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تقرير األنشطة الحادي والثالثين
لمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب45 مقدم وفقاً لممادة

1

Page 2

أوالً .المقدمة

 .1تتشرف المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المجنة) بأن تعرض عمى
مؤتمر رؤساء الدول والحكومات األعضاء في االتحاد األفريقي (مؤتمر االتحاد
األفريقي) ،من خالل المجمس التنفيذي ،تقرير النشاط ىذا ،وفقاً لممادة  54من
الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (الميثاق األفريقي).

 .2يغطي التقرير الفترة ما بين نوفمبر  2012وأبريل  .2013ويتكون ىيكل التقرير
من البنود التالية :اإلطار القانوني وتفويض المجنة ،األنشطة التي اضطمعت بيا
المجنة ،تقارير الدول ،الق اررات التي اعتمدتيا المجنة ،أنشطة الحماية ،أوضاع
حقوق اإلنسان في أفريقيا ،بعثات التعزيز ،تاريح ومكان عقد الدورة العادية
الرابعة والخمسين لمجنة ،الشؤون المالية واإلدارية وتنفيذ مقررات المجمس
التنفيذي والتوصيات.
ثانياً .اإلطار القانوني وتفويض المجنة

 .3المجنة ىي عبارة عن جياز أنشئ بموجب الميثاق األفريقي تتمثل ميمتيا في
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب في أفريقيا .وىي تتكون من  11عضواً

يتم انتخابيم لمدة ست سنوات قابمة لمتجديد .يؤدي األعضاء مياميم بصفتيم
الشخصية عمى نحو مستقل ومحايد.
ثالثاً .أنشطة المجنة

 .4خالل الفترة قيد االستعراض ،عقدت المجنة االجتماعات القانونية التالية:
اجتماع هيئتي مكتبي المجنة والمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،
(أديس أبابا ،إثيوبيا 92 ،يناير .)9102
.5

اتساقاً مع قواعد اإلجراءات الخاصة بكل منيما ،عقدت المجنة والمحكمة

األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المحكمة األفريقية) االجتماع الثالث لييئتي

مكتبييما عقب القمة العشرين لرؤساء الدول والحكومات األعضاء في االتحاد
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األفريقي مباشرة .وقد استكشف االجتماع عدة است ارتيجيات لتعزيز عالقات
التكامل بين مؤسسات المجنة والمحكمة األفريقية .كما حدد االجتماع التحديات
التي تواجييا ىاتان األخيرتان وىما بصدد تنفيذ التفويض الممنوح لكل منيما
وبحث الخيارات المطروحة لمتغمب عمى ىذه التحديات.
الدورة االستثنائية الثالثون (بانجول ،جامبيا 94 – 02 ،فبراير )9102
.6

عقدت الدورة االستثنائية الثالثون لبحث مشكمة ركام البالغات التي لم يتم بحثيا
وعدد من المسائل األخرى المعمقة .وقد بحثت المجنة واعتمدت ما يمي:

 ثالثة وعشرين ( )23بالغاً.

 ق اررين ( – )2أحدىما بشأن إعادة تشكيل مجموعة العمل المعنية بجوانب محددة
لعمل المجنة ،واألخر بشأن االنتخابات في أفريقيا.
 المالحظات الختامية حول التقرير الدوري لجميورية بوروندي.
 تقرير بعثة التعزيز الموفدة إلى جميورية توجو.
 قانون نموذج بشأن الوصول إلى إلى المعمومات في أفريقيا.
 بيان حول محاكمة  25صحراوياً مدنياً واصدار أحكام ضدىم بواسطة محكمة
عسكرية في المممكة المغربية.

الدورة العادية الثالثة والخمسون (بانجول ،جامبيا 92 – 2 ،أبريل )9102
 .7أعمن افتتاح الدورة معالي المدعي العام ووزير العدل لجميورية جامبيا ،سيادة
جوستيس المين ك .جوبارتيو ،وتولى رئاسة الدورة سيادة المفوضة كانرين دوب
آتوكي رئيس المجنة .حضر الدورة جميع أعضاء المجنة ،وىم تحديداً :كاييتيسي
زينبو سيمفي (نائبة الرئيسة) ،ران آالبيني-جانسو ،فيث بانسي تالكوال ،يينج كام

جون يينج سيك يوين ،سوياتا مايجا ،محمد بشير خمف اهلل ،لوسي آزواجبور،
ميد اس .ك .كاجوا ،مايا ساىمي فاضل ،وباسيفيك مانيراكيزا.
 .8شارك في الدورة العادية الثالثة والخمسين ستمائة واثنان وثالثون ( )632مندوباً،

