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 مقدمة: أكال:

دكؿ أف تقدـ إلى مؤتمر رؤساء يسر المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب  -1

عف  اد( مف خالؿ المجمس التنفيذم ىذا التقريركحككمات االتحاد األفريقي )مؤتمر االتح

مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب )الميثاؽ  54أنشطتيا كفقان لممادة 

 األفريقي(.
كيتمحكر حكؿ ما يمي: اإلطار  2012يغطي ىذا التقرير الفترة مف فبراير إلى أكتكبر  -2

القانكني لمحنة كصالحياتيا؛ األنشطة التي قامت بيا المجنة؛ كضع رفع التقارير إلى 

المجنة؛ القرارات الصادرة عف المجنة؛ األنشطة التعزيزية؛ كضع حقكؽ اإلنساف في 

إنشاء المجنة؛ اآلليات التابعة لمجنة؛ إنجازات المجنة؛ سنة مف  25أفريقيا بعد مضي 

 التحديات كاآلفاؽ؛ كاألمكاؿ كالمسائؿ اإلدارية كالتكصيات.

  :اإلطار القانوني والصالحياتثانيا: 

مف الجدير بالذكر أف المجنة جياز مستقؿ أنشأ بمكجب الميثاؽ األفريقي كتتمثؿ   -3

 11ف كالشعكب في أفريقيا كتتككف مف صالحياتيا في تعزيز كحماية حقكؽ اإلنسا

سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة. يعمؿ األعضاء بصفاتيـ  6عضكان منتخبان لكالية مدتيا 

 الشخصية كبطريقة مستقمة كمحايدة.

 :أنشطة المجنة ثالثا: 

خالؿ الفترة قيد البحث، عقدت المجنة االجتماعات النظامية التالية: الدكرة االستثنائية  -4

أبريؿ  18)بانجكؿ  51(؛ الدكرة العادية الػ2012مارس  1-فبراير  22)بانجكؿ،  11الػ

 25 -24(؛ االجتماع الثاني لمكتبي المؤسستيف )الجزائر العاصمة 2012مايك  8-
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(؛ االجتماع السنكم المشترؾ األكؿ مع المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف 2012يكليك 

)الجزائر  12(؛ الدكرة االستثنائية الػ 2012كليك ي 27-26كالشعكب )الجزائر العاصمة 

التي صادفت  52(؛ كالدكرة العادية الػ 2012أغسطس  4 -يكنيك  30العاصمة 

 إلنشاء المجنة. 25االحتفاؿ بالذكرل الػ 

 42-45االجتماعان مع المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، الجزائر العاصمة 

 : 4104يوليو 

إجراءات كؿ منيما، قامت المجنة كالمحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف  كفقان لقكاعد -5

( 2012يكليك  25-24كالشعكب )المحكمة( بتنظيـ اجتماعيف نظامييف لمكتبييما )

( حيث اتفقتا عمى سبؿ مممكسة لمتعاكف فيما بينيما 2012يكليك  27-26كمؤسستييما )

 بغية تسييؿ مياىما التكميمية.
 :ئيةالدورات االستثنا

ُعقدت دكرات استثنائية لمتعامؿ مع الحجـ المتراكـ مف المسائؿ العالقة كالبالغات.  -6

بالغان. كاعتمدت المجنة قراريف: أحدىما  14لبحث  11كعقدت الدكرة االستثنائية الػ 

حكؿ كضع حقكؽ اإلنساف في السنغاؿ كالثاني حكؿ حقكؽ اإلنساف في مالي. أما الدكرة 

بالغان كاعتماد تقارير عف البعثة التعزيزية إلى  18فقد عقدت لبحث  12االستثنائية الػ 

جميكرية أفريقيا الكسطى؛ البعثة التعزيزية مف قبؿ المجنة المعنية بمنع التعذيب في 

أفريقيا إلى جميكرية مكريتانيا اإلسالمية كمجمكعة العمؿ حكؿ البالغات. تـ اعتماد 

 .12معات األصمية خالؿ الدكرة االستثنائية الػدليؿ تعزيز كحماية حقكؽ الشعكب/المجت
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 الدورات العادية:

 ( 4104مايو  4أبريل إلى  01، بانجول، جامبيا من 40الدورة العادية الـ 

حضر أعضاء المجنة ىذه الدكرة التي افتتحيا النائب العاـ ككزير العدؿ لجميكرية   -7

 ، رئيسة المجنة.جامبيا كترأستيا معالي عضك المجنة كاثريف دكبي أتككي
مشاركان. كتـ منح صفة المراقب لدل المجنة لبعض المنظمات غير  417حضر الدكرة  -8

 الحككمية ككما تـ بحث تقريريف دكرييف لدكلتيف عضكيف ىما: أنجكال كالسكداف. 
 4بالغات كاستمتعت إلى إفادات شفيية مف األطراؼ بخصكص  10بعثت المجنة  -9

التعزيزية إلى جميكرية النيجر كقراريف حكؿ كضع  بالغات. كاعتمدت تقرير البعثة

 حقكؽ اإلنساف في عدد مف البمداف. 

 : 4104أكتوبر  44إلى  9، ياموسوكرو، كوت ديفوار من 44الدورة العادية الـ 

معالي عضك المجنة كاتريف دكبي أتككي، رئيسة المجنة  52ترأست الدكرة العادية الػ   -10

 ع االحتفاؿ بالذكرل الخامسة كالعشريف إلنشاء المجنة.مشاركان كتصادفت م 565كحضرىا 
تارا مراسـ االفتتاح بحضكره اسف ك الحجميكرية ككت ديفكار فخامة السيد شّرؼ رئيس  -11

عالنو افتتاح الدكرة. ترأس أيضان الدكرة التذكارية لتكزيع  لقائو الخطاب الرئيسي كا  شخصيان كا 

مف حككمية قكؽ اإلنساف كمنظمات غير ئز. كزعت الجكائز عمى مؤسسات كطنية لحالجكا

 أمثاؿ لجنة حقكؽ اإلنساف األكغندية كمركز حقكؽ اإلنساف في جامعة بريتكريا كذلؾ

اعترافان بمساىماتيا في عمؿ المجنة المتعمقة بتعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف كالشعكب في 

 .أفريقيا
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تقرير الدكرم لجميكرية منظمةن غير حككمية؛ كبحثت ال 12منحت المجنة صفة المراقب لػ -12

قرارات ككذلؾ تقارير عف دراسة فريؽ حكؿ حرية  7بالغان كاعتمدت  16ككت ديفكار؛ ك

التجمع؛ كزيارة متابعة لمجمكعة عمؿ حكؿ الشعكب/المجتمعات األصمية في أفريقيا إلى 

جميكرية أفريقيا الكسطى، بعثة تقصي الحقائؽ إلى الجميكرية العربية الصحراكية 

( )د( )ق( 1) 14اعتمدت المجنة أيضان التعميؽ العاـ عمى المادة  1راطية الديمق

لمبركتكككؿ المرفؽ بالميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالمتعمؽ بحقكؽ المرأة في 

 أفريقيا ككذلؾ البركتكككؿ حكؿ حقكؽ المسنيف.

 :عامًا عمى إنشاء المجنة 44االحتفال بذكرى مضي 

عامان كذلؾ لتعزيز  25أم قبؿ  1985ة األفريقية بإنشاء المجنة في قامت منظمة الكحد -13

كحماية حقكؽ اإلنساف في القارة. لالحتفاؿ بيذه المناسبة التاريخية، قامت المجنة بإجراء 

مناقشات جماعية حكؿ مختمؼ جكانب عمميا الستعراض أدائيا منذ إنشائيا. كشممت 

عضاء مف جية كبينيا كبيف ىيئات االتحاد المناقشات العالقة بيف المجنة كالدكؿ األ

األفريقي األخرل كشركائيا مف جية أخرل )بما في ذلؾ المؤسسات الكطنية لحقكؽ 

اإلنساف كالمنظمات غير الحككمية كاألمـ المتحدة( ككذلؾ اختصاصات المجنة. شمؿ 

تحاد المشارككف في ىذه المناقشات أحد رؤساء المجنة السابقيف كاألجيزة األخرل لال

األفريقي كالدكؿ األطراؼ كالمنظمات الكطنية لحقكؽ اإلنساف كالمؤسسات الحككمية 

المشتركة كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية كمنظمات المجتمع المدني كأحد أمناء المجنة 

 السابقيف.

                                                           
 التقرير مرفق بهذا التقرير عن األنشطة 1
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تقدمت المناقشات الجماعية التي قاـ بإدارتيا أعضاء المجنة عددان مف التكصيات بما في  -14

ا يمي: الحاجة إلى حكار متكاصؿ كبناء بيف المجنة كأصحاب المصمحة كخاصة ذلؾ م

الدكؿ األطراؼ؛ الحاجة إلى إبداء الدكؿ األطراؼ اإلرادة السياسية في التعاكف مع المجنة 

كااللتزاـ بمناشداتيا كطمباتيا كتكصياتيا كقراراتيا؛ الحاجة إلى قياـ االتحاد األفريقي بتكفير 

مجنة سكاء كانت بشرية أك مالية أك مادية؛ الحاجة إلى تحسيف المجنة تعاكنيا مكارد كافية ل

مع أجيزة االتحاد األفريقي األخرل ذات الصالحيات الحقكقية ككذلؾ مع المؤسسات 

الكطنية لحقكؽ اإلنساف كالشركاء اآلخريف الذيف يعممكف في مجاؿ حقكؽ اإلنساف في 

سيرىا لمميثاؽ األفريقي في ضكء العادات كالقيـ األفريقية القارة؛ الحاجة إلى قياـ المجنة بتف

إذ أف الميثاؽ األفريقي ُكجد لالستجابة الحتياجات معينة ألفريقيا كلمقياـ بذلؾ بدكف التنازؿ 

عف جكىر األدكات الدكلية كغيرىا مف قيـ حقكؽ اإلنساف كفقدانيا؛ إلى مراجعة الميثاؽ 

لجعؿ منصب الرئيس منصبان دائمان كالسماح لمجنة  األفريقي كذلؾ، مف بيف أمكر أخرل،

بمشاركة أكبر في تعييف العامميف فييا بما في ذلؾ األميف؛ كالحاجة لقياـ المجنة باإلسراع 

 ببحث البالغات.
شممت األنشطة التذكارية األخرل التي نظمتيا المجنة بالتعاكف مع الحككمة اإليفكارية ،  -15

ة في "العدك مف أجؿ حقكؽ اإلنساف"؛ عرض مكسيقي لحقكؽ المنافسة الماراثكنية المتمثم

اإلنساف كالتقاضي في محكمة نظرية لحقكؽ اإلنساف أماـ المجنة في جمسة بيف الجامعة 

 األطمنطية كالمعيد الجامعي ألبيدجاف كالذم فازت بو الجامعة األطمنطية.

 رفع الدول تقاريرها إلى المجنة: رابعا:

  52دكؿ األطراؼ تقاريرىا الدكرية حتى نياية الدكرة العادية الػفيما يمي كضع تقديـ ال -16
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 الدور األطراف التقارير الدورية

أنجكال، جميكرية الككنغك الديمقراطية، ككت ديفكار، ليبياػ نيجيريا،  8 -حتى اآلف 

 السكداف، تكجك كأكغندا

ركف، إثيكبيا، ناميبيا، فاسك، بكركندم، الكامي بكتسكانا، بكركينا 7 -تقرير لـ يقدـ بعد 1

 ركانداك 

 مكريشيكس، تنزانيا، ك تكنس بنيف، ككنغك برازافيؿ، مدغشقر، 6 -تقرير لـ يقدـ بعد 2

الجزائر، جميكرية أفريقيا الكسطى، كينيا، مكريتانيا، جنكب أفريقيا،  7 -تقارير لـ تقدـ بعد 3

 زامبيا ك زيمبابكم

تقارير لـ  3أكثير مف 

 14 -تقدـ بعد 

الرأس األخضر، تشاد، مصر، جامبيا، غانا، غينيا، ليسكتك، 

مالي، مكزمبيؽ، النيجر، الجميكرية العربية الصحراكية 

 الديمقراطية، السنغاؿ، سيشؿ، ك سكازيالند.

اتحاد جزر القمر، جيبكتي، غينيا االستكائية، الجابكف، غينيا  11-تقارير لـ تقدـ قط 

ي كبرنسيب، سيراليكف، الصكماؿ بيساك، ليبيريا، مالكم، ساكتكم

رتريا  كا 

 
خالؿ الفترة قيد االستعراض، بحثت المجنة تقارير دكرية مف جميكريات أنجكال، السكداف  -17

كككت ديفكار كاعتمدت المالحظات الختامية حكليا. كُبحثت التقرير الدكرم لجميكرية 

حكليا خالؿ الدكرة  كاعتمدت المالحظات الختامية 50الككنغك خالؿ الدكرة العادية الػ

 بعد تمقي معمكمات إضافية مف الدكلة المعنية. 51العادية الػ 

 القرارات خامسا:

 قراران كما يمي: 22خالؿ الفترة تحت قيد البحث، اعتمدت المجنة  -18
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 القرارات المعتمدة الدورة

الدكرة االستثنائية   

 11الػ 

 القرار حكؿ كضع حقكؽ اإلنساف في السنغاؿ

 كضع حقكؽ اإلنساف في شماؿ مالي  القرار حكؿ

 القرار حكؿ كضع حقكؽ اإلنساف في جميكرية نيجيريا االتحادية 

 الدكرة العادية

 51الػ 

 القرار حكؿ الكضع في شماؿ مالي؛

 القرار حكؿ كضع حقكؽ اإلنساف في جميكرية نيجيريا االتحادية ؛

 دية؛القرار حكؿ كضع حقكؽ اإلنساف في جميكرية إثيكبيا االتحا

 القرار حكؿ الكضع بيف السكداف كجنكب السكداف؛

 القرار حكؿ كضع حقكؽ اإلنساف في مممكة سكازيالند؛

 القرار حكؿ التغيير غير الدستكرم لمحككمات؛

القرار حكؿ البركتكككؿ االختيارم لمعيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية 

 كاالجتماعية كالثقافية؛ 

كممارسي اإلعالف في  القرار حكؿ اليجمات ضد الصحفييف

 الصكماؿ؛

القرار حكؿ تعديؿ إعالف المبادئ بشأف حرية التعبير بما في ذلؾ 

 الحصكؿ عمى المعمكمات كطمب االحتفاؿ بيكـ حرية اإلعالـ؛

القرار حكؿ تجديد صالحيات خبراء مجمكعة العمؿ المعنية 

 يا؛بالصناعات االستخراجية كالبيئة كانتياكات حقكؽ اإلنساف في أفريق

القرار حكؿ تجديد صالحيات المجنة المعنية بحماية حقكؽ اإلنساف 

كاألشخاص المصابيف بفيركس نقص المناعة البشرية/اإليدز 

عادة تعييف  كاألشخاص الذيف يتعرضكف لخطر اإلصابة بالفيركس كا 

 أعضاء المجنة؛

القرار حكؿ المقاربة القائمة عمى حقكؽ اإلنساف بشأف إدارة المكارد 
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 يعية. الطب

 الدكرة العادية 

 52الػ 

القرار حكؿ تكسيع صالحيات مجمكعة العمؿ المعنية باالتصاالت 

 كتعديؿ تشكيمتيا؛

القرار حكؿ تكسيع صالحيات مجمكعة العمؿ المعنية بعقكبة اإلعداـ 

 في أفريقيا؛

القرار حكؿ تمديد المكعد النيائي لمدراسة حكؿ حرية التجمع في 

 أفريقيا؛

حكؿ الحاجة إلى كضع خطكط تكجييية بشأف شركط الحجز القرار 

 لدل الشركة كالحجز مف أجؿ إعادة المحاكمة في أفريقيا؛

القرار حكؿ الحاجة إلى إجراء دراسة كضع المدافعات عف حقكؽ المرأة 

 في أفريقيا؛

القرار حكؿ التصديؽ عمى البركتكككؿ المرفؽ بالميثاؽ األفريقي لحقكؽ 

بإنشاء المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف  كالمتعمؽاإلنساف كالشعكب 

 كالشعكب؛

 القرار حكؿ الحؽ في السكف الكافي كالحماية مف اإلجالء القسرم.

