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REV.5 
 
 

 الحادي والثالثينشنطة  تقرير ال 
 للجشن  الفريقي  لحقوق اإلشنسان والطعوب 

 من الميثاق الفريقي لحقوق اإلشنسان والطعوب 45مقدم وفقًا للمادة 
 

 المقدم 
الحادي والثالثين للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  تقرير األنشطةهذا هو  .1

 والشعوب.
نفذتها اللجنة األفريقية خالل فترة ما بين  األنشطة التيالتقرير قيد التناول يعرض  .2

. 2111عام  في انعقاد الدورتين العاديتين التاسعة واألربعين والخمسين للجنة
 كما كرس جزء كبير من هذا التقرير لفعاليات الدورة العادية الخمسين.  

 

 الدورة العادي  الخمسون للجشن  الفريقي 
 الحضور في الدورة

يع أعضاء اللجنة األفريقية فيما عدا عضو واحد؛ المفوضون حضر الدورة جم. 3  
الذين حضروا الدورة هم تحديدًا: كاترين دوب آتوكي، كاييتيسي زينبو سيافي، 

جانسو، مايا ساهلي فاضل، ميد اس. ك. كاجوا،  –آزواجبور، ران آالبيني لوسي 
. تغيب عن سوياتا مايجا، باسيفيك مانيراكيزا ويينج كام جون يينج سيك يوين

حضور الدورة المفوض محمد بشير خلف هللا لظروف صحية. كما أعربت 
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المفوضة فيث بانسي تالكوال عن أسفها الضطرارها إلى المغادرة في منتصف 
 الدورة لظروف اضطرارية.

( مشاركًا، بما في ذلك ممثلون عن 373. حضر الدورة ثالثمائة وثالثة وسبعون )4
األفريقي والمؤسسات  الدولية والحكومية وأجهزة االتحاد الدول األطراف والمنظمات
والمنظمات غير الحكومية الدولية واألفريقية، إلى جانب الوطنية لحقوق اإلنسان 

  مراقبين آخرين.
. أدي اليمين خالل الدورة العادية الخمسين خمسة مفوضون جدد، هم: ران آالبيني 5

)انتخبت(، ميد اس.ك. كاجوا  جانسو )أعيد انتخابها(، مايا ساهلي فاضل
 )انتخب(، باسفيك كانيراكيزا )انتخب( وفيث بانسي تالكوال )أعيد انتخابه(. 

لها والمفوضة كاييتيسي زينبو  ةً سجنة المفوضة ماترين دوب آتوكي رئي. انتخبت الل6
 سيلفي نائب رئيس، لمدة عامين.  

ظمات غير الحكومية، هما: . منحت اللجنة األفريقية صفة مراقب الثنتين من المن7
و مجمتمع القانون لشرق أفريقيا   the Gambia Press Union اتحاد الصحافة الجانبي

East African Law Society  وفقًا لقرار اللجنة بشأن معايير منح صفة مراقب
للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق اإلنسان والشعوب 

[ACHPR.Res.33(XXV)99]ك يكون العدد اإلجمالي للمنظمات غير الحكومية . وبذل
 ( منظمة.431التي تتمتع بصفة المراقب لدى اللجنة األفريقية أربعمائة وثالثين )

ألقت الدول األطراف التالية كلمات حول أوضاع حقوق اإلنسان في أراضيها:  .8
كينايا،  نجوال، بوركينا فاسو، بوروندي، مصر، كوت ديفوار، أثيوبيان،أ الجزائر،

الديمقراطية، الصحراوية العربية الجمهورية ليسوتو، موريتانيا، نيجيريا، رواندا، 
 السنغال، جنوب افريقيا، السودان، تونس، أوغندا وزيمبابوي.

مثلي كل من لجنة الخبراء م. كما استمع الحضور خالل الدورة إلى كلمات ل9
األفريقية لحقوق اإلنسان  األفريقيين في مجال حقوق الطفل ورفاهته، المحكمة
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والشعوب )المحكمة األفريقية(، اللجنة الدولية للصليب األحمر وآلية خبراء األمم 
 المتحدة حول حقوق السكان األصليين. 