منيم ،مائة واثنان وثالثون ( )132يمثمون ثمان وعشرين ( )28دولة طرف ،ستة
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( )6يمثمون أجيزة االتحاد األفريقي ،اثنان وثالثون ( )32يمثمون المؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان ،تسعة ( )9يمثمون منظمات دولية وحكومية ،بينما كان
ىناك اربعمائة وثالثة وخمسين ( )453يمثمون المنظمات غير الحكومية األفريقية
والدولية إلى جانب مراقبين آخرين.
 .9منحت المجنة الوطنية المستقمة لحقوق اإلنسان البوروندية صفة العضو
المنتسب ،بينما حصمت ثماني ( )8منظمات غير حكومية عمى صفة مراقب
لدى المجنة.
 .10حضرت الدورة الدول األطراف التالية :الجزائر ،أنجوال ،بوركينا فاسو ،الكاميرون،
تشاد ،كوت ديفوار ،غينيا االستوائية ،إريتريا ،إثيوبيا ،جامبيا ،غينيا بيساو،
ليسوتو ،ليبريا ،مالوي ،موريتانيا ،ناميبيا ،النيجر ،نيجيريا ،رواندا ،الجميورية
الصحراوية العربية الديمقراطية ،السنغال ،جنوب افريقيا ،السودان ،سوازيالند،
تنزانيا ،تونس ،أوغندا وزيمبابوي.
 .11أطمقت المجنة "القانون النموذج بشأن الوصول إلى المعمومات في أفريقيا" .وىو
قانون نموذج من المفروض أن تستخدمو الدول األعضاء لصياغة وتعديل وتكممة
قوانينيا الوطنية بشأن الوصول إلى المعمومات .كما دشنت المجنة "التعميقات
العامة حول المادة ()1(14د) و(ه) من بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق
اإلنسان والشعوب حول حقوق المرأة في أفريقيا" ،والذي يعزز فيم البرتوكول
ويسيل استخدامو كأداة لمتخفيف من اآلثار غير المتناسبة لفيروس نقص المناعة
البشرية/افيدز عمى المرأة في أفريقيا.
 .12بحثت المجنة واعتمدت تقريري بعثتي التعزيز المتين تم ايفادىما إلى جميورية
الكاميرون ومممكة ليسوتو .كما أصدرت المجنة بياناً حول انتياكات حقوق اإلنسان

في جميورية افريقيا الوسطى.
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اربعاً .تقارير الدول

 .13لم يتم بحث أي من تقارير الدول خالل الدورة العادية الثالثة والخمسين .ولذا ،فقد
رحبت المجنة بتعيد الدول األعضاء التالية بتقديم تقاريرىا الدورية المتأخرة لكي
تبحثيا الممجنة :الجزائر ،جامبيا ،ليسوتو ،ليبيريا ،تنزانيا ،مالوي ،موريتانيا
والنيجر.
 .14الوضع بالنسبة لتقديم التقارير الدورية لمدول األطراف حتى نياية الدورة العادية
الرابعة والخمسين ،ىو كالتالي:
الدولة الطرف

التقارير الدورية

حتى اآلن  8تقارير أنجوال ،الكاميرون ،جميورية الكونغو الديمقراطية ،كوت ديفوار ،موزمبيق ،نيجيريا ،السودان
والجميورية الصحراوية العربية الديمقراطية.

تقرير واح _

المتأخر 8 -
تقريران -

المتأخر 6
 3تقارير -

المتأخر 6

بوركينا فاسو ،بوروندي ،ليبيا ،ناميبيا ،رواندا ،توجو وأوغندا.
بنين ،بوتسوانا ،الكونغو (ب ارزافيل) ،إثيوبيا ،موريشيوس.
الجزائر ،جميورية أفريقيا الوسطى ،كينيا ،تنزانيا ،تونس وزيمبابوي.

أكثر من  3تقارير الرأس األخضر ،تشاد ،مصر ،جامبيا ،غانا ،غينيا ،ليسوتو ،مالي ،موريتانيا ،النيجر،

_

السنغال ،جنوب افريقيا ،سيشيل ،سوازيالند وزامبيا.

المتأخر 15

لم يقدم أي تقرير – اتحاد جزر القمر ،جيبوتي ،غينيا االستوائية ،إريتريا ،غينيا بيساو ،ليبيريا ،مالوي ،ساو توم

11

وبرانسيب ،سيراليون ،الصومال وجنوب السودان.

خامساً .الق اررات

 .15اعتمدت المجنة الق اررات التالية خالل الفترة موضوع التقرير:
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الق اررات التي اعتمدت

الدورة
الدورة االستثنائية

√ قرار بشأن إعادة تشكيل مجموعة العمل المعنية بجوانب محددة من عمل المجنة.

الثالثة عشرة

√ قرار بشأن االنتخابات في افريقيا.

الدورة العادية

√ قرار بشأن الحق في الجنسية.

