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 الجزء األول: ملخص

 عوبوالشللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان عن أنشطة ا تقرير السابع واألربعونهو الهذا  -1

من الميثاق  45 فصللل، المقدم إلى رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي وفقًا )اللجنة(

ترة غطي الفوي  األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )"الميثاق األفريقي" أو "الميثاق"( 

من بين أمور أخرى: االجتماعات  . ويبرز0212نوفمبر  12مايو إلى  15من الممتدّة 

؛ القرارات التي الدول؛ حالة تقارير للجنةالقانونية وغيرها من االجتماعات المؤسسية 

 ؛المعروضة على اللجنةالشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق االنسان اعتمدتها اللجنة؛ 

 ،لعاجللنداء امراسالت االتدخالت المختلفة للجنة بشأن قضايا حقوق اإلنسان بما في ذلك 

المسائل  ؛حقوق اإلنسان في القارة وضعية؛ برقيات الشكر والتقديرو ،البيانات الصحفيةو

 ؤتمرموظيفية والتشغيلية للجنة؛ تنفيذ توصيات اللجنة والتوصيات المقدمة إلى والالمالية 

 .رؤساء الدول والحكومات

 اإلطار العامالجزء الثاني: 

رؤساء دول  مؤتمر أقرهي ذوال ،من الميثاق األفريقي 02 فصلأنشئت اللجنة بموجب ال -0

دقت جميع الدول األعضاء ا. وقد ص1296وحكومات منظمة الوحدة األفريقية في عام 

ومقرها في  1297على الميثاق األفريقي، باستثناء المغرب. بدأت اللجنة عملها في عام 

 .غامبيا ،بانجول

 ،ينتخبهم رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي( عضواً 11تتكون اللجنة من أحد عشر ) -0

ن في قائمة المفوضين الحالييرفق تم الشخصية على أساس عدم التفرغ. ويعملون بصفته

 .الملحق األول

 :فيما يلي ،من الميثاق األفريقي 54 فصلفي الكما هو منصوص عليه تتمثل والية اللجنة  -5

 ؛تعزيز حقوق اإلنسان والشعوب  (1

 حقوق اإلنسان والشعوب بموجب الشروط المنصوص عليها في الميثاق؛ضمان حماية   (0

تفسير أحكام الميثاق بناًء على طلب دولة طرف أو مؤسسة تابعة لالتحاد األفريقي أو   (0

  ؛منظمة أفريقية معترف بها من قبل االتحاد األفريقي

 .رؤساء الدول والحكومات مؤتمرعهد بها إليها يالقيام بأي مهام أخرى قد  (5

 ،اللجنة مكلفة أيًضا بموجب الميثاق بتلقي وفحص المراسالت )الشكاوى( المقدمة إليها -4

وتلقي ودراسة التقارير الدورية من الدول األطراف بشأن التدابير التشريعية أو غيرها من 

 .التدابير المتخذة إلنفاذ الحقوق والحريات المعترف بها والمضمونة حسب الميثاق
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بروتوكول الميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق من  06 فصلبموجب ال -6

ر يتعين على الدول األطراف أن تقدم تقاري ،)بروتوكول مابوتو(بحقوق المرأة في افريقيا 

عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لكامل إعمال الحقوق  ،إلى اللجنة

( من اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية 5) 15 فصلفإن ال ،إضافة إلى ذلك. المكرسة

ً في أفريقيا )اتفاقية كمباال( تلزم الدول األطراف باإلبالغ عن  النازحينومساعدة  داخليا

ً  النازحينالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة إلنفاذ حقوق   .داخليا

 تفاوضيةالجزء الثالث: الهيئات ال

ات واالجتماع يةجتماعات النظامالالتحاد اإلفريقي وال الهيئات التفاوضيةاجتماعات  أوال:

 المؤسسية األخرى التي عقدت خالل فترة إعداد التقارير

 التحاد األفريقي التي عقدت في أديسل الهيئات التفاوضيةشاركت اللجنة في اجتماعات  -7

 النيجر في الفترة ،وفي نيامي 0212يونيو  19إلى  17من  الممتدة إثيوبيا في الفترة ،أبابا

 :على النحو التالي 0212يوليو  9إلى  5من  الممتدة

 ؛0212يونيو  19و  17 يومي الدورة العادية الثامنة والثالثون للجنة الممثلين الدائمين  (1

 ؛0212يوليو  4و  4 يومي الدورة العادية الخامسة والثالثون للمجلس التنفيذي (0

 7 ييوم (المؤتمررؤساء الدول والحكومات ) لمؤتمرالدورة االستثنائية الثانية عشرة  (0

 .0212يوليو  9و 

 :خالل الفترة المشمولة بالتقرير وهي نظامية( اجتماعات 0عقدت اللجنة ثالثة ) -9

يوليو  02إلى  16في الفترة من  المنعقدة ،الدورة االستثنائية السادسة والعشرون للجنة (1

 ؛غامبيا ،في بانجول 0212

االجتماع الثاني عشر للمكاتب واالجتماع السنوي المشترك الثامن للجنة والمحكمة  (0

  ؛غامبيا ،بانجول ،0212أكتوبر  19و 17 يومي األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 01ن مالممتدة  قدة في الفترةالمنع ،الدورة العادية الخامسة والستون للجنة األفريقية (0

 .غامبيا ،في بانجول 0212نوفمبر  12أكتوبر إلى 

 التحاد اإلفريقيل الهيئات التفاوضيةاجتماعات  .أ

 0212يونيو  19و  17 يومي الدورة العادية الثامنة والثالثون للجنة الممثلين الدائمين -2

الثين قبل الدورة العادية الثامنة والث عن أنشطة اللجنةتقرير السادس واألربعين التم تقديم   -12

 .للجنة الممثلين الدائمين

الدورة العادية الخامسة والثالثين للمجلس  إلىتقرير السادس واألربعين اللم يتم تقديم  -11

ولكن كانت هناك مالحظات على  ،0212يوليو  4 و 5 يوميالتنفيذي المنعقدة في الفترة 
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 ،نلجنة الممثلين الدائميصيغته المنقحة من قبل في تقرير اللجنة وعلى مشروع القرار 

 .على التوالي ،المجلس التنفيذي مقرراتالمجلس واعتماد ها على أثناء عرض تقرير

 يذيالمجلس التنف بموجب مقررللجنة عن أنشطة اتقرير السادس واألربعين الأ ذن بنشر  -10

EX.CL/Dec.1164 (XXV)  بتضمين مالحظات الدول األطراف ً وهو متاح  رهنا

  www.achpr.org  موقع اللجنة على اإلنترنت في

 االجتماعات النظامية واالجتماعات األخرى .ب

 9362يوليو  03إلى  61 من ،غامبيا ،بانجول -الدورة االستثنائية السادسة والعشرون 

دورتها االستثنائية السادسة والعشرين خالل الفترة المذكورة أعاله وحضرها  اللجنةعقدت  -10

 .0الملحق  المذكورون فيالمفوضون 

تم تسجيل تفاصيل األنشطة التي اضطلعت بها اللجنة خالل تلك الدورة في البيان الختامي  -15

موقع  فيا . البيان الختامي متاح أيض0المرفق بهذا التقرير باعتباره الملحق  ،ذي الصلة

 .www.achpr.org  اللجنة على اإلنترنت

 نوفمبر 63أكتوبر إلى  96 من ،جمهورية غامبيا ،بانجول -الدورة العادية الخامسة والستون 

9362 

 .5الملحق في أسماؤهم  المذكورن وحضر الدورة العادية الخامسة والستون المفوض -14

تامي خالل تلك الدورة في البيان الختم تسجيل تفاصيل األنشطة التي اضطلعت بها اللجنة  -16

موقع  في. كما يتوفر البيان الختامي 4المرفق بهذا التقرير باعتباره الملحق ،ذي الصلة

  www.achpr.org اللجنة على اإلنترنت

بين الدورات التي قدمها أعضاء اللجنة خالل  الفترة الفاصلةيمكن االطالع على تقارير  -17

  www.achpr.orgموقع اللجنة على اإلنترنت فيستين الدورة العادية الخامسة وال

تكون من المفوض الموقر سليمان أيلي ت ةجديد هيئةانتخبت اللجنة  ،خالل هذه الدورة -19

 .(2) والمفوض الموقر ريمي نغوي لومبو نائبًا للرئيس لمدة عامين ،ديرسو رئيًسا

 

اد مع التركيز على موضوع االتح ،احتفلت اللجنة أيضاً باليوم األفريقي لحقوق اإلنسان  -12

ارا ا جوبايردا كودو دعلى الراحل السي اللجنة أثنت ،المناسبةوبهذه  سنة،ال ههذاألفريقي ل

 .لمساهمته في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في أفريقيا

 :شاركت اللجنة أيضا في االجتماعات التالية -02

http://www.achpr.org/
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 14 وميي المتحدة: التشاور والتقييمحوار حقوق اإلنسان بين االتحاد األفريقي واألمم  -

  ؛غامبيا ،بانجول ،0212أكتوبر  16و

 12 ،حوار حقوق اإلنسان الخامس عشر بين االتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي -

 .غامبيا ،بانجول ،0212أكتوبر 

 فصلمن بروتوكول مابوتو وال 06 فصلمن الميثاق وال 60 فصلبموجب ال رير الدولاتق :نياثا

 من اتفاقية كمباال 15

 ،(0214-1229نظرت اللجنة في التقرير الدوري الموحد لجمهورية تشاد ) -01

( لجمهورية من التقرير الحادي عشر إلى الخامس عشروالتقرير الدوري الموحد )

وبهذه ( والتقرير األولي عن بروتوكول مابوتو. 0212إلى مايو  0226زيمبابوي )

 لدوريةالتقارير االتزاماتها المتعلقة بابوي قد أتمت جميع الطريقة تكون جمهورية الزيمب

 .من بروتوكول مابوتو 06فصل من الميثاق وال 60 فصلبموجب ال

 :من الميثاق 60 فصلفيما يلي حالة تقديم الدول للتقارير الدورية إلى اللجنة بموجب ال -00

 الطرف الدولة الحالة

 .وزيمبابوي غامبيا 0:محيّنة 

 (1) واحدتقرير 

 9متأّخر: 

 .وتوغو رواندا نيجيريا، النيجر، ليسوتو، إريتريا، مصر، أنغوال،

 (2) تقريران

  10: متأخران

 وكينيا الديمقراطية الكونغو وجمهوريةساحل العاج و وتشاد وبوتسوانا الجزائر

 .أفريقيا وجنوب ناميبيا موريشيوس، وموريتانيا،

 تقارير (3) ثالث

 12: متأخرة

 الصحراوية العربية الجمهورية مالوي، ليبيريا، الغابون، وإثيوبيا، وجيبوتي فاسو بوركينا

