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Rev 6 

 
 ةمأواًل. المقد

)المجنة( كالثالثكف لمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب  بعيغطي تقرير األنشطة السا .1
)الميثاؽ مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب  54لمادة بمكجب ا مقدـال

كيمقي الضكء، مف بيف جممة أمكر أخرل، . 2015مايو إلى يناير من الفترة األفريقي( 
الكضع بالنسبة لتقارير الدكؿ، القرارات التي اعتمدتيا عمى االجتماعات القانكنية لمجنة، 

الخطابات  المعركضة عمى المجنة،بحقكؽ اإلنساف المتعمقة الشكاكل كالبالغات المجنة، 
المكجية مف المجنة كتتضمف نداءن عاجالن، أنشطة المفكضيف خالؿ فترة ما بيف دكر 

تنفيذ  المسائؿ المالية كالتكظيفية كالتشغيمية، أكضاع حقكؽ اإلنساف في القارة، االنعقاد،
 ككذلؾ تكصيات المجنة. مقررات المجمس التنفيذم

 االجتماعات القانونيةثانيًا. 
الدكرة ا( 1اجتماعيف قانكنييف، ىما تحديدان: ) خالؿ الفترة قيد االستعراض، عقدت المجنة .2

 2015فبراير  28إلى  19االستثنائية السابعة عشرة المنعقدة في بانجكؿ، جامبيا، مف 
 7ؿ إلى أبري 21كالدكرة العادية السادسة كالخمسكف المنعقدة في بانجكؿ، جامبيا، مف 

        .2015مايك 
 

 فبراير 28 إلى 19 من ، جامبيا بانجول، – عشرة السابعة االستثنائية ورةدال أ(
2015 

 سبعة كبحثت قرارات (9) تسعة المجنة اعتمدت عشرة، السابعة االستثنائية الدكرة خالؿ .3
 عالكة .أدناه 27ك 26 الفقرتيف في التكالي، عمى كارد، ىك لما كفقان  بالغان، (47) كأربعيف
 أمانة ابي استرشدت بالغان  (19) عشر تسعة بشأف تتكجييا المجنة أصدرت ذلؾ، عمى

 المجنة.

 المالحظات إلى ضافةإلبا (2019 – 2015) االستراتيجية خطتيا المجنة اعتمدت كما .4
 مكزمبيؽ. يكريةمكج ليبريا لجميكرية الدكرييف التقريريف بشأف الختامية
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 مايو 7 إلى أبريل 21 من جامبيا، بانجول، – والخمسون السادسة العادية رةالدو  ب( 
2015  

 (175) كسبعكف كخمسة مائة كفد: عضك (618) عشرة كثمانية ستمائة الدكرة في شارؾ .5
 ثالثة األفريقي، االتحاد أجيزة يمثمكف (9) تسعة عضك، دكلة (32) كثالثيف اثنتيف يمثمكف
 منظمات يمثمكف (304) كأربعة ثالثمائة كحككمية، دكلية نظماتم يمثمكف (43) كأربعكف

 اإلعالـ. ككسائؿ آخريف مراقبيف يمثمكف (070 كسبعكف كدكلية أفريقية حككمية غير
 الدكرة سنجاتيو فاتيما ماما جامبيا، لجميكرية العدؿ كزيرة العاـ المدعي معالي افتتحت .6

 زينبك كاييتسي المفكضة سعادة المجنة رئيسة ةالدكر  رئاسة تكلت بينما كالخمسيف السادسة
 سيمفي.

 أعضاء الدكرة حضر اهلل، خمؼ بشير سعادة المجنة، رئيس كنائب المجنة رئيسة جانب إلى  .7
 بانسي فاث المفكض سعادة جانسك، آالبيني راف المفكض سعادة أسماؤىـ: التالية المجنة

 المفكض سعادة آزكاجبكر، لكسي مفكضةال سعادة مايجا، سكياتا المفكض سعادة تالككال،
باسيفيؾ سعادة المفكض  مايا ساىمي فاضؿ،سعادة المفكض  ميد اس. ؾ. كاجكا،

كقد تغيب عف حضكر الدكرة  .لكرانس ماركجك ميكتكسعادة المفكض  مانيراكيزا
 يينج كاـ جكف يينج سيؾ يكيف. المفكض عادةألسباب خارجة عف إرادتو س

 بكركينا فاسك، بكتسكانا، الجزائر، أنجكال،األعضاء التالية:  حضرت الدكرة الدكؿ. 8
إريتريا، مصر، جيبكتي، بكركندم، تشاد، ككت ديفكار، جميكرية الككنغك الديمقراطية، 

، غينيا ككناكرم، غينيا االستكائية، كينيا، ليبياإثيكبيا، الجابكف، جامبيا، غينيا بيساك، 
نيجيريا، ركاندا، الجميكرية الصحراكية العربية  ،مالكم، مكريتانيا، ناميبيا، النيجر

 .تكجك كأكغندا السكداف، سكازيالند، فريقيا،أالديمقراطية، السنغاؿ، جنكب 
. ألقى كزير الدكلة لشؤكف حقكؽ اإلنساف لجميكرية أنجكال، معالي السيد أنطكنيك بنيتك 9

 مراسـ افتتاح الدكرة. بيمبا، بيانان باسـ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي خالؿ
( المشاركة، ألقت الدكؿ العشركف التالية بيانات 32. مف بيف الدكؿ االثنتي كالثالثيف )10

حكؿ أكضاع حقكؽ اإلنساف في أراضييا: مكريتانيا، الجزائر، مالكم، بكركينا فاسك، 
ة تكجك، ركاندا، مصر، جميكرية الككنغك الديمقراطية، الجميكرية الصحراكية العربي
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ثيكبيا، ناميبيا، أنجكال، نيجيريا، غينيا بيساك، جنكب أفريقيا، الديمقراطية، كينا، إ
  سكازيالند، تشاد، إريتريا كغينيا ككناكرم. 

رفيع المستكل لبعض كفكد الدكؿ، كفي ىذا تمثيؿ لمتعرب المجنة عف بالغ تقديرىا . 11
 كجميكرية الككنغك تكد أف تتكجو بالشكر، بكجو خاص، إلى كؿ مف أنجكال الصدد

الديمقراطية كمكريتانيا كمالكم كالنيجر كأكغندا كمممكة سكازيالند عمى إرساليا كفكد 
  عمى مستكل كزارم.

قى بيانات عف أكضاع حقكؽ اإلنساف في العديد مف الدكؿ األطراؼ ممثمك ثماف ل. كما أ12
ر حككمية، ( منظمة غي41( مؤسسات كطنية لحقكؽ اإلنساف ككاحدة كأربعكف )8)

 حصمت، عمى التكالي، عمى صفة مراقب لدل المجنة.
. مارست الدكؿ التالية حقيا في الرد فيما يتعمؽ بالبيانات التي ألقيت بشأف أكضاع 13

حقكؽ اإلنساف في أراضييا: مصر، إثيكبيا، سكازيالند، جميكرية الككنغك الديمقراطية، 
ة الصحراكية العربية الديمقراطية، الجزائر، جامبيا، مكريتانيا، كينيا، جيبكتي، الجميكري

 النيجر، الكاميركف كنيجيريا.
خالؿ الدكرة تمت المكافقة عمى منح اثنتيف مف المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلساف  .14

لممؤسسات الكطنية لحقكؽ صفة مراقب لدل المجنة كعميو يككف العدد اإلجمالي 
( 7منح صفة مراقب لدل المجنة لسبع )( مؤسسة. كما تـ 24) أربع وعشريناإلنساف 

منظمات غير حككمة كبناء عميو يككف العدد اإلجمالي لممنظمات غير الحككمية 
 .(485أربعمائة وخمس وثمانين )الحاصمة عى صفى مراقب 

)أ(  1.14عمى المادة  2خالؿ الدكرة دشنت المجنة رسميان ما يمي: التعميؽ العاـ رقـ  .15
ميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب حكؿ حقكؽ المرأة في ك)ج( مف بركتكككؿ ال

أفريقيا )بركتكككؿ مابكتك(، الدراسة حكؿ أكضاع المداعيف عف حقكؽ المرأة في 
أفريقيا، تقرير مجمكعة الدراسة حكؿ حرية إنشاء جمعيات في أفريقيا، الخطكط 

محاكمة في أفريقيا كالحجز الشرطي كاالحتجاز قبؿ ال التكجييية حكؿ شركط التكقيؼ
 كالدراسة حكؿ الحؽ في الجنسية.
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(، 2015. بحثت المجنة كاعتمدت ما يمي: خطة عمؿ المجنة )مف يناير إلى ديسمبر 16
المبادئ كالخطكط التكجييية حكؿ حقكؽ اإلنساف كالشعكب خالؿ مكافحة اإلرىاب، 

ء عقكبة اإلعداـ برتكككؿ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب حكؿ إلغامشركع 
في افريقيا، تقرير مجمكعة العمؿ المعنية بالبالغات، تقرير المجنة االستشارية بشأف 

  مسائؿ الميزانية كالعامميف كتقرير أميف المجنة.
قرارات كنظرت في  (3ثالثة ). خالؿ الدكرة العادية السادسة كالخمسيف، اعتمدت المجنة 17

( بالغان تـ إحالتيا إألل مرحمة 13ثة عشر )بالغان، إلى ثال (25خمسة وعشرين )
أدناه. كما  27ك 26قبكؿ االستالـ، عمى النحك المبيف، عمى التكالي، في الفقرتيف 

 مسألة تتعمؽ بقكاعدىا اإلجرائية الخاصة بالبالغات. (13ثالثة عشر )بحثت المجنة 
مسائؿ التالية: إضافة إلى ما تقدـ، استمع الحضكر إلى بيانات مف المجنة حكؿ ال. 18

القادمة، تدىكر أكضاع  الرئاسية أكضاع حقكؽ اإلنساف في بكركندم خالؿ االنتخابات
المياجريف في منطقة البحر المتكسط كاليجمات التي ارتكبتيا جماعة بككك حراـ 

 . 2015أبريؿ  25بـك السبت  ةنيجري ةعسكري قكة اإلرىابية ضد 
جميكرية جامبيا عمى استضافتيا الدكرة العادية . إف المجنة كىي تعبر عف تقديرىا ل19

السادسة كالخمسيف، تحث الدكؿ األطراؼ األخرل عمى النظر في استضافة دكرات 
 المجنة.