الثالثة والخمسون

√ قرار بشأن اليروب غير المشروع لرؤس األموال من أفريقيا
√ قرار بشأن العدالة االنتقالية في أفريقيا.

√ قرار

بشأن

تعيين

خبراء

أعضاء

في

مجموعة

العمل

المعنية

بالسكان/المجتمعات األصمية في أفريقيا.

سادساً .أنشطة الحماية

 .16يوجد حالياً ستة وثمانون ( )86بالغاً معروضة أمام المجنة لم يبت فييا بعد .ولقد
تم بحث البالغات التالية خالل الفترة قيد االستعراض في ىذا التقرير:

(أ) البالغات التي تم بحثها
البالغات التي تم بحثها

الدورة
الدورة االستثنائية أوالً .اإلحالة

الثالثة عشرة

(أ) بالغات تمت إحالتها:

( )1البالغ ( SERAP :12/427باسم دانييل نسوفور وأوزايينويند آجبوميين) ضد
نيجيريا.

( )2البالغ  :12/428داويت إسحق (تمثمو بريسكا أورزونو جيس آلكاال وبرسي
برات) ضد إريتريا.

( )3البالغ  :12/429نجانبيال أوف باروتسيالند وآخرون ضد زامبيا.
( )4البالغ  :12/430جابرييل شامبا وآخرون ضج زيمبابوي.
( )5البالغ 431م :12توماس كواييمو ضد أوغندا.

( )6البالغ 432م :12بيتر أوديويور نجوج ضد كينيا.
6
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( )7البالغ 433م :12بيالوفو نجاندو البرت ضد جميورية الكونغو الديمقراطية.
( )8البالغ 434م :12فيميماو بيدرو تيفان (يمثمو الدكتور سيماو كوامبا) ضد
موزمبيق.

( )9البالغ 435م :12أيوب ىسيمي ضد ليسوتو.
()10البالغ  :12/436االتحاد الوطني (تمثمو المحامية أوديت أويان) ضد
الجابون.

( )11البالغ  :12/437بيتر أوديويور نجوج ضدد كينيا.
( )12البالغ  :12/438بيتر أوديويور نجوج ضد كينيا.
(ب) لم تتم إحالته
البالغ  :12/422السودان ضد جنوب السودان.
ثانياً .البالغات التي تم قبولها:

( )1البالغ  :07/339باتريك أوكيرينج وسامسون آجيبو (مثمتيما ىيومان رايتس
و )WICCE – ISISضد أوغندا.

( )2البالغ  :2010/387السيد كوفي يامجنان ضد جميورية توجو.
البالغات التي لم يتم قبوليا:

( )3البالغ  :10/386ريدريس (باسم الدكتور فاروق محمد) ضد السودان.
ثالثاً .أسانيد وحجج الدعوى

البالغ  :03/270آكسيس تو جوستيس  Access to Justiceضد نيجيريا.
رابعاً .طمب تأجيل نظر البالغ المعروض عمى المجنة إلى حين اعتماد الدستور

الجديد

البالغ  :08/355حسام عزت ورانيا عناية ضد مصر.
خامساً :طمب مراجعة قرار القبول
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البالغ  :07/348مجمع اسر المفقودين في الجزائر ضد جميورية الجزائر
الديمقراطية الشعبية.
سادساً .بالغات شرع في بحثها لكونها تقتضي متابعة دؤوبة

( )1البالغ :04/290اوبين سوسايتي جوستيس اينيشياتيف Open Society
(Justice Initiativeباسم بيوس نجاوي ) ضد الكاميرون.

()2البالغ  AFTRADEMOP :07/336وجموبال ويمفير Global Welfare
(ياسم موكو-أوه السكان األصميين في الكاميرون) ضد الكاميرون.

( )3البالغ  :11/407ارتور مارجايان وارتور سارجسيان ضد كينيا.
( )4البالغ  :06/321المجتمع القانوني في زيمبابوي

Law Society of

 Zimbabweضد زيمبابوي.

الدورة

أوالً :اإلحالة

العادية (أ)البالغات التي تم إحالتها:

الثالثة والخمسون ( )1البالغ  :12/439بيتر ادوار نجوج ضد كينيا.

( )2البالغ 441م :12بيتر ادوار نجوج ضد كينيا.
( )3البالغ  :12/442بيتر ادوار نجوج ضد كينيا.

( )4البالغ  :13/443صفية اسحق محمد عيسى (يمثميا ريدريس تراست
REDRESS Trustضد السودان.

( )5البالغ  :12/421معتصم باهلل قذافي (تمثمو المجنة الدولية لحقوق اإلنسان) ضد
ليبيا.

( )6البالغ  :13/447نعيمة عون والعائمة (تمثميا المجنة الدولية لحقوق اإلنسان) ضد
ليبيا.

( )7البالغ  :13/448محمد مولود داوو والعائمة (تمثمو المجنة الدولية لحقوق اإلنسان)
ضد ليبيا.