 .وأوغندا وسيراليون والسنغال الديمقراطية

 (3) ثالثة من أكثر

 19: متأخرة تقارير

 وغانا والكونغو الوسطى أفريقيا جمهورية األخضر، الرأس الكاميرون، وبوروندي، بنين

 وتونس وتنزانيا اسواتيني والسودان، وسيشل وموزمبيق ومالي ومدغشقر وليبيا وغينيا

 .وزامبيا

 وجنوب والصومال وبرينسيبي تومي ساو بيساو، غينيا االستوائية، غينيا القمر، جزر 6ا أبدا :تقرير لم تقدم

 .السودان

 



EX.CL/1205(XXXVI)Rev.1 
Page 5 

 

 
 

 في عليها المنصوص اللجنة إلى األطراف الدول قبل من الدورية التقارير تقديم فيما يلي -00

 :مابوتو بروتوكول من 26 فصلال

 الطرف الدولة الحالة

  .وزيمبابوي وتوغو، ونيجيريا، وليسوتو، غامبيا، 4: محيّنة

 (1) واحدتقرير 

 4:متأّخر

 .أفريقيا وجنوب وروانداا وموريتاني الديمقراطية الكونغو جمهورية ،أنغوال

 (2) تقريران

 2:انمتأخر

 .وناميبيا وماالوي فاسو بوركينا

( تقارير 0ثالثة )

 1متأخرة:

 السنيغال

ساحل  الكونغو، القمر، جزر الكاميرون، األخضر، والرأس وبنين الجزائر 09لم تقدم تقارير: 

 غينيا بيساو، غينياغينيا،  غانا، الغابون، إثيوبيا، ،اسواتيني جيبوتي، ،العاج

 ساو أوغندا، ،موزمبيق موريشيوس، مالي، ،ليبيا ليبيريا، كينيا، ،االستوائية

 .وزامبيا تونس، تنزانيا، ،السيشلجزر   سيراليون، وبرينسيبي، تومي

 

ن وجمهورية موريشيوس والتي سيتم يتلقت اللجنة أحدث التقارير الدورية لجمهورية بن -05

 .للجنة سادسة والستينالـالدورة العادية  خاللالنظر فيها 

من بروتوكول  06 فصلبموجب ال ها( حتى اآلن تقارير13دولة ) عشر ثالثةقدمت  -04

 ،موريتانيا ،ليسوتو ،غامبيا ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،بوركينا فاسو ،مابوتو: أنغوال

 جنوب إفريقيا. وتوغو وزيمبابوي. لم تقدم ،السنغال ،رواندا ،نيجيريا ،ناميبيا ،مالوي

بموجب هذا  ها( دولة طرفا في بروتوكول مابوتو تقارير28) وعشرون ثمانية

 .البروتوكول

دقت اآلن اص ،0212 ويوني 01جمهورية جنوب السودان على اتفاقية كمباال في  مصادقةب -06

( من اتفاقية 5) 15 فصللم تمتثل أي دولة طرف لل ،( دولة على االتفاقية. ومع ذلك09)

غيرها وكمباال التي تشترط عليها أن تشير في تقريرها إلى اللجنة إلى التدابير التشريعية 

 .من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه االتفاقية
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 ً  الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان أمام اللجنة :ثالثا

 البالغات

خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تم النظر في البالغات التالية من بين المائتان وثمانية  -07

 :وثالثين بالغا الماثلة حاليا أمام اللجنة

 

 

 

 )البالغ( االسم/المرحلة الدورة

 

 االستثنائية الدورة

 26 الـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تناول البالغات أوال:

 

 اللجنة: هتناولت -أ

 منظمة غلوبل كونسيرن الكاميرون  - 299/62 البالغ -

(Global  Concern Cameroon)  نيابة عن جنوب(
 الكاميرون( ضد الكاميرون

نيمبوما ثارسيس )يمثله نتيبورومونسي جون  - 290/62 البالغ -
 كلود ونتيرانيوهورا ديفين( ضد جمهورية البوراندي

 ضد نوآخر 14 و  البروان أحمد حسان السيد - 294/62 البالغ -

 .القمر جزر اتحاد

 زامبيا جمهورية ضد شيفير غريغوري - 291/62البالغ  -

 

 :هلم يتم تناول  -ب

 .العربية مصر جمهورية ضد إبراهيم محمد - 232/62 البالغ -

 

 المقبولية ثانيا:

 

  تم قبوله -أ

الجمهورية االسالمية  ضد وعائلته سيي بابا  - 414/64 البالغ -
 الموريتانية

)يمثله مكتب نديكوم  فورسانج نديكوم فيليب  - 191/61 البالغ -
 الكاميرون جمهورية ضد للمحاماة(
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 هلم يتم قبول -ب

 الكاميرون جمهورية ضد بيريم أودو   - 106/61 البالغ -

)تمثلها المنظمة غير  مكوسا بن شعباني عائلة - 150/61 البالغ -
 بوروندي جمهورية ضد فولونتي(-الحكومية فيا

 

 الرصد عدم جديةتم حذفه بسبب  ثالثاً:

 

 الكونغو جمهورية ضد يلاشجوامبا نينون ب  - 431/64  البالغ -

 جمهورية ضد آخرون 7 و هارون بكري محمد - 410/64 البالغ -

 .العربية مصر

 الفرماوي الحي عبد محمد السيد  - 102/61 – 102/61  البالغ -

)يمثلهم الدكتور عبد الحي ) والسيد مصطفى عبد الحي فرماوي
 دأحم السيد العربية؛ مصر جمهورية ضد (نوآخر 3 و الفرماوي
( نوآخر 3 و محمد كامل فاروق السيد يمثله) محمد كامل فاروق
 العربية مصر جمهورية ضد

 

 تم تأجيل النظر فيه رابعاً:

 

 للنظر في األصل -أ

 رواندا ضد موكاكيبيبي وسيداتي أويمانا أغنيس - 591/69 البالغ -

 

 يةالمقبول - ب

  ليسوتو مملكة ضد وآخرون سيناتي ماسوفا  - 583/65 البالغ -

 نيجيريا جمهورية ضد نونوجو ديزموند -140/64 غالبال -

  .االتحادية

 آخرون 19 و إسماعيل أحمد حسني المولى فضل - 123/62 البالغ -

 .العربية مصر جمهورية ضد (حزب الحرية والعدالة مويمثله))

 

 جلسات اإلستماع :خامسا

منظمة  ممثلهوذا )تيه شهود ثالثة من  - 261/62 البالغ  -
 دولة ضد (امحامون متحدون من أجل حقوق االنسان في افريقي

 إريتريا

 

 طلب االستشارة :سادسا
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 األستاذ همويمثل) آخرون  75و بيزينج كوم - 143/62 البالغ -

 الكاميرون جمهورية ضد (أنيانجوي كارلسون

 

 العادية الدورة

  64الـ

 اتأوال: تناول البالغ

 

 تناولت اللجنة: -أ

 بوروندي ضدإيديلفونس نتاهوتوري   - 298/62 البالغ -

 بوروندي جمهورية ضد رجورويكا بوب  - 292/62 البالغ -

 ماينجين برنارد ويمثله)نداريويكي  سيريل  - 200/62 البالغ -

 بوروندي جمهورية ضد (نيونجيري وأرميل

ج. )تمثلها مبادرة التقاضي االستراتيجي في  - 205/62  البالغ -

افريقيا ومنظمة كينيا القانونية وشبكة القضايا األخالقية والقانونية 

 نقص مناعة البشرية( ضد ناميبياحول فيروس 

 

  مؤقتة تدابير مع اتخاذتم تناوله  -أ

 الكاميرون ضد فاالنا فيمي  - 292/62 البالغ -

 مركز يمثلهم) سكان مجمع غابات ماو - 204/62 البالغ -

 في والتنمية اإلنسان حقوق ومعهد والدولي المقارن القانون

 .كينيا جمهورية ضد (أفريقيا

 

 المقبولية ثانياً:

 

 لم يتم قبوله -أ

 كينيا جمهورية ضد نجوجي بيتر - 468/64 البالغ -

 كينيا جمهورية ضد نجوجي بيتر - 496/64البالغ -

 نيجيريا جمهورية ضد نونوجو ديزموند -140/62 البالغ -

 .االتحادية

 19 و إسماعيل أحمد حسني المولى فضل - 123/62 البالغ -

 مصر جمهورية ضد ()يمثلهم حزب الحرية والعدالة آخرون

 .العربية

 

 للنظر في األصل ثالثاً:

 ضد موكاكيبيبي وسيداتي أويمانا أغنيس - 591/69  البالغ -

 رواندا
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 الشفويحول االستماع  رابعاً:     

منظمة محامون م يمثله) ذايهو شهودثالثة   - 261/62 البالغ -
  إريتريا دولة ضد  (امتحدون من أجل حقوق االنسان في افريقي

 

 الرصد جدية عدمتم حذفه بسبب  خامساً:

 ساحل العاج ضد جوستين كاتينان كوني  - 125/68 البالغ -

 

 الشكوى مقدم طلب على بناء سحب سادساً:

 نفسه لة عناأص ياسيسأو إس يونوسا  – 18/ 698 البالغ -

 .غامبيا ضدنيابة عن جماعة كير موثالي و

 

 التنحي سابعاً:

 مصر جمهورية قبل من 01/2017 التنحي طلب بشأن قرار -

 العربية

 

 النظر إعادة ثامناً:

 ضد البالغات إحالة 01/2017 مراجعة طلب بشأن قرار -

 العربية مصر جمهورية

 

 تم تأجيل النظر فيه تاسعاً:

 

 للنظر في األصل -أ

 مملكة ضد سوازيالند في القانون جمعية - 406/11 البالغ -

  سوازيالند

 

 تم قبوله -ب

 الكاميرون ضد شيجيل السيدة - 566/15 البالغ -

 

 هتم تناول -ج          

معهد حقوق  لهمثي) بوريجيا أحمد عليندايسابا  713/19- البالغ -
 رواندا جمهورية ضد اإلنسان والتنمية في أفريقيا(
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 ،( بالغات12اللجنة عشرة ) تناولت ،يبين الجدول أعاله أنه خالل الفترة قيد االستعراض - -09

