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 المقدمة
يعد هذا التقرير تقرير األنشطة  الاطسدو لالعشطريل لة نط  األيريقيط  ل قطل   .1

 "(.CADHP""، اإلناسل لالشعلب )"الة ن  األيريقي "، "الة ن 
، 8002إلططططي مططططسيل  8002ر يغةططططت التقريططططر المتططططر  الممتططططد  مططططل دياططططم  .2

ليشططما األنشططة  التططت ت ققططا دونططسل الططدلر  اليسماطط  لاألر عططيل  المنعقططد  
  يت  سن لا،  سم يس. 8002مسيل  82إلي  31مل 

 المشاركة في الدورة 

 شسرك يت الدلر  العسدي  اليسما  لاألر عيل دعضسل الة ن  األيريقي  التسلت  يسنهم:. 1
 الرئيسة؛ سانجي ماسينونو، المملض  -

 كاترين دوب آتوكي؛ المملض  -

 موسى نجاري بيتاي؛  المملض -

 جانسو؛-ران آالبيني المملض  -

 سوياتا ماجا؛ المملض -

 مامبا ماليال؛ المملض -

 باهام توم موكيريا نياندوجا؛ المملض -

 كايينيسي زانوبا سيلفي؛ المملض -

 بانسي تالكوال؛ و المملض -

 يينج كام جون يينج سيك يوين. المملض -

 

 األحداث التي سبقت انعقاد الدورة 
. شسرك دعضسل الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناطسل لالشطعلب لالعطسمةيل ييهطس،  سلتعطسلل 4

مع منظمسا  قل  اإلناسل األيرى يطت اةاطة  مطل األنشطة  التطت نظمطا   طا دل 
 عةي هسمش الدلر ،  مس يت ذلك اآلتت: 

ه مديريط  النطلع ات تمطسعت ا تمسع مشترك نظمتط، 8002مسيل  6إلي  5. مل  3
لالت ططططسد األيريقططططت ل بلمطططط   سم يططططس ت ططططا ماططططمي "ا تمططططسع ي ططططرال اتت ططططسد 



األيريقطططت  طططلا لضطططع تطططرليال لتنميطططذ اإلعطططالل الراطططمت  طططلا الماطططسلا   طططيل 
 ؛8080-8030ال نايل يت ديريقيس لالعقد األيريقت لةمرد  

د األيريقطططت ، مشطططسلراا مطططع يريططط  مملضطططي  اتت طططس8002مطططسيل  2إلطططي  2. مطططل 8
 مةيلل يلرل،  سن لا،  سم يس؛ 55تنسللا الط 

مططا  ططلا الاططبسل الططلةنييل ، ا تمططسع م ملعطط  الع8002مططسيل  2إلططي  2. مططل 1
 ؛األصةييل

، لرشطط  عمططا لالعتمططسد نظمهططس مربطط   قططل  8002مططسيل  33إلططي  30مططل .  4
اإلناطططسل   سمعططط   ريتلريطططس تعتمطططسد ال  ططط  الطططذم دعطططد دايطططا إةطططسر المشطططرلع 

 الة نطط  األيريقيطط  ل قططل  اإلناططسل لالشططعلب/لمشططترك لمنظمطط  العمططا الدللي ا
 ططططلا األ بططططسم الداططططتلري  لالتشططططريعي  لاإلداريطططط  اليسصطططط    قططططل  الشططططعلب 

 يت ديريقيس؛ لال مسعسا األصةي 
، منتطططططدى نظمطططططه المربططططط  األيريقطططططت لدرااطططططسا 8002مطططططسيل  33إلطططططي  2. مطططططل 5

 الديمقراةي  ل قل  اإلناسل؛
، ا تمططططسع الة نطططط  األيريقيطططط  ل قططططل  اإلناططططسل لالشططططعلب مططططع 8002يل مطططس 38. 6

الة نطط  األمريبيطط  نظمططه مربطط   قططل  اإلناططسل  سلتعططسلل مططع الة نطط  األيريقيطط  
 ل قل  اإلناسل لالشعلب؛

، منس شطططط   ططططلا م بمطططط  ال طططط الاا الدلليطططط  نظمهططططس اتت ططططسد 8002مططططسيل  35. 2
 الدللت ل قل  اإلناسل؛

ريططر مططل   عرضططته مططدير  مديريطط  النططلع ات تمططسعت يططت ، تق8002مططسيل  36. 2
 اتت سد األيريقت.

 

 جدول أعمال الدورة
لدريطط   هططذا  8002مططسيل  31اعتمططد  ططدلا دعمططسا الططدلر  اليسماطط  لاألر عططيل يططت . 5

 1الملحق التقرير يت 
 



 مراسم االفتتاح
اًل عل ممو 333 مشسربًس،  مس يت ذلك 136 ضر الدلر  اليسما  لاألر عيل . 6

دلل  ةرف يت الميوس  األيريقت ل قل  اإلناسل لالشعلب )الميوس  األيريقت(،  11
مموةيل عل منظمسا دللي   30مؤااسا ل قل  اإلناسل،  2ممواًل عل  35

. ) مس هل عدد منظم  غير  بلمي  ديريقي  لدللي  315ممواًل عل  320ل بلمي ، 
  بلمي ؟(. منظمسا 30مموةت المنظمسا ال بلمي ؟ ها هل 

 

 . ت د  يت ال ةا  اتيتتس ي  األشيسص التسلي  دامسؤهم:2
 . رئيو الة ن  األيريقي ،  لاتيو اسن ت ممساينلنل ملنس نال؛3   
. الايد لادم  ل شيخ، مموا  مهلري  تلنو  سام الدلا األعضسل يت 8   

 اتت سد األيريقت؛
لش ب  المؤااسا األيريقي  . الدبتلر  ية سر اي يهل ل المدير التنميذم 1   

 ااسا اللةني  ل قل  اإلناسل؛ل قل  اإلناسل،  سام المؤ 
. الايد   نس يلاتر المدير التنميذم لةمرب  األيريقت لدرااسا 4   

 اسل،  سام المنظمسا غير ال بلمي ؛الديمقراةي  ل قل  اإلن
تير القسنلنت . اعسد  الايد   لا  سه القسئم  أعمسا الم سمت العسم لالابر 5   

ل مهلري   سم يس،  سام معسلت المدعت العسم لل ير  العدا ل مهلري  
  سم يس الايد  مسرم اسل ييردلو. 

 

 وضع حقوق اإلنسان في أفريقيا
ااتمعا ال ةا  اتيتتس ي  إلي بةمسا دلقسهس مموةلل عل الدلا التسلي : ال  ائر، . 2

ديملار، مصر، دلغندا، الالدال، لي يس،  لربينس يسال، ني يريس، مسلت، بلا 
الا يالند، تلنو ل يم س لم،  لا دلضسع  قل  اإلناسل يت دللهم. يتضمل 
تقرير الدلر  العسدي  اليسما  لاألر عيل لة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل 

 لالشعلب مل  ًا لنص تةك البةمسا.
سئا المتصة  . ت د  مموةل المنظمسا ال بلمي  لالدللي   لا العديد مل الما2

مع الة ن  األيريقي   لال س   إلي ملاصة  التعسلل  قل  اإلناسل يت القسر ، 



ل قل  اإلناسل لالشعلب لضمسل ماتلى ديضا لتع ي  ل مسي   قل  
اإلناسل. ل د شمةا  سئم  المموةيل مديري  المرد  لالنلع ات تمسعت لالتنمي  يت 

لألميل العسم لألمم المت د  لرئيو مملضي  اتت سد األيريقت، المموا اليسص 
مبتب األمم المت د  لغرب ديريقيس، المنظم  الدللي  لةمرانبملني ، الة ن  الدللي  

  األ مر لالة ن  األمريبي  ل قل  اإلناسل.لةصةيب 
( منظم  غير  بلمي   سصة  عةي صم  41. بمس دلقي مموةل وال  لدر عيل )30

قل  اإلناسل لالشعلب بةمسا دارا  لا هذا مرا ب لدم الة ن  األيريقي  ل 
 ال ند اليسص  ألضسع  قل  اإلناسل يت ديريقيس. 

 

التعاون والعالقة مع المؤسسات والمنظمات عير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق 
 اإلنسان

.     الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب ااتمسراا مقدم  مل اونتت 33
ر  بلمي   شأل ةةب ال صلا عةي صم  مرا ب، بمس ( منظم  غي38عشر  )

ًً لقرار ( منظم  غير  بلمي  ل 33من ا صم  مرا ب إل دى عشر  )  3222يقَس
 لا معسيير منح صم  مرا ب لالتمتع  هس لةمنظمسا غير ال بلمي  العسمة  يت 

. ييمس يةت  يسل ACHPR/Res.33 (XXV) 99 م سا  قل  اإلناسل لالشعلب،
 ر ال بلمي  التت من ا صم  مرا ب: سلمنظمسا غي

 . ش ب  العما الدللي  لغذال الملاليد، الا يالند؛3     
 . شرب   سنلل تن سنيقس، تن انيس؛8     
 ، الواليات المتحدة؛Plan International. شرب   الل انترنسشيلنسا 1     

 مرب  الدرااسا الم تمعي ، الالدال؛. 4       
 ني يريس؛ . مؤاا  بةيل،5     
  قل  اإلناسل، تل ل؛ل. غرب ديريقيس 6    
. صلا مل ت صلا لهم مل د ا  قل  اإلناسل،  مهلري  البلنغل 2    

 الديمقراةي ؛ 
 ،  مهلري  البلنغل الديمقراةي ؛األ ةيسامرب  مصس    . 2    
، Associacao Direitos Humanos em Rede.  معي   قل  اإلناسل 2    



 ال را يا؛
المات عديل  دل المقرال ري  التع ير لا ترام األشيسص . اتت سد مل د ا 30  

 البسميرلل؛(، ALTERNATIVE Cameroon) البسميرلل يت ا تمسعيسً 
 . م ملع  اليدمسا ال  وي  لالتنملي ، تن انيس؛33  

 

ل ذلك يصا إ مسلت عدد المنظمسا غير ال بلمي  ال سصة  عةي صم  مرا ب . 38
  (؛202أربعمائة واثنتين )إلي ة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب لدى ال

إر سل تة ي  صم  مرا ب الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب .  ررا 31
عةي لا د  مل المنظمسا غير ال بلمي ، هت ت ديدًا ائتالف األيريقيسا الشلاذ 

 ، مع تعةي    وهس لمشرلع  نايًس المل لد يت  نلب ديريقيس إلي الدلر  القسدم
 لويق   لا  قل  يئسا الشذلذ ال نات مل اإلنس  لالذبلر.

الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل . دونسل الدلر  اليسما  لاألر عيل، لم تتة  34
مل دم مؤاا  لةني   دم ةةب لة صلا عةي صم  عضل منتابلالشعلب 

ا عةي صم  عضل ل قل  اإلناسل. ل د لصا عدد هذه المؤااسا ال سص
إلي لا د  لعشريل  الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلبلدم منتاب 

(83.)  
 
 

 تقارير الدول
 دما با مل  مهلري  ملريشيلو ل مهلري  دلغندا ل مهلري   نيل تقسريرهس . 35

الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب التت   وتهس لاعتمدا الدلري  إلي 
 نهسئي  اليسص   با منهس.المال ظسا ال

 



أنشطة أعضاء اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في فترة ما بين 
 انعقاد الدورات

 

.  دم رئيو لدعضسل الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب تقسرير  لا 36
 8002يت نليم ر  44األنشة  التت  سملا  هس يالا يتر  مس  يل انعقسد الدلر  الط 

. غةا التقسرير األنشة  التت  سملا  هس  صمتهم 8002يت مسيل  45لدلر  الط لا
دعضسل يت الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب لبمقرريل يسصيل ل/دل 

 بأعضسل يت آليسا يسص . تموةا هذه األنشة  يت اآلتت: 
 

 المفوضة سانجي مماسينونو موناجنج***
 

را،  دعل  مل معسلت  رنسرد بلشنر ل ير  ض 8002ديام ر  38إلي  2. مل 32
اليسر ي  المرنات،  ةق  درااي   منسا   مرلر اتلل عسمًس عةي صدلر 
اإلعالل العسلمت ل قل  اإلناسل.  دما  هذه المنسا   لر   عما  لا مهم  

 الة ن  األيريقي .
 

،  ضرا مع المملض  بستريل دلب آتل بت 8002مسرو  84إلي  81. مل 32
اةاة  مل ، Chatham House ل مبتب الشئلل اليسر ي  لالبلمنلل  ل دعل  م

. ااتهديا األ دا  إضمسل األ دا  يت لندل  لا  قل  اإلناسل يت ديريقيس
 ري  عةي مالمح الم بم  األيريقت لةر  تشغيةهس لالعال   التبسمةي  مع 

 تمع المدنت الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب لال رلمسل األيريقت لالم
لالمنظمسا المتعدد  ال نايسا، موا األمم المت د  لاتت سد األلرل ت. ل د 
 سما لر   عما  لا العال    يل الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب 

 لالم بم  األيريقي  لم بم  العدا ل قل  اإلناسل النسشئ .
 

اتونسئي  لة ن  األيريقي  ، ترداا الدلر  ات8002د ريا  1مسرو إلي  10. مل 32
 يرىد ماسئا ل قل  اإلناسل لالشعلب يت  سن لا،  سم يس، ل   ، مل  يل

 المعةق .، ال الغسا لالتقسرير عس ة 
،  ضرا مؤتمرًا يت  ريتلريس،  نلب ديريقيس،  دعل  مل 8002د ريا  6. يت 80



التغيير يت الة ن  الدللي  لةقسنلنييل.  دما يت المؤتمر لر   عما معنلن : "
نملذج مبسي   اإلرهسب: ها ال بلمسا األيريقي  عةي ااتعداد لدعم ايسد  

 القسنلل؟".
، شسربا يت  عض األنشة  منتدى المنظمسا 8002مسيل  33إلي  2مل  .83

غير ال بلمي  التت ا قا انعقسد الدلر  اليسما  لاألر عيل لة ن  األيريقي  
 ل قل  اإلناسل لالشعلب، يت  سن لا.

، ترداا يت  سن لا ا تمسعًس نظمه مرب   قل  8002مسيل  33إلي  30. مل 88
اإلناسل   سمع   ريتلريس تعتمسد نتسئال ال    الذم دعد دايا إةسر المشرلع 

الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب  المشترك  يل منظم  العما الدللي /
الابسل ليسص    قل   لا األ بسم الداتلري  لالتشريعي  لاإلداري  ا

 لال مسعسا اللةني  األصةي  يت ديريقيس.
، شسربا يت ا تمسع نظمه مرب   قل  اإلناسل   ريتلريس 8002مسيل  38يت . 81

ل ضره ليد مل الة ن  األمريبي  لالة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب. 
ي  تمهم بسل الهدف مل ات تمسع ت سدا األيبسر لالممسراسا ال يد  لتع  

المؤااتيل. بمس     ات تمسع العال   التبسمةي   يل الة ن  األيريقي  ل قل  
اإلناسل لالشعلب لالم بم  األيريقي  ل يل الة ن  األمريبي  لالم بم  

 األمريبي . 
 شأل تعةي  إ سل  الشبلم إلي الة ن   . ل ها نداًل مبتل ًس إلي  بلم  ايشيا84

  لالشعلب األيريقي  ل قل  اإلناسل
. بمس دصدرا  يسنًس ص ميًس تنسلا التغيير غير الداتلرم لنظسم ال بم يت 55

 ل وا ال بلم  ال ديد  عةي ضمسل  مسي   قل  اإلناسل. مدغشقر
شطرايًس شطسماًل عةطي رئياط  الة نط   ليطراعالل  عةي مس تقطدم، . 86 إرشطسدًا لةايساطسا لار

الا يتططر  مططس  ططيل يططلدمسنتهططس  علبالة نطط  األيريقيطط  ل قططل  اإلناططسل لالشطط دنشططة 
 الدلراا. 

 



 المفوضة كاترين دوب آتوكي***
 مملض    صمتهس دنشة
،  ضططرا مططؤتمرًا يططت بلتلنططل،  مهلريطط   نططيل، 8002ي رايططر  34إلططي  33. مططل 82

ااتضسيته اإليبلاو. ااتهدف المطؤتمر دعطم المبساطب النست ط  عطل إنشطسل شط ب  
يت غرب ديريقيطس.  طدما لر ط  عمطا عنلانهطس لةمؤااسا اللةني  ل قل  اإلناسل 

 سلطط   قططل  اإلناططسل يططت غططرب ديريقيططس، ديطط   ططرج". اططةةا هططذه اللر طط  الضططلل "
ااطتنسدًا ااساطًس إلطي  عةي األلضسع القةري  ييمس يتعة   سنتهسبسا  قل  اإلناطسل

العديد مطل المؤشطراا المنصطلص عةيهطس يطت  رلتلبطلا اإليبطلاو  طلا ال لبمط  
ميوططططس  األيريقططططت. ل ططططد د صططططت التعططططذيب  لالمعسمةطططط  الل شططططي  غيططططر الرشططططيد  لال

 اإلناسني  لالمهين  يت الصدار  مل انتهسبسا ال قل  يت اإل ةيم المرعت.
، شطططسربا  صطططمتهس مملضططط  لشطططؤلل الاطططلدال يطططت  رنطططسمال 8002مطططسرو  1يطططت . 82

لةتةيم يططططططلل الططططططلةنت يططططططت د ل ططططططس، ني يريططططططس،  ططططططلا القضططططططي  المتعةقطططططط   سلاططططططلدال 
أل رى  قطططرار تل يطططف الطططرئيو ال شطططير. ل طططد دتطططسم لهطططس ذلطططك المرصططط  لمنس شططط  ل طططس

لتنطططسلا الماطططسئا  الة نططط  األيريقيططط  ل قطططل  اإلناطططسل لالشطططعلب اآلليطططسا اليسصططط 
 المتصة   ألضسع  قل  اإلناسل يت الالدال. 

،  ضططرا لرشطط  عمططا  ططدعل  مططل ل نطط  العمططا 8002مططسرو  32إلططي  32. مططل 82
يططد  يططت ني ريططس ل ططدما لر طط  عمططا عنلانهططس ييططرلو نقططص للتيطط  بططل ت  ططلا اإل

 المنسع  ال شري /اإليد  ل قل  اإلناسل".
الة نطط  األيريقيطط  ل قططل  ،  ضططرا مططع رئياطط  8002مططسرو  84إلططي  81. مططل 10

اإلناططسل لالشططعلب اةاططة  مططل األ ططدا  يططت لنططدل، الممةبطط  المت ططد ،  نططسل عةططي 
 . Chatham House ل دعل  مبتب الشئلل اليسر ي  لالبلمنلل 

،  ضططططرا الططططدلر  اتاططططتونسئي  الاسداطططط  8002د ريططططا  1مططططسرو إلططططي  10. مططططل 13
 المعقلد  يت  سن لا،  سم يس.

 



 دنشة   صمته رئياًس لة ن  المتس ع   لا اليةلة اإلرشسدي  ل  ير  رل يل
، شسربا مطع نسئطب رئطيو ل نط  المتس عط   طلا 8002ديام ر  32إلي  35. مل 18

إلرشططسدي  ل  يططر  رل ططيل يططت تططدريب نظمتططه منظمططسا الم تمططع المططدنت اليةططلة ا
يطت لا طسدل ل،  لربينطس يساطل. بطسل  تنميذ اليةطلة اإلرشطسدي  ل  يطر  رل طيل  لا

يططت اةاططة  مططل الططدلراا التدري يطط  نظمتهططس  معيطط  منططع هططذا ات تمططسع هططل الوسلطط  
ل، يسصطط  التعططذيب. ل ططدما عططد  عططرلض  ططلا النظططسم األيريقططت ل قططل  اإلناططس

ييمططططس يتعةطططط   سلتعططططذيب. يططططت يتططططسم  يسرتططططه، التقططططي ليططططد ل نطططط  متس عطططط  اليةططططلة 
 طططل ير  قططططل   FIACATاإلرشطططسدي  ل  يطططر  رل ططططيل مطططع  معيطططط  منطططع التعططططذيب ل

 اإلناسل يت  لربينس يسال. 

،  ضطططرا لرشططط  عمطططا نظمتهطططس منظمططط  إعطططسد  8002ينطططسير  82إلطططي  86. مطططل 11
 Prisoners Rehabilitation andيسهططط  العمطططا مطططل د طططا الر ل  سلتأهيطططا الاططط ن

Welfare Action (PRAWA)   يت اينل ل، ني يريس. اعا لرشط  العمطا إلطي تع يط
دهمي  الت قي  لالتلوي  لمنع التعذيب. ليسة ا لرش  العمطا ل طدما الم يطد مطل 

 لتنميذهس ن ل منع التعذيب. لرل يل آيالندالتلضيح  شأل اليةلة اإلرشسدي  
، ترداطططا  ةاططط  ااطططتمسع عسمططط   طططلا ت طططسل اا 8002ينطططسير  82 إلطططي 82مطططل . 14

الشرة  يت مدين  اي سدال  ني يريس، نظمتهس ش ب  إصالم الشرة ، منظمط  غيطر 
لعططرض دنشططة  الشططرة  يططت ني يريططس.   لمتس عطط  بلميطط  تعمططا يططت م ططسا مرا  طط  

 قططل  اإلناططسل  سا ضططدشططبسا اتنتهسبططدضطط سيس ميتةططف عةططي ال ةاطط  عططدد مططل 
عسنلا عةي يطد الشطرة  دونطسل اعتقطسلهم يطت ظطا ظطرلف  ساطي . لبطسل هطذه  لالذيل

ال ةاططط  يرصططط  ملاتيططط  لعطططرض ديعطططسا الشطططرة  التطططت تمطططسرو عطططسد  لرال األ طططلاب 
 المغةق .

بمططس عقططدا شطط ب  إصططالم الشططرة   ةاططسا ااططتمسع ممسوةطط  يططت اونتططيل ديططريتيل  .15
تاطططتمسع التطططت مطططل مطططدل ني ريطططس، ل ضطططرا المملضططط  بطططستريل لترداطططا  ةاططط  ا

 .  8002ي راير  32ل 32عقدا يت د ل س يلمت 
، شطططسربا يطططت لرشططط  عمطططا لمطططد  يطططلم لا طططد يطططت د ل طططس، 8002د ريطططا  82. يطططت 16

ني يريططططس،  ططططلا "تهديططططد اتغتصططططسب يططططت الم تمططططع". لتططططم التأبيططططد عةططططي دل عططططدم 



لة هططلد الراميطط  إلططي ضطط ة إيصططسم الضطط سيس عططل ال قططسئ  هططل الت ططدم الرئياططت 
ليطططرا لرشططط  العمطططا المرصططط  لتعةطططيم المشطططسربيل مل طططف   يل لمعطططس  تهم. سلمغتصططط

الميوس  األيريقت مل اتغتصسب الذم يشبا د د دنلاع التعذيب لدهمي  اليةطلة 
 اإلرشسدي  لرل يل ايالند لمنع التعذيب.

.  ماططططسند  مططططل م ةططططو األمططططم المت ططططد  ل قططططل  اإلناططططسل، ااططططتبمةا ل نطططط  متس عطططط  12
رل يل آيالنططد ل معيطط  منططع التعططذيب نشططر بتيططب لةماططتيدم اليةططلة اإلرشططسدي  لطط

معططرلف  ساططم "الططدليا العمةططت لتنميططذ اليةططلة اإلرشططسدي  لططرل يل آيالنططد". هططدف 
البتيططططب ت ليططططد العنسصططططر المسعةطططط  اللةنيطططط   سلمنططططسهال المقتر طططط  لتنميططططذ اليةططططلة 

 اإلرشسدي  لرل يل آيالند.
 

 المملض ملاي ن سرم  يتسف***
 لضدنشة   صمته مم

 10 ضر الدلر  اتاتونسئي  الاسدا  لة ن  األيريقيط  يطت  طسن لا،  سم يطسل مطل  .12
 . 8002د ريا 1مسرو إلي 

،  ضطططر الطططدلر  العسشطططر  لم ةطططو  قطططل  8002. يطططت األاططط لع الوسلططط  مطططل مطططسرو 12
اإلناططططسل التططططس ع لألمططططم المت ططططد  يططططت  نيططططف، الياططططرا. بمططططس ا تمططططع مططططع اططططعسد  

 هت رئيو الدلر  العسشر  لم ةو  قل  اإلناسل.الدبتلر مسرتسل يلهلملا 
بمططس ا تمططع  سلاططيد اططبلا بسم يططا مناطط  ل ططد  ديريقيططس،  اططم العمةيططسا الميدانيطط  . 40

لالتعططسلل المنططت،  مبتططب الممططلض الاططسمت لألمططم المت ططد  ل قططل  اإلناططسل. دونططسل 
ع هذا ات تمطسع نطس ش الةريطسل، مطل  طيل ماطسئا ديطرى، تعطسلل األمطم المت طد  مط

ات سد األيريقت مل يالا مموةهس اإل ةيمت يت ديريقيس  شأل  رار  لا ااطتراتي ي  
ل قل  اإلناسل. هذا القرار تما  دللته   يط  تطتم الملايقط  عةيطه    ةطلا نهسيط  

 العسم ال سلت.
. لا تمع مع رئيو الم ملعسا الم لري  عةي صعيد منظمسا العسمة  مع الة نط  43

اطسل لالشطعلب. يطت دونطسل ات تمطسع نطس ش ال سن طسل التعطسلل األيريقي  ل قطل  اإلن
  يل األمم المت د  لالة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب.



،  ضططططر لرشطططط  عمططططا تعتمططططسد تقريططططر المشططططرلع 8002مططططسيل  33إا  30. مططططل 48
المشططترك  ططيل منظمطط  العمططا الدللي /الة نطط  األيريقيطط  ل قططل  اإلناططسل لالشططعلب 

 طلا ال مسيط  الداطتلري  لالتشطريعي  عةطي وطال  اطنلاا مطل ال  ط  الذم اشطتما 
 دلل  ديريقي . 84لةابسل األصةييل يت 

الة نطط  األيريقيط  ل قططل  اإلناططسل  طيل  ، شطسرك يططت ا تمطسع8002مططسيل  38. يطت 41
 لالشعلب لالة ن  األمريبي  ل قل  اإلناسل.

 

 عسا األصةي  يت ديريقيساًس لم ملع  العما  لا الابسل/الم تميدنشة   صمته رئ
 

مطع الطدبتلر ميالبطل  8002دياطم ر  5إلطي  3.  سم  مهم   ةري  إلي رلاندا مطل 44
ني ينططت الي يططر عضططل م ملعطط  العمططا بمططس عسلنططه الاططيد يرناططيو ن ططسرهلد يم 

 الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب.مل دمسن  
يطت  8002مطسيل  2إلطي  2مطل  تردو ات تمسع الدلرم لم ملع  العما المعقلد .45

 طسن لا،  سم يطس، لمنس شط  األنشططة  التطت تطم القيطسم  هططس يطالا يتطر  الاطت  األشططهر 
 ييمس  يل الدلراا لالتيةية لألنشة  الماتق ة  لةم ملع .  

 

 
 المملض  رال آت ينت  سنال***

 دنشة   صمتهس مملض  
ا عط  عشطر  طلا العنطف ، شسربا يطت ال مةط  الاطنلي  الر 8002نليم ر  82يت . 46

القسئم عةي النلع ات تمسعت. لبسل ملضلع هذه ال مة  الانلي  "العنف الم ةطت 
لآوسره". ل د عرضا  يسنطًس تمصطيةيًس عطل العنطف القطسئم عةطي النطلع ات تمطسعت يطت 

  نيل.
إلططي  5لمطل  8002دياطم ر  80إلطي  34لمطل  8002دياطمير  2إلطي  5. مطل 42

عطرض لتعضطيد مي انيط  الة نط  األيريقيط  ل قطل   ، شسربا يت8002ينسير  35
 ، يت دديو د س س، إويل يس.8002اإلناسل لالشعلب لعسم 

، شطسربا يطت ا تمطسع متس عط  شط ب  المؤااططسا 8002ي رايطر  34إلطي  38. مطل 42
 اللةني  ل قل  اإلناسل يت دلا اإليبلاو.



تلنطططل،  نطططيل، ،  ضطططرا ا تمسعطططًس دلليطططًس يطططت بل 8002ي رايطططر  85إلطططي  81. مطططل 42
ع س طططلا ملضطططلع: "ال لبمططط  الرشطططيد ، الماطططسلل  لالماطططؤللي ". نظطططم هطططذا ات تمططط

لال يططططس  اليلميطططط  لتططططللي الصططططندل  معهططططد  قططططل  اإلناططططسل لتع يطططط  الديمقراةيطططط  
 اإلنمسئت لألمم المت د  مهم  تمليةه.

،  ضطططططرا  ةاططططط  عمطططططا مطططططع الة نططططط  العةيطططططس لة لبمططططط  8002ي رايطططططر  86. يطططططت 50
 نططيل. لبططسل الهططدف الرئياططت لهططذا ات تمططسع إراططسل اتصططستا مططع  ال مسعيطط  يططت

 هذه الهيئ  لملاصة  ال لار  لا  قل  اإلناسل يت  نيل.
،  ضططططرا  ةقطططط  درااططططي  إ ةيميطططط   ططططلا  قططططل  8002مططططسرو  6عةططططي  4. مططططل 53

اإلناسل لة رلمسنييل األيريقييل المرانبملل. اشترك يت تنظطيم هطذه ال ةقط  الدرااطي  
ل رلمططططسنت الططططدللت لالمملضططططي  العةيططططس لألمططططم المت ططططد  ل قططططل  اإلناططططسل اتت ططططسد ا

لال رلمططسل ال ططس لنت. بططسل ملضططلعهس: " تع يطط  التعططسلل عةططي الماططتلى اإل ةيمططت 
  يل ال رلمسنسا لاأل ه   المعني    قل  اإلناسل". 

،  ضطرا لرشط  عمطا ملالمط  لاعتمطسد الدرااط  8002مطسرو  88إلطي  32. مل 58
عةططططي ماططططتلى النططططلع ات تمططططسعت ت ديططططد األ بططططسم التميي يطططط  الم ططططدد  الت ةيةيطططط  ل

لالتمطططسلا لاتيتاليطططسا يطططت الماطططسلا   طططيل ال ناطططيل يطططت القطططلانيل اللةنيططط  لةطططدلا 
دعضططسل اإليبططلاو. نظططم لرشطط  العمططا هططذه مربطط  النططلع ات تمططسعت يططت  ططسن لا، 

مطططل مربططط    سم يططس تعتمطططسد تقططسرير الدرااططط  التطططت دعططدهس ي طططرال لةنيطططلل  تبةيططف
 .8002النلع ات تمسعت مل نليم ر  تي ديام ر 

،  ضططططرا الططططدلر  اتاططططتونسئي  الاسداطططط  8002د ريططططا  1مططططسرو إلططططي  10. مططططل 51
 الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب يت  سن لا،  سم يس.

، شطططسربا يطططت منتطططدى المنظمطططسا غيطططر ال بلميططط  8002مطططسيل  33إلطططي  2. مطططل 54
ااطسا الديمقراةيط  ل قطل  اإلناطسل. لعةطي هطسمش المنتطدى، الذم نظمه مرب  در 

 شسربا يت  ةا  عما نظمهس مرب   قل  اإلناسل   سمع   ريتلريس.
، شططططسربا يطططت ا تمططططسع مموةططططت الة نططط  األمريبيطططط  ل قططططل  8002مططططسيل  38. يطططت 55

اإلناطططسل. بطططسل الهطططدف مطططل ات تمطططسع إ سةططط  دعضطططسل الة نططط  األيريقيططط  ل قطططل  
ب لدمسنتهطططططس  مهمططططط  لنظطططططسم تشطططططغيا الة نططططط  األمريبيططططط  ل قطططططل  اإلناطططططسل لالشطططططعل 



 اإلناسل. 
 

  صمتهس عضلًا يت نقة  اتتصسا  لا األشيسص المانيل  دنشة

. عةي هسمش الدلر  اتاتونسئي  الاسدا  شسربا يت العمطا الميطدانت المطؤدم إلطي 56
ييطنال لألشيسص المانيل لاألشيسص المعس يل يطت ديريقيطس. لمطع الممطلض إنشسل 

اططيك يططليل لمططل يططالا مل ططع الة نطط  األيريقيطط  ل قططل  اإلناططسل لالشططعلب عةططي 
شططط ب  اإلنترنطططا نظمطططس إعالنطططًس يةةطططب مطططال ااطططتمسراا مطططل الي طططرال الطططراغ يل يطططت 
اتنضطططمسم إلطططي عضطططلي  م ملعططط  العمطططا المقتر ططط ، لتطططم  سلمعطططا تةقطططت عطططدد مطططل 

لالشططططعلب دونططططسل اتاطططتمسراا لعرضططططا عةطططي الة نطططط  األيريقيططط  ل قططططل  اإلناطططسل 
 دلرتهس اليسما  لاألر عيل ل  وهس لاعتمسدهس. 

 

 دنشة   صمتهس مقرر يسص  شأل المدايعيل عل  قل  اإلناسل
، نظمطططا يلمططًس لة ططلار الطططلةنت  ستشططتراك مططع اتت طططسد 8002دياططم ر  30. يططت 52

ال نينت لة   يت التنميط   تمليطا مطل م طسدر  الم تمطع المنمطتح لغطرب ديريقيطس. ل طد 
ت قطططط  هططططذا النشططططسة يططططت إةططططسر المر ةطططط  الوسنيطططط  لةمشططططرلع الططططذم دةةطططط   منساطططط   

 ان  عةي صدلر اإلعالل العسلمت ل قل  اإلناسل. 60ات تمسا  ذبرم مرلر 
هططذه المنساطط  ، نشططرا إعالنططًس مشططتربًس مططع اآلليططسا األيططرى الماططؤلل  عططل تع يطط   . 52

)األمطم المت طد ، اتت طسد  ل مسي   قل  اإلناسل اليسص   سلمدايعيل عل ال قل 
 لالة ن  األمريبي  ل قل  اإلناسل(. األلرل ت

،  ضططططرا لرشطططط  عمططططا نظمتهططططس ل نطططط   قططططل  8002ينططططسير  84إلططططي  83. مططططل 52
اإلناسل لةشلاذ  نايًس مل ال نايل يت بي تسلل،  نلب ديريقيس. بسل الهطدف مطل 

  نايًس يت ديريقيس.لرش  العما إعداد ااتراتي يسا  سنلني  ل مسي   قل  الشلاذ 
 Toolkit، ليطططت إةطططسر  رنطططسمال  نطططسل القطططدراا تطططم تدشطططيل 8002ي رايطططر  2. يطططت 60

لةمططدايعيل عططل  قططل  اإلناططسل لالتططت بسنططا  ططد دعططدا دونططسل لرشطط  العمططا التططت 
يططت  نططيل. تللطططا اططمسر   مهلريطط  دلمسنيطططس  8002اططط تم ر -عقططدا يططت دغاططةو

 اتت سدي  يت  نيل تمليا هذا ال د . 
،  ضططرا  ةقطط  درااططي  نظمتهططس م ططسدر  الم تمططع 8002مططسرو  30إلططي  2مططل . 63



المنمططططتح لغططططرب ديريقيططططس يططططت د ل ططططس، ني يريططططس،  ططططلا ملضططططلع "العدالطططط  لاله ططططر ". 
الة نطط  األيريقيطط  ل قططل  اإلناططسل لالشططعلب  ططلا تع يطط  لترداططا م ملعطط  عمططا 

ا ال قطل  تنسضا مل د ا تمعيط ل مسي  األشيسص لالم ملعسا الماتهدي  التت
المنس شطططسا  ضطططسيس ديطططرى ذاا  . بمطططس غةطططاات تصطططسدي  لات تمسعيططط  لالوقسييططط 

 دهمي  تتصا  سلمصة   العسم .
 

