انرقزٌز انثاًَ 

؛ 2222انرقزٌز انثانث 

، 9000انرقزٌز انزاتع 

؛ 9009انرقزٌز انخايض 

؛ 9006انرقزٌز انظادص 

؛ 9004انرقزٌز انظاتع 

؛ 9002انرقزٌز انثايٍ 

 9020انرقزٌز انراطع 

خالل  9002انرقزٌز األول 

 62انذورج انعادٌح انـ 
1 

23/01/2010, 
23/01/2012 

 10/02/1992 نٍظىذى 26
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

 9002انرقزٌز األول 
خالل  9009انرقزٌز األول 

 12انذورج انعادٌح انـ 
4 

10/02/2004, 
10/02/2006, 
10/02/2008, 
10/02/2010, 
10/02/2012 

 04/08/1982 نٍثٍزٌا 27

1984, 1986, 1988, 
1990, 1992, 1994, 
1996, 1998, 2000, 
2002, 2004, 2006, 

2008, 2010 

    13 

04/08/1984, 
04/08/1986, 
04/08/1988, 
04/08/1990, 
04/08/1992, 
04/08/1994, 
04/08/1996, 
04/08/1998, 
04/08/2000, 
04/08/2002, 
04/08/2004, 
04/08/2006, 
04/08/2008, 
04/08/2010 
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 19/07/1986 نٍثٍا 28

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

؛ يع 2220انرقزٌز األول 

؛ 9000انرقارٌز انًُرظزج 

 2222 -2221يُذ 

خالل  2222انرقزٌز األول 

، انرقزٌز 92انذورج انعادٌح انـ 

خالل انذورج  9000انثاًَ 

، انرقزٌز انثانث 92انعادٌح انـ 

نذورج 045خالل ا+ 9004

، انرقزٌز انزاتع 12انعادٌح انـ 

خالل انذورج انعادٌح انـ  9022

62 

0 19/7/2014 

 09/03/1992 يذغشقز 29
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

  
إنى  9002انرقزٌز األول 

خالل  9002انرقزٌز انثايٍ 

 66انذورج انعادٌح انـ 
1 

3/9/2010, 
3/9/2012 

 17/11/1989 يالوي 30

1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

    10 

17/11/1991, 
17/11/1993, 
17/11/1995, 
17/11/1997, 
17/11/1999, 
17/11/2001, 
17/11/2003, 
17/11/2005, 
17/11/2007, 
17/11/2009, 
17/11/2011 

 21/12/1981 يانً 31

1983, 1985, 1987, 
1989, 1991, 1993, 
1995, 1997, 1999, 
2001, 2003, 2005, 

2007, 2009 

يع  2222انرقزٌز األول 

انرقارٌز انًُرظزج يُذ 

2222-2222 

الل انذورج انرقزر األول خ

 94انعادٌح انـ 
5 

21/12/2001, 
20/12/2003, 
21/12/2005, 
21/12/2007, 
21/12/2009, 
21/12/2011 

 14/06/1986 يىرٌراٍَا 32

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

؛ 9002انرقزٌز األول 

 9002انرقزٌز انثاًَ 

الل ، خ9009انرقزٌز األول 

؛ انرقزٌز  12انذورج انعادٌح انـ 

خالل انذورج انـ  - 9002انثاًَ 

12 

2 
14/06/2008, 
14/06/2010, 
14/06/2012 
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 19/06/1992 يىرٌشىص 33
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 

2006, 2008 
 2226انرقزٌز األول 

، خالل 2224انرقزٌز األول 

؛ انرقزٌز  90انذورج انعادٌح انـ 

الل انذورج انعادٌح  9002ًَ انثا

 62انـ 

0 19/06/2012 

 22/02/1989 يىسيثٍق 34

1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

يع  2229انرقزٌز األول 

جًٍع انرقارٌز انًُرظزج يُذ 

2222- 2222 

خالل  2224انرقزر األول 

 22انذورج انعادٌح انـ 
6 

22/02/1999, 
22/02/2001,  
22/02/2003,  
22/02/2005,  
22/02/2007,  
22/02/2009, 
22/02/2011 

 30/07/1992 َايٍثٍا 35
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 

2006, 2008 

، 2222انرقزٌز األول 

 9000انرقزٌز انثاًَ 

خالل  2222انرقزٌز األول 

؛ انرقزٌز  91انذورج انعادٌح انـ 

رج انـ خالل انذو - 9002انثاًَ 

 - 9022؛ انرقزٌز انثانث 92

 62خالل انذورج انعادٌح انـ 

0 30/07/2014 

 15/07/1986 انٍُجز 36

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 

2006, 2008 

 9001انرقزٌز األول 
خالل  9006انرقزٌز األول 

 12انذورج انعادٌح انـ 
3 

15/07/2006, 
15/07/2008, 
15/07/2010 

 22/06/1983 ٍَجٍزٌا 37

1985, 1987, 1989, 
1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

، 2220انرقزٌز األول 

 9004انرقزٌز انثاًَ 

خالل  2221انرقزٌز األول 

؛ انرقزٌز  21انذورج انعادٌح انـ 

خالل انذورج  - 9004انثاًَ 

نث ، انرقزٌز انثا60انعادٌح انـ 

خالل انذورج انعادٌح انـ  9002

66 

0 22/6/2011 
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 15/07/1983 رواَذا 38

1985, 1987, 1989, 
1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

؛ 2220انرقزٌز األول 

؛ 9000انرقزٌز انثاًَ 

، 9006انرقزٌز انثانث 

؛ 9002انرقزٌز انزاتع 

 9020انرقزٌز انخايض 

خالل  2224األول  انرقزٌز

؛ انرقزٌز  22انذورج انعادٌح انـ 

خالل انذورج  - 9000انثاًَ 

، انرقزٌز انثانث 92انعادٌح انـ 

خالل انذورج انعادٌح  - 9006

 9002، انرقزٌز انزاتع 14انـ 

، 69خالل انذورج انعادٌح انـ 

، خالل 9020انرقزٌز انخايض 

 62انعادٌح انـ  0423انذورج+

0 15/07/2013 

39 
انجًهىرٌح انعزتٍح 

 انصحزاوٌح
02/05/1986 

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

 9001انرقزٌز األول 
خالل  -9001انرقزٌز األول 

 11انذورج انعادٌح انـ 
2 

02/05/2006, 
02/05/2008, 
02/05/2010 

 23/05/1986 طاوذىيً وتزَظٍة 40

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

    11 

23/05/1988, 
23/05/1990, 
23/05/1992, 
23/05/1994, 
23/05/1996, 
23/05/1998, 
23/05/2000, 
23/05/2002, 
23/05/2004, 
23/05/2006, 
23/05/2008, 
23/05/2010, 
23/05/2012 

 13/08/1982 انظُغال 41

1984, 1986, 1988, 
1990, 1992, 1994, 
1996, 1998, 2000, 
2002, 2004, 2006, 

2008 

؛ 2229انرقزٌز األول 

 9001انرقزٌز انثاًَ 

خالل  2229انرقزٌز األول 

، انرقزٌز 29انذورج انعادٌح انـ 

خالل انذورج  9001انثاًَ 

 26انعادٌح انـ 

2 
13/08/2006, 
13/08/2008, 
13/08/2010 
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 13/04/1992 طٍشم 42
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
20062008, 2010 

 2226انرقزٌز األول 

انرقزٌز األول نى ٌقذو ألَ  نى 

ٌكٍ هُاك يٍ ٌقذو انرقزٌز 

خالل انذورج  9004انثاًَ 

 12انعادٌح انـ 

2 
13/04/2008, 
13/04/2010, 
13/04/2012 

 21/09/1983 طٍزانٍىٌ 43

1985, 1987, 1989, 
1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

    13 

21/09/1985, 
21/09/1987, 
21/09/1989, 
21/09/1991, 
21/09/1993, 
21/09/1995, 
21/09/1997, 
21/09/1999, 
21/09/2001, 
21/09/2003, 
21/09/2005, 
21/09/2007, 
21/09/2009, 
21/09/2011 

 31/07/1985 انصىيال 44

1987, 1989, 1991, 
1993, 1995, 1997, 
1999, 2001, 2003, 
2005, 2007, 2009 

    12 

31/07/1987, 
31/07/1989, 
31/07/1991, 
31/07/1993, 
21/07/1995, 
21/07/1997, 
21/07/1999, 
21/07/2001, 
21/07/2003, 
21/07/2005, 
21/07/2007, 
21/07/2009, 
21/07/2011 
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 09/07/1996 جُىب أفزٌقٍا 45
1998, 2000, 2002, 
2004, 2006, 2008, 

2010 

؛ 2222انرقزٌز األول 

 9002انرقزٌز انثاًَ 

خالل  2222انرقزٌز األول 

؛ انرقزٌز 92انذورج انعادٌح انـ 

خالل انذورج  9002انثاًَ 

 12انعادٌح انـ 

2 
09/07/2008, 
09/07/2010 

 18/02/1986 انظىداٌ 46

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

؛ 2224انرقزٌز األول 

؛ 9001انرقزٌز انثاًَ 

 9002انرقزٌز انثانث 

خالل  2222انرقزٌز األول 

، انرقزٌز 92انذورج انعادٌح انـ 

خالل انذورج  9006انثاًَ 

 61انعادٌح انـ 

1 
18/02/2010, 
18/02/2012 

 15/09/1995 طىاسٌالَذ 47
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

، يع 9000انرقزٌز األول 

انرقارٌز انًُُرظزج يُذ 

2222- 2222 

خالل  9000انرقزٌز األول 

 92انذورج انعادٌح انـ 
4 

15/09/2003, 
15/09/2005, 
15/09/2007, 
15/09/2009, 
15/09/2011 

 18/02/1984 ذُشاٍَا 48

1986, 1988, 1990, 
1992, 1994, 1996, 
1998, 2000, 2002, 
2004, 2006, 2008, 

2010 

، 2222انرقزٌز األول 

 9002انرقزٌز انثاًَ 

، خالل 2229انرقزٌز األول 

؛ انرقزٌز  22انذورج انعادٌح انـ 

انثاًَ خالل انذورج انعادٌح انـ 

61 

1 
18/02/2010, 
18/02/2012 

 05/11/1982 ذىجى 49

1984, 1986, 1988, 
1990, 1992, 1994, 
1996, 1998, 2000, 
2002, 2004, 2006, 

2008, 2010 

، انرقزٌز 2220انرقزٌز األول

 9002انثاًَ 

خالل  2221انرقزٌز األول 

، انرقزٌز 21انذورج انعادٌح انـ 

خالل انذورج  9009انثاًَ 

 12انعادٌح انـ 

3 

05/11/2004, 
05/11/2006, 
05/11/2008, 
05/11/2012 
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 16/03/1983 ذىَض 50

1985, 1987, 1989, 
1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 
2003, 2005, 2007, 

2009 

؛ 2220انرقزٌز األول 

؛ 2222انرقزٌز انثاًَ 

 9002انرقزٌز انثانث 

انذورج  -2222انرقزٌز األول 

؛ انرقزٌز انثاًَ 2انعادٌح انـ 

خالل انذروج انعادٌح  - 2222

 - 9002؛ انرقزٌز انثانث  22انـ 

 69 خالل انذورج انعادٌح انـ

2 
16/03/2009, 
16/03/2011, 
16/03/2013 

 10/05/1986 أوغُذا 51

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 

؛ 9000انرقزٌز األول 

؛ 9004انرقزٌز انثاًَ 

 9002انرقزٌز انثانث 

خالل  9000انرقزٌز األول 

، انرقزٌز 92انذورج انعادٌح انـ 

خالل انذورج  9004 انثاًَ

؛ انرقزٌز انثانث 60انعادٌح انـ 

خالل انذورج انعادٌح انـ  9002

، انرقزٌز انزاتع خالل 62

 62انذورج انعادٌح انـ 

0 10/05/2014 

 10/01/1984 سايثٍا 52

1986, 1988, 1990, 
1992, 1994, 1996, 
1998, 2000, 2002, 
2004, 2006, 2008 

 9004انرقزٌز األونى 
ز األول خالل انذورج انرقزٌ

 69انعادٌح انـ 
1 

1/10/2010, 
1/10/2012 

 30/05/1986 سًٌثاتىي 53

1988, 1990, 1992, 
1994, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 

2006, 2008 

؛ 2229انرقزٌز األول 

؛ 2224انرقزٌز انثاًَ 

 9004انرقزٌز انثانث 

خالل  2229انرقزٌز األول 

رقزٌز ان 29انذورج انعادٌح انـ 

خالل انذورج  2222انثاًَ 

؛  انرقزٌز انثانث 92انعادٌح انـ 

خالل انذورج انعادٌح انـ  9002

62  

1 
30/05/2010, 
30/05/2012 
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 1 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

 آخريف 110صمويؿ ت . موزيرينجو و – 306/05رقـ البالغ 
 ( ضد زيمبابوي)يمثميـ محاموف زيمبابويوف لحقوؽ اإلنساف

 
 ممخص الشكوى: 

قدـ الشكوى محاموف زيمبابويوف لحقوؽ اإلنساف )الشاكي( نيابة عف صمويؿ  -1
أسرة أخرى )الضحايا( ضد جميورية زيمبابوي )الدولة  110ت: موزيرينجوا و

 لمشكو في حقيا(. ا

، قرر مجمس مقاطعة بوىيرا 1998ديسمبر  16يـو يدعى الشاكي أنو في  -2
الريفية في اجتماع لممجمس أف قرية صمويؿ ت. موزيرينجوا )التي تسمى 
فيما بعد ىنا "قرية واكارامبوا"( كانت تقع في أراضي قرية أخرى تسمى قرية 

قرار قرر المجمس أنو يتعيف أف تياراراي، برئاسة مونجوفا جوتورا. وفي ىذا ال
تترؾ قرية واكارامبوا عمى الفور األرض التي احتمتيا. ولـ تقدـ أرض بديمة" 
حتى ولو كاف القرار باالنسحاب مف القرية قد تـ التوصؿ إليو وفقًا لقانوف 

( الذي يسمح لمجالس المقاطعات في كؿ مقاطعة 31: 29المقاطعة الريفية )
د الذيف ىـ مف سكاف أو مف أصؿ تمؾ المقاطعة، أف تخصص أرضًا لألفرا

 في حالة ما إذا لـ تكف ىناؾ أراضي غير محتمة. 

يؤكد الشاكي أف النزاع عمى ممكية األرض المذكورة يرجع إلى العصر  -3
االستعماري، عندما كاف قد أعمف أف األرض عبارة عف حجر صحي، ومف 

قرية نياراراي مف أسرة ثـ تـ االحتفاظ بيا لرعي الماشية. وينحدر سكاف 
نياشانو البارزة التي تعتبر األسرة الحاكمة في منطقة بوىيرا. وفي عاـ 

لجأ رئيس قرية نياراراي إلى حاكـ المقاطعة ووزارة الحكـ المحمي ، 1975
إلنشاء مشيخة قبيمة فرعية. وتـ تمبية المطمب، وبدأ أىؿ القرية في إنشاء 

ؾ يدعى الشاكي أنو خالؿ ىذه الفترة، كانت قرية نياراراي. وباإلضافة إلى ذل



 

 2 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

أسر قرية واكارامبوا قد استقرب بالفعؿ في المنطقة أو كما كاف الحاؿ، جاروا 
 عمى األرض التي كاف قد احتفظ بيا لقرية بياراراي. 

عقد مجمس مقاطعة بوىيرا الريفية ثالثة اجتماعات التخاذ قرار بشأف النزاع  -4
ممكية األرض. وخالؿ االجتماع األوؿ أخفؽ  نشب بيف األسرتيف عمىالذي 

أعضاء المجمس التوصؿ إلى قرار وقرروا زيارة المنطقة وتحميؿ الخرائط 
الخاصة بيا. وعندما ذىبوا لفحص األرض، رفض أىالي واكارامبوا ىذا 
اإلجراء الخاص بالفحص، وارتؤى أف ىذا يخالؼ إجراء مجمس مقاطعة 

مس في أحد االجتماعات التي تمت ذلؾ، بعد بوىيرا. ووفقًا لذلؾ، حكـ المج
أف درس عددًا مف القضايا، بأف قرية واكارامبوا برئاسة صمويؿ موزيرينجوا قد 
احتمت بطريقة غير شرعية وتـ الجور عمى أرض قرية بياراراي. وقرر 
المجمس أيضًا طرد مقدمي االلتماسات وأبمغ الشاكي بضرورة الحصوؿ عمى 

 ما يخص ىذا الشأف. أوامر مف المحكمة في

يؤكد الشاكي أف أسرة جونوزا تقدمت إلى قاضي المحكمة مسمحة بقرار  -5
المجمس، وحصمت عمى أمر بإخالص األرض. وقررت قرية واكارامبوا 
الطعف عمى أمر اإلخالء بالمجوء إلى المحكمة العميا والمحكمة األعمى. وفي 

فنية، وظؿ القرار لور اكمتى الحالتيف رفضت القضية استنادًا إلى بعض األم
الخاص بطرد أسرة واكارامبوا قائمًا. ولـ تصدر المحاكـ أوامرىا أو توجيياتيا 
لمدولة مف خالؿ مجمس مقاطعة بوىيرا التخاذ ترتيبات بديمة ألسر واكارامبوا 
التي يجري اآلف اعتبارىا مستوطنيف غير شرعييف. وفي واقع األمر جعؿ ىذا 

 مأوى. أصحاب االلتماسات بدوف 

يؤكد الشاكي أف رئيس جميورية زيمبابوي، يعتبر، بمقتضى قانوف أراضي  -6
التدخؿ في النزاعات القائمة ، الوصى عمى األرض ويمكنو (1)الكوميونات

                                                 
 .24:  20( مف قانوف أراضي الكوميونات فصؿ 5( و)3) 8جزء    (1)



 

 3 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

عمى األراضي، فضاًل عف إمكانية تغيير، إرجاء أو عكس أي قرار أو 
 إصدار األمر الذي يراه عاداًل. 

عالج فعاؿ لمنزاعات حوؿ لدولة في تقديـ نتيجة إلخفاؽ المحاكـ ورئيس ا -7
الممكية، فقد تـ تنفيذ أوامر المحكمة، عمى الرغـ مف الحقيقة التي تفيد أف 
قرية واكارامبوا لـ تمنح أراضي بديمة لالستقرار عمييا. ويدعى الشاكي قائاًل 
بأف الطريقة التي تمت بيا عمميات الطرد كانت غير إنسانية، وغير منصفة 

 ناسبة. وغير مت

يدعي الشاكي أف عمميات الطرد لـ تؼ بالمعايير الدولية بشأف إجراءات  -8
تمكات التي دمرت؛ ولـ تقدـ مالطرد القسري؛ وأنو لـ يكف ىناؾ تعويضًا لمم

 1999ويؤكد الشاكي أنو في الفترة مف  –أراضي بديمة لألسر المتضررة 
ضي وممارسة ، كانت جميورية زيمبابوي تعكؼ عمى إصالح أرا2003حتى 

االستقرار، لكف عمى الرغـ مف الحقيقة التي تفيد أنيـ كانوا معدميف إلعادة 
وبدوف مأوى في بمدىـ، إال أنيـ لـ يعتبروا مرشحيف مالئميف أو مستفيديف 

 أثناء ىذا البرنامج.

 المواد التي يزعم أنها انتهكت:

(، 3( و)1) 13(، 1) 10، 5، 3، 2، 1يدعي الشاكي أف انتياكات المواد  -9
مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ  22و 21(، 4( و)1) 18، 17، 16، 14

 اإلنساف والشعوب. 

 :اإلجـراء

في أمانة المجنة األفريقية  2005أغسطس  22تـ استالـ الشكوى المؤرخة  -10
 . 2005أغسطس  29يـو 



 

 4 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

سبتمبر تمقت األمانة موجز صديؽ المحكمة مف المركز المعني  27في يـو  -11
 ف وعمميات الطرد دعمًا وتأييدًا لمشكوى. بحقوؽ اإلنسا

ديسمبر  5نوفمبر حتى  21المعقودة في الفترة مف  38في دورتيا العادية الػ  -12
في بانجوؿ، جامبيا، نظرت المجنة األفريقية في البالغ وقررت حجزىا  2005
 لمحكـ. 

، أبمغت أمانة المجنة األفريقية الدولة المشكو في 2005ديسمبر  15في يـو  -13
قيا بيذا القرار وطمبت منيا تقديـ عروضيا كتابة بشأف قبوؿ المسألة. ح

وأرفقت األمانة أيضًا نسخة مف موجز صديؽ المحكمة الموضح أعاله الوارد 
مف المركز المعني بحقوؽ اإلسكاف وعمميات الطرد الذي قدـ دعمًا لمشكوى 

 الحالية. 
يطمب فيو تقديـ ، تـ إرساؿ إشعار مماثؿ لمشاكي. 2006يناير  30في  -14

 عرضيـ كتابة بشأف قبوؿ الدعوى. 

، تمقت األمانة العروض الكتابية لمشاكي بشأف قبوؿ 2006في أوؿ مايو،  -15
 الدعوى. 

، نظرت المجنة األفريقية في البالغ وقررت إرجائو 39في دورتيا العادية الػ  -16
لحيف الحصوؿ عمى معمومات إضافية مف كال  40لدورتيا العادية الػ 

 يف. فيف. وبناء عميو تـ إشعار الطرفطر ال

نظرت المجنة األفريقية في ىذا البالغ وقررت إرجاء  40في دورتيا العادية الػ  -17
 . 41النظر في المسألة إلى الدورة العادية الػ 

، قدمت الدولة المشكو في حقيا معمومات تكميمية 2006نوفمبر  24في يـو  -18
 بشأف قبوؿ البالغ. 



 

 5 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

، أرجأت المجنة النظر في البالغ إلى دورتيا العادية 41الػ في دورتيا العادية  -19
 . وأثناء ىذه الدورة، قدـ الطرفاف عروضيما الشفوية أماـ المجنة. 42الػ 

، أبمغت األمانة الدولة 2007يوليو  8مف خالؿ مذكرة شفيية وخطاب بتاريخ  -20
يـ المشكو في حقيا والشاكي بإرجاء البالغ ودعت الطرفيف أيضًا إلى تقد

 عروض إضافية بشأف قبوؿ الدعوى، إذا كاف ىناؾ ىذه المعمومات.

المعقودة في برازافيؿ، جميورية الكونغو، قررت  42خالؿ دورتيا العادية الػ  -21
 . 43المجنة إرجاء القضية إلى الدورة العادية الػ 

وخطاب بنفس التاريخ،  2007ديسمبر  19مف خالؿ مذكرة شفيية بتاريخ  -22
 الطرفيف بقرار المجنة. أبمغت األمانة 

، نظرت المجنة في البالغ وقررت إرجاء نظر 43خالؿ دورتيا العادية الػ  -23
المقرر عقدىا في أبوجا،  44القرار بشأف قبوؿ الدعوى إلى دورتيا العادية الػ 

 . 2008نوفمبر  24 – 10نيجيريا خالؿ الفترة مف 

أبمغت األمانة ، 2008أكتوبر  22مف خالؿ مذكرة شفيية وخطاب بتاريخ  -24
 الطرفيف بقرار المجنة. 

قررت المجنة إرجاء قرارىا بشأف قبوؿ  46، 45، 44خالؿ دورتيا العادية الػ  -25
 الدعوى، وبناء عميو تـ أبمغ الطرفيف بالقرارات.

 12المعقودة في بانجوؿ، جامبيا، في الفترة مف  47خالؿ دورتيا العادية الػ  -26
فريقية إرجاء قرارىا بشأف قبوؿ الدعوى ، قررت المجنة األ2010مايو  26إلى 

 . 48إلى دورتيا العادية الػ 

، تـ إبالغ الدولة 2010يونيو  16مف خالؿ مذكرة شفيية وخطاب بتاريخ  -27
المشكو في حقيا والشاكيف عمى التوالي بقرار المجنة األفريقية المشار إليو 

 أعاله. 



 

 6 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

ية في البالغ وأرجأت قرارىا ، نظرت المجنة األفريق48خالؿ دورتيا العادية الػ  -28
وذلؾ لمسماح لألمانة مف إدماج  49بشأف قبوؿ الدعوى إلى دورتيا العادية الػ 

 التعميقات التي أبدتيا المجنة. 

تـ إبالغ الدولة  2010ديسمبر  13مف خالؿ مذكرة شفيية وخطاب بتاريخ  -29
 المشكو في حقيا والشاكي بالقرار المشار إليو أعاله لمجنة. 

 
 ن قبول الدعوى:قانو

 :عرض الشاكي بشأن قبول الدعوى

 مف الميثاؽ األفريقي.  56تستوفى متطمبات المادة يؤكد الشاكي أف الشكوى  -30

( مف الميثاؽ تتمشى مع كاتبي البالغ، 2( و)1) 56يؤكد الشاكي أف المواد  -31
وأنيـ ال يسعوف إلى مجيولية اإلعالف، وتزعـ الشكوى مخالفة أحكاـ الميثاؽ 

 نب إحدى الدوؿ األطراؼ. مف جا

( مف الميثاؽ، يؤكد الشاكي أف الشكوى 4( و)3) 56فيما يتعمؽ بالمواد  -32
ليست مكتوبة بمغة ساقطة أو بيا سب وأنيا ال تقوـ عمى أخبار منشورة في 
وسائؿ اإلعالـ، حيث أف المعمومات المقدمة تستند إلى سجالت المحكمة 

 والمجمس. 

غ يقدـ بوضوح العمميات التي مف خالليا حاوؿ يؤكد الشاكي أيضًا أف البال -33
الممتمسوف العالجات الضرورية محميًا لكنيـ فشموا في الحصوؿ عمييا وبعد 
أمر الطرد األولي الصادر مف قضاة المحكمة نقمت قرية واكارامبوا القضية 
إلعادة النظر فييا إلى المحكمة العميا، ثـ استأنفت الحكـ أماـ المحكمة 

ثـ  ث خسروا القضية أماـ المحكمتيف بسبب بعض الفنيات، ومفاألعمى، حي
 تـ تعضيد إجراء الطرد. 
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يؤكد الشاكي أيضًا أف مقدمي البالغ قد حاولوا مناشدة رئيس الجميورية  -34
 ( مف قانوف أراضي الكوميونات. 5( و)4) 8نقص القرار بموجب الجزء 

مارس  6يورية يوـ يؤكد الشاكي أف مقدمي البالغ قدموا طمبًا لرئيس الجم -35
، لكف لـ يصؿ إلييـ أي رد رسمي أو إقرار باستالـ الطمب. ويؤكد 2003

الشاكي أنو طالمًا أف الرئيس قد اختار عدـ الرد عمى المناشدة التي قدمتيا 
الممتمسوف، فإنو لـ يصبح لدييـ أي خيار خالؼ االتجاه إلى المؤسسات 

 اإلقميمية مثؿ المجنة. 

( 5) 56الشاكي أف الحموؿ المحمية قد استنفذت وفقًا لممادة  ووفقًا لذلؾ، يؤكد -36
 مف الميثاؽ. 

(، يرى الشاكوف أف الشكوى قد قدمت خالؿ فترة 6) 56فيما يتعمؽ بالمادة  -37
 معقولة مف الزمف بعد استنفاذ الحموؿ المحمية. 

(، يقوؿ الشاكي أف المطمب قد تـ استيفاؤه، نظرًا 7) 56فيما يتعمؽ بالمادة  -38
 المسألة لـ يتـ تناوليا أو أنيا معمقة أماـ أي ىيئة دولية أخرى.  ألف

استنادًا إلى العرض الموضح أعاله، يحث الشاكي المجنة عمى إعالف قبوؿ  -39
 البالغ. 

 :عرض الدولة المشكو في حقها بشأن إمكانية قبول الدعوى

، إلى 1993تؤكد الدولة المشكو في حقيا أف الممتمسيف تحركوا، في عاـ  -40
المنطقة مثار النزاع دوف تفويض بذلؾ، وغزوا األرض المذكورة بصورة فعالة. 
وتدعى الدولة أيضًا أنو في أعقاب االلتماس الذي قدمتو قرية نياراراي ضد 
الغزو، أصدرت المحكمة التي تنتمي إلييا الجالية ومحكمة المقاطعة 

خرى، أوضحت والمحكمة العميا قرارًا في صالح قرية بياراراي. ومف جية أ
محكمة النقض، أنو عمى الرغـ مف أف مجمس مقاطعة بوىيرا قد أخطأ في 
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أف الدولة األولى  المضي في حسـ النزاع، إال أنو "مف األسباب الشائعة
المشكو في حقيا )مجمس مقاطعة بوىيرا( لدييا اختصاص قضائي لحسـ 

يضًا أنو في نزاعات األراضي" وفقًا لقانوف أراضي الكوميونات". وارتأت أ
حالة تعرض الممتمسيف لظمـ مف قبؿ قرار المجمس، كاف بإمكانيـ الطعف 

 ( مف قانوف أراضي الكوميونات. 4) 8عمى قرار رئيس زيمبابوي وفقًا لمجزء 

عمى الرغـ مف أف خطاب مناشدة الشاكي لرئيس الجميورية يؤكد أف الطعف  -41
إال أف الوزارة تجادؿ  قد وضع لدى وزارة الحكـ المحمي واإلسكاف الوطني،

 بأف المناشدة ال يمكف اقتفاء أثرىا. 

وفقًا لمدولة المشكو في حقيا، ال يكشؼ البالغ المقدـ عف أي انتياؾ ظاىري  -42
 لمحقوؽ والحريات خالؼ اإلفادات العامة النتياؾ الميثاؽ األفريقي. 

 تؤكد الدولة المشكو في حقيا أف النزاع عمى األراضي ىو في مجممو بيف -43
شخصيف أو جماعة مف األشخاص وأنيا تشؾ في أف عرض البالغ عمى 
المجنة ليس أكثر مف مجرد خدعة لتصوير الممتمسيف عمى أنيـ ضحايا 

، حيث أنو لـ يبيف 2005عممية تطيير لجأت إلييا الحكومة في شير يونيو 
 في أي مكاف بالشكوى أف الحكومة ليا يد في "إفقار" الشاكيف. 

مشكو في حقيا أف عمميات الطرد ليست "إجراءات طرد قسري"، ترى الدولة ال -44
قامت بيا الدولة، لكنيا كانت بمثابة عمميات طرد قانوني نفذتيا الدولة بعد 

 اتباع القواعد القانونية الصحيحة. 

