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 مشروع التقرير السنوي

 (2021ديسمبر  –)يناير 

 أديس أبابا، إثيوبيا

 

 مقدمة -أوال 

ة فترالل نشطة خالأوالحكم حقوق اإلنسان والديمقراطية لللجنة الممثلين الدائمين نفذت اللجنة الفرعية  .1

 :االستعراض، وشملت هذه األنشطة ما يليقيد 

 لديمقراطيةلحقوق اإلنسان واللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين  2021خطة عمل  استكمال .أ

 ؛والحكم

ية ديمقراطلحقوق اإلنسان والعضوية اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين  تشكيلةتغيير  .ب

 ؛والحكم

 خطة االتحاد األفريقي االستراتيجية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب؛ زةإجا .ج

تحاد اللذكاري الت بالنصعقد مداوالت بشأن تنفيذ سياسة العدالة االنتقالية لالتحاد األفريقي وتنفيذ  .د

 األفريقي لحقوق اإلنسان؛

خابات االنتلديمقراطية ولميثاق األفريقي لبشأن اعلى استراتيجية المناهج المدرسية  المصادقة .ه

 والحكم ومشروعها التجريبي؛

 لمتبادلةامراجعة للاآللية األفريقية وإحاطات من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛ تقديم  .و

 األقران والمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛ بين

قبة عثات مرافي ب ممثلين الدائميند المعيار الداخلي لمشاركة أعضاء اللجنة الفرعية للجنة الااعتم .ز

 االنتخابات التابعة لالتحاد األفريقي؛

 19-وروناجائحة فيروس كالتحاد األفريقي بشأن االنتخابات خالل ل الخطوط التوجيهيةد ااعتم .ح

 .الموافقة الصامتةة العامة األخرى عن طريق إجراء يطوارئ الصحالوحاالت 

ان ق اإلنسلحقوللجنة الممثلين الدائمين اللجنة الفرعية يقدم التقرير عرًضا تفصيليًا ألنشطة  .2

 .2021الفترة من يناير إلى ديسمبر  تشملوالديمقراطية والحكم التي 

 2021االنتهاء من خطة عمل اللجنة الفرعية لعام  -ثانيا 

و ماي 21ي ف اضياافترمكتب اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين الذي عقد  هيئة تم تكريس اجتماع .3

ليها. تم عوإدخال تعديالت  2021خطة العمل لعام  مشروعبنود  بشأنلتقديم تعليقات بناءة  2021

مايو  24ن في خطة العمل المعدلة إلى أعضاء اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمي مشروعتقديم 

 وتم اعتمادها دون مزيد من التعديالت. ،تقديم مساهماتهمل 2021

 نأعضاء اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمي تشكيلة تغيير -ثالثا 

ة ة الفرعيمكتب اللجنهيئة ل ةالجديد التشكيلة، قدم مكتب المستشار القانوني 2021أغسطس  18في  .4

 :على النحو التالي ةالجديد ةالتشكيل تللجنة الممثلين الدائمين. وجاء

 المكتب:هيئة 

  رئيسال -زيمبابوي 
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  ول للرئيسالنائب األ -رواندا 

  النائب الثاني للرئيس -تونس 

  لرئيسلالنائب الثالث  -بوروندي 

  مقررال -السنغال 

 :فيما يلي عضوية اللجنة الفرعية

  الوسط إقليم –الكاميرون وتشاد 

  الشرق إقليم -إرتريا وموريشيوس 

  الجنوب إقليم -مالوي وزامبيا 

 الغرب إقليم -امبيا والنيجر جبوركينا فاسو و 

 الشمال إقليم - ليبيا 

 قوق اإلنسان والشعوبحتعزيز وحماية ل االستراتيجية خطة االتحاد األفريقي  إجازة  -رابعا 

  الخطة مشروع ،أديوي يبانكولالسيد  معاليمفوض الشؤون السياسية والسلم واألمن،  قدم .5

تماع االج الللالتحاد األفريقي لتعزيز عقد حقوق اإلنسان والشعوب في إفريقيا، خ االستراتيجية

 .2021يونيو  11الذي عقد في  للجنة الممثلين الدائميناالستثنائي للجنة الفرعية 

كومات إعالن رؤساء دول وح عقبالخطة االستراتيجية  ةتمت صياغ هأشار المفوض أديوي إلى أن .6

زة ميع أجهالذي كلف مفوضية االتحاد األفريقي وج ،2016يوليو  18االتحاد األفريقي الصادر في 

ة مل قاريعوضع خطة بحقوق اإلنسان والشعوب،  التي لها والية في مجالاالتحاد األفريقي األخرى 

ية راتيجمن شأنها تحقيق رؤية عقد حقوق اإلنسان والشعوب في أفريقيا. وأضاف أن الخطة االست