، ل نسل عةي دعل  مل  معي  العدال  لالاالم 8002د ريا  32إلي  31. مل 68
، دشريا عةي  ةق  تدري ي  شسرك ييهس دن لت مهلري  يت للاندا،  لالديمقراةي 
لل مل مموةت منظمسا المدايعيل عل  قل  اإلناسل لدارا  لا  لالت عشر 

 الملاوي  القسنلني  ل مسي  لتع ي   قل  المرد  يت ديريقيس. لشسربا يت إةال 
 لا دلضسع  قل   OMCTاتت سد الدللت ل قل  اإلناسل/تقرير مرصد 

 . 8002اإلناسل يت العسلم لان  

 

تمر المدايعيل عل  قل  اإلناسل ، ترداا مؤ 8002د ريا  81إلي  80. مل 61
صدلر إعالل األمم المت د   لا  سلذبرى الاتيل لالمعقلد  منسا   ات تمسا 

 قل  اإلناسل لتدشيل المؤتمر األيريقت لةمدايعيل عل  قل  اإلناسل عسم 
. لبسل الهدف مل هذا المؤتمر تقييم دنشة  المدايعيل عل  قل  3222

ت ديد العلاما التت دعس ا التنميذ المعسا ل قل  اإلناسل يالا العقد المسضت ل 
 المدايعيل عل  قل  اإلناسل يت ديريقيس.

، شسربا يت     ييه المملضلل لالمشسربلل، 8002د ريا  33إلي  2. مل 64
لعةي األيص ش ب  المدايعيل عل  قل  اإلناسل، دلضسع المدايعيل عل 

   قل  اإلناسل يت ديريقيس.

 

 يل الدلراا، دصدرا وال   يسنسا ص مي  يت دعقسب اغتيسا يالا يتر  مس . 65
والو  مل المدايعيل عل  قل  اإلناسل يت بينيس لالبلنغل ل لرلندم. بمس 
دصدرا  يسنيل ص مييل يتعةقسل  سل س لل، د دهمس يش ب انتهسبسا  قل  

 desistingاإلناسل لاآلير يلصت الدلل   سلرد  إي س ي   ساتنبسر لمعس    
هذه األيعسا. بمس نشرا  يسنًس اسداًس يديل إغال  وال  منظمسا غير  موا



  بلمي  ل قل  اإلناسل يت الالدال يت شهر مسيل المسضت.
. ييمس يتعة    مسي  المدايعيل عل  قل  اإلناسل، يإنهس دراةا مس ي يد عةي 66

( دلل  ةرف  لا  ستا 32(  ةس ًس إلي تاع عشر  )82ا ع  لعشريل )
 يت تةك الدلا. occurك  قل  اإلناسل ارتب ا تنتهس

 
 المملض  اليستس بس س***

 دنشةتهس بمملض 
،  سما  مهم  تع ي  يت البلنغل  ي  د را 8002ديام ر  5إلي  3مل  .62

منس شسا مع عدد مل مموةت ال بلم  لالمؤااسا  لا المل ف العسم ل قل  
لميوس  األيريقت لالملاوي  اإلناسل يت ال ةد، لعةي األيص  لا  سل  تنميذ ا

القسنلني  األيريقي  األيرى ذاا الصة    قل  اإلناسل التت صسد ا عةيهس 
البلنغل. بمس عرضا ديضًس دونسل المهم  لر   عما عةي الةة   يت  سمع  
مسريسل ن لا ت  لا ملضلع: "الميوس  األيريقت  لا  قل  اإلناسل لالشعلب: 

سا   ات تمسا  سلذبرى الاتيل لصدلر اإلعالل اللضع ال سلت لالتل عسا"  من
 العسلمت ل قل  اإلناسل. 

 

، بسنا ضمل دعضسل الة ن  اليسص   لا "م سا 8002ديام ر  30. يت 62
اتات لاب الديمقراةت" )المنتدى الديمقراةت( يت مسلت لالذم ينعقد يت العسشر 

ميع الملاةنيل ليلير هذا المنتدى يرص  ملاتي  ل  مل ديام ر مل با ان .
المسلييل لاؤاا دعضسل ميتةف اإلداراا الل اري   لا  ستا انتهسبسا  قل  
اإلناسل. لتاسعد هذه الممسرا  عةي تنسلا لمعسل   شلاغا الملاةنيل يت 
دار  األراضت لاتيتنس سا لالتعقيداا يت تقديم  م ستا ال بم الرشيد  لار

  العسم . اليدمسا القسنلني  لالقضسئي  دايا اليدم 

 
 

،  ضرا مؤتمرًا نظمه المعهد القسنلنت اللةنت يت 8002ديام ر  88يت  .62
مسلت،  ي   دما عرضًس  لا "الميوس  األيريقت ل قل  اإلناسل لالشعلب: 

 "الرؤي ، الممسرا  لاتيتصسص".
 



، شسربا يت مؤتمر  لا "الة ن  األيريقي  ل قل  8002ديام ر  82. يت 20
ب"  ضرته منظمسا غير  بلمي  لدعداد مل الةة    منسا   اإلناسل لالشعل 

 العيد الاتيل لإلعالل العسلمت ل قل  اإلناسل ل د نظمته ل ار  العدا يت مسلت. 
 

، شسربا يت منتدى ليلم لا د دارا ييه منس شسا لتم 8002مسرو  32. يت 23
يت مسلت ت سدا الت سرب لالي راا مع دعضسل الة ن  اللةني  ل قل  اإلناسل 

لالم ملع  هم   اللصا/ قل  لملاةن  المرد ، ائتالف لةمنظمسا غير 
ال بلمي  الناسئي  النشة  يت  مسي   قل  المرد  يت الدلا التت ا تر ا 

 ايساسا الماسلا   يل ال نايل.
 

، شططسربا يططت الططدلر  اتاططتونسئي  الاسداطط  8002د ريططا  1مططسرو إلططي  10. مططل 28
 سن لا،  سم يس.لة ن  األيريقي  يت  

 

، شططسربا يططت لرشطط  عمططا اتعتمططسد التططت نظمتهططس 8002مططسيل  30إلططي  2. مططل 21
منظم  العما الدللي   سلتعسلل مع مرب   قل  اإلناسل لالة ن  األيريقي  ل قطل  

 اإلناسل لالشعلب.
 

، شططسربا يططت منتطدى لمططنظم غيططر  بلميطط   يطط  8002مططسيل  33إلططي  30. مطل 24
ل منظمطططط  هططططذا المنتططططدى نماططططه ل ططططدعل  مططططمططططرد ". ليططططت ت ططططدوا  ططططلا " قططططل  ال

دةةقططططا بتططططسب عنلنططططسه  األشططططيسص المنسهضططططيل لممسراططططسا اإليططططذال ضططططد المططططرد 
 .homophobic"ماؤللي  الدلل  عل ن ع  العنف لدى الذبلر" 

، شسربا يت ا تمسع نظمطه مربط   قطل  اإلناطسل   سمعط  8002مسيل  38. يت 25
 ة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب. ريتلريس لة ن  األمريبي  لال

 
 دنشةتهس  صمتهس عضل يت م ملع  العما  لا م تمعسا الابسل األصةييل 

  مشطترب   طلا  قطل  الاطبسل يط،  سمطا  مهمط  تع  8002ي رايطر  6إلي  8. مل 26
األصطططةييل يطططت  لربينطططس يساطططل مطططع الممطططلض  انطططس ل الطططذم بطططسل يطططت مهمططط  تع يططط  

 .بينس يسال صمته الماؤلا عل  لر 
 



  لا  قل  المرد  يت ديريقيسيسصًس دنشةتهس  صمتهس مقررًا 
يططططت ،  ضططططرا المنتططططدى الوططططسنت لةمططططرد  الاططططلداني  8002ينططططسير  2إلططططي  6. مططططل 22

داريطططلر لالطططذم عقطططد يطططت دديطططو د س طططس، إويل يطططس، لنظمتطططه لاطططهةته منظمططط  تضطططسمل 
 . Femme Afrrica Solidaritéالمرد  األيريقي  

 

، نظمطططا ا تمسعطططًس ليطططلم لا طططد مطططع القيطططسداا الناطططسئي  يطططت 8002ينطططسير  84. يطططت 22
مطططسلت لال معيطططسا الناطططسئي  يطططت  سمطططسبل، مطططسلت  طططلا اإلعطططالل الراطططمت لالت طططسد 
األيريقططت  ططلا الماططسلا   ططيل ال ناططيل يططت ديريقيططس. ليططر ات تمططسع يرصطط  ملاتيطط  

تططت لا هططا التططت ت ققططا لةتغةططب عةططي العق ططسا لالت ططديسا ال stridesلمنس شطط  
هططططدف تبططططسيؤ المططططرص يططططت م ططططستا الصطططط   لالتعةططططيم لالاططططالم لاألمططططل لالنمططططل 

 ات تصسدي  لال لبم .
 

، شسربا يت ات تمطسع اتاتشطسرم الوسلط  عشطر 8002ينسير  82إلي  82. مل 22
 طططلا إدمطططسج ماطططسئا النطططلع ات تمطططسعت يطططت اتت طططسد األيريقطططت يطططت دديطططو د س طططس، 

نظم  تضسمبل المرد  األيريقيط    سلتعطسلل مطع  مةط  إويل يس. نما هذا ات تمسع م
 " النلع ات تمسعت هل  دلا دعمسلت". 

 

، اططططهةا عقططططد  ةقطططط  درااططططي  عةططططي الماططططتلى 8002ي رايططططر  32إلططططي  36مططططل . 20
اإل ةيمطططت المرعطططت يطططت لطططلمت، تل طططل نظمهطططس اتت طططسد ال رلمطططسنت الطططدللت لال رنطططسمال 

  يطت تل طل،  طلا ملضطلع "ن طل تع يط  اإلنمسئت لألمم المت د  لال معي  اللةنيط
ديضططططا ل قططططل  المططططرد : دلر ال رلمسنططططسا لال رلمططططسنييل يططططت اإل ةططططيم المرعططططت لغططططرب 
ديريقيس". بسل الهدف مطل هطذه ال ةقط  الدرااطي  هطل، مطل  طيل دمطلر ديطرى، تلعيط  
ال رلمططططسنييل يططططت  نططططيل ل لربينططططس يساططططل لبططططلا ديمططططلار لمططططسلت لالني ططططر لالاططططنغسا 

   اإل ةيمي  لالدللي   لا  قل  المرد .لتل ل  سلملاوي
 

. دونسل ال ةق  الدرااي ،  دما لر   عما  طلا "الميوطس  األيريقطت ل قطل  اإلناطسل 23
لالشعلب" للر   ديرى  لا مس تطم إ طرا ه مطل تقطدم لمطس تطم ملا هتطه مطل عق طسا 

 يت تة ي   رلتلبلا مس لتل يت اإل ةيم المرعت".
 

الدلليطط   ططلا المططرد  ال ةقطط  الدرااططي  شططسربا يططت  /8002مططسرو  2إلططي  6. مططل 28



التططططت نمهططططس ييسمطططط  الططططرئيو الةي ططططرم إيةططططيل  لناططططلل اططططيرليف لييسمطططط  الططططرئيو 
المنةنطططدم تسر طططس هطططسللنيل  طططلا ملضطططلع "تمبطططيل المطططرد ، القيطططسد ، التنميططط ، الاطططالم 

ل قطططل   3185لاألمطططل". نس شطططا النطططدل  تنميطططذ  طططرار م ةطططو األمطططل الطططدللت ر طططم 
 يت الدلا التت تشهد ن اعسا دل التت ت تس   ق   مس  عد انتهسل الن اع. المرد  

 

، دلقططا م سضطر ،  ططدعل  مطل اتت ططسد الطدللت لةقسضططيسا،  8002مطسرو  85. يطت 21
إ ةططيم بلي طططك يطططت مطططلنتل، بنطططدا،  طططلا ملضطططلع "مهمططط  المقطططرر اليطططسص ل قطططل  

 المرد  يت ديريقيس". 
 

 تمططططسا  ططططسليلم العططططسلمت لةمططططرد ، نشططططرا  يسنططططًس ،  منساطططط   ات8002مططططسرو  2. يطططت 24
ص ميًس  لا ملضلع " الماؤلليسا المتقسام   يل الر ا لالمرد  لتطليير الرعسيط  

 يت ايس  ييرلو نقص المنسع  ال شري /اإليد ".
 

مذبراا شمهي  إلطي  مهطلريتت ال طس لل لالني طر لة صطلا عةطي تصطريح دراةا . 25
 لةقيسم  مهسم تع ي .

 

دراطططةا مطططذبر  شطططمهي  إلطططي ييسمططط  ع طططد م يلاطططف د مطططد رئطططيو  مهلريططط   . بمطططس26
الصلمسا  شأل ماأل  الر م  تي الملا لةمتس  عيش  إ راهيم دلهللل ال سلغ  مل 

، معر طط  عططل  ةقهططس العميطط  إ ال 802دبتططل ر  82العمططر وططال  عشططر  اططن  يططت 
يوطس ، ليسصط  هذا ال سد  الذم يشبا انتهسبًس لة قل  المنصلص عةيهس يت الم

 . 4المسد  
. بمططططس د سةططططا  سلتقططططدم لالت ططططديسا ييمططططس يتعةطططط   لضططططع  قططططل  المططططرد  يططططت ديريقيططططس 22

لالة نطط  األيريقيطط  ل قططل  اإلناططسل  ل عوططا  تلصططيسا شططسمة  إلططي الططدلا األةططراف
 لالشعلب.

 

 ***المملض ملم س مسليال
 دنشةته  صمته مملضسً 

ظمتهططس ل نطط   قططل  اإلناططسل يططت ، شططسرك يططت منس شطط  ن8002دياططم ر  30يططت . 22
 ام يس ل سمع   ام يس لال تمسا  سليلم الدللت ل قطل  اإلناطسل يطت الاطسبس.  ضطر 
المنس شططط  ةة ططط   طططسمعييل لمطططلاةنيل لدعضطططسل الاطططةك الد ةلمساطططت. ل طططدم عرضطططًس 



 طططلا "إن طططس اا الة نططط  األيريقيططط  ل قطططل  اإلناطططسل لالشطططعلب يطططت العشطططريل اطططن  
 األيير ".

 

شططسرك يططت ماططير  ل ططلالت عشططر  بيةططلمتراا نمططا ا تمططسًت  8002رو مططس 2. يططت 22
  سليلم الدللت لةمرد  تضسمنًس مع مئسا مل الناسل يت  ام يس.

 

،  ضر نيس   عطل رئطيو الة نط  األيريقيط  8002د ريا  11مسرو إلي  10. مل 20
ل قطططل  اإلناطططسل لالشطططعلب الطططدلر  اتاطططتونسئي  الاسداططط  لة نططط  األيريقيططط  ل قطططل  

 اإلناسل لالشعلب المعقلد  يت  سن لا،  سم يس.
،  ضر نيس   عل رئيو الة ن  األيريقيط  ل قطل  8002د ريا  36إلي  35. مل 23

اإلناططططسل لالشططططعلب ا تمططططسع الم ةططططو التنميططططذم لالت ططططسد األيريقططططت المعقططططلد يططططت 
ةططرا ةو، لي يططس. نططس ش ات تمططسع مقططرر القمطط   ططلا ت ليططا اتت ططسد األيريقططت إلططي 

 لت ديد ةر  لمنه يسا هذا الت لا. اةة 
 

 يسصًس  شأل الا لل لظرلف اتعتقسا يت ديريقيسدنشةته  صمته مقررًا 
تدشططيل المن ططر الططلةنت ال ام ططت ل ططدم لر طط  ، شططسرك يططت 8002نططليم ر  82. يططت 28

شططسر إلططي دنططه لضططع الاطط لل األيريقيطط ". يططت عرضططه دعمططا عنلانهططس: "نظططر  عططا 
يططإل الت ططرك ن ططل تعططديا  ططسنلل  ،الاطط لل األيريقيطط  سم  ا د ططنظططرًا ليةميطط  مشططبة
 عةطي الن طل الطذم   ي  ينص عةي إةال  الاطرام المشطرلةالا لل يت  ام يس 

عطالل  عةططي صطال يسا الطرئيو  شططأل العمطل موةطا يةططل  مشطبلر  لت ططد  شطسهدنسه
الاط لل يطت  ا د طسممل المضت إلي شلة د عطد لةماطسعد  يطت التصطدم لمشطبة  

 ال الد.
 

، التقططي  سل رلياططلر للبططسو مططلتينال مططل م ططسدر  الم تمططع 8002ينططسير  34. يططت 21
المططططدنت إلصططططالم الاطططط لل، مربطططط  القططططسنلل الم تمعططططت   سمعطططط  بططططسب الغر يطططط ، 
 نطططلب ديريقيطططس. يطططت دونطططسل الةقطططسل نس شطططس الةطططر  الممبنططط  لالمتس ططط  لةتعطططسلل  طططيل 

ير  هلدهمس يت م طسا المرب  لالة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب للتضس
  مسي   قل  الا نسل.

 



. ااططتمر الممططلض مططسليال يططت تةقططت تقططسرير  ططلا األلضططسع يططت الاطط لل لظططرلف 24
اتعتقطططططسا يطططططت العديطططططد مطططططل ال ةطططططدال األيريقيططططط ،  مطططططس يطططططت ذلطططططك مل م يططططط  للي ريطططططس 
لالبطططسميرلل ل يم طططس لم ل نطططلب ديريقيطططس. بمطططس ااطططتمر يطططت ات تمطططسظ  صطططالا مطططع 

مطططل   ينطططسا ريمطططلرم انترنسشطططيلنساتمةطططيل موطططا  بسل ال طططسلييل لالمالعديطططد مطططل الشطططر 
يططططالا الاططططيد  مططططسرم مططططلرام، المقططططرر اليططططسص لألمططططم المت ططططد   شططططأل ات تمططططسل 

 .APTاإل  سرم، ال رليالر  يريمت اسربين  لمموا 
 

 
 المملض  سهسم تلم ملبيريس نيسندل س***

 دنشةته  صمته مملضسً 
، موطططططا رئطططططيو الة نططططط  األيريقيططططط  ل قطططططل  8002ي رايطططططر  1ينطططططسير إلطططططي  85مطططططل . 25

اإلناطططسل لالشطططعلب يطططت ا تمسعطططسا ل نططط  المموةطططيل الطططدائميل لالم ةطططو التنميطططذم 
،  يطططط   يططططت دديططططو د س ططططس، إويل يططططسالمعقططططلد  لمططططؤتمر رؤاططططسل الططططدلا لال بلمططططسا 

دونسلهطططططس تقريطططططر األنشطططططة  اليطططططسمو لالعشطططططريل لة نططططط  األيريقيططططط  ل قطططططل  عطططططرض 
 اإلناسل لالشعلب.

 

 ،  سم  مهم  تع ي  يت  مهلري  ايشيا.8002مسرو  2إلي  3. مل 26
 

، عططططرض لر طططط  عمططططا دمططططسم المنتططططدى الوسلطططط  لمنظمططططسا 8002مططططسرو  80. يططططت 22
الم تمططططع المططططدنت لشططططر  ديريقيططططس يططططت درلشططططس، تن انيططططس،  ططططلا ملضططططلع: "الت ةيططططا 

اتت طسد المقسرل لتأوير الم تمع المدنت دايا الم ملعطسا ات تصطسدي  اإل ةيميط  ل 
األيريقططت". يططت عرضططه شططرم نظططسم ل لآليططسا  قططل  اإلناططسل يططت ديريقيططس لمموةططت 
منظمططسا الم تمططع المططدنت اللايططديل مططل اليمططو الططدلا األعضططسل يططت الم ملعطط  

 ات تصسدي  اإل ةيمي  لشر  ديريقيس ) لرلندم، بينيس، رلاندا، تن انيس لدلغندا(.
 

الططططدلر  اتاططططتونسئي  الاسداطططط  لة نطططط  د ريططططا، شططططسرك يططططت  1مططططسرو إلططططي  10. مططططل 22
 األيريقي  يت  سن لا،  سم يس.

 
المشططرديل ةططسل ت الة ططلل لاألشططيسص دنشططةته  صططمته مقططررًا يسصططًس لشططؤلل الال ئططيل ل 



 دايةيسً 
لم يقم  أم دنشة  يالا المتر   يد التنسلا لاتاتعراض ألل األنشطة  الميةةط  . 22

 سئ  يت بينيس ل نلب ديريقيس(.لم يتأا ت قيقهس ) موا مهسم تقصت ال ق
 

، اصطدر  يسنطًس صط ميًس عقطب صطدلر  طرار م بمط  ال ط الاا 8002. يت مسرو 300
لمطس دعقطب  8002مطسرو  4الدللي   تل يف الطرئيو الاطلدانت عمطر ال شطير يطت 

 ذلك مل ةرد المنظمسا غير ال بلمي  الدللي  لاللةني  مل داريلر.
اطططتونسئي  لة نططط  األيريقيططط  لبطططت يتنطططسلا القضطططسيس دلر  ات. اغتطططنم يرصططط  انعقطططسد الططط303

التططططت تغةيهططططس اآلليطططط ، لااططططتعرض يتططططر  عمططططا اآلليططططط   مصططططدر انشططططغسا ل ةطططط  ل
 سلبسمططططا. ل ططططد دعططططرب عططططل عميطططط   ةقططططه إ ال دلضططططسع  قططططل  اإلناططططسل  سلماطططط   
لال ئيل لاألشيسص المشرديل دايةيطًس يطت بطا مطل الصطلمسا ل مهلريط  البلنغطل 

 دال.الديمقراةي  لالال 
 

. دشسر إلي دل ااتمرار الن اعسا الماة    يل  لاا ال بلم  اتنتقسلي  لالش سب 308
يت الصلمسا لمس صس  هس مل مل سا  مسف ل  طة يطت منةقط  القطرل األيريقطت 
تا  ا يت تشريد دعداد مبوم  مل الال ئيل دايا بينيس عطالل  عةطي دنهطس ديطر ا 

لدشسد  سل بلم  البينيط  تاتضطسيتهس   لالت مةيلل شيص مل المشرديل دايةيًس.
الال ئطططيل. لذبطططر ل الصطططلمسا ت تطططس  د مططط  إناطططسني   سلغططط  الصطططعل   لاليةطططلر ، 
لددال انتهطسك  قطل  اإلناطسل الططذم يتعطرض لطه الاططبسل المطدنيلل لعةطي األيططص 
المططرد  لاألةمططسا يضططاًل عططل عططدم مراعططس  دل ا تططرام القططسنلل اإلناططسنت الططدللت يططت 

لماططططسند   د األمططططم المت ططططد  لدعضطططسل الم تمططططع الططططدللت اآليططططريلالصطططلمسا. لنسشطططط
القلاا ال بلمي  لال عو  األيريقيط  يطت الصطلمسا يطت  هلدهطس الراميط  إلطي ت قيط  
اتاتقرار يت هذا ال ةد  عد عشريل ان  مل غيطسب القطسنلل لتمشطت الملضطي يطت 

ريقيططط  يطططت د شطططع دشطططبسلهس. لشطططبر دلغنطططدا ل لرلنطططدم عةطططي ماطططسندتهمس لة عوططط  األي
  الصلمسا.

 

عرب عل  ةقه  يطسا التةطلراا التطت ااطت دا يطت منةقط  ال  يطراا العظمطي، د . 301
يسصططططط  يطططططت  مهلريططططط  البلنغطططططل الديمقراةيططططط ،  يططططط  تاطططططتمر ممسراطططططسا القتطططططا 
لالتعططططذيب لالتشططططريد ضططططد الاططططبسل المططططدنييل عةططططي الططططرغم مططططل ل ططططلد  عوطططط  األمططططم 



س مطططؤيرًا  طططلاا دلغنطططدا ل مهلريطططط  المت طططد  لالعمةيطططسا المشطططترب  التطططت  سمططططا  هططط
يضططًس تةططك التططت  سمططا  هططس  مهلريطط  د ططيش المقسلمطط  ل البلنغططل الديمقراةيطط  ضططد 

/القططططططططلاا Intrahamwe ططططططططلاا انتراهططططططططسملم البلنغططططططططل الديمقراةي /رلانططططططططدا ضططططططططد 
الديمقراةي  لت رير رلاندا. لنسشد  بلم   مهلري  البلنغل الديمقراةي  لاتت طسد 

لمت د  العما عةي تقديم  ميع الماؤلليل عل انتهسبطسا  قطل  األيريقت لاألمم ا
 لالقسنلل اإلناسل الدللت يت  مهلري  البلنغل الديمقراةي  لةم سبم .اإلناسل 

 

ل د ذّبر  تقريطره الطذم  دمطه دمطسم الطدلر  العسديط  الرا عط  لاألر عطيل  طلا اعتمطسد . 304
مشططططرلع اتمس يطططط  اتت ططططسد الططططل رال الماططططؤلليل عططططل  ضططططسيس الال ئططططيل لالتشططططريد ل

. لد طططططسة 8002األيريقطططططت  طططططلا األشطططططيسص المشطططططرديل دايةيطططططًس يطططططت نطططططليم ر 
المشططسربيل عةمططًس  أنططه مططل الم مططع عقططد  مطط  يسصطط  لمططؤتمر اتت ططسد األيريقططت 
 طططلا  ضطططسيس الال ئطططيل لالمشطططرديل يطططت ملعطططد ت ططط  مطططل العطططسم ال طططسلت لمطططل 

 ميططع الطططدلا األعضططسل عةطططي  ونسلهطططس اعتمططسد اتتمس يططط . ل طط دالمتل ططع دل يططتم 
 التل يع لالمصسد   عةي اتتمس ي  يلر اعتمسدهس. 

 

 بسييتيات  انس ل ايةمت  ***المملض
، ردو مهم  تع ي  مشطترب  يطت  لربينطس يساطل مطع 8002ي راير  6إلي  8. مل 305

الممطططلض اطططليستس مس طططس لالاطططيد م مطططد يةطططسلت عضطططلم م ملعططط  العمطططا  طططلا 
ل يت ديريقيس،  هدف تع ي   قطل  اإلناطسل اليسصط  م تمعسا الابسل األصةيي

عقطد  أليريقي  ل قل  اإلناسل لالشطعلب. سلابسل األصةييل لالعما مع الة ن  ا
د ا تمسعططططسا مططططع  ميططططع دصطططط سب المصططططة  ،  مططططس يططططت ذلططططك الماططططؤلليل يططططالل 

لات ططططططططسداا الت ططططططططسر  لالمنظمططططططططسا  لمنظمططططططططسا الم تمططططططططع المططططططططدنت ال بططططططططلمييل
دلضطططسع  قطططل  اإلناطططسل يطططت  لربينطططس يساطططل لاإل طططرالاا لمنس شططط   الدلليططط ..الخ

 لالتدا ير التت اتيذا لت اينهس.
 

، شطططسربا يطططت مسئطططد  ماطططتدير   طططلا ملضطططلع 8002ينطططسير  10إلطططي  82. مطططل 306
"م ططططسدر  ططططسريو لالممسراططططسا ال يططططد  يططططت إنشططططسل المؤااططططسا اللةنيطططط  ل قططططل  

ل قطططل  اإلناطططسل يطططت اإلناطططسل" لالتطططت نظمتهطططس المملضطططي  العةيطططس لألمطططم المت طططد  



 ل ططسم لرا،  لرلنططدم. عرضططا المملضطط  بسيتياططت لر تططت عمططا إ ططداهمس عططل 
"الة نطططط  األيريقيطططط  بيليطططط  ديريقيطططط  لتع يطططط  ل مسيطططط   قططططل  اإلناططططسل يططططت ديريقيططططس" 

الصطططال يسا، المهطططسم  –لاأليطططرى عطططل "المؤااطططسا اللةنيططط  ل قطططل  اإلناطططسل 
 لالاةةسا".

 

، شطسربا يطت الطدلر  اتاطتونسئي  الاسداط  8002د ريطا  1مطسرو إلطي  10. مطل 302
 لة ن  األيريقي  المعقلد  يت  سن لا،  سم يس.

 

 دنشةتهس  صمتهس رئيا  م ملع  العما  لا عقل   اإلعدام
. يالا يتر  مس  يل انعقطسد الطدلراا، نطس ش دعضطسل م ملعط  العمطا  طلا عقل ط  302

يقيططس" لالتططت تططم دعمهططس اإلعططدام لر طط  عمططا  ططلا "إلغططسل عقل طط  اإلعططدام يططت دير 
يططت د ل ططس.  8002عةططي هططسمش الططدلر  العسديطط  الرا عطط  لاألر عططيل يططت نططليم ر 

اطططلف يطططتم   ططط  لر ططط  العمطططا دونطططسل المطططؤتمر اإل ةيمطططت  طططلا عقل ططط  اإلعطططدام 
. لاطلف يبطلل هطذا المطؤتمر األلا مطل نلعطه 8002الم مع عقده يت ا تم ر 

  لا هذا الملضلع.
ا ات تمططسع عةمططًس  ططسلمل ف  سلناطط   إللغططسل عقل طط  اإلعططدام دونططسل الططدلر ، د سةطط. 302

يططت ديريقيططس. لنسشططدا الططدلا األعضططسل التططت ت تطط اا تة طط  عقل طط  اإلعططدام دل 
تراعططت يتططر  اططمسم اتاططس ًس مططع القططرار الططذم صططدر عططل الة نطط  األيريقيطط  ل قططل  

 مط  ن طل اإلناسل لالشعلب يت دلرتهس الرا ع  لاألر عيل لدل تتيطذ التطدا ير الال
 إلغسل عقل   اإلعدام.

 

. بمطططس ديطططسدا  أنطططه نظطططرًا لقيطططلد المي انيططط  التطططت تلا ههطططس الة نططط  األيريقيططط  ل قطططل  330
اإلناططسل لالشططعلب، يططإل م ملعطط  العمططا  ططلا عقل طط  اإلعططدام يططت ديريقيططس لططم 

 تتمبل مل ات تمسع بسلمعتسد   ا با دلر  عسدي .
 

 ططلا القضططسيس الم ططدد  المتصططة   عمططا  دنشططةتهس  صططمتهس عضططل يططت م ملعطط  العمططا
 الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب

ذّبرا  أل  لاعد اإل رالاا المؤ ت  اليسص   سلة نط  األيريقيط  ل قطل  اإلناطسل . 333



لالشطططعلب  طططد ااطططتبمةا لتطططم اعتمسدهطططس دونطططسل الطططدلر  العسديططط  الرا عططط  لاألر عطططيل 
. يططت إةططسر اعتمسدهططس لقلاعططد 8002م ر المعقططلد  يططت د ل ططس، ني يريططس، يططت نططلي

اإل ططرالاا المؤ تطط ،  ططررا الة نطط  األيريقيطط  ل قططل  اإلناططسل لالشططعلب ضططرلر  
دعططل  الشططربسل إل ططدال تعةيقططستهم  شططأنهس   ططا اعتمسدهططس  صططم  نهسئيطط  مططل الة نطط  
األيريقيططط  ل قطططل  اإلناطططسل لالشطططعلب. يطططالا يتطططر  مطططس  طططيل انعقطططسد الطططدلراا، تطططم 

سا مطططل الطططدلا األةطططراف لالمنظمطططسا غيطططر ال بلميططط  لالمؤااطططسا تةقطططت التعةيقططط
األبسديميطططط . لدضططططسيا دل الة نطططط  األيريقيطططط  ل قططططل  اإلناططططسل لالشططططعلب اططططلف 

 تنس ش ميتةف الماسهمسا دونسل دلرتهس اليسص . 
 

 ***المملض   سنات تالبلت
 تقرير دنشةتهس بمملض 

المصططططا رااططططم ايتتططططسم ، دلقططططا اليةططططسب الرئياططططت يططططت م8002ي رايططططر  8يططططت . 338
راطسل الديمقراةيط  يطت ديريقيطس  مربط   قطل   8002الدراات  ل قل  اإلناطسل لار

 اإلناسل  بةي  ال قل    سمع   ريتلريس.
 

 دنشةتهس  صمتهس مقرر يسص  لا  ري  التع ير يت ديريقيس
. يالا يتر  مطس  طيل انعقطسد الطدلراا، تةقطا رد  بلمط   سم يطس عةطي راطسل  النطدال 331

 ريمططس إت بسنططا  ططد  عوططا  هططس إلططي ال بلمطط  تةةططب منهططس ييهططس اإليططراج عططل التطط
مسنيطططه. لديطططسدا  طططأل  بلمططط   سم يطططس من طططا تصطططري ًس لةقيطططسم  مهمططط  تع يططط  يطططت 

   سم يس.
 

،  عوطا راطسل  نطدال إلطي  مهلريط  الاطنغسا تعطرب ييهطس عطل 8002. يت نليم ر 334
   التع ير يت ال الد. ةقهس إ ال التقسرير التت تميد  تدهلر دلضسع  ري

 

ر  ا  سلتقسرير التت تميد  أل الانغسا لطديهس نيط  تعطديا التشطريع ال طسلت   يط  . 335
يةغي ت ريم اله مسا الص مي  ل وا ال بلم  عةي التأبد مطل دل العمةيط   طد 

  ددا دلل تأيير.
 

 ل ططلد . يططالا يتططر  مططس  ططيل انعقططسد الططدلراا تةقططا العديططد مططل التقططسرير التططت تطط عم 336



انتهسبططسا ل ريطط  التع يططر ل طط  اللصططلا إلططي المعةلمططسا يططت البويططر مططل الططدلا 
األةططراف،  مططس يططت ذلططك  مهلريطط  البلنغططل الديمقراةيطط  لالني ططر لبططلا ديمططلار 
ريتريططس  لدشططسرا إلططي  ل يم ططس لم لالبططسميرلل لبينيططس لاططيراليلل للي ريططس لتططلنو لار

 ألةراف المعني .دنهس  صدد إراسا تمسصيا الشبسلى إلي الدلا ا
 

إلغطططسل  طططلانيل القطططذف ال نسئيططط  لتعطططديةهس لبطططذلك ييمطططس . نسشطططدا الطططدلا األةطططراف 332
يتعةطططط   ططططسلت قي  لمعس  طططط  مرتب ططططت  تططططا لايتةططططسف لتعططططذيب لار عططططسج لترليططططع 
الصططط مييل، ل مسيططط  الصططط مييل العطططسمةيل يطططت دلا تطططدلر ييهطططس ن اعطططسا دايةيططط  

لالططذم يبمطا د بططسم  ،ع يطر يططت ديريقيطسإعطالل الم ططسدر  طلا  ريطط  التاتاطس ًس مططع 
 مل الميوس   لا  ري  التع ير. 2المسد  

 

الميوططططس  . لبططططررا نططططدالهس ل ميططططع الططططدلا األةططططراف لبططططت تل ططططع لتصططططسد  عةططططي 332
دلل  لضطمسل نمطسذ هطذا الميوطس   األيريقت  لا الديمقراةي  لاتنتيس سا لال بطم

ر إ ططرال انتيس ططسا ييهططس دل م يططد مططل التططأيير. بمططس نسشططد الططدلا األةططراف المقططر 
لدعطططا الطططدلا التطططت ل عطططا  تبمطططا  مسيططط  الصططط مييل لمرااطططةت لاطططسئا اإلعطططالم

 .32عةي هذا الميوس  اتلت ام  أ بسم المسد  
 

 ***المملض م.ك. ت.يلينال ايك يليل
 دنشةته  صمته مملضسً 

اطططا ري، شطططسرك يطططت مطططؤتمر نظمتطططه للرلطططد  ل 8002مطططسرو  86إلطططي  81. مطططل 332
World Jurists   يت بييف، دلبرانيس. بطسل ملضطلع المطؤتمر: "ااطتقالا الاطةة

 القضسئي  لدلرهس يت دعم ل مسي   قل  اإلناسل".
 