. وقد مثلت لجنة حقوق اإلنسان لجنوب أفريقيا شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق 11
لوطنية لحقوق اإلنسان اإلنسان. كما أعطيت الكلمة لممثل إحدى المؤسسات ا

حيث تحدث عن أوضاع حقوق اإلنسان في أفريقيا وألقى ممثلو ثالث وأربعين 
 منظمة غير حكومية مداخالت أمام اللجنة األفريقية. 

 

 بين دور االشنعقاد  خالل فترة ما  أشنطة  أعضاء اللجشن  الفريقي
بين دور االنعقاد. وقد  . قدم أعضاء اللجنة األفريقية تقارير أنشطتهم خالل فترة ما11

ي قاموا بها بصفتهم مفوضين وأعضاء في تغطت هذه التقارير األنشطة ال
  اآلليات الخاصة للجنة. وقد شملت بعض األنشطة المنفذة ما يلي:

تعزيز قطرية إلى جمهورية أفريقيا يارة . قام المفوض محمد بشير خلف هللا بز 1 
الزيارة المفوضة لوسي آسواجبور،  ، ورافقته في هذه2111الوسطى في يونيو 

 المقررة الخاصة بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان.
. قامت المقررة الخاصة لحقوق المرأة في أفريقيا بزيارة تعزيز إلى النيجر 2 

 .2111باالشتراك مع آليات خاصة أخرى تابعة للجنة األفريقية، في يوليو 
ماكن االعتقال األخرى في أفريقيا . قامت المقررة الخاصة بشأن السجون وأ3 

استراتيجية  . كما نظمت دورة2111بمهمة إلى نيجيريا في أغسطس 
صالحات الجنائية التي شملتها توصيات تنفيذ اإل صحاب المصلحة حولأل

    ، على التوالي.2111الجوس في أغسطس وسبتمبر 
فيروس نقص . نظم رئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق األشخاص المصابين ب4 

المناعة البشرية/اإليدز والمعرضين للخطر االجتماع الثاني للجنة، كما قام 
 . 2111بزيارة استطالع إلى كينيا حول هذه المسألة في أكتوبر 
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عقد االجتماع نصف السنوي لجموعة العمل المعنية بالسكان/المجتمعات . 5
 .2111األصلية في أفريقيا في الكونغو برازافيل في أغسطس 

. عقدت مجموعة العمل المعنية بعقوبة اإلعدام في أفريقيا اجتماعًا في بريتوريا، 6
 .2111جنوب أفريقيا، في أغسطس 

. نظمت رئيسة اللجنة المعنية بمنع التعذيب في أفريقيا ورشة عمل حول التشغيل 7
؛ 2111الفعال آللية المنع الوطنية السنغالية، في داكار، السنغال، في يوليو 

ا استكملت واعتمدت خطة استراتيجية من شأنها أن تعزز الجهود الرامية إلى كم
 .2111، في أكتوبر منع التعذيب في أفريقيا

. عقدت اللجنة األفريقية مسابقة لمحكمة صورية في بانجول، جامبيا، لالحتفال 8   
   .2111أكتوبر  21باليوم األفريقي لحقوق اإلنسان في 

ريقية حلقة دراسية احتفااًل بالعيد الثالثين للميثاق األفريقي . عقدت اللجنة األف9 
 .2111أكتوبر  23و 22لحقوق اإلنسان والشعوب في بانجول، جامبيا، يومي 

فريقيا اجتماعًا أالمجتمعات األصلية في ن/اكسلبا ةعقدت مجموعة العمل المعني .11  
 .  2111أكتوبر  24و 23في بانجول، جامبيا، يومي 

طلقت مجموعة العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبادئ . أ11 
تنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الميثاق األفريقي والخطوط 
اإلرشادية لتقارير الدول األطراف حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

أكتوبر  25مبيا، في والثقافية بموجب الميثاق األفريقي، في بانجول، جا
2111 . 

