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أولً -المقدمة

 .1يغطي تقرير األنشطة السابع والثالثوف لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب
(المجنة) المقدـ بموجب المادة  54مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب
الفترة مف يكنيك  2014إلى ديسمبر  .2014ويمقي الضوء ،مف بيف جممة
أمور أخرى ،عمى الجتماعات القانونية لمجنة ،الق اررات التي اعتمدتيا المجنة،

الشكاوى والبالغات المعروضة عمى المجنة ،الخطابات الموجية مف المجنة
نداء عاجالً ،أوضاع حقوؽ اإلنساف في القارة ،بعثات التعزيز وبعثات
وتتضمف ً
تقصي الحقائؽ التي أوفدتيا المجنة ،المسائؿ المالية واإلدارية وكذلؾ تنفيذ
مقررات المجمس التنفيذي.
ثاني ًا -االجتماعات القانكنية

 .2خالؿ الفترة قيد الستعراض ،عقدت المجنة ثالثة اجتماعات قانونية ،ىي تحديداً:

( )1الجتماع المشترؾ السادس لييئتي مكتبي المجنة والمحكمة األفريقية لحقوؽ
اإلنساف والشعوب (المحكمة األفريقية) في كيجالي ،رواندا ،في  16يوليو
2014؛ ( )2الجتماع السنوي الثالث لممؤسستيف المنعقد في كيجالي ،رواندا
يومي  18و 19يوليو 2014؛ ( )3الدورة الستثنائية السادسة عشرة لمجنة
المنعقدة أيضاً في كيجالي،رواندا ،مف  20إلى  29يوليو .2014

أ) االجتماع المشترؾ السادس لهيئتي المكتبيف  -كيجالي ،ركاندا16 ،
يكليك 2014

 .3بحث الجتماع المشترؾ السادس لييئتي المكتبيف األعماؿ التي انجزت بواسطة
كؿ مف

قمـ المحكمة األفريقية وأمانة المجنة لتنفيذ الق اررات التي اتخذتيا

المؤسستاف خالؿ اجتماعاتيما المشتركة السابقة .كما استعرض الجتماع
األعماؿ التحضيرية لالجتماع السنوي الثالث لممؤسستيف.
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ب) االجتماع المشترؾ السنكم الثالث – كيجالي ،ركاندا 19 – 18 ،يكليك
2014

 .4ناقشت المؤسستاف ،مف بيف جممة أمور أخرى ،المسائؿ الرامية إلى تعميؽ عالقات
التكامؿ بينيما وتسييؿ تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف في القارة .كما تـ خالؿ
الجتماع استعراض األعماؿ التحضيرية لالحتفاؿ بعاـ  2016باعتباره العاـ
األفريقي لحقوؽ اإلنساف مع إشارة خاصة إلى حقوؽ المرأة اتساقاً مع مقرر المجمس

التنفيذي ).EX.CL/857(XXV

ج) الدكرة االستثنائية السادسة عشرة – كيجالي ،ركاندا 29 – 20 ،يكليك
2014

 .5خالؿ الدورة الستثنائية السادسة عشرة ،اعتمدت المجنة  8ق اررات وبحثت  26بالغاً،
الفقرت  9و 18 – 16عمى التوالي.
ا
كما ىو مبيف أدناه تقصيالً في
د) الدكرة العادية السادسة كالخمسكف

 .6الدورة العادية السادسة والخمسوف التي كاف مف المقرر عقدىا مف  14إلى 30
أكتوبر  ،2014تـ إرجاؤىا مرتاف بسبب انتشار وباء إيبول خاصة في في غينيا
وسيراليوف وليبريا .وتخطط المجنة الحالية لعقد ىذه الدورة في مقر التحاد األفريقي،
إثيوبيا .وسوؼ يتـ اإلبالغ بالتواريخ الجديدة في الوقت المناسب.
ثالثاً -تقارير الدكؿ

 .7فيما يمي الوضع الحالي بالنسبة لتقديـ الدوؿ األعضاء لتقاريرىا الدورية إلى المجنة:
الدكلة العضك

البياف

تقارير معركضة عمى مالوي ،نيجيريا ،السنغاؿ ،سيراليوف ،أوغندا ،النيجر ،إثيوبيا ،جيبوتي ،كينيا وزيمبابوي.

المجنة لمبحث – 10
حتى اآلف 6 -

الكاميروف ،كوت ديفوار ،الجابوف ،ليبريا ،موزمبيؽ والجميورية العربية الصحراوية

الديمقراطية.

)EX.CL/888 (XXVI
Page 3
تقرير واحد متأخر6 -
تقريراف

()2

تقديميما 6 -

بوركينا فاسو ،بوروندي ،جميورية الكونغو الديمقراطية ،ليبيا ،ناميبيا ،السوداف وتوجو

متأخر أنجول ،بوتسوانا ،الكونغو ب ارزافيؿ ،جميورية الكونغو الديمقراطية ،موريشيوس ورواندا

ثالثة ( )3تقارير متأخرة الجزائر ،بنيف ،تنزانيا ،تونس ،مدغشقر وزامبيا.
–6

أكثر مف ثالثة ()3

الرأس األخضر ،تشاد ،جميورية أفريقيا الوسطى ،مصر ،جامبيا ،غانا ،غينيا ،ليسوتو،

تقارير متأخرة 13 -

مالي ،موريتانيا ،سيشيؿ ،جنوب أفريقيا وسوازيالند.

الدوؿ التي لـ تقدـ أي

جزر القمر ،غينيا بيساو ،إريتريا ،غينيا بيساو ،ساو تومي وبرانسيب والصوماؿ.

دوؿ لـ تصادؽ بعد

جنوب السوداف

تقرير – 6

عمى الميثاؽ األفريقي –

1

 .8معروض حالياً عمى المجنة  10تقارير دورية تخص الدوؿ التالية :السنغاؿ،
سيراليوف ،مالوي ،النيجر ،نيجيريا ،أوغندا ،جيبوتي ،إثيوبيا ،كينيا وزيمبابوي .ولو

أف الدورة العادية السادسة والخمسيف كانت قد عقدت في موعدىا لكاف قد تـ بالفعؿ
بحث  8تقاير عمى األقؿ مف ىذه التقارير .وسوؼ تعطي المجنة أولوية لبحث ىذه
التقارير خالؿ الدورة العادية السادسة والخمسيف لمجنة في في وقت لحؽ مف ىذه
السنة.
رابعاً -الق اررات المعتمدة مف المجنة

 .9وفقاً لما تمت اإلشارة إليو في الفقرة  5أعاله ،اعتمدت المجنة  8ق اررات خالؿ الفترة
موضوع ىذا التقرير ،وذلؾ عمى النحو التالي:
( )1قرار بشأف أزمة الغذاء في الصوماؿ.
( )2قرار بشأف ضرورةإعداد دراسة حوؿ زواج األطفاؿ في أفريقيا.
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( )3قرار بشأف ضرورةإعداد دراسة حوؿ فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز في
أفريقيا.
( )4قرار بشأف حرية التعبير في مممكة سوازيالند.
( )5قرار بشأف انتياكات حقوؽ اإلنساف في مصر.
( )6قرار يديف ارتكاب العتداءات الجنسية والعنؼ في جميورية مصر العربية.
( )7قرار بشأف تعييف خبير عضو في لجنة حماية حقوؽ األشخاص المصابيف
بفيروس نقص المناعة البشرية.
( )8قرار بشأف المؤتمر العالمي لألمـ المتحدة حوؿ السكاف األصمييف.
خامسا-

