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 التقرير السنوي السادس عشر ألنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب:
 

 تنظيم العمل: -أوال
 ها التقرير: الفترة التي يغطي -ألف

يغطي التقرير السنوي الثالث عشر عن األنشطة الدورتين العاديتين الثانية  
في  1111أكتوبر  12إلي  01والثالثين والثالثة والثالثين للجنة األفريقية المنعقدتين من 

 في نيامي ، النيجر. 1112مايو  12إلي  01بانجول ، جامبيا ومن 
 وضع التصديق: -باء

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي أطرافًا في اللجنة األفريقية تعتبر جميع  
 لحقوق اإلنسان والشعوب .

 الدورات وجدول األعمال: -جيم
، عقدت  1111منذ اعتماد التقرير السنوي الخامس عشر عن األنشطة في يوليو  

 اللجنة األفريقية دورتين عاديتين .
 أعمال كل من الدورتين. لهذا التقرير علي جدول 0ويحتوي الملحق  
 التشكيل والمشاركة: -دال 

 شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في مداوالت الدورة العادية الثانية والثالثين :  
 الرئيس  عضو اللجنة :  كمال رزاق بارا 
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 ائبة الرئيس   عضو اللجنة :  جينبا جوهم 
  عضو اللجنة : إبراهيم بدوي الشيخ  
 أندرو ر. شيجوفيرا   عضو اللجنة : 
 عضو اللجنة : ياسر سيد أحمد الحسن 
 عضو اللجنة : أنجيال ميلو  
 عضو اللجنة : حاتم بن سالم  
 عضو اللجنة : ساليمتا ساوادوجو  
يومًا كمدة عادية  01أيام بداًل من  1عقدت الدورة العادية الثانية والثالثين في  

فريقية المذكوران أدناه واللذان من حضور الدورة لها . وعليه لم يتمكن عضوا اللجنة األ
 في األسبوع الثاني كما نوايا ذلك  نظرا الرتباطات لهما في األسبوع األول من انعقادها : 

 عضو اللجنة : فييرا أم شروا. 
 عضو اللجنة : ن. برني بيتيانا  
لدورة بعث اللجنة إيمانويل ف. أو. دانكوا اعتذاره عن عدم تمكنه من حضور ا 

 العادية الثانية والثالثين . 
( دولة 02شارك في مداوالت الدورة العادية الثانية والثالثين ممثلو تسع عشرة ) 

 عضوًا وأدلوا ببياناتهم : 
الجزائر ، بنين ، بوركينا فاسو ، بوروندي ، الكاميرون ، جمهورية الكونجو 

امبيا ، ليسوتو ، ليبريا ، الديمقراطية ، مصر ، إرتريا ، إثيوبيا ، الجابون ، ج
 موريتانيا ، النيجر ، رواندا ، السودان ، السنغال ، جنوب إفريقيا . 

شارك في مداوالت الدورة العادية الثالثة والثالثين أعضاء اللجنة المذكورين أدناه  
: 

 الرئيس  عضو اللجنة :  كمال رزاق بارا 
 نائبة الرئيس   عضو اللجنة :  جينبا جوهم 
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  اللجنة : إبراهيم بدوي الشيخ  عضو 
 عضو اللجنة :  أندرو ر. شيجوفيرا  
 عضو اللجنة : فييرا أم شروا. 
 عضو اللجنة : إيمانويل ف.  دانكوا 
 عضو اللجنة : ياسر سيد أحمد الحسن 
 عضو اللجنة : أنجيال ميلو  
 عضو اللجنة : حاتم بن سالم  
 عضو اللجنة : ساليمتا ساوادوجو  
 لجنة : ن. برني بيتيانا عضو ال 
( دولة عضوا في مداوالت الدورة العادية الثالثة 11شارك ممثلو إثنتين وعشرين ) 

 والثالثين وأدلوا ببياناتهم : 
الجزائر ، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بنين ، بوتسوانا، بوركينا  

مصر ، إرتريا، إثيوبيا ، ليسوتو فاسو ، بوروندي ، الكاميرون، كوت ديفوار ، جيبوتي ، 
 ، ليبيا، موريتانيا ، ناميبيا، النيجر ، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان وزيمبابوي. 

كما شارك في مداوالت الدورتين العاديتين ممثلو الوكاالت المتخصصة لألمم  
 المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

 اعتماد التقرير: 
بحثت اللجنة األفريقية واعتمدت التقرير السنوي السادس عن أنشطتها خالل  

 دورتها العادية الثالثة والثالثين.
 

 أنشطة اللجنة األفريقية :  -ثانيا
 :  3002إلي  3002خطة عمل اللجنة األفريقية للفترة من 
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والشعوب وضمان حمايتها إن صالحيات اللجنة األفريقية لتعزيز حقوق اإلنسان  
في إفريقيا واسعة للغاية . ولتنجح في تنفيذ صالحياتها ، البد أن يتوفر لدي اللجنة 
األفريقية قدر كبير من الموارد البشرية والمادية والمالية . غير أن هذه الموارد غير كافية 

ت التى تقدمها اآلن ولذا فإن األمانة تقوم بتحديد أولويات أنشطتها المتعلقة بالمساعدا
 إلي اللجنة األفريقية . 

وعليه،  قامت اللجنة األفريقية خالل دورتها العادية الثالثة والثالثين بإجازة خطة  
. وقد غطت خطة العمل السابقة وهي خطة  1112إلي  1112عمل تغطي الفترة من 

 .  1110إلي  0222عمل موريشيوس الفترة من 
 ية للدول األطراف:دراسة التقارير األولية/ الدور 

من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، تتعهد كل  21وفقًا ألحكام المادة  
دولة طرف بتقديم تقرير عن اإلجراءات التشريعية وغيرها التى تتخذها إلعمال الحقوق 
 والحريات التي تضمنها الميثاق ، في كل سنتين اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ . 

من هذا التقرير وضع تقديم الدول األطراف تقاريرها األولية  1ضمن الملحق يت 
الدورية خالل دورتها العادية الثانية والثالثين ، اعتمدت اللجنة األفريقية المالحظات 
الختامية للتقارير األولية لموريتانيا ، ليسوتو ، الكاميرون والتقرير الدوري للتوجو. وكانت 

 قد قامت بدراسة هذه التقارير خالل دورتها العادية الحادية والثالثين. اللجنة األفريقية 
وفي دورتها العادية الثالثة والثالثين، بحثت اللجنة األفريقية التقرير األولي  

 للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ) ويشمل جميع التقارير المتأخرة( . 
جاه الحوار الذي جري بينها وبين وفد أعربت اللجنة األفريقية عن ارتياحها ت 

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وشجعت هذه الدولة علي مواصلة جهودها في 
الوفاء بالتزاماتها بمتقضي الميثاق األفريقي . واعتمدت اللجنة األفريقية مالحظاتها 

 الختامية حول تقرير الدولة. 
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التقارير األولية للجمهورية العربية  سوف يتم نشر المالحظات الختامية حول 
الصحراوية الديمقراطية ، موريتانيا، ليسوتو، الكاميرون والتقرير الدوري للتوجو مع 

 التقارير . 
تناشد اللجنة األفريقية بقوة الدول األطراف التى لم تقدم تقاريرها األولية بعد والتى  

السرعة وتقوم ، حيث ينطبق ذلك ،  لديها تقارير دورية متأخرة ، أن تقدمها علي جناح
 بدمج تقاريرها المتأخرة في تقرير واحد . 

 أنشطة التعزيز:
 تقرير رئيس اللجنة : (أ)

                                                                                                                                                                  خالل الفترة قيد الدراسة ،  قام رئيس اللجنة األفريقية بالزيارات التالية بوصفه                                                 
 رئيسًا: 
  شارك في المؤتمر األفريقي الثاني حول إصالح نظام العقوبات

، في واجادوجو  1111سبتمبر  11إلي  01والسجون المنعقد من 
 بوركينا فاسو.  واعتمد االجتماع إعالنًا وخطة عمل.

  ، حضر اجتماع المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي في طرابلس
إلجراء التعديالت علي  1111ديسمبر  01و  2ليبيا يومي 

 القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي.

  مع بعض  1112فبراير  2إلي  1حضر اجتماعًا في لندن من
كتب اللجنة األفريقية وعضوي اللجنة وهما بن سالم أعضاء هيئة م

 وبدوي حيث نوقشت المسائل التالية : 

  مشروع دراسة حول مراجعة قواعد إجراءات اللجنة التى قام بها
 مستشاران هما فرانس فلجيون وسالف يونابا .

  مشروع الخطوط التوجيهية حول الحق في المحاكمة العادلة
 فريقيا .والمساعدة القانونية في أ
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 . تنظيم ندوة حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  عقد في  1112مارس  10و  11حضر اجتماعًا استشاريًا يومي
أديس أبابا ، إثيوبيا بين اللجنة األفريقية ومفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين حيث تمت مناقشة مذكرة تفاهم بين 

 المؤسستين .

 ورة التاسعة والخمسين للجنة األمم المتحدة لحقوق حضر الد
في جنيف وعقد  1112مارس  11إلي  12اإلنسان من 

اجتماعات مع المفوض السامي لحقوق اإلنسان والمقرر الخاص 
لمسائل العنصرية ورئيس اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان والموظف 
المسئول عن مجموعة العمل بشأن األقليات وكذلك عدد من 

 لمنظمات غير الحكومية. ا

  إبريل لتقييم أوضاع  12إلي  11قام بزيارة إلي كوت ديفوار من
 حقوق اإلنسان في هذا البلد . 

 أنشطة األعضاء اآلخرين في اللجنة: (ب)
 خالل الفترة موضع البحث ، قام أعضاء آخرون في اللجنة باألنشطة التالية: 

 نائبة الرئيس  ، عضو اللجنة جوهم :
   1111أغسطس  12إلي  2يارة تعزيزية إلي السنغال من قامت بز  *

قامت بستهيل ندوة للصحفيين الجامبيين نظمتها أمانة اللجنة األفريقية 
 في بانجول ، جامبيا. 1111ديسمبر  02و  01وعقدت يومي 

  قدمت عرضًا حول صالحيات اللجنة األفريقية فيما يتعلق بالحقوق
ية خالل اجتماع للبنك الدولي/بنك االقتصادية واالجتماعية والثقاف

فبراير  1إلي  2التنمية األفريقي عقد في أبوجا ، نيجيريا من 
1112 . 
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  شاركت في االجتماع بين اللجنة األفريقية ومنظمة انترريتس الذي
والذي ناقش فيما ناقش  1112فبراير  01إلي  1عقد في لندن من 

مة العادلة مشروع الخطوط التوجيهية بشأن الحق في المحاك
والمساعدة القانونية في أفريقيا ومراجعة المستشارين لقواعد 

 إجراءات اللجنة األفريقية.

  شاركت في اجتماع تشاوري بين اللجنة األفريقية ومفوضية األمم
مارس  10و  11المتحدة السامية لشؤون الالجئين عقد يومي 

اهم التى ، أديس أبابا، إثيوبيا. ناقش االجتماع مذكرة التف1112
 أبرمت بين المؤسستين .

  حضرت اجتماع الخبراء حول مشروع بروتوكول الميثاق األفريقي بشأن
في  1112مارس  11إلي  12حقوق المرأة في أفريقيا الذي عقد من 

أديس أبابا ، إثيوبيا. كانت عضوًا في فريق االتحاد األفريقي لمراقبة 
 . 1112إبريل  12إلي  2االنتخابات في نيجيريا من 

  كانت عضوًا في فريق اللجنة األفريقية الذي قام ببعثة لتقصي تمهيدي
 .1112إبريل إلي أول مايو  12للحقائق إلي كوت ديفوار من 

  قدمت أوراقًا إلي الدورة التدريبية الحادية عشرة حول استخدام اإلجراءات
ز الدولية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في إفريقيا التي نظمها المرك

 1112مايو  01إلي  1األفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان من 
 في نيامي ، النيجر . 

  قدمت أوراقًا إلي محفل حول مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة
العادية الثالثة والثالثين للجنة. وعقد محفل المنظمات غير الحكومية من 

 مايو في نيامي ، النيجر .  02إلي  01
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 عضو اللجنة شوجوفيرا:
  عقد اجتماعين مع منظمة زمريتس وهي أقدم منظمة زيمبابوية غير

حكومية لحقوق اإلنسان وكان الهدف من االجتماع هو إقامة االتصاالت 
بين منظمة زمريتس وحكومة زيمبابوي حول مسائل حقوق اإلنسان. وكان 

جتماع األول. عضو من المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان حاضرًا في اال
ولم تختتم المناقشات حول المسألة بعد ومن المؤمل أن يجري مزيد من 

 المناقشات في المستقبل. 
  انترريتس )عن  – 121/1111قام بإعداد مشروع مقرر حول االتصال

Mariette Sonjaieen Boseb    جمهورية بوتسوانا. قام بزيارة تعزيزية /
 .  1111سبتمبر  02إلي  2إلي زامبيا من 

  حضر ورشة عمل حول موضوع "المعاهدات الدولية حول حقوق اإلنسان
جراءات  رفع الدول تقاريرها.   وا 

  حدود وانتهاكات حقوق اإلنسان وقدم أوراقًا حول مواضيع تتعلق باللجنة
األفريقية والميثاق األفريقي. والدولة القائمة بتقديم التقارير بموجب الميثاق 

العمل مركز حقوق اإلنسان والتوثيق لكلية الحقوق  األفريقي. ونظم ورشة
 1لجامعة ناميبيا . وقد عقدت ورشة العمل في ويندهوك ، ناميبيا من 

 . 1111أكتوبر  00إلي 

 
 
 

 عضو اللجنة بدوي: 
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  كتب ورقة بعنوان االتحاد األفريقي وحقوق اإلنسان مع إشارة خاصة إلي
تأمل تمهيدي للمؤتمر الوزاري  اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب:

 الثاني حول حقوق اإلنسان . 
  كتب ورقة للبحث من قبل الدورة العادية الثالثة والثالثين للجنة األفريقية

وكان عنوان الورقة هو "العالقة المستقبلية بين اللجنة األفريقية والمحكمة 
 األفريقية حول حقوق اإلنسان والشعوب". 

 فبراير  2إلي  1ؤسسة انترريتس في لندن من حضر اجتماعًا نظمتة م
. وخالل هذا االجتماع نوقش مشروع الخطوط التوجيهية حول  1112

الحق في المحاكمة العادلة والبرنامج المقترح للندوة حول الحقوق 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

  واصل متابعة التحضير للندوة حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية
في  1112سبتمبر  12إلي  11الثقافية ومن المقرر عقد هذه الندوة من و 

 القاهرة ، مصر. 

 عضو اللجنة بن سالم :
  حضر اجتماعًا للجنة الفرعية لألمم المتحدة بشأن  1111في أغسطس

 حقوق اإلنسان: 
  حضر ورشة عمل نظمتها المنظمة العالمية حول حقوق اإلنسان واالتحاد

وكانت هذه الورشة  1111يمت في القاهرة ، مصر العربي للمحامين أق
 متابعة للمؤتمر العالمي ضد العنصرية. 

  ألقي محاضرة حول حقوق اإلنسان في سوسه ، تونس وكان موضوعها
 "حقوق اإلنسان وتحديات العولمة" .

  في جربا ، تونس وكان موضوعها "شمولية  1112قدم محاضرة في يناير
 لسياق الدولي الجديد". وخصوصية حقوق اإلنسان في ا
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  حضر اجتماعًا الستكمال موضوع الخطوط التوجيهية حول الحق في
إلي  1المحاكمة العادلة ونظمت االجتماع مؤسسة انترسيتس في لندن من 

 .  1112فبراير  2

  حضر اجتماعًا تشاوريًا للجنة األفريقية ومفوضية األمم المتحدة لشؤون
في أديس أبابا ، إثيوبيا  1112س مار  10و  11الالجئين عقد يومي 

 وناقش االجتماع مذكرة التفاهم بين المؤسستين. 
في تونس نظمتها وزارة الشئون  1112حضر ندوة دولية في مارس 

الدينية وكان موضوعها "اإلسالم والسالم" وناقشت الندوة مسائل تتعلق 
 بالدين وحقوق اإلنسان". 

 عضو اللجنة كيتيانا:
  وضع حقوق اإلنسان في البلدان التى هو مسئول عنها قدم تقريرًا عن

 وهي زيمبابوي وسوازيالند ، موزمبيق ، بوتسوانا وليسوتو. 
  10حضر مؤتمرًا حول المسئولية االجتماعية المشتركة في كوبنهاجن من 

كضيف متحدث حيث تحدث عن رفع التقارير  1111نوفمبر  12إلي 
 إفريقيا . المستدامة من زاوية حقوق اإلنسان في 

  حضر برنامج القيادة بين الواليات المتحدة وجنوب إفريقيا الذي نظر في
اآلفاق حول األعمال الخيرية والمسئولية االجتماعية المشتركة، جامعة 

 . 1111ديسمبر  1إلي  0جوك ، والية كارولينا الشمالية من 

  1111ديسمبر  01إلي  1حضر مؤتمر كودسريا ، كمباال ، أوغندا من 
 . 

  شارك في االجتماع التشاوري بين مجموعة العمل للجنة حول
في  1112فبراير  1يناير إلي  20السكان/المجتمعات المحلية من 

 نيروبي، كينيا . 
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  تحدث إلي ورشة عمل حول إعداد مشروع  1112فبراير  1وفي
البروتوكول الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا تمهيدًا الجتماع الخبراء 

 األفريقي وذلك الستكمال مشروع البروتوكول .  لالتحاد

  ترأس اجتماع مائدة مستديرة حول الشراكة الجديدة  1112مارس  02وفي
لتنمية أفريقيا ودور مؤسسات التعليم العالي قامت اللجنة االفريقية برعايته 

 بصورة مشتركة مع إدارة الشئون الخارجية، بريتوريا .

 نظمه  1112مارس  11إلي  01 حضر اجتماعًا في موريشيوس من
اتحاد الجامعات األفريقية وكان موضوعه "التعليم العالي وعالقنه باالتحاد 
األفريقي : القاء الضوء علي حقوق اإلنسان والشراكة الجديدة لتنمية 

 أفريقيا". 

  أمام فصل ليسانس الحقوق في  1112مارس  12ألقي محاضرة في
لمراجعة المتبادلة وعالقتها باللجنة جامعة بريتوريا حول موضوع آلية ا

 األفريقية . 

  خالل مناقشة جماعية حول  1112إبريل  1قدم عرضًا في يوم
الديمقراطية األساسية، "مؤتمر أفريقيا حول االنتخابات والديمقراطية 

 . 1112إبريل  01إل  2والحكم" جرت في بريتوريا من 

  ر واللجنة األفريقية في حول حرية التعبي 1112إبريل  01قدم عرضًا في
المؤتمر األول لمحفل المحررين لعموم أفريقيا عقد في مدراند ، جنوب 

 .  1112إبريل  02إلي  00أفريقيا ،  من 

  شارك في مبادرة العولمة األخالقية التى أسسها المفوضة السامية السابقة
 لحقوق اإلنسان السيدة/ماري رابسن ، 

  إبريل  01إلي  02لبناء القدرات من اجتمع مع المجموعة األفريقية
 في جامعة جنوب إفريقيا ، بريتوريا.  1112
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  قدم بيانًا إطالعيًا حول المنظمات غير الحكومية إلي الدورة العادية الثالثة
 1112إبريل  01والثالثين للجنة األفريقية في بريتوريا، جنوب أفريقيا في 

 . 

 زة يونسكو لحقوق اإلنسان لعام أبلغ اللجنة األفريقية  بأنه قد منح جائ
من قبل المدير العام لليونسكو في حفل أقيم في مدينة المكسيك  1111
 .  1112مارس  2في 

  قام عضو اللجنة برني بيتيانا خالل الدورة الثالثة والثالثين للجنة األفريقية
 بتوديع اللجنة األفريقية مشيرًا إلي أنه قد أبلغ رئيس جنوب أفريقيا بأنه لن
يترشح مرة ثانية لعضوية اللجنة األفريقية خالل االنتخابات التى من 

 في مابوتو ، موزمبيق . 1112المقرر إجراؤها في يوليو 
 عضو اللجنة سليماتا سوادوجو:

  حضرت المؤتمر األول للدول األطراف في النظام األساسي المؤسس
 .  1111سبتمبر  2إلي  1للمحكمة الجنائية الدولية الذي عقد من 

  شاركت في المؤتمر األفريقي األول حول إصالح نظام العقوبات
سبتمبر في واجادوجو ، بوركينا  11إلي  01والسجون الذي عقد من 

 فاسو. وقد اعتمد االجتماع اعالنًا وخطة عمل.

  شاركت في فاعليات االحتفال بالعيد الرابع والخمسين لإلعالن العالمي
ارة تعزيز حقوق اإلنسان في بوركينا فاسو لحقوق اإلنسان الذي نظمته وز 

 .  1111ديسمبر  01إلي  1من 
  شاركت في المؤتمر التأسيسي التحاد مواطني بوركينا فاسو الذين فروا

يناير  2من النزاع في كوت ديفوار وعقد هذا المؤتمر في واجادوجو في 
1112  . 
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  1112براير يناير إلي أول ف 21شاركت كرئيسة لدورة تدريبية أقيمت من 
خصيصًا حول موضوع حقوق المرأة في بوروكينا فاسو كما وردت في 

 المواثيق القانونية الوطنية واإلقليمية والدولية حول حقوق اإلنسان . 

  شاركت في اجتماع للكتاب الفرانكفونيين للسالم وحقوق اإلنسان في
 11من  أفريقيا نظمته وزارة تعزيز حقوق اإلنسان في بوركينا فاسو وعقد

 \في واجادوجو.  1112فبراير  11إلي 

  شاركت في اجتماع استشاري بين اللجنة األفريقية ومفوضية األمم المتحدة
في أديس  1112مارس  10و  11السامية لحقوق اإلنسان عقد يومي 

 أبابا ، إثيوبيا. 

  شاركت في اجتماع الخبراء الحكوميين واالجتماع الوزاري حول مشروع
 11إلي  12بشأن حقوق المرأة في إفريقيا الذين عقدا من البروتوكول 

 في أديس أبابا ، إثيوبيا.  1112مارس 

  عضو اللجنة إيمانويل ف. أو دانكوا شاركت في اجتماع استشاري للخبراء
حول المجموعات االقتصادية في أفريقيا نظمته مفوضية األمم المتحدة 

يجون للشئون الدولية، جامعة السامية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع مركز ل
في أكرا ، غانا .  1112مارس  01إلي  01غانا . عقد االجتماع من 

شارك في اجتماع الخبراء حو اإلجراء الخاص بالشكاوي الفردية من 
ضحايا القانون اإلنساني الدولي الذي نظمه مركز امستردام للقانون 

مايو  01و  2 الدولي ومعهد هولندا لحقوق اإلنسان ، أوترشت يومي
 في إمستردام ، هولندا .  1112

 1112قام بعمل حول عملية المراجعة الدستورية في سوازيالند في فبراير 
 . 

 عضو اللجنة إنجيال ميلو:
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شلركت في اجتماع استشاري بين اللجنة األفريقية ومفوضية األمم المتحدة 
 .  1112مارس  10و  11السامية لحقوق اإلنسان في أديس أبابا يومي 

شارك في ورشة عمل نظمته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق 
اإلنسان بالتعاون مع حكومة موزمبيق حول تعزيز المؤسسات الوطنية 

 لحقوق اإلنسان في البلدان الناطقة بالبرتغالية. 
قامت بإعداد مشروع قانون حول إنشاء لجنة وطنية لحقوق اإلنسان 

. قامت بتوزيع القرار  1112يق في فبراير وخطة عمل وطنية في موزمب
والخطوط التوجيهية حول جزيرة روبن بشأن منع التعذيب ، علي وزارات 
الخارجية ، العدل والداخلية والبرلمان وعلي المنظمات غير الحكومية 

 للمرأة في البلدان غير الناطقة بالبرتغالية.  
 . 1111قامت بزيارة تعزيزية إلي أنجوال 

 جنة ياسر سيد أحمد الحسن:عضو الل
 : 1111قام بزيارة تعزيزية إلي جيبوتي 

  ألقي محاضرات حول النظام األفريقي لحقوق اإلنسان تحت إشراف إطار
برنامج التعاون الفني بين مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
والمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان في السودان. وألقيت المحاضرات 

 عات التالية في التواريخ التالية: علي المجمو 
ندوة حول حقوق اإلنسان للشرطة  – 1111يوليو  12إلي  11 (أ)

 وضباط األمن .
ندوة حقوق اإلنسان  – 1111أغسطس  2يوليو إلي  20 (ب)

 لعاملي السجون . 

ندوة حقوق اإلنسان للمنظمات  1111ديمسبر  02إلي  02 (ج)
 اإلسالمية غير الحكومية. 
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ندوة حول حقوق اإلنسان  1111أكتوبر  01إلي  01 (د)
 للصحفيين.

  شارك في ندوة حول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أقيمت في
 . 1111نوفمبر  1و  2الخرطوم يومي 

  مع المستشار حول الشئون األفريقية  1111عقد اجتماعًا في أغسطس
المعين حديثًا لرئيس جمهورية السودان الدكتور علي حسن تاج الدين 

ي النظام األفريقي لحقوق اإلنسان وحثه بصفة خاصة علي وأطلعه عل
اإلسراع بعملية التصديق علي البروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي 
والمؤسس للمحكمة األفريقية حول حقوق اإلنسان والشعوب والميثاق 

 األفريقي لحقوق  الطفل ورفاهيته.
 األمم المتحدة  شارك في اجتماع تشاوري بين اللجنة األفريقية ومفوضية

 . 1112مارس  10و  11لحقوق اإلنسان في أديس أبابا يومي 

  حضر الدورة السابعة عشر للجنة العربية الدائمة حول حقوق اإلنسان
 .  1112فبراير  11إلي  01التى عقدت من 

  شارك في االجتماع الثامن للوزراء العرب حول القانون اإلنساني الدولي
وقام  1111أكتوبر  20إلي  11صر من الذي عقد في القاهرة، م

االجتماع بتصميم خطة عمل إلنشاء اللجان الوطنية للقانون اإلنساني 
 الدولي في الدول العربية. 

  شارك في دورة تدريبية ألسبوعين حول موضوع "حقوق اإلنسان: الحرية
والمساواة" ونظم الدورة مركز بييرسون لحفظ السالم وأقيمت في كندا في 

 .  1111أغسطس 
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  "شارك في مؤتمر عنوانه "كندا نموذج عالمي للدولة المتعددة الثقافات
بدعوة من المؤسسة المتعددة الثقافات للتعليم" وعقد المؤتمر في أدمنتونا، 

 . 1111البرتا ، كندا في أكتوبر 
  حضر المؤتمر الوزاري الثاني حول حقوق اإلنسان في أفريقيا الذي عقد

 . 1112مايو  2إلي  1من  في كيجالي ، رواندا

  حضر اجتماعًا للجنة األمم المتحدة حول  1112إبريل  1إلي  2ومن ،
 حقوق اإلنسان في جنيف ، سويسرا .

  حضر اجتماع الخبراء حول مشروع بروتوكول الميثاق األفريقي بشأن
في  1112مارس  11إلي  12حقوق المرأة في أفريقيا الذي عقد في 

 . أديس أبابا ، إثيوبيا

  لقد قام أعضاء اللجنة األفريقية خالل الفترة قيد الدراسة بزيارات تعزيزية
 إلي الدول األطراف التالية ، السنغال ، زامبيا ، أنجوال وجيبوتي . 

  اعتمدت اللجنة األفريقية خالل الدورة العادية الثالثة والثالثين تقارير
 الدورات التالية :

 لدول األعضاء التالية :تقارير البعثات التعزيزية إلي ا 
 \. 1110أكتوبر  1سبتمبر إلي  11 –بوركينا فاسو 

 . 1110إبريل  1إلي  0كوت ديفوار من 
 . 1110سبتمبر  12إلي  11جنوب أفريقيا من 

 . 1111أغسطس  12إلي  02السنغال من 
 . 1110سبتمبر  02إلي  2زامبيا من 

 دولتين العضوين تقارير المقرر الخاص للسجون وظروف الحبس إلي ال
 التاليتين : 
 1110سبتمبر  11إلي  01ناميبيا من 
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  1111مارس  12إلي  00أوغندا من 
 

 تقرير بعثة تقصي الحقائق إلي زيمبابوي: 
قدم عضو اللجنة بيتيانا تقرير بعثة تقصي الحقائق إلي زيمبابوي التى تم القيام 

ية قد قررت إحالة غير أن اللجنة األفريق 1111يونيو  11إلي  12بها من 
التقرير لمزيد من الدراسة إلي الدورة العادية الرابعة والثالثين حيث يتم بحثه 

 واعتماده رسميًا فور ترجمته إلي لغات عمل اللجنة األفريقية. 
من هذا التقرير توزيع الدول األطراف بين أعضاء اللجنة  2يتضمن الملحق 

 ألنشطتهم التعزيزية والحمائية. 
 رير المقرر الخاص للسجون وظروف الحبس:تق )ج( 

خالل الفترة قيد الدراسة ، قام المقرر الخاص المسئول عن السجون  
وظروف الحبس في إفريقيا عضو اللجنة فييرا ماليجازوا شيروا بزيارة إلي 

لي بنين  1111سبتمبر  02إلي  0السجون وأماكن الحبس في الكاميرون من  وا 
. وكانت البعثة إلي بنين متابعة للبعثة التى قام  1112فبراير  1يناير  12من 

بها المقرر الخاص السابق المسئول عن السجون وظروف الحبس في أفريقيا 
 . 0221البروفيسور دانكوا في أغسطس 

قام المقرر الخاص للسجون وظروف الحبس في أفريقيا أيضا باألنشطة التالية 
 خالل الفترة قيد البحث :
ر األفريقي الثاني حول اإلصالح الخاص بالعقوبة شارك في المؤتم

في واجادوجو، بوركينا  1111سبتمبر  11إلي  01والسجن الذي قد من 
 فاسو واعتمد االجتماع اعالن وخطة عمل.
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حضر االجتماع االستشاري بين اللجنة األفريقية ومفوضية األمم المتحدة 
 10و  11يومي  لشئون الالجئين الذي عقد في أديس أبابا ، إثيوبيا

 .  1112مارس 
شارك في اجتماع حول مراجعة قانون السجون عقد في ليلنجوي مالوي 

 .  1112فبراير  01في 
تحدث إلي دورة تدريبية حول حقوق اإلنسان لزعماء القبائل في شمال 

 . 1112مارس  02إلي  01مالوي من 
روف الحبس إن تفوضي عضو اللجنة فييرا شيروا كان مقرر خاص للسجون وظ 

 الذي قد انتهي ، تم تمديده خالل الدورة العادية الثالثة والثالثين لمدة سنتين أخريين . 
 تقرير المقررة الخاصة لحقوق المرأة في أفريقيا: -دال 

خالل الفترة قيد البحث ، قامت المقررة الخاصة لحقوق المرأة في إفريقيا عضو  
 ان التالية :  اللجنة إنجيال ميلو بزيارات إلي البلد

 . 1111أكتوبر  1سبتمبر إلي  11أنجوال من  
  1111سبتمبر  01إلي  02جيبوتي من  
  1112إبريل  2مارس إلي  21السودان من  
خالل الدورة العادية الثالثة والثالثين قدمت المقررة الخاصة لحقوق المرأة برنامج  

بدراسته واعتماده علي أساس  وقامت اللجنة األفريقية 1112إلي  1112عملها للفترة 
 .1112 – 1111إدخاله في خطة العمل الشاملة للجنة األفريقية للفترة 

 قامت المقررة الخاصة باألنشطة التالية خالل الفترة قيد البحث : 
التقت السيدة سعاد عبد النبي من اللجنة االقتصادية ألفريقيا في مابوتو، موزمبيق 

 . 
في مابوتو،  1112قيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي التقت بمساعد الممثل الم

موزمبيق وكان الهدف من التعاون بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واللجنة 
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 1112األفريقية عقدت اجتماع من صندوق األمم المتحدة للسكان في مارس 
 بغية إقامة التعاون .

وقد نظمتها  1111ير حضر ندوة حول "الحقوق الجنسية والتناسلية في فبرا
 منظمة غير حكومية تعرف بأمنيتاري وأقيمت في جوهانسبرج ، جنوب أفريقيا. 

حضرت اجتماع عقد تمهيدًا الجتماع الخبراء حول البروتوكول الخاص بحقوق 
المرأة نظمته منظمة غير حكومية في جنوب أفريقيا تعرف "بالمساواة بين 

 انسبرج ، جنوب إفريقيا. في جوه 1112الجنسين"  عقد في فبراير 
حضرت اجتماع للخبراء الحكوميين والوزراء حول مشروع البروتوكول الخاص 

في أديس أبابا ، إثيوبيا. وقد تم  1112بحقوق المرأة في أفريقيا في مارس 
 استكمال نص البروتوكول الخاص بحقوق المرأة خالل هذين االجتماعين.

وتو ، موزمبيق مع عدة منظمات غير في ماب 1112عقدت اجتماعات في إبريل 
حكومية لحقوق اإلنسان معنية بحقوق المرأة بغية تعزيز مشروع البروتوكول 

 الخاص بحقوق المرأة . 
في  1111حضرت اجتماع نظمته منظمة التضامن للمرأة األفريقية في إبريل 

بان داكار، السنغال وقد أعد االجتماع استراتيجيات تنفيذ إعالن وخطة عمل دور 
. شاركت في االجتماع التمهيدي للمنظمات غير الحكومية نظمته  1111ليونيو 

مجموعة عمل للنشاء من مجموعة تنمية الجنوب األفريقي تحضيرًا لقمة مابوتو 
 لالتحاد األفريقي. 

 
 مراجعة آلية المقرر الخاص:

م خالل دورتها العادية الثامنة والعشرين ، قررت اللجنة األفريقية القيا 
. وعليه طلبت  0222بمراجعة آليتها للمقرر الخاص التى تم اعتمادها منذ 

 اللجنة األفريقية من عضو اللجنة الثانية القيام بهذه المهمة. 
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خالل الدورة العادية الثالثة والثالثين للجنة األفريقية ، قدم عضو اللجنة  
ثر مناقشة التقر  ير تم إحالتها لمزيد من بيتيانا تقريره حول آلية المقرر الخاص. وا 

 الدراسة. 
 الندوات والمؤتمرات: )هـ(

قام اتحاد المحامين العرب بالتعاون مع االتحاد األفريقي لحقوق اإلنسان  
والشركاء اآلخرين لتنظيم مؤتمر عنوانه "ما بعد مؤتمر دوربان العالمي ضد 

عصب : العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من ت
مؤتمر دوربان العالمي بعد سنة من انعقاده : حدث لتقييم األوضاع والمؤتمر 
األول لمجموعة المراقبين لمؤتمر دوربان العالمي". حضر عضو اللجنة حاتم بن 

 في القاهرة، مصر .  1111سبتمبر  12إلي  11سالم هذا المؤتمر الذي عقد من 
ا في جنوب أفريقيا ومعنية بمسائل قامت أمنيتارا وهي منظمة غير حكومية مقره

الصحة الجنسية والتناسلية مؤتمرًا أفريقيا بعنوان "مؤتمر حقوق الصحة الجنسية 
إلي  2والتناسلية للمرأة األفريقية : اإلزدهار من خالل التمكين". عقد المؤتمر من 

في جوهانسبرج ، جنوب أفريقيا ومثلت اللجنة األفريقية فيه  1112فبراير  1
 قررة الخاصة لحقوق المرأة في أفريقيا ، عضو اللجنة إنجيال ميلو .الم

خالل الفترة قيد البحث ، قام المركز األفريقي للدراسات الخاصة  
بالديمقراطية وحقوق اإلنسان بالتعاون مع اللجنة األفريقية والمنظمات غير 

ة قبل الحكومية األخرى لحقوق اإلنسان بتنظيم محفل للمنظمات غير الحكومي
الدورتين الثانية والثالثين والثالثة والثالثين تمهيدا المنظمات غير الحكومية 

 لحقوق اإلنسان في الدورات العادية للجنة األفريقية.
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 المؤتمر األفريقي الثاني حول إصالح نظام العقوبات والسجون في إفريقيا:
ي إفريقيا الذي عقد المؤتمر األول حول إصالح نظام العقوبات وظروف السجن ف 

. وشارك في االجتماع ألول مرة  جمع فريد  0222عقد في كمباال ، أوغندا في سبتمبر 
من الفاعلين وأصحاب المصالح مع أثر مباشر أو غير مباشر علي إصالح نظام 
العقوبات والسجون. وفي نهاية هذا االجتماع ، اعتمد المشاركون إعالن كمباال حول 

ا. وتضمن هذا اإلعالن أجندة لإلسراع بعملية إصالح نظام ظروف الحبس في إفريقي
العقوبات و السجون في إفريقيا وحدد المبادئ واللوائح الخاصة بإصالح ظروف الحبس 

 في القارة.
وكمتابعة للمؤتمر األول ، عقد المؤتمر األفريقي الثاني حول إصالح نظام  

دوجو ، بوركينا فاسو وقامت في واجا 1111سبتمبر  11 – 01العقوبات والسجون من 
بتنظيمه المؤسسة الدولية إلصالح نظام العقوبات و السجون واللجنة األفريقية واالتحاد 
األفريقي تحت الرعاية العليا لرئيس بوركينا فاسو. واعتمد المؤتمر "إعالن واجادوجو 

 ن. حول اإلسراع بإصالح نظام العقوبات في إفريقيا" وخطة عمل لتنفيذ هذا اإلعال
شارك رئيس اللجنة األفريقية ، عضو اللجنة رزاق بارا والمقر الخاص للسجون  

 وظروف الحبس  ، عضو اللجنة فيراشيروا في المؤتمر األفريقي. 
 السكان /المجتمعات المحلية:

عقدت مجموعة العمل للخبراء بشأن السكان/المجتمعات المحلية اجتماعها األول  
في بانجول ،  1110أكتوبر  01ية الثالثين للجنة األفريقية في قبل انعقاد الدورة العاد

جامبيا . وفي ذلك االجتماع اتفقت مجموعة العمل علي خطة عمل شاملة حول 
 األنشطة التى ستقوم بها للفترة التى يغطيها تفويضها. 

وكمتابعة لهذا االجتماع ، قام أعضاء مجموعة العمل بإعداد مشروع ورقة إطار  
تحدد نطاق المسائل التى تتناولها المجموعة. ونوقشت ورقة اإلطار المفاهيمي  مفاهيمي



ASSEMBLY/AU/7 (II) 

Page 22 

هذه في اجتماع مائدة مستديرة "اعقدت قبيل انعقاد الدورة العادية الحادية والثالثين للجنة 
 وتم تمثيل اللجنة األفريقية في هذا االجتماع.  11111إبريل  21األفريقية في 

ديرة، قررت مجموعة العمل تنظيم اجتماع تستشاورى إثر اجتماع المائدة المست 
شارك فيه خبراء معنيون بالمسائل المحلية وممثلو السكان / المجتمعات المحلية في 
القارة . وسوف يسمح هذا االجتماع التتشاوري باختبار األفكار في سياق ورقة اإلطار 

المناقشات التى  المفاهيمي مع مجموعة أكبر من األشخاص المعنيين . وقد ساعدت
جرت أثناء هذه العملية في إعداد ورقة اإلطار المفاهيمي وكذلك في الرد علي األسئلة 

 20التى طرحتها اللجنة األفريقية علي مجموعة العمل . وعقد االجتماع التتشاوري من 
 في نيروبي، كينيا.  1112فبراير  1يناير إلي 
أنشطة مجموعة العمل خالل الدورة قدم عضو اللجنة بارني بتيانا التقرير عن  

العادية الثالثة والثالثين للجنة األفريقية . إن ورقة اإلطار المفاهيمي التى أعدتها 
 مجموعة العمل ، سوف تقدم إلي اللجنة األفريقية خالل دورتها العادية الرابعة والثالثين.

السامية لشؤون  االجتماع التشاوري بين اللجنة األفريقية ومفوضية األمم المتحدة
 الالجئين:
لفترة طويلة اآلن، كانت اللجنة األفريقية  تجري المناقشات مع مفوضية األمم  

المتحدة السامية لشؤون الالجئين  حول الطريقة التى يمكن  بها تعزيز التعاون علي 
أفضل وجه بينهما وذلك لدعم الجهود المشتركة لتعزيز وحماية حقوق الالجئين 

 اخليا في إفريقيا. والمشردين د
، قدمت  1110وخالل دورتها العادية الثالثين في بانجول ، جامبيا في أكتوبر  

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينن مقترحات ملموسة في هذا الشأن  . 
 وأقترحت أيضا إمكانية إبرام مذكرة تفاهم. 