ية . شارك رئيس اللجنة األفريقية ومعه اثنان من أعضاء مجموعة العمل 12   ن ع م ال
بحقوق المسنين والمعوقين في اجتماع عقد في كيبتاون، جنوب أفريقيا، في  

 حول خقوق المسنين والمعوقين. 2111أكتوبر 
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فريقيا أعلومات في وصول إلى المني بحرية التعبير وال. عقد المقرر الخاص المع13   
سلسلة من المشاورات حول مشروع القانون النموذج للدول األعضاء في االتحاد 

إلى  27األفريقي الخاص بالوصول إلى المعلومات: في مابوتو، موزمبيق، من 
أغسطس، في داكار، السنغال،  31إلى  28يونيو، في نيروبي، كينيا، من  29
 ، على التوالي.2111أكتوبر  12إلى  11من 

 

 بحث تقارير الدول
بحثت اللجنة األفريقية التقارير الدورية لنيجيريا وتوجو وبوروندي. كما اعتمدت . 13

وأرجأت بحث المالحظات الختامية  حول تقرير نيجيريا ختاميةالمالحظات ال
حول تقريري توجو وبوروندي إلى الدورة العادية الحادية والخمسين في انتظار 

 ي معلومات إضافية من بوروندي وتوجو وفقًا لما طلبته اللجنة األفريقية.تلق
. كما اعتمدت اللجنة المالحظات الختامية حول التقريرين الدوريين لبوركينا فاسو 14

 وأوغندا التي كانت اللجنة قد أرجأت بحثها منذ الدورة التاسعة واألربعين.
 

 26التزام الدول الةراف بشنص المادة 
في ختام الدورة العادية الخمسين كان الوضع بالنسبة لتقديم الدول األطراف . 14

 للتقارير الدورية كاآلتي:
أ. الدول األطراف التي سلمت تقاريرها الدوروية في الموعد المحدد إجدى          

( دولة: بوتسوانا، بوركينا فاسو، الكاميرون، الكونغو برازافيل، 11عشرة )
، ناميبيا، رواندا شيوسالديمقراطية، أثيوبيا، ليبيا، موريجمهورية الكونغو 

 وأوغندا. 
 –( 1ب. الدول األطراف المتأخرة في تنفيذ التزامها بالنسبة لتقرير دوري واحد )       

( دول: الجزائر، بنين، كينيا، مدغشقر، السودان، تنزانيا، زامبيا 8ثمان )
 وزيمبابوي.
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( 6ست ) –( 2رة في تنفيذ التزامها بالنسبة لتقريرين )ج. الدول األطراف المتأخ      
دول: جمهورية أفريقيا الوسطي، مصر، موريتانيا، سيشيل، جنوب افريقيا 

 وتونس.
ثالث  –( تقارير 3د. الدول األطراف المتأخرة في تنفيذ التزامها بالنسبة لثالثة )      

 بية الديمقراطية.( دول: السنغال، النيجر والجمهورية الصحراوية العر 3)
( تقارير 3سبة ألكثر من ثالثة )نه. الدول األطراف المتأخرة في تنفبذ التزامها بال      

( دول: الراس األخضر، تشاد، اريتريا، جامبيا، غانا، جمهورية 11عشر ) –
   مالي، موزمبيق وسوازيالند.غينيا، ليسوتو، 

( دولة: 11إحدى عشرة ) –اللجنة  الدول األطراف التي تقدم اي تقرير إلىو.       
جزر القمر، كوت ديفوار، جيبوتي، غينيا االستوائية، الجابون، غينيا بيساو، 

 ليبريا، مالوي، ساو تومي وبرانسيب، سيراليون والصومال.
 –ز. الدول األطراف التي تم بحث تقاريرها الدورية خالل الدورة العادية الخمسين      

 ا، توجو وبوروندي.( دول: نيجيري3ثالث )
 –ح. الدول األطراف المعروضة تقاريرها الدورية على اللجنة األفريقية للبحث      

 (: أنجوال.1دولة واحدة )
(: 1دولة واحدة ) –ط. الدولة الطرف التي لم يحن بعد تاريخ تقديم تقريرها األولي      

 2111وليو ي 9جنوب السودان، وهي الدولة التي حصلت على استقاللها في 
. 2111أغسطس  15وتم قبولها رسميًا عضوًا في اللجنة األفريقية في 