وفقًا لمدولة المشكو في حقيا، فإف إجراءات الطرد قد اتخذت وفقًا لقانوف  -45
طيط اإلقميمي لممدينة والمجمس، وأف مجمس أراضي الكوميونات وقانوف التخ

مقاطعة بوىيرا يعتبر ىيئة مستقمة ولو موقؼ واضح مف دولة زيمبابوي وال 
لتوجييات أو إشراؼ الحكومة. وىذا، وفقًا لمدولة المشكو في حقيا، يخضع 
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يفسر السبب في أف الشاكي في جميع القضايا المدنية بيف األطراؼ لـ يشر 
 حكومي أو ىيئة حكومية.  إطالقًا إلى وزير

تستطرد الدولة المشكو في حقيا في القوؿ بأف الشاكيف لـ يستنفذوا جميع  -46
( مف قانوف 4) 8العالجات المحمية مثمما قدموا مناشدة لمرئيس وفقًا لمجزء 

)ليس تنفيذيًا( يمارسو الرئيس،  أراضي الكوميونات، التي تعتبر إجراء إدارياً 
في حالة ما إذا كانوا ال يزالوف يشعروف بالظمـ، وأنيـ مف ىذا المنطمؽ، 

يمكنيـ المجوء إلى المحكمة العميا لمراجعة قضائية لقرار الرئيس. وتؤكد 
المجوء إلييا  باإلمكافالدولة المشكو في حقيا أيضًا أف محكمة النقض كاف 

 ( مف الدستور. 2) 24لالطمئناف استنادًا إلى الجزء 

يا كذلؾ أف الشاكي يصوروف الرئيس عمى أنو تؤكد الدولة المشكو في حق -47
ليس ممتزمًا بأي شيء بؿ بحكمتو غير المقيدة في تحديد النزاع، في حيف أف 
الرئيس مثمو مثؿ أي ىيئة إدارية أخرى يكوف ممتزما بإتباع قواعد العدالة 
ذا لـ تنبع ىذه القواعد، في تمؾ الحالة يجوز لمممتمسيف أف يمجأوا  الطبيعية. وا 

اكـ لمراجعة قضائية. وتؤكد الدولة أف سمطات وصالحيات الرئيس في لمح
ىذه الحالة ليست قضائية بؿ ىي سمطات وصالحيات إدارية ومف ثـ ال 

 يمكف أف نقمؿ مف شأف الييئة القضائية 

لـ يحدث عند أي نقطة أف المحكمة العميا تؤكد الدولة المشكو في حقيا أنو  -48
نيائيًا بشأف األسباب المنطقية التي تنطوي  ومحكمة النقض قد اتخذت قراراً 

عمييا الدعوى لمقضية خالؼ االقتصار عمى النقاط الفنية التي أثارىا أي مف 
الجانبيف. وفي ىذه الحالة، حكمت المحكمة العميا بأف مقاطعة بوىيرا ىي 

( مف قانوف أراضي 8المنبر السميـ لمعالجة ىذا النزاع وفقًا لمجزء )
 8أف نداء مف المجمس سوؼ يكوف لدى الرئيس وفقًا لمجزء الكوميونات، و 

 ( مف القانوف.4)
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عمى الرغـ مف أف استئنافًا ضد قرار المجمس يزعـ أنو قد أرسؿ إلى رئيس  -49
الجميورية مف خالؿ وزارة الحكـ المحمي، إال أف الدولة المشكو في حقيا 

 تؤكد أف الدولة المذكورة ليس لدييا أي استئناؼ.

إلى التأكيد المشار إليو أعاله، تؤكد الدولة المشكو في حقيا أف  استناداً  -50
 البالغ غير قابؿ لمقبوؿ. 

 :تحميل المجنة بشأن إمكانية قبول الدعوى

مف الميثاؽ األفريقي عمى سبعة مطالب عمى أساسيا تقـو  56تنص المادة  -51
غات المجنة األفريقية بتقييـ إمكانية قبوؿ الدعوى مف عدمو بالنسبة لمبال

 المقدمة إلييا. 

وحتى لو كانت الدولة المشكو في حقيا تطعف في إمكانية قبوؿ الشكوى عمى  -52
( 5( )2) 56أساس ثالثة نصوص فقط مف الميثاؽ، وىي بالتحديد المواد: 

(، إال أف المجنة سوؼ تمضي في تحميؿ المطالب السبعة المتعمقة 6و)
 الميثاؽ. مف  56بإمكانية القبوؿ المقدمة بموجب المادة 

( مف الميثاؽ أف البالغات التي تمقتيا المجنة يتعيف أف 1) 56توضح المادة  -53
تشير إلى مقدمييا حتى ولو طمب األخيروف عدـ ذكر أسمائيـ. وفي الحالة 

أسرة،  110مويؿ ت. موزيرينجوا واىنة، فإف الضحايا المزعوميف ىـ صالر 
نساف وعنوانيـ معمف عنو أما مقدمو البالغ فيـ محامو زيمبابوي لحقوؽ اإل

في البالغ. ولـ يطمب أي مف مقدمي البالغ أو الضحايا المزعوميف عدـ 
اإلعالف عف أسمائيـ. ولـ تطعف الدولة المشكو في حقيا في ىذه الحقيقة 

( مف 1) 56غ يفي بالمطمب وفقًا لممادة ومف ثـ، ترى المجنة أف البال
 الميثاؽ. 

( مف الميثاؽ فيو يتطمب أف 2) 56لمادة بالنسبة لممطمب الثاني بموجب ا -54
تكوف البالغات متمشية مع القانوف التأسيسي لالتحاد األفريقي أو مع الميثاؽ 
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األفريقي. وتقدـ الشكوى المتضمنة في البالغ الحالي عددًا مف الحقوؽ التي 
يضمنيا الميثاؽ قد تعرضت لالنتياؾ مف جانب الدولة المشكو في حقيا. 

تقوؿ الدولة المشكو في حقيا أف الشكوى قد أخفقت في  ومف جية أخرى،
الوفاء بالمطمب حيث أنيا لـ تثبت انتياكًا صريحًا لمحقوؽ والحريات، أو 
لممبادئ األساسية لمقانوف التأسيسي لالتحاد األفريقي مثؿ "الحرية، المساواة، 

ية العدؿ والكرامة". وتؤكد الدولة المشكو في حقيا أنو ال توجد ىناؾ قض
واضحة ألف النزاع المثار ىو بيف طرفيف خصوصييف وال يشمؿ الدولة عمى 
اإلطالؽ، كما تؤكد أف عممية الطرد قد تمت عمى أيدي ىيئة مف خارج 

 الدولة، تنفيذًا ألمر محكمة.

مف دواعي األىمية بمكاف الشرح ماىية االنتياؾ لمحقوؽ والحريات التي  -55
وىي " ألوؿ وىمة، prima facie" ينطوي عمييا البالغ. ويعني المصطمح

حقيقة مف المفترض أف تكوف صحيحة إال إذا ثبت عكس ذلؾ وفقًا لألدلة. 
ومف ثـ فإف مصطمح "ألوؿ وىمة" يكوف عبارة عف قرار أو نتيجة يمكف 

لقضية ما أو حالة دوف التعمؽ أو  (2) الوصوؿ إلييا مف المالحظة األولية
 ى. التحقيؽ في مشروعية وسالمة الشكو 

ومف ثـ، يمكف االفتراض أف ىناؾ قضية واضحة وانتياؾ واضح وصريح  -56
لمحقوؽ والحريات بموجب الميثاؽ عندما توضح الحقائؽ المعروضة بالشكوى 
وقوع انتياؾ لحقوؽ اإلنساف. ويتعيف أف تكوف الشكوى تجبر عمى االستنتاج 

حقيا أو  أف حقوؽ اإلنساف قد انتيكت، إذا لـ تعارضيا الدولة المشكو في
 تدحضيا.

(، 1) 10، 5، 3، 2، 1في الحالة المثار ىنا، تزعـ الشكوى مخالفة لممواد  -57
مف الميثاؽ  22و  21( ، 3( و)1) 18، 17، 16، 14(، 3( و)1) 13

                                                 
(2)

   Henry Campbell Black et al, Black’s Law Dictionary, 6
th

 ed. (1990) 1189 
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األفريقي مدعمة بأوامر المحكمة فضاًل عف المستندات األخرى ذات الصمة 
الكفاية إلقامة قضية  بالموضوع واإلدعاءات في ىذا البالغ محددة بما فيو

واضحة مف أوؿ وىمة. ومف ثـ، فإف البالغ الحالي يقـو عمى مخالفات 
 مزعومة لمميثاؽ وبناء عميو فإنو يفي بالمطمب المتعمؽ بالمسألة المعروضة. 

وكاف  The ratione personae and ratio temporisلقد تـ الوفاء بمطمبي  -58
(، في وضع يسمح 51عاله في الفقرة )الشاكوف، وفقًا لما تـ التأكيد عميو أ

، ratione personaeليـ بعرض القضية عمى المجنة، ومف ثـ فيـ يوفوا بمطمب 
وأف انتياكات حقوؽ اإلنساف المزعومة قد حدثت خالؿ فترة تطبيؽ الميثاؽ 
عمى الدولة، وىذه حقيقة لـ تعترض عمييا الدولة المشكو في حقيا مؤكدة أف 

تـ االستجابة لو أيضًا. والمطمب األخير بموجب ىذا   ratio temporisمطمب 
الذي ينص عمى أف الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ  ratione lociالحكـ ىو 

األفريقي تعتبر مسؤولة عف االنتياكات التي تقع داخؿ أقاليميا. وبالنسبة 
عما إذا كانت قد ارتكبتيا الدولة مباشرة أو أفراد فيو لالنتياكات المزعومة 

مر سوؼ يتـ بحثو في مرحمة األسباب المنطقية التي تنطوي عمييا الدعوى، أ
وفي ىذه المرحمة يكفي إثبات أف االنتياؾ المزعـو قد وقع في داخؿ 
االختصاص القضائي اإلقميمي لمدولة المشكو في حقيا، والذي ترى المجنة 

 أف الشاكي قد أثبتو بطريقة مرضية. 

غ يقيـ انتياكًا ألوؿ وىمة لمحقوؽ والحريات في ومف ثـ، ترى المجنة أف البال -59
 ( مف الميثاؽ. 2) 56الميثاؽ وبناء عميو يتمشى مع المادة 

( عمى ضرورة أف تكتب البالغات بمغة مينية موجة ضد 3) 56تنص المادة  -60
الدولة المعنية وضد مؤسساتيا أو ضد االتحاد األفريقي. ويدعي الشاكي أف 

نطوي عمى أي اىانة، وأف الدولة المشكو في حقيا البالغ ليس مكتوبا بمغة ت
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( 3) 56لـ تطعف فيو. وترى المجنة أف البالغ يفي بالمطمب بموجب المادة 
 مف الميثاؽ. 

( عمى أف البالغات ينبغي أف ال تقـو حصريًا عمى 4) 56تنص المادة  -61
أخبار منشورة في وسائؿ اإلعالـ. ويؤكد الشاكي أف البالغ يقوـ عمى 

المحاكـ والمجمس، وليس عمى أخبار منشورة في وسائؿ اإلعالـ. وال سجالت 
تنفي الدولة المشكو في حقيا تأكيد الشاكي. ووفقًا لذلؾ، ترى المجنة أف 

 ( مف الميثاؽ.4) 56يتمشى مع المادة البالغ 

( عمى ضرورة أف ترسؿ البالغات بعد استنفاذ سبؿ 5) 56تنص المادة  -62
وجودىا، إال إذا اتضح أف ىذا اإلجراء سوؼ يطوؿ العالج المحمية، في حالة 

 دوف داع لذلؾ. 

في قانوف حقوؽ اإلنساف، مف دواعي األىمية بالنسبة لشخص مف األشخاص  -63
الذي تكوف حقوقو قد انتيكت أف يستفيد مف سبؿ العالج المحمية لتصحيح 

 .(3)الخطأ، بداًل مف توجيو المسألة أو القضية لييئة دولية

عمى فحوى الئحة الدعوى بأف التنفيذ الكامؿ والفعاؿ لاللتزامات تأسس الحكـ  -64
الدولية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف يستيدؼ تعزيز التمتع بحقوؽ اإلنساف 
والحريات األساسية عمى المستوى الوطني، ويكمؿ ىذا الحقيقة التي تفيد أف 
 "سبؿ العالج المحمية عادة ما تكوف أسرع وأقؿ تكمفة وأكثر فعالية مف

 . (4)مثيالتيا الدولية"

تمنح الدوؿ والمنطؽ وراء استنفاذ سبؿ العالج المحمية ىو أنو يتعيف أف  -65
الفرصة لمواجية القضية قبؿ عرضيا عمى ىيئات االتفاقيات الدولية. وفي 

                                                 
(3)

   Nsongurua J. Udombana So Far, So Fair  
الجورناؿ األمريكي  97( 2003قاعدة سبؿ العالج المحمي في الفقو القانوني لمجنةاألفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب )

 ( 2003لمقانوف الدولي )
(4)  n 4 above, 9. 



 

 14 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

النظاـ األفريقي لحقوؽ اإلنساف، أكدت المجنة وأوصت بيذا الوضع في 
والفريؽ  (5)ة الحر وآخروف ضد زائيرقراراتيا. وفي فريؽ المساعدة القانوني

المجنة أف مطمب ، ذكرت (6)األفريقي لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف ضد زائير
استنفاذ سبؿ العالج المحمية تأسس عمى المبدأ بأنو يتعيف عمى أي حكومة 
أف تراعي انتياؾ حقوؽ اإلنساف حتى يكوف لدييا الفرصة لعالج مثؿ ىذه 

 ىيئة دولية.  االنتياكات قبؿ عرضيا أماـ

وفقًا لذلؾ، يتعيف تقييـ عروض الطرفيف في ىذه القضية عمى ضوء ما ىو  -66
 موضح أعاله. 

يؤكد الشاكي أنو في أعقاب أمر الطرد استأنؼ الممتمسوف ضد أمر الطرد  -67
في المحكمة العميا وبعد ذلؾ في محكمة النقض، ورفضت المحكمتاف 

ة ولـ يتمقوا أي رد. ويؤكد االستئناؼ. وناشدوا بعد ذلؾ رئيس الجميوري
الشاكي كذلؾ أنيـ حتى لو أنيـ قد لجأوا لرئيس الجميورية، إال أنو لـ يكف 
مطموبًا منيـ ذلؾ، حيث أف سبؿ العالج التنفيذية تعتبر غير قضائية 

وبناء عميو، يؤكد الشاكي أف جميع سبؿ العالج المحمية قد بطبيعتيا. 
 استنفذت. 

ولة المشكو في حقيا أف الشاكي لـ يستنفذ سبؿ وردًا عمى ذلؾ، تقوؿ الد -68
العالج المحمية نظرًا ألنو كاف أماميـ سبؿ عالج إدارية وقضائية لـ يسمكوىا. 
ووفقًا لمدولة المشكو في حقيا كاف بإمكاف الممتمسوف أف يمجأوا لرئيس 

( مف قانوف أراضي الكوميونات، وكاف بإمكانيـ 8الجميورية وفقًا لمجزء )
عمى عالج إداري، وليس تنفيذي والذي مف شأنو أف ينصؼ الحصوؿ 

مطمبيـ. وفي حالة عدـ اقتناعيـ بقرار رئيس الجميورية، كما تقوؿ الدولة 

                                                 
(5)

 .36( فقرة 1995ئير )فريؽ المساعدة القانونية الحر وآخروف ضد زا 56/91، 47/90، 25/89بالغ رقـ    
 (10( فقرة )1997الفريؽ األفريقي لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف ضد زامبيا ) 71/92بالغ  (6)



 

 15 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

المشكو في حقيا، يمكنيـ دائمًا أف ينقموا قضيتيـ أماـ المحكمة العميا 
 لمراجعتيا وفقًا لقانوف القضاء اإلداري. وتؤكد الدولة المشكو في حقيا أيضاً 

المجوء إلييا إلنصاؼ مظممتو استنادًا إلى أف محكمة النقض كاف باإلمكاف 
( مف الدستور. وترى الدولة المشكو في حقيا أيضًا أف المحكمة 2) 24الجزء 

العميا ومحكمة النقض لـ يتخذا قرارًا نيائيًا بشأف المسألة عمى أساس األسباب 
 ضية. المنطقية التي تنطوي عمييا الدعوى في ىذه الق

في البالغ الحالي، نقؿ الممتمسوف، بعد قرار الطرد الصادر مف قاضي  -69
المحكمة، قضيتيـ إلى المحكمة العميا مدعيف أف قرار المجمس يتعيف 

. ألنو لـ يجد ىناؾ ما يمكف  . لكف القاضي زيامبي رفض ذلؾ(7)مراجعتو
ا أماـ مراجعتو مف جانب المجمس واستأنؼ الشاكوف ضد قرار المحكمة العمي

محكمة النقض ورفضت األخيرة ذلؾ أيضًا. وذكرت محكمة النقض أف 
االستئناؼ قاـ عمى أساس خاطئ مف جانب الشاكيف وكاف الجدؿ حوؿ 
االستئناؼ مف جانب الشاكيف عمى أساس أف القرار األولي لممجمس بتاريخ 

مف قانوف التخطيط اإلقميمي  32قد تـ وفقًا لمجزء  1998أغسطس  19
(، وترى محكمة النقض أف ىذا ال يمت بصمة 12: 29ري )الفصؿ والقط

 ماىو ظاىرة في ىذه القضية. 

استنادًا إلى ما توضح أعاله، حكمت محكمة النقض أف االستئناؼ أماـ  -70
لغاء قرار مجمس مقاطعة بوىيرا الريفية بشأف  المحكمة بأحقية ممؾ األرض وا 

ف التخطيط اإلقميمي المراجعة عمى أساس عدـ استجابتو ألحكاـ قانو 
. ويؤكد حكـ محكمة النقض أيضًا أنو حتى (8)والقطري، قد أسيئ تصوره

                                                 
(7)

  Mungofa Gotora v Nditra Muzerengwa and 32 Others (Zimbabwean Magistrate Court for the Province 

of Manicaland)  Annexure C 
(8)

 Nditira Muzerengwa Chuma v Buhera Rural District Council & Mungofa Gotora (Judgment No SC 

75/2001 Civil Appeal No 325/2000) Annexure F 
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مستشاري المدعيف قد سمموا بأف االستئناؼ ال يستند عمى أسس منطقية، 
 وىذا واضح أيضًا مف قراءة الحكـ. 

تتفؽ المجنة مع الدولة المشكو في حقيا عمى نقطة مفادىا أف المحاكـ  -71
نح الفرصة لعالج األسباب المنطقية التي تنطوي عمييا الدعوة المحمية لـ تم

أو جوىر الشكوى. وكما تأكد أعالف فإف اليدؼ أو الغرض مف قاعدة 
استنفاذ سبؿ العالج المحمية ىو تمكيف الدوؿ مف التصدي لالنتياكات 
المزعومة لحقوؽ اإلنساف قبؿ الييئات الدولية. وعند تقييـ ما إذا كانت الدوؿ 

منحت ىذه الفرصة أـ، يصبح مف دواعي األىمية بمكاف التأكد مف أف قد 
النزاعات قد تـ مواجيتيا وأف اإلجراءات المحمية في إطار قوانيف البمد قد 

 اتبعت بطريقة سميمة، الميـ إال إذا كانت غير عادلة أو طويمة. 

ا، القضية المعروضة عمى المجنة التخاذ قرار فييفي ىذا البالغ، يزعـ أف  -72
كانت عممية الطرد فييا غير قانونية وكذلؾ انتياكات حقوؽ اإلنساف التي 
عانوا منيا مف جراء ىذا الطرد. بيد أنو، مف واقع قراءة الحقائؽ يتأكد أنو لـ 
يتـ المجوء إلى محاكـ الدولة المشكو في حقيا إلصدار حكـ بشأف قضية 

مميات الطرد ىذه الطرد واالنتياكات األخرى لحقوؽ اإلنساف مف جراء ع
والمجنة األفريقية مقتنعة بحجة الدولة المشكو في حقيا والتي لـ يعارضيا 
الشاكي، وأف األخير كاف بإمكانو المجوء إلى محكمة النقض استنادًا إلى 

 ( مف الدستور لحسـ انتياكات حقوؽ اإلنساف المزعومة. 2) 24الجزء 

محكمة النقض وأصدرت صحيح أنو قد تـ المجوء إلى المحكمة العميا و  -73
المحكمتاف حكميا في غير صالح الشاكيف. ومع ذلؾ، تعيف المالحظة أف 
المحاكـ لـ تحكـ بشأف األسباب المنطقية التي تنطوي عمييا الدعوى لمقضية، 

الحالتيف القضية ألسباب تتعمؽ ببعض األمور الفنية.  الكنيا رفضت في كمت
تناوؿ األسباب المنطقية التي تنطوي  والسبب في أف المحاكـ لـ يكف بمقدورىا



 

 17 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

عمييا الدعوى ىو أنو قد تـ المجوء لممحاكـ لكي تصدر حكميا بشأف مسائؿ 
 إجرائية ومف ثـ أخفقت في إثارة قضايا جوىرية أماـ المحاكـ المحمية. 

تتفؽ المجنة األفريقية مع الشاكي عمى أف مناشدة الرئيس ليست عالجًا  -74
أو العالج سوؼ يكوف اجتياديًا بطبيعتو، ومف ثـ لـ قضائيًا نظرًا ألف الحؿ 

يكف مف المتوقع االستمرار فيو. وبالرغـ مف ىذه الحقيقة، فإف المجنة ترى أف 
القضية المعروضة عمييا، وىي طرد سكاف قرية واكارامبوا، لـ تتخذ فييا 
المحاكـ المحمية لمدولة المشكو في حقيا أي قرار. وكؿ ما كاف مطموبا مف 

محكمة العميا ومحكمة النقض ىو مراجعة قرار مجمس مقاطعة بوىيرا وليس ال
 إصدار حكـ بشأف جوىر القضية. 

عمى ضوء األسباب الموضحة أعاله، ترى المجنة أف ىذا البالغ ال يتمشى  -75
 ( مف الميثاؽ. 5) 56مع المادة 

كي ومف واقع الحكـ المشار إليو أعاله، يتضح أف تقديـ البالغ مف جانب الشا -76
 ( مف الميثاؽ. 6) 56كاف سابقًا ألوانو ولـ يراع المطموب بموجب المادة 

وفيما يتعمؽ بالمطمب الذي يفيد بضرورة عدـ النظر في البالغ إذا كاف قد تـ  -77
تقديمو بالفعؿ إلى ىيئات دولية أخرى، يدعي الشاكي أف البالغ الحالي لـ يتـ 

ى. ولـ تطعف الدولية المشكو تناولو وليس معروضًا أماـ أي ىيئة دولية أخر 
في حقيا في ىذا التأكيد أيضًا. وبالتالي، ترى المجنة أف الشاكيف قد استوفوا 

 (. 7) 56المطمب بموجب المادة 

مالحظات القاضي غير الممزمة، تمشيًا مع الفقو القانوني الثابت، اعتبرت  -78
ني بحقوؽ المجنة األفريقية أف موجز صديؽ المحكمة الذي قدمو المركز المع

جراءات الطرد  مؤيدًا لعروض الشاكيف. ومع ذلؾ، تالحظ  (9)اإلسكاف وا 
                                                 

(9)
 See Communication 276/03 – Centre for Minority Rights Development and Minority Rights Group 

International (on behalf of the Endorois Welfare Council) v Kenya and Communication 313/05 – Kenneth 

Good v Botswana (2010) and also Rule 99 (16) of the New Rules of Procedure of the African Commission.   
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جراءات  المجنة أف موجز صديؽ المحكمة الذي قدمو مركز حقوؽ اإلسكاف وا 
 الطرد لـ يوضح موقفو بشأف قبوؿ الدعوى.

 
 قرار المجنة بشأن قبول الدعوى:

اإلنساف والشعوب ما  عمى ضوء ما ذكر أعاله، تقرر المجنة األفريقية لحقوؽ -79
 يمي:

تعمف أف البالغ المقدـ ليس محؿ قبوؿ ألنو ال يتمشى مع متطمبات  -1
 ( مف الميثاؽ األفريقي؛6( و)5) 56المادة 

( مف قواعد اإلجراءات 3) 107إشعار الطرفيف بيذا القرار وفقًا لمقاعدة  -2
 الجديدة؛

استنفاذ إبالغ الشاكيف بحقيـ في إعادة عرض البالغ عمى المجنة بعد  -3
( مف قواعد اإلجراءات 4) 107سبؿ العالج المحمية وفقًا لمقاعدة 

 الجديدة؛

 إدراج ىذا القرار في تقريرىا بشأف البالغات. -4
 

 9نجول، جامبيا، خالل انعقاد الدورة غير العادية الـ اتم في ب
 لمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 .3211مارس  2فبراير إلى  32خالل الفترة من 
 
 



 

 19 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

 زيثا .: جي. إي زيثا و بي. جي. ل163/80البالغ رقم 
 )يمثمهما البرفسور/ الدكتور ليسبيث زغفيمد( ضد حكومة موزمبيق

 
 موجز الشكوى

هلّ ٛنا اُجالؽ اُجوٝكَٞه / اُلًزٞه ٤َُج٤ش ىؿل٤ِل ) ٓؾبّ( ) ٣ْبه ئ٤ُٚ  .1

ك٤ٔب ثؼل  ك٤ٔب ثؼل ثبُْٔز٢ٌ( ٤ٗبثخ ا٤َُل/ عٞى١ ٣ٞع٢َ٘ ى٣ضب) ٣ْبه ئ٤ُٚ

ثبُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧( ٝاُجوٝكَٞه ث٢ِ٤َ ٍ.ط. ى٣ضب) ٣ْبه ئ٤ُٚ ك٤ٔب ثؼل 

ثبُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ(. اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب، عٜٔٞه٣خ ٓٞىٓج٤ن كُٝخ ٛوف ك٢ 

ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة ) ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ أٝ ) ا٤ُٔضبم(
2
  

ك٢  1939اثو٣َ  15ا٤َُل/ عٞى١ ٣ٞع٢َ٘ ٓٞاٖٛ ٓٞىٓج٤ن. ُٝل ك٢  .2

 26ٓل٣٘خ ٓبعٞك١، ٓٞىٓج٤ن ٝػبُ ك٢ ٓبرٞال. هجَ اػزوبُٚ ٝؽغيٙ ك٢ 

، ًبٕ ٛبُجًب ث٤ٌِخ اُطت، عبٓؼخ ٤ُوَٗٞٓبهى ك٢ ٓٞىٓج٤ن 1974أًزٞثو 

 .1974ئ٠ُ  1968ؽ٤ش ٍغَ ك٢ ٤ًِخ اُطت ٖٓ 

ئٕ اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ، اُجوٝكَٞه ث٢ِ٤َ ٍ.ط. ى٣ضب، ئثٖ اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧،  .3

ك٢ ٓٞىٓج٤ن ٣ٝؼ٤ِ ؽب٤ًُب ك٢  1961أًزٞثو  ٢19، ُٝل ك٢ ٓٞاٖٛ كوَٗ

 ُٛٞ٘لا. ٜٓ٘زٚ ثوٝكَٞه ك٢ ئٗزبط اُ٘لٜ ٝاُـبى ك٢ عبٓؼخ كُلذ ُِزٌُ٘ٞٞع٤ب.

، ِٛت ٝى٣و اُْإٕٝ اُلاف٤ِخ ك٢ ؽٌٞٓخ 1974أًزٞثو  ٣26ّلػ٠ أٗٚ ك٢  .4

ٓٞىٓج٤ن االٗزوب٤ُخ ٖٓ اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧ 
3

ٖٓ ا٤َُل/ أهٓ٘لٝ ع٤٤جٞىا  

خ ك٢ اعزٔبع أػٚبء فال٣ب اُؾية ٝرْ أفنٙ ٖٓ ٛنا االعزٔبع ك٢ أُْبهً

٤ٍبهح ػٌَو٣خ  ٝك٢ ٕؾجخ ع٘ٞك  ٖٓ عجٜخ رؾو٣و ٓٞىٓج٤ن )كو٤ُٔٞ( 
4
 

ػ٘لٓب كفَ ٕبُخ االعزٔبع رؾذ ؽواٍخ ْٓلكح ٖٓ عٔبػخ ا٤ْ٤ُِٔب 

 أَُِؾخ، ٝهل أ٤ٖٛ ٝارْٜ ثبُق٤بٗخ.

ٝاؽزغبىٙ ك٢ أُوو اُوئ٢َ٤ ٣ّلػ٠ إٔ ا٤َُل/ ع٤ٞثٞىا ًبٕ هل أٓو ثبػزوبُٚ  .5

ُِوٞاد أَُِؾخ ُلو٤ُٔٞ ك٢ ثٞا٢ٗ. ُْ ٣جِؾ ػٖ أٍجبة اػزوبُٚ ُْٝ ٣جِؾ ًنُي 

أٍورٚ ٝال اث٘ٚ ٝال اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ػٖ ٛنٙ اُؾٞاكس. ثؼل فَٔخ أ٣بّ ٖٓ 

اُجؾش اُله٤ن ٖٓ هجَ اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧ ٝأٍورٚ، اًزْق إٔ اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧ 

 ًبٕ ٓؾزغيا ك٢ ٍغٖ ثٞا٢ٗ.

                                                 
2

 . 1989كجوا٣و  22ّٕلهذ ٓٞىٓج٤ن ػ٠ِ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ ك٢  
3

 1974به٤خ ٍُٞبًب َُ٘خ رْ ر٤ٌَْ ؽٌٞٓخ ٓٞىٓج٤ن االٗزوب٤ُخ ثؼل ارل 
4

 اُؾية اُؾبًْ ك٢ ٓٞىٓج٤ن 



 

 20 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

ثؼل ثٚؼخ أٍبث٤غ، افزل٠ اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧ كغأح ٖٓ ٍغٖ ثٞا٢ٗ. ًْق ٝ .6

اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ  إٔ ٝاُلٙ، اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧، هل ٗوَ ئ٠ُ اَُغٖ اَُبثن ك٢ 

، روو٣جًب اُزو٠ اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ثبُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧ ُِٔوح 1975ٓبثٞرٞ. ك٢ ثلا٣خ 

اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧  ا٠ُٝ٧ ك٢ اَُغٖ اَُبثن ك٢ ٓبثٞرٞ. ثؼل ٛنٙ اُي٣بهح افزل٠

 كغأح ٖٓ ٛنا اَُغٖ ك٢ ٓبثٞرٞ.

٣ّلػ٢ أُْز٢ٌ إٔ ٓوبالً ٕله ك٢ اُغو٣لح ا٤ٓٞ٤ُخ " ك٢ِ٣ ٤ٗٞى" اُز٘يا٤ٗخ  .7

أثو٣َ  21أّبه ئ٠ُ أٗٚ ٓضَّ اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧ عٜواً ك٢  1975أثو٣َ  23ك٢ 

ك٢ ٍغٖ ٗبّ٘غ٣ٞب ك٢ ع٘ٞة ر٘يا٤ٗب ٝإٔجؼ ال ٣ؼوف ػٖ اُٚؾ٤خ  1975

 ُٞهذ.٤ّئب ٓ٘ن مُي ا

 

 المواد التي يّدعى أنها انتهكت
٣لػ٢ أُْز٢ٌ أٗٚ ثبَُ٘جخ ُِٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧، اٗزٌٜذ اُلُٝخ أُّلػ٠ ػ٤ِٜب  .8

ثبَُ٘جخ  5( )ك( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ ٝأُبكح 1) 7ٝ 6، 5، 4، 2أُٞاك 

 ُِٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ.