نحا تدابير مؤقتة0منها اثنان ) ن ال( مقبو0أعلن أن اثنين )و( 1واحد ) تناولقرر عدم  ؛( م 

( 5أربعة ) حذفت ؛موضوعية( على أسس 1) اقررت واحد ؛ين( غير مقبول6وستة )

في  بالغات( 6تأجيل ستة ) ؛( 1واحد ) سحب طلب ؛جدية في الرصدبالغات لعدم وجود 

( رسالة طلب رأيها بشأنها. 1ت إلى األمانة بشأن واحد )وقدمت إرشادا ؛مراحل مختلفة

اتخذت اللجنة أيًضا العديد من القرارات بشأن المسائل التي أحيلت إليها في إطار الرسائل 

( بشأن طلب الرفض 1وواحد ) ،( يتعلق بجلسة استماع شفوية1التي تم النظر فيها: واحد )

 .( بشأن طلب إعادة النظر1وواحد )

 

 منتسبالحصول على صفة مراقب و طلباتخامسا:  

ألي مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان خالل الفترة قيد  صفة االنتسابلم تمنح اللجنة  -02

عة هو تس المنتسبة لدى اللجنةفإن العدد اإلجمالي للمؤسسات  ،االستعراض. وبالتالي

 .(29) وعشرون

ايير وفقاً للقرار المتعلق بمع ،ليةالمراقب للمنظمات غير الحكومية التا صفةمنحت اللجنة  -02

منح صفة المراقب والتمتع بها للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق اإلنسان 

 :والشعوب في أفريقيا

 (Steward Women)ويمان ستيوارد  -

 ؛الدولية  TRIALمنظمة -

 و ؛معهد الخدمات االستشارية شبه القانونية -

 .لقانون البيئيل مبابوييزوجمعية  -

ة وفقاً المراقب لدى اللجن بصفةيبلغ العدد اإلجمالي للمنظمات غير الحكومية التي تتمتع  -01

 للقرار المتعلق بمعايير منح المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق اإلنسان

 .(523)عشرين ثالثة وخمسمائة و ،والتمتع بها صفة المراقب والشعوب في أفريقيا

 النداء العاجلوطلبات التدابير المؤقتة ورسائل  ،لقرارات اللجنة متثال الدولا

 اءالند رسائلوطلبات التدابير المؤقتة و ،امتثال الدول األطراف لقرارات اللجنة درجة -00

 ً  :كما يتضح من المعلومات التالية ،العاجل منخفض نسبيا

 اللجنةتنفيذ قرارات 
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تود اللجنة أن تبلغ مع اإلشادة بأن حكومة الكاميرون أبلغت  ،خالل الفترة المشمولة بالتقرير -00

مبيانكو جنفيف  – 092/12في البالغ  لمتخذبتنفيذ القرار ا ،0212 ويوني 02اللجنة في 

 .ضد جمهورية الكاميرون

 طلبات التدابير المؤقتة

( بالتدابير المؤقتة 0لم تتلق اللجنة أي ردود على طلبين ) ،خالل الفترة المشمولة بالتقرير -05

 06في الفقرة  بهاالتي أصدرتها إلى الدول األطراف كما هو مبين في الجدول الخاص 

 .أعاله

 النداء العاجل مراسالت

عاجل إلى الدول  مراسالت نداء( 2تم إرسال تسع ) ،خالل الفترة المشمولة بالتقرير -04

( 2فيما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان. من بين الرسائل التسع ) ،األطراف

( ردود من الدول األطراف المعنية تتناول القضايا المثارة 0تلقت اللجنة ثالثة ) ،المرسلة

 :على النحو المبين في الجدول أدناه ،في النداءات العاجلة

 

 الدولة رد النداء العاجلالمسألة التي استوجبت رسالة  تاريخال الدولة

 جنوب .1

 أفريقيا

 سبتمبر13 

2019 

المقرر  المفوض منمشتركة   عاجلنداء  رسالة

 جنوب جمهورية في اإلنسان حقوق بحالة المعني

 بالالجئين المعني الخاص والمقرر أفريقيا،

 في والمهاجرين داخليا والنازحين اللجوء وطالبي

 رامافوزا، سيريل فخامة الرئيسإلى  أفريقيا

 فتح إلى داعيا أفريقيا، جنوب جمهورية رئيس

 الذين األشخاص ألولئك تعويضات ودفع تحقيقات

 .لألجانب المعادية الهجمات من تضرروا

 العادية الدورة خالل

إلى  دولةال تأشار ،65الـ

توجيه رسالة أنه سيتم 

 .قريبارسمية إلى اللجنة 

 سبتمبر10  تنزانيا .0

2019 

 المفوض المقرر من ةمشترك عاجلنداء  رسالة

 تنزانيا جمهورية في اإلنسان حقوق بحالة المعني

النفاذ إلى و التعبير حرية حول الخاص والمقرر

 جوزيف جون الدكتور لفخامة إفريقيا في المعلومة

 حول تنزانيا جمهورية رئيس ، بومبي ماجوفولي

 .كابينديرا إريك السيد التنزاني، الصحفي اعتقال

 اآلن حتى الدولة ترد لم



EX.CL/1205(XXXVI)Rev.1 
Page 12 

 

 
 

 سبتمبر 4  الكاميرون .0

2019 

 رئيس ،بيا بول فخامة إلى لعاج نداء رسالة

 المعني الخاص المقرر من الكاميرون، جمهورية

 نقطة االتصالو اإلنسان حقوق عن بالمدافعين

 ضد الهجوم بشأن أفريقيا في حول االقتصاص

 شبكةة رئيس مبي، نغو ماكسيميليين السيدة

 .الوسطى افريقيا في اإلنسان حقوق عن المدافعين

 اآلن حتى الدولة ترد لم

 يوليو5  الجزائر .5

2019 

 المعني الخاص المقرر من عاجل رسالة نداء

 ونقطة أفريقيا في اإلنسان حقوق عن بالمدافعين

 عبد لسعادة أفريقيا في حول االقتصاص االتصال

 جمهوريةلل األمة مجلس رئيس صالح، بن القادر

 عدم مزاعم على ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية

 عوف إبراهيم ،ونبن ع عبدهللا حقوق احترام

 .زدبو وصالح

 بأن الحكومة ردت

 عون بن هللا عبد المعتقلين،

 ألقي عوف، وإبراهيم

 أساس علىعليهما  القبض

 الموجودة القانونية األحكام

 الكامل واالحترام مسبقا

ما وأنه الدفاع، في املحقه

 اعنهم اإلفراج حتى اتلقو

 بانتظام الطبية المساعدة

 المضربين متطلباتل وفقا

  .ةيسجنة بيئ في الطعام عن

 غيابيا الحكم دولةال أكدت

 في دبوز صالحضد 

 لسجنبا  13/07/2017

 وغرامة واحد عام لمدة

 .DA 50000 قدرها

 تحت دبوز السيد وضعو

 في القضائية المراجعة

 قبل من 2019/08/04

 لدى التحقيق قاضي

 ومن .غرداية محكمة

 في إليه يستمع أن المقرر

في   2019/01/10

 بتاريخ الحكم استئناف

13/07/2017. 
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 يوليو1   موزمبيقال .4

2019 

 المفوض المقرر من لنداء عاجل  مشتركة رسالة

 جمهورية في اإلنسان حقوق بحالة المعني

 بالسجون، المعني الخاص والمقرر موزمبيقال

 أفريقيا، فيالعمل األمني و االحتجاز ظروف

 والمهاجرين بالالجئين المعني الخاص والمقرر

 األفريقية لجنةل أفريقيا في داخليا والنازحين

 فيليب السيد لفخامة والشعوب اإلنسان لحقوق

 على موزامبيق،ال جمهورية رئيس نيوسي،

 نامهاجرو الجئا 16ـل التعسفي االعتقال ادعاءات

 .موزمبيقال جمهورية في

 اآلن حتى الدولة ترد لم

 يوليو1  الغابون .6

2019 

 المعني الخاص المقرر من رسالة نداء عاجل

نقطة االتصال و اإلنسان حقوق عن بالمدافعين

 علي الرئيس لفخامة أفريقيا في االقتصاص بشأن

 بشأن الغابون، جمهورية رئيس أونديمبا، بونغو

 انداجوي كلوديت ماري ةالدكتور صحة تدهور

 المركزي السجن في واالحتجاز واالعتقال

 .2019 يناير 23 منذ ليبرفيل

 العادية الدورة خالل

 إلى دولةال تأشار ،64الـ

 إلى رسالة إرسال سيتم أنه

 .قريبا اللجنة

 يونيو14  الجزائر .7

2019 

 ملالع فريق رئيس من لعاج نداءل مشتركة رسالة

 ،المحليةالمجتمعات  /  األصليين بالسكان المعني

ظروف  السجون،ب المعني الخاص والمقرر

 عبد لمعالي أفريقيا في عمل األمنيوال االحتجاز

 مهوريةجلل األمة مجلس رئيس صالح، بن القادر

 وفاة في ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية

 مزاب، من أمازيغي ،فخارالكمال الدين  الدكتور

 حقوق عن ومدافع اإلنسان حقوق مجال في ناشط

 في المحلية المجتمعات / األصليين السكان

 .الجزائر

 الدكتور بأن الدولة ردت

 أمراض من يعاني الفخار

 التهاب ذلك في بما مختلفة

 وتلقى 2013 عام منذ الكبد

 قبل الالزم العالج كل

 الصدمة عن الناجمة وفاته

 تقرير كشف كما اإلنتانية،

عن ذلك.  الجثة تشريح

إلى   أيضا الدولة وأشارت

 اتخذت التدابير جميع أن

 األمم ميثاق مبادئ لدعم

 نصوصوال المتحدة

 التي الصلة ذات األخرى

 فيما الدولة عليها صادقت

 .االحتجازب يتعلق



EX.CL/1205(XXXVI)Rev.1 
Page 14 

 

 
 

 يونيو4  مصر .9

2019 

 الخاص المقرر من عاجلال االستئناف خطاب

 في المعلومات إلى والوصول التعبير حرية حول

 رئيس السيسي، الفتاح عبد لفخامة إفريقيا

 االعتقال بشأن العربية، مصر جمهورية

 محمود بشأن  المحاكمة قبل المطول واالحتجاز

 اإلعالمية الشبكة مع صحفي وهو حسين،

 اعتقاله منذ تهم توجه لم أنه زعم الذي الجزيرة،

  .2016 ديسمبر 23 في

 .بالرد الدولة قامت

 غينيا .2

 اإلستوائية

 مايو 29 

2019 

 المعني الخاص المقرر من لعاج نداء رسالة

نقطة االتصال و اإلنسان حقوق عن بالمدافعين

 تيودورو لفخامة أفريقيا في قتصاصاال بشأن

 على االستوائية غينيا جمهورية رئيس أوبيانغ،

 أوكينفي ندوهو  ألفريدو لسيدل التعسفي االعتقال

 