( )8البالغ  :13/449سعدي قذافي(تمثمو المجنة الدولية لحقوق اإلنسان) ضد ليبيا.
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ثالثاً :بالغات لم يتم تسممها

البالغ  :12/440بيتر ادوار نجوج ضد كينيا.
رابعاً .ااإلدالء باألقوال

البالغ  :03/276مركز تنمية حقوق األقميات وجموعة حقوق األقميات (باسم اندوروا
ويمفير كاونسيل  )Endorois Welfare Councilضد كينيا.

( )2البالغ  – ICJ :10/385كينيا ضد كينيا.
خامساً .حجج وأسانيد الدعوى

( )1البالغ  :05/302السيد مامبوليو ضد جميورية الكونغو الديمقراطية.
( )2البالغ  :07/335جبية دبالوريفيوا الوطنية ضد جنوب أفريقيا.

 .17تبين الجداول الواردة أعاله أنو في خالل الستة ( )6أشير لمفترة قيد االستعراض وحدىا
تم اآلتي:
 إحالة عشرين ( )20بالغاً.

 اعتماد ثالثة ( )3ق اررات بشأن مقبولية البالغات – بالغان ( )2أعمن قبوليما وبالغ
واحد ( )1أعمن عدم قبولو.
 اعتماد ثالثة ( )3ق اررات بشأن حجج وأسانيد الدعوى.
 تم رفض أربعة ( )4بالغات بسبب عدم توافر إجراءات التقاضي الدؤوبة.
 تم عقد جمستي استماع.
سابعاً .بعثات التعزيز

 . 18أوفدت المجنة بعثة مشتركة لتعزيز حقوق اإلنسان إلى جميورية تشاد خالل الفترة من 11
إلى  19مارس  ،2013كجزء من ميمة التعزيز التي فوضت بيا المجنة بموجب المادة
 45من الميثاق األفريقي.
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ثامناً .أوضاع حقوق اإلنسان في أفريقيا

 . 19تظل أوضاع حقوق اإلنسان في أفريقيا مقترنة بالتباين والتفاوت ،إذ بينما تحققت مكاسب
في بعض المناطق استمرت التحديات في مناطق أخرى.
(أ) التطورات اإليجابية
 .20تشمل ىذه التطورات ما يمي:
 )1دخول اتفاقية االتحاد األفريقي حول حماية ومساعدة النازحين داخمياً (اتفاقية كمباال)
حيز التنفيذ اعتبا اًر من  6ديسمبر .2012

 )2قيام جميورية الكاميرون بإيداع وثائق التصديق عمى بروتوكول الميثاق األفريقي
لحقوق اإلنسان والشعوب حول حقوق المرأة في افريقيا.
 )3توفير التعميم المجاني لمفتية والفتيات ،اعتماد قانون بشأن آلية وطنية لحماية
المياجرين واتخاد تدابير واجراءات لتسييل إنتاج وتوزيع العقاقير الطبية في
الجزائر.
 )4توقيع اإلعالن وفقاً لما تقتضيو المادة  )6( 34من البروتوكول المنشئ لممحكمة
األفريقية ،الموافقة عمى اختصاص المحكمة بنظر قضايا محالة إلييا مباشرة من

منظمات غير حكومية وكذلك من أفراد ،تقرير عدة تدابير واجراءات لضمان بيئة
صحية واعتماد جميورية رواندا قانون يكفل إمكانية الوصول إلى المعمومات بما
يضعيا في المرتية الحادية عشرة في قائم ة الدول العضاء في االتحاد األفريقي التي
لدييا مدخل لموصول إلى المعمومات.
 ) 5توفير الخدمات القانونية المجانية لمسجناء ،بناء مدارس وبناء سدود صغيرة لضمان
االكتفاء الذاتي الغذائي في النيجر.
 ) 6اعتماد جميورية كوت ديفوار سياسة الرعاية الطبية المجانية لمسيدات الحوامل
واألطفال دون سن الخامسة.
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 ) 7قيام جميورية موريتانية اإلسالمية بإنشاء وكالة وطنية تختص بمكافحة آثار الرق
وقضية اإلدماج ومكافحة الفقر.
 )8ابتعاد الدول األطراف تدريجياً عن االنكار التام والصريح لحدوث وقائع التعذيب

في بمدانيم واتجاىيا نحو االعتراف بوجوده والتسميم بضرورة اتخاذ تدابير لمنع

حدويو وتجريم التعذيب.
 )9إدخال مواد عن حقوق اإلنسان في المناىج الدراسية بالمدارس واصدار قوانين تنص
عمى معاممة االعتصاب والعنف ضد المرأة كمسائل عاجمة ،التصديق عمى
البروتوكول االختياري المناىض لمتعذيب ،إدانة لجوء الحكومات إلى استخدام
التعذيب ،إقصاء الحكومات نفسيا عن المسؤولين الذين يرتكبون أعمال التعذيب.
 )10توفير األدوات الواقية ضد الشمس مجاناً لألشخاص المصابين بالميق وحممة
توعية مصاحبة في كينيا.