 

 اإلجراء
ب ثؼل ثب٧ٓبٗخ( رْ اٍزالّ اٌُْٟٞ ك٢ أٓبٗخ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ) ٣ْبه ئ٤ُٜب ك٤ٔ .9

 .٤ٗٞ٣2008ٞ  9ك٢ 

ثبٍزالّ ٛنا اٌُْٟٞ ٝأثِـذ أُْز٢ٌ  ٤ُٞ٣2008ٞ  15أّؼود ا٧ٓبٗخ ك٢  .10

ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة )  44أٗٚ ٤ٍزْ ثؾضٚ فالٍ اُلٝهحاٍ

 ٣ْبه ئ٤ُٜب ك٤ٔب ثؼل ثبُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ(

ٗٞكٔجو  24- 10و٣ب ٖٓ أُ٘ؼولح  ك٢ أثٞعب، ٤ٗغ٤ 44فالٍ اُلٝهح اُؼبك٣خ اٍ .11

، هوهد اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ اُ٘ظو ك٢ اُجالؽ ِٝٛجذ ٖٓ أُْز٢ٌ إٔ 2008

 ٣وّلّ ٓب ُل٣ٚ ٖٓ اُؾغظ ثْإٔ أُوج٤ُٞخ 

، ًزجذ أٓبٗخ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ 2008ك٣َٔجو  11ثٔٞعت اُوٍبُخ أُإهؿ  .12

ب ثوواه اُِغ٘خ ا٧كو٣و ًٔ  ٤خ.ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة ئ٠ُ أُْز٢ٌ ٣ؾ٤طٜب ػِ

، ًزجذ أٓبٗخ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ 2008ك٣َٔجو  22ثٔٞعت اُوٍبُخ أُإهؿ  .13

ئ٠ُ ٓولّ اٌُْٟٞ رطِت ٜٓ٘ب ٓٞاكبح اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ثبُٔؼِٞٓبد ؽٍٞ 

 اُٞصبئن أُلوٞكح ك٢ اٌُْٟٞ أُولٓخ.



 

 21 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

، ًزجذ ا٧ٓبٗخ ئ٠ُ ٓولّ اٌُْٟٞ ٣2009٘ب٣و  7ثٔٞعت اُوٍبُخ أُإهؿ  .14

ٔؼِٞٓبد اُز٢ ٍجن ِٛجٜب ثْإٔ اُٞصبئن أُلوٞكح رنًوٛب ثٚوٝهح ئهٍبٍ اُ

 ك٢ اٌُْٟٞ أُولٓخ.

كجوا٣و، ثؼضذ ٓولّ اٌُْٟٞ ِٛجٜب ؽٍٞ أُوج٤ُٞخ ٝا٤ُٖـخ أُؼلُخ  18ك٢  .15

ٓبهً  4ُِجالؽ ا٢ِٕ٧ ئ٠ُ ا٧ٓبٗخ. أهود ا٧ٓبٗخ ثبٍزالّ فطبة ٓإهؿ  

2009  . 

٧ٓبٗخ اُلُٝخ ، أثِـذ ا2009ٓبهً  24ثٔٞعت أُنًوح اُْل٣ٞخ أُإهفخ  .16

أُلػ٠ ػ٤ِٜب ػٖ اُجالؽ أُنًٞه ِٝٛجذ ٜٓ٘ب رول٣ْ ِٛجبرٜب ؽٍٞ أُوج٤ُٞخ 

 ( أّٜو ٖٓ ربه٣ـ هٍبُخ ا٩فطبه.3ك٢ ؿٕٚٞ صالصخ)

ب ئما ًبٕ 2009أثو٣َ،  21ك٢  .17 ّٔ ، ًزجذ ٓولّ اٌُْٟٞ ئ٠ُ ا٧ٓبٗخ رَزلَو ػ

٣ْ ث٤بٗبد ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ٝرول ٣45زؼ٤ٖ ػ٤ِٜب ؽٚٞه اُلٝهح اُؼبك٣خ اُـ

ّل٣ٞخ ؽٍٞ أُوج٤ُٞخ. أهود ا٧ٓبٗخ ثبٍزالّ ٛنٙ اُوٍبُخ ثٔٞعت هٍبُخ 

ٝأكبكد ٓولّ اٌُْٟٞ إ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ُْ  2009أثو٣َ  25ٓإهفخ 

رولّ ؽز٠ مُي اُؾ٤ٖ ؽغغٜب ؽٍٞ أُلج٤ُٞخ ٝث٘بء ػ٠ِ مُي، روٟ أٗٚ ال 

 خ.٣ٌٕٞ ٖٓ اُٚوٝه١ ُٔولّ اٌُْٟٞ رول٣ْ ث٤بٗبرٜب اُْل٣ٞ

ٓب٣ٞ ػ٠ِ اُزٞا٢ُ، ِٛجذ  28ٝ 2009اثو٣َ  29ثٔٞعت هٍبُخ ٓإهفخ   .18

أٝ   45ٓولّ اٌُْٟٞ ٖٓ ا٧ٓبٗخ إٔ رجؾش اُجالؽ فالٍ كٝهرٜب اُؼبك٣خ اٍ

رولّ ر٤ٙٞؾبد ؽٍٞ ٓٞهق اُِغ٘خ ٖٓ أَُأُخ. أهود اُِغ٘خ ثبٍزالّ ٛنا 

ٟٞ ٝأثِـذ ا٧ٓبٗخ ٓولّ اٌُْ ٤ٗٞ٣2009ٞ  9اُطِت ثٔٞعت هٍبُخ ٓإهفخ 

 ػٖ ا٩عواء أُزجغ ُجؾش اُجالؿبد ٖٓ هجَ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ.

، أكبكد ا٧ٓبٗخ اُلُٝخ ٤ٗٞ٣2009ٞ  26ثٔٞعت أُنًوح اُْل٣ٞخ أُإهفخ  .19

أُلػ٠ ػ٤ِٜب أٜٗب ُْ رؾَٖ ٜٓ٘ب ؽز٠ ا٥ٕ ػ٠ِ ؽغغٜب ؽٍٞ أُوج٤ُٞخ 

  ٤ُٞ٣2009ٞ  23ِٝٛجذ ٖٓ اُلُٝخ ئهٍبٍ ؽغغٜب ؽٍٞ أُوج٤ُٞخ ثؾٍِٞ 

، ِٛت ٓولّ اٌُْٟٞ ٖٓ ا٧ٓبٗخ ٤ُٞ٣2009ٞ  8عت هٍبُخ ٓإهفخ ثٔٞ .20

ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ. أهود  46ٛوػ اُجالؽ ُِجؾش ٖٓ هجَ اُلٝهح اُؼبك٣خ اٍ

ٝأكبكد  2009أؿَطٌ  5اُِغ٘خ ثبٍزالّ اٌُْٟٞ ثٔٞعت هٍبُخ ٓإهفخ 

ٓولّ اٌُْٟٞ أٗٚ ه٣ضٔب ٣زْ ثؾش اُجالؽ، ٍٞف رجِؾ ثوواه اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ. 

ٖٓ ا٧ٓبٗخ  2009أؿَطٌ  5جذ ٓولّ اٌُْٟٞ ثٔٞعت هٍبُخ ٓإهفخ ِٝٛ

 2009أؿَطٌ  5رول٣ْ ئ٣ٚبػ ؽٍٞ ٓب ئما ًبٗذ هٍبُخ ا٧ٓبٗخ أُإهفخ 

 رل٤ل أٗٚ ٤ٌُ ٖٓ اُٚوٝه١ ػ٤ِٜب ؽٚٞه اُلٝهح ٓغ ػ٤ِٔزٜب. 

، أثِـذ ا٧ٓبٗخ ٓولّ اٌُْٟٞ إٔ 2009ٍجزٔجو  29ثٔٞعت هٍبُخ ٓإهفخ  .21

ب ُْ رولّ ثؼل ؽغغٜب ؽٍٞ أُوج٤ُٞخ ٝأٙبكذ أٗٚ ئما ُْ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜ



 

 22 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

، ٍٞف 46رولّ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ِٛجبرٜب هجَ اٗؼوبك اُلٝهح اُؼبك٣خ اٍ

ب ٍٝزجِؾ ثوواه اُِغ٘خ. ًٓ  رووه اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ٛو٣ن ا٢ُٚٔ هل

، ِٛجذ ٓولّ اٌُْٟٞ ٖٓ ا٧ٓبٗخ 2009أًزٞثو  21ثٔٞعت هٍبُخ ٓإهفخ  .22

ما ًبٕ ال ٣َٔؼ ُٜب ُٝؼ٤ِٔزٜب ثزول٣ْ ث٤بٕ فالٍ اُلٝهح اُؼبك٣خ إٔ رضجذ ػٔب ئ

 ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ، كِٖ ٣ٌٕٞ ٖٓ اُٚوٝه١ ػ٤ِٜٔب ؽٚٞه اُلٝهح. 46اٍ

ٝأثِـذ  2009أًزٞثو  26أهود ا٧ٓبٗخ ثبالٍزالّ ثٔٞعت هٍبُزٜب أُإهفخ  .23

 ٓولّ اٌُْٟٞ أٗٚ ٤ٌُ ٖٓ اُٚوٝه١ ػ٤ِٜٔب ؽٚٞه اُلٝهح.

، اٍزِٔذ ا٧ٓبٗخ اُطِت أُولّ 2009ٗٞكٔجو  4ُٔإهفخ ثٔٞعت اُوٍبُخ ا .24

ٗٞكٔجو  30ٖٓ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ؽٍٞ أُوج٤ُٞخ ٝأهود ثبٍزالٓٚ ك٢ 

2009. 

، اٍزِٔذ ا٧ٓبٗخ هك ٓولّ اٌُْٟٞ ػ٠ِ اُطِت أُولّ 2010كجوا٣و  19ك٢  .25

 .2010ٖٓ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ؽٍٞ أُوج٤ُٞخ ٝأهود ثبٍزالٓٚ ك٢ ٓبهً 

، اٍزِٔذ ا٧ٓبٗخ ثو٣لا ئٌُزو٤ٗٝب ٖٓ ٓولّ اٌُْٟٞ ٣ل٤ل 2010أثو٣َ،  22ك٢  .26

ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ٓغ اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ُِزؾلس  47ثؾٚٞهٙ اُلٝهح اُؼبك٣خ اٍ

 أٓبّ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ؽٍٞ اُجالؽ.

، اُز٢ أكبكد ثٜب ا٧ٓبٗخ 2010اثو٣َ  23ثٔٞعت أُنًوح اُْل٣ٞخ أُإهفخ  .27

 .2010أثو٣َ  22ثوٍبُخ ٓولّ اٌُْٟٞ أُإهفخ  اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب

رؾلس ًَ ٖٓ ٓولّ اٌُْٟٞ ٝاُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب فالٍ اُلٝهح اُؼبك٣خ  .28

أٓبّ  2010ٓب٣ٞ  26-12ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ أُ٘ؼولح ك٢ ثبٗغٍٞ ٖٓ  47اٍ

 اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ؽٍٞ ٓوج٤ُٞخ اُجالؽ.

ُِ٘ظو  48ح اُؼبك٣خ اٍهوهد اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ئهعبء ثؾش اُجالؽ ئ٠ُ اُلٝه .29

ك٢ َٓبُخ أُوج٤ُٞخ ٝأَُبػ ٨ُٓبٗخ ثإٔ رأفن ك٢ اُؾَجبٕ اُج٤بٗبد اُْل٣ٞخ 

 ُِطوك٤ٖ ك٢ ْٓوٝع هواهٛب.

، أثِـذ ا٧ٓبٗخ ٓولّ ٤ٗٞ٣2010ٞ  4ثٔٞعت هٍبُخ ٝٓنًوح ّل٣ٞخ ٓإهفز٤ٖ  .30

 اٌُْٟٞ ٝاُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ػٖ هواه اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ. 

ُِ٘ظو  ٣49و٤خ ئهعبء ثؾش اُجالؽ ئ٠ُ اُلٝهح اُؼبك٣خ اٍهوهد اُِغ٘خ ا٧كو .31

 ك٢ َٓبُخ أُوج٤ُٞخ ٗظًوا ٤ُٚن اُٞهذ.

، أثِـذ 2010ك٣َٔجو  9ثٔٞعت هٍبُخ ٝٓنًوح ّل٣ٞخ ٓإهفز٤ٖ  ك٢  .32

 ا٧ٓبٗخ ٓولٓخ اُلػٟٞ ٝاُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ػٖ هواه اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ.

 



 

 23 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

 قاوىن انمقثىنيح 

 يحعرض انمشتكي حىل انمقثىن

مًو ٓولّ اٌُْٟٞ إٔ أُؼب٤٣و اُقبٕخ ثبُٔوج٤ُٞخ  ٝأُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢  .33

ك٢ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ هل رْ اٍز٤لبؤٛب ثٜب ٝٓٚذ ئ٠ُ ٓؼبُغخ ًَ  56أُبكح 

 ٖٓ ٛنٙ أُؼب٤٣و.

( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢، 1)56مًو ٓولّ  اٌُْٟٞ أٗٚ ر٤ًّْٔب ٓغ ٓغ أُبكح  .34

اُلًزٞه ٤َُج٤ش ىؿلِل ٤ٗبثخ اَُل/  أ٤ّو ئ٠ُ ٕبؽت اُجالؽ ًبُجوٝكَٞه /

 ٣ٞع٢َ٘ ى٣ضب ٝاُجوكَٞه ث٢ِ٤َ ٍ.ط. ى٣ضب.

( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ 2)56مًو ٓولّ اٌُْٟٞ أٗٚ هل رْ االٓزضبٍ ثبُٔبكح  .35

ٝالؽع إٔ اُجالؽ ٣ز٘بٍٝ اٗزٜبًبد اُؾوٞم أُٚٔٞٗخ ثٔٞعت ا٤ُٔضبم اُن١ 

 رؼزجو اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ٛوكًب ك٤ٚ.

٢  إٔ اُجالؽ ُْ ٣ٌزت ك٢ ُٜغخ رزَْ ثب٩ٛبٗخ ٝاالؽزوبه ٙل مًو أُْزٌ .36

( ٖٓ 3)56اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ٝث٘بء ػ٠ِ مُي، هل رْ االٓزضبٍ ثبُٔبكح 

 ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢.

ب ٓطِوب ػ٠ِ أفجبه ْٗود ٖٓ فالٍ  .37 ًٔ أًل أُْز٢ٌ إٔ اُجالؽ ُْ ٣ٌٖ هبئ

ٝروبه٣و ٓزؼلكح  ٍٝبئَ ا٩ػالّ كؾَت ثَ  ػ٠ِ ث٤بٗبد ّٜٞك ػ٤بٕ ٝ ًزبة

( 4)56ٖٓ ٓ٘ظٔبد ؽوٞم ا٩َٗبٕ. ٝػ٤ِٚ كإ اُجالؽ هل اٍزٞك٠ ٗٔ أُبكح 

 ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢.

( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ ُْ رٌٖ 5)56مًو أُْز٢ٌ ٖٓ عل٣ل أٗٚ ػٔالً ثبُٔبكح  .38

ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ ٓزٞكوح أٝ ًبك٤خ. ٝك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧، 

اٗٚ ك٢ ه٤ٚخ " كٞهّٝ أٝف ٤ًْٗٞبٌٗ" ٓ٘زلٟ ا٤ُٔٚو ٙل   ٣ؼزول أُْز٢ٌ

ؽٌٞٓخ ٤ٍوا٤ُٕٞ 
5

ثبَُ٘جخ ُِطِت اُن١ هلّ ٤ٗبثخ ػٖ ا٧ّقبٓ اُن٣ٖ رْ  

ئػلآْٜ، روٟ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ أٗٚ ٤َُذ ٛ٘بى ٍٝبئَ ئٖٗبف كاف٤ِخ 

ب  ًٓ ُالٍز٘لبك ؽز٠ ُٝٞ ًبٗذ ٓزٞكوح، كإ ئػلاّ ٛإالء اُٚؾب٣ب هل ػوهَ رٔب

الٗزٖبف. ٣وٟ أُْز٢ٌ أٗٚ ؽز٠ ُٞ رٞكود كوٕخ عٞٛو٣خ ٩ػلاّ ٛنا ا

اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧ ثطو٣وخ ػْٞائ٤خ، كإ اٍز٘لبك ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ 

َٓزؾ٤َ ٝػ٤ِٚ كإ اُطِت ثبٍز٘لبك ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ ال ٣ٌٖٔ رطج٤وٚ 

 ك٢ ٛنٙ اُو٤ٚخ. 

٤ِٜب  ريػْ إٔ اُٚؾ٤خ ٣وٟ أُْز٢ٌ ٖٓ عل٣ل اٗٚ ئما ًبٗذ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ .39

ا٠ُٝ٧ ٓب ىاٍ ػ٠ِ ه٤ل اُؾ٤بح كَٔإ٤ُٝزٜب ئصجبد مُي.  ٤ْ٣ٝو أُْز٢ٌ ئ٠ُ 

هواه اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ك٢ ّإٔ ٓؼٜل ؽوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُز٤ٔ٘خ ) ٤ٗبثخ ع٤بٕ 
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 ٓ٘زلٟ ا٤ُٔٚو ٙل ؽٌٞٓخ ٤ٍوا٤ُٕٞ -223/98اُجالؽ  



 

 24 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

ٍٔجبها٢٤ً( ٙل عٜٔٞه٣خ اٌُٞٗـٞ اُل٣ٔووا٤ٛخ
6

اُن١ ٝهك ك٤ٚ: ئما ًبٕ  

ب ثبهرٌبة ع ًٔ و٣ٔخ، رٌٕٞ َٓإ٤ُٝخ اُلُٝخ اُؼٚٞ، ّقٔ ٓؾزغًيا أٝ ٓزٜ

رول٣ٔٚ ػ٠ِ ع٘بػ اَُوػخ أٓبّ ا٤ُٜئبد اُوٚبئ٤خ أُقزٖخ ُز٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ 

اُؾٍٖٞ ػ٠ِ اُؾن ك٢ أُؾبًٔخ ٝكوب ُِوٞا٤ٖٗ اُز٢  رٖٚٔ ُٚ اُؾن ك٢ 

 ٓؾبًٔخ ػبكُخ ر٤ْٔب ٓغ أُؼب٤٣و ا٤ُ٘ٛٞخ ٝاُل٤ُٝخ.

ٔخ ثؼل افزلبء اُٚؾ٤خ ٣وٟ أُْز٢ٌ إٔ اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ، ٓقبكخ ٖٓ أُؾبً .40

ٝثؼل هٖق  1983ا٠ُٝ٧، اٙطو ئ٠ُ اُٜوٝة ٖٓ ثِلٙ ئ٠ُ كوَٗب ك٢ 

ٌٓزجٚ ك٢ ٓٞىٓج٤ن. ػ٘لٓب ؽَٖ ػ٠ِ ٕلخ اُِغٞء ا٤َُب٢ٍ ك٢ كوَٗب، 

ٝأظٜو اُزيآٚ ثبُزٞه٤غ ػ٠ِ اٍزٔبهح أًل ك٤ٜب ػلّ ارقبم أ١ ئعواء ٙل 

ٝاٗزوَ ٜٓ٘ب  1994-1983ٓٞىٓج٤ن ٓبكاّ ك٢ كوَٗب. ػبُ ك٢ كوَٗب ٖٓ 

 ؽ٤ش ٣ؼ٤ِ ؽز٠ ا٥ٕ. 1995ئ٠ُ ُٛٞ٘لا ك٢ 

أًل  أُْز٢ٌ ٖٓ عل٣ل أٗٚ ثبد ٖٓ أَُزؾ٤َ ػ٠ِ اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ٓٞإِخ   .41

اُزٔبً ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ ػوت ٛوٝثٚ ٖٓ ٓٞىٓج٤ن ئ٠ُ كوَٗب 

ف٤ْخ ػ٠ِ ؽ٤برٚ. ُٜنا اَُجت ُْ ٣زٌٖٔ ٖٓ اَُلو ئ٠ُ ٓٞىٓج٤ن الرقبم 

ث٘لَٚ. ٝاٍزْٜل أُْز٢ٌ ك٢ ٛنا اُٖلك ثوواه اُِغ٘خ  ئعواء هب٢ٗٞٗ

ا٧كو٣و٤خ ك٢ ه٤ٚخ ا٤َُو/ كاٝكا عبٝاها 
7

ٙل عبٓج٤ب ؽ٤ش هوهد اُِغ٘خ  

 ا٧كو٣و٤خ أّٗٚ :

" ٣غت اُزأًل ٖٓ رٞكو االٗزٖبف ثلهعخ ًج٤وح ٤ٌُ ٖٓ ؽ٤ش اُ٘ظو٣خ 

كوٜ ثَ ٖٝٓ اُ٘بؽ٤خ اُؼ٤ِٔخ ًنُي ٝئالّ، ٤ٍ٘ؼلّ ر٤َ٤و اُؾٍٖٞ 

وٝه١ ػ٠ِ أُؼِٞٓبد ٝكؼب٤ُزٜب. ٝئما ػغي اُطبُت ػٖ اُِغٞء ئ٠ُ اُٚ

ا٤ُٜئخ اُوٚبئ٤خ ك٢ ثِلٙ ثَجت أُقبٝف اُؼبٓخ ػ٠ِ ؽ٤برٚ ٝؽ٤بح أهوثبئٚ، 

 كؾ٤٘ئن، رؼزجو ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ ٓؼلٝٓخ ثبَُ٘جخ ُٚ."

اؽزظ أُْز٢ٌ ٓوح أفوٟ اٗٚ ػ٘لٓب اٗزوَ اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ئ٠ُ ُٛٞ٘لا ه٢  .42

ٌّٖ ٖٓ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ثؼ٘ أُٞاهك ُِو٤بّ ثأثؾبس هب٤ٗٞٗخ ثٔب ك٢  1995 ٝرٔ

مُي االعواءاد، ارَٖ ٛٞ ٝأٍورٚ ثبُؼل٣ل ٖٓ أُؾب٤ٖٓ ا٧ًلّبء ك٢ 

ٓٞىٓج٤ن. ؿ٤و أٗٚ ُْ ٣ظٜو أ١ َٓزْبه هب٢ٗٞٗ أٝ ٖٓ ٣وؿت ك٢ اُلكبع ػٖ 

ٖٓبُؾْٜ ٧ْٜٗ ٣قبكٕٞ ػ٠ِ ؽ٤برْٜ. ٝاٍزْٜل أُْز٢ٌ ثوواه اُِغ٘خ 

كو٣و٤خ ك٢ ه٤ٚخ ًٞر٤ٌ كٝثاله ٙل اَُٞكإ ا٧
8

اُن١ ٣لػ٢ " أٗٚ ؽز٠ ٣زْ  

( ٖٓ 5)56اٍز٘لبك ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ ٝاٗطالهًب ٖٓ هٝػ أُبكح 

ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢، ٣زؼ٤ٖ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ ٌُٖٝ ئما ُْ 
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 (2006ٓؼٜل ؽوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُز٤ٔ٘خ) ٤ٗبثخ ػٖ ع٤بٕ ٍٔجبها٢٤ً ٙل عٜٔٞه٣خ اٌُٞٗـٞ اُل٣ٔووا٤ٛخ ) -247/02اُجالؽ 
7

 (2000)٤ٍو كاٝكا عبٝاها ى. ٙل عبٓج٤ب -149/96ٝ 147/95اُجالؽ  
8

 ى ًٞهر٤ٌ كوا٤ٌَٗ كٝثاله/ اَُٞكا236/200ٕاُجالؽ  



 

 25 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

ؼ٤َو ٣زٌٖٔ اُٚؾب٣ب ٖٓ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ اُزٔض٤َ اُوب٢ٗٞٗ ٤ٌٍٕٞ ٖٓ اُ

 اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ ".

اٍز٘بكا ئ٠ُ أُْز٢ٌ، روعغ ا٧ٍجبة ا٧فوٟ اُز٢ ؽبُذ كٕٝ اٍز٘لبك  .43

اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ ئ٠ُ أٗٚ ٓب ىاُذ ٛ٘بى ٓقبٝف ك٢ 

إٔ أٍوح اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ك٢ ٓٞىٓج٤ن هل رزؼوٗ ٧ٙواه ًٝبٕ ٣ز٠٘ٔ إٔ 

ُؾ٤بح رؾذ هؽٔخ اُؾٌٞٓخ ُٜٝنا كَٚ إٔ ٣ٌٕٞ ؽنًها ٣ظَ ٝاُلٙ ػ٠ِ ه٤ل ا

 ك٢ ٛو٣وخ ٓؼبُغزٚ َُِٔأُخ.

اؽزظ أُْز٢ٌ ًنُي أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ُِٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ إٔ ٣زقن ئعواء ئالّ ثؼل  .44

ػ٘لٓب أكهى أٗٚ ٖٓ أُؾزَٔ أٗٚ هل رْ   1995ى٣بهرٚ ا٠ُٝ٧ ُٔٞىٓج٤ن ك٢ 

لُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ُْ روك ئػلاّ ٝاُلٙ ٝهوه ؽ٤٘ئن ارقبم ئعواء هب٢ٗٞٗ ٧ٕ اُ

ػ٠ِ أ١ ِٛت ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ أُؼِٞٓبد إٔجؾذ ًبكخ اُزؼٜلاد أُؾ٤ِخ ؿ٤و 

 ٗبعؾخ.

مًو أُْز٢ٌ إٔ اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ٓب ىاٍ ؽز٠ ا٥ٝٗخ ا٧ف٤وح ٣َؼ٠ عبٛلا  .45

ئ٠ُ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أُؼِٞٓبد ٖٓ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب فالٍ ى٣بهح اُوئ٤ٌ 

ٝهل هلّ ّق٤ًّٖب هٍبُخ ئ٠ُ اُوئ٤ٌ ٝ  2008و كجوا٣ 27ع٤ٞثٞىا ُُٜٞ٘لا ك٢ 

رٔذ ثؼل مُي ٓواٍالد ث٤ٖ ٓؾب٢ٓ اُٚؾب٣ب ٍٝل٤و ؽوٞم ا٩َٗبٕ ُلٟ 

 ٝىاهح اُقبهع٤خ اُُٜٞ٘ل٣خ.

 2007مًو أُْز٢ٌ إٔ اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ هبّ ثي٣بهح ٓٞىٓج٤ن ُِٔوح اُضب٤ٗخ ك٢  .46

اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧. ُِو٤بّ ثزؾو٤وبد ٍٓٞؼخ ُٚٔبٕ اُزولّ أُؾوى ك٢ ه٤ٚخ 

رٌٖٔ فالٍ ٛنٙ اُي٣بهح ٖٓ ر٘ظ٤ْ اعزٔبػ٤ٖ ٓغ اثٖ أٝه٣ب ٍٔبٗغٞ ) ٗبئت 

اُوئ٤ٌ اَُبثن ُؾوًخ كو٤ُٔٞ ك٢ اَُز٤٘٤بد( ٝاعزٔبع آفو ٓغ اُلًزٞه 

)ٓؾبّ ْٜٓٞه ك٢ ٓٞىٓج٤ن(. ُْ ٣ٌَِ االعزٔبػبٕ ث٘غبػ.  ٤ٍٔبٝ ًٞآجب

٣ٞجٞى، هئ٤ٌ ٓٞىٓج٤ن ا٤ٔ٣ِٞ ع–ٝعّٜذ هٍبالد ػل٣لح ئ٠ُ ا٤َُو أهٓبٗلٝ 

اُؾب٢ُ ُالٍزلَبه ػٖ أٓبًٖ ٝعٞك اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧. كٕٝ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أ١ّ 

 هّك ٓ٘ٚ ؽز٠  ا٥ٕ.

اٍزْٜل أُْز٢ٌ ثوواه اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ك٢ اُجالؽ أُزؼِن ثٔغٔٞػخ  .47

أَُبػلح اُوب٤ٗٞٗخ ُٝغ٘خ أُؾب٤ٖٓ ُِلكبع ػٖ ؽوٞم ا٩َٗبٕ، االرؾبك 

ػٖ ؽوٞم ا٩َٗبٕ، ّٜلاء عٜٞكبه ا٧كو٣و٢ اُج٢٘٤ ُِلكبع
9

ٙل ىائ٤و ؽ٤ش  

مًود اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ إٔ أُ٘طن اٌُبٖٓ ٝهاء  ٍجَ االٍز٘لبك ٛٞ ئفطبه 

اُؾٌٞٓخ ثبٗزٜبًبد ؽوٞم ا٩َٗبٕ ؽز٠ رزٞكو ُل٣ٜب كوٕخ االٗزٖبف ك٢ 

 رِي االٗزٜبًبد هجَ ٓؾبٍجزٜب ٖٓ هجَ ٓؾٌٔخ ك٤ُٝخ. 
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ٓغٔٞػخ أَُبػلح اُوب٤ٗٞٗخ، ُغ٘خ أُؾب٤ٖٓ ُِلكبع ػٖ ؽوٞم ا٩َٗبٕ، االرؾبك ا٧كو٣و٢  -100/93ٝ 91/ 56، 90/ 47،  25/89اُجالؽ  

 اُج٢٘٤ ُِلكبع ػٖ ؽوٞم ا٩َٗبٕ ّٜٝلاء عٜٞكبه ٙل ىائ٤و



 

 26 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

ع٤ٔغ اُؾبالد اُز٢ رْ مًوٛب رٞٙؼ  ٣وٟ أُْز٢ٌ ك٢ ٜٗب٣خ أُطبف إٔ .48

اُٖؼٞثخ ٝاالٍزؾبُخ ُلٟ اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ الٍز٘لبك ٍٝبئَ االٗزٖبف ٝكوًب 

 ( ٖٓ ا٤ُٔضبم.5/)56ُِٔبكح 

( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ هل رْ 6)٣56وٟ أُْز٢ٌ إٔ ٓزطِجبد أُبكح  .49

 اٍز٘لبكٛب ٝاؽزظ أُْز٢ٌ أٗٚ ٖٓ ا٧ٓٞه ا٧ٍب٤ٍخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ إٔ

روس ؽٌٞٓخ عل٣لح االُزيآبد اُل٤ُٝخ ُؾٌٞٓخ ٍبثوخ ثٔب ك٢ مُي أَُإ٤ُٝخ 

ػٖ اُزٖوكبد ا٤َُئخ ٍٝٞء ئكاهح اُؾٌٞٓخ اَُبثوخ 
10
  

٣وٟ أُْز٢ٌ ًنُي إٔ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ االفزٖبٓ اُي٢٘ٓ ُِ٘ظو ك٢  .50

أؽلاس ٝهؼذ ثؼل كفٍٞ ا٤ُٔضبم ؽ٤ي اُز٘ل٤ن أٝ ٓب ؽلس هجَ مُي ٝال ٣ياٍ 

ب ثؼل كفٍٞ ا٤ُٔضبم ؽ٤ي اُز٘ل٤ن ٣ٌَْ اٗزٜ ًً ب
11

ٝػ٤ِٚ ٣لػ٢ أُْز٢ٌ إٔ  

االفزلبء اُوَو١ ُِٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧ ٝػغي اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ػٖ اُزؾو٤ن 

ا ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝإٔبف إ اُجالؽ هل  ك٢ ٛنٙ اُو٤ٚخ ٣ٌَْ اٗزٜبًب َٓزّٔوً

ك٢ ٝهذ  هلّ ػ٘لٓب ًبٕ مُي ًٌٓٔ٘ب ٧ٕ اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ُْ ٣زٌٖٔ ٖٓ كؼَ مُي

 ٓجٌو.