 أنشطة الحماية: سادسا:

كفقان لصالحيات الكقاية لمجنة في بحث شكاكل االتياـ بانتياؾ حقكؽ اإلنساف مف  -19

بالغان. كاستكممت معالجة  426نشائيا بمعالجة األفراد كالدكؿ األطراؼ، قامت المجنة منذ إ

بالغان . أصدرت  13بالغان  ك إسقاط  22بالغان بما في ذلؾ البت في عدـ مقبكلية  210

بالغان كقامت بإحالة بالغيف إلى المحكمة. كحتى انعقاد  22إجراءات مؤقتة فيما يتعمؽ بػ 

 .بالغان  76، ال تزاؿ أماـ المجنة 52دكرتيا العادية الػ 
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يبيف الجدكؿ التالي التفصيؿ الجغرافي لمقرارات حكؿ البالغات كذلؾ حتى صدكر  -20

 عف األنشطة: 31التقرير الػ

 :بشأنها: التفصيل الجغرافي لمبالغات التي صدر قرار 0الجدول

 شمبل أفريقيب غرة أفريقيب
 

 جنوة أفريقيب وسط أفريقيب شرق أفريقيب

 انجسائر 6 تىٍه
 

ووديتىر 0 جسر انقمر 3  أوجىال 2 
 

3 

1 انكامٍرون 1 جٍثىتً 2 فاضى تىركٍىا

2 

 5 تىتطىاوا

انرأش 
 األخضر

أفرٌقٍا  3 إرترٌا 6 مصر 2
 انىضطى

 1 نٍطىتى 0

 2 تشاد 9 إثٍىتٍا 2 نٍثٍا 3 كىت دٌفىار

جمهىرٌة انكىوغى  8 كٍىٍا 5 مىرٌتاوٍا 10 جامثٍا
 اندٌمقراطٍة

 

 5 مالوي 9

انجمهىرٌة  6 غاوا
 انصحراوٌة

غٍىٍا  1 مدغشقر 0
 االضتىائٍة

1 

 1 مىزمثٍق 2 انجاتىن 0 مىرٌشٍىش 1 تىوص 3 غٍىٍا

 3 رواودا 0 غينيا بيساو

جمهىرٌة  1 ضٍشم   2 نٍثٍرٌا
 انكىوغى

 1 وامٍثٍا 1

ضاوتىمً  0 انصىمال 0 مانً
 وتروطٍة

ىازٌالودض 0  1 

 1 وٍجر

جىىب  32 وٍجٍرٌا
 انطىدان

 

 1 جىىب أفرٌقٍا   0

 9 انطىدان 4 انطىغال

 5 زامثٍا 6 تىساوٍا 1 ضٍرانٍىن

 3 أوغىدا

1 زٌمثاتىي 5 تىجى

0 

 خالؿ الفترة قيد البحث، بحثت المجنة البالغات التالية: -21

 التيتم بحثها:: البالغات 4الجدول 

http://www.luventicus.org/cartes/afrique/burkinafaso.html
http://www.luventicus.org/cartes/afrique/ghana.html
http://www.luventicus.org/cartes/afrique/ghana.html
http://www.luventicus.org/cartes/afrique/liberia.html
http://www.luventicus.org/cartes/afrique/liberia.html
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 البالغات التي تم بحثها الدورة

الدكرة 

االستثنائية 

 11الػ

 الحجز: -أكال

لكؾ مكنيا ندكتيمباني كبنجاميف جكف فريت )ممثميف  – 409/12البالغ  (1)

بنكرماف جكمبي( ضد بكتسكانا، جميكرية الككنغك الديمقراطية، ليسكتك، 

أفريقيا، سكازيالند،  مالكم، مكريشيكس، مكزمبيؽ، ناميبيا، سيشؿ، جنكب

 تنزانيا، زامبيا كزيمبابكم.
 : المقبولية -ثانيا

 : مقبول

مبادرة العدؿ المفتكحة )نيابة عف بيكسنجاكينكيني ضد  290/5البالغ 

 الكاميركف(

 :غير مقبول

 جيفيسمكرشارم )ممثال بجبرييمشكمبا( ضد زيمبابكم– 351/07البالغ  (1)
مكعة حقكؽ األقمية ضد كماناكمك، رتنج كمج -331/2006البالغ  (2)

 بكتسكانا
 فريؽ عمؿ جامبيا ضد جامبيا -356/07البالغ  (3)
تعزيز العدؿ لمنساء كاألطفاؿ ضد جميكرية الككنغك  -278/03البالغ  (4)

 الديمقراطية
منتدل المنظمات غير الحككمية لحقكؽ اإلنساف في  -340/07البالغ  (5)

 زيمبابكم ضد زيمبابكم
لحقكؽ اإلنساف في الجنكب األفريقي محامك زيمبابكم  -314/06البالغ  (6)

 ضد زيمبابكم
 الجدارة: -ثالثا

 جبرييمشكمبا ضد زيمبابكم - 288/04البالغ  

 طمب سحب البالغ: -رابعا
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 مبادرة غمكبؿ ككليسننس الكاميركنية ضد الكاميركف -288/04البالغ  

 تنفيذ توصيات المجنة: -خامسا

 ث جكد ضد بكتسكانايكين -313/05البالغ  

 اإلحالة إلى المحكمة -دساسا

مركز تنمية حقكؽ األقمية )كينيا( كمجمكعة حقكؽ  – 381/09البالغ  

 األقمية ضد كينيا 

الدكرة العادية 

 51الػ

 الحجز: -أكال

السيد سيؼ اإلسالـ القذافي )ممثال ميشاف حسنيكف(  -411/12البالغ  (1)

 (2012أبريؿ  18ضد ليبيا )أصدر طمب اإلجراءات المؤقتة في 
مجمة إيككدك نكرد )ممثال باألستاذ بكليتأيانيأكندك( ضد  -412/12البالغ  (2)

 الجابكف
السيد ديفيد منديس )ممثال بمركز حقكؽ اإلنساف(  – 413/12البالغ  (3)

 2012أبريؿ  30ضد أنجكال. أصدر طمب اإلجراءات المؤقتة في 
 محامكف لحقكؽ اإلنساف )سكازيالند( ضد سكازيالند. – 414/12البالغ  (4)

 الجمسات الشفهية: -ثانيا

 الجبية الكطنية لسدابا لكريفيكا ضد جنكب أفريقيا - 335/08البالغ  (1)
 كريستكفر بياجكنزا ضد أكغندا – 365/08البالغ  (2)
منعـ القاؾ، عثماف حميدة كأمير سميماف، االتحاد  – 379/09البالغ  (3)

 افالدكلي لحقكؽ اإلنساف كالمنظمة العالمية لمكافحة التعذيب ضد السكد
اتحاد  210/98، 96/97، 61/97، 98/93، 61/91، 54/91البالغ  (4)

مالكم األفريقي، منظمة العفك الدكلية، السيدة شارجكب، االتحاد األفريقي 

كاالتحاد المكريتاني لحقكؽ  RHADDHO collectifلحقكؽ اإلنساف ك 

 ضد مكريتانيا Veuves et Avant Droitاإلنساف 
 الجدارة: -ثالثا
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منتدل المنظمات غير الحككمية لحقكؽ اإلنساف في  - 295/04البالغ 

 زيمبابكم ضد زيمبابكم

 الحجز: -أكال

 السيد إ. ف. أتكنديأككتك ضد الكاميركف – 415/12البالغ  (1)
 السيد جاف مارم اتانجاناميبارا ضد الكاميركف – 416/12البالغ  (2)
 ضد جميكرية الككنغك ADHUC– 417/12البالغ  (3)
عيـ أكابابيك السيد أبكستؿ ىيميف أكابابيك ضد الز  – 418/12البالغ  (4)

 نيجيريا
الشعب األصمي لكادم أكمك األسفؿ )ممثال بالكصاية  -419/12البالغ  (5)

 الخيرية لمنظمة البقاء الدكلية( إثيكبيا
المدنيكف السكدانيكف في جنكب كردفاف كالنيؿ األزرؽ – 420/12البالغ  (6)

 (402/11بالغ )ممثميف بمشركع كفاية( ضد السكداف )مع ال
 متابعة اإلجراءات المؤقتة: -ثانيا

المجمكعة السكدانية األكلى لمديمقراطية كىيكماف  – 402/11البالغ  (1)

 رايتسكاتش ضد السكداف
السيد سيؼ اإلسالـ القذافي )ممثال بميشانةحسنيكف(  – 411/12البالغ  (2)

 ضد ليبيا
 د أنجكال(اإلنساف ض ديفيد ميندبس )ممثال بمركز حقكؽ 413/12البالغ  (3)

 المقبولية: -ثالثا

 غير مقبول 

 الدكتكر كيفيف نجكنج كآخركف ضد نيجيريا كالكاميركف. -337/2007البالغ 

 مقبول:

 عبد الحميد عمي راضي ضد السكداف -368/2009البالغ  (1)
منعـ القاؾ، عثماف حميد كأمير سميماف )ممثميف بػ  – 379/09البالغ  (2)
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FIDH  كOMCTضد السكداف ) 
 لمراجعة:ا -رابعا

 كيفيف نجكنج جكفي كآخركف ضد الكاميركف – 384/09البالغ 

 تنفيذ توصيات المجنة: -خامسا

حقكؽ األقمية  مركز تنمية حقكؽ األقمية )كينيا( كمجمكعة – 276/03البالغ 

 )نيابة عف مجمس رعاية اندكركس( ضد كينيا

 :الجدارة -سادسا

 ضد إثيكبيا  HRDA 301/05البالغ  

عادية الدكرة ال

 52الػ 

 الحجز: -أكال

ماؾ كيبت سمكبمكماككككبريسك )ممثال بمكاالؿ  -423/12البالغ  (1)

 ركبيف( ضد الكاميركف
سميرة إبراىيـ، محمد محمكد كرشاد عمي ضد مصر  -424/12البالغ  (2)

 INTERIGHT)ممثمكف بالمبادرة المصرية لحقكؽ األفراد ك 
نية )نيابة عف السيد أبيك مشركع الدفاع كالمساعدة القانك  425/12البالغ  (3)

 دكف سكبارك( ضد نيجيريا
نككنس كالسادات مككاكيبي )ممثال  -أغنيسأككبامسانا– 426/12البالغ  (4)

 بمبادرة الدفاع القانكني لإلعالـ( ضد ركاندا
البالغات مع عدم االلتزام باإلجراءات المؤقتة التي أصدرت المجنة  -ثانيا

 طمبا بشأنها 

 مرحمة المقبكلية:البالغات التي تتجو ل

 المدنيكف السكدانيكف في جنكب كردكفاف -420/12ك  402/11البالغ  (1)

كالنيؿ األزرؽ )ممثميف بالمجمكعة السكدانية األكلى لمديمقراطية، 

REDRESS  ،كىيكماف رايتسكاتشINTERGHTS  )كمشركع كفاية

 ضد السكداف
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 أنجكال(ديفيد منديش )ممثال بمركز حقكؽ اإلنساف ضد -413/12البالغ  (2)
 البالغات التي تمت إحالتها إلى المحكمة

حسنيكف( ضد  السيد سيؼ اإلسالـ القذافي )ممثال بميشانة -411/12البالغ 

 ليبيا

 المقبولية: -ثالثا

 مقبول

لكؾ مكنيا ندكيمباني كبينجاميف جكف فريث )ممثال بنكرماف  -409/12البالغ 

ك الديمقراطية، ليسكتك، مالكم، ناميمبا( ضد أنجكال، بكتسكانا، جميكرية الككنغ

مكريشيكس، مكزمبيؽ، ناميبيا، سيشؿ، جنكب أفريقيا، سكازيالند، تنزانيا، زامبيا 

 كزيمبابكم 

 الجدارة: -رابعا

 دينكنككا ضد جميكرية الككنغك الديمقراطية -268/04البالغ  (1)
 كريستكفر بيانجكنزا ضد أكغندا – 365/08البالغ  (2)

 إسقاطها النعدام التحقيق ـــــــــــــــــــــــــــ الجادالبالغات التي تم  -خامسا

 السيد كيرزيالكاتكمبكال ضد جميكرية الككنغك الديمقراطية 285/04البالغ  (1)
 األستاذ إبراىـ ككفي كتركيمي جارا ضد ككت ديفكار -289/04البالغ  (2)
 ضد السكداف PAIN -342/07البالغ  (3)
ال بزبمداديفاسكنسيمكس( ضد أدكلفكسمكيؿ بييرا )ممث– 372/09البالغ  (4)