إلنسان ا قوقإطاًرا عمليًا لضمان التنسيق والتعاون بشكل أفضل بين المحكمة األفريقية لح ستمثل

 الطفل قحقو لحوواللجنة األفريقية للخبراء  ،والشعوب، واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 .تهورفاهي

 مستويات لى جميععهناك حاجة إلى شراكة جماعية  أنّ ب الفرعية للجنة الممثلين الدائميناللجنة  أقّرت .7

نفيذ ا في تإلنسان، من أجل المضي قدمً حقوق ا التي لها والية في مجالأجهزة االتحاد األفريقي 

 اإلنسان حقوق لالتحاد األفريقي لعقد االستراتيجية . تم اعتماد مشروع الخطة االستراتيجية الخطة

 والشعوب في أفريقيا مع إدخال تعديالت عليها.

 إلنساناالتحاد األفريقي لحقوق ل النصب التذكاريمناقشات حول تنفيذ  -خامسا 

، األمنلمنظومة األفريقية للسلم وا -المنظومة األفريقية للحكم ح حماد، رئيس أمانة صالالسفير قدم  .8

. 2021و يوني 11مشروع تقرير عن تنفيذ النصب التذكاري لالتحاد األفريقي لحقوق اإلنسان في 

 (Assembly/AU/5 (XIV) paragraph 22 (IV)) 2010المؤتمر لعام  مقرروأشار إلى أن 

قوق حتهاكات خطوات لبناء نصب تذكاري دائم لضحايا ان اتخاذحاد األفريقي "... مفوضية االتّكلف 

أحد  اإلنسان تذكاري لالتحاد األفريقي لحقوقالنصب العد ياإلنسان داخل مقر االتحاد األفريقي". 

ل أسباب ية حوعناصر العدالة االنتقالية التي تهدف إلى إعالم وتثقيف األجيال الحالية والمستقبل

 .والدروس المستخلصة منها اقب النزاعات الماضيةوعو
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حقوق لتذكاري لالتحاد األفريقي النصب المشروع  ةتمت إدار هأبلغ العرض أيًضا األعضاء أن .9

رواندا  هيمن سبع دول أعضاء  الذي يتألف ،لجنة الممثلين الدائمينعمل فريق  من قبلاإلنسان 

 يريا والجزائر.وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وغانا والسنغال وليب

ع همية مشروعلى أ لحقوق اإلنسان والديمقراطية والحكمأكدت اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين 

ئمين ادين الللجنة الممثلالنصب التذكاري ووافقت على أن تطلب األمانة، من خالل اللجنة الفرعية 

 1.6قدرها  دارية، تخصيص ميزانيةالمالية واإل والشؤونعلى الميزانية العام واإلشراف  للتنسيق

 .مقرر المؤتمر ( سنوات لتنفيذ هذا المشروع وتمكين تنفيذ3مليون دوالر أمريكي سنويًا لمدة ثالث )

 يل المعنيبحث فريق العم أن لحقوق اإلنسان والديمقراطية والحكمكما اقترحت اللجنة الفرعية  .10

فريقي لخاص األاجمع األموال من القطاع إمكانية تذكاري لالتحاد األفريقي لحقوق اإلنسان النصب بال

اهمات تم تشجيع الدول األعضاء على تقديم مسووأصحاب المصلحة اآلخرين.  والمهجر والشركاء

 المشروع. لفائدةطوعية 

 يقيمناقشات حول تنفيذ سياسة العدالة االنتقالية لالتحاد األفر -سادسا 

، منلمنظومة األفريقية للسلم واألا -مة األفريقية للحكم المنظورئيس أمانة  صالح حمادالسفير قدم  .11

ي أديو يولوض بانكتنفيذ سياسة العدالة االنتقالية لالتحاد األفريقي نيابة عن المف عن مشروع تقرير 

ة ة العاديالل الدورخ. وأشار إلى اعتماد سياسة العدالة االنتقالية لالتحاد األفريقي 2021يونيو  11في 

. تم تصور 2019فبراير  11االتحاد األفريقي في رؤساء دول وحكومات ثالثين لمؤتمر الثانية وال

رامية ال اهالسياسة كإطار قاري عام يهدف إلى دعم الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في جهود

 االنتقالية. العدالةالسياق بشأن  المحددةتطوير سياساتها وبرامجها ل

 ناك حاجةأن ه ر أعضاء اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين إلىبعد االستماع إلى العرض، أشا .12

 ،لقاهرةافي عات النزا في مرحلة ما بعد عادة اإلعمار والتنميةإلالتحاد األفريقي اللتعاون مع مركز 

دالة الع الفي مج األفريقية البلدان توثيق الخبرات وأفضل ممارسات في لالستفادة من عمل المركز

 أن سياسةورك بشفي جنيف ونيوي األفريقيينالممثلين  يمجموعت ه ينبغي توعيةة. وأضافوا أناالنتقالي