دونططسل المططؤتمر، بططسل عضططلًا يططت ل نطط  ديريقيطط  تبلنططا مططل ماططؤلا العدالطط  يططت . 051
مل م يطط  ل ططسض اططس   مططل  نططلب ديريقيططس يططت م سبططس  لم سبمطط  ارتبطط ا عةططي 

هديد  ساطتيدام داطة   نلليط  مطع تربيط  يطسص عةطي انتهطسك شرعي  امتالك لالت
 . قل  اإلناسل األاساي  لالقسنلل اإلناسنت

 

، شططسرك يططت ا تمططسع نظمططه مربطط   قططل  اإلناططسل   سمعطط  5112مططسيل  05يططت . 050



 ريتلريططس ل ضططره دعضططسل مططل الة نطط  األمريبيطط  لدعضططسل لعططسمةيل مططل الة نطط  
 .األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب

 
 دنشةته  صمته نقة  اتصسا  شأل  قل  األشيسص المانيل

شطططيسص الماطططنيل يطططت ديريقيطططس، .  صطططمته رئياطططًس لنقةططط  اتتصطططسا  شطططأل  قطططل  األ055
شسرك دونسل يتر  مس  يل انعقسد الدلراا يطت العمطا الميطدانت المطؤدم إلطي إنشطسل 

شطتراك آلي  يسص  لألشيسص الماطنيل لاألشطيسص المعطس يل يطت ديريقيطس. ل ست
مع المملض  رال آت ينت  سنال بسل لهمطس إعطالل عةطي مل طع الة نط  األيريقيط  

 الي ططرال إلطططي مططال ااطططتمسراا ل قططل  اإلناططسل لالشطططعلب عةططي اإلنترنطططا يططدعل
لالنضمسم إلي عضلي  م ملع  العمطا المقتر ط . لنتي ط  لطذلك، تطم تةقطت عطدد 

اإلناسل لالشعلب دونسل مل اتاتمسراا لعرضا عةي الة ن  األيريقي  ل قل  
  دلرتهس العسدي  اليسما  لاألر عيل ل  وهس لاعتمسدهس.

 الدورة الخاصة
 تقرير األمين، بما في ذلك المسائل اإلدارية والمالية

دمينططططط  الة نططططط  األيريقيططططط  ل قطططططل  اإلناطططططسل الطططططدبتلر  مطططططسرم مس لريطططططك . عرضطططططا 052
  التططت تططم اتضططةالع تقريرهططس عةططي الة نطط . يتضططمل التقريططر األنشططة لالشططعلب

 هططس  ماططسعد  األمسنطط  يططالا يتططر  الاططت  دشططهر ييمططس  ططيل انعقططسد الططدلر  العسديطط  
الرا عطططط  لاألر عططططيل لة نطططط  األيريقيطططط  ل قططططل  اإلناططططسل لالشططططعلب المعقططططلد  يططططت 

يطططت د ل طططس، ني يريطططس لالطططدلر  اليسماططط  لاألر عطططيل يطططت  طططسن لا،  5112نطططليم ر 
  سم يس.

 

ارت سةططًس  تةططك المشططسر إليهططس  5112ألنشططة  الميةةطط  لعططسم ااططتعرض التقريططر ا .054
لة نطط  األيريقيطط  ل قططل  اإلناططسل لالشططعلب؛ بمططس تنططسلا  يططت اليةطط  اتاططتراتي  

الماططسئا اإلداريطط  لتةطططك اليسصطط   سلمي انيططط  لالعططسمةيل. لتضطططمل التقريططر ديضطططًس 
 طططا ت ةطططياًل لةت طططديسا التطططت لا هتهطططس الة نططط  األيريقيططط  لصطططس  تلصطططيسا مطططل د

  المضت إلي األمسم. 
 

. ييمطططس يتعةططط   ماطططسئا المي انيططط ، دشطططسر التقريطططر إلطططي دل مي انيططط  الة نططط  األيريقيططط  055



مقسرنط   مي انيط   %51انيمضطا  ناط    5112ل قل  اإلناسل لالشطعلب لعطسم 
إلططططططي  5112دلتر دمريبطططططت يطططططت  011211111)مطططططل  5112الاطططططن  المسليططططط  

. لدشططسر التقريططر إلططي دنططه  ينمططس ااططتند (5112دلتر دمريبططت يططت  20001111
، يطإل هطذا 5112يمض المي اني  عةطي معطدا تنميطذ المي انيط  يطت الاطن  المسليط  

اليمططض بططسل لططه تططأوير اططة ت لةغسيطط  عةططي عمططلم عمططا الة نطط  األيريقيطط  ل قططل  
 اإلناسل لالشعلب ل درتهس عةي تنميذ مهمتهس  بمسي  ليعسلي .

 

 الماطسعد  المؤ تط  لةمي انيط الترا طع الشطديد يطت   ه . دلض ا دل هطذا اليمطض اط050
عةي الرغم مل دل هذه الماسعد  تعد  موس ط  الدعسمط  الرئياطي  لعمةيطسا الة نط  
األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب. لييمس ييص القيلد الماطتمر  عةطي ماطتلى 

د نصطا ت ديطدًا عةطي دل الهيبطا ال ديط 5112العسمةيل عالل  عةطي دل مي انيط  
المعتمد لة نط  األيريقيط  ل قطل  اإلناطسل لالشطعلب مطل الممطرلض ت قيقطه عةطي 

 .5101مدى يمو انلاا ل  ي  دت ي دد التعييل   ا عسم 
 

. بمس ديسدا دمين  الة ن  األيريقي   أنه  د تما مرا ع   اطس سا الة نط   لااطة  050
رئياطي  لتةطك مرا عيل دايةييل ليسر ييل، لد سةا المملضطيل  طأل التلصطي  ال

المرا عسا ممسدهس ال س   إلي ملالم  مي اني  لدنشطة  الة نط  األيريقيط  ل قطل  
اإلناسل لالشطعلب مطع  طدر  األمسنط  عةطي تقطديم الطدعم الطال م لةمملضطيل اتاطس ًس 

 مع القلاعد لالةلائح ذاا الصة .
 

  اإلناطسل بمس تةر  التقرير إلي ماأل  ت ايد   م عمطا الة نط  األيريقيط  ل قطل  .052
لالشططعلب لعةططي األيططص تططرابم التقططسرير الدلريطط  لةططدلا لتقططسرير المهططسم )مهططسم 
التع ي ، اآللي  اليسص  لتقصت ال قسئ (، لبذلك ال الغسا. يت هطذا الصطدد، 
ذّبرا دمين  الة ن  األيريقي   مقرر مؤتمر الشيخ الذم يةسلب الة ن  األيريقي  

  الممبنطط  لةتغةططب عةططي دل ططه الططنقص ل قططل  اإلناططسل لالشططعلب  ت ديططد الةططر 
لالقصلر يت تشطغيا آليتهطس الميتصط   معسل ط  ال الغطسا لالتطت تنطتال، مطل  طيل 
دمططلر ديططرى، مططل الططنقص يططت المططلارد ال شططري  لالمسليطط  لتقططديم تقريططر يططت هططذا 

 اليصلص إلي د ه   الايساسا يت اتت سد األيريقت.
 

س  ططذلرهس التسريييطط  مططل  يطط  الططنقص للهطط هططذه المشططبة  المتلاروطط  عططل المسضططت. 052



يططت المططلارد ال شططري  لالمسليطط  لططل تيتمططت   ططا دل يططتم التصططدم عةططي ن ططل مالئططم 
لهطططذيل الت طططدييل لتطططتم مرا عططط  ةطططر  عمطططا الة نططط  األيريقيططط  ل قطططل  اإلناطططسل 

دا عةططططي دل هنططططسك  س طططط  إلططططي ا تططططرام ةططططر  إلدار  ال  ططططم . لشططططدّ  لالشططططعلب
 صططططم  عسمطططط ، لعةططططي األيططططص ييمططططس يتعةطططط   قيطططط المتنططططسمت لعمططططا الة نطططط  األيري

 سلاططرع  يططت   طط  ال الغططسا التططت تططرد إلططي الة نطط  األيريقيطط  ل قططل  اإلناططسل 
لالشططعلب. لذبططرا دل دمسنطط  الة نطط  األيريقيطط  هططت  سليططًس  صططدد إعططداد " تقريططر 
 شططأل الت ططديسا التططت تلا ههططس الة نطط  األيريقيطط  ل قططل  اإلناططسل لالشططعلب يططت 

   ال الغسا" تلةئ  لعرضهس  عد ذلك عةي الم ةو التنميذم.تنسلا لمعسل 
 

. بمس تنسلا تقريطر دمطيل الة نط  األيريقيط   ضطي  المبسيطيا الشطريي  لال طدتا التطت 021
متل مطط   يتططر  مططل الل ططا هططت  سليططسً منططذ تصططرف لةمملضططيل لالتططت تططم تعةيقهططس 

 ًً  طططططلا هطططططذا مطططططذبر  الة نططططط  األيريقيططططط  لقطططططد دعطططططدا لةظطططططرلف ال سليططططط . ل  نظطططططرًا
لدراطةتهس لةعطرض عةطي د هط   اتت طسد األيريقطت ذاا الصطة  لة  ط ، الملضلع 

 للبل لم تتيذ هذه اليةل   تي اآلل. 
 

. دعططططس تقريططططر األمططططيل إلططططي عقططططد ا تمططططسع  ططططيل الة نطططط  األيريقيطططط  ل قططططل  اإلناططططسل 020
لالشططعلب لل نطط  المموةططيل الططدائميل مططل منةةطط  القنسعطط   ططأل ال ططلار المتنططسمت 

تلاصا  يل الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشطعلب لصطسنعت القطرار يطت لالم
اتت طططسد األيريقطططت اطططلف ياطططهم  قطططدر ب يطططر يطططت تع يططط  بمسيططط  ليعسليططط  الة نططط  

 األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب.
 

سة طططا األمسنطططط  مبتطططب الي يططططر ي ، ليقططططًس لةمت طططع،. بمطططس ديطططسدا دمططططيل الة نططط   أنطططه025
ت  شططأل المنسصططب الشططسغر  دايططا الة نطط  األيريقيطط  ل قطططل  اتاتشططسرم القططسنلن

يإل العمةيط  الضطرلري  تنتيطسب دل إعطسد  انتيطسب  اإلناسل لالشعلب، ل سلتسلت
دونططسل ا تمسعططسا الم ةططو التنميططذم لالمططؤتمر يططت اططرا، لي يططس، يططت المملضططيل 

 مل الممبل ةر هس يت ا ترام معد  اب األصلا اللا   . 5112يلليل 
 من الميثاق 26ارير الجدول وفقًا للمادة بحث تق

.  ططططدما  مهلريططططسا دلغنططططدا ل نططططيل لملريشططططيلو إلططططي الة نطططط  األيريقيطططط  ل قططططل  022



مططل الميوططس  األيريقططت ل ططد د ططرا الة نطط   05اإلناططسل لالشططعلب إعمططسًت لةمططسد  
  لارًا  نسًل مع الدلا األةراف الوال . 

ريطط  لةططدلا األةططراف يططت الططدلر  ييمططس يةططت مل ططف عططرض لتقططديم التقططسرير الدل   -314
 . (8)لة ن  45العسدي  الط 

 

 عدد الدول الفئة الرقم
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 لة ن  اتيريقي  46االتسلت لةدلر  العسدي  الط 
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 مس  اا عةيهس الم يد مل التقسرير التت تقدمهس.
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 ( تقسرير متأير 2عدد )  ي لتت  1

 ( تقسرير متأير 30عدد ) غينيس اتاتلائي   4

 ( تقسرير متأير 4عدد ) اريتريس  5

 ر ( تقسرير متأي30عدد ) ال س لل  6

 ( تقرير متأير 33عدد ) غينيس  ياسل  2

 ( تقرير متأير 38عدد ) لي ريس  2

 ( تقسرير متأير 2عدد ) ماللم  2

 ( تقسرير متأير 30عدد ) اسلتلمت ل رينايب  30

 متأير  اً ( تقرير 38عدد ) ايراليلل  33

 متأير  اً ( تقرير 33عدد ) الصلمسا  38

 أنشطة الحماية:



اتيطذا الة نط  األيريقيط   45ل 44تيل العطسديتيل يالا المتطر  اللا عط   طيل الطدلر  -315
مطططل  22 – 46ل قطططل  اإلناطططسل لالشطططعلب عطططد  إ طططرالاا ليقطططس لةمطططلاد مطططل 

الميوس  األيريقت، لضمسل  مسي   قل  اإلناسل لالشعلب التت تم تةقيهس مطل 
دصططططط سب المصطططططة  ، لالتقطططططسرير الصططططط مي  التطططططت تتنطططططسلا انتهسبطططططسا  قطططططل  

 اإلناسل. 

 45(  الغططس، دونططسل انعقططسد الططدلر  الططط 20لططك، تططم تقططديم ومططسنلل ) ستضططسي  إلططي ذ -316
( يماط  منهطس  طلا لضطع 5إلي الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناطسل لالشطعلب )

( لا طد لعشطرلل  طلا األاط سب 83( والو  ليمالل م ا   طلا )51اليد، )
 ( لا د لةمرا ع .3ال لهري  التت تنةلم عةيهس التعسلل، ل)

   لضعا الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب.ال الغسا التسلي -312

 اي الل للت مليل م ليل ضد  يم س لم. – 150/8002ال ال  ر م  (3)

  يميملر شسرم ضد  يم س لم.  – 153/8002ال ال  ر م  (8)

 اسر  ملاتن س ضد  يم س لم.  – 158/8002ال ال  ر م  (1)

 ضد ايشيا. –اار  ملريل  – 124/8002ال ال  ر م  (4)

 REDR ESSدبةيططل بسلين ططس )يموةهططس  – 125/8002م الطط ال  ر طط (5)
 ( ضد دلغندا. IRCTلالم بم  ال نسئي  الدللي  

تططططم إ ططططال  األةططططراف المعنيطططط  )الططططدلا األةططططراف لالشططططسبيل(  قططططراراا الة نطططط    -312
 األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب. 

دراطططا الة نططط  األيريقيططط  ل قطططل  اإلناطططسل لالشطططعلب لاتيطططذا  طططراراا  شطططأل   -312
 سب ال لهريططط  التطططت تنةطططلم عةيهطططس الطططدعسلى لة الغطططسا اليماططط ، اونطططسل األاططط

 لهذه هت: -منهس تم تل يدهس 



مربطط  تنميطط   قططل  األ ةيطط   شططأل ةسئمطط   – 826/8001 ططال  ر ططم  (3)
 اندرلا ضد بينيس. 

 بيميل م لان س  لمنت ضد البسميرلل. – 866/8001 ال  ر م  (8)

 ضد الالدال.الدبتلر بيرتيو دل ةر  – 815/8001 ال  ر م  (1)

مربطططط  منظمططططط   قططططل  اإلناطططططسل  05/826ل 01/822 ططططال  ر طططططم  (4)
 ابسل ل ستا الةرد ضد الالدال.  لمرب   قل  اإلالالداني

بيمططيل م لان ططس  ططلمنت  – 866/8001د ططد هططذه ال الغططسا لهططل الطط ال  ر ططم  -340
ضد البطسميرلل، تطم اريس طه  هطذا التقريطر بمة ط  را عطس. دمطس ال الغطسا األر عط  

 ططسرم ااططتبمسلهس، لاططلف يططتم إراططسلهس لألةططراف )الططدلا األةططراف األيططرى ي
( الاطس ع لالعشطريل لة نط  82لالشسبلل(،  عدهس اطيتم إريس هطس  تقريطر العمطا )

األيريقيططططط  ل قطططططل  اإلناطططططسل لالشطططططعلب تمهيطططططدا إلراطططططسله إلطططططي رؤاطططططسل الطططططدلا 
 مل الميوس  األيريقت.  52ل 54لال بلمسا ليقس لةمسد  

( لا ططد لاطط عيل  الغططس إلططي الططدلر  العسديطط ، ألاطط سب 23ت )تططم إر ططسل النظططر يطط -343
متعطططدد ،  مطططس يطططت ذلطططك المعل طططسا لنقطططص ات تطططرام مطططل ةطططرف دل األةطططراف 

 األيرى. 

 ربططططط   قطططططل  اتناطططططسل األيملريططططط  لالططططط ال  ر طططططم  – 868/8008الططططط ال  ر طططططم  -348
الاططططيد مسراططططيا ليططططتش دلبلنططططدا بلاططططل لآيططططريل/  مهلريطططط   – 823/8001

عةططي  44ل 48اةيطط ، الةططذال   وططس يططالا الططدلرتيل العططسديتيل البلنغططل الديمقر 
 (. 8التلالت، تم اريس همس  هذا التقرير بمة   )

 اعتماد تقارير البعثات:

يططططالا الططططدلر ، اعتمططططدا الة نطططط  األيريقيطططط  ل قططططل  اإلناططططسل لالشططططعلب تقططططسرير  -341
 ال عوسا التسلي : 



  عو  التع ي  لدى  مهلري   نيل. (3)

 هلري  اويل يس. عو  التع ي  لدى  م (8)

  عو  التع ي  لدى  مهلري  لي ريس.  (1)

  عو  التع ي  لدى  مهلري  ايشيا.  (4)

  عو  التع ي  المشترب  لدى  مهلري  تل ل. (5)

  عو  التع ي  لدى  مهلري  تلنو. (6)

ال عوطططط  اليسصطططط  لةمقططططرر اليططططسص  شططططأل  قططططل  المططططرد  يططططت ديريقيططططس  (2)
 –ديريقيطس  لالمقرر اليسص ل قل  المدايعيل عل  قل  اإلناسل يت

 لي يس. 

 

 تقرير اللجنة االستشارية للميزانية والمسائل الخاصة بالعاملين:

،  ططررا الة نطط  األيريقيطط  ل قططل  اإلناططسل لالشططعلب 6يططالا الططدلر  العسديطط  الططط  -344
إنشطططسل ل نططط  ااتشطططسري   شطططأل المي انيططط  لالماطططسئا اليسصططط   سلعطططسمةيل، تضطططم 

هيا إعطداد لتنميطذ مي انيتطه  طرامال در ع  مملضيل لملظمت األمسن ، مهمتهس تا
الة نططططط  األيريقيططططط  ل قطططططل  اإلناطططططسل لالشطططططعلب. ل طططططدما الة نططططط  اتاتشطططططسري  
تقريرهس إلي الة ن  اتيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب يالا الدلر  اليسصط ، 

لة نططططط  األيريقيططططط  ل قطططططل   8030لتطططططم تبةيمهطططططس يطططططلرًا  عمطططططا مي انيططططط  ال طططططرامال 
عططل تنميططذ الهيبططا المعتمططد لة نطط   قططل  اإلناططسل اإلناططسل لالشططعلب، يضططاًل 

 لالشعلب. 

 قواعد اإلجراءات: 



يطططالا المتطططر   طططيل الطططدلراا، نقةطططا الة نططط  األيريقيططط  ل قطططل  اإلناطططسل لالشطططعلب  -345
 لاعططد إ رالاتهططس المؤ تطط  إلططي الططدلا األةططراف، للضططعتهس بططذلك عةططي مل عهططس 

ةيقططستهم عةططي القلاعططد اتلبترلنططت مشططملع   ططدعل   ميططع الشططربسل إلططي إ ططدال تع
المؤ تط . لتطم إ ططدال العديطد مطل التعةيقططسا مطل  سنطب  عططض الشطربسل،  مطس يططت 
ذلططك الططدلا األةططراف، لالمنظمططسا غيططر ال بلميطط ، لالمعسهططد اللةنيطط  ل قططل  
اإلناططططسل، لالمعسهططططد األبسديميطططط . لتططططم مقسرنطططط  ل  طططط  التعةيقططططسا مططططل  سنططططب 

اإلناطططسل لالشططعلب، تلةئططط  لةنظطططر األمسنطط ، ل طططدمتهس لة نطط  األيريقيططط  ل قططل  
ييهططس.  يططد دنططه، نظططرًا ألل الملعططد النهططسئت لعططرض التعةيقططسا عةططي القلاعططد هططل 

، لطططم يبطططل ممبنطططس  سلناططط   لة نططط  األيريقيططط  ل قطططل  اإلناطططسل 8002مطططسيل  13
. 45لالشطططعلب دل تاطططتبما درااطططتهس دل   وهطططس لةتعةيقطططسا يطططالا دلرتهطططس الطططط 

لمتطر  مطس  طيل الطدلرتيل لر مطس لةطدلر  العسديط  لمل وم، الف ير طا هطذا العمطا 
 . 46الط 

 

 

 المالحظات الختامية: 

د ططرا الة نططط  األيريقيططط  ل قططل  اإلناطططسل لالشطططعلب المال ظططسا اليتسميططط   طططلا  -346
التقطططسرير الدلريططط  ل مهلريطططسا دل غنطططدا،  نطططيل، الاطططلدال لملريشطططيلو ل طططسم 

إلططي الططدلا األةططراف اآلل ااططتبمسا المال ظططسا اليتسميطط  عةططي دل يططتم نقةهططس 
يت ا طرب ل طا ممبطل، ل سلتطسلت لضطعهس عةطي مل طع الة نط  األيريقيط  ل قطل  

 اإلناسل لالشعلب.

 القرارات:

، اعتمطططططدا الة نططططط  األيريقيططططط  ل قطططططل  اإلناطططططسل 45يطططططالا الطططططدلر  العسديططططط  الطططططط  -342
 لالشعلب القراراا التسلي  المريق  ةت هذا بمة   يسماس. 



  األيريقيطط  ل قططل  اإلناططسل لالشططعلب  ططرار  ططلا التعططسلل  ططيل الة نطط (3)
 لالة ن  األيريقي  لةي رال المعني    قل  لرعسي  الةما يت ديريقيس.

 طرار  ططلا إنشططسل ل نط  ااتشططسري   شططأل المي انيط  لالماططسئا اليسصطط   (8)
  سلعسمةيل.

 طططرار  طططلا ت ليطططا النقةططط  الم لريططط   شطططأل  قطططل  األشطططيسص يطططت  (1)
اططنيل لاألشططيسص مططل ذلم ديريقيططس إلططي يريطط  عمططا  شططأل  قططل  الم

 ات تيس سا اليسص . 

 الدورة:تقارير 

 44ل 41اعتمدا الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب تقسرير دلراتهطس الطط  -342
 يضاًل عل تقسرير الدلر  غير العسدي . 45ل

 

 : 6الدورة غير العادية الـ 

يطت  6يط  الطط عقدا الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب دلرتهس غير العسد -342
، يططت  ن ططلا،  سم يططس. ل ضططر 8002د ريططا  1مططسرو  تططي  10المتططر  مططل 

 ميطططع دعضطططسل الة نططط  األيريقيططط  ل قطططل  اإلناطططسل لالشطططعلب الطططدلر   ساطططتونسل 
 عضليل. 

عقدا الدلر  غير العسدي ، مل  يل  مة  دملر ديرى، ل    األعمطسا التطت لطم  -350
لمي انيطط  لدنشططة  ال ططرامال تن طط   مططس يططت ذلططك ال الغططسا إلططي  سنططب منس شطط  ا
 . 8002لة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب عل العسم 

يالا الدلر  غير العسدي ، تم اتنتهسل مل ال الغسا التسلي  لاألاط سب ال لهريط   -353
التططططت تنةططططلم عةيهططططس الططططدعسلى، مططططل   ططططا الة نطططط  األيريقيطططط  ل قططططل  اإلناططططسل 

 لالشعلب.



 ططططططس لم ل قططططططل  اإلناططططططسل م ططططططسميل  يم – 824/8004 ططططططال  ر ططططططم  (3)
لمعهططد  قططل  اإلناططسل لالتنميطط  )نيس طط  عططل دنططدرل  ططسربةت ميةططدرلم( 

 ضد  يم س لم. 

 ابسنةيل لهللدرنيو ضد  يم س لم. – 822/8005 ال  ر م  (8)

م ططططططسميل  يم ططططططس لم ل قططططططل  اإلناططططططسل  – 824/8004 ططططططال  ر ططططططم  (1)
 لص ف  يم س لم الشريب  ضد  يم س لم.

يريقيط  ل قطل  اإلناطسل لالشطعلب  شطأل بطا مطل هطذه تم تقطديم  طراراا الة نط  األ -358
ال الغططسا إلططي األةططراف المعنيطط  لتططم إريططس  نمططو القططراراا ةططت هططذا بمة طط  

 وسلوًس. 

،  سمططططا الة نطططط  األيريقيطططط  ل قططططل  اإلناططططسل 6يططططالا الططططدلر  غيططططر العسديطططط  الططططط  -351
 لالشعلب      ال الغسا التسلي : 

 تمسعيطط  لمشططرلع ال قططل  ات تصططسدي  لات – 162/02 ططال  ر ططم  (3)
 الماؤللي  ضد ني يريس. 

ع ططططد الهططططسدم عةططططي راضططططت لآيططططرلل ضططططد  – 162/02 ططططال  ر ططططم  (8)
 الالدال. 

ليبطططططططت تيططططططططلدلر مطططططططلتين ينت تططططططططسل ضططططططططد  – 162/02 طططططططال  ر ططططططططم  (1)
 البسميرلل.

مربطططططططططط  عمططططططططططا ال قططططططططططل  ات تمسعيطططططططططط   – 120/02 ططططططططططال  ر ططططططططططم  (4)
 لات تصسدي  ضد ني يريس. 

  يمس ضد  لرلندم. ايمسنليا نيلن – 123/02 ال  ر م  (5)



ادللمطططل صطططمليا  يطططرا )مموطططا  لااطططة   يطططدا  – 128/02 طططال  ر طططم  (6)
 يسابلنايةلو ضد مل م ي .

تططططم إ ططططال   ميططططع األةططططراف  ططططسإل رال الططططذم اتيذتططططه الة نطططط  األيريقيطططط  ل قططططل   -354
 اإلناسل لالشعلب ييمس يتعة   سلقضسيس اليسص   هم. 

 :26مواعيد ومكان عقد الدورة العادية الـ 

 46الة نططط  األيريقيططط  ل قطططل  اإلناطططسل لالشطططعلب دل الطططدلر  العسديططط  الطططط  طططررا 
يططت مبطسل ي طدد ييمططس  8002نطليم ر  85عةطي  33اطلف تعقطد يطت المتططر  مطل 

  عد. 

 

 

 :26اعتماد تقرير األنشطة الـ 

مل الميوس  األيريقت ل قل  اإلناسل لالشعلب، تعطرض الة نط   54ليقس لةمسد   -355
عةططططي الططططدلر   86لالشططططعلب تقريططططر األنشططططة  الططططط  األيريقيطططط  ل قططططل  اإلناططططسل

لةم ةو التنميذم لالت سد األيريقت، تلةئ  ل  وطه لار سلتطه إلطي  35العسدي  الط 
 لرؤاسل الدلا لال بلمسا. 34القم  الط 

 

 



 
 
 
 
 
 

بالغ للفصل فيه  1-2الملحق   
24أمام الدورة العادية الـ   

   266/2002البالغ رقم 
وآخرون/ الكاميرونكيفين مجوانجا جونمي   

 طط
 



 كيفين مجوانجا جونمي وآخرون/ الكاميرون 266/2002البالغ رقم 
يططردًا  ططدملا الطط ال   سألصططسل  عططل دنماططهم لنيس طط  عططل  34الشططسبلل ع ططسر  عططل  -3

، لهطت إ طدى الطدلا 1شعب منةق   نطلب البطسميرلل ضطد  مهلريط  البطسميرلل
 لشعلب. األةراف يت الميوس  األيريقت ل قل  اإلناسل لا

تططططدعت الشططططبسلى  ططططدل  انتهسبططططسا يمبططططل دل تعطططط ى إلططططي المتططططر  التططططت دعق ططططا  -8
.ليقطلا الشطسبلل دل 3260ااتقالا  مهلري  البسميرلل اعت سرًا مطل دلا ينطسير 

منةقطط   نططلب البططسميرلل، بسنططا دراضططت ت ططا لصططسي  األمططم المت ططد  يططديرهس 
مططططل  مهلريطططط  ال ريةططططسنيلل،  صططططلر  منمصططططة  عططططل ال طططط ل النططططسة   سلمرناططططي  

البططسميرلل، لهططل يططت  ططد ذاتططه دراضططت ت ططا لصططسي  األمططم المت ططد  يططت نهسيطط  
 مل طب نظطسم لصطسي  األمطم  3246دياطم ر  31ال رب العسلمي  الوسنلي ، يت 

 المت د . 

، عرض عةطي 3263يدعت الشسبلل دنه يالا ااتمتسل األمم المت د  يت عسم  -1
همططططططس عةططططططي ل ططططططه الت ديططططططد: ييططططططسر البططططططسميرلنييل ال نططططططل ييل " ططططططديةيل اونططططططيل"، 

لالنضطططمسم عةطططي ني يريطططس دل البطططسميرلل. لصطططلتلا يطططت صطططسلح الييطططسر األييطططر. 
ل نططسل عةيططه، تمططسلض  نططلب البططسميرلل ل مهلريطط  البططسميرلل ييمططس  ينهططس لد ططرلا 

، لبططسل ذلططك يططت يلم ططسل، لادى ذلططك 3263الداططتلر اتت ططسدم لشططهر اطط تم ر 
. 3263لل اتت سديطططط  يططططت دلا دبتططططل ر  ططططدلره إلططططي تبططططليل  مهلريطططط  البططططسمير 

ليططدعي الشططسبلل بططذلك دل ااططتمتسل األمططم المت ططد  ت سهططا  ططدياًل وسلوططًس، دت لهططل 
 ال   يت اتاتقالا لار سم  الدلل  ال نلب البسميرلل. 

يططدعي الشططسبلل دل الغسل يطط  العظمططي لةبططسميرلنييل ال نططل ييل يضططاًل اتاططتقالا  -4
سل إ طططرال ااطططتمتسل األمطططم المت طططد . يضطططةلا يتطططر  عةطططي الييطططسريل الةطططذيل  طططدمس دونططط

ممتططد  مططل اللصططسي  لةاططمسم  ططإ رال الم يططد مططل تقيططيم الييططسر الوسلطط . بمططس دنهططم 
                                            
ااططتيدام مصططةةح منةقطط   نططلب البططسميرلل يططت هططذا الطط ال  لططيو المقصططلد  ططه إضططمسل لضططع  ططسنلنت دل   1

  ت  طدل اعتراف. لتصف البةمسا منةقط   نطلب البطسميرلل درض الدللط  الم ةطه إليهطس الطدعلى  يط  يطدع
ذا لطم يطنص عةططي ذلطك صطرا   ، يطإل الع ططسراا "البطسميرلنييل ال نطل ييل" النطسةق يل  ستن ةي يطط  انتهسبطسا. لار

، الةطذال بسنطس   طا دل النسةقيل  سلمرناي "، نصف النسو الذيل  يطا دنهطم ي تةطلل   ئطت  مهلريط  البطسميرلل
لالت. األمم المت د  عةي الت يموالل دراضت ان ةي ي  دل يرناي  تدار ت ا لصسي  3263دلا ينسير   



لططططم ي صططططا عةططططي  3263يططططدعلل ديضططططًس دل الداططططتلر اتت ططططسدم يططططت اطططط تم ر 
 مصسد   م ةو نلاب  نلب البسميرلل.

البطسميرلل تن وط   يدعي الشسبلل دل اتنتهسبسا التت عطسني منهطس شطعب  نطلب -5
الطططذم تطططم تنظيمطططه لت ديطططد  3263ي رايطططر  33مطططل ااطططتمتسل األمطططم المت طططد  يطططت 

يمطس  الدللط  الم ةطه إليهطس الطدعلى يطت  الماتق ا الايساطت ل نطلب البطسميرلل، لار
 . 3263اتلت ام  سلداتلر اتت سدم لعسم 

، لضطططعا  مهلريططط  البطططسميرلل 3263يطططدعي الشطططسبلل دنطططه يطططت "دلا دبتطططل ر  -6
لعس لقل   ندرم ، لشرة  ل نلد مل ال سنب النسة   سلمرناطي  يطت  نطلب مشر 

البسميرلل، لالذم ديضي إلي "ضم  طسلقل " ل نطلب البطسميرلل لي عمطلل دل )د( 
الاطططيسد  عةطططي  نطططلب البطططسميرلل لطططم تت طططلا يطططت دم ل طططا مطططل األل طططسا عةطططي 

يمطس  بسميرلل مت د ييدرالت دل إلي دم بيطسل آيطر". لياطل لل ال  طال  طأل اإل
يططت ممسراطط  ال ططديا دل الييططسر الوسلطط   ططد دوططر  سلاططةب عةططي  طط  شططعب  نططلب 

 البسميرلل يت تع ي  مصيره.

يططدعي الشططسبلل ديضططًس دنططه عةططي الطططرغم مططل "عمةيطط  الضططم  ططسلقل "، ظططا شطططعب  -2
 نلب البطسميرلل شطع ًس منمصطاًل لمميط ا. يةغط  العمطا الراطمي  لطديهم هطت الةغط  

عب يططت  مهلريطط  البططسميرلل يت ططدولل المرناططي . اإلن ةي يطط ، يططت  ططيل دل الشطط
لظةططا التقسليططد القسنلنيطط ، لالتعةيميطط  لالوقسييطط  لة طط ئيل ميتةمطط ، بمططس بططسل ةططس ع 
اإلدار  الم ةيططط  ديضطططس لعةطططي الطططرغم ممطططس تقطططدم، يطططإنهم يطططدعلل ديضطططًس دل الدللططط  
الم ةططططه لهططططس الططططدعلى تتالعططططب  ت سينططططسا ديمغراييطططط  لتنبططططر عةططططي شططططعب  نططططلب 

رلل ال قططل  المتاططسلي  يططت التمويططا يططت ال بططم. لهططم يططدعلل دل  نططلب البططسمي
البططسميرلل  ططد  ططرم مططل األلضططسع القليطط  دايططا ال بلمطط  اللةنيطط / اتت سديطط . 

 ططد تططم تصططميمه ت تططرام  3263لي عمططلل  ططأل الداططتلر اتت ططسدم يططت اطط تم ر 
 هذه اتيتاليسا. 

عططالل دللطط  3263م يططدعي الشططسبلل ديضططًس دنططه منططذ  دايطط  التل يططد يططت عططس -2 ، لار
، مطططططس  اا البطططططسميرلنيلل ال نل يطططططلل 3228دللططططط  مطططططل  سنطططططب لا طططططد يطططططت عطططططسم 

 ططططدًت مططططل  %80مهمشططططيل. لهططططم يططططدعلل دل  نططططلب البططططسميرلل يصططططص لهططططس 



مل المقسعد يت م ةو األم  اتت سدم، ليقس لةمعدا الابسنت، لمطل وطم  88%
 3263لل يطت عطسم  رمسنهم مل التمويا المتبسيئ. لي عملل دل غرب البطسمير 

. لييمطس  عطد، عنطدمس 86ممواًل يت الم ةو اتت سدم  دت مل  80يصص له 
ممطواًل،  15مموال، يصص لغطرب البطسميرلل  320تم تلايع الم ةو ليشما 

ممطططوال. ليطططدعت الشطططسبلل بطططذلك دل النطططسةقيل  سلمرناطططي  يشطططغةلل  40 طططدت مطططل 
م منسصطططط هم يططططت لياططططيئلل ااططططتيدا –منسصططططب إداريطططط  يططططت  نططططلب البططططسميرلل 

تبطططططريو األراضطططططت لال صطططططلا عةطططططي المطططططلارد ات تصطططططسدي ، يطططططت  طططططيل يةعطططططب 
 البسميرلنيلل ال نل يلل دلرًا صغيرًا  دًا عةي الصعيد الم ةت اللةنت.