بعثات التعزيز/البحث

 .10لـ تتمكف المجنة مف إيفاد أي بعثة تعزيز خالؿ لفترة التي يغطييا ىذا التقرير،
وذلؾ لسببيف؛ يرجع السبب في بعض الحالت إلى عدـ تمقي المجنة رد مف الدوؿ
األعضاء يفيد بالموافقة عمى إيفاد بعثات تعزيز .وفي حالت أخرى كاف السبب
الفشؿ في التفاؽ عمى مواعيد تناسب كؿ مف الدوؿ األعضاء والمجنة ،خاصة في
ضوء عدـ التأكد مف مكاف وموعد انعقد الدورة العادية السادسة والخمسيف بسبب
انتشار وباء اليبول في غرب أفريقيا ،وىو ما يعني تعميؽ األنشطة المخططة
األخرى لمجنة.
 .11تحث المجنة تمؾ الدوؿ األعضاء التي طمب منيا اإلذف بإيفاد بعثات تعزيز الرد
عمى ىذه الطمبات .كما تغتنـ المجنة ىذه الفرصة لكي تؤكد مجدداً طمبيا مف الدوؿ

األعض اء بشأف إرساؿ دعوات دائمة إلى المجنة إليفاد بعثات تعزيز إلى بمدانيا
اتساقاً مع مقرر المجمس التنفيذي

تفويض المجنة والتعجيؿ بو.

 ،EX.CL/856(XXV),وذلؾ لتسييؿ تنفيذ
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بعثات تقصي الحقائؽ

سادساً-

أ .بعثة تقصي حقائؽ إلى جمهكرية أفريقيا الكسطى

 .12توجيت رئيسة المجنة المفوضة كاييتيسي زينبو سيمفي ،يصاحبيا المفوض بشير
محمد خمؼ اهلل نائب رئيس المجنة والمفوض المسؤوؿ عف تعزيز وحماية حقوؽ
اإلنساف في جميورية أفريقيا الوسطى والمفوض مايا ساىمي-فاضؿ المقرر
الخاص لمجنة المغني بالالجئيف وطالبي حؽ المجوء والمياجريف والناحيف في
أفري قيا ،إلى جميورية أفريقيا الوسطى في إطار بعثة لتقصي الحقائؽ خالؿ الفترة
مف  10إلى  14سبتمبر 2014.
 . 13أجرى وفد المجنة مباحثات مع ممثمي السمطات الحكومية وممثمي منظومة األمـ
المتحدة وكذلؾ مع ممثمي مختمؼ الجماعات الدينية ومنظمات المجتمع المدني
واألشخاص النازحيف داخمياً .وقد سعى الوفد إلى جمع أدلة وحقائؽ تتعمؽ بحالت
النتياكات الخطيرة لحقوؽ اإلنساف التي ارتكبت في ىذا البمد والمستمر ارتكاب
بعضيا حتى اآلف .ومف المقرر أف تبحث المجنة تقرير بعثة تقصي الحقائؽ خالؿ
الدورة العادية السادسة والخمسيف ،وعمى أف يتـ بعد ذلؾ مناقشة النتائج مع حكومة
جميورية أفريقيا الوسطة وأجيزة السياسة التابعة لالتحاد األفريقي.
سابعاً -خطابات النداءات العاجمة كالبيانات الصحفية
 .14خالؿ الفترة قيد الستعراض ،أرسمت المجنة خطابات مضمنة نداءات عاجمة إلى
الدوؿ األعضاء التالية ،تتعمؽ بمختمؼ قضايا حقوؽ اإلنساف المدعى بوقوعيا في
أراضييا:
 .1إثيكبيا– أرسؿ إلييا خطاب بنداء عاجؿ يتعمؽ بأوضاع بعض المدافعيف
عف حقوؽ اإلنساف في البالد ( 8مايو .)2014
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 .2السكداف  -أرسؿ إلييا خطاب بنداء عاجؿ يتعمؽ باألحكاـ الصادرة بػ 100
جمدة وباإلعداـ شنقاً ضد مرياـ يحيي إبراىيـ بتيمة الزنا والردة ( 27مايو
.)2014
 .3مصر – أرسؿ إلييا خطابات بنداءات عاجمة تتعمؽ بػ  10أشخاص صدرت
ضدىـ أحكاـ باإلعداـ ( 18يونيو .)2014
 .4مكريتانيا – أرسؿ إلييا خطاب بنداء عاجؿ بخصوص اعتقاؿ بعض
الناشطيف في مجاؿ حقوؽ اإلنساف ( 4يوليو .)2014
نداء عاجالً
 .5جمهكرية الككنغك الديمقراطية – أرسمت إلييا خطابات تتضمف ً
بشأف بعض المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف ( 4يوليو و 25يوليو .)2014

 .6بكركندم – أرسمت إلييا خطابات بنداءات عاجمة تتعمؽ باحتجاو عدد مف
المرضى في المستشفيات بسبب عدـ سدادىـ لممصروفات الطبية ،وكذلؾ
بشأف الجثاميف التي عثر عمييا في بحيرة رويرو عمى مسافة قريبة مف
الحدود بيف بوروندي ورواندا ( 18سبتمبر و 3أكتوبر .)2014
 .7نيجيريا  -أرسؿ إلييا خطاب بنداء عاجؿ يتعمؽ بالجنود المزعوـ بالحكـ
عمييـ باإلعداـ ( 19سبتمبر .)2014
 .8جامبيا – أرسؿ إلييا خطاب مشترؾ بنداء عاجؿ مف المقرر الخاص
المعني بحرية التعبير والوصوؿ إلى المعمومات في أفريقيا والمفوض
المسؤوؿ عف حقوؽ اإلنساف في جامبيا ،يتعمؽ باإلدعاء باستمرار الحبس
النفرادي (بمعزؿ عف العالـ الخارجي) لمصحفي إبريما مانيو منذ عاـ
 8( 2006أكتوبر .)2014
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 .15تمقت المجنة ردوداً عمى خطاباتيا المضمنة بداءات عاجمة مف الدوؿ التالية:
 .1مصر – ردت جميورية مصر العربية عمى خطاب النداء العاجؿ الموجو إلييا
مف المجنة مشيرة إلى أف الحكومة لـ تكف عمى عمـ بحالة األشخاص العشرة
المدعى بصدور أحكاـ ضدىـ وطمبت موافاتيا بالمزيد مف المعمومات .وفيما
يتعمؽ باألكثر مف  500شخص الصادرة ضدىـ أحكاـ باإلعداـ ،بررت مصر
تطبيؽ عقوبة اإلعادـ في البالد وأكدت الضمانات اإلجرائية والقانونية التي
ينص عمييا القانوف في مثؿ ىذه الحالت.
 .2جامبيا  -ردت حكومة جامبيا عمى خطاب النداء العاجؿ الموجو إلييا مف
المجنة لفتة النتباه إلى أنيا ل ترى سبباً يبرر احتجاز الزعيـ الوطني مانيو
لمدة  8سنوات بسبب جريمة ل تدري الحكومة عنيا شيئاً بينما تتـ محاكمة
المتيميف بجريمة الخيانة أماـ محاكـ عامة
 .16وباإلضافة إلى البيانات الصادرة عف المجنة وآلياتيا الخاصة بشأف الحتفاؿ بالعديد
مف األياـ ذات المغزى الياـ بالنسبة ألجندة حقوؽ اإلنساف ولمعالجة مختمؼ
أوضاع وحالت حقوؽ اإلنساف في القارة ،أصدرت المجنة سبعة عشر ( )17بياناً
صحفياً خالؿ الفترة موضوع ىذا التقرير.
 .17وتود المجنة أيضاً اإلشارة إلى أنو بموجب المادة ( )1( 45ج) مف الميثاؽ ،يجب
التعاوف مع أصحاب التفويضات في مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة
بغرض ضماف مستوى أفضؿ مف التعزيز والحماية لحقوؽ اإلنساف في القارة.
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ثامن ًا -شكاكل انتهاكات حقكؽ اإلنساف المعركضة حاليان عمى المجنة األفريقية
 .18معروض عمى المجنة حالياً سبعة وثمانوف ( )87بالغاً .ووفقاً لممذكور في الفقرة
 ،5بحثت المجنة خالؿ دورتيا الستثنائية السادسة عشرة  26بالغاً ،وذلؾ عمى
النحو التالي:

 9 .1بالغات بشأف االستالـ – تـ إعالف تدابير مؤقتة بخصوص  4مف ىذه
البالغات ،بينما تـ إرجاء النظر في أحد ىذه البالغات إلى حيف تمقي
معمومات إضافية كما تـ إرجاء بحث طمب بشأف مراجعة قرار الستالـ إلى
حيف ورود المزيد مف المعمومات.
 13 .2بالغان بشأف المقبكلية – أعمف عف قبوؿ نظر  9بالغات وعدـ قبوؿ
بالغيف ( )2بينما تـ إرجاء بالغ ( )1إلجراء المزيد مف البحث وفي بالغ ()1
آخر رفض طمب بشأف مراجعة قرار الستالـ.
 .3بالغ واحد ( )1تـ رفضو لعدـ كفاية إجراءات التقاضي.
 .3 .4بالغاف ( )2بشأف حجية األسانيد والوثائؽ.
 .19فيما يمي البياف التفصيمي لمػ  26بالغاً:
 .1بالغات عمى مستكل التسمـ
أ) بالغات تـ تسممها:

 .1البالغ  – 14/471مرياـ يحيي إبراىيـ وآخروف ضد السكداف.
 .2البالغ  – 14/476مجدي مصطفى البغداد ضد السكداف.
 .3البالغ  – 14/477كراوفورد لندساي فوف آبو ضد زيمبابكم.

ب) بالغات تـ تسممها كاتخذت بشأنها تدابير مؤقتة

 .1البالغ  – 14/472أسرة المتوفي اوداس فيانيد ىابوناروجي ار ضد
بكركندم.

)EX.CL/888 (XXVI
Page 9

 .2البالغ 473ـ – 14أسرة المتوفي جاكسوف نديكورييو ضد بكركندم.
 .3البالغ  – 14/474أسرة المتوفي جاف كمود نديموماىورو ضد بكركندم.
 .4البالغ  – 14/475أسرة المتوفي ميدار نداييشيميي ضد بكركندم.
ج) بالغات لـ يتـ تسممها (أرجئت إلى حيف كركد مزيد مف المعمكمات)
 .1البالغ ( 14/468ص) – المذككر ميامينجي ضد جنوب السوداف
وأوغندا.

د) طمب مراجعة قرار استالـ (تـ تأجيمه إلى حيف كركد مزيد مف المعمكمات)
 .1البالغ ( 14/465ص) –
ج

بنيديكت ؼ .سانوه (وقد مثميا إيونسنت

بروجكت آفريكا) ضد جنكب السكداف.

 .2بالغات عند مستكل المقبكلية
أ) تـ قبكؿ البالغات التالية:

 .1البالغ  – 06/332سيميريد ضد كينيا.
 .2البالغ  – 11/406المجتمع القانوني لسوازيالند ضد سكازيالند.
 .4البالغ  – 12/430جابرييؿ شامبا وآخروف ضد زيمبابكم.
 .5البالغ  – 13/454ندي نينجو ضد الكاميركف.
 .6البالغ  – 12/428داويت اسحؽ ضد غريتريا.

 .7البالغ  – 12/423ماؾ-كيت صمويؿ وموكوكو بريزو (يمثميما موالؿ
سوبارو) ضد الكاميركف.
 .8البالغ  – 12/425مشروع الدفاع والمساعدة القانونييف
Assistance Project

Legal Defence and

(بالنيابة عف السيد آبيوداف سوبارو) ضد نيجيريا.

 .9البالغ  – 09/377مندوكازي باتريشيا موناكالي ضد جنكب أفريقيا.
 .10البالغ  – 13/444جوستيس توماس ماسوكو (مثمو محامو حقوؽ اإلنساف
في سوازيالند) ضد سكازيالند.
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ب) بالغات أعمف عدـ قبكلها
 .1البالغ  – 12/435أيوب ب .آسيمي ضد ليسكتك.
 .2البالغ  – 09/366حمادي كموف ضد تكنس

ج) بالغات تـ تأجيمها إلجراء المزيد مف البحث
 .1البالغ  – 11/400شبكة المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف لغرب أفريقيا
)(ROADDH - WAHRDN

والئتالؼ اإليفواري لممدافعيف عف حقوؽ

اإلنساف ضد ككت ديفكار.
د) الحرماف مف طمب إعادة النظر في قرار عمى مستكل المقبكلية
 .1البالغ  – 2/260لجنة شكاوى باكويري لند ضد الكاميركف.
 .3بالغات تـ رفضها لقصكر إجراءات التقاضي
 .1البالغ  – 10/390آبا ابو بكر ضد الكاميركف.
 .4بالغات عمى مستكل حجية األسانيد
 .1البالغ  - 12/426آنييس اوويمانا-نكوسي وساداتي موكاكيبيبي (تمثمو
مبادرة ميديا الدفاع القانوني) ضد ركاندا.

 .2البالغ  – 10/392مي .تيوجيني موىايييزو ضد ركاندا.
 .20خالؿ الفترة قيد الستعراض تمقت المجنة مف جميورية رواندا التي تعد الدولة
المشكو في حقيا في البالغيف المذيف قامت المجنة ببحثيما عمى مستوى حجية
األسانيد واألوراؽ والمشار إلييما أعاله ،طمباً بشأف عقد جمسة استماع لكؿ مف

القضيتيف .وسوؼ يتـ النظر في ىذا الطمب خالؿ الدورة العادية العادية القادمة
لمجنة.
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 .21كما تمقت المجنة طمباً بشأف عقد جمسة استماع مف الشاكي في البالغ

 – 2004/288جابرييؿ شامبا ضد زيمبابوي ،بخصوص تنفيذ ق اررات وتوصيات
المجنة .وقد قدـ ىذا الطمب في إطار القاعدة  112مف قواعد إجراءات المجنة

وسوؼ يتـ بحثو أيضاً خالؿ الدورة العادية القادمة.
تاسعاً -المثكؿ أماـ المحكمة األفريقية

 .22خالؿ الفترة قيد التنواوؿ ،مثمت المجنة أماـ المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف
والشعوب أل وؿ مرة لمدفاع عف أوؿ قضية ليا بشأف حقوؽ اإلنساف أماـ المحكمة.
وقد عقدت جمسة الستماع العامة حوؿ قضية المجنة أماـ المحكمة األفريقية
بخصوص البالغ  – 12/006المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ضد

كينيا –

في مقر التحاد األفريقي في أديس أبابا ،إثيوبيا ،يكمي  27ك28

نكفمبر .2014
 .23وىذه القضية التي سبؽ عرضيا أماـ المجنة األفريقية مف خالؿ البالغ 09/381

– مركز تنمية حقكؽ األقميات – كينيا كالمجمكعة الدكلية لحقكؽ األقميات
(بالنيابة عف جماعة أكجيؾ في غابة مك) ضد كينيا.