مًو أُْز٢ٌ إٔ اُجالؽ ُْ ٣َِْ ئ٠ُ ئعواء ُِزؾو٤ن اُل٢ُٝ أٝ اُز٣َٞخ  ٝث٘بء  .51

 ( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و7.٢)56ػ٠ِ مُي كول ٝكذ اُِغ٘خ ثٔزطِجبد  أُبكح 

 انمقذو مه انذونح انمذعى عهيها حىل انمقثىنيح اُطِت 

 انعامم انزمىي غير انمختض )أ(

ب إٔ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ؿ٤و ٓقزٖخ ٖٓ ؽ٤ش اُؼبَٓ روٟ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜ .52

اُي٢٘ٓ ٖٝٓ صّْ ال ٣ؾن ُٜب إٔ رَزِْ اُجالؽ أُنًٞه. ٝرؾزظ ا اُلُٝخ أُلػ٠ 

ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ ر٘ٔ ػ٠ِ أٗٚ: "٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ ًَ  65ػ٤ِٜب إ أُبكح 

كُٝخ اُزٖل٣ن ػ٠ِ ا٤ُٔضبم أٝ االٗٚٔبّ ئ٤ُٚ ثؼل كفُٞٚ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن ثؼل 

 ه صالصخ أّٜو ٖٓ ربه٣ـ ئ٣لاػٜب ُٞصبئن رٖل٣وٜب أٝ اٗٚٔبٜٓب " ٓوٝ

روٟ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب إٔ اُؾلس هل ٝهغ هجَ  إٔ رٖجؼ ٓٞىٓج٤ن ٛوكب  .53

 ك٢ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢.

روٟ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب إٔ اُجالؽ ٣لػ٢ أٗٚ هل ٗوَ اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧ ئ٠ُ  .54

ٌٓبٕ ٝعٞكٙ ٓ٘ن مُي اُٞهذ.   ُْٝ ٣ؼوف 1975ْٗ٘ـ٣ٞب ك٢ ر٘يا٤ٗب ك٢ أثو٣َ 

ٝرؼزول اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب إٔ اُجالؽ ٣وٍٞ ئٕ االؽزٔبٍ ا٧هعؼ ٛٞ إٔ 

اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧ هل رْ ئػلآٚ ك٢ أٌُبٕ أُنًٞه ٝأّبهد ئ٠ُ اٗٚ ئٕ ًبٕ 
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ًو٣ْٔب أفٞربٕ) ٤ٗبثخ ا٢ٌ٤ُ ثبٗلا( ٓ٘ظٔخ اُؼلٞ اُل٤ُٝخ ) ٤ٗبثخ أٝهرٕٞ ٝ ك٤وا ٤ّوٝا ( ٓ٘ظٔخ اُؼلٞ  -78/92ٝ 68/92، 64/92اُجالؽ  

 (1995اُل٤ُٝخ) ٤ٗبثخ أٝهرٕٞ ٝك٤وا ٤ّوٝا( ٙل ٓال١ٝ)
11

 (2005ٓؾبٕٓٞ ٖٓ أعَ اُلكبع ػٖ ؽوٞم ا٩َٗبٕ ٙل ٍٞاى٣الٗل) -251/02اُجالؽ  



 

 27 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

ٛنا ٕؾ٤ًؾب ٣ٌٕٞ ٖٓ اُغ٢ِ أٗٚ ٤ٍطِت ٖٓ اُِغ٘خ اُزأًل ك٢ 

ْبء اُِغ٘خ ٍٝجن ًنُي كفٍٞ أَُأُخ)ثب٩ٙبكخ ئ٠ُ إٔ اُؾلس رْ هجَ ئٗ

 ا٤ُٔضبم ؽ٤ي اُز٘ل٤ن(

روٟ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب إٔ اُِغ٘خ ٓقزٖخ كوٜ ُِ٘ظو ك٢ ؽوبئن ؽلصذ ثؼل 

كفٍٞ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن أٝ ؽز٠ ئما رْ هجَ مُي، كاٗٚ ٣ؼزجو اٗزٜبًب 

ا ثؼل كفُٞٚ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن. َٓزّٔوً
12

٤ٌُ  . رؾزظ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب إٔ ٛنا

اُؾبُخ ثبَُ٘جخ ُِؾوبئن أُيػٞٓخ ك٢ اُجالؽ ه٤ل اُجؾش. ٝػ٤ِٚ رؾزظ اُلُٝخ 

مُي  انعامم انزمىيأُلػ٠ ػ٤ِٜب إٔ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ؿ٤و ٓقزٖخ ٖٓ ؽ٤ش 

٧ٕ اُؾوبئن اُز٢ ٣واك إٔ ٣زْ  اُ٘ظو ك٢ أَُبُخ ثْأٜٗب ثبَُ٘جخ ُِٚؾ٤ز٤ٖ 

أٗٚ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُلُٝخ أُلػ٠  ٍجوذ كفٍٞ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن ٓغ

 ػ٤ِٜب ُْ ٣َزٔو اُجؾش ػٖ ٛنٙ اُؾوبئن ك٢ ٝهذ الؽن.

ب أٗٚ ػ٘لٓب رووه اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ أٜٗب  .55 ًٚ رؾزظ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب أ٣

ٓقزٖخ ٖٓ ؽ٤ش اُؼبَٓ اُي٢٘ٓ   ُِ٘ظو ك٢ ٓٞٙٞع اُجالؽ، ك٤زؼ٤ٖ ػ٤ِٜب 

طِت ا٧ٍب٢ٍ  ك٢ أُبكح ئػالٕ ػلّ ٓوج٤ُٞخ اُجالؽ ُؼغيٙ ػٖ رِج٤خ أُ

 ( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢.5)56

 (5)56)ة( اُزؼبهٗ ٓغ أُبكح 

أُواٍالد أُْبه  ]...[( رنًو :5)56رؾزظ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب إٔ أُبكح  .56

أُزؼِوخ ثؾوٞم ا٩َٗبٕ ٣ٝغت إٔ رزٞكو ك٤ٜب اُْوٝٛ  55ئ٤ُٜب ك٢ أُبكح 

ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ، ئٕ ٝعلد، ٓب ُْ إٔ ربر٢ ثؼل اٍز٘لبك ٍٝبئَ  ]...[اُزب٤ُخ 

٣زٚؼ ُِغ٘خ إٔ ئعواءاد ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف ٛنٙ هل ٛبُذ ثٖٞهح ؿ٤و 

 ػبك٣خ.

رؾزظ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب أٗٚ ثبَُ٘جخ ُِٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧ رْ ر٤َِْ اُجالؽ ٤ٗبثخ  .57

 1974أًزٞثو  26ػٖ ٓٞاٖٛ، ؽَت هٍٞ ٗلٌ أُْز٢ٌ، ًبٕ هل اػزوَ ك٢ 

أٝ هو٣جب ٖٓ مُي اُٞهذ.  1975ر٘يا٤ٗب ك٢  أثو٣َ ٝرْ ئػلآٚ ك٢ ْٗ٘غٞا١، 

ٝمًود اُلُٝخ أُؼزلٟ ػ٤ِٜب إٔ اُزبه٣ـ ريآٖ ثلهعخ ًج٤وح ٓغ اُلزوح 

االٗزوب٤ُخ الٍزوالٍ كُٝخ ٓٞىٓج٤ن ٢ٛٝ اُلزوح اُز٢ ٍ٘ذ ك٤ٜب رْو٣ؼبد أكد 

ٝاُن١ كفَ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن ك٢  1975ئ٠ُ اػزٔبك اُلٍزٞه ا٧ٍٝ ُِغٜٔٞه٣خ ك٢ 

25 ٗٞ٤ٞ ٣1975. 

ب ثأٗٚ ٤ٌُ ٛ٘بى ٍغَ ك٢ أُإٍَبد  .58 ًٚ رؾزظ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب أ٣

اُوٚبئ٤خ ك٢ ٓٞىٓج٤ن ٣ل٤ل ثٞعٞك أ١ روو٣و أٝ ِٛت ػٖ اُؾن ك٢ أُضٍٞ 

أٓبّ هبٗ ؽَت أٝآو ا٩ؽٚبه أٝ ؽَت أ١ ئعواءاد هٚبئ٤خ أفوٟ 
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  28( اُلووح 1995ٞٗـٞ ٙل اٌُب٤ٓوٕٝ )_ ئ٣ٔـب ٣ٌُٞ ٤ٌٓ 59/91اُجالؽ  



 

 28 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

اُلُٝخ  ر٘بُٜٝب أ١ ٖٓ أكواك أٍوح اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧ أٝ ٓٔضِٚ اُوب٢ٗٞٗ. رَزْٜل

أُلػ٠ ػ٤ِٜب ثو٤ٚخ عٞاها ٙل عبٓج٤ب 
13

ؽ٤ش أثلد اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ  

ٓالؽظزٜب إٔ اٍز٘لبك ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ ٣ؼزجو أْٛ ّوٝٛ ٓوج٤ُٞخ 

ب أٓبّ ٤ٛئخ ك٤ُٝخ، ٣زؼ٤ٖ ئربؽخ  ّٓ اُجالؿبد ٝرلػ٢ أٗٚ هجَ ٛوػ ه٤ٚخ 

ؽَت ٗظبٜٓب اُلوٕخ ُِلُٝخ أُؼ٤٘خ الرقبم ا٩عواءاد ُٔؼبُغخ أُٞهق 

 اُقبٓ. ٝرؾزظ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب إٔ ٛنا ُْ ٣ؾلس ػ٠ِ ا٩ٛالم. 

رؾزظ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب إٔ ٗلٌ أُالؽظخ ر٘طجن ػ٠ِ اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ.   .59

ثبُوؿْ ٖٓ إٔ أُْز٢ٌ هلٓذ هبئٔخ ثٔؾبٝالد ػل٣لح ٣لػ٢ ك٤ٜب اُٚؾ٤خ 

ٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧، ُْ اُضب٤ٗخ أٗٚ ؽبٍٝ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ئعبثبد ػٖ أٓبًٖ ٝعٞك اُ

٣ٔ٘ؼ اُلوٕخ ُِلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب إٔ رؼبُظ اُٞٙغ ػٖ ٛو٣ن ٗظبٜٓب 

اُقبٓ. رؾزظ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب أٗٚ ُْ رٞعٚ أ٣ًّب ٖٓ أُؾبٝالد أُنًٞهح 

ئ٠ُ ٓإٍَبد ماد عٜبى هٚبئ٢ ئ٠ُ عبٗت ًٜٞٗب ٓزٞكوح ٓ٘ن اُٞهذ 

 و ؽو٤و٢ ٝكؼبٍ ًٝبف.أُيػّٞ اُن١ رْ ك٤ٚ اػزوبٍ اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧، ٝٛٞ أٓ

ٝٙغ أٍَب ٤ٍب٤ٍخ ٝاعزٔبػ٤خ  1975رؾزظ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب إٔ كٍزٞه  .60

ٝاهزٖبك٣خ ٝٓ٘ظٔخ اعزٔبػ٤خ ُلُٝخ ٓٞىٓج٤ن ٣ٝ٘ٔ ػ٠ِ اُلَٖ ث٤ٖ 

اَُِطبد اُزْو٣ؼ٤خ ٝاُز٘ل٤ن٣خ ٝاُوٚبئ٤خ. ٝرؾزظ ًنُي ػ٠ِ إٔ اُلٍزٞه 

اه ك٢ اُزْو٣غ ٣ٖٚٔ ؽوٞم ٝؽو٣بد أُٞا٤ٖ٘ٛ  ًٝنُي ٓجلأ االٍزٔو

اَُبثن  اُن١ ال ٣ز٘به٘ ٓغ اُلٍزٞه أ١ ٖٓ ػٜل االٍزؼٔبه. ٝرؾزظ ًنُي 

ٌٍّ ًنُي ٓ٘ظٔخ هٚبئ٤خ ؽ٤ش ٗٔ ٖٓ عِٔخ عٞاٗت  ػ٠ِ إٔ اُلٍزٞه أ

أفوٟ ػ٠ِ اُوٞاػل ٝأُجبكب ا٧ٍب٤ٍخ ٤ُِٜئخ اُوٚبئ٤خ. ٝرنًو ًنُي إٔ 

 ٖٓ كٍزٞه عٜٔٞه٣خ ٓٞىٓج٤ن ر٘ٔ ػ٠ِ: 33أُبكح 

لُٝخ رٖٚٔ اُؾو٣بد اُلوك٣خ ُغ٤ٔغ أُٞا٤ٖ٘ٛ ك٢ عٜٔٞه٣خ " ئٕ اُ

ٓٞىٗٔج٤ن اُْؼج٤خ. ٝرَْٔ ٛنٙ اُؾو٣بد ؽوٓخ أٓبًٖ ا٩هبٓخ ٍٝو٣خ 

أُواٍالد. ٝال ٣غٞى رو٤٤ل ٛنٙ اُؾو٣بد ئالّ ك٢ ؽبالد ؿ٤و ٓ٘ظٞهح 

ٖٓ ٗلٌ اُلٍزٞه ٣٘ٔ ػ٠ِ"  33هب٤ّٗٞٗب " ٣ٝلػ٢ ًنُي إٔ أُبكح 

ّقٔ أٝ ئفٚبػٚ ُِٔؾبًٔخ ئالّ ثٔٞعت ػلّ عٞاى اػزوبٍ أ١ّ 

 اُوبٕٗٞ. ٝرٖٚٔ اُلُٝخ ُِٔزْٜ اُؾن ك٢ اُلكبع."

ب ثإٔ اُلزواد اُقبٕبح ثبالؽزغبى أُإهذ  .61 ًٚ رؾزظ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب أ٣

 337ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ٝرؼبُظ أُبكح  308ٓؾلك ك٢ أُبكح 

ٖٓ هبٕٗٞ  312ُٔبكح ا٩عواء اُقبٓ ثزغبَٛ رِي اُلزواد ٝرؾزظ إٔ ا

ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ر٘ٔ ًنُي ػ٠ِ ) رول٣ْ اُلػٟٞ ُِٔضٍٞ أٓبّ هبٗ( ؽن 

ػ٠ِ )ؽن أُضٍٞ أٓبّ  315أُؾزغي ك٢ أُضٍٞ أٓبّ هبٗ، ًٔب ر٘ٔ أُبكح 
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 (2000ا٤َُو كاٝكا عبٝاها ٙل عبٓج٤ب) – 149/96ٝ 147/95اُجالؽ  



 

 29 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

اُوٚبء(. ٝػ٤ِٚ رؾزظ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ثأٗٚ ًبٕ ػ٠ِ أُْز٢ٌ إٔ ٣ِغأ 

ع ثؾش كجَ اُِغٞء ئ٠ُ ٤ٛئبد ئ٠ُ اُؾوٞم أُنًٞهح اُز٢ ًبٗذ ٓٞٙٞ

 ٖٓ كٍزٞه اُغٜٔٞه٣خ) أُ٘ظٔخ اُوٚبئ٤خ( 6، اُلَٖ 62هٚبئ٤خ  ك٢ أُبكح 

ػالٝح ػ٠ِ مُي، رؾزظ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ثإٔ ٝىاهح اُؼلٍ رٞكو  .62

أَُبػلح اُوب٤ٗٞٗخ ُِٔٞا٤ٖ٘ٛ ٖٓ فالٍ أُؼٜل ا٢ُ٘ٛٞ َُِٔبػلح اُوٚبئ٤خ 

. 1986اثو٣َ  16اُٖبكه ك٢  3/86ْ اُن١ رْ رأ٤ٍَٚ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ هه

 19اُٖبكه ك٢  6/89ٝرؾزظ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ًنُي ثإٔ اُوبٕٗٞ ههْ 

أْٗأ ٝأٙل٠ اُٖجـخ أُإ٤ٍَخ ػ٠ِ ٌٓزت أُلػ٢ اُؼبّ  1989ٍجزٔجو 

 42ُِغٜٔٞه٣خ ثبػزجبهٙ ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِب ٌُٔزت أُلػ٢ اُؼبّ ٝأٙبكذ إٔ أُبكح 

ر٘ٔ ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ أُٜبّ  1978ك٣َٔجو  2اُٖبكه ك٢  12/78ُِوبٕٗٞ 

 ا٧ٍب٤ٍخ ٌُٔزت أُلػ٢ اُؼبّ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ :

 اَُٜو ػ٠ِ ٓواػبح أَُبئَ أُْوٝػخ ؛ )أ(

 ا٩ّواف ػ٠ِ ر٘ل٤ن اُوبٕٗٞ ٝأُؼب٤٣و اُوب٤ٗٞٗخ ا٧فوٟ ؛ )ة(

 ٓواهجخ ّوػ٤خ االػزوبالد ٝاالٓزضبٍ ثبُلزواد أُزؼِوخ ثٜب. )ط(

ولّ، روٟ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب إٔ ُلٟ أُْز٢ٌ كوٓ ٝث٘بء ػ٠ِ ٓب ر .63

 ُزٖؾ٤ؼ اُٞٙغ

روٟ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ًنُي إٔ اُجالؽ ًبٕ ٣يػْ ٓ٘ن اُجلا٣خ اٗٚ ٓٔب  .64

٣لػٞ ئ٠ُ ف٤جخ ا٧َٓ اُِغٞء ئ٠ُ أُإٍَبد أُٞعٞكح ػ٠ِ فالف ٓب ٣لؼِٚ 

ٖٓ مُي  ٍبئو أُٞا٤ٖ٘ٛ ك٢ ٓٞىٓج٤ن. رنًو اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب أٗٚ ثلالً 

ٓ٘ؾذ ا٣ُٞٝ٧خ ٤ُ٦ُبد ؿ٤و اُ٘بكؼخ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ر٤َِْ اُوٍبئَ 

٧ٕؾبثٜب أٝ أػٚبء اُلوع اُز٘ل٤ن١. ٝرؾزظ إٔ رغبَٛ ٤ٛئخ اُوٚبء اُز٢  

رؼزجو أُإٍَخ اُٞؽ٤لح أُقزٖخ ثٔؼبُغخ اُجالؽ ٝرل٤َٚ ا٤ُ٥بد ا٤َُب٤ٍخ 

اَُبٗؾخ اُز٢   ػ٤ِٜب ) هٍبئَ ٝاعزٔبػبد( هل أكٟ ئ٠ُ ٤ٙبع اُلوٕخ

رٞكود ُِٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ اُن١ ؽَت اُجالؽ، هبّ ثي٣بهح ٓٞىٓج٤ن أًضو ٖٓ 

ٓوح ٝإٔ أٍورٚ أُو٤ٔخ ك٢ ٓٞىٓج٤ن ٣غت ػ٤ِٜب افزجبه ًلبءح ٖٓلاه٤خ 

 ٛوم ا٩ٖٗبف أُزٞكوح كافَ اُجالك 

ٝػ٤ِٚ، روٟ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب اٗٚ ٣غت ئػالٕ ػلّ عٞاى هجٍٞ اُجالؽ.  .65

 ٖ:َُجج٤ٖ ئص٤٘

ٖٓ ا٤ُٔضبم  65ػلّ افزٖبٓ اُؼبَٓ اُي٢٘ٓ ػ٠ِ ٙٞء أُبكح   (1)

 ا٧كو٣و٢ 

 ( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و5.٢)56ػلّ االٓزضبٍ ثٔزطِجبد أُبكح   ( 2)



 

 30 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

 

 عرض تكميهي مه انمشتكي

ا ػ٠ِ ٓنًوح اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب، ٣وٟ أُْز٢ٌ ثٖلخ ػبٓخ أٗٚ ٣زؼ٤ٖ  .66 هّكً

ٙغ ا٤َُب٢ٍ اُن١ رٔذ ك٢ ظِٚ رِي ػ٠ِ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ كهاٍخ اُٞ

 االٗزٜبًبد كهاٍخ كه٤وخ.

ٝػ٤ِٚ، ٣ؼِّن أُْز٢ٌ ػ٠ِ اُ٘وطز٤ٖ أُولٓز٤ٖ ٖٓ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب.  .67

ا ػ٠ِ ؽغخ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب إٔ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ٤ٌُ ُل٣ٜب  اٝالً، هّكً

ُٔلػ٠ اُؼبَٓ اُي٢٘ٓ أُقزٔ  ُِ٘ظو ك٢ اُجالؽ، مًو أُْز٢ٌ إٔ اُلُٝخ ا

ػ٤ِٜب ُْ رٌ٘و أٜٗب ٝهصذ ا٧كؼبٍ أُيػٞٓخ ٝٓب رورت ػ٤ِٜب ٖٓ ػٞاهت ٖٓ 

اُؾٌٞٓخ اَُبثوخ ُْٝ رولّ ًنُي أ١ّ أٍجبة  أٝ ئ٣ٚبػ ؽٍٞ اٍزٔواه 

 االٗزٜبًبد أُيػٞٓخ.

٣وٟ أُْز٢ٌ أ٣ٚب إٔ رٖل٣ن اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ػ٠ِ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢  .68

ٗزٜبًبد اَُبثوخ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ثَ. ال ٣ؼ٢٘ أٜٗب ٓؼلبح ٖٓ اال 1988ك٢ 

٣زؼ٤ٖ ػ٤ِٜب اُزياّ اُؾوٓ اُٞاعت الٍز٘لبك ٛوم ا٩ٖٗبف ك٢ ّإٔ 

االٗزٜبًبد أَُزٔوح اُغبه٣خ. ٝث٘بء ػ٠ِ مُي، ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ 

 ُِ٘ظو ك٢ اُجالؽ.  حسة انعامم انزمىيا٩ػالٕ ثأٜٗب ٓقزٖخ 

ٖٗبف أُؾ٤ِخ، ٣ؾزظ أُْز٢ٌ إٔ اُٚؾ٤خ صب٤ٗب، ك٤ٔب ٣زؼِن ثبٍز٘لبك ٍجَ ا٩ .69

ا٠ُٝ٧ ًبٕ ٍّغ٤٘ب ٤ٍب٤ًٍّب ٝال ٣ٌٔ٘ٚ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ اٍز٘لبك ٍجَ ا٩ٖٗبف 

ب ثبَُ٘جخ ُزطج٤ن هواه أُضٍٞ أٓبّ اُوٚبء، رنًو أُْز٢ٌ إٔ  ّٓ اُلاف٤ِخ. أ

( ر٘ٔ ػ٠ِ إٔ 1975أًزٞثو  11) 21/75ٍٖٓ ٓوٍّٞ هبٕٗٞ ههْ  6أُبكح 

صجذ رٞهْٜٛ ك٢ عوائْ، ال ٣َزل٤لٕٝ ٖٓ اُزؾو٤وبد ا٧ّقبٓ اُن٣ٖ 

ٝاُزؾ٤ٚواد ُلػبٟٝ هٚبئ٤خ أٝ ٓب ٣َ٘ل ئ٠ُ اُقلٓخ ا٤ُ٘ٛٞخ أُؼ٤٘خ ثب٧ٖٓ 

ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ. ٣ؾزظ أُْز٢ٌ  315اُؼبّ ؽَت أؽٌبّ أُبكح 

أٗٚ ٛبُٔب ًبٗذ اُقلٓخ ا٤ُ٘ٛٞخ أُؼ٤٘خ ثب٧ٖٓ اُؼبّ ٓؼ٤٘خ ثو٤ٚخ اُٚؾ٤خ 

 ٠ُٝ٧، ال ٣غٞى ُٚ االٍزلبكح ٖٓ ؽن أُضٍٞ أٓبّ اُوٚبء.ا

ك٤ٔب ٣زؼِن ثبٍز٘لبك ٍجَ ا٩ٖٗبف أُؾ٤ِخ ٖٓ هجَ اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ، ٣طِت  .70

أُْز٢ٌ ٖٓ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ اُوعٞع ئ٠ُ اُج٤بٕ اُْق٢ٖ ٖٓ اُٚؾ٤خ 

اُضب٤ٗخ اُن١ ٣ٌوه اُؾوبئن اُْق٤ٖخ اُز٢ رؼزجو ٜٓٔخ ُٜنا اُجالؽ. مًو 

٤خ اُضب٤ٗخ أٗٚ" رٞٙؼ ٓٞىٓج٤ن ا٤ُ٥خ اُوب٤ٗٞٗخ أُزٞكوح اُز٢ ًبٕ ٣ٌٖٔ اُٚؾ

اٍزقلآٜب ك٢ ٛنٙ اُو٤ٚخ. ٝٓغ إٔ ٛنٙ ا٤ُ٥خ ٓزٞكوح كاٜٗب ال رؼط٠ ٙٔبًٗب 

أٗٚ ٣٘جـ٢ رطج٤وٜب. ك٢ ٛنٙ اُو٤ٚخ ا٤َُب٤ٍخ، ئٕ اُ٘ظبّ اُوٚبئ٢ ٣لزوو ٝال 

٣زؼِن ثٜنا اُٞٙغ ا٤َُب٢ٍ ٣ياٍ ٣لزوو ئ٠ُ اُولهح ػ٠ِ رطج٤ن اُوبٕٗٞ ك٤ٔب 

أُؾلك ؽ٤ش ال ٣ٌبك ؽية ؽبًْ ثٔلوكٙ ٣ٖٚٔ اٍزوال٤ُخ ٤ٛئخ اُوٚبء. ٖٝٓ 



 

 31 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

أَُِٚ اُوٍٞ ثإٔ ٍجَ االٍز٘لبك أُؾ٤ِخ ًبٗذ ٓزٞكوح ٝال رياٍ ٓزٞكوح 

ب ػ٘لٓب ًبٕ اُلوع اُز٘ل٤ن١ ّو٣ٌب ك٤ٜب. ٛ٘بى أٓضِخ  ًٕ ثٖٞهح ٓطوكح فٖٞ

ٖٓ اُؼلاُخ ُٜٝنا أؽ٤بٗبً ػٞاهت هبرِخ. ُول  ًض٤وح ؽ٤ش رْ رطج٤ن اُظِْ ثلالً 

ىهد كؼالً ٓٞىٓج٤ن ثِل١ ا٧ّ اُن١ ٓب ىُذ أؽجٚ ؽجًّب ػ٤ٔوًب ٌُٖٝ ثوله ٖٓ 

اُٜلٝء. ًبٕ اُٞٙغ كائٔب ٣زؼِن ثٔواػبح ا٩عواءاد ا٤٘ٓ٧خ أُ٘بٍجخ هجَ إٔ 

٣زٌٖٔ أُوء ٖٓ اُلواه ٖٓ اُجِل ػ٘ل  ظٜٞه أٍٝ ئّبهح ُِقطو. ٖٓ أٌُٖٔ 

ًبٕ ٣و٢ٓ ئ٠ُ اُلَٖ ث٤ٖ اَُِطبد  1975كٍزٞه ٓٞىٓج٤ن ُؼبّ  إٔ

اُزْو٣ؼ٤خ ٝاُز٘ل٤ن٣خ ٖٓ اَُِطخ اُوٚبئ٤خ ٝٙٔبٕ اُؾوٞم ا٧ٍب٤ٍخ 

ب. ػ٠ِ اُؼٌٌ ٖٓ مُي ٝإَ  ًٓ ٨ُّقبٓ ٌُٖٝ ًبٕ اُٞاهغ ٓقزِق رٔب

اُلوع اُز٘ل٤ن١ ٓٔبهٍخ ه٤ٞك ٕبهٓخ ػ٠ِ اَُِطخ اُوٚبئ٤خ.ُٜٝنا كإ اُغٜبى 

 ُْ ٣ٌٖ كّؼبالً ك٢ أ١ ؽبٍ ٖٓ ا٧ؽٞاٍ "اُوٚبئ٢ 

 

 74انثياواخ انشفىيح انمقذمح أماو انذورج انعاديح ال

هلّ ًَ ٖٓ أُْز٢ٌ ٝاُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ٝاُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ث٤بٗبد ّل٣ٞخ  .71

-12أُ٘ؼولح ك٢ ثبٗغٍٞ، عبٓج٤ب ٖٓ  47أٓبّ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ك٢ كٝهرٜب اٍ
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ُْل٣ٞخ أُولٓخ ٖٓ ع٤ٔغ ا٧ٛواف ٢ٛ ٗلٌ اُج٤بٗبد اُقط٤خ ًبٗذ اُج٤بٗبد ا .72

 أُولٓخ ئ٠ُ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ أُنًٞهح أػالٙ.

 

 قرار تشأن اختصاص انهجىح

ك٢ اُجالؽ اُؾب٢ُ، ٣نًو أُْز٢ٌ إٔ اُجالؽ ٣َزٞك٢ ؽ٤ٔغ ٓزطِجبد أُبكح  .73

الً، ئٕ ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ ث٤٘ٔب رنًو اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ٖٓ عبٗجٜب  56 ّٝ أ

ٖٓ ا٤ُٔضبم  65اُِغ٘خ ؿ٤و ٓقزٖخ ؽَت اُؼبَٓ اُي٢٘ٓ ثٔٞعت أُبكح 

ا٧كو٣و٢ ٝصب٤ًٗب، هوهد اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ أٜٗب ٓقزٖخ ؽَت اُؼبَٓ اُي٢٘ٓ  

( ٖٓ 5)56ُِ٘ظو ك٢ اُجالؽ، كبٕ أُْز٢ٌ ُْ ٣ق ٖٓ عبٗجٚ ٓزطِجبد أُبكح 

كو٣و٤خ إٔ رؼِٖ ػلّ ٓوج٤ُٞخ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢. ٝػ٤ِٚ، ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ اُِغ٘خ ا٧

 اُجالؽ.