 إلى وأشارت الدولة ردت

 في المذكور الشخص أن

 يتم لم عاجلال النداء رسالة

 .عليه القبض

   

 التقدير برقيات الشكر و ثامناً:

شكر وتقدير إلى رؤساء الدول  برقيات( 9خالل الفترة المشمولة بالتقرير أرسلت ثمانية ) -06

 والحكومات على النحو التالي:

 تقديربرقية الشكر وال تستدعي التي يجابيةاإلتطورات ال الرسالة تاريخ الدولة

 جمهورية رئيس كاغامي، بول لفخامة وتقدير شكر برقية 2019 نوفمبر  4 رواندا  .6

 ثالثي اتفاق إطار في ليبيا من امهاجر 46 الستضافة رواندا،

 .واللجنة االفريقي واالتحاد رواندا بين

 الجمهورية رئيس سعيد، قيس لفخامة وتقدير شكربرقية  2019 نوفمبر 4 تونس .9

 حرةال ديمقراطيةال عمليةلول انتخابه على التونسية،

 .النتيجة هذه إلى أدت التي شفافةالو

 أنغوال .0

 

 جمهورية رئيس لورينكو، جواو لفخامة وتقدير شكر برقية 2019 أكتوبر 17

 األمم اتفاقية على ،دولته قبل من ،المصادقة أجل من أنغوال

 .(التعذيب مناهضة اتفاقية) التعذيب لمناهضة المتحدة

 2019 أكتوبر 8  نيجيريا .5

 

 جمهورية رئيس بخاري، محمد لفخامة وتقدير شكر برقية

 الذين والشبان الفتيان عقب إطالق سراح  االتحادية نيجيريا
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 تعرضوا حيث كادونا، والية مؤسسة في محتجزين كانوا

 المعاملة ضروب من وغيره التعذيب من مختلفة ألشكال

 .العقاب أو المهينة

 رئيس غزواني، ولد محمد لفخامة وتقدير شكر برقية 2019 أغسطس 9 موريتانيا .4

 سراح إطالق أجل من الموريتانية، اإلسالمية الجمهورية

 عليه حكم حر وكاتب مدون محمد، ولد الشيخ محمد السيد

 إهانة" و "التجديف" بتهمة 2014 ديسمبر في باإلعدام

 (2) لمدة سنتين السجن إلى الحكم تخفيف تم ." محمد النبي

 االفراج يتم أن يمكن ال نهإ قيل عقوبته، من الرغمب وغرامة

 .سالمته بشأن مخاوف إلى يرجععنه وذلك 

 الكاميرون .1

 

 جمهورية رئيس بيا بول لفخامة وتقدير شكر برقية 2019 أغسطس 8

بشأن  اللجنة قرار الكاميرونية، الحكومة لتنفيذ الكاميرون،

 .الكاميرون ضد فجنفيمبيانكو  389/10 البالغ

 السودان جنوب .2

 

 رئيس ميارديت، كير سلفا لمعالي وتقدير شكربرقية  2019 يوليو 28

 االتحاد اتفاقية علىمصادقة لل السودان، جنوب جمهورية

 أفريقيا في داخليا النازحين ومساعدة لحماية األفريقي

 .2019 يونيو 21 يوم السودان جنوب من( كمباال اتفاقية)

 رئيس نكورونزيزا، بيير لفخامة وتقدير شكربرقية  2019 يوليو 2 بوروندي .8

 عن المدافعين سراح إطالق أجل من بوروندي، جمهورية

الكالم  اإلنسان حقوق ةمنظم وأعضاء اإلنسان، حقوق
  .والعمل من أجل صحوة الضمير وتطور العقليات

 

 صحفيه بيانات تاسعاً:

 

تعلق أصدرتها اللجنة وآلياتها الخاصة فيما يباإلضافة إلى البيانات الصحفية المختلفة التي  -07

( بياناً 02أصدرت اللجنة أيضاً ) ،باالجتماعات التي نظمت خالل الفترة المشمولة بالتقرير

اإللكتروني  موقعال فيالبيانات وتتوفر هذه صحفياً يتعلق بمختلف قضايا حقوق اإلنسان. 

   hpr.orgwww.ac.للجنة

 مناصرةبعثات التعزيز وتقصي الحقائق وزيارات ال –عاشرا 

http://www.achpr.org/
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إلى  عزيزتخالل الفترة المشمولة بالتقرير وتشمل بعثة ال تعزيز ببعثتيقامت اللجنة  -09

 عزيزوبعثة الت 0212أغسطس  17إلى  10من  الممتدة جمهورية موريشيوس في الفترة

 1من  دةالممت في الفترة تومي وبرينسيبوساوالديمقراطية الكونغو إلى جمهورية  األولى

ام ق الحق في السكن الالئقب في عالقة اسواتيني. كما تم القيام بزيارة 0212أكتوبر  5إلى 

مل المعني بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في أفريقيا في ريق العبها رئيس ف

ير الالحقة لهذه . ستنظر اللجنة في التقار0212أغسطس  09إلى  06من  الممتدة الفترة

 .في مرحلة الحقة اتالبعثات والزيار

أس والرن يإلى بن تعزيزطلبات بعثات ال تم إرسال ،المشمولة بالتقرير الدورةخالل  -02

غابون وموزامبيق والسنغال الوتشاد والكونغو وغينيا االستوائية وإريتريا و األخضر

 .ابويمبيوز

 طلبت من اللجنة غابون إلى أنها تلقت مذكرة شفويةالأشارت  ،64الـالعادية  الدورةخالل  -52

وأنها سترسل ردًا رسميًا  0202في النصف األول من عام  تعزيزتفويًضا للقيام ببعثة 

 .قريبًا

 بهاستقوم  تيا البلدانه إلى التعزيزمبابوي والجزائر ببعثات ين وكينيا وزيتشاد وبن تأذن -51

 .تفق عليها بصورة متبادلةياللجنة في مواعيد 

لالتحاد  م واألمنبات المقدمة في بيانات مجلس السلتود اللجنة أيًضا اإلبالغ عن الطل -50

بشأن  0212يونيو  6في  الصادر PSC / PR / COMM (DCCCXLIV) األفريقي

 الصادر  PSC / MIN / COMM (DCCCLVII) القرار عددوالوضع في السودان 

وقد أحاطت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  ،بشأن الوضع في ليبيا 0212يوليو  4في 

تنتظر  هاإلى أن مشيرة بمجلس السلم واألمن واتصلت البياناتعلما بهذه  والشعوب

لق فيما يتعوالخطوات التالية.  بشأنمعلومات إضافية من مفوضية االتحاد األفريقي 

 .د حتى اآلنأي ريتم تلقي لم  ،ي الحقائق في السودان وليبيافي بعثات تقص اللجنة بمشاركة

 مع مجلس السلم واألمنعقد االجتماع التشاوري السنوي األول 

ريقي م واألمن لالتحاد األفبين اللجنة األفريقية ومجلس السلعقد االجتماع التشاوري األول  -50

أغسطس  9في  واألمنبروتوكول مجلس السلم من  12 فصلمنصوص عليه في الكما هو 

 على مجلس السلم واألمن مقترحات األفريقية عرضت اللجنة ،خالل االجتماعو. 0212

تفعيل عالقة العمل الوثيقة بين اللجنة األفريقية ومجلس  مقترحات سبلبشأن  ةمفصل

اإللكتروني للجنة  موقعالعلى  ةمتاح وهيم واألمن. ــــالسل

https://www.achpr.org/news/viewdetailid=200  . كنتيجة لالجتماع

 ةللجنعلى أعمال الترويج والحماية فيه بيانًا يثني  اعتمد مجلس السلم واألمن ،التشاوري
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بل واللقاء المق طسفي  كل شهر أغسعقد االجتماع التشاوري السنوي األفريقية ويقرر 

 بيان المجلس:تفاصيل  وفيما يلي. 0202في أغسطس سيكون 
-the-of-tingmee-866th-the-of-http://www.peaceau.org/en/article/communique

-peoples-and-human-on-commission-african-the-with-consultation-its-on-psc

2019-august-8-on-held-achpr-rights 

 

 حقوق اإلنسان في القارة وضعية حادي عشر:

 EX.CL/Dec.639 (XVIII) المجلس التنفيذي قراروفقاً ل إضافة هذه الفقرةتم  -55

 حقوق اإلنسان في القارة. وضعيةعلى  الهيئات التفاوضيةالذي يدعو اللجنة إلى إطالع 

تفاعالت اللجنة مع الدول  هذه الفقرة على تحليلمحتوى  إعداد فياللجنة  ويرتكز دور

مراقب لدى  لها صفةوالمنظمات غير الحكومية التي  ،والمؤسسات الوطنية ،األطراف

مع استكمالها بالمعلومات التي تم جمعها واستعمالها  ،ية للجنةاللجنة خالل الجلسات العاد

لة الفاصفترة الحقوق اإلنسان في مختلف الدول األطراف خالل  رصد وضعية من كجزء

 .بين الدورتين

 يجابيةإلتطورات اال

اللجنة مع التقدير التطورات اإليجابية التالية في مجال حقوق اإلنسان خالل الفترة  الحظت -54

 :التقرير يغطيهاالتي 

 بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن المرفقن على البروتوكول يبن مصادقة  (1