 .  2113وبالتالي يكون تقريرها األولي مستحق التقديم عام 
 

 تقرير أمين اللجشن 
اللجنة الدورة العادية الخمسين علمًا ، من بين جملة أمور  ةتقرير أمينأحاط . 15

ة بالعاملين وبالتطورات التي استجدت أخرى، بالمسلئل اإلدارية وتلك الخاص
 أإلى أن أوضاع العاملين قد طر  التقرير شارأخالل فترة ما بين دور االنعقاد. و 
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عليها تحسن طفيف ولكن يظل قائمًا أن اللجنة تحتاج إلى عدد أكبر من 
التها حاالنتباه إلى بعض مسائل حقوق اإلنسان التي تم إ ىاسترعكما  العاملين.

طلوب بحثها من قبل اللجنة ى الضوء على مختلف المسائل الموألق إلى اللجنة
واتخاذ قرارات في شأنها، مثل ضرورة قيام اللجنة بمراجعة طريقة تناول ومعالجة 
البالغات بغية التوصل إلى نهج أفضل. كما أحاط اللجنة بأسباب عدم اعتماد 

اد األفريقي، بما في تقرير األنشطة التاسع والعشرين والثالثين خالل قمة االتح
 ذلك حجم تقارير األنشطة.  

 

 بشناء مقر للجشن 
للجنة مستمرة في متابعة هذه المسألة مع الحكومة المضيفة ولكن دون إحراز أي ا .16

 تقدم حتى اآلن.
 

 بحث البالغات
( بالغًا، منها ثالثة أحالتها المحكمة 92. بحثت اللجنة األفريقية اثنين وتسعين )17

 كان سيتم نظرها ( بالغات لتقرير ما إذا3ثالثة ) وتم بحثإلى اللجنة.  األفريقية
( بالغات لتقرير 3ولكن تبين أنها غير مستوفية للمتطلبات. كما فحصت ثالثة )

ما غذا كان ينطوي على السباب القانية إلقامة  ( لتحديد1المقبولية وبالغ واحد )
 . الدعوي

لها أنها تقتضي  ت( بالغات بعد أن ثب4ة ). قررت اللجنة األفريقية رفض أربع18
 اجراءات تقاضي دقيقة. هذه البالغات هي:

 سيزالوبوهل مويو مبوفو ضد زيمبابوي. – 351/17. البالغ رقم 1            
 سارة مواتنجا ضد زيمبابوي. – 352/17البالغ رقم . 2            
 ين لزيمبابوي ضد زيمبابوي.منتدى المغترب – 358/18. البالغ رقم 3            
القانونيون والصحفيون للدفاع عن حقوق  – 364/18البالغ رقم . 4           

 اإلنسان وحقوق المواطنة ضد أنجوال.
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تم سحب بالغ واحد من جانب الشاكي ألن موضوع المسالة المعروضة على . 19
تحديدًا البالغ  اللجنة تم معالجتها بواسطة المحكمة الدستورية في السودان، وهو

 رفعت مكاوي ضد السودان. – 311/15رقم 
( إلى الدورة القادمة، ويرجع السبب في ذلك 74. تم إرجاء بحث أربعة وسبعين )21

االلتزام باإلجراءات بالنسبة لمعظمها لفشل أحد الطرفين أو االثنين معًا في 
 والمتطلبات.

 

 التقارير والوثائق
 ةتماد التقارير التالية: التقريران اللذان عرضهما المقرر قامت اللجنة بمناقشة واع. 21

إلى كل من  امهمتهحول بالسجون وظروف االعتقال في أفريقيا  ةالمعني ةالخاص
تونس ونيجيريا؛ تقرير مجموعة العمل المعنية بالسكان/المجتمعات األصلية في 

ينيا؛ تقارير أفريقيا عن زيارة تقصي الحقائق واالستعالم التي قامت بها إلى ك
مهام التعزيز المشتركة إلى الجزائر والكاميرون والدراسة حول مسألة عقوبة 

 اإلعدام في أفريقيا.
 