 .24وقد أحالت المجنة المسألة إلى المحكمة األفريقية في  12يوليو  2012بسبب عدـ
امتثاؿ الدوؿ المدعى عمييا لمتدابير المؤقتة التي قررتيا المجنة في شأف المسألة
وكذلؾ نظ اًر لالنتياكات الخطيرة/المكثفة لحقوؽ اإلنساف.

 .25وقد تمت اإلحالة إلى المحكمة مف قبؿ المجنة وفقاً لممواد  )2(45و 58مف الميثاؽ
األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب ،والمواد  2و 3و()1(5أ) مف البروتوكوؿ

المنشئ لممحكمة ،والقاعدة  )3(29مف قواعد إجراءات المحكمة لسنة 2010
والقاعدتيف  )2(84و 2(118و )3مف قواعد إجراءات المجنة لسنة .2010
 .26قرار المحكمة بشأف المسألة لـ يصدر بعد.
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عاش اًر-

االجتماعات ،المؤتمرات ،الحمقات الدراسية ككرش العمؿ

 .27إف األنشطة التي قاـ بيا السادة المفوضوف خالؿ فترة ما بيف دور النعقاد بصفتيـ
أعضاء في المجنة وأعضاء في اآلليات الخاصة لمجنة ،تتمثؿ أساساً في مشاركتيـ

في الدورات والجتماعات القانونية األخرى لمجنة وفي بعثات التعزيز وتقصي
الحقائؽ في محتمؼ الدوؿ األعضاء ،وكذلؾ في الحمقات الدراسية وورش العمؿ

والجتماعات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف في القارة.
 .28عادة ،كاف مف المفروض أف يقدـ أعضاء المجنة تقارير عف أنشطتيـ خالؿ فترة
ما بيف دور النعقاد خالؿ الدورة العادية السادسة والخمسيف لمجنة ،ومف اآلف
سوؼ يكوف الطالع عمى ىذه األنشطة متاح ًا عمى الموقع اإلليكتروني لمجنة.

بيد ،أنو نظ اًر لعدـ انعقاد الدورة العادية السادسة والخمسيف لمجنة وبالتالي لـ

تطرح ىذه األنشطة بعد عمى مستوى المجاؿ العاـ ،فإف تقرير األنشطة ىذا سوؼ

يمقي الضوء عمى عدد قميؿ مف ىذه األنشطة.
أ .المؤتمر الدكلي حكؿ إلغاء عقكبة اإلعداـ في أفريقيا المنعقد في ككتكنك ،بنيف،
مف  2إلى  4مايك 2014

 .29نظمت المجنة مؤتم اًر قارياً حوؿ إلغاء عقوبة اإلعداـ في أفريقيا بيدؼ ،مف بيف

جممة أمور أخرى )1( ،زيادة الوعي فيما بيف الدوؿ األعضاء في التحاد األفريقي
واصحاب المصمحة اآلخريف بشأف عقوبة اإلعداـ وأىمية أف يعتمد التحاد
ل أفريقياً حوؿ إلغاء عقوبة اإلعداـ؛ ( )2بناء قدرات أصحاب
األفريقي بروتوكو ً
المصمحة لمدفاع عف إلغاء عقوبة اإلعداـ؛ ( )3توفير منبر لممشاركيف إلعداد
استراتيجية لمدفاع وكسب التأييد في ىذا الصدد عمى المستوييف القطري واإلقميمي؛

( )4تشجيع الدوؿ األعضاء عمى دعـ القرار المقترح مف الجمعية العامة لألمـ
المتحدة والذي يدعو إلى تعميؽ عقوبة اإلعداـ والحث عمى تنفيذه في البمداف
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األفريقية .وفي ختاـ المؤتمر ،اعتمد المشاركوف باإلجماع اإلعالف حوؿ عقوبة
اإلعداـ في أفريقيا (إعالف كوتونو).
ب .اجتماع لجنة حماية حقكؽ األشخاص المصابيف بفيركس نقص المناعة
البشرية/اإليدز المنعقدة في بريتكريا ،جنكب أفريقيا ،يكمي  6ك 7يكنيك 2014

 .30نظمت المجنة التابعة لمجنة األفريقية المعنية بحماية حقوؽ األشخاص المتعايشيف
مع فيروس نقص المناعة البشرية وىؤلء المعرضيف لخطر ىذا الفيروس

والمصابيف بو اجتماعاً فنياً استشارياً حوؿ "فيروس نقص المناعة البشرية والقانوف
وحقوؽ اإلنساف في المنظومة األفريقية لحقوؽ اإلنساف :التحديات الرئيسية ،أفضؿ
الممارسات والفرص لردود عمى فيروس نقص المناعة البشرية تكوف قائمة عمى

الحقوؽ" في جنوب أفريقيا في يومي  6و 7يونيو  .2014وكاف ىدؼ الجتماع
بحث تحديات حقوؽ اإلنساف التي يواجييا األشخاص الحامميف لفيروس نقص
المناعة البشرية واإليدز داخؿ سياؽ البيئات القانونية التمييزية والعقابية التي تؤثر
عمى ىؤلء األشخاص وأيضاً عمى األشخاص الذيف ىـ في خطر والمعرضيف
لإلصابة بيذا المرض والمتأثريف بو في أفريقيا ،وما ىي أفضؿ الطرؽ لمتعامؿ

معيـ.
 .31باإلضافة إلى القرار المعتمد مف المجنة في وقت سابؽ والذي يدعو إلى إعداد
دراسة عف فيروس نقص المناعة البشرية وحقوؽ اإلنساف والقانوف ،نظمت المجنة

أيضاً اجتماعاً في الكونغو ب ارزافيؿ يومي  12و 13ديسمبر  2014لوضع خريطة
طريؽ لمتحضير لمدراسة ،بما في ذلؾ خطة عمميا لمفترة .2019-2015

ج .حمقة دراسية حكؿ تأثير النزاعات عمى حقكؽ النساء كالفتيات في باماكك،
مالي ،مف  28إلى  30أكتكبر 2014
 . 32نظـ المقرر الخاص المعني بحقوؽ المرأة في أفريقيا حمقة دراسية حوؿ تأثير
النزاعات عمى حقوؽ النساء والفتيات في مالي ،بالتعاوف مع و ازرة المرأة والطفؿ
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وشؤوف األسرة في جميورية مالي .وكاف ىدؼ ىذا الحدث ،مف بيف جممة أمور
أخرى ،تقييـ تأثير النزاعات عمى النساء والفتيات في البرد ،باعتبار أنيف يمثمف
األغمبية الساحقة مف ىؤلء الذيف تتأثروا سمباً باألزمات .كما ناقشت الحمقة
الدراسية إسياـ المجنة في حماية حقوؽ النساء والفتيات خالؿ األزمات.