إحاطة  ديم ريقي وتقد األفمبادرات العدالة االنتقالية لالتحا فضال عنالعدالة االنتقالية لالتحاد األفريقي 

 التنفيذ إلى األمم المتحدة. بشأن

للجنة ا لمنظومة األفريقية للسلم واألمنا -المنظومة األفريقية للحكم أمانة رداً على ذلك، أبلغت  .13

لنساء لشباب وااستهدف بأنها ستبدأ سلسلة من البرامج التدريبية التي ت للجنة الممثلين الدائمينالفرعية 

 ،ألمنيةااسات ر األفريقية مثل معهد الدريفكتومراكز ال ،والجامعات ،المؤسسات األكاديمية وإشراك

 ي الترويج لسياسة العدالة االنتقالية لالتحاد األفريقي.ف

 

مدرسية بات والحكم في المناهج الالميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخاإدراج الموافقة على  -سابعا 

 التجريبيوإطالق المشروع 

فرعية على أعضاء اللجنة ال ،باإلنابة  منع النزاعاتو، مدير الحوكمة مباري أ.كاليكست أطلع السيد  .14

في المناهج المدرسية  الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكماستراتيجية تعميم وإدماج 

نتيجة  جاءت. وأبلغ االجتماع أن االستراتيجية 2021سبتمبر  10وإطالق المشروع التجريبي في 

، الذي دعا 2021توبر في أكالصادر والتكنولوجيا  والعلم لتعليمل اللجنة الفنية المتخصصةلقرار 
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في المناهج  الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكمالدول األعضاء إلى تعزيز إدراج 

الميثاق األفريقي للديمقراطية بشأن المناهج المدرسية  جيةياسترات وضعالدراسية. بعد ذلك، تم 

 .واالنتخابات والحكم

شاريع الم قستنطلة هذه االستراتيجية في خمسة بلدان. ستقود مديرية الحوكمة ومنع النزاعات تجرب .15

يسمبر ديا في والتكنولوج والعلم التجريبية المحددة بعد اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم 

لكونغو هورية اجموجمهورية إفريقيا الوسطى وبوتسوانا و، في البلدان الخمسة التالية: الجزائر 2021

 ان.الديمقراطية وجنوب السود

لية ، واآلللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبا -المنظومة األفريقية للحكم  منبرإحاطة  -ثامنا 

 بوالمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعو األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

عمل  بشأن  طةحاإلتلقي  2021سبتمبر  10اجتمع أعضاء اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين في  .16

حاطة اإل قدملخطة االستراتيجية للمؤسسة. االلجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وعرض 

. عند لووماخي ، السيدة لينديوباإلنابة للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب التنفيذي األمين

 ات حول الخطةوقدموا مالحظ مستفيضةالعرض، أجرى أعضاء اللجنة الفرعية مناقشة تقديم 

جنة والل االستراتيجية. تمت الدعوة إلى مزيد من التعاون والحوار بين أعضاء اللجنة الفرعية

ة ء اللجنأعضااقترح وتنفيذ الوالية.  المفوضيةاألفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لتحسين عمل 

لحقوق  ألفريقيةاواللجنة تعزيز التنسيق بين الدول األعضاء  بهدف، للجنة الممثلين الدائمينالفرعية 

 اهعوب، ألنن والشبين اللجنة الفرعية واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسا برمجة خلوةاإلنسان والشعوب، 

ريقية نة األفواللجوالخبرات وتعزيز التنسيق بين الدول األعضاء  لتقاسم المعارف منبركون أفضل تس

 .2022ام عاألول من  الفصلالجزء األخير من في  الخلوة عقد. تم اقتراح لحقوق اإلنسان والشعوب

يد والس ،كوكاتيندي السيد فردينانداألقران  للمراجعة المتبادلة بيناآللية األفريقية  ديوانقدم رئيس  .17

محة فريقي، لحاد األاألقران لدى االت للمراجعة المتبادلة بينمنسق اآللية األفريقية  باتلوكوا ماكونج

 ليةاآل جههاتي تواالتحديات ال ااألقران، وعرض للمراجعة المتبادلة بينريقية عامة عن عمل اآللية األف

ين ن الدائمممثليأعضاء اللجنة الفرعية للجنة ال عدة توصيات للمستقبل. خالل المناقشات، أقرّ  وقدما

م نضمااالحقيق تالمتمثل في  2063التحديات التي تواجه المؤسسة، السيما تلك المتعلقة بهدف أجندة ب

ي أوائل عام . واتفق االجتماع على تحديد موعد اجتماع آخر ف2023عالمي إلى اآللية بحلول عام ال

كمة رير الحوومناقشة محتوى تق لعرضاألقران  للمراجعة المتبادلة بينمع اآللية األفريقية  2022