ليططدعت ديضططًس دل هنططسك مططدنس عديططد  يططت  نططلب البططسميرلل،  رمططا مططل ال نيطط   -2
دللط  الم ةطه لهطس األاساي ، لمل وطم  رمطا مطل  قهطس يطت التنميط . ليطدعي دل ال

اتدعططسل  ططد دنشططأا دل دعططسدا إنشططسل مشططرلعسا ا تصططسدي  لمشططرلعسا ديططرى 
ميتةمططططط ، موطططططا يطططططة تبريطططططر ال تطططططرلا يطططططت ال ةطططططدال لالمطططططدل النسةقططططط   سلمرناطططططي  
البسميرلني ، عةي الرغم مل اتيتقسر إلي ال يلي  ات تصطسدي ، لمطل وطم  رمطسل 

 يس ات تصسدي  الوسنلي .شعب  نلب البسميرلل مل يرص العمسل  لالم ا

يططططدعت الشططططسبلل ديضططططًس ال المرانبليلنيططططلل لططططديهم اططططيةر  ا تبسريطططط  عةططططي ل ار   -30
التعةطططيم الطططلةنت. لنظطططرًا ألل الدللططط  الم ةطططه لهطططس اتدعطططسل  طططد يصصطططا مي انيططط  
ضطططعيم  لةتعةطططيم يطططت  نطططلب البطططسميرلل، يقطططد يشطططةا يطططت  نطططسل مطططدارو  ديطططد ، 

لمطططدارو ات تدائيططط ، إلطططي  سنطططب إغطططال  يضطططاًل عطططل تقةيطططا عطططدد العطططسمةيل يطططت ا
 ميطططع بةيطططسا تطططدريب المعةمطططيل ليطططدعلل بطططذلك دل الدللططط  الم ةطططه لهطططس اإلدعطططسل 
دضططما "الةططس ع البططسميرلنت" عةططي شططهسد  التعةططيم العططسم مططل  سمعطط  لنططدل، ممططس 
ددى إلططي تنظططيم ا ت س ططسا لااططع  د  ططرا ال بلمطط  عةططي عمةيطط  التل يططد، تططم 

لهططت مؤااطط  لةتعةططيم  CITY& GUILDنل طط  مططل ااططت داا الططد ةلمسا المم
لتميططض هططذا  BACالمنططت مقرهططس ان ةتططرا،  شططهسد  "ال ططدار  المهنيطط " لداططةلب 

اإل رال عل ماتليسا عسلي  ماطتمر  لم طل األميط  يطت العديطد مطل المنطسة  يطت 
  نلب البسميرلل. 



 يدعي الشسبلل دل التل يد الايسات لتة ي  نظسم القسنلل المدنت تميض عطل -33
تمييطططط  ضططططد النططططسةقيل  سإلن ةي يطططط  يططططت النظططططسم القططططسنلنت لالقضططططسئت. لد  ططططرا 
الشربسا البسميرلني  ال نل يط  عةطي العمطا يطت ظطا نظطسم القطسنلل المطدنت. لتطم 
إلغسل القسنلل الم ةت لةشربسا اليطسص  ني يريطس اتت سديط ، الطذم بطسل ت يط اا 

البسميرلنيطط  ال نل يطط  مة قططس يططت  نططلب البططسميرلل. لدشططهد بويططر مططل األعمططسا 
إيالاطططططهس، يطططططت دعقطططططسب ريطططططض ال نطططططلك المرانبليلنيططططط  إ راضطططططهس األمطططططلاا التطططططت 

 ت تس هس، يت  عض األ لاا، إت إذا تم صيسغ  ملاد الرا ة   سلةغ  المرناي .

يططدعلل دل النططسةقيل  ستن ةي يطط  الططذيل يلا هططلل تهمططس  نسئيطط   ططد تططم نقةهططم إلططي  -38
،  مقتضي القسنلل النطس ةيلنت، ممطس ددى إلطي تطأور منةق  يرانبليلني  لم سبمتهم

 قطططل هم المدنيططط   سلاطططةب. ليطططذبر المشطططسربلل دل ايتطططراض ال طططرال  يطططت القطططسنلل 
العسم عند القط ض عةطي األيطراد لطيو معتريطًس  طه يطت عطرف القطسنلل المطدنت، منطذ 
ايتططراض الططذنب يططلر إ ططرال القطط ض لاتعتقططسا. لعططالل  عةططي ذلططك، يططدعلل دل 

م بمططط   نطططلب البطططسميرلل يطططتم ت سهةهطططس مطططل  سنطططب الدللططط  الم ةطططه لهطططس  طططراراا 
 اإلدعسل. 

يدعت الشسبلل دل ديلا الدلل  الم ةه لهس اإلدعسل بةرف يت منظمط  ملالمط   -31
شططؤلل القططلانيل يططت ديريقيططس، لهططت ع ططسر  عططل اتمس يطط  لملالمطط  تشططريعسا العمططا 

 ا ضططططد شططططعب  نططططلب  ططططيل ال ةططططدال المرانبليلنيطططط  يططططت ديريقيططططس،  ططططد شططططبةا تمييطططط
البسميرلل، عةي داسو الةغ . لتنص اتمس ي  ملالم  تشطريعسا العمطا عةطي دل 
الةغ  التت تمار  هس اتتمس ي  هطت الةغط  المرناطي . ليقطلا الشطسبلل دل الداطتلر 
يعتططرف  ستن ةي يطط  لالمرناططي  لغتططيل راططميتيل لةبططسميرلل. لمططل وططم، هططم يقللططلل 

  ملالمط  األعمطسا، تبطلل البطسميرلل  طد انتهبططا دنطه  م طرد التل يطع عةطي اتمس يط
ال قطططل  الةغليططط  لةنطططسةقيل  سإلن ةي يططط  يطططت البطططسميرلل. ليطططدعلل دل دم شطططرب  
غير ما ة  ت ا  سنلل اتمس ي  ملالم  األعمسا ت تاتةيع يطتح  اطسب  نبطت 

 يت البسميرلل. 

 ، اعتمططد شططعب البططسميرلل3221د ريططا  1يططدعت الشططسبلل بططذلك، دنططه يططت يططلم  -34
، الططططذم دعةططططل ااططططتعداد النططططسةقيل  Bueaالنططططسة   سإلن ةي يطططط  إعططططالل " ططططلم" 



 سإلن ةي يطط " المشططسرب  يططت الم سدوططسا الداططتلري  القسدمطط  مططع دشططقسئهم النططسةقيل 
  سلمرناي .....". لذبر اإلعالل ييمس ذبر دل: 

"يططرض دللطط  مططل  سنططب لا ططد عةططي البططسميرلل النسةقطط   ستن ةي يطط  يططت  (3)
 غير داتلرم، لغير  سنلنت لير  لةعهد".  ، بسل3228عسم 

العطالج الل يططد البططسيت لتصط يح األيةططسل التططت ارتب طا ضططد البططسميرلل  (8)
النسةقططط   ستن ةي يططط  لشطططع هس منطططذ يطططرض الدللططط  مطططل  سنطططب لا طططد هطططل 

 العلد  إلي الشبا األصةت ل بلم  البسميرلل المعسد تل يدهس. 

مطططل مطططلرل  ان ةليطططلنت  ت قيقطططس لهطططذا الهطططدف، يطططإل  ميطططع البطططسميرلنييل (1)
مةت مططططلل  سلعمططططا مططططل د ططططا ااططططتعسد  داططططتلر ييططططدرالت لشططططبا ييططططدرالت 
لة بلمطططط ، التططططت تعتططططرف  ميعططططس  سلةططططس ع الوقططططسيت الونططططسئت لةبططططسميرلل، 
لالذم  مقتضسه يتعطيل  مسيط  المطلاةنيل ضطد موطا هطذه اتنتهسبطسا بمطس 

 عددنسهس اس قس. 

 قيطط  هططذا الهططدف الططذم  قططسل البططسميرلل يططت اططالم للئططسم يعتمططد عةططي ت (4)
ين غطططت مططططل د طططا ت قيقططططه، مشططططسرب   ميطططع البططططسميرلنييل المرانبليططططلنييل 

 لاألن ةليلنييل لالعما دلل هلاد  ن ل هذا الهدف. 

د ريطا  82، ادعطت دنطه يطالا المتطر  مطل 3221لعسم  Buea عد إعالل " لم"  -35
إعططالل ، عقططد مططؤتمر األن ةليططلل الوططسنت يططت  سمنططدا، لاعتمططد 3224لدلا مططسيل 

 " سمندا، الذم ذبر مل  يل  مة  دملر ديرى. 

"...  عد عسم لا طد مطل تقطديم المقتر طسا الداطتلري  لالن ةليطلل راطميس،  -
 لم ترد ال بلم  عةيهس. 

دل  ميطططع ال هطططلد الم ذللططط  ليةططط  اهتمطططسم لتمهطططم مطططل  سنطططب الماطططؤلليل  -
لقيططا المرانبططللنييل لال مططسهير عسمطط  لةمقتر ططسا الداططتلري  لألن ةليططلل 

اات اطططططسنس مطططططع ل طططططلد ردلد تتطططططرالم مطططططس  طططططيل عطططططدم اتبتطططططرا  لالمتطططططلر 
 لالعدال... 



يطططت ضطططلل مطططس تقطططدم، دبطططد شطططعب البطططسميرلل األن ةليطططلنت م طططددا القطططرار  -
. لذبططر ديضططًس يططت 3221الططذم اتيططذ يططت دلرتططه األللططي يططت د ريططا عططسم 

 مل اإلعالل دنه:  6المقر  

سرب  يطططططت م سدوطططططسا "يطططططت  سلططططط  ااطططططتمرار ال بلمططططط  يطططططت ريضطططططهس المشططططط
داطططتلري  مميطططد ، دل اإليمطططس  يطططت المشطططسرب  يطططت موطططا هطططذه الم سدوطططسا 
يططططططالا يتططططططر   منيطططططط  معقللطططططط ، اططططططلف ي ةططططططه م ةططططططو دن ةليططططططلل شططططططعب 
األن ةليطططلل،  بطططا اللاطططسئا المنساططط  . لعةطططي ذلطططك، اطططلف يعةطططل  ينئطططذ 
د يسل ااتقالا لايسد  األراضت اتن ةليلني    نطلب البطسميرلل لاتيطسذ 

إل ططرالاا الال مطط  لتططأميل، لالططديسع عنططه لال مططسظ عةططي ااططتقالا، بسيطط  ا
 لايسد  لتبسما األراضت المذبلر " )تم إضسي  التأبيد عةي ذلك(. 

يطط عم الشططسبلل دل إيمططس  الدللطط  الم ةططه لهططس اإلدعططسل يططت معسل طط  مشططسعر  ةطط   -36
شعب  نلب البطسميرلل لاهتمطسمهم  داطتلر  ديطد،  ن طًس عةطي  نطب مطع اعتمطسد 

، دلل منس شططططته 3225و األمطططط  ل مهلريطططط  البططططسميرلل لداططططتلر دياططططم ر م ةطططط
عةططي ماططتلى القلاعططد الشططع ي ، بططسل معنطططسه غةطط  ال ططسب نهسئيططس دمططسم دم رلا طططة 
داطتلري  ماططتق ةي   طيل  نططلب البططسميرلل ل مهلريط  البططسميرلل. لمطل وططم،  ططرر 

العطدائت الشسبلل إ رال ااتمتسل مل يالا  مطع التل يعطسا، يطت "ملا هط  ال طل 
الططذم يةقططه الم تططا... الططذم ت يريططد دل ياططمح  ططأم شططبا مططل دشططبسا التشططسلر 

 لالتت  د تبشف النقسب اآلمسا ال قيقي  المب لت  لشعب  نلب البسميرلل.

، د ططططرى 3225اطططط تم ر  10 – 3يؤبططططد الشططططسبلل دنططططه يططططالا المتططططر  مططططس  ططططيل  -32
 مططع التل يعططسا الم ةططو الططلةنت لةبططسميرلنييل ال نططل ييل  ساططتمتسل مططل يططالا 

مل البسميرلنييل ال نطل ييل يؤيطدلل اتاطتقالا التطسم مطل  %22الذم دظهر دل 
 يالا اتنمصسا الاةمت عل الدلل  الم ةه لهس اإلدعسل. 

لعطططالل  عةطططي مةطططسل تهم  إ سمططط  الدللططط ، يطططدعت الشطططسبلل ديضطططًس انتهطططسك  قطططل   -32
 ةطه لهطس اإلدعطسل. اتناسل لةعديد مل األيطراد  شطبا منطتظم مطل  سنطب الدللط  الم

ل ططسم الشططسبلل   مططع رلايططسا شططهلد عيططسل لت قيقططسا ميدانيطط  تتعةطط   ططإ رالاا 



 ط ض لاعتقطسا تعاطمي ، لتعطذيب، لعقطسب لتشطليه ل تطا األشطيسص الطذيل نططسدلا 
  تقرير مصير  نلب البسميرلل. 

 
 الشكوى: 

 يدعي الشسبلل دل:  -32

، 31، 38، 33، 30، 2(، 3) 2، 6، 5، 4، 1، 8المطططططططططططططططططططططططططططططلاد  (3)
مطططططططططططططططططططططل الميوطططططططططططططططططططططس   84(، 3)81، 88، 83، 80، 32(، 3)32

 األيريقت  د تم ميسلمتهس. 

يسلما  مهلري  البسميرلل لا  ستهس  صم  عسم  المنصلص عةيهطس  (8)
مططل الميوططس  األيريقططت التططت تتعةطط   ساططتقاللي  الهيئطط   86يططت المططسد  
 القضسئي . 

 اإلجراء:

 .8001نسير ي 2تم تةقت الشبلى يت دمسن  الة ن  األيريقي  يلم  -80

 ، دعةنا األمسن  ااتالم الشبلى. 8001ينسير  30يت يلم  -83

، بت ططا األمسنطط  راططسل  ديططرى لةشططسبيل تةةططب مططنهم 8001ينططسير  32يططت يططلم  -88
 الم يد مل المعةلمسا التت تتعة   سل ال . 

، دراططةا األمسنطط  تططذبيرا لةشططسبيل تةةططب مططنهم تقططديم 8001د ريططا  83يططت يططلم  -81
، دراططا م ةطو الشططسبيل 8001مطسيل  2ل   تططسريخ إيضطس سا. لمطل يططالا راطس

 اإليضس سا التت ةة تهس األمسن .

يطت  8001مطسيل  82 – 35المعقلد  يت المتر  مطل  81يت دلرتهس العسدي  الط  -84
 نيسمت، عسصم  الني ر،   وا الة ن  األيريقي  ال ال  ل ررا متس ع  الماأل . 

 طططأل الة نططط  األيريقيططط   طططد ، د ةغطططا األمسنططط  األةطططراف 8001يلنيطططل  2يطططت يطططلم  -85
د سةا  سلماسل  لةة ا منهم تقديم عرلضهم  لا إمبسني    طلا الشطبلى يطت 

 غضلل والو  شهلر. 

، د ةطططططه الشطططططسبلل األمسنططططط  دنهطططططم اطططططلف يقطططططدملل 8001اططططط تم ر  2يطططططت يطططططلم  -86
 لة ن  األيريقي .  14عرلضهم يت الدلر  الط 



ل  ططططلا   ططططلا ، تةقططططا األمسنطططط  عططططرلض الشططططسبي8001اطططط تم ر  88يططططت يططططلم  -82
الططدعلى مشططملع   أدلطط  تبميةيطط . لاعتريططا األمسنطط   ساططتالم العططرلض يططت نمططو 

 اليلم. 

، د ةغططا الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى األمسنطط  دنهططس لططم تتةطط  8001دبتططل ر  1يططت  -82
 . 8001يلنيل  2يلم  DHLناي  مل ال ال  المقدم لهس  سل ريد الاريع 

ةشطططسبيل تةةطططب ناطططي  ديطططرى مطططل ، بت طططا األمسنططط  ل8001دبتطططل ر  6يطططت يطططلم  -82
 األدل  التبميةي  لتقديمهس إلي الدلل  الم ةه لهس الدعلى. 

، نقةططا األمسنطط  ناططي  مططل عططرلض الشططسبيل  ططلا 8001دبتططل ر  82يططت يططلم  -10
  طلا الططدعلى إلطي الدللطط  الم ةطه لهططس الطدعلى لد ةغططا األييطر  دل األمسنطط  اططلف 

. 14ي ضطر الطدلر  العسديط  الطط تعةت اللوسئ  المصس    لليطد البطسميرلل الطذم 
يطططت  DHLلد ةغطططا األمسنططط  ديضطططًس الدللططط  الم ةطططه لهطططس الطططدعلى دل مبتطططب  ريطططد 

 البسميرلل  د دبد تاةم ال ال . 

، تةقا األمسن  ناي  ديطرى مطل ددلط  التبميةيط  مطل 8001دبتل ر  82يت يلم  -13
سنطط   ساططتالم الشطسبيل تمهيططدًا لنقةهطس إلططي الدللطط  الم ةطه لهططس الططدعلى لاعتريطا األم

 األدل . 

نططططليم ر  80إلطططي  6المعقططططلد  يطططت المتططططر  مطططس  ططططيل  14يطططت دلرتهطططس العسديطططط  الطططط  -18
، يطططت  ن طططلا،  سم يطططس،   وطططا الة نططط  األيريقيططط  الماطططأل  ل طططررا إر طططسل 8001

، ألل الدللططط  الم ةطططه لهطططس 15النظطططر يطططت   طططلا الماطططأل  إلطططي الطططدلر  العسديططط  الطططط 
 . الدعلى  عما دنهس لم تدرك ال ال 

،  لدا األمسنطططط  دعضططططسل الليططططلد الططططذيل يموةططططلل 8001نططططليم ر  34يططططت يططططلم  -11
 ،  سللوسئ  التسلي : 14الدلل  الم ةه لهس الدعلى يت الدلر  العسدي  الط 

 . 866/8001ناي  مل ال ال  ر م  -
ناططي  مططل ماططتنداا الشططسبيل  ططلا   ططلا الططدعلى لاللوططس   -

 المريق . 

 طسن ت الط ال   قطرار الة نط  األيريقيط  ، د ةطه بطا مطل 8001ديام ر  4يت يلم  -14
. 15 إر ططسل النظططر يططت الماططأل  اليسصطط   ق ططلا الططدعلى إلططي الططدلر  العسديطط  الططط 



لتم تذبير الدللط  الم ةطه لهطس الطدعلى  تقطديم عرلضطهس  شطأل   طلا الطدعلى إلطي 
 والو  دشهر.  1دمسن  الة ن  األيريقي  يت غضلل 

أليريقيطط  عططرلض الدللطط  الم ةططه لهططس ، تةقططا الة نطط  ا8004مططسرو  5يططت يططلم  -15
 . 8004مسرو  2الدعلى  شأل   للهس لد را  ساتالم نمو العرلض يت يلم 

المعقططلد  يططت  ن ططلا، عسصططم   سم يططس، يططالا المتططر   15يططت دلرتهططس العسديطط  الططط  -16
، ااططتمعا الة نطط  األيريقيطط  إلططي العططرلض 8004يلنيططل  4مططسيل إلططي  83مططل 

   لا الدعلى )ال ال (. الشمهي  لة سن يل، لدعةنا 

، د ةغطططا األمسنططط  ال طططسن يل  قطططرار الة نططط  األيريقيططط  8004يلنيطططل  35يطططت يطططلم  -12
لةة طططا منهمطططس تقطططديم عرلضطططهم بتس ططط   شطططأل األاططط سب ال لهريططط  التطططت تنةطططلم 

 والو  دشهر.  1عةيهس الدعلى لذلك يت غضلل 

لطط  ، تةقططا دمسنطط  الة نطط  العططرلض المبتل طط  لةدل 8004دغاططةو  13يططت يططلم  -12
 .8004دغاةو  86الم ةه لهس الدعلى ، التت  دما لةشسبت يلم 

، تةقططا األمسنطط  العططرلض المبتل طط  لةدللطط  الم ةططه 8004اطط تم ر  80يططت يططلم  -12
لهطططس الطططدعلى  طططلا األاططط سب ال لهريططط  التطططت تنةطططلم عةيهطططس الطططدعلى، لالتطططت تطططم 

 .8004نليم ر  38نقةهس إلي الشسبيل يلم 

تةقططا األمسنطط  العططرلض المبتل طط  لةشططسبيل ، 8004اطط تم ر  82ل 81يططت يططلم  -40
 لا األا سب ال لهري  التت تنةلم عةيهس الدعلى، لالتطت تطم نقةهطس إلطي الدللط  

 .8004نليم ر  38الم ةه لهس الدعلى يت 

، المعقطلد  يطت العسصطم  الاطنغسلي ، دابطسر يطت المتطر  16يطت دلرتهطس العسديط  الطط  -43
ة نطط  األيريقيطط  إر ططسل النظططر ،  ططررا ال8004دياططم ر  2 –نططليم ر  84مططل 

يت األا سب ال لهري  التت تنةطلم عةيهطس الطدعلى إلطي الطدلر  الوسلوط . لريضطا 
ديضططًس ةة طططس  سإل قطططسل عةططي ل طططسئع ال ةاطططسا مططل  سنطططب دةطططراف وسلوطط  تميطططد دنهطططس 
تموا مقدمت الةةب ل عمطا  أنهطس ديةطا يطت ممسلضطسا مطع الدللط  الم ةطه لهطس 

 الدعلى. 

، بت طططا األمسنططط  عةطططي األةطططراف الوسلوططط  المطططذبلر  8004 دياطططم ر 81يطططت يطططلم  -48
 ت ةغهس  هذا القرار. 



 ططررا الة نطط  ديضططس تقططديم القططرار المعنططت  ق ططلا الططدعلى إلططي الدللطط  الم ةططه لهططس  -41
 تةك الدعلى  نسل عةي ةة هس ذلك. 

، تةقطا األمسنط  عرلضطًس ديطرى مطل الشطسبيل، الطذيل 8005مسرو  10يت يلم  -44
 عرض شمهت لةدلر  القسدم . ةة لا ديضًس تقديم 

، اططةما األمسنطط  ناططيس مططل القططرار اليططسص  ق ططلا 8005مططسرو  13يططت يططلم  -45
الدعلى لميتةف العرلض األيرى الطلارد  مطل الشطسبيل لليطد الدللط  الم ةطه لهطس 

 الدعلى الذم  ار األمسن  يت نمو التسريخ. 

الا المتطر  مطل المعقلد  يت  ن لا، عسصم   سم يس ي 12يت الدلر  العسدي  الط  -46
، نظرا الة ن  األيريقي  يت هذا ال ال  ل ررا 8005مسيل  33 –د ريا  82

 . 12إر سل  رارهس إلي الدلر  العسدي  الط 

 ، د ةغا األمسن  الدلل  الم ةه لهس الدعلى  هذا القرار.8005مسيل  2يت يلم  -42

 . 8005مسيل  31د ةه الشسبلل  سلقرار يت  -42

قا األمسن  عرلضس مل الشطسبت، لتطم إراطسلهس إلطي ، تة8005يلنيل  2يت يلم  -42
 الدلل  الم ةه لهس الدعلى. 

، تةقططططا األمسنطططط  عرلضططططس مططططل الدللطططط  الم ةططططه لهططططس 8005يلليططططل  38يططططت يططططلم  -50
 الدعلى، لتم إراسلهس ييمس  عد إلي الشسبت. 

دياططم ر  5 –نطليم ر  83المعقطلد  يططالا المتطر  مططل  12يطت الططدلر  العسديط  الططط  -53
لا، عسصططططم   سم يططططس، نظططططرا الة نطططط  األيريقيطططط  يططططت الطططط ال  يططططت  ن طططط 8005

لدر أا  رارهس  شأل األا سب ال لهري  التت تنةلم عةيهس الدعلى عةي الطدلر  
 . 12العسدي  الط 

 ، د ةغا األمسن  الدلل  الم ةه لهس الدعلى  سلقرار.8006ينسير  10يت يلم  -58

 .8006ي راير  5د ةه الشسبلل  هذا القرار يت  -51

المعقططلد  يططت  ن ططلا، عسصططم   سم يططس يططت المتططر  مططل  12دلر  العسديطط  الططط يططت الطط -54
، نظططرا الة نطط  األيريقيطط  يططت الطط ال  ل ططررا إر سئططه 8006مططسيل  85 – 33

 تمهيدًا لةم يد مل ال   . 40إلي الدلر  العسدي  الط 



المعقططلد  يططت  ن ططلا، عسصططم   سم يططس يططت المتططر  مططل  40يططت الططدلر  العسديطط  الططط  -55
، نظطرا الة نط  األيريقيط  يطت الط ال  ل طررا إر طسل 8006نليم ر  82 – 34

 . 43 رارهس  لا األا سب ال لهري  التت تنةلم عةيهس الدعلى إلي الدلر  الط 

المعقططلد  يططت العسصططم  الغسنيطط  دبططرا، يططت المتططر  مططل  43يططت الططدلر  العسديطط  الططط  -56
س لةاطططمسم ، نظطططرا الة نططط  يطططت الططط ال  لدر طططأا  رارهططط8002مطططسيل  10/  36

 لألمسن   م يد مل الل ا إل رال الم يد مل ال    لااتبمسا مشرلع القرار.

 – 34المعقطلد  يطت  را اييطا، البلنغطل يطت المتطر  مطل  48يت الطدلر  العسديط  الطط  -52
نططليم ر،   وططا الة نطط  األيريقيطط  الطط ال  ل ططررا إر ططسله لم يططد مططل ال  طط   82

 .41يت الدلر  العسدي  الط 

، المعقطلد  يطت اي للطليل، اطلا يالند، يطالا المتطر  مطل 41لعسديط  الطط يت الدلر  ا -52
، نظططططرا الة نطططط  األيريقيطططط  يططططت الطططط ال  ل ططططررا إر ططططسل 8002مططططسيل  88 – 2

 رارهس  لا األا سب ال لهري  التت تنةلم عةيهس الدعلى إلي الدلر  العسدي  الط 
44 . 

 – 30، يططت المتططر  مططل المعقططلد  يططت د ل ططس، ني يريططس 44يططت الططدلر  العسديطط  الططط  -52
، نظططرا الة نططط  األيريقيطط  يطططت الطط ال  ل طططررا إر سئططه إلطططي 8002نططليم ر  84

 غيططط  ااطططتبمسا مشطططرلع القطططرار  طططلا األاططط سب ال لهريططط   45الطططدلر  العسديططط  الطططط 
 التت تنةلم عةيهس الدعلى. 

د ريطا  1 –مطسرو  82المعقطلد  يطت المتطر  مطل  6يالا الدلر  غيطر العسديط  الطط  -60
يططططت  ن ططططلا، عسصططططم   سم يططططس، نظططططرا الة نطططط  األيريقيطططط  يططططت الطططط ال  ، 8002

 . 45ل ررا ااتبمسا يالا الدلر  العسدي  الط 

 – 31المعقلد  يت  ن لا،  سم يس، يطالا المتطر  مطل  45يت الدلر  العسدي  الط  -63
، اتيذا الة نط  القطرار  طلا األاط سب ال لهريط  التطت تنةطلم 8002مسيل  82

  (. عةيهس الدعلى )ال ال

 القانون
 قبول الدعوى



مططططل الميوططططس  األيريقططططت، يت مهططططس  55 سلناطططط   لة الغططططسا المقدمطططط  ليقططططس لةمططططسد   -68
مطططل الميوطططس  األيريقطططت، لتضطططع هطططذه  56شطططرلة منصطططلص عةيهطططس يطططت المطططسد  

( اطط ع  شطرلة، يتعططيل عةططي الشطسبت الليططسل  هططس لبطت تصطط ح الططدعلى 2المطسد  )
 مق لل .

دللطططط  الم ةططططه لهططططس الططططدعلى دل الشططططسبيل لططططم مططططل  ططططيل الشططططرلة الاطططط ع ، تطططط عم ال -61
(. لمطل 4( ل)1(، )8(، )3) 56ياتليلا در ع  شرلة، لهت  سلت ديطد: المطسد  

( 2) 56لا ع عرلض الدلل  الم ةه لهس الدعلى، هنسك ااتنتسج يميد دل المسد  
 لم يلييهس الشسبت. 

ميوططس  ( مططل ال3) 56تقططلا الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى دنططه عةططي عبططو المططسد   -64
األيريقت، يسل ض سيس اتنتهسبسا الم علمط  الطلارد  داطمسؤهم يطت الط ال  لطم يطتم 

 ت ديدهم.

( مططططل الميوططططس  األيريقططططت عةططططي اآلتططططت: "يططططتم النظططططر يططططت 3) 56تططططنص المططططسد   -65
 ال الغسا اللارد  مل الة ن  يت  سل  مس إذا: 

دشسرا إلي دصط س هس  تطي لطل ةةطب األييطرلل عطدم اإليصطسم عطل  (3)
 .شيصيستهم

يت هذه الماأل   سلذاا، تال ظ الة ن  األيريقيط  دل دصط سب دل بطست ت الط ال   -66
. ل ططد ذبططرا 34( مططل الطط ال  لهططم عططددهم 3لططم تططرد إشططسر  إلططيهم يططت صططم   )

دعمطططسرهم لمهططططنهم لبطططذلك عنططططسلينهم يطططت اليدمطططط . لعطططالل  عةططططي ذلطططك، يبشططططف 
البطسميرلل ال ال  دل بست ت ال الغسا هم دعضسل يت الم ةو الطلةنت ل نطلب 

لمنظمطططط  شططططعلب البططططسميرلل التططططت دنشططططئا داساططططس ل مسيطططط  لالنهططططلض   قططططل  
اإلناططططسل لالشططططعلب يططططت  نططططلب البططططسميرلل،  مططططس يططططت ذلططططك  قهططططم يططططت تقريططططر 

 المصير.

( مطططل الميوطططس  األيريقطططت دل يشطططير الططط ال  إلطططي مصطططدره 3) 56تتةةطططب المطططسد   -62
ال  ال طسلت غيطر لليو ض سيس اتنتهسبسا. لمطل وطم، ت يمبطل إعطالل   طلا الط 

( ل لصططللهس إلططي هططذا القططرار، تططلد الة نطط  دل 3) 56مق ططلا ااططتنسدًا إلططي المططسد  
را ةطططط  مططططاللم األيريقيطططط  لآيططططرلل،  –تشططططير عةططططي  رارهططططس يططططت الطططط ال  المل ططططد 



( تتةةططب  بططا  اططسة  ضططرلر  دل 3) 56 يطط  دلضططح دل "المططسد   (8)ملريتسنيططس
س للطيو هطؤتل ضط سيس اتنتهسبطسا تلضح ال الغسا دامسل هؤتل الذيل يقطدملنه

 الم علم ". 

 56تقططلا الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى دل هططذا الطط ال  ت يططليت متةة ططسا المططسد   -62
(، ألل الشسبيل يةسل لل  ستنمصسا ت طا ذريعط  ادعطسلاا انتهسبطسا د بطسم 8)

الميوس  األيريقت لصبلك  قل  اإلناطسل العسلميط  األيطرى. ل ينمطس تلايط  عةطي 
تقريططر المصططير هططل  طط  غيططر  س ططا لةتصططرف، تقططلا الدللطط  الم ةططه لهططس دل  طط  

الطططدعلى دل األمطططم المت طططد  دبطططدا دل هطططذا ال ططط  ين غطططت دل ت يماطططر عةطططي دنطططه 
يمطططططلض ال يشططططط ع عةطططططي اتيطططططسذ إم إ طططططرال مطططططل شطططططأنه دل يهطططططدد  ططططط ل دل بطططططا 
األراضطططت دل الل ططططد  الايساططططي  لططططدلا ماططططتقة  ذاا اططططيسد  ". لتاططططتةرد الدللطططط  

لهططس الططدعلى ايضططًس دنطه و ططا دل البيسنططسا يقططة موطا الشططعلب التططت تنططسدى  الم ةطه
 سل   اليسر ت لتقرير المصير مل دلا   ا ل لدهس، هت تةك "الشعلب التطت 

 تر م ت ا لةأ  القهر لالايةر  لاتاتقالا األ ن ت". 

( ألنطه يطدعي انتهسبطسا 8) 56يقلا الشسبلل دل ال ال  يليت متةة طسا المطسد   -62
 س  األيريقت لصبلك  قل  اإلناسل الدللي  األيرى. الميو

( عةططي دل "ال الغططسا التططت تةقتهططس الة نطط  األيريقيطط  اططلف 8) 56تططنص المططسد   -20
 يتم النظر ييهس يت  سل . 

مس إذا بسنا متلايقط  مطع ميوطس  منظمط  الل طد  األيريقيط  دل مطع الميوطس   (8)
 ال سلت.

 وس  األيريقت داساس: ليتةةب الشرة المتعة   سلتلاي  مع المي -23

   (1)دل يبلل ال ال  مقدمس ضد دلل  ةرف يت الميوس  األيريقت . 

                                            

ال الغطططسا المل طططد  23/54، 21/22، 22/364 ل22/326، 22/830 – را ةططط  مطططاللم األيريقيططط ،  )8( 
RADDHOالعمطل الططدللت، الاطيد / اططسر ديل ططس، اتت طسد األيريقططت ل قطل  األناططسل ل    ، collectif de 

veuves-et Ayants Droit / ملريتسنيس. اتت سد الملريتسنت ل قل  اإلناسل   

 ال ال  ر م 22/8- ايهينتشلبل د. اهي يريمت / اللتيسا المت د  األمريبي . )1( 



  ين غططططت دل يططططدعت الطططط ال  مططططل دلا لهةطططط  انتهسبططططسا  قططططل  اإلناططططسل التططططت
 . (4)ي ميهس الميوس  األيريقت

  يتعططيل دل يقطططدم الططط ال  ييمطططس يتعةططط   سنتهسبططسا  طططدوا  عطططد المصطططسد   عةطططي
يومس تبلل اتنتهسبسا  طد  طددا   طا مصطسد   الدللط  الميوس  األيريقت، دل  

 .(5)الةرف عةي الميوس  األيريقت. لااتمرا  تي  عد المصسد  

يتضح لة ن  األيريقي  دل الط ال  ال طسلت ماطتلييس ل ميطع المتةة طسا الملضط    -28
 –يريقططت دعططاله ل ططدم الطط ال  ضططد البططسميرلل، لهططت دللطط  ةططرف يططت الميوططس  األ

ليبشطططف الططط ال  مطططل دلا لهةططط  عطططل انتهسبطططسا لةميوطططس  األيريقطططت، ليطططدعت دنهطططس 
  ميعس ااتمرا ت د  يت دعقسب مصسد   البسميرلل عةي الميوس  األيريقت. 

تقططلا الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى دل الطط ال  بتططب  ةغطط  مهنيطط  ل ذيئطط . لتلضططح  -21
 طططسراا موطططا "الضطططم  طططسلقل "، الدللطط  الم ةطططه لهطططس الطططدعلى دل ااطططتيدام الشطططسبيل لع

"لاإلرهطططططسب" الطططططذم تطططططراه الدللططططط ، للصطططططف ميسلمطططططسا  بلمططططط  البطططططسميرلل ضطططططد 
، يضطاًل عطل 8008ل 3263البسميرلنييل ال نل ييل، لالتت ارتب طا ييمطس  طيل 

تقريطططر معنطططلل "يةيت طططه شطططع ت إلطططي ال ططط ل وسنيطططس"، بةهطططس ع طططسراا مشطططين  ل ذيئططط ، 
 األيريقت. ( مل الميوس 1) 56تتنس ض مع المسد  

( مطل الميوطس  األيريقطت عةطي اآلتطت: اطلف يطتم النظطر يطت 1) 56تنص المسد   -24
 ال الغسا التت تةقتهس الة ن  يت  سل : 

( إذا بسنطططا غيطططر مبتل ططط   ةغططط  مشطططين  ل ذيئططط  مل هططط  ضطططد الدللططط  المعنيططط  1)
 لمؤااستهس دل إلي منظم  الل د  األيريقي . 