حادية والثالثين ، أجري وكمتابعة لهذه المقترحات وخالل دورتهم العادية ال 
أعضاء اللجنة األفريقية المناقشات مع مسئولي مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية 
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لشؤون الالجئين في جنوب إفريقيا. وأتفق علي تنظيم اجتماع تشاورى تناقش  المنظمات 
 خالله مجاالت التعاون الممكنة. 

في أديس أبابا، إثيوبيا  1112مارس  10 – 11عقد االجتماع التشاورى  يومي  
 . ويمكن الحصول علي نسخة من التقرير من أمانة اللجنة األفريقية. 

خالل الدورة العادية الثالثة والثالثين  للجنة األفريقية وقع علي مذكرة تفاهم بين   
 ( .2اللجنـــة األفريقية ومفوضية األمم المتحدة السمية لشؤون الالجئين )أنظر الملحق 

 الوزاري األ ول لالتحاد األفريقي حول حقوق اإلنسان في إفريقيا: المؤتمر
كان المؤتمر الوزاري لالتحاد األفريقي حول حقوق اإلنسان متابعة للمؤتمر  

 02 – 01الوزاري األول لمنظمة الوحدة األفريقية حول حقوق اإلنسان الذي عقد من 
 في موريشيوس.  0222إبريل 
ة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، شرعت مفوضية بالتشاور مع أمانة اللجن 

االتحاد األفريقي في التحضير للمؤتمر الوزاري األول لالتحاد األفريقي حول حقوق 
وتم تمثيل اللجنة األفريقية  1112مايو  2-1اإلنسان الذي عقد في كيجالي، رواندا من 

 في هذا المؤتمر.
إلنسان وضع تنفيذ إعالن وخطة عمل قيم المؤتمر الوزاري األول حول حقوق ا 

غراند باي )موريشيوس( وتمكن من الخروج باستراتيجيات  ترمي إلي ضمان تعزيز 
 وحماية أفضل لحقوق اإلنسان في إفريقيا. واعتمد المؤتمر الوزاري إعالن كيجالي. 

سبق المؤتمر الوزاري األول لالتحاد األفريقي محفل تحضيري للمؤسسات  
. وقد  1112مايو  2و  1ر الحكومية عقد في نيروبي ، كينيا يومي والمنظمات غي

 شكلت التوصيات الصادرة عن هذا المحفل جزءًا من المساهمة في المؤتمر الوزاري. 
 الندوات والمؤتمرات تحت رعاية اللجنة األفريقية:

، قررت اللجنة األفريقية تنظيم عدد  1110-0222وفقًا لخطة عمل موريشيوس  
 (. 1ندوات والمؤتمرات )أنظر الملحق من ال
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وتجري الترتيبات لتنظيم الندوة حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
في القاهرة، مصر . كما تجري الترتيبات  1112سبتمبر  12-11المقرر عقدها من 

 أيضا لتنظيم الندوة حول وضع الالجئين والمشردين داخليًا في إفريقيا. 
عمومًا ، لم تتمكن اللجنة األفريقية من تنظيم جميع الندوات المخطط  غير أنه 

إقامتها وتلتمس بواسطة هذا التقرير من الدول األعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات 
 غير الحكومية مساندتها في االضطالع بهذا النشاط. 

 عملية إعداد مشروع بروتوكول الميثاق األفريقي بشأن حقوق المرأة:
ن عملية إعداد مشروع الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  حتى تتم إ 

حماية الحقوق المحددة للمرأة في إفريقيا قد بدأت منذ التسعينات عندما أشار الناشطون 
في مجال حقوق اإلنسان خالل عدة اجتماعات وندوات إلي أن الميثاق يفتقر بصورة 

 ريقيا. جوهرية إلي حماية حقوق المرأة في إف
بتعيين  0221وبإصرار من مختلف الشركاء ، قامت اللجنة األفريقية في عام  

المقر الخاص لحقوق المرأة في إفريقيا يشمل تفويضه ، من بين أمور أخرى ، متابعة 
إعداد مشروع بروتوكول الميثاق األفريقي بشأن حقوق المرأة من خالل اعتماده من قبل 

 االتحاد األفريقي. 
قت الحق ، وبمساعدة المنظمات غير الحكومية ومجموعة عمل شكلت  وفي و  

لهذا الغرض ، قدم مشروع بروتوكول الميثاق األفريقي بشأن حقوق المرأة إلي الدورة 
ثر اعتماده من  0222العادية السادسة والعشرين للجنة األفريقية في نوفمبر  لالعتماد . وا 

لبروتوكول إلي األمانة العامة لمنظمة الوحدة قبل اللجنة في تلك الدورة، نقل مشروع ا
 األفريقية للعمل الضرورى.

وعليه، نظمت األمانة العامة لمنظمة الوحدة األفريقية  االجتماع األول للخبراء   
و االجتماع الثاني للخبراء في أديس  1110نوفمبر 02-01لمناقشة مشروع الوثيقة من 

نوقش مشروع الوثيقة واعتمد في اجتماع وزاري مارس . و  12 – 12أبابا ، إثيوبيا من 
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. ومن المتوقع أن تقوم  1112مارس  11و   11عقد في أديس أبابا ، إثيوبيا يومي 
مشورع البروتوكول إلي مؤتمر االتحاد األفريقي خالل القمة القادمة المقرر عقدها في 

 .1112مابوتو، موزمبيق في يوليو 
 ألفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب:التصديق علي بروتوكول الميثاق ا

 بشأن إنشاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب:
أعربت اللجنة األفريقية خالل دورتيها العاديتين الثانية والثالثين والثالثة والثالثين  

عن قلقها إزاء التأخير في التصديق علي البروتوكول المذكور. ومنذ اعتماد البروتوكول 
من قبل الدورة العادية االربعة والثالثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات  0221في يونيو 

( دول أعضاء فقط 2منظمة الوحدة األفريقية في بوركينا فاسو، صدقت عليه تسع )
وقامت بإيداع وثائق تصديقها عليه لدي مفوضية االتحاد األفريقي وهي : بوركينا فاسو، 

نغال ، جنوب إفريقيا، جامبيا، رواندا وأوغندا وهناك كوت ديفوار، مالي ، موريتانياا، الس
( تصديقات لدخول البروتوكول حيز التنفيذ.وتحث اللجنة 2حاجة حتى اآلن إلي ستة )

األفريقية الدول األطراف التى لم تصدق علي البروتوكول علي أن تبادر إلي ذلك كما 
علي التصديق علي هذه  تهيب بمنظمات حقوق اإلنسان إلي أن تقوم بتشجيع هذه الدول

 الوثيقة المهمة . 
 
 

 اعتماد القرارات:
 خالل دورتها العادية الثانية والثالثين، اعتمدت اللجنة األفريقية القرارين التاليين:  
 القرار حول اعتماد إعالن المبادئ بشأن التعير حرية التعبئة في إفريقيا 

بمنع وتحريم التعذيب  القرار حول الخطوط التوجيهية واإلجراءات الخاصة
 والمعاملة الوحشية وغير اإلنسانية والمهنية أو العقوبة في إفريقيا. 

 من هذا التقرير نص هذين القرارين.  1يتضمن الملحق 
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اعتمدت  اللجنة األفريقية  الخطوط التوجيهية حول الحق في المحاكمة العادلة 
 ية الثالثة والثالثين. والمساعدة القانونية في إفريقيا خالل دورتها العاد

تتوفر لدي أمانة اللجنة األفريقية نصوص الوثائق التالية ويمكن الحصول عليها 
 أيضا في موقع اللجنة األفريقية : 

 إعالن المبادئ حول حرية التعبير في إفريقيا.
الخطوط التوجيهية واإلجراءات الخاصة بتحريم ومنع التعذيب والمعاملة الوحشية  -

 سانية والمهنية أو المعاقبة في إفريقيا. وغير اإلن
والخطوط التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في  -

 إفريقيا. 
 العالقات مع المراقبين:

خالل دورتها العادية الثالثة والثالثين ، قامت اللجنة األفريقية بمزيد من مناقشة 
ر الحكومية الوطنية المعنية  بحقوق اإلنسان. وال تعاونها مع المؤسسات والمنظمات غي

 تزال المسألة مدرجة في جدول أعمال اللجنة األفريقية.
خالل دورتيها العاديتين الثانية والثالثين والثالثة والثالثين ، قامت اللجنة األفريقية  

 بمنح  صفة االنتساب  لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية التالية : 
 ريقيا لحقوق اإلنسان. لجنة جنوب إف 
 اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في نيجيريا. 
 اللجنة الوطنية االستشارية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )الجزائر( 
وبهذا، يصل عدد مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية التى منحتها اللجنة األفريقية  

 ( مؤسسة. 02صفة االنتساب ثالث عشرة )
قية  ندائها إلي الدول األطراف إلنشاء المؤسسات الوطنية كررت اللجنة األفري 

لحقوق اإلنسان وتقوية قدراتها وخالل دورتها الثانية والثالثين والثالثة والثالثين، قامت 
 اللجنة األفريقية بمنح  صفة المراقب للمنظمات غير الحكومية  التالية : 
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 مركز قانون المجتمع والتنمية )جنوب إفريقيا(. -
 مالوي للمشورة والبحث والتعليم بشأن الحقوق )مالوي( مركز -

 اتحاد حقوق اإلنسان في بيئة الحبس )الكونغو برازافيل( -

كنشاسا )جمهورية  -رابطة منظمات الشباب المتضامن في الكونغو   -
 الكونغو الديمقراطية(.

 مراقبة حقوق الطفل )السودان( -

 يدية )السودان(اللجنة الوطنية السودانية حول الممارسات التقل -

 معهد الديمقراطية في جنوب إفريقيا )جنوب إفريقيا(. -

 مركز الحقوق والتنمية )سيشل(. -

 شبكة غرب إفريقيا لبناء السالم )غانا( -

 منظمة انقاذ المرأة  )موريشيوس( -

 المكتب اإلقليمي ألفريقيا )كينيا( –المساواة اآلن  -

 معهد اإلعالم  للجنوب األفريقي )ناميبيا( -

 مانيوت للتنمية المتكاملة )كينيا(منظمة  -

 االتحاد الوطني لمحامي الديمقراطية )غانا( -

 مؤسسة اإلعالم لغرب إفريقيا )غانا( -

 المركز األفريقي للمرأة في مجال اإلعالم )السنغال( -

 الديمقراطية الفاعلة )النيجر(  -

 منظمة مهاتما غاندي لحقوق اإلنسان )المجر( -

 ية وتلبية احتياجاتها )النيجر(منظمة النهوض بالمرأة النيجير  -

 لجنة تنسيق اتحاد األهالي )جنوب إفريقيا( -

 الصحة التناسلية من أجل سالمة األمومة )النيجر( -

 مجلس إعادة التأهيل الدولي لضحايا التعذيب )الدنمارك( -
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 المأوي لألطفال )جامبيا( -

 مركز حقوق السكن ونزع الملكية )جنيف( -

 
لمنظمات غير الحكومية التى منحت صفة المراقب وبهذا يبلغ العدد اإلجمالي ل

 . 1112مايو  21( منظمة حتى 211مع اللجنة األفريقية ثالثمائة )
 أنشطة الحماية:

خالل دورتها العادية الثانية والثالثين، بحثت اللجنة األفريقية ثالثة وعشرين  
لمقبولية وأربعة ( با 1( منه يتعلق بالمصادرة وخمسة )01( بالغًا كان إثنا عشر )12)
( بالغات أخرى إلي 01( حسب الحالة الموضوعية. وتمت إحالة  بحث عشرة )2)

 الدورة الثالثة والثالثين نظرا لضيق الوقت. 
(  بالغات وأعلنت عدم 2أصدرت اللجنة األفريقية قرارات حول جدارة أربعة ) 

سمي . وبطلب من ( بالغات وأرجأت بالغًا واحدًا إلي أجل غير م2مقبولية ثالثة )
( منهما بسبب عدم المقبولية 1( بالغات، أثنين )2مقدمي الشكاوي ، تم سحب ثالثة )

( بالغًا وأحالت 00( حول المصادرة. وتعاملت اللجنة األفريقية مع أحد عشر)0وواحد )
( إلي الدورة  غير العادية الرابعة والثالثين ويتضمن الملحق السابع لهذا 1بالغين أثنين )

 تقرير قرارات اللجنة األفريقية حول البالغات. ال
 

 المسائل اإلدارية والمالية:
قام أمين اللجنة األفريقية بتوزيع تقريره حول الوضع اإلداري والمالي ألمانة اللجنة  

 غير أنه نظرا لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة األفريقية من مناقشة هذا التقرير. 
 عشر من قبل مؤتمر االتحاد: اعتماد التقرير السنوي السادس

بعد بحث طويل ، قام مؤتمر االتحاد باعتماد التقرير السنوي السادس عشر عن  
 األنشطة بموجب مقرر أعرب فيه عن ارتياحه إزاء التقرير وأذن بنشره. 



ASSEMBLY/AU/7 (II) 

Page 29 

 
 قائمة المالحق:

، بانجول 1111أكتوبر  12-01جدول أعمال الدورة العادية الثانية والثالثين  0الملحق 
 ا.، جامبي

وضع تقديم الدول تقاريرها الدورية إلي اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  1الملحق 
 .1112والشعوب حتى مايو 

 توزيع الدول األطراف بين أعضاء اللجنة األفريقية. 2الملحق 
مذكرة التفاهم بين اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ومفوضية األمم  2الملحق 

 ية لشؤون الالجئين .المتحدة السام
 قائمة الندوات والمؤتمرات التى نظمتها اللجنة األفريقية.  1الملحق 
 القرارات الصادرة عن الدورتين العاديتين الثانية والثالثين والثالثة والثالثين .  2الملحق 
قرارات حول البالغات التى عرضت علي اللجنة األفريقية خالل الدورتين  1الملحق 

 تين الثانية والثالثين والثالثة والثالثين.العادي
 
 
 
 
 
 
 

 1الملحق
 جدول أعمال الدورة العادية الثانية والثالثين 
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 3003أكتوبر  11-32
 جامبيا –بانجول 
 ـ

 
 

 جدول أعمال الدورة العادية الثالثة والثالثين 
 3002مايو  11-32

 النيجر –نيامي 
 ـ

 
 
 
 
 

ية الثانية والثالثين للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب جدول أعمال الدورة العاد
: 

 جامبيا: –بانجول  3003أكتوبر  11-32
 ، بانجول ، جامبيا.  1111أكتوبر  01-12

 مراسم االفتتاح )جلسة عامة(.  - 0البند 
 اعتماد جدول األعمال )جلسة خاصة(.   - 1البند 
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 تنظيم العمل )جلسة خاصة(.  – 2البند 
 اعتماد )جلسة خاصة(: – 2بند ال

 تقرير الدورة العادة الحادية والثالثين. -
 المالحظات الختامية علي : -

 التقرير األولي لموريتانيا 021 -

 التقرير األولي لليسوتو  021 -

 التقرير األولي للكاميرون  022 -

 التقرير التمهيدي للتوجو 011 -

 المراقبون )جلسة عامة(: – 1البند 
 دول والضيوف  بيانات وفود ال 
 التعاون بين اللجنة ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية. 
 بحث طلبات صفة االنتساب  
 العالقة والتعاون بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية. 
 بحث طلبات صفة المراقب. 
 وضع حقوق اإلنسان في إفريقيا )جلسة عامة( – 2البند 
 أنشطة الحماية )جلسة خاصة( – 1البند 

 ث بعض البالغاتبح  
 اعتماد القرارات والتوصيات والمقررات )جلسة خاصة( حول: – 1البند 

 حرية التعبير في إفريقيا. 
 التعذيب والمعاملة الوحشية وغير اإلنسانية أو المهنية أو المعاقبة في إفريقيا.  
 تاريخ وجدول أعمال الدورة العادية الثالثة والثالثين )جلسة خاصة(  – 2البند 
 ما يستجد من أعمال )جلسة خاصة(.   –01البند 
 إعداد واعتماد التقرير والبيان الختامي للدورة العادية الثانية والثالثين.  -00البند 
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 قراءة البيان الختامي وحفل االختتام )جلسة عامة(. -01البند 
 مؤتمر صحفي )جلسة عامة(. -02البند 

 
 –بانجول  3003أكتوبر  32-11ثالثين جدول أعمال الدورة العادية الثانية وال

 جامبيا:
 مراسم االفتتاح )جلسة عامة(:  - 0البند 
 اعتماد جدول األعمال )جلسة خاصة(.   - 1البند 
 تنظيم العمل )جلسة خاصة(.  – 2البند 
 اعتماد مشروع تقرير الدورة العادية الثانية والثالثين )جلسة خاصة( – 2البند 
 )جلسة عامة(المراقبون  – 1البند 

 بيان وفود الدول والضيوف   
بحث طلبات مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية لصفة االنتساب لدي اللجنة 

 االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. 
 بحث تقارير الدول )جلسة عامة(  – 2البند 

 وضع تقديم الدول تقاريرها.  
 التقرير األولي لجمهورية الكونغو الديمقراطية.  
 رير األولي للجمهورية العربة الديمقراطية الصحراوية.التق 
 أنشطة التعزيز )جلسة عامة( -1البند 

 تقاريرعن أنشطة الرئيس وأعضاء اللجنة.  أ ( 
 بحث تقرير المقرر الخاص للسجون وظروف الحبس في إفريقيا. ب( 
 بحث تقرير المقررة الخاصة لحقوق المرأة في إفريقيا.  ج( 
 ؤتمرات والندوات. تنظيم الم د ( 
 المسائل األساسية المتعلقة بتنفيذ الميثاق )جلسة عامة(: – 1البند 
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 وضع حقوق اإلنسان في إفريقيا .
 وضع المدافعين عن حقوق اإلنسان في إفريقيا.

 و ضع السكان / المجتمعات المجلسية في افريقيا
 و ضع الالجئين و المشررين في افريقيا

كمة االفريقية المقترحة لحقوق االنسان والشعوب. اللجنة االفريقية والمح
استراتجيات التصديق على بروتوكول الميثاق االفريقى حول انشاء المجلس 

 االفريقية لحقوق االنسان والشعوب.
اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب و االتحاد االفريقى بما فيه لشراكة 

من و االستقرار و التنمية و التعاون في الجديدة لتنمية افريقياو المؤتمر حول اال
 اقريقيا.

 المؤتمر الوزارى الثانى لحقوق االنسان في افريقيا. 
اعالن و خطه عمل المؤتمر االفريقى حول اصالح نظام العقوبات والسجون في 

 .1111سبتمبر  11- 01افريقيا المنعقد في اجادوجو، بوركينافاسو،
 اصة(:انشطة الحماية) جلسة خ -2البند 

 بحث البالغات. 

 : اعتماد )جلسة عامة(: 01البند 
 مشروع تقرير بعثة تقصي الحقائق إلي زيمبابوي. 
جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو  مشروع تقارير بعثات التعزيز إلي كوت ديفوار،  

 وزامبيا. 
مشروعا تقريري الزيارتين للمقرر الخاص للسجون وظروف الحبس في إفريقيا 

وغندا. إلي ناميبي  ا وا 
مشروع الخطوط التوجيهية حول الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية 

 في إفريقيا. 
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مذكرة التفاهم بين اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ومفوضية األمم 
 المتحدة السامية لشؤون الالجئين. 

 : المسائل اإلدارية والمالية )جلسة خاصة(: 00البند 
 االعتماد الرسمي للخطة االستراتيجية أ ( 
 . 1112 – 1112اللجنة األفريقية   
 الوضع اإلداري والمالي لألمانة .    ب( 
 بناء المقر الرئيسي للجنة.  ج ( 
 : مناهج عمل اللجنة )جلسة خاصة(: 01البند 

 بحث مشروع مدونة سلوك أعضاء اللجنة. 
 ية.سير نظام المقررين الخاصين للجنة األفريق 

اختيار المقرر الخاص للسجون وظروف الحبس في إفريقيا )جلسة  -
 خاصة(.

مراجعة قواعد إجراءات اللجنة األفريقية : معلومات عن عمل  -
 المستشارين. 

 متابعة القرارات حول حرية التعبير ومنع التعذيب . 
 
 

 : اعتماد التوصيات والمقررات والقرارات بما في ذلك )جلسة خاصة(:02البند 
 المالحظات الختامية حول التقريرين األوليين :  
 جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
 الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. 
: موعد ومكان جدول أعمال الدورة العادية الرابعة والثالثين )جلسة خاصة(  02البند 

 )حذف(:
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 : ما يستجد من أعمال )جلسة خاصة(:01البند 
داد واعتماد التقرير والبيان  الختامي للدورة العادية الثانية والثالثين )جلسة : إع02البند 

 خاصة(:
: اعتماد التقرير والبيان الختامي للدورة العادية الثانية والثالثين )جلسة  01البند 

 خاصة(: 
 : قراءة البيان الختامي ومراسم االختتام  )جلسة عامة(01البند 
 لسة عامة(:  مؤتمر صحفي )ج02البند 
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 3الملحق 
 وضع تقديم الدول تقاريرها الدورية إلي اللجنة 

 األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 
 3002حتى مايو 
 ـ
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 2الملحق 
 توزيع الدول األطراف بين أعضاء 

 اللجنة األفريقية
 ـ
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 تعزيزية:توزيع البلدان بين أعضاء اللجنة ألنشطتهم ال
الجزائر ، الجمهورية العربية الصحراوية  السيد كمال رزاق بارا

الديمقراطية، موريتانيا ، إثيوبيا ، جمهورية 
 إفريقيا الوسطي.

نيجيريا، توجو، السنغال، بنين وكوت  السيدة جينبا جوهم
 ديفوار.

مصر، إرتريا، بوروندي ، رواندا، تونس،  ور إبراهيم بدويالدكت
 مالي، جز القمر ومدغشقر .

تونس ، إرتريا، بوروندي، رواندا، تونس،  الدكتور محمد ج. بن سالم
 مالي، جزر القمر ومدغشقر

 مالوي ، كينيا، تنزانيا، أوغندا،  الدكتور فيرا م. شيروا
 غانا، كاميرون، غينيا بيساو، سيراليون

غانا، كاميرون، غينيا بيساو، سيراليون  ف. أو دانكوا البروفسير أ.
 وليبيريا.

 السودان، الصومال، جيبوتي، تشاد  السيد ياسر السيد أحمد الحسن
أنجوال، ساوتومي وبرنسيب ، غينيا  الدكتورة انجيال ميلو
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االستوائية ، أنجوال ، موريشيوس، والرأس 
 األخضر.

زيمبابوي ، بوتسوانا، موزمبيق، سوازيالند  الدكتور نياميلو ب بتيانا
 وليسوتو.

بونن، غينيا، بوركينا فاسو، النيجر الجا السيد ماليماتاسوأدوجو
 وجمهورية الكونغو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4الملحق 
 مذكرة الثفاهم بين اللجنة االفريقية لحقوق االنسان
 والشعوب ومفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين

 ـ
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 مذكرة الثفاهم بين اللجنة االفريقية لحقوق االنسان
 والشعوب ومفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين.

 الديباحة:
إن اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ويشار إليها فيما بعد باللجنة االفريقية 
ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين يشار إليها فيما بعد بمفوضية األمم 

 ما بعد مفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين.المتحدة السامية لالجئين. ويشار إليها في
من مفوضية االمم 0221إذ تأخذ بعين االعتبار النظام االساسى الصادر في 

المتحدة السامية لشؤون الالجئين الذى يخول المفوضية السامية مسؤولية توفير الحماية 
 الدولية لالجئين والسعى إلي إيجاد حلول دائمة لمشاكلهم.

التى تعالج جوانب  0222ن اتفاقية منظمة الوحدة االفريقية الصادرة في إذ تدرك بأ
معينة من مشاكل الالجئين في افريقيا،تؤدى دورا جوهريا باعتبارها إطار عمل إقليمى 
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 0210لحماية حقوق الالجئين و إضافة إقليمية فعالة التفاقية األمم المتحدة الصادرة في 
لميثاق االفريقى لحقوق االنسان و الشعوب الصادر في الخاصة بحالة الالجئين وتذكر با

الذى يمنح اللجنة االفريقية الحق في مراقبة األنشطة و الصالحية لتعزبز حماية  0210
حقوق االنسان و الشعوب بما في ذلك حق كل فرد مضطهد في السعى و الحصول 

 الدولية.،على ملجأ في بلدان أخرى وفقا لقوانين هذه البلدان و االتفاقيات 
بين منظمة الوحدة االفريقية و نظام األمم المتحدة  0221إذ تذكر باالتفاقية الموقعة في

التى تعمل على تشجيع التعاون بين منظمة الوحدة االفريقية و نظام األمم المتحدة و 
 وكاالتها المتخصصة ذات الصلة.

حسب ما أجرى   0222يونيو 02و إذ تأخذ في االعتبار اتفاقية التعاون المبرمة في 
التى تحدد مجاالت  1110إبريل  2عليها من تعديالت في اتفاقية التعاون الصادرة في 

و إطار التعاون بين منظمة الوحدة االفريقية و مفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين 
إذ تالحظ بأن االجتماع المنعقد بين منظمة الوحدة اإلفريقية و مفوضية األمم المتحدة 
السامية لالجئين مع الحكومة و الخبراء الفنيين غير الحكوميين في كوناكرى،جمهورية 

لالحتفال بالذكرى الثالثين بصدور و اتفاقية منظمة  1111غنينيا في شهر مارس 
اعتمدت خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى ضمان حماية فعالة   0222الوحدة اإلفريقية في 

ي و العائدين في إفريقيا و العثور على حلول دائمة لالجئين و طالبى اللجوء السياس
 كذلك لمشكلة الالجئين. 

ذ تالحظ كذلك بأن الخطة التنفيذية الشاملة أعتمدتها الدورة الثانية و السبعون التى  وا 
عقدها مجلس وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية في لومى جمهورية توجو و بالتالى مؤتمر 

مة الوحدة اإلفريقية خالل دورته السابعة و الثالثين في رؤساء الدول والحكومات لمنظ
 .  1110يونيو 00و  2لوساكا،زامبيا في الفترتها بين 

و إذ ترغب في تعزيز التعاون بين اللجنة اإلفريقية و مفوضية األمم المتحدة السامية 
من  من خطة التنفيذ الشاملة بهدف بذل المزيد 01لالجئين وفق المصرح به في اإلجراء 
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الدعم الفعال وحماية حقوق اإلنسان لالجئين و العائدين و األشخاص المعنيين تحت 
 صالحيتهما.

 
 اتفقتا على ما يلى:

 :1المادة 
تهدف مذكرة التفاهم هذه الى تعزيز التعاون بين اللجنة اإلفريقية و مفوضية األمم 

على نحو أكثر فعالية المتحدة السامية لشئون الالجئين بغية دعم حماية حقوق اإلنسان 
 لالجئين و طالبى اللجو و العائدين و األشخاص اآلخرين المعنيين تحت صال حياتهما.

 

 

 

 
 
 .:3المادة  

 مجاالت التعاون
على مفوضية األمم المتحدة السامية لشئون الالجئين و اللجنة اإلفريقية أن تتعاونا في 

 المجاالت التالية:
وق اإلنسان و طالبى اللجوء و العائدين و أشخاص آخرين تقاسم المعلومات المتعلقة بحق
 تحت صالحياتهما المعنية.

على وجه مشترك نشر المعلومات  و التوعية و التدريب في مجاالت حقوق  تدعمان
 اإلنسان الدولية والالجئين و القانون اإلنسانى.

اإلنسان تباشران البحث و نشر المطبوعات على نحو مشترك مع التركيز على حقوق 
لالجئين و طالبى اللجوء و العائدين و أشخاص آخرين مختصين تحت صالحياتهما 
المعنية بما في ذلك إجراء دراسات مقارنة بخصوص خبرات هيئات في مجال مراقبة 
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حقوق اإلنسان في مختلف القارات بهدف تحديد و تعزيز أفضل طرق الممارسات التى 
 أفريقيا.تهدف إلى تحسين حماية الالجئين في 

تؤيدان و تعززان إستخدام اإلجراءات واآلليات المختلفة المتوافرة لدى اللجنة اإلفريقية 
كالبعثات و اإلبالغ عن االتصاالت و طرق رفع تقارير الدولة و المقررين المختصين 
فى حقل معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان لالجئين و طالبى اللجوء و العائدين و 

صالحياتهما المعنية تتوليان اإلجراءات المشتركة لتشجيع الدول  أشخاص آخرين ضمن 
االفريقية على تنفيذ القرارت و التوصيات و المقررات ذات الصلة بالالجئين و طالبى 
اللجوء و العائدين و أشخاص آخرين تحت صال حياتهما المعنية التى اعتمدتها اللجنة 

 اإلقريقية.
ثاق االفريقى تستلهمان من القرارات و التوصيات و و متابعة للمادة الستين من المي

المقررات الواردة في معاهدة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان للمراقبة و الهيئات المبنية 
على الميثاق و اللجنة التنفيذية لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان و 

مشتركة ترمى إلى تعزيز و حماية  األجهرة ذات الصلة التحاد اإلفريقى في القيام بأعمال
حقوق االنسان لالجئين و طالبى اللجوء و العائدين و أشخاص آخرين تحت صال 

 حياتهما المعنية على نحو فعال.
تشجعان على إقامة تعاون أوثق بين اللجنة اإلفريقية و مفوضية األمم المتحدة السامية و 

 جئين و شعبة الشؤون اإلنسانيةاألجهزة ذات الصال لالتحاد اإلفريقى كلجنة الال
و الالجئين و المشردين بغية تبادل التقارير و توطيدا للتكامل بين صالحياتهما  

 المعنية.
تحتفظان باالتصاالت المنتظمة بينهما بهدف تحديد مجاالت آخرى للتعاون و تبادل 

 المصالح.
 (2المادة )

 طرق التنفيذ
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ا تريان مناسبة لتطوير و تنفيذ اإلستراتيجيات على الطرفين  إنشأ إجراءات و آليات كم
و البرامج و األنشطة الالزمة لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم. على كل من الطرفين 

 حضور اإلجتماع الذى ينظمه أحد الطرفين بناءا على دعوة الطرف اآلخر.
ومات و تقوم مفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين و اللجنة اإلفريقية بتبادل المعل
 الدراسات و التقارير و البيانات و الوثائق حول األمور ذات اإلهتمام المشترك 

تتعاوان في جمع و تحليل و نشر نتائجها شريطة ان تكون حسب الترتيات المطلوبة 
 لصيانة سرية تلك الوثائق و المعلومات و طابعها المقيد.
ة و أمانة اللجنة اإلفريقية أن على مكتب أفريقيا بمقر مفوضية األمم المتحدة السامي

تنسقا في تعاون وثيق مع مكتب االتصال التابع لمفوضية األمم المتحدة السامية في 
أديس أبابا وشعبة الشئوون اإلنسانية والالجئين و المشردين التابعة لإلتحاد 

 اإلفريقي،أنشطتهما التى تستهدف تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.
 ( 4المادة  )

 المالية االعتمادات
عن تعبئة الموارد المالية الالزمة لتنفييذ األنشطة 1يكون كل طرف مسئووال

الواردة في هذه المذكرة و في حالة عدم توافر الموارد الكافية لدى أحد الطرفين 
للقيام بإجراء فورى يتعين مشاورة الطرف اآلخر و على الطرفين البحث عن 

 وارد فيما يتعلق بأنشطة معينةإمكانية القيام بالتعبئة المشتركة للم
  1المادة 

 تسوية النزاعات
في حالة حدوث أى نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه ،يتعين تسويته 

 باتفاق متبادل بين الطرفين بغية ضمان إنجازها بنجاح مستمر.
 2المادة  

 التعديالت:
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 مكتوب بين الطرفين.  يجوز إجراء تعديالت علي مذكرة التفاهم هذه فقط باتفاق
 1المادة :

 إنهاء االتفاقية:
يحق لكال الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم هذه بإخطار الطرف الثاني عن نيته 
بذلك ،و يصبح ساري المفعول خالل تسعين يوما من تاريخ تلقي ذلك اإلخطار 
من الطرف اآلخر. ويتعين علي الطرفين التشاور للتأكد من عدم تأثر األنشطة 

 لجارية نتيجة إلنهاء االتفاقية. ا
 

 

 

 
 8المادة : 

 دخولها حيز التنفيذ:
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ فور التوقيع عليها وستظل صالحة ما لم 

 يجر إنهاؤه بموجب أحكام المادة السابقة منها. 
إن الموقعين أدناه باعتبارهما مخولين قانونا لهذا الغرض من قبل الطرفين 

نيين باألمر وقعا بإخالص النسختين األصليتين من مذكرة التفاهم هذه التى المع
 صيغت باللغتين اإلنجليزية والفرنسية .

 
 عن مفوضية األمم المتحدة    عن اللجنة األفريقية لحقوق 

 السامية لشؤون الالجئين     اإلنسان والشعوب
 

 األسم :      األسم : 
 الصفة:      الصفة:
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 التاريخ:      التاريخ : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 1المحلق 
 قائمة بالندوات والمؤتمرات التى ستنظمها اللجنة األفريقية:

 تنظيم الندوات والمؤتمرات:
، قررت اللجنة تنظيم  1110إلي  0222وفقا لخطة عمل موريشيوس من 

الندوات التالية باعتبارها أولوية خالل الفترة التى تمت تغطيتها ضمن خطة 
 .  العمل

 
 مقارنة نظام حماية الميثاق األفريقي مع النظم األخرى.  
 إقامة آلية داخل اللجنة األفريقية لمقرري بلد ومقررين للمواضيع الرئيسية. 
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 حرية التعبير والمشاركة والتجمع في إفريقيا .
 الحقوق االقتصادية و االجتماعية والثقافية ،

 ة في الميثاق .احترام الدول األطراف لاللتزامات المحدد
مالئمة حقوق اإلنسان في الميثاق األفريقي ال سيما حقهم في التنمية وحقهم في 

 الحصول علي بيئة نظيفة وسالمة وسلم وأمن و حقهم في تقرير المصير. 
 حقوق الطفل في إفريقيا.

 حرية الحركة والحق في اللجوء في إفريقيا.
 ي.بنود تفتقر إلى المرونة في الميثاق األفريق

 اللجنة األفريقية والهياكل الوطنية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان والشعوب.
 تسوية النزاعات العرقية في إطار حقوق اإلنسان.

 مشكلة اإلبعاد الجماعي في إفريقيا. 
بيد أنه ينبغي المالحظة بأن اللجنة األفريقية لم تتمكن إلي حد كبير من تنظيم 

كما سبق أن ذكر في خطة العمل. و عليه فإن  كل هذه الندوات المذكورة أعاله
 . 1112الى  1111اللجنة اإلفريقية ضمن خطتها اإلستراتيجية من 

قد إستبقت هذه الندوات بإعتبارها حزءا ال يتجزأ من األنشطة التى تأمل القيام 
بتنفيذها خالل الفترة المذكورة و عليه تناشد العديد من المنظمات غير الحكومية 

سات التعاون معها في تنظيم الندوات المذكورة أعاله و باإلضافة إلى و المؤس
 الندوات و المؤتمرات المذكورة أعاله تم اقتراح ندوات و مؤتمرات أخرى هى :

التسوية السلمية للمنازعات العرقية و اإلجتماعية من منظور حقوق  -0
 اإلنسان.

 اشكال الرق المعاصر في إفريقيا -1

شاركة الشعبية و التعليم غير الرسمى بإعتباره الحق في التعليم و الم -2
 شرطا أساسيا للتنمية في إفريقيا.
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 حقوق األشخاص الصابيين باالعاقة -2

 منع التعذيب -1

 و ضع الالجئين و المشردين داخليا -2

 الحق في المحاكمة العادلة و المساعدة  القانونية في إفريقيا -1

 الحق في حرية التعبير و الميثاق اإلفريقى. -1

ن، فقد تمكنت اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب من تنظيم إلى اآل
 الندوات التالية :

 حرية التعبير و الميثاق اإلفريقى -
 منع التعذيب -

 الحق في المحاكمة العادلة و المساعدة القانونية في إفريقيا -

 القرار حول إقرار إعالن المبادئ بشأن حرية التعبير في أفريقيا.
قية لحقوق اإلنسان و الشعوب في اجتماعها خالل الدورة اللجنة اإلفري

 العادية الثانية و الثالثين

 إذ تعيد التأكيد على  1111اكتوبر  12-10المنعقدة في بانجول، جامبيا من 
األهمية الجوهرية التى تعلتها على حرية التعبير و نشر المعلومات باعتبارها حقا 

للدموقراطية و وسيلة لضمان االحترام من حقوق اإلنسان للفرد وحجر زاوية 
 لمكافة حقوق اإلنسان و الحريات.

إذ تشعر بالقلق إزاء االنتكاهات لهذه الحقوق من جانب الدول األطراف في 
 الميثاق.

حول تعزيز صحافة  0220إذ تأخذ بعين االعتبار إعالن وينديهوك الصادر في 
در عن المؤتمر اإلفريقي حول إفريقية تعددية و مستقلة و التقرير النهائ الصا

حقوق الصحفيين و اإلنسان في إفريقيا المنعقد  في تونس الجمهورية التونس في 
و القرار حول حرية التعبير الذى اعتمدته  0221أكتوبر و أول نوفمبر  20يومى
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و  1110مايو  1اللجنة االفريقية للحقوق االنسان و الشعوب في طرابلس في 
 12لندوة حول حرية التعبير و الميثاق االفريقي المنعقد من البيان الصادر عن ا

في جوها نسبورج جنوب إفريقيا و االجتماعين األول و  1111نوفمبر  11إلى 
الثانى اللذين عقد تهما مجموعة عمل اللجنة حول حرية التعبير المنعقدين في كيب 

ريا جنوب و فى بريتو  1111فبرائر  00و  01تاون، جنوب إفريقيا في يومى 
 على التوالى. 1111إفريقيا في أول مايو 

يقرر أن يعتمد و يوصى الدول اإلفريقية بتبنى إعالن المبادئ حول حرية التعبير 
 في إفريقيا مرفقا بهذه الوثيقة.

 يقرر أن يتابع تنفيذ هذا المقرر.
 . 1111تحريرا في بانجول جامبيا في الثالث و العشرين من أكتوبر 

 

 

 

 

 

حول الخطوط التوجيهية لحظر و منع التعذيب و المعاملة الوحشية  القرار
 االنسانية و المهينة و المعاقبة في أفريقيا.

اللجنة االفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب المجتمعة في دورته العادية الثانية و 
 1111أكتوبر  12إلى 01الثالثين المنعقدة في بانجول و جمبيا من 

مادة الخامسة من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب إذ تذكر بأحكام ال
بأنها تحظر كل أشكال اإلستغالل و االشتهانة باإلنسان و ال سيما االسترقاق و 

 تجارة الرقيق و التعذيب والمعاملة الوحشية االنسانية و المعاقبة المهينة.
ريقية بأن تعد و تضع (  من الميثاق االفريقى التى تخول اللجنة االف0) 21المادة 

مبادئ و قواعد ترمى الى تسوية المشاكل القانونية المتعلقة بحقوق االنسان و 
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الشعوب الحريات الجوهرية التىعلى أساسها يمكن للحكومات االفريقية ان تبنى 
 تشريعاتها. 