د .مهاـ المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير كالكصكؿ إلى المعمكمات في أفريقيا
لدل كؿ مف مكزمبيؽ كغانا كسكازيالند كأمانة الجمهكرية العربية الصحراكية
الديمقراطية

 .33قامت المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والوصوؿ إلى المعمومات في أفريقيا
بمياـ إلى موزمبيؽ ( 26يونيو  )2014وغانا ( 2-1يوليو  )2014وأمانة
الصحروية الديمقراطية ( 7يوليو  )2014وسوازيالند (21-18
ا
الجميورية العربية
أغسطس  .)2014وقد استخدمت المقررة الخاصة ىذه المياـ ،مف بيف جممة أمور
أخرى ،في الدفاع والحث عمى اعتماد قوانيف الحؽ في المعمومات المعروضة عمى
البرلمانات الوطنية لمبمداف التي تـ زيارتيا .كما استخدمت زيارتيا إلى أمانة
الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية في مناقشة مجالت التعاوف الممكنة مع
الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية فيما يتعمؽ بتنفيذ القانوف النموذجي بشأف
الوصوؿ إلى المعمومات.
ق .اجتماعات المقرر الخاص المعني بالمدافعيف عف حقكؽ اإلنساف في أفريقيا في
ككتكنك ،بنيف ،مف  18إلى  21أغسطس .2014
 .34وفقاً لقرار المجنة

ACHPR/Res.151 (XLVI) 2009

بشأف ضرورة إجراء دراسة

حوؿ حرية التجمع وانشاء جمعيات في أفريقيا والقرار
2012

)ACHPR/Res.230 (LII

بشأف أىمية إعداد دراسة حوؿ أوضاع المدافعيف عف حقوؽ المرأة في

أفريقيا ،نظـ المقرر الخاص المعني بالمدافعيف عف حقوؽ اإلنساف في أفريقيا
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اجتماعاً في كوتونو ،بنيف ،مف  18إألى  21أغسطس  2014لوضع الممسات
األخيرة لمدراسات حوؿ حرية التجمع وانشاء جمعيات وأوضاع المدافعيف عف حقوؽ
اإلنساف في أفريقيا.
 .35كما قاـ المقرر الخاص المعني بالمدافعيف عف حقوؽ اإلنساف بميمة إلى كوت
ديفوار لمتابعة

مدى تأثر المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف بالتشريع الذي صدر

مؤخ اًر في البالد.
ك .االجتماع التشاكرم اإلقميمي لمجنكب األفريقي حكؿ الصناعات االستخراجية
كالبيئة كانتهاكات حقكؽ اإلنساف في أفريقيا ،جكهانسبرج ،جنكب أفريقيا-29 ،

 31أغسطس 2014.

 36قامت مجموعة عمؿ المجنة المعنية بالصناعات الستخراجية والبيئة وانتياكات
حقوؽ اإلنساف ،بالتعاوف مركز الموارد القانونية ،اجتماعاً تشاورياً إقميمي ًا لمجنوب
األفريقي حوؿ الصناعات الستخراجية والبيئة وانتياكات حقوؽ اإلنساف في أفريقيا.

وكاف اليدؼ الرئيسي ليذا الجتماع ىو تقييـ وتعزيز تنفيذ المادتيف  21و 24مف
الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب (الميثاؽ األفريقي) والمتيف تتعمقاف بحؽ
الشعوب في حرية التصرؼ في مواردىا الطبيعية والتمتع ببيئة مرضية ومواتية
لتنميتيا.
 .37عالوة عمى ذلؾ ،عقدت مجموعة العمؿ المعنية بالصناعات الستخراجية والبيئة
وانتياكات حقوؽ اإلنساف اجتماعاً ألعضائيا في كيجالي ،رولندا ،يومي  14و15

يوليو  2014لستعاض ما تقدـ إح ارزه مف تقدـ حتى اآلف وأيضاً لمناقشة خطة
عمميا لمفترة .2016 – 2015
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ز .التخطيط االستراتيجي لتنفيذ الخطكط التكجيهية بشأف ظركؼ االعتقاؿ
كالحبس االحتياطي كاالحتجاز قبؿ المحاكمة في أفريقيا ،أكرا ،غانا20 ،

نكفمبر 2014.

 . 38مف بيف جممة أمور أخرى ،شارؾ المقرر الخاص المعني بالسجوف وظروؼ
العتقاؿ في أفريقيا في اجتماع جمع بيف أصحاب المصمحة مف الدوؿ األعضاء
والمنظمات غير الحكومية والجيات المانحة لمناقشة التوقيؼ الشرطي والحبس
الحتياطي والحتجاز قبؿ المحاكمة .ويجدر التنويو بأف ىذا الجتماع الذي أثمر
عف العديد مف التوصيات والستراتيجيات لتحسيف حقوؽ اإلنساف في ىذا المجاؿ،
قد شارؾ في تنظيمو المنتدى األفريقي لمرقابة المدنية الشرطية ولجنة حقوؽ
اإلنساف والعدالة اإلدارية بدعـ مف مركز الخدمات اإلقميمي ألفريقيا التابع لبرنامج
األمـ المتحدة اإلنمائي.
ح .مناقشات االجتماع الداخمي كالمائدة المستديرة حكؿ منع كحظر التعذيب،
كمباال ،أكغندا 17 ،ك 18ديسمبر .2014
 . 39عقدت لجنة محثت مشروع الورقة الفنية حوؿ نع التعذيب في أفريقيا التابعة لمجنة
األفريقية مائدة مستديرة لمناقشة التحديات والممارسات الجيدة فيما يتعمؽ بمنع
وحظر التعذيب .وقد سبؽ ىذه المناقشات اجتماع داخمي لمجنة استعرضت خالليا
خطة عمميا التشغيمية  2015-2014كما بحثت مشروع الورقة الفنية حوؿ إعداد
تعميؽ عاـ عمى المادة  5مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب.
ط .اجتماع الخبراء حكؿ انعداـ الجنسية كالحؽ في الحصكؿ عمى جنسية ،سالي،
السنغاؿ 19-17 ،ديسمبر 2014.

 .40نظـ المقرر الخاص لمجنة المعني بالالجئيف والنازحيف داخمياً اجتماعاً مع مكتب
المفوض األعمى لشؤوف الالجئيف التابع لألمـ المتحدة حوؿ قضية انعداـ الجنسية
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والحؽ في الحصوؿ عمى جنسية .وقد ناقش الجتماع ،مف بيف أمور أخرى،
التحديات التي تواجييا أفريقيا في ىذا المجاؿ ،خاصة فيما يخص انتشار النزاعات
واألزمات في القارة وما تنتجو مف أعداد كبيرة مف الالجئيف والعائديف والنازحيف
داخمياً.
م .اجتماع مجمكعة العمؿ المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية،
داكار ،السنغاؿ 16 – 14 ،ديسمبر 2014
 .41قامت مجموعة العمؿ المعنية بالحقوؽ القتصادية والجتماعية والثقافية ،مف بيف
جممة أمور أخرة ،بتنظيـ اجتماع في داكار ،السغاؿ ،لمنظر في خطة عمميا لمفترة
 2018-2015لستكماؿ المذكرة المفاىيمية حوؿ التحضير لممؤتمر القاري حوؿ
"الحؽ في التعميـ لمجميع – األولويات والتحديات في أفريقيا ما بعد  "2015لبحث
األنشطة التي سوؼ تنظميا المجموعة لالحتفاؿ بالعاـ األفريقي لحقوؽ اإلنساف
ولستكشاؼ طرؽ تعزيز وتوطيد التعاوف بيف مجموعة العمؿ والكيانات الخاصة
لألمـ المتحدة صاحبة التفويض المماثؿ.
ؾ .اجتماع مجمكعة العمؿ المعنية بالسكاف/المجتمعات األصمية في أفريقيا ،ب ارزافيؿ،
الككنغك 15 ،ك 16ديسمبر 2014.