 

 ثالثًا: تقارير الدول
. خالؿ الدكرة بحثت المجنة تقارير الدكؿ التالية: التقرير األكؿ كالمدمج لجميكرية 20

لجميكرية إثيكبيا الديمقراطية االتحادية، التقرير جيبكتي، التقرير الخامس كالمدمج 
األكؿ كالمدمج لمالكم، التقرير الثاني كالمدمج لجميكرية النيجر، التقرير الدكرم 
الخامس لجميكرية نيجيريا االتحادية، التقرير الثامف كالمدمج لجميكرية السنغاؿ 

 كالتقرير الدكرم الخامس لجميكرية أكغندا.  
ة بتنكع بعض كفكد دكؿ التي تضـ، مف بيف جممة أمكر أخرل، ممثميف عف . تشيد المجن21

مختمؼ الكزارات كأعضاء برلمانات كمؤسسات كطنية لحقكؽ اإلنساف. كتثني المجنة 
 عمى ككف تقارير الدكؿ التالية قد قدمت بكاسطة كزراء: مالكم، النيجر كأكغندا.
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نساني في الكفكد التي قدمت تقارير . كتعرب المجنة أيضان عف تقديرىا لمتمثيؿ الج22
 جيبكتي كمالكم كالنيجر كنيجيريا كالسنغاؿ كأكغندا.

زاماتيا ت. أضافة إلى ذلؾ، تنكه بدكلة مالكم كتينئيا عمى ككنيا أكؿ دكلة عضك تفي بال23
مف بركتكككؿ الميثاؽ  26بالكامؿ فيما يتعمؽ بتقديـ التقارير امتثاالن ألحكاـ المادة 

 حقكؽ اإلنساف كالشعكب حكؿ حقكؽ المرأة في أفريقيا )بركتكككؿ مابكتك(.األفريقي ل
ميثاؽ األفريقي بحيث . جددت المجنة نداءىا إلى جنكب السكداف لمتصديؽ عمى ال24

ريقيا أفقبؿ ميالد جنكب  %100ـ القياسي لمتصديقات عمى الميثاؽ بنسبة تستعيد الرق
 كأحدث أمة/دكلة.

كضع تقديـ الدكؿ األعضاء لتقاريرىا الدكرية إلى المجنة، حتى  . فيما يمي بياف يكضح25
  مكعد انعقاد الدكرة العادية السادسة كالخمسيف:

 

 الدول العضو البيان

تقارير معركضة عمى 
4 –المجنة لمبحث   

  الجزائر، بكركينا فاسك، كينيا، سيراليكف.

11 –حتى اآلف  عربية الصحراكية الديمقراطية، جيبكتي، الجابكف، ليبريا، مكزمبيؽ، كالجميكرية ال 
  إثيكبيا، مالكم، النيجر، نيجيريا، السنغاؿ، أكغندا.

 متأخر (1) تقرير كاحد
7 -تقديمو  

 سبكركندم، الكاميركف، ككت ديفكار، ليبيا، ناميبيا، السكداف كتكجك 

( متأخر 2تقريراف )
 6 –تقديميما 

ية الككنغك الديمقراطية، مكريشيكس أنجكال، بكتسكانا، الككنغك برازافيؿ، جميكر 
 كركاندا

( تقارير 3ثالث )
 6 -متأخر تقديميا 

 بنيف، مدغشقر، تنزانيا، تكنس، زامبيا، زيمبابكم.

جميكرية أفريقيا الكسطى، تشاد، مصر، جامبيا، غانا، غينيا، الرأس األخضر، ( 3أكثر مف ثالثة )
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تقارير متأخر تقديميا 
– 13 

  تانيا، سيشيؿ، جنكب أفريقيا، سكازيالند.ليسكتك، مالي، مكري

الدكؿ التي لـ تقدـ أم 
 6 –تقارير 

جزر القمر، غينيا االستكائية، إريتريا، غينيا بيساك، ساك تكمي كبرانسيب 
 كالصكماؿ.

 

 رابعًا. القرارات المعتمدة من المجنة
 . اعتمدت المجنة القرارات التالية خالؿ الفترة قيد االستعراض:26

 
 

لدورةا  القرارات المعتمدة 

الدكرة 
االستثنائية 
 السابعة عشر

  2015قرار بشأف االنتخابات المقرر إجراؤىا في أفريقيا خالؿ عاـ .  
 .قرار بشأف أكضاع حقكؽ اإلنساف في جميكرية جامبيا 
 .قرار بشأف أكضاع حقكؽ اإلنساف في جميكرية نيجيريا االتحادية 
 مجمكعة العمؿ المعنية بالحقكؽ االقتصادية  قرار حكؿ تعييف خبراء أعضاء في

 كاالجتماعية كالثقافية في أفريقيا.
  بالمياه. خاصةاللتزامات الاقرار بشأف الحؽ في 
  قرار بشأف مشركع سياسة البنؾ الدكلي البيئية كاالجتماعية كالمعايير البيئية

 كاالجتماعية المصاحبة.
 كرية مصر العربية.قرار بشأف تدىكر أكضاع حقكؽ اإلنساف في جمي 
 .قرار بشأف إدارة المجنة كأمانتيا 
 معنية بالبالغات.ر بشأف اجتماعات مجمكعة العمؿ القرا  

الدكرة العادية 
السادسة 
 كالخمسكف

 .قرار يديف اليجمات المعادية لألجانب في جميكرية جنكب أفريقيا 
 .قرار بشأف أكضاع حقكؽ اإلنساف في جميكرية كينيا 
  ضحايا التعذيب في إعادة التأىيؿ.قرار بشأف حؽ 

 



REV 3.4 

 7س

 

 الشكاوى المعروضة عمى المجنة بخصوص حقوق اإلنسانخامسًا: 

 بالغات تم بحثيا أ(   
كعشريف  أربع( بالغان إلى جاتب 150. معركض عمى المجنة حاليان مائة كخمسكف )27

الفترة ( شككل أخرل في انتظار النظر فييا. كقد تـ بحث البالغات التالية خالؿ 24)
 قيد االستعراض:

 

المرحلت –اإلسم  –البالغ  الدورة  

الدورة 

االستثنائيت 

 السابعت عشرة

 مرحمة التسمم .1
 تم تسمم البالغات التالية:

  جيبكتي ضد إريتريا.478/14البالغ : 
  آخركف ضد مصر. 5: تحالؼ التضامف مع فمسطيف ك479/14البالغ 
  ممكة ليسكتك.سينات ماسكفا كآخركف ضد م: 480/14البالغ 
  آخركف مف  148: بيتر أكديكيكر نجكج، جكف جاككرل كاركرم ك481/14البالغ

 العامميف سابقان في شركة داكا الدكائية ضد كينيا.
  بيتر أكديكيكر نجكج كفريدريؾ كامالكا ضد كينيا.482/14البالغ : 
  بيتر أكديكيكر نجكج كىاريسكف أككيكر أكككمك ضد كينيا.483/14البالغ : 
  بيتر أكديكيكر نجكج كفرنسيس آنيانجك جكما ضد كينيا.484/14البالغ : 
  بيتر أكديكيكر نجكج ضد كينيا.14ـ485البالغ : 
  آخركف ضد كينيا. 6: بيتر أكديكيكر نجكج ك486/14البالغ 
  بيتر أكديكيكر نجكج كبيتر نجانجا ضد كينيا.487/14البالغ : 
  كينيا.ضد  : بيتر أكديكيكر نجكج488/14البالغ 
  بيتر أكديكيكر نجكج كفرنسيس جيشككي ماشاريؿ ضد كينيا.489/14البالغ : 
  نجكج ضد كينيا.490/14البالغ : 
  نجكج ضد كينيا.491/14البالغ : 
  نجكج ضد كينيا.492/14البالغ : 
  نجكج ضد كينيا.493/14البالغ : 
  نجكج ضد كينيا.494/14البالغ : 
  نجكج ضد كينيا.495/14البالغ : 
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 نجكج ضد كينيا.496/14بالغ ال : 
  نجكج ضد كينيا.497/14البالغ : 
  نجكج ضد كينيا.498/14البالغ : 
  مف أعضاء الجبية الديمقراطية  480آبكنجكا باسـ  مجمسي: 499/14البالغ