 ) 11اعتماد جميورية تنزانيا االتحادية لتدابير من أجل وقف قتل األشخاص المصابين
بالميق ،بما في ذلك من خالل تعميم المجتمعات المحمية ومقاضاة الجناة وتقديميم
لمعدالة.
 )12إعادة إنشاء محاكم الجرائم الجنسية لتسريع محاكمة مرتكبي العنف القائم عمى نوع
الجنس ،وانشاء مختبرات إضافية لمطب الشرعي لتسييل معالجة الحاالت ،وانشاء
وحدات تختص بالعنف األسري وحماية الطفل والجرائم الجنسية داخل جياز
الشرطة في جنوب أفريقيا ،مع تخصيص محققين وموارد إضافية لمحاالت الخاصة
بنساء وأطفال متضررين من العنف إلى جانب العودة إلى نيج التدريب الشرطي
عقب حادث كاريكانا وكذلك الحادث الذي تورط فيو السائق الموزمبيقي.
 )13تدريب ضباط السجون عمى حقوق اإلنسان في بوركينا فاسو.
 )14توفير خدمات مجانية لمساعدة السجناء في جميورية الكونغو الديمقراطية.
 )15قيام جميورية ليبيريا بغصدار قانون خاص باالغتصاب مع إضفاء الطابع المحمي
عمى القانون الدولي.
11
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 )16إدخال إصالحات قانونية عمى قانون األحوال الشخصية في السودان ،ال سيما
فيما يتعمق بالمرأة.
 )17إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سممية وحرة ونزيية في جميوريات غانا وسيراليون
وكينيا.
 )18االعتراف التمقائي بالقواعد الدولية دون حاجة إلى إضفاء الطابع المحمي عميو،
التكميف بإعداد دراسة تقييمية حول القانون رقم  05 – 99الصادر في  29يناير
الذي يحظر تشويو األعضاء التناسمية لمفتيات (ختان اإلناث) وتنظيم حممة توعية
لتثقيف المجتمعات المحمية يغية القضاء كمية عمى ممارسة الختان بحمول عام
 ،2015وتوجيو دعوة مفتوحة إلى المجنة واآلليات التابعة ليا إليفاد بعثات إلى
البالد وقيام جميورية السنغال بإنشاء مؤسسات قضائية لمحاكمة السيد حسين
حبري عمى الجرائم التي ارتكبت في تشاد ،اتساقاً مع مقررات االتحاد األفريقي
ذات الصمة.

 )19التصديق عمى اتفاقية كمباال ،اعتماد مدونة سموك تخضع األحزاب السياسية
بمقتضاىا لممساءلة بسبب أعمال العنف التي يرتكبيا أنصارىا ومؤيدوىا ،نشر
قانون المعوقين ،إعفاء المجموعات الضعيفة من رسوم المستشفيات ،تمرير
التشريع التمكيني المقدم من لجنة حقوق اإلنسان الزيمبابوية واجراء استفتاء
دستوري في زيمبابوي.
 )20رداً عمى ا لنداء العاجل الموجو من رئيسة المجنة األفريقية ورئيسة المجنة المعنية
بمنع التعذيب في أفريقيا ،شرح فخامة رئيس جميورية جنوب أفريقيا ،جاكوب
زوما ،ما تم تحقيقو والخطوات المموسة لممضي إلى األمام لمعالجة ىذه مسألة
ومنع تكرارىا .وىو ما يرسي مثاالً جيد ألفضل الممارسات ،حيث أن ىذه ىي
المرة األولى التي يرد فييا رئيس دولة عمى نداء عاجل من المجنة وآلياتيا

ال من حادث ماريكانا والحادث الذي تورطت
المختصة .كما نوىت المجنة بأن ك ً
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Page 13

فيو الشرطة والسائق الموزمبيقي قد حثا عمى العودة إلى التدريب الشرطي في
جنوب أفريقيا.
(ب) دواعي القمق
 .21وىي تشمل:
 )1بعد مرور  10سنوات (يوليو  )2003عمى اعتماد بروتوكول مابوتو 35 ،دول
طرف فقط ىي التي صادقت عميو .عالوة عمى ذلك ،لم يتسق أي من التقارير
الدورية المقدمة من الدول األطراف بموجب المادة  62من الميثاق األفريقي مع
الخطوط اإلرشادية لمتقارير الواردة في بروتوكول مابوتو والمبادئ والخطوط
اإلرشادية حول تنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عمييا في
الميثاق األفريقي.
 )2المستوى المتدني لمتصديقات عمى بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب حول إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،وكون معظم الدول
األطراف لم تصدر اإلعالن الذي تنص عميو المادة  )6( 34والذي يجيز لألفراد
والمنظمات غير الحكومية الوصول المباشر إلى المحكمة األفريقية.
 )3بعض الدول األطراف مستمرة في تجريم اإلعاقة الجسدية واالجتماعية ،بدالً من
التعامل معيا باعتبارىا مسألة صحية.