رؾزظ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ٖٓ عب٤ٜٗب إٔ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ كفَ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن  .74

ٝإٔ عٜٔٞه٣خ ٓٞىٓج٤ن ٕلهذ ػ٠ِ ا٤ُٔضبم  1986أًزٞثو  21ك٢ 

اُن١ كفَ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن ثبَُ٘جخ ُٔٞىٓج٤ن ك٢  1988كجوا٣و  22ا٧كو٣و٢ ك٢ 

 .1989كجوا٣و 



 

 32 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

ٔلػ٠ ػ٤ِٜب إٔ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ رٌٕٞ ٓقزٖخ  كوٜ  ُِ٘ظو رلػ٢ اُلُٝخ اُ .75

ك٢ اكػبءاد رٔذ ثؼل كفٍٞ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن أٝ ؽ٤ش ُْ ريٍ 

رِي االكػبءاد رٌَْ اٗزٜبًب ثؼل كفٍٞ ا٤ُٔضبم ؽ٤ي اُز٘ل٤ن. ٝرلػ٢ اُلُٝخ 

٤خ أُلػ٠ ػ٤ِٜب أ٣ٚب إٔ رول٣ْ رِي اُؾوبئن اُز٢ ِٛت ٖٓ اُِغ٘خ ا٧كو٣و

اُ٘ظو  ك٤ٜب ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٚؾ٤ز٤ٖ ٍجن كفٍٞ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن 

ٝروٟ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب إٔ اُؾوبئن أُنًٞهح ُْ رٌٖ ٓزٞإِخ  الؽوًب 

 ٝػ٤ِٚ كبٕ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ؿ٤و ٓقزٖخ ُِ٘ظو ك٤ٜب ٖٓ ؽ٤ش اُؼبَٓ اُي٢٘ٓ.

٤خ ًو٣ْ٘ب أفٞربٕ ) ٤ٗبثخ ٣ؾزظ أُْز٢ٌ ثإٔ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ هوهد ك٢ هٚ .76

ػٖ أ٢ٌ٤ُ ثبٗلا( ٓ٘ظٔخ اُؼلٞ اُل٤ُٝخ) ٤ٗبثخ ػٖ أٝرٕٞ ٝك٤وا ٤ّوىا( ٙل 

ٓال١ٝ
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أٗٚ ٓجلأ هاٍـ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ إٔ روس ؽٌٞٓخ عل٣لح  

االُزيآبد اُل٤ُٝخ ُؾٌٞٓخ ٍبثوخ ثٔب ك٢ مُي َٓإ٤ُٝبد اُؾٌٞٓخ اَُبثوخ ثٔب 

ك٤ٜب. ٣لػ٢ أُْز٢ٌ أٗٚ ؽز٠ ُٝٞ ك٢ مُي ئٍبءاد ٝؽبالد ٍٞء ا٩كاهح 

ًبٗذ ا٩كاهح اُؾبًٔخ ُْ رورٌت اٗزٜبًبد ؽوٞم ا٩َٗبٕ ك٢ٜ َٓئُٞخ ػٖ 

اُزؼ٣ٞ٘ ػٖ ٛنٙ االٗزٜبًبد. ٣ٝؾزظ ًنُي ثأٗٚ ٖٓ أعَ اُ٘ظو ك٤ٔب ئما 

ًبٗذ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ٓقزٖخ  ُِ٘ظو ك٢ ٓياػْ اٗزٜبًبد ؽوٞم ا٩َٗبٕ 

ا٧كو٣و٢ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن، ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ اُِغ٘خ اُز٢ ٝهؼذ هجَ  كفٍٞ ا٤ُٔضبم 

ا٧كو٣و٤خ إٔ رلوم ث٤ٖ ٓياػْ االٗزٜبًبد اُز٢ ُْ رؼل رورٌت ٝاالٗزٜبًبد 

اُز٢ ال رياٍ هبئٔخ
15

 

٣ؾزظ أُْز٢ٌ ٓوح أفوٟ ثأٗٚ ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ اُ٘ظو ك٤ٔب ئما  .77

اُِغ٘خ  ًبٕ االفزلبء ٛٞ اٗزٜبى َٓزٔو؟ ٣نًو أُْز٢ٌ أٗٚ ثبُوؿْ ٖٓ إٔ

ا٧كو٣و٤خ ُْ رووه ػًِ٘ب ٓب ئما ًبٕ االفزلبء أُنًٞه هل ٣إك١ ئ٠ُ اٗزٜبى 

 مه انهجىح انىطىيح نحقىق اإلوسان وانحرياخ  ضذ تشادَٓزٔو ًٔب ٝهك 
16

، كإ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ هل أّبهد ؽ٤٘ئن ٍ ئ٠ُ أٗٚ ٣٘جـ٢ ا٧فن ك٢ االػزجبه 

ُل٤ُٝخ ا٧فوٟ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ. أُجلأ اُن١ ٣زٔب٠ّ ٓغ ا٤ُٜئبد اُوٚبئ٤خ ا

٣ؾزظ أُْز٢ٌ ثإٔ ٝاعت اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ك٢ ؽٔب٣خ ؽوٞم ا٩َٗبٕ ٣لْٜ ٓ٘ٚ 

أٗٚ ٤ِ٣ن ُِغ٘خ إٔ رأفن ك٢ اُؾَجبٕ هواهاد ا٤ُٜئبد اُل٤ُٝخ ا٧فوٟ ك٢ 

ا.  اُؾَجبٕ ؽ٤ش ًبٕ ٖٓ أُوجٍٞ ُل٣ٜب إٔ االفزلبء ٣ٌَْ اٗزٜبًب َٓزّٔوً
17

 

َُ٘جخ ُٔؾٌٔخ اُجِلإ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ، ئٕ ٣لػ٢ أُْز٢ٌ ثأٗٚ ثب .78

أُؾٌٔخ رووه إٔ االفزلبء اُوَو١ ُِجْو ٣ؼزجو اٗزٜبًبد ٓزؼلكح َٝٓزٔوح 
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 ًو٣ْ٘ب أفٞربٕ)٤ٗبثخػٖ ا٢ٌ٤ُ ثبٗلا ( ٝآفو٣ٖ ٙل ٓال١ٝ 
15

 ٓؾبٓٞ ؽوٞم ا٩َٗبٕ ٙل ٍٞاى٣الٗل 
16

 ( 1995اُِغ٘خ ا٤ُ٘ٛٞخ ُؾوٞم ٝؽو٣بد ا٩َٗبٕ ٙل رْبك) -74/92اُجالؽ  
17

  



 

 33 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

ُؼل٣ل ٖٓ اُؾوٞم ثٔٞعت أُؼبٛلح  ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ اُلٍٝ ا٧ػٚبء اؽزوآٜب 

 ٝٙٔبٜٗب ٝرؾزظ ًنُي ثإٔ أُؾٌٔخ ا٧ٝهٝث٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ روو ثٔب ٢ِ٣:

ػ٠ِ ؽَبة ػغي اَُِطبد ك٢  2٘بى اٗزٜبى َٓزٔو ُِٔبكح "ًبٕ ٛ

اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ػٖ ئعواء رؾو٤ن كّؼبٍ ٣َزٜلف ر٤ٙٞؼ ٌٓبٕ 

ٝعٞك ٤ٖٓٝو ا٧ّقبٓ أُلوٞك٣ٖ ٖٓ اُوجبهٕخ ا٤ُٞٗب٤٤ٖٗ اُن٣ٖ 

افزلٞا ك٢ ظوٝف رٜلك ؽ٤بح اُن٣ٖ ه٤َ ثأْٜٗ ًبٗٞا هٖٛ االؽزغبى ك٢ 

ٝهذ افزلبئْٜ 
18
. 

٢ٌ أٗٚ ٣غت إٔ ٣َزقِٔ ٛ٘ب إٔ االفزلبء اُوَو١ ُِٚؾ٤خ ٣لػ٢ أُْز .79

ا٠ُٝ٧ ٝػغي اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ػٖ ئعواء اُزؾو٤ن ك٢ اُو٤ٚخ  ٣ٌَْ 

ا ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ٓقزٖخ  ُِ٘ظو ك٤ٜب ؽَت  اٗزٜبًب َٓزّٔوً

 اُؼبَٓ اُي٢٘ٓ.

كفٍٞ ا٤ُٔضبم روٟ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ إٔ ًٕٞ ا٧ؽلاس أُيػٞٓخ ٝهؼذ هجَ  .80

ا٧كو٣و٢ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن ٤ٌُ ٍججًب ًبك٤ًب ُغؼَ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ؿ٤و ٓقزٖخ 

ؽَت اُؼبَٓ اُي٢٘ٓ  ُِ٘ظو ك٢ اُجالؽ ٧ٕ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ روٟ إٔ ا٧ٓو ال 

٣وزٖو ػ٠ِ افزلبء اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧ هجَ كفٍٞ ا٤ُٔضبم ؽ٤ي اُز٘ل٤ن ثَ ًٞٗٚ 

ؽ٤ي اُز٘ل٤ن ٝال ٣ياٍ ؽز٠ ٣ٞٓ٘ب ٛنا ك٢ ظَ ٓقزل٤ًب  ؽز٠ ثؼل كفٍٞ ا٤ُٔضبم 

 ػلاك أُلوٞك٣ٖ.

ك٢ هأٟ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ، ٣ؼزجو أ١ افزلبء هَو١ اٗزٜبًب ُٔغٔٞػخ ٖٓ  .81

ؽوٞم ا٩َٗبٕ ثٔب ك٢ مُي اُؾن ك٢ أٖٓ ًٝوآخ اُْقٔ، اُؾن ك٢ ػلّ 

اُزؼوٗ ُِزؼن٣ت أٝ ؿ٤وٙ ٖٓ ٙوٝة أُؼبِٓخ اُوب٤ٍخ آٝ اُالئَٗب٤ٗخ أٝ 

اُؾن ك٢ ظوٝف اؽزغبى رزَْ ثب٩َٗب٤ٗخ، اُؾن ك٢ ّق٤ٖخ ا٤ُٜٔ٘خ، 

هب٤ٗٞٗخ، اُؾن ك٢ ٓؾبًٔخ ػبكُخ، اُؾن ك٢ ؽ٤بح أٍو٣خ ٝػ٘لٓب ٣وزَ اُْقٔ 

 أُقزل٢ ٝاُؾن ك٢ اُؾ٤بح.

ٖٓ اُغل٣و ثبُنًو إٔ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ُْ رلؽ٘ أٝآو ٕلهد ػٖ  .82

ُخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ًنُي ٝىاهح اُلاف٤ِخ ثبػزوبٍ اُٚؾ٤خ  ا٠ُٝ٧ ُْ رٌ٘و اُلٝ

إٔ اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧ ًبٕ ك٢ ػٜلرٜب ك٢ كزوح ى٤٘ٓخ ٓؾلكح. ك٢ ٛنا اُجالؽ ُْ 

 ٣نًوإٔ اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧ افزل٠ رٔبٓب. 

اٍز٘بكا ئ٠ُ اُؾوبئن أُطوٝؽخ أٓبّ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ، رْ اػزوبٍ اُٚؾ٤خ ك٢  .83

اُلاف٤ِخ  ث٘بءا ػ٠ِ أٝآو ا٤َُل/ اهٓبٗلٝ ع٤ٞثٞىا، ٝى٣و 1974أًزٞثو  26

آٗناى ُؾٌٞٓخ ٓٞىٓج٤ن االٗزوب٤ُخ. ٣ٝغله ثبُنًو أٗٚ ك٢ ٛنا اُزبه٣ـ ُْ ٣ٌٖ 

 1981ٛ٘بى ٓب ٣ؼوف ثب٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢. رْ اػزٔبك ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ ك٢ 
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 2001ٓب٣ٞ  10، اُو٤ٚخ أُإهفخ 25781/94أُؾٌٔخ ا٧ٝهٝث٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ. هجوٓ ٙل رو٤ًب. ِٛت ههْ  



 

 34 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

ٕٝلهذ عٜٔٞه٣خ ٓٞىٓج٤ن ػ٠ِ  1986ٝكفَ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن ك٢ أًزٞثو 

 22ُٔٞىٓج٤ن ك٢ ٝكفَ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن ثبَُ٘جخ  1988ا٤ُٔضبم أُنًٞه ك٢ 

ٖٓ ٛنا ا٤ُٔضبم. ٝػ٤ِٚ، َٛ ٖٓ أٌُٖٔ  65ثٔٞعت أُبكح  1989كجوا٣و 

ا٩كػبء ثأ١ اٗزٜبى ُٞص٤وخ ك٤ُٝخ هجَ اػزٔبكٛب ٝاُزٖل٣ن ػ٤ِٜب ٝكفُٜٞب ؽ٤ي 

 اُز٘ل٤ن ٖٓ هجَ كُٝخ ٤َُذ ٛوكًب ك٢ أُؼبٛلح ػ٘لٓب أهرٌت اُؼَٔ.؟ 

ب َٓإ٤ُٝخ ػٖ ئٗٚ ٖٓ اُوبػلح اُواٍقخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ  .84 ّٓ إٔ رؾَٔ كُٝخ 

أكؼبُٜب أٝ ؽبالد ا٩ٛٔبٍ ئما ًبٗذ ؽبالد ا٩ٛٔبٍ أُنًٞهح ؿ٤و ٓطبثوخ 

ُالُزيآبد أُلوٝٙخ ػ٠ِ ٛنٙ اُلُٝخ ك٢ اُٞهذ اُن١ رْ ك٤ٚ اهرٌبثٜب. ٝٓغ 

مُي كل٢ ثؼ٘ اُؾبالد، هل ٣َزٔو ػَٔ أٝ ؽبُخ ئٛٔبٍ رْ هجَ اُزٖل٣ن ػ٠ِ 

ا٩ٙواه ثؾن)ؽوٞم(اُْقٔ أُؾ٢ٔ ثٔٞعت  ٓؼبٛلح ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ك٢

ٛنٙ أُؼبٛلح. ٣ٌٖٝٔ ٓالؽظخ ؽبُخ ٓٔبصِخ ػ٘لٓب ٣ولّ ِٛجب ُلٟ ٤ٛئخ ك٤ُٝخ 

ّْ اهرٌبة اُؼَٔ  ٓؼزوف ثبفزٖبٕٜب ٖٓ هجَ اُلُٝخ ماد اُِٖخ ثؼل ٓب ر

أُْز٠ٌ ػ٘ٚ
19
ب، ٣زْ   ًٓ هل رَزٔو أصبه اُؾلس اُن١ ٝهغ هجَ االػزواف ثٚ.ػٔٞ

ٖ ٛنٙ اُؾبالد ٓغ ا٩ّبهح ئ٠ُ ٓنٛت اٍزٔواه االٗزٜبى ؽَ ْٓبًَ ر٘غْ ػ

 ثٔٞعت اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ.

ثبَُ٘جخ ُِجالؽ اُؾب٢ُ، ًبٕ اُؼَٔ أُيػّٞ اهرٌبثٚ ٣زؼِن ثبالفزلبء اُوَو١  .85

ٝػلّ اُزؾو٤ن أُيػّٞ ٖٓ عبٗت اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب. ٝاَُإاٍ اُن١ ٣غت 

ء اُوَو١ اٗزٜبًب ٛوؽٚ ك٢ ٛنا اُٖلك ٛٞ. َٛ ٣ٌٖٔ اػزجبه االفزلب

ا؟.  َٓزّٔوً

ا ٤ُِٔضبم  .86 ئٕ َٓأُخ ٓب ئما ًبٕ االفزلبء ال ٣ٌٖٔ اػزجبهٙ اٗزٜبًب َٓزّٔوً

ا٧كو٣و٢، أٓو ْٜٓ ُٜنٙ اُو٤ٚخ َُجج٤ٖ ػ٠ِ ا٧هَ ٝٛٔب: ا٧ٍٝ: رؾل٣ل 

( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ 6)56ٍو٣بٕ ٓلؼٍٞ اُٞهذ أُؾلك ثٔٞعت أُبكح 

رزؼِن ثأؽلاس ٝهؼذ هجَ اُزٖل٣ن ػ٠ِ  ٝاُضب٢ٗ: رؾل٣ل ٓوج٤ُٞخ ٌّبٟٝ

 ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ ٖٓ هجَ اُلُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب.

وا، ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ اُِغ٘خ  .87 ًّٔ ب اٗزٜبًب َٓز ّٓ ٖٓ اعَ رؾل٣ل ٓب ئما ًبٕ افزلبء 

 ا٧كو٣و٤خ ر٤ٙٞؼ ٓب ٛٞ االٗزٜبى أَُزٔو أٝ اُلؼَ أَُزٔو ؟

ٓؼ٤٘خ ٣َٝزٔو ٛنا ٣ؾلس االٗزٜبى أَُزٔو ػ٘لٓب ٣ورٌت كؼالً ك٢ ُؾظخ  .88

اُلؼَ ثَجت ا٥صبه أُزورجخ ػ٠ِ اُلؼَ ا٢ِٕ٧ 
20

ٝهل اٍزقلّ ٓجلأ اٍزقلاّ  

االٗزٜبى أَُزٔو ٖٓ هجَ ٓؾبًْ ك٤ُٝخ ٓزؼلكح  َُٔبءُخ اُلٍٝ ػٖ ا٧كؼبٍ أٝ 
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أ٣ز٢ ثوٓبى ًو٣ْ. رطج٤ن ٓجلأ اٍزٔواه االٗزٜبى ئ٠ُ ٝاعت اُزؾو٤ن، أُؾبًٔخ ٝأُؼبهجخ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ) أٍٝ  

 SSRN:http://ssrn.com/abstact=926281. ٓزٞكو ك٢ ٣2003٘ب٣و 
20

كهاٍخ اُغلٟٝ ؽٍٞ ه٤ٚخ اُوٖق ثبُو٘جِخ اُنه٣خ، ارؾبك أُؾب٤ٖٓ ا٤ُبثب٤٤ٖٗ  -٤ُِبٕ .ّ. ٣ٔبٓٞرٞ اُِغ٘خ ا٧ٓو٤ٌ٣خ أُْزوًخ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ 

 ٙل ا٧ٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ .



 

 35 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

اٗزٜبًبد ؽوٞم ا٩َٗبٕ اُز٢ ٝهؼذ هجَ إٔ إٔجؾذ اُلُٝخ ٛوكًب ك٢ ٓؼبٛلح 

 ؾٌٔخ.ٓؼ٤٘خ أٝ اػزواكٜب ثبفزٖبٓ أُ

ثبَُ٘جخ ُ٘ظبّ اُجِلإ ا٧ٓو٤ٌ٣خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ، اٍزقلٓذ ُغ٘خ اُجِلإ  .89

ا٧ٓو٤ٌ٣خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٓجلأ االٗزٜبى أَُزٔو ك٢ ٓ٘بٍجبد ػل٣لح ُلوٗ 

٤ٍطورٜب ػ٠ِ ػغيٛب ػٖ اُزؾو٤ن ك٢ االٗزٜبى أُب٢ٙ ػ٠ِ أٍبً إٔ 

ٞعت اُؼغي اُغبه١ ٣ؼزجو اٗزٜبًب ُؾوٞم اُٚؾب٣ب ك٢ اُؾٔب٣خ ثٔ

االرلبه٤خ.ثبَُ٘جخ ُو٤ٚخ هو٣خ ٣ٞٓٞاٗب ٙل ٍو٣٘بّ 
21

هبٓذ أُؾٌٔخ  

ا٧ٓو٤ٌ٣خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ثجؾش ػَٔ االٗزٜبى اُن١ ٝهغ هجَ هجٍٞ ٍٞه٣٘بّ 

ثبفزٖبٓ أُؾٌٔخ ٌُٖٝ اُؼَٔ اٍزٔو ثؼل مُي. هأد أُؾٌٔخ ثإٔ ٝال٣زٜب 

ل٣ن ػ٠ِ رَز٘ل ئ٠ُ اُؼغي ػٖ اُزؾو٤ن ك٢ اُٞهبئغ اُز٢ ؽلصذ هجَ اُزٖ

 االرلبه٤خ 

ثبَُ٘جخ ُو٤ٚخ أٝك٤الهٝ ر٤ٌٔ ٙل اُجواى٣َ  .90
22

مًو إٔ اُٚؾ٤خ رؼوٗ  

ُِٚوة ػ٠ِ أ٣ل١ ٙجبٛ اُْوٛخ اُؼٌَو٣خ ٝػضو ػ٤ِٚ ٤ّٓزًب  ك٢ اَُغٖ ك٢ 

. هجِذ اُِغ٘خ ا٧ٓو٤ٌ٣خ ٝال٣زٜب ػ٠ِ أٍبً اُٞهبئغ اُز٢ ؽلصذ 1988أًزٞثو 

٤خ. مًود اُِغ٘خ : " ٝإٔ ًٕٞ هجَ رٖل٣ن اُجواى٣َ ػ٠ِ االرلبه٤خ ا٧ٓو٣ٌ

ال ٣ؼل٤ٜب ػٖ َٓإ٤ُٝخ  1992ٍجزٔجو  25اُجواى٣َ ّٕلهذ ػ٠ِ االرلبه٤خ ك٢ 

 اٗزٜبًبد ؽوٞم ا٩َٗبٕ اُز٢ ٝهؼذ هجَ مُي اُزٖل٣ن....

ثبَُ٘جخ ُو٤ٚخ ث٤ِي ٙل ؿٞار٤ٔبال .91
23

رْ ئػلاّ ٕؾل٢ أٓو٢ٌ٣  ػ٠ِ ٣ل١  

ٔؾٌٔخ  ُِ٘ظو ك٢ اُو٤ٚخ اَُِطبد ك٢ ؿٞار٤ٔبال هجَ هجٍٞ اُلُٝخ ٝال٣خ اُ

ٝثبُوؿْ ٖٓ  1992ئ٠ُ  1985أُنًٞهح ٝاٍزٔو االفزلبء اُوَو١ ٖٓ 

ٓؼوكخ ٌٓبٕ ٝعٞكٙ ٖٓ هجَ اَُِطبد اُؾ٤ٌٓٞخ، ُْ رٌٖ أهبهثٚ ػ٠ِ ػِْ 

ثنُي. ٝاُغل٣و ثبُنًو إ ؿٞار٤ٔبال ّٕلهذ ػ٠ِ االرلبه٤خ أُنًٞهح ك٢ 

ثبَُ٘جخ ُالفزلبء اُوَو١،  ، ٝثبُزب1987٢ُٝهجِذ ثٞال٣خ أُؾٌٔخ ك٢  1978

كوٙذ أُؾٌٔخ ٝال٣زٜب اُوٚبئ٤خ.. روٍٞ أُؾٌٔخ ئٕ االفزلبء اُوَو١ 

 اٗزٜبى َٓزٔو ُِؾوٞم أُزٚٔ٘خ ك٢ االرلبه٤خ

ر٤ْو ع٤ٔغ اُوٚب٣ب أُنًٞهح أػالٙ ئ٠ُ اٗزٜبى َٓزٔو ُِؾوٞم ثؼل ئْٗبء ًَ  .92

نٙ ا٧ؽلاس هجَ ٖٓ اُِغ٘خ ا٧ٓو٤ٌ٣خ ٝ أُؾٌٔخ ا٧ٓو٤ٌ٣خ ؽز٠ ُٝٞ ٝهؼذ ٛ

 رٖل٣ن اُجِلإ أُؼ٤٘خ ػ٠ِ االرلبه٤خ ا٧ٓو٤ٌ٣خ.

صٔخ َٓبُخ أفوٟ ٣غت إٔ رإفن ك٢ االػزجبه ٢ٛٝ ٓنٛت اُلؼَ اُلٞه١  .93

اُن١ ٣غت اُز٤٤ٔي ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ االٗزٜبًبد أَُزٔوح ثبَُ٘جخ ُِؼَٔ أَُزٔو، ئٕ 
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 (٤ٗٞ٣2005ٞ  15ك٢ ) 124أُؾٌٔخ ا٧ٓو٤ٌ٣خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ )ٍَِِخ أُؾٌٔخ( ههْ  
22

. اُزوو٣و ا١َُٞ٘ ُِغ٘خ ا٧ٓو٤ٌ٣خ ُؾوٞم 1998كجوا٣و  21ٍ 11.516، ه٤ٚخ ههْ ٣19/98و اُِغ٘خ ا٧ٓو٤ٌ٣خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ههْروو 

 .1998ا٩َٗبٕ 
23

 (٤ُٞ٣1996ٞ  2ك٢ ) 36أُؾٌٔخ ا٧ٓو٤ٌ٣خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ) ٍَِِخ أُؾٌٔخ( ههْ 



 

 36 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

اُؼَٔ  االٗزٜبى ٣ؾلس ٣َٝزٔو ػ٠ِ ٓلٟ كزوح ٖٓ اُيٖٓ ٝئٕ ًبٕ ئًٔبٍ ٛنا

٣َزـوم ثؼ٘ اُٞهذ. ٣ٌٖٔ رطج٤ن ٛنا اُزؼو٣ق ُالٗزٜبًبد أَُزٔوح ػ٠ِ 

أػٔبٍ االفزلبء اُز٢ ٣ٌٖٔ ٕٝلٜب ثٔب ٣ؾلس ٣َٝزٔو ؽلٝصٚ ٓغ ٓوٝه 

اُيٖٓ ؽز٠ ٣زٞهق. ٣ٝؼ٢٘ ٛنا ؽز٠ ٣ٖجؼ اُْقٔ أُلوٞك ّقٖبً ؿ٤و 

د ٓقزقٍ . مًو ٤ٗغ٤َ هٝك٢ٗ، أُووه اُقبٓ ٨ُْٓ أُزؾلح أُؼ٢٘ ثؾبال

إٔ اُلٌوح اٌُبٓ٘خ ٝهاء ؽبالد  ]...[: 2001اُزؼن٣ت ك٢ مُي اُٞهذ ؽز٠ 

االفزلبء رٌَْ عو٣ٔخ َٓزٔوح ٝٛنا أٓو ٓ٘طو٢ ٧ٕ ػلّ االػزواف 

ثبالؽزغبى ٝػلّ اٌُْق ػٖ أٓبًٖ ٝعٞك ا٧ّقبٓ أُؾزغي٣ٖ ٖٓ 

اُؼ٘بٕو ا٧ٍب٤ٍخ ُِغو٣ٔخ ٗلَٜب
24
 . 

لُٝخ أُلػ٠ ػ٤ِٜب ٖٓ اٌُْق ػٖ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُجالؽ اُؾب٤ُٖ ُْ رزٌٖٔ اُ .94

ٌٓبٕ ٝعٞك أ٠ُٝ اُٚؾ٤خ ُْٝ رظٜو ًنُي اُغٜٞك أُجنُٝخ ُِزؾو٤ن ك٢ ٌٓبٕ 

ٝعٞكٙ. روٟ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ إٔ االفزلبء اُوَو١ ٠ُٝ٧ اُٚؾ٤خ ٣ٌَْ 

اٗزٜبًب َٓزّٔوا ُؾوٞهٚ ا٩َٗب٤ٗخ ُٜٝنٙ ا٧ٍجبة روو اُِغ٘خ أٜٗب ٓقزٖخ 

 أَُأُخ.ؽَت اُؼبَٓ اُي٢٘ٓ كهاٍخ 

 

 تحهيم انهجىح األفريقيح تشأن انمقثىنيح

ثؼل ٓب رج٤ٖ إٔ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ٓقزٖخ ؽَت اُؼبَٓ اُي٢٘ٓ  ُِ٘ظو ك٢  .95

اُجالؽ أُؼوٝٗ أٓبٜٓب، كإ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ٍز٠ٚٔ اُِغ٘خ ا٥ٕ ك٢ 

 رؾ٤َِ ٓوج٤ُٞخ اُجالؽ.

ٖٓ ا٤ُٔضبم  56كح رؾٌْ ٓوج٤ُٞخ اُجالؿبد ُلٟ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ٓزطِجبد أُب .96

ا٧كو٣و٢. ر٘ٔ ٛنٙ أُبكح ػ٠ِ أُزطِجبد اُز٢ ٣غت اُٞكبء ثٜب هجَ إٔ 

ب. ئما ُْ ٣زٞكو اؽل ٛنٙ  ّٓ رزٌٖٔ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ٖٓ ئػالٕ ٓوج٤ُٞخ ثالٍؽ 

اُْوٝٛ/ أُزطِجبد  ك٤ٌِ ػ٠ِ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ٍٟٞ ا٩ػالٕ ػٖ ػلّ 

هاد ًبك٤خ ػٖ ػلّ رِج٤خ ٛنٙ ٓوج٤ُٞخ اُجالؽ ئٕ ُْ ٣ولّ أُْز٢ٌ ٓجو

 أُزطِجبد.

( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ أٗٚ " ٍز٘ظو اُِغ٘خ ك٢ اُجالؿبد 1)56رنًو أُبكح  .97

اُٞاهكح ئ٤ُٜب ٝأُزؼِوخ ثؾوٞم ا٩َٗبٕ ئما ًبٗذ رؾَٔ اٍْ ٓوٍِٜب ؽز٠ ُٝٞ 

ِٛت ٖٓ اُِغ٘خ ػلّ مًو أٍٚ"..٣٘جـ٢ إٔ.٤ْ٣و اُجالؽ ئ٠ُ ٕبؽجٚ ٝئ٠ُ 

ًبد أُيػٞٓخ. ٝرؼزجو اُِغ٘خ ثؼل مُي أٗٚ هل رْ اُٞكبء ثٔطِت ٙؾب٣ب االٗزٜب

 ( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و1.٢)56أُبكح 
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"  389ٕلؾخ  1997، 19َ٘٘ب ٓبً ك٢ أُغِخ اُل٤ِٖخ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ، ٓغِل " رؾ٤َِ ػٖ اٌُٖٞى اُل٤ُٝخ ؽٍٞ ؽبالد االفزلبء ٓوبٍ ُ 

 " 



 

 37 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ أٗٚ ٤ٍزْ اُ٘ظو ك٢ ثالؿبد روك ئ٠ُ 2)56رنًو أُبكح  .98

اُِغ٘خ ئما ًبٗذ ٓز٤ْٔخ ٓغ ٤ٓضبم ٓ٘ظٔخ اُٞؽلح ا٧كو٣و٤خ أٝ ٓغ ا٤ُٔضبم 

ٜٞه٣خ ٓٞىٓج٤ن اُز٢ إٔجؾذ ٛوكب ك٢ ا٤ُٔضبم اُؾب٢ُ.ٝعٚ اُجالؽ ٙل عٔ

٣ٝلػ٠ اُجالؽ اٗٚ ٝهؼذ اٗزٜبًبد ُِؾوٞم  1989كجوا٣و  22ا٧كو٣و٢ ك٢ 

اُٞاهكح ك٢ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ ٝثٖلخ فبٕخ اُؾوٞم أُٚٔٞٗخ ثٔٞعت 

)ك( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢. ٝث٘بء ػ٠ِ ٛنا، روو اُِغ٘خ 7ٝ 6، 5، 4، 2أُٞاك 

 ( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و2.٢)56ْ اُٞكبء ثٔزطِجبد أُبكح ا٧كو٣و٤خ أٗٚ هل ر

( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ أٗٚ ٤ٍزْ اُ٘ظو ك٢ ثالؿبد روك 3) 56رنًو أُبكح  .99

ئ٠ُ اُِغ٘خ  ٓب ُْ رزٖٚٔ أُلبظب ٗبث٤خ أٝ ٤َٓئخ ئ٠ُ اُلُٝخ أُؼ٤٘خ أٝ 

ٛنا  ٓإٍَبرٜب أٝ ٓ٘ظٔخ اُٞؽلح ا٧كو٣و٤خ) االرؾبك ا٧كو٣و٢ ؽب٤ُب(. ُْ ٣ٌزت

اُجالؽ ثِٜغخ ٗبث٤خ أٝ ٤ٜٓ٘خ ٓٞعٜخ ٙل اُلُٝخ ٝٓإٍَبرٜب أٝ االرؾبك 

ا٧كو٣و٢. ٝث٘بء ػ٠ِ ٛنٙ ا٧ٍجبة، روو اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ثأٗٚ هل رْ اُٞكبء 

 ( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و3.٢)56ثٔطِت أُبكح 

( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ أٗٚ ٤ٍزْ اُ٘ظو ك٢ ثالؿبد روك ئ٠ُ 4)56رنًو أُبكح  .100

غ٘خ ٓب  ُْ روزٖو ػ٠ِ رغ٤ٔغ ا٧ٗجبء اُز٢ رجضٜب ٍٝبئَ ا٩ػالّ اُغٔب٤ٛو٣خ اُِ

أٝ إٔ ٛ٘بى أكُخ رضجذ إٔ اُجالؽ ٣َز٘ل ئ٠ُ ث٤بٗبد اُْٜٞك، ٝػلح روبه٣و ٖٓ 

ٓ٘ظٔبد ؽوٞم ا٩َٗبٕ. ٝث٘بء ػ٠ِ ٛنٙ ا٧ٍجبة، روو اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ أٗٚ هل 

 كو٣و٢.( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا4٧)56رْ اُٞكبء ثٔطِت أُبكح 

( أٗٚ ٤ٍزْ اُ٘ظو ك٢ ثالؿبد روك ئ٠ُ اُِغ٘خ ئما : " 5)56رنًو أُبكح  .101

أهٍِذ ثؼل اٍز٘لبك ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ ئٕ ٝعلد ٓب ُْ ٣زٚؼ ُِغ٘خ 

إٔ ئعواءاد ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف ٛنٙ هل ٛبُذ ثٖٞهح ؿ٤و ػبك٣خ." ثبَُ٘جخ 

ػ٤ِٜب إٔ رضجذ  ٠ُٝ٧ اُٚؾ٤خ رلػ٢ أُْز٢ٌ أٗٚ ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ اُلُٝخ أُلػ٠

إٔ ا٠ُٝ٧ اُٚؾ٤خ ال ٣ياٍ ػ٠ِ ه٤ل اُؾ٤بح ٝاَُؼ٢ ُٔضُٞٚ أٓبّ ٓؾٌٔخ 

ٓقزٖخ ؽز٠ رزْ ٓؾبًٔزٚ ٝكوب ُِٔؼب٤٣و ا٤ُ٘ٛٞخ ٝاُل٤ُٝخ 
25

ُْ رضجذ اُلُٝخ  

أُلػ٠ ػ٤ِٜب إٔ اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧ ػ٠ِ ه٤ل اُؾ٤بح ٣ٝؾزظ أُْز٢ٌ ثإٔ ٛ٘بى 

ب كٕٝ أكُخ ٓبك٣خ ه٣ٞخ رضجذ أٗٚ هل رْ ئػلآٚ  ًٓ ٝإٔ ٛنا ا٩ػلاّ هل ؽبٍ رٔب

 رٞكو ٍجَ ا٩ٖٗبف 

ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ٣لػ٠ أُْز٢ٌ أٗٚ هبّ ثٔؾبٝالد ػل٣لح الٍز٘لبك   .102

ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ فالٍ ى٣بهارٚ ُٔٞىٓج٤ن ُٔؼوكخ ٌٓبٕ ٝعٞك 

 ٝاُلٙ. ٝاكػ٠ أٗٚ ك٢ ٓؾبُٝزٚ ُِزؼبَٓ ٓغ ٌٓبٕ ٝعٞك ٝاُلٙ، ارقن اُزلاث٤و

 اُزب٤ُخ :
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 ٤ُيث٤ش ىؿل٤ِل ٝ ٢ٍَٞٓ أكوّ ٙل ئهرو٣ب  02/ 250اُجالؽ  



 

 38 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

ثؼش هٍبُخ ئ٠ُ ا٤َُل/ عٞا٤ًْ ٤َّبٗٞ اُوئ٤ٌ اَُبثن ُٔٞىٓج٤ن  ( أ)

 ُْٝ ٣َزِْ أ١ّ هكٍّ ٓ٘ٚ

 15ثؼش هٍبالد ػل٣لح ئ٠ُ ا٤َُو/أهٓبٗلٝ ئ٤ٔ٣ِٞ ع٤ٞثٞىا ك٢  ( ة)

ػ٠ِ  2006ٗٞكٔجو  17ٝ  2006ٍجزٔجو  12؛  2006أؿَطٌ 

 اُزٞا٢ُ ثلٕٝ هكٍّ 

ل٣ب١، أُووه اُقبٓ ٨ُْٓ ثؼش هٍبُخ ئ٠ُ ا٤َُل/ ثٌو١ ٝا٢ُ ٗ     )ط(

أُزؾلح ُٔٞٙٞع ا٩ػلاّ فبهط ٗطبم اُوٚبء ٝٓٞعي ا٩ػلاّ 

 ؛ 1996ٓبهً  11اُزؼَل٢ ك٢ 

 5)ك(    ٓواٍِخ ٓغ ا٤َُلح/ ٓبه٢َ٣ ًبٍزوٝ، ٓ٘ظٔخ اُؼلٞ اُل٤ُٝخ ثزبه٣ـ 

 ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ؛ 1996ٓبهً  11ٝ ٣1996٘ب٣و 

لٟٝ ٧ٗٚ ٣يػْ أْٜٗ )ٛـ(  ٓؾبُٝخ ئّواى ٓؾب٤ٖٓ ٓٞىٓج٤و٤٤ٖ ثلٕٝ ع

ا :  ًبٗٞا ٣قبكٕٞ عّلً

ٍّ آفو ك٢ ٓٞىٓج٤ن اُن١  )ٝ(    ؽبٍٝ ٖٓ فالٍ أفزٚ اُجؾش ػٖ ٓؾب

 ٣يػْ أٗٚ ؿ٤و ٓزلوؽ ُِو٤ٚخ ؛

)ى(    هبّ أكواك ا٧ٍوح ا٥فوٕٝ ُِٚؾ٤خ ثٔؾبٝالد اُضب٤ٗخ ٓضَ اُؾٍٖٞ 

 ػ٠ِ أُؼِٞٓبد ٖٓ اُْوٛخ ٝاَُغٕٞ ؛

ئ٤ٌ اَُبثن ٍبٓٞها ٓب٤َّ ٝأفنرب ٓٞػلا )ػ(    ارِٖذ أفزٚ ٝأٓٚ ثبُو

ٓؼٚ ٝٝػل ثلػْ اُو٤ٚخ ٌُٝ٘ٚ رٞك٢ ك٤ٔب ثؼل ك٢ ؽبكصخ رؾطْ 

 كٕٝ إٔ ٣زقن أ١ ئعواء ك٢ أَُبُخ  1986اُطبئوح ك٢ 

ئٕ اَُإاٍ اُن١ ٣غت ٛوؽٚ ٛ٘ب  ٛٞ ك٢ ٛنا أُ٘ؼطق ٓب ما ر٘ط١ٞ ػ٤ِٚ  .103

 ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ ؟ 

ّإٔ ٓؼٜل ؽوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ أكو٣و٤ب  أٝٙؾذ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ك٢ .104

ٝأُوًي اُل٢ُٝ ُِؾٔب٣خ اُوب٤ٗٞٗخ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ 
26

ٙل ٓٞه٣زب٤ٗب إٔ  

أُؼ٠٘ اُؼبّ ُِٔوج٤ُٞخ ٛٞ اٍز٘لبك ع٤ٔغ  ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ هجَ رول٣ْ 

أ١ ثالؽ/ ئعواءاد ٌّٟٞ أٓبّ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ٝٛنٙ ٍٝبئَ ػبك٣خ ك٢ 

بّ أُٞعٞك ك٢ ا٤ُٜئبد اُوٚبئ٤خ ٢ٛٝ ٓزٞكوح ثٖٞهح ػبك٣خ ُِن٣ٖ اُوبٕٗٞ اُؼ

 ٣َؼٕٞ ئ٠ُ رؾو٤ن اُؼلاُخ.

روٟ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ إٔ ا٩عواءاد اُز٢ ارقنٛب اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ك٢ اُلووح  .105

أػالٙ، ال ر٘وٖٜب كوٜ  ٛوم اٍز٘لبك ا٩ٖٗبف اُوٚبئ٤خ أُطِٞثخ ٌُٖ  102

خ ا٩كاه٣خ الٍز٘لبك ا٩ٖٗبف. ٣جلٝ إٔ ٣جلٝ أٜٗب فب٤ُخ ٖٓ اُٖجـخ اُل٤ُٝ

                                                 
26

 ٓؼٜل ؽوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ أكو٣و٤ب ٝأُوًي اُل٢ُٝ ُِؾٔب٣خ اُوب٤ٗٞٗخ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٙل ٓٞه٣زب٤ٗب -242/01اُجالؽ  



 

 39 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ٣َؼ٠ عبٛلا ئ٠ُ اٌُْق ػٖ ئٌٓب٤ٗبد أفوٟ ؿ٤و ٛوم 

ا٩ٖٗبف اُوٚبئ٤خ. ئٕ ؽغخ  اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ثأٗٚ ارَٖ ثبُٔؾب٤ٖٓ اُن٣ٖ 

ُْ  –هكٚٞا ر٘بٍٝ أَُأُخ فٞكب ػ٠ِ ؽ٤برْٜ، ٤َُذ ٛ٘بى أكُخ ًبك٤خ رضجزٜب 

ٛ٘بى ٓب ٤ْ٣و ئ٠ُ إٔ أُؾب٤ٖٓ ٤ٌٍٕٞٗٞ فبئل٤ٖ ٣ْو ئ٠ُ رٞاه٣ـ ٤َُٝذ 

 ٖٓ ر٘بٍٝ أَُأُخ

ٖٓ أُجلأ اُؼبّ إٔ ٣زٞهغ ٖٓ أ١ ّقٔ ٣ولّ ٌّٟٞ ئ٠ُ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ إٔ  .106

ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ فٖٕٞب  ٣56ضجذ أٗٚ آزضَ كؼالً ُٔزطِجبد أُبكح 

رول٣ْ  (. ُول ٝٙؼذ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ك٢ ٍٞاثن أؽٌبٜٓب ثأ5ٕ)56أُبكح 

ثالؽ ال ٣غؼَ اُْقٔ) ٕبؽت اٌُْٟٞ، أُْز٢ٌ( ٙؾ٤خ ئٕ ٓب ٣طِت ٖٓ  

 .56ٕبؽت اٌُْٟٞ/ أُْز٢ٌ ٛٞ االٓزضبٍ ُٔزطِجبد أُبكح 

ث٘بء ػ٠ِ ٓب ٍجن، هجِذ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ  ثالؿبد ػل٣لح  ٖٓٔ ٣ؼِٕٔٞ ٤ٗبثخ   .107

خ  ػٖ ػٖ  ٙؾب٣ب اٗزٜبًبد ؽوٞم ا٩َٗبٕ. ٝئما هوه ٛإالء إٔ ٣ؼِٔٞا ٤ٗبث

اُٚؾب٣ب،  ٣زؼ٤ٖ ػ٤ِْٜ  ارقبم  فطٞاد ٍِٓٔٞخ  ُالٓزضبٍ  ٧ؽٌبّ أُبكح 

  19( أٝ   ئثلاء ا٧ٍجبة اُز٢  رؾٍٞ كٕٝ مُي.  رٌوه ٛنا  ك٢ أُبكح 5)56

ٙل كُٝخ ئهرو٣ب  
27

ؽ٤ش أٝٙؾذ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ع٤ًِّب  أٗٚ ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ   

لبك ٛوم ا٩ٖٗبف  أٝ أُْز٢ٌ إٔ ٣زقن ًبكخ  اُقطٞاد اُٚوٝه٣خ الٍز٘

ٓؾبُٝخ  اٍز٘لبك  ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ.  ٝال ٣ٌل٢ ُِْٔز٢ٌ  إٔ ٣ٌْي 

ك٢ هلهاد  ٛوم أٖٗبف اُلاف٤ِخ  ُِلُٝخ  ثَجت ؽٞاكس ٓ٘ؼيُخ.
28

 

ٍٔ آفو اٍز٘لبك ٍٝبئَ  .108 ٝػ٤ِٚ، ٖٓ أٌُٖٔ  ُِٚؾ٤خ،  أُْز٢ٌ  أٝ أ١ّ ّق

خ ؿ٤و ٓوز٘ؼخ ثإٔ  أُْز٢ٌ  أٝ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ. ٝػ٤ِٚ، كإ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤

اُٚؾ٤خ  ك٢ اُجالؽ اُؾب٢ُ  ؽبٍٝ اٍز٘لبك ًبكخ  ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ  أٝ 

ؿ٤و هبكه ػ٠ِ كؼَ مُي ٧ٜٗب ؿ٤و ٓزبؽخ  أٝ كؼبُخ أٝ ًبك٤خ . روٟ اُِغ٘خ 

ا٧كو٣و٤خ  إٔ ا٩عواءاد اُز٢ ارقنٛب  اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ًٔب ٍجن  مًوٙ ك٢ 

ُغخ أَُأُخ  ٤َُذ ٖٓ افزٖبٕبد  ٓلّٜٞ  اُِغ٘خ ُٔؼب 102اُلووح  

ا٧كو٣و٤خ الٍز٘لبك  ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ. ٝػ٤ِٚ  روٟ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ   

 أٗٚ ُْ رٌٖ ٛ٘بى ٓؾبُٝخ   الٍز٘لبك   ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ.

( 5)٨ُٝ56ٍجبة  أُنًٞهح أػالٙ، روو اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ثإٔ ٓطِت  أُبكح  .109

 ضبم ا٧كو٣و٢  ُْ ٣زْ االٓزضبٍ ُٚ.ٖٓ ا٤ُٔ

( ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢  أٗٚ ٤ٍزْ اُ٘ظو  ك٢ اُجالؿبد  6)56رنًو أُبكح   .110

اُز٢ رزؼِن ثؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة  ئما : ٍِٔذ فالٍ كزوح ى٤٘ٓخ  ٓؼوُٞخ  

ٖٓ ربه٣ـ اٍز٘لبك ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ  أٝ ٖٓ  اُزبه٣ـ اُن١  ؽلكرٚ 
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 لٌ أُٖلهٗ 63 اُلووح  ,
ا

 ٗلٌ أُٖله  65اُلووح 



 

 40 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

٘ظو ك٢ أُٞٙٞع. ٣ؾزظ أُْزٌٕٞ ثأٗٚ   ثَجت اُقٞف ٖٓ  اُِغ٘خ ُجلء  اُ

ٝػبُ ٛ٘بى ؽز٠    1983االٙطٜبك، ٛوة اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ  ئ٠ُ كوَٗب ك٢ 

ؽ٤ش  ٣ؼ٤ِ   1995.  اٗزوَ  ٜٓ٘ب ك٢ ٝهذ الؽن  ئ٠ُ ُٛٞ٘لا ك٢ 1984

 ٣ٝؼَٔ ؽب٤ًُب.

ولّ  رالؽع اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ  اُؾغظ أُولٓخ ٖٓ أُْز٢ٌ  أٗٚ  ػ٘لٓب  ٣ز .111

ثطِت اُؾٍٖٞ  ػ٠ِ ٕلخ اُِغٞء  ك٢ كوَٗب،  رؼٜل اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ثؼلّ  

اُو٤بّ ثأ١َ ئعواءاد هب٤ٗٞٗخ  ٙل ٓٞىٓج٤ن  ٓب كاّ ٣ؼ٤ِ ك٤ٜب  ٝأٗٚ الكزوبهٙ 

ئ٠ُ أُٞاهك ًبٕ ٖٓ أَُزؾ٤َ  ػ٤ِٚ  ارقبم ئعواءاد هب٤ٗٞٗخ  ٖٓ كوَٗب. 

 1995ئ٠ُ ُٛٞ٘لا  ك٢   أٙبف أُْز٢ٌ أٗٚ ػ٘لٓب اٗزوَ  اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ

ؽَٖ ػ٠ِ ػَٔ ٝإٔجؼ  هبكًها ػ٠ِ ر٣َٞٔ أُٞاهك ٖٓ اعَ ارقبم ئعواءاد 

 1995هب٤ٗٞٗخ. ٝاُغل٣و ثبُنًو أٗٚ هبّ ثي٣بهرٚ ا٠ُٝ٧ ئ٢ُ ٓٞىٓج٤ن  ك٢ 

. . ّوػ أُْز٢ٌ ا٧ٍجبة اُلاػ٤خ ئ٠ُ  ػوٗ أَُبُخ  2007ٝاُضب٤ٗخ  ك٢ 

 .2008أٓبّ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ك٢ 

ب  ثبُٖؼٞثبد  اُز٢ ٝاعٜٜب اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ، روٟ اُِغ٘خ ث٤  .112 ًٔ ٘ٔب  رأفن ػِ

ا٧كو٣و٤خ أٗٚ ًبٕ ٣٘جـ٢  ُِٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ  أٝ أُْز٢ٌ ئثالؽ  اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ 

ثبَُٔأُخ  كٞه ٓب  إٔجؼ اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ أٝ  أُْز٢ٌ ٓوزً٘ؼب  ثأٗٚ ال ٓؾبٍ  

ْٔز٢ٌ إٔ اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ  هبّ الٍز٘لبك ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ. ٣لػ٠ اُ

ُٔؼبُغخ  أَُأُخ ٝثبد ٝاًٙؾب    2007ٝ 1995ثي٣بهح ئ٠ُ ٓٞىٓج٤ن  ك٢ 

فالٍ  ى٣بهرٚ اُضب٤ٗخ إٔ ٝاُلٙ، اُٚؾ٤خ ا٠ُٝ٧  هل رْ ئػلآٚ  ٝهوه ػ٘لئٍن  

 ٓزبثؼخ  ا٩عواءاد اُوب٤ٗٞٗخ .

 5ًبُِٔؾن  ك٢  اُج٤بٕ اُن١ أك٠ُ ثٚ  اُٚؾ٤خ اُضب٤ٗخ ّق٤ّٖب  ٝأُوكن ٛ٘ب .113

ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ، مًو أٗٚ   47ًٝنُي  ث٤بٗبرٚ اُْل٣ٞخ  أٓبّ اُلٝهح  اُؼبك٣خ اٍ

ًبٕ ٣يٝه ٓٞىٓج٤ن  ٓوح ك٢ ًَ ٍ٘ز٤ٖ  ٣ٌٝٔش  ٓبث٤ٖ صالصخ ٝأهثؼخ أٍبث٤غ 

ك٤ٜب  ؿ٤و أٗٚ ُْ ٣وك ٓب ٤ْ٣و ئ٠ُ أٗٚ  أرقن ع٤ٔغ اُزلاث٤و ا٤٘ٓ٧خ  اٌُبك٤خ. 

ئ٠ُ  1995ػْوح ٍ٘خ  اػزجبًها ٖٓ  ٧13ٓو  ٝاَُإاٍ ٛ٘ب ُٔبما اٍزـوم ا

هجَ إٔ ٣زقن أُْز٢ٌ ئعواء هب٢ٗٞٗ ك٢ ٓٞىٓج٤ن أٝ ئؽبٛخ اُِغ٘خ   2008

ب  ثبَُٔأُخ.؟  ثبَُ٘جخ   ُو٤ٚخ  ٓوًي  ا٩ؿبصخ ٝاُزٞص٤ن ك٢  ًٔ ا٧كو٣و٤خ ػِ

كاهكٞه  ٙل عٜٞه٣خ اَُٞكإ 
29

هوهد اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ إٔ رول٣ْ أُْز٢ٌ   

ًّٜوا  ٖٓ اٍز٘لبك ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف  29اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ثؼل   اٌُْٟٞ ئ٠ُ

شثكح انمىظمح غير اُلاف٤ِخ  ٣ؼزجو أًٓوا ؿ٤و ٓؼوٍٞ. ٝعبء ًنُي ك٢  ه٤ٚخ 

انحكىميح نحقىق اإلوسان  نهجىىب األفريقي  واآلخريه ضذ تىزاويا
30

ثإٔ   
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 ٓوًي ا٩ؿبصخ ٝاُزٞص٤ن ك٢ كاه كٞه ٙل عٜٔٞه٣خ  اَُٞكإ  -310/2005اُجالؽ   
30

 ّجٌخ أُ٘ظٔخ ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ  ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ك٢ اُغ٘ٞة ا٧كو٣و٢  ٙل ر٘يا٤ٗب – 333/2006اُجالؽ  

 



 

 41 اُزبٍؼخ ُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ

٣و٤خ ثؼل اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ  هوهد إٔ رول٣ْ  أُْز٢ٌ ٌّٟٞ ئ٠ُ اُِغ٘خ ا٧كو

ئؽلٟ ػْوح ٍ٘خ  ٖٓ اٍز٘لبك ٍٝبئَ ا٩ٖٗبف اُلاف٤ِخ  ٝرول٣ْ  أُْز٢ٌ 

اٌُْٟٞ  ئ٠ُ اُِغ٘خ ٣ؼزجو أًٓوا ؿ٤و ٓؼوٍٞ. ٝػ٤ِٚ  روٟ اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ  

ب ثبَُٔأُخ ثؼل  صالصخ ػْوح  ًٔ إٔ هواه  أُْز٢ٌ ئؽبٛخ  اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ ػِ

 ْ اُجالؽ ٣ؼزجو  أًٓوا ؿ٤و ٓؼوٍٞ.ٍ٘خ  ًبٕ ُٚ رول٣ْ  اُجالؽ  فالُٜب رول٣

ٗظًوا ُٔب رولّ ٖٓ أٍجبة، رووه إٔ  اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ  إٔ ٓزطِت أُبكح  .114

 (  ٖٓ ا٤ُٔضبم  ا٧كو٣و٢ ُْ ٣زْ اُٞكبء ثٚ .6)56

(  ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢  اٗٚ ٤ٍزْ اُ٘ظو ك٢  ثالؿبد  7)56رنًو أُبكح  .115

ثؾبالد رٔذ  ر٣َٞزٜب  ٛجوًب   رزؼِن ثؾوٞم ا٩َٗبٕ  ئما: " ًبٗذ ال رزؼِن

ُٔجبكب ٤ٓضبم  ا٧ْٓ أُزؾلح  أٝ ٤ٓضبم ٓ٘ظٔخ اُٞؽلح ا٧كو٣و٤خ  أٝ ا٧ؽٌبّ 

 ماد اُِٖخ  

ثب٤ُٔضبم اُؾب٢ُ" ٣لػ٢ أُْز٢ٌ إٔ اُجالؽ ُْ  ٣ولّ  ئ٠ُ أ١ ٤ٛئخ ك٤ُٝخ  ُٜٝنا ُْ 

ئم أٗٚ ُْ   ٣زْ اُٞكبء  ثبُٔطِت.  ٝث٘بء ػ٠ِ مُي،   ٤َُذ  ُلٟ اُلُٝخ اػزواٙبد

رزٞكو ُلٟ  اُِغ٘خ  أكُخ  رٞٙؼ أٗٚ هل رٔذ  ر٣َٞخ اُجالؽ ٖٓ هجَ ٤ٛئخ ك٤ُٝخ 

 أفوٟ. ٝػ٤ِٚ  رووه اُِغ٘خ  اٗٚ هل رْ اُٞكبء ثٜنا أُطِت.

 

 قرار انهجىح األفريقيح

اٍز٘بكا ئ٠ُ اُزؾ٤َِ اُٞاهك  أػالٙ،  رووه اُِغ٘خ ا٧كو٣و٤خ  ُؾوٞم ا٩َٗبٕ  .116

 ٝاُْؼٞة ٓب ٢ِ٣ :  

ا٩ػالٕ إٔ  اُجالؽ ه٤ل اُجؾش ؿ٤و ٓوجٍٞ  ٧ٗٚ  ال ٣زٞاكن  ٓغ أُزطِجبد    أٝال:

 (  ٖٓ ا٤ُٔضبم ا٧كو٣و٢ ؛6( ٝ)5)56أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب  ك٢ أُبكح 

 ئّؼبه  اُطوك٤ٖ  ثٜن اُوواه ؛  صب٤ٗب:

 ػٖ أْٗطخ اُِغ٘خ   30ْٗو اُوواه ك٢ اُزوو٣و أٍ  صبُضب:

 

فالٍ  اُلٝهح  االٍزض٘بئ٤خ اُزبٍؼخ  ُِغ٘خ   رْ رؾو٣وٙ ك٢  ثبٗغٍٞ،عبٓج٤ب 

    2011ٓبهً  3-كجوا٣و  23ا٧كو٣و٤خ ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُْؼٞة، 
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 :مقدمة

 
والشعوب )المجنة  لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنسافاىذا ىو التقرير الثالثوف عف أنشطة  -1

 األفريقية(
 

تقرير األنشطة التي قامت بيا المجنة األفريقية خالؿ الفترة الفاصمة بيف ىذا اليصؼ  -2
 .2111 المنعقدتيف في  49والػ  48ف الػ دورتييا العاديتي

 
  49الدورة العادية الػ ئعيبدأ التقرير بإبراز وقا -3

 
 لمجنة األفريقية 54الدورة العادية الـ 

 :الحضور
 لمجنة األفريقية: 49حضر الدورة العادية الػ -4

 ؛ةعضو المجنة الموقرة ريني االبيني غانسو، الرئيس -
 ؛عضو المجنة الموقر مومباماليال، نائب الرئيس -
 جبور؛سوالوسي أ ةعضو المجنة الموقر  -
 ؛ي أتوكيريف دوبكاثعضو المجنة الموقرة  -
 ؛جاري بيتايعضو المجنة الموقر موسى ن   -
 ؛الموقر محمد بشير خمؼ اهللعضو المجنة  -
 ؛سوياتا مايجا ةعضو المجنة الموقر  -
 ؛سي زينابو سيمفييتكا ةعضو المجنة الموقر  -
 ؛عضو المجنة الموقر يونج كاـ جوف يونج سيؾ يويف -
 .مع االعتذار  الب عضو المجنة الموقر بانست تالكو تغي -5
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 مراسم االفتتاح
( مشاركا 489ف ) ائة وتسعة وثمانو ربعمأ ةلمجنة األفريقي 49حضر الدورة العادية الػ  -6

وأجيزة  والحكومية المشتركة الدوؿ األطراؼ والمنظمات الدولية بما في ذلؾ ممثمو
سات حقوؽ اإلنساف الوطنية وكذلؾ المنظمات الدولية غير االتحاد األفريقي ومؤس

 ة األفريقية والدولية.يالحكوم
 

 :مماتيـقدـ التالية أسماؤىـ ك ،خالؿ مراسـ االفتتاح -7
 رئيسة المجنة األفريقية  ،عضو المجنة الموقرة ريني أليبيني جانسو (1
ا فورستر ، المديرة التنفيذية لممركز األفريقي لمديمقراطية والدراسات السيدة حن   (2

 الخاصة بحقوؽ اإلنساف نيابة عف المنظمات غير الحكومية.
وضية االتحاد سعادة السيدة جوليا دولي جوينر مفوضة الشؤوف السياسية لمف (3

 األفريقي
ة حقوؽ اإلنساف لجنوب أفريقيا نيابة عف ، مفوضموكاتي عضو المجنة ليندوي (4

 شبكة المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف.
نائب رئيس المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف  ،كوفوالقاضي الموقر أ . ب. أ (5

 والشعوب
ة السنغاؿ السيدة كومبا بحقوؽ اإلنساف لجميوري ةالمكمف ةالمفوض ةمعالي الوزير  (6

 جاي نيابة عف الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي.
الدولة الكبيرة ممثمة معالي المدعي العاـ  ةالسيدة أيساتو ألبرت جراىاـ مستشار  (7

 ووزير العدؿ لجميورية جامبيا نيابة عف حكومة جامبيا 
 

قية ممخصات ىذه يتضمف تقرير الدورة العادية التاسعة واألربعيف لمجنة األفري  -8
 .البيانات
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 جدول األعمال
 1ممحؽ اليرفؽ طي ىذا التقرير جدوؿ أعماؿ الدورة ك -9

 
الوطنية لحقوق اإلنسان والمنظمات غير التعاون والعالقة بين المؤسسات 

 الحكومية
وفقا لقرارىا حوؿ معايير منح صفة المراقب والتمتع بيا مف قبؿ المنظمات غير  -11

بحثت  ، Res.33 (XXV) 99والشعوب جاؿ حقوؽ اإلنساف الحكومية العاممة في م
( منظمات غير 11) عشرمف  المجنة األفريقية طمبات الحصوؿ عمى صفة المراقب

 ىي: صفة المراقب وىذه المنظمات العشر احكومية ومنحتيا جميع
 
 الرابطة التوجولية لحقوؽ اإلنساف (1
 المعموماتالوصوؿ إلى الحؽ في  مبادرة (2
 ات في زيمبابوياتحاد المحامي (3
  متقاضيمركز الجنوب األفريقي ل (4
 تي الدوليةمنظمة ديجن (5
 منظمة العمؿ الدولي لمسالـ والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى (6
 حماة حقوؽ اإلنساف في وسط أفريقيا  (7
 المنظمة الدولية لحماة حقوؽ اإلنساف (8
 تحالؼ أيباس أفريكا (9
 مشروع تنمية شعوب أوجيكا  (11

إلجمالي لممنظمات التي منحت صفة المراقب لدى  المجنة األفريقية بيذا يبمغ العدد ا -11
 ثمانية وعشريف(و )أربعمائة  428
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 طمبات الحصول عمى صفة المنتسب
صفة المنتسب. لـ تتقدـ أي مؤسسات وطنية لحقوؽ اإلنساف بالطمبات لمحصوؿ عمى  -12

جنة األفريقية فإف عدد المؤسسات الوطنية التي لدييا صفة المنتسب لدى الم وعميو،
 .( كما كاف مف قبؿ 22ىو اثناف وعشروف )

 
 البيانات حول وضع حقوق اإلنسان

قدمت الدوؿ االطراؼ التالية بيانات حوؿ وضع حقوؽ اإلنساف فييا  ،خالؿ الدورة -13
خالؿ الفترة الفاصمة بيف الدورات: الجميورية الجزائرية، بوركينافاسو، جميورية مصر 

نغو الديمقراطية، جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية، العربية، جميورية الكو 
جميورية موريتانيا اإلسالمية، الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى، 

لصحراوية الديمقراطية، جميورية ا االتحادية، الجميورية العربية اجميورية نيجيري
يورية جنوب أفريقيا، جميورية مالي، جميورية النيجر، جميورية السنغاؿ، جم

، جميورية تنزانيا المتحدة وجميورية ميورية التونسية، جميورية أوغنداالسوداف، الج
 زيمبابوي.