 .42بعد أف شارؾ أعضاء مجموعة العمؿ المعنية بالسكاف/المجتمعات األصمية في
أفريقيا في المؤتمر العالمي لألمـ المتحدة حوؿ السكاف األصمييف في نيويورؾ
يومي  22و 23سبتمبر  ،2014حيث تمت مناقشة دور واسياـ المنظومة
األفريقية لحقوؽ اإلنساف في تعزيز وحماية حقوؽ السكاف األصمييف ،نظمت
المجموعة اجتماعاً في الكونغو ب ارزافيؿ يومي  15و 16ديسمبر  .2014وقد
شارؾ في تنظيـ ورشة عمؿ ب ارزافيؿ إدارة حقوؽ اإلنساف و"فاندمانتاؿ فريدومز"
(الحريات األساسية) في الكونغو ،وكاف اليدؼ منيا رفع درجة الوعي فيما يتعمؽ
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بنتائج عمؿ المجموعة إلى جانب مناقشة حالة تنفيذ القانوف رقـ  2011-05بشأف
تعزيز وحماية السكاف األصمييف في الكونغو.
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حادي عشر -أكضاع حقكؽ اإلنساف في أفريقيا
 .43يجدر التذكير بأف ىذا القسـ مف تقرير المجنة قد أدرج إعمالً لمقرر المجمس

النفيذي الذي يناشد المجنة إحاطة أجيزة السياسة بتقرير موجز عف حالة حقوؽ
اإلنساف في القارة ،مع إيالء اىتماـ خاص بمسائؿ حقوؽ اإلنساف التي تختص بيا
المجنة بصفتيا أوؿ جياز لحقوؽ اإلنساف تابع لالتحاد األفريقي.

 . 44وتقوـ المجنة بصفة عامة بتجميع بعض المعمومات إلدراجيا في ىذا القسـ خالؿ
المسار العادي لنخراطيا مع الدوؿ األعضاء وأصحاب المصمحة اآلخريف
المعنييف بحقوؽ اإلنساف في إطار تنفيذىا لمتفويض الموكؿ إلييا .كما تستخدـ
المجنة دورتيا العادية في إلقاء نظرة عمى أوضاع حقوؽ اإلنساف في القارة .والواقع
أف الدورات العادية لمجنة تعد مقياساً ممتا اًز لحالة حقوؽ اإلنساف في القارة حيث

يكوف حاض اًر فييا كؿ مف ممثمي الدوؿ األعضاء والمجتمع المدني في نفس القاعة

مع المجنة بما يتيح إثارة أوجو قمقيـ وىموميـ وتقديـ الردود والتوضيحات ،حيثما
يقتضى األمر ذلؾ.

 .45ووفقاً لما ذكر أعاله ،فأف الدورة العادية السادسة والخمسيف لمجنة لـ تعقد في
التاريخ المحدد ليا خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير؛ وبالتالي ،لـ يتأت التوسع في

ىذا القسـ مف التقرير كما ىو مألوؼ.
(أ) التطكرات اإليجابية
 )1فيما يتعمؽ بحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الوصوؿ إلى المعمومات:
إجازة قانوف الحؽ في المعمومات بواسطة المجنة البرلمانية المختارة الغانية
لمشؤوف الدشتورية والقانونية والبرلمانية؛ مبادرة حكومة موزمبيؽ بإعداد
مشروع قانوف بشأف الحؽ في المعمومات والمعروض حالياً عمى البرلماف؛
النتيجة التي توصمت إلييا المحكمة الدستورية في زيمبابوي ومفادىا أف القسـ

( 31أ) ( )3مف القانوف الجنائي (قانوف التدويف واإلصالح) والذي ينص
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عمى تجريـ التشيير يشوبو عوار دستوري باعتبار أف التشيير لـ يعد يمثؿ
جريمة جنائية في جميورية زيمبابوي؛ وصدور القرار التاريخي لممحكمة
األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب في  5ديسمبر  2014لصالح حرية
التعبير بخصوص البالغ  :2013/04كوناتي ضد بوركينا فاسو.
 )2زيادة عدد الدوؿ األعضاء التي قدمت تقاريرىا الدورية إلى المجنة امتثالً
لحكـ المادة  62مف الميثاؽ األفريقي.

 )3حتى ديسمبر  ،2014قامت ثماف وعشرة ( )18دوؿ أطراؼ في الميثاؽ
األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب بسف تشريع وطني يقضي بإلغاء عقوبة

اإلعداـ .1وصادقت إحدى عشرة ( )11دولة طرؼ عمى البروتوكوؿ
الختياري الثاني لالتفاقية الدولية حوؿ الحقوؽ المدنية والسياسية حوؿ إلغاء
عقوبة اإلعداـ ،كما أف عشر ( )10مف ىذه الدوؿ قررت إلغاء ىذه

العقوبة .2وىناؾ ما يزيد عمى أربع وعشريف ( )24دولة طرؼ لـ تنفذ عقوبة
إعداـ منذ عشر سنوات.3

 )4تـ إحراز تقدـ عبر أنحاء القارة خالؿ فترة ما بيف الدورات ،بما في ذلؾ مف
خالؿ المراجعة الجارية لمقانوف الجنائي في جزر القمر وصياغة تعديؿ
 .1أنجول ،بنيف ،بوروندي ،الرأس األخضر ،كوت ديفوار ،جيبوتي ،الجابوف ،غينيا بيساو ،مدغشقر ،موريشيوس،
موزمبيؽ ،ناميبيا ،رواندا ،ساو تومي وبرانسيب ،السنغاؿ ،سيشيؿ ،جنوب أفريقيا وتوجو.
 . 2بنيف ،الرأس األخضر ،جيبوتي ،الجابوف ،غينيا بيساو ،موزمبيؽ ،ناميبيا ،رواندا ،سيشيؿ وجنوب أفريقيا .وتعد
ليبريا الدولة الحاية عشرة التي صادقت عمى البروتوكوؿ الختياري الثاني لالتفاقية الدولية حوؿ الحقوؽ المدنية
والسياسية ولكنيا لـ تمغ بعد عقوبة اإلعدادـ في تشريعاتيا الوطنية .أما أنجول وساو تومي وبرانسيب فأنيما لـ تصادقا
بعد عمى البروتوكوؿ.
 .3الجزائر ،بوركينا فاسو ،الكاميروف ،جميورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،القمر ،الكونغو ،جميورية الكونغو
الديمقراطية ،إريتريا ،غانا ،غينيا ،كينيا ،ليسوتو ،ليبريا ،مالوي ،مالي ،موريتانيا ،النيجر ،الجميورية العربية
الصحراوية الديمقراطية ،سيراليوف ،سوازيالند ،تنزانيا ،تونس وزامبيا.
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دستوري إللغاء عقوبة اإلعداـ في غانا .وفي تشاد ،أقر البرلماف في سبتمبر
الماضي قانوف جنائي جديد ل يجيز عقوبة اإلعداـ .وفي  10ديسمبر
 ،2014صوت برلماف مدغشقر بالموافقة عمى مشروع قانوف يقضي بإلغاء
عقوبة اإلعداـ وينتظر ىذا النص توقيع الرئيس لكي يصبح قانوناً.