 ) 4المياه ىي ينبوع الحياة؛ ومع ذلك دول قميمة فقط ىي التي تجعل توفير المياه
الصحية الصالحة لمشرب ضمن أولوياتيا.
 )5نشأة ظاىرة االتجار في المبشر في القارة ،خاصة في المناطق المنكوبة بالنزاعات.
 )6ىروب رؤوس األم ول بطرق غير شرعية ثم عودتيا في شكل معونة ،ولكن بمبالغ
أقل بكثير ،فضالً عن المالذات الضريبية التي تسيل ذلك.
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 ) 7يوجد أعداد غفيرة من األطفال لم يمتحقوا بمدارس عمى الرغم من توفير التعميم
المجاني واإللزامي في بعض الدول األطراف ،وىو أمر يرجع إلى اعتبارات
اجتماعية وثقافية وسياسية ،من بين جممة أمور أخرى.
 ) 8االتجاه المتوايد لدى بعض الدول نحو استخدام القوة المفرطة/غير المتناسبة خالل
عمميات مراقبة اليجرة والبيانات التي تشجع عمى وصم المياجرين.
 )9الوجود المستمر في بعض الدول األطراف ،لمقوانين التي تجرم بعض أنواع الحديث،
مثل التشيير والسب ،ونشر أخبار كاذبة تستخدم في معاقبة التعبير الناقد المشروع
غير المسموح بو.
 ) 10حتى يومنا ىذا دولة واحدة فقط (جميورية الكونغو) ىي التي لدييا قانون بشأن
السكان الصميين ،وأيضاً دولة واحدة فقط (جميورية أفريقيا الوسطى) ىمى التي
صادقت عمى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم .169

 )11ىناك ست وثالثون ( )36دولة طرف ال تزال قوانينيا تنص عمى عقوبة اإلعدام
عمى الرغم من أن البعض من ىذه الدول ممتزم بتعميق تنفيذ األحكام باإلعدام.
وتشير المجنة إلى أنو في ديسمبر  2012اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة
القرار رقم  176/67الذي يدعو الدول األعضاء التي مازالت تبقي عمى عقوبة
اإلعدام إلى أن تعمل تدريجياً عمى تضييق نطاق استخدام ىذه العقوبة عمى أال
توقعيا عمى من ىم دون سن الثمنة عشرة ( )18والسيدات الحوامل .ولقد صوتت

ثالث وعشرون ( )23دولة أفريقية لصالح القرار ،بينما صوتت ثماني( )8دول ضده
وامتنعت عن التصويت أو تغيبت عن الحضور اثنتان وعشرون (.)22
 )12انتياكات حقوق اإلنسان الناشئة عن حالة االنفالت األمني في جميورية الكونغو
الديمقراطية ،بما في ذلك تجنيد األطفال في المميشيات والعنف الجنسي ضد
السيدات والفتيات.
 )13التغيير غير الدستوري لنظام الحكم في جميورية أفريقيا الوسطى وانتياكات حقوق
اإلنسان التي تولدت عنو.
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 ) 14أوضاع حقوق اإلنسان في الجميورية الصحراوية العربية الديمقراطية التي تعد في
عناء ال طاقة إلنسان بو بينما ىم
حد ذاتيا نوعاً من التعذيب حيث يتحمل السكان
ً
في طي النسيان دون أن تظير في األفق أي بادرة حل أو تسوية.
 ) 15األفعال اإلرىابية التي ترتكبيا مختمف الجماعات اإلسالمية المسمحة في جنوب
الجزائر ونيجيريا والصومال ومالي ،بما في ذلك ممارسات الضرب وبتر األطراف
والقتل وتدمير المعالم الدينية .ىذا عالوة عمى ما نجم عن ىذه الممارسات من نزوح
جماعي لمسكان وما تعرض لو النازحون داخمياً والالجئون وطالبو المجوء من
انتياكات لحقوق اإلنسان.