 .2021األفريقي لعام 

جنة اء الل، أعضلدكتور روبرت إينواالمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،  رئيس قلمأطلع  .18

ستقبلية اف المواألهدالتي تواجهها، والتحديات  ،التي حققتها والنجاحات ،الفرعية على عمل المحكمة

عضاء، اإلحاطة، تم عرض عدم االمتثال لقرارات المحكمة من قبل الدول األ هذه للمحكمة. في

ن محكمة األفريقية لحقوق اإلنساالمن بروتوكول إنشاء  34وسحب اإلعالن بموجب المادة 

ر لحل تدابيا أكبر التحديات التي واجهتها المؤسسة. تم اقتراح العديد من الم، على أنهوالشعوب

للجنة  لفرعية، وأوصى أعضاء اللجنة االمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبمن قبل  القضيتين

 .عالنحب اإلسء لتحسين االمتثال وفهم أسباب الممثلين الدائمين بتحسين التواصل مع الدول األعضا

 ت مراقبة انتخابالفريقي االتحاد األاعتماد المعيار الداخلي لمشاركة األعضاء في بعثة  -تاسعا 
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مثلين نة المرئيس أن يتضمن معيار االختيار الداخلي لمشاركة أعضاء اللجنة الفرعية للجالاقترح  .19

 إلنجليزياألبجدي امراقبة انتخابات، التناوب على أساس الترتيب لاالتحاد األفريقي الدائمين في بعثة 

 عن طريق لمعاييرهذه اأعضاء اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين  اعتمدوالتكافؤ بين الجنسين. 

 .فقة الصامتةاالموإجراء 

 19-افيروس كورونجائحة ت أثناء التوجيهية لالتحاد األفريقي بشأن االنتخابا الخطوط اعتماد  -عاشرا 

 الموافقة الصامتة وغيرها من حاالت الطوارئ الصحية العامة من خالل إجراء

التوجيهية لالتحاد األفريقي بشأن  الخطوط أعضاء اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين اعتمد .20

 السنة ة العامة خالليطوارئ الصحالحاالت غيرها من و 19-جائحة فيروس كوروناأثناء االنتخابات 

بشأن التوجيهية النهائية لالتحاد األفريقي  الخطوط . تم إرفاقالموافقة الصامتةعن طريق إجراء 

بهذا ة العامة يطوارئ الصحالحاالت غيرها من و 19-جائحة فيروس كورونا النتخابات خاللا

 واعتمادها من قبل المجلس التنفيذي. لبحثهاالتقرير 
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 مشروع مقرر بشأن

 والحكم قراطيةحقوق اإلنسان والديمللممثلين الدائمين لجنة اللجنة الفرعية لتقرير أنشطة ا

 

 إّن المجلس التنفيذي:

 يمقراطيةسان والدلحقوق اإلنللجنة الممثلين الدائمين أنشطة اللجنة الفرعية عن تقرير الب يحيط علما   .1

 ؛2021والحكم للفترة من يناير إلى ديسمبر 

ولتقديم  2021ام اإلنسان والديمقراطية والحكم العتمادها خطة عملها لعاللجنة الفرعية لحقوق ب يشيد .2

 تقريرها السنوي إلى الدورة العادية الثانية واألربعين للجنة الممثلين الدائمين؛

 لالتحاد التوجيهية الخطوط الموافقة الصامتةإجراء عن طريق باللجنة الفرعية العتمادها  يشيد .3

وحاالت الطوارئ الصحية العامة  19-الل جائحة فيروس كوروناخاألفريقي بشأن االنتخابات 

 واعتمادها من قبل لجنة الممثلين الدائمين؛ لبحثهااألخرى 

 اإلنسان ة حقوقتعزيز وحمايلالخطة االستراتيجية لالتحاد األفريقي  إلجازتها اللجنة الفرعيةب يشيد .4

كاري صب التذالناألفريقي وتنفيذ مشروع دعم تنفيذ سياسة العدالة االنتقالية لالتحاد ووالشعوب؛ 

ية لديمقراطلفريقي لميثاق األلاستراتيجية المناهج المدرسية  وإجازةالتحاد األفريقي لحقوق اإلنسان، ل

 واالنتخابات والحكم ومشروعها التجريبي؛

في  اصةوخلحكم، ل ةاألفريقي المنظومة منبرمع أعضاء  عملهامن اللجنة الفرعية مواصلة  يطلب .5

 لسلم واألمن؛ل ةاألفريقي والمنظومةلحكم ل ةاألفريقي المنظومةتعزيز التآزر بين 

 يمقراطيةسان والدأنشطة اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين لحقوق اإلنعن تقرير الإدراج  يقرر .6

 والحكم في تقرير الدورة العادية الثانية واألربعين للجنة الممثلين الدائمين.
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