 مكزمبيؽ
آخركف )ممثميف  9السيد عبد الرحمف محمد قاسـ ك  – 391/10البالغ  (5)

بمشركع المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف في شرؽ أفريقيا كالقرف األفريقي( 

 ضد السكداف
مجتمعات كادم أكمك كبحيرة تكركانا ضد كينيا  -397/11البالغ  (6)

 كالسكداف.
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بالغان  16شيرا فقط مف رفع التقارير، تـ حجز  12اله أنو خالؿ تبيف الجداكؿ أع  -22

بالغان يتـ النظر في  11حكؿ المقبكلية ) 11حكؿ الجدارة ك 5قرارا معتمدا  16جديدان، 

بالغات تـ إسقاطيا، بالغاف  6أعمنت مقبكليتيا(،  4أعمف عدـ مقبكليتيا ك 7 -مقبكليتيا

جراءات المؤقتة بشأف بالغيف كتمت متابعة تمت إحالتيما إلى المحكمة، كأصدرت اإل

 بالغات. 5اإلجراءات المؤقتة أيضان حكؿ 
لى جانب البالغات التي شمميا التقرير الحادم كالعشركف عف  -23 عالكة عمى ذلؾ، كا 

أنشطة المجنة المقدـ إلى الدكرة االستثنائية العاشرة، اعتمدت المجنة قراران حكؿ جدارة 

)نيابة عف   Spilg and Mack & DITSHWANELO – 277/2003البالغ 

 EIPR – 323/06لييكنكلك بيرنارد ككبيدم( ضد بكتسكانا. كالبالغ رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
AND INTERIGHTS   ضد جميكرية مصر العربية حكؿ الجدارة. تـ أيضا بحث

 Association Pro Decheros – 347/07مقبكلية ثالثة بالغات ىي: البالغ رقـ 
Hummanos De Espana (APDHE)  ضد جميكرية غينيا االستكائية، البالغ رقـ

372/GTK 372   ضد جميكرية إثيكبيا االتحادية الديمقراطية الذم أعمف عدـ مقبكليتو

 جبية تحرير دكلة كابندا ضد أنجكال كقد أعمف مقبكليتو.  – 328/06كالبالغ رقـ 

 يذي قرارات المجنة:تنف

تكد المجنة أف تسترعى انتباه لمجمس التنفيذم إلى رفض جميكرية بكتسكانا تنفيذ قرارىا  -24

 01/12كينيث جكد ضد بكتسكانا. مف خالؿ المذكرة الشفكية – 313/05حكؿ البالغ 
BEAS/21C:VIII (4) AMB  ذكرت جميكرية بكتسكانا 2012مارس  23بتاريخ ،

كضحت الحككمة مكقفيا بأنيا غير ممزمة بقرار المجنة". كيجدر صراحة ما يمي: "قد أ

بالذكر أف ىذا القرار تمت اإلشارة إليو في التقرير الثامف كالعشريف لمجنة الذم صّرح 
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. كتسترعي المجنة انباه EX.CL/600(XVII)المجمس التنفيذم بنشره بمكجب المقرر 

.  المجمس إلى ىذا الرفض لإلجراء الالـز

 اإلنجازات والتحديات واآلفاق  :عاماً  44وضع حقوق اإلنسان في أفريقيا بعد مضي  -سابعا

الصادر عف المجمس  EX.CL/DEC.639(XVIII)كمف خالؿ المقرر  2011في عاـ  -25

 التنفيذم، طمب األخير مف المجنة إدخاؿ كضع حقكؽ اإلنساف في القارة في تقريرىا.
في التقرير الحادم كالثالثيف عف أنشطة  كفرن التقرير األكؿ مف ىذا النكع المتضمف -26

، البياف األساسي 2012المجنة كالمقدـ إلى الدكرة العشريف لممجمس التنفيذم في يناير 

لكضع حقكؽ اإلنساف في أفريقيا. بّيف ذلؾ التقرير بأف كضع حقكؽ اإلنساف في القارة 

كانب تقاكـ مضطرب ألنو مع تحقيؽ اإلنجازات في بعض المناطؽ ال تزاؿ بعض الج

التغيير بينما تراجع الكضع في البعض. كلـ يطرأ عمى الصكرة تغيير يذكر خالؿ األشير 

 .18الػ
مف الناحية اإليجابية، تـ تكقيع أدكات الحقكؽ الدكلية الرئيسية كالتصديؽ عمييا ك/أك  -27

لؾ االنضماـ إلييا مع األخذ في االعتبار الكضع كاالحتياجات الخاصة ألفريقيا بما في ذ

البركتكككؿ المرفؽ بالميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالمتعمؽ بحقكؽ المرأة، البركتكككؿ 

المرفؽ بالميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالمتعمؽ بإنشاء المحكمة األفريقية 

لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، الميثاؽ األفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ عمى سبيؿ 

الحصر. كقد عزز ىذه العممية إضفاء الطابع المحمي عمى بعض ىذه األدكات  الذكر ال

عادة إنشاء عدد مف مؤسسات تعزيز كحماية حقكؽ  نشاء كا  دماجيا في القكانيف الكطنية كا  كا 

اإلنساف في عدد مف الدكؿ بما في ذلؾ المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف. تـ إجراء عدد 

اعتماد دساتير كطنية جديدة تتضمف حقكؽ اإلنساف  مف االستفتاءات التي أدت إلى
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كالشعكب كاحتراـ الحريات األساسية كفقان لمعاىدات حقكؽ اإلنساف ذات الصمة التي تـ 

التصديؽ عمييا. إضافة إلى ذلؾ، كاف ىناؾ تحّكؿ كبير عف عدـ التدخؿ كالالمباالة فيما 

كف التأسيسي لالتحاد األفريقي. يتعمؽ باألكضاع داخؿ الدكؿ األعضاء كذلؾ كفقان لمقان

كىناؾ بعض األدلة عمى تكفر اإلدارة السياسية لدل الدكؿ األعضاء في التعاكف مع 

ضد نيجيريا،  SERACالمجنة، عمى سبيؿ المثاؿ، كالتزامان منيا بقرار المجنة في قضية 

مت حككمة زامبيا قامت حككمة نيجيريا بإنشاء الكزارة االتحادية لمبيئة كشركة دلتا العميا كقا

بمراجعة الدستكر استجابة لقرار المجنة في قضية مؤسسة المكارد القضائية ضد زامبيا. 

ىناؾ ظيكر أكبر لمجنة لتعكس صالحياتيا الكقائية كما تدؿ عمييا زيادة عدد البالغات 

)جميكرية الككنغك  1991أماميا بما في ذلؾ بالغاف بيف الدكؿ األطراؼ، أحدىما في 

راطية( ضد بكركندم، ركاندا كأكغندا( كاآلخر مف جميكرية السكداف ضد جميكرية الديمق

. كلكف لألسؼ لـ تتمكف المجنة مف تناكليا ألنو كفقان 2012جنكب السكداف ىذه السنة 

لكضع التصديؽ عمى المعاىدات، لـ تصدؽ جنكب السكداف بعد عمى الميثاؽ األفريقي. 

ة متزايدة بدكر بارز في مسائؿ حقكؽ اإلنساف  عمى إضافة إلى ذلؾ، تقكـ المجنة بصكر 

المستكل القارم. عمى سبيؿ المثاؿ، قامت ببعثات تقصي الحقائؽ إلى مكريتانيا، دارفكر، 

 جنكب أفريقيا كزيمبابكم، مف بيف بمداف أخرل.
بالرغـ مف التطكرات اإليجابية، تعرب المجنة عف أسفيا عمى النزاعات الدائرة في  -28

قميـ دارفكر السكداني كجميكرية الككنغك الديمقراطية بتكترات متفاكتة مما يحمؽ الصكماؿ كا  

يمحؽ الدمار بالمعيشة كالبنية التحتية كيسبب نزكح السكاف بالكامؿ تاركان كراءه أشخاصان 

نازحيف داخميا كالجئيف كطالبي لجكء في القارة. يضاؼ إلى ذلؾ مسائؿ تتعمؽ بفترة ما بعد 

حتى اآلف عمى بمداف مثؿ ليبيريا، سيراليكف كككت ديفكار كتسببت عف  النزاعات كتؤثر

االنتخابات المتنازع بشأنيا في ككت ديفكار كالسنغاؿ كاالنتفاضات الدامية المتمثمة في 
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الربيع العربي كالنزاعات الناجمة عف التغييرات غير الدستكرية لمحككمات في غينيا، 

نب اإلبادة الجماعية في ركاندا. فضال عف ذلؾ، مدغشقر، مالي كغينيا بيساك إلى جا

ىناؾ اىتماـ متزايد بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية بالرغـ مف استمرار الفقر 

كاألمية في التفشي مما يشكؿ تحديات أماـ تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية في القارة 

. إلى جانب ذلؾ كبالرغـ مف كبسبب تقمص المكاسب التي تحققت في مختمؼ المجاالت

زيادة عممية التصديؽ عمى أدكات حقكؽ اإلنساف الدكلية كاإلقميمية، فإف الدكؿ األطراؼ 

نادراما تنفذىا. بناء عمى الحاالت التي تمت مالحظتيا في نيجيريا كزامبيا، ال تمتـز الدكؿ 

 حايا.األعضاء عادة بقرارات المجنة لمحيمكلة دكف إلحاؽ أضرار بالغة بالض

 :اآلليات الفرعية

، قامت المجنة بإنشاء آليات فرعية لتكميؿ صالحياتيا كذلؾ بالتركيز 1995منذ عاـ  -29

عمى مسائؿ حقكؽ اإلنساف ذات االىتماـ الخاص بالنسبة لمجنة كالقارة. كتتككف ىذه 

اآلليات مف المقرريف الخاصيف كمجمكعات العمؿ كالمجاف التي ىي في طميعة عمؿ 

نجازاتيا كالتحديات  المجنة في مجاالت معنية كيبيف استعراض عاـ ليذه اآلليات الفرعية كا 

التي تتصدم ليا كالفرص التي تتكفر لدييا مجاالت االىتماـ الرئيسية بالنسبة لمقارة كيقدـ 

 13نظرة عامة عف كضع حقكؽ اإلنساف في أفريقيا منذ إنشاء المجنة. لدل المجنة حاليان 

 د أدناه:آلية فرعية كما ير 

 :المقرر الخاص المعني باألشخاص تحت الحجز في أفريقيا

كتتمثؿ  1996خالؿ الدكرة العادية العشريف لمجنة في عاـ المنصب  أنشئ ىذا -30

يف مف حرياتيـ داخؿ أراضي حركممصالحيات ىذه اآللية في بحث أكضاع األشخاص ال



EX.CL/782 (XXII) REV.2 

Page 19 

 

الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ األفريقي مع التأكيد عمى مسؤكلية كؿ دكلة طرؼ عف رعاية 

السجناء. كمنذ  السجناء كالمحتجزيف اآلخريف كضماف احتراـ أدنى مستكل مف حقكؽ

يا المجنة عددا مف األدكات المتعمقة بمعايير السجكف في أفريق إنشاء ىذه اآللية، اعتمدت

حقكؽ السجناء في جداكؿ أعماؿ المجنة بحيث تـ القياـ بفحص  إدماجكتساعد اآللية عمى 

سجينا كمكاف حجز خالؿ العقد الماضي كالقياـ بأكثر مف ستيف بعثة إلى أكثر مف  270

 دكلة عضكا في االتحاد األفريقي. 40
الظركؼ غير أنو ألكثر مف عشريف سنة مضت عمى إنشاء ىذه اآللية، ال تستكفي  -31

المعايير الدكلية ك متطمبات مكاد الميثاؽ األفريقي فيو السائدة في السكداف كأحكاؿ السجناء 

لحماية حقكؽ اإلنساف لمسجناء. كتتميز السجكف في معظـ البمداف بحاالت قصكر شديدة 

الشديد كتردم ظركؼ الصحة البدنية كالنظافة الصحية كعدـ كفاية بما في ذلؾ االكتظاظ 

لبرامج الترفييية كالمينية كاإلصالحية كفرض القيكد عمى االتصاالت مع العالـ الخارجي ا

كارتفاع نسبة السجناء الذيف ينتظركف المحاكمة. ليس مف غير المألكؼ معاينة النساء 

الالئي يتـ حبسيف في نفس المرافؽ التي يكجد بيا الرجاؿ كقياـ بحراسو السجينات كحبس 

 كحجز المرضى عقميا في نفس السجكف.الصغار مع الكبار 

 المقرر الخاص المعني بحقوق الفساد في أفريقيا:

بتصميـ  1999ة كالعشريف لمجنة في عاـ ثالثأنشئت ىذه اآللية خالؿ الدكرة العادية ال -32

مف المجنة عمى تعزيز حقكؽ النساء كالفتيات كمعالجة التمييز كالجكر المذيف يعانيف 

الخاص بقيادة عممية كضع البركتكككؿ المرفؽ بالميثاؽ األفريقي منيما. كيقـك المقرر 

لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالمتعمؽ بحقكؽ المرأة في أفريقيا )كيعرؼ ببركتكككؿ مابكتك( 

مما أدل إلى صياغة الخطكط التكجييية لرفع الدكؿ تقاريرىا بمكجب بركتكككؿ مابكتك كقد 
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كشارؾ في عدة اجتماعات رئيسية كحمقات دراسية قاـ المقرر ببعثات إلى الدكؿ األعضاء 

 ككرش عمؿ.
غير أف كضع حقكؽ المرأة ظؿ مصدر قمؽ مستمر. عمى سبيؿ المثاؿ، ظؿ العنؼ  -33

القائـ عمى نكع الجنس مصدر قمؽ كخاصة في المناطؽ التي تدكر فييا النزاعات. يكد 

ككؿ لـ تقـ بعد المقرر الخاص أف يذكر بأف كثيران مف الدكؿ األطراؼ في البركتك 

بالمكاءمة بيف بعض قكانينيا المحمية كأحكاـ البركتكككؿ مما أدل إلى كجكد فجكات تمييز 

 بيف القكانيف كالتشريعات في مجاالت ميمة مثؿ اإلرث، الكصكؿ إلى األراض، الزكاج

كرعاية القصر. يالحظ المقرر الخاص أيضان أنو الرغـ مف االلتزامات التي تعيدت بيا 

األطراؼ، فإف أمراضان مثؿ المالريا كفيركس نقص المناعة البشرية/اإليدز كالسؿ ال  الدكؿ

كال تزاؿ العكامؿ االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية كالقانكنية السمبية تيدد  تزاؿ متفشية

فإف معدؿ  األركاح كصحة العديد مف النساء كالفتيات في القارة بالخطر. فضال عف ذلؾ،

الناجمة عف الحمؿ كالكضع في أفريقيا ظؿ أعمى معدؿ في العالـ بالرغـ  كفيات األميات

مف اعتماد اإلجراءات التشريعية كالتصحيحية. كظؿ كضع المرأة في المناطؽ الريفية 

صعبا كتكجد في مجاؿ التعميـ مشكمة كصكؿ البنات إلى التعميـ بالرغـ مف التقدـ الذم 

 أحرزتو بعض البمداف.