من القانون التأسيسى لالتحاد االفريقى حيث تتعهد الدول األطراف  2و  2المادة  
احترام قداسة الحياة البشرية  و سيادة القانون وحسن  الحكم و المبادئ  بدعم و

 الديموقراطية.
إذ تذكر أيضَا يقرارها حول الحق في امكاذ إجراءات اللجوء و المحاكمة العاملة 
الذى تم اعتماه خالل دورتها العادية الحادية عشر المنعقدة في تونس الجمهورية 

 . 0221مارس  2-1التونسية   من 
إذ تالحظ التزام الدول االفريقية بالمزيد من الدعم و االحترام لحقوق اإلنسان فى 
القارة كما أعيد تأكيدها في إعالن جراند باى و خطة العمل الذى تم اعتمادها من 

 قبل المؤتمر الوزارى حول حقوق االنسان في أفريقيا.
تنفيذ األحكام الحالية  إذ تدرك بالحاجة الى اتخاذ إجراءات ملموسة نحو متابعة

 حول تحريم التعذيب و المعاملة الوحشية او المهينة أو المعاقبة.
إذ تتذكر الحاجة إلى مساعدة الدول االفريقية للوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا 

 الصدد.
إذ تعيد إلى األذهان التوصيات الصادرة عن ورشة العمل حول حظر و منع 

التى نظمتها بالمشاركة مع اللجنة االفريقية و جمعية منع  التعذيب و سوء المعاملة 
فبراير  02إلى  01التعذيب في رو بن ايالند ) جزيرة روبن( في جنوب افريقيا من 

1111. 
تعتمد الخطوط التوجيهية و اإلجراءات لتحريم و منع التعذيب و المعاملة الوحشية 

 بن التوجيهية(االنسانية او المعاقبة في افريقيا)خطوط جزيرة رو 
تشكل لجنة متابعة تتألف من اللجنة االفريقية و جمعية منع التعذيب و أى من 

 الخبراء االفريقيين البارزين بناءا على ما تقرره اللجنة.
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 تكلف لجنة المتابعة بمهمة:
تنظيم ندوات بتأييد من الشركاء المهمين للقيام بنشر خطوط روبن إيالند  التوجيهية 

 مصالح على المستويين الوطنى و األقليمى.إلى أصحاب ال
وضع واقتراح استراتيجيات للجنة اإلفريقية من أجل تعزيز وتسهيل تنفيذ خطوط 

 روبن أيلند التوجيهية داخل الدول األعضاء.
إعداد تقرير مرحلى لتقديمه الى اللجنة االفريقية في أثناء انعقاد أية دورة عادية. 

اء اللجنة فريقية على نشر خطوط روبن إيلند تحث المقررين المختصين وأعض
 التوجيهية على نحو أوسع باعتبارها جزءا االيتجزأ من صالحيتها للترويج.

تشجع الدول األطراف في الميثاق االفريقى على أن تذكر خطوط روبن ايلند 
 التوجيهية في تقاريرها الدورية.

لى نشر و استغالل خطوط تدعو المنظمات غير الحكومية و الالعبين المناسبين إ
 روبن أيلند التوجيهية على نحو أوسع في أثناء أدا أعمالها.
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 قرارات عن استحقاق
المكاتب القانونية لسليمان غازى/  112/21و  111/21البالغ الموحد  -0

 السودان
 _ المكاتب القانونية لسليمان غازى /السودان111/22البالغ  -1

 /السودان curtis Francis Doebbler – 122/1111البالغ  -2

 /جامبيا Prohit and Moore– 120/1110البالغ  -2

 .بالغ أرجئ إلى أجل غير مسمى 
من   انثررايتس )نيابة عن الحركة االفريقية والمواطنين  – 22/122البالغ الموحد 

 JEANانتررايتس ) نيانة عن   122/22اجل السالم في ارتريا/ اثيوبيا و 

SIMBARAKIYE)  ارتريا/ 
 الغات التى اعلنت عدم مقبوليتهاالب
 JEANمعهد حقوق االنسان و التنمية )نيابة عن  – 1111/  121البالغ  -0

SIMBARAKIYE جمهورية الكونغو الديموقراطية/ ) 
 / نيجيريا Stephen Aigbe_ 1111/ 111البالغ  -1

 _ حركة الالجئين الموريتانيين 112/1111البالغ  -2

 البالغات التى  سحبها المشتكون
 المنظمة العربية لحقوق االنسان/مصر -122/1110لبالغ ا -0
 انتررايتس ات أل /مصر – 120البالغ  -1

 
 قرارات عن استحقاق:

 
 المكتب القانونى لسليمان غازى / السودان 22/ 112و  111/21
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 المقرر:
 عضو اللجنة بتيانا   –الدورة العادية الرابعة والعشرين 
 ،،     ،،    ،،     الدورة العادية الخامسة والعشرين

 ،،     ،،    ،،   الدورة العادية السادسة والعشرين   
 ،،     ،،    ،،   الدورة العادية السابعة والعشرين   
 ،،     ،،    ،،   الدورة العادية الثامنة والعشرين   

 ،،     ،،    ،،  الدورة العادية التاسعة والعشرين    
 ،،      ،،    ،،         الدورة العادية الثالثين

 ،،      ،،    ،،   الدورة العادية الحادية و الثالثين
 ،،      ،،    ،،        الدورة العادية الثانية الثالثين
 ،،      ،،    ،،        الدورة العادية الثالثة الثالثين

 
 ملخص الحقائق:

ية مقرها في الخرطوم، قدم المكتب القانوني لسليمان غازي وهو شركة قانون -0
 السودان عبد المحمود أبو إبراهيم )شخصية دينية( وجبرييل ماتوتج دنج )مهندس(.

يــزعم أن ثالثــة أشــخاص قــد تــم حبســهم وتــم إجــراء التحقيقــات الالزمــة وفقــا لقــانون -1
المتعلــــق بــــاألمن الــــوطني . وكانــــت ألعمــــال هــــؤالء األشــــخاص أهــــداف  0222عــــام 

 إلي تعريض أمن وسالم البلد والمدنيين األبرياء للخطر. إرهابية. ودعائية ترمي
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أو حوالي  0221أدعى المشتكى بان هؤالء االشخاص تم ايقافهم في اول يوليو  -2

ذلك التاريخ و ان حكومة السودان احتجزتهم بدون توجيه تهمة و منعوا من 
 االتصال بمحاميهم أو أسرهم.

لسلطات المختصة بما في ذلك المحكمة العليا) و اضاف ان محاميهم طلبوا من ا -2
 1قسم الدستور( بدون طائله، السماح لهم بزيارتهم. و كان آخر هذه الطلبات في 

. و هناك اسباب لالعتقاد بان هؤالء المحتجزبن يتعرضون  0221أغسطس 
 للتعذيب.

ابة عن ني 22/ 112قدم نفس المكتب القانونى لسليمان غازى بالغًا مماثال برقم  -1
مدنيًا. و هؤالء هم المدينون الذين تتم محاكمتهم من قبل محكمة عسكرية بتهمة  12

زعزعة النظام الدستورى وتحريض الناس على الحرب أو التورط في الحرب ضد 
 الدولة و المعارضة ضد الحكومة و مساعده المنظمات االجرامية او االرهابية.

جب مرسوم رئاسي و انها تتكون اساسا يدعى ان هذه المحكمة قد أنشئت بمو  -2
من ضباط عسكريين.ومن بين أعضاء المحكمة األربعة يوجد ثالثة عسكريين ال 

زالوا في الخدمة. و تضيف الرسالة إلى أن المحكمة مخولة بوضع قواعد 
اإلجراءات الخاصة بها و التى ليست حتما أن توضع وفقًا للقواعد المعترف بها 

 كمة العادية.و الثابتة في المحا
يدعى المشتكى أيضًا بأن جميع المشتبه فيهم حرموا الحق في مساعدة مدافعين  -1

من اختيارهم و الوقت الكافي والحصول على ملفاتهم بهدف االستعداد للدفاع عن 
أنفسهم. و يزعم بأن انتهاك حق الدفاع عنهم  من قبل محاميهم المختارين مبنى 

بهدف منع المحامين  0221أكتوبر  00كرية في على حكم أصدرته المحكمةالعس
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المختارين من قبل المتهمين لتمثيلهم. و كان السيد/ غازى سليمان أحد أصحاب 
األسهم في شركة القانون المشتكية من بين هوالء المحامين كما أبلغ بأن قرارات هذه 

 المحكمة غير قابلة لالستئناف.
 قها:االحكام التى يدعى الميثاق اإلفريقى خر 

( )ب( )ج( و )د(  من الميثاق االفريقى 0) 1،  2،  1يدعى المشتكى بأن المواد  -1
 جرى انتهاكها.

 االجراءات:
 .0221سبتمبر  11تلقت األمانة المراسلة بتاريخ  -2

 0222مايو  1إبريل إلى  12خالل دورتها العادية الخامسة و العشرين المنعقدة من  -01
 ة االفريقية دراسة الرسالة.في بوجومبورا، بوروندى، قررت اللجن

 ، أخطرت أمانة اللجنة االفريقية الطرفين بهذا القرار.0222مايو  00في  -00

قامت اللجنة االفريقية ببحث الرسالة خالل دورتها العادية السادسة و العشرين  -01
و طلبت  0222المنعقدة في كيجالى، رواندا من أول الى الخامسة عشر من نوفمبر 

تعليقاته كتابيا حول مسألة استفراغ الجهود لمعالجة الموضوع  من المشتكى تقديم 
محليا، و فضال عن ذلك، طلبت من الطرفين تزويدها بالتشريعات. وقرارات المحكمة 

 )باإلنجليزية وبالفرنسية(.

، كتبت أمانة اللجنة األفريقية إلى الطرفين تبلغها بقرار اللجنة  1111نياير  10في  -02
 االفريقية.

في مدينة الجزائر،  1111مايو  00إبريل إلى 11تها العادية المنعقدة من خالل دور  -02
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، استمعت اللجنة االفريقية إلى مرافعات 
شفوية من الطرفين و قررت تعزيز كافة المراسالت التى جاءت ضد السودان.و 

رافعاتهما مكتوبة بشأن مسائل استنفاد طلبت اللجنة االفريقية من الطرفين تزويدها بم
 المعالجات المحلية.
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 ، نقلت هذه القرارات إلى الطرفين. 1111يونيو  2في  -01

 1111نوفمبر  2أكتوبر إلى  12خالل انعقاد الدورة العادية الثامنة و العشرين من  -02
ادية في كوتونو، بنين، قررت اللجنة االفريقية إرجاء دراسة هذه الحالة حتى الدورة الع
التاسعة و العشرين و طلبت من األمانة إدراج المرافعات الشفوية التى أدلى بها 

مندوب الدولة و المرافعات المكتوبة من المحامى في مشروع المقرر لتمكين اللجنة 
 االفريقية من اتخاذ قرار رشيد حول مقبولية القضية.

 1إبريل إلى  12ليبيا من خالل الدورة العادية التاسعة عشر المنعقدة في طرابلس ،  -01
، استمعت اللجنة االفريقية إلى الطرفين حول القضية. وبعد مناقشات 1110مايو 

مطولة الحظت اللجنة االفريقية بأن المشتكى قدم ملفا شاماًل حول القضية. و عليه، 
فقد أوصت اللجنة بأن بحث الرسالة ينبغى رجاؤها إلى الدورة العادية الثالثين ريثما 

 المرافعات المفصلة من الدولة المدعى عليها. تتهم

، أبلغت أمانة اللجنة األفريقية الطرفين بالقرار المذكور أعاله 1110يونيو  02في  -01
وطلبت من الدولة المدعى عليها إرسال مرافعاتها مكتوبة  في غضون شهرين من 

 تاريخ االشعار بقرار اللجنة االفريقية.

في بانجول،  1110أكتوبر  11إلى  02المنعقدة من  خالل الدورة العادية الثالثين -02
جامبيا. قدم كل من الدولة المدعى عليها و الدكتور كورتيس رويالر مرافعاتهما 

الشفوية. و قررت اللجنة األفريقية إرجاء بحث هذه االتصاالت حتى الدورة العادية 
 لمشتكى.الحادية و الثالثين و طلبت من حكومة السودان الرد على مرافعات ا

، أبلغت اللجنة االفريقية الطرفين بقرار اللجنة االفريقة و 1110نوفمبر  01في  -11
طلبت من الدولة المدعى عليها برفع التزامات مكتوبة خالل شهرين من تاريخ إبالغ 

 االشعار بالقرار.

في  1111مايو  02 -1خالل الدورة العادية الحادية و الثالثين المنعقدة من  -10
وب افريقيا، استمعت اللجنة االفريقية إلى مرافعات شفوية  من الطرفين بريتوريا، جن



ASSEMBLY/AU/7 (II) 

Page 71 

و أعلنت االتصاالت مقبولة. كما قررت اللجنة االفريقية توحيد المراسالت المرقمة 
 نظرا لتشابه االدعاءات. 111/21/112/22

، تم إبالغ الدولة المدعى عليها و المشتكى بالقرار الذى تبنته  1111مايو  12في  -11
 للجنة االفريقية.ا

في  1111أكتوبر  12 – 01خالل انعقاد الدورة العادية الثانية و الثالثين من  -12
بانجول،جامبيا. قام ممثل الدولة المدعى عليها باألدالء بمرافعات شفوية و أخرى 
مكتوبة و هو يطلب من اللجنة االفريقية مراجعة قرارها بشأن المقبولية المتعلقة 

لتى رفعها المشتكى ضد حكومة ااسودان . و أبلغت اللجنة بجميع االتصاالت ا
االفريقية الدولة المدعى عليها بأن مسألة مقبولية االتصاالت تمت تسويتها وبأن 

 الدولة المدعى عليها. يجب أن ترفع أدلتها على أساس من الموضوعية.

ي نيامى ف 1112مايو  12-01خالل انعقاد الدورة العادية الثالثة و الثالثين من  -34
النيجر، بحثت اللجنة االفريقية هذه المراسلة و قررت أن تبت في القضية حسب 

 أهليتها. 

 مرافعات المشتكي
إثر أمر  0222أبلغ المشتكي اللجنة االفريقية بأن الضحايا أطلق سراحهم بنهاية   -11

العفو الذى منحه الرئيس السودانى. و بعد اإلفراج عنهم ، أعلنت الحكومة بإغالق 
لقضية و أنه لن تكون هناك إجراءات قانونية أخرى تتخذ. و قد تم منح العفو ا

 شريطة أن يعلن الضحايا تخليهم عن أى حق في اإلستئناف.

أبلغ المشتكي اللجنة االفريقية بعدم وجود و سائل فعالة للحصـول على تعويض و  -32
لها أثر نظرا  أنه حتى لو طلب استئناف للقضية أمام المحكمة الدستورية فلن يكون

لحالة الطواريء السارية المفعول في البالد وأضاف قائال بأن عدم وجود و سائل 
للحصول على تعويضات هو نتيجة للقيود السياسية المفروضة التى تحول دون 

 تنفيذها.
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 مرافعات الدولة المدعى عليها
لمــتهم ترقــى فــي مرافعاتهــا المكتوبــة، تشــدد الدولــة المــدعى عليهــا علــى أن ممارســات ا -11

إلــى مســتوى جــرائم إرهابيــة معرضــا الســلم و األمــن الــوطنيين للخطــر. و نظــرا للطبيعــة 
الوحشــية للجريمــة التــى تنســم باســتخدام األســلحة الفتاكــة وألن هــذه الجــرائم مــذكورة فــي 

ـــائى الصـــادر فـــي الســـودان فـــي  1و  2، 1أجـــزاء  ـــانون الجن ـــد تمـــت 022مـــن الق ، فق
المتعلـق بـالقوات  0212سكرية وفقا للقانون الصـادر فـي محاكمة المتهم في محكمة ع

المسلحة الشعبية في أعقاب مصادقة وزير العدل عليه كما تطبقة السـلطات العسـكرية 
بموجب القانون. و يتألف مجلس المستشـارين القـانونيين مـن أسـماء  شخصـيات بـارزة   

ب رئـــيس جمهوريـــة مـــن نقابـــة محـــامى الســـودان التـــى يتراســـها أبيـــل أليـــر المـــوقر نائـــ
 السودان السابق.  

رفع محامو الدفاع استئنافا إلى المحكمة الدستورية هكذا لسد الطريـق امـام اإلجـراءات  -11
العسكرية. و أصـدرت المحكمـة الدسـتورية حكمـا نهائيـا يقضـى باعتبـار قـرار المحكمـة 

 العسكرية الغيا.

بغية تعزيز التوافق أصدر رئيس الجمهورية عفوا للمتهم في هذه القضية الحنائية  -12
الوطنى و السلم الذى ظل السودان يتطلع اليه و إعداد مناخ من التفاهم  و السلم 
الشامل. و في ضوء اإلعالن الرئاسى هذا، أصدر وزير العدل تعليمات تقضي 

 بوقف اإلجراءات القانونية و من تم االفراج عن المتهم فورًا.

إعالن رئيس الجمهورية وإلقرار وزير العدل قامت وسائل اإلعالم  بإذاعة نبأ العفو  -21
ذكر صراحة الشروط التى على أساسها يحرم المتهمون  من طلب اإلستئناف في 

 المحاكم أو أنهم يتنازلون عن اى من حقوقهم.
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الدولة المدعى عليها مقتنعة بأن حكومة السودان كانت حسب كافة اإلجراءات التى  -20
لحقوق االنسان و الشعوب و كذلك مبادئ القانون تتمشى مع أحكام الميثاق االفريقى 

 الدولى لحقوق االنسان.
 

 مقبولية القانون
من الميثاق خاضعة للشروط  11مقبولية االتصاالت التى رفعت وفقًا المادة  -21

من نفس الميثاق . إن الحكم القابل للتطبيق في هذه القضية هو  12الواردة في المادة 
ى أن المراسالت يجب بحثها إذا أرسلت بعد استنفاد ( الذى ينص عل1) 12المادة :

الجهود المحلية للمعالجة إن وجد ما لم يكن يتضح أن هذا االجراء استغرق من الوقت 
 أكثر مما يجب.

 إن القضية قيد البحث عبارة عن توحيد مراسلتين تتضمنان ادعاءات مماثلة.  -22

فريقية بأنه بعد الموافقة على  في مرافعاته الشفهية، أبلغ مندوب الدولة اللجنة اال  -24
، اتسم الموقف السياسى في السودان 0221الدستور الجديد الذى صدر في 

بتطورات سياسية مهمة تميزت بعودة الكثيرين من أقطاب المعارضة و قادة 
األحزاب السياسية الذين كانوا يعيشون في الخارج و بإمكان هؤالء ممارسة أنشطتهم 

في جو من التعايش السلمى و الحرية والتسامح و الحـوار بغية السياسية في البالد 
بناء وحدة السودان. و خالل هذه الفترة تميز السودان  باحترامه و التزامه بميثاق 

االمم المتحدة و ميثاق منظمة الوحدة االفريقية في عالقاته سعيا إلى تحقيق 
فريقيين. و إثر هذه التعاون و الثقة حتى يتسنى تعزيز الوحدة و التضامن اال

التطورات،أوقفت الدولة اإلجراءات القانونية ضد مقدمى الشكاوى. و منذئذ، دأبوا 
 يمارسون أنشتطهم السياسة في جو من الحرية و التسامح و اآلخاء.

و تصر الدولة المدعى عليها على أن مقدمى الشكاوى أتيح لهم الوصول إلى العدالة  -21
طلباتهم  للحصول على حماية حقوقهم الدستورية و  و لم يحرموا من حقهم في رفع



ASSEMBLY/AU/7 (II) 

Page 74 

من  2تعتبر كذلك بان مقدمى الشكاوى يتمتعون بكافة حقوقهم الواردة في المادة 
 االتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية.

يــدعى المشــتكي بــأن ليســت هنــاك و ســائل بموجبهــا يمكــن لــه الحصــول علــى   - 22
التنــازل عــن حقــوقهم فــي اتخــاذ أى عمــل  تعــويض الن الضــحايا أجبــروا علــى

قـــانونى ضـــد الحكومـــة. صـــدر العفـــو عـــنهم و أفـــرج عـــنهم فـــي اتخـــاذ إجـــراء 
قــانونى ضــد الحكومـــة. صــدر العفـــو عــنهم بشـــرط إن يتنــازلوا عـــن حقهــم فـــي 
المطالبة بالتعويضات حـرم مقـدموا الشـكاوى الوصـول إلـى المعالجـات األهليـة 

 عرض القضية أمام هيئة دولية.ولكنهم لم يتنازلوا عن حقهم في 

يتفق المشتكي  و الدولة المدعى عليها على أن مقدمى الطلبات قـدما مرافعـة   - 21
 0221أغســطس  01أمــام المحكمــة  العليــا ) القســم الدســتورى( الــذى بتــاريخ 

الصــادر  بخصـوص االمــن القـومى لــه األسـبقية علــى  0222قـرر بــأن قـانون 
حقوق الفرديـــة بمـــا فـــي ذلـــك الميثـــاق االفريقـــى القـــانون الـــدولي فيمـــا يتعلـــق بـــال

 لحقوق اإلنسان و الشعوب.

أضــاف مقــدم الشــكوى إلــى أنــه علــى الــرغم مــن أن مقــدمى الطلبــات تــم االفــراج  - 21
ــــوقهم  ــــديم تعويضــــات عــــن انتهــــا ك حق ــــتم تق ــــم ي ــــأخر، ل ــــاريخ مت ــــي ت عــــنهم ف
 االنســانية مؤكــدا مـــن جهــه أخــرى علـــى أن مقــدمى الطلبــات قـــد اســتنفدوا كـــل
الجهود على المسـتوى المحلـى بالنسـبة للتعويضـات إثـر قـرار المحكمـة العليـا) 

 أغسطس. 01القسم الدستورى( بتاريخ  

تشـــعر اللجنـــة االفريقيـــة بـــأن التزامـــات الـــدول ذات طبيعـــة تلقائيـــة قديمـــة و ال  -22
تعتمد على مواطنيها على أية حال، بما أن الضحايا قد أفـرج عـنهم  ال يعنـى 

ورة دفـــع تعويضـــات عـــن  االنتهاكـــات، أحيطـــت اللجنـــة االفريقيـــة ذلـــك بالضـــر 
علمــــا بــــالتغييرات التــــى أدخلتهــــا حكومــــة الســــودان بغيــــة دعــــم حمايــــة حقــــوق 
االنســان  و لكنهــا تــود أن تشــير علــى أن هــذه التغييــرات لــم يكــن لهــا أى أثــر 
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على أعمال االنتكاهات السابقة و أنـه بموجـب صـالحيتها فـي الحمايـة، يجـب 
 ا أن تصدر قرارًا بشأن االتصاالت.عليه

مدعومــــــة بقراراتهــــــا الســــــابقة، ظلــــــت اللجنــــــة االفريقيــــــة علــــــى الــــــدوام تعامــــــل  -21
المراســالت بأصــدار قــرار علــى الحقــائق المزعومــة زمــن تقــديم الرســالة )انظــر 

.المنظمــــــة العالميــــــة  22/ 22و 20و 20/ 22، 12/  11إلـــــى الرســــــاالت ( 
وضع قد تغير لألفضـل ممـا أدى إلـى االفـراج ضد التعذيب. و من ثم و أن ال

عـــــــن المشـــــــتبه فـــــــيهم، فـــــــأن الموقـــــــف لـــــــم  يتغيـــــــر فيمـــــــا يتعلـــــــق بالمســـــــاءلة 
نظرا لحقائق االنتهاك الذى تم ارتكابه في مجال حقوق االنسان.  للحكومة  

 على هذه األسس ، تعلن اللجنة االفريقية بأن هذا االتصال ممكن قبوله.  -20

 
 االستحقاق

من الميثاق على أنه: يجب أن يتمتع كل فرد بحق الكرامة الكامنـه  1المادة تنص  -21
فـــي االنســـان و االعتـــراف بحالتـــه القانونيـــة. و تحظـــر كافـــة أشـــكال االســـتغالل و 
إهانــة االنســـان و ال ســيما اســـترقاقه و تجــارة الرقيـــق والمعاملــة الوحشـــية والتعـــذيب 

 المهين.
ـــن و تعــذيبهم  يــدعى المشــتكى بأنــه خــالل الشــهرين -22 مــن احتجــازهم تــم ســجن المتهميــ

ــــــم و المعاملـــــة التـــــى لقوهـــــا  مـــــع حرمـــــانهم مـــــن حقـــــوقهم. واعترضـــــوا علـــــى احتجازهـــ
 باعتبارها مناهضة للقانون و حقوق االنســــان و القانون السودانى.

إضــافة إلــى ذلــك، احتجــاز االفــراد دون الســماح لهــم باالتصــال مــع أســرهم و رفــض  -22
ــــالغ أ ــــر إب ــــة غي ــــى درجــــة المعامل ــــة و مكــــان احتجــــازهم يصــــل إل ســــرهم عــــن الحقيق

 اإلنسانية لكل من المحتجزين و أسرهم .
للتعذيب ممنوع بناءا علـى القـانون الجنـائى للسـودان و مرتكبـوه عرضـة للسـجن لفتـرة  -21

 ثالثة أشهر أو الغرامة.
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اتخــاذ عمــل قــانونى تعــرب اللجنــة االفريقيــة عــن تقــديرها إلجــراء الحكومــة الخــاص ب -22
ضد أؤالئك الـذين ارتكبـوا التعـذيب بيـد أن دائـرة االجـراء المتخـذ مـن قبـل الحكومـة ال 
تتناســــب مــــع حجــــم االنتهاكــــات مــــن المهــــم اتخــــاذ إجــــراءات وقائيــــة مثــــل الحــــد مــــن 
ــــام قـــانونى  شـــفاف و  االحتجـــازات الســـرية و البحـــث عـــن الحلـــول الفعالـــة خـــالل نظـ

 اعم التعذيب.استمرار التحقيقات في مز 

ـــم تكـــن قـــد  -21 ن ل ـــة المـــدعى عليهـــا وا  نظـــرا ألن أعمـــال التعـــذيب قـــد اعترفـــت بهـــا الدول
حــددت أمــا إذا كــان قــد اتخــذ إجــراء قــانونى أم ال ضــد أؤالئــك الــذين ارتكبــوه، تعتبــر 

مـــن الميثـــاق  1اللجنـــة االفريقيـــة هـــذه األعمـــال تظهـــر حـــرق الحكومـــة أحكـــام المـــادة 
 االفريقى.

من الميثاق على أن لكل فرد الحق فى التحرر و أمن شخصـية. و  2ادة تنص الم -21
ال يجوز حرمان أحد من حرية ما يكن ألسـباب و شـروط و ردد سـابق فـي القـانون 

 .و بصفة خاصة ،ال يجوز إلقاء الضيف على أحد أو احتجازه تسوية.

أن يبلغــوا تــزعم بــأن المــدعين جــرى اعتقــالهم و احتجــازهم دون  21/ 111الرســالة  -22
األسباب لهذا االعتصام و بدون توجيه تهمة  إليهم. و ذكر المشتكى بان اعتقـالهم 
دون أن تتــاح لهــم فرصــة اتصــال المحــامي بهــم يعتبــر خرقــا للمبــادئ العاديــة التــى 

 تحرم المعاملة غير االنسانية و المزلة  و أعطت الحق في المحاكمة العادية.

عليهـا بـأن المحتجـزين قــدموا طلـبهم يحتجـون فيـه علــى  تؤكـد الدولـة الدولـة المــدعى -11
اعتقـــالهم و معـــاملتهم خـــالل االحتجـــاز. بيـــد أن الدولـــة المـــدعى عليهـــا تشـــير بـــأن 
المـدعين لـم يخضــعوا إلجـراء مطــول كمـا هـو مطلــوب مـن أجــل السـعادة حقــوقهم و 

. و M/A/AD022 /من ثـم رفضـت المحكمـة التطبيـق المـذكور بموجـب القـرار رقـم
التأكيــد بصــفة خاصــة علــى الدولــة المــدعى عليهــا ال تنفــى اعتمــال الضــحايا يجــب 

بدون توجيه مهمة إليهم . و يعتبر هذا خرقا في ظـاهر األمـر للحـق فـي االحتجـاز 
 من الميثاق االفريقى. 2غير الشرعى كما هو منصوص عليه في المادة 
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انتهاكهـا  ألنهـا تـنص ( من الميثـاق االفريقـى جـرى 0)1يدعى المشتكى بأن المادة  -10
 على أن لكل فرد الحق في أن يستمع إلى قضيته. و هذا انتقاص .

الحق في طلب االستئناف إلى األجهزة الوطنية ذات االختصاص هذا  أ ( )
أعمال االنتهاك لحقوقه األساسية كما في معترف بها و مضمونة في 

 ا.االتفاقيات و القوانين و القواعد و العادات المعمول به

الحق في افتراضه بريشا ما لم تثبت إدانته في محكمة مختصة أو محكمة  )ب(
 ثانوية. 

الحق في الدفاع بما في ذلك الحق في أن يدافع عنه محام من اختياره  )ج(
 الشخصي. 

الحق في أن يحاكم خالل فترة زمنية معقولة من قبل محكمة أو محكمة  )د(
 ثانوية غير متحيزة .  

 
ذه األحكام كلها مترابطة وحين يتم انتهاك حق أحد في أن يستمع إلي تعتبر ه -11

قضيته ، فإن أعمال االنتهاكات األخرى يمكن أن ترتكب وعليه يصبح االحتجاز 
 غير قانوني وضار بإجراءات المحاكمة العادلة في شكل مناسب. 

 تكون وباإلضافة إلي ذلك ، من حيث الشكل فإن قرارات المحكمة العسكرية ال -12
قابلة لالستئناف وأن المدنيين الذين يرسلون إلي المحاكم العسكرية يشكل مختلفة 
ضافة إلي ذلك إن منع رفع أي استئناف إلي المحاكم الوطنية  إجرائية متعمدة وا 

( )أ( مما يزيد من خطر عدم االكتراث 0) 1المختصة تعتبر خرقا للمادة 
 بإصالح العيوب اإلجرائية. 

الرسالة قيد الدراسة ، أن المشتكي يزعم بأن الضحايا جري إعالنهم علي جاء في  -12
المأل مذنبين من قبل المحققين وكبار مسؤولي الحكومة. وزعم بأن الحكومة 
نظمت حملة دعائية واسعة النفاق حول القضية بغية إقناع الجمهور بأنه كانت 
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بض عليهم متورطون في هناك بالفعل محاولة انقالبية وأن أولئك الذين ألقي الق
المحاولة. وأزهر الحكومة عداءًا مفتوحا نحو الضحايا باإلعالن بأن المسؤولين 

 عن التفجيرات سيتم إعدامهم. 
يزعم مقدم الشكوي بأنه سعيًا إلي إعادة إثبات الحقائق ، فقد أجبرت المحكمة  -11

ريق اإلمالء العسكرية الضحايا علي التصرف وكأنهم كانوا يرتكبون جرائم عن ط
عليهم ما يجب أن يفعلوه وأن تلك الصور مصطنعة لعرضها في أثناء المحاكمة. 
كما زعم أن السلطات ألقت القبض من أجل إدانة المتهم علي أساس هذه 
االعترافات. وليس لدي اللجنة األفريقية ما يثبت لها بأن هؤالء الضباط هم 

كرية التى حاكمتهم في القضية. ولم أنفسهم أو بعضهم الذين ترأسوا المحكمة العس
يتم تقديم هذه الصور إلي اللجنة األفريقية علي أنها أدلة. وفي ظروف كهذه ، ال 

 تستطيع اللجنة األفريقية إجراء تحقيق علي أساس عدم وجود أدلة ثابتة. 
 بيد أن اللجنة األفريقية ال يسعها إال أن يندد قيام ضباط الدولة بشن حملة دعائية -12

تستهدف إعالن المتهمين بأنهم مذنبون في جريمة قبل أن تثبت محكمة ذات 
اختصاص إدانتهم. وعليه فإن الدعاية السلبية التى قامت بها الحكومة تعتبر 

( و )ب( من 0) 1خرقا لحق اإلنسان في افتراض براءته الذي ضمنته له المادة 
 الميثاق األفريقي.  

قائق فإن المشتكين لم يحصلوا علي مساعدة من كما ورد واضحا في ملخص الح -11
محام والذين دافعوا عنهم لم تتح لهم فرصة كافية وال االطالع علي الملفات حتى 

 يتسني لهم التحضير للدفاع عنهم.  
لم يسمح لمحامي الضحايا غاني سليمان بالمثول أمام المحكمة وعلي الرغم من  -11

 وكليه أو حتى مجرد االتصال بهم.  محاوالت عديدة حرم حق التمثيل عن م
فيما يتعلق بمسألة الحق في الدفاع، كانت المراسالت التالية:  -12

منظمة العفو الدولية وآخرون السودان  12/22و20/ 21/21/11/20/11
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واضحة في هذه القضية. واعتقدت اللجنة األفريقية علي ضوء هذه المراسالت 
أساس لضمان إجراء محاكمة عادلة.  بأن حق االختيار الحر لمحامي الشخص

أن يدرك أحد بأن المحكمة لها حق النقض بخصوص اختيار المحامي علي 
أساس اختيار الشخص لمحاميه الخاص، يعتبر انتهاكًا غير مقبول لهذا الحق 
يجب أني قوم نظام موضوعي لتسجيل المحامين للحيلولة دون منع هؤالء 

ساعدة في مسائل قضائية. ومن الضروري أن المحامين المسجلة أسماؤهم من الم
تكون النقابة الوطنية للمحامين جهازا مستقال ينظم مهنة المحامين حتى ال تعود 

 المحاكم تؤدي هذا الدور علي عكس حق الدفاع. 
إن حرمان الضحايا من حق التمثيل من جانب محاميهم المختارين مثل غازي  -21

 ( )ج( من الميثاق األفريقي. 0) 1دة سليمان يصل إلي درجة انتهاك الما
وزعم بأن المحكمة العسكرية التى حاكمت الضحايا ال هي ذات اختصاص ال  -20

مستقلة وال محاربون ألن أعضاءها مختارون بعناية من قبل رئيس الدولة. وكان 
بعض أعضاء المحكمة ضباطًا عاملين في الجيش. ولم تنقض الحكومة هذا 

ها اكتفت باإلعالن بأن المحامين رفعوا استئنافًا إلي اإلدعاء الخاص ولكن
المحكمة الدستورية وبذلك تم إيقاف اإلجراءات العسكرية. وأصدرت المحكمة 
الدستورية القرار النهائي باعتبار القرار العسكري ضد المتهمين الغيا وغير ذي 

 أثر .
ذكرت اللجنة األفريقية  في قرارها بشأن نيجيريا )اعتمد في الدورة السابعة عشر(. -21

بأنه من بين أعمال االنتهاكات الخطيرة والهائلة التى ارتكبت في البلد: الحد من 
قامة محاكم عسكرية تفتقر إلي االستقالل وقواعد اإلجراءات  استقاللية المحكمة وا 

 لمحاكمة األفراد المشتبه في كونهم معارضين للنظام العسكري. 
المشتكين فيما يتعلق بعوضية المحكمة العسكرية  أكدت الحكومة إدعاءات -22

وأبلغت اللجنة األفريقية من خالل مرافعاتها المكتوبة بأن المحكمة العسكرية تم 
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تأسيسها بمرسوم رئاسي وتتألف أساسًا من ضباط عسكريين ومن بين األعضاء 
 األربعة، ثالثة هم عاملون في الجيش وأن المحاكمة تمت بطريقة قانونية. 

إن هذا التشكيل للمحكمة العسكرية في حد ذاته دليل علي عدم تحيزها وأن  -22
المدنيين الذين يمثلون أمامها وتجري محاكمتهم في المحكمة العسكرية برئاسة 
أحد الضباط العاملين الخاضعين حتى اآلن للنظام العسكري يعتبر خرقًا للمبدأ 

ل إن حرمان المحكمة من عاملين األساسي المطبقة في المحاكمة العادلة. وبالمث
ذوي كفاءة للتأكد من حيادها، يعتبر ضارًا بحق الفرد في أن تسمع قضيته في 
أجهزة ذات اختصاص. وفي هذا الصدد، من المهم اإلشارة إلي الموقف العام 
الذي تبنته اللجنة األفريقية حول مسألة المدنيين الذين يحاكمون في المحاكم 

ا الخاص بالحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في العسكرية. في قراره
إفريقيا في إثناء تبني وا عالن دكا والتوصيات ، الحظت اللجنة األفريقية بأنه في 
كثير من البلدان األفريقية توجد محاكم عسكرية أو محاكم جنائية متخصصة 

ى ارتكبها جنبًا إلي جنب مع المحاكم العادية لالستماع وتحديد الجرائم الت
عسكريون من طابع عسكري بحت.  وفي تنفيذها هذه المسؤولية يجب علي 
المحاكم العسكرية احترام الصرف للمحاكمة العادلة. ال يجوز لها في أية قضية 
من القضايا القيام بمحاكمة المدنيين. وبالمثل ال ينبغي للمحاكم العسكرية أن 

 ادية.   تتعامل مع الجرائم التى تخضع للمحاكم الع

إضافيا، تعتبر اللجنة األفريقية بأن اختيار الضباط العاملين ألداء دور القضاة  -22
من المبادئ األساسية بشأن استقاللية القضاء علي  01انتهاكًا ألحكام الفقرة 

تنص ب : إن األفراد الذين اختيروا للقيام بأعمال القضاه يجب أن يكونوا 
تعون بتدرب قانوني كاف ومؤهلين. أشخاصا ذوي كرامة واختصاص يتم

 نيجيريا.(     –االجندة  –حقوق وسائل اإلعالم  – 112/21)المراسلة 
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( )د( من الميثاق تتطلب من المحكمة أن تكون غير متحيزة . 0) 1المادة  -21
بصرف النظر عن طبيعة عضوية هذه المحكمة العسكرية تشكيلتها في حد ذاتها 

( 0)1ب الحياد، وعليه فإن هذا يشكل خرقًا للمادة تعطي ظهور إن لم يكن غيا
 )د( من الميثاق األفريقي.        

وعلي هذه األسس ، أن اللجنة األفريقية تجد جمهورية السودان منتهكة للمواد  
 ( من الميثاق األفريقي.     0) 1و  211
تحث حكومة السودان علي أن تبني تشريعاتها علي أساس من الميثاق  -

 قي.األفري
 تطلب من حكومة السودان أن تقدم تعويضات كافية إلي الضحايا.   -

 
تحريرًا في الدورة العادية الثالثة والثالثين المنعقدة في نيامي ، االنيجر من 

 .1112مايو  01-12
 

 

 

 
 حركة الالجئين الموريتانيين في السنغال ضد السنغال.  122/11القضية 

 
 المقرر: 
 نة سوادوجو(: عضو اللج21الدورة )
 ( عضو اللجنة سوادوجو22الدورة )

 
 ملخص الوقائع:
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 قام، قبيل مظاهرة الالجئين التى تمت في PODERيدعي الشاكي أن مالي مدينة  -0

PODER   .إحياء لليوم العالمي لالجئين ، بحظر المظاهرة المذكورة 

يام ال يوضع الشاكي ما إذا راعي اإلجراءات الضرورية للحصول علي موافقة للق -1
بهذه المظاهرة ، ولكنه يشير إلي أنه قد سبق له إرسال برنامج المظاهرة إلي 

 المؤسسات واألشخاص اآلتية:   

 "اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب "اللجنة األفريقية 
 .المفوض السامي لشؤون الالجئين ، التابع لألمم المتحدة 

 .لجنة مساعدة العائدين والمرحلين 

 ( حاكمSAINT-LOUIS ) 

 ( لي  (PODORوا 

 ( نائب واليTHIBLEبوبكر ) 

 الصحافة 

يحمل نص قرار الوالي بودور الذ قضي بإلغاء المظاهرة التى كان من المزمع  -2
( في مدينة موسي، 1111 – 2 – 10و  11إجراؤها يومي الخميس والجمعة )

، ويذكر الحاجة إلي  1111 -22/12ديولي ، بودورو نحاولي ، تاريخ 
 محافظة علي النظام والقانون بتريدا لهذا اإلجراء. ال

يحتوي ملف الشكوي برنامج المظاهرة ، الذي تم إرساله إلي الجهات واألشخاص  -2
 02/12/1111سالفي الذكر ، كما يحتوي علي قرار والي بودور ، المؤرخ في 
في المدن  1111والقاضي بحظر المظاهرة المبرمجة ليومي الخميس والجمعة 

 ( أعاله. 2لمذكور في )ا
 

 الشكوي:
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من الميثاق األفريقي  00و  2و  1يدعي الشاكي أن السنغال خرقت المواد  -1
 لحقوق اإلنسان والشعوب.