توقيع جمهورية أفريقيا الوسطى ورواندا و ؛0212سبتمبر  6في  في أفريقيا المسنينحقوق 

أكتوبر  01و  0212أكتوبر  5في أفريقيا في  المتعلق بحقوق المسنينعلى البروتوكول 

وق بالميثاق األفريقي لحق المرفقوتوقيع رواندا على البروتوكول  ؛على التوالي 0212

أكتوبر  01في أفريقيا في  األشخاص ذوي االعاقةوالمتعلق بحقوق  اإلنسان والشعوب

حقوق بول المتعلق على البروتوك المصادقةفي أعقاب ندوة التوعية القارية بشأن  ،0212

خالل  ،في أفريقيا باألشخاص ذوي االعاقةفي أفريقيا والبروتوكول المتعلق  المسنين

 .رواندا ،في كيغالي ،0212 ويولي 6 و 4 االجتماع المنعقد يومي

 ؛انتخابات سلمية في موزمبيق وبوتسوانا وتونسإجراء  (0

ومي توساالكونغو الديمقراطية و جمهوريةمن قبل على بروتوكول مابوتو  ةدقاصمال (0

 ؛0212يونيو  07وبرينسيبي في 

على اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  ةدقاصلما (5

 ؛0212أكتوبر  0أنغوال في  قبلمن  القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-866th-meeting-of-the-psc-on-its-consultation-with-the-african-commission-on-human-and-peoples-rights-achpr-held-on-8-august-2019
http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-866th-meeting-of-the-psc-on-its-consultation-with-the-african-commission-on-human-and-peoples-rights-achpr-held-on-8-august-2019
http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-866th-meeting-of-the-psc-on-its-consultation-with-the-african-commission-on-human-and-peoples-rights-achpr-held-on-8-august-2019
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اتفاقية كمباال في قوانينها وسياساتها  إدماج( دولة تدابير 09ن )ياعتماد ثمانية وعشر (4

 .الداخلية

من أجل  النازحينألطفال والشباب باامتحان خاصة  دوراتدارس متنقلة وإنشاء م (6

تبسيط عملية إصدار شهادات الميالد لألطفال  فضال عن ،مواصلة تعليمهم في مالي

 ؛بالمدارس للتسجيلالنازحين 

ً وطنيااعتماد النيجر  (7 ً لمنع وتخفيف  النازحينبشأن حماية ومساعدة  قانونا داخليا

 ؛الظروف التي قد تؤدي إلى النزوح الداخلي

سياسات مفتوحة وسخية تجاه السكان الالجئين لضمان ا وتنزانيا اعتماد أوغند (9

 ؛هميتاستقالل

 ،أبي أحمدالسيد سعادة  ،لرئيس الوزراء اإلثيوبي 0212منح جائزة نوبل للسالم لعام  (2

ة لحل النزاع ال سيما لمبادرته الحاسمو ،ه لتحقيق السالم والتعاون الدولي"لجهود

 ؛الحدودي مع إريتريا

 والوفيات األمراضقرار المحكمة العليا في كينيا بشأن معايير وإرشادات الحد من  (12

الناجمة عن اإلجهاض غير اآلمن في كينيا وعلى منهج التدريب الوطني إلدارة حاالت 

 ؛بالمخاطر وغير المخطط لها ةوالمحفوف ةودالحمل غير المقص

بهدف وضع حد للنزاع في المنطقتين  ،في الكاميرونحوار وطني شامل تنظيم  (11

 ؛الناطقتين باإلنجليزية في غرب البالد

 ،بمن فيهم السيد موريس كامتو ،أشخاص 125إطالق سراح الكاميرون قرار  (10

ابات نتخالنتائج ا على اعتراضهاعتقل بسبب  الذي في الكاميرونزعيم حركة النهضة 

 ،الشامللحوار الوطني اوفي إطار  ،جميع التهم الموجهة إليه وإلغاء 0219 فيالرئاسية 

شخًصا اعتقلوا  000عدم متابعة النيابة أمام المحاكم العسكرية لـبقرار إصدار  اإلفراج وتم 

ة الغربية الشمالي المنطقتينواحت جزوا بسبب جرائم ي زعم أنها ارتكبت في سياق األزمة في 

 ؛والجنوبية الغربية

شخاص عديمي الجنسية من شونا ألميالد لالقرار الحكومة الكينية إصدار شهادات  (10

 ؛من أجل منحهم الفرص والحقوق التي حرموا منها لفترة طويلة

في والية  0212سبتمبر  07الشرطة النيجيرية في  اتاإلجراءات التي اتخذتها قو (15

تي أدت إلى إنقاذ مئات الصبية والشبان من موقع تعرضوا فيه لمختلف كادونا وال

أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

 ؛المهينة

 0212أغسطس  17والوثيقة الدستورية في  0212يوليو  17توقيع اتفاق سياسي في  (14

 عاليموتعيين رئيس الوزراء  ،مدنية تشكيل حكومة انتقالية بقيادة ؛في السودان

 ؛0212سبتمبر  4عبد هللا حمدوك في الدكتور 
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وأهم  الحكومة االنتقالية بالسودانبين  0212أكتوبر  00توقيع اتفاق سالم في  (16

بما في ذلك الجماعات في دارفور وجبال النوبة ومنطقة النيل  ،الجماعات المتمردة

لجنة تحقيق وطنية للتحقيق في التفريق ل ،0212بر سبتم 05في  ،الحكومة وإنشاء ؛األزرق

 ؛0212يونيو  0أمام مقر الجيش في الخرطوم في  للمتظاهرين المعتصمينالعنيف 

الذي أعلن أن السن  0216لحكم التاريخي لعام لتأكيد محكمة االستئناف في تنزانيا  (17

  ؛وفقًا ألحكام بروتوكول مابوتو ،عاًما 19القانوني للزواج هو 

مهاجراً في إطار اتفاق بين الحكومة الرواندية  56استضافة رواندا في سبتمبر لـ (19

 ؛لشؤون الالجئين واالتحاد األفريقي السامية األمم المتحدة ومفوضية

 المخاوف

تالحظ اللجنة بقلق بعض التحديات التالية لحقوق اإلنسان التي لوحظت خالل الفترة  -56

 :المشمولة بالتقرير

بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان  المرفقعلى البروتوكول  مصادقةانخفاض معدل ال (1

 ؛نيتو وبندق عليه إال ليسوافي أفريقيا والذي لم تص المسنينحقوق ب والمتعلقوالشعوب 

 وعدمهامن بروتوكول مابوتو  06 فصلبموجب العلى مستوى كتابة التقارير انخفاض  (0

 ؛نب الدول األطراف( من اتفاقية كمباال من جا5) 15 فصلبموجب ال

مثل الكوارث  ،تزايد عدد أسباب النزوح الداخلي القسري بسبب عوامل مختلفة (0

والهجمات اإلرهابية وعواقب تغير  ،المسلحة والنزاعات ،ومشاريع التنمية ،الطبيعية

 ؛المناخ

بما في ذلك الصعوبات التي يواجهها  ،ستمرار األزمة اإلنسانية في مخيمات الالجئينا (5

األطفال في مخيمات الالجئين من حيث الحصول على التعليم والرعاية الصحية وزيادة 

 ؛إلى جانب نقص الموارد الالزمة للتصدي لها ،احتياجاتهم

نود نتيجة لتنفيذ ب ينحالة الالجئين طويلي األجل والذين انتهت مدة صفتهم كالجئ (4

 ؛التوقف

 ى أنها جماعات/تي تؤثر على المجتمعات العرقية التي تم تحديدها علالقضايا ال (6

بما في ذلك التمييز المستمر واإلقصاء والتهميش في  ،/ أو أقلياتمجتمعات أصلية و

فيما يتعلق بحقهم في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والعمالة  ،بعض البلدان

 ؛والمشاركة السياسية

 ؛م ولغتهم بسبب ضغوط االستيعاب والقوانين والسياسات التمييزيةالتهديد بفقدان هويته (7

وعدم تنفيذ قرارات اللجنة األفريقية بشأن قضية اإلندوروي وقضية المحكمة األفريقية 

 ؛فيما يتعلق بمجتمع أوجيك من جانب حكومة كينيا
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أو األشخاص  المكتسبةالتي تؤثر على المصابين بفيروس نقص المناعة  المشاكل (9

س نقص بفيروبإصابتهم الذين ليسوا على دراية نسبة أولئك بما في ذلك  ،لهمعرضين ال

لدان أقل في بعض البإذ أنه  ،والتي ال تزال مصدر قلق في شمال إفريقيا ،المكتسبةالمناعة 

روس يعلى دراية بحالة ف هم من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية فقط ٪02من 

فيروس ب شار وصمة العار والتمييز المرتبطانت إضافة إلى لديهم المكتسبةنقص المناعة 

 لبطوالتي ال تشجع المصابين والفئات المعرضة للخطر على  المكتسبةنقص المناعة 

 تسبة.المكلحصول على خدمات الوقاية والعالج والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة ا

 وعيشون في جنوب أفريقيا وحوادث الذين يضد األجانب من األفارقة هجمات كراهية  (2

 ؛ضد مصالح جنوب أفريقيا االقتصاصأعمال 

ق تمتع المواطنين تمتعا كامال بالحقوق االقتصادية يالقضايا المستمرة التي تع (12

بما في ذلك عدم الحصول  ،واالجتماعية والثقافية في معظم الدول األطراف في الميثاق

 ؛كالصحة وتشغيل الشبابعلى الخدمات االجتماعية األساسية 

شخًصا نتيجة  50االنهيار األرضي الذي حدث في مدينة بافوسام وأسفر عن مقتل  (11

 ؛هطول أمطار غزيرة في الكاميرون

من  ةلغربيا يةالشمالية الغربية والجنوب المنطقتيناستمرار انتهاكات حقوق اإلنسان في  (10

 ؛عات االنفصالية المسلحةالكاميرون التي ترتكبها كل من القوات الحكومية والجما

 ،ألشخاص من غابة ماو في محاولة إلنقاذ النظام اإليكولوجي للماولاإلخالء الجماعي  (10

ً للسلطات الكينية ،والذي مهدد جراء زيادة إزالة الغابات والمستوطنات غير  ،وفقا

 ؛القانونية

و ارالعنف بين المجتمعات المحلية ووجود جماعات مسلحة في مناطق تينينكو ويو (15

مما يسهم في نزوح السكان ويعيق  ،ودوينتزا وكورو وبنكاس وجنوب باندياجارا

 ؛وصول العاملين في المجال اإلنساني إلى مالي

ها بشأن حل ؤنتقالية لالتفاقية التي تم إحياعدم تنفيذ المهام الرئيسية السابقة للمرحلة اال (14

من االتفاق  4تطبيق الفصل وما يترتب على ذلك من عدم  النزاع في جنوب السودان

 ؛المتعلق بمؤسسات العدالة االنتقالية

االدعاءات المتعلقة باختطاف المدافعين عن حقوق اإلنسان والزعماء السياسيين  (16

في  0212أغسطس  16المعارضين واالعتداء عليهم قبل المظاهرات التي وقعت في 

 ؛مبابوييز

لمنفذة في سياقات االنتخابات تقارير إغالق وسائل اإلعالم وشبكة اإلنترنت ا (17

على  ،واإلجراءات المدنية واألحداث الوطنية الهامة مثل إدارة االمتحانات الوطنية

 01سبيل المثال في مالوي بعد فترة وجيزة من اختتام االنتخابات العامة مساء يوم 

وفي الجزائر  ،0212مايو  22في مصر تم حظر صحيفة التحرير منذ و ،0212مايو 
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غير  ،Algérie و Tout Sur l'Algérie وهما ،موقعا األخبار في الجزائرأصبح 