 معني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان:المقرر الخاص ال

لتمقي  2004أنشئت ىذه اآللية خالؿ الدكرة العادية الخامسة كالثالثيف لمجنة في عاـ  -34

كبحث كضع المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف في أفريقيا كاتخاذ القرارات بشأنو. منذ إنشاء 

ألعضاء كتعاكف ىذه اآللية، قاـ المقرر الخاص بعدة بعثات تعزيزية إلى مختمؼ الدكؿ ا

مع المنظمات غير الحككمية في كضع أدكات لعمؿ المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف 
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صدار نشرة إخبارية بعنكاف "النشرة اإلخبارية لممقرر"، كبعث رسائؿ االتيامات إلى  كا 

 العديد مف الدكؿ األطراؼ كالبيانات الصحفية.
دافعيف عف حقكؽ اإلنساف فيما يتعمؽ بالكضع الراىف، يالحظ المقرر الخاص أف الم -35

يعممكف دكمان في ظركؼ كبيئة معادية كصعبة. كتكاصؿ اآللية تمقي المعمكمات عف 

حاالت االنتقاـ مف المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف كخاصة فيما يتعمؽ بحقكؽ حرية التجمع 

كالمظاىرة السممية. إضافة إلى ذلؾ، يشعر المقرر بالقمؽ فيما يتعمؽ بحقكؽ المدافعات 

ف الحقكؽ الالئي يتعرضف لسكء المعاممة بما في ذلؾ العنؼ ضدىف كفرض القيكد ع

 عمييف في بعض الدكؿ.

 المقرر الخاص المعني بالالجئين وطالبي المجوء والنازحين داخمياً 

كتشمؿ  2004أنشئت ىذه اآللية خالؿ الدكرة العادية الخامسة كالثالثيف لمجنة في عاـ  -36

كتمقي كبحث المعمكمات عف كضع الالجئيف كطالبي  صالحيات المقرر الخاص طمب

المجكء كالنازحيف داخميان كاتخاذ اإلجراءات بشأنو. قاـ المقرر الخاص بقيادة عممية صياغة 

اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية كمساعدة النازحيف داخميا في أفريقيا كشارؾ في جيكد 

نازحيف داخميان في أفريقيا مف خالؿ نشر الدعكة لتعزيز حقكؽ الالجئيف كطالبي المجكء كال

البيانات الصحفية كاعتماد القرارات كتكجيو النداءات العاجمة ككذلؾ مف خالؿ القياـ 

 باألنشطة أثناء مختمؼ البعثات التعزيزية. غير أف المقرر الخاص يكاجو عددا مف

يفرز النازحيف التحديات في تنفيذ صالحياتو كخاصة استمرار النزاعات في أفريقيا مما 

داخميان كالالجئيف كطالبي المجكء كيخمؽ ظركفان تجعؿ مف المستحيؿ لممقرر الخاص القياـ 

بالبعثات إلى المناطؽ المتأثرة لمراقبة كضع السكاف المتأثريف. عمى سبيؿ المثاؿ، لـ 

يتمكف كفد المجنة مف الكصكؿ إلى األراضي المحتمة في الصحراء الغربية لمقياـ ببعثة 
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قصي الحقائؽ كفقان لمصالحية التي منحيا إياه المجمس التنفيذم بمكجب مقرره ت

EX.CL/Dec.689(XX). 
لـ يتحسف الكضع العاـ لمالجئيف كطالبي المجكء كالنازحيف داخميان في أفريقيا خالؿ  -37

السنكات الماضية. كقد حدثت االضطرابات السياسية كالنزاعات في بعض البمداف األفريقية 

عدد الالجئيف كطالبي المجكء كالنازحيف داخميان فييا كالمياجريف يزداد. عمى  مما جعؿ

سبيؿ الماثؿ، سبب الكضع األمني كاإلنساني المسمح في مالي، شرؽ جميكرية الككنغك 

الديمقراطية، السكداف كالصكماؿ تحركان جماعيان لمسكاف كاضطرار كثير مف األخكة 

رياىـ. كازداد تدفؽ اليجرة غير الشرعية عبر البحر كاألخكات األفريقييف إلى مغادرة د

األطمنطي كالبحر األبيض المتكسط مف خالؿ خميج عدف كأحيانان أدل ذلؾ إلى فقداف 

 األركاح نظران لظركؼ السفر الخطيرة.

 المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والوصول إلى المعمومات:

لمناصرة الحؽ في  2004دسة كالثالثيف في أنشئت ىذه اآللية خالؿ الدكرة العادية السا -38

حرية التعبير الذم ىك حؽ أساسي إلشاعة كتعزيز الديمقراطية بما في ذلؾ مساءلة 

الحككمات. كتشمؿ اإلنجازات الرئيسية التي حققيا المقرر الخاص اعتماد اإلعالف حكؿ 

لمعمكمات في مبادئ حرية التعبير في أفريقيا، مشركع النمكذج األفريقي لمكصكؿ إلى ا

، مشركع إلغاء قكانيف تشكيو السمعة كالتشيير 2010أفريقيا الذم تـ أعداده في أكتكبر 

كمراقبة كضع حرية التعبير كالكصكؿ إلى   2012في أفريقيا الذم تـ إطالقو في مايك 

المعمكمات في القارة بما في ذلؾ نقؿ رسائؿ مناشدة عاجمة إلى الدكؿ األعضاء لحماية 

حايا. إضافة إلى ذلؾ، ساىـ المقرر الخاص في جيكد التصديؽ عمى الميثاؽ حقكؽ الض

 األفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ.
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غير أف كضع حرية التعبير كالكصكؿ إلى المعمكمات في أفريقيا عبر العقد الماضي قد  -39

يف تحّرـ تدىكر كاستمر في مكاجية التحديات. تكجد في كثير مف البمداف األفريقية قكان

أنكاعا معينة مف حرية التعبير)تشكيو السمعة كاألنكاع األخرل مف الشتـ كالتحريض 

ردا عمى اتيامات انتياؾ حقكؽ  كاألخبار الزائفة( كتستخدـ لممعاقبة عمى حرية التعبير.

اإلنساف، يقـك المقرر الخاص بنقؿ رسائؿ مناشدة عاجمة إلى الدكؿ المعنية كالحظ المقرر 

كاالعتقاؿ  مسائؿ التالية: التخكيؼ، المضايقة، االختطاؼ، التيديدات، االحتجازالخاص ال

غالؽ دكر الصحؼ  غير المبرر التي يتعرض ليا عدد مف الصحفييف كممارسي اإلعالـ كا 

كاإلعالـ. تعرب بعض الرسائؿ أيضان عف القمؽ مف محتكيات القكانيف المتعمقة بحرية 

كتدعك أحيانان إلى تعديؿ مثؿ ىذه القكانيف حتى تتمشى التعبير كالكصكؿ إلى المعمكمات 

 مع الميثاؽ األفريقي كاإلعالف.

 مجموعة العمل المعنية بالسكان/المجتمعات األصمية في أفريقيا:

مع صالحية  2000تـ تشكيؿ ىذه المجمكعة خالؿ الدكرة العادية الثامنة كالعشريف في  -40

فريقيا كدراسة آثار الميثاؽ األفريقي لرفاىية تحت مفيكـ السكاف/المجتمعات األصمية في أ

المجتمعات األصمية استجابة لمكضع الحرج لمسكاف األصمييف الذم يتميز، مف بيف أمكر 

أخرل، بالتيميش كاالستغالؿ كالحرماف كالمضايقة كالفقر كالجيؿ. قامت مجمكعة العمؿ 

محنة المجتمعات األصمية  منذئذ بحممة دعكة مكثفة السترعاء انتباه الدكؿ األعضاء إلى

في القارة بما في ذلؾ إعداد فيمـ حكؿ كضع المجتمعات األصمية في أفريقيا كأدت ىذه 

الحممة إلى قياـ بعض الدكؿ بكضع سياسات كبرامج لصالح المجتمعات األصمية كسف 

قكانيف كطنية تأخذ في االعتبار االحتياجات الخاصة لممجتمعات األصمية كالتصديؽ عمى 

 معاىدات الدكلية حكؿ الشعكب األصمية.ال
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فيا يتعمؽ بمسائؿ حقكؽ المجتمعات األصمية فيي تتمثؿ أساسان في عدـ االعتراؼ بيا  -41

مف قبؿ بعض الدكؿ األطراؼ. كعميو، فإنيا ال تتمتع حتى اآلف بجميع حقكقيا كحيث 

مقة بيا مع تكجد ىذه الحقكؽ، تتنافى الشركط المستخدمة في القكانيف كالسياسات المتع

القانكف الدكلي. في معظـ الحاالت، تككف ىذه المجتمعات ضحية الحرماف مف األرض 

كالممتمكات كتتعرض لمتمييز كالتيميش مف جميع مناحي الحياة كتككف ضحية المعاممة 

 الالإنسانية القاسية عمى أيدم المجمكعات المييمنة.

 ماعية والثقافية:مجموعة العمل المعنية بالحقوق االقتصادية واالجت

إلعداد كتقديـ  2004أنشئت ىذه المجمكعة خالؿ الدكرة العادية السادسة كالثالثيف في  -42

مشركع المبادئ كالخطكط اإلرشادية حكؿ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لمجنة 

عداد مشركع منقح لكضع رفع التقارير كالخطكط اإلرشادية حكؿ الحقكؽ االقتصادية  كا 

الجتماعية كالثقافية. مف بيف إنجازات المجمكعة اعتماد المبادئ كالخطكط اإلرشادية كا

حكؿ تنفيذ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في الميثاؽ األفريقي، تنظيـ حمالت 

الدعكة إلى التصديؽ عمى البركتكككؿ المرفؽ بالعيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية 

كنشر البيانات الصحفية التي تندد بانتياكات ىذه الحقكؽ كتنظيـ كاالجتماعية كالثقافية 

 االجتماعات مع ضحايا انتياكات الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية.
غير أنو بالرغـ مف التقدـ المحرز في بعض البمداف األفريقية ال يزاؿ االلتزاـ بالمكاثيؽ  -43

مثابة مشكمة، أبدت المجنة مف خالؿ الدكلية كاإلقميمية التي تضمف ىذه الحقكؽ، ب

اختصاصاتيا أف ىذه الحقكؽ ترمي إلى تحقيؽ العدالة كلكف ذلؾ ليس الكضع في العديد 

 مف البمداف األفريقية.
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 مجموعة العمل المعنية بعقوبة اإلعدام والقتل بدون محاكمة أو القتل التعسفي في أفريقيا:

كليا  2005ة السابعة كالثالثيف في تـ تشكيؿ ىذه المجمكعة خالؿ الدكرة العادي -44

صالحيات مراقبة عقكبة اإلعداـ في أفريقيا كمسائؿ القتؿ بدكف محاكمة. "قامت المجمكعة 

بتنظيـ مؤتمريف إقميمييف حكؿ عقكبة اإلعداـ في أفريقيا كاستكممت دراسة حكؿ مسألة 

ة الحادية كالخمسيف عقكبة اإلعداـ في أفريقيا اعتمدت مف قبؿ المجنة خالؿ دكرتيا العادي

ككاصمت مراقبة كضع عقكبة اإلعداـ في القارة كنظمت اجتماعات الدعكة ككرش العمؿ 

لرفع مستكل الكعي. كما أف المجمكعة شرعت أيضان في صياغة بركتكككؿ إضافي يرفؽ 

 بالميثاؽ األفريقي حكؿ إلغاء عقكبة اإلعداـ في أفريقيا لسد الفجكة حكؿ قدسية الحياة.
سنة مضت، كاف الكضع الخاص بعقكبة اإلعداـ في أفريقيا  25شاء المجنة قبؿ عند إن -45

دكلة  19دكلة طرفان فقط بإلغاء عقكبة اإلعداـ كفرضت  17حالكا. كحتى اآلف، قامت 

إلى  2011أنو في الفترة  الميمة عمى عقكبة اإلعداـ ألكثر مف عشر سنكات. غير

ت التي حدثت في عدد مف الدكؿ األفريقية ، كانت ىناؾ مكجة مفاجئة مف اإلعداما2012

 كمنيا مصر، جامبيا، الصكماؿ كجنكب السكداف.