 القرارات
عادة بناء آلياتها الخاصة. 12اعتمدت اللجنة اثني عشر ) .22 ( قرارًا تتعلق بتجديد وا 

ن الميزانية كما اعتمدت قرارًا بشأن إعادة تشكيل عضوية لجنتها االستشارية لشئو 
قرار بشأن إنشاء مجموعة  إلى اعتماد والعاملين وتمديد مدة واليتها باإلضافة

ارات عمل لالتصاالت وتعيين األعضاء. باإلضافة إلى ذلك، اعتمدت اللجنة القر 
التالية: قرار بشأن األوضاع العامة لحقوق اإلنسان في أفريقيا، قرار بشأن 
أوضاع المدافعين عن حقوق اإلنسان في أفريقيا وقرار بشأن حقوق السكان 
األصليين في سياق اتفاقية التراث العالمي واعتبار بحيرة بوجوريا أخد مواقف 

   التراث العالمي. 
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رت اللجنة األفريقية بيانًا بشأن اختطاف ثالثة من اضف إلى ما تقدم، اصد. 23
العاملين في إحدى المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال المساعدة 
اإلنسانية من من مخيمات الالجئين الصحراويين، وقد اعترف البيان بالدور الذي 
تضطلع به منظمات المساعدات الدولية في التخفيف من وطأة أوضاع الالجئين 

 ب باإلفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن. وطال
 

 أوضاع حقوق اإلشنسان والطعوب في القارة
. إن المعلومات المستقاة من مهام وبعثات التعزيز التي قام بها أعضاء اللجنة إلى 24

، التقارير الدورية للدول األطراف التي تم بحثها بواسطة اللجنة، الدول األطراف
واآلليات الخاصة للجنة خالل فترة ما بين دور االنعقاد  تقارير أنشطة األعضاء

وأيضًا من مداخالت الدول األعضاء خالل الدورة العادية الخمسين، قد كشفت 
عن أن فترة الستة أشهر األخيرة شهدت في آن واحد تطورات إيجابية وأسباب 

 تدعو إلى القلق تتعلق بأوضاع حقوق اإلنسان في القارة . 
 ت اإليجابي التةورا)أ(  
اعتمد عدد من الدول تشريعات إلضفاء الطابع المحلي على الصكوك الدولية . 25

واإلقليمية لحقوق اإلنسان: فقد أصدرت السنغال قانونًا بإنشاء منصب المراقب 
الوطني لألماكن المحرومة من الحرية كآلية منع وطنية. وفي نيجريا تحول القرار 

ون. وفي ليسوتو تمت التصديق على القرار الخاص بحرية اإلعالم إلى قان
. وعالوة على ذلك، أعدت نيجيريا 2111الخص بحماية الطفل ورفاهته لعام 

في إطار الوالية وتوجو وناميبيا وأوغندا قوانين تنص على تجريم التعذيب 
 القضائية لدى كل من هذه الدول.

ضمام إلى العديد من كما أن هناك عدد من الدول قام إما بالتصديق أو باالن. 26
الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان خالل فترة ما بين دور االنعقاد؛ فقد 
قامت غينيا وزمبيا بالتصديق المثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحوكمة، 
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وصادقت توجو عاى اتفاقية االتحاد األفريقي حول حماية ومساعدة النازحين 
ا، أما بنين فإنها قامت بالتصديق على البروتوكول االختياري داخليًا في أفريقي

الثاني لالتفاقية الدولية حول الحقوق السياسية والمدنية، وانضمت تونس إلى 
لى البروتوكول  النظام األساسي لروما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وا 

شكال المعاملة أو أاالختياري التفاقية األمم المتحدة المناهضة للتعذيب وغيره من 
كما قامت دولتا الرأس األخضر  والمهينة.المعاقبة الوحشية غير اإلنسانية 

  وموريتانيا بالتوقيع على هذا البروتوكول نفسه خالل فترة ما بين دور االنعقاد. 
عالوة على ما تقدم، أنشأت جنوب أفريقيا وحدة حماية الطفل داخل جهازها . 27

يمبابوي بتنفيذ إجراءات شراء مبنى يكون مقرًا للجنة الشرطي. وعجلت حكومة ز 
حقوق اإلنسان لزيمبابوي كما نشر في الصحف القانون الخاص بالمسنين 
المنتظر مناقشته في البرلمان. ومن حهة أخرى، تم تخصيص موارد إضافية 