 االجتماعية ضد الكاميركف.
  جيرار ساالميات ضد الككنغك.500/14البالغ : 
  خركف ضد مصر.آ 493: إبراىيـ حالكة ك501/14البالغ 
  س.أ. )مقدـ البالغ طمب عدـ اإلفصاح عف إسمو( جميكرية الككنغك 502/14البالغ :

 الديمقراطية.
  حسف شير حاراد ضد جيبكتي.503/14البالغ : 
  بيتر أكديكيكر نجكج ضد كينيا.504/14البالغ : 
  تاميف عبد المع ضد الجزائر.: 505/14البالغ 
  نكف باشاؿ ضد الككنغك.: السيد جكامبا ني506/15البالغ 
  آندرجاشيكل تسيج كيمسراش ىابمي مارياـ )قدـ البالغ ريبريؼ 507/15البالغ :

 كريدريس( ضد إثيكبيا.
  البالغ مقدـ  عيسى: الدكتكر أميف مكي مدني كالسيد فاركؽ أبك 511/15البالغ(

كالسمـ، بكاسطة المؤسسة الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المركز األفريقي لدراسات العدالة 
 المنظمة العالمية لمناىضة التعذيب كردريس( ضد السكداف.

  آخركف ضد مصر. 57بد النبي كعرمضاف حسف : محمكد 512/15البالغ 
 

  ب( بالغات تم تسمميا واتخذت بشأنيا تدابير مؤقتة

  آخركف )قدـ البالغ بكاسطة إكس آند كام  28: أبك بكر أحمد محمد ك455/13البالغ
X and Y  2015مارس  9إثيكبيا، كأرسؿ في ( ضد. 

  2015مارس  4آخركف ضد مصر، ارسؿ في  493: إبراىيـ حالكة ك501/15البالغ. 
  قدـ البالغ ريبريؼ : آندرجاشكم تسيجى كيمسراش ىايمي مارياـ )507/15البالغ

 .2015مارس  13كريدريس( ضد إثيكبيا، أرسؿ في 
  البالغ مقدـ  عيسىد فاركؽ أبك الدكتكر أميف مكي مدني كالسي: 511/15البالغ(

بكاسطة المؤسسة الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المركز األفريقي لدراسات العدالة كالسمـ، 
مارس  16، أرسؿ في المنظمة العالمية لمناىضة التعذيب كردريس( ضد السكداف
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2015. 
  آخركف ضد مصر، أرسؿ في  57: محمكد حسف رمضاف عبد النبي ك512/15البالغ

 .2015اير فبر  26
 

  المقبولية .2
 بالغات تم قبوليا ( أ

  آلبرت نجاندك ضد جميكرية الككنغك الديمقراطية.433/12البالغ : 
  جريدة إيكك دك نكر ضد الجابكف.412/12البالغ : 

 

 أعمن عدم قبوليا بالغات ( ب
  المؤتمر مف أجؿ الديمقراطية كالعدالة ضد الجابكف. :410/12البالغ 

 

 فييا جيل النظرتأج( بالغات تم 
  كسكنس بركجكت آفريكااين: اكىكرك كينياتا ككيمياـ ركتك )مثميما 464/14البالغ 

Innocence Project Africa .ضد كينيا ) 
  ىيكماف رايتس كاكنسيؿ كآخركف ضد إثيكبيا. 445/13البالغ : 

 

 حجية األسانيد .3
  أكبيف سكسايتي جكستيس اينيشياتيؼ 318/2006البالغ :Open Society Justice 

Initiative .ضد ككت ديفكار 
  الجالية النكبية في كينيا ضد كينيا.317/2006البالغ : 
  حكا عبد اهلل )مثميا المركز األفريقي لدراسات العدالة كالسمـ( ضد 401/2011البالغ :

 السكداف.
 

 بالغات تم رفضيا .4
  ككفي يامجناف ضد تكجك.387/10البالغ : 
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لدورة ا
العادية 
السادسة 
 نوالخمسو

 مرحمة التسمم .1
  مف العامميف سابقان في  242بيتر أكديكيكر نجكج كركزليف آيكتي ك: 508/15البالغ

 ضد كينيا. Unileverيكنيميفر 
  بيتر أكديكيكر نجكج كساـ مكديؿ انداستريز ضد كينيا.509/15البالغ : 
  العدالة : عبد المنعـ آدـ محمد )مثمو ريدريس كالمركز األفريقي لدراسات 510/15البالغ

كالسمـ كمشركع المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف لشرؽ أفريقيا كالقرف األفريقي( ضد 
 السكداف.

  آخركف ضد كينيا. 7: بيتر أكديكيكر نجكج ك513/15البالغ 
  بيتر أكديكيكر نجكج كساـ مكديؿ انداستريز ضد كينيا.514/15البالغ : 
  بيتر أكديكيكر نجكج ضد كينيا. :515/15البالغ 
 بيتر أكديكيكر نجكج ضد كينيا.517/15غ البال : 
  بيتر أكديكيكر نجكج ضد كينيا.518/15البالغ : 
  بيتر أكديكيكر نجكج كمحمد مكسى ضد كينيا.519/15البالغ : 
  بيتر أكديكيكر نجكج ضد كينيا.520/15البالغ : 
  بيتر أكديكيكر نجكج ضد كينيا.521/15البالغ : 
  نجكج ضد كينيا.: بيتر أكديكيكر 522/15البالغ 
  آخركف ضد كينيا. 3يتر أكديكيكر نجكج ك: ب523البالغ 
  ر أكديكيكر نجكج كدماريس كانجي نجكجي ضد كينيا.: بيت526البالغ 
  نائبان ضد بكركندم. 22: 529/15البالغ 
  بيتر أكديكيكر نجكج ضد كينيا.: 530/15البالغ 
  بيتر أكديكيكر نجكج ضد كينيا.531/15البالغ : 
 بيتر أكديكيكر نجكج ضد كينيا.532/15غ البال : 
  آخراف ضد كينيا. 2: بيتر أكديكيكر نجكج ك533/15البالغ 
  آخركف ضد كينيا. 53782: بيتر أكديكيكر نجكج، محمد مكسى ك534/15البالغ 
  بيتر أكديكيكر نجكج ضد كينيا.536/15البالغ : 
  كينيا. : بيتر أكديكيكر نجكج كفريدريؾ كمالكا ضد537/15البالغ 
  بيتر أكديكيكر نجكج ضد كينيا.538/15البالغ : 

 

 حجية األسانيد .2
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  مبيانكك ضد الكاميركف.389/2010البالغ : 
 

 بالغات تقرر تأجيل بحثيا .3
 ( شككل ضد مصر تـ تأجيؿ النظر فييا إلى حيف كركد معمكمات 13ثالث عشرة )

 إضافية بشأنيا.
  صر.: حساـ عزت كرنيا عنايت ضد م355/2007البالغ 

 

 جمسة استماع .4
  شخص صدرت ضدىـ أحكاـ باإلعاـ )مثميـ حزب الحرية  529: 467/2014البالغ

 كالعدالة المصرم( ضد مصر.
 

 

عالكة عمى ما تقدـ، استممت المجنة خالؿ فترة ما بيف الدكر االستثنائية السابعة عشرة . 28
محمد ىارون محمد بكري  – 563/15البالغ كالدكرة العادية السادسة كالخمسيف 

 16كاصدرت أكامرىا باتخاذ تدابير مؤقتة في وآخرون ضد جميورية مصر العربية 
 .2015أبريؿ 

 :2015. يتضح مما يمي أنو خالؿ الفترة ما بيف يناير كمايك 29
 ( بالغان.57تسممت المجنة سبعة كخمسيف ) 
 ( بالغات كاتخذ قرار عمى مستكل المقبكلية 4تـ النظر في أربعة )– ( 2اف )بالغ

( أرجئ بحثو إلى حيف كركد 1( أعمف عدـ قبكلو كبالغ )1أعمف قبكليما، بالغ )
 معمكمات إضافية بشأنو.

 ( بالغات عمى مستكل حجية األسانيد كالكثائؽ كاتخذت قرارات 6تـ بحث ستة )
 بشأنيا.