 )5زيادة في التصديؽ عمى الصكوؾ اإلقميمية والدولية لحقوؽ اإلنساف مف قبؿ
الدوؿ األطراؼ :تصديؽ إريتريا في  25سبتمبر  2014عمى إتفاقية
مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة القاسية أو الالإنسانية أو
الميينة أو العقوبة ،وكذلؾ تصديؽ موزمبيؽ والنيجر عمى البروتوكوؿ
الختياري إلتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة القاسية أو
الالإنسانية أو الميينة أو العقوبة في  1يوليو  2014و 7نوفمبر ،2014
عمى التوالي.
(ب) مجاالت االهتماـ
 )1نجـ عف األعماؿ اإلرىابية دمار واسع النطاؽ في العديد مف أقاليـ القارة
مما كاف لو تأثيره السمبي الشديد الوطأة عمى المجتمعات بؿ وعاد بجيود
التنمية وبناء السالـ خطوات إلى الوراء .وفي معظـ األحياف مثؿ المدنيوف
األبرياء اليدؼ األولي ليذه اليجمات مما حرميـ مف أىـ حقوقيـ اإلنسانية
األساسية أل وىو الحؽ في الحياة وفي السالمة البدنية .وفي أفريقيا
الوسطى ،ل تزاؿ البالد تعاني مف النعداـ األمني والعنؼ وبالتالي مف
تزايد عدد النازحيف داخمياً والالجئيف وقابميتيـ لمتأثر بتداعيات ىذه
األوضاع؛ أما جنوب السوداف فأنو يبدو فريسة في قبضة أزمة اتصفت
بالعنؼ المروع والنزوح الجماعي؛ كما تسبب استمرار ىجمات وتيديدات
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حركة "الشباب" في الصوماؿ وبوكو حراـ في نيجيريا مستيدفة المدنييف في
معاناة ل توصؼ ،خاصة بالنسبة لمنساء والفتيات.
 )2يظؿ الفقر والبطالة يمثالف أىـ التحديات التي تحوؿ دوف التمتع بالحقوؽ
الجتاعية والقتصادية ،خاصة بالنسبة لمذيف يعيشوف تحت خط الفقر
الدولي.
 ) 3ل تزاؿ المجنة تتمقى تقارير عف أعماؿ القتؿ خارج نطاؽ القضاء والختفاء
القسري والعتداء والمضايقات والتحرش والتوقيؼ واحتجاز المدافعيف عف
حقوؽ اإلنساف والصحفييف واإلعالمييف.
 )4حتى اآلف 27 ،فقط مف الدوؿ األعضاء الػ  54في التحاد األفريقي ىي
التي صادقت عمى الميثاؽ األفريقي المنشئ لممحكمة األفريقية .كما أف 7
فقط مف الدوؿ األعضاء ىي التي أصدرت اإلعالف الذي تنص عميو المادة
 )6(34مف البروتوكوؿ بشأف السماح لألفراد والمنظمات غير الحكومية
بالوصوؿ مباشرة إلى المحكمة األفريقية .و 38فقط مف الدوؿ األعضاء في
التحاد أألفريقي صادقت عمى بروتوكوؿ مابوتو .أما دولة جنوب السوداف
فأنيا لـ تصادؽ بعد عمى الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب.
 )5حتى اآلف 16 ،دولة أفريقية فقط اعتمدت خطط عمؿ وطنية بخصوص
المرأة والسمـ واألمف بينما تـ اعتماد خطتي عمؿ إقميمتيف بواسطة اليجاد
واقميـ البحيرات العظمى.4
 / http://www.peaceau.org/en/article .4بياف المبعوث الخاص لرئيس مفوضية التحاد األفريقي حوؿ
المرأة والسمـ واألمف الصادر في  16ديسمبر  2014خالؿ الجمسة العمنية لمجمس السمـ واألمف لالتحاد ألفريقي حوؿ
المرأة والسمـ واألمف ،والتي تـ خالليا مناقشة مصادر عدـ الستقرار في أفريقيا واألسباب الجذرية لموضع الحالي.
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 )6استمرار قابمية المرأة لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الذي تغذيو
وتزيد مف انتشاره أوضاع النزاعات في عدد مف البمداف األفريقية ،وكذلؾ
الممارسات الثقافية والقتصادية والجتماعية التمييزية المكرسة اجتماعياً
وأوجو الظمـ ضد المرأة في الكثير مف البمداف األفريقية.
 )7نقص الوعي والىتماـ إزاء المشكمة الكبيرة الخاصة بانعداـ الجنسية في
القارة.
ثاني عشر -الكضع اإلدارم كالمالي
(أ) االتصاالت
 .46يظؿ التصاؿ مع المجنة وأمانتيا يشكؿ تحدياً كبي اًر لما يفرضو مف عائؽ يحوؿ
دوف تمكيف المجنة مف تنفيذ مياميا بفعالية .ومف ذلؾ مثالً تعطؿ خطوط الياتؼ
األرضي مما يضطر المكتب إلى العتماد عمى نظاـ "جامانو" (أحد أنظمة
اليواتؼ الالسمكية) الذي ل يتعادؿ مف حيث الكفاءة والفعالية مع نظاـ اليواتب
الثابتة .كما أف خطوط الفاكس متوقفة عف العمؿ وبالتالي يضطر العامموف إلى
العتماد عمى ىواتفيـ المحمولة في التصاؿ بعضيـ ببعض حتى داخؿ المكتب
بما أف الخطوط الداخمية معطمة .ومف جية أخرى ل تزاؿ اتصالت اإلنترنيت
تمثؿ مشكمة كبيرة لمجنة كما أف النظاـ الذي أدخمتو مفوضية التحاد األفريقي
لمربط بيف جميع أجيزة ومكاتب التحاد األفريقي يكوف تشغيمو في أحسف األحواؿ
غير منتظـ ،وذلؾ عمي الرغـ مف الجيود الضخمة التي تبذليا مفوضية التحاد
األفريقي في ىذا الصدد .وبالتالي يكوف إرساؿ وتمقي الوثائؽ بواسطة البريد
اإلليكتروني أم اًر بالغ الصعوبة بؿ ومستحيالً أحياناً ،حتى أف كالً مف الدوؿ
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األعضاء والجيات المعنية األخرى أعربوا عف غضبيـ إواء الصعوبات التي
تعترض إرساؿ الوثائؽ إلى المجنة.
(ب) بناء المقر الدائـ لمجنة
 . 47لـ يتـ إحراز أي تقدـ في بناء المقر الدائـ لمجنة خالؿ الفترة المشمولة بيذا
التقرير.
(ج) التمكيؿ
 .48تـ اعتماد مبمغ إجمالي لمجنة مقداره  643954466.00دولر أمريكي لصالح
المجنة لمسنة المالية  ،2014منيا  448214043.00دولر أمريكي مصدرىا
مساىمات

الدوؿ

األعضاء،

بينما

ساىـ

الشركاء

بتعيدات

مقدارىا

 145694423.00دولر أمريكي.
 .49وكما ىو الحاؿ في السنوات السابقة ،لـ تخصص لمجنة أي ميزانية لمبرامج مف قبؿ
الدوؿ األعضاء ،بما يعني أف المجنة سوؼ تكوف مضطرة إلى العتماد بشكؿ
كامؿ عمى أمواؿ الشركاء في تنفيذ التفويض الموكوؿ إلييا بموجب الميثاؽ
األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب .وىو وضع غير سميـ عمى اإلطالؽ .وىذا
الوضع نفسو ينطبؽ تماماً عمى الميزانية التي اعتمدت لمجنة لمسنة المالية 2015

– حيث لـ يتـ فييا ت خصيص أي اعتمادات لميزانية برامج المجنة مف مساىمات

الدوؿ األعضاء.
ثالث عشر -تنفيذ مقررات الجمس التنفيذم
(أ) تنفيذ مقررات كتكصيات المجمس التنفيذم