وجنوب افريقيا  لتحسين األوضاع في أماكن االعتقال في ممكلة سوازيالند
 أنشأت بوروندي اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان. وتونس، بينما

، فقد أجريت انتخابات رئاسية تميزت بالطابع فيما يتعلق بحق المشاركة الشعبية. 28
(، ساو تومي وبرانسيب 2111أغسطس  7السلمي في كل من الرأس األخضر )

سبتمبر  21( وزيمبابوي )2111أكتوبر  9(، الكاميرون )2111أغسطس  7)
. 2111أكتوبر  11في ليبريا عقدت الجولة األولى لالنتخابات في (. و 2111

اضف إلى ذلك، عقد تونس بنجاح االنتخابات التشريعية عقب الثورة الشعبية 
 التونسية في مستهل العام الحالي. 

بالسجون وأماكن  ةالمعني ةالخاص ةالمقرر  ت. خالل زيارة تعزيز إلى نيجيريا، أحيط29
ا بأنه على السنوات األربع األخيرة قامت الحكومة النيجيرية االعتقال في أفريقي

من السجون الموجودة في أنحاء البالد، كما قامت  %61بتجديد ما يزيد على 
أن البيئة التي يحتجز فيها ببناء بعض السجون والزنزانات الجديدة لضمان 



 

11 

 

ء معاهد على إنشا ةالخاص ةالمقرر  تثنأالسجناء ال تنال من  إنسانيتهم. كما 
 بورستال إلعادة تأهيل المذنبين والخارجين على القانون من الشبان.

المقررة المعنية بالسجون وأماكن االعتقال  سعدتخالل زيارة تعزيز إلى تونس،  .31
في أفريقيا بالخطوات الهائلة التي حققتها تونس لتحسين أوضاع اإلناث واألطفال 

عن تقديرها لحجم برامج التدريب  في السجون. كما أعربت المقررة الخاصة
مذنبين من اإلناث واألطفال في كافة أماكن وتنمية المهارات إلعادة تأهيل ال

االعتقال التي شملتها الزيارة. واشارة أيضًا غلى إلى أنه في سجن المهدية وسجن 
ميسادين وسجن برج العامي وسجن مورناجيا للنساء تتيح برامج اإلصالح التربوي 

بالحصول على مؤهالت أكاديمية أو مهنية. وهنأت المقررة الخاصة  للسجناء
تونس على توفيرها فرص التعلم في السجون حيث أن ذلك النهج يعطى السجناء 
الفرصة لكي ينعموا بمستقبل أفضل لدى خروجهم من السجن من خالل 

    الذاتي.مساعدتهم على التزود بالمعارف المفيدة والعملية التي تكفل لهم االكتفاء 
خالل زيارة تعزيز مشتركة إلى الجزائر، اشارت عدة ىليات خاصة للجنة األفريقية . 31

إلى التحسن الذي طرأ على صعيد تمثل المرأة في بعض هياكل الحوكمة، مثل 
البرلمان والحكوكة والمناصب األخرى لصنع القرار. عالوة على ذلك، الحظ 

لى مدى السنوات القليلة الماضية إللغاء سلسلة التدابير التي اتخذت عالوفد 
من  31القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، وال سيما تعديل المادة 

الدستور والتي تكفل حاليًا المساواة بين الرجل والمرأة إلى جانب إنشاء لجنة 
  لضمان تنفيذها.

الواردة في كتيبات . أشادت اللجنة األفريقية بإدراج األحكام التي تحظر التعذيب 32
التدريب لقوات الدفاع الشعبية األوغندية وتخفيف أحكام األعدام الصادرة ضد 

السجن مدى الحياة وفقًا لحكم المحكمة أحكام ب سجينًا إلى (61) ستين
 الدستورية، في المالخظات الختامية حول التقرير الدوري لجمهورية أوغندا. 
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نشاء  كما أثنت اللجنة األفريقية على. 33 اعتماد القانون الخاص بحماية المعوقين وا 
آليات لتعزيز حقوقهم، في المالحظات الختامية حول التقرير الدوري لجمهورية 

 بوركينا فاسو. 
 )ب( دواعي القلق

ولكن على الرغم من هذه التطورات اإليجدابية، استمرت اللجنة األفريقية في  .34
لقارة تفيد بوجود ممارسات تنطوي على تسجيل وتلقي تقارير من مختلف أنحاء ا

  انتهاكات لحقوق اإلنسان.