 
 اإلجراءات:

 .2/1/1111وصلت المعاملة أمانة مفوضية االتحاد األفريقي بتاريخ  -2
ة وأفادت أنها باستالمها المعامل 1111-1-01أقرت أمانة المفوضية بتاريخ  -1

أبلغت الشاكي بتسجيل الشكوي وأنه سوف ينظر فيها خالل الدورة العاديــة 
 . 20/01/111إلي  01( بانجول، جامبيا من BANJUL(، المبرمجة في )21)

 01( المنعقدة ما بين 21قررت اللجنة اإلحاطة بالشكوي ، أثناء الجلسة العادة ) -1
 لك بعد النظر في ملف الدعوي. ببانجول، جامبيا وذ 12/01/1111إلي 

أبلغت أمانة المفوضية األطراف المعنية بالقرار السالف  21/01/1111بتاريخ  -2
الذكر وطلبت منهم تزويدها بمزيد من المعلومات للنظر في قبول الدعوي من 

( من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب كما 12عدمه، وذلك وفقًا للمادة )
إلي الدولة المدعي عليها وطالبت األطراف بإرسال مالحظاتهم أرسلت نسخة 

 المكتوبة إلي األمانة خالل شهرين أثنين من اإلبالغ بالقرار.  
 

 القبول القانوني:
( من الميثاق األفريقي بالشروط الواردة 12يحكم قبول الدعاوي بموجب المادة ) -01

( 1فهو ذاك الوارد في الفقرة ) ( ، وأما الحكم القابل للتطبيق12في نفس المادة )
الذي ينص علي اآلتي "يتم النظر في الدعاوي .. إذا أرسلت بعد  12من المادة 

استنفاذ اإلجراءات العالجية المحلية، إن وجدت ، إال إذا إذا كان واضحا أن 
 اإلجراءات مطولة دون مبرر .   
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التى تمت إحياًء لليوم  في القضية المنظورة ، يدعي الشاكي أنه قبيل المظاهرة -00
 العالمي لالجئين، أصدر والي بودور حظرًا لمظاهرة الالجئين الموريتانيين. 

احتفظ الشاكي بقرار الحظر الذي أصدره الوالي والقاضي بحظر المظاهرة  -01
في مدن مدينة موسي،  10/2/1111و  11المبرمجة ليومي الخميس والجمعة 

 ديولي بادور ونجاولي. 
ي في مالحظاته ، أنه طبقا للمعلومات المستلمة فإن اإلجراءات المطبقة من أدع -02

مبالغ في تطويلها ولكنه لم يضف علي  CONSEIC D’EATقبل مجلس الدولة "
 ذلك.  

من الميثاق  12في إطار دفاعها :أشارت الدولة المدعي عليها إلي إحكام المادة  -02
عالج المحلية وهو ما يشكل قاعدة األفريقي الذي ينص علي استنفاذ وسائل ال

من الئحة  02لفصل اللجنة األفريقية في مدي قبول الملف، طبقا للمادة 
 إجراءاتها. 

وتذكر الدولة المدعي عليها أيضا أن توجيهات عرض الدعوي تشترط ذكر  -01
 استنفاذ وسائل العالج المحلية بالنسبة لكل قضية.  

( أن الشاكي لم يقم 22، أثناء حضوره الدورة ) صرح ممثل الدولة المدعي عليها -02
 باتخاذ أي إجراء في مواجهة قرار الحظر. 

وأفادت أنه كان بإمكان الشاكي أن يتخذ إجراًء قانونيا ضد القرار المشتكي منه  -01
 يتمثل في إجراء إداري يتضمن وسيلتين للتصويب كاآلتي : 

 
 

لسلطة التراتبية بإساءة استعمال الطعن لدي سلطة إدارية أعلي أي إتهام ا -أ
السلطة ويشمل هذا الوالي، وزير الداخلية ، رئيس الوزراء ، وأخيرا رئيس 

والمتعلق  21/1/0221الصادر في  12-21الجمهورية وفقًا للقانون رقم 
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من مدونة اإلجراءات  112بمجلس الدولة والمعدل في نص المادة 
 المدنية. 

بر أحذ عليم مجلس الدولة يحوز إلغاء القرار اإلجراءات اإلدارية: ع -ب   
 المشتكي منه بسبب إساءة استعمال السلطة.

أضطر ممثل الدولة المدعي عليها أن المعالجتين المحليين ممكنتين ولكن  -01
الشاكي لم يستعمل كلتيهما. وأشار كذلك أنه في الحاالت الطارئة فهناك إمكانية 

 ة( لكل المطالبين بإحقاق الحق. إلجراء للنظام المؤقت )ساعة بساع
علي ضوء النظر في هذه القضية ، فإن المفوضية األفريقية تالحظ أن الشاكي  -02

 لم يقدم أي دليل علي استنفاذ المعالجات المحلية المتاحة له.   
 

وبناء عليه ، فإن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب تعلن عدم 
 ستنفاذ المعالجات المحلية.قبولها للدعوي وذلك لعدم ا

 
 

 (.22( الدورة )1112/ 12-01حرر بنيامي ، النيجر ، )  
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 المكتب القانوني التابع لغازي سليمان / السودان  111/22
 

 المقرر:
 عضو اللجنة بتيانا  :  11الدورة العادية رقم  -
 ،،      ،،    ،،  :  12الدورة العادية رقم  -
 ،،      ،،    ،،  :  11دية رقم الدورة العا -
 ،،      ،،    ،،  :  11الدورة العادية رقم  -
 ،،      ،،    ،،  :  12الدورة العادية رقم  -
 ،،      ،،    ،،  :  21الدورة العادية رقم  -
 ،،      ،،    ،،  :  20الدورة العادية رقم  -
 ،،      ،،    ،،  :  21الدورة العادية رقم  -
 ،،      ،،    ،،  :  22الدورة العادية رقم  -
 

 ملخص الحقائق:
إن الشاكي هو شركة قانونية مقرها في الخرطوم، السودان. وتلقت األمانة  -0

 . 0222يناير  12، بتاريخ 0222الشكوي المؤرخة في يناير 
ورفعت الشكوي نيابة عن السيد غازي سليمان، الشريك الرئيسي في شركة غازي  -1

 سليمان القانونية. 
ويدعي الشاكي أن السيد غازي سليمان تلقي دعوة من مجموعة من المدافعين  -2

عن حقوق اإلنسان إللقاء محاضرة عامة بمدينة سنار والية النيل األزرق بتناريخ 
. كما أدعي الشاكي أيضًا أن السيد غازي سليمان منع من  0222يناير  2
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ئولي األمن الذين هددوه باالعتقال إذا قام السفر إلي سنار بواسطة بعض مس
 بالرحلة إلي سنار. 

 
كذلك ورد األدعاء بأن هذا التهديد والتهديد الضمني بالعواقب بالنسبة للمجموعة،  -2

 منعته من القيام بالرحلة.
 

 معلومات إضافية:
أدعي الشاكي أنه تم اتخاذ اإلجراءات اآلتية ضد السيد غازي سليمان في  -

 والتى ينتمي إليها هذا البالع.  1111ومايو  0221ين يناير الفترة ب
تهديدات مسئولي أمن حكومة السودان والتى منعته من السفر إلي  (أ)

 . 0222يناير  2سنار في 
 .  0222يناير  1اعتقال في  (ب)

 .  0222يونيو  1اعتقال في  )ج(
 .  0222نوفمبر  01هجوم علي مكتبه وعلي شخصه في  )د(
 .  1111مارس  12ي اعتقال ف )هـ(
  1111ديسمبر  2اعتقال في  )و(
 . 1111مايو  2اعتقال في  )ح(

 
 الشكوي:

لميثاق حقوق  01و  00و  01و  2يدعي الشاكي وقوع انتهاكات للمواد  (2)
اإلنسان والشعوب ")الميثاق( وأن كل هذه الحقوق قد تم تعليقها بموجب قانون 

  .0222والمعدل في  0222األمن الوطني لعام 
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 اإلجراء:

أخطرت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )اللجنة( في دورتها العادية  (1)
في بوجمبورا ببوروندي  0222إبريل إلي مايو  12التى انعقدت في الفترة من 

 بالبالغ.  
 .   0222أغسطس  01أخطرت أمانة اللجنة األفريقية األطراف بهذا القرار في  (1)
 0التى انعقدت من  12جنة األفريقية في البالغ، في دورتها العادية رقم نظرت الل (2)

نوفمبر بكيجالي، رواندا ، وطلبت من الشاكي تقديم مذكرات مكتوبة  01إلي 
بشأن موضوع استنفاذ استرداد المظالم محليًا . وباإلضافة إلي ذلك طلب من 

وقرارات المحكمة األطراف تزويد اللجنة األفريقية بالتشريعات ذات الصلة 
 )باإلنجليزية أو الفرنسية(. 

، كتبت أمانة اللجنة األفريقية لألطراف  1111وفي الحادي والعشرين من يناير  (01)
 مطلعة أياها علي قرار اللجنة األفريقية. 

مايو  00إبريل إلي  11التى انعقدت في الفترة من  11وفي الدورة العادية رقم  (00)
عاصمة ، بالجزائر ، قدمت األطراف عروضًا شفاهية في الجزائر ال 1111

وقررت اللجنة األفريقية تدعيم هذا البالغ وكل البالغات األخرى الموجهة ضد 
السودان. وطلبت من األطراف مخاطبتها بصورة إضافية حول موضوع استنفاذ 

 المعالجات المحلية. 
 .  1111يونيو  21تم نقل القرار أعاله إلي األطراف في  (01)
نوفمبر  2أكتوبر إلي  12التى انعقدت في الفترة من  11وفي الدورة العادية رقم  (02)

في كوتونو، بنين ، قررت اللجنة األفريقية تأجيل النظر في هذا البالغ  1111
وطلبت من األمانة بضم العروض الشفاهية التى  12حتى الدورة العادية رقم 
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ي مشروع المقرر وذلك لتمكين اللجنة وردت في شكل رد من الدولة والشاكي ف
 األفريقية من اتخاذ قرار معقول حول القبول.   

التى انعقدت في طرابلس ، ليبيا ، الحظت اللجنة أن  12في الدورة العادية رقم  (02)
الشاكي رفع مختصرًا مفصاًل حول الموضوع. وعليه تمت التوصية بأن يؤجل 

انتظارًا لعرض رد مفصل من جانب  21النظر في البالغ حتى الجلسة رقم 
الدولة المجيبة علي األدعاء إرسال عروضها مكتوبة خالل شهرين من تاريخ 

 األخطار بالقرار. 
، أخطرت أمانة اللجنة األفريقية األطراف بالقرار أعاله  1110يونيو  02في  (01)

ن وطلبت من الدولة المجيبة علي األدعاء إرسال عروضها مكتوبة خالل شهري
 من تاريخ األخطار بالقرار. 

أكتوبر في بانجول،  11إلي  02التى انعقدت في الفترة من  21خالل الدورة رقم  (02)
بجامبيا استمعت اللجنة األفريقية إلي عروض شفاهية من الطرفين. وفي أعقاب 
نقاش مفصل حول الموضوع ، الحظت اللجنة أن الدولة المجيبة علي األدعاء لم 

موضوعات التى أثارها الشاكي. وبالتالي أجلت اللجنة األفريقية النظر ترد علي ال
ريثما يتم استالم العروض المفصلة  20في  هذه العروض حتى الدورة رقم 

 المكتوبة من الدولة المجيبة علي األدعاء إلي جانب تلك المقدمة من الشاكي. 
ألطراف بقرار اللجنة ، أخطرت أمانة اللجنة األفريقية ا1111نوفمبر  01في  (01)

وطلبت من الدولة المجيبة علي األدعاء إرسال عروضها المكتوبة في غضون 
 شهرين من تاريخ األخطار بمقررها.   

، ببريتوريا،  1111مايو  02إلي  1المنعقدة في الفترة من  20وفي دورتها رقم  (01)
ن الطرفين جنوب إفريقيا، استمعت اللجنة األفريقية إلي العروض المقدمة م

 وأعلنت قبول البالغ .   
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 12تم إخطار الدولة المجيبة علي األدعاء والشاكين بمقرر اللجنة األفريقية في  (02)
 .   1111مايو 

أكتوبر  12إلي  01التى انعقدت في الفترة من  21( وفي الدورة العادية رقم 11)
دعاء ، شفاهة في بانجول ، بجامبيا، طلب ممثل الدولة المجيبة علي األ 1111

وكتابة، من اللجنة األفريقية مراجعة مقررها حول قبول البالغات التى قدمها 
الشاكي ضد حكومة السودان. وأخطرت اللجنة األفريقية الدولة المجيبة علي 
األدعاء بأن موضوع قبول البالغات قد صادر وأنه يتوجب علي الدولة المجيبة 

 . علي األدعاء رفع حجمها حول الموضوع
 

 القبول القانوني:
( من الميثاق علي أن البالغات المتعلقة بحقوق اإلنسان 1) 12تنص المادة  (11)

والتى تتلقاها اللجنة األفريقية يجب أن ينظر فيها إذا تم إرسالها بعد استنفاذ 
المعالجات القانونية المحلية، إذا كانت هناك أي معالجة قانونية محلية، أال إذا 

 تم تمديد اإلجراء علي نحو غير مالئم.       اتضح أنه قد
أدعي الشاكي أنه لم تكن هناك معالجات فاعلة قائمة في ذلك الوقت من انتهاك  (12)

حقوق اإلنسان ألن تصرفات ضباط األمن في السودان لم تكن خاضعة للمراجعة 
يين بواسطة السلطات القضائية، باإلضافة إلي أن المسئولين عن األمن كانوا محم

 . 0222من المالحقة القانونية بموجب قانون األمن الوطني لعام 
والذي كان ساريًا في وقت  0222أدعي الشاكي أن قانون األمن الوطني لعام  (12)

اعتقال السيد غازي سليمان، وبموجب نصوصه أمن علي أن قوات األمن تستطيع 
ت مسئولي األمن ضد بل وستعمل تمامًا خارج القانون" والنتيجة هي أن تهديدا

السيد غازي سليمان، ومقدرتهم علي تنفيذ تلك التهديدات، كانت أعمال تم القيام 
 بها دون التعرض للعقاب وال يملك السيد سليمان تجاهلها معالجة محلية. 
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ذكر الشاكي أنه ومن خالل الممارسة ، فإن اإلجراءات التى قد تكون قائمة  (11)
المتعلقة بحقوق اإلنسان ال يمكن الوصول إليها في إلصالح وتعويض التجاوزات 

أغلب األحيان بالنسبة لألفراد الذين انتهكت حقوقهم اإلنسانية ألن هناك عقبات 
 رئيسية أمام المعالجات القضائية واإلدارية تحول دون استخدامها.  

طالبت الدولة المجيبة علي األدعاء برمي تلك الشكوي أو سحبها علي أساس  (12)
افتقارها للدقة والدليل والمبرر . وذكرت أن الشاكي يسعي لإلضرار بالقضاء 

 السوداني علي أساس إدعاءات ال سند لها وال عالقة لها بجوهر الشكوي.   
ردت الدولة المجيبة علي اإلدعاء بأن غازي سليمان هو محامي حقوق اإلنسان  (11)

د فشل في رفع شكوي فيما في السودان ومن هذا المنطلق ال يمكن أن يكون ق
يتعلق بالتهديد إذا كان هذا التهديد قد وقع بالفعل. وردت الدولة المجيبة علي 
اإلدعاء مرة أخري بأنه كان يتوجب علي الشاكي ممارسة حقوقه الدستورية بالبدء 
في إجراءات محكمة ضد الجهات التى تشرف علي تطبيق القانون لفشلها في 

 انون وانتهاكهما. االمتثال للدستور والق
ردت الدولة المجيبة علي األدعاء بأن المعالجات المحلية فاعلة وأن التشريع  (11)

 والسوابق تساند هذا الطلب. 
إن قاعدة استنفاذ المعالجات المحلية هي الشرط األكثر أهمية لقبول البالغات،  (12)

للجنة األفريقية وعليه ليس هناك شك في أنه وبالنسبة للبالغات التى تصل إلي ا
فإن أول متطلب يؤخذ في االعتبار يتعلق باستنفاذ المعالجات المحلية وفقًا 

 ( من الميثاق.    1) 12لنصوص المادة 
( من الميثاق "استنفاذ كل المعالجات المحلية، 1) 12ويقتضي تطبيق المادة  (21)

طة والتى إذا كانت ذات طبيعة قضائية، تكون فاعلة وليست خاضعة للسل
و  11/20، 21/21للبالغات  21التقديرية للسلطات العامة" )أنظر الفقرة 

 منظمة العفو الدولية وآخرين ضد السودان.   12/22
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يضاف إلي ذلك أن اللجنة األفريقية قررت ما يلي )تكون المعالجة متوفرة إذا كان  (20)
اق النجاح ، بوسع الشاكي االستمرار فيها دون عائق، وتكون فاعلة إذا وفرت آف

من  21وتكون كافية إذا كانت قادرة علي تصحيح موضوع الشكوي" )أنظر الفقرة 
 ، سير داودا ك. جوارا ضد جامبيا(.  022/22و  021/21البالغات 

أما جزم الدولة المجيبة علي األدعاء بعدم استنفاذ المعالجات المحلية، فسيتم إذًا  (21)
لمعالجة يجب أن يكون مؤكدًا بصفة كافية النظر إليه في ضوء ذلك. أن وجود ا

ذا فشلت في ذلك،  نما من خالل الممارسة، وا  ليس فقط علي المستوي النظري وا 
ستفتقر إلي التوفر والفاعلية المطلوبتين. وفي القضية الحالية، ذكر الشاكي أن 
غازي سليمان ال يستطيع اللجوء إلي القضاء السوداني بسبب الخوف العام علي 

 . حياته
( من الميثاق 1) 12وفي سبيل استنفاذ المعالجات المحلية في إطار روح المادة  (22)

يحتاج اإلنسان إلي الوصول إلي تلك المعالجات ، ولكن إذا كان السيد سليمان 
مهددًا ومضايقًا ومسجونا باستمرار، فإنه بالطبع لن يستطيع الوصول إلي 

 معالجات غير متوفرة له.  المعالجات المحلية، ويمكن اعتبار تلك ال
أدخل جانبا غير موفق لعدم وجود  0222إن قانون األمن الوطني لعام  (22)

المعالجات عندما نص علي )لم يتم النص علي أي عمل قانوني أو استئناف ضد 
أي مقرر اتخذ بموجب هذا القانون(. وهذا يجعل اإلجراء ، وبوضوح ، أقل حماية 

 للضحية.  
ستئناف يقع في إطار حق االستماع لقضية الشخص حسبما هو إن حق اال (21)

من الميثاق . وكذلك فإن حق االستئناف هو أمر  1منصوص عليه في المادة 
( من 1) 12حاسم لإلبقاء بمتطلبات استنفاذ المعالجات المحلية بموجب المادة 

 الميثاق.   
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بسبب حالة الطوارئ يجب مالحظة أن التطبيق الحالي للقانون قد تم تصحيبه  (22)
السائدة في البالد في تلك الفترة . فقد وجد الشاكون صعوبة في الحصول علي 
العدل واستنفاذ المعالجات المحلية بسبب الوضع السياسي للبالد. وفي هذه الحالة 
)من المعقول االفتراض بأن ليس فقط إجراء المعالجات المحلية سيطول بصورة 

نما االفت راض بأنه أيضًا لن يؤدي إلي نتائج )أنظر إلي البالغ غير مالئمة ، وا 
 منظمة الحريات المدنية ضد نيجيريا(. 012/22رقم 

 
 وبناء علي األسباب اآلنفة الذكر، أعلنت اللجنة األفريقية عن قبول البالغ.  (21)
 وتود اللجنة األفريقية أن تقر بالمعلومات التى أوردتها إلي علمها الدولة المجيبة (21)

علي األدعاء والتى أشارت إلي التطورات التى أحدثتها حكومة السودان في مجال 
اإلصالحات الدستورية لضمان الحريات المدنية لمواطنيها وللنظام القضائي 
بالبالد. وتأمل اللجنة األفريقية أنه وبهذه التغييرات، سيكون النظام القضائي قادرًا 

متعلقة بالتجاوزات في مجال حقوق علي التعامل السريع مع الموضوعات ال
 اإلنسان. 

 الوقائع:
من الميثاق علي أنه )يجب أن يكون ألي فرد الحق في تلقي  2تنص المادة  (22)

المعلومات، ويجب أن يكون ألي فرد الحق في التعبير عن آرائه ونشرها في 
 إطار القانون(.

لتعبير والمعلومات كحق إنساني وتؤكد اللجنة األفريقية )األهمية الجوهرية لحرية ا (21)
للفرد، باعتبارها حجر الزاوية للديمقراطية وكوسائل لتأمين احترام كل حقوق 

 وحريات اإلنسان(.
)تعكس حقيقة أن حرية التعبير هي  2وتدرك اللجنة األفريقية أيضًا أن المادة رقم  (20)

مشاركته حق إنساني أساسي وحيوي للتطور الشخصي للفرد( ووعيه السياسي و 
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و  021/22، 011/22/011/22في إدارة الشئون العامة في بلده( )البالغات 
 ، ميديا أجندا ومشروع الحقوق الدستورية ضد نيجيريا(.011/22

 
وأدعي البالغ أن السيد غازي سليمان اعتقل ، واحتجز وأسيئت معاملته وعوقب  (21)

ه النشاطات من الحديث علي ترويجه لحقوق اإلنسان وتشجيعه عليها. وتتكون هذ
علنًا حول انتهاكات حقوق اإلنسان وتشجيع الحكومة علي احترام حقوق اإلنسان، 
والتشجيع علي الديمقراطية في خطبة ومقابالته العامة، ومناقشة الديمقراطية 
نما تم  وحقوق اإلنسان مع اآلخرين. إن هذه النشاطات لم تمارس في السر وا 

 السيد غازي سليمان لعدة سنوات. القيام بها علنًا بواسطة 
تم األدعاء بأن السيد غازي سليمان كان يمارس حقه اإلنساني في حرية التعبير  (22)

للدفاع عن حقوق اإلنسان والديمقراطية في السودان وتم إيقافه، أو أنه كان يتأمل 
 ممارسة حقوق اإلنسان لألسباب نفسها أال أنه منع من ممارسة هذه الحقوق.  

للجنة األفريقية، لم يحتج ممثل الدولة المجيبة علي  11وأثناء الدورة العادية رقم  (22)
اإلدعاء ، علي الوقائع التى أوردها الشاكي . ومع ذلك ، ذكر أن دستور السودان 

( وحق حرية التعبير )المادة 12يضمن حق حرية الحركة )المادة  0221لعام 
( ولم يتقدم بأي دفاع حول االدعاءات 12( وحق الحرية النقابية )المادة 11

خافة السيد غازي سليمان.   الخاصة باعتقاالت واحتجازات وا 
لم تقدم الدولة المجيبة علي اإلدعاء حججًا حول الوقائع المتعلقة بهذا البالغ.  (21)

وفي ضوء ما سبق ذكره ستؤسس اللجنة األفريقية حجتها علي العناصر التى 
 ل الدولة في تقديم حجج الوقائع. قدمها الشاكي وتدين فش

وبتطبيق القرار حول حق الحرية النقابية، الحظت اللجنة األفريقية أنه يتوجب  (22)
علي الحكومات أن تنص بصورة خاصة علي أنها ) وبتنظيمها الستخدام هذا 
الحق( يجب علي السلطات المختصة أن ال تسن أحكامًا جديدة من شأنها أن 
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الحرية النقابية وأن يكون تنظيم ممارسة حق الحرية النقابية  تحد من ممارسة حق
متناسقًا مع التزامات الدولة بموجب الميثاق األفريقي حول حقوق اإلنسان 
والشعوب. أن حديث السيد غازي سليمان هو جزء فريد ومهم من النقاش السياسي 

 في بالده.  
فريقية يجب أن تستلهم القانون من الميثاق علي أن اللجنة األ 21وتنص المادة  (21)

 الدولي فيما يتعلق بحقوق اإلنسان والشعوب.
وتقر المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بأن )إن حرية النقاش السياسي هي لب  (21)

 مفهوم المجتمع الديمقراطي(.  
وتؤكد وجهات نظر اللجنة األفريقية وجهات نظر المحكمة األمريكية لحقوق  (22)

لتى تشير إلي )أن حرية التعبير تمثل حجر الزاوية الذي يقوم عليه اإلنسان ا
وجود المجتمع. وهي ال غني عنها لتكوين الرأي العام. وهي شرط الزم لتطور 
األحزاب السياسية، والنقابات والمجتمعات العلمية والثقافية وبصفة عامة، أولئك 

ختصار، الوسائل التى الذين يرغبون في التأثير علي الجمهور. وهي تمثل ، با
تمكن المجتمع، عندما يمارس خياراته، أن يكون ملمًا بالمعلومات بصورة كافية. 
وبالتالي يمكن القول أن المجتمع الذي ال يملك المعلومات الكافية ليس هو 

 المجتمع الحر حقًا . 
ن مسوق وتشير المحكمة األمريكية إلي )عندما يتم الحد من حرية التعبير للفرد دو  (11)

نما يطال حق كل اآلخرين  قانوني ، فإن االنتهاك ال يطال حق ذلك الفرد فقط، وا 
في )تلقي( المعلومات واألفكار . ويكون األمر خطيرًا بصورة خاصة عندما تكون 
المعلومات التى منعت عن اآلخرين، تتعلق بحقوق اإلنسان المحمية في الميثاق 

 تقال غازي سليمان داخلها. األفريقي، مثلما فعلت كل جهة تم اع
إن االتهامات الموجهة ضد السيد غازي سليمان من قبل حكومة السودان تشير  (10)

 إلي أن الحكومة تعتقد أن حديثه يهدد األمن الوطني والنظام العام.  
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وألن حديث السيد سليمان كان موجهًا نحو ترقية وحماية حقوق اإلنسان )فهو  (11)
 ويستحق الحماية الخاصة(.قيمة خاصة للمجتمع 

إن اللجنة األفريقية بتنفيذها بدورها المهم في تطوير الديمقراطية في القارة، يجب  (12)
عليها أن تري وجوب حماية الحديث الذي يساهم في النقاش السياسي وهناك 
تحديات لحرية التعبير بالنسبة لغازي سليمان من جانب حكومة السودان وانتهاك 

من الميثاق األفريقي . وعمومًا فإن  2ة التعبير بموجب المادة لحقه في حري
من  2إدعاءات االعتقاالت ، واالحتجازات والتهديدات تشكل أيضا انتهاكًا للمادة 

 الميثاق. 
من الميثاق علي أنه )يجب أن يكون لكل فرد الحق في الحرية  01وتنص المادة  (12)

 النقابية شريطة االلتزام بالقانون(.  
من الميثاق فتشير إلي أنه )يجب أن يكون لكل شخص الحق في  00أما المادة  (11)

التجمع بحرية مع آخرين . ويجب أن تكون ممارسة هذا الحق خاضعة فقط للقيود 
الضرورية المنصوص عليها في القانون، خاصة تلك التى سنت لمصلحة األمن 

 الوطني وحقوق وحريات اآلخرين(.   
السيد غازي سليمان من التجمع مع آخرين لمناقشة حقوق اإلنسان،  أنه وبمنع (12)

وعقابه علي ذلك، انتهكت الدولة المجيبة علي اإلدعاء حقوق السيد غازي سليمان 
و  01اإلنسانية في الحرية النقابية وحرية التجمع وهي حريات محمية بالمادتين 

 من الميثاق األفريقي. 00
من الميثاق والذي يقرأ حسب الفقرة  01بالمادة إن حق حريــة الحركة مضمون  (11)

( ذات الصلة علي النحو اآلتي : )يجب أن يكون لكل فرد حق حرية الحركة 00)
 واإلقامة داخل حدود الدولة شريطة االلتزام بالقانون(. 

أدعي البالغ أن بعض مسئولي األمن الذين منعوا غازي سليمان من السفر إلي  (11)
 تقال في حالة قيامه بالرحلة. سنار هددوه باالع
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أشار الشاكي إلي أن غازي سليمان أعتقل وأطلق سراحه بعد أن أدين وعوقب  (12)
وسجن . وقبل إطالق سراحه ، طلب منه التوقيع علي إقرار يحد من حريته 

 المستقبلية أال أنه رفض التوقيع عليه.
زي سليمان لم يمنع أبدًا دفعت الدولة المجيبة علي اإلدعاء بحجة أن السيد غا (21)

من تقديم محاضرات حول حقوق اإلنسان.  وأشارت إلي أن السيد غازي سليمان 
حر في السفر وهو شارك بالفعل في مؤتمر حقوق اإلنسان الذي انعقد بميالنو، 
في إيطاليا دون أي تدخل من السلطات. وأضافت الدولة المجيبة علي اإلدعاء 

ة الناس داخل األراضي الوطنية، وذلك يتماشي مع أنه ال توجد رقابة علي حرك
 من الميثاق األفريقي حول حقوق اإلنسان والشعوب. 01المادة 

إن السيد غازي سليمان كان يعمل لترقية حماية حقوق اإلنسان في بلده ،  (20)
السودان، وهذا لم يشر إليه فقط سجله الطويل في الدفاع عن حقوق اإلنسان 

نما أشارت إليه أيضا األحداث التى أحاطت بالوقت الذي جري فيه كل اعتقال  وا 
من االعتقاالت أو عمل من أعمال المالحقة. وتعلقت هذه األحداث دائمًا بأعمال 

 أو تصريحات أدلي بها دعمًا لحقوق اإلنسان.
إن مثل هذه األعمال والتعبيرات هي ضمن أهم ممارسات حقوق اإلنسان ومن  (21)

أن تحظي بالحماية الكاملة التى ال تسمح للدولة بتعليق هذه هذا المنظور يجب 
الحقوق ألسباب تافهة وبطريقة غير مالئمة بالتداخل مع ممارسة هذه الحقوق 

 اإلنسانية الجوهرية. 
لقد ثبت عدم مالئمة اإلجراءات التى اتخذتها حكومة السودان ضد السيد غازي  (22)

ح السيد غازي سليمان وسائل تعبير بديلة سليمان من خالل عدم قيام الحكومة بمن
للتعبير من خاللها عن دعمه لحقوق اإلنسان في كل مرحلة. وبداًل من ذلك 
قامت الدولة المجيبة علي اإلدعاء أما بمنع السيد غازي سليمان من ممارسة 
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حقوقه اإلنسانية عن طريق التهديدات، أو معاقبته في محكمة إيجازيه، دون 
 أعماله في مجال حماية حقوق اإلنسان والترويج لها.     النظر إلي قيمة

إن قيام الحكومة السودانية بمنع السيد غازي سليمان من السفر إلي سنار ، والتى  (22)
تقع في والية النيل األزرق ، وهي جزء من البالد التى تقع تحت سيطرتها، ومن 

ا تكون قد انتهكت الحديث إلي مجموعة من المدافعين عن حقوق اإلنسان فإنه
 01حق غازي سليمان في حرية الحركة داخل بالده. وهذا يمثل انتهاكًا للمادة 

 من الميثاق. 
إن الحقيقة التى مفادها أن السيد غازي سليمان يدعو إلي استخدام وسائل سلمية  (21)

وأن دعوته لم تتسبب أبدًا في اضطراب مدني، تمثل دلياًل إضافيًا علي أن 
ثار الشكوي التى قامت بها الدولة المجيبة علي اإلدعاء لم تكن األعمال م

مناسبة وال ضرورية للوصول إلي أي هدف مشروع. يضاف إلي ذلك أن 
األعمال التى قامت بها حكومة السودان لم تمنع السيد غازي سليمان من ممارسة 

نما لهذه األعمال أثر مثبط للهمم بصورة كبيرة ع لي حقوقه المدنية فقط، وا 
 اآلخرين الذين ربما يساهمون في ترقية وحماية حقوق اإلنسان في السودان. 

ولألسباب المذكورة آنفًا ، ال يمكن تبرير التدخل في حقوق غازي سليمان  (22)
الخاصة بحرية التعبير والحرية النقابية وحرية التجمع. وبناء علي ذلك فإن اللجنة 

 األفريقية . 
من الميثاق األفريقي  01،  00،  01،  2،  2مواد تجد السودان منتهكًا لل -

 لحقوق اإلنسان والشعوب. 
تطلب من حكومة السودان تعديل القوانين القائمة بحكم قانون حماية حقوق  -

 اإلنسان في التعبير والتجمع ، والحق النقابي وحق التحرك. 

 12لي إ 01بنيامي ، النيجر، في الفترة من  22صدر في الدورة العادية رقم 
 .  1112مايو 
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 كيرنس فرانسيس دوبلر ضد السودان 122/1111
 

 المقرر: 
 
 شروا ، عضو اللجنة    11الدورة رقم  -
 ،،        ،،     ،،    11الدورة رقم  -
 ،،        ،،     ،،    12الدورة رقم  -
 ،،        ،،     ،،    21الدورة رقم  -
 ،     ،،،،        ،    20الدورة رقم  -
 ،،        ،،     ،،    21الدورة رقم  -
 ،،        ،،     ،،    22الدورة رقم  -
 

 ملخص الوقائع:
، قام طالب رابطة أبناء النوبة 0222يونيو  02يدعي الشاكي أنه وفي يوم  (0)

بالجامعة األهلية بتنظيم رحلة إلي بري ، بالخرطوم علي ضفاف النهر. وعلي 
قانون ال يشترط أذنا لمثل هذه الرحلة فكر الطالب في الحصول الرغم من أن ال

 علي أذن وحصلوا عليه من السلطات المحلية.
وبعد ساعات من بداية الرحلة ، اقترب حراس األمن والشرطة من الطالب  (1)

وضربوا بعضا منهم واعتقلوا البعض األخر. وأدعوا أن الطالب انتهكوا النظام 
ألنهم لم يرتدوا مالبس  0220من قانون الجنايات لعام  011 العام وخالفوا المادة

 الئقة أو تعرفوا بطريقة اعتبرت غير أخالقية .
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( وأكد الشاكي أن األعمال التى تشكل هذه تكونت من تقبيل البنات المخالفات وارتداء 2)
البنطال )البنطلون( والرقص مع الرجال وخلف األرجل مع الرجال والجولس مع 

 والجلوس والحديث مع الصبيان. الصبيان
 والطالب الثمانية الذين تم اعتقالهم هم : (2)

حنان سيد أحمد عثمان، سحر إبراهيم خيري إبراهيم، منال محمد أحمد عثمان،  
أميمة حصن عثمان ، رحاب حسن عبد المجيد ، هدي محمد بخاري ، نهي علي 

 خليفة ونفيسة فرح عوض.
الطالب الذين وردت اسماؤهم في الفقرة أعاله  أدين 0222يونيو  02وفي  (1)

وحوكموا بالغرامة والجلد . والعقاب المذكور تم تنفيذه بإشراف المحكمة. أن هذا 
 النوع من العقاب منتشر في السودان.

أدعي الشاكي أن العقاب الذي حدد غير مناسب أطالقا، إذ أن األعمال التى  (2)
صغيرة، ال تستحق عادة مثل هذه عوقب الطالب من أجلها هي مخالفات 

العقوبات. وعليه فإن العقوبات التى تم إجراؤها تمثل عقابًا قاسيًا وغير إنساني 
 ومهين.

 ال يوجد سجل مكتوب للوقائع علي المستوي العلني . (1)
وأشار الشاكي ، حول موضوع استنفاذ المعالجات المحلية ، إلي أنه وطالما تم  (1)

 معالجات المحلية لن تكون فاعلة.تنفيذ الحكم فإن ال
 
 
 
 
 

 الشكوي:
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 من الميثاق.  1أدعت الشكوي انتهاك المادة  (2)
 

 اإلجراءات:
 . 1111مارس  01تم تلقي الشكوي بأمانة اللجنة األفريقية في  (01)
في  1111مايو  01إبريل إلي  11التى انعقدت من  11وفي الدورة العادية رقم  (00)

الجزائر، استمعت اللجنة إلي عروض شفاهية من األطراف، الجزائر العاصمة، ب
وقررت أخذ العلم بالبالغ ودعمه بكل البالغات األخرى ضد جمهورية السودان. 
وبعد ذلك طلبت اللجنة األفريقية من األطراف مخاطبتها حول موضوع استنفاذ 

 المعالجات المحلية. 
 .   1111يونيو  21وتم نقل القرار أعاله لألطراف في  (01)
نوفمبر  2أكتوبر إلي  12التى انعقدت في الفترة من  11وفي دورتها العادية رقم  (02)

في كوتونو ببنين، قررت اللجنة األفريقية تأجيل النظر في هذا البالغ  1111
وطلبت من األمانة بإدراج العروض الشفاهية للدولة  12حتى الدورة العادية رقم 

لتمكين اللجنة األفريقية من اتخاذ قرار معقول حول المجيبة علي اإلدعاء وذلك 
 القبول. 

مايو بطرابلس،  1إبريل حتى  12التى انعقدت من  12وفي الدورة العادية رقم  (02)
ليبيا قام ممثلوا الدولة المجيبة علي اإلدعاء والذين حضروا الدورة ، باخطار 

كيرتس دويلر  122و  /121اللجنة األفريقية بأنهم ليسوا علي علم بالبالغين 
ضد السودان . وأثناء الدورة زودت األمانة ممثلي الدولة المجيبة علي اإلدعاء 
بنسخ من البالغات المذكورة . وقررت اللجنة األفريقية تأجيل النظر في هذه 

 البالغات حتى الدورة القادمة.
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ار اللجنة أطلعت أمانة اللجنة األفريقية األطراف علي قر  1110يونيو  02في  (01)
األفريقية وطلبت من الدولة المجيبة علي االدعاء إرسال ردود مكتوبة خالل 

 شهرين من تاريخ األخطار بالقرار.
في  1110أكتوبر  11إلي  02التي انعقدت من  21خالل الدورة العادية رقم  (02)

بانجول ـ بجامبيا ، استمعت اللجنة األفريقية إلي العروض الشفاهية لألطراف 
ما يتعلق بهذا األمر. وعقب نقاش مفصل، الحظت اللجنة األفريقية أن الدولة في

المجيبة علي اإلدعاء لم ترد علي الموضوعات التى أثارها الشاكي. وعليه ، 
في  20قررت اللجنة األفريقية تأجيل النظر في هذه العروض حتى الجلسة رقم 

ة علي اإلدعاء ، ردًا انتظار استالم عروض مكتوبة مفصلة من الدولة المجيب
 علي ما تقدم به الشاكي. 

بإخطار األطراف بقرار اللجنة  1111نوفمبر  01قامت أمانة اللجنة األفريقية في  (01)
وطلبت من الدولة المجيبة علي اإلدعاء إرسال عروضها كتابة خالل شهرين من 

 تاريخ األخطار بالقرار. 
 1111مايو  02إلي  1عقدت في الفترة من والتى ان 20ومن دورتها العادية رقم  (01)

في برتيوريا، بجنوب إفريقيا، استمعت اللجنة األفريقية إلي عروض من الطرفين 
 واعتبرت الدعوي مقبولة.

، تم إطالع الدولة المجيبة علي اإلدعاء ، والشاكين علي  1111مايو  12في  (02)
 قرار اللجنة األفريقية.

قدم ممثل الدولة المجيبة علي اإلدعاء عروضًا  21 وفي الجلسة العادية رقم (11)
شفاهية ومكتوبة طالبًا من اللجنة األفريقية مراجعة القرار الخاص بقبول البالغات 
التى قدمها الشاكي ضد حكومة السودان. وأخطرت اللجنة األفريقية الدولة 
 المجيبة علي اإلدعاء بأن موضوع قبول البالغات قد حسم وأنه يتوجب علي

 الدولة المجيبة علي اإلدعاء تقديم حجمها حول أساس الدعوي. 
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بنيامي ، بالنيجر ، نظرت اللجنة األفريقية في هذه  22وفي دورتها العادية رقم  (10)
 الدعوي وقررت أن تتخذ قرارها حول جوهر الدعوي .   

 
 القبول القانوني:

نسان والشعوب التى ( علي أن )الدعاوي المتعلقة بحقوق اإل1) 12تنفي المادة  (11)
 تستلمها اللجنة األفريقية، يجب أن ينظر فيها .

أرسلت بعد استنفاد المعالجات المحلية، إذا كانت هناك معالجات محلية، أاّل إذا  
 كان واضحًا أن هذا األجل تم تمديده بصورة غير سليمة". 

قوبات قد جري إدعي الشاكي أنه ال توجد معالجات محلية فاعلة باعتبار أن الع (12)
تنفيذها فورًا بعد صدور الحكم من محكمة الدرجة األولي . ونتيجة لذلك ، أصبح 
حق االستئناف وهميًا وغير فاعل للحيلولة دون العقاب القاسي والمهين الذي 
تعرض له مقدمو العريضة ودفع الشاكي بأن المعالجة التى ليس لها أفق نجاح 

أن القانون الجنائي في السودان تم تطبيقه بقوة ال تمثل معالجة فاعلة وأشار إلي 
 في حاالت عديدة ولذلك ال يوجد أفق معقول للنجاح في إعالن بطالنه.  