 ؛0212يونيو  10متاحين على نطاق واسع وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في 

قيود ال مبرر لها على حرية التعبير واإلعالم الناتجة عن تهديدات وهجمات وقتل  (19

في  سبيل المثال في نيجيرياعلى  ،الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل اإلعالم

ار منفذ األخبفي ناشر  ،عندما اعتقل ضباط الشرطة أغبا جالينغو 0212أغسطس  00

اعت قل إيمانويل  ،0212يونيو  07وفي غانا في  ،كروس ريفر ووتشعبر اإلنترنت 

والمراسل إيمانويل يبواه  ،نائب رئيس تحرير موقع غانا الحديث ،أجارفور أبوجري

بعد وقت قصير من نشر قصة  ،أمر قضائي في مكتب الموقع في أكرا دون ،بريتوم

 ؛0212يوليو  21تم إطالق سراحهم في  ؛تنتقد الوزير

وال سيما استخدام  ،القيود غير المبررة على حرية التجمع بما في ذلك االحتجاجات (12

 ؛القوة المفرطة في سياق االحتجاجات وغيرها في غينيا ومالوي والسودان وأوغندا

اعتقال قادة المعارضة ونشطاء المجتمع المدني في سياق االحتجاجات وغيرها في 

واإلبالغ عن  ،0212فيما يتعلق باالنتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر  ،الجزائر

 ؛عمليات االختطاف في زيمبابوي

ات نتيجة للصراع األفريقيينانتهاكات حقوق اإلنسان التي يتعرض لها العديد من و (02

في الكاميرون وجنوب السودان وجمهورية  ،من بين أمور أخرى ،واألزمات السياسية

 يفي سياق موجة العنف األخيرة فو ؛أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية

 ؛مل هجمات إرهابية في مالي وبوركينا فاسو ونيجيرياإثيوبيا والعنف المسلح الذي يش

ناخ في أحداث جوية مدمرة بما في ذلك الفيضانات الغزيرة في تسبب تغير الم (01

مقتل ووالتي تسببت في نزوح مئات اآلالف  ،0212في أوائل نوفمبر  ،الصومال

 ؛فضالً عن حالة طوارئ إنسانية ،العشرات من األشخاص

والية ثالثة في غينيا والقرار غير إلى  السعيمخاطر األزمة الدستورية الناتجة عن  (00

 ؛وري بحل حكومة مشكلة حسب األصول في غينيا بيساوالدست

الوضع األمني الهش وكذلك الحالة اإلنسانية المقلقة في ضوء القتال المستمر بين  (00

 ؛الفصائل المسلحة واإلمداد المستمر وغير القانوني باألسلحة في ليبيا

شخًصا  96حوادث العنف وعدم االستقرار المصاحب لها في إثيوبيا بما في ذلك مقتل  (05

آخرين في أعقاب تصاعد االحتجاجات التي وقعت في منطقة أوروميا بإثيوبيا  ونزوح

 .0212أكتوبر  00منذ 

 الوضع اإلداري والمالي

 بناء مقر اللجنة
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تقرير الخامس البشأن  EX.CL/Dec. 1045(XXXIV) قرار المجلس التنفيذي -57

األفريقي إنشاء فريق دعم طلب من مفوضية االتحاد ي ،عن أنشطة اللجنةواألربعين 

 .لحكومة جمهورية غامبيا مكلف بتعبئة األموال الالزمة لبناء مقر المفوضية

إنشاء بإلى اإلسراع  يدعو Doc. EX.CL/1164 (XXXXV) المجلس التنفيذي قرار -59

شيا مع قرار المجلس اتم اللجنة فريق الدعم لجمهورية غامبيا بشأن بناء مقر

 ؛EX.CL /Dec.1045(XXXIV)التنفيذي

بعثت اللجنة برسالة إلى مفوضية االتحاد األفريقي لالستفسار عن التقدم المحرز فيما يتعلق  -52

 .بإنشاء فريق الدعم

لدورة ا اللجنة خالل رئيس جمهورية غامبيا ،السيد أداما بارو فخامةاستقبل  ،نوفمبر 9في  -42

في  0212نوفمبر  12كتوبر إلى أ 01العادية الخامسة والستين التي عقدت في الفترة من 

 .حيث أكد الرئيس بارو للجنة أن بناء مقر اللجنة هو أولوية إلدارته ،غامبيا ،بانجول

 االنتداب

 رل الفترة المشمولة بالتقريخال نةجللفي األمانة العامة  االنتدابلم يتحسن وضع  -41

وتم تأجيل  ،مهامه تعيينهالذين تم  الموظفين اإلداريين والموارد البشرية مدير يباشرلم و

لشغل الوظائف التالية ألسباب متعددة: نائب  إجراؤها مقررال من المقابالت التي كانت

 ماليالموظف ال ،(دائمالعالقات العامة ) مدير ،(دائم) مستشار قانوني ،(دائم) األمين

 صيرقة )حمايلل – رئيسيانموظفان قانونيان  ،(خاص بالبلدان االفريقية -قصير األجل)

صير ق) التخطيط والرصد والتقييم مسؤول عام عن ،(خاص بالبلدان االفريقية – األجل

  .خاص بالبلدان االفريقية( –وأخيرا مراجع باللغة الفرنسية )قصير األجل  ،(األجل

 تنفيذ القراراتثالث عشر: 

 الفريقيةالجنة الممثلين الدائمين واللجنة بين  ةالمشترك ورشة التخطيط االستراتيجيتوصيات 

40-  ً تقرير البشأن  EX.CL/1015 (XXXIII ) عدد المجلس التنفيذي قراربإلحاقا

ورشة  تتقديم تقرير عن تنفيذ توصيا طلب منها ،عن أنشطة اللجنةالرابع واألربعين 

المشروع  اللجنة نشرتو ،كينيا ،في نيروبي للمجلس المشتركة التخطيط االستراتيجي

أغسطس إلى  07من  الممتدة اإلنترنت في الفترة فيعلى موقعها  المنقح لقواعد إجراءاتها

 بإبداءمن أجل السماح لجميع أصحاب المصلحة  ،للتشاور العام 0212سبتمبر  07

 ل اللجنة.المنقحة من قباإلجراءات مالحظات قبل اعتماد قواعد التعليقات وال
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إلى جميع الدول األطراف  قواعد اإلجراءاتفوية ومشروع شالمالحظات الأ رسلت أيضا  -40

لمالحظات من بعض الدول األطراف تم تلقي التعليقات واوالمالحظات. إبداء للتعليق و

 .جري حاليًا معالجتهاتو

لجنة ين ب ةالثاني ةالمشترك ةالسنوي ورشة التخطيط االستراتيجيلتم التخطيط  -45

لكن لعدم توفر الموارد الالزمة . 0212نوفمبر  02 و 09يومي  الممثلين الدائمين واللجنة

 .هالم يكن من الممكن عقد ،لهذا الغرض في الميزانية

مواعيد ومكان انعقاد الدورة االستثنائية السابعة والعشرين والدورة العادية رابع عشر: 

 السادسة والستين للجنة

 5فبراير إلى  12من  الممتدة رةستعقد الدورة االستثنائية السابعة والعشرون للجنة في الفت -44

 رةفي الفت نالسادسة والستو وستعقد الدورة العادية ؛غامبيا ،في بانجول 0212مارس 

 .0202مايو  10أبريل إلى  00من  الممتدة

تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة غامبيا الستضافتها الدورة العادية الخامسة والستين  -46

وتحيط  ؛الدول األطراف التي استضافت بالفعل دورات اللجنةولضيافة البلد. كما تثني على 

. 0202علماً بعرض جمهورية رواندا استضافة الدورة العادية السابعة والستين في عام 

عرضت ليسوتو ومالوي وإسواتيني استضافة الدورات المقبلة  ،وخالل الجلسات السابقة

 .للجنة

 التوصيات خامس عشر: 

 :توصي اللجنة بما يلي ،في ضوء ما تقدم  -47

 :الدول األطرافإلى  .أ

المتعلقة بحقوق اإلنسان في االتحاد  االتفاقيات والمعاهداتعلى مختلف  المصادقة  (1

وكول بروت ،على وجه الخصوص ؛تنزيلها صلب القانون الداخلي و تفعيلها األفريقي و

لمتعلق اوبروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  ،واتفاقية كمباال ،مابوتو

وبروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  ،في أفريقيا بحقوق المسنين

ة بالمعاهد المرفقوالبروتوكول  ،في أفريقيا األشخاص ذوي اإلعاقةالمتعلق بحقوق 

إلقامة وحق ا ،األشخاص تنقلحرية ب والمتعلقللجماعة االقتصادية األفريقية  المؤسسية

واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية التي تحكم جوانب محددة من مشاكل  ،االستقراروحق 

 . بعدبالنسبة للدول التي لم تفعل ذلك  ،الالجئين في أفريقيا
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من بروتوكول  06 فصلوال ،من الميثاق األفريقي 60 فصلتقديم تقاريرها الدورية وفقًا لل (0

والتي تعبر اللجنة عن استعدادها لدعمها من ( من اتفاقية كمباال 5) 15 فصلوال ،مابوتو

 ؛التي لم تقدم تقاريرها أبدًا وتلك التي لديها أكثر من ثالثة تقارير متأخرةخالل دعم الدول 

مبيانكو جنفيف  – 092/12 بشأن البالغلجنة البتقرير الكاميرون عن تنفيذ قرار  شادةاإل (0

وحث الدول األخرى على محاكاة نموذج الكاميرون من خالل تزويد  ،ضد الكاميرون

اللجنة بجميع المعلومات ذات الصلة بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ قراراتها بشأن الشكاوى 

 ؛قواعد إجراءاتهامن  110 فصلوفقاً لل البالغالمتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان بموجب 

بير المؤقتة التي أصدرتها اللجنة كجزء من واليتها شبه التدااألخذ بعين االعتبار وتنفيذ  (5

في الشكاوى المقدمة إليها بشأن انتهاكات حقوق  للبتالقضائية بموجب إجراء البالغات 

 ؛اإلنسان

 ؛التي ترسلها اللجنةالرد في اآلجال القانونية على مراسالت النداء العاجل  (4

وال  ،وفقًا لألحكام ذات الصلة من الميثاق األفريقي للجنةوالحماية  الترويج بعثاتتسهيل  (6