تاسعاً :تاريخ ومكان عقد الدورة العادية الرابعة والخمسين لمجنة

 .22تعقد الدورة العادية الرابعة والخمسون لمجنة في الفترة من  22أكتوبر إلى  5نوفمبر
 ،2013في مكان لم يحدد بعد.
 . 23تغتنم المجنة ىذه الفرصة لكي تتوجو بجزيل الشكر إلى الدول األطراف التي استضافت
دورات لمجنة وكذلك لكي تعرب عن امتنانيا لجميورية أنجوال عمى عرضيا استضافة
الدورة العادية الخامسة والخمسين لمجنة .كما تنتيز المجنة ىذه الفرصة لحث الدول
األطراف ،التي لم تفعل ذلك بعد ،عمى أن تبحث بجدية اشتضافة إحدى الدورات القادمة
لمجنة – ليس فقط لمتخفيف من العبء الذي تتحممو الدولة التي تستضيف مقر المجنة،
أال وىي جامبيا – وانما أيضاً من أجل االنضمام إلى صفوف عائمة األمم التي جنت
ثمار الشراكة مع المجنة في نشر المعمومات والمعارف حول المجنة وتفويضيا وأنشطتيا.

عاش ارً .الشؤون المالية واإلدارية
(أ) العاممون

 .24تم اعتماد ثالث وثالثين ( )33وظيفة جديدة لصالح أمانة المجنة األفريقية في عام
 .2009إال أن  10منيم فقط ىم الذين تم تعيينيم ،منيم  3سائقين وموظف استقبال
15
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واحد ( )1ومساعد مراسم واحد ( )1ومساعد محاسبواحد ( )1وفقط  44موظف قانوني.
وخالل الفترة نفسيا ،ترك العمل في األمانة  2من كبار الموظفين القانونيين ولم يتم بعد
وبناء عميو ،يظل الموقف داخل أمانة المجنة مصدر قمق
شغل الوظيفتين الشاغرتين.
ً
كبير ،خاصة في ضوء عدد الميام التي تسند إلى المجنة من قبل أجيزة السياسة وكذلك
حجم القضايا المطموب من المجنة إحالتيا إلى المحكمة األفريقية ناىيك عن عبء العمل
المتزايد الناشئ عن عن عدد الشكاوى التى تعرض عمى المجنة لمنظر في بحثيا.
 .25وعبء العمل ىذا يجبر المجنة عمى االعتماد عمى خدمات موظفين يدعميم الشركاء،
وىو وضع ال يميق بجياز تابع لالتحاد األفريقي وعمى ىذا القدر من األىمية ،جياز عيد
إ ليو بمعالجة مسائل بالغة الحساسية .ومن ثم ،فإن المجنة تناشد السمطات المختصة
بتعيين موظفين لمجنة التعجيل باستكمال ىذه العممية.
(ب) التمويل
 .26تقدر قيمة الميزانية المعتمدة لمجنة لمسنة المالية  2013بمبمغ  8488770.00دوالر
أمريكي ،وىي تنقسم إلى ميزانية تشغيل مقدارىا  3882000.00دوالر أمريكي وميزانية
برامج بمبمغ  4606770.00دوالر أمريكي .وىذه الميزانية غير كافية لتمبية احيتياجات
عمل المجنة .ومن دواعي قمق المجنة أنو لم يتم عمى اإلطالق تخصيص اعتمادات من
أموال االتحاد األفريقي لبرنامج أنشطة المجنة لمسنة المالية  ،2013بما يعني إذن أن
ىذه األنشطة ينعين تمويميا من مصادر خارجية.
حادي عشر .تنفيذ مقررات المجمس التنفيذي
(أ) البعثة الموفدة إلى األراضي المحتمة لمجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية
 .27يجدر التذكير بأنو من خالل المقرر ) EX.CL/Dec.689(XXطمب المجمس التنفيذي
من المجنة إيفاد بعثة إلى األراضي المحتمة لمجميورية الصحراوية العربية الديمقراطية
بيدف التحقيق في انتياكات حقوق اإلنسان وتقديم تقرير في ىذا الشأن إلى المجمس.
كما يجدر التذكير أيض ًا بأنيذه البعثة أنجزت ميمتيا وفق األصول الواجية وتم تسمين
16
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تقرير البعثة إلى المجمس خالل دورتو العادية العشرين في يناير  .2013ويتعين عالوة
عمى ذلى ذلك التذكير بأن المجمس كان قد قرر من خالل المقرر EX.CL/Dec.752

) (XXIIإدراج تقرير ىذه البعثة عمى جدول أعمال دورة المجمس في مايو  .2013وىو
ما تم عمى النحو المنشود ،والتقرير معد لمعرض حسب التوجييات.
(ب) البعثة التي أوفدت إلى شمال مالي
 .28يجب التكير كذلك بأن اإلعالن الرسمي حول الوضع في مالي الذي اعتمده المؤتمر

خالل دورتو العادية التاسعة عشرة ،دعا المجنة إلى التحقيق في أوضاع حقوق اإلنسان
في شمال مالي ،بما في ذلك الجرائم الوحشية التي ارتكبت ضد العسكريين الماليين

وأسرىم في آجيميوك في يناير  ،2012وتفيدم تقرير شامل في ىذا الشأن يتضمن
توصيات واضحة بشأن طريق المضي إلى األمام .وفيما يخص السمطات المالية التي