 مجموعة العمل المعنية بالمسنين والمعوقين في أفريقيا:

لمدفاع عف حقكؽ  2007شكمت ىذه المجمكعة خالؿ الدكرة العادية الثانية كاألربعيف في  -46

ايدة المتعمقة بكضع ىؤالء األشخاص في المسنيف كالمعكقيف كاالستجابة لالنشغاالت المتز 

أفريقيا. كتتمثؿ الصالحيات األساسية ليذه المجمكعة في كضع كرقة مفاىيمية تككف 

أساسا العتماد مشركع بركتكككؿ أفريقي حكؿ الشيخكخة كالمسنيف كالمعكقيف. تستخدـ 

د األفريقي بالدعكة إطار السياسة كخطة العمؿ حكؿ المسنيف لالتحا المجمكعة في قياميا

لغاء جميع أشكاؿ التمييز القائـ  كيطمباف مف الدكؿ األطراؼ االعتراؼ بحقكؽ المسنيف كا 



EX.CL/782 (XXII) REV.2 

Page 26 

 

عمى السف كضماف حماية حقكؽ المسنيف مف خالؿ التشريع المناسب. إضافة إلى ذلؾ، 

تقكد المجمكعة عممية إعداد مشركع البركتكككؿ حكؿ حقكؽ المسنيف الذم قدـ إلى 

 فريقي في أديس أبابا ليمر بالعمميات العادية لالتحاد.مفكضية االتحاد األ
كمع أنو قد تـ إحراز بعض التقدـ في ىذا الصدد، استمر المسنكف كالمعكقكف في  -47

مكاجية تحديات التمييز كالفقر كالصعكبات الشديدة في التمتع بحقكقيـ األساسية. في 

قر، يتعرض الناس لخطر اإلعاقة أفريقيا، تكجد عالقة قكية بيف اإلعاقة كالفقر. بسبب الف

التي تقكم كتعمؽ الفقر. كيقع نكع الجنس في لب كثير مف حاالت انتياؾ حقكؽ المسنيف 

في أفريقيا بينما يرتفع معدؿ األمية في كثير مف البمداف األفريقية كخاصة بيف النساء في 

كؿ ظركؼ المسنيف المناطؽ الريفية. عالكة عمى ذلؾ، فإف انعداـ البيانات المكثكؽ بيا ح

كالمعكقيف يجعؿ مف العسير الدعكة لإلدماج الصحيح لحقكؽ ىؤالء األشخاص في 

 السياسات كالبرامج اإلنمائية لمدكؿ األعضاء.

مجموعة العمل المعنية بالصناعات االستخراجية والبيئة وانتهاكات حقوق اإلنسان في 

 أفريقيا:

 2009ة العادية السادسة كاألربعيف في سنكات خالؿ الدكر  3انشئت ىذه المجمكعة قبؿ  -48

لمعاجمة االتيامات بانتياكات حقكؽ اإلنساف التي ترتكب في قطاع الصناعات 

االستخراجية في أفريقيا مف قبؿ مختمؼ العمالء )عمالء الدكلة كالفاعميف غير التابعيف 

الداخمية  لمدكلة(. استطاعت المجمكعة فقط مف عقد اجتماعيا األكؿ كمتابعة االجتماعات

. قامت المجمكعة منذ ذلؾ الحيف، بكضع خطة عمؿ لترشيد أنشطتيا 2012ك 2011في 

كتعمؿ اآلف عمى إعداد تقرير شامؿ عف كضع حقكؽ اإلنساف في قطاع الصناعات 

 االستخراجية لمبحث مف قبؿ المجنة.
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كالطبيعية.  في عمميا، الحظت المجمكعة أف القارة األفريقية ثرية جدا بالمكارد المعدنية -49

غير أف الكضع الذم يكصؼ "بمعنة المكارد" أك "مفارقة الكثرة" يمكف مالحظتو في عدة 

دكؿ أطراؼ يتـ فييا استخراج المكارد المعنية مما يؤدم إلى تفاقـ انتياكات حقكؽ اإلنساف 

كف في يا الفاعمكف غير التابعيف لمدكلة كالفاعمكف التابعكف لمدكلة أحيانا كالعاممبالتي يرتك

قطاع الصناعات االستخراجية كقد أثر ىذا سمبان عمى ىذه البمداف عامة كعمى المجتمعات 

التي تعيش في المناطؽ الثرية بالمكارد ألنيا تعاني مف اإلجالء القسرم مف مناطقيا 

 كفقداف مصدر كسب العيش كتدمير البيئة.

 لجنة مكافحة التعذيب في أفريقيا:

مف الميثاؽ،  5أنكاع المعاممة السيئة ممنكع بمكجب المادة مع أف التعذيب كغيره مف  -50

فإف التعذيب ال يزاؿ متفشيان في كثير مف أجزاء القارة. إقراران لذلؾ، قامت المجنة في أكتكبر 

باعتماد الخطكط التكجييية لجزيرة ركبيف لحظر كمنع التعذيب في أفريقيا كذلؾ  2002

. خالؿ الدكرة 5مى التنفيذ الفعاؿ ألحكاـ المادة المساعدة الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ ع

، قامت المجنة بتشكيؿ ىذه المجنة لمقياـ، مف 2004العادية الخامسة كالثالثيف في عاـ 

بيف أمكر أخرل، بمراقبة تنفيذ الخطكط التكجييية المذككرة كالمكاثيؽ ذات الصمة األخرل. 

تحاد األفريقي األربع كنظمت كرشة قامت المجنة بنشر الخطكط التكجييية بمغات عمؿ اال

عمؿ تدريبية لمشرطة كرجاؿ األمف في عدد مف الدكؿ األعضاء كما قامت ببعثات تعزيزية 

إلى العديد مف الدكؿ األعضاء كلدييا قاعدة بيانات حكؿ كضع تحريـ التعذيب كالتصديؽ 

فاقية مكافحة دكلة عضكا بالتصديؽ عمى ات 43عمى األدكات المطبقة. كحتى االف، قامت 

 التعذيب كذلؾ أساسان بفضؿ حممة مكافحة التعذيب في أفريقيا. 
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كبالرغـ مف تحريمو التاـ، ال يزاؿ التعذيب ظاىرة متفشية في معظـ أرجاء القارة األفريقية  -51

كال يزاؿ إفالت مرتكبيو سائدان في القارة. كقد تأثر ىذا األمر بالكضع السياسي كاالجتماعي 

تميز بالفقر كأكجو القصكر الشديد في الحكـ كسيادة القانكف، الفساد، كاالقتصادم الم

التمييز، اإلقصاء االجتماعي، اإلفالت، الجيؿ كغير ذلؾ مف العكامؿ األخرل. يضاؼ 

إلى ذلؾ عدـ تحريـ التعذيب في التشريع المحمي كعدـ كفاية المراقبة المستقمة ألماكف 

اإلجرائية لألشخاص المحركميف مف ممارسة االحتجاز ككذلؾ عدـ مراعاة الضمانات 

 حرتييـ، مما خمؽ ظركفان تعزز ممارسة التعذيب.

لبشرية واألشخاص الذين يواجهون لجنة حماية حقوق المصابين بفيروس نقص المناعة ا

 :اإلصابة بالفيروس خطر

 كذلؾ 2010ف خالؿ الدكرة العادية السابعة كاألربعيف في تيأنشئت ىذه المجنة قبؿ سن -52

لطمب كتمقي كتحميؿ المعمكمات المكثكؽ بيا حكؿ كضع حقكؽ المصابيف بفيركس نقص 

المناعة البشرية كالذيف يتعرضكف لخطر اإلصابة بو كاالستجابة ليذه المعمكمات. قامت 

المجنة حتى اآلف بكضع خطة عمميا كعقدت اجتماعات تنظيمية داخمية كبدأت التعامؿ 

ييـ ممثمك المجتمع المدني كالمدافعيف عف حقكؽ مع مختمؼ أصحاب المصمحة بمف ف

اإلنساف لرفع مستكل الكعي بكضع كحقكؽ المصابيف باإليدز بغية القياـ بالتدخالت 

 المناسبة.
تالحظ المجنة أف أفريقيا ظمت القارة األكثر تأثران بفيركس نقص المناعة البشرية كاإليدز.  -53

% 68كس نقص المناعة البشرية إلى أف تشير البيانات الحديثة المتاحة حكؿ كباء فير 

مف المصابيف بفيركس نقص المناعة البشرية في العالـ يعيشكف في القارة األفريقية كىي 

% مف سكاف العالـ. فضال عف ذلؾ يعيش أكثر مف نصؼ المصابيف 12إقميـ يأكل 
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% مف الكفيات 65بالفيركس حديثا في أفريقيا جنكب الصحراء كيحدث منيا حكالي 

متصمة بفيركس نقص المناعة البشرية التي تـ اإلبالغ بيا عالميا. كيعد الكصـ بالعار ال

كالتمييز كالتيميش كاإلقصاء كعدـ المساكاة الجنسانية كعدـ كفاية حماية حقكؽ اإلنساف 

 مف األسباب كاآلثار المعركفة لكباء فيركس نقص المناعة البشرية في القارة مما يعكؽ

ة لمفيركس في القارة. كىذا االعتراؼ يعني أف عدـ التمييز كالمساكاة االستجابات الفعال

كتعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف تمثؿ جكىر االستجابة لفيركس نقص المناعة البشرية 

 كاإليدز عمى األصعدة الكطنية كاإلقميمية كالدكلية.

 التحديات:

ياسية مف قبؿ الدكؿ مما سمؼ، يمكف مالحظة اتجاه عاـ يشير إلى انعداـ اإلرادة الس -54

األعضاء في دعـ المجنة كآلياتيا الفرعية كالتعاكف معيا كما يدؿ عمى ذلؾ عدـ تنفيذ 

تكصياتيا كالرفض العاـ لمنح اإلذف بالقياـ ببعثات التعزيز كتقصي الحقائؽ كعدـ 

االستجابة لممناشدات العاجمة أك كسائؿ اإلعراب عف القمؽ إزاء اتيامات انتياؾ حقكؽ 

 ساف.اإلن
تتمثؿ التحديات األخرل في أف عددا قميال نسبيان مف األدكات األفريقية اليامة ىي  -55

التي تـ االنضماـ إلييا. كىناؾ تأخيرات في القاـ بإبداع كثائؽ التصديؽ كتنفيذ ال يذكر 

لألدكات التي تـ التكقيع كالتصديؽ عمييا كاالنضماـ إلييا بينما يقكـ عدد قميؿ مف 

 جيا في قكانينيا الكطنية.البمداف بإدما
سنة عمى  25تعتبر بطاقة التسجيؿ لكضع حقكؽ اإلنساف في أفريقيا بعد مضي  -56

 إنشاء المجنة كيسا مختمطا يجمع بيف إنجازات كبيرة كانشغاالت كتحديات متكاصمة.

 الشؤون المالية واإلدارية ثامنا:
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 وضع تعيين العاممين: 
كفقان لمقرر 2007عامالن حتى عاـ  13كىك مف العدد اإلجمالي المعتمد لمعامميف  -57

، لدل أمانة المجنة حاليان كظائؼ معتمدة. غير أنو يكجد عمى 2003مابكتك لعاـ 

عامالن بما في ذلؾ العاممكف بعقكد ثابتة كقصيرة. كمع أف ىذا يعتبر مف  22األراضي 

ىـ الذيف تـ اإلنجازات الرئيسية، فإف عددا بسيطا مف العامميف في الكظائؼ المعتمدة 

تعيينيـ كال تزاؿ معظـ الكظائؼ المعتمدة شاغرة ألف عممية التعييف الحالية ليست سريعة 

بحيث تستطيع أف تمبي احتياجات المجنة كخاصة فيا يتعمؽ بمتطمباتيا المغكية. إضافة 

إلى ذلؾ، لدل أمانة المجنة حتى اآلف مكظؼ قانكني كاحد يستطيع العمؿ بالمغة 

 يعرقؿ عمؿ كؿ مف المجنة كاألمانة، بشدة. الفرنسية مما
 التمويل:

لقد تحسنت ميزانية المجنة عبر السنكات كلف ال تزاؿ غير كافية لتمبية  -58

دكالر أمريكي كىك ما  596929156احتياجاتيا. عمى سبيؿ المثاؿ، تقدر ميزانية المجنة بػ

 مف سابقو كما يبيف % مف الميزانية السنكية لالتحاد كىك اتجاه يختمؼ قميال2.08يمثؿ 

 الجدكؿ أدناه:

 :ميزانية المجنة األفريقية: 1الجدكؿ 
 النسبت المئويت ميزانيت العبم لالتحبد األفريقي ميزانيت االتحبد األفريقي الفترة

دوالر أمرٌكً    1989  2.56 28,930,941 دوالر أمرٌكً 742,165

 2.33 29,063,072 دوالر أمرٌكً 678,400 دوالر أمرٌكً 1990/1991

 1.79 27,900,897 دوالر أمرٌكً 501,881 دوالر أمرٌكً 1992/1993

 1.54 27,972,470 دوالر أمرٌكً 430,801 دوالر أمرٌكً 1993/1994

 1.73 29,500,000 دوالر أمرٌكً 511,215 دوالر أمرٌكً 1994/1995

 1.62 30,160,000 دوالر أمرٌكً 489,630 دوالر أمرٌكً 1995/1996

 1.90 30,859,000 دوالر أمرٌكً 588,580 دوالر أمرٌكً 1996/1997
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 1.73 31,199,000دوالر أمرٌكً 542,158دوالر أمرٌكً 1997/1998

 1.84 32,400,000دوالر أمرٌكً 596,456دوالر أمرٌكً 1998/1999

 1.70 33,400,000دوالر أمرٌكً 567,820دوالر أمرٌكً 1999/2000

رٌكًدوالر أم 2000/2001  2.73 29,000,000دوالر أمرٌكً 792,200

 2.51 30,289,600دوالر أمرٌكً 760,870دوالر أمرٌكً 2001/2002

 1.80 22,600,000دوالر أمرٌكً 407,700دوالر أمرٌكً 2003

 2.28 43,000,000دوالر أمرٌكً 982,929دوالر أمرٌكً 2004

 0.87 129,931,494دوالر أمرٌكً  1,142,051دوالر أمرٌكً 2005

 0.84 135,939,648دوالر أمرٌكً 1,142,436دوالر أمرٌكً 2006

 0.88 132,963,152دوالر أمرٌكً 1,182,391دوالر أمرٌكً 2007

 4.28 140,037,880دوالر أمرٌكً 6,003,857دوالر أمرٌكً 2008

 2.23 164,256,817دوالر أمرٌكً 3,671,7662دوالر أمرٌكً 2009

 1.96 250,453,697دوالر أمرٌكً 4,929,8523دوالر أمرٌكً 2010

 3.09 256,754,447دوالر أمرٌكً 7,942,8694دوالر أمرٌكً 2011

 2.08 274,095,386 دوالر أمرٌكً 5,692,156 دوالر أمرٌكً 2012

تشعر المجنة بالقمؽ ألف الميزانية ال تزاؿ غير كافية لتمبية احتياجاتيا المالية  -59

بالقمؽ أيضان ألنو لـ يتـ تخصيص مكارد مف االتحاد األفريقي كلمقياـ بعمميا كتشعر 

 لبرامج كأنشطة المجنة ما يعني أنو يجب تمكيؿ ىذه األنشطة مف مصادر خارجية.