وأضاف بأنه تم رفض منح التأشيرة للمثل القانوني للضحايا. وبعد الفشل في  (12)
تأمين ذلك منح الضحايا جلسة عادلة مثلهم فيها محاموهم بالنسبة لألمور التى 
تتعلق بحقوق اإلنسان بموجب الميثاق، فقد منعت الحكومة الضحايا من حقهم 

 في المعالجات المحلية. 
أدعت الدولة المجيبة علي اإلدعاء أن محامي المتهمين لم يقدموا أي استئناف  (11)

ضد حكم محكمة النقض ، وبعد انقضاء الفترة المنصوص عليها لتقديم 
ح الحكم نهائيًا . وكان للمدعي عليهم إمكانية االستئناف للمحكمة العليا أصب

من  011االستئناف ضد حكم محكمة النقض للمحكمة العليا طالما أن المادة 
 تعطيهم هذا الحق.  0220اإلجراءات الجنائية لعام 
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تعتقد الدولة المجيبة علي اإلدعاء أن الحالة ال تستحق النظر فيها ودفعت بأن  (12)
ا بأعمال اعتبرت إجرامية بموجب القوانين القائمة ، ومثلوا الطالب المتهمين قامو 

بصورة قانونية أمام المحاكم وتمتعوا بحق الدفاع عنهم بواسطة محامين. وكانت 
لهم فرصة االستئناف الذي مارسوه مرة واحدة ولم يستنفدوا الفرص التى كفلها 

نفاد كل ( من الميثاق إلي متطلب است1) 12القانون لهم. وتشير المادة 
المعالجات المحلية قبل مخاطبة اللجنة األفريقية. وطالب ، بالتالي ، اللجنة 

 األفريقية بإعالن عدم قبول الدعوي.
( من 1)12أنه ومن أجل استنفاد المعالجات المحلية في إطار روح المادة  (11)

الميثاق، يحتاج اإلنسان إلي الوصول إلي هذه المعالجات ، ولكن إذا لم يكن 
 لضحايا تمثيل قانوني فإن الوصول إلي المعالجات المحلية يكون صعبًا . ل

 وبناء علي األسباب آنفة الذكر، تعلن اللجنة األفريقية عن قبول الدعوي .  (11)
 

 األسباب الجوهرية التى تنطوي عليها الدعوي. 
ل فرد من الميثاق األفريقي علي النحو اآلتي "يجب أن يكون لك 1تقرأ المادة  (12)

الحق في أن تحترم كرامته اإلنسانية وكذلك الحق في االعتراف بوضعه القانوني. 
هانة اإلنسان خاصة العبودية وتجارة الرق  ويجب منع كل أشكال استغالل وا 

 والتعذيب والعقاب والمعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة".
لوا وأدينوا بواسطة محكمة من طالب الجامعة األهلية اعتق 1ويدعي الشاكي أن  (21)

النظام العام نتيجة أعمال انتهكت )النظام العام(. وأوضح أنه حكم عليهم جميعًا 
جلده، ونفذ الجلد علي رؤوس األشهاد في  21إلي  11بالغرامة والجلد بين 

الظهر البارز للنساء باستخدام  سلك أو عصا بالستيكية والتى تترك جروحًا 
 دائمة لدي النساء.
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وأوضح أن اآلداة التى استخدمت في تنفيذ العقاب لم تكن نظيفة ولم يحضر أي  (20)
طبيب لإلشراف علي تنفيذ العقاب وعليه كان من الممكن أن يسفر العقاب عن 

 إصابات عديدة للضحايا. 
يدعي الشاكي أن عقوبة الجلد هي عقوبة غير متكافئة ومهينة ألنها تطلب من  (21)

ها في العلن كما تتطلب الحاق األذي البدني وهو شيء البنت الكشف عن ظهر 
مخالف للدرجة العالية من االحترام التى تحظي بها األناث في المجتمع 

 السوداني. 
( دفعت الدولة المجيبة علي اإلدعاء بحجة أن المحكمة رأت أن المتهمين مذنبون 22)

احد منهم أو ألف جنيه سوداني لكل و  11وقررت جلدهم مع دفع غرامة قدرها 
 السجن لمدة شهر. 

أخطرت الدولة المجيبة علي اإلدعاء ، اللجنة األفريقية بأن عقوبات الجلد مبررة  (22)
ألن الموقعين علي العريضة أتوا بأعمال اعتبرت إجرامية وفقًا للقوانين السارية في 

 البالد. 
لسودان حول هناك نزاع قليل أو ربما ال يكون هناك نزاع بين الشاكي وحكومة ا (21)

الوقائع المذكورة أعاله. والنزاع الوحيد الذي نشأ ، يدور حول ما إذا كانت عقوبة 
الجلد التى نفذت مقابل األعمال التى ارتكبت ، انتهكت مبدأ المنع المنصوص 

 باعتبارها عقابًا قاسيًا ، وغير إنساني ومهين ، أم لم تنتهكه.  1عليه في المادة 
نما المعاملة غير من  1إن المادة  (22) الميثاق ال تمنع المعاملة القاسية فقط وا 

اإلنسانية والمهينة أيضًا. وهذا ال يتضمن األعمال التى تسبب المعاناة البدنية أو 
نما تشمل تلك التى تهين أو ترغم الفرد ضد إرادته  النفسية الحادة، فقط، وا 

 وضميره. 
املة غير إنسانية، يعتمد علي ظروف إن اعتبار العمل في األساس عقابًا أو مع (21)

الحالة. لقد أوضحت اللجنة األفريقية أن منع التعذيب والمعاملة أو العقاب 
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القاسي وغير اإلنساني والمهين، يجب أن يترجم علي أوسع نطاق كي يشمل 
 21/111أوسع مجال ممكن من االنتهاكات البدنية والعقلية )أنظر الدعوي 

 (. قوانين هوري ضد نيجيريا
 
من االتفاقية األوروبية  2إن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان وبتطبيقها للمادة  (21)

والتى دخلت U.N.T.S  ،110,102لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، 
، بالنسبة لدعوي تايلور ضد المملكة  0211فبراير  20إلي حيز التنفيذ في 

اثل للعقاب القاسي وغير اإلنساني المتحدة والتى تتعلق بمنع أساسي، مم
من الميثاق أوضحت أنه حتى عقوبات الجلد  1والمهين، أشارت إلي أن المادة 

التى جري تنفيذها تمت سرًا وبتوفير الرقابة الطبية وفي ظروف صحية مشددة، 
كما أنها تمت فقط بعد استنفاد حقوق االستئناف المتعلقة بانتهاك حقوق 

 الضحايا. 
محكمة أن "الطبيعة الخاصة بالعقاب القضائي البدني تتعلق وأوضحت ال

بقيام إنسان بالحاق العنف البدني بإنسان آخر. يضاف إلي ذلك، أنها تؤسس 
للعنف وهو في هذه الحالة عنف مسموح به بواسطة القانون ومأمور به بواسطة 

وعلي السلطة القضائية للدولة ومنفذ من قبل سلطات شرطة البلد . وبالتالي، 
الرغم من أن مقدم الدعوي لم يعاني من أي آثار بدنية حادة أو مستمرة لفترة 
طويلة، إال أن العقاب الذي عومل من خالله علي أساس أنه هدف لنفوذ 
السلطات ، يمثل اعتداًء علي الهدف والذي يمثل واحدًا من األهداف األساسية 

البدني، وال يمكن استبعاد  والمتمثل في حماية كرامة الشخص وتكامله 2للمادة 
 إمكانية أن يكون العقاب قد أدي إلي آثار نفسية سالبة. 
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أدعي الشاكي أن العقاب الذي نفذ كان غير متكافيء باعتبار أن األعمال التى  (22)
عوقب بسببها الطالب هي مخالفات طفيفة وهي ال تستوجب عادة مثل هذا 

 العقاب. 
لقوانين اإلسالمية فإن عقوبة الجلد يمكن تنفيذها في أوضح الشاكي أنه ووفقًا ل (21)

حالة بعض الجرائم الخطيرة. فعلي سبيل المثال يمكن إصدار عقوبة الجلد علي 
الجرائم الحدية ألنها تعتبر جرائم خطيرة مع المتطلبات الصارمة للبرهان والدليل. 

اب علي الحدود وعموما، فإن المخالفات الطفيفة ال يمكن العقاب عليها مثل العق
ألن القرآن لم يمنعها صراحة بعقوبة محددة. أن األعمال التى قام بها الطالب 

 هي أعمال طفيفة خاصة بالصداقة بين األوالد والبنات في حفل. 
ومع ذلك ، تود اللجنة األفريقية أن تؤكد أنها ليست مدعوة لتفسير قوانين الشريعة  (20)

الجنائي للدولة المجيبة علي اإلدعاء. ولم يتم اإلسالمية كما وردت في القانون 
تقديم حجة أمامها كما لم تنظر اللجنة األفريقية في حجج مؤسسة علي قوانين 
الشريعة اإلسالمية. وتشير اللجنة األفريقية هنا إلي أن التحري الذي جري أمامها 
 افتقر إلي تطبيق الميثاق األفريقي في النظام القانوني في دولة عضو في

 الميثاق. 
وليس هناك حق لألفراد وخاصة لحكومة بلد ما ، في تطبيق العنف البدني علي  (21)

األفراد مقابل مخالفات. إن مثل هذا الحق يعد مساويًا لمعاقبة الدولة التى ترعي 
 التعذيب ، بموجب الميثاق وهو مخالف لطبيعة معاهدة حقوق اإلنسان هذه. 

هذه الدعوي لم يقع حولها نزاع من جانب الدولة  إن الحقائق التى وردت في (22)
المجيبة علي اإلدعاء. ففي العروض الشفافية التى قدمت في الدورة العادية رقم 

أكدت الدولة المجيبة ذلك مشيرة إلي أنها تري أنه من األفضل للضحايا أن  22
ات جنائية ينالوا عقوبة الجلد بداًل عن إبقائهم في الحبس بسبب ما قيل إنها مخالف

 ، الشيء الذي يمنعهم فرصة مواصلة حياتهم العادية.



ASSEMBLY/AU/7 (II) 

Page 108 

إن القانون الذي تم بموجبه عقاب الضحايا في هذه الدعوي، تم تطبيقه علي أفراد  (22)
آخرين . واستمر ذلك علي الرغم من أن الحكومة تعي تضاربه الواضح مع 

 قوانين حقوق اإلنسان الدولية. 
 نة األفريقية: ولهذه األسباب ، تري اللج 

من الميثاق األفريقي لحقوق  1انتهاك جمهورية السودان للمادة رقم  -
 اإلنسان والشعوب . 

 وتطلب من حكومة السودان.  -

وفقًا إللتزاماتها بموجب الميثاق  0220أن تعدل فورًا  قانون الجنايات لعام  -
 األفريقي وقوانين حقوق اإلنسان الدولية األخري ذات الصلة.

 قوبة الجلد ، والغاء ع -

 واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتعويض الضحايا.  -

 
 

 12إلي  01بنيامي، النيجر في الفترة من  22صدر في الدورة العادية إل 
 . 1112مايو 
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120/1110 
 

 بيروهت وموور ضد جامبيا
 

 المقرر:
 
 عضو اللجنة شيفوفيرا،     12الدورة إل   -
-  ،،     ،،21       ،،        ،،      ،، 
-  ،،    ،،20      ،،       ،،        ،، 
-  ،،    ،،21      ،،       ،،       ،، 
-  ،،    ،،22      ،،       ،،       ،، 
 

 ملخص الوقائع:
 
إن المشتكين هم مدافعون عن الصـحة العقليـة ورفعـوا الـدعوي نيابـة عـن المرضـي  (0)

دة طـب نفسـي بمستشــفي فكتوريـا الملكـي ومرضــي المحتجـزين فـي كمبـاال وهــي وحـ
الصــــحة النفســــية الحــــاليين وفــــي المســــتقبل والــــذين يــــتم احتجــــازهم بموجــــب قــــوانين 

 الصحة العقلية الخاصة بجمهورية جامبيا.
 .  1110مارس  1أرسلت الشكوي بالفاكس وتسلمتها األمانة في  (1)
ية في جامبيا قد تجاوزه أدعي الشاكون أن التشريع الذي يحكم الصحة العقل (2)

 الزمن.
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تم اإلدعاء بأنـه وقـع قـانون احتجـاز مختلـي العقـل )وهـو األداة الرئيسـية التـى تحكـم  (2)
الصحة العقلية( ال يوجد تعريف لمن هو المجنـون، وأنـه ال توجـد أحكـام ومتطلبـات 

 تمثل ضمانات أثناء التشخيص والشهادة واالحتجاز بالنسبة للمريض. 
لـــك أدعـــي الشـــاكون أن هنـــاك إزدحامـــًا فـــي وحـــدة الطـــب وباإلضـــافة إلـــي ذ (1)

النفســــي، وال يوجــــد مــــا يتطلــــب الموافقــــة علــــي تلقــــي العــــالج أو المراجعــــة 
 الالحقة للعالج. 

أوضح الشاكون أيضا أنـه ال يوجـد فحـص مسـتقل لـإلدارة ولظـروف الحيـاة  (2)
 داخل الوحدة نفسها. 

دة الطــــب اشــــتكي الشــــاكون أيضــــًا مــــن أن المرضــــي المحتجــــزين فــــي وحــــ (1)
 النفسي ال يحق لهم حتى التصويت. 

أخطر الشاكون اللجنة األفريقية أنه ال توجد أحكـام للمسـاعدة القانونيـة كمـا  (1)
أن القــانون لــم يــوفر للمــريض حكمــًا يمكنــه مــن البحــث عــن تعــويض فــي 

 حالة انتهاك حقوقه/حقوقها الشكوي.

 02( ثـم 0) 02( و )ج( ، 0) 1، 1، 2،  1أدعي الشـاكون انتهـاك المـواد  (2)
 ( من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب. 2) 01و 

 اإلجراءات:
قــــدمت الســــيدة إتــــش بيروهيــــت والســــيد بــــي مــــوور الــــدعوي وتــــم اســــتالمها  (01)

 .1110مارس  1باألمانة في 
كتبــت األمانــة للشــاكي تطلــب مــنهم تقــديم أســماء  1110مــارس  02فــي  (00)

 األشخاص الذين رفعوا الدعوة إنابة عنهم. 

ــــي  (01) ــــذين يعمــــل  1110إبريــــل  2تســــلمت األمانــــة ف أســــماء األشــــخاص ال
ــــن بوضــــوح أن هــــؤالء األشــــخاص ال  ــــة عــــنهم وأعل بيروهــــت ومــــوور نياب

 يودون أن يتم اإلعالن عن أسمائهم. 
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 12التــى انعقــدت مــن  12بحثــت اللجنــة األفريقيــة فــي دورتهــا العاديــة إل  (02)
عــن االســتمرار فــي  مــايو بطــرابلس ، ليبيــا الشــكوي وأعلنــت 1إبريــل إلــي 

 متابعة القضية. 

نقلــت األمانــة القــرار أعــاله لألطــراف وطلبــت مــن  1110مــايو  12وفــي  (02)
مــن  12األطــراف تزويــدها بمعلومــات إضــافية بشــأن القبــول وفقــًا للمــادة 

الميثـــــاق األفريقـــــي وأرســـــلت نســـــخة مـــــن الشـــــكوي للدولـــــة المجيبـــــة علـــــي 
 2ة لألمانــة خـــالل اإلدعــاء وطلــب مــن األطــراف رفــع عروضــهم الكتابيــ

 أشهر من تاريخ األخطار بالقرار. 

ـــة ال  (01) ـــدورة العادي ـــا فـــي  21وخـــالل ال ـــانجول ، جامبي التـــى انعقـــدت فـــي ب
، نظــــرت اللجنــــة األفريقيــــة فــــي  1110أكتــــوبر  11إلــــي  02الفتــــرة مــــن 

الشكوي ووجه مقرر الـدعوي أسـئلة لممثـل الدولـة المجيبـة علـي اإلدعـاء. 
وضــع يمكنــه مــن تقــديم ردود مقنعــة علــي  وأوضــح الممثــل أنــه لــيس فــي

األســئلة التــى طرحــت فــي ذلــك الوقــت ولكنــه وعــد بفعــل ذلــك مباشــرة بعــد 
. وقـــررت اللجنـــة تأجيـــل النظـــر فـــي الـــدعوي حتـــى الـــدورة  21الـــدورة إل 
 في انتظار تسلم عروض الدولة المجيبة علي اإلدعاء. 20العادية إل 

شـاكين تخطـرهم بـالقرار الـذي كتبت األمانـة إلـي ال 1110نوفمبر  2وفي  (02)
وأرســـــلت لهـــــا نســـــخ مـــــن  20اتخذتـــــه اللجنـــــة األفريقيـــــة فـــــي دورتهـــــا إل 

. كذلك تـم تـذكير  1110العروض التى تم استالمها باألمانة في أكتوبر 
الشــــاكين بإرســــال عــــروض شــــاملة بشــــأن مســــألة قبــــول الشــــكوي خــــالل 

 شهرين. 

ة شـفافية إلـي الدولـة بإرسال مذكر  1110نوفمبر  2كذلك قامت األمانة في  (01)
المجيبـــة علـــي اإلدعـــاء مخطـــرة أياهـــا بقـــرار اللجنـــة األفريقيـــة ومـــذكرة لهـــا 
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بتزويد اللجنة األفريقية بأجابات علي األسئلة التي أثارتهـا اللجنـة األفريقيـة 
 وذلك في خالل شهرين.  120في اجتماعها إل 

ــ (01) ة المجيبــة ذكــرت اللجنــة األفريقيــة فــي عــدة مناســبات المحــامي العــام للدول
علي اإلدعـاء، عـن طريـق الهـاتف وكـذلك كتابـة بالتأكـد مـن أن عروضـهم 

 المكتوبة حول هذا األمر قد أرسلت إلي األمانة .

التـــي انعقـــدت ببريتوريـــا ، جنـــوب أفريقيـــا فـــي  20وفـــي الـــدورة العاديـــة رقـــم  (02)
، نظــرت اللجنــة األفريقيــة فــي الــدعوي  1111مــايو  02إلــي  1الفتــرة مــن 
 مقبولة. واعتبرتها 

، بقـرار اللجنـة األفريقيـة  1111مـايو  12أخطرت األمانـة األطـراف ، مـن   (11)
 2وطلبــت مــنهم نقــل عروضــهم المكتوبــة حــول القبــول إلــي األمانــة خــالل 

 أشهر . 

أكتــوبر فــي  12إلــي  01التــى انعقــدت مــن  21وفــي دورتهــا العاديــة إل  (10)
الــدعوي حــول  بـانجول بجامبيــا، قـررت اللجنــة األفريقيــة تأجيـل النظــر فـي

 جوهر اإلدعاء وأخطرت األطراف بناء علي ذلك.

 21تــم تــذكير الدولــة المجيبــة علــي اإلدعــاء ، وعبــر مــذكرة شــفاهية فــي  (11)
، بإرسال عروضها علي جوهر اإلدعاء إلي أمانة اللجنـة  1111أكتوبر 

 األفريقية خالل فترة شهرين. 

مايو  12إلي  01التى انعقدت في الفترة من  22وفي دورتها العادية إل  (12)
ـــك الـــدعوي وقـــررت أن تتخـــذ  1112 ـــة تل ـــامي، النيجـــر، نظـــرت اللجن بني

 قرارها حول األسباب الجوهرية التى تنطلي عليها الدعوة. 

 القبول القانوني:
من الميثاق األفريقي قبول الدعاوي التـى رفعـت لالتحـاد  12تحكم المادة  (12)

( التى 1) 12قي والمادة من الميثاق األفري 11األفريقي تمشيًا مع المادة 
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تقتضــي اســتنفاد المعالجــات المحليــة، هــي وحــدها التــى تحــول مــن عمليــة 
( من الميثـاق األفريقـي 1) 12تدقيق النظر أمرًا ضروريًا . وتشير المادة 

 إلي )أن الدعاوي التى تتسلمها اللجنة األفريقية يجب النظر فيها إذا :
حليــة، إذا كانــت هنــاك معالجــات  "تــم إرســالها بعــد اســتنفاد المعالجــات الم

محليــة ، أاًل إذا كــان واضــحًا أن هــذا اإلجــراء قــد تــم تمديــده بطريقــة غيــر 
 سليمة.

ــــة كشــــرط لتقــــديم  (11) ــــب اســــتنفاد المعالجــــات المحلي ــــى تتطل إن القاعــــدة الت
الشــكوي أمــام اللجنــة األفريقيــة قــائم علــي مبــدأ أنــه يجــب أن تتــاح للدولــة 

إلعــادة  إصــالح الخطــأ الــذي يــدعي أن المجيبــة علــي اإلدعــاء الفرصــة 
الفرد قد أصيب به، وذلك من خـالل وسـائلها الخاصـة فـي إطـار نظامهـا 

 القانون المحلي. 
ذكر الشاكون أنهم لم يستطيعوا استنفاد المعالجات المحلية ألنـه ال توجـد  (12)

أحكــــام فــــي القــــوانين الوطنيــــة لجامبيــــا تمكــــن الشــــاكين مــــن البحــــث عــــن 
 نتهاك.معالجات عند حدوث ا

ّسلمت الدولـة المجيبـة علـي اإلدعـاء بـأن فـائض احتجـاز المختلـين عقليـًا  (11)
ال يحتوي علي أي أحكـام للمراجعـة واالسـتئناف إزاء أمـر احتجـاز أو أي 
معالجــــة لالحتجــــاز الــــذي يــــتم عــــن طريــــق الخطــــأ أو نتيجــــة للتشــــخيص 
الخــاطيء أو المعالجــة الخاطئــة كــذلك ال يملــك المرضــي الحــق القــانوني 

تحـــدي الشـــهادتين الطبيتـــين المنفصـــلتين، واللتـــين تشـــكالن األســـاس  فـــي
 القانوني الحتجازهم .

ـــي اإلدعـــاء بأنـــه ومـــن خـــالل الممارســـة ، لخطـــر  (11) ـــة عل ـــة المجيب ردت الدول
المرضي الذين وجد لديهم اختالل عقلي بـأن لهـم الحـق فـي طلـب مراجعـة 

أن هنـــاك  لتقيـــيم حـــالتهم، وباإلضـــافة إلـــي ذلـــك أوضـــحت الدولـــة المجيبـــة
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أحكامًا قانونية أو إجـراءات داخـل جامبيـا كـان يمكـن لمثـل هـذه المجموعـة 
)د( مـــن  1المعرضـــة للخطـــر، اســـتخدامها لحمايـــة نفســـها. وتعتـــرف الفقـــرة 

دستور جامبيا . وهكذا تدفع الدولـة المجيبـة علـي اإلدعـاء بأنـه كـان بوسـع 
غيـر وجـه الشاكين البحث عـن معالجـات بالقيـام بعمـل طعـن ضـد السـجن ب

حق أو األهمال عندما يحدث خطأ في تشخيص المرضي المحتجزين فـي 
 وحدة الطب النفسي بجامبيا . 

ثــــم ذكــــرت الدولـــــة المجيبــــة علــــي اإلدعـــــاء أن المرضــــي المحتجـــــزين   (12)
بموجب قانون احتجاز مختلي العقل لديهم كل الحق في تحـدي القـانون 

ـــك الفـــائض فـــي محكمـــة دســـتورية واإلدعـــاء بـــأن احتجـــازهم بموجـــب  ذل
يحرمهم مـن حقهـم فـي حريـة الحركـة والحـق النقـابي كمـا هـو منصـوص 

 عليه في دستور جامبيا. 

إن المخاوف التى عبر عنهـا فـي هـذه الـدعوي تتمثـل فـي أنـه ال توجـد  (21)
فــــي جامبيــــا إجــــراءات اســــتئناف أو مراجعــــة فــــي مواجهــــة التحديــــد أو 

لنســبة للمرضــي الشــهادة فيمــا يتعلــق بالحالــة العقليــة للشــخص وذلــك با
العقليـــــين المتطـــــوعين وغيــــــر المتطـــــوعين معــــــًا. وبالتـــــالي، ال يســــــمح 
التشـريع بإصــالح الخطــأ الخــاص بتحريــر شــهادة أو خطــأ التشــخيص، 
الشيء الذي يثير مشـكلة بالنسـبة لتلـك الحالـة الخاصـة أي عنـدما يـتم 
إجــراء الفحــص علــي مــن قبــل أتهــم مرضــي بــاعتالل العقــل/ بواســطة 

ن وليس بواسطة أطباء نفسانيين. وعليه، إذا تم إرتكـاب أطباء عموميي
خطــــــأ ولــــــيس هنــــــاك وســــــيلة لالســــــتئناف أو مراجعــــــة تقيــــــيم األطبــــــاء 
العموميين فإنه من المحتمل جدًا أن يتم احتجاز الشـخص عـن طريـق 

 الخطأ في مؤسسة أمراض عقلية.   
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وباإلضــافة إلــي ذلــك ، ال يضــع قــانون احتجــاز مختلــي العقــل فتــرات  (20)
يــــة محــــددة الحتجــــاز أولئــــك األشــــخاص الــــذين وجــــد لهــــم اخــــتالل زمن

ذا مــا أضــيف هــذا األمــر إلــي غيــاب إجــراءات المراجعــة أو  عقلــي، وا 
االســتئناف ، فــإن األمــر قــد يقــود إلــي وضــع يــتم فيــه احتجــاز مــريض 

 العقل لفترة غير محددة. 

أن الموضـــوع المطـــروح أمـــام اللجنــــة األفريقيـــة يتمثـــل فيمـــا إذا كانــــت  (21)
 ك معالجات محلية متوفرة للشاكين في هذا الصدد أم ال. هنا

أشـــادت الدولـــة المجيبـــة علـــي اإلدعـــاء إلـــي أن هنـــاك خططـــًا لتعـــديل  (22)
قــانون احتجــاز مختلــي العقــل. وهــذا بمعنــي آخــر اعتــراف مــن الدولــة 
المجيبـــة علـــي اإلدعـــاء بـــأن القـــانون نـــاقص ولـــن يـــوفر بالتـــالي عـــداًل 

 راض العقلية الذين سيحتجزون. حقيقيًا تامًا للمصابين باألم

ثم ذكرت الدولة المجيبة علي اإلدعاء أنـه علـي الـرغم مـن أن القـانون  (22)
نفسه ال يوفر إجراءات استئناف أو مراجعة فهناك إجـراءات أو أحكـام 
قانونيــة فــي نصــوص الدســتور كــان يتوجــب علــي الشــاكين اســتخدامها 

الدولــــة  والحصــــول علــــي المعالجــــات فــــي المحكمــــة. وعمومــــا أعلمــــت
المجيبـــة علـــي اإلدعـــاء اللجنـــة األفريقيـــة بأنـــه لـــم يـــتم تـــوفير مســـاعدة 
إنســـــانية أو عـــــون للمجموعـــــات المعرضـــــة للخطـــــر لمســـــاعدتها علـــــي 
الوصـــول إلــــي اإلجــــراءات القانونيــــة فــــي الــــبالد. ويحظــــي األشــــخاص 
الذين يرتكبون جرائم كبيرة فقط بالمساعدة القانونية وفقًا لقـانون الـدفاع 

 خاص الفقراء )االتهامات الكبيرة(. عن األش

وبالنســبة لهــذا األمــر فــإن اللجنــة األفريقيــة ال تســتطيع تقــديم المســاعدة  (21)
ولكنهــا تنظــر إلــي طبيعــة النــاس الــذين ســيحتجزون كمرضــي بــإرادتهم 
أو بغيــر ذلــك بموجــب قــانون احتجــاز المختلــين عقليــًا ، وتســأل نفســها 
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لــي اإلجــراءات القانونيــة مــا إذا كــان بوســع هــؤالء المرضــي الوصــول إ
 المتاحة )كما ذكرت الدولة المجيبة علي اإلدعاء( دون عون قانوني.

تعتقــد اللجنــة األفريقيــة أنــه وبالنســبة لهــذه الحالــة تحديــدًا، أن األحكــام  (22)
العامـــة فـــي القـــانون والتـــي مـــن شـــأنها أن تمكـــن أي شـــخص لحـــق بـــه 

ســليم األذي مــن عمــل قــام بــه شــخص آخــر ، هــي متــوفرة للشــخص ال
وألولئك الذين يمكنهم الحصـول علـي خـدمات االستشـارة الخاصـة. وال 
يمكـــــن القـــــول بصـــــورة عامـــــة أن المعالجـــــات المحليـــــة غائيـــــة، فطـــــرق 

 المعالجة موجودة هناك إذا كانت لك المقدرة علي استخدامها. 

ولكن السؤال الحقيقي أمام هذه اللجنة هو أنـه وبـالنظر إلـي هـذه الفئـة  (21)
شخاص هل يمكن اعتبار المعالجات الموجـودة واقعيـة. المعينة من األ

إن فئـــة النـــاس الممثلـــين فـــي الـــدعوي الحاليـــة أقـــرب مـــا يكونـــون إلـــي 
أشخاص تم التقاطهم من الطرقـات أو هـم أشـخاص أصـحاب خلفيـات 
فقيـــرة. وبالتـــالي ال يمكـــن القـــول أن المعالجـــات المتـــوفرة فـــي نصـــوص 

م فــي غيــاب خــدمات العــون الدســتور هــي معالجــات واقعيــة بالنســبة لهــ
 القانوني. 

ذا توجب علي اللجنـــة األفريقيـة إجـراء تفسـير حرفـي للمـادة  (21) ( 1) 12وا 
من الميثاق األفريقـي فربمـا مالـت أكثـر العتبـار الـدعوي غيـر مقبولـة. 
وعموما فإن الـرأي هـو وكمـا أقـرت بـه الدولـة المجيبـة علـي اإلدعـاء ، 

ه التحديــــد ليســــت واقعيــــة أن المعالجــــات فــــي هــــذه المرحلــــة علــــي وجــــ
بالنسبة لهذه الفئة من النـاس ، وبالتـالي ، ليسـت فاعلـة، واسـتنادًا إلـي 

 هذه األسباب تعلن اللجنة األفريقية عن قبول الدعوي. 

 
 األسباب الجوهرية التى تنطوي عليها الدعوي
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ــــة إل  (22) ــــدورة العادي ــــدعوي فــــي ال ــــن عــــن قبــــول هــــذه ال ــــة  20أعل للجن

ومنــــذ ذلــــك الوقــــت، طلــــب مــــن الدولــــة  1111ايو األفريقيــــة فــــي مــــ
رسـال عروضـها حـول األسـباب  المجيبة علـي اإلدعـاء عـدة مـرات وا 

،  1112إبريــــل  12الجوهريــــة للــــدعوي، ولكــــن دون طائــــل . وفــــي 
أرســـلت الدولـــة المجيبـــة  22وقبـــل أســـبوعين مـــن الـــدورة العاديـــة إل 

جنــــة علــــي اإلدعــــاء فــــي نهايــــة األمــــر عروضــــها مكتوبــــة ألمانــــة الل
 األفريقية. 

ـــي العـــروض  (21) ـــة إل ـــة األفريقي ـــي هـــذا القـــرار، تشـــير اللجن بوصـــولها إل
األخيــرة المكتوبــة حــول األســباب الجوهريــة لإلدعــاء ، والتــى قــدمتها 
الدولــة المجيبــة علــي اإلدعــاء وكــذلك عروضــها حــول قبــول الــدعوي 
خاصة عندما تتناول الموضوعات ذات العالقة باألسباب الجوهريـة 

 عوي. للد
عندما تصدق الـدول علـي االتفاقيـات أو تلتحـق باالتفاقيـات الدوليـة  (20)

مثــل الميثــاق األفريقــي، فإنهــا تفعــل ذلــك طوعــًا وتكــون واعيــة جــدًا 
بمســـؤولياتها فـــي تنفيـــذ أحكـــام هـــذه االتفاقيـــات . وبالتـــالي تتعـــرض 
اللجنـــة األفريقيـــة لمتاعـــب عنـــدما تجـــد نفســـها مضـــطرة ألن تطلـــب 

ولــة المجيبـــة علــي اإلدعــاء تقــديم عــروض هـــي عــدة مــرات مــن الد
مهمـــــة للنظـــــر فـــــي الـــــدعاوي. وبالنســـــبة لهـــــذه الـــــدعوي، فإنـــــه مـــــن 
المؤسف جدا أن تضطر اللجنة األفريقيـة ألن تنحـو هـذا النحـو مـع 
األخـــذ فـــي االعتبـــار حقيقـــة أن مقــــر اللجنـــة موجـــود داخـــل الدولــــة 

اللجنـة المجيبة علي االدعـاء . ان هـذا الوضـع ال يعيـق فقـط عمـل 
نمـــا يهـــزم كـــل الغـــرض الـــذي أقـــيم مـــن  األفريقيـــة بصـــورة خطيـــرة. وا 
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أجله الميثاق األفريقي الـذي تعلـن الدولـة المجيبـة علـي االسـتدعاء، 
صـراحة امتثالهـا لــه. وعليـه تأمـل اللجنــة األفريقيـة فـي المســتقبل أن 
تكـون الدولـة المجيبـة علـي االسـتدعاء مسـتعدة للسـرد علـي طلباتهــا 

 لمتعلقة بالدعاوي. خاصة تلك ا
ذكــر الشــاكون أنــه وبالتصــديق علــي الميثــاق األفريقــي، قــدمت الدولــة  (21)

المجيبـــة علـــي اإلدعـــاء ، التزامـــًا بجعـــل قوانينهـــا وممارســـتها المحليـــة 
متماشـــية مـــع الميثـــاق األفريقـــي. وهـــذا يفتـــرض أن أي قـــانون محلـــي 
ــــــي يجــــــب أن يعــــــدل ليتماشــــــي مــــــع المــــــواد  ينتهــــــك الميثــــــاق األفريق

صوص عليها في الميثاق األفريقي وذلـك بمجـرد مصـادقة الـدول المن
 المجيبة علي االستدعاء علي هذا الميثاق أو انضمامها إليه.   

إن عبارة )بمجرد أن( فـي هـذا السـياق سـتعني أنـه يجـب علـي الـدول 
التــى هــي أطــراف فــي الميثــاق األفريقــي ، اتخــاذ خطــوات فوريــة كــي 

ـــاق األفريقـــي مـــع االلمـــام التـــام تجعـــل تشـــريعاتها متماشـــية مـــع ال ميث
 بالتزاماتها.

إن التشريع موضوع الخالف في الـدعوي الحاليـة هـو قـانون احتجـاز 
ويعــود آخــر تعــديل  0201األشــخاص مختلــي العقــل الــذي ســن عــام 

 . 0222أجري عليه لعام 
حـدثت العديـد مـن التطـورات فـي  0222وال يوجد شك أنه ومنـذ عـام 
ة مــا يتعلــق بمعالجــة حقــوق األشــخاص مجــال حقــوق اإلنســان خاصــ

الــذين يعــانون مــن اإلعاقــة وبالتــالي ، فــإن قــانون احتجــاز المختلــين 
عقليًا كان يجب أن يعدل من وقت طويل حتـى يتوافـق مـع الظـروف 

 التى تغيرت.
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فمــــن الناحيــــة المبدئيــــة ، وعنــــدما يــــتم اإلدعــــاء بــــأن القــــوانين المحليــــة  (22)
معـين ، ناقصـة وليسـت فــي  الموجهـة لحمايـة صـفوف النـاس فــي بلـد

المســتوي المطلــوب، تــري اللجنــة األفريقيــة أن مــن صــالحياتها بحــث 
مـــدي امتثـــال هـــذه القـــوانين المحليـــة ألحكـــام الميثـــاق األفريقـــي وذلـــك 
ألنه عندما تصدق دولة علي الميثاق األفريقي فإنهـا ملزمـة بالتمسـك 

ذا ثبــت عكــ س ذلــك بحقــوق اإلنســان الجوهريــة التــى يحتــوي عليهــا. وا 
فــإن مغــزي التصــديق علــي معاهــدة حقــوق اإلنســان يكــون قــد أنهــزم 

مــن اتفاقيــة فيينــا  02بصــورة خطيــرة . إن المبــدأ يتماشــي مــع المــادة 
 . 0211حول قانون المعاهدات لعام 

ذكـر الشــاكون أن أحكــام قـانون احتجــاز مختلــي العقـل والتــى تــدين أي  (22)
ي وغيـر المحـدد شخص بوصـف بأنـه )مختـل العقـل( بالـدخول التلقـائ

مـن  2و  1لمؤسسات العناية الطبية، تتعارض مع وتنتهـك المـادتين 
الميثاق األفريقي . فالقسم الثاني مـن قـانون احتجـاز مختلـي العقـل ، 
يعـــرف )مختـــل العقـــل( بأنـــه يشـــمل المعتـــوه أو صـــاحب العقـــل غيـــر 

 السليم. 

اقـة ويجادل الشاكون أيضًا أنه ومـن خـالل اعتبـار المـرض العقلـي، إع (21)
، فإن ممارسة احتجاز األشخاص الذين تم اعتبارهم مرضـي عقليـين 
ــــي أســــاس  ــــزًا عل ــــة يمثــــل تميي لفتــــرة غيــــر محــــددة دون معالجــــة واجب

 اإلعاقات المتماثلة. 

مـــن الميثـــاق األفريقــي إلـــي أنــه: "يجـــب أن يكـــون  1تشــير المـــادة رقــم  (22)
لكــــــل فــــــرد الحــــــق فــــــي التمتــــــع بــــــالحقوق والحريــــــات المعتــــــرف بهــــــا 

ونة فــــــي هــــــذا الميثــــــاق دون تمييــــــز مــــــن أي نــــــوع كــــــالعرق والمضــــــم
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والمجموعة العرقية واللون والجنس واللغة والـدين أو أي رأي آخـر أو 
 أصل اجتماعي أو ثروة أو ميالد أو وضع آخر. 

 من الميثاق األفريقي إلي :  2وتعبر المادة إل 
 يجب أن يتساوي كل فرد أمام القانون. (0)
ــــرد الحما (1) ــــة المتســــاوية مــــن جانــــب يجــــب أن يكــــون لكــــل ف ي

 القانون". 

مــن خــالل تفســير وتطبيــق الميثــاق األفريقــي ، تعتمــد اللجنــة القانونيــة علــي فهمهــا  (21)
مــن الميثــاق األفريقــي، علــي أدوات حقــوق  20و  21وكــذلك وكمــا تشــير المادتــان 

قليميًا .   اإلنسان والمبادئ والمقاييس المناسبة ذات الصلة عالميًا وا 
الي فــإن اللجنــة األفريقيــة علــي اســتعداد تــام لقبــول الحجــج القانونيــة بــدعم مــن وبالتــ (21)

ـــادئ ومعـــايير ومقـــاييس حقـــوق اإلنســـان المالئمـــة وذات العالقـــة دوليـــًا  أدوات ومب
قليميــًا ، آخــذة فــي اعتبارهــا مبــدأ العالميــة المعتــرف بــه والــذي أرســاه إعــالن فيينــا  وا 

قـــوق اإلنســـانية عالميـــة ، ال تتجـــزأ الـــذي يعلـــن "كـــل ح 0222وبرنـــامج عمـــل عـــام 
 ويعتمد بعضها علي البعض اآلخر وعلي عالقة بعضها البعض". 

مــــن الميثـــاق األفريقـــي بصــــفة أساســـية الوقايـــة مــــن  2و  1تمثـــل المادتـــان ال  (22)
 1التمييز ، كما تمثالن أحكام الحماية المتساوية للميثاق األفريقي. فالمـادة ال 

األفريقــي وهــي بالتــالي ضــرورية فــي استئصــال  تضــع مبــدأ مهمــًا لــروح الميثــاق
ـــة  2التمييـــز بكـــل أشـــكاله كمـــا أن المـــادة  مهمـــة ألنهـــا تضـــمن المعاملـــة العادل

والمتســاوية لألفــراد فــي إطــار نظــام قــانوني لبلــد معــين.  إن هــذه األحكــام غيــر 
قابلة لالنتقاص ويجب بالتالي احترامها في كـل الظـروف حتـى يـتمكن كـل فـرد 

 كل الحقوق األخرى المنصوص عليها بموجب الميثاق األفريقي.من التمتع ب

أقــرت الدولــة المجيبــة علــي اإلدعــاء فــي العــروض التــى قــدمتها للجنــة األفريقيــة  (11)
أنـــه وبموجـــب قـــانون احتجـــاز المختلـــين عقليـــًا فـــإن األشـــخاص الـــذين يعتبـــرون 
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لتـين )مختلي العقلي( ال يملكون حـق تحـدي الشـهادتين الطبيتـين المنفصـلتين ال
تشكالن األساس القانوني الحتجازهم . وعلـي كـل حـال، دفعـت الدولـة المجيبـة 
ــــذين  علــــي اإلدعــــاء وبحجــــة أنــــه ومــــن خــــالل الممارســــة ، فــــإن األشــــخاص ال
يعتبرون مختلي العقل يتم إخطارهم بأن لهم الحق في طلـب مراجعـة لتقيـيمهم. 