كانت قد طمبت في وقت سابق تأجيل البعثة إلى موعد الحق نظ اًر لحالة عدم االستقرار

واالنفالت األمني في الجزء الشمالي من البالد ،فإنيا أفادت بأنو من الممكن حالياً إرسال
البعثة .ومن المقرر حالياً أن تنفذ البعثة ميمتيا في الفترة من  3إلى  7يونيو .2013

(ج) بعثة الدعم الدولي لمالي بقيادة أفريقية

 .29عالوة عمى ما طمبو المؤتمر خالل دورتو العادية العشرين بشأن اعتبار المجنة جزءاً بعثة
الدعم الدولي لمالي بقيادة أفريقية ،فإن المجنة يسعدىا اإلحاطة بأن واحداً من أعضائيا

يتولى حالياً قيادة فريق بعثة الدعم الدولي لمالي بقيادة أفريقية المعني بمتابعة حقوق
اإلنسان والموجود في مالي منذ أبريل .2013

(د) المكافآت والتغطية التأمينية الخاصة بالمفوضين

 .30تعرب المجنة عن أسفيا إزاء اضطرارىا مرة أخرى إلى اإلحاطة بأنو عمى الرغم من
صدور

ثالث

مقررات

)Dec.EX.CL/575(XVI

،

عن

المجمس

التنفيذي

)Dec.EX.CL/Dec.752(XXII

()Dec.EX.CL/529(XV
)

ومقرر

عن

،

المؤتمر

)) ،(Assembly/AU/Dec.200(XIلم يحرز اي تقدم عمى مسار ىذه المسألة .وذلك
عمى الرغم من مقرر المجمس التنفيذي )Ext/EX.CL/Dec.1(XIII
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"مفوضية االتحاد األفريقي التقدم باقتراح لمواءمة مرتبات المسؤولين المنتخبين في أجيزة
السياسة لالتحاد األفريقي اتساقاً مع مقررات المجمس التنفيذي والمؤتمر لبحثو واعتماده

خالل قمة يوليو ."2012

 .31عالوة عمى ذلك ،المفوضون يواصمون ممارسة أعماليم في ظل ظروف بالغة الصعوبة
والخطورة ،دون أن يستفيدة من تغطية تأمينية ،بما أن المسألة لم تتم تسويتيا بعد.
ثاني عشر .التوصيات
 .32تأسيساً عمى ما تقدم بيانو ،تتقدم المجنة بالتوصيات التالية:
إلى الدول األطراف:

 )1االمتثال لاللتزامات المنصوص عمييا في المادة  62من الميثاق األفريقي
بتقديم تقارير بصفة منتظمة ،اتساقاً مع الخطوط اإلرشادية لمتقرير بموجب

بروتوكول مابوتو وكذلك المبادئ والخطوط اإلرشادية حول تنفيذ الحقوق

االقتصادية واالجتماعية والثقافية في أفريقيا الواردة في الميثاق األفريقي.
 )2تنفيذ ق اررات وتوصيات المجنة بشأن البالغات.
 )3تمبية وتنفيذ النداءات العاجمة الموجية إلييا من قبل المجنة وآلياتيا الفرعية
المختصة.
 )4االستجابة إلى طمبات المجنة وآلياتيا الفرعية بشأن الزيارات القطرية.
 )5التوقيع والتصديق عمى الصكوك اإلقميمية والدولية لحقوق اإلنسان وتنفيذىا.
 )6بحث استضافة إحدى دورات المجنة.
 )7عمى الدول األطراف ،التي ىي غير مستعدة بعد لعمل ذلك ،التعيد بتأجيل
تنفيذ عقوبة اإلعدام ،بما يتماشى مع ق اررات المجنة.
إلى المجمس التنفيذي:
 )1زيادة الدعم المادي والمالي المقدم لمجنة لتمكينيا من أداء عمميا بفعالية.
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 )2مطموب من المفوضية التعجيل بمواءمة مرتبات مسؤولي أجيزة االتحاد األفريقي
المنتخبين ،إعماالً لمقرر المجمس التنفيذي ).Ext/EX.CL/Dec.1(XIII

 )3يطمب من مفوضية االتحاد األفريقي تسوية مسألة التغطية التأمينية ألعضاء
المجنة .كما يطمب منيا اإلسراع في تجييز البروتوكول حول حقوق المسنين
العتماده ،وذلك ليس فقط إلنفاذ المادة  )4( 18من الميثاق ،وانما أيضاً لكي

تكون أفريقيا ىي أول قارة في العالم كمو توفر الحماية ليذه الفئة من

األشخاص المحرومين.
إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات

التأكد من أن الدول األطراف تنفذ بالفعل ق اررات وتوصيات المجنة.
*********
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