 تنفيذ مقررات المجمس التنفيذي: تاسعا:

 بناء المقر الرئيسي لمجنة: 

ى اآلف سنة عمى إنشائيا، لـ يتـ حت 25تشعر المجنة بالقمؽ مف أنو بعد مضي  -60

بناء مقر دائـ ليا. كعميو، تكاصؿ أمانتيا العمؿ في مكاتب مؤقتة مستأجرة تحت ظركؼ 

تتميز بالتحدم كانقطاعات التيار الكيربائي مما يؤثر بدكره عمى تكفر التسييالت 

                                                           
 دكالر أمريكي 8359127ساىـ الشركاء بمبمغ قيمتو ك دكالر أمريكي  298369639بمغت مساىمات الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي 2

 دكالر أمريكي 194779678ساىـ الشركاء بمبمغ قيمتو ك مريكي دكالر أ 394519874بمغت مساىمات الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي 3

 دكالر أمريكي 493189289دكالر أمريكي ساىـ الشركاء بمبمغ قيمتو 396249600بمغت مساىمات الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي 4



EX.CL/782 (XXII) REV.2 

Page 32 

 

الداخمية التي ىي ضركرية لعمميات أم جياز تابع لالتحاد األفريقي كمف ىذه 

 التي ال تعمؿ جيدا تحت ىذه الظركؼ.التسييالت اليكاتؼ كالفاكس 
، بعد إنشائيا في 1998عندما نقمت المجنة مف أديس أبابا إلى بانجكؿ في عاـ  -61

، كاف التفاىـ ىك أف تقـك الحككمة المضيفة ببناء مقر دائـ ليا. في ىذا 1987عاـ 

 الصدد، كمنذئذ، كاصمت المجنة متابعة ىذه المسألة مع السمطات المضيفة كفي يناير

الصادر في  EX,CL/DEC.689(XX)، حث المجمس التنفيذم بمكجب المقرر 2012

السمطات المضيفة .................... "عمى تكفير مقر دائـ لمجنة  ليبيا، سرت،

 األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كفقان لمعايير استضافة أجيزة االتحاد األفريقي

 .2005المعتمدة في يكنيك 

 األراضي المحتمة لمجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية:البعثة إلى 

، طمب المجمس EX.CL/Dec.689(XX)يجدر بالذكر أنو مف خالؿ المقرر  -62

التنفيذم مف المجنة القياـ ببعثة إلى األراضي المحتمة لمجميكرية العربية الصحراكية 

قرير إلى ىذه الدكرة الديمقراطية بغية التحقيؽ في انتياكات حقكؽ اإلنساف كتقديـ ت

 لممجمس. تـ القياـ بالبعثة كيرفؽ طيو تقرير البعثة.

 البعثة إلى شمال مالي:

مف الجدير بالذكر أنو خالؿ الدكرة العادية التاسعة عشرة لمؤتمر رؤساء دكؿ  -63

كحككمات االتحاد األفريقي تـ اعتماد اإلعالف الرسمي حكؿ الكضع في مالي كقد دعا، 

، المجنة إلى التحقيؽ في كضع حقكؽ اإلنساف في شماؿ مالي بما مف بيف أمكر أخرل

في ذلؾ األعماؿ الشنيعة التي ارتكبت ضد العسكر المالي كأسرىـ في أجكيميكؾ في 
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كتقديـ تقرير شامؿ مع تكصيات مممكسة حكؿ طريؽ المضي قدمان. بعد   2012يناير 

لمالية تأجيؿ البعثة لتاريخ آخر الترتيبات التي اتخذت لمقياـ بالعبثة، طمبت السمطات ا

 كذلؾ نظران لعدـ االستقرار كاألمف في القطر الجنكبي لمبمد في الكقت الراىف.

 أجور أعضاء المجنة

كالمقرر  EX.CL/Dec.575(XVI)ك  EX.CL/Dec.529(XX)بالرغـ ـ صدكر المقرريف  -64

ASSEMBLY/AU/DEC.200(XIII) التكالي بأف  الصادر عف المجمس التنفيذم كالمؤتمر عمى

تتـ مراجعة مستحقات أعضاء المجنة تصاعديا، فإف المسألة لـ تحسـ بعد مع أف مقرر 

يطمب مف "مفكضية االتحاد األفريقي تقديـ اقتراح  EX.CL/DEC.1(XIII)المجمس التنفيذم 

بمكاءمة أجكر المسؤكليف المنتخبيف ألجيزة االتحاد األفريقي كفقان لمقررات كؿ مف 

" كالنتيجة ىي أف 2012نفيذم كالمؤتمر لمبحث كاالعتماد مف قبؿ قمة يكليك المجمس الت

أعضاء المجنة ال يزالكف يعممكف تحت ظركؼ صعبة كيضطركف في عدة مناسبات إلى 

 دعـ نفقاتيـ بأنفسيـ.

 تقديم التقارير عن األنشطة:

 تكد المجنة أف تنتيز ىذه الفرصة لتتحدث إلى المجمس التنفيذم فيما يتعمؽ -65

بتقديـ المجنة التقارير عف أنشطتيا إلى أجيزة صنع السياسة مرة في  بالتعميمة الخاصة

السنة. كيعني ذلؾ أف يأخذ نشر كتنفيذ قرارات المجنة سنة عمى األقؿ مما يؤدم إلى 

التأخير في تطبيؽ العدالة في حؽ ضحايا انتياكات حقكؽ اإلنساف. كرّبما تتنافى مثؿ 

نص عميو الميثاؽ مف أنو "يتعيف عمى المجنة تقديـ تقرير عف ىذه التعميمة مع ما ي

 أنشطتيا إلى مؤتمر لرؤساء الدكؿ كالحككمات.
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 التوصيات: عاشرا:

 مع األخذ في االعتبار ما سمؼ، تكصي المجنة بما يمي: -66
 إلى المجمس التنفيذم لالتحاد األفريقي:

 قياـ بعمميا بفعالية؛زيادة كؿ مف الدعـ المادم كالمالي لمجنة لتمكينيا مف ال 
  مناشدة مفكضية االتحاد األفريقي التعجيؿ بإعداد اقتراح بشأف مكاءمة أجكر

 ؛EX.CL/DEC.1 (XIII)المسؤكليف المنتخبيف ألجيزة االتحاد األفريقي كفقان لممقرر 
 دعكة الحككمة المضيفة إلى بناء مقر دائـ لمجنة؛ 
 تأكيد  كؽ اإلنساف الدكلية أكدعكة جنكب السكداف إلى التصديؽ عمى أدكات حق

انضماميا إلى جميع أدكات حقكؽ اإلنساف التي كاف السكداف طرفان منيا قبؿ 

 استقالؿ جنكب السكداف إلى مؤتمر رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي؛
 ضماف قياـ الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ األفريقي بتنفيذ تكصيات كقرارات المجنة؛ 
  بمكاصمة تقديـ التقارير عف أنشطتيا إلى كؿ قمة عادية كفقان ضماف السماح لمجنة

 مف الميثاؽ األفريقي إلى الدكؿ األطراؼ؛ 54لممادة 
 مف الميثاؽ األفريقي؛ 62بكاجباتيا كفقان لممادة  القياـ 
 االستجابة لممناشدات العاجمة المكجية مف قبؿ المجنة إلييا كتنفيذىا؛ 
 األفريقي كتنفيذ قرارات المجنة. بكاجباتيا بمكجب الميثاؽ الكفاء 
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 أواًل. المقدمة
 ، اعتمد االتحاد األفريقي في دورته العادية العشرين المنعقدة في2112في يناير  .1

 EX.CL/Dec. 689 أديس أبابا، إثيوبيا، المقرر الصادر عن المجلس التنفيذي

(XX) ،:هذا المقرر 
"يطلب من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إيفاد بعثة تقصي حقائق 

، بغرض التحقيق إلى األراضي المحتلة للجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية

عداد تقرير في هذ قوق اإلنسانانتهاكات ح في ا الخصوص يتم عرضه على وا 

 ".2112في يناير  الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذي

اللجنة( في )ألفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبرسلت اللجنة اأتنفيذًا لهذا المقرر،   .2

 ACHPR/CHAIR/MRC/SAHWI/PM/353/12مذكرة شفهية برقم  2112أبريل  22

لمغربية تطلب منها فيها أن توفر لها العبور اآلمن إلى إلى حكومة المملكة ا

اللجنة بنفس هذا الطلب من خالل مذكرة شفهية ثانية  ت. وتقدماألراضي المحتلة

لم اللجنة . إال أن 2112أغسطس  2مؤرخة   ACHPR/CHAIR/SADR/670/12 رقم

 تلة.المحمن زيارة األراضي  نوبالتالي لم تتمك ربيةتتلق أي رد من السلطات المغ
 ،بالتعاون مع حكومة الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية ،قامت اللجنة .2

القريبة من تاندوف جنوب الجزائر. ومن ثم، فإن  بزيارة فقط مخيمات الالجئين

هذا التقرير تقتصر على المشاهدات والمالحظات الميدانية  النتائج الواردة في

لجنة مع العديد من ث التي أجرتها بعثة الحاديوأيضًا على أقوال الشهود واأل

العناصر الفاعلة في مخيمات الالجئين وفي جزء من األراضي المحررة في 

  لسلطات والمنظمات في الجزائر العاصمة.    أيضًا مع ممثلين لالصحراء الغربية و 
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 تشكيل البعثةثانيًا. 

وضم وفد  2112مبر سبت 22إلى  24ت البعثة بمهمتها خالل الفترة من عاضطل .4

 اللجنة:

المفوضة دوب آتوكي، رئيسة اللجنة األفريقية ورئيسة لجنة منع التعذيب في  -   

 أفريقيا، رئيسة الوفد.

المفوض محمد بشير خلف اهلل المفوض المسؤول عن متابعة حقوق اإلمسان  -   

نية في الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية ورئيس مجموعة العمل المع

 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

المفوضة ران آالبيني جاسو المقرر الخاصة لحقوق المرأة ورئيسة مجموعة  -   

 العمل المعنية بالسكان/المجتمعات األصلية في أفريقيا.  

فاضل المقرر الخاص لالجئين وطالبي حق اللجوء -المفوض مايا ساهلي -   

 ين داخليًا وأوضاع االعتقال.والمهاجرين والنازح

 المفوض ميد كاجوا المقرر الخاص المعني بالسجون وظروف االعتقال. -   

رافق أعضاء اللجنة وساعدهم موظفوا أمانة اللجنة األفريقية التالية أسماؤهم: أوفاه . 5

 أوبال، تيم فوه مبوه، مراد بلمختار وفريد تاماكلو.

 

  ثالثًا: السياق العام للبعثة

 لسياق الجغرافيا

الصحراء الغربية تحدها شمااًل المملكة المغربية وغربًا المحيط األطلنطي وجنوبًا . 6

 266111موريتانيا ومن الشمال الشرقي الجزائر. وهي تغطي مساحة مقدارها 

 لحلو للسيطرة المغربية( وبير الخاضعةكيلومتر مربع. وعاصمتها العيون )

فيما يتعلق راضي التي حررها الصحراويون(. و )العاصمة المؤقتة وتقع في األ

بمخيمات الالجئين الواقعة بالقرب من تاندوف جنوب الجزائر فأنها مأهولة بما يزيد 

معظمهم، حصريًا، على المعونات  الجئ صحراوي يعتمد 165111على 



 

6 
 

اإلنسانية. وتقع هذه المخيمات في منطقة صحراوية شديدة الحرارة وتخلو تمامًا من 

أراض قابلة للزراعة عالوة على أنها تعاني من ندرة المياه بما يجعل أي نوع من ي أ

األنشطة الزراعية أمرًا مستحياًل. وتتولى حكومة الجمهورية الصحراوية العربية 

في هذه المنطقة مؤسسات حكومية وقد تم إنشاء الديمقراطية إدارة هذه المخيمات 

 .طاقتها جاري تشغيلها بالكامل
 

 ق التاريخيالسيا

إلى أن أعلنت األمم  1224لقد ظلت الصحراء الغربية تمثل محمية أسبانية منذ عام . 7

، تم إبرام 1675نوفمبر  14. وفي 1662المتحدة منحها االستقالل الذاتي عام 

إعالن مبادئ بشأن الصحراء الغربية في مدريد بين أسبانيا والمغرب وموريتانيا 

به نقل سلطات ومسؤوليات أسبانيا، باعتبارها سلطة إدارة )"اتفاق مدريد"(، تم بموج

األراضي، إلى إدارة ثالثية مؤقتة. ولم يترتب على اتفاق مدريد نقل السيادة على 

عموم األراضي كما لم يمنح أيًا من األطراف الموقعة عليه وضع السلطة اإلدارية، 

بقرار منفرد من  وهو الوضع الذي لم يكن ألسبانيا حق التخلي عنه لطرف آخر

 جانبها.    

 بير في 1676فبراير  27. أعلن مولد الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية في 2

بواسطة جبهة البوليساريو التي أعلنت سيادتها على أراضي الصحراء الغربية.  لحلو

% 21بيد، أن هذه األراضي تطالب بها أيضًا المملكة المغربية التي تسيطر على 

على إثر انسحاب موريتانيا من هذه األراضي إعمااًل  1676أغسطس  5ا منذ منه

 ..(S/13503)1676أغسطس  16الصحراوي المبرم في -لالتفاق المويتاني

، قررت محكمة العدل الدولية 1675أكتوبر  16وفي سياق رأيها االستشاري بتاريخ  .9

تتعلق بالسيادة  صلةأي  والمعلومات التي عرضت عليها ال تبين وجود وثائق"أن ال
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على األراضي بين أراضي الصحراء الغربية وأي من المملكة المغربية أو الكيان 

لمحكمة وجود عالقات قانونية من هذا النوع من الممكن لالموريتاني. ولذا، لم يتبين 

الصادر في  (XV) 1514على تطبيق قرار الجمعية العامة بحكم طبيعتها أن تؤثر 

فيما يخص إنهاء احتالل الصحراء الغربية وأيضًا، بوجه  ،1661ديسمبر  14

صادق التعبير الحر ال ترجمرير المصير من خالل آلية تمبدأ حرية تقإعمال خاص، 

 األراضي". هعن رغبة شعب هذ

سبانيا من الصحراء الغربية، نظمت أ صدور هذا الرأي االستشاري ورحيل . عقب11

راء" في الصحراء الغربية والتي قام خاللها ربية "المسيرة الخضغالمملكة الم

غير مسلحين وبصحبتهم الجيش المغربي المدجج باألسلحة مغربي  211111

  الثقيلة بالعبور إلى داخل الصحراء الغربية واحتاللها.