 ( لع1تـ رفض بالغ )\.ـ اكتماؿ إجراءات التقاضي 
 ( بالغان تمبية لطمب أمانة المجنة.32ثيف )قدمت المجنة تكجييات بشأف اثنيف كثال 
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 تنفيذ قرارات المجنة
. تكد المجنة أف تشير إلى أنو خالؿ الفترة التي يغطييا ىذا التقرير أبمغتيا جميكرية 30

: 276/03البالغ في كينيا بأمر فريؽ العمؿ الذم تـ تشكيمو لتنفيذ قرارات المجنة 
األقميات )باسم اندوروا ويمفير كاونسيل مركز تنمية المجموعة الدولية لحقوق 

 ( ضد كينيا.Endorois Welfare Council)مجمس رعاية األوندوروي 
 أ( تدابير مؤقتة  
. لـ تتمؽ المجنة أم رد عمى القرار بشأف اتخاذ التدابير المؤقتة الصادر عف المجنة 31

 بخصكص بالغات تخص مصر كالسكداف.
يتعمؽ بقرار التدابير المؤقتة الصادر عف المجنة بخصكص  ردان مف إثيكبيا فيما تمقت. 32

مثميما ريبرايف أند ): آندرجاشوي تسيج ويمسراش ىايمي ماريام 507/15البالغ 
كلكف الرد لـ يشر إلى أم تدابير  ( ضد إثيكبيا. Reprive and REDRESSريدريس 

ر مثؿ ىذا القرار. اتخذت لتنفيذ التدابير المؤقتة مؤقتة بؿ تضمف احتجاجان عمى صدك 
 كحاليا تعكؼ المجنة عمى معالجة ىذه المسألة مع الحككمة اإلثيكبية عمى نحك بناء.

. تشير المجنة بقمؽ شديد إلى أنو عمى الرغـ مف القرار الصادر بشأف اتخاذ تدابير 33
آخرون  57: محمود حسن رمضان عبد النبي و512/15بالبالغ مؤقتة فيما يتعمؽ 

كىك يطالب السمطات الحككمية  2015فبراير  16ـ اإلبالغ بو في كقد تضد مصر، 
 7دامو بالفعؿ في قد تـ إعبكقؼ تنفيذ حكـ اإلعداـ في محمكد حسف عبد النبي ف

، كىذا أيضان عمى الرغـ مف أف المسألة كانت كال تزاؿ قيد النظر أماـ 2015مارس 
 المجنة.

 

 . خطابات النداءات العاجمةسادساً 
المجنة خطابات بنداءات عاجمة إلى الدكؿ األطراؼ التالية، تتعمؽ بقضايا . ارسمت 34

 حقكؽ اإلنساف المدعى بكقكعيا في أراضييا: 
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خطاب بنداء عاجؿ يتعمؽ بالتكقيفات كالسجف االنفرادم المدعى  –السودان . 1   
 باستيدافيا بعض المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف كقيادات األحزاب السياسية المعارضة
 8في السكداف، بما في ذلؾ الدكتكر أميف مكي مدني كالدكتكر فاركؽ أبك عيسى )

 (.2015يناير 
خطاب مرفؽ يتضمف نداءن عاجالن بشأف أكضاع بعض الالجئيف  –السودان . 2   

 (.2015يناير  23اإلريترييف في مخيـ شيجيراب )
ات التي كقعت في عمى إثر اليجمخطاب مرفؽ يتضمف نداءن عاجالن  –جامبيا . 3   

 (.2015يناير  27) 2014ديسمبر  30األراضي الجامبية في 
خطاب بنداء عاجؿ يتعمؽ بإصدار كتنفيذ بعض أحكاـ باإلعداـ في مصر،  –مصر . 4   

بما في ذلؾ حالة السيد محمكد حسف عبد النبي الذم تمت اإلفادة بأنو قد تقرر 
 .(2015فبراير  24) 2015فبراير  28إعدامو في 

سيدة  200خطاب بنداء عاجؿ يتعمؽ باإلدعاء بتعرض ما يزيد عمى  –السودان . 5   
مف أفراد القكات المسمحة السكدانية،  أشخاصيدم أكفتاة لعمميات اغتصاب عمى 
في تابيت،  2014أكتكبر  30( ساعة بدءان مف 36عمى مدل فترة ست كثالثيف )

 (.2015مارس  2شماؿ دارفكر )
، باالشتراؾ مع المقرر الخاص لألمـ خطاب مرفؽ يتضمف نداءن عاجالن  – أنجوال .6   

المتحدة المعني بالحؽ في حرية الرأم كالتعبير، يتعمؽ بمحاكمة السيد رفائيؿ ماركيز 
( 11كمدافع عف حقكؽ اإلنساف، عف إحدل عشرة ) س، صحفي أنجكلييدل مكرا

 بالتشيير.  تيمة جنائية 
ابريؿ  8ء عاجؿ يتعمؽ باغتياؿ البركفسكر جيؿ سيستاؾ )خطاب بندا –موزمبيق . 7   

2015) 
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باليجمات المعادية لألجانب ضد غير  خطاب بنداء عاجؿ يتعمؽ -جنوب أفريقيا . 8   
 (.2015أبريؿ  16الكطنييف )

بتقارير حكؿ إصدار المحكمة العسكرية لشماؿ  خطاب بنداء عاجؿ يتعمؽ -مصر . 9   
أبريؿ  20) 43/2014عمى ستة أشخاص، القضية رقـ  القاىرة أحكاـ باإلعداـ

2015.) 
 عمى الخطابات التي أرسمت إلييا:ردان الدكؿ التالية  تمقت المجنة مف. 35

أشارت غمى أنيا لف تتراجع أبدان عف مساءلة الحككمة اإلدعاءات ك  نفت –جامبيا  .1
 ىؤالء المسؤكليف عف اليجمات.

الضمانات اإلجرائية كالقانكنية المتاحة كفرت الحككمة معمكمات تتعمؽ ب –مصر  .2
لألشخاص الصادرة في حقيـ أحكاـ باإلعداـ في مصر، عممية القضية المتيـ 
فييا محمكد حسف عبد النبي في القضاء المصرم، بما في ذلؾ االستئناؼ 
كالعمميات األخرل التي استفاد منيا. كما أكدت الحككمة أف محمكد عبد النبي نفذ 

 (.2015مارس  25) 2015مارس  7داـ شنقان في فيو حكـ اإلع
قدمت الحككمة تكضيحان كمعمكمات بشأف محاكمة السيد رفائيؿ ماركيز  –أنجكال  .3

شارت إلى أف المحكمة قد أجمت المحاكمة بناء عمى طمب األطراؼ أمكرايس، ك 
أبريؿ  27حيث أنيـ قرركا التفاكض بغية التكصؿ إلى تسكية كدية لمقضية )

2015.) 
 

 ابعًا. أنشطة المفوضين خالل فترة ما بين دور االنعقادس
إف األنشطة التي اضطمع بيا السادة المفكةضكف خالؿ فترة ما بيف دكر االنعقاد  .36

ساسان في مشاركتيـ أبصفتيـ أعضاء في المجنة كأعضاء في اآلليات الخاصة تمثمت 
كتعزيز الميثاؽ األفريقي  في االجتماعات القانكنية لمجنة كبعثات التعزيز التي نفذت

لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالصككؾ األفريقية األخرل الخاصة بحقكؽ اإلنساف مف 
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خالؿ الحمقات الدراسية كالمؤتمر ككرش العمؿ، ككذلؾ عبر االجتمعات كاألنشطة 
األخرل التي نظمتيا اآلليات المنضميف إلى عضكيتيا. كما شارؾ السادة المفكضكف 

ألنشطة التي تـ تنظيميا كتمكيميا بكاسطة فاعميف آخريف، بما في ذلؾ، في العديد مف ا
 مف بيف جممة أمكر أخرل، الدكؿ األطراؼ كالمنظمات غير الحككمية.

. عالكة عمى البيانات الصحفية الصادرة عف المجنة كآلياتيا الخاصة بخصكص بعثات 37
( 9رت المجنة أيضان تسعة )التعزيز التي نفذتيا المجنة كاالجتماعات التي نظمت، أصد

في  بيانات صحفية حكؿ عدد مف قضايا حقكؽ اإلنساف خالؿ الفترة مكضكع التقرير.
ىذا الصدد، خالؿ الفترة قيد االستعراض، أصدرت المجنة، مف بيف جممة أمكر أخرل، 
البيانات الصحفية التالية: البياف الصحفي لممقرر الخاص المعني بالمدافعيف عف 

حكؿ حكـ االستئناؼ في قضية يارا سالـ كسناء سيؼ، البياف الصادر ساف حقكؽ اإلن
في جامبيا، البياف الصحفي الصادر عف  2014ديسمير  30عف المجنة بشأف أحداث 

المقرر الخاص المعني بشؤكف الالجئيف كطالبي حؽ المجكء كالمياجريف كالنازحيف 
يمقراطية عمى اتفاقية االتحاد داخميان في أفريقيا حكؿ تصديقجميكرية الككنغك الد

األفريقي بشأف حماية كمساعدة النازحيف داخميان في أفريقيا، البياف الصادر عف المجنة 
حكؿ الجرائـ الكحشية التي ارتكبتيا جماعة بككك حراـ، البياف الصحفي المشترؾ 
الصادر عف المقرر الخاص المعني بالمدافعيف عف حقكؽ اإلنساف كالمقرر الخاص 

ثر إمعني بالسجكف كظركؼ االعتقاؿ في أفريقيا حكؿ أكضاع حقكؽ اإلنساف عمى ال
األحداث التي أحاطت بتعديؿ القانكف االنتخابي في جميكرية الككنغك الديمقراطية، 
البياف الصحفي المشترؾ الصادر عف رئيسي مجمكعة العمؿ حكؿ عقكبة اإلعداـ 