لمطططذبلر دعططاله غيطططر ملضططلعت تمسمطططس ألل تعتططرف الة نطط  األيريقيططط  دل ال بططم ا -25
ال يسنسا التت يمبل دل تبلل مشين  دل  ذيئ   سلنا   لشيص مس  طد ت يعت رهطس 
شططيص آيطططر عةططي هطططذا الن طططل. ممططسده الماطططسئا التطططت تتعةطط   سنتهسبطططسا  قطططل  
اإلناسل، عسد  مس اتيةص لغ  شديد / مل ض سيس اتنتهسبطسا المطذبلر . لمطع 

                                            

 ال ال  ر م 22/3 – يريدريك بلريسه / لي ريس.  )4( 
 ال ال  ر م )4( 22/21 –  لل ك. ملديو –  لتالانس.  )5( 



بيل دل يت ةطططلا  طططست ترام عنططططد ايتيطططسر الع طططسراا التططططت ذلطططك، يتعطططيل عةطططي الشططططس
 ياتيدملنهس عند عرض  الغستهم. 

تعططرض الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى ديضططًس دل الشططسبيل لياططلا دصطط سب الططدعلى  -26
 الل يديل. لدل ال قسئ   د شس هس التشليش. 

يقطططلا الشطططسبلل دنهطططم لطططم يؤلمطططلا النشطططر  اله لميططط ، لبطططنهم يعتمطططدلل عةيهطططس لطططدعم  -22
إدعططسلاتهم. ليقللططلل ديضططًس دل الطط ال  ت ياططتند  صططريس عةططي دن ططسل منشططلر  مططل 
يالا لاسئا اإلعالم. ليطذبرلل دل األدلط  التطت تطدعم إدعطسلاتهم ت تاطتند إلطي 
رلايطططسا شطططهلد عيطططسل دل إلطططي لوطططسئ  دعطططدهس هطططؤتل ممطططل لهطططم معطططسرف شيصطططي  

  سأل دا  لمل ا الا رامي . 

س  األيريقت عةي: ال الغطسا التطت تةقتهطس الة نط  ( مل الميو4) 56تنص المسد   -22
 الف يتم النظر ييهس يت  سل : 

 إذا لم تبل م ني   صريًس عةي دن سل تنس ةتهس لاسئا اإلعالم. (4)

تس عا الة ن  األيريقي  المال   المريق  ةت ال ال  لت ظا دنهس ت تطلم عةطي  -22
 الماتنداا التسلي :

 لر مطل   طا المة   وسنيطًس لهطل ع طسر  عطل منشطSCNC-SCAPO – 
 يةيللت شع ت!. 

  المة طططط  را عططططًس ليتضططططمل لوططططسئ  م بمطططط ، لهططططت  سلت ديططططد  ططططرار  شططططأل
( إ طططططرار بتطططططس ت، إعالنطططططسا دعطططططسلم،  بطططططم لةم بمططططط  8إعطططططالل، عطططططدد )

الميدرالي  العةيس الني يري ، يت د ل س، الشرلة التت لاي  عةيهطس الةريطسل 
 اج د د األلامر. لت ايدهس يت دمر الم بم  يضاًل عل إدر 

  عرض  ال  يتضطمل، مطل  طيل  مةط  لوطسئ  ديطرى، إعالنطسا، اتمس يطسا
 ططيل دلمسنيططس ل ريةسنيططس العظمططي،  ططراراا لة معيطط  العسمطط  لألمططم المت ططد ، 
النظسم األاسات لم بمط  العطدا الدلليط  لميوطس  األمطم المت طد ، التمطسو 

ل إلطططططي األمطططططم مقطططططدم مطططططل ال مهلريططططط  اتت سديططططط  لةبطططططسميرلنييل ال نطططططل يي
 المت د ، الخ.



(   الغططسا مريلعطط  دمططسم الة نطط  األيريقيطط  تاططتند  صططريًس 4) 56تتعةطط  المططسد   -20
عةي دن سل تنس ةتهس لاطسئا اإلعطالم. ل طسلنظر إلطي ة يعط  الماطتنداا الملصطلي  
هنطططس دعطططاله، يتضطططح تمسمطططس دل الشطططسبيل لطططم ياطططندلا  ضطططيتهم عةطططي دن طططسل لاطططسئا 

عةي ا الا للوسئ  رامي ، يضطاًل عطل نظطم داساطي  اإلعالم، لبنهم داندلهس 
 (. 4) 56دللي . لهذا، مل اللاضح، يقع يسرج نةس  المسد  

( التططت تتعةطط   ساططتنمسذ العال ططسا الم ةيطط ، يعططرض 5) 56ييمططس يتعةطط   سلمططسد   -23
الشططسبلل دنططه ت تل ططد هنططسك عال ططسا م ةيطط  تاططتنمسذهس ييمططس يتعةطط   سلططدعلى 

ألنهس تتعة   ماأل  ذاا صة   منتدى دللطت، للياطا إلي    تقرير المصير، 
ماططأل  م ةيطط . ليقططلا الشططسبلل دل القضططي  المةةططلب تقريرهططس ل اططمهس يططت هططذا 
الطط ال ، هططت مططس إذا بططسل "ات ططسد"  مهلريطط  البططسميرلل لالبططسميرلنييل ال نططل ييل 

القطسنلل  د تم تنميذهس ليقس لقراراا األمطم المت طد ، لالت امطسا اتتمس يطسا الدللط  ل 
الطططدللت دم العبطططو. ليؤبطططدلل دل  ططط  تقريطططر المصطططير هطططل ماطططأل  ت يمبطططل دل 

 تقررهس لت امهس م بم  م ةي . 

تاةم الدللط  الم ةطه لهطس الطدعلى  أنطه ت ل طلد أليط  عال طسا م ةيط  ييمطس يتعةط   -28
 مةةب تقرير المصير.  يد دل الدللط  الم ةطه لهطس الطدعلى، تقطلا دل  ط  تقريطر 

نطططلب البطططسميرلل  طططد تطططم  اطططمه  سنتهطططسل اللصطططسي  ال ريةسنيططط  المصطططير لشطططعب  
. لعططالل  3263ي رايططر  38، 33عةططي  نططلب البططسميرلل يططت دعقططسب ااططتمتسل 

يطت  ضطي  شطمسا  3261عةي ذلك، تقلا دل  رار م بمط  العطدا الدلليط  لعطسم 
البسميرلل ل د يت صسلح  مهلري  البطسميرلل، ل طذلك دصط  ا ماطأل   نطلب 

دئططططط . لتعتقطططططد الدللططططط  الم ةطططططه لهطططططس الطططططدعلى دل الشطططططسبيل ياطططططعلل البطططططسميرلل هس
لة صطططططلا عةطططططي  طططططرار إعالنطططططت ممسوطططططا الطططططذم ت ين غطططططت دل تمبطططططر ييطططططه الة نططططط  

 األيريقي . 

تعتقد الة ن  ديريقي   أل هذه ال    لياطا ااطتنتس س مطل   طا الدللط  الم ةطه لهطس  -21
( مطططل 2) 56سد  الطططدعلى يميطططد  طططأل الشطططسبيل لطططم ياطططتليلا الشطططرلة الطططلارد   سلمططط

 ( عةي اآلتت: 2) 56الميوس  األيريقت. لتنص المسد  



ال الغططسا التططت تةقتهططس الة نطط  األيريقيطط  اططيتم النظططر ييهططس يططت  سلطط : إذا بسنططا 
( ت تتنطططسلا القضطططسيس التطططت تطططم تاطططليتهس مطططل  سنطططب هطططذه الطططدلا ليقطططًس لم طططسدر 2)

دل د بطططسم الميوططططس   ميوطططس  األمطططم المت طططد ، دل ميوطططس  منظمططط  الل طططد  األيريقيططط 
 ال سلت.

( مططل الميوططس  اإليريقططت عةططي الة نطط  األيريقيطط  النظططر يططت 2) 56ت ظططر المططسد   -24
، دمططس القضططي  التططت (6) ضططسيس بططسل  ططد تططم تاططليتهس  لااططة  إ ططرال تاططلي  دللططت

ت تسج الة ن  األيريقيط  ل  وهطس هطت مطس إذا بسنطا الشطبلى المطذبلر  دعطاله  طد تطم 
 تالي  دللت آير.  تاليتهس  لااة  إ رال

 طططردا الة نططط  األيريقيططط   بطططم م بمططط  العطططدا الدلليططط  يطططت  ضطططي  البطططسميرلنييل  -25
. ليت تةك ال سل  ةة ا  بلم   مهلري  البطسميرلل مطل الم بمط  (2)الشمسلييل

إعططالل مططس بسنططا الممةبطط  المت ططد  عنططد تة يطط  اتمس يطط  اللصططسي  عةططي األراضططت 
،  ططططد ديمقططططا، ييمططططس يتعةطططط   سلبططططسميرلنييل البسميرلنيطططط  ت ططططا اإلدار  ال ريةسنيطططط 

 .(2)الشمسلييل، يت ا ترام  عض اتلت امسا اللارد  يت تةك اتتمس ي 

ترى الة ن  األيريقي  دل الماأل  المعرلض  دمسم م بم  العدا الدلليط  لطم يبطل  -26
لهططس عال طط   سلقضططسيس المعرلضطط  دمططسم الة نطط  األيريقيطط . لتقططلا الة نطط  األيريقيطط  

( مططل الميوططس  األيريقططت، ين غططت دل 2) 56اططأل  تقططع يططت نةططس  المططسد  دل دم م
تشطططططما نمطططططو الةطططططرييل، لنمطططططو القضطططططسيس، التطططططت ريعهطططططس الشطططططسبت دمطططططسم الة نططططط  
األيريقيطط ، بمططس ي ططب دل يبططلل  ططد تططم تاططليتهس  لااططة  آليطط  إ ةيميطط  دل دلليطط . 

سميرلل لبسنططا القضططي  المريلعطط  دمططسم م بمطط  العططدا الدلليطط   ططيل  مهلريطط  البطط
لالممةبططططط  المت طططططد ، لانةطططططلا عةطططططي تماطططططير لتة يططططط  اتمس يططططط  اللصطططططسي . لمطططططل 
اللاضططططح دل هططططذه ال قططططسئ  تيتةططططف عططططل الشططططبلى المقدمطططط  لة نطططط . لعةططططي هططططذا 

 ( مل الميوس  األيريقت.2) 56الن ل، يإل القضي  تقع يسرج نةس  المسد  

                                            

 ال ال  ر م 22/35 – م سبس – نالال دندريه الملنو/  ائير. )6( 
 البسميرلل ضد الممةب  المت د  –  بم 8 ديام ر 3261. )2( 
 يت نمو المبسل. )2( 



هططذا الطط ال   للألاطط سب التططت اطط   تلضططي هس إعططالل، تعةططل الة نطط  األيريقيطط  دل -22
 م ا   لا. 

القضطي  األلليط  التطت دوسرتهطس الدللط  الم ةطه لهطس الطدعلى ييمطس يتعةط   سيتصططسص 
 الة ن  األيريقي .

  ا التربي  عةي  لهر لمسد  اإلدعسلاا، تلد الة ن  يت التصرف يطت  عطض  -22
القضططسيس القسنلنيطط  األلليطط  التططت دوسرتهططس الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى لتططذبر الدللطط  

 الم ةه لهس الدعلى اآلتت: 

"تتضططمل الشططبلى المقدمطط  مططل   ططا الشططسبيل عططددا هططسئال مططل  ضططسيس مططس تاططمي 
 ستنتهسبططسا الضططيم  ل قططل  اإلناططسل التططت ددعططا دنهططس  ططدوا يططت المتططر   ططيل 

. ليطططت هطططذا الصطططدد، تطططريض دللططط  البطططسميرلل اتعتطططراف 8008ل 3263عطططسم 
 32عةطططط   أيعططططسا ل عططططا   ططططا  ستيتصططططسص القضططططسئت المؤ ططططا لة نطططط  ييمططططس يت

 ، لهل تسريخ ديلا الميوس   ي  التة ي ". 3222ديام ر 

ت طططططدا الدللططططط  الم ةطططططه لهطططططس الطططططدعلى ديضطططططًس يبطططططر  دل ل طططططلد تصطططططرف "  نطططططلب  -22
 البسميرلل" ليت هذا الصدد تقلا: 

"ين غت تلضيح، دنه عةي الرغم مل  قيق  عدم إيصسم الشطسبيل عطل هليطستهم، 
انتهسبططسا تناططب لدللطط  البططسميرلل. ل تططي  (2)نلا ضطط سيسإت دنهططم دبططدلا دنهططم بططس

عنطططدمس يتصططططريلل نيس طططط  عمطططس ياططططمي  نططططلب البطططسميرلل، اططططلف تلضططططح دللطططط  
البطططسميرلل دنطططه ت تل طططد هنطططسك دراضطططت يةةططط  عةيهطططس هطططذا اتاطططم يطططت  مهلريططط  

 البسميرلل. 

ل سلموا، تشبك الدلل  الم ةه لهس الدعل  يت ل طلد ششطعب" ياطمي البطسميرلنييل  -20
 ال نل ييل، لمل وم يهت تلضح اآلتت: 

"عةطي ايتططراض دل هنطسك البططسميرلنييل ال نططل ييل، يإنطه بططسل ت طد إو ططسا دل مططل 
  قه المةسل    تقرير مصيره،  مل ب الشبا الم دد "لةدلل  المنمصة ". 

                                            

تم تنسلا  ضي  مطس إذا بطسل الشطسبت ي تطسج دل ت ي تطسج ألل يبطلل ضط ي  لبطت يتقطدم   الغطه لة نط ، يطت  )2( 
( مل الميوس . 3) 56الملض   دعاله، عند منس ش  المسد   68المقر    



تقتططرم الة نطط  دل تتنططسلا، يططت المقططسم األلا، ماططأل  ايتصسصططهس القضططسئت، وططم  -23
سل هنطسك شطعب  نطلب البطسميرلل مل طلد "بشطعب"، لمطس إذا التاسؤا عمس إذا ب

ذا بططسل  بسنططا األراضططت المشططسر إليهططس "ب نططلب البططسميرلل" لهططس ل ططلد يعةططت، لار
 لهس ل لد يها ياتةيع "شع هس" ممسرا   قه الم علم يت تقرير المصير؟. 

 Ratinae Temporisقرار بشأن القضية التمهيدية الختصاص اللجنة 
لم ةططططططه لهططططططس الططططططدعلى عةططططططي ممسراطططططط  الة نطططططط  لاليتصططططططسص تعتططططططرض الدللطططططط  ا -28

Ratinae Temporis  لرد الشطططسبلل  أنطططه عةطططي الطططرغم مطططل  طططدل  هطططذه
اتنتهسبططسا   ططا ديططلا الميوططس  األيريقططت  يطط  التة يطط   سلناطط   لةبططسميرلل، إت 

 . 3222ديام ر  32دنهس لم تتل ف  تي  عد 

 Ratinaeايتصسصططهس تقططرر الة نطط     طط  الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى مططل  -21

Temporis  م دلد يطتlimine  لمطل وطم يهطت ت تاطتةيع تنطسلا تنتهسبطسا
 أور ر عت مطل تطسريخ ديطلا الميوطس   يط  التة يط . لتطدرك الة نط  دل الميوطس  

 32األيريقت  د ديا  ي  التة ي  ييمس يتعة   سلدلل  الم ةه لهطس الطدعلى، يطت 
نتهسبسا الم علم   طد ل عطا   طا . لا ةه الشسبلل دل  عض ات3222ديام ر 

 ذلك التسريخ. 

 طططلل ك.  21/22دلضططط ا الة نططط  مل مهطططس مطططل هطططذا الم طططدد يطططت الططط ال  ر طططم  -24
ملديو ضد  لتالال. يت هطذا الط ال  ذبطر دل الشطسبت دلقطي القط ض عةيطه مطل 

لتططططم تر يةططططه إلططططي  نططططلب ديريقيططططس  3222 سنططططب اططططةةسا  لتاططططلانس يططططت عططططسم 
تططم تقططديم الطط ال .  3221ملاةنتططه. ليططت عططسم  العنصططري ، منتهبطط   ططذلك  قططل 

 ل سلا الة ن : 

. 3226يلليطططل  32"صطططسد ا  مهلريططط   لتاطططلانس عةطططي الميوطططس  األيريقطططت يطططت 
لعةي الرغم مل دل  عض األ دا  الملصلي  يت ال ال   د ل عا   ا عمةيط  

لتعت ططر الظططرلف  -المصططسد  ، إت دل آوسرهططس مططس  الططا ماططتمر   تططي يلمنططس هططذا
 لي  لةشسبت نتي   لقرار ايسات  سلت اتيذته  بلم   لتالانس ضده". ال س

را ةط   23/24لاعا الة ن  الم طدد يطت  رارهطس  شطأل ال الغطسا المل طد  در طسم  -25
مطططاللم األيريقيططط  لآيطططريل ضطططد ملريتسنيطططس،  يططط  نظطططرا، مطططل  طططيل  مةططط  دمطططلر 



الة نط  ديرى، يت اتدعسل اليسص  سنتهسبسا ال ط  يطت م سبمط  عسدلط . لردا 
 مس يةت: 

، لديططا  يطط  التة يطط  3226يلنيططل  34"صططسد ا ملريتسنيططس عةططي الميوططس  يططت 
. لمطل وططم، لددا هططذه الم سبمطسا إلططي اط ل عططدد مططل 3226دبتططل ر  83يطت 

األشططططيسص. ل إمبططططسل الة نطططط  يقططططة دل تنظططططر يططططت انتهططططسك  ططططد    ططططا ديططططلا 
آوسر مل شطأنهس دل الميوس   ي  التة ي  إذا مس ااتمر هذا اتنتهسك دل بسل له 

 . (30)تشبا انتهسبسا  عد ديلا الميوس   ي  التة ي 

دراطةا الة نطط  مططل يططالا يقههططس القططسنلنت م ططدد يميططد دل اتنتهسبططسا التططت  ططدوا  -26
  ططا ديططلا الميوططس   يطط  التة يطط ، ييمططس يتعةطط   إ ططدى الططدلا األةططراف، يتعططيل 

ة نطط ، ل Ratinae Temporisاعت سرهططس يططت نةططس  اتيتصططسص القضططسئت 
يت  سل  ااتمرارهس  عد ديطلا الميوطس   يط  التة يط . ل طد يشطبا ااطتمرار هطذه 

ميسلمططططسا  مل ططططب الميوططططس .  معنططططي آيططططر، يمتططططرض هططططذا الم ططططدد  5الميسلمططططسا 
( مطل 3ما قس إيمس  الدلل  الةرف يت اتيسذ اإل طرالاا التطت تتةة هطس المطسد  )

ل وطططم يبطططلل المشطططا يطططت الميوطططس  األيريقطططت لةبشطططف عطططل الميسلمطططسا لآوسرهطططس، لمططط
 ا ترام لضمسل ال قل . 

 نطسل عةططي ذلطك، تقططرر الة نط  دنهططس تمتةطك اتيتصططسص لةنظطر يططت هطذه الشططبلى  -22
المريلعط  ضطد الدللطط  الم ةطه لهطس الططدعلى، ييمطس يتعةط   سلميسلمططسا التطت ظهططرا 

، لهططل التططسريخ الططذم ديططا ييططه الميوططس  األيريقططت  يطط  3223دياططم ر  32  ططا 
   ل مهلريطط  البططسميرلل، يططت  سلطط  ااططتمرار موططا هططذه الميسلمططسا التة يط   سلناطط

 دل مس ت قي مل آوسرهس  عد هذا التسريخ. 

 سباب الجوهرية التي تنطوي عليها الدعوىالنظر في األ

 2، 6/ 5، 4، 1، 8يدعت ال ال  دل الدلل  الم ةه لهس الدعلى يسلمطا المطلاد  -22
   سلبطسميرلنييل ال نطل ييل ( ييمس يتعةط3) 32ل 31، 38، 33، 30، 2(، 3)

ييمطططططططس يتعةططططططط   شطططططططعب  84( ل3) 81، 88، 83، 80، 32بطططططططأيراد؛ لالمطططططططلاد 
 مل الميوس  األيريقت.  86 نلب البسميرلل، لاتلت ام العسم  مل ب المسد  

                                            

 انظر المقر  23 مل القرار.  )30( 



 قرار بشأن األسباب الجوهرية التي تنطوي عليها الدعوى 

 ( 2االنتهاك المزعوم للمادة )

 طستا ميتةمط  لةتمييط  ضطد شطعب  نطلب البطسميرلل  يدعت الشسبلل دل هنسك -22
 (: 8تقلا المسد  ) –( مل الميوس  األيريقت 8تتنسيي مع المسد  )

"مططططل  طططط  بططططا يططططرد التمتططططع  ططططسل قل  لال ريططططسا المعتططططرف  هططططس لالتططططت يضططططمنهس 
الميوططس  دلل دم تمييطط  مططل دم نططلع موططا ال ططنو، لالعططر ، لال مسعطط ، لالةططلل، 

غططططط ، الطططططديل، الطططططردم الايساطططططت دل دم ردى آيطططططر، النشطططططأ  الطططططذبر دل األنوطططططي، الة
 اللةني  دل ات تمسعي ، الورل ، المللد دم لضع آير". 

يعططرض الشططسبلل دل البططسميرلنييل ال نططل ييل، يمططسرو ضططدهم التمييطط   أشططبسا  -300
ميتةمطط  مططل  سنططب الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى. لمططل  ططيل دشططبسا هططذا التمييطط ، 

لنييل ال نططططل ييل يططططت المؤااططططسا اللةنيطططط  لالتهمططططيش التمويططططا المتططططدنت لةبططططسمير 
ات تصطططططسدم مطططططل يطططططالا  رمطططططسنهم مطططططل ال نيططططط  الت تيططططط ، موطططططا الةطططططر  ال ريططططط ، 
لااططتمرار المعططدتا العسليطط  مططل ال ةسلطط  لاألميطط  يططت  نططلب البططسميرلل. ليقططلا 
الشسبلل دل البسميرلنييل ال نطل ييل يمطسرو التمييط  ضطدهم م النظطسم القطسنلنت 

 ت. لالقضسئ

يعططرض الشططسبلل ديضططًس دل  ططسنلل الشططربسا المة طط  يططت  نططلب البططسميرلل  ططد  -303
. لااطتةردلا 3228دلغي لصسلح القسنلل النطس ةيلنت عنطد تل يطد الط الد يطت عطسم 

يططت القططلا  ططأل البططسميرلنييل ال نططل ييل ت يمبططنهم تاطط يا شططربسا، تبططلل مططلاد 
 انضمسمهس مصسغ   سلةغ  اإلن ةي ي .

  اططططم ذلططططك، هطططططت مططططس إذا بططططسل ريططططض تاطططط يا الشطططططربسا  لالماططططأل  اليسصطططط  -308
، لمطس إذا 3228المذبلر  بطسل يتصطا م سشطر   تل يطد النظطسم القطسنلنت يطت عطسم 

دل تة ط  ضطررا  3228بسل هذا يشبا تميي ا؟ هطا يمبطل لعمةيط  التل يطد عطسم 
؟ اططلف يبططلل هططذا 3222دياططم ر  32 تاطط يا الشططربسا  عططد المصططسد   يططت 

لططط  مطططس إذا بطططسل التل يطططد  طططد دوطططر  سلاطططةب عةطططي تاططط يا هطططل ال طططسا يقطططة يطططت  س
. ليقططلا الشططسبلل  ططأل ريططض تاطط يا الشططربسا 3222الشططربسا  عططد دياططم ر 

بسل له موا هذا التأوير. يةبت ياتةيع الشربسا البسميرلنيط  ال نل يط  ممسراط  



دنشطططططططة  ت سريططططططط ، يتعطططططططيل عةيهطططططططس التاططططططط يا  مل طططططططب نظطططططططسم القطططططططسنلل المطططططططدنت 
تة طط  الدللطط  الم ةططه لهطططس الططدعلى عةططي هططذا اإلدعططسل. لالةغططط  المرانبمططلنت. للططم 

اإلن ةي يططط  هطططت إ طططدى الةغطططسا الراطططمي  المعمطططلا  هطططس يطططت البطططسميرلل. ليأمطططا 
البسميرلنيلل ال نل يلل دماًل مشرلعًس يت إمبسني  ااتيدام الةغ  اإلن ةي ي  يطت 

لطططي تاطططيير دعمطططسا راطططمي ،  مطططس يطططت ذلطططك تاططط يا الشطططربسا. لنتلصطططا الة نططط  إ
نتي طط  ممسدهططس دل ريططض تاطط يا الشططربسا الططذم دو تططه البططسميرلنيلل ال نل يططلل 

 ( مل الميوس  األيريقت. 8 ا ب الةغ ،  ةه إلي  د ميسلم  المسد  )

يعططرض الشططسبلل ايضططًس دل المصططسد   عةططي اتمس يطط  ملالمطط   ططسنلل األعمططسا يططت  -301
(، OHADA) ديريقيططس. المعرليطط   منظمطط  ملالمطط   قططل  األعمططسا يططت ديريقيططس

 طططد ميططط ا ضطططد شطططعب  نطططلب البطططسميرلل عةطططي ااطططسو الةغططط . لهطططذه اتتمس يططط  
OHADA   هطططططت  موس ططططط  صطططططك يطططططلائم  طططططسنلل األعمطططططسا  طططططيل ال ةطططططدال النسةقططططط

 سلمرناططي  يططت ديريقيططس. لتقططلا هططذه اتتمس يطط  دل لغطط  تماططير لتاططلي  المنس عططسا 
ين غططت  OHADAالنسشططئ   مل ططب اتمس يطط  ملالمطط   قططل  األعمططسا يططت ديريقيططس 

 دل تبلل الةغ  المرناي . 

ددعططي الشططسبلل دل المصططسد   عةططي اتمس يطط  ملالمطط   قططل  األعمططسا يططت إيريقيططس  -304
بسنططا  موس طط  إ ططرال تمييطط م ضططد الشططربسا المرديطط  لر ططسا األعمططسا مططل  نططلب 
البططططسميرلل. لعنططططد هططططذا ال ططططد، ن ططططل نقططططر  ططططأل الم ططططدد القططططسنلنت الططططذم يميططططد دل 

اتعت سريط ، تعت طر شيصطيسا  سنلنيط . ليقطلا الشطسبلل دل األعمسا دل الهيئطسا 
اتعتراضطسا عةططي اتمس يطط  ملالمط   قططل  األعمططسا يطت ديريقيططس،  ططد دغمةططا، لدل 

ت يمبططططل لهططططس دل تمططططتح  OHADAالشططططربسا غيططططر الماطططط ة   مل ططططب اتمس يطططط  
  اس سا مصريي  يت البسميرلل. 

 قل  األعمطسا يطت ديريقيطس ت  تقلا الدلل  الم ةه لهس الدعلى دل اتمس ي  ملالم  -305
تاطططتهدف تع يططط  تمططططل  نظطططسم  ططططسنلنت لا طططد عةططططي اآليطططر، لبنهططططس تطططلالم  ططططسنلل 
األعمطططسا يطططت الطططدلا المتعس طططد  مطططل يطططالا إعطططداد  لاعطططد  اطططية ،  ديوططط  لعسمططط  
هطططديهس تشططط يع التنميططط  لالنمطططل اإل ةيميططط ، لضطططع اإل طططرالاا القسنلنيططط  المالئمططط  

 ل د ا تالي  المنس عسا التعس دي . لتش يع الة لل إلي الت بيم م



تقلا الدلل  الم ةه لهس الدعل  ديضًس دل هنسك  ةطدال غيطر نسةقط   سلمرناطي ،  مطس  -306
يت ذلك، غسنس لني يريس، تمر اآلل  عمةي  اتنضمسم إلطي اتمس يط  ملالمط   قطل  

(. لاعةنططا الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى دنهططس  ططد OHADAاألعمططسا يططت ديريقيططس )
عةطي اإلن ةي يط   OHADAد  إ طرالاا، موطا تر مط   طلانيل اتمس يط  اتيذا ع

ل نططك  OHADA ططدعم مططل دمسنطط  اتمس يطط  ملالمطط   قططل  األعمططسا يططت ديريقيططس 
التنميططططط  األيريقطططططت، لمربططططط  تطططططدريب القضطططططس  النطططططسةقيل  سلمرناطططططي  لاإلن ةي يططططط  

ةردا  سلمدراطط  اإل ةيميطط  العةيططس لةقضططس  يططت  لرتططل نليططل،  مهلريطط   نططيل. لااططت
تقططططلا  ططططأل دم تيططططلف مططططل  سنططططب النططططسةقيل  سإلن ةي يطططط  يعت ططططر م ططططرد مل ططططف 

 انتقسلت. 

د سةطططا الة نططط   سل قيقططط  التطططت تميطططد دل الدللططط  الم ةطططه لهطططس الطططدعلى  طططد اتيطططذا  -302
إ ططططرالاا لةتصططططدم لموططططسر التميي يطططط  لةمصططططسد   عةططططي اتمس يطططط  ملالمطططط   قططططل  

ذا لططططم تتيططططذ موططططاOHADAالقططططلانيل يططططت ديريقيططططس ) هططططذه اإل ططططرالاا يططططلر  (. لار
، ر مطططس بسنطططا الة نططط   طططد 3226يطططت عطططسم  OHADAالمصطططسد   عةطططي اتمس يططط  

تططرددا يططت ابتشططسف انتهططسك مططس. لتططدرك الة نطط  الةططس ع الةغططلم الونططسئت لةدللطط  
الم ةططه لهططس الططدعلى لمنةقطط  غططرب ديريقيططس، التططت ت ططد الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى 

لهططس الططدعل ، دل تتمسعططا مططل  ططيل آليططر نماططهس ييهططس. ليتل ططع مططل الدللطط  الم ةططه 
مططططع  يرانهططططس يططططت المنظمطططط  ات تصططططسدي  لططططدلا غططططرب ديريقيططططس، دل دم م ملعطططط  

 إ ةيمي  يرعي  ديرى  ي  مس  الا المرناي  لاإلن ةي ي  تموا لغ  يرناي . 

إل م رد اتنضمسم إلي دل المصسد   عةطي اتمس يط  ملالمط   قطل  األعمطسا يطت  -302
(، إت إذا بسنطططططا 8دل ت يعت طططططر انتهسبطططططس لةمطططططسد  ) ، ين غطططططتOHADAايريقيطططططس 

الدللطططط  الم ةططططه لهططططس الططططدعلى  ططططد يشططططةا  سلمعططططا يططططت اتيططططسذ اليةططططلاا الال مطططط  
لةتيميططف مططل  ططد  آوططسر الياليططسا الةغليطط . لذبططرا الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى 
دنهططس اتيططذا إ ططرالاا، موططا تططدريب القضططس ، لتر مطط  النصططلص لةتصططدم ألم 

 طد تميطض  OHADAلتمييط .  يطد دل المصطسد   عةطي اتمس يط   ة  مل  طرال ا
عطل تمييطط  ضططد الشططربسا لاألعمططسا التطت تتيططذ مططل المنططسة  اتن ةليلنيطط  مقططرا 
لهس، لالتت ت ياتةيع يتح  اس سا مصريي  لهطس إت إذا اط ةا نماطهس  مل طب 



للم يبل هنسك دم رد مطل  سنطب الدللط  الم ةطه لهطس الطدعلى  OHADAاتمس ي  
هطططذه الماططأل . بمطططس لططم تتيطططذ ديططط  إ ططرالاا لةتصطططدم لهططذه الشطططبلى. لمطططع عةططي 

إلططي اإلن ةي يطط  يةططأ لمؤااططسا   ططا  OHADAذلططك، بسنططا تر مطط  اتتمس يطط  
ال نطططلك مطططل د طططا إ  طططسر الشطططربسا يطططت  نطططلب البطططسميرلل عةطططي تغييطططر لوسئقهطططس 
 األاساططي  إلططي المرناططي . بططسل  إمبططسل ال نططلك لالمؤااططسا األيططرى التعسمططا مططع

الشربسا  دلل يرض شرة الةغ . لبسل مل اللا طب تر مط  اللوطسئ  المصطريي  
إلططي اإلن ةي يطط  لتبتشططف الة نطط  دل الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى  ططد ديمقططا يططت 
ملا هططط  ميطططسلف شطططربسا األعمطططسا البسميرلنيططط  ال نل يططط ، التطططت د  طططرا عةطططي 

س تبططلل ، لعةططي هططذا الن ططل يإنهططOHADAالتاطط يا مططل  ديططد  مل ططب اتمس يطط  
 ( مل الميوس  األيريقت. 8 د يسلما المسد  )

 (2إدعاء مخالفة المادة )

(، التططت ت مططت  طط  المططرد يططت الماططسلا  دمططسم 1ددعططي الشططسبلل انتهططسك المططسد  ) -302
القططسنلل لال مسيطط  المتبسيئطط  لةقططسنلل. لتال ططظ الة نطط  األيريقيطط ، دنططه عةططي الططرغم 

مططل الميوططس  األيريقططت، إت دل  (1مططل دل الطط ال  يططدعت  ططدل  ميسلمطط  لةمططسد  )
الشططططسبيل لططططم يقططططدملا ال  ططططال دل اإلو ستططططسا ألم  سلطططط  ضططططد الدللطططط  الم ةططططه لهططططس 
الدعلى. ليت  سل  انعدام موا هذه اإلو ستسا، يإل الة نط  األيريقيط  ت تاطتةيع 

 ( مل الميوس . 1إي سد ميسلم  لةمسد  )

 ( 2إدعاء مخالفة المادة )

( ال طططط  يططططت ال يططططس ، ل صططططسن  84ا لةمططططسد  )يططططدعي الشططططسبلل ل ططططلد ميسلمططططس -330
اإلناططططسل لن اهطططط  الشططططيص. يؤبططططدلل دل الدللطططط  الم ةططططه لهططططس الططططدعلى ارتب ططططا 
ميسلمسا ضد األيراد يت  نلب البطسميرلل. ليطرلى الط ال   بسيطسا عطل دنطسو 
 تةلا عةطي ديطدم الشطرة  يطالا عمةيطسا القمطع العنيمط  لةمظطسهراا الاطةمي ، دل 

تقططططسا نتي طططط  لةظططططرلف الاططططيئ ، لالمعسمةطططط  المشططططين  يططططت الططططذيل مططططستلا يططططت اتع
 الا لل. 

تقلا الدللط  الم ةطه لهطس الطدعلى دل اإلدعطسلاا لياطا مؤيطد   أدلط  لوسئقيط . يطال  -333
يل ططد هنططسك دم شطططهسداا تؤبططد اططط ب الليططس ، بمططس ت يل طططد دم شططهسداا ة يططط  



 نسئيطططططط ، لت تقططططططسرير ت قيقططططططسا لمنظمطططططط   قططططططل  اإلناططططططسل. لتططططططذبر ديضططططططس دل 
ت يمبطططططل  SCAPOل SCNCالبستططططسللج الطططططذم نشطططططرته األ هطططط   الصططططط مي  "

.  يد دل الدلل  الم ةطه لهطس الطدعلى اعتريطا  ليطس  (33)اعت سرهس مصدرا ملول   ه
،  يطط   ططد  ذلططك مع ططر ملا هطط   ططيل 3220مططسرو  86اططت  دشططيسص يططلم 

 لاا األمل لمتظسهريل، الذيل  سلا عنهم،  طأنهم متطلرةيل يطت ت مطع ايساطت 
 ر  سنلنت يت  سمندا. غي

تال ططظ الة نطط  األيريقيطط  دل األةططراف ت يتمتعططلل  لصططلا متبططسيئ إلططي األدلطط   -338
الراطططمي  موطططا تقطططسرير الشطططرة ، لشطططهسداا الليطططس  لالشطططهسداا الة يططط  ال نسئيططط . 
ل ططططسلا الشططططسبلل الت قيطططط  يططططت اتنتهططططسك الة يطططط  ال نسئيطططط . ل ططططسلا الشططططسبلل 

عةططلا داططمسل الضطط سيس الم عططلميل. لابتمططا الت قيطط  يططت اتنتهططسك الم علمطط ، لد 
الدلل  الم ةه لهس الدعلى  سلمصا يت ملول ي  األدل  التت  طدمهس الشطسبلل. للطم 
تنبر الميسلمسا الم علم . لدتي ا المرص  لةدللط  الم ةطه لهطس الطدعلى الت قيط  
يت اتنتهسبسا الم علم . للم ت ر الدلل  الم ةه لهس الدعلى موطا هطذا الت قيط  
إلنصطططسف الضططط سيس، لمطططل وطططم تبطططلل  ططططد يشطططةا يطططت  مسيططط   قطططل  الضطططط سيس. 