. خالل فترة ما بين دور االنعقاد، تلقت اللجنة تقارير وبالغات تزعم بتعرض 35
المدنيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان إلجراءات التوقيف واالعتقال 

التعذيب وأعمال التحرش  ، وتنفيذ أوامر االعتقال بدون محاكمة وممارسةالتعسفي
نين الخاصة اقوق المرأة وخرق القو دافعين عن حقوق اإلنسان وانتهاك حضد الم

  بحقوق األقليات، مثل المهاجرين، في بعض الدول األطراف.
إضافة إلى ذلك، تمت اإلشارة تردي األوضاع داخل أماكن االعتقال في أفريقيا، . 36

جون بالنزالء وانتشار األمراض وسوء من ذلك على سبيل المثال اكتظاظ الس
التغذية وأعمال التعذيب واألسلوب غير اإلنساني لمعالجة السجناء والتعتقلين 

المحاكمة. وفي واقع األمر، فقد أعربت المقررة  التي تسبقوطول فترة االحتجاز 
الخاصة لشئون السجون وظروف االعتقال في أفريقيا عن قلقها فيما يتعلق 

اء في العديد السجون التي زارتها خالل زيارة التعزيز التي قامت بتكدس السجن
شّلم بها وفد جمهورية نيجيريا االتحادية في سياق حقيقة ، وهي بها إلى نيجيريا

عرضه لتقريره الدوري الرابع أمام الدورة العادية الخمسين للجنة. وقد اعربت 
رون في نيجيريا قرار المقررة عن قلقها بوجه خاص بشأن السجناء الذين ينتظ

المحكمة منذ ما يزيد على ثالث عشرة سنة. في هذا الصدد، أوصت المقررة 
( )أ( من الميثاق 1)7من الدستور النيجيري والمادة  35الخاصة االلتزام بالقسم 
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كفالن حق األشخاص في تقديمهم للمحاكمة خالل فترة معقولة. األفريقي اللذان ي
امية حول التقرير الدوري ية في مالحظاتها الختلجنة األفريقكما أشارت ال

لجمهورية أوغندا إلى قلقها حيال تعاظم عدد الوفيات خالل المشاجرات وكذلك 
 السجون بالنزالء. ظبانسبة الكتظا

يسود اللجنة األفريقية قلق إزاء أوضاع النزاعات التي ال تزال مشتعلة في  .37
وأفضت غلى تعاظم تدفقات الهجرة الصومال والتي تسببت في تفاقم المجاعة 

نحو كينيا. أضف إلى ذلك، تم استرعاء انتباه اللجنة األفريقية إلى التقارير التي 
تكشف عن ممارسات القتل بدون مجاكمة والقمع واالضطهاد التي يتعرض لها 
العمال األفريقيون المهاجرون في ليبيا وكذلك أعمال القتل ضد المدنيين األبرياء 

حرب الليبية. كما استرعي اهتمام اللجنة بخصوص األوضاع في جنوب خالل ال
كردفان ومنطقة البحر األزرق في السودان والناجمة عن نزوح السكان مع ما 

  سببه ذلك من أوضاع خطيرة على صعيد حقوق اإلنسان. 
. ال يزال الوصول إلى المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب مقيدًا بالعدد 38
محدود للتصديقات، وكذلك ممانعة الدول األطراف التي صادقت على البروتوكول ال

صدار اإلعالن المطلوب وفقًا لما تنص عليه المادة إفي المؤسس للمحكمة األفريقية 
( من البروتوكول، بغية السماح لألفراد والمنظمات غير الحكومية بالوصول 6)34

 مباشرة إلى المحكمة األفريقية. 
ضفاء . عال39 وة على ذلك، فإن اللجنة األفريقية ينتابها القلق إزاء بطء وتيرة تنفيذ وا 