المنظمات الدولية غير  تحدث إلى المجنة األفريقية ممثمو أجيزة االتحاد األفريقي، -14
إلنساف في المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف حوؿ مختمؼ مسائؿ حقوؽ او  الحكومية

قييف حوؿ األفريالخبراء لجنة سسات التي تحدثت تحت ىذا البند القارة. وشممت المؤ 
المجنة الدولية لمصميب األحمر،  ،الطفؿ ورفاىيتو، المنظمة الدولية لمفرانكفونيةحقوؽ 

 المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف في الجزائر، المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف في بوركينا
مجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف في غينيا بيساو، المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف فاسو، ال

في كينيا، المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف في جنوب أفريقيا ولجنة حقوؽ اإلنساف 
بيانات ىذه المؤسسات بالتركيز عمى الحاجة إلى مواصمة التعاوف الرواندية. تميزت 

ضماف تعزيز وحماية أفضؿ لحقوؽ اإلنساف في فيما بينيا وبيف المجنة األفريقية ل
 القارة.



5 

 

( منظمة غير حكومية ليا صفة المراقب 37إضافة إلى ذلؾ، قدمت سبع وثالثوف ) -15
 لدى المجنة األفريقية بيانات حوؿ وضع حقوؽ اإلنساف في أفريقيا.

 
 أنشطة أعضاء المجنة األفريقية في الفترات الفاصمة بين الدورات:

مختمؼ األنشطة  عفب الرئيس وأعضاء المجنة األفريقية التقارير قدـ الرئيس ونائ -16
التي  األنشطةلفاصمة بيف الدورات. وغطت ىذه التقارير موا بيا خالؿ الفترات االتي قا

قاموا بيا بصفتيـ أعضاء في المجنة األفريقية كمقرريف خاصيف وأعضاء في آليات 
 .2خاصة لمجنة. ترفؽ ىذه التقارير طيو كالممحؽ 

 
 من الميثاق: 26بحث تقارير الدول بموجب المادة 

مف الميثاؽ األفريقي، بحثت المجنة األفريقية التقارير الدورية  62وفقًا لممادة  -17
يا بياالشتراكية العظمى وجميورية نامالشعبية  لبوركينافاسو والجماىيرية العربية الميبية

 وجميورية أوغندا.
مالحظات الاألطراؼ، اعتمدت المجنة األفريقية  إثر مناقشات بناءة مع مختمؼ الدوؿ -18

 ناميبيا وأحالت بحث المالحظات الختامية حوؿ التقرير الدوري لجميورية الختامية
 الشعبية حوؿ التقريريف الدورييف لكؿ مف بوركينافاسو والجماىيرية العربية الميبية

 -6جالي، رواندا مف االشتراكية العظمى إلى دورتيا االستثنائية المقرر عقدىا في كي
 .2111أغسطس  9

 
ألف الوفد  أوغنداحوؿ التقرير الدوري لجميورية  ختاميةتعذر اعتماد المالحظات ال -19

أي رد عمى أسئمة ومالحظات المجنة خالؿ بحث  قديـاألوغندي لـ يتمكف مف ت
 التقرير.
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 من الميثاق األفريقي 26وضع التزام الدول األطراف بالمادة 
فإف وضع تقديـ وبحث التقارير الدورية لمدوؿ  ،49الدورة العادية الػ ثر انعقاد إ -21

 األطراؼ ىو كما يمي:
 ( دولة طرفا تقاريرىا الدورية وىي: بوتسوانا، بوركينا12قدمت اثنتى عشر ) (1

فاسو، الكاميروف، الكونغو برازافيؿ، جميورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، 
لشعبية االشتراكية العظمى، موريشيوس، ناميبيا، الجماىيرية العربية الميبية ا

 .نيجيريا، رواندا وأوغندا
بواجبات تقديـ تقاريرىا بتقرير دوري عف القياـ  ( دوؿ أطراؼ8تخمفت ثماني ) (2

 . واحد وىي: الجزائر، بنيف، كينيا، مدغشقر، السوداف، تنزانيا، زامبيا وزيمبابوي
اجبات تقديـ تقاريرىا بتقريريف دورييف بو عف القياـ ( دوؿ أطراؼ 8تخمفت ثماني ) (3

 العربية الصحراويةالجميورية  وريتانيا،وىي: جميورية أفريقيا الوسطى، مصر، م
 الديمقراطية، السنغاؿ، سيشؿ، جنوب أفريقيا وتونس.

بواجبات تقديـ تقاريرىا بثالثة عف القياـ تخمفت دولة طرؼ واحدة وىي توجو  (4
 تقارير دورية.

بواجبات تقديـ تقاريرىا بأكثر   عف القياـ( دولة طرفًا 11) عشر إحدىتخمفت  (5
مف ثالثة تقارير دورية وىي: أنجوال، بوروندي، الرأس األخضر، تشاد، جامبيا، 

 غانا، جميورية غينيا، ليسوتو، مالي، موزمبيؽ، ناميبيا وسوازيالند.
جزر القمر، دولة لـ تقدـ قط تقارير دورية إلى المجنة األفريقية وىي:  13ىناؾ  (6

 مدغشقر، ينيا بيساو، كوت ديفوار، ليبيريا،جيبوتي، غينيا االستوائية، الجابوف، غ
 مالوي ، ساوتومي وبرنسيب، سيراليوف والصوماؿ.

 
 .3يرفؽ طيو إحصاء مفصؿ حوؿ وضع تنفيذ التقارير كالممحؽ  -21

 



7 

 

ث الدوؿ الدوؿ األطراؼ التي قدمت كامؿ تقاريرىا وتواصؿ ح ةتينئ المجنة األفريقي -22
. 62لى المجنة األفريقية وفقًا لممادة تقـ بذلؾ عمى أف تقدـ تقاريرىا إ األطراؼ التي لـ

جمعيا في تقرير دوري ب القياـ  الدوؿ األطراؼ التي عمييا تقارير منتظرةكر المجنة تذ  
 موحد

 
 تقرير أمينة المجنة األفريقية

خالؿ الفترة الفاصمة بيف الدورات  تناوؿ تقرير أمينة المجنة مختمؼ التطورات اإلدارية -23
بما في ذلؾ المعمومات عف مختمؼ المياـ الموكمة إلى أمانة المجنة. فضال عف ذلؾ، 

بعمؿ وممارسات المجنة تضمف التقرير تحمياًل لقواعد اإلجراءات الجديدة فيما يتعمؽ 
 ة.وتضمف مقترحات لمبحث مف قبؿ المجنمانتيا وطرقيما التشغيمية األفريقية وأ

مف بيف أمور أخرى، استرعى التقرير االنتباه إلى مشكمة النقص المزمف في عدد  -24
ضرورة التعجيؿ بعممية تعييف العامميف لألمانة. بوضوح، فإف و عاممي أمانة المفوضية 

لـ تعد األمانة وضع تعييف العامميف في األمانة قد وصؿ مستويات خطيرة بحيث 
 في العمؿ بفعالية تنفيذًا لصالحياتيا. المجنة والدعـ الذي تحتاجقادرة عمى توفير 

الذي يدعو  EX.CL/446 (XIII)استحضر التقرير ايضًا مقرر المجمس التنفيذي  -25
المجنة األفريقية إلى القياـ، بالتعاوف مع مفوضية االتحاد األفريقي باتخاذ الخطوات 

الحاجة إلى  الالزمة لمحصوؿ عمى صفة جياز لالتحاد االفريقي. شدد التقرير عمى
القياـ بيذا عمى جناح السرعة وذلؾ لتنظيـ الترتيبات المؤسسية بيف مفوضية االتحاد 

مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف  41األفريقي والمجنة األفريقية وفقًا لممادة 
 والشعوب حتى يتسنى لمجنة األفريقية العمؿ كجياز لالتحاد األفريقي.

 بحث البالغات:
( حوؿ المصادرة، 6بالغًا: ستة )( 83ف )مانو ثالثة وثمجنة األفريقية عرضت عمى ال -26

( 1( حوؿ الجدارة وواحد )24ة وأربع وعشروف )ي( حوؿ المقبول52اثناف وخمسوف )
 حوؿ المراجعة.
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 قررت المجنة األفريقية تناوؿ البالغات الخمسة التالية: -27

ة لحقوؽ إلنساف شرقاوي )تمثمو المبادرة المصريالسيد  -  396/11البالغ  (1
 ومنظمة العدالة االجتماعية ضد مصر(

مجتمعات وادي أومو وبحيرة تركانا  ضد كؿ مف كينيا   – 397/11البالغ  (2
ثيوبيا  وا 

معيد حقوؽ اإلنساف والتنمية في أفريقيا والمرصد الكونغولي  – 398/11البالغ  (3
 لحقوؽ اإلنساف ضد جميورية الكونغو الديمقراطية

مجموعة األقمية الحقوقية الدولية ويونيبروبا )نيابة عف أسرة  – 11/ 399البالغ  (4
 بياكوانيندا( ضد بوروندي

شبكة غرب أفريقيا لحماة حقوؽ اإلنساف والتحالؼ اإليفواري  – 411/11البالغ  (5
 ضد كوت ديفوار. اإلنساف نيابة عف شعب كوت ديفوارلحماة حقوؽ 

 
غًا إلى دورتيا االستثنائية العاشرة أحالت المجنة األفريقية بحث ثمانية وسبعيف بال -28

 وذلؾ ألسباب عدة منيا ضيؽ الوقت وعدـ الحصوؿ عمى رد أحد الطرفيف أو كمييما 
 بحث مختمف التقارير والوثائق:

 والحصوؿ عمى المعموماتبحث المجنة األفريقية واعتمدت تقارير زيارات البحث  -29
صمية في أفريقيا إلى كؿ مف لمجموعة عمميا الخاصة بحقوؽ الشعوب/المجتمعات األ

  جميورية الكونغو وجميورية الكونغو الديمقراطية

 
المعمومات لمجموعة عمميا الخاصة يارة البحث والحصوؿ عمى بحثت المجنة تقرير ز  -31

 تأجيؿبحقوؽ الشعوب/المجتمعات األصمية في أفريقيا إلى جميورية كينيا. وقررت 
 بشأنو.  اعتماده إلى أف يتـ القياـ بعمؿ إضافي
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المجنة مف األمانة   تطمب ،فيما يتعمؽ بمسألة إحالة القضايا إلى المحكمة األفريقية -31
القياـ بمزيد مف البحث واقتراح معايير إلحالة القضايا لمبحث مف قبؿ المجنة خالؿ 

 دورتيا العادية العاشرة.
 

يا مختمؼ بحثت المجنة األفريقية واعتمدت تقارير الزيارات التعزيزية الذي قاـ ب -32
 أعضاء المجنة إلى موزمبيؽ وأنجوال وجميورية موريتانيا اإلسالمية .

 
 القرارات:
 اعتمدت المجنة األفريقية القرارات التالية: -33

القرار حوؿ تعييف المقرر الخاص بشأف الالجئيف وطالبي المجوء والنازحيف داخميًا  (1
 والمياجريف في أفريقيا

 القرار حوؿ حقوؽ المواطنات األصميات في افريقيا (2
القرار حوؿ تعييف أعضاء فريؽ البحث بشاف الدراسة الخاصة بحرية االنضماـ  (3

 إلى الجمعيات في أفريقيا
 القرار حوؿ سالمة الصحفييف وممارسي اإلعالـ في أفريقيا  (4
 وف العامميفشؤ المجنة االستشارية لمميزانية و  القرار حوؿ تجديد وتمديد صالحيات (5
القرار حوؿ ترشيح الخبراء األعضاء في مجموعة العمؿ بشأف حقوؽ المسنيف  (6

 والمعوقيف في أفريقيا.
 :54تقرير الدورة العادية الـ 

لعادية الػ إلى الدورة ا 49ورة العادية الػ أحالت المجنة األفريقية بحث واعتماد تقرير الد -34
 وذلؾ نظرًا لضيؽ الوقت 51

 :45عقاد الدورة العادية الـتواريخ ومكان ان
 2111نوفمبر  7أكتوبر إلى  24مف  51قررت المجنة األفريقية عقد دورتيا العادية الػ -35

 في مكاف سوؼ يتـ تحديده.
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 الدورة االستثنائية التاسعة لمجنة األفريقية

 2111مارس  3فبراير إلى  24عقدت المجنة األفريقية دورتيا االستثنائية التاسعة مف  -36
نجوؿ، جامبيا. وقد عقدت ىذه الدورة لمتعامؿ مع بعض المسائؿ العاجمة في با

 والعالقة بما في ذلؾ الميزانية واألنشطة البرنامجية لمسنة وبحث البالغات.
 

 شارؾ في الدورة أعضاء المجنة األفريقية التالية أسماؤىـ: -37
 ة؛عضو المجنة الموقرة ريني االبيني غانسو، الرئيس (1
 ؛ر مومباماليال، نائب الرئيسعضو المجنة الموق (2
 ؛نجاري بيتايعضو المجنة الموقر موسى     (3
 ي أتوكيدوب ريفكاثعضو المجنة الموقرة  (4
 ؛سي زينابو سيمفييتة كاعضو المجنة الموقر  (5
 سوياتا مايجا ةعضو المجنة الموقر  (6
 عضو المجنة الموقر محمد بشير خمؼ اهلل (7
 عضو المجنة الموقرة لوسي أسواجبور (8
 

المجنة الموقر بانسي تالكوال ، محمد فائؽ ويوينج كاـ جوف  وعض تغيب كؿ مف -38
 يوينج سيؾ يويف مع االعتذار.

وقررت تناوؿ واحد منيا وبحث أربعة حوؿ  الغاتبحثت الدورة االستثنائية سبعة ب -39
المقبولية وواحد حوؿ المراجعة وواحد حوؿ الجدارة. اعتبر احد البالغات حوؿ 

 آخر وتـ إعالف عدـ مقبولية اثنيف. وكؿ بالغتمت إحالة  المقبولية، مقبواًل بينما
 334/17البالغ  . قررت المجنة استكماؿ بحث جدارة4مرفقة طيو كالممحؽ  البالغات

EIPR  وINTERIGHTS v  ضد جميورية مصر العربية. وسيرفؽ بالتقرير القادـ
 نشطة.األعف 
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صحفية حوؿ وضع  بيانات بحث المجنة األفريقية الوضع في شماؿ أفريقيا وأصدرت -41

 حقوؽ اإلنساف في ىذا اإلقميـ وكذلؾ وضع اإلنساف في كوت ديفوار.
 

 المجنة القرارات التالية اعتمدت -41
العربية الميبية الشعبية  يةالقرار حوؿ وضع حقوؽ اإلنساف في الجماىير  (1

 االشتراكية العظمى 
 القرار حوؿ وضع حقوؽ اإلنساف في الجميورية التونسية  (2
 ر حوؿ وضع حقوؽ اإلنساف في جميورية مصر العربية القرا (3
 القرار حوؿ وضع حقوؽ اإلنساف في الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (4
 القرار حوؿ وضع حقوؽ اإلنساف في كوت ديفوار (5
 القرار حوؿ العممية االنتخابية والحكـ التشاركي في جميورية بنيف  (6
 حكـ التشاركي في جميورية نيجيريا االتحادية  القرار حوؿ العممية االنتخابية وال (7

 
القضايا التي يجب إحالتيا إلى المحكمة األفريقية لحقوؽ  بحثتإضافة إلى ذلؾ،  -42

 القضايا. ىذه مانة تحديدمف األ تاإلنساف والشعوب وطمب
مف التقرير  158وراجعت الفقرة  48المجنة األفريقية تقرير دورتيا العادية الػ اعتمدت -43

 EX.CL/Dec.639وفقًا لمقرر المجمس التنفيذي  29طة دورتيا الػعف أنش

(XVIII) لممجمس  18عف الدورة الػ الصادر شأف التقرير عف أنشطة تمؾ الدورةب
 .2111يناير  28و  27التنفيذي المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا يومي 

 
 بناء مقر المجنة األفريقية:

ار نائب مفوضية االتحاد ر دائـ ليا وأثابعة موضوع بناء مقالمجنة مت واصمت -44
األفريقي المسألة أيضًا عندما قاـ بزيارة مجاممة إلى المدعي العاـ ووزير العدؿ 
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الؿ زيارتو لجامبيا. بعد ذلؾ طمبت خ 2111فبراير  28لجميورية جامبيا في 
السمطات المضيفة لألمانة إعادة تقديـ الوثائؽ ذات الصمة وقد قامت المجنة بذلؾ 

 وتنتظر المعمومات حوؿ الموضوع.
 

 وضع حقوق اإلنسان في القارة:
 EX.CL/Dec. 639 (XVII)الثانية مف مقرر المجمس التنفيذي  ةف الفقر أبالذكر  يجدر -45

 28إلى  24يوبيا مف المنعقدة في أديس أبابا، إث 18عف دورتو العادية الػ الصادر
أف تدخؿ في  إلى ف والشعوبدعو المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنسا"ت 2111يناير 

 تقاريرىا القادمة وضع حقوؽ اإلنساف والشعوب في القارة".
 

استندت المجنة  ،حوؿ وضع حقوؽ اإلنساف في أفريقيا في تصنيؼ ىذا القسـ األوؿ -46
تقارير أعضاء المجنة و الدوؿ األطراؼ إلييا  ااألفريقية إلى التقارير الدورية التي قدمتي

بعثات الت الفاصمة بيف الدورات وآلياتيا الخاصة وتقارير في الفترا أنشطتيـعف 
التي يقـو بيا أعضاء المجنة إلى مختمؼ الدوؿ األطراؼ والبعثات األخرى  يةالتعزيز 

التي تقوـ بيا المعمومات حوؿ األنشطة حصوؿ عمى وكذلؾ زيارات الدراسة وال
ا انتياكات حقوؽ حايضعف اآلليات الخاصة لمجنة والتقارير والمناشدات التي تصدر 

عنيـ في مختمؼ أرجاء القارة وكذلؾ التدخالت التي تتـ خالؿ  اإلنساف أو نيابة
 التقارير التي تتمقاىا أمانة المجنة.و دورات المجنة 

 
يدؿ استعراض جميع المصادر عمى أف القارة شيدت عددا مف التطورات اإليجابية  -47

تاء في جنوب السوداف يـ االستفعمى سبيؿ المثاؿ، تنظ، اإلنساف حقوؽفي مجاؿ 
لى ميالد أحدث دولة وطنية في العالـ كمثاؿ جيد لعممية قياـ الذي يتوقع أف يؤدي إ

 مف الميثاؽ األفريقي. 21الشعوب بممارسة حؽ تقرير المسير وفقًا لممادة 
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مف الميثاؽ األفريقي ىو  13في المادة  حؽ في المشاركة السياسية كما وردشيد ال -48
حسنًا خالؿ الفترة الفاصمة بيف الدورات كما يدؿ عمى ذلؾ تنظيـ االنتخابات اآلخر ت

(، 2111مارس  12جميورية النيجر ) ،(2111فبراير  27في جميورية بنيف )
(، 2111أبريؿ  18)وغندا ، جميورية أ(2111أبريؿ  16) يةجميورية نيجيريا االتحاد

في جميورية مصر العربية  أجري( واالستفتاء الذي 2111أبريؿ  25جميورية تشاد )
( واالستفتاء الذي جرى في السوداف كما تمت اإلشارة إلى ذلؾ في 2111مارس  19)

 الفقرة أعاله.
 

حوؿ تعزيز وحماية حقوؽ السكاف  5يعد اعتماد جميورية الكونغو القانوف رقـ  -49
ًا يقطع تطورا إيجابي ،وكاف األوؿ مف نوعو في أفريقيا 2111فبراير  25األصمييف في 

الدوؿ  مييف وبالتالي، يجب اف تحذو حذوهشوطًا في تعزيز حماية حقوؽ السكاف األص
 .وفاألخرى التي يوجد بيا سكاف أصمي األطراؼ

 
قميمية حوؿ  -51 شيدت أفريقيا ايضًا اعتماد قوانيف تقدمية والتصديؽ عمى أدوات دولية وا 

ؽ اإلنساف والشعوب. بيدؼ تعزيز حقو  حقوؽ  اإلنساف في عدد مف الدوؿ األطراؼ
الكونغو الديمقراطية، جميورية الجابوف وبوركينافاسو بالتصديؽ  جميوريةفقد قامت 

عمى البروتوكوؿ االختياري التفاقية مكافحة التعذيب والمعاممة القاسية وغير اإلنسانية 
او الميينة والمعاقبة. وقامت جميورية الجابوف وجميورية زامبيا بالتصديؽ عمى 

ة االتحاد األفريقي لمساعدة وحماية النازحيف داخميًا في أفريقيا. بينما قامت اتفاقي
ميثاؽ األفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو. أما الجميورية جيبوتي بالتصديؽ عمى 

لمديمقراطية واالنتخابات  ا فقد صدقت عمى الميثاؽ األفريقيجميورية جنوب أفريقي
انا، جميورية مالوي، جميورية مالي والحكـ. وقامت بوركينافاسو، جميورية غ

( لمبروتوكوؿ المرفؽ 6) 34وجميورية تنزانيا المتحدة باإلعالف بموجب المادة 
بإنشاء المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب متعمؽ بالميثاؽ األفريقي وال
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إلى المحكمة  الوصوؿ المباشرفرص ية بإعطاء األفراد والمنظمات غير الحكوم
 ة.األفريقي

 
قامت بعض الدوؿ األطراؼ بسف تشريعات تستيدؼ مباشرة وتعزز حقوؽ المسنيف )  -51

التحدي الجسدي )أوغندا( بينما قامت دوؿ  يعانوف مف( واألشخاص الذيف موريشيوس
أطراؼ أخرى بوضع أنظمة تعميمية مصممة خصيصًا ألنماط الحياة المتنقمة لسكانيا/ 

دوؿ أخرى أعمنت قوانيف يتـ بموجبيا إنشاء مجتمعاتيا األصمية )ناميبيا(. ىناؾ 
األدلة في جمسات مغمقة )زيمبابوي( ب اإلدالءنيـ مف محاكـ مالئمة لألطفاؿ تمك  

وفرضت أخرى الضرائب لدعـ المشاريع الوطنية الخاصة بفيروس نقص المناعة 
البشرية/اإليدز )زيمبابوي(. وىناؾ دوؿ أخرى اعتمدت  الخدمة المجتمعية كبديؿ 

حبس )والية الجوس النيجيرية وزيمبابوي( وبنت أخرى سجونا نموذجية بينما أدخمت لم
أخرى بعض أجزاء خطوط جزيرة روبيف التوجييية لمجنة في دالئميا التدريبية لوكاالت 

مع اآلليات الخاصة لمجنة وخاصة لجنة منع  لاللتزاـ البناءتطبيؽ القانوف كمتابعة 
 التعذيب في أفريقيا.

 
ظمت المجنة األفريقية تتمقى أنباء انتياكات حقوؽ اإلنساف مف  حية السمبية،مف النا -52

كثير مف أرجاء القارة. وتشمؿ الشكاوى االعتقاالت التعسفية والتعذيب وسوء المعاممة 
والمضايقة وكذلؾ اغتياؿ الصحفييف وحماة حقوؽ اإلنساف واألفراد في بعض الدوؿ 

فريقية أيضًا إلى مشاعر القمؽ مف التمييز، األطراؼ. واسترعى انتباه المجنة األ
مف المشاركة السياسية ضد مجموعات  التيميش، واالنحياز، النمطية واإلقصاء

مستضعفة مثؿ النساء والسكاف األصمييف واألشخاص المصابيف بفيروس نقص 
 المناعة البشرية واألقميات الجنسية.
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دوؿ أطراؼ بتحديات متكررة في عدة  حتجازالوضع في السجوف وأماكف اال تميز -53
لسيئة مثؿ ارتفاع مستويات االزدحاـ واألمراض وسوء التغذية والتعذيب والمعاممة ا

الطويمة قبؿ المحاكمة التي تـ استرعاء  حتجازاالفترات التي يتعرض ليا السجناء و 
 انتباه  المجنة األفريقية إلييا.

 
ىدفًا ية الواردة في الميثاؽ األفريقي ظؿ تطبيؽ الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقاف -54

 غير محقؽ بالرغـ مف الجيود الحميدة التي تبذليا معظـ الدوؿ األطراؼ كما لـ يتـ
الصحية والتعميـ والمياه والتشغيؿ والمأوى خدمات واللرعاية قدر كاؼ مف ا توفير

 واألمف االجتماعي والغذائي في كثير مف أجزاء القارة.
 

عمى ذلؾ  تدؿنة تشعر بالقمؽ إزاء عدـ  التسامح الديني كما ، ظمت المجبالمثؿ -55
وفي مصر  2111االشتباكات التي اندلعت في جوس، نيجيريا في الربع األوؿ مف 

 في الربع األوؿ مف ىذه السنة.
 

عنيفة التي اندلعت ألسباب تكرر نفس عدـ التسامح الديني مؤخرًا في االشتباكات ال -56
كاتجاه آخر يدعو  2111ئاسية التي أجريت في نيجيريا في ثر االنتخابات الر دينية إ

وف بصورة ، يمجأنتائج صندوؽ االقتراعدؿ عمى أف أولئؾ الذيف ال يقبموف إلى القمؽ وي
متزايدة إلى العنؼ واستخداـ قوة الرصاص في فرض النتائج التي يفضمونيا عمى بقية 

 الناخبيف.
 

أنو ليست كؿ الدوؿ األطراؼ ىي التي  عمى نفس الوتيرة، تشعر المجنة بالقمؽ مف -57
وطنية لحقوؽ اإلنساف وليست كؿ ىذه المؤسسات أيضا تمتـز  مؤسساتقامت بإنشاء 

 . بمبادئ باريس واف معظميا تفتقر بشدة إلى الموارد
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نما تعط/األوضاع التالمسائؿليست   -58 ي فكرة فقط عف ي تـ ذكرىا أعاله شاممة وا 
 تواجو القارة. بعض تحديات حقوؽ اإلنساف التي

استجابة لالشتباكات  بعدة طرؽ.مواجية ىذه التحديات األفريقية إلى  المجنةتسعى  -59
، قامت المجنة األفريقية باسترعاء انتباه 2111الدينية في إقميـ جوس النيجيري في 

مف  19و  3مجمس السمـ واألمف لالتحاد األفريقي إلى المسألة وفقًا لممادتيف 
لممجمس وطمبت أيضًا مف السمطات النيجيرية القياـ ببعثة تقص  البروتوكوؿ المؤسس
 وال تزاؿ تنتظر الرد عمى طمبيا. لمحقائؽ إلى اإلقميـ

أحالت  ،فيما يتعمؽ بقضية الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى -61
رة منذئذ المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب وقامت األخي إلىالمجنة المسألة 

 بإصدار إجراءات مؤقتة حوؿ المسألة
وجيت المجنة األفريقية مناشدات عاجمة  ،فيما يتعمؽ بتحديات حقوؽ اإلنساف األخرى -61

في الدوؿ األطراؼ المعنية تطمب منيا اتخاذ إجراءات عالجية وقدمت  السمطاتإلى 
اعتمدت توصيات إلى الدوؿ األطراؼ حوؿ طريقة معالجة المسائؿ ذات الصمة كما 

 القرارات وأصدرت البيانات الصحفية المناسبة.
ممتزمة بالعمؿ البناء مع الدوؿ األطراؼ وجميع أصحاب  ظمت المجنة األفريقية -62

المصمحة اآلخريف وذلؾ لغرس ثقافة مراعاة حقوؽ اإلنساف في أفريقيا عممًا بأف 
 الجماعية.تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف والتمتع بيا في القارة مف مسؤولياتنا 

 
 عن األنشطة 05تقديم التقرير الـ

يسر المجنة األفريقية اف  ،لمميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب 54وفقًا لممادة   -63
لممجمس التنفيذي لالتحاد  21عف أنشطتيا إلى الدورة العادية الػ  31الػ التقريرتقدـ 

ساء دوؿ وحكومة االتحاد لرؤ  17األفريقي وذلؾ لبحثو والقياـ بعرضو عمى القمة الػ
 األفريقي.  
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 الحادي والثالثيننشطة تقرير األ 
 سان والشعوبلمجنة األفريقية لحقوق اإلن 

 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 45مقدم وفقا  لممادة 
 

 المقدمة
الحادي والثالثين لمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  تقرير األنشطةىذا ىو  .1

 والشعوب.
األنشطة التي نفذتيا المجنة األفريقية خالل فترة ما بين التقرير قيد التناول يعرض  .2

. 2011عام  في العاديتين التاسعة واألربعين والخمسين لمجنةانعقاد الدورتين 
 كما كرس جزء كبير من ىذا التقرير لفعاليات الدورة العادية الخمسين.  