صارت الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية عضوًا كاماًل في منظمة الوحدة . 11

ي تعد من الدول المؤسسة لالتحاد األفريقي. ولقد صادقت وه 1626األفريقية منذ 

وقدمت تقريرها األولي  1626على الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب عام 

 .2112إلى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في يناير 

في و . الغربية ظل االتحاد األفريقي ألمد طويل يدافع عن مبدأ استقالل الصحراء. 12

خالل دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أديس الصادر  CM/RES/206(XIII)قراره 

المجلس الوزاري لمنظمة  أكد، "1666سبتمبر  6أغسطس إلى  27أبابا من 

شرعية الحرب الدائرة في األراضي المسماة الصحراء  مجدداً الوحدة األفريقية 

الذي تعترف الجمعية  (XXIII) 2422األسبانية" و"طلب من أسبانيا إنفاذ القرار 
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من خالله بالحق غير المنازع فيه للشعب الصحراوي في حرية العامة لألمم المتحدة 

 تقرير مصيره".

يد المجلس الوزاري لمنظمة أ، 1671. في دورته المنعقدة في أديس أبابا في فبراير 12

 قرار جديد الصادر عن الدورة السابقة بأن اعتمد 216الوحدة األفريقية القرار 

CM/RES/209(XIV). 

، ومن خالل القرار 1671. في الدورة الخامسة عشرة المنعقدة في اغسطس 14

CM/RES/234(XV),  باالمتثال فورًا جة جادةهبل ،طالب المجلس الوزاري أسبانيا" ،

إلى أحكام قرارات األمم المتحدة ذات الصلة التي تتناول حق تقرير المصير لشعب 

 .حراء األسبانية"ما تسمى بالص

، إلى ممارسة "حق 1672، المعتمد في يونيو   CM/RES/272(XIX). ولقد دعا القرار 15

  تقرير المصير واالستقالل" للصحراء الغربية. 

، اعتمد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة خطة التسوية الموقعة من 1661في  .16

تم تشكيل بعثة األمم المتحدة وبموجب هذه الخطة،  المغرب وجبهة البوليساريو.

االختيار  بشأن إجراء استفتاء في الصحراء الغربية لتمكين الشعب الصحراوي من

بين االستقالل واالندماج في المغرب. وكانت هناك بعض الصعوبات، خاصة 

 ، حالت دون إنفاذ خطة التسوية.فيما يتعلق بتحديد الناخبين

ا العادية السابعة والعشرين المنعقدة في الجزائر . تصدرت اللجنة األفريقية في دورته17

بشأن الصحراء   ACHPR/Res145( XLV)القرار  2111مايو  11أبريل إلى  27من 

الغربية والذي دعا إلى تنظيم استفتاء للشعب الصحراوي بطريقة حرة وعادلة 

 وسليمة وفقًا لما ينشده المجتمع الدولي.
 رابعًا.  إدارة البعثة 
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لوفد اجتماعات مع العديد من المسؤولين في الجزائر العاصمة وفي مخيمات . عقد ا12

 الالجئين القريبة من تاندوف.

التقى الوفد كل من: سعادة إبراهيم غالي سفير الجمهورية . في الجزائر العاصمة، 16

الصحراوية العربية الديمقراطية لدى الجزائر، اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع 

مر حالصحراوي. كما التقى الوفد ممثلي الوكاالت اإلنسانية )الهالل األ الشعب

الجزائري، المفوضية السامية لالجئين التابعة لألمم المتحدة، برنامج الغذاء العالمي 

واللجنة الدولية للصليب األحمر. واختتمت هذه االجتماعات بعقد مؤتمرين 

 صحفيين. 

تاندوف، عقدت اجتماعات مع عدد من  يمات الالجئين القريبة منفي مخ .21

المسؤولين والمؤسسات، مثل: فخامة محمد عبد العزيز رئيس الدولة واألمين العام 

لجبهة البوليساريو، معالي ابا ديه شيخ وزير العدل، معالي ماريام صالح أحمد 

وزير التعليم، معالي محمد األمين وزير الصحة، معالي خديجة حمدي وزير 

عالي حمادة سلمى داف حاكم واليتي سمارا وبوجدور إلى جانب عدد الداخلية، م

من البرلمانيات ورئيس القضاة وقضاة المحكمة العليا ولفيف من القانونيين 

األعضاء في نقابة المحامين وممثلين عن االتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، رئيس 

بعة لألمم المتحدة، الهالل األحمر الصحراوي، المفوضية السامية لالجئين التا

الونيسيف، بعثة األمم المتحدة المعنية باالستفتاء في الصحراء الغربية والبرنامج 

كما التقى الوفد ممثلي المنظمات اإلنسانية العاملة في المخيمات، العالمي للغذاء. 

أعضاء من المجتمع المدني )رابطة أسر السجناء الصحراويين، المنظمة الوطنية 
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، أعضاء من تحاد الطلبة الصحراوي، أعضاء من ( NOVAحايا لمساعدة الض

 اتحاد العمال الصحراويين وأسر المفقودين وضحايا القنابل.

وقد حظيت البعثة بتسهيل من السيد ابا صالح األمين العام للمجلس الدستوري  .21

    للجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية والذي رافق الوفد طوال فترة مهمته.

". كما زار الوفد 27فبراير ". زار الوفد المخيمات التالية: سمارا، رابوني ومخيم اسمه 22

الحائط المغربي والمتحف الحربي والمكتب الرئيسي لالتحاد الوطني للمرأة 

 الصحراوية وعدد من المدارس والمستشفيات. 

ل هذه وفيما يلي المالحظات والنتائج التي اسفرت عنها المناقشات خال. 22

 االجتماعات والزيارات.

 أ( أوضاع حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة     

على الرغم من أن الوفد لم يقم بزيارة األراضي المحتلة للسبب المذكور أعاله، إال . 24

أن المعلومات التي تم جمعها من مختلف اجتماعات الوفد مع السلطات 

هاكات لحقوق اإلنسان في تؤكد حدوث انت الصحاروية وأصحاب المصلحة

 األراضي المحتلة الخاضعة للسيطرة المغربية.

 (  حق الشعب الصحراوي في حرية تقرير المصير0      

 21حق جميع الشعوب في حرية تقرير مصيرها يكفله الميثاق األفريقي في المادة  .25

 التي تنص على أن: 
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الثابت غير المنازع فيه في تقرير  . ولها الحقء"جميع الشعوب لها الحق قي البقا      

الحق في أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تحقق تنميتها مصيرها. وللشعوب 

 االقتصادية واالجتماعية وفقًا للسياسة التي تقررها بحرية".

يكون للشعوب المحتلة أو المقهورة حق تحرير نفسها من قبضة السيطرة باللجوء       

  ترف بها من قبل المجتمع الدولي.عمإلى أي من الوسائل ال

جميع الشعوب لها الحق في الحصول على مساعدة الدول األطراف في هذا       

من أجل التحرر من السيطرة األجنبية، سواء كانت سياسية أو  هاالميثاق في نضال

      اقتصادية أو ثقافية". 

لشعب الصحراوي في التمتع اعترف كل من االتحاد األفريقي واألمم المتحدة بحق ا .26

بهذا الحق غير المنازع فيه المنصوص عليه في القرارات والمقررات المشار إليها 

ى حقه في حرية تقرير مصريه على مد أعاله. إال أنه في معركته من أجل ممارسة

تخلي االتحاد األفريقي والمجتمع الدولي أربعة عقود، شعر الشعب الصحراوي ب

ن كان يإعنه؛  قدر مساندة بعض الدول األفريقية، إال أن الكثيرين من أصحاب ذ وا 

وا الحاجة إلى المزيد من المشاركة النشطة من دالمصلحة الذين التقى بهم الوفد أك

جانب االتحاد األفريقي ككل بغية التوصل إلى حل سريع ومقبول لهذا النزاع. كما 

دة التي والمعاناة الشدي لغربيةالوفد إلى أن الوضع في الصحراء اانتباه تم استرعاء 

  غلفهما النسيان وصارا في مؤخرة االهتمامات. تفتك بالشعب الصحراوي قد

. في العديد من االجتماعات والمناقشات التي عقدها الوفد مع بعض أصحاب 27

للوضع في الصحراء الغربية المحتلة إلى   المطولة المصلحة، بدا جليًا أن الطبيعة

التي ال نهاية لها والتي لم تسفر عن أي حل ملموس للنزاع  جانب المفاوضات
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تفضي إلى حالة من الغضب ونفاد  نظرًا لخطر احتمال أن مثلت الشاغل الرئيسي

  الصبر مع ما سيسفر عنه ذلك من نتائج كارثية بالنسبة للشعب الصحراوي.

ؤه، هذا االستفتاء الذي تقرر إرجا. الثابت أن هناك تأخير متكرر في إجراء االستفتاء 22

. والواقع لحق الشعب الصجراوي في تقرير مصيره  حقيقيةممارسة حرة و الذي يمثل 

أن هذا التأخير المتواصل في إجراء االستفتاء إنما ترجع أسبابه إلى الموقف 

المتعنت للمملكة المغربية وحلفائها داخل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة حيث 

لى تأخير وعرقلة العملية. وقد أحيط الوفد علمًا بأن عملية دأبوا بصفة مستمرة ع

تحديد الناخبين المؤهلين للمشاركة في االستفتاء قد تم بالفعل استكمالها إال أن 

 التنفيذ الفعلي لالستفتاء لم يتم.

 ( الحق في حرية التعبير وتكوين جمعيات4      

  أشقائهمقلقهم إزاء أوضاع . أعرب الالجئون سكان المخيمات، بصفة عامة، عن 26

باستمرار لألذى وممارسات القهر من جانب  في األراضي المحتلة حيث يتعرضون

شأن السلطات المغربية والمواطنين المغربيين. ولقد نسبت إدعاءات كثيرة ب

ضباط الجيش واألمن سان ممارسات القمع والعنف إلى انتهاكات لحقوق اإلن

 ثف في األراضي المحتلة.كالمتواجدين بشكل مالتابعين لالحتالل المغربي و 

اعات بحرية عقد اجتمال تسمح للصحراويين  السلطات المغربية الوفد بأن تم إبالغو  .21

كما غالبًا ما تقابل أي مظاهرات سلمية بممارسات القمع والعنف من قبل السلطات 

المغربية. ومن ثم، فإن السلطات تتصدى بالمنع لكافة المظاهرات السلمية التي 

ينظمها الصحراويون للتعبير عن احتجاجهم إزاء تهميشهم والمماطلة في مسألة 

 إجراء االستفتاء.



 

13 
 

خ. كما استرعي انت21 ضاع وسائل اإلعالم باه الوفد االدعاءات بحظر حرية التعبير وا 

وكذلك مراقبة وكالحقة األشخاص الذين يسعون إلى الدفاع عن لرقابة صارمة، 

لقاء الضوء الكاشف على ما يتعرض له الشعب  استقالل الصحراء الغربية وا 

 في األراضي المحتلة.   plightالصحراوي من قهر 

 حرية التنقل ( الحق في3       

 2711قدمت الحكومة المغربية على بناء جدار يمتد طوله إلى أ، 1621. في عام 22

إلى جزئين  يةكيلومتر عرف باسم برم أو حائط المهانة وهو يقسم الصحراء الغرب

تلة الخاضعة حابة جدار عازل بين األراضي المثويعد بم ،من الشمال إلى الجنوب

لصحراء الغربية( واألراضي المحررة التي تهيمن % من ا21للسيطرة المغربية )

عليها جبهة البوليساريو. والواقع أن تبادل الزيارات بين المخيمات واألراضي 

ي يعوق التنقل بين ذلحائط المغربي الوجود االمحتلة هو أمر مستحيل نظرًا ل

الف من األسر الصحراوية شطري الصحراء الغربية. وفي هذا السياق تعرض اآل

سنة، بما يمثل وضعًا مؤلمًا للسكان  21منذ أكثر من أفرادها  وتفرقنفصال لال

 سواء الموجودين في األراضي المحتلة أو في مخيمات الالجئين.

قامت المفوضية السامية لشؤون في إطار تدابير بناء الثقة، ، 2114. في عام 22

الصحراء  فيلالستفتاء الالجئين التابعة لألمم المتحدة وبعثة األمم األمم المتحدة 

الغربية بتنظيم رحالت جوية لتسهيل تبادل الزيارات بين أعضاء األسرة الواحدة في 

يرة قيود كثاصطدمت بمخيمات الالجئين واألراضي المحتلة. إال أن هذه المبادرة 

خاصة في ضوء تعاظم طلبات الزيارات المتبادلة وضآلة  في األراضي المحتلة،
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ة. ولكن من المنتظر إطالق مبادرة جديدة لزيادة الرحالت عدد الرحالت الجوي

  الجوية. 

 ( الحق في حرية الحصول على الثروة والموارد الطبيعية2        

. كما تم استرعاء انتباه الوفد إلى االستغالل غير المشروع من جانب المغرب للموارد 24

لحكومة المغربية وقعت مع حيط الوفد علمًا بأن اي المحتلة. وأاضألر الطبيعية في ا

االتحاد األوروبي اتفاقًا بشأن المصائد يسمح لسفن ومراكب الصيد األوروبية 

دون مشاركة الصحراويين وبدون إعادة  بالصيد قبالة سواحل األراضي المحتلة

استثمار عائدات استغالل الكوارد الطبيعية لصالح الشعب الصحراوي. كما تم 

ق بخصوص مناجم الفوسفات، ال سيما منجم بو كراع اإلعراب عن نفس هذا القل

 الذي حققت المغرب من ورائه بالفعل أرباحًا طائلة.

 ( الحق في الحياة وسالمة اإلنسان5         

( أسرة من أسر المفقودين واستمع إلى 25. التقى الوفد بحوالي خمس وثالثين )25

ألحاديث ن المغربية. ووفقًا شكاويهم؛ البعض منهم تم اختطافهم وزج بهم في السجو 

صحراوي وقعوا ضحية االختفاء اإلجباري من بينهم  4511هذه األسر، فإن حوالي 

 شخص ال يزالون مفقودين. 511أكثر من 

حالة  252، اصدرت اللجنة الوطنية المغربية لحقوق اإلنسان قائمة بـ "2111. في 26

لحقوا حتفهم، بما في ذلك  صحراوياً  252اختفاء إجباري". واعترفت اللجنة بأن 

شخصًا زعم أنهم قتلوا في معارك عسكرية دون تحديد هويتهمأو مالبسات  144
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بأن مرتكبي هذه الجرائم ينتمون إلى مختلف الوحدات  وفاتهم. وأقر التقرير

 العسكرية المغربية، ال سيما الجيش والجندرمة والقوات المعاونة. 