 ؛من خالل منح اللجنة دعوة دائمة 56و  54 فصلينسيما ال

مشروع بروتوكول  لإلقرار والمصادقة علىدعم العمليات الداخلية لالتحاد األفريقي  (7

 اإلغاء عقوبة اإلعدام في أفريقيب المتعلق الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

 حقوقالمتعلق بومشروع بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

 ؛ن في الحماية االجتماعية والضمان االجتماعييالمواطن

)العودة أو إعادة  مستدامةفي تخطيط وإدارة الحلول ال للنازحينضمان المشاركة الكاملة  (9

 ؛أو إعادة اإلدماج المحلي(/ إعادة التوطين التوطين 

 ؛منع أسباب النزوح الداخليعن طرق ووسائل  ،بدعم من الدول األخرى ،ثالبح (2

 ،قتصاديةواالجتماعية النشطة ااألتشجيع االدماج المحلي حتى يتمكنوا من القيام ب (12

في  حالال هوبما في ذلك الحق في العمل والتعليم والتدريب كما  ،التنقلوالتمتع بحرية 

 ؛أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا

 ؛التدابير المناسبة لمعالجة القضايا التي تؤثر على الالجئين على المدى الطويلاتخاذ  (11

ة إعادو)العودة  مستدامةفي تخطيط وإدارة الحلول ال للنازحينضمان المشاركة الكاملة  (10

 ؛(إعادة اإلدماج المحليوالتوطين 

تم تحديدها  لتياثنية بما في ذلك تلك اتخاذ التدابير المناسبة لحماية حقوق المجتمعات اال (10

/ المجتمعات األصلية وتنفيذ حكومة كينيا لقرارات اللجنة والمحكمة على أنها السكان

 ؛األفريقية في قضيتي إندوروايس وأوجيك على التوالي

بما في  ،ضمان التمتع الكامل بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاعتماد تدابير  (15

فرص عمل للشباب وتحسين  وتوفير ،جيدةالجتماعية االخدمات ال توفيرذلك من خالل 

 ؛النظام الصحي
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اتخاذ التدابير الالزمة لمكافحة التمييز والوصم وغيره من الممارسات االجتماعية  (14

افحة فيروس مك أمامالتي تشكل تحديا  ،بما في ذلك في المرافق الصحية ،والثقافية الضارة

 ؛/ اإليدز المكتسبةنقص المناعة 

الذاتي من أجل تسهيل الوصول إلى  فحصلموارد الالزمة لتعميم ممارسة التخصيص ا (16

 ؛للجميع دون خوف من وصمة العار والتمييز الفحوصات

ل االقتصادية لدو والمجموعةالدعم الدولي واإلقليمي من خالل االتحاد األفريقي  تحشيد (17

 لضمان سالمة غرب إفريقيا وقوة الساحل لمجموعة الخمسة لتعزيز التدابير القائمة

لدان من الب للنازحينوكذلك ضمان الدعم  ،السكان في مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا

بما في ذلك النيجر المتضررة من تصاعد األعمال اإلرهابية في منطقة  ،المجاورة

 ؛الساحل

ينبغي أن تتعاون الكاميرون مع اللجنة لتمكينها من مرافقتها في البحث عن حل سلمي  (19

 ؛دالمنطقتين عن طريق القيام بزيارات إلى البال للنزاع في

قف إطالق وتنفيذ و ،واستئناف الحوار السياسي ،ليبيا دعم األعمال اإلنسانيةعلى ينبغي  (12

 ؛ودعم عملية السالم بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة في البالد ،النار

وسائل اإلعالم وإغالق  التضييق على حث الدول األطراف على وقف ممارسةت (02

 ؛اإلنترنت

حتى إذا لم يرتكب موظفو الدولة  ،الصحافة حرية ضمان بيئة آمنة يمكن أن تمارس فيها (01

فإن الدول األطراف عليها التزام إيجابي باتخاذ تدابير استباقية  ،القتلأعمال الهجمات و

 .عاقبتهملمنع االعتداءات وحماية الصحفيين والتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم وم

التحاد األفريقي والجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية تعزيز الجهود لمساعدة لينبغي  (00

 ؛المتضررين من الفيضانات في الصومال

 ،نييند وحماية المدتدابير الستعادة السالم في البالالذكر إثيوبيا بأنها ملزمة باتخاذ ت (00

ل سان ومحاكمة الجناة وتوفير سبباإلضافة إلى إجراء تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق اإلن

 .انتصاف فعالة للضحايا

ضمان إجراء لجنة التحقيق الوطنية المنشأة في السودان تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة  (05

ومقاضاة الجناة المزعومين وتلقي  0212يونيو  0القتل التي وقعت في  أعمالفي 

 ؛الضحايا تعويضات كاملة

بشأن حل النزاع في جمهورية  إعادة إحيائهالتي تم يجب على األطراف في االتفاقية ا (04

على  يعتمد ذلكمن االتفاقية وقد  4اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ الفصل  جنوب السودان

 .دعم رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ودعم اللجنة األفريقية

 مفوضية االتحاد األفريقيإلى   ب(
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لوظائف ا بشغلالمجلس التنفيذي التي تدعو إلى التعجيل  قراراتمختلف  إستكمال إنفاذ -49

بما في ذلك تعيين موظفين قانونيين ومترجمين باللغتين العربية  ،الشاغرة في األمانة العامة

 ؛EX.CL/DEC.974(XXXI) لقرار عدد اوالبرتغالية بموجب 

يقية لحقوق اللجنة األفر إنشاء فريق الدعم لجمهورية غامبيا على بناء مقرباإلسراع  -42

 EX.CL/Dec. 1045(XXXIV)  المجلس التنفيذي قرارشيا مع اتم اإلنسان والشعوب

التي ة األولوي علىبالتأكيد الذي قدمه رئيس غامبيا أداما بارو إلى اللجنة  الترحيب -62

والعمل مع غامبيا واللجنة  خص بها عملية بناء المقر الدائم للجنة والذي طال انتظاره

لوضع خطط ملموسة بما في ذلك وضع التصميمات المعمارية للمقر الدائم للجنة وللبدء 

 .في تشييد المقر الدائم

 لجنة الممثلين الدائمينإلى  ج( 

رار ع القما يتماشى متها بمراجعة هيكل أمان فياإلسراع  االفريقية على اللجنة العمل مع -61

وهيكلها الموارد البشرية  من حيثلتحسين قدرتها   EX.CL.995 (XXXII) عدد

عبء العمل الذي زاد على مر السنين ليشمل رصد ولوالية الموكلة إليها ل وفقا التنظيمي

قمة  لقببما في ذلك بروتوكول مابوتو واعتماد الهيكل المنقح الجديد  ،المعاهدات األخرى

 .0202يونيو / يوليو 

ير وتيس ةمشترك ورشة تخطيط استراتيجيمنح مخصصات في الميزانية لعقد  -60

 ؛نةوالحماية والرد على رسائل اللج الترويجتعاون الدول األعضاء مع اللجنة للقيام ببعثات 

 رؤساء الدول والحكومات مؤتمرإلى  د( 

اتخاذ قرار بتغطية تكاليف أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  -60

ان عمل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسمع عبء شروط تنفيذ الوالية تناسب لضمان  ،الكاملب

 ؛عمل األجهزة المماثلةوتساويها مع  و

 966الـ في البيان الصادر عن دورتهالترحيب بقرار مجلس السلم واألمن الوارد  -65

 ؛الكاملب إرسائهامع اللجنة ودعم تركيز عالقة عمل وثيقة بشأن 

تفويض رئيس مفوضية االتحاد االفريقي لصالحية االنتداب واتخاذ القرارات  -64

من  9االدارية للجنة بما يتماشى مع استقالليتها الوظيفية في إطار تطبيق أحكام الفقرة 

الذي ينص على تسوية وضع اللجنة  Assembly/AU/Dec.200 (XI)القرار عدد 

 ؛كجهاز من أجهزة االتحاد االفريقي.
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 ،يتهاها وفعاليتؤثر على استقاللي  قد  مما جنةالموارد المخصصة لل بمحدوديةا إدراكً  -66

 نةاللجومفوضية االتحاد األفريقي إلى العمل عن كثب مع  لجنة الممثلين الدائمينالطلب من 

  EX.CL/Dec.1015  (XXXIII)قرارللوتزويدها بالموارد الالزمة التي تحتاجها وفقًا 

 ؛لةوبطريقة تتسق مع طبيعة اللجنة وواليتها المستق ،بفعالية دون تدخللالضطالع بواليتها 
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 6الملحق 

 قائمة األعضاء الحاليين للجنة

 

 

 المدة سماال العدد

 الزمنية

 تاريخ

 االنتهاء

 بلدال

 مالي 2019 6 مايغا سوياتا ةالمفوض  .1

 كينيا 2019 6 موتي موروجو لورانس المفوض  .0

 رواندا 2021 6 سيلفي زينبو كايتيسية المفوض  .0

 موريشيوس 2019 6 يوين سيك يونغ جون كام يونغ المفوض  .5

 الكاميرون 2019 6 أسواغبور لوسي ةالمفوض  .4

 الجزائر 2023 6 فاضل السهلي مايا ةالمفوض  .6

 ليون سيرا 2021 6  كينغ إيسي ل. جامسيناة المفوض  .7

 أثيوبيا 2021 6 درسو  أيلي سليمان المفوض  .9

 تونس 2023 6 ميصاال  حاتم المفوض  .2

 أنغوال 2023 6 مانويال تيريزا ماريا ةالمفوض  .12

 جمهورية 2023 6 ومبول نغوي ريمي المفوض  .11

 الكونغو

 الديمقراطية
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 9الملحق 

 أعضاء اللجنة الذين حضروا الدورة االستثنائية السادسة والعشرين

 مل المعني بالسكانعالرئيسة اللجنة ورئيسة فريق  ،غايسوياتا ما الموقرةمفوضة ال -1

ولجنة حماية حقوق المصابين بنقص المناعة المكتسبة، المجتمعات األصلية  / األصليين

 ؛بهوأولئك االشخاص المعرضين للخطر والمجموعات المستضعفة، والمتأثرين 

نائب رئيس اللجنة والمقرر الخاص المعني  ،موتيلورانس موروغو  الموقرالمفوض  -0

 ؛النفاذ إلى المعلومة في إفريقيابحرية التعبير و

عقوبة بمل المعني فريق الع ةعضو ورئيس ،كايتيسي زينابو سيلفي ةالموقر ةالمفوض -0

االعدام وحاالت االعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً و اإلختفاء 