مـن دسـتور جامبيـا ( )د( 1كذلك قالت الدولة المجيبة علي اإلدعاء أن الجزء )
تعترف بأن القانون العام يشكل جزءًا من قوانين جامبيـا . وعليـه فـإن مثـل هـذه 
المجموعــة مــن النــاس المعرضــين للخطــر هــم أحــرار فــي البحــث عــن معالجــات 
بــالطعن فــي المحكمــة ضــد الســجن غيــر المبــرر أو اإلهمــال إذا كــانوا يعتقــدون 

 بأنهم تعرضوا للتشخيص الخاطيء.

ـــــي  (10) ـــــي اإلدعـــــاء ذكـــــرت أن المرضـــــي يضـــــاف إل ـــــة عل ـــــة المجيب ـــــك أن الدول ذل
المحتجــزين بموجــب قــانون احتجــاز المختلــين عقليــًا لهــم كــل الحــق فــي تحــدي 
القانون أمـام المحكمـة الدسـتورية مـدعين أن احتجـازهم بموجـب القـانون يمـنعهم 
من حق حرية الحركـة والحريـة النقابيـة مثلمـا هـو منصـوص عليـه فـي الدسـتور 

 ي.الجامب

وفــي ضــوء العــروض التــى قــدمتها الدولــة المجيبــة علــي اإلدعــاء بشــأن إتاحــة  (11)
ـــة المجيبـــة علـــي اإلدعـــاء عـــن  ـــة الدول إصـــالح قـــانوني، ســـألت اللجنـــة األفريقي
إمكانيــــة تــــوفير مســــاعدة  أو عــــون قــــانوني لمثــــل هــــذه المجموعــــة مــــن النــــاس 

ة فـــي المعرضـــين للخطـــر حتـــى يتمكنـــوا مـــن الوصـــول إلـــي اإلجـــراءات القانونيـــ
الــبالد. وأعلمــت الدولــة المجيبــة علــي اإلدعــاء بــأن األشــخاص الــذين يحــاكمون 
بجـــرائم كبـــري هـــم فقـــط الـــذين لهـــم الحـــق فـــي المســـاعدة القانونيـــة وفقـــًا لقـــانون 

 الدفاع عن األشخاص الفقراء )التهم الكبيرة(.

ــــتم احتجــــازهم طوعــــًا أو كرهــــًا كمرضــــي  (12) ــــذين قــــد ي إن مجموعــــة األشــــخاص ال
ن احتجــــاز المختلــــين عقليــــًا هــــم غالبــــًا مــــا يكونــــون أشخاصــــًا تــــم بموجــــب قــــانو 
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التقاطهم من الطريق أو ربما كانوا أشخاصًا ينحدرون مـن خلفيـات فقيـرة. وفـي 
مثـــل هـــذه الحـــاالت تعتقـــد اللجنـــة األفريقيـــة أن األحكـــام العامـــة للقـــانون والتـــي 
تمكن أي شـخص تعـرض لـألذي مـن عمـل شـخص آخـر يمكـن أن تتـوفر فقـط 

 خص الثري والذين يملكون قيمة خدمات االستشارات الخاصة. للش

ومن الواضح أن الوضع الذي تـم عرضـه أعـاله ال تتـوفر فيـه مقـاييس الحمايـة  (12)
ضــد التمييــز والحمايــة المتســاوية التــى أرســاها القــانون بموجــب أحكــام المــادتين 

حمايــة ( مــن مبــادئ األمــم المتحــدة ل2) 0مــن الميثــاق األفريقــي والمبــدأ  2و  1
األشــــخاص المصــــابين بــــأمراض عقليــــة وتحســــين األمــــراض العقليــــة والعنايـــــة 

 باألمراض العقلية. 

كــذلك ذكــر الشــاكون أن المشــرع التشــريعي لقــانون احتجــاز مختلــي العقــل، أي  (11)
تنفيــذه والظـــروف التــى يـــتم فيهــا احتجـــاز األشــخاص بموجبـــه ، يمثــل منفصـــاًل 

مـــن الميثـــاق  1ان الـــوارد فـــي المـــادة ومجتمعـــًا انتهاكـــات الحتـــرام كرامـــة اإلنســـ
األفريقـــي ومنـــع تعـــرض أي إنســـان للمعاملـــة القاســـية وغيـــر اإلنســـانية والمهينـــة 

 مثلما ورد في نفس الحكم من الميثاق. 

 من الميثاق األفريقي علي أنه:  1تنص المادة  (12)

"يجـــب أن يكـــون لكـــل فـــرد حـــق احتـــرام الكرامـــة اإلنســـانية واالعتـــراف بوضـــعه 
هانة االنسان خاصـة العبوديـة القانوني.  كذلك يجب منع كل أشكال استغالل وا 

ـــــــة القاســـــــيين وغيـــــــر اإلنســـــــانيين  ـــــــرق والتعـــــــذيب والعقـــــــاب والمعامل وتجـــــــارة ال
 والمهنيين". 

إن الكرامة اإلنسانية هي حـق أساسـي متأصـل لكـل النـاس بصـرف النظـر عـن  (11)
دون أي تمييـز مقدراتهم العقلية أو إعاقاتهم حسـب الحالـة ولهـم الحـق فـي ذلـك 

. وهــو بالتــالي حــق متأصــل يلتــزم كــل إنســان باحترامــه بكــل الوســائل الممكنــة 
 وهو ومن ناحية أخرى، يلقي واجبًا علي كل إنسان باحترام هذا الحق.
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وفي دعوي جدول أعمـال )ميـديا رايـتس( ضـد نيجيريـا رأت اللجنـة األفريقيـة أن  (11)
نيــة( يجــب تفســيره علــي مصــطلح )عقــاب أو معاملــة قاســية وغيــر إنســانية ومه

أســـاس أن يـــتم تمديـــده ألوســـع حمايـــة ممكنـــة مـــن التجـــاوزات ، بدنيـــة كانـــت أم 
عقليـــة، ويضـــاف إلـــي ذلـــك أنـــه وفـــي دعـــوي جـــون كـــي مـــورس ضـــد بوتســـوانا، 
نعــــــدام  ذكــــــرت اللجنــــــة األفريقيــــــة أن تعــــــريض الضــــــحايا)للمعاناة الشخصــــــية وا 

نعـــدام الكرامـــة( ينتهـــك الحـــق فـــي الكرامـــة اإلنســـانية. إن ال معانـــاة الشخصـــية وا 
الكرامـــة يمكـــن أن تأخـــذ أشـــكااًل كثيـــرة وســـتعتمد علـــي الظـــروف المعنيـــة لكـــل 

 دعوي ترفع أمام اللجنة األفريقية.

ـــأمراض  (12) ـــي العقـــل فـــإن األشـــخاص المصـــابين ب ـــانون احتجـــاز مختل وبموجـــب ق
عقليــة يصــفون بــأنهم )معتوهــون( )وبلهــاء( وهــي مصــطلحات تلغــي إنســانيتهم 

 1رمهم مــن أي شــكل مــن أشــكال الكرامــة وذلــك مخالفــة للمــادة دون شــك وتحــ
 من الميثاق األفريقي.

 0وأنــه وبوصــولها إلــي هــذه الخالصــة تــود اللجنــة األفريقيــة أن تســتلهم المبــدأ  (21)
( مــن مبــادئ األمــم المتحــدة لحمايــة األشــخاص المصــابين بــأمراض عقليــة 1)

 ا يلي : ( يتطلب م1) 0وتسحين العناية العقلية فالمبدأ رقم 

"يجــب معاملــة كــل األشــخاص المصــابين بــأمراض عقليــة أو الــذين تــم التعامــل 
 معهم علي هذا األساس، بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة لإلنسان".

وتــــري اللجنــــة األفريقيــــة أن األشــــخاص المعــــاقين عقليــــًا يريــــدون اقتســــام نفــــس  (20)
تلك اآلمال واألحـالم  اآلمال واألحالم واألهداف ولهم نفس الحقوق في مالحقة

واألهـداف مـثلهم مثـل أي بشـر آخـرين . فاألشـخاص المعـاقون عقليـًا أو أولئــك 
الــذين يعــانون مــن األمــراض العقليــة لهــم الحــق فــي التمتــع بحيــاة كريمــة تكــون 
طبيعيــة وكاملــة مــا أمكــن ذلــك ، وهــو حــق يقــع فــي لــب الكرامــة اإلنســانية . إن 

تـه بقـوة مـن جانـب كـل الـدول األعضـاء هذا الحق يجب حراسته بحماس وحماي
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في الميثاق األفريقي وفقـًا للمبـدأ الثابـت الـذي مفـاده أن كـل البشـر ولـدوا أحـرارًا 
 ومتساويين في الكرامة والحقوق. 

ذكـــــر الشـــــاكون أيضـــــًا أن االحتجـــــاز التلقـــــائي لألشـــــخاص الـــــذين يفتقـــــد أنهـــــم  (21)
العقـــل ، يســـتهلك )مختلــون عقلـــي( بــالمعني الـــوارد فـــي قــانون احتجـــاز مختلــي 

الحق في الحرية الشخصية ومنع االعتقال واالحتجـاز التعسـفي بموجـب المـادة 
 من الميثاق األفريقي. 2

من الميثاق األفريقي علي أنه :يجب أن يكون لكـل فـرد الحـق  2وتنص المادة  (22)
فـــي حريـــة وســـالمة شخصـــه وال يجـــوز حرمـــان أحـــد مـــن حريتـــه إال لألســـباب 

ددها القـــانون. وعلــــي وجـــه الخصــــوص ال يجــــوز والشـــروط التــــى ســـبق وأن حــــ
 اعتقال أو احتجاز أي شخص بصورة تعسفية". 

تضمن ألي فرد معاقًا كان أو غير معاق، حق الحرية واألمـن  2أن المادة ال  (22)
لشخصــه ويكــون الحرمــان مــن هــذه الحريــة مقبــواًل فقــط إذا كــان مصــدقًا عليــه 

ء بموجـب الميثــاق وعمومـًا فــإن بالقـانون ومتماشـيًا مــع التزامـات الــدول األعضـا
مجرد ذكر عبارة )إال لألسباب والشروط التى سبق أن يكون الحرمان من هـذه 
الحرية مقبواًل فقط إذا كان مصدقًا عليه بالقـانون ومتماشـيًا مـع التزامـات الـدول 
األعضـــــاء بموجـــــب الميثـــــاق وعمومـــــًا فـــــإن مجـــــرد ذكـــــر عبـــــارة )إال لألســـــباب 

مــن القــانون األفريقــي ال  2دها القــانون( فــي المــادة والشــروط التــى ســبق أن حــد
يعني أن أي قـانون محلـي يسـتطيع تبريـر حرمـان حريـة مثـل هـؤالء األشـخاص 
كما ال يمكن لدولة هـي طـرف فـي الميثـاق األفريقـي تفـادي مسـئولياتها بـاللجوء 
إلــي الحــد مــن إعاقــة المــواد التــى وردت فــي الميثــاق األفريقــي. وعليــه فــإن أي 

محلــي يفهــم منــه انتهــاك هــذا الحــق يجــب أن يمثــل للمعــايير والمقــاييس  قــانون
 الموضوعة عالميًا. 
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مـــن الميثـــاق األفريقـــي أيضـــا إلـــي أنـــه ال يجـــوز اعتقـــال أو  2تشـــير المـــادة ال  (21)
احتجاز شخص تعسفيًا . إن منع العنف يتطلـب ضـمن أشـياء أخـرى أن يكـون 

ؤهلين إجرائيــًا وواقعيــًا الحرمــان مــن الحريــة بموجــب ســلطة ومراقبــة أشــخاص مــ
 لتأكيد ذلك. 

( من قانون احتجاز المختلين عقليًا الظـروف التـى يمكـن أن 0) 2يصف البند  (22)
 يتم بموجبها استقبال المعاقين عقليًا في مكان احتجاز ، وهذه الظروف هي : 

 
يعـــرض شـــهادتين مـــن قبـــل الشـــخص المشـــار إليـــه بموجـــب قـــانون احتجـــاز  -

 اس أنهم األطباء المؤهلون كما ينبغي. المختلين عقليًا علي أس
بنــــاء علــــي أمــــر صــــادر وموقــــع عليــــه بواســــطة قاضــــي المحكمــــة العليــــا أو  -

 قاضي صلح. 

"أن الطبيـــب المؤهـــل كمـــا ينبغـــي "بموجـــب قـــانون احتجـــاز األشـــخاص مختلـــي  (21)
العقـــــل، عـــــرف بأنـــــه أي شـــــخص يحمـــــل مـــــؤهاًل يعطيـــــه الحـــــق فـــــي التســـــجيل 

 وممارسة الطب في جامبيا". 
ـــًا، باحتجـــاز وبهـــذ (21) ـــين عقلي ـــانون احتجـــاز األشـــخاص المختل ه األحكـــام يســـمح ق

األشخاص الذين يعتقد أنهم مرضي في عقولهم أو معاقون علـي أسـاس وجهـة 
نظــر أطبــاء عمــوميين وعلــي الــرغم مــن أن قــانون احتجــاز المختلــين عقليــًا ال 
يـــنص علـــي فتـــرات محـــددة لالحتجـــاز لألشـــخاص الـــذين وجـــدت لـــديهم إعاقـــة 

ة، ذكــرت الدولــة المجيبــة علــي اإلدعــاء أنــه ومــن خــالل الممارســة ، فــإن عقليــ
ـــراوح بـــين أســـبوعين و  2طـــول الفتـــرة التـــى قضـــاها المرضـــي فـــي وحـــدتهم ، يت

أســـبوعين  وأنـــه فقـــط فـــي الظـــروف االســـتثنائية يمكـــن احتجـــاز المرضـــي لفتـــرة 
ي أطول مـن هـذه الفتـرة. وتنطبـق هـذه الظـروف االسـتثنائية بصـورة أساسـية علـ

المصــابين بانفصــام الشخصــية والمشــردين المصــابين بمــرض الــذهان دون أي 
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مســاعدة عاليــة ودون أي عنــاوين . وأحيلــت اللجنــة األفريقيــة علمــًا بحقيقــة أن 
مثـــل هـــؤالء األطبـــاء العمـــوميين ال يمكـــن أن يكونـــوا بالفعـــل خبـــراء فـــي مجـــال 

ــــامهم بــــ ــــالي هنــــاك إمكانيــــة لقي ــــة بالصــــحة العقليــــة وبالت إجراء تشــــخيص العناي
خـــــاطيء يـــــتم بموجبـــــه احتجـــــاز بعـــــض األشـــــخاص فـــــي مؤسســـــات العـــــالج . 
وباإلضــافة إلـــي ذلـــك ، وبمـــا أن قـــانون احتجــاز المختلـــين عقليـــًا ال يشـــير إلـــي 
إجراءات مراجعة أو استئناف، فإن األشخاص الذين يدخلون مؤسسات العـالج 

لتلــــك  النفســــي ، وبموجــــب هــــذه الظــــروف لــــن يكــــون بوســــعهم تحــــدي إدخــــالهم
المؤسســات فــي حالــة حــدوث خطــأ أو إجــراء تشــخيص خــاطيء. وعلــي الــرغم 
مـــن أن هـــذا الوضـــع ال يرقـــي إلـــي المقـــاييس والمعـــايير الدوليـــة، تـــري اللجنـــة 

مـن  2مـن الميثـاق األفريقـي ألن المـادة  2األفريقية أنه ال ينتهك أحكـام المـادة 
يكــون فيهــا األشــخاص الميثــاق األفريقــي ال تســعي إلــي تــوفير العنايــة ألوضــاع 

 المحتاجون لمساعدة طبية أو عون قد أدخلوا مؤسسات العالج. 

يــدعي الشــاكون أيضــا أن إدخــال المحتجــزين لمصــحات العــالج بموجــب قــانون  (22)
احتجاز المختلين عقليًا والذين لم يمنحوا أي فرصة لالستماع إلـيهم أو تمثلـيهم 

 و )ج( من الميثاق األفريقي.( )أ( 0) 1قبل أو بعد االحتجاز ، ينتهك المادة 

 ( )أ( )ج( من الميثاق األفريقي إلي أنه: 0) 1تشير المادة  (11)

يجــب أن يكــون لكــل فــرد الحــق فــي أن يــتم االســتماع إلــي قضــيته .  (0)
 ويشمل ذلك : 

الحــق فــي االســتئناف إلــي أجهــزة وطنيــة مختصــة ضــد أعمــال  (أ)
انتهـــاك حقوقـــه اإلنســـانية مثلمـــا هـــي معتـــرف بهـــا ومضـــمونة 

 فاقيات والقوانين واللوائح والعادات النافذة. باالت
حـــق الـــدفاع بمـــا فـــي ذلـــك حقـــه فـــي أن يـــدافع عنـــه بالمحـــامي  (ب)

 الذي يختاره. 
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ومــــن الواضــــح أن قــــانون احتجــــاز األشــــخاص مختلــــي العقــــل ال يحتــــوي علــــي  (10)
أحكــام بالمراجعــة أو األســتئناف ضــد قــرار االحتجــاز أو أي معالجــة لالحتجــاز 

طــأ أو بســبب تشــخيص أو عــالج خــاطيء . كــذلك ال الــذي تــم عــن طريــق الخ
يملـــك المرضــــي الحــــق القـــانوني فــــي تحــــدي الشـــهادتين الطبيتــــين المنفصــــلتين 
اللتين تشكالن أساس احتجازهم. أن هذا االغفال الذي ورد فـي قـانون احتجـاز 

 ( )أ( )ج( من الميثاق األفريقي.0) 1مختلي العقل ينتهك بوضوح المادة 
( تمتـــد إلـــي مـــا وراء جلســـة االســـتماع 0) 1ردة فـــي المـــادة أن الضـــمانات الـــوا (11)

للحجـــج فــــي الســــياق العــــادي للفصـــل أو اإلجــــراءات القضــــائية. ولــــذلك تجعــــل 
( مـــــن الضـــــروري بالنســـــبة للحـــــاالت التـــــى يجـــــب فيهـــــا احتجـــــاز 0) 1المـــــادة 

أشــخاص أن يمــنح هــؤالء األشــخاص علــي األقــل فرصــة تحــدي أمــر احتجــازهم 
المختصـــــة التـــــى تفشـــــي بشـــــأن احتجـــــازهم. أن حـــــق  أمـــــام الجهـــــات القضـــــائية

األشخاص المصابين بأمراض عقلية أو األشخاص الذين تمت معـاملتهم علـي 
هذا األساس في أن يتم االستماع إليهم وأن يمثلهم محامي في المـداوالت التـى 
تؤثر علي حياتهم وحياة أسرهم وعلي الحريـة والممتلكـات واألوضـاع ، معتـرف 

مـــن مبـــادئ األمـــم المتحـــدة  01و  01و  02فـــي المبـــادئ  بـــه بصـــورة خاصـــة
 لحماية األشخاص المصابين بأمراض عقلية وتحسين العناية العقلية. 

يؤكــد مقــدمو الشــكاوي علــي أن فشــل الدولــة المــدعي عليهــا فــي تــوفير الرعايــة  (12)
للمحتجـــزين بموجـــب قـــانون احتجـــاز مختلـــي العقـــل وفـــي تمكيـــنهم مـــن ممارســـة 

المدنيـة بمـا فيهـا الحــق فـي التصـويت، يشـكل انتهاكـا للمــادة  حقـوقهم وواجبـاتهم
  ( من الميثاق األفريقي التى تنص علي ما يلي : 0) 02

ــدهم  "لكــل المــواطنين الحــق فــي المشــاركة بحريــة فــي إدارة الشــؤون العامــة لبل
ســواء مباشــرة أو عــن طريــق ممثلــين يــتم اختيــارهم بحريــة وذلــ  طبقــا ألحكــام 

 القانون".
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ارير سابقة ، تسلم الدولة المدعي عليها بأن األشخاص المحتجـزين فـي وفي تق (12)
كمبــــاال ال يســــمح لهــــم بالتصــــويت إلعتقادهــــا أن الســــماح للمصــــابين بــــأمراض 
عقلية بالتصـويت يـؤدي إلـي فـتح االنتخابـات الديمقراطيـة فـي البلـد بخـزل كثيـر 

للمرشح الـذي بشأن القدرة الذهنية لهؤالء المرضي علي القيام بإختيار مدروس 
يعطونــه أصــواتهم. وبالتــالي ، تقتــرح الدولــة المــدعي عليهــا فــي آخــر تقريــر لهــا 
وجود حقوق محدودة للتصويت لبعض المصابين بأمراض عقلية غيـر أن ذلـك 

 لم يفسر بوضوح. 
( يشــمل "كــل مــواطن" وال يجــوز 0) 02إن الحــق المنصــوص عليــه فــي المــادة  (11)

يـــة القانونيـــة أو ألن الفـــرد المعنـــي ال يعتبـــر إنكـــار هـــذا الحـــق إال إلنعـــدام األهل
ـــة  ـــيس بالضـــروري أن يكـــون المقصـــود بإنعـــدام األهلي ـــة. ول ـــة معين مواطنـــا لدول
القانونيـــة إنعـــدام لألهليـــة العقليـــة. فعلـــي ســـبيل المثـــال يجـــوز للدولـــة أن تحـــدد 
العمر الذي يؤهل فيه مواطنوها للمشاركة في توجيه الشـؤون العامـة للـبالد. وال 

االســتناد إلــي انعــدام األهليــة القانونيــة كمبــرر إلنكــار الحــق المنصــوص  يمكــن
( إال باالستشــــهاد بأحكــــام القــــانون التــــى تتمشــــي مــــع 0) 02عليــــه فــــي المــــادة 

 المعايير واألنماط المقبولة دوليًا. 

( مــن الميثــاق األفريقــي مــن حيـــث 0) 02وتتماثــل األحكــام الــواردة فــي المـــادة  (12)
مــن الميثــاق الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية.  11ة الجــوهر مــع أحكــام المــاد

( من الميثاق األفريقي، تود اللجنـة األفريقيـة أن تقـر 0) 02وعند تفسير المادة 
. فقــــد  11اإليضــــاح الــــذي قدمتــــه لجنــــة حقــــوق اإلنســــان فيمــــا يتعلــــق بالمــــادة 

صرحت لجنة حقوق اإلنسان بأن أي شـروط تطبـق بشـأن الحقـوق المنصـوص 
يجـــب أن تســـتند إلـــي معـــايير موضـــوعية ومعقولـــة يقرهـــا  11المـــادة  عليهـــا فـــي
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وبخــالف وجهــة النظــر التــى قــدمتها الدولــة المــدعي عليهــا مشــككة  11القــانون.
في القدرة العقلية للمصابين بأمراض عقلية علي القيام باختيارات مدروسة فيما 

 توجــد أســس يتعلــق بحقــوقهم وواجبــاتهم المدنيــة، فإنــه مــن الواضــح تمامــا أنــه ال
موضـوعية فـي إطــار مشـروع القــانون الخـاص بالدولـة المــدعي عليهـا الســتبعاد 

 المصابين بأمراض عقلية من المشاركة السياسية. 

ويؤكـــد أصـــحاب الشـــكاوي أن مشـــروع قـــانون احتجـــاز مختلـــي العقـــل وســـريانه  (11)
مـن الميثـاق  02يشكالن انتهاكا للحق في الصحة المنصوص عليه في المادة 

 ( من الميثاق األفريقي نفسه. 2) 01قي عندما تقرأ مع المادة األفري

 من الميثاق األفريقي علي أن: 02وتنص المادة  (11)

 
"لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالـة صـحية بدنيـة وعقليـة  (1)

 يمكنه الوصول إليها.
تتعهــد الــدول األطــراف فــي هــذا الميثــاق باتخــاذ التــدابير الالزمــة  (3)

ن حصولها علي الرعايـة الطبيـة فـي لحماية صحة شعوبها وضما
 حالة المرض". 

 ( من الميثاق األفريقي التى تنص علي أن: 2) 01والمادة  (12)
للمسـنين أو المعــوقين الحــق أيضـا فــي تــدابير حمايـة خاصــة تالئــم حــالتهم "

 .البدنية أو المعنوية"
ويعتبر التمتع بحق اإلنسان في الصحة كما هو معتـرف بـه علـي أوسـع نطـاق  (11)

بالنســبة لكافــة جوانــب حيــاة اإلنســان ورفاهيتــه وحاســمًا بالنســبة لتحقيــق  حيويــاً 
جميــع الحقــوق والحريــات األساســية األخــرى. ويشــمل هــذا الحــق فــي الوصــول 
                                           

( 0222، وثيقة األمم المتحدة ) للجنة 0101( ، الصادرة عن االجتماع 11) 11لجنة حقوق اإلنسان ، التعليقات العامة   25 
CCR/C/21/REV.IADD7   2الفقرة 
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إلي المرافق الصـحية والسـلع والخـدمات التـى تكفـل للجميـع دون تمييـز مـن أي 
 نوع. 

صـــابتهم بـــالعجز ، يجـــب أن يحظـــ (10) ي المصـــابون وبـــاألحري ، ونظـــرا لحـــالتهم وا 
باألمراض العقلية بمعاملة خاصـة تمكـنهم لـيس فقـط مـن بلـوغ المسـتوي األمثـل 
من االستقالل واألداء بل تمكنهم أيضا من المحافظة علـي هـذا المسـتوي طبقـا 

( مــن الميثــاق األفريقــي والمعــايير المطبقــة فــي 2) 01لمــا تــنص عليــه المــادة 
عليـه المبـادئ الخاصـة بحمايـة  معالجة المصابين باألمراض العقلية كما تنص

األشـــخاص المصـــابين بـــاألمراض العقليـــة وتحســـين مســـتوي الرعايـــة الصـــحية 
 العقلية.

وبموجــــب هــــذه المبــــادئ تشــــمل "الرعايــــة الصــــحية العقليــــة" تحليــــل وتشــــخيص  (11)
عـــادة التأهيـــل للمصـــابين  الحالـــة العقليـــة للشـــخص ومعالجتـــه وتـــوفير الرعايـــة وا 

إصـابتهم بمثـل هـذه األمـراض. وتـنص المبـادئ  بأمراض عقليـة أو المشـتبه فـي
المــذكورة لــيس فقــط علــي توفير"المســتويات الممكنــة" مــن الرعايــة الصــحية بــل 
تــنص علــي تــوفير أعلــي المســتويات الممكنــة مــن الرعايــة الصــحية للمصــابين 
ـــة  ـــي عنـــد تحليـــل وتشـــخيص حال ـــة مراحـــل: األول ـــة علـــي ثالث بـــاألمراض العقلي

عنــــد معالجــــة حــــاالت اإلصــــابة بــــاألمراض العقليــــة  الشــــخص العقليــــة والثانيــــة
والثالثـــة أثنـــاء عمليـــات إعـــادة تأهيـــل المشـــتبه فـــي إصـــابتهم بـــأمراض عقليـــة أو 

 المصابين بالفعل بهذه األمراض. 

وبالنســـبة للحالـــة قيـــد البحـــث، مـــن الواضـــح أن مشـــروع قـــانون احتجـــاز مختلـــي  (12)
ارد والبـرامج المناسـبة العقل ال ينص علـي أهـداف عالجيـة وال علـي تـوفير المـو 

لمعالجــة المصــابين بــأمراض عقليــة وهــو وضــع ال تنكــره الدولــة المــدعي عليهــا 
( مـن 2) 01و  02إال أنه ال يفي بالمتطلبات المنصـوص عليهـا فـي المـادتين 

 الميثاق األفريقي.
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ومع ذلك تود اللجنة األفريقية أن تشير إلـي أنهـا تـدرك أن الماليـين فـي إفريقيـا  (12)
ون بـــالحق فـــي الصـــحة علـــي أكمـــل وجـــه نظـــرا ألن البلـــدان األفريقيـــة ال يتمتعـــ

تواجــه عمومــًا مشــكلة الفقــر التــى تحــد مــن قــدرتها علــي تــوفير أســباب الراحــة 
والهياكل األساسية والموارد الالزمـة لتسـهيل التمتـع بالكامـل بهـذا الحـق. ولـذلك 

هـو الوضـع  ومع مراعاة هذا الوضع الذي يؤدي إلي الشـعور باإلحبـاط مـع أنـه
تــنص علــي أنــه  02الحقيقــي الســائد ، تــود اللجنــة األفريقيــة أن تؤكــد أن المــادة 

ــــدابير محــــددة  ــــاق األفريقــــي أن تتخــــذ ت ــــدول األطــــراف فــــي الميث مــــن واجــــب ال
وواضحة مع األخذ في االعتبـار الكامـل للمـوارد المتـوفرة لـديها لكفالـة ، إعمـال 

وبــدون أي تمييــز مــن أي نــوع الحــق فــي الصــحة بصــورة تامــة وبكافــة جوانبــه 
 كان .

وتثنـــي اللجنـــة األفريقيـــة علـــي الدولـــة المـــدعي عليهـــا لتصـــريحها بأنـــه ال يوجـــد  (11)
نقـــص كبيـــر فـــي األدويـــة المتـــوفرة فـــي كمبـــاال وانـــه فـــي حالـــة وجـــود مثـــل هـــذا 
الــنقص فــي األدويــة ، فإنهــا تبــذل قصــاري الجهــود  لتخفيــف المشــكلة. وعــالوة 

لتـــدابير الالزمــــة لتحســـين نــــوع الرعايـــة المقدمــــة علـــي ذلـــك فإنهــــا قـــد اتخــــذت ا
ـــة المـــدعي  ـــاال. كمـــا إن الدول ـــأمراض عقليـــة والمحتجـــزين فـــي كمب للمصـــابين ب
عليها قد أبلغت اللجنة األفريقية بأنها تدرك تمامـا الجوانـب القديمـة مـن قانونهـا 
صــالح  الحتجــاز مختلــي العقــل وأنهــا تتخــذ التــدابير منــذ فتــرة طويلــة لتكملــة وا 

جـزاء القديمــة مــن هـذا القــانون. ومــع ذلــك فـإن مــا تقــوم بـه يعتبــر غيــر كــاف األ
نظـرا ألن حريــات وحقـوق اإلنســان تتعــرض للخطـر. وال يجــب إنكـار الحــق فــي 
الحصــول علــي رعايــة صــحية ســليمة للمصــابين بــأمراض عقليــة والــذين يعتبــر 

ستيعابهم وقبولهم في المجتمع األوسع.   هذا الحق حاسما لبقائهم وا 

 لألسباب المذكورة آنفا، فإن اللجنة األفريقية: و 
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( )أ( و )ج(، 0) 1،  1،  2،  1تجــد أن جمهوريــة جامبيــا قــد انتهكــت المــواد 
 ( من الميثاق األفريقي .2) 01و  02

 بشدة حكومة جامبيا علي القيام بما يلي :  وتحث 
إلغــــاء قــــانون احتجــــاز مختلــــي العقــــل واســــتبداله بنظــــام تشــــريعي بشــــأن  (أ)

حة العقليــة فــي جامبيــا يتفــق مــع الميثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان الصــ
والشعوب والمعايير واألنمـاط الدوليـة لحمايـة المصـابين بـأمراض عقليـة 

 وذلك في أسرع وقت ممكن.
لــي أن يــتم تنفيــذ الفقــرة )أ( ، تشــكيل جهــاز للخبــراء لمراجعــة الحــاالت  (ب) وا 

العقــــل وتقــــديم الخاصــــة بــــالمحتجزين بموجــــب قــــانون احتجــــاز مختلــــي 
 توصيات مناسبة لمعالجتهم أو إطالق سراحهم.

تـوفير رعايـة طبيـة وماديـة كافيـة للـذين يعـانون مـن مشـاكل الصــحة  (ج)
 العقلية في أراضي جامبيا. 

 
 
 

ـــب مـــن حكومـــة جامبيـــا تقـــديم تقريـــر إلـــي اللجنـــة األفريقيـــة عنـــد تقـــديم  تطل
ميثــاق األفريقــي، مــن ال 21تقريرهــا الــدوري المقبــل، كمــا تــنص عليــه المــادة 

بشـــأن مـــا اتخذتـــه مـــن تـــدابير لإللتـــزام بالتوصـــيات والتوجيهـــات الـــواردة فـــي 
 قرار اللجنة.

 

تحريـــرًا خـــالل الـــدورة العاديـــة الثالثـــة والثالثـــين للجنـــة األفريقيـــة المنعقـــد فـــي 
 . 1112مايو  12إلي  01نيامي، النيجر، من 
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 بالغات أجلت
 ل غير مسميإلي أج
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 مؤسسة "إنتر رايتس"  – 122/22
)نيابة عن الحركة األفريقية والمواطنين مـن أجـل السـالم فـي إرتريـا( إثيوبيـا 

مؤسســة انتــر رايــتس )نيابــة عــن الحركــة األفريقيــة والمجموعــة  122/22و 
 األفريقية المشتركة(. 

 
 المقرر : 

 
 :  لدورة السادسة والعشرونا

 عضو اللجنة بدوي وجوم
 لدورة السابعة والعشرون : ا

 عضو اللجنة بدوي وجوم
 لدورة الثامنة والعشرون : ا

 عضو اللجنة بدوي وجوم
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 لدورة التاسعة والعشرون : ا
 عضو اللجنة بدوي وجوم

 لدورة الثالثون : ا
 عضو اللجنة بدوي وجوم

 لدورة الحادية والثالثون : ا
 معضو اللجنة بدوي وجو 

 لدورة الثانية والثالثون : ا
 عضو اللجنة بدوي وجوم

 
 
 

 ملخص الوقائع:
تدعي الجهة مقدمة الشكوي أنه قد كان هناك نزاع دولي مسلح خالل الربـع الثـاني  -0

ثيوبيا مما أدي إلي نشوب حرب بين البلدين. 0221من سنة   بين إرتريا وا 
اآلالف مـن مـواطني إثيوبيـا قـد  وخـالل هـذه الفتـرة يـدعي الجهـة مقدمـة الشـكوي أن -1

طردوا من إرتريا سواء بصورة مباشرة أو عـن عمـد مـن خـالل خلـق الظـروف التـى 
 1ر111لـــم يجـــدوا منهـــا أي خيـــار إال مغـــادرة إرتريـــا. وخاصـــة تـــم طـــرد أكثـــر مـــن 

مـــواطن إثيـــوبي بـــالقوة واإللقـــاء بهـــم علـــي الحـــدود حيـــث دار قتـــال شـــديد وانتشـــرت 
 دة لألشخاص علي نطاق واسع .األلغام األرضية المضا

إلـــي  0221وتـــدعي الجهـــة مقدمـــة الشـــكوي أيضـــا أنـــه تـــم خـــالل الفتـــرة مـــن يونيـــو  -2
شــــخص مــــن أصــــل إرتــــري كــــانوا مــــن  20ر111ترحيــــل أكثــــر مــــن  0222يوليــــو 

الحاصــلين علــي حــق اإلقامــة بصــورة قانونيــة فــي إثيوبيــا أو مــن حــاملي جنســيتها. 
 ن. وكان معظمهم من المرحلين من المد
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وتؤكــد الجهــة صــاحبة الشــكوي أيضــا علــي أنــه قــد تــم فــي الحــالتين اعتقــال اآلالف  -2
ثيوبيـــا علـــي التـــوالي فـــي ظـــل  ممـــن هـــم مـــن أصـــل  إثيـــوبي أو إرتـــري فـــي إرتريـــا وا 
ظــروف قاســية وبــدون مــنح أســرهم الحــق فــي زيــارتهم أو تزويــدهم بالغــذاء والملــبس 

 وتسهيالت المراحيض لفترة طويلة. 
الجهـــة مقدمـــة الشـــكوي أن بعـــض النســـاء والبنـــات اإلثيوبيـــات قـــد تعرضـــن وتـــدعي  -1

 للتعذيب واالغتصاب من قبل جنود إرتريين في المناطق المتضررة.
وتــدعي هــذه الجهــة أيضــا أن معظــم المــرحلين قــد تعرضــوا لمعاملــة وحشــية وغيــر  -2

ثيوبيـا معظـم ا لمـرحلين إنسانية ومهينة. وعالوة علي ذلك، حرمـت حكومتـا إرتريـا وا 
 بصورة تعسفية من ممتلكاتهم. 

وبالتحديـــد بالنســـبة لحالـــة األشـــخاص الـــذين رحلـــتهم حكومـــة إرتريـــا، أجبـــر بعـــض  -1
المـــرحلين علـــي العمـــل بـــدون أجـــر مقابـــل الحصـــول علـــي الحمايـــة بينمـــا أضـــطر 
الــبعض اآلخــر إلــي تــرك بيــوتهم المســتأجرة بــالقوة والمعانــاة مــن الطــرد والبقــاء بــال 

 لذلك.  مأوي نتيجة
أمـــا بالنســـبة لحالـــة األشـــخاص الـــذين رحلـــتهم الحكومـــة اإلثيوبيـــة ، فقـــد طلـــب مـــن  -1

المرحلين أن يقومـوا قبـل مغـادرة البلـد بتحويـل حقـوقهم فـي ممتلكـاتهم الموجـودة فـي 
إثيوبيا إلي وكيل قانوني بموجب توكيل رسمي. وعلي هذا األساس، قام أزواج فـي 

سميًا ليكتشفوا بعد ذلك أن الزوجـات قـد مـنحن مـدة حاالت كثيرة بتوكيل زوجاتهم ر 
شـهر أو شـهرين فقـط لبيــع هـذه الممتلكـات ثـم تــم تـرحيلهن بعـد إسـبوع أو أســبوعين 
مــن إبالغهــن بإمكانيــة بيــع الممتلكــات. والواقــع، إن الترحيــل قــد أقتــرن فــي معظــم 
ء الحــاالت بإالســتيالء علــي ممتلكــات المــرحلين. وفــي بعــض الحــاالت تــم االســتيال

أيضا علـي الممتلكـات المـؤجرة كمـا تـم تجميـد بعـض الحسـابات المصـرفية وتـدمير 
دفاتر االدخار مما أدي إلي استحالة حصول المرحلين أو وكالئهم الرسميين علـي 

 تلك المدخرات.



ASSEMBLY/AU/7 (II) 

Page 138 

وتدعي الجهة مقدمة الشكوي أنه عنـد تنفيـذ عمليـات الترحيـل المـذكورة ، تـم فصـل  -2
ة وبــدون تــوفير الرعايــة والغــذاء والمســكن لألطفــال. وحتــى اآلبــاء عــن أبنــائهم بــالقو 

وقت تقديم الشكوي ، لم يكـن ممكنـا لابـاء أو لألبنـاء السـفر عبـر الحـدود اإلرتريـة 
 اإلثيوبية أو حتى إجراء اتصاالت هاتفية بينهما.  –

 
 الشكوي:

(، 0) 1،  2، 1، 2، 2، 1، 0تــدعي الجهــة مقدمــة الشــكوي أنــه تــم انتهــاك المــواد  -01
(  مــــــــــــــــــــن الميثــــــــــــــــــــاق 0) 01و  02،  01،  02( ، 1( و )2( و )1( و )0) 01

 األفريقي.
 اإلجراء المتخذ:

استلمت أمانة اللجنة األفريقية الشكوي التى قدمتها مؤسسة "إنتـر رايـتس" ضـد كـل  -00
ثيوبيا في   .  0222أكتوبر  1من إرتريا وا 

قــدة فــي كيجــالي ، روانــدا ، قــررت وخــالل دورتهــا العاديــة السادســة والعشــرين المنع -01
وطلبـــــت مـــــن الطـــــرفين  122/22و  122/22اللجنـــــة األفريقيـــــة بحـــــث الشـــــكويين 

 من الميثاق.  12تزويدها بمعلومات إضافية بشأن موضوع النزاع طبقا للمادة 
، نقلــت أمانــة اللجنــة القــرار المــذكور إلــي الطــرفين وأرســلت 1111ينــاير  01وفــي  -02

ص الـــبالغ والـــنص األصـــلي للشـــكوي مـــع الوثـــائق األخـــرى إليهمـــا نســـخة مـــن ملخـــ
 المرفقة.