 ( مل الميوس  األيريقت. 4لل دا الة ن  دل هذا يسلف المسد  )

 (: 4إدعاء مخالفة المادة )

يقططدم الطط ال  تمسصططيا عططل الضطط سيس الططذيل تعرضططلا لةتعططذيب، ل تططر األعضططسل،  -331
يططت الدللطط  الم ةططه لهططس لال رمططسل مططل العططالج الة ططت مططل  سنططب منمططذم القططسنلل 

( مططل الميوططس  األيريقططت. لردا الدللطط  الم ةططه 5اإلدعططسل، لذلططك انتهسبططس لةمططسد  )
لهطططس الطططدعلى دل  عطططض دعضطططسل منظمتطططت الم ةطططو الطططلةنت ل نطططلب البطططسميرلل 
لمنظمطط  شططعب  نططلب البططسميرلل،  ططد ا تريططلا دعمططست إرهس يطط  يططت الطط الد، ل تةططلا 

 لدلل  لار لا األاة   لالذيسئر. ض سة شرة ، لاات س لا ممتةبسا ا

                                            

 همططس عةططي التططلالت )الم ةططو الططلةنت ل نططلب البططسميرلل( ل )منظمطط  شططعب SCAPO ل SCNCالططط  )33( 
ت ذلططك  نططلب البططسميرلل(، لتعت ططرال منظمططسا ايساططي  تططدايع عططل  قططل  شططعب  نططلب البططسميرلل،  مططس يطط

  قهم يت تقرير المصير. 



ترى الة نط ، دنطه  تطي لطل بسنطا الدللط  تبطسيح األنشطة  اإلرهس يط ، إت دنطه لطيو  -334
هنططططسك م ططططررا لتعططططريض الضطططط سيس لةتعططططذيب، لالعقططططسب القططططسو، غيططططر اإلناططططسنت 
لالم ططة  سلبرامطط . لمططل وططم، يهططت تططرى دل الدللطط  الم ةططه لهططس اإلدعططسل انتهبططا 

   األيريقت. ( مل الميوس5المسد  )

 (:6إدعاء مخالفة المادة )

يقططدم الطط ال  م يططدا مططل التمسصططيا عططل الضطط سيس الططذيل تططم إلقططسل القطط ض عةططيهم،  -335
لاعتقةطططلا أليطططسم، لد يسنطططس لشطططهلد دلل م سبمططط    طططا اإليطططراج عطططنهم، لهطططذا يموطططا 

 ( مل الميوس .6انتهسبس لةمسد  )

 مطل ذلطك  سللطا ت ريرهطس. لم تنبر الدلل  الم ةه لهس اإلدعسل اإلدعطسلاا، ل طدت -336
 عةي ا يا الموسا، تذبر الدلل : 

"ييمططس يتعةطط   ططسلملاةنيل الططذيل دلقططي القطط ض عةططيهم  تهمطط  ارتبططسب  ططرائم عسديطط  
ميسلمطط  لةقططسنلل منططذ العططلد  عةططي العمةيططسا الديمقراةيطط  لالتعدديطط  ال   يطط ، يططإل 

نظمططط  معظمهطططم نشطططةيل ينتمطططلل إلطططي الم ةطططو الطططلةنت ل نطططلب البطططسميرلل لم
شططططعب  نططططلب البططططسميرلل، الططططذيل ت ططططدلا،  معسرضططططتهم المنةقيطططط ، المؤااططططسا 
ال مهلريططط  يسصططط   طططلاا  مطططظ األمطططل لالنظطططسم، اطططلال يطططالا المظطططسهراا التطططت 
تطططنظم يطططت دلا دبتطططل ر مطططل بطططا عطططسم لال تمطططسا  طططذبرى " نطططلب البطططسميرلل"، دل 

 عند ايتراا، دل يالا دل  عد اتنتيس سا الهسم . 

 ل  يت ال دي   سئة : لااتةردا الدل  -332

"مهمططس بسنططا الظططرلف، يبةمططس بططسل صطط ي س دل بططا يططرد لططه ال طط  يططت ال ريطط  
لدمنه الشيصت، بةمس بسل مق لت دل ي رم يرد مطس مطل  ريتطه ألاط سب لشطرلة 

( مططل الميوططس (. وططم إل  ططستا التل يططف 6دلضطط هس القططسنلل مططل   ططا )المططسد  )
ال   يطط  يططت هططذا ال طط ل مططل اإل ةططيم الماطط ة  منططذ العططلد  إلططي ايساطط  التعدديطط  

 بسنا دائمس تتمشي مع م دد الشرعي ..". 

دلضططط ا الة نططط  دنطططه لطططيو  إمبطططسل دم دللططط  ةطططرف ت ريطططر انتهسبطططسا الميوطططس   -332
( مططل الميوططس . لالمةةططلب مططل 6األيريقططت، اعتمططسدا عةططي القيططد الططلارد  سلمططسد  )

اا دل الشطططرلة التطططت الدللططط  الم ةطططه لهطططس اإلدعطططسل دل تقنطططع الة نططط   طططأل اإل طططرال



( مططل الميوططس . لدعر طا الة نطط  مططل   ططا 6ااطت دوتهس بسنططا تتمشططي مطع المططسد  )
عططططل ل هطططط  نظرهططططس  ططططلا تططططأوير ال نططططلد اليةقيطططط  المية يطططط . ليططططذبر الطططط ال  ر ططططم 

 مس يةت: (38)، مؤاا  الملارد القسنلني /  ام يس22/833

تاططتةيع تمططسدم "دلضطط ا الة نطط   قططل  دنططه لططيو هنططسك دللطط  ةططرف يططت الميوططس  
ماططؤلليتهس  ططسلة لل إلططي  يططلد ل نططلد يةميطط  مية يطط  يططت الميوططس . ل ططد ذبططر يططت 
دعقطططططسب التةططططططلراا يطططططت ايتصسصططططططسا  سنلنيطططططط  ديطططططرى، دل الميوططططططس  ت يمبططططططل 
ااطططتيدامه لت ريطططر انتهسبطططسا د ططط ال منطططه. ليتعطططيل تماطططير الميوطططس  تسريييطططس، بمطططس 

  غطرض دل تطأوير بطا  يطد، ي ب دل يع   با  ند منه اآلير. بمس ين غت دراا
منططذ دل القيططد الممططرلض عةططي ال طط  ت يمبططل ااططتيدامه لالن ططراف عططل اإلراد  
الشططططع ي ، لعةططططي هططططذا الن ططططل ت يمبططططل ااططططتيدامه يططططت تقييططططد ماططططؤلليسا الططططدلا 

 األةراف مل  ي  الميوس ".

، 324/25إل س طططس لمطططس اططط  ، تلضطططح الة نططط  اآلتطططت، ييمطططس يتعةططط   طططسل ال  ر طططم  -332
 اير دالدا  سلارا/  سم يس: ال –342/26

م ططدد عسمططس ييمططس يتعةطط   21/303"دراططا الة نطط  يططت  رارهططس  ططلا الطط ال  ر ططم 
  ريطط  اتنتمططسل، لدنططه يتعططيل عةططي الاططةةسا الميتصطط  دل ت تاططل د بسمططًس مططل 
شططططأنهس تقييططططد ممسراطططط  هططططذه ال ريطططط  ليتعططططيل عةططططي الاططططةةسا الميتصطططط  دل ت 

مططل  يمطط  ال قططل  األاساططي  التططت يضططمنهس تت ططسل  األ بططسم الداططتلري  دل ت ططد 
الداتلر، دل المعطسيير الدلليط  ل قطل  اإلناطسل. لمطل وطم، يطإل هطذا ينة ط  لطيو 
ي اططططب عةططططي  ريطططط  التع يططططر عططططل اتنتمططططسل،  ططططا ديضطططططًس عةططططي  ميططططع ال قططططل  
لال ريططسا األيططرى.. للبططت تغتططنم دللطط  مططس هططذه الططدعلى، عةيهططس دل تلضططح دل 

 . (31)الت امستهس  مل ب الميوس  موا هذا القسنلل يتم  مع

                                            

 تقرير األنشة  الانلم الط 34 – 8000 – 8003. )38( 
ذبططططر هططططذا الم ططططدد يططططت الطططط ال  ر ططططم 303/21، منظمطططط  ال ريططططسا المدنيطططط  )ييمططططس يتعةطططط   نقس طططط  الم ططططسميل  )31( 

 ططلا ال طط  يططت  30الني يططرييل( / ني يريططس،  يطط  نس شططا الة نطط  تططأوير ال نططد اليةمططت الم ة ططت يططت المططسد  
تمتنطع عطل  دللط  دل ري  اتنتمسل لذبرا اآلتت: " ري  اتنتمطسل هطت  ط  يطردم لدلت لدييطرا يتعطيل عةطي ال

نضططمسم. التططديا يططت  ريطط  تشططبيا اتنضططمسم. لي ططب دل يبططلل هنططسك دائمططس  ططدر  عسمطط  لةمططلاةنيل عةططي ات
را ة   لي ب دل يبلل هنسك دائمس  در  عسم  لةملاةنيل عةي اتنضمسم، دلل ددني تديا مل الدلل ، عةي



 6يت ضلل مس ا   ترى الة ن  دل الدلل  المشبل يت  قهس  د انتهبطا المطسد   -380
 بمس يدعي الشسبلل.

 (1) 7إدعاء مخالفة المادة 

( ييمطس يتعةط  3) 2ادعي الشسبلل دل الدللط  المشطبل يطت  قهطس انتهبطا المطسد   -383
يططرادا  ططد تططم نقةهططم مططل  نططلب  ططسل   يططت الم سبمطط  العسدلطط  ليططدعلل بططذلك دل د

البسميرلل إلي البسميرلل المرانبملنيط  لم طسبمتهم دمطسم م طسبم عاطبري  بمطس دل 
 ض سيس آيريل  د تم م سبمتهم يت م سبم مدني  دلل اتاتعسن   متر ميل.

تطم نقطا  عطض  8003 – 3222تعترف الدلل  المشبل يطت  قهطس يطالا المتطر   -388
لتططططم م ططططسبمتهم  تهمطططط  ترتبططططس هم  ططططرائم  األيططططراد مططططل شططططمسا غططططرب البططططسميرلل

 نسئيطط  ميتةمطط  امططسم م بمطط  يسلنططدم العاططبري . لتشططما هططذه ال ططرائم الت ططريض 
غيططر القططسنلنت لتعبيططر صططمل الاططةم العططسم، لتططدمير الممتةبططسا العسمطط ، لاغتيططسا 
ال نطططدرم لالمطططدنييل لال يططططس   غيطططر القسنلنيطططط  ألاطططة   لذيططططسئر، لاإلعطططالل غيططططر 

 . 3222ديام ر  10قالا البسميرلل النسةق   ستن ةي ي  يت القسنلنت تات

 تؤبد الدلل  الم ةه لهس الدعلى مس يةت: -381

"إدرابس  أل األعمسا التت  طسم  هطس متشطددلا الم ةطو الطلةنت ل نطلب البطسميرلل 
ضططططرام النيططططرال يططططت   ططططد انتهططططا دائمططططس  عمةيططططسا اغتيططططسا، ليةططططف األشططططيسص لار

العسمطط  لططم تاططتةيع دل تظططا مبتليطط  اتيططدم  الم ططسنت العسمطط ، إت دل الاططةةسا
يطططت ملا هططط  اإلصططططرار اللاضطططح عةطططي إ ططططدا  الملضطططي لاتضطططةرا سا. يق ططططا 

، تططم إراططسا  ططلاا  ططلاا  ندرمطط  إلططي 8003والوطط  ديططسم تقري ططس مططل دلا دبتططل ر 
بططططا مبططططسل يططططت المنططططسة  لالملا ططططع التططططت ياططططتهديهس الم ةططططو الططططلةنت ل نططططلب 

 البسميرلل". 

                                                                                                                             

ةةسا الميتصط  يتعيل دل ت تة أ الاط  غي  ت قي  دهداف ميتةم . ليت معرض تنظيم ااتيدام هذا ال  ،
األ بططسم  إلططي اططل د بططسم تقييططد مططل ممسراطط  هططذه ال ريطط . ليتعططيل عةططي الاططةةسا الميتصطط  دل ت تت ططسل 

ل  اإلناطسل. )تطم الداتلري  دل تقةا مل  در ال قل  التت يضمهس الداتلر يضاًل عل المعسيير الدلليط  ل قط
 إضسي  تأبيد(



م ةططه لهططس الططدعلى دل  عططض الضطط سيس  ططد تططم اإليططراج عططنهم، عرضططا الدللطط  ال -384
عةطططي الطططرغم مطططل دل ذلطططك تطططم  عطططد يتطططراا ةليةططط  مطططل اتعتقطططسا،  اططط ب نقطططص 
األدل . لتم اإليراج عل آيريل  بمسل  ليرلا إلطي الط الد، لتطت  ال الدللط  الم ةطه 

لتطت لهس الدعلى  أل يتر  اتعتقسا الةليةط  بسنطا تر طع إلطي ايتنس طسا إداريط ، ا
تشبا هس اس دائمس لة بلم . للم تلضح الدللط  الم ةطه لهطس الطدعلى اإل طرالاا 
التت اتيذتهس لعالج هذه المشطسبا اإلداريط  الم منط  التطت تاط  ا يطت هطذه المتطر  

 الةلية  مل اتعتقسا. 

نما الدلل  الم ةه لهس الدعل  دنهس ت سهةا دل يشةا يت تنميطذ  طراراا الم بمط   -385
لنسةق   سإلن ةي ي  لدشسرا إلطي عطدد مطل  طراراا الم بمط  التطت يت البسميرلل ا

ااططت س ا لهططس،  مططس يططت ذلططك تةططك القططراراا التططت  ة ططا القططراراا التنميذيطط  رداططًس 
عةي عقب. للم يقطدم الشطسبت دم  سلط  دل  طرار  ذاتطه لطم يطتم اتاطت س   لطه مطل 

   ا الدلل  الم ةه لهس الدعلى.

( تشطططططبا 2ل قطططططل  الم طططططدد  يطططططت المطططططسد  )ترغطططططب الة نططططط  يطططططت دل تلضطططططح دل ا -386
األعمططد  األاساططي  ألم دللطط  ديمقراةيطط . لدنططه مططل يططالا ا تططرام هططذه ال قططل ، 
ر مطططس يمبطططل ت قيططط  ال قطططل  األيطططرى التطططت يضطططمنهس الميوطططس  عسدلططط  لالماطططسعد  
القسنلني  يت ديريقيس، لذلك لماسعد  الدلا األةراف يت ضمسل ديضطا لة قطل  

 . (2اللارد   سلمسد  )

لم تشرم الدلل  الم ةه لهس الدعلى لمسذا نقةا ديراد مل شطمسا غطرب البطسميرلل  -382
لتقديمهم لةم سبم  العاطبري  يطت يسلنطدم ل سيلاطسم، بمطس لطم تطذبر الاط ب الطذم 
مل د ةه تم م سبم  الض سيس دمطسم م طسبم يطسرج دمطسبل اتيتصطسص  يط  تطم 

 سبمطططط  دمططططسم م ططططسبم ارتبططططسب ال ططططرائم ييهططططس. لذبططططرا الة نطططط  مططططل   ططططا دل الم
عاططططبري  ت تشططططبا يططططت  ططططد ذاتهططططس انتهسبططططس لة طططط  يططططت الم سبمطططط  دمططططسم  هططططس  
ميتص. لمس يوير المشبة  هنس، هل دل الم سبم العابري  دائمس، تبطلل امتطدادًا 
لةاططةة  التنميذيطط ، للططيو الاططةة  القضططسئي . يسلم ططسبم العاططبري  لططم تنشططأ لبططت 

اطبرييل  مل طب القطلانيل لالةطلائح التطت ت سبم مدنييل. لبنهس دنشئا لم سبم  ع
، ذبططرا منظمطط  ال ريططسا المدنيطط ، 22/832ت بططم ال ططيش. ليططت الطط ال  ر ططم 



لمربططط  الطططديسع القطططسنلنت، لمشطططرلع الطططديسع لالماطططسعد  القسنلنيططط  ضطططد ني يريطططس، 
 دلض ا الة ن  اآلتت: 

"الم ططططسبم العاططططبري  ت يعتططططرف  هططططس لم ططططرد ال قيقطططط  التططططت تعت ططططر دل ضطططط سةس 
برييل يترااطططلنهس. لبطططل العسمططططا الهطططسم هطططل مططططس إذا بسنطططا العمةيططط  منصططططم ، عاططط

 .(34)عسدل  لغير مت ي  

األشططيسص المتهمططلل لططم يبلنططلا عاططبرييل. لال ططرائم التططت يططدعي دنهططس ارتب ططا  -382
بطططسل يمبطططل دل ت طططسبم دمطططسم م طططسبم عسديططط ، دايطططا م طططستا اتيتصطططسص التطططت 

لة نططط  دل م سبمططط  مطططدنييل دمطططسم ارتب طططا ييهطططس هطططذه ال طططرائم الم علمططط . لتطططرى ا
( )ب( مطططل 3) 2م ططسبم عاطططبري  يططت يسلنطططدم ل سيلاططسم تشطططبا انتهسبططًس لةمطططسد  

 الميوس . 

يعرض الشسبلل دل المتهميل تما م سبمتهم  ةغ  ت يمهملنهس،  طدلل ماطسعد   -382
متر م للم تنس ض الدللط  الم ةطه لهطس اإلدعطسل هطذا اإلدعطسل. لتلضطح الة نط  دل 

ألاساطي  لة ط  يطت م سبمط  عسدلط  ألم شطيص، هطل دل ي طسبم د د المةسلطب ا
ت يططططإل ال طططط  يططططت الططططديسع عططططل الططططنمو يبططططلل  ططططد عططططل . لام   ةغطططط  يمهمهططططس، لار
شيص يلضع يت هذا المل ف ت ياطتةيع إعطداد ديسعطه عةطي ن طل بطسف، منطذ 
دنه لل يبلل  مقدلره يهم مس هي  التهم  المل ه  إليه، لت يهم ال  ال القسنلنيط  

. لتلضح الم سدر لاليةلة اإلرشسدي  المذبلر  دعاله  شأل (35)لع  ضدهالمري
ال طططط  يططططت م سبمطططط  عسدلطططط  لماططططسعد   سنلنيطططط  يططططت ديريقيططططس، دل د ططططد العنسصططططر 

 األاساي  ل ةا  عسدل  هل: 

".... ال   يت اتاتعسن   متر م إذا بسل هل دل هطت ت يمهطم دل يت طد  الةغط  
 . (36)ئي الماتيدم  مل  سنب الهيئ  القضس

                                            

 انظر المقر  82. )34( 
انظططططططر  ططططططرار الة نطططططط   ططططططلا ال الغططططططسا ر ططططططم 54/23، 63/23، 22/21، 364/22  تططططططي 326/22  )35( 

را ةططط  مططططاللم األيريقيطططط ، العمططططل الطططدللت، الاططططيد / اططططسر ديططططلب،  22/830ل  UIDH ل  radd110 ،
collectif desveuveset ayants – droits -97 ر لالرا ةط  الملريتسنيط  ل قطل  اإلناطسل، تقريط

  31ط األنشة  الانلم ال

 )36( .8 )2( 



تعتططرف الة نطط   ططأل الدللطط  الم ةططه لهططس اإلدعططسل دللطط  تاططتيدم لغتططيل. لتاططتةيع  -310
مؤااططستهس دل هيئتهططس القضططسئي  ااططتيدام المرناططي  دل اتن ةي يطط .  يططد دنططه نظططرًا 
ألل  ميططع المططلاةنيل ت يت ططدولل الةغتططيل  ةال طط ، يإنططه مططل لا ططب الدللطط  إذل 

ت يمهمهططططس المططططتهم، دل تططططلير لططططه دل لهططططس التأبططططد عنططططد إ ططططرال دم م سبمطططط   ةغطططط  
متر مس لةماسعد  يت هذا الشأل. ليت  سل  اإليمس  يطت ذلطك، يطإل هطذا يشطبا 

 انتهسبس لة   يت م سبم  عسدل . 

مل وم تنتهت الة ن  إلي دل الدلل  الم ةطه لهطس الطدعلى تبطلل  طد انتهبطا المطسد   -313
 ( )ب( )ج( ل)د( مل الميوس . 3) 2

 (:9ادة )إدعاء مخالفة الم

( مططل الميوططس . لططم يقططدم الشططسبلل ديطط  عططرلض 2يططدعت الطط ال  انتهططسك المططسد  ) -318
 (. 2(. لمل وم لم ت د الة ن  دم شتل يتعة   سلمسد  )2تتعة   سلمسد  )

 :(10إدعاء مخالفة المادة )

( مطل الميوطس  30يدعت الشسبلل دل الدلل  الم ةه لهس الطدعلى انتهبطا المطسد  ) -311
( مطل الميوطس . لمطل 30دم األةطراف دم عطرض  طلا المطسد  )األيريقت. للطم يقط

 (. 30وم لم ت د الة ن  دم ميسلم  لةمسد  )

 (:11إدعاء مخالفة المادة )

. لتطططرى الة نططط  دل هنطططسك 33  وطططا الة نططط  مطططس إذا بطططسل هنطططسك ميسلمططط  لةمطططسد   -314
معةلمطططسا بسييططط   شطططأل الاططط ا، تاطططتند عةطططي بطططال الةطططرييل لتمبطططيل الة نططط  مطططل 

 ارهس. اتيسذ  ر 

 :33تقلا المسد   -315

"لبططا يططرد ال طط  يططت الت مططع   ريطط  مططع اآليططريل. لتيضططع ممسراطط  هططذا ال طط  
يقططة لقيططلد ضططرلري  يططنص عةيهططس القططسنلل، تاططيمس تةططك التططت تططم اططنهس لصططسلح 
األمطططل القطططلمت، لاطططالم  اآليطططريل، لالصططط  ، لاأليال يطططسا لال قطططل  ل ريطططسا 

 اآليريل".



لة نطط   ططستا مططل  مططع التظططسهراا،  مططس يططت تصططلر ال قططسئ  المعرلضطط  دمططسم ا -316
ذلططك ااططتيدام القططل  ضططد المتظططسهريل، لتلييطط  لاعتقططسا النططسو المشططسربيل يططت 

 موا هذه التظسهراا. لاعتقدا الة ن  مل   ا دنه: 

".... ي طططططب دل يماطططططر الميوطططططس  تسريييطططططس، ليتعطططططيل دل تعططططط   ال نطططططلد بطططططا منهطططططس 
 . (32)األيرى"

لق ض عةي العديد مل الض سيس لتم اعتقسلهم لمتراا يقلا الشسبت دنه تم إلقسل ا -312
ةليةطط ،  اطط ب ممسراطط   قهططم يططت  ريطط  الت مططع. لتططم ت رئطط   عططض األشططيسص 
المعتقةططيل. لهنططسك الطط عض اآليططر الططذم تططليي عةططي ديططدم  ططلاا األمططل دل يططت 
اتعتقطططسا،  عطططد اتهطططسمهم  سلمشطططسرب  يطططت "ت معطططسا ايساطططي  غيطططر  سنلنيططط ". ل طططد 

لطططذيل مطططستلا دل الطططذيل اعتقةطططلا دونطططسل ممسراططط   قهطططم يطططت  ريططط  عطططسني الضططط سيس ا
 الت مع. 

إل الة نططططط  ت تغمطططططر دل تتعطططططسةف مطططططع األيعطططططسا غيطططططر المشطططططرلع  مطططططل  سنطططططب  -312
دشيسص دل منظمسا مل د ا تقديم دهداف ايساي ، ألل موا هطذه األيعطسا دل 
مطططس يترتطططب عةيهطططس مطططل نتطططسئال مطططل الم تمطططا دل تيطططسلف الميوطططس  األيريقطططت. لهطططت 

ش ع األيراد لالمنظمسا، عندمس يمسرالل  قهم يطت  ريط  الت مطع لالعمطا يطت ت
إةطططسر القطططسنلل الطططلةنت. لهطططذا المةةطططب ت يعمطططي الطططدلا األةطططراف مطططل لا  هطططس 
لضطططمسل  قطططل   ريططط  الت مطططع، يطططت الل طططا الطططذم ت طططسيظ عةطططي األمطططل لالنظطططسم. 

ت لتعتططططرف الططططدلا الم ةططططه لهططططس الططططدعسلى دنهططططس اعتقةططططا متظططططسهريل لديرةططططا يطططط
ااطططتيدام القطططل  مطططل د طططا تة يططط  األمطططل لار طططرار النظطططسم، ليطططت  عطططض ال طططستا 

مطل الميوطس  األيريقطت  33 هقا  عض األرلام. لتنتهطت الة نط  إلطي دل المطسد  
  د انتهبا.

 :12إدعاء مخالفة المادة 

انتهبططا مططل  سنططب الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى.  38ددعططي الشططسبلل دل المططسد   -312
القسةع دم انتهسك مل  سنب الدلل  الم ةطه لهطس الطدعلى لة ط  للم ي ينلا  سلدليا 

 . 38يت  ري  التنقا. للم ت د الة ن  دم انتهسك لةمسد  
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 :12إدعاء انتهاك المادة 

. لذبططرلا دل شططعب  نططلب البططسميرلل 31ادعططي الشططسبلل ل ططلد ميسلمطط  لةمططسد   -340
ونسل لططططم يبططططل ممططططوال تموططططيال بسييططططس يططططت مؤااططططسا  مهلريطططط  البططططسميرلل،  ساططططت

"تعيينطططسا رم يططط ". ليطططدعلل ديضطططًس دل الدللططط  الم ةطططه لهطططس الطططدعلى تالع طططا يطططت 
ال يسنططططسا الديمغراييطططط  ل رمططططسل البططططسميرلنييل ال نططططل ييل مططططل التمويططططا المتبططططسيئ 

 ال بم. 

عرضططا الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى، دنططه  ساططت دا  التعدديطط  ال   يطط  يططت عططسم  -343
بسميرلنيط  ال نل يط  يطت انتيس طسا ، شسرك بوير مل د  اب المعسرض  ال3228

ال ةطططططططططديسا لاتنتيس طططططططططسا التشطططططططططريعي  لالرئساطططططططططي ، موطططططططططا ال  هططططططططط  الديمقراةيططططططططط  
ات تمسعيططط . لتشطططرف د ططط اب المعسرضططط  عةطططي العديطططد مطططل الم طططسلو بمطططس دنهطططس 
مموة  يت م ةو األم . لتقلا  أل اللصلا عةي المنسصطب العةيطس ممتطلم دمطسم 

الدللط  الم ةطه لهطس الطدعلى الشطسبي   اطلل النيط ، الملاةنيل دلل تمييط . لاتهمطا 
لذبرا ال  عض المنسصب العةيس يت ال مهلري  تقةدهس بطسميرلنيلل  نل يطلل. 

 سضططططةهسد  ماللهططططم النططططسةقيل  SCAPOل  SCNC لتتهم منظمتت 
  سإلن ةي ي ، الذيل يريضلل التماك  أ ند  اتنمصسا. 

 %80، 3263د من ططلا منططذ عططسم يطط عم الشططسبلل دل البططسميرلنييل ال نططل ييل  طط -348
التت يعتقدلل دنهطم  %88يقة مل التمويا يت م ةو األم  اتت سدم  دت مل 

يات قلنهس. لتنصب الشبلى الرئياي  لةشسبيل عةي ناط   التمويطا، للطيو عطدم 
ت يمبطل دل  %80التمويا. لتقطلا الدللط  الم ةطه لهطس الطدعلى دل ناط   التمويطا 

 . يةة  عةيهس "نا   رم ي "

تميططا الة نطط  إلططي اإلنمططس  مططع الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى. يهططت تططرى دنططه عةططي  -341
الططرغم مططل الناطط   المئليطط  غيططر المتنساطط   الم علمطط ، هنططسك تمويططا لةبططسميرلنييل 
ال نططل ييل،لمل وططم يهططم شططسربلا يططت الشططؤلل العسمطط  لةدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى 

 يقت.مل الميوس  األير  31ليقس لمس تتةة ه المسد  

تقطططلا الة نططط  دنطططه لطططيو  بطططسف دل يؤبطططد الشطططسبلل  صطططلر  عسمططط ، دل يئططط  مطططل  -344
المطططلاةنيل  طططد  رمطططا مطططل  ططط  ال صطططلا عةطططي المنسصطططب العسمططط  دل دنهطططم لطططم 



يموةططلا تموططيال بسييططس يططت ال بلمطط  دل اإلدار  العسمطط . للططم يطط لد الشططسبلل الة نطط  
نطل ييل مطل التمويطا دل  سلمعةلمسا دل  سل ستا التت  رم ييهس البسميرلنييل ال 

اللصطلا إلططي اليطدمسا العسمطط . لتطرى الة نطط  دل اإلدعطسلاا المتعةقطط  " سلتمويططا 
 . 31الرم ى" لم تؤيد  سألدل  لتنتهت إلي دنه ت يل د ميسلم  لةمسد  

 : 17إدعاء مخالفة المادة 

مطل الميوطس ،  32يدعي الشطسبلل دل الدللط  الم ةطه لهطس الطدعلى انتهبطا المطسد   -345
ألنهططس تططدمر التعةططيم يططت  نططلب البططسميرلل مططل يططالا عططدم تقططديم التمليططا  ذلططك

البسف لتقةيص العمسل  يت مر ة  التعةيم ات تدائت. يقد يرضطا إصطال س غيطر 
منساططط س لةتعةطططيم الوطططسنلم لالمنطططت. لهططططت تميططط   طططيل البطططسميرلنييل ال نطططل ييل يططططت 

تمططليض يططت يسلنططدم، لريضططا مططنح  polytechniqueاتلت ططس  يططت معسهططد 
 شطأل  32لةتا يا يت  سمع   سمنطدا لةعةطلم لالتبنللل يطس، منتهبط   طذلك المطسد  

 ال   يت التعةيم. 

دنبطططططرا الدللططططط  الم ةطططططه لهطططططس الطططططدعل  دنهطططططس تطططططدمر النظطططططسم التعةيمطططططت يطططططت  نطططططلب  -346
البسميرلل. يقد  دما  يسنطسا ممصطة  لار صطسلاا  شطأل التطدا ير التطت اتيطذتهس 

 نطلب البطسميرلل. ل سلطا دنهطس يطت  عطض ال طستا لالهتمسم  قةسع التعةيم يطت 
 طططدما الم يطططد مطططل المطططلارد لةبطططسميرلنييل ال نطططل ييل دبوطططر ممطططس  دمتطططه لمنطططسة  
ديطرى. لشطبك الشططسبلل يطت مصططدا ي  ال يسنطسا لاإل صطسلاا، لبططنهم لطم يقنعططلا 

 الة ن   أنه ت ين غت اتعتمسد عةي ال يسنسا. 

تعةطططط   سلت ططططس  البططططسميرلنييل ال نططططل ييل ييمططططس يتعةطططط   ططططسلتميي  الم عططططلم ييمططططس ي -342
يططت يسلنططدم،  سلططا الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى دل  polytechnique معسهططد 

اتلت س   مدرا  الهندا  اللةني  المتقدم  يقطلم عةطي ال طدار ، بمطس هطل ال طسا 
 سلنا   ل ميع المعسهد العةيس. لذبرا دل المدراط  در طا عطددا مطل المهنداطيل 

 ل  ئيل المرانبليلنت لاتن ةليلنت. المدنييل مل ا

تمططططططليض  تاطططططط يا  سمعطططططط   سمنططططططدا لةعةططططططم ييمططططططس يتعةطططططط   سدعططططططسل ريططططططض مططططططنح  -342
لالتبنللل يس   ذبرا الدلل  الم ةه لهطس الطدعل  دل ال سمعط  المطذبلر  لطم تاطتليت 
شطططرلة إنشطططسل ال سمعطططسا اليسصططط  للطططم يلضطططح الشطططسبت مطططس إذا بسنطططا ال سمعططط  



سيير التبنللل يططس دم ت لتؤبططد الة نطط  م ططددا   دنطط  المشططسر إليهططس  ططد ااططتليا معطط
إذا بطططططسل لهطططططس ت طططططد دم ادعطططططسلاا   يإنطططططه يتعطططططيل عةطططططت األةطططططراف دل ت لدهطططططس 

مطططل القلاعطططد  إ طططرالاا الة نططط   332 سلمعةلمطططسا الضطططرلري  لتتةةطططب القسعطططد  
) التطت ت بططم هطذا الطط ال  ( مطل األةطراف ضططرلر  ت ليطدهس  تغيططر  3225العطسم 

 مس يت ذلك معةلمسا إضسيي  دل  يسنسا    
ل  لاعطد ( مط1) 332بسل يتعيل عةت الشسبيل دل يمعةطلا ذلطك  مل طب القسعطد   -342

اا . ل طططد اطططم ا الة نططط  لألةطططراف  تقطططديم عطططرلض اطططنلي  يطططت هطططذه اإل طططرال
الماططأل   سلططذاا للطططم يططدعم الشطططسبلل اتدعططسلاا  سألاطططو الال مطط  . لاألاططط سب 

 83   32قي  عدم ل لد ميسلف لةمطسد  الملض   دعاله   ل دا الة ن  األيري
 مل الميوس  .

   81   88   83  80   32 عططد ذلططك     وططا الة نطط  ادعططسل ميسلمططه المططلاد  -350
 مل الميوس  األيريقت 

  19ادعاء مخالفة المادة 
ادعططسل الشطططسبلل مطططل صطططدر شطططبلتهم  طططدل  انتهطططسك ل قطططل هم ال مسعيططط   شطططأل  -353

لدعر ا الة ن  عل رائيهطس  طلا  3222ديام ر  32األ دا  التت ل عا   ا 
لادعططت الشططسبلل دل  -   ratio tamarisماططأل  اتيتصططسص القضططسئت 

الدلل  الم ةه لهس الدعلم ض ا  سلقل  ل ةريقط  غيطر  سنلنيط   طسنلل البطسمرلل 
 ليقلا الشسبلل دل الدلل  الم ةه لهس الدعلم .

لالعابرييل  ا"د سما  بمهس اتاتومسرم هنسك   بسمال  با هيسبةه لديراد
لاإلدارييل   لة قس نظسمس لمسراا دعمسلهس  ةغ  عر ي  عةت  نلب البسمرلل 
.... لمس الا ماتمر  يت ممسرا  الايسد  اتاتعمسري  عةت  نلب البسمرلل 

  تي ل تنس هذا      
 ااتةيرلا م  للهس دل :  -358

لل  "ات تالا ريض الايسد  اتاتعمسري  عةت  نلب البسمرلل مل  سنب الد
مل الميوس  اإليريقت ....  83   32الم ةه لهس الدعلم يصا إلت المسدتيل 

 32لبالهمس ت رم الايةر  لاتاتعمسر   ميع دشبسله لمظسهر  . لت رم المسد  



تأبيد تسم  80ت ريرا تسم الايةر  عةت شعب مل  سنب شعب دير  لتؤبد المسد  
   اتاتومسر دل الظةم مل    با شيص يت الل لد   ليت تقرير المصير لمعل 
 يالا الة لل إلت دم لاية  مقسلمه معترف  هس دلليس .