 .50يجدر التذكير ،مف بيف جممة أمور أخرى ،بمقرر المجمس التنفيذي
)(EX.CL/856(XXV

بشأف تقرير األنشطة السادس والثالثيف لمجنة الذي طمب مف

األطراؼ في بالغات تزويد المجنة بمعمومات بخصوص تنفيذ ق اررات وتوصيات
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المجنة .وعقب اعتماد ىذا القرار أرسمت المجنة مذكرات شفيية وخطابات إلى
األطراؼ في بالغات (كؿ مف الدوؿ المشكو في حقيا والشاكيف) تطمب فييا
تزويدىا بمعمومات بشأف تنفيذ ق اررات وتوصيات المجنة .ولـ تتمؽ المجنة أي
معمومات خالؿ فترة ىذا التقرير .ومف ثـ ،تناشد المجنة الدوؿ المدعى عمييا
واصحاب الشكاوى توفير ىذه المعمومات لمجنة لكي تمكنيا مف الضطالع الفعاؿ
بالتفويض الموكؿ إلييا في مجاؿ تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف في أفريقيا.
(ب) تسري ع عممية تعييف مكظفيف لمعمؿ في المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف
كالشعكب
 . 51لقد مثؿ المقرر المشار إليو أعاله صدى لمقررات سابقة صادرة عف المجمس
التنفيذي طمبت مف مفوضية التحاد األفريقي تعجيؿ عممية تعييف موظفيف في
أمانة المجنة .في ىذا الصدد ،يسعد المجنة اإلفادة بأنو خالؿ الفترة المشمولة بيذا
التقرير تمكنت مفوضية التحاد األفريقي مف تعييف موظفيف في بعض الوظائؼ
الشاغرة في أمانة المجنة .بيد ،أنو تظؿ ىناؾ بعض الوظائؼ الرئيسية شاغرة ،بما
في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ل الحصر تمؾ الخاصة بالمترجميف الفورييف
والتحريرييف وموظفي تكنولوجيا المعمومات والموارد البشرية .ومف ثـ ،مف المأموؿ
فيو أف تستمر عممية التعييف بإليقاع سريع لتمكيف المجنة مف الضطالؼ بمياميا
بالفعالية المنشودة.
(ج) زيادة الميزانية

 .52نود التذكير بأنو مف خالؿ المقرر المذكور أعاله ،قرر المجمس التنفيذي زيادة
مخ صصات الميزانية المكرسة لميزانية البرامج الخاصة بالمجنة بيدؼ تفادي
اعتماد ىذا الجياز الحساس والميـ لالتحاد األفريقي عمى أمواؿ الشركاء في أدائو
لوظائفو .إل أف ىذا القرار لـ يتـ اللتزاـ بو في الميزانية المعتمدة لمجنة لمسنة
المالية  ،2015ومف المأموؿ فيو بشدة تفعيؿ ىذا القرار وتنفيذه عند التأكيد
النيائي لمخصصات ميزانية  2015بالنسبة لمختمؼ األجيزة خالؿ اجتماعات
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أجيزة السياسة لالتحاد األفريقي في أديس أبابا في يناير  2015بغية تمكيف
المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب مف تنفيذ تفويضيا بفعالية.
رابع عشر -التكصيات

 .53وبناء عمى ما تقدـ ،توصي المجنة:
الدكؿ األطراؼ
 )1التوقيع والتصديؽ عمى الصكوؾ األفريقية والدولية لحقوؽ اإلنساف
واضفاء الطابع المحمي عمييا وتنفيذىا ،ل سيما بروتوكوؿ الميثاؽ
األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب حوؿ إنشاء محكمة أفريقية لحقوؽ
اإلنساف والشعوب ،الميثاؽ األفريقي بشأف الديمقراطية والنتخابات
والحكـ الرشيد ،اتفاقية التحاد األفريقي بشأف منع ومكافحة الفساد،
التفاقية بشأف حماية ومساعدة النازحيف داخمياً في أفريقيا وبورتوكوؿ

مابوتو حوؿ حقوؽ المرأة في أفريقيا.

 )2إصدار اإلعالف المطموب بموجب المادة  )6(34مف بروتوكوؿ الميثاؽ
األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب حوؿ إنشاء محكمة أفريقية لحقوؽ
اإلنساف والشعوب.
 )3التوافؽ مع الخطوط التوجييية لمجنة بشأف التقارير الوطنية الدورية
والخطوط التوجييية لتقارير الدوؿ األطراؼ في المجنة بشأف الحقوؽ
القتصادية والجتماعية والثقافية في أفريقيا الواردة في الميثاؽ األفريقي
لحقوؽ اإلنساف والشعوب وكذلؾ الخطوط التوجييية المنصوص عمييا في
بروتوكوؿ مابوتو بشأف إعداد وعرض التقارير الدورية بشكؿ منتظـ
ومتسؽ.
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 )4احتراـ وتنفيذ ق اررات وتوصيات المجنة بشأف البالغات والتقارير فيما
يتعمؽ بالتدابير التي اتخذت لتنفيذ الق اررات والتوصيات إعمالً لمقرر
المجمس التنفيذي

).EX.CL/856(XXV

 )5احتراـ خطابات النداءات العاجمة الموجية مف المجنة والستجابة ليا وفقاً
لما حث عميو مقرر المجمس التنفيذي

).EX.CL/856(XXV

 )6منح المجنة تصريح دائـ بالقياـ بمياـ تعزيزية في بمدانيا اتساقاً مع ما
حث عميو مقرر المجمس التنفيذي

).EX.CL/856(XXV

 )7تنفيذ الق اررات المعتمدة مف المجنة بخصوص مختمؼ مسائؿ وقضايا
حقوؽ اإلنساف في القارة وفقاً لما طالب بو مقرر المجمس التنفيذي
).EX.CL/856(XXV

 )8النظر في استضافة إحدى دورات المجنة.
جمهكرية جنكب السكداف:
أف تصادؽ عمى الميثاؽ األفريقي.
الدكؿ األعضاء المطمكب منها تصريح لمقياـ بمهاـ تعزيز في أراضيها:
تمبية طمبات المجنة بشأف إيفاد بعثات تعزيز.
مفكضية اتحاد األفريقي:

اإلسراع في تعييف موظفيف في الوظائؼ التي ل تزاؿ شاغرة في أمانة المجنة.

الحككمة المستضيفة لمجنة:
اتخاذ الخطوات الالزمة نحو بناء المقر الدائـ لمجنة إعمالً لما جاء في مقرر

المجمس التنفيذي ،في أقرب وقت ممكف.
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المجمس التنفيذم:

 )1زيادة الدعـ لمجنة في البنود المادية والمالية لتمكينيا مف الضطالع بتفويضيا
بفعالية ،اتساقاً مع المقرر

)EX.CL/856(XXV

بشأف تفادي اعتماد المجنة عمى

أمواؿ الشركاء في أدائيا لوظائفيا.

 )2حث أطراؼ البالغات عمى إخطار المجنة بالتدابير التي اتخذت لتنفيذ ق اررات
المجنة في أراضييا.
 )3تسييؿ إجراءات التقاضي التي تتخذىا المجنة بشأف القضايا المعروضة عمى
المحكمة األفريقية بالسماح بأف يصرؼ ألعضاء المجنة الذيف يمثمونيا أماـ
المحكمة بدؿ تمثيؿ يومي يعادؿ ذلؾ الذي يمنح حالياً لممفوضيف خالؿ دورات

المجنة.

 )4إدراج في ميزانية المجنة اعتماد لتمويؿ األنشطة الرامية إلى الحتفاؿ بعاـ 2016
باعتباره العاـ األفريقي لحقوؽ اإلنساف مع اإلشارة بوجو خاص إلى حقوؽ المرأة.
مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات:
 )1حث الدوؿ األعضاء عمى الوفاء بالتزاماتيا بموجب الميثاؽ األفريقي والمتثاؿ
لق اررات المجنة.
 )2حث جميورية جنوب السوداف عمى التصديؽ عمى الميثاؽ األفريقي.
 ) 3حث جميورية جامبيا عمى بناء المقر الدائـ لمجنة ومعالجة صعوبات وتحديات
التصالت التي تواجييا المجنة وأمانتيا.
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