، خــالل الــدورة العاديــة الســابعة والعشــرين للجنــة األفريقيــة،  1111إبريــل  21وفــي  -02
تطوعــت عيــادة أال رد ك. لوينســتاين الدوليــة لقــوانين حقــوق اإلنســان لكليــة الحقــوق 

شـــهادة مختصـــرة إلـــي اللجنـــة  ، جامعـــة بيـــل بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ، بتقـــديم
 األفريقية بخصوص الشكوي المقدمة ضد إثيوبيا. 
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وخــالل دورتهــا العاديــة الســابعة والعشــرين المنعقــدة فــي الجزائــر ، اســتمعت اللجنــة  -01
األفريقية إلـي الطـرفين بشـأن قبـول القضـية ثـم أعلنـت قبولهـا للبالغـين وطلبـت مـن 

ــــز  ــــديم حججهمــــا بشــــأن موضــــوع الن ــــة الطــــرفين تق ــــان بقــــرار اللجن ــــغ الطرف اع . وأبل
األفريقيـــةم جمهوريـــة إثيوبيـــا االتحاديـــة الديمقراطيـــة وحكومـــة دولـــة إرتريـــا التـــى تـــم 

، بمــا فــي ذلــك آليــة بحــث  1111ديســمبر  01توقيعهــا فــي الجزائــر العاصــمة فــي 
 المطالبات المقدمة من أفراد في أي من الدولتين تكون جنسيتهم موضع خالف. 

 
 
 
 

 لذلك : وكبديل 
 

 ( مناسبة أم ال . 1) 12التأكد مما إذا كانت المادة  -ج 
مــا إذا كــان لقــرار نهــائي مبنــي علــي الحقــائق فــي هــذه المرحلــة تــأثير ومــا  -د 

 حجم هذا التأثير ،
ـــين ، اســـتمعت  -02 ـــة والعشـــرين المنعقـــدة فـــي كوتونـــو، بن ـــاء دورتهـــا العاديـــة الثامن وأثن

  اللجنة األفريقية إلي الطرفين.
وخـــــالل دورتهـــــا العاديـــــة التاســـــعة والعشـــــرين المنعقـــــدة فـــــي طـــــرابلس، الجماهيريـــــة  -01

العظمــــــي ، اســــــتمعت اللجنــــــة األفريقيــــــة إلــــــي الطــــــرفين وقــــــررت ضــــــم البالغيــــــين 
حالتهمـــا للبحـــث علـــي أســـاس موضـــوعي إلـــي الـــدورة  122/22و  122/22 معـــًا وا 

لـــــــي تقـــــــديم إ 122/22و  122/22العاديـــــــة الثالثـــــــين ودعـــــــت طرفـــــــي البالغـــــــين 
 من قواعد إجراءات اللجنة األفريقية.  012حججهما للتوضيح طبقًا للمادة 

 



ASSEMBLY/AU/7 (II) 

Page 140 

مـن  12إلـي  21للرغبة أو عدمها فـي بحـث البالغـين طبقـا ألحكـام المـواد  )أ (
ـــين  ـــق بالبالغـــات ب الميثـــاق األفريقـــي لحقـــوق اإلنســـان والشـــعوب فيمـــا يتعل

 الدول ومتابعة اإلجراءات الواردة أدناه. 
لي المدي الذي تخضع فيه المسـائل الـواردة فـي الشـكويين التفاقيـة السـالم إ )ب(

 بين حكومة إن وجدت ، علي عملية السالم بين البلدين. 
 

، أبلــغ الطرفــان بقــرار اللجنــة األفريقيــة وطلــب منهمــا تقــديم  1110يونيــو  01وفــي  -01
 تقارير عن المسائل المذكورة آنفا. 

لثالثين المنعقـدة فـي جامبيـا، اسـتمعت اللجنـة األفريقيـة إلـي وخالل دورتها العادية ا -02
 تقارير شفهية من جميع األطراف وقررت ما يلي : 

 
يتعـــين علـــي حكـــومتى جمهوريـــة إثيوبيـــا االتحاديـــة الديمقراطيـــة ودولـــة إرتريـــا  -

 تقديم مطالباتهما بخصوص البالغين المذكورين آنفا إلي لجنة المطالبات. 
و  122/22اسالت يـتم إرسـالها بخصـوص البالغـين إرسال نسخ من أي مر  -

 إلي لجنة المطالبات، إلي اللجنة األفريقية أيضا.  122/22

لمزيـــــد مـــــن البحـــــث علـــــي أســـــاس  122/22و  122/22تأجيـــــل البالغـــــين  -
الوقائع خالل الدورة العادية الحادية والثالثين للتأكـد مـن أن المسـائل الـواردة 

 بات المقدمة إلي لجنة المطالبات. في البالغين  متضمنة في المطال

 ، تم إبالغ الطرفين بقرار اللجنة األفريقية. 1110أكتوبر  12وفي  -11
وخالل الدورة العادية الحادية والثالثين للجنة األفريقية، قدمت إرتريـا رسـالة  -10

 من رئيس لجنة المطالبات . 
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ثيوبيا أن تقدم -11 ا للجنة األفريقية نسـخا وتشير المطالبات إلي أنه يمكن إلرتريا وا 
مــن بيانيهمــا بالمطالبــة والمعلومــات المناســبة والمتعلقــة بلجنــة المطالبـــات إذا 

 طلبت اللجنة األفريقية ذلك . 
، اســـتمعت اللجنـــة األفريقيـــة للشـــكاوي الشـــفوية مـــن  20خـــالل دورتهـــا العاديـــة ال  -12

لـي الـدورة ال جميع األطـراف فـي البالغـات وقـررت أن ترجـظ النظـر فـي المسـألة إ
بغية إعطاء مقدمي الشكاوي الوقت إلرسـال إجاباتيهمـا الكتابيـة علـي عـروض  21

 إثيوبيا الكتابية.
، تم إبالغ كافـة األطـراف فـي البالغـات المـذكورة أعـاله بقـرار  1111يونيو  1في  -12

اللجنـــة األفريقيـــة. وقـــد طلـــب مـــن انتـــرايتس إرســـال إجابتهـــا الكتابيـــة ألمانـــة اللجنـــة 
تـم تـذكير أنتـرايتس  1111يوليـو  21فريقية في شـهرين مـن تـاريخ التبليـغ. وفـي األ

ولـم يكـن  1111أغسـطس  1بأن األمانة تنتظر استالم الرد الكتابي خـالل أو قبـل 
 ثمة أية إجابة من انترايتس إلي ذلك الحين. 

دولـة  استمتعت اللجنة األفريقية للشـكاوي الشـفوية مـن 21خالل دورتها العادية ال  -11
. وتـــم  22إرتريـــا وقـــررت إرجـــاء النظـــر فـــي هـــذه الشـــكوي إلـــي الـــدورة العاديـــة إل 

 إبالغ األطراف في البالغ طبقًا لذلك .
فـي نيـامي ، النيجـر،  1112مـايو  12إلـي  01خالل دورتها العادية المنعقـدة مـن  -12

 قررت اللجنة األفريقية إرجاء النظر في تلك البالغات إلي أجل غير مسمي.
 

 القانون
 المقبولية

 
مـــن  11يـــتم قبـــول البالغـــات التـــى تـــم تقـــديمها علـــي نحـــو مـــا يـــنص عليـــه المـــادة  -11

ـــي أســـاس الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة  ـــاق عل مـــن الميثـــاق .  12الميث
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( شــروط يتعــين فــي العــادة إبقاؤهــا مــن قبــل مقــدم 1وتعلــن هــذه المــادة عــن ســبعة )
 للشكوي لإلعالن عن كونها مقبولة.

مــن بــين الشــروط الســبعة تــدعي حكومــة إثيوبيــا بعــدم اســتيفاء مقــدمي الشــكاوي  -11
( وهي باإلضـافة إلـي ذلـك تشـك 1( و )1( و )0) 12بثالثة منها أي : المادة 

 في حياد ومصداقية واستقامة المنظمات غير الحكومية التى قدمت البالغ. 
ي بشـــرطين أي تـــدعي دولـــة إرتريـــا مـــن ناحيتهـــا بعـــدم اســـتيفاء مقـــدمي الشـــكاو  -12

 (. 1( و )2) 12المادة 

 ( من الميثاق األفريقي علي أن :0) 12تنص المادة  -21

"يتم النظـر فـي البالغـات المتعلقـة بحقـوق اإلنسـان والشـعوب المشـار إليهـا فـي 
 في حالة :  11المادة 

 اإلشارة إلي مؤلقيها حتى إن طلب هؤالء عدم ذكر أسمائهم . (0)
توقـع أن يقـوم مقـدمو الشـكاوي الـذين هـم المنظمـات تشكو حكومة إثيوبيـا بأنـه ي -20

غيـــر الحكوميـــة بـــذكر أســـماء ممثليهـــا وبمـــا أنهـــا أخفقـــت فـــي القيـــام بـــذلك فـــي 
ــــي أغســــطس  ــــة رفــــض   0222رســــالتها المؤرخــــة ف ــــة األفريقي ــــه ينبغــــي للجن فإن

 البالغ.
ــــي حيــــاد ومصــــداقية واســــتقامة  -21 ــــك، تشــــك حكومــــة إثيوبيــــا ف باإلضــــافة إلــــي ذل

ـــر  ـــدليل علـــي المنظمـــات غي ـــم تقـــديم ال ـــة المقدمـــة للبالغـــات . هـــذا وت الحكومي
ادعـــــاءات الحكومـــــة مـــــن خـــــالل المعاملـــــة الســـــطحية التـــــى تمـــــت مـــــن جانـــــب 
المنظمــات غيــر الحكوميــة التــى تشــكو مــن محنــة اآلالف مــن اإلثيــوبيين الــذين 
يعــانون علــي إيــدي الحكومــة اإلرتريــة فــي حــين أنهــا بالنســبة إلرتريــا قــد قــدمت 

رفيًا مفصـاًل. نتيجـة لـذلك، تـدعي إثيوبيـا بـأن الشـكوي ضـد إثيوبيـا هـي تقريرًا ح
 مجرد محاولة من المدعي إلعطائه نوعا من المصداقية.
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( مـن الميثـاق األفريقـي يكـون 0) 12تري اللجنة األفريقية بأنه بمقتضي المـادة  -22
كافيا إذا كان مقدم الشكوي يحمل، كما هـو الوضـع فـي مثـل هـذه القضـية أسـم 

ممثلي المنظمة . نتيجة لذلك فإنه ال يمكن أن يعلن عدم مقبوليـة الشـكوي أحد 
 (. 0) 12الحالية علي أساس المادة 

وفيمــا يتعلــق بمســألة الحيــاد والمصــداقية واالســتقامة للمنظمــات غيــر الحكوميــة  -22
المقدمـــة للـــبالغ فـــإن اللجنـــة األفريقيـــة ال تنظـــر إلـــي هـــذه القضـــية بكونهـــا تقـــع 

مــن الميثــاق.  12الــبالغ كمــا نصــت علــي ذلــك المــادة  ضــمن متطلبــات قبــول
وعلي كل حال، فإن الدليل أمام اللجنة األفريقية ال يؤدي بها إلـي تأييـد شـكوي 
حكومـة إثيوبيــا بشــأن المصــداقية والحيـاد واالســتقامة للمنظمــات غيــر الحكوميــة 

 وبصفة خاصة أنترايتس التي أصبحت بالفعل المدعية. 

 ن الميثاق األفريقي علي أنه : ( م1) 12تنص المادة  -21

"يتم النظـر فـي البالغـات المتعلقـة بحقـوق اإلنسـان والشـعوب المشـار إليهـا فـي 
 في حالة :  11المادة 

( إرســالها أثــر اســتنفاد التــدابير العالجيــة المحليــة أن وجــدت مــا لــم يكــن مؤكــدًا 1)
 أنه تمت إطالة ذلك اإلجراء بشكل مفرط". 

تنفاد ســبل العــالج المحليــة ، تشــكو حكومــة إثيوبيــا بــأن وفيمــا يتعلــق بمســألة اســ -22
المـدعيين لـم يسـتفيدوا مـن التـدابير العالجيــة المتاحـة فـي المحـاكم المحليـة قبــل 

 االتصال باللجنة األفريقية.
يؤكــد المــدعي بــأن اللجنــة األفريقيــة تــري بأنــه لــيس ثمــة ســبل عالجيــة محليــة  -21

القضية. وللتوصل إلي هذا القرار  متوفرة للمدعين كما هو متبع عمليا في هذه
، 10/21، تعتمد اللجنة األفريقية علي قرارها حـول القضـية الـواردة فـي الـبالغ 

اللقــاء األفريقــي للــدفاع عــن حقــوق اإلنســان/زامبيا ، وهــي قضــية تضــمنت نفيــًا 
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وتـــرحياًل جماعيـــًا للكثيـــر مـــن الضـــحايا. وفـــي هـــذه القضـــية، الحظـــت اللجنـــة 
 األفريقية أن : 

لطبيعــة الجماعيــة لالعتقــاالت واالحتفــاظ بالضــحايا فــي الحجــز قبــل تــرحيلهم "ا
والسرعة التى تمت بهـا التـرحيالت لـم تمـنح المـدعي فرصـة اثبـات قانونيـة تلـك 
اإلجراءات في المحاكم. وبالنسبة التصال مقدمي الشكاوي بأسرهم لم يكن فـي 

جـــوء إلـــي القضـــاء اإلمكـــان تـــوفير أقـــل عـــدد مـــن المحـــامين . لـــذلك لـــم يكـــن الل
 الذي أشارت إليه الحكومة كمسألة عملية، متوفرًا للمدعوين". 

 
تدعي حكومة إرتريا بأن مقدم الشكوي لم يـف بالشـروط المنصـوص عليهـا فـي  -21

( مـــــن الميثـــــاق 2) 12( مـــــن الميثـــــاق األفريقـــــي. وتقـــــرأ المـــــادة 2) 12المـــــادة 
 األفريقي كما يلي : 

بحقـوق اإلنسـان والشـعوب المشـار إليهـا فـي  "يتم النظـر فـي البالغـات المتعلقـة
 في حالة :  11المادة 

( تقـــديمها فــــي غضـــون فتــــرة معقولــــة مـــن وقــــت اســـتنفاد التــــدابير العالجيــــة 2)
المحلية أو من وقت استنفاد سـبل العـالج المحليـة أو مـن تـاريخ إحاطـة اللجنـة 

 علمًا بالمسألة.
راراها بما له مـن عالقـة بالمـادة تري اللجنة األفريقية أنه إذ تضع في اعتبارها ق -22

( من الميثاق األفريقـي مـن جانـب 2) 12( ، فإن االلتزام بأحكام المادة 1) 12
 مقدم الشكوي قد أصبح غير قابل للتطبيق .

ثيوبيـــا اعتراضـــها علـــي اللجنـــة األفريقيـــة  -21 كمـــا أبـــدي كـــل مـــن حكـــومتي إرتريـــا وا 
لـم يتقيـدوا بأحكـام المـادة  لقبولها البالغات التـى تشـير إلـي أن مقـدمي الشـكاوي

 ( من الميثاق األفريقي.1) 12
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المنعقــدة فــي الجزائــر وبعــد االســتماع إلــي ممثلــي  11خــالل دورتهــا العاديــة ال  -20
كال الطرفين بشأن قبول القضية، قررت اللجنـة األفريقيـة أن تعلـن مقبوليـة كـال 

 البالغين. 

عقــدة فــي ليبيــا، اســتمعت المن 12يجــدر التــذكير بأنهــا خــالل دورتهــا العاديــة ال  -21
اللجنة األفريقية للشكاوي الشـفوية مـن جميـع األطـراف وقـررت تعزيـز البالغـين 

كما قامت اللجنة األفريقيـة بتأجيـل مزيـد مـن النظـر فـي  122/22و  122/22
 122/22ودعت األطـراف فـي الـبالغ  21أهلية القضية إلي الدورة العادية ال 

مــن  012توضــيح فيمــا يتعلــق بالمــادة إلــي تقــديم حجــج لغــرض ال 122/22و 
 النظام الداخلي للجنة األفريقية.

 
مـن النظـام  104التوضيحات المطلوبة من قبل اللجنة األفريقية فيما يتعلق بالمادة 

 األساسي للجنة األفريقية:
 14-41الرغبة أو عدمها فيما يتعلق بالنظر في البالغات الـواردة فـي إطـار المـواد 

 ريقي:من الميثاق األف
 

توضــــح الــــدول المــــدعي عليهــــا بأنــــه مــــن غيــــر المرغــــوب فيــــه أن يــــتم تحويــــل  -22
البالغات الواردة أمام اللجنة األفريقية إلي إجراءات من دولة إلي دولة. وتتخـذ 
رتريـــا قـــد تفاوضـــتا بالفعـــل  حكومـــة إثيوبيـــا هـــذا الموقـــف ألن الـــدولتين إثيوبيـــا وا 

نزاع الــذي أدي إلــي إثــارة انتهاكــات وقامتــا بتوقيــع اتفاقيــة ســالم فيمــا يتعلــق بــال
لحقوق اإلنسان اقترفـت مـن قبـل الـدولتين المعنيتـين. وعليـه ، فإنـه يتعـين علـي 
اللجنـــة األفريقيـــة عـــدم االســـتمرار فـــي النظـــر فـــي الشـــكاوي المعروضـــة أمامهـــا 
وترك لجنة المطالبـات اإلثيوبيـة اإلرتريـة تعـالج المسـائل التـى تمـت إثارتهـا فـي 

 الشكاوي. 
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م النظر في البالغات المقدمة حاليا أمام اللجنة األفريقية علـي أسـاس المـواد يت -22
مــن الميثــاق ، وهــي فئــة مــن القضــايا التــى تتميــز بشــكل جلــي عــن  11 -11

مــن الميثــاق. وال تــنص أحكــام الميثــاق  12-21الشــكاوي التــى تحكمهــا المــواد 
غــات الـــواردة األفريقــي والنظــام األساســي علــي أي إجـــراء يقضــي بتحويــل البال

مــن غيــر الــدول إلــي بالغــات فيمــا بــين الــدول ويتوقــف الشــروع فــي شــكوي بــين 
الدول علي الممارسة الطوعيـة لـإلرادة السـيادية لدولـة طـرف فـي الميثـاق حيـث 
يتم اتخاذ قرار بشأنها من قبل الدول تمشـيا مـع الميثـاق . ومـن خـالل بالغـات 

ـــدول المـــدعي عليهـــا، تتوصـــل اللجنـــة األفريق يـــة إلـــي االســـتنتاج بـــأن إثيوبيـــا ال
ــــة  ــــين الــــدولتين أمــــام اللجن رتريــــا ال ترغبــــان فــــي الشــــروع فــــي شــــكوي فيمــــا ب وا 
األفريقيــة. وهمــا تعتقــدان أنــه باإلضــافة إلــي ذلــك ينبغــي أن يــتم صــرف النظــر 
عــن الشـــكوي المقدمـــة ضــدهما، والتـــى هـــي أمـــام اللجنــة األفريقيـــة ذلـــك ألنهمـــا 

اإلثيوبيـة اإلرتريـة هــي الجهـة المناسـبة واألفضــل  تعتقـدان بـأن لجنـة المطالبــات
لمعالجــة القضــايا التــي تــم طرحهــا فــي تلــك الشــكاوي وال يمكــن للجنــة األفريقيــة 

التــي تتعلــق بــالنظر فــي  12-21أن تنظــر فــي الــبالغ الــوارد فــي إطــار المــواد 
البالغات القائمة بين الدول. يتوقف األمر علي مدي كـون المسـائل التـى يقـوم 

مو الشــكاوي بتغطيتهــا موضــع اتفاقيــة الســالم المبرمــة بــين حكــومتي إثيوبيــا مقــد
رتريـا فـي  بمـا فـي ذلـك آليـة النظـر فـي الشـكاوي المقدمـة  1111ديسـمبر  01وا 

من قبل أفراد في أي من الدول التى يمكن أن يكون مواطنوها في نزاع )المـادة 
1 (1 . ) 

ي الشكوي أمـام اللجنـة األفريقيـة تتعلق المسائل التى تمت إثارتها من قبل مقدم -21
بإساءة استعمال حقوق اإلنسان والشعوب إنتهاكًا ألحكام الميثـاق األفريقـي مـن 

رتريا خالل فترة النزاع اإلثيوبي اإلرتري.   قبل حكومتى إثيوبيا وا 
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( من اتفاقية السالم بين الدول المدعي عليها بإنشـاء لجنـة 0) 1توصي المادة  -22
( مـــن اتفاقيـــة 0) 1بتمديـــد صـــالحياتها. وتـــنص المـــادة مطالبـــات وتقـــوم أيضـــا 

 السالمة علي أنه : 

"إنســجامًا مــع إطــار االتفاقيــة التــى يلتــزم الطرفــان بموجبهــا بمعالجــة  (0)
االنعكاســات االجتماعيــة واالقتصــادية الســلبية لألزمــة علــي الســكان 
المــــدنيين بمــــا فــــي ذلــــك االنعكاســــات علــــي األشــــخاص الــــذين تـــــم 

يتم إنشـاء لجنـة مطالبـات محايـدة. وتتمثـل صـالحية ترحيلهم ، فإنه 
اللجنـــة فـــي أن تقـــرر مـــن خــــالل تحكـــيم ملـــزم كافـــة الشـــكاوي عــــن 
الخســارة والتعــويض واألذي مــن جانــب حكومــة ضــد األخــرى. ومــن 
قبل مواطنين ) بما في ذلك األشخاص الحياديين والقـانونيين مـنهم( 

مملوكــة أو ألحــد األطــراف ضــد حكومــة الطــرف اآلخــر أو كيانــات 
 مسيطر عليها من قبل الطرف اآلخر والتي" : 

جـراءات  (أ) تتعلق بالنزاع الذي كان قـد تعـرض إلطـار االتفاقيـة وا 
 تنفيذها أو اتفاقية وقف األعمال العدائية.

تـــنجم عـــن انتهاكـــات للقـــانون اإلنســـاني الـــدولي بمـــا فـــي ذلـــك  (ب)
، أو أي انتهاكات أخرى للقانون  0222اتفاقيات جنيف لسنة 

 دولي. ال

( مــن اتفاقيــة الســالم اآلليــة للنظــر فــي المطالبــات المقدمــة مــن 1) 1تحكــم المــادة  (21)
رتريا وتنص علي أن :   قبل إثيوبيا وا 

"يتم تقديم المطالبات إلي اللجنة من قبل كل من األطراف نيابة عن نفسـها  (1)
أو نيابـــــة عـــــن مواطنيهـــــا بمـــــا فـــــي ذلـــــك كـــــل مـــــن األشـــــخاص الطبيعيـــــين 

يين"  ويــتم عــرض ملــف لكافــة المطالبــات علــي اللجنــة فــي موعــد ال والقـانون
يتجــــاوز ســــنة مــــن التــــاريخ الفعلــــي لهــــذه االتفاقيــــة. وباســــتثناء حالــــة تقــــديم 
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المطالبــات إلــي آليــة تســوية يــتم االتفــاق بشــأنها بصــفة مشــتركة تمشــيًا مــع 
ـــل التـــاريخ الفعلـــي لهـــذه  02الفقـــرة  أو تقـــديم ملـــف لهـــا فـــي محفـــل آخـــر قب

فاقيــــة، تكــــون اللجنــــة المحفــــل الوحيــــد للحكــــم فــــي المطالبــــات التــــى تــــم االت
مـن هـذه المـادة  2أو تقـديم ملـف لهـا فـي إطـار الفقـرة  0وضعها فـي الفقـرة 

ــم تقــدم فــي الموعــد األخيــر ، ســتكون باطلــة تمشــيًا مــع  وأن أي مطالبــات ل
 القانون الدولي.

اللجنــة األفريقــي، قامــت  وكجــزء مــن بالغاتهــا بشــأن التوضــيح المطلــوب مــن قبــل (21)
الحكومة اإلثيوبية بإحالة وثائق متعلقة بجلسـات اسـتماع لجنـة المطالبـات المنعقـدة 

. خـالل جلسـة اسـتماع ، قامـت لجنـة المطالبـات ببحـث 1110يوليو  1إلي  0من 
رتريــا بعرضــها عليهــا. ورأت لجنــة  طبيعــة المطالبــات التــى ســتقوم حكومتــا إثيوبيــا وا 

( تتضـمن نـوعين أساسـيين 0) 1طتها القضائية في إطار المادة المطالبات بأن سل
من المطالبات يجوز للطرفين أن يقدما ملفا بمطالبات تقليدية بين الدول وذلك فـي 
إطـــار مبـــادئ قـــانون مســـؤولية الدولـــة عـــن األضـــرار للدولـــة المدعيـــة . ويمكـــن أن 

األضـــرار تشـــمل تلـــك مطالبـــات عـــن األضـــرار للدولـــة والتـــى تحـــدث بســـبب إلحـــاق 
لمواطنيهــــا إنتهاكــــا للقــــانون الــــدولي. ال يجــــوز لألطــــراف أن تقــــدم ملفــــًا بمطالبــــات 
تقليديـــة بـــين الـــدول فـــي إطـــار مبـــادئ قـــانون مســـؤولية الدولـــة عـــن إحـــداث أضـــرار 

( أن لجنـة المطالبـات مفتوحـة 0) 1للدولة المدعية والتى تقع في إطار هذه المادة 
ــــنفس لكــــال المنهجــــين أو لمــــزيج بينهمــــا طا ــــيس ثمــــة تعــــويض مــــزدوج ل ــــه ل لمــــا أن

 األضرار. 
للجنـة األفريقيـة ، أكـدت كلتـا الـدولتان المـدعي عليهمـا بأنهمـا  20خالل الـدورة ال  (22)

قامتا بتقـديم ملـف إلـي لجنـة المطالبـات يتضـمن كافـة المسـائل التـى تمـت تغطيتهـا 
 . 122/22و  122/22من خالل البالغات 
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نهــا قامــت بتقــديم مطالبــات مــن انتهاكــات لحقــوق مــواطنين أكــدت حكومــة إرتريــا بأ (11)
ـــــك الشـــــكاوي تشـــــكل  ـــــريين و/أو مـــــواطنين إثيـــــوبيين مـــــن أصـــــل إرتـــــري وأن تل إرت
ادعــاءات بانتهاكــات للميثــاق األفريقــي والقــانون الــدولي )بيانــات بالمطالبــات أرقــام 

ين ( تشمل المطالبـات االعتقـال بـدون محاكمـة للمـدني10،  02،  01،  02،  01
بســــبب عضــــويتهم فــــي منظمــــات سياســــية أو ألســــباب تتعلــــق بأصــــلهم العرقــــي أو 
القومي. وأشارت حكومة إرتريا إلي أنهـا قـدمت مطالبـات نيابـة عـن أشـخاص ذوي 

 مواطنة إرترية و/أو من أصل إثيوبي وذلك بسبب :

  االعتقـــــال الالمشـــــروع للمـــــدنيين فـــــي معســـــكرات االعتقـــــال بـــــدون تهمـــــة أو
 محاكمة رسمية.

 وء المعاملة الجسدية والتعذيب لهؤالء األشخاص.س 

  الفصل التمييزي عن الوظيفة ، الطرد من الممتلكات المستأجرة واالسـتيالء
 علي ممتلكات أشخاص من أصل إرتري من الذين ال يزالون في إثيوبيا. 

كمــا أوضــحت حكومــة إثيوبيــا أيضــا بــأن االدعــاءات التــى تــم تقــديمها فــي هــذه  (10)
قــــد ســــبق تقـــديمها إلــــي لجنــــة المطالبــــات . وقـــد أشــــارت فــــي بيانهــــا البالغـــات 

بأنها قامت بتقديمها أمام لجنة المطالبات وتقدمت بمطالبـات  1للمطالبات رقم 
عن المعاملة غير القانونيـة للمـواطنين اإلثيـوبيين الـذين يعيشـون فـي إرتريـا بمـا 

ســــاءة المعاملــــة  فــــي ذلــــك الســــجن التعســــفي واالعتقــــال الجمــــاعي والتعــــذيب وا 
واالغتيــال واالختفــاء القســري والتجنيــد اإللزامــي فــي القــوات المســلحة ومصــادرة 
الممتلكـــــات واالغتصــــــاب النظـــــامي للنســــــاء اإلثيوبيــــــات. كمـــــا يتضــــــمن بيــــــان 
المطالبـــات التمثيـــل الـــواقعي المتعلـــق بسياســـة التمييـــز التـــى تمارســـها الحكومـــة 

لخاصــة فــي إرتريــا والقيــود غيــر اإلرتريــة ضــد اإلثيــوبيين مــن الوظيفــة العامــة وا
ــــــة  ــــــر القانوني ــــــوبيين والظــــــروف غي ــــــي اإلثي ــــــة المفروضــــــة عل ــــــة اإلرتري القانوني

 والإلنسانية خالل طرد المواطنين اإلثيوبيين من إرتريا. 
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 ( من الميثاق األفريقي ذات صلة أو عدم ذل :1) 12كون المادة 

 ( من الميثاق األفريقي علي أن : 1) 12تنص المادة  -11
تم النظــر فــي البالغــات المتعلقــة بحقـوق اإلنســان والشــعوب المشــار إليهــا "يـ

والتي يتم استالمها مـن قبـل اللجنـة فـي حالـة أنهـا لـم تتنـاول  11في المادة 
قضايا تمت تسويتها من قبل الدول المشتركة فيها تمشـيًا مـع مبـادئ ميثـاق 

الميثــاق الحــالي األمـم المتحــدة أو ميثـاق منظمــة الوحـدة األفريقيــة أو أحكـام 
. 

( من الميثاق تمنع اللجنة األفريقية مـن النظـر فـي قضـايا 1) 12إن المادة  -12
تمـــت تســـويتها مـــن قبـــل الـــدول تمشـــيا مـــع مبـــادئ ميثـــاق األمـــم المتحـــدة أو 

 ميثاق منظمة الوحدة األفريقية أو أحكام الميثاق الحالي. 
،  12/20الـبالغ  يشير مقدم الشكوي إلي اللجنة األفريقية إلي قرارها بشأن -12

ــــــث أجــــــرت وســــــاطتها مــــــن خــــــالل  ــــــوس /الكــــــاميرون حي أمجبــــــاميكونجو ل
( مــن 1) 12مؤسســات سياســية مثــل االتحــاد األوروبــي البالغــه لــه بالمــادة 

 الميثاق وعليه يري انترايتس بأنه. 

ال ينبغي أن ينظر إلي لجنة المطالبات التـى تـم إنشـاؤها مـن خـالل اتفاقيـة  -11
اسي تابع لالتحاد األفريقي بل هو هيئة تم إنشـاؤها السالم وكأنها جهاز سي

( ملزمـة بتطبيـق 02) 1في إطار اتفاقية السالم التي هي فـي إطـار المـادة 
قواعــد القــانون الــدولي وال يمكنهــا أن تتخــذ قــرارات تســوية عادلــة لنــزاع دون 
التقيـــد عنــــد الضــــرورة بأحكــــام القــــانون العـــام.  وفــــي الواقــــع ، قامــــت لجنــــة 

ـــيهم تطبيـــق قواعـــد المطالبـــا ـــدليل، يتعـــين عل ت بالبـــت بأنـــه بالتعامـــل مـــع ال
 2االثبات التى تثبت أو تدحض الوقائع المتنـازع عليهـا. )راجـع القـرار رقـم 

للجنــة المطالبــات( وبالتــالي وخالفــًا للجنــة األفريقيــة تملــك لجنــة المطالبــات 
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مـواطنين القدرة علي تنـاول المسـائل المعقـدة مثـل وضـع المواطنـة بالنسـبة لل
لـي مـن فيمـا يتعلـق باالنتهاكـات  وما هي قيمـة التعـويض التـى يـتم منحهـا وا 
التــى تكبــدوها. وهكــذا كــان التعقيــد الــذي واجــه اللجنــة األفريقيــة فــي قضــية 
امنجبــــا مكونجــــو لويس/الكــــاميرون )أعــــاله( حيــــث اكتشــــفت خرقــــا لحقــــوق 

تهـا والحكـم ميكونجو غير أنها أشارت إلي "أنهـا غيـر قـادرة علـي تحديـد قيم
 الذي ينبغي أن يحدد في إطار قانون الكاميرون".

 

 .  مشروع الحقوق الدستورية /نيجيريا 20/-2البالغات  -12

 
 

رأت اللجنـــة األفريقيـــة بأنهـــا لـــن تعتمـــد علـــي عمليـــة أو آليـــة ذات طـــابع تقـــديري أو 
غيــر عـــادي وغيـــر قـــانوني أو غيـــر ملتزمـــة باتخـــاذ قـــرارات وفقـــًا للمبـــادئ القانونيـــة 

( مـن الميثـاق األفريقـي. ويمكـن 1) 12ستبعاد مقبولية بالغـات فـي إطـار المـادة ال
للجنــة األفريقيــة أن تقــول بأنــه مــن الواضــح أن ذلــك لــيس الحــال فيمــا يتعلــق بلجنــة 

( مـن اتفاقيـة السـالم التـى تـنص 01) 1المطالبات كما تـم إثباتـه مـن خـالل المـادة 
دولي وال يمكنهـــا اتخـــاذ قـــرارات تســـوية علـــي أنهـــا ملزمـــة بتطبيـــق قواعـــد القـــانون الـــ

عادلـة لنـزاع مـا دون التقيـد عنـد الضــرورة بأحكـام القـانون العـام. وبالتـالي فـإن ذلــك 
 (. 1) 12يضع لجنة المطالبات في إطار الهيئات المنصوص عليها في المـادة 

مــــن بالغــــات الــــدول المــــدعي عليهــــا ، يبــــدو للجنــــة األفريقيــــة أن القضــــايا  -11
مهــا هــي نفــس القضــايا التــى طرحــت أمــام لجنــة المطالبــات المعروضــة أما

 التى يمكنها بالتالي أن تقوم بصفة مالئمة بالتعامل معها. 

، طلــب مقــدمو الشــكاوي مــن اللجنــة األفريقيــة 20خــالل الــدورة العاديــة ال  -11
لتمكيــنهم مــن  21إحالــة النظــر إلــي تلــك البالغــات إلــي الــدورة العاديــة إل 
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ي بالغــات الــدول المــدعي عليهــا. وقــد منحــت اللجنــة تقــديم ردود كتابيــة علــ
األفريقيـة الطلــب وأبلغــت األطــراف بــذلك. وقـد كتبــت أمانــة اللجنــة األفريقيــة 
لمقدمي الشكاوي تطلب منهم تقديم الردود الكتابية المـذكورة إال أنـه لـم يكـن 

 ثمة أي رد من جانبهم.

تــم تقــديمها إلــي مــن حيــث المبــدأ ، فــإن العــالج المناســب للمطالبــات التــى  -12
لجنـــــة المطالبـــــات، ينبغـــــي أن يأخـــــذ شـــــكل تعـــــويض بيـــــد أنـــــه مـــــن ضـــــمن 
صــالحية لجنــة المطالبــات أن تقــدم أنواعــًا أخــرى مــن التعويضــات المقبولــة 
فــــي إطــــار الممارســــة الدوليــــة المتبعــــة. ومــــن المحتمــــل أن تتوصــــل اللجنــــة 

األفــراد األفريقيــة إلــي قــرار ملــزم للــدول المــدعي عليهــا فــي انتهــاك لحقــوق 
التــى تعمــل انتــرايتس نيابــة عــنهم . غيــر أنــه كمــا حــدث فــي قضــية أمبــامو 
كونجولــويس الكـــاميرون )أعــاله(، مـــن المؤكــد أن تضـــطر اللجنــة األفريقيـــة 
إلــــي مــــنح تعــــويض وربمــــا يتعــــين عليهـــــا إحالــــة هــــذه القضــــية إلــــي لجنـــــة 

 المطالبات وفي هذه الحالة تكون القضية محددة بفترة زمنية. 

كـان يتعـين علــي اللجنـة األفريقيـة ان تختــار االسـتمرار والتعامـل مــع  وبينمـا -21
البالغـــات اآلتيـــة،  فـــإن الـــدول األطـــراف المـــدعي عليهـــا قـــد أكـــدت للجنـــة 
األفريقيــــة بـــــأن جميـــــع القضـــــايا التـــــي عرضـــــت عليهـــــا ســـــتدفع أمـــــام لجنـــــة 

 المطالبات. 

 لهذه األسباب تعرب اللجنة األفريقية عن ما يلي :  -20

 إلــي أجــل غيــر مســمي  122/22و  122/22فــي البالغــين  إيقــاف النظــر
وانتظــار قــرار لجنــة المطالبــات فيمــا يتعلــق بالمســائل التــى تــم تضــمينها فــي 

 هذه البالغات. 
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  إن تواصل الدول المدعي عليها إبالغ اللجنة األفريقية بصـفة منتظمـة عـن
 العمليـــة التـــى أمـــام لجنـــة المطالبـــات مـــع إشـــارة خاصـــة للمســـائل التـــى تـــم

 تضمينها في تلك البالغات.

  يطلب مـن جمهوريـة إثيوبيـا ودولـة إرتريـا إحالـة نسـخة مـن نـص قـرار لجنـة
 المطالبات إلي أمانة اللجنة األفريقية حال تسليمها. 

  فــــي حالــــة عــــدم قيــــام لجنــــة المطالبــــات بمعالجــــة كاملــــة النتهاكــــات حقــــوق
 فيها.  اإلنسان المتضمنة هنا فإنه يتعين إعادة فتح القضية للنظر

 تم سحب البالغات من قبل مقدمي الشكاوي

 
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان / مصر 122/1110

 
 المقرر:

 : عضو اللجنة الحسن20الدورة ال 
 : عضو اللجنة الحسن 21الدورة ال 
 : عضو اللجنة الحسن 22الدورة إل 

 
 موجز الوقائع:

 
عربيـة لحقـوق اإلنسـان فـي مصـر تم تقديم ملف بشـأن المـدعي مـن قبـل المنظمـة ال -0

سـنة( ، ناديـة محمـد احمـد  20نيابة عن االستاذ سعد الدين محمد إبـراهيم )ذكـر ، 
ســنة( أســامة  12ســنة(، خالــد أحمــد محمــد الفيــاض)ذكر،  22عبــد النــور )أنثــي، 

سـنة(  22سـنة( محمـد حسـنين حسـنين عمـارة )ذكـر،  11هاشم حماد علي )ذكر، 
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سـنة(، مـروة إبـراهيم زكـي أحمـد السـيد قـودا  22باي )أنثـي، ماجدة إبراهيم إبراهيم ال
 )أنثي(.

إن هــذه الشــكوي تلــي المحاكمــة واإلدانــة مــن جانــب المحكمــة األمنيــة العليــا للدولــة  -1
لألســتاذ سـعد الــدين إبــراهيم، مــدير ورئــيس مجلــس  1110المـدعي عليهــا فــي مــايو 

أمـين خزينـة حيـاة الناخبـات" إدارة مركز أبن خلدون للدراسات التنمويـة والـذي كـان 
وهي جمعية لدعم الناخبات في مصر بأسم "جمعيـة الهـدي" بمعيـة سـبعة وعشـرين 
شخصـــًا آخـــرين بمـــن فـــيهم األشـــخاص الســـتة اآلخـــرون المـــذكورون أعـــاله. وكـــانوا 
يعملون جميعا إما بصفة موظفين دائمين أو شركاء في مشـاريع للمنظمتـين وتمـت 

    محاكمة عشرة منهم غيابيًا.
يدعي مقدم الشكوي بأن المتهم قد أتهم بالنشـر عمـدًا المعلومـات فـي الخـارج حـول  -2

الوضــع الــداخلي فــي دولــة المــدعي عليــه مضــرا بمكانتــه علــي نحــو مخــالف للمــادة 
)د( من قانون العقوبات ومتـممرا بـدفع الرشـوة إلـي مـوظفين عمـوميين لتقـويض  11

مــــن قــــانون  21( ، 2) 21(، 1) 21أدائهــــم لوجبــــاتهم علــــي نحــــو مخــــالف للمــــواد 
العقوبـــات واســـتالم هبـــات مـــن االتحـــاد األوروبـــي بـــدون أذن مســـبق مـــن الســـلطات 

 2( مـن النظـام العسـكري رقـم 0) 1( و 2)0المختصة علي نحو مخالف للمادتين 
باســتخدام أســاليب مضــللة لالحتيــال علــي االتحــاد األوروبــي ألمــوال  0221لســنة 

( مـن قـانون العقوبـات وقبـول 0) 212و مخـالف للمـادة متوفرة للمنظمتـين علـي نحـ
،  012،  012تقــديم رشــاوي وتزويــر مســتندات رســمية علــي نحــو مخــالف للمــواد 

مــــن قــــانون العقوبــــات . تمــــت إدانــــتهم والحكــــم  102،  100، 111مكــــرر،  011
عليهم لفترات عديدة من السجن التى تتراوح من سبعة سنوات مـع األشـغال الشـاقة 

 واحدة مع وقف النفاذ.  إلي سنة
دانة المتهمين يـدعي مقـدمو الشـكوي بـأن الدولـة  -2 خالل عملية االعتقال ومحاكمة وا 

المــــدعي عليهـــــا قـــــد انتهكـــــت حقـــــوقهم لمـــــا قبـــــل المحاكمـــــة وحريـــــة التعبيـــــر وحـــــق 
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االستئناف وحق اللجوء إلي سبل التعويض المحلية الفعالة وفيما يتعلـق بانتهاكـات 
 ما قبل المحاكمة. 