في أفريقيا جزة كالقتؿ التعسفي اإلعداـ خارؤج نطاؽ القضاء أك بإجراءات مك ك 
في أفريقيا ارتباطان  األشخاص ذكم اإلعاقةحقكؽ المسنيف ك المعنية بكمجمكعة العمؿ 

التي استيدفت األشخاص المصابيف بالميؽ في شرؽ أفريقيا،  باليجمات كجرائـ القتؿ
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 البياف الصحفي الصادر عف مجمكعة العمؿ المعنية بعقكبة اإلعداـ كاإلعداـ خارؤج
نطاؽ القضاء أك بإجراءات مكجزة كالقتؿ التعسفي في أفريقيا حكؿ إعداـ محمكد حسف 
عبد النبي، البياف الصحفي الصادر عف المجنة حكؿ اليجمات المركعة التي ارتكبتيا 
جماعة الشباب في جميكرية كينيا كالبياف الصحفي المشترؾ الصادر عف المقرر 

إلنساف في أفريقيا كالمقرر الخاص المعني الخاص المعني بالمدافعيف عف حقكؽ ا
بحرية التعبير كالكصكؿ إلى المعمكمات في أفريقيا فيما يتعمؽ بأكضاع المدافعيف عف 

 حقكؽ اإلنساف كحرية التعبير االجتماع كالتجمع في بكركندم.
تقرير أنشطة السادة المفكضيف المكقريف الذم يستعرض تفصيالن ما اضطمعكا بو مف . 38

خالؿ فترة ما بيف دكر االنعقاد متاح عمى المكقع اإلليكتركني لمجنة:  أنشطة
www.achpr.org.. 

()ج( مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، المجنة مستمرة 1) 45كفقان لممادة  .39
التابع لألمـ المتحدة  مجمس حقكؽ اإلنسافل ف الخاصيفمفكضيالأيضان في التعاكف مع 

  .في القارة بيدؼ ضماف مستكل أفضؿ مف التعزيز كالحماية لحقكؽ اإلنساف

 ثامنًا. أوضاع حقوق اإلنسان في القارة
يجدر التذكير بأف ىذا القسـ مف تقرير المجنة قد أدرج إعماالن لمقرر المجمس التنفيذم . 40

مكجز عف حالة حقكؽ اإلنساف في القارة. الذم يناشد المجنة إحاطة أجيزة السياسة بتقرير 
كتقـك المجنة بتجميع المعمكمات إلدراجيا في ىذا القسـ خالؿ المسار العادم النخراطيا مع 
الدكؿ األعضاء كأصحاب المصمحة اآلخريف. كما تستخدـ المجنة دكرتيا العادية إللقاء نظرة 

 عامة عمى أكضاع حقكؽ اإلنساف في القارة.
  إليجابيةأ( التطورات ا

. تصديؽ الدكؿ األطراؼ عمى الصككؾ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف: تصديؽ كؿ مف 1     
جميكرية الككنغك كجميكرية الكاميركف عمى اتفاقية االتحاد األفريقي حكؿ حماية 
كمساعدة النازحيف داخميان في أفريقيا، تصديؽ جميكرية جنكب افريقيا عمى العيد 

قتصادية كاالجتماعية كالثقافية كتصديؽ جميكرية الدكلي الخاص بالحقكؽ اال
 مصر العربية عمى الميثاؽ األفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو.

http://www.achpr.org/
http://www.achpr.org/
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اىتماـ متزايد بالمساكاة بيف الجنسيف كالمسائؿ التي يؤثر عمى المرأة: تمرير قانكف . 2     
في  العنؼ ضد المرأة في الجمعية الكطنية في نيجيريا، سف قانكف يجيز اإلجياض

مكزمبيؽ، تعديؿ القانكف في السنغاؿ لمسماح لممرأة بنقؿ جنسيتيا إلى أطفاليا 
كزكجيا، مراجعة القانكف في الجزائر لمسماح لممرأة بنقؿ جنسيتيا إلى أطفاليا، 
ثيكبيا  اعتماد قكانيف ضد العنؼ القائـ عمى نكع الجنس في كؿ مف مالكم كا 

يات األميات، مثؿ برنامج "احفظ كالجيكد المبذكلة مف أجؿ خفض معدالت كف
 مميكف شخص" في نيجيريا.     1حياة 

سييؿ . إنشاء آلية لمعالجة مسائؿ حقكؽ اإلنساف: مثؿ تعييف مجمكعة عمؿ لت3     
تطبيؽ قاعدة الثمثيف الجنسانية في االختيار كالتعييف في الكظائؼ زالمناصب في 

ية في مكريتانيا، تعييف لجنة كطنية كينيا، إنشاء المجنة الكزارية لمناىضة العبكد
لحقكؽ اإلنساف في كؿ مف ركاندا كمالي كالجزائرم كاعتبارىا أجيزة مستقمة لمقياـ 
بزيارات لمسجكف، إنشاء كحدة خاصة تركز عمى المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف 
داخؿ كزارة العدؿ في جميكرية الككنغك الديمقراطية، إنشاء صندكؽ في النيجر 

نشاء كتشغيؿ قسـ جرائـ الحرب لمساعدة  النازحيف عمى إثر اليجمات اإلرىابية كا 
 تابع لممحكمة العميا لضماف أف العدالة تشمؿ ضحايا جرائـ الحرب في أكغندان.ال

الكعي كاالنتباه إلى المسائؿ التي تؤثر عمى األطفاؿ، خاصة صغار الفتيات: . 4     
التعميـ مف خالؿ برنامج  عمى األطفاؿ فرص حصكؿالجيكد المبذكلة لزيادة 

االثنتي عشرة سنة لمتعميـ األساسي في ركاندا كبرنامج إعادة القبكؿ في مالكم 
امؿ، الجيكد الرامية إلى مكافحة الزكاج المبكر لألطفاؿ، بما ك لصالح الطالبات الح

في ذلؾ سحب مصر لتحفظيا بشأف الزكاج المبكر في الميثاؽ األفريقي لحقكؽ 
ممة االتحاد األفريقي حكؿ الزكاج المبكر، حإلى  اـىتو كالتزاميا باالنضمالطفؿ كرفا

التزاـ النيجر باستضافة اجتماع إقميمي كجزء مف حممة االتحاد األفريقي مف أجؿ 
القضاء عمى ظاىرة زكاج األطفاؿ، البدء في سف قانكف بشأف الزكاج كالطالؽ 

أمكر أخرل، عمى رفع سف كالعالقات األسرية في مالكم ينص، مف بيف جممة 
  سنة.     18الزكاج إلى 
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الجيكد المبذكلة لتكفير المساعدة لألشخاص الحامميف لفيركس نقص المناعة . 5     
البشرية: تكفير إمكانية الحصكؿ دكف تمييز عمى الرعاية الطبية المجانية 

عاية لممصابيف بفيركس نقص المناعة البشرية كافتتاح مراكز جديدة لتكفير الر 
الطبية لممصابيف بيذا المرض في الجزائر كفي نيجيريا تمت المكافقة عمى قانكف 

بشأف عدـ التمييز بيف المصابيف بنقص المناعة البشرية كاإليدز كالذم  2014
 يحظر التمييز بناء عمى اإلصابة بيذا المرض.

انا باعتبارىا إحدل . الجيكد الرامية إلى مكافحة استخداـ التعذيب: الدكر الحالي لغ6     
لمبادرة اتفاقية مناىضة التعذيب، عالكة عمى األعضاء الخمس المؤسسيف الدكؿ 
تعريؼ التعذيب في ركاندا لكي يشمؿ التعذيب الذم يرتكب بكاسطة  نطاؽ تكسيع

 غيرا الحككمييف.كؿ مف الدكلة كالفاعميف 
المعمكمات مف أربع دكؿ . زاد عدد الدكؿ التي اعتمدت قكانيف بشأف الكصكؿ إلى 7     

إلى ست عشرة دكؿ عقب اعتماد نمكذج القانكف الخاص بالكصكؿ إلى المعمكمات 
. 2014في افريقيا، ككانت مكزمبيؽ ىي أخر دكلة سنت قانكنيا في نياية عاـ 

كىناؾ النيجر التي أقرت تجريـ السب كالتشيير ككانت أكؿ دكلة طرؼ تكقع 
 .  Table Mountainتيبكؿ ماكنتيفإعالف 

اإلصالحات القانكنية كعمى مستكل السياسات الجارم تنفيذىا تستند إلى دراسات . 8     
أعدت حكؿ الصناعات االستخراجية في الدكؿ األعضاء، عممية التصديؽ عمى 
التراخيص المعدنية في ركاندا، تقاسـ اإليرادات عمى المستكل المجتمعي في جنكب 

 رلمانية عمى اتفاقات اإلنتاج في تنزانيا. السكداف كاشتراط المكافقة الب
 ( جديديف في الجزائر لتحسيف ظركؼ السجف.2. بناء سجنيف )9     
. إجراء انتخابات رئاسية بنجاح  باإلضافة إلى االنتقاؿ السممي لمسمطة في كؿ مف 10   

 زامبيا كنيجيريا.
الذم  A/RES/69/16دة . زيادة عدد األطراؼ التي صكتت لصالح قرار األمـ المتح11   

، 2014يدعك إلى فترة سماح عالمية بشأف عقكبة اإلعداـ كالصادر في ديسمبر 
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عالكة عمى حذؼ عقكبة اإلعداـ مف القانكف الجنائي في كؿ مف تشاد كككت 
 ديفكاء.