 

 الدورة العادية الخمسون لمجنة األفريقية
 الحضور في الدورة

حضر الدورة جميع أعضاء المجنة األفريقية فيما عدا عضو واحد؛ المفوضون . 3  
ن حضروا الدورة ىم تحديدًا: كاترين دوب آتوكي، كاييتيسي زينبو سيافي، الذي

جانسو، مايا ساىمي فاضل، ميد اس. ك. كاجوا،  –آزواجبور، ران آالبيني لوسي 
سوياتا مايجا، باسيفيك مانيراكيزا ويينج كام جون يينج سيك يوين. تغيب عن 

. كما أعربت حضور الدورة المفوض محمد بشير خمف اهلل لظروف صحية
المفوضة فيث بانسي تالكوال عن أسفيا الضطرارىا إلى المغادرة في منتصف 

 الدورة لظروف اضطرارية.
( مشاركًا، بما في ذلك ممثمون عن 373. حضر الدورة ثالثمائة وثالثة وسبعون )4

األفريقي والمؤسسات  الدول األطراف والمنظمات الدولية والحكومية وأجيزة االتحاد
والمنظمات غير الحكومية الدولية واألفريقية، إلى جانب ية لحقوق اإلنسان الوطن

  مراقبين آخرين.
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. أدي اليمين خالل الدورة العادية الخمسين خمسة مفوضون جدد، ىم: ران آالبيني 5
جانسو )أعيد انتخابيا(، مايا ساىمي فاضل )انتخبت(، ميد اس.ك. كاجوا 

 خب( وفيث بانسي تالكوال )أعيد انتخابو(. )انتخب(، باسفيك كانيراكيزا )انت
ليا والمفوضة كاييتيسي زينبو  ةً سجنة المفوضة ماترين دوب آتوكي رئي. انتخبت الم6

 سيمفي نائب رئيس، لمدة عامين.  
. منحت المجنة األفريقية صفة مراقب الثنتين من المنظمات غير الحكومية، ىما: 7

و مجمتمع القانون لشرق أفريقيا   the Gambia Press Union اتحاد الصحافة الجانبي
East African Law Society  وفقًا لقرار المجنة بشأن معايير منح صفة مراقب

لممنظمات غير الحكومية العاممة في مجال حقوق اإلنسان والشعوب 
[ACHPR.Res.33(XXV)99] وبذلك يكون العدد اإلجمالي لممنظمات غير الحكومية .

 ( منظمة.430ة المراقب لدى المجنة األفريقية أربعمائة وثالثين )التي تتمتع بصف
ألقت الدول األطراف التالية كممات حول أوضاع حقوق اإلنسان في أراضييا:  .8

نجوال، بوركينا فاسو، بوروندي، مصر، كوت ديفوار، أثيوبيان، كينايا، أ الجزائر،
الديمقراطية، حراوية العربية الصالجميورية ليسوتو، موريتانيا، نيجيريا، رواندا، 

 السنغال، جنوب افريقيا، السودان، تونس، أوغندا وزيمبابوي.
مثمي كل من لجنة الخبراء م. كما استمع الحضور خالل الدورة إلى كممات ل9

األفريقيين في مجال حقوق الطفل ورفاىتو، المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان 
نة الدولية لمصميب األحمر وآلية خبراء األمم والشعوب )المحكمة األفريقية(، المج

 المتحدة حول حقوق السكان األصميين. 
. وقد مثمت لجنة حقوق اإلنسان لجنوب أفريقيا شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق 10

اإلنسان. كما أعطيت الكممة لممثل إحدى المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
يقيا وألقى ممثمو ثالث وأربعين حيث تحدث عن أوضاع حقوق اإلنسان في أفر 

 منظمة غير حكومية مداخالت أمام المجنة األفريقية. 
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 بين دور االنعقاد  خالل فترة ما ةأنشطة أعضاء المجنة األفريقي
. قدم أعضاء المجنة األفريقية تقارير أنشطتيم خالل فترة ما بين دور االنعقاد. وقد 11

بيا بصفتيم مفوضين وأعضاء في  ي قامواتغطت ىذه التقارير األنشطة ال
  اآلليات الخاصة لمجنة. وقد شممت بعض األنشطة المنفذة ما يمي:

تعزيز قطرية إلى جميورية أفريقيا يارة . قام المفوض محمد بشير خمف اهلل بز 1 
، ورافقتو في ىذه الزيارة المفوضة لوسي آسواجبور، 2011الوسطى في يونيو 

 عين عن حقوق اإلنسان.المقررة الخاصة بشأن المداف
. قامت المقررة الخاصة لحقوق المرأة في أفريقيا بزيارة تعزيز إلى النيجر 2 

 .2011باالشتراك مع آليات خاصة أخرى تابعة لمجنة األفريقية، في يوليو 
. قامت المقررة الخاصة بشأن السجون وأماكن االعتقال األخرى في أفريقيا 3 

استراتيجية  . كما نظمت دورة2011 بميمة إلى نيجيريا في أغسطس
صالحات الجنائية التي شممتيا توصيات تنفيذ اإل صحاب المصمحة حولأل

    ، عمى التوالي.2011الجوس في أغسطس وسبتمبر 
. نظم رئيس المجنة المعنية بحماية حقوق األشخاص المصابين بفيروس نقص 4 

الثاني لمجنة، كما قام المناعة البشرية/اإليدز والمعرضين لمخطر االجتماع 
 . 2011بزيارة استطالع إلى كينيا حول ىذه المسألة في أكتوبر 

عقد االجتماع نصف السنوي لجموعة العمل المعنية بالسكان/المجتمعات . 5
 .2011األصمية في أفريقيا في الكونغو برازافيل في أغسطس 

جتماعًا في بريتوريا، . عقدت مجموعة العمل المعنية بعقوبة اإلعدام في أفريقيا ا6
 .2011جنوب أفريقيا، في أغسطس 

. نظمت رئيسة المجنة المعنية بمنع التعذيب في أفريقيا ورشة عمل حول التشغيل 7
؛ 2011الفعال آللية المنع الوطنية السنغالية، في داكار، السنغال، في يوليو 
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لرامية إلى كما استكممت واعتمدت خطة استراتيجية من شأنيا أن تعزز الجيود ا
 .2011، في أكتوبر منع التعذيب في أفريقيا

. عقدت المجنة األفريقية مسابقة لمحكمة صورية في بانجول، جامبيا، لالحتفال 8   
   .2011أكتوبر  21باليوم األفريقي لحقوق اإلنسان في 

ي . عقدت المجنة األفريقية حمقة دراسية احتفااًل بالعيد الثالثين لمميثاق األفريق9 
 .2011أكتوبر  23و 22لحقوق اإلنسان والشعوب في بانجول، جامبيا، يومي 

فريقيا اجتماعًا أالمجتمعات األصمية في ن/اكسلبا ةعقدت مجموعة العمل المعني .10  
 .  2011أكتوبر  24و 23في بانجول، جامبيا، يومي 

افية مبادئ . أطمقت مجموعة العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثق11 
تنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الميثاق األفريقي والخطوط 
اإلرشادية لتقارير الدول األطراف حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

أكتوبر  25والثقافية بموجب الميثاق األفريقي، في بانجول، جامبيا، في 
2011 . 

ية ومعو اثنان من أعضاء مجموعة العمل  . شارك رئيس المجنة األفريقية12   ن ع م ال
بحقوق المسنين والمعوقين في اجتماع عقد في كيبتاون، جنوب أفريقيا، في  

 حول خقوق المسنين والمعوقين. 2011أكتوبر 
فريقيا أعمومات في ني بحرية التعبير والوصول إلى الم. عقد المقرر الخاص المع13   

القانون النموذج لمدول األعضاء في االتحاد  سمسمة من المشاورات حول مشروع
إلى  27األفريقي الخاص بالوصول إلى المعمومات: في مابوتو، موزمبيق، من 

أغسطس، في داكار، السنغال،  31إلى  28يونيو، في نيروبي، كينيا، من  29
 ، عمى التوالي.2011أكتوبر  12إلى  10من 

 

 بحث تقارير الدول
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قية التقارير الدورية لنيجيريا وتوجو وبوروندي. كما اعتمدت بحثت المجنة األفري. 13
وأرجأت بحث المالحظات الختامية  حول تقرير نيجيريا ختاميةالمالحظات ال

حول تقريري توجو وبوروندي إلى الدورة العادية الحادية والخمسين في انتظار 
 ألفريقية.تمقي معمومات إضافية من بوروندي وتوجو وفقًا لما طمبتو المجنة ا

. كما اعتمدت المجنة المالحظات الختامية حول التقريرين الدوريين لبوركينا فاسو 14
 وأوغندا التي كانت المجنة قد أرجأت بحثيا منذ الدورة التاسعة واألربعين.

 

 26التزام الدول األطراف بنص المادة 
دول األطراف . في ختام الدورة العادية الخمسين كان الوضع بالنسبة لتقديم ال14

 لمتقارير الدورية كاآلتي:
أ. الدول األطراف التي سممت تقاريرىا الدوروية في الموعد المحدد إجدى          

( دولة: بوتسوانا، بوركينا فاسو، الكاميرون، الكونغو برازافيل، 11عشرة )
، ناميبيا، رواندا شيوسجميورية الكونغو الديمقراطية، أثيوبيا، ليبيا، موري

 غندا. وأو 
 –( 1ب. الدول األطراف المتأخرة في تنفيذ التزاميا بالنسبة لتقرير دوري واحد )       

( دول: الجزائر، بنين، كينيا، مدغشقر، السودان، تنزانيا، زامبيا 8ثمان )
 وزيمبابوي.

( 6ست ) –( 2ج. الدول األطراف المتأخرة في تنفيذ التزاميا بالنسبة لتقريرين )      
يورية أفريقيا الوسطي، مصر، موريتانيا، سيشيل، جنوب افريقيا دول: جم
 وتونس.

ثالث  –( تقارير 3د. الدول األطراف المتأخرة في تنفيذ التزاميا بالنسبة لثالثة )      
 ( دول: السنغال، النيجر والجميورية الصحراوية العربية الديمقراطية.3)
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( تقارير 3سبة ألكثر من ثالثة )نالتزاميا باله. الدول األطراف المتأخرة في تنفبذ       
( دول: الراس األخضر، تشاد، اريتريا، جامبيا، غانا، جميورية 10عشر ) –

   مالي، موزمبيق وسوازيالند.غينيا، ليسوتو، 
( دولة: 11إحدى عشرة ) –الدول األطراف التي تقدم اي تقرير إلى المجنة و.       

تي، غينيا االستوائية، الجابون، غينيا بيساو، جزر القمر، كوت ديفوار، جيبو 
 ليبريا، مالوي، ساو تومي وبرانسيب، سيراليون والصومال.

 –ز. الدول األطراف التي تم بحث تقاريرىا الدورية خالل الدورة العادية الخمسين      
 ( دول: نيجيريا، توجو وبوروندي.3ثالث )

 –الدورية عمى المجنة األفريقية لمبحث ح. الدول األطراف المعروضة تقاريرىا      
 (: أنجوال.1دولة واحدة )

(: 1دولة واحدة ) –ط. الدولة الطرف التي لم يحن بعد تاريخ تقديم تقريرىا األولي      
 2011يوليو  9جنوب السودان، وىي الدولة التي حصمت عمى استقالليا في 

. 2011أغسطس  15وتم قبوليا رسميًا عضوًا في المجنة األفريقية في 
 .  2013وبالتالي يكون تقريرىا األولي مستحق التقديم عام 

 

 تقرير أمين المجنة
المجنة الدورة العادية الخمسين عممًا ، من بين جممة أمور  ةتقرير أمينأحاط . 15

أخرى، بالمسمئل اإلدارية وتمك الخاصة بالعاممين وبالتطورات التي استجدت 
 أإلى أن أوضاع العاممين قد طر  التقرير شارأنعقاد. و خالل فترة ما بين دور اال

عمييا تحسن طفيف ولكن يظل قائمًا أن المجنة تحتاج إلى عدد أكبر من 
التيا حاالنتباه إلى بعض مسائل حقوق اإلنسان التي تم إ ىاسترعكما  العاممين.

 طموب بحثيا من قبل المجنةى الضوء عمى مختمف المسائل المإلى المجنة وألق
واتخاذ قرارات في شأنيا، مثل ضرورة قيام المجنة بمراجعة طريقة تناول ومعالجة 
البالغات بغية التوصل إلى نيج أفضل. كما أحاط المجنة بأسباب عدم اعتماد 
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تقرير األنشطة التاسع والعشرين والثالثين خالل قمة االتحاد األفريقي، بما في 
 ذلك حجم تقارير األنشطة.  

 

 جنةبناء مقر لم
لمجنة مستمرة في متابعة ىذه المسألة مع الحكومة المضيفة ولكن دون إحراز أي ا .16

 تقدم حتى اآلن.
 

 بحث البالغات
( بالغًا، منيا ثالثة أحالتيا المحكمة 92. بحثت المجنة األفريقية اثنين وتسعين )17

 تم نظرىاكان سي ( بالغات لتقرير ما إذا3ثالثة ) وتم بحثاألفريقية إلى المجنة. 
( بالغات لتقرير 3ولكن تبين أنيا غير مستوفية لممتطمبات. كما فحصت ثالثة )

ما غذا كان ينطوي عمى السباب القانية إلقامة  ( لتحديد1المقبولية وبالغ واحد )
 . الدعوي

ليا أنيا تقتضي  ت( بالغات بعد أن ثب4. قررت المجنة األفريقية رفض أربعة )18
 . ىذه البالغات ىي:اجراءات تقاضي دقيقة

 سيزالوبوىل مويو مبوفو ضد زيمبابوي. – 350/07. البالغ رقم 1            
 سارة مواتنجا ضد زيمبابوي. – 352/07البالغ رقم . 2            
 منتدى المغتربين لزيمبابوي ضد زيمبابوي. – 358/08. البالغ رقم 3            
القانونيون والصحفيون لمدفاع عن حقوق  – 364/08البالغ رقم . 4           

 اإلنسان وحقوق المواطنة ضد أنجوال.
تم سحب بالغ واحد من جانب الشاكي ألن موضوع المسالة المعروضة عمى . 19

المجنة تم معالجتيا بواسطة المحكمة الدستورية في السودان، وىو تحديدًا البالغ 
 رفعت مكاوي ضد السودان. – 311/05رقم 
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( إلى الدورة القادمة، ويرجع السبب في ذلك 74إرجاء بحث أربعة وسبعين ) . تم20
االلتزام باإلجراءات بالنسبة لمعظميا لفشل أحد الطرفين أو االثنين معًا في 

 والمتطمبات.
 

 التقارير والوثائق
 ةقامت المجنة بمناقشة واعتماد التقارير التالية: التقريران المذان عرضيما المقرر . 21

إلى كل من  اميمتيحول بالسجون وظروف االعتقال في أفريقيا  ةالمعني ةاصالخ
تونس ونيجيريا؛ تقرير مجموعة العمل المعنية بالسكان/المجتمعات األصمية في 
أفريقيا عن زيارة تقصي الحقائق واالستعالم التي قامت بيا إلى كينيا؛ تقارير 

والدراسة حول مسألة عقوبة ميام التعزيز المشتركة إلى الجزائر والكاميرون 
 اإلعدام في أفريقيا.

 

 القرارات
عادة بناء آلياتيا الخاصة. 12اعتمدت المجنة اثني عشر ) .22 ( قرارًا تتعمق بتجديد وا 

كما اعتمدت قرارًا بشأن إعادة تشكيل عضوية لجنتيا االستشارية لشئون الميزانية 
قرار بشأن إنشاء مجموعة  إلى اعتماد والعاممين وتمديد مدة واليتيا باإلضافة

عمل لالتصاالت وتعيين األعضاء. باإلضافة إلى ذلك، اعتمدت المجنة القرارات 
التالية: قرار بشأن األوضاع العامة لحقوق اإلنسان في أفريقيا، قرار بشأن 
أوضاع المدافعين عن حقوق اإلنسان في أفريقيا وقرار بشأن حقوق السكان 

ق اتفاقية التراث العالمي واعتبار بحيرة بوجوريا أخد مواقف األصميين في سيا
   التراث العالمي. 

اضف إلى ما تقدم، اصدرت المجنة األفريقية بيانًا بشأن اختطاف ثالثة من . 23
العاممين في إحدى المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال المساعدة 

قد اعترف البيان بالدور الذي اإلنسانية من من مخيمات الالجئين الصحراويين، و 
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تضطمع بو منظمات المساعدات الدولية في التخفيف من وطأة أوضاع الالجئين 
 وطالب باإلفراج الفوري وغير المشروط عن الرىائن. 

 

 أوضاع حقوق اإلنسان والشعوب في القارة
إلى  . إن المعمومات المستقاة من ميام وبعثات التعزيز التي قام بيا أعضاء المجنة24

، التقارير الدورية لمدول األطراف التي تم بحثيا بواسطة المجنة، الدول األطراف
تقارير أنشطة األعضاء واآلليات الخاصة لمجنة خالل فترة ما بين دور االنعقاد 
وأيضًا من مداخالت الدول األعضاء خالل الدورة العادية الخمسين، قد كشفت 

في آن واحد تطورات إيجابية وأسباب  عن أن فترة الستة أشير األخيرة شيدت
 تدعو إلى القمق تتعمق بأوضاع حقوق اإلنسان في القارة . 

 التطورات اإليجابية)أ(  
اعتمد عدد من الدول تشريعات إلضفاء الطابع المحمي عمى الصكوك الدولية . 25

واإلقميمية لحقوق اإلنسان: فقد أصدرت السنغال قانونًا بإنشاء منصب المراقب 
لوطني لألماكن المحرومة من الحرية كآلية منع وطنية. وفي نيجريا تحول القرار ا

الخاص بحرية اإلعالم إلى قانون. وفي ليسوتو تمت التصديق عمى القرار 
. وعالوة عمى ذلك، أعدت نيجيريا 2011الخص بحماية الطفل ورفاىتو لعام 

في إطار الوالية وتوجو وناميبيا وأوغندا قوانين تنص عمى تجريم التعذيب 
 القضائية لدى كل من ىذه الدول.

كما أن ىناك عدد من الدول قام إما بالتصديق أو باالنضمام إلى العديد من . 26
الصكوك الدولية واإلقميمية لحقوق اإلنسان خالل فترة ما بين دور االنعقاد؛ فقد 

ابات والحوكمة، قامت غينيا وزمبيا بالتصديق المثاق األفريقي لمديمقراطية واالنتخ
وصادقت توجو عاى اتفاقية االتحاد األفريقي حول حماية ومساعدة النازحين 
داخميًا في أفريقيا، أما بنين فإنيا قامت بالتصديق عمى البروتوكول االختياري 
الثاني لالتفاقية الدولية حول الحقوق السياسية والمدنية، وانضمت تونس إلى 
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لى البروتوكول النظام األساسي لروما الخاص ب المحكمة الجنائية الدولية وا 
شكال المعاممة أو أاالختياري التفاقية األمم المتحدة المناىضة لمتعذيب وغيره من 

كما قامت دولتا الرأس األخضر  والميينة.المعاقبة الوحشية غير اإلنسانية 
  عقاد. وموريتانيا بالتوقيع عمى ىذا البروتوكول نفسو خالل فترة ما بين دور االن

عالوة عمى ما تقدم، أنشأت جنوب أفريقيا وحدة حماية الطفل داخل جيازىا . 27
الشرطي. وعجمت حكومة زيمبابوي بتنفيذ إجراءات شراء مبنى يكون مقرًا لمجنة 
حقوق اإلنسان لزيمبابوي كما نشر في الصحف القانون الخاص بالمسنين 

تم تخصيص موارد إضافية المنتظر مناقشتو في البرلمان. ومن حية أخرى، 
وجنوب افريقيا  لتحسين األوضاع في أماكن االعتقال في ممكمة سوازيالند
 وتونس، بينما أنشأت بوروندي المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.

، فقد أجريت انتخابات رئاسية تميزت بالطابع فيما يتعمق بحق المشاركة الشعبية. 28
(، ساو تومي وبرانسيب 2011سطس أغ 7السممي في كل من الرأس األخضر )

سبتمبر  20( وزيمبابوي )2011أكتوبر  9(، الكاميرون )2011أغسطس  7)
. 2011أكتوبر  11(. وفي ليبريا عقدت الجولة األولى لالنتخابات في 2011

اضف إلى ذلك، عقد تونس بنجاح االنتخابات التشريعية عقب الثورة الشعبية 
 ي. التونسية في مستيل العام الحال

بالسجون وأماكن  ةالمعني ةالخاص ةالمقرر  ت. خالل زيارة تعزيز إلى نيجيريا، أحيط29
االعتقال في أفريقيا بأنو عمى السنوات األربع األخيرة قامت الحكومة النيجيرية 

% من السجون الموجودة في أنحاء البالد، كما قامت 60بتجديد ما يزيد عمى 
أن البيئة التي يحتجز فييا ديدة لضمان ببناء بعض السجون والزنزانات الج

عمى إنشاء معاىد  ةالخاص ةالمقرر  تثنأالسجناء ال تنال من  إنسانيتيم. كما 
 بورستال إلعادة تأىيل المذنبين والخارجين عمى القانون من الشبان.
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المقررة المعنية بالسجون وأماكن االعتقال  سعدتخالل زيارة تعزيز إلى تونس،  .30
ا بالخطوات اليائمة التي حققتيا تونس لتحسين أوضاع اإلناث واألطفال في أفريقي

في السجون. كما أعربت المقررة الخاصة عن تقديرىا لحجم برامج التدريب 
مذنبين من اإلناث واألطفال في كافة أماكن وتنمية الميارات إلعادة تأىيل ال

في سجن الميدية وسجن  االعتقال التي شممتيا الزيارة. واشارة أيضًا غمى إلى أنو
ميسادين وسجن برج العامي وسجن مورناجيا لمنساء تتيح برامج اإلصالح التربوي 
لمسجناء بالحصول عمى مؤىالت أكاديمية أو مينية. وىنأت المقررة الخاصة 
تونس عمى توفيرىا فرص التعمم في السجون حيث أن ذلك النيج يعطى السجناء 

ضل لدى خروجيم من السجن من خالل الفرصة لكي ينعموا بمستقبل أف
    مساعدتيم عمى التزود بالمعارف المفيدة والعممية التي تكفل ليم االكتفاء الذاتي.

خالل زيارة تعزيز مشتركة إلى الجزائر، اشارت عدة ىميات خاصة لمجنة األفريقية . 31
إلى التحسن الذي طرأ عمى صعيد تمثل المرأة في بعض ىياكل الحوكمة، مثل 
البرلمان والحكوكة والمناصب األخرى لصنع القرار. عالوة عمى ذلك، الحظ 

سمسمة التدابير التي اتخذت عمى مدى السنوات القميمة الماضية إللغاء الوفد 
من  31القوانين التي تنطوي عمى تمييز ضد المرأة، وال سيما تعديل المادة 

رأة إلى جانب إنشاء لجنة الدستور والتي تكفل حاليًا المساواة بين الرجل والم
  لضمان تنفيذىا.

. أشادت المجنة األفريقية بإدراج األحكام التي تحظر التعذيب الواردة في كتيبات 32
التدريب لقوات الدفاع الشعبية األوغندية وتخفيف أحكام األعدام الصادرة ضد 

السجن مدى الحياة وفقًا لحكم المحكمة أحكام ب سجينًا إلى (60) ستين
 ستورية، في المالخظات الختامية حول التقرير الدوري لجميورية أوغندا. الد
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نشاء . 33 كما أثنت المجنة األفريقية عمى اعتماد القانون الخاص بحماية المعوقين وا 
آليات لتعزيز حقوقيم، في المالحظات الختامية حول التقرير الدوري لجميورية 

 بوركينا فاسو. 
 )ب( دواعي القمق

عمى الرغم من ىذه التطورات اإليجدابية، استمرت المجنة األفريقية في ولكن  .34
تسجيل وتمقي تقارير من مختمف أنحاء القارة تفيد بوجود ممارسات تنطوي عمى 

  انتياكات لحقوق اإلنسان.

. خالل فترة ما بين دور االنعقاد، تمقت المجنة تقارير وبالغات تزعم بتعرض 35
دافعين عن حقوق اإلنسان إلجراءات التوقيف واالعتقال المدنيين والصحفيين والم

، وتنفيذ أوامر االعتقال بدون محاكمة وممارسة التعذيب وأعمال التحرش التعسفي
نين الخاصة اقوق المرأة وخرق القو دافعين عن حقوق اإلنسان وانتياك حضد الم

  بحقوق األقميات، مثل المياجرين، في بعض الدول األطراف.
إلى ذلك، تمت اإلشارة تردي األوضاع داخل أماكن االعتقال في أفريقيا،  إضافة. 36

من ذلك عمى سبيل المثال اكتظاظ السجون بالنزالء وانتشار األمراض وسوء 
التغذية وأعمال التعذيب واألسموب غير اإلنساني لمعالجة السجناء والتعتقمين 

مر، فقد أعربت المقررة المحاكمة. وفي واقع األ التي تسبقوطول فترة االحتجاز 
الخاصة لشئون السجون وظروف االعتقال في أفريقيا عن قمقيا فيما يتعمق 
بتكدس السجناء في العديد السجون التي زارتيا خالل زيارة التعزيز التي قامت 

شّمم بيا وفد جميورية نيجيريا االتحادية في سياق حقيقة ، وىي بيا إلى نيجيريا
لرابع أمام الدورة العادية الخمسين لمجنة. وقد اعربت عرضو لتقريره الدوري ا

المقررة عن قمقيا بوجو خاص بشأن السجناء الذين ينتظرون في نيجيريا قرار 
المحكمة منذ ما يزيد عمى ثالث عشرة سنة. في ىذا الصدد، أوصت المقررة 

ثاق ( )أ( من المي1)7من الدستور النيجيري والمادة  35الخاصة االلتزام بالقسم 
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كفالن حق األشخاص في تقديميم لممحاكمة خالل فترة معقولة. األفريقي المذان ي
امية حول التقرير الدوري مجنة األفريقية في مالحظاتيا الختكما أشارت ال

لجميورية أوغندا إلى قمقيا حيال تعاظم عدد الوفيات خالل المشاجرات وكذلك 
 السجون بالنزالء. ظبانسبة الكتظا

لمجنة األفريقية قمق إزاء أوضاع النزاعات التي ال تزال مشتعمة في يسود ا .37
الصومال والتي تسببت في تفاقم المجاعة وأفضت غمى تعاظم تدفقات اليجرة 
نحو كينيا. أضف إلى ذلك، تم استرعاء انتباه المجنة األفريقية إلى التقارير التي 

د التي يتعرض ليا تكشف عن ممارسات القتل بدون مجاكمة والقمع واالضطيا
العمال األفريقيون المياجرون في ليبيا وكذلك أعمال القتل ضد المدنيين األبرياء 
خالل الحرب الميبية. كما استرعي اىتمام المجنة بخصوص األوضاع في جنوب 
كردفان ومنطقة البحر األزرق في السودان والناجمة عن نزوح السكان مع ما 

  صعيد حقوق اإلنسان. سببو ذلك من أوضاع خطيرة عمى 
. ال يزال الوصول إلى المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب مقيدًا بالعدد 38

المحدود لمتصديقات، وكذلك ممانعة الدول األطراف التي صادقت عمى البروتوكول 
صدار اإلعالن المطموب وفقًا لما تنص عميو المادة إفي المؤسس لممحكمة األفريقية 

لبروتوكول، بغية السماح لألفراد والمنظمات غير الحكومية بالوصول ( من ا6)34
 مباشرة إلى المحكمة األفريقية. 

ضفاء 39 . عالوة عمى ذلك، فإن المجنة األفريقية ينتابيا القمق إزاء بطء وتيرة تنفيذ وا 
الطابع المحمي عمى تمك الصكوك اإلقميمية والدولية لحقوق اإلنسان، التي تم المصادقة 

مييا من قبل الدول األطراف، مما يعرقل تنفيذ حقوق اإلنسان والشعوب في أرجاء ع
 القارة.
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 )ج(  تدخالت المجنة األفريقية
. اتخذت المجنة األفريقية عددًا من التدابير واإلجراءات، بما في ذلك ما يمي، ردًا 40

 عمى بعض التحديثات المشار إلييا آنفًا:
يقية باعتماد وتدشين المبادئ الخاصة بتنفيذ الحقوق . قامت المجنة األفر 1     

تقارير الدول األطراف طوط اإلرشادية لخاالقتصادية واالجتماعية والثقافية وال
حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إلرشاد وتوجيو جيود الدول 

اه والسكن األطراف الرامية إلى توفير الرعاية الصحية األساسية والتعميم والمي
 المناسب والغذاء وما إلى غير ذلك من االحتياجات األساسية لمواطنييا.

. نظمت المجنة األفريقية عددًا من الحمقات الدراسية وورش العمل لمتوعية 2     
واستضافت أنشطة أخرى في العديد من البمدان بالتعاون مع الدول األطراف 

لدراسية وورش العمل ىذه زيادة والشركاء اآلخرين. وقد استيدف الحمقات ا
الوعي العام وتمكين اصحاب المصمحة المعنيين بخصوص تعزيز وحماية 

 حقوق اإلنسان في القارة.
أوفدت المجنة األفريقية بعثات تعزيز إلى عدد من الدول األطراف ونظمت . 3     

حمقات نقاشية حول المسائل والتحديات التي تؤثر عمى تنفيذ الصكوك 
. كما التقت المجنة األفريقية مع السمطات مية والدولية لحقوق اإلنساناإلقمي

الحكومية وشاركت في حوار بناء ومتواصل بغية تحديد أفضل الممارسات 
وتقاسم التجارب وصياغة توصيات حول طرق ووسائل التصدي لمتحديات 
التي تواجو ىذه السمطات، وذلك بيدف تعزيز ودعم السياسات والبرامج 

عداد الجديد منيا. وخطط  العمل القائمة وا 
من الميثاق األفريقي، تمقت المجنة التقارير الدورية لمدول  62.  بموجب المادة 4    

األطراف حيث قامت ببحثيا. ولقد اجرت حوارًا بناًء مع سمطات تمك الدول 
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األطراف وصاغت توصيات مفيدة حول طرق ووسائل تعزيز وترسيخ ثقافة 
 إلنسان والحريات األساسية.احترام حقوق ا

جراءات المجنة، باعتماد  98قامت المجنة األفريقية، إعمااًل لمقاعدة .  5    من قواعد وا 
 تدابير مؤقتة حول أوضاع حقوق اإلنسان في جنوب كردفان.

.  اعتمدت المجنة األفريقية وآلياتيا الخاصة قرارات وأصدرت بيانات صحفية 6  
 اىتماميا طراف المعنية، بيدف زيادة ى الدول األوأرسمت نداءات عاجمة إل

التي  بشأن العديد من األوضاع التي تنطوي عمى انتياكات لحقوق اإلنسان
تدىور ًا حول صحفيًا بيان أخيطت عممًا بيا. فقد اصدرت، عمى سبيل المثال،

 ليبيا ومصر أدان، من بين جممة أمور أخرى،أوضاع حقوق اإلنسان في 
دعم الحقوق والحريات  ىذه الحكوماتضد المدنيين وناشد  العنفممارسات 

 األساسية وفقًا لما ينص عميو الميثاق األفريقي.
 

 تواريخ ومكان انعقاد الدورات القادمة
فبراير  21. قررت المجنة عقد دورة استثنائية في بانجول، جامبيا، في الفترة من 41
مايو في  2أبريل إلى  18خمسين من ، والدورة العادية الحادية وال2012مارس  1إلى 

  مكان يتم تحديده الحقًا.
 تقديم تقرير األنشطة الحادي والثالثين

من الميثاق األفريقي، تعرض المجنة األفريقية تقرير األنشطة  54. وفقًا لممادة 42
 الحادي والثالثين.

  
*************** 
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