توقيفات واالعتقاالت التعسفية واستمع إلى الكثيرين كما تلقى الوفد تقارير حول ال. 27

من الشهود من الصحراويين ضحايا التعذيب والمعاملة المهينة في السجون 

ووفقًا لما ذكره  المغربية، خاصة هؤالء المتورطين في األنشطة المؤيدة لالستقالل.

شرطية هؤالء الضحايا، فإن تعذيب الصحراويين في السجون ومراكز االعتقال ال

 هو من الممرسات المتواصلة ويتمتع مرتكبوه باإلفالت من العقوبة.

.أحيط الوفد علمًا بتعاظم ممارسات العنف ضد النساء الصحارويات على أيدي 22

قوات األمن المغربية في األراضي المحتلة. ووفقًا لشهادة الناشطين الصحراويين 

لنساء يتعرضن بصفة شبه دائمة في المخيمات الذين شملتهم لقاءات الوفد، فإن ا

ألفعال العنف خالل المظاهرات السلمية التي يتم تفريقها بعنف بواسطة قوات 

األمن المغربية. وذكر المتحدثون عدة حاالت لالستخدام المفرط للقوة مؤكدين أن 

الضباط كانوا يضربونهم بقسوة على رؤسهم وأذرعهم وأرجلهم وظهرهم وركبهم 

 الهراوات والعصى الغليظة.مستخدمين في ذلك 

الحظ الوفد وجود ندبات على أجسام المدافعين عن حقوق اإلنسان والناشطين في . 26

ة عن التعذيب الذي تعرضوا مهذا المجال الذين التقى بهم وادعى هؤالء بأنها ناج

 له على أيدي قوات األمن المغربية أثناء المظاهرات وبسبب ممارسات التعذيب.

لوفد عرض لفيلم يوضح ممارسات العنف البدني والنفسي والجنسي التي . وشاهد ا41

في األراضي المحتلة. كما  لفتيات الصحراويات في مراكز الشرطةتتعرض لها ا



 

16 
 

إلصابات في أجزاء شتى من كشفهن ليتضمن العرض أقوال الصحراويات و 

  أجسامهن )األذرع والظهر والبطن(. 

 تماعية واالقتصاديةالحقوق االج. 6                

التمييز ضد الصحراويين تنتج عنها فجوة في . كما ذكر الشهود للوفد أن ممارسات 14

فرص العمل والتدريب مما يترتب عليه بالتالي انتشار البطالة بين المواطنين 

          الصحراويين.

 وضع حقوق اإلنسان في مخيمات الالجئينب.        

على حقوق  لتقرير نتائج احتالل المغرب للصحراء الغربية. يبحث هذا القسم من ا42

اإلنسان بالنسبة للصحراويين الموجودين في مخيمات الالجئين. ولقد زار الوفد 

" 27القريبة من تاندوف: سمارا، رابوني ومخيم "فبراير  مخيماتمن الخمس ثالثة 

 .حيث سجل البيئة الصحراوية الصعبة التي يعيش فها سكان المخيمات

. الحظ الوفد وجود ندرة في المياه عالوة على عدم كفاية الخدمات االجتماعية، مما 42

شملت مالحظات أدى إلى اعتماد الالجئين كلية على المعونة اإلنسانية. وقد 

 المسائل التالية: ومشاهدات الوفد

 ( ضحايا األلغام األرضية0)    

كيلومتر ما يقرب من  2711 . يتولى حماية الحائط المغربي الممتد لمسافة44

جندي مغربي متمركزين في مواقع محصنة ومزودين بحوالي  151111

هذه األلغام بحياة آالف  أودتلغم أرضي. ومنذ بداية النزاع  5111111

الصحراويين من خالل الحوادث التي كانت تقع بصفة شبه أسبوعية. والتقى الوفد 
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طالق النار منذ إمن سريان وقف بعض ضحايا األلغام األرضية. وعلى الرغم 

  .تزايد عدد الصحراويين ضحايا األلغام األرضيةاستمرار ، المشاهد 1661

ثبت للوفد أن جهود مساعدة الضحايا كانت محدودة؛ إذ أن نقص الموارد المالية . 45

حال دون إقامة منشآت طبية داخل المخيمات كما اعتمدت الخدمات على 

 دوية واألجهزة.المعونات الدولية من األ

. تسبب انتشار األلغام في إعاقة االنتقاالت األمنة للسكان المحليين عبر الصحراء 46

الغربية )الراضي المحتلة واألراضي المحررة(. وبينما ال تزال هذه المشكلة قائمة، 

الجئ صحراوي المقيمون حاليا في مخيمات في الجزائر  165111فإن معظم الـ  

 لتنقل بحرية داخل الصحراء الغربية.لن يتمكنوا من ا

 ( دور المرأة4)    

. التقى الوفد ممثلي االتحاد الوطني للمرأة الصحراوية وزار المدرسة الوطنية للمرأة 47

فبراير" والتي توفر التدريب في مجال دراسات الحاسب اآللي،  27المسماة "مدرسة 

 الالجئين.الحياكة، الخياطة واللغات للنساء من كافة مخيمات 

% من سكان مخيمات الالجئين، وهي تشارك في تنظيم الحياة 21. تشكل المرأة 42

اليومية داخل المخيمات. وتمارس المرأة الصحراوية معظم الوظائف في المخيمات: 

% من الذين يمارسون مهنة 25التعليم، اإلدارة والصحة. وحاليًا تشكل المرأة 

 التعليم.

دور المرأة ال يقنصر على المشاركة بنشاط في البناء  عالوة على ذلك، فإن. 46

نما هي تنخرط أيضًا في العمل في الساحة  االجتماعي للحياة في المخيمات، وا 
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تواصل المرأة االتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، السياسية. وتحت مظلة 

االضطالع بدور رئيسي في التأهيل السياسي داخل المخيمات. وحاليًا، تشغل 

مرأة منصبين وزاريين ومنصب حاكم والية بوجدور كما تشغل خمسة مقاعد داخل ال

المكتب السياسي لجبهة البوليساريو. ومن جهة أخرى، تلعب المرأة الصحراوية دورًا 

 حيويًا في مضمار المعركة من أجل االستقالل.

 ( المعونة اإلنسانية3)    

 عتمد عليها سكان المخيمات اعتمادًا كامالً بأن المعونة اإلنسانية التي ي حيط الوفد. أ51

ثر اختطاف إهي في تراجع مستمر من جراء األزمة االقتصادية العالمية. وعلى 

، غادرت بعض 2111ثالثة أوروبيين من العاملين في المعونة في أكتوبر 

المنظمات غير الحكومية العاملة في  المساعدات اإلنسانية مخيمات الالجئين. 

لمنظمات العاملة في هذا المجال للوفد أن قواعد الطوارئ التي تعمل كما ذكرت ا

في ظلها ال تالئم الظروف الخاصة لالجئين الصحراويين  الذين يعيشون هذه 

سنة وبالتالي يتعذر عليهم االستمرار في إدارة شؤونهم  22األوضاع منذ قرابة 

ضرورة إنشاء إطار بإعمال مثل هذه القواعد. ومن ثم، ال بد من التأكيد على 

يكون في صالح وضع الالجئين الصحراويين وفقًا لما شّدد عليه ممثل المفوضية 

 السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة.  

  ( أوضاع الشباب الصحراوي2)    

على الرغم من الجهود التي بذلتها سلطات الجمهورية الصحراوية العربية  .51

صول أغلب مواطنيها إلى التعليم، إال أن هذا التوجه ال يزال الديمقراطية لضمان و 

يصطدم بالعديد المعوقات والصعوبات؛ غذ على سبيل المثال ال توجد منشأت 
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للتعليم العالي داخل المخيمات وتعتمد حكومة الجمهورية الصحراوية بالكامل على 

بانيا وليبيا المنح التي تحصل عليها من عدد من الدل، من بينها الجزائر وأس

وكوبا، والتي تمكنها من إرسال الشباب لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي. ولقد 

اشار الوفد إلى ندرة البنية التحتية في مدارس المخيمات التي زارها. كما تأتي في 

الصدارة من المشكالت تلك الخاصة بنقص فرص العمل المتاحة للشباب لدى 

 لهم على مؤهل عال.عودتهم إلى المخيمات بعد حصو 

صحراويًا ذهبوا إلى  251المأزق الذي يواجهه حوالي  تفاصيل . اطلع الوفد على52

ليبيا للدراسة ولكنه تعذر عليهم استكمال دراستهم حيث أنها عطلت على إثر 

األزمة التي تفجرت في هذا البلد. وعلم الوفد أن هؤالء الطلبة لم يتمكنوا من 

تتيح لهم االلتحاق بالجامعة في أماكن جامعات الليبية الحصول على شهادة من ال

 أخرى.

. زار المفد عددًا من المنشآت الصحية في والية سمارا، حيث أحيط بتقرير موجز 52

حول تشغيل النظام الصحي بصفة عامة والمشكالت التي تواجهه وفي الصدارة 

 منها مشكلة نقص البنية التحتية واألدوية.

سوء التغذية من أهم المشكالت المقلقة ووفقًا لما ذكره ممثلو الهالل  . كما تعد مشكلة54

% من الحصص 51األحمر الصحراوي فإن المساعدات اإلنسانية تغطي فقط 

% كما تنتشر 21الشهرية. وتقدر نسبة سوء التغذية بين األطفال بـ ئية الغذا

نساء في سن األنيميا بين السيدات الحوامل والمرضعات وأيضًا على مستوى ال

 اإلنجاب. 
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. أما الوصول إلى المياه فأنه يمثل مشكلة مستعصية في مخيمات الالجئين نظرًا 55

 لوجود هذه المخيمات وسط بيئة صحراوي قاسية.

 خامسًا. النتائج والتوصيات

 النتائج –أ    

في ختام زيارة مخيمات الالجئين والتي اثرتها سلسلة طويلة من اللقائات . 56

االت مع السلطات السياسية والمجتمع المدني وممثلي المنظمات الدولية واالتص

 العاملة في هذا المجال، صاغ الوفد النتائج التالية:

. تظل مسألة الصحراء الغربية تمثل إحدى مسائل إزالة المستعمرات وما يتصل بها 1   

يقي، ال من حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقًا ألحكام الميثاق األفر 

التي تعزز موقف الشعب الصحراوي بشأن حقه في حرية تقرير  21سيما المادة 

  مصيره.  

. البادي بجالء أن السلطات السياسية ومنظمات المجتمع المدني هي في حالة 2   

واستقالل األراضي المحتلة تعبئة شديدة حول مسألة حرية تقرير المصير 

 مستقباَل.

 صحراوية بالدعم الدولي الكافي.. لم تحظ القضية ال2   

. أفرز الزضع السائد في الصحراء الغربية تداعيات نفسية ترتبط بانقطاع الصالت 4   

 األسرية واالجتماعية فيما بين أفراد الشعب الصحراوي.
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. إن لجميع هذه المشكالت والصعوبات المثيرة للغضب والمحبطة تأثير سلبي على 5   

 . مستقبل الشعب الصحراوي

 ب. التوصيات  

 . في ضوء المالحظات الواردة أعاله، النتائج واالستنتاجات، أوصى الوفد بما يلي:57 

مسألة حق تقرير المصير للشعب  درج. يجب على االتحاد األفريقي أن ي1   

وأن يدعم الجهود الدولية نحو  جندتهضمن البنود ذات األولوية في أ الصحراوي

 يتأتى تحقيق تطلعات الشعب الصحراوي. تسوية سريعة وعادلة لكي

. يجب على االتحاد األفريقي أن يناشد مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة 2   

ويلزمه بإدراج متابعة ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة 

الواقعة ضمن تفويض بعثة األمم المتحدة في الصحراء الغربية. وقد تم تمديد هذا 

. بيد، أن متابعة حقوق اإلنسان استبعدت 2112أبريل  21التفويض مؤخرًا حتى 

 مرة أخرى من التفويض. 

. يجب على االتحاد الفريقي واألجهزة الدولية األخرى استخدام نهج المساعي 2   

غام، في أقرب وقت ممكن، من لالحميدة مع الدول المشاركة لحثها على إزالة األ

 يها األغام األرضية والتي تشكل مصدر خطر داهم للسكان.المناطق المنتشرة ف

, يجب على االتحاد . بينما تظل األوضاع في الصحراء الغربية على ما هي عليه4   

فريقي الدفاع عن إنشاء نظام خاص للمعونة اإلنسانية يلبي احتياجات الالجئين األ

ويجب على االتحاد الصحراويين الذين يمثلون أقدم حالة لالجئين في أفريقيا. 

 األفريقي دعم عودة المنظمات اإلنسانية إلى مخيمات الالجئين.
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يجب عمى المنظمات اإلنسانية األفريقية أن تظهر المزيد من االهتمام حيال  .5

الالجئين الصحراويين الذين يحتاجون دون شك لمعونتها، باعتبارهم شعبًا أفريقيًا 

يعيش عمى أرض أفريقية. كما يجب عمى االتحاد األفريقي تشجيع الدول األعضاء 

اإلنسانية لصالح مخيمات الالجئين وأن  فيه عمى المساهمة ماليًا في جهود المعونة

تسارع أيضًا بتقديم منح دراسية لمطمبة الصحراويين لتمكينهم من االلتحاق بالدراسات 

 العميا.

 يستدعي األمر إنشاء مكتب متابعة لالتحاد األفريقي في الصحراء الغربية.  .6

 

حراوية الديمقراطية عمى ما ادخرته وأعرب الوفد عن تقدير لسمطات الجمهورية العربية الص .55

له من كرم ضيافة وتعاون وشفافية كاممة عمى امتداد مهمة البعثة وكذلك لجميع أصحاب 

 المصمحة الذي اُلتقي بهم خالل البعثة في الجزائر العاصمة وفي مخيمات الالجئين.
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