 القمق أوجوب(      
رضكف العدد المخيؼ مف األشخاص الذيف يتعرىابية ك اإليجمات ال. تزايد معدالت 1      

لمقتؿ نتيجة األنشطة اإلرىابية، بما في ذلؾ في النيجر كنيجريا كتكنس ككينيا 
كالصكماؿ كليبيا، كاالتجاه المقمؽ لإلرىابييف الذيف يستيدفكف المدارس كالمراكز 

 التعميمية عف عمد.
يجعؿ حياة المدنييف . استمرار أكضاع النزاعات كاألفعاؿ لمجماعات المسمحة 2     

الكثير مف المحاطر في عدد مف البمداف، بما في ذلؾ في جميكرية محفكفة ب
أفريقيا الكسطى كجميكرية الككنغك الديمقراطية كأيضان في جنكب كردفاف ككاليات 

 النيؿ األزرؽ في السكداف.
تستيدؼ الرعايا األجانب في جنكب أفريقيا، كالتي التي اليجمات المعادية لألجانب . 3     

مف  تسببت في نزكح المياجريف خكفان كما قتمى كتدمير ممتمكات أسفرت عف سقكط 
 التي تترؾ اثرىا النفسي السيء لدل األفريقييف تجاه ىذه العممية. اليجمات

كىك الفيركس الذم يتـ بعد القضاء المدمرة المستمرة لفيركس اإليبكال كنتائجو  اآلثار .4     
الجيكد المشككرة التي بذلت لمتغمب عميو نيائيان في غرب أفريقيا عمى الرغـ مف 

عمى ىذا الكباء؛ ككذلؾ البيئة القانكنية في العديد مف البمداف كالتي ال تكفر 
الحماية الكافية لحقكؽ المصابيف بفيركس نقص المناعة البشرية كاألشخاص 
الضعفاء كالمعرضيف لمخطر، عالكة عمى االتجاىات التشريعية مثؿ تجريـ فيركس 

البشرية/اإليدز كغير ذلؾ مف التدابير كالسياسات كالممارسات  نقص المناعة
 العقابية كالتقييدية األخرل التي تؤثر عمى حقكؽ ىؤالء المصابيف.

ضآلة عدد الدكؿ التي صادقت عمى الصككؾ اإلقميمية اليامة الخاصة بحقكؽ  .5    
 فريقي. اإلنساف، كما أف دكلة جنكب السكداف لـ تصادؽ بعد عمى الميثاؽ األ

استمرار الممارسات التمييزية ضد السيدات كالفتيات، بما في ذلؾ استبعاد الفتيات  .6    
الحكامؿ مف منظكمة التعميـ كرفض السماح ليف بدخكؿ االمتحانات العامة، مما 
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كيساعد عمى استمرار أشكاؿ التمييز األخرل التي يمثؿ انتياكان لحقيف في التعميـ 
 تمارس ضدىف.

استمرار مسألة انعداـ الجنسية كما ينجـ عنيا مف حرماف مف الحقكؽ ذات الصمة،  .7     
كفي الممكية الخاصة كفي الحصكؿ عمى بطاقة إثبات ىكية مثؿ الحؽ في التعميـ 

 أك جكاز سفر.
سباب الجذرية لميجرة، مثؿ بطالة الشباب، كالتي نجـ عنيا مكت عدـ التصدم لأل. 8     

ي شيدىا البحر لمتكسط خالؿ الفترة يف، خاصة المآسي التؼ مف المياجر اآلال
 التقرير.مشمكلة بال

. تعاظـ حجـ اإلبالغ عف ىجمات ضد األشخاص المصابيف بالميؽ، خاصة في 9     
 منطقة البحيرات العظمى.

 . استمرار ممارسات العبكدية في القارة األفريقية في القرف الحادم كالعشريف.10   
 االتجاه نحك إصدار أحكاـ باإلعداـ كتنفيذىا بكاسطة دكؿ أطراؼ خالؿ الفترة. تزايد 11   

 .المشمكلة بيذا التقرير
. أكضاع حقكؽ اإلنساف في الجميكرية الصحراكية العربية الديمقراطية، ككذلؾ  عدـ 12   

تكافر إمكانية الكصكؿ إلى األراضي المحتمة في الصحراء الغربية لمتعرؼ عمى 
 اإلنساف التي يعيشيا الشعب الصحراكم في ىذه األراضي. أكضاع حقكؽ

. عدـ مالءمة الخبرات التكنكلكجية كأطر السياسات كاألطر القانكنية كالمؤسسية 13   
ؤدم إليو ذلؾ القائمة في مجاؿ الصناعات االستخراجية في الدكؿ األعضاء كما ي

 ممكارد كتدىكر بيئي.لسكء إدارة  مف
يف المقيدة لعمؿ المنظمات غير الحككمية كتزايد اليجمات ضد  . تأثير القكان14   

المنظمات غير الحككمية كالجمعيات استنادان إلى التشريعات الخاصة بمكافحة 
 اإلرىاب في الدكؿ األطراؼ.

. العديد مف السجكف في أفريقيا ال تستكفي المعايير الدكلية لحقكؽ اإلنساف، 15   
إزاء االزدحاـ المفرط في السجكف كعدـ احتراـ  باإلضافة إلى القمؽ المستمر

 اإلطار الزمني لالحتجاز.
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مى حرية التعبير كالكصكؿ إلى المعمكمات كما يصاحب . القيكد المستمر فرضيا ع16   
 ف عف حقكؽ اإلنساف.ك ف كالمدافعك الصحفي مضايقات يتعرض لياذلؾ عادة مف 

 ًا. الوضع اإلداري والماليتاسع
 االتصاالت ( أ
 ضع عمى ما ىك عميو.ك يظؿ ال. 41

 بناء مقر دائم لمجنة ( ب
أبمغت المجنة بأف الدكلة المضيفة شكمت لجنة كزارية لمعمؿ عمى بناء مقر لمجنة.  .42

   كسكؼ تعمؿ المجنة بالتعاكف مع مكظؼ مسؤكؿ عف ىذا الممؼ داخؿ أمانة المجنة.

 ج( التمويل
لصالح المجنة دكالر أمريكي  5,922,595.00تـ اعتماد مبمغ إجمالي لمجنة مقداره . 43

الدكؿ مساىمات دكالر أمريكي مصدرىا  4,970,825.00، منيا 2015لمسنة المالية 
كحتى  دكالر أمريكي. 951,770.00األعضاء، بينما ساىـ الشركاء بتعيدات مقدارىا 

 دكالر أمريكي. 326,803.00اآلف سدد الشركاء مف ىذا المبمغ 
لـ ، في تقريرم أنشطة المجنة السادس كالثالثيف كالسابع كالثالثيفسبقت اإلشارة ككما . 44

تخصص لمجنة أم ميزانية لمبرامج مف قبؿ الدكؿ األعضاء، بما يعني أف المجنة سكؼ 
تككف مضطرة إلى االعتماد عمى أمكاؿ الشركاء في تنفيذ التفكيض المكككؿ إلييا 

كىك كضع غير سميـ عمى بمكجب الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 
اإلطالؽ نظران ألىمية كحساسية ىذا الجياز التابع لالتحاد األفريقي، كفقان لما ينص 

 . EX.CL/856(XXV)عميو مقرر المجمس التنفيذم 
 د( التوظيف 

. تعرب المجنة عف تقديرىا لمفكضية االتحاد األفريقي عمى الجيكد التي بذلتيا مف أجؿ 45
، كتحث عمى سرعة تعييف نائب 2014يف في أمانة المجنة عاـ تعييف مكظفيف قانكني

ألميف المجنة حيث أف ىذه الكظيفة صارت تمثؿ ضركرة في ضكء استمرار اتساع 
نطاؽ عمؿ كأنشطة المجنة. كما أف المجنة ىي في أمس الحاجة إألل مكظفيف 

البالغات تقدـ ثكف العربية كالبرتغالية، خاصة كأف المزيد مف الشكاكل ك \قانكنييف يتح
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بينما ال يكجد في األمانة مكظؼ كاحد يتحدث العربية أك  إلى المجنة بياتيف المغتيف
البرتغالية. كتحتاج المجنة أيضان إلى مراجعيف كمترجميف فكرييف يتـ تعيينيـ في 

 األمانة، حيث يككف االعتماد عمى المترجميف الخارجييف باىط التكمفة.
 جمس التنفيذيعاشرًا. تنفيذ مقررات الم

 حول إلغاء عقوبة اإلعدام في أفريقيا إعالن كوتونوأ(    

دعا المجنة إلى عرض   Ex.CL/887(XXVI)يجدر التذكير بأف مقرر المجمس التنفيذم . 46
إعالف ككتكنك حكؿ إلغاء عقكبة اإلعداـ في أفريقيا )إعالف ككتكنك( عمى قمة االتحاد 