هطططذه ادعطططسلاا يةيطططر   طططدا التطططت تطططذهب إلطططت  طططذلر الدللططط  لاطططيسد  م هلديطططه  -351
 البسمرلل . لردا الدلل  المشبل يت  قه  أل الة ن  : 

"غير بمأ لتنسلا  ضي  عمةي  تصمي  اتاتعمسر التت  دوا يت هذه الدلل  
 لت ا إشراف األمم المت د  "

تلضططح الدللطط  الم ططسله لهططس الططدعلم دل الة نطط  ت تاططتةيع درااطط  دل المصططا يططت  -354
  ليططت األ ططدا  التططت ل عططا  ططيل لدبتططل ر  3263ااططتمتسل األمططم المت ططد  عططسم 

  ل عططا اعتمططسد الداططتلر الميططدرالت لداططتلر اتت ططسد   ألنهططس  3228ل  3263
   التة ي  ا قا تسريخ ديلا الميوس   ي

تاةم الة ن  دنهس لياا بمطأ يطت المصطا يطت شطريع  هطذه األ طدا   اط ب القيطلد  -355
لذلططططك    retime tempurasالممرلضطططط  عةططططت ايتصسصططططهس القضططططسئت 

لألا سب المطذبلر  دعطاله . للطم تاطتةع الة نط  إي طسد دم شطت  طلا اتدعطسلاا 
م " دل ات طتالا التت تقدمهس الشطسبلل ييمطس يتعةط   سلضطم غيطر القطسنلنت لالقشطر 

اتاتومسرم مل  سنب الدلل  الم ةه لهس الدعلم   منطذ دل ذلطك يقطع يطسرج دائطر  
 .  retime tempurasاتيتصسصسا القضسئت 

 ند دل الة ن  تقلا   انه إذا  بسل يت ااتةسع  الشطسبيل دو طسا دل دم ميسلمط   -356
دم   مطططس  الطططا ماطططتمر   ينئطططذ يبطططلل لططط 3222دياطططم ر  32 طططد ارتب طططا   طططا 

 الة ن  اةة  درااستهس لالنظر ييهس .
  ادعت الشسبلل   دل   ستا مل التهميش ات تصسدم   ل رمسنهم مل ال نيط -352

      نظطططر تل هطططذا يشطططبا انتهسبطططسالت تيططط  مطططل  سنطططب الدللططط  المشطططبة  يطططت  قهطططس
 3263دل هططططططذه اتنتهسبططططططسا بسنططططططا نتي طططططط  األ ططططططدا   ليططططططدعلل  32لةمططططططسد  

   3222ديام ر  32د   لالتت ااتمرا  ع 3228ل
شبةا الدلل  الم ةطه لهطس الطدعلم يطت اتدعطسل اليطسص  طسلتهمتيل ات تصطسدم .  -352

ل طططدما لوطططسئ  لار صطططسلاا لئيطططد تقطططديمهس لة نيططط  الت تيططط  الرئياطططي  يطططت  نطططلب 



البططسمرلل . لنلضططح المعةلمططسا لال يسنططسا اإل صططسئي    دنططه يططالا المتططر  مططل 
مططلارد مسليطط  يططت المي انيططط  تططم تيصططيص  8004/  8002 تططي عططسم  3222

اإل ةيمططططت الشططططمسا الغر ططططت لال نططططلب الغر ططططت )  نططططلب البططططسمرلل ( دعةططططت مططططل 
دار  مؤااططططسا مانبر األ ططططسليم الم لنيطططط   مططططل د ططططا التشططططييد   لصططططيسن  الةططططر    لار

تدريب المعةميل لتلضطيح اللوطسئ  دل المل طف يطت المنطسة  األيطرى مطل الط الد 
ياا  سصد  لسيي  غير الب نمي  ال ني  األاساي . ل سلا دل المشبة  المتعةق   ت

 رلل .يعةت  نلب البسم
ريططض الشططسبلل ال يسنططسا لاإل صططسئيسا التططت تقططدمهس الدللطط  المشططبل يططت  قهططس  -352

 سعت سرهس  يسنسا لار صسئيسا  ائم  للم يقدم الشسبلل دم لوسئ  تطدعم ادعطسلهم 
سا لاإل صططسئيسا للططم ت ططد الة نطط  دم اطط ب ياططتة م عططدم اتعتمططسد عةططت ال يسنطط

التططططت  ططططدمهس الدللطططط  المشططططبل يططططت  قهططططس يططططت  رارهططططس . لتططططرم الة نطططط  دل الدللطططط  
 المشبل يت  قهس يصصا ملارد عسم  لأل سليم اتن ةليني  دلل تمي  .

 ند دل الدلل  الم ةه لهس اتدعسل لم تردد عةطت ل طه الت ديطد   عةطت اتدعطسلاا  -360
  الب ططرى مططل  نططلب البططسمرلل . اليسصطط   تنميططذ مل ططع المشططرلعسا ات تصططسدي

لياططرا ذلططك  تقييططد مل ططع المينططسل مططل اليمنططت إلططت دلت   المعططرلف  ميبتلريططس . 
دلات يموططططا ال لا ططط  إلططططت البطططسمرلل يقططططد بسنططططا  مينططططسل  لنقطططلا   دنططططه نظطططرا اآلل

ال بلمططط  يطططت  س ططط  رصطططد تنقطططا األشطططيسص لالاطططةع   ألاططط سب دمنيططط  لديطططرم 
 معسل  .تتعة   سلر س   ال مربي  ال

إل بططا دللطط  لططديهس التطط ام  مل ططب القططسنلل الططدللت  سل مططسظ عةططت بسمططا دراضططيهس  -363
 سة طططط    ليعت ططططر إ ططططرال اإل قططططسل عةططططت األمططططل لاألشططططراف عةططططت تططططنقالا األيططططراد 
لالاةع   لا مل هذا اتلت ام دم ال دي  مل   ا الدلل  المشبل يطت  قهطس  أنهطس 

سل "ليمطت " إت إذ نقةطا المينطسل يت مينط ةعتاتةيع ضمسل دمل األشيسص لالا
يهذا دليا  طسةع عةطت اتعتطراف  أنهطس ت تاطتةيع إدار  " ليمطت " لتعتط  الة نط  
دل اةةسا األمل لال مسرك بسل  إمبسنهس دل ترصد م سنينس تنقالا األشطيسص 

 لال ضسئع  تي لل ااتمر اإل قسل عةت مينسل ليمت 



سا لالمشسريع ات تصطسدي  لنقةهطس تصرم الة ن  دل تغير ملا ع مشرلعسا األعم -368
إلططت البططسمرلل المرانبملنيطط    لالتططت للططدا وططسر اططة ي  عةططت ال يططس  ات تصططسدي  

مطل الميوطس  ادعطسل  32ل نلب البسمرلل    د شبةا  ميعهطس انتهسبطسا لةمطسد  
 (80ميسلم  المسد  )

م لات ططتالا لاتاططتعمسر ل نططلب شططسبلل دل الضططم غيططر المشططرلع القططل يقططلا ال -361
( مطل 80لبسمرلل مل  سنب الدلل  المشبل يطت  قهطس  شطبا انتهسبهطس لةمطسد  )ا

الميوس  لهم يطدعلل دل البطسمرلنييل ال نطل ييل مطل  قهطم ممسراط   قطل هم ممطس 
( مل الميوس   سعت سرهس شعب منمصا لمميط  80تقرر المصير  مل ب المسد )

 ( عةت األتت : 80عل شعب  مهلري  البسمرلل .لتمت المسد  )
 ميطططع الشطططعلب لهطططس ال ططط  يطططت ممسراططط   قل هطططس . يهطططم لهطططم ال ططط  األصطططيا  -3

لغيططر القس ططا لةتصططرف يططت تقريططر مصططيرهم   لمططل  قهططم ديضططس دل يقططررلل 
  ريططط  تسمططط  لصطططمهم الايساطططت   لممسراططط  لمتس عططط  تمنيطططستهم ات تصطططسدي  

 لات تمسعي  ليقس لةايسا  التت يرتضلنهس ألنماهم   ري  بسمة  .
  الشططعلب الم تةطط  دل المعهططلد  ت ططرر دنماططهم مططل  يططد الاططيةر  مططل مططل  طط -8

 يالا الة لل إلت دم لاية  معترف  هس مل الم تمع الدللت 
مل     ميطع الشطعلب ال صطلا عةطت ماطسعد  مطل  ميطع الطدلا األةطراف  -1

يطت الميوطس  ال طسلت   نضطسا الت ريطر ضطد الاطيةر  األ ن يط    اطلال بسنططا 
 تصسدي  دل وقسيي  ايةر  ايساي    ا 

يلضططح الشططسبلل دل ااططتمتسل األمططم المت ططد  بططسل اططتند عةططت  عططض الشططرلة    -364
 مس يت ذلك عقد مؤتمر لليلد تمويةيط  متبسيئط  مطل  مهلريطه البطسمرلل ل نطلب 
البططططسمرلل إلعططططداد الشططططرلة اليسصطططط   نقططططا صططططال يسا الاططططيسد  إلططططت اتت ططططسد 

بطططسل ين غططت دل تلايطط  عةيهطططس  ةت . ل  ططا ديضططس دل موطططا هططذه التذ ططذ ساالماططتق 
ال رلمسنسا الممضة  يت  مهلري  البسمرلل ل نلب البطسمرلل   طا نقطا الاطيسد  
إلت بيسل لا د يموا ال سن يل ليلضطح الشطسبلل دل نتطسئال اتاطتمتسل لطم تعطرض 

 د د عةت  رلمسل  نلب البسمرلل تعتمسدهس .



 سلضطم غيطر القطسنلنت لم ترد الدلل  المشبل يت  قهس عت اتدعسلاا اليسصط  " -365
لم يبل مل الممبل المصا ييهطس  سعةنا  دت مل ذلك دل القضسيد لاتاتومسر " ل 

 مل  سنب الة ن   ا ب نقص اتيتصسص القضسئت .
شبةا الدلل  الم سله لهس الدعلم يت اتدعسل  أل البسميرلنييل ال نطل ييل " هطم  -366

 ي  شعب منمصا لممي  " لتعيل عةت الة ن  دراا  هذه القض
يؤبطططد الشطططسبلل م طططددا هطططليتهم الممضطططة  لالمميططط   تطططلم عةطططت اإلدار  ال ريةسنيططط   -362

ل نططلب البططسمرلل . ليقللططلل  ططأنهم يت ططدولل اتن ةي يطط  لية قططلل القططسنلل العططسم 
لاألعراف القسنلني  اليسص   ه   عةت العبو منةق  المرنبلنل    يط  يت طدم 

 النسو المني  لية   نظسم القسنلل المدنت . 
 سلططططا الدللطططط  المشططططبل يططططت  قهططططس دنهططططس ت تنططططس ع ال قططططسئ  التسريييطططط  األاساططططي   -362

المتعةقططططط   طططططإدار  اللصطططططسي  لبنهطططططس تنبطططططر دل البمطططططسريلنييل ال نطططططل ييل مل طططططلديل 
"بشططعب " لييمططس يةططت ذبرتهططس يططت هططذا الصططدد " بططت تططدعم هططذا التأبيططد   دوططس  

( لملاصطططمسا النظطططسم الشطططسبلل ااطططتيدام الةغططط  اتن ةي يططط  )الةغططط  الم مطططلا  هطططس
القطططسنلنت   لالنظطططسم الم ةطططئ لنظطططسم ال بطططم لالوقسيطططسا التقةيديططط  ليطططت اللا طططع دل 
ملاصطططمسا  نطططلب البطططسمرلل الاطططس   تت طططع نقطططا مطططل تطططرا  اإلدار  ال ريةسنيططط    

عرييططط  –اطططبسل لت يمبطططل تقطططديم دم   طططال انترللل يططط   لتطططرا  وقسيططط  األن للطططل
دل ال طط ل ال نططل ت يموططا منةقطط  "اططلا" لتقططديم ل ططلد شططعب  نططلب البططسمرلل إذ 

الوقسييطط  دلب ططرم   ليموططا ال طط ل الشططمسلت المنةقطط  الوقسييطط  "ل قططل  ال شططسئش . 
عةطططت الطططرغم مطططل ال مطططسظ عةطططت  عطططض اليصلصطططيسا  طططلا  3263لمنطططذ عطططسم 

دبوطططر مطططل  سنطططب لا طططد إت دنطططه بطططسل هنطططسك تقطططسرب مة لظططط  عةطططت الماطططتليسا 
   " الشعب الممضا لالممي   سئم  اليلم .اإلداري  لالقسنلني  يةم تعد نظري

تعططيل عةططت الة نطط  تلضططيح يهمهططس "ل قططل  الشططعلب"  مل ططب الميوططس  األيريقططت  -362
لت لةقضطي  ير طع إلطت مضطملل ايساطت لالقضطي  ال د لتدرك الة ن  دل الةس ع

الميوططس  عططل عمططد  اال دليطط  هططت مططل عمططر الميوططس  لامتنططسع هططؤتل الططذيل صططسغل 



تطططم تعريمططط  الممهطططلم  مل طططب القطططسنلل الطططدللت  طططدال دل  ميطططل لال (32)مطططل تعريمططط  
مسا الملضططلعي  التططت تعطط م إلططت م ملعطط  مططل اططهنططسك اعتططراف  ططأل  عططض ال

 األيراد ر مس تةةب اعت سرهم " بشعب "
انتهططت يريطط  مططل ي ططرال القططسنلل الططدللت الططذيل بةمهططم اليلناططبل ل  طط  ممهططلم "  -320

النطسو تظهطر  عطض اليصطسئص الشعب " إلطت دنطه عنطدمس تبطلل هنطسك يئط  مطل 
التسليطط  تقةيطططد تطططسرييت مشطططترك هليططط  عنصطططري  لعرييططط    ت طططسنو وقطططسيت   ل طططد  
لغلي    ارت سةسا ديني  لديدلت ي   ارت سة إ ةيمت   ل يطس  ا تصطسدي  مشطترب    
ي ل  اعت سرهس "شع س" موا هذه المئ  يمبل دل ت دد هليتهس شعب ي بطم لعطيهم 

 ية م الة ن  لبل يمبل ااتيدامه يقد بدليا . اللصف دنهم شعب له هذا
يطططت اطططيس  الميوطططس  األيريقطططت   تطططرت ة يبطططر  " الشطططعب " ارت سةطططس لويقطططس  طططسل قل   -323

 32ال مسعي  . ليمبل لت شعب ممسرا  ال قل  ال مسعيط  الطلارد  يطت المطسد  
مطططل الميوطططس    إذ بطططسل مرت ةطططس  هليطططسا لصطططالا  ليططط  لنتطططسئال ديطططرم  84إلطططت 

 يدي   عنصري    عريي    وقسيي    لغلي  الختسرييي  تقة
نص هؤتل الذيل صسغلا الميوس  عةطت  مسيط   قطل  الشطعلب  مل طب الميوطس   -328

. ليططت بتس طط  المعنططلم : "  ططسنلل الميوططس  األيريقططت ل قططل  اإلناططسل لالشططعلب " 
القسضت  ال ب  طسل ل  سضطت ديريقطت  طسر ا اطةة  الضطلل عةطت هطذه القضطي  

 (32)ل سا :
ممهلم "  قل  الشعلب   الذم يصص له يصا بسما يت المشرلع ت يعنت "إل 

دل هنسك دم تدرج لة قل  . هنسك ال قل  . هنسك ال قل  ات تصسدي    
لات تمسعي  لالوقسيي  التت تتام  أهمي  يسص  لة ةدال النسمي    لالتت يتعيل 

                                            

)32( ديططر تقريططر مقططررا ال تمططسع الططل ارم لمنظمطط  الل ططد  اتيريقيطط   شططأل مشططرلع الميوططس  اتيريقططت المعططل   قططل  

 3220يلنيطططططططططططططل  5 -2اتناطططططططططططططسل لالشطططططططططططططعلب المعقطططططططططططططلد    ن طططططططططططططلا    سم طططططططططططططس  يطططططططططططططت المتطططططططططططططر  مطططططططططططططل 
CAB/LEG/67/3DrBTRPat.rpt.(11)p.4 

)32( انظططر التقريططر اليتططسمت لتلصططيسا ا تمسعيطط  الي ططرا  شططأل تلاططيع المنس شططسا  ططلا ممهططلم " قططل   الشططعلب " 

3222نليم ر  10- 82المعقد يت  سريو   يرناس   يت المتر  مل   (Shs-98/CoL.1)g22 
8002( دار ترايلرد لةنشر   بندا  80)  



ي  يت الشبا عندمس  ن س إلت  نب مع ال قل  الايسا (83)من هس مبسن  هسمه
 لا د متبسما .

لياتشططهد القسضططت  ططسل ل  ططسلمر لم الططرئيو ليليططللل اططيدر اططن لر"دلا رئططيو  -321
لةانغسا لر ا الايسا  األيريقت ال سر    الذم  سا يطت ايتتطسم ا تمطسع ال هطس  

 القسنلنت األيريقي  لصيسغ  الميوس     ي   سا :
  الشطططعب " التطططت بمطططس "ر مطططس اطططلف يةنطططب النطططسو لمتطططر  ةليةططط  يطططت ماطططأل  "  قطططل 

مت ااطططيل لةشطططسر  إليهطططس بطططت تعنطططت  ةطططا  اطططسة   طططذلك   إظهطططسر تعةقنطططس  طططسل قل  
ال مسعيطط   صططم  عسمطط    ال قططل  التططت لهططس دهميطط  يسصطط  يططت لصططمنس داساططي  دنطط  
  سنطططب ال قطططل  المدنيططط  لالايساطططي    هنطططسك  قطططل  ا تصطططسدي  لا تمسعيططط  لوقسييططط  

 (83)قهس ين غت دل تقللت األهمي  التت تات 
"ن ل نريد التأبد عةت ال   يت التنمي  لال قل  األيرى التت ن تسج إلت 

التضسمل دللنس دت لهت : ال   يت الاةم لاألمل   ال   يت  يئ  ص ي    ال   
يت تقسام ال ص  دل النصيب المتبسيئ يت الترا  المشترك لة شري    ال   

ل   يت الورل  لالملارد الة يعي  التمتع  نظسم ا تصسدم دللت عسدا لدييرا   ا
(88 ) 
لقططططد تنسللططططا الة نطططط  األيريقيطططط  ذاتهططططس  ضططططسيس "  قططططل  الشططططعلب " دلل تعريططططف  -324

مصطططةةح  ططط  " الشطططعب " دل " الشطططعلب " ليطططت تقريطططر المريططط  العسمطططا لةي طططرال 
  لصطف الة نط  األيريقيط  د متهطس يطت (81) شأل الابسل/ الم تمعسا  األهةيط  

 الشبا التسلت : تعريف الممسهيم عةت
" عةططت الططرغم مططل تمليضططهس  تغيططر  ميططع د بططسم الميوططس  اإليريقططت ليقططس لةمططسد  

   سد  الة ن  األيريقي  يت  طسدر األمطر عطل تماطير ممهطلم " الشطعلب  (1) 45
" للم يعرف الميوس  اإليريقت ذاته الممهلم يت ال داي  لم تاطمر الة نط  األيريقيط  

ألل القطلانيل التطت بسنطا مل طلد   ةيةطه يطت هطذا   سلرا   عند لضطع  قطل  نظطرا
"الشطعلب". لمطل اللاضطح دل الطذيل  ICESR. ICCPRالشطأل . للطم تعطرف 

صطططسغلا الميوطططس  األيريقطططت بسنطططا نيطططتهم التمييططط   طططيل ال قطططل  المرديططط  التقةيديططط ، 
                                            

 )83(  ال ب    سلةل- نمو البتسب ص82



الاططس ق  إلططي "بططا يططرد". ليمبططل دل تعمططا المططسد   32 يطط  تشططير د طط ال المططسد  
إشطططسر  يسصططط   84 – 32شطططسر  عةطططي األاطططر . لتشطططير المطططلاد بمسصطططا  سإل 32

 عةي " ميع الشعلب". 
 لتاتةرد  سئة : -325

"يططت ضططلل هططذه اليسصططي ، يصطط ح مططل   يططا الممس ططأ  إيمططس  الميوططس  األيريقططت 
يت تعريف "الشعلب"، إت إذا هنسك وق   أل معنسهس يمبل تمييط ه عطل الصطبلك 

يالص النتططططسئال مططططل هططططذا . لا ططططد، دل لالمعططططسيير الدلليطططط  الاططططسئد . ليمبططططل ااططططت
الميوططس  األيريقططت ياططعي عةططي صططيسغ   بططم يططسص   قططل   مسعيطط ، دم هططذه 
الم ملعطط  مططل ال قططل  التططت يتصططلر إمبسنيطط  التمتططع  هططس يقططة  ةريقطط   مسعيطط  

 موا ال   يت تقرير المصير دل اتاتقالا دل الايسد ...". 

علب مهمطط   صططلر  متبسيئطط  تاططتنتال الة نطط  مططل ال ططدي  الاططس   دل  قططل  الشطط -326
تمسمطططس موطططا  قطططل  األيطططراد. لهطططت تاطططت   ذلطططك لين غطططت دل تطططلير لهطططس ال مسيططط . 
لالشتل األدني الذم يمبل دل يقسا عل  قل  الشعلب هل دل با عضطل مطل 
ال مسع  ي ما معه دل معهس ال قل  المردي  يت ال مسع ، عةطي  مط  مطس تتمتطع 

شطترب  التطت تميطد الم تمطع موطا ال ط   ه ال مسعط  يطت  مسعتهطس دم ال قطل  الم
يطططت التنميططط ، لالاطططالم، لاألمطططل، لال يئططط  الصططط ي ، لتقريطططر المصطططير لال ططط  يطططت 

 نصيب متبسيئ يت ملارده. 

يططططت ضططططلل مططططس اطططط  ، يتعططططيل عةططططي الة نطططط  دل ت  طططط  اتدعططططسلاا ضططططد الدللطططط   -322
 المشبل يت  قهس، ييمس يتعة   ستنتهسبسا ال مسعي  التت اقنسهس آنمس هنس. 

تقطططلا الة نططط  دنطططه  عطططد ت ةيطططا د يططط  لة  طططال لمطططس بتطططب، تطططرى دل شطططعب  نطططلب  -322
البطططسميرلل مطططل  قطططه اإلدعطططسل شطططرعيًس دل يبطططلل "شطططع ًس. لعطططالل  عةطططي ال قطططل  
المرديطط  الماططت ق  ل نططلب البططسميرلل، يططإل هططذا الشططعب لططه هليتططه المميطط   التططت 

المشططسر ت ططذب  عططض ال قططل  ال مسعيطط . ليقططلا تقريططر يريطط  ي ططرال اليلناططبل 
إليططه هنططس دعططاله، دنططه  سلناطط   لم ملعطط  مططل األيططراد يمبططل دل تشططبا شططع ًس، يططإل 
هؤتل يت  س   عةي إظهسر  عض، ل با اليصسئص الم دد . لتتمط  الة نط  
مطع الدللطط  الم ةططه لهططس اإلدعططسل عةططي دنطه ي ططل  لشططعب مططس دل يظهططر يصسئصططه 



اتنورليللل ي  عةطي  –العر ي ، اتنورليللل ي  ل د تضسف اليصسئص العر ي  
مقلمسا د د "الشعلب" لموا هذه اليصسئص تعت ر ضطرلري  يقطة عنطد ت ديطد 
دهةي  "شعب مطع، لبطل ت يمبطل ااطتيدامهس بعسمطا مقطرر يقطة لمطنح دل  رمطسل 
الشعلب مل التمتع   قل هطس هطا بسنطا نيط  الدللط  المشطبل ييهطس  قهطس اتعتمطسد 

قة يت تقرير " قطل  الشطعلب، ر مطس  طسللا عةي ال ذلر العر ي  األنورليللل ي  ي
ذلك يت الميوس  األيريقت؟ لالميوس  األيريقت عةي مس هل عةيه يضطمل ال مسيط  
المتبسيئ  لةشعب يت القسر ،  مس يطت ذلطك الم ملعطسا العنصطري  األيطرى، التطت 

 لياا  ذلرهس العر ي  األنورليللل ي ، ديريقيس.  

 نطط  دل "شططعب  نططلب البططسميرلل" مؤهططا ألل ااططتنسدًا إلططي هططذا المبططر، تططرى الة -322
يشططسر إليططه "بشططعب"، ألنططه يظهططر العديططد مططل المقلمططسا لالقططراراا التططت تشططما 
تسرييس مشطتربس، لتقةيطدا لغليطس، لارت سةطس إ ةيميطس لنظطر  ايساطي  مشطترب . لاألهطم 
مططل ذلططك، يعططرف هططؤتل دنماططهم بشططعب  هليطط  منمصططة  لمميطط  . لتعت ططر الهليطط  

  يطططت الشططعب. لي ططدر  سلشطططعلب اليسر يطط  األيططرى دل تعتطططرف يسصططي  ة يعيطط
  موا هذا الل لد لت ين غت دل تنبره. 

 ططد ت تعتططرف الدللطط  المشططبل يططت  قهططس  موططا هططذه المقلمططسا الة يعيطط  لهططذا لططل  -320
ي اططططم  ضططططي  الت ديططططد الططططذاتت لةبططططسميرلنييل ال نططططل ييل ل ططططد يؤ ططططا هططططذا  ططططا 

لططك المشططسبا التططت تططم تاططةية الضططلل المشطسبا يططت  نططلب البططسميرلل،  مططس يططت ذ
عةيهس دعاله. لتعترف الدلل  المشبل يت  قهطس  ظهطلر مشطسبا  صطلر  منتظمط  

يططت هططذا ال طط ل  SCNC and SCAPOيةمتهططس المنظمتططيل اتنمصططسليتيل 
 مل دراضيهس الذم يةة  عةي نماه " نلب البسميرلل". 

يططد مططل  ططستا اططيةر  تططدرك الة نطط  دل ديريقيططس  عططد يتططر  اتاططتعمسر شططهدا العد -323
يئ  مس مل النسو عةي اآليريل، الال عةطي داطسو العنصطر، الطديل دل العطر ، 
دلل دل تشططبا هططذه الاططيةر  ااططتعمسرا  ططسلمعني القططديم . لييططر شططسهد عةططي هططذه 
ال قيق  ال رلب األهةي  لالن اعسا الدايةي  يت القطسر . لمطل وطم، يإنطه يقطع عةطي 

 ططه موططا هططذه اإلدعططسلاا ذاا الةططس ع الططلارد عططست  الططدلا األةططراف، عنططدمس تلا
يطططت هطططذا الططط ال  ال طططسلت، دل تتنسللهطططس  طططدت مطططل ت سهةهطططس ت طططا اطططتسر الاطططيسد  



لل طططد  األراضطططت. ل طططد دنشطططئا آليطططسا موطططا الة نططط  األيريقيططط  ل اطططم المنس عطططسا 
ذا مطططس تطططم ااطططتيدام هطططذه اآلليطططسا  نيططط  صطططسد  ، يإنهطططس   ةريقططط  لديططط  لاطططةمت. لار

ت يقطدا هطذه المطلارد  اط ب يمبل دل تطلير لة قطسر  مطلارد  شطري  لمسديط   يمط ، لار
 الن اعسا  لا الايةر  العر ي  لالديني  دل التهميش ات تصسدم. 

يتعيل عةي الة ن  تنسلا الماأل ، الال دبسل شعب  نلب البسميرلل له ال ط   -328
يطططت تقريطططر مصطططيره. ل معطططا ذلطططك، ي طططب دل تضطططمت الاطططيس  عةطططي الماطططأل  عطططل 

، دل عمةيططط  التل يطططد 3263لا، لطططيو ااطططتمتسل األمطططم المت طططد  عطططسم ةريططط  تنطططس
 شططأل المةسلططب الداططتلري  يططت  3224ل 3221، للبططل تنططسلا د ططدا  3228

ملا هططططط  اإلدعطططططسل اليطططططسص  طططططسل   يطططططت تقريطططططر مصطططططير الشطططططعب البطططططسميرلنت 
 ال نل ت.

النطسةقيل  سإلن ةي يط ،  3224ل سمنطدا 3221يدعت الشسبلل دل مؤتمرم " لم  -321
مس مقتر طسا داطتلري ، ت سهةتهطس الدللط  الم ةطه لهطس الطدعلى. لهطذا اضطةر  د  طد

الشسبيل إلي إ طرال ااطتمتسل   مطع التل يعطسا لةبطسميرلنييل ال نطل ييل، يطت عطسم 
 ، الذم صسد  عةي اتنمصسا.3225

 3221ل ططططططسا الشططططططسبلل دل شططططططعب  نططططططلب البططططططسميرلل مططططططل يططططططالا مططططططؤتمرم  -324
دوطططسر  ضطططسيس التهمطططيش الداطططتلرم،  3225لااطططتمتسل التل يعطططسا عطططسم  3224ل

لالايسات لات تصسدم. ليطدعت الشطسبلل بطذلك دل الداطتلر الطذم د رتطه الدللط  
لطططم يتنطططسلا نطططدالاتهم مطططل د طططا ال بطططم  3225الم ةطططه لهطططس الطططدعلى يطططت دياطططم ر 

 الذاتت. لترى الة ن  دل هذه الشبسلى تات    امهس. 

دل إيمس هططططس يططططت تنططططسلا  يقططططلا الشططططسبلل دل ريططططض الدللطططط  الم ةططططه لهططططس الططططدعلى -325
(. ل نطسل عةيطه، هطم يطدعلل دل 80لملا ه  هذه المظسلم يشطبا انتهسبطس لةمطسد  )

مطططل  قهطططم ممسراططط   قهطططم يطططت تقريطططر المصطططير  مل طططب الميوطططس . لتطططرد الدللططط  
المشبل يت  قهس  أل هذه المظطسلم تشطبا د نطد  انمصطسلي  مطل  طسن ت منظمتطت 

SCNC and SCAPOشطسبيل مطل  قهطم ممسراط  . لهت تنمت ديضطس دل ال
 (. 80ال   يت تقرير المصير  مقتضي المسد  )



 3221ا ريططططا  1ذبططططرا الدللطططط  الم ةططططه لهططططس الططططدعلى دل إعططططالل " ططططلم"  تططططسريخ  -326
اعتطططططططرف دل البطططططططسميرلنييل ال نطططططططل ييل  طططططططد انضطططططططملا   طططططططريتهم إلطططططططي  مهلريططططططط  

، لااتةردا تقلا  أل الت لا إلي دلل  مل طد  يطت 3263البسميرلل يت عسم 
، بططسل م ططا ملايقطط  مططل بططال ال ططسن يل المرانبمططلنت لاألن ةليططلنت، 3228عططسم 

عةططي التططلالت مططل  %22.2ل %22.6الططذيل بسنططا ناطط   تصططليتهم عةططي ذلططك 
مطل  3225يالا ااتمتسل لةنت. لتقلا ديضًس دل مطس ياطمي  ساطتمتسل اط تم ر 

. لتشطططبك الدللططط  المشطططبل يطططت 3228ت يطططدعم  يسنطططسا  SCNC  طططا منظمططط  
 يت د   اتاتمتسل. لتقلا:   قهس

، تعت ططر البططسميرلل دللطط  مل ططد  ت مرب يطط ،  ملايقطط  دعضططسل 3226" منطذ عططسم 
ال رلمططسل،  مططس يططت ذلططك هططؤتل مططل ال طط ل اتن ةليططلنت يططت الطط الد. ل ططد تططم اططل 
الصططبلك التططت تاططت د  الاططةةسا اإل ةيميطط  لالم ةيطط  الالمرب يطط ... يططت يلليططل 

 ". 8004عسم 

 ل  المشبل يت  قهس يت ال دي   سئة :تاتةرد الدل  -322

"دل تقريططر مصططير شططعب  نططلب البططسميرلل، م دعقططسب منةقطط  الة نطط  ) سلناطط   
ل سلططط  بستن طططس(، اطططلف يبطططلل متمهمطططس  يططط  يبطططلل هنطططسك ددلططط  مةملاططط  عةطططي 
ميسلمططسا ضططيم  ل قططل  اإلناططسل، ل يطط  يبططلل هنططسك ددلطط ، تؤبططد  رمططسل دل 

ت المشططسرب  يططت إدار  الشططؤلل العسمطط  ريططض رعسيططس  نططلب البططسميرلل، ال طط  يطط
 لدلل  البسميرلل. لت تل د موا هذه األدل ". 

تشطير الة نط  إلطي دل مطلاةنت بستن طس  ططد  وطلا الة نط  عةطي اتعتطراف  ساططتقالا  -322
  بستن س عند اللصلا إلي  رارهس يت هذه القضي . لذبرا الة ن  اآلتت: 

 وس  األيريقت". ( مل المي3) 80"ي ئ هذا اإلدعسل ت ا المسد  
"لت يل د هنسك ادعسلاا  ير  يسص ل قل  إناسل  غطض النظطر عطل إدعطسل 

 إنبسر تقرير المصير". 
" إل  ميططع الشطططعلب لهططس ال ططط  يططت تقريطططر المصططير. ر مطططس يبططلل هنطططسك  ضطططي  
 دليطط   ططلا تعريططف الشططعلب لمضططملل ال طط  لالماططأل  يططت هططذه ال سلطط  لياططا 

ب لبطل عةطي ل طه الت ديطد بطستن ييل. لاطلال تقرير مصير  ميع ال ائرييل بشع



بططططسل البططططستن يلل يتبلنططططلل مططططل م ملعطططط  عر يطططط  لا ططططد  دل دبوططططر، إت دنططططه لططططم 
 ياتنتال دم دليا مسدم". 

لتعتقد الة ن  دل تقرير المصير  طد يمطسرو  طسم مطل الةطر  التسليط : اتاطتقالا 
ل دليط  دل دم شطبا ، ال بم الذاتت، ال بم الم ةت، الميدرالي ، البلنميدرالي ، ال

آيطر مطل دشطبسا العال طسا التطت تتمطط  مطع رغ طسا الشطعلب موطا الاطيسد  لل ططد  
 . (85)األراضت

تديل الدلل  المشبل يت  قهس األ ند  اتنمصسلي  لةشسبيل ل د  سلا الة ن  يطت  -322
  سل  ملاةنت بستن س: 

".... دنهطططس مضطططةر  لةطططديسع عطططل اطططيسد  لل طططد  دراضطططت  ائيطططر، عضطططل منظمططط  
  د  األيريقي  لةرف يت الميوس  األيريقت ل قل  اإلناسل لالشعلب". الل 

تال طططططظ الة نططططط  دل  مهلريططططط  البطططططسميرلل تعت طططططر ةريطططططس يطططططت القطططططسنلل التأاطططططيو  -320
)لبسنططططا دللطططط  ةططططرف يططططت ميوططططس  منظمطططط  الل ططططد  األيريقيطططط ( لهططططت ةططططرف يططططت 

ل الميوس  األيريقت ل قل  اإلناسل لالشعلب ديضًس. لالة نط  مضطةر  لةطديسع عط
ل ططد  دراضططت الدللطط  الم ةططه لهططس الططدعلى. لنتي طط  لططذلك، ت تاططتةيع الة نطط  دل 
تتصططلر دل تتعططسةف مططع دل تشطط ع عةططي اتنمصططسا، بشططبا مططل دشططبسا تقريططر 
المصطططططير لةبطططططسميرلنييل ال نطططططل ييل. يهطططططذا مطططططل شطططططأنه دل يهطططططدد ل طططططد  دراضطططططت 

  مهلري  البسميرلل. 

د دمططسم البطططسميرلنييل ال نطططل ييل تقططلا الة نططط  دل اتنمصطططسا لططيو المطططديا الل يططط -323
. لت يمبططل اتاططتعسن   سلميوططس  األيريقططت (86)لممسراطط   قهططم يططت تقريططر المصططير

مل  سنب الشسبت لتهديد ايسد  لل طد  دراضطت إ طدى الطدلا األةطراف.  يطد دل 
الة نطط ،   ةططا هططذا ال بططم الططذاتت يططت إةططسر دللطط  ذاا اططيسد ، يططت اططيس   بططم 

 ططسد، يططت الل ططا الططذم يمبططل ييططه ممسراطط  ال مططسظ عةططي ذاتططت، بلنمدراليطط  دل ات
ل د  األراضت بدلل  ةرف  مل ب الميوس . ليت إةسر العرض،   ةا الدللط  
المشبل يت  قهس دل تقرير المصطير يمبطل ممسراطته مطل  سنطب الشطسبيل  شطرة 
                                            

 )85( ال ال  ر م 25/28، تقرير األنشة  الانلم الوسمل 4. 