جنة محددة ذات صلة بعمل الل مسائلمل المعني بوفريق الع إفريقيا القسري لألشخاص في

 ؛األفريقية

ي مل المعنعضو ورئيس فريق الع ،يونغ كام جون يونغ سيك يوين الموقرالمفوض  -5

 ؛في أفريقيا شخاص ذوي اإلعاقةاألبالمسنين و

بحقوق المقررة الخاصة المعنية واللجنة  عضو ،لوسي أسواجبور الموقرةالمفوضة  -4

 ؛فريق العمل المعني بالبالغاتالمرأة في أفريقيا ورئيسة 

ن معنية بالالجئيالخاصة المقررة الو اللجنة عضو ،مايا سهلي فاضل الموقرةالمفوضة  -6

 ؛داخلياً في أفريقيا والنازحينوطالبي اللجوء والمهاجرين 

عني مل المورئيسة فريق العاللجنة  عضو ،المفوضة الموقرة جيمسينا إيسي ل. كينغ -7

 ؛القراراتمل المعني بجتماعية والثقافية في أفريقيا وفريق العبالحقوق االقتصادية واال

مل المعني ورئيس فريق الع اللحنة عضو ،المفوض الموقر سليمان أيلي ديرسو -9

بالصناعات االستخراجية والبيئة وانتهاكات حقوق اإلنسان واللجنة االستشارية لشؤون 

 ؛العاملينالميزانية وشؤون 

 ؛ريقياالتعذيب في إف الوقاية منورئيس لجنة  اللجنة عضو ،ميصاالحاتم  الموقرالمفوض  -2

السجون ب المعنيةخاصة المقررة الو اللجنة عضو ،ماريا تيريزا مانويال الموقرةالمفوضة  -12

 ؛في أفريقيا والعمل األمنيوظروف االحتجاز 

 معني بالمدافعينالخاص المقرر الو اللجنة عضو ،المفوض الموقر ريمي نغوي لومبو -11

 ؛في أفريقيا قتصاصمعنية باالالتصال االعن حقوق اإلنسان ونقطة 
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 5الملحق 

 أعضاء اللجنة الذين حضروا الدورة العادية الخامسة والستين

صناعات مل المعني بالريق العرئيس اللجنة ورئيس ف ،سليمان أيلي ديرسو الموقرالمفوض  -1

االستخراجية والبيئة وانتهاكات حقوق اإلنسان واللجنة االستشارية لشؤون الميزانية 

 ؛العاملينوشؤون 

نائب رئيس اللجنة والمقرر الخاص المعني  ،ريمي نغوي لومبو ،المفوض الموقر -0

 ؛في أفريقيا قتصاصاالتصال المعنية باال وجهةبالمدافعين عن حقوق اإلنسان 

ين/ مل المعني بالسكان األصليريق الععضو ورئيسة ف ،غايسوياتا ما الموقرةمفوضة ال -0

ولئك وأ المصابين بنقص المناعة المكتسبة، لجنة حماية حقوقوالمجتمعات األصلية 

 ؛هاالشخاص المعرضين للخطر والمجموعات المستضعفة، والمتأثرين ب

ل المعني مفريق الع ةورئيساللجنة عضو  ،كايتيسي زينابو سيلفي ةالموقر ةالمفوض -5

بعقوبة االعدام وحاالت االعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً و 

ت صلة محددة ذا مسائلمل المعني بفريق العواإلختفاء القسري لألشخاص في إفريقيا 

 ؛بعمل اللجنة األفريقية

 خاص لحرية التعبيرالمقرر الواللجنة عضو  ،موتيالمفوض الموقر لورانس موروغو  -4

 ؛في أفريقياالنفاذ إلى المعلومة  و

مل ريق العورئيس فاللجنة عضو  ،يونغ كام جون يونج سيك يوين الموقرالمفوض  -6

 ؛في أفريقيا األشخاص ذوي اإلعاقة بالمسنين والمعني 

لمرأة االمقررة الخاصة المعنية بحقوق و اللجنة عضو ،لوسي أسواجبور الموقرةالمفوضة  -7

 ؛مل المعني بالبالغاتريق العفي أفريقيا ورئيسة ف

 معنية بالالجئينالخاصة المقررة الو اللجنة عضو ،مايا سهلي فاضل الموقرةالمفوضة  -9

ً  والنازحينوطالبي اللجوء والمهاجرين   ؛في إفريقيا داخليا

ني عمل المفريق العورئيسة  اللجنة عضو ،المفوضة الموقرة جيمسينا إيسي ل. كينغ -2

 ؛قراراتعمل المعني بالالفريق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في أفريقيا و

 .يقياالتعذيب في إفر الوقاية منورئيس لجنة اللجنة عضو  ،الصايمحاتم  الموقرالمفوض  -12

خاصة بشأن السجون المقررة الو اللجنة عضو ،ماريا تيريزا مانويال الموقرةالمفوضة  -11

 ؛في أفريقياالعمل األمني االحتجاز ووظروف 
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 التقرير السابع واألربعين حول قرارمشروع 

 ن أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،ع

 EX.CL/1205(XXXVI) عدد الوثيقة

 :إن المجلس التنفيذي

1-  ً بالتقرير السابع واألربعين عن أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  يحيط علما

 ؛والشعوب )اللجنة(

ره للجهود التي بذلتها اللجنة خالل الفترة المشمولة بالتقرير لتعزيز وحماية يعن تقد يعرب -0

 حقوق اإلنسان في القارة؛

جنفيف ضد  مبيانكو 092/12عن تنفيذ قرار اللجنة حول البالغ  نالكاميروبتقرير يرحب  -0

الدول األطراف األخرى إلى تزويد اللجنة بجميع المعلومات ذات  ويدعوالكاميرون، 

يذ اللجنة بخصوص التدابير المؤقتة وتنف لمتطلباتالصلة بالتدابير المتخذة لالمتثال 

 الخاص ءاجراإلاإلنسان في إطار  قراراتها بشأن الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق

 ؛تهاجراءاإمن قواعد  110 فصلالبالغات وفقاً للب

ك من الدول األعضاء التعاون مع اللجنة بمنحها ترخيصا دائما للقيام ببعثات لكذ يطلب -5

 ؛وبالرد في الوقت المناسب على مراسالتها التعزيز والحماية

وخاصة لجنة الممثلين الدائمين إلى العمل مع اللجنة في اإلسراع  الهيئات التشاوريةيدعو  -4

وذلك لمواءمة  EX.CL995(XXXII)بعملية مراجعة هيكل أمانتها العامة وفقاً للمقرر 

 ي زاد على مرذالبشرية للجنة وهيكلها مع واليتها بما في ذلك حجم عملها ال قدرة الموارد

قمة  بحلوللها إلى اعتماد الهيكل الجديد المنقح السنين ليشمل  رصد المعاهدات األخرى و

 ؛0202يونيو / يوليو 

بشأن  Assembly/AU/Dec.200(XI) القرار عددمن  9التنفيذ الكامل للفقرة تطلب   -6

تسوية وضع اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب كجهاز لالتحاد األفريقي بما في 

اتخاذ و االنتدابألفريقي بتفويضها سلطة ا االتحاد ذلك من خالل قيام رئيس مفوضية

 مع استقالليتها الوظيفية؛ يتطابقما ب ةاإلداري اتالقرار

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتنفيذ الكامل لمختلف يدعو  -7

السريع  إلى السدّ  ويدعو .( القادمة6المجلس التنفيذي خالل األشهر الستة ) قرارات

ن يممترجتعيين موظفين قانونيين وللوظائف الشاغرة في األمانة العامة، بما في ذلك 

 . EX.CL/Dec.974(XXXXI)العربية والبرتغالية وفقاً للمقرر باللغتين 
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ألولوية على األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بتأكيد الرئيس أداما بارو للجنة ايرحب  -9

اد مفوضية االتح ويحث .مقر الدائم للجنة والذي طال انتظارهالتي خص بها عملية بناء ال

 قرار عددة في الذكوراألفريقي على تنشيط مجموعة الدعم الم

EX.CL.Dec.1045(XXXIV)  والعمل مع كل من غامبيا واللجنة األفريقية لحقوق

ر قوضع خطط ملموسة بما في ذلك وضع التصاميم المعمارية للمعلى اإلنسان والشعوب 

 دء عملية بناء المقر الدائم.بلدائم للجنة وا

نة إلى اللج بالكامل تقاريرهما الدورية حتى اآلن املتقديمه يوبيا وزيمبابغامبد ييش -2

على  األخرى من الدول األطراف غيرهما ويحث. إلنسان والشعوبااألفريقية لحقوق 

ً لل  والشعوب من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 60 فصلتقديم تقاريرها الدورية وفقا

 ( من اتفاقية كمباال  .5) 15 فصلمن بروتوكول مابوتو وال 06 فصل)الميثاق( وال

بالبعثة إلى األراضي التي يشير إليها االتحاد األفريقي  على اإلذنالمملكة المغربية يحث  -12

المتحدة بالصحراء الغربية على باسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واألمم 

 ءهويكرر ندا .االتحاد األفريقي السابقة ذات الصلة قراراتالنحو المنصوص عليه في 

 0219في يناير الصادر  EX.CL/dec.995(XXXXII) القرار عددالوارد في 

 النضمام المملكة المغربية إلى الميثاق األفريقي.

لدورة العادية الخامسة والستين للجنة اافة ره لجمهورية غامبيا على استضعن تقدي يعرب -11

وعلى توفير مرافق  0212 نوفمبر 12أكتوبر إلى  10المنعقدة في بانجول، غامبيا، من 

 ممتازة لجميع المشاركين في الدورة.

من الدول األعضاء، وخاصة تلك التي لم تفعل ذلك بعد، النظر في استضافة إحدى يطلب  -10

 لحقوق اإلنسان والشعوب.دورات اللجنة األفريقية 

ذا ذن بنشره. وفي هويأربعين عن أنشطة اللجنة اعتماد التقرير السابع واأل يقرر -10

أن تقدم مالحظاتها الخطية حول من الدول األطراف إذا ما رغبت في ذلك  يطلبالصدد، 

التقرير عن األنشطة ليتم إرفاقها بهذا التقرير الذي سيتم نشره، وذلك في غضون أربعة 

 .( يوماً من تاريخ اختتام دورة المجلس التنفيذي التي يعتمد فيها هذا القرار15ر )عش
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