 .1عالف مرفؽ بيذا التتقرير في الممحؽ . اإل2015األفريقي في يكنيك/يكليك 
 بعثة الموفدة إلى الصحراء الغربية  لب( ا  
،المعتمد خالؿ  Ex.CL/796(XXIII). نستذكر في ىذا الصدد أف مقرر المجمس التنفيذم 47

، شجع المجنة عمى استكماؿ تقريرىا 2013الدكرة العادية الثالثة كالعشريف في مايك 
ؽ التي تـ إيفادىا إلى الجميكرية الصحراكية العربية حكؿ بعثة تقصي الحقائ

الديمقراطية بأف تدرج في التقرير األكضاع في األراضي الخاضعة لسيطرة المممكة 
المغربية. كمف جانبو، فأف مجمس السمـ كاألمف، مف خالؿ القرار 

(PSC/PR/COMM/l.(CDXCVI) مارس  27المنعقد في  496في اجتماعو الػ  المعتمد
، طمب مف المجنة أف تكفد، في اسرع كقت ممكف، بعثة إلى الصحراء الغربية 2015

مخيمات الالجئيف في تاندكؼ لتقييـ أكضاع حقكؽ اإلنساف كالتقدـ إلى مجمس السمـ 
. كما يجدر 2012كاألمف بتكصيات مبنية عمى نتائج زيارة المنطقة في سبتمبر 

ان حككمة المممكة المغربية عمى التذكير بأف قرار مجمس السمـ كاألمف يحث أيض
التعاكف الكامؿ مع المجنة، في ىذا الصدد، خاصة بالسماح ليا بالكصكؿ إلى 

 األراضي المحتمة.
. استجابة لطمب مجمس السمـ كاألمف، قررت المجنة إيفاد بعثة تقصي حقائقإلى غرب 48

ة شفيية كبناءن عميو أرسمت مذكر  2015مايو  24إلى  18الصحراء في الفترة مف 
إلى حككمة المممكة المغربية تطمب فييا إصدار التصريح الالـز لتمكيف البعثة مف 

 الكصكؿ إلى األراضي المحتمة.
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تـ تسميـ خطاب إلى كؿ مف رئيسة مفكضية االتحاد األفريقي . إضافة إلى ما تقدـ، 49
مي كاألميف المساعد لألمـ المتحدة لشؤكف حقكؽ اإلنساف في مكتب المفكض السا

لحقكؽ اإلنساف لمناشدتيما بذؿ مساعييما الحميدة لتسييؿ الكصكؿ إلى األراضي 
 المحتمة.

. لـ تكافؽ المممكة المغربية عمى منح تصريح بالكصكؿ إلى األراضي المحتمة. رد 50
 . 2المممكة مرفؽ بيذا التقرير في الممحؽ 

 حادي عشر. التوصيات
 بالتكصيات التالية: . تأسيسان عمى ما تقدـ، تتقدـ المجنة51

 إلى الدول األطراف
تنفيذ قرارات المجنة بشأف البالغات كالتقارير حكؿ التدابير التي اتخذت تمبية لخطابات ( 1

النداءات العاجمة الصادرة عف المجنة، اتخاذ إجراءات مممكسة لمعالجة أكجو القمؽ التي تـ 
لمقررم المجمس التنفيذم رات، امتثاالن تسميط الضكء عمييا في تقارير أشطة المجنة كفي القرا

EX.CL/887(XXVI)1    كEX.CL/856(XXV). 

مف بركتكككؿ  26مف الميثاؽ األفريقي كالمادة  62تقديـ تقاريرىا الدكرية امتثاالن لممادة ( 2
مابكتك باإلضافة إلى الخطكط التكجييية لمجنة بخصكص التقارير الكطنية الدكرية كالخطكط 

قارير الدكؿ األطراؼ بشأف الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية )خطكط التكجييية لت
 تكنس التكجييية( كالخطكط التكجييية لتقارير الدكؿ بمكجب بركتكككؿ مابكتك.

التكقيع كالتصديؽ كالتكييؼ المحمي كالتنفيذ لكافة الصككؾ اإلقميمية كالدكلية الخاصة ( 3
صدار اإلعالف بحقكؽ اإلنساف ( مف بركتكككؿ 6)34الذم تنص عميو المادة ، كا 

 المحكمة.
: التعميقات العامة ( مراجعة القكانيف في الدكؿ األعضاء اتساقان مع التكجيو التفسيرم لمجنة3

)أ(، )ب(، )ج(  1.14حكؿ المادة  2( )د( ك)ق( كالتعميؽ العاـ رقـ 1) 14حكؿ المادة 
نكف النمكذج المقدمة مف المجنة كالقاكتك )أ( ك)ج( مف بركتكككؿ ماب 2.14ك)ك( كالمادة 

 بشأف الكصكؿ إلى المعمكمات في أفريقيا.
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( التصريح بزيارات بعثات التعزيز إلى أراضييا مف خالؿ منح تصريح دائـ/مفتكح ليذا 5
 الغرض.

( إنشاء ك/أك تعييف أجيزة كطنية مستقمة تفكض بالقياـ بزيارات منتظمة إلى السجكف 6
 األخرل. كاالعتقاؿ كأماكف االحتجاز

تعزيز لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف مف أجؿ  ( ضماف تخصيص المكارد الالزمة7
نشاء مثؿ ىذه المؤسسات حيثما ال  كحماية الحقكؽ التي ينص عمييا الميثاؽ األفريقي كا 

 تكجد.
ت، ( إعداد سياسات لضماف أف جميع الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية قد احترم8

ال سيما الكصؿ إلى التعميـ كالرعاية الصحية كالسكف كالعمؿ، مف بيف جممة أمكر 
 أخرل.

( النظر في استضافة كاحدة مف دكرات المجنة، اتساقان مع مقرر المجمس التنفيذم 9
EX.CL/856(XXV). 

 إلى جميورية جنوب السودان
باإلضافة إلى الصككؾ  ( التصديؽ عمى الميثاؽ األفريقي كالبركتكككالت الممحقة بو،1

 اإلقميمية كالدكلية األخرل الخاصة بحقكؽ اإلنساف.
 إلى مفوضية االتحاد األفريقي

 ( التصدم لمتحديات التشغيمية التي تكاجييا المجنة كأمانتيا.1
 ( التعجيؿ بتعييف نائب أميف لمجنة كتمبية االحتياجات األخرل مف المكظفيف.2

 ماتإلى مؤتمر رؤساء الدول والحكو 
 ( حث الدكؿ األطراؼ عمى الكفاء بالتزاماتيا بمكجب الميثاؽ األفريقي.1
 ( تشجيع الدكؿ األطراؼ عمى االمتثاؿ لقرارات المجنة.2
( اإلحاطة بأكامر التدابير المؤقتة الصادرة عف المجنة كالرد، أك عدـ الرد، مف قبؿ الدكؿ 3

 األطراؼ المعنية.
************ 
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 اإلعالن الصادر عن المؤتمر القاري حول إلغاء عقوبة اإلعدام في أفريقيا
 )إعالن كوتونو(

 
لكؿ فرد الحؽ في الحياة كالحرية كفي المي لحقكؽ اإلنساف الذم يكفؿ باإلعالف الع إذ يذّكر
 مى شخصو؛األماف ع

ذ يستذكر )ح(التي تنص عمى أف 3أحكاـ القانكف التأسيسي لالتحاد األفريقي في المادة  وا 
)س(التي تطالب باحتراـ 4االتحاد األفريقي ييدؼ إلى تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف كالمادة 

 حياة اإلنساف؛ حرمة
ذ يذّكر أيضاً  الميثاؽ األفريقي  مف 4ىك حؽ أساسي تكفمو المادة بأف الحؽ في الحياة  وا 

الحؽ في  الحظر المطمؽ لمحرماف التعسفي مف لحقكؽ اإلنساف كالشعكب التي تنص عمى
 الحياة؛

ذ يعيد إلى األذىان  مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية  6كذلؾ أحكاـ المادة وا 
ؽ يثام( مف ال3()1)5مف اتفاقية جقكؽ الطفؿ كالمادة  9)أ37ك 6كالسياسية كالمادتاف 

()م( مف بركتكككؿ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ 2()1)4األفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو كالمادة 
 اإلنساف كالشعكب حكؿ حقكؽ المرأة في أفريقيا؛

ذ يذّكر أيضاً   ACHPR/Res. 42(XXVI)بقرار المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب  وا 

 ح بخصكص عقكبة اإلعداـ؛فترة سما قريرعضاء عمى تقرار يحث الدكؿ األ :99
ذ يستذكر كذلك : قرار يحث الدكؿ  ACHPR/Res.136 (XXXXIIII) 08القرار  وا 

 األعضاء عمى مراعاة فترة سماح بالنسبة لعقكبة اإلعداـ؛
ذ يشير فريقيا" المعتمدة مف المجنة خالؿ أإلى "الدراسة حكؿ مسألة عقكبة اإلعداـ في  وا 