الطابع المحلي على تلك الصكوك اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان، التي تم المصادقة 
عليها من قبل الدول األطراف، مما يعرقل تنفيذ حقوق اإلنسان والشعوب في أرجاء 

 القارة.
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   الفريقي )ج(  تدخالت اللجشن
. اتخذت اللجنة األفريقية عددًا من التدابير واإلجراءات، بما في ذلك ما يلي، ردًا 41

 على بعض التحديثات المشار إليها آنفًا:
. قامت اللجنة األفريقية باعتماد وتدشين المبادئ الخاصة بتنفيذ الحقوق 1     

تقارير الدول األطراف لطوط اإلرشادية خاالقتصادية واالجتماعية والثقافية وال
حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إلرشاد وتوجيه جهود الدول 
األطراف الرامية إلى توفير الرعاية الصحية األساسية والتعليم والمياه والسكن 

 المناسب والغذاء وما إلى غير ذلك من االحتياجات األساسية لمواطنيها.
ريقية عددًا من الحلقات الدراسية وورش العمل للتوعية . نظمت اللجنة األف2     

واستضافت أنشطة أخرى في العديد من البلدان بالتعاون مع الدول األطراف 
والشركاء اآلخرين. وقد استهدف الحلقات الدراسية وورش العمل هذه زيادة 
الوعي العام وتمكين اصحاب المصلحة المعنيين بخصوص تعزيز وحماية 

 ان في القارة.حقوق اإلنس
أوفدت اللجنة األفريقية بعثات تعزيز إلى عدد من الدول األطراف ونظمت . 3     

حلقات نقاشية حول المسائل والتحديات التي تؤثر على تنفيذ الصكوك 
. كما التقت اللجنة األفريقية مع السلطات اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان

صل بغية تحديد أفضل الممارسات الحكومية وشاركت في حوار بناء ومتوا
وتقاسم التجارب وصياغة توصيات حول طرق ووسائل التصدي للتحديات 
التي تواجه هذه السلطات، وذلك بهدف تعزيز ودعم السياسات والبرامج 

 وخطط العمل القائمة وا عداد الجديد منها.
الدورية للدول  من الميثاق األفريقي، تلقت اللجنة التقارير 62.  بموجب المادة 4    

األطراف حيث قامت ببحثها. ولقد اجرت حوارًا بناًء مع سلطات تلك الدول 
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األطراف وصاغت توصيات مفيدة حول طرق ووسائل تعزيز وترسيخ ثقافة 
 احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

جراءات اللجنة، 98قامت اللجنة األفريقية، إعمااًل للقاعدة .  5    باعتماد  من قواعد وا 
 تدابير مؤقتة حول أوضاع حقوق اإلنسان في جنوب كردفان.

.  اعتمدت اللجنة األفريقية وآلياتها الخاصة قرارات وأصدرت بيانات صحفية 6  
 اهتمامها طراف المعنية، بهدف زيادة وأرسلت نداءات عاجلة إلى الدول األ

التي  إلنسانبشأن العديد من األوضاع التي تنطوي على انتهاكات لحقوق ا
تدهور ًا حول صحفيًا بيان أخيطت علمًا بها. فقد اصدرت، على سبيل المثال،

 ليبيا ومصر أدان، من بين جملة أمور أخرى،أوضاع حقوق اإلنسان في 
دعم الحقوق والحريات  هذه الحكوماتالعنف ضد المدنيين وناشد ممارسات 

 األساسية وفقًا لما ينص عليه الميثاق األفريقي.
 

 واريخ ومكان اشنعقاد الدورات القادم ت
فبراير  21. قررت اللجنة عقد دورة استثنائية في بانجول، جامبيا، في الفترة من 41
مايو في  2أبريل إلى  18، والدورة العادية الحادية والخمسين من 2112مارس  1إلى 

  مكان يتم تحديده الحقًا.
 تقديم تقرير الشنطة  الحادي والثالثين

من الميثاق األفريقي، تعرض اللجنة األفريقية تقرير األنشطة  54قًا للمادة . وف42
 الحادي والثالثين.
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