سـامه حامـد علـي  يدعي مقدم الشكوي بأنـه تـم فـي البدايـة اعتقـال األسـتاذ إبـراهيم وا 
 1111يونيـو  21ونادية عبد النور مـن قبـل ضـباط مباحـث أمـن الدولـة العليـا فـي 

. واحــــتفظ باألســــتاذ إبــــراهيم وناديــــة عبــــد النــــور قيــــد الحجــــز اإلداري دون إمكانيــــة 
عــــالج أخــــرى حتــــى العاشــــر مــــن الوصــــول إلــــي اإلشــــراف القضــــائي أو أي ســــبل 

، حـــين تــم إطـــالق ســـراحهما بكفالــة . وخـــالل هـــذه الفتــرة لـــم يـــتم  1111أغســطس 
توجيه أي تهمة رسمية ضدهما. تم في البداية إطالق سراح أسامة حامد علي فـي 

، غير أنه تم فيما بعد إلقـاء القـبض عليـه، وبالمثـل احـتفظ بـه قيـد  1111يوليو  0
. ولــم توجــه أي تهمــة  1111مــنح كفالــة فــي أغســطس  الحجــز اإلداري إلــي حــين
. وتـم االحتفـاظ بهـم واسـتجوابهم فـي 1111سـبتمبر  12ضد جميع المتهمين حتـى 

ـــم . وحيـــث أنهمـــا  ـــي نحـــو غيـــر مالئ ظـــل ظـــروف ال إنســـانية وطـــوال ســـاعات عل
اعـــتقال بـــدون مبـــررات لـــم يـــتم حتـــى إبـــالغ ناديـــة عبـــد النـــور وأســـامة حامـــد علـــي 

لقــــبض عليهمــــا وال منحــــا إمكانيــــة الوصــــول إلــــي محاميهمــــا أثنــــاء بأســــباب إلقــــاء ا
االســتجواب . وقــد منحــت األخيــرة إمكانيــة الوصــول إلــي محاميهــا فقــط بعــد مضــي 

 أكثر من ثالثة أسابيع منذ أول طلب لها بذلك.
فيمــــا يتعلــــق باالنتهاكــــات الممارســــة خــــالل المحاكمــــة "يــــدعي مقــــدم الشــــكوي بــــأن  -1

ن الوقـــت والتســـهيالت المالئمـــة لتـــولي الـــدفاع عـــن أنفســـهم المتهمـــين قـــد حرمـــوا مـــ
وحــرم مجلــس الــدفاع عــنهم مــن إمكانيــة الوصــول إلــي دليــل دعــواهم. وعلــي الــرغم 

، تــــم مــــنح محــــامي الــــدفاع  1111نــــوفمبر  01مــــن أن المحاكمــــة قــــد بــــدأت فــــي 
، حيــث قــاموا فــي ذلــك  1110مــارس  02إمكانيـة بحــث دليــل المقاضــاة وذلــك فــي 

عوة أغلــب شــهود إثبــاتهم. وقــد ســمح لهــم بدراســة تلــك الوثــائق فقــط لمــدة الحــين بــد
أربع ساعات ولم يسمح لهم باستخراج أي نسـخ منهـا وباإلضـافة إلـي ذلـك ، طلـب 
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مـــن محـــامي الـــدفاع إجـــراء البحـــث بحضـــور وتحـــت إشـــراف مـــوظفي إدعـــاء أمـــن 
 الدولة األعلى. 

لــــــذي تــــــاله إدراج مئــــــات اســــــتكمل اإلدعــــــاء بيانــــــه الختــــــامي ا 1110فــــــي نهايــــــة  -2
الصفحات من األدلة الكتابية اإلضافية من جانب الـدفاع ، والـذي قبلتـه المحكمـة. 

بالتوقيــت  02ر11إال أنــه فــي نفــس اليــوم وبعــد رفــع الجلســة عنــد حــوالي الســاعة 
المحلـــي ولمـــدة ســـاعة والنصـــف، قـــام قضـــاة محكمـــة أمـــن الدولـــة بإصـــدار أحكـــام 

حكم المحكمة الذي تم النظر فيـه قـد صـدر فقـط فـي  بالتجريم وأعلنوا الحكم. وكان
حوالي شـهر مـن اختتـام الحكـم، وحـرم المتهمـين بـذلك مـن حقهـم  1110يونيو  02

 في االستئناف ضد القرار فورًا.   
يــدعي مقــدم الشــكوي عــالوة علــي ذلــك، أن تلــك المحاكمــات كانــت تهــدف إلــي  -1

بلهم قانونيـًا، وأنـه لـم يكـن ثمـة معاقبة المتهمين إزاء أراء تم تبينها ونشرها من ق
سـبل عــالج محليـة قبــل المحاكمـة وأن هنــاك انتهاكـات لحقــوق المحاكمـة حيــث 

الـــذي ينشـــيء محـــاكم أمـــن الدولـــة األعلـــي  0211لســـنة  011أن القـــانون رقـــم 
يحــرم المتهمــين مــن حقهــم الكامــل فــي االســتئناف وأنــه يمكــنهم االســتئناف فقــط 

قض ولـيس بشـأن مسـائل أساسـية وأنـه ال يمكـن بشأن نقاط إجرائية لمحكمـة الـن
ـــه يمكـــن للمحكمـــة  ـــك االســـتئناف وأن ـــل ذل للمحكمـــة أن تبـــرئ المتهمـــين فـــي مث
الــنقض فقــط أن تــأمر الــنقض فقــط أن تــأمر بإعــادة المحاكمــة التــى ســتعرض 
المتهمــين فعــال لخطــر آخــر، وأن التبرئــة فــي اســتئناف الــنقض يمكــن أن يــؤمر 

 ثان ضد إعادة المحاكمة.به في حالة نجاح استئناف 
 الشكوي:

( مـن الميثـاق 1)2د( و -( )أ0) 1، 2، 1يدعي مقدمو الشكوي انتهاكا للمواد  -1
 األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.
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يرجــو مقــدم الشــكوي مــن اللجنــة األفريقيــة أن تطلــب مــن الدولــة المــدعي عليهــا  -2
 أن: 

ــــة الخطــــو  - ــــة المتهمــــين وتتخــــذ كاف ات الالزمــــة تتخــــذ الخطــــوات إلبطــــال إدان
ـــر بســبب االنتهاكــات للمــادتين   2و  1األخــرى لضــمان إعــادة التقــويم األخيـ

 ( من الميثاق. 1)
مـن  2و  1التعويض المالئم للمتهمـين النتهـاك حقـوقهم فـي إطـار المـادتين  -

 الميثاق. 

 
 

 اإلجراء:
 12وتـم اسـتالمها لـدي األمانـة فـي  1110ديسـمبر  12كانت الشكوي مؤرخـة فـي  
 يناير عبر البريد.  1بالفاكس وفي  1110 ديسمبر

 
إثــــر تســــجيل الشــــكوي، علمــــت األمانــــة بــــأن القضــــية الزالــــت معلقــــة أمــــام محكمــــة  -00

كتبـت األمانـة لمقـدم الشـكوي  1111ينـاير  12النقض للدولة المدعي عليها. وفي 
تعتــرف باســتالم الشــكوي وتطلــب منــه توضــيحات إضــافية بشــأن وضــع االســتئناف 

 مة المذكورة. أمام المحك
فـي بريتوريـا، جنـوب إفريقيـا  1111مايو  02إلي  1المنعقدة من  20خالل دورتها  -01

 ، قامت اللجنة األفريقية بدراسة الشكوي وقررت بأن تحاط علما بشأنها.
، كتبــت األمانــة لمقــدم الشــكوي والدولــة المــدعي عليهــا بشــأن 1111مــايو  11فــي  -02

 21همـــا بشـــأن القبـــول أمـــام الـــدورة العاديـــة هـــذا القـــرار وطلبـــت منهمـــا إحالـــة بالغات
 للجنة األفريقية.
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فــي بــانجول ،  1111أكتــوبر  12إلــي  01المنعقــدة مــن  21خــالل دورتهــا العاديــة  -02
جمهوريـــة جامبيـــا ، قامـــت اللجنـــة األفريقيـــة بدراســـة الشـــكوي وقـــررت إحالـــة دراســـة 

 .  22مقبوليتها إلي الدورة العادية ال 

ــــة المــــدعي عليهــــا  ، كتبــــت1111نــــوفمبر  1فــــي  -01 ــــة لمقــــدمي الشــــكوي والدول األمان
 إلبالغهما بقرارها. 

قام كال الطرفان بإحالة بالغاتهمـا بشـأن المقبوليـة إلـي األمانـة وقـد سـلم كـل طـرف  -02
 نسخا من البالغات الواردة من الطرف اآلخر. 

، كتب مقدم الشكوي إلي األمانة يبلغها بأن محكمة النقض فـي 1112إبريل  2في  -01
قد برأت األستاذ سعد الدين إبراهيم ، كمـا طلـب مقـدم الشـكوي سـحب بالغـه مصر 

 فيما يتعلق بالدكتور سعد الدين إبراهيم.

، أكــد مقــدم الشــكوي بــأن طلبــه  1112إبريــل  01عــن طريــق الفــاكس المــؤرخ فــي  -01
 بالسحب قد تم نيابة عن كافة الضحايا المزعومين في البالغ. 

اللجنة األفريقية أحاطة علما بسحب البالغ من قبـل  لألسباب المذكورة أعاله ، فإن
 مقدم الشكوي وتقرر غلق الملف. 

 
 

 12إلــي  01المنعقــدة فــي نيــامي ، النيجــر مــن  22حــرر خــالل الــدورة العاديــة إل  
 .1112مايو 
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 انترايتس / مصر 120/1111
 

 المقرر: 
 

 عضو اللجنة الحسن : 21الدورة 
 عضو اللجنة الحسن :22الدورة 
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 موجز الوقائع:

تــم تقــديم الشــكوي مــن قبــل انتــرايتس ممثلــة لحركــة البــان أفريكــان، وهــي اتحــاد  -0
الموارد القانونية والدفاع القانوني ومشروع المعونة واللقـاء األفريقـي للـدفاع عـن 
حقــوق اإلنســان الــذين قــدموا بالمثــل ملفــا نيابــة عــن االســتاذ ســعد الــدين محمــد 

 شخصًا آخرين. 11يم رئيس مركز أبن خلدون للدراسات التنموية و إبراه
ـــا  -1 إن هـــذه الشـــكوي تلـــي المحاكمـــة واإلدانـــة مـــن جانـــب المحكمـــة األمنيـــة العلي

لالستاذ سعد الدين إبـراهيم مـدير ورئـيس  1110للدولة المدعي عليها في مايو 
زينـة حيـاة مجلس إدارة مركز أبن خلدون للدراسات التنموية والذي كان أمـين خ

دعــم الناخبــات" وهــي جمعيــة لــدعم الناخبــات فــي مصــر بأســم "جمعيــة الهــدي: 
بمعيـــة ســـبعة وعشـــرين شخصـــاف آخـــرين بمـــن فـــيهم األشـــخاص الســـتة اآلخـــرون 
المذكورون أعاله. وكانوا يعملون جميعـا إمـا بصـفة مـوظفين دائمـين أو شـركاء 

 في مشاريع للمنظمتين وتمت محاكمة عشرة منهم غيابيًا.

دعي مقــدم الشــكوي بــأن المــتهم قــد أتهــم بالنشــر عمــدا لمعلومــات فــي الخــارج يــ -2
حول الوضع الداخلي في دولة المدعي عليه مضرا بمكانته علي نحـو مخـالف 

)د( من قانون العقوبات ومتممرا بدفع الرشوة إلي موظفين عمـوميين  11للمادة 
ـــواد،  21( ، 2)21، ( 1) 21لتقــويض أدائهــم لواجبــاتهم علــي نحــو مخــالف للمـ

من قانون العقوبات واستالم هبات من االتحاد األوروبـي بـدون أذن مسـبق مـن 
( مـــن النظـــام 0)1( و 2) 0الســـلطات المختصـــة علـــي نحـــو مخـــالف للمـــادتين 

، باســـــتخدام أســـــاليب مضـــــللة لالحتيـــــال علـــــي 0221لســـــنة  2العســـــكري رقـــــم 
 222ف للمـــادة االتحـــاد األوروبـــي ألمـــوال متـــوفرة للمنظمتـــين علـــي نحـــو مخـــال

( مــن قــانون العقوبــات وقبــول وتقــديم رشــاوي وتزويــر مســتندات رســمية علــي 0)
مـــن  102،  100،  111مكـــرر ،  011،  012،  012نحـــو مخـــالف للمـــواد 
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قــانون العقوبــات تمــت إدانــتهم والحكــم علــيهم لفتــرات عديــدة مــن الســجن التـــى 
 ة مع وقف النفاذ. تتراوح من سبعة سنوات مع األشغال الشاقة إلي سنة واحد

دانــة المتهمــين يــدعي مقــدمو الشــكوي بــأن  -2 خــالل عمليــة االعتقــال ومحاكمــة وا 
الدولـــة المـــدعي عليهـــا قـــد انتهكـــت حقـــوقهم لمـــا قبـــل المحاكمـــة وحريـــة التعبيـــر 

 وحق االستئناف وحق اللجوء إلي سبل التعويض المحلية الفعالة . 

 الشكوي:
  02( ، 1)2( 0) 1، 2، 1، 2، 2،  1 يـــــدعي مقـــــدمو الشـــــكاوي انتهاكـــــا للمـــــواد -1
 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.  12، 1( ، 0) 02(، 0)
 2، وتـــم اســـتالمها فـــي األمانـــة فـــي  1111أكتـــوبر  2كانـــت الشـــكوي مؤرخـــة فـــي  -2

 عبر البريد.  1111أكتوبر 
ول، فــي بــانج 1111أكتــوبر  12إلــي  01المنعقــدة مــن  21خــالل دورتهــا العاديــة  -1

جمهوريــة جامبيــا، قامــت اللجنــة األفريقيــة بدراســة الشــكوي وقــررت أن تحــاط علمــا 
 بشأنها.

كتبــــــت األمانـــــة لمقــــــدم الشـــــكوي والدولــــــة المـــــدعي عليهــــــا  1111نـــــوفمبر  2فـــــي  -1
البالغهمــا بهــذا القــرار وطلبــت منهــا إحالــة بالغاتهمــا بشــأن المقبوليــة إلــي األمانــة 

 يقية.للجنة األفر  22قبل الدورة العادية 

ـــة  -2 ـــدة مـــن  22خـــالل دورتهـــا العادي ـــي  01المنعق ـــامي ،  1112مـــايو  12إل فـــي ني
النيجر ، استمعت اللجنة األفريقية للبالغات الشفوية لمقـدم الشـكوي بشـأن المسـألة 
والتــــى قــــام األخيــــر خاللهــــا بتقــــديم طلــــب شــــفوي صــــريح للجنــــة األفريقيــــة بســــحب 

بإرســال طلبــه الكتــابي، لــذلك فــي  الــبالغ. كمــا أشــار مقــدم الشــكوي إلــي أنــه ســيقوم
القريــب العاجــل. لألســباب المــذكورة أعــاله، أحاطــت اللجنــة األفريقيــة علمــا بســحب 

 البالغ من قبل مقدم الشكوي وقررت قفل الملف.
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مــايو  12إلــي  01المنعقــدة فــي نيــامي ، النيجــر مــن  22حــرر خــالل الــدورة العاديــة 
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 ستيفن و. ايجبي /نيجيريا – 111/1111
 

 المقرر:
 

 عضو اللجنة جوهم : 21الدورة 
 ،،      ،،     ،، :22الدورة 

 
 موجز الوقائع:

تـم تقـديم ملـف للشـكوي مــن قبـل سـتيفن و. ايجبـي ضــابط مفـوض آمـر فـي القــوات  -0
 المسلحة النيجيرية.

ض الشكوي تفاصيل عن سـوء معاملـة مقـدم الشـكوي مـن قبـل القـوات المسـلحة تعر  -1
، يــدعي مقــدم الشــكوي بأنــه تــم نقلــه مــن مكتبــه  0222ينــاير  01النيجيريــة . وفــي 

إبريـل  01وتم اعتقاله علي نحو استبدادي وأتهـم بمحاولـة اسـقاط اللـواء اباشـا. فـي 
مـــة تمـــرد وهـــي تهمـــة ته 01، تـــم اســـتدعاءه بشـــأن  0222ســـبتمبر  01و  0222
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عقوبتها الموت. وهو يـدعي أنـه بـالرغم مـن مالحظـات بعـض السـلطات بـأن الـتهم 
 كانت رائفة لم تتم تبرئته والزالت التهم معلقة بسبب عدم توفر عملية المحاكمة.

جـراءات المحاكمـة" مـن قبـل مـوظفين  ويبدو أنه تم إتبـاع واسـتنفاد "قواعـد القـانون وا 
وصــله إلــي قــرارات بشــأن أي مســألة" وحســب أقــوال مقــدم أمــام قاضــي بعيــدا عــن ت

الشــكوي، فــإن اإلجــراءات قــد انتهكــت قاعــدة القــانون مــن خــالل عــدم اتبــاع لــوائح 
 القوات المسلحة التى تدعو إلي التحقيق ومن ثم المحكمة العسكرية. 

كما يدعي مقدم الشكوي العديد من االنتهاكات فيما يتعلـق بمـدة خدمتـه العسـكرية.  -2
و يدعي أن العديد من الزمالء قد سطوا علي ثكناته. وبالرغم من تقديمـه شـكواه وه

للسـلطات المختصـة لـم يـتم أبــدا التحقيـق فـي قضـيته. وعــالوة علـي ذلـك، فقـد حــرم 
مــن مواقـــع الســكن فـــي الثكنــات لمـــدة ســنتين وحـــرم مــن "حـــق الوصــول إلـــي نقطـــة 

 سنوات. " والحصول علي أجازته لمدة ستة 0222كسبه منذ يوليو 
يــدعي مقــدم الشــكوي بأنــه يواجــه التهديــد بــالموت مــن قبــل جنــود تــابعين وجنــراالت  -2

ذوي نفـــوذ "وهـــو يـــدعي التحـــرش والتخويـــف واألهانـــة واالحـــراج والميـــز العنصـــري 
واإلبــادة والتهــديات لحياتــه" باإلضــافة إلــي التهديــدات بــالموت ، فهــو يــدعي حــدوث 

 ت.أعمال تخويف يومية يعلنها جنود وجنراال

وهو يدعي بأنه طلـب التقـويم أمـام العديـد مـن السـلطات علـي نحـو مـا يـنص عليـه  -1
إال أن بعـــــض الضـــــباط كـــــانوا  0222لســـــنة  011مرســـــوم القـــــوات المســـــلحة رقـــــم 

يعيقــون وصــوله إلــي العدالــة وبــالرغم مــن بالغاتــه المفصــلة، أخفقــت الســلطات فــي 
ســتماع علــي أي مســتوي تقــديم التقــويم المالئــم لمظالمــه ورفضــت بفظاظــة منحــه اال

انتهاكــا لإلجــراء  العســكري والدســتوري . وهــو يــدعي أن الرشــوة قــد لعبــت دورًا فــي 
 االبقاء علي قضيته دون أن يستمع إليها.

أدعـــــي أيضـــــا أن أســـــرته قـــــد اشـــــتركت فـــــي ممارســـــات ســـــحرية وأن أعضـــــاء مـــــن  -2
ب العســكريين مــن الــذين هــم مشــتركون أيضــا قــد تــممروا ضــده. وهــو يالحــظ أنــه كتــ
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ـــد مـــن العـــرائض ورســـائل االحتجـــاج إلـــي مجلـــس القـــوات المســـلحة النيجريـــة  العدي
 ولهيئة أوبوتا.

 
 الشكوي

( )أ( )ب( )ج( )د( مـــن 0) 1،  2، 1،  2يــدعي مقـــدم الشــكوي انتهاكـــات للمــواد  -1
 الميثاق. 

 في دعوته للتقويم، طلب مقدم الشكوي أن تقوم اللجنة األفريقية:  -1

وأسرته مـن خطـر االغتيـال والقتـل غيـر القـانوني  بالتدخل بسرعة إلنقاذه هو -
 أو التعذيب حتى الموت.

بــــان تســــاعده علــــي اســــتعادة االتصــــال بأبنائــــه اثــــر إجــــراء تحقيقــــات كاملــــة  -
ونزيهـــة فـــي كافـــة ادعـــاءات عمـــالء الدولـــة فـــي فصـــله عـــن أطفالـــه وأعمـــال 

 السحر وممارسات أبنائه وزوجته الشرعية لصالح الحكومة.

مي العــام النيجيــري ووزيــر العــدل لطلــب إجــراء تحقيــق فــي تكتــب إلــي المحــا -
 ادعاءات التمرد التى يواجهها.

 تدعو إلجراء تحقيق مستقل ونزيه وعلني في عملية السطو علي ثكناته. -

تـدعو إلـي إجـراء تحقيـق فـي "إعـادة تخصـيص قـرض دراجتـه الناريـة لجنـدي  -
 آخر".

أنـــــه يواجـــــه  تســـــاعده فـــــي البحـــــث عـــــن مقـــــر لجـــــوء خـــــارج نيجيريـــــا طالمـــــا -
 االضطهاد المستمر هناك.

 نيرا لتمكينه من األكل. 01ر111ترسل إليه  -

 
 اإلجراء:

 عبر البريد. 1111يونيو  02تم استالم الشكوي غير المؤرخة لدي األمانة في  -2



ASSEMBLY/AU/7 (II) 

Page 167 

، كتبت األمانـة إلـي مقـدم الشـكوي تبلغـه بأنـه تـم تسـجيل  1111يوليو  12في  -01
للجنـــة األفريقيـــة  21لـــدورة العاديـــة ال الشـــكوي وأنـــه ســـيتم النظـــر فيهـــا خـــالل ا

 في بانجول، جمهورية جامبيا. 1111أكتوبر  20إلي  01المقرر عقدها من 

أكتــوبر فــي بــانجول،  12إلــي  01المنعقــدة مــن  21خــالل دورتهــا العاديــة ال  -00
جمهوريـــة جامبيـــا، قامـــت اللجنـــة األفريقيـــة بدراســـة الشـــكوي وقـــررت أن تحـــاط 

 بذلك.

كتبــــت األمانــــة إلــــي األطــــراف إلبالغهــــا بــــذلك القــــرار  1111نــــوفمبر  2فــــي  -01
للجنــة  22وطلبــت منهــا تســليم بالغاتهــا بشــأن المقبوليــة قبــل الــدورة العاديــة إل 

 األفريقية.

فـي نيـامي  1112مـايو  12إلي  01المنعقدة من  22خالل دورتها العادية إل  -02
 دم مقبوليته.، النيجر، قامت اللجنة األفريقية باستعراض هذا البالغ وأعلنت ع

 القانون
 المقبولية
( من الميثاق األفريقي بأن "يتم تقديم البالغ أثر استنفاد 1) 12تتطلب المادة  -02

العالجات ان وجدت ، ما لم يكن مؤكدا للجنة أن إجراء ذلك الطعن بالنقض 
 قد تمت إطالته علي نحو غير سليم.

السلطات وليس لدي أدعي مقدم الشكوي بأنه إلتمس التقويم أمام "العديد من  -01
اللجنة األفريقية أي مؤشر في الملف الذي أمامها بأن هناك أي إجراء أمام 

 المحاكم المحلية بشأن القضية. 

بالرغم من ذلك كرر مقدم الشكوي الطلبات ولم يقدم بالغاته بشأن المقبولية  -02
 وبصفة خاصة بشأن مسألة استنفاد سبل العالج .

( من الميثاق األفريقي، تعلن اللجنة 1) 12دة لهذه األسباب وتمشيا مع الما
 األفريقية أن هذا البالغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل العالج المحلية.
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إلي  01المنعقدة في نيامي ، النيجر من  22حرر خالل الدورة العادية ال 
 .1112مايو  12

 

 
ريقيا ضد جون سيمبا راكي ومعهد حقوق اإلنسان والتنمية في أف 121/1111

 جمهورية الكونغو الديمقراطية:
 

 المقرر:
 

 عضو اللجنة أنجيال ميلو الدورة الحادية والثالثون :
 ،،      ،،       ،،  ،،  الدورة الثانية والثالثون :
 ،،      ،،       ،،  ،،  الدورة الثالثة والثالثون :

 
 :الوقائع ملخص

بوروندي والجظ في لومي،  منالشكوى السيد جون سيمباراكي، مواطن  مقدم -0
 توجو، حاليا.

وهو منظمة غيـر حكوميـة تتمتـع  إفريقيا،معهد حقوق اإلنسان والتنمية في  يساعده -1
بــــانجول، جامبيــــا، ص.ب  فــــيبصــــفة المراقــــب لــــدى اللجنــــة األفريقيــــة ويقــــع مقــــره 

 البريـــد، عنــوان 111222011، رقــم الفـــاكس 111221111، رقــم الهـــاتف/0122
 اإلنترنــــــــــــتعلــــــــــــى شــــــــــــبكة  الموقــــــــــــع inbo@africaninititute.orgاإللكترونــــــــــــي 

WWW.AFRICANEINSTITUTE . 

mailto:inbo@africaninititute.org
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، وتــم تعيينـــه 0212حاليــا، ســـنة  الديمقراطيـــةإلـــى زائــر، جمهوريـــة الكونغــو  وصــل -2
 زائر.للنقل نيابة عن دولة  الوطنيللعمل مهندس كهرباء مدني من قبل المكتب 

الكونغـو وبورونـدي وأوغنـدا  جمهوريـة، عقب الحرب التي انـدلعت بـين 0222 وفي -2
أي البرلمـان االنتقـالي،  للجمهوريـةورواندا في شرق البالد، اعتمد المجلس األعلـى 

 وبموجبـه HCR6PT/12 رقم، القرار 0222أكتوبر  20خالل جلسته المنعقدة في 
 الروانديين والبورونديين واألوغنديين".عقود العمل لكافة الرعايا  إنهاءتقرر "

 0221ينـاير  2مـن عملـه فـي  سـيمباراكيهذا القـرار، فصـل السـيد جـون  وبموجب -1
والســــبب الوحيــــد  للنقــــل،دون إنــــذار ســــابق أو أي تعــــويض مــــن المكتــــب الــــوطني 

 لفصله هو أنه من مواطني بوروندي.
 لكونغو الديمقراطية(.)جمهورية ا كنغوليةسيمباراكي ثالثة أبناء وزوجته  وللسيد -2
اإلنــذار وتأكيــد فصــله مــن  تــاريخ 0221فــي بالغــه أيضــا أنــه منــذ ينــاير  ويــدعى -1

غــادر جمهوريــة  عنــدما 0221العمــل دون إنــذار ســابق وال تعــويض، وحتــى يونيــو 
لالتصــال  بالفشــلالكونغــو الديمقراطيــة، ســعى الســيد ســيمباراكي بعــدة طــرق بــاءت 

 ول على حقه.بالسلطات الكنغولية من أجل الحص
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة  مغـادرةلضغوط معنوية وماديـة، اضـطر إلـى  ونظرا -1

فـي التمتـع بصـفة  اسـتمروطلـب اللجـوء فـي لـومي، توجـو، حيـث  0221في يونيو 
 الالجظ دون استنفاد الوسائل الشرعية السترداد حقه محليا.

الديمقراطيــة فــي لــومي الكونغــو  جمهوريــةفــي اتصــاالته مــع القــائم بأعمــال  واســتمر -2
العـدل لجمهوريـة الكونغـو  وزيـرإلـى  1111فبرايـر  10وبواسطته بعث برسـالة فـي 

زوجتــه بعــد مغادرتــه  وبــذلتهاالديمقراطيــة. غيــر أن جميــع الجهــود التــي بــذلها هــو 
نفســها البلــد  هــيوحتــى غــادرت  0221لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة فــي يونيــو 

 لت دون متابعة.، ظ1111متجهة إلى لومي في 
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 01، و01، و02، و1، و2، و1،و0الــــبالغ أن هنالــــك خرقــــا للمــــواد رقــــم  ويـــدعى -01
، البرلمــان 2رقــم  للجمهوريــةمــن الميثــاق األفريقــي بموجــب قــرار المجلــس األعلــى 

 االنتقالي لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
 :اإلجراء

 1111إبريــل  2، وأخطــرت فــي 1111إبريــل  2أمانــة اللجنــة الــبالغ فــي  اســتلمت -00
 –باســـتالم الــــبالغ  الشـــاكي،معهـــد حقـــوق اإلنســـان والتنميــــة فـــي أفريقيـــا، مجلــــس 

 .الشكوى
مــايو  02-1إفريقيــا فــي الفتــرة مــن  بجنــوبالمنعقــدة  20دورتهــا العاديــة رقــم  وفــي -01

حالة عرض 1111 الـدعوى فـي دورتهـا العاديـة  قبول، قررت اللجنة تسلم البالغ وا 
 .21رقم 

 11شــفهية ورســالة مؤرخــة فــي  مــذكرةلك األطــراف المعنيــة عبــر األمانــة بــذ أبلغــت -02
بإيــداع مالحظاتــه  مجلــة،. وردا علــى ذلــك، قــام الشــاكي، مــن خــالل 1111يونيــو 

والتــي وصــلت إلــى أمانــة اللجنــة فــي  الشــكوى، –فــي المحكمــة حــول قبــول الــبالغ 
01/1/1111. 

عـــالي وزيـــر خـــالل صـــاحب الم مـــنحكومـــة جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة  أقـــرت -02
وفقــا لخطابــه رقــم  بالـدعوىحقـوق اإلنســان باســتالم مراسـالت أمانــة اللجنــة المعنيــة 

 .1111 ديسمبر 12، والذي وصل إلى األمانة في 1111يوليو  11بتاريخ  121
تعاملت بهـا اللجنـة مـع الـبالغ  التيخطابه، عبر الوزير عن دهشته للحماسة  وفي -01

مقارنـة بالوسـائل البطيئـة  سـيمباراكيجـان  المقدم بواسـطة السـيد/ 121/1111رقم 
الــــذي قدمتــــه  111/22رقــــم  الــــبالغوالمتوانيــــة التــــي اســــتخدمتها فــــي التعامــــل مــــع 

 ورواندا، ويوغندا. بوروندي،حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد كل من 
 للعلم: التاليةالوزير نسخا من الخطاب إلى الشخصيات  أرسل -02

 رية الكونغو الديمقراطية.جمهو  رئيسالفخامة   صاحب -0
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 األفريقي. االتحادالسعادة الرئيس المؤقت لمفوضية  صاحب -1
التابعــة للجنــة والتــي  21العاديــة رقــم  للــدورةوفــد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة  قــام -01

بتسـليم أمانـة  1111أكتـوبر  12وحتى  01انعقدت ببانجول،جامبيا، في الفترة من 
 .121رقم  البالغكومتهم حول قبول اللجنة خالصة ما توصلت إليه ح

المزمــع عقــدها فــي  22رقــم  العاديــةاللجنــة النظــر فــي الــدعوى إلــى دورتهــا  أرجــأت -01
 .1112مايو  12وحتى  01نيامـي، النيجر، في الفترة من 

 1الشــفهية وخطــاب مــؤرخ فــي  مــذكرتهاأمانــة اللجنــة األطــراف بــذلك عبــر  أطلعــت -02
 المعنيين. الطرفينمن كل من  وأرسلت الوثائق المقدمة 1111ديسمبر 

مكتوبة ردا على خالصـة حكومـة  مذكرة 1112يناير  20الشاكي للجنة في  أرسل -11
 جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أثنـــاء دورتهـــا العاديـــة  121/1111اللجنـــة قـــرارا حـــول قبـــول الـــبالغ رقـــم  أصـــدرت -10
 .لرغبتهالثالثة والثالثين بعد االستماع لمجلس الشاكي وفقا 

 :القانوني لالقبو
المعالجــات المحليـــة بســـبب  يســـتنفذالنقـــيض مــن ادعـــاءات الشـــاكي بأنــه لـــم  وعلــى -11

الديمقراطيــة  الكونغــوذكــرت حكومــة جمهوريــة  ي،تعرضــه للضــغط المعنــوي والمــاد
خـالل كـل  المحليـةبأنه لم يبرز الدليل على استحالة تمكنه مـن اللجـوء للمعالجـات 

توجـو،  لـومي،لديمقراطيـة وعنـد وصـوله إلـى من فتـرة بقائـه فـي جمهوريـة الكونغـو ا
 .0221في يونيو 

الديمقراطيـــة أن المعالجـــات  الكونغـــوواقـــع األمـــر، توضـــح حكومـــة جمهوريـــة  وفـــي -12
الشــاكي إمكانيــة اتخــاذ  لــدىالمحليــة موجــودة ومتاحــة، وأنــه حتــى فــي توجــو، كــان 

 التدبير القانوني قبل اللجوء للجنة.
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بشـأن حقـوق اإلنسـان والشـعوب أن  األفريقـيق ( مـن الميثـا1) 12المادة  تستوجب -12
المحليـة، إن وجـدت، إال إذا اتضـح  المعالجـاتاستنفاذ  بعدترسل البالغات للجنة "

 تأجيل ذلك اإلجراء دون سبب معقول".
تمكــين الدولــة المجيبــة  إلــى –بــين أمــور أخــرى  مــن – 12ثــم تهــدف المــادة  ومــن -11

علــى حقـوق اإلنســان والنظــر  فاتهالتصـر علـى اإلدعــاء مـن البصــر باآلثـار الضــارة 
 في محكمة دولية. مقاضاتهافي إمكانية اتخاذها إلجراءات تصحيحية قبل 

المحليــة مــن النــاحيتين  المعالجــاتيخــتص بــرأي اللجنــة، فإنــه ينبغــي وجــود  وفيمــا -12
المحليــة قيــد النظــر  المعالجــةالنظريــة والعمليــة معــا، وهــو شــرط دون تــوفره تصــبح 

 علة.غير متوفرة وغير فا
الشـاكي مـن عـرض دعـواه  يـتمكنهو الحـال عنـدما، ألسـباب موضـوعية، ال  وذلك -11

حصــوله علــى  تضــمنفــي المحــاكم فــي الدولــة المجيبــة علــى اإلدعــاء فــي أحــوال 
 محاكمة عادلة.

المحليــة المطبقــة بحكــم الفعــل  المعالجــاتتقــر اللجنــة مطلقــا بــأن شــرط اســتنفاذ  لــم -11
ك غير منطقي سيتطلب استنفاد المعالجـات عندما تجد ذل دعوى، –الستالم بالغ 

 المعلية.
للمعالجـات المحليــة، أشـار الشــاكي  اســتنفاذهادعاءاتـه المتعلقــة باسـتحالة  ولتعضـيد -12

 البالغات التالية: عبربصورة مكثفة إلى قرارات اللجنة السابقة 
 .(0): أنيت باقنول لصالح عبد هللا مازو/الكاميرون22/21 رقم البالغ -
 .(1): الحسن أبوبكر ضد غانا012/22 رقم البالغ -
 .(2)022/22و 021/21 رقم البالغ -

                                           
وأخـرى غيـر مختلـف  خـالفبـاقنول لصـالح عبـد هللا مازو/الكـاميرون. اتخـذ الشـاكي عـدة إجـراءات قانونيـة موضـع  أنيت 22/21رقم  البالغ (0)

 عليها دون إحراز أي نجاح.
فـي الخـارج  اللجـوءحكم ضد الشاكي وأودع السجن. وبعد هروبـه مـن السـجن طلـب أبو بكر ضد غانا: صدر  الحسن: 012/22رقم  البالغ (1)

 واستنفاذ المعالجات المحلية في غانا. بالعودةوأخطر اللجنة بذلك .. ورأت اللجنة أنه ليس من المنطقي مطالبته 
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 جماعــة/: (2)11/12،21/21،12/20،011/22)مشــتركة( رقــم  البالغــات -
المساعدة القانونيـة المجانيـة، لجنـة حقـوق اإلنسـان، االتحـاد الـدولي لحقـوق 

 شهود يهوذا ضد زائير. اإلنسان،
ضـــد  اإلنســـانللـــدفاع عـــن حقـــوق  : اللقـــاء األفريقـــي(1)10/21 رقـــم الـــبالغ -

 زامبيا.
 ضــــد: اللجنــــة لوطنيــــة لحقــــوق اإلنســــان والحريــــات (2)12/21 رقــــم الــــبالغ -

 تشاد.
للمجلــس الخــاص بالســيد/ جــان  واالســتماعيتبــع مــن الــدالئل وملــف الــدعوى  وعليــه -21

يمكـن تبينهـا مـن خـالل القـرارات  حالةسيمباراكي أن البالغ قيد النظر ال يمثل أي 
 جنة.السابقة لل

( من الميثـاق األفريقـي، تعلـن اللجنـة 1) 12على ذلك، ووفقا لقرار المادة  واستنادا -20
 .المحليةعدم قبول البالغ لعدم استنفاذه للمعالجات 

 
 

 النيجر –في نيامـي  حرر
 1112مايو  12 في

                                                                                                                              
. ورأت اللجنـــة أن غيابيـــاأطــيح بـــه وحــوكم  : داودا جــاوارا ضـــد جامبيــا. كـــان الشــاكي رئيســـا للدولــة عنـــدما022/22و 021/21رقـــم  الــبالغ (2)

 منطقيا مطالبته بالعودة إلى جامبيا الستنفاذ المعالجات المحلية. يكنالمعالجات المحلية لم تكن متوفرة وأنه في ظروف كهذه، لم 
االتحــاد الــدولي  إلنســان،ا: جماعــة المســاعدة القانونيــة المجانيــة، لجنــة حقــوق 11/12،21/21،12/20،011/22 رقــم)مشــتركة(  البالغــات (2)

باســتنفاذ المعالجــات المحليــة لــم تكــن مطبقــة حرفيــا حيــث لــم يكــن مــن  الخاصــةلحقــوق اإلنســان، شــهود يهــوذا ضــد زائيــر. علمــا بــأن الظــروف 
شــتركة نســبة علــى قبــول البالغــات الم موافقتهــافيــه أن يقــوم الشــاكي بأخطــار المحـاكم فــي حالــة كــل انتهــاك، أعلنــت اللجنـة  المرغــوبالعملـي أو 

 .اإلنسانألهمية وخطورة وحجم انتهاكات حقوق 
المحليـة ال تعنـي أن  المعالجـاتاألفريقـي للـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان ضـد زامبيـا. رأت اللجنـة أن ظـروف اسـتنفاذ  اللقاء: 10/21رقم  البالغ (1)

 فرة وغير عملية.الظروف ، عمليا، غير متو  هذهعلى الشاكين استنفاذ المعالجات المحلية، حيث تكون 
باســتنفاذ المعالجــات  الشــاكيالوطنيــة لحقــوق اإلنســان والحريــات ضــد تشــاد. رأت اللجنــة أنــه ال يمكــن مطالبــة  اللجنــة: 10/21رقــم  الــبالغ (2)

 المحاكم الوطنية. إخطارالمحلية حينما ال يكون األخير في وضع يمكنه فيه من 
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