نكفمبر  7أكتكبر إلى  24ة في بانجكؿ، جامبيا، مف دكرتيا العادية الخمسيف المنعقد
 ؛2011
ذ ينوه مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية تنص عمى إلغاء  6بأف المادة  وا 

 عقكبة اإلعداـ بعبارت تكحي بشدة بأف ىذا اإللغاء ىك أمر مرغكب فيو؛
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ذ  ة قيمة أساسية في المجتمع بأف حؽ كؿ فرد في الحياة ىك بمثاب يسوده اقتناع كاملوا 
الديمقراطي كأف إلغاء عقكبة اإلعداـ ىك أمر أساسي لحماية ىذا الحؽ كأيضان مف أجؿ 

 االعتراؼ الكامؿ بالكرامة المتاصمة لجميع البشر؛
ذ يؤكد مجدداً  التزاـ المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بتعزيز الحؽ في الحياة  وا 

 تبارىما مف الحقكؽ األساسية؛كالكرامة اإلنسانية باع
ذ يؤمن بأف إلغاء عقكبة اإلعداـ يسيـ في تعزيز الكرامة اإلنسانية كاإلعماؿ التدريجي  وا 

 اإلنساف؛ ؽلحقك 
ذ ىو عمى قناعة مف أف جميع التدابير الالزمة نحك إلغاء عقكبة اإلعداـ يجب اعتبارىا  وا 

 بمثابة تقدـ محرز في التمتع بالحؽ في الحياة؛
ذ  في تعزيز حماية الحؽ في الحياة الذم يكفمو الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف  يرغبوا 

 ؛كالشعكب؛حقكؽ اإلنساف
ذ يعتبر عضاء في االتحاد األفريقي إنما يعبر التطكر الذم حدث في العديد مف الدكؿ األ وا 

 عف إتجاه عاـ لصالح إلغاء عقكبة اإلعداـ؛
ذ يرحب أيضاً  قطاعات المجتمع المدني عمى المستكيات  مختمؼ تي تبذليابالجيكد ال وا 

 الكطنية كاإلقميمية كالدكلية مف أجؿ التكصؿ إلى إلغاء عقكبة اإلعداـ؛
ذ  نحك إلغاء عقكبة  نيائيةالخطكة ال عمى اجتيازحث الدكؿ األعضاء  عمى عقد العزموا 

 اإلعداـ في جميع األحكاؿ كالظركؼ؛
ذ يسترشد  الكاردة في الصككؾ األفريقية كصككؾ األمـ المتحدة؛ كاألىداؼمقاصد بال وا 

ذ ينوه قميمية حكؿ بالمناقشات الجارية عمى المستكييف المحمي كالكطني كالمبادرات اإل وا 
 استعداد عدد متزايد مف الدكؿ األفريقية إللغاء عقكبة اإلعداـ؛عقكبة اإلعداـ ككذلؾ 

 
 بمكجبو:في أفريقيا فأف المؤتمر القارم حكؿ إلغاء عقكبة اإلعداـ 

ضافي الممحؽ إلعتماد البركتكككؿ اا الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي يناشد .1
 فريقيا.أقكبة اإلعداـ في عإلغاء ب الخاصبالميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب 
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إزاء استمرار تطبيؽ عقكبة اإلعداـ في عدد مف الدكؿ  يعرب عن قمقو الشديد .2
 األفريقية.

بالخطكات التي اتخذت مف قبؿ عدد متزايد مف الدكؿ األعضاء لمحد مف عدد  يرحب .3
الجرائـ التي قد تصدر في شأنيا أحكاـ بتكقيع عقكبة اإلعداـ ككذلؾ فيما يتعمؽ 
بالقرار الذم اتخذه عدد متنامي مف الدكؿ بشأف تطبيؽ فترة سماح أك كقؼ لتنفيذ 

  إلغاء لعقكبة اإلعداـ. عقكبة اإلعداـ  كالذم أعقبو في حاالت كثيرة
 لمعدد المتزايد مف الدكؿ األفريقية التي ألغت عقكبة اإلعداـ. تقديره العميقيعرب عن  .4
الدكؿ األفريقية التي ألغت عقكبة اإلعداـ عدـ العكدة إلى تطبيقيا كيشجعيا  يناشد .5

 عمى تقاسـ تجربتيا في ىذا الصدد.
اء عقكبة غىذه الخطكة أف تنظر في إل عمىبعد الدكؿ األفريقية التي لـ تقدـ  يناشد .6

أك التصديؽ  إلى اإلعداـ بشكؿ قانكني أك دستكرم، كأف تنظر أيضان في االنضماـ
عمى البركتكككؿ االختيارم الثاني الممحؽ بالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية 

 كالسياسية كالذم ييدؼ إلى إلغاء عقكبة اإلعداـ.
التصكيت لصالح القرار المقترح مف الجمعية العامة  الدكؿ األفريقية يناشد أيضاً  .7

يدعك إلى فترة سماح عالمية  ىكالمفركض اعتماده في العاـ الحالي ك ك لألمـ المتحدة 
 بشأف تنفيذ عقكبة اإلعداـ بغية إلغاء ىذه العقكبة.

، قيد نظرىا منظمات المجتمع المدني أف تظؿ مسألة عقكبة اإلعداـ يدعو كذلك .8
صد عمميات اإلعداـ المجدكلة كتنبيو مجمكعة عمؿ المجنة األفريقية كعمى األخص ر 

القتؿ كفؽ إجراءات مكجزة المعنية بعقكبة اإلعداـ كالقتؿ خارج نطاؽ القضاء أك 
المجتمع الدكلي في الكقت المناسب حيثما يككف ىناؾ كذلؾ في أفريقيا ك  كتعسفية

 سبب يدعك إلى االعتقاد بأف عممية إعداـ سكؼ تحدث.
المجمكعات المينية عمىى مكاصمة إعداد بحكث حكؿ القضايا المتصمة  يشجع .9

  بمسألة عقكبة اإلعداـ.
بالغ كا   حاالت اإلعداـ  المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف عمى رصد كتكثيؽ يحث .10

 بيا.ساف كالشعكب المجنة األفريقية لحقكؽ اإلن
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ي ككسائؿ اإلعالـ المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف كالمجتمع المدن شجعي .11
عقكبة اإلعداـ في  عف إلغاءكأصحاب  المصمحة اآلخريف عمى االستمرار في الدفاع 

 .كزيادة الكعي بشأف ىذه المسألة أفريقيا
المشرعيف في أفريقيا مراجعة قكانينيـ الكطنية كتنقيحيا كسف تشريع  يناشدكأخيران،  .12

ركتكككؿ اإلضافي الممحؽ التصديؽ عمى الب دعـينص عمى إلغاء عقكبة اإلعداـ ك 
 بالميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب حكؿ إلغاء عقكبة اإلعداـ في أفريقيا.

 
 ، كوتونو، جميورية بنين2014يوليو  4حرر في 
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 المممكة المغربية
 وزارة الخارجية والتعاون

 2015أبريل  17معالي الوزير                                                    
_______________________ 

 إلى سيادة المفوضة كاييتيسي زينبو سيمفي
 اإلنسان والشعوب رئيسة المجنة األفريقية لحقوق

  ،سيادة المفكضة
المجنة األفريقية لحقكؽ  اىتماـعف  2015أبريؿ  10لقد أعربتـ مف خالؿ خطابكـ المؤرخ في 

 "األراضي المحتمة لمصحراء الغربية".سميتمكه عف زعـ إيفاد بعثة إلى ما باإلنساف كالشعكب 
لمنظمتكـ التي مف المفركض أف رخ االص نحيازاال افي حد ذاتيالمغمكطة تكشؼ كىذه التسمية 

 السمكؾ الميني كاألخالقي. أعماليا كجوي
كال مجمس األمف متحدة ال األمـ ال أف كما تسمكنو "الصحراء الغربية" ال يمثؿ أراض محتمة. بؿ

في أم كقت  كصؼ التابع ليا، كالمذاف تتمثؿ ميمتيما في الحفاظ عمى السمـ كاألمف، سبؽ ليما 
 راء الغربية باألراضي المحتمة.حصال

إف منظمتكـ، المفترض أنيا مستقمة كمحايدة، كبالنظر لمقضية النبيمة لحقكؽ اإلنساف كالشعكب 
التي تختص بيا، إنما ىي بذلؾ تخكف ىذا المثؿ األعمى  كتنحاز إلى أطركحات كرؤل أعداء كحدة 

 أراضي بالدم.
 دابلممجاممة كاآل ألكفةالقكاعد الم ؤسستكـمكاف مف المفركض أف تراعي كعالكة عمى ذلؾ، 

 ككذلؾ االحتراـ الكاجب لمؤسسات دكلة سيادية كىي تخاطب بمد سيادم.
بتذكيركـ بأف المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب تمثؿ جزءان مف منظكمة أيضان كاسمحكا لي 

 اإلطالؽ الدكؿ غير األعضاء فيو. أدكات كآليات االتحاد األفريقي الذم ال تمـز أنشطتو كأجنداتو عمى
 ، سيادة المفكضة، بقبكؿ فائؽ تقديرميكتفضم

 وزير الخارجية والتعاون
 صالح الدين مزوار
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