 انظر المقر  325 دعاله. )86( 



إو ططططسا  ططططستا مططططل اتنتهسبططططسا الضططططيم  ل قططططل  اإلناططططسل، دل ال رمططططسل مططططل 
 ل العسم  لة الد. المشسرب  يت الشؤل 

عرض الشسبلل دل شعب  نلب البطسميرلل مهمطش، لمقهطلر ليمطسرو التمييط   -328
 ضده إلي ال د الذم يةسل لل ييه  ممسرا   قهم يت تقرير المصير. 

تططم اعتمطسده مطل  سنططب  3226 سلطا الدللط  الم ةطه لهططس الطدعلى دل داطتلر عطسم  -321
لتقطططلا الدللططط  م ةطططو األمططط ، الطططذم تضطططمل مموةطططت شطططعب  نطططلب البطططسميرلل. 

، اعتمطد ال رلمطسل والوط   طلانيل 3226الم ةه لهس الدعلى، دنه يت إةسر داطتلر 
 ططلا الططال مرب يطط ، التططت اططلف "تمبططل البططسميرلل مططل ااططتئنسف تنميطط  ةس ستهططس 
مبسنستهطططس الم ةيططط ". لتاطططتةرد الدللططط  الم ةطططه لهطططس الطططدعلى  سئةططط  دنطططه منطططذ عطططسم  لار

يططر مططل اتاططتقالا الططذاتت لةمنططسة . ، لي ططرم اتيططسذ إ ططرالاا لمططنح بو8004
لاططلال ة قططا القططلانيل لملا هطط  انشططغستا البططسميرلنييل ال نططل ييل دم ت، يططإل 

 هذا الف يعتمد عةي النلايس الةي   لة سن يل. 

، 4، 8 تي اآلل، ابتشما الة ن  دل الدللط  المشطبل يطت  قهطس انتهبطا المطلاد  -324
  تططرى، دنططه لبططت تشططبا هططذه مططل الميوططس .  يططد دل الة نطط 32ل 33، 2، 6، 5

اتنتهسبططسا داساططس لممسراطط  ال طط  يططت تقريططر المصططير  مل ططب الميوططس ، يإنهططس 
 ت د دل تلا ه اتيت سر اللارد  قضي  بستن س، دم دنه ت د دل يبلل هنسك: 

"دليا مسدم عةي انتهسبطسا  قطل  اإلناطسل إلطي ال طد الطذم يهطدد ل طد  دراضطت 
مع  رمسل الشطعب مطل  قطه يطت المشطسرب  يطت  الدلل  الةرف،  ن ًس عةي  نب

 (". )تم إضسي  تأبيد(. 3) 31ال بم بمس تضمنه المسد  
لططم تنتهططك. لردا الة نطط  دلططيال بسييططس يميططد  31ابتشططما الة نطط   سلمعططا دل المططسد   -325

 ططأل شططعب  نططلب البططسميرلل بططسل ممططوال يططت م ةططو األمطط ، عةططي األ ططا، مططل 
لمططسا الماطط ة  دل هنططسك شططبا . لتلضططح المعةSDFيططالا  طط ب معططسرض، 

 32مططل التمويططا لشططعب  نططلب البططسميرلل يططت المؤااططسا اللةنيطط ،   ططا ل عططد 
. ل ططد ت يعتططرف الشططسبلل  ططسلمموةيل المنتي ططيل يططت المؤااططسا 3222دياططم ر 

اللةني  يطت ظطا الترتي طسا الداطتلري  ال سليط . لمطل  هط  ديطرى،  طد ت تشطسرك 



 SCAPOل SCNCدل  تي تعتطرف  طط  الدلل  المشبل يت  قهس نمو اآلرال
 بعنصريل مموةيل لقةسع مل شعب  نلب البسميرلل.

الشبلى الرئياي  لةشسبيل، هت دل شعب  نطلب البطسميرلل  طد  طرم مطل لضطع  -326
متبططططسيئ يططططت تقريططططر القضططططسيس اللةنيطططط . ليططططدعلل  ططططأل مةططططسل هم الداططططتلري   ططططد 

ل  قهططططم يططططت ت سهةتهططططس الدللطططط  الم ةططططه لهططططس الططططدعلى.  معنططططي آيططططر، هططططم يؤبططططدل 
الل لد، لمل وطم  قهطم يطت تقريطر شطؤلنهم الايساطي ، لات تصطسدي  لات تمسعيط  

 (. 3) 80 مل ب المسد  

مططططل  80الة نطططط  غيططططر مقتنعطططط   ططططأل الدللطططط  المشططططبل يططططت  قهططططس انتهبططططا المططططسد   -322
مطططل  80الميوطططس . لتطططرى الة نططط  دنطططه عنطططدمس ي طططسلا الشطططسبت اتاطططتعسن   سلمطططسد  

يتعططيل عةيططه دل يقنططع الة نطط   ل ططلد شططرةيل يططت المططسد   الميوططس  األيريقططت، يإنططه
 (، همس القهر لالايةر . 8) 80

لططططم يو ططططا الشططططسبلل إذا بططططسل هططططذيل الشططططرةيل متططططليرال لةمةسل طططط    طططط  تقريططططر  -322
يضطاًل عططل  SCNC & SCAPOالمصطير لالمةسلطب األاساططي  لمنظمتطت 

مطططططؤتمرم األن ةليطططططلل، هطططططت إ طططططرال ممسلضطططططسا داطططططتلري  لةتصطططططدم لةتهمطططططيش 
ات تصطططططسدم، لالتمويطططططا غيطططططر المتبطططططسيئ، لال صطططططلا عةطططططي م ايطططططس ا تصطططططسدي  . 
لاتنمصسا هطل آيطر الييطسراا،  عطد ت سهطا الدللط  الم ةطه لهطس الطدعلى لمةسلطب 

 مؤتمرم " لم ل سميدا". 

يططت  سلطط  المضططت  قططرار بستن ططس، يططإل  طط  تقريططر المصططير ت يمبططل ممسراططته،  -322
 قططل  اإلناططسل  مل ططب الميوططس . يططت انعططدام ل ططلد دليططا عةططي انتهططسك ضططيم ل

لتعتن  الدلل  المشبل يت  قهس نمطو ل هط  النظطر. لتقطلا الة نط  دل اإلشطبسا 
الميتةمططططططط  لة لبمططططططط  دل تقريطططططططر المصطططططططير موطططططططا الميدراليططططططط ، لال بطططططططم الم ةطططططططت، 
لالل دليطط ، لالبلنمدراليطط  لال بططم الططذاتت ت يمبططل ممسراططتهس، لهططذا ييضططع يقططة 

راضت الدلل  الةرف، لين غت دل تأيذ يت اعت سرهطس لالتاس  مع ايسد  لل د  د
اإلراد  موطا اتاططتمتسل، دل دم دشطبسا ديططرى مطل دشططبسا التلايط  العططسم الططلةنت. 
موا دشبسا ال بم هذه ت يمبل يرصتهس عةي الدللط  الةطرف دل دم شطعب مطل 

  سنب الة ن  األيريقي .



دل يشطططسرك يطططت  ل طططدا الة نططط  األيريقيططط  دل شطططعب  نطططلب البطططسميرلل ت يمبطططل -800
اتنمصطططسا، إت يطططت نةطططس  الشطططرلة المع طططر عنهطططس دعطططاله، منطططذ دل اتنمصطططسا ت 
 يعترف  ه بشبا ميتةف مل    تقرير المصير يت ايس  الميوس  األيريقت. 

 يططططد دل الة نططططط ، تططططرى ديضطططططًس دل الدللططططط  المشططططبل يطططططت  قهططططس انتهبطططططا ال قطططططل   -803
البططططسميرلنييل ال نططططل ييل. الميتةمطططط  التططططت ي ميهططططس الميوططططس  ييمططططس يتعةطططط    سلطططط  

لت ططططط  الدللططططط  المشطططططبل يطططططت  قهطططططس عةطططططي معسل ططططط  المظطططططسلم التطططططت ع طططططر عنهطططططس 
البطططسميرلنيلل ال نل يطططلل مطططل يطططالا مؤااطططستهس الديمقراةيططط . لقطططد آوطططسر مطططؤتمرا 

األن ةليلنيططططس مططططل القضططططسيس الداططططتلري  ل ضططططسيس  3224ل سمينططططدا  3221" ططططلم 
ل  سنطططب  ططط ل ت  طططسو  طططه مطططل  قطططل  اإلناطططسل، التطططت بسنطططا م طططا اتهتمطططسم مططط

الشططططعب البططططسميرلنت ال نططططل ت لمتططططر  ةليةطططط  مططططل الطططط مل. ل ططططد ددى ةةططططب هططططذه 
ال قل  إلي اتضةرا سا المدني ، لالتظسهراا، لالتل يمطسا لاتعتقطستا يضطاًل 

 عل ليس  بوير مل د نسل الشعب، لانتهي األمر  سلمةسل    ستنمصسا. 

 ل ططلد هططذه ال سلطط  مططل عططدم التر يططب. تعتططرف الدللطط  المشططبل يططت  قهططس ضططمنس  -808
، لم يتعرض لمةسلب البطسميرلنييل ال نطل ييل، 3225لمل اللاضح دل داتلر 

تاططيمس منططذ دنهططس لططم تاططتلعب مشططسعر القةطط  التططت تططم التع يططر عنهططس مططل يططالا 
 ". 3224" لارعالل " سميندا 3221إعالل " لم 

مبططططل  ةهططططس مططططل يططططالا تعتقططططد الة نطططط  دل مظططططسلم البططططسميرلنييل ال نططططل ييل ت ي -801
 اتنمصسا، لبل مل يالا  لار لةنت شسما. 

 :21إدعاء مخالفة المادة 

. للططم يقططدملا دم دليططا يططدعم إدعططسلهم. ليططت 83يططدعت الشططسبلل انتهططسك المططسد   -804
 سلططط  انعطططدام ل طططلد دليطططا، يطططإل الة نططط  ت تطططرى دم ميسلمططط  مطططل  سنطططب الدللططط  

 المشبل يت  قهس. 

 :22إدعاء مخالفة المادة 

دعت الشطسبلل ل طلد  طستا مطل التهمطيش ات تصطسدم، لنقطص ال نيط  الت تيط  ي -805
ات تصطططسدي . وطططم إل نقطططص موطططا هطططذه المطططلارد، إذا و طططا، اطططلف يشطططبا انتهسبطططس 

 .88لة   يت التنمي   مل ب المسد  



تطدرك الة نطط  ال قيقطط  التططت تميططد دل ت قيطط  ال ط  يططت التنميطط  يعت ططر ت ططديًس ب يططرًا  -806
الطدعلى، بمطس هطل ال طسا  سلناط   لةطدلا األةطراف يطت الميوطس  لةدلل  الم ةه لهطس 

التت هت  ةدال نسمي   مطلارد نطسدر . ل طدما الدللط  الم ةطه لهطس الطدعلى تماطيراا 
ل يسنطططسا إ صطططسئي  تلضطططح تيصيصطططهس لمطططلارد إنمسئيططط  يطططت ميتةطططف القةسعطططسا 

دهططس ات تمسعيطط  لات تصططسدي . لالدللطط  المشططبل يططت  قهططس مةت مطط   ساططتومسر ملار 
 أيضطططا الةطططر  الممبنططط  ل ةطططل  ت قيططط  ال ططط  يطططت التنميططط ، لغيطططره مطططل ال قطططل  
األيططرى ات تصططسدي ، لات تمسعيطط  لالوقسييطط  ل ططد ت يصططا هططذا بططا ر ططلع اإل ةططيم 
عةططي ال ططد الططذم يرضططي  ميططع األيططراد لالشططعب، لمططل وططم تتللططد المظططسلم. لهططذا 

ت ططد الة نطط  دم انتهططسك ل ططده ت يمبططل دل يشططبا داساططًس لل ططلد انتهسبططسا. للططم 
 .88لةمسد  

 (:1) 22إدعاء مخالفة المادة 

(. لمطل وطم، 3) 81لم يدعم الشسبلل ادعسلاتهم  طلا اتنتهطسك  مل طب المطسد   -802
 ( مل الميوس . 3) 81ترى الة ن  دنه ت يل لد لميسلم  المسد  

 :22إدعاء مخالفة المادة 

. ل سلتطططسلت ت تطططرى الة نططط  84لطططم يقطططدم دم دليطططا يؤيطططد اإلدعطططسل  ميسلمططط  المطططسد   -802
 ل لد دم ميسلم . 

 :26إدعاء مخالفة المادة 

، ل سللا دل الهيئ  القضسئي  يت الدللط  الم ةطه 86ادعي الشسبلل ميسلم  المسد   -802
لهططططس الططططدعلى لياططططا ماططططتقة . ليططططدعلل دل المططططرع التنميططططذم يططططؤور عةططططي الهيئطططط  

اط  النقطا. ليطدعت ديضطًس القضسئي  مل يالا التعيينسا، لالتر يسا دل إت سع ايس
 دل رئيو ال مهلري  يعقد ليتردو م ةو القضسل األعةي. 

تؤبد الدلل  المشبل يت  قهس دل اتاطتقالا القضطسئت يضطمنه الداطتلر. لتقطلا  -830
تتةةططب مططل بططا مؤااطط  لشططيص  مططس يططت  3228مططل داططتلر  12 ططأل المططسد  

دل م ةططططو ذلططططك رئططططيو ال مهلريطططط  ا تططططرام الداططططتلر. لتاططططتةرد الدللطططط   سئةطططط  
القضططططسل األعةططططي الططططذم يموططططا الهيئطططط  التنظيميطططط  لالتعيينيطططط  لةقضططططس  ت يتةةططططب 
 سلضططرلر  دل يططديل القضططس   ططسللتل لططرئيو ال مهلريطط  م ةططو القضططسل األعةططي، 



ليعت طططر ل يطططر العطططدا نسئ طططس لةطططرئيو، عةطططي  سنطططب والوططط  دعضطططسل مطططل ال رلمطططسل 
 لشيصي  ماتقة . 

ا يتةةطططب دل تقطططدم والوططط  دعمطططد  لةدللططط  تقطططلا الة نططط   طططأل م طططدد يصطططا الاطططةةس -833
 ممسرا  الاةةسا  صلر  ماتقة . ليتعيل النظطر إلطي المطرع التنميطذم عةطي دنطه 
منمصططططا عططططل الهيئطططط  القضططططسئي ، لال رلمططططسل. ل سلموططططا، يإنططططه مططططل د ططططا ضططططمسل 
اتاطططططتقاللي ، يتعطططططيل النظطططططر إلطططططي الهيئططططط  القضطططططسئي  عةطططططي دنهطططططس منمصطططططة  عطططططل 

مططططل   ططططا الدللطططط  المشططططبل يططططت  قهططططس  ططططأل رئططططيو  ال رلمططططسل. وططططم إل اتعتططططراف
ال مهلري  لل ير العدا همطس رئطيو لنسئطب رئطيو م ةطو القضطسل األعةطي عةطي 

 التلالت، يعت ر دليال لاض س عةي دل الهيئ  القضسئي  لياا ماتقة . 

دل تشططططبيا م ةططططو القضططططسل األعةططططي مططططل  سنططططب دعضططططسل آيططططريل، مططططل غيططططر  -838
ا ة الال مطط  دمططسم الططرئيو، الططذم هططل رئططيو الم تمططا، دل يططلير "التططلا ل" لالضططل 

ال مهلري  لمل وم يإل ادعسلاا الشسبيل يت هذا الصدد تعت ر مؤيد   سألدلط . 
 . 86لت تتردد الة ن  يت تلضيح دل الدلل  المشبل يت  قهس تيسلف المسد  

(  ططططيل د بططططسم الميوططططس  األيريقططططت المططططدعت  أنهططططس 3لططططم يططططذبر الشططططسبلل المططططسد  ) -831
ا الدللططط  المشطططبل يطططت  قهطططس.  يطططد دنطططه ليقطططس ل بمتهطططس القضطططسئي  يللمطططا مطططل   ططط

الوسني ، ترى الة نط  األيريقيط  دل دم انتهطسك ألم  بطم آيطر مطل د بطسم الميوطس  
األيريقطططت يشطططبا  صطططلر  آليططط  انتهسبطططس لةمطططسد   يططط  دنهطططس تصطططلر إيمطططس  الدللططط  

مططل وططم، الةططرف يططت اتيططسذ اإل ططرالاا الال مطط  لتأبيططد تة يطط  د بططسم الميوططس . ل 
دمس ل د ل دا ميسلمسا لةعديد مل األ بسم الملض   يطت الت ةيطا دعطاله، يطإل 

 (. 3الة ن  األيريقي  ترى ايضًس دل الدلل  المشبل يت  قهس،  د يسلما المسد )

 لألا سب الملض   دعاله ترى الة ن  األيريقي : -834

( 3) 81، 88، 83، 80(، 3)32، 31، 38عططططططططدم ميسلمطططططططط  المططططططططلاد  -
 .84ل

(، 3) 2، 6، 5، 4، 8، 3هلريططط  البطططسميرلل  طططد يسلمطططا المطططلاد دل  م -
 مل الميوس .86ل 32، 33، 30

 التوصيات: 



 يتعيل عةي الدلل  المشبل يت  قهس:  -3

إلغططسل  ميططع الممسراططسا التميي يطط  ضططد شططعب شططمسا غططرب ل نططلب  (3)
غرب البطسميرلل،  مطس يطت ذلطك اتاطتيدام المتبطسيئ لةغط  اإلن ةي يط  

 سري .يت المعسمالا الت 

ل ف نقا األشيسص المتهمطيل مطل األ طسليم األن ةليلنيط  لم طسبمتهم  (8)
 يت األ سليم المرانبملني . 

التأبططد مططل دل بططا شططيص يلا ططه تهمططس  نسئيطط ، ي ططسبم  سلةغطط  التططت  (1)
يمهمهططس/ دل تمهمهططس. ليططت المقس ططا، يتعططيل عةططي الدللطط  المشططبل يططت 

 ل  المتهميل.  قهس دل تعيل متر ميل يت الم بم  ت ن س لتهديد  ق

ت ديططد ملا ططع المشططرلعسا اللةنيطط   صططلر  متبسيئطط  م  ميططع إر ططسل  (4)
الططط الد،  مطططس يطططت ذلطططك شطططمسا غطططرب ل نطططلب غطططرب البسميرلل،لذلطططك 

 ليقس لةقدر  ات تصسدي  لالتلا ل اإل ةيمت. 

ديع تعليضسا لةشربسا يت شمسا غرب ل نلب غرب البطسميرلل،  (5)
 ل  سنب ال نلك. التت عسنا نتي   لةمعسمة  التميي ي  م

 & SCAPOالططديلا يططت  ططلار  نططسل مططع الشططسبيل، ليسصطط   (6)

SCNC   ل ا القضسيس الداتلري ، يضطاًل عطل المظطسلم التطت يمبطل
 دل تهدد الل د  اللةني . ل

إصططالم م ةططو القضططسل األعةططي، المبططلل مططل شيصططيسا، يطططالف  (2)
رئطططططيو ال مهلريططططط ، لل يطططططر العطططططدا لدعضطططططسل آيطططططريل مطططططل ال هطططططس  

 التنميذم. 

 . SCAPO & SCNCلصت الشسبلل، ليسص  ي -8

  سلت لا إلي د  اب ايساي . (3)
التيةطططت عطططل يبطططر  اتنمصطططسا لالمشطططسرب  يطططت  طططلار  نطططسل مطططع الدللططط   (8)

 المشبل يت  قهس،  لا القضسيس الداتلري  لالمظسلم. 



تضطططع الة نططط  األيريقيططط  ماطططسعيهس ال ميطططد  ت طططا تصطططرف األةطططراف مطططل د طططا  -1
سل التنميططططططذ المعططططططسا لةتلصططططططيسا التلاططططططة لةلصططططططلا عةططططططي  ططططططا مرضططططططت لضططططططم

 الملض   دعاله. 

تةةططططب الة نطططط  األيريقيطططط  مططططل األةططططراف تقططططديم تقططططسرير  ططططلا تنميططططذ التلصططططيسا  -4
يلمطططس مطططل اعتمطططسد مطططؤتمر اتت طططسد األيريقطططت  320المطططذبلر  دعطططاله يطططت غضطططلل 

 لهذا القرار.

 
(. 8002مسيل  82 – 31) 45تم يت  ن لا،  سم يس يت الدلر  العسدي  الط   

 
 



 : القرارات المعتمدة أثناء الدورة العادية الخامسة واألربعين4الملحق 
 
 

 قرار حول إنشاء لجنة استشارية تختص بمسائل الميزانية والعاملين. -
قرار حول تحويل نقطة االتصـال بشـأن األشـخاص المسـنين فـي أفريقيـا إلـى  -

 مجموعة عمل بشأن حقوق األشخاص المسنين والمعاقين في أفريقيا.

رار حول التعاون بـين اللجنـة األفريقيـة لحقـوق اإلنسـان والشـعوب واللجنـة ق -
 األفريقية للخبراء حول حقوق ورفاهة الطفل في أفريقيا. 

 
 

 
 
 



 

 قرار حول إنشاء لجنة استشارية تختص بمسائل الميزانية والعاملين
 

عــة فــي إن اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب )اللجنــة األفريقيــة( المجتم
مــايو  27إلــى  12دورتهــا العاديــة الخامســة واألربعــين فــي بــانجول، جامبيــا، مــن 

2009: 
 

مهمتهس  مل ب الميوطس  األيريقطت ل قطل  اإلناطسل لالشطعلب )الميوطس ( لتع يط  إذ تدرك 
 ل مسي   قل  اإلناسل لالشعلب يت ديريقيس؛

ذ تعـــي  همتهطططس لدهميططط  دل الطططدلر ال يطططلم ألمسنتهطططس يطططت ضطططمسل اتضطططةالع المعطططسا  موا 
 تبلل لة ن  دمسن  تتصف  سلمعسلي ؛

ــدرك أيضــاً  ذ ت الصططعل سا التططت لا هتهططس األمسنطط  لهططت  صططدد إعططداد لعططرض لتنميططذ  وا 
 مي انيتهس لالرغ   يت تاهيا عمةي  إعداد مي انيتهس؛

ذ ترحــب   مقططرر الم ةططو التنميططذم لالت ططسد األيريقططت  ططلا دعططم  ططدر  المططلارد ال شططري  وا 
 مل العسمةيل ال دد عةي مدى الانلاا اليمو القسدم ؛ 11يالا تعييل  لة ن  مل
ذ تذكر   سلمقرر الصسدر عل دلرتهس اتاتونسئي  الاسدا   لا إنشسل ل نط  ااتشطسري  وا 

 لةعما مع األمسن  يت إعداد مي اني   رامال الة ن ؛ 
 

 فإنها تقرر:
 

 ططططلا ماططططسئا المي انيطططط   د( إنشططططسل ل نطططط  ااتشططططسري  ت مططططا ماططططمي "الة نطططط  اتاتشططططسري 
 لالعسمةيل"، تتموا مهمتهس يت اآلتت:

( العمططططا مططططع األمسنطططط  يططططت ت ديططططد دنشططططة  اليةطططط  اتاططططتراتي ي  لة نطططط  لةمتططططر   3)      
 لالتت يتم إدرا هس يت مقتر سا مي اني  الة ن ؛ 8038 – 8002



د هططط    ( العمطططا مطططع األمسنططط  يطططت إعطططداد مي انيططط   طططرامال الة نططط  لعرضطططهس عةطططي8)      
 اتت سد األيريقت ذاا الصة ؛

 ( العما مع األمسن  لضمسل التنميذ الاةيم لالمعسا لة رامال؛ ل1)     
 (  لالعما مع األمسن  لتنميذ الهيبا المعتمد ال ديد ألمسن  الة ن ؛4)     

 
 ب( تعييل األعضسل التسلي  دامسؤهم يت الة ن :

 ( المملض ملاي ن سرم  يتسم3)     
 ( المملض بسيتيات  ين ل ايةمت8)     
  سنال-( المملض  رال آت ينت1)     
 ( ابرتير الة ن  )  بم المنصب(4)     
 ( ملظف  سنلنت رئيات )  بم المنصب(5)     
 ( ملظف الشؤلل اإلداري  لالمسلي  )  بم المنصب(.6)     

 
 وتقرر أيضًا:

لةصططال يسا،  لاعططد لار ططرالاا الة نطط  اتاتشططسري  ليقططًس لهططذا النةططس   أن تعمــل (أ
مملضططي  اتت ططسد األيريقططت، د بططسم الميوططس  األيريقططت ل قططل  اإلناططسل لالشططعلب 

 ل لاعد لللائح اتت سد األيريقت ذاا الصة ؛
الة نطط  اتاتشططسري  تقريططرًا إلططي الططدلراا العسديطط  لة نطط   شططأل تنميططذ هططذا  أن تقــدمب(    

 القرار؛
  لمتر  دللي  مدتهس انتسل. الة ن  اتاتشسري إنشاء  ج(   
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قرار حول تحويل نقطة االتصال بشأن األشخاص المسنين في أفريقيا إلى 
 مجموعة عمل بشأن حقوق األشخاص المسنين والمعاقين في أفريقيا.

 

 
وب )اللجنــة األفريقيــة( المجتمعــة فــي إن اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــع

مــايو  27إلــى  12دورتهــا العاديــة الخامســة واألربعــين فــي بــانجول، جامبيــا، مــن 
2009: 

 
 مهمتهس لتع ي   قل  اإلناسل لالشعلب لضمسل  مسيتهس يت ديريقيس يطت ظطا إذ تذكر 

 ؛الميوس  األيريقت ل قل  اإلناسل الشعلب )الميوس  األيريقت(
ذ تحـتفظ فــي يقطت ليةطط  العمطا  شططأل الماططنيل  إةططسر ايساطسا اتت ططسد األير ذهنهــا  وا 

لتةتطط م  سلقضططسل عةططي لالتططت" تعتططرف ييهططس الططدلا األةططراف  ططسل قل  األاساططي  لةماططنيل 
شطططبسا التمييططط  عةطططي داطططسو الاطططل، "لتةتططط م ديضطططًس"  ضطططمسل دل  قطططل  الماطططنيل بسيططط  د

ال ط  يطت تنظطيم دنماطهم دايطا  تتمتع  سل مسي   لااة  تشريعسا مالئم ،  مطس يطت ذلطك
   م ملعسا لال   يت التمويا  هدف ت قي  مصسل هم"؛

ذ تذّكر  لا  قل  األشطيسص الماطنيل  8002مسيل  10 قرار الة ن  األيريقي  يت  وا 
 10إلططي  36يططت ديريقيططس لالمعتمططد مططل الططدلر  العسديطط  اللا ططد  لاألر عططيل المعقططلد  مططل 

 يت دبرا، غسنس؛ 8002مسيل 
ذ   قرارهططططس  ططططلا تعيططططيل ماططططؤلا اتصططططسا ميططططتص   قططططل  األشططططيسص  تــــذكر أيضــــاً وا 

إلطي  35المانيل يت ديريقيس، المعتمد مل الدلر  العسدي  الوسني  لاألر عيل المعقلد  مطل 
 يت  را اييا،  مهلري  البلنغل؛ 8002نليم ر  82

ذا تعت ر دل  رارهس   وتعيـين  : قرار حـول إنشـاءACHPR/Res.118(XXXXII)07لار
ــا،  ــي أفريقي المعتمططد مططل دلرتهططس العسديطط  نقطــة اتصــال بشــأن األشــخاص المســنين ف

 الوسني  لاألر عيل لم يأيذ يت اتعت سر األشيسص ذلى اإلعس  ؛
ذ تأخـــذ فـــي االعتبـــار دل الميوطططس  األيريقططت يطططنص عةطططي د بططسم م طططدد  ل مسيططط  هطططذه  وا 

تطع ديضطًس األشطيسص ، التت تنص عةي دنه ي طب " دل يتم(2)11ت ا المسد  ال قل  



المانيل لالمعس يل  طسل   يطت إ طرالاا يسصط  لة مسيط  تتمط  مطع ا تيس طستهم ال اطدي  
  لالمعنلي "؛

ذ تأخـــذ فــــي االعتبــــار أيضــــاً  مططططل إعطططالل بي ططططسلت الطططذم "ينسشططططد الططططدلا  80المقطططر   وا 
 األةراف إعداد  رلتلبلا  لا  مسي   قل  ب سر الال لاألشيسص المعس يل"؛

ذ مهمطط  نقةطط  اتتصططسا التططت تشططما، مططل  ططيل دمططلر ديططرى، "  عينيهــاتضــع نصــب  وا 
اتضططططةالع  ططططدلر ريططططسدم يطططططت عمةيطططط  صططططيسغ   رلتلبطططططلا  ططططلا  قططططل  األشطططططيسص 
المانيل لعرضه عةطي د هط   الايساطسا  ستت طسد األيريقطت لة  ط  لاتعتمطسد يطت د طرب 

 ل ا ممبل؛
ذ تغرب عن تقديرها يال لةمطنهال الماطتند عةطي لعما نقة  اتتصسا يطت الطديسع لالتطرل  وا 

 ال قل  يت م سا  مسي   قل  ب سر الال؛
ذ  عةطططططي ال س ططططط  إلطططططي م ملعططططط  عمطططططا  شطططططأل  قطططططل  األشطططططيسص الماطططططنيل  ؤكـــــدتوا 

لاألشطططيسص المعطططس يل، ليقطططًس لمطططس دلصطططي  طططه دعضطططسل نقةططط  اتتصطططسا، لتاطططهيا عمةيططط  
من  صيسغ   رلتلبلا  لا الماطنيل لضطمسل تنميطذ الطدلا األعضطسل لةتلصطيسا المضط

 يت إةسر الايساسا لية  العما  لا المانيل لالت سد األيريقت؛
 

  فإنها تقرر:

)د( إنشططسل م ملعطط  عمططا  ططلا  قططل  األشططيسص الماططنيل لاألشططيسص المعططس يل لبططت 
 ن ا مبسل نقة  اتتصسا لمتر  مدتهس انتسل. تتموا مهم  م ملع  العما يت اآلتت:

يبططططسر تتم ططططلر  ططططلا  قططططل  األشططططيسص شططططسمة  تاططططتوسر  األعقــــد جلســــات  .3      
 المانيل لاألشيسص المعس يل؛

لويق  ممسهيمي  ل  وهس  لااطة  الة نط  األيريقيط    يط  تميطد بأاطسو  صياغة .8      
تعتمططططططسد مشططططططرلع ال رلتلبططططططلا  ططططططلا األشططططططيسص الماططططططنيل لاألشططططططيسص 

 المعس يل؛
ل  اإلناطططسل  ططسل  ل  المقسرنطط   ططلا ميتةططف  لانططب  قطط تســهيل والتعجيــل .1      

اليسص   سألشيسص المانيل لاألشيسص المعس يل يت القسر ،  مس يطت ذلطك 
  قل هم ات تمسعي  لات تصسدي ؛

 يسنططسا لمعةلمططسا  ططلا  سألشططيسص الماططنيل لاألشططيسص المعططس يل  جمــع.  4      



لضطططمسل اإلدمطططسج الاطططةيم ل قطططل هم يطططت الايساطططسا لال طططرامال التنمليططط  لةطططدلا 
 األعضسل؛  

 الممسراسا ال يد  لنشرهس لتعميمهس يت الدلا األعضسل؛ تحديد. 5      
 ممصا إلي الة ن  األيريقي  يت با دلر  عسدي . تقديم تقرير. 6      

 
 )ب( يعيل يت م ملع  العما األشيسص التسلي  دامسؤهم:

 . المفوض يينج كام جون يينج سيك يوين )رئيسًا(؛1   
 سو )عضوًا(آالبيني جان-. المفوضة ران2   
 . السيد تافنجوا ماشيكانو نهونجو )عضوًا(2   
 . السيد بابا ماليك فال )عضوًا(؛ و2   
 . السيدة نادية عبد الوهاب العفيفي )عضوًا(4   
 

 2009مايو  27حرر في بانجول، جامبيا، في                          
 
 



 ان والشعوب قرار حول التعاون بين اللجنة األفريقية لحقوق اإلنس
 واللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق ورفاهة الطفل في أفريقيا.

 
 
 

إن اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب )اللجنــة األفريقيــة( المجتمعــة فــي 
مــايو  27إلــى  12دورتهــا العاديــة الخامســة واألربعــين فــي بــانجول، جامبيــا، مــن 

2009: 
مطل الميوطس  األيريقطت ل قطل  اإلناطسل لالشطعلب،  (1)32المطسد   إذ تأخذ في االعتبار

 6ل 5 رلتلبلا الميوس  األيريقت  لا  قل  المطرد  يطت ديريقيطس لعةطي األيطص المطلاد 
، الميوس  األيريقت  لا  قل  لريسه  الةما، إعطالل اتت طسد 84، ل80ل 31ل 38ل

 طيل ال ناطيل  األيريقطت  طلا ديريقيطس مالئمط  لألةمطسا لاإلعطالل الراطمت  طلا الماطسلا 
 يت ديريقيس؛
ذ تــذّكر  المعتمططد يطططت دلرتهططس العسديططط   ACHPR/Res.38 (XXV) 99  قرارهططس ر طططموا 

مطططسيل يطططت  ل طططسم لرا،  لرلنطططدم،  5د ريطططا إلطططي  86اليسماططط  لالعشطططريل المعقطططلد  مطططل 
  لا إنشسل آلي  المقرر اليسص  لا  قل  المرد  يت ديريقيس؛

ذ ت  دن  ته هذه اآللي  منذ إنشسئهس؛ سلعما المهم الذم  حيط علماً وا 
ذ تأخــذ فــي االعتبــار  دل  رلتلبططلا الميوططس  األيريقططت  ططلا  قططل  المططرد  يططت ديريقيططس وا 

يأيططذ يططت ال اطط سل لضططع المتططس  الةمةطط  ليبمططا الميوططس  األيريقططت  ططلا  قططل  اإلناططسل 
 لالشعلب لالميوس  األيريقت  لا  قل  لريسه  الةما؛

ذ تعــي  تغططة اآلليطط  اليسصطط   ططلا  قططل  المططرد  يططت ديريقيططس  قططل  دنططه  تططي اليططلم لططم وا 
 الةما؛

ذ تشـــعر بـــالقلق  ةيطططر  ضطططد  قطططل  الةمطططا يطططت يايطططد الماطططتمر لالنتهسبطططسا ال  ال الت  إوا 
   ديريقيس؛
لة س   إلي تع ي  ل مسي  ال قل  األاساطي  لةةمطا يطت ديريقيطس مطل يطالا تقليط   ونظراً 

ريقيططط  لةي طططرال  طططلا  قطططل  لريسهططط  يلة نططط  األدلاصطططر التعطططسلل  طططيل الة نططط  األيريقيططط  لا
  الةما؛



 فإنها تقرر:
عال   رامي   يل الة ن  األيريقي  ل قل  اإلناسل لالشعلب لالة نط   إنشاء (أ)

األيريقيططط  لةي طططرال  طططلا  قطططل  لريسهططط  الةمطططا،  هطططدف تع يططط  التعطططسلل  طططيل 
 اآلليتيل؛

عةططي ن طططل  المقططرر اليططسص  ططلا  قططل  المطططرد  يططت ديريقيططس لةتعططسللتعيــين  (ب)
 لوي  مع الدلا األةطراف لالمنظمطسا ال بلميط  لالمنظمطسا غيطر ال بلميط 

 العسمة  يت م سا  قل  الةما يت ديريقيس؛

المقطططرر اليطططسص  طططلا  قطططل  المطططرد  يطططت ديريقيطططس إعطططداد تقريطططر  طططلا  مناشـــدة (ج)
 لضع هذا التعسلل لعرضه عةي الة ن  األيريقي  دونسل دلراتهس العسدي .

 
 2009مايو  27حرر في بانجول، جامبيا، في                            
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