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I. ملخص 
 
 (اللجنة) والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية للجنةاعن أنشطة  49و 48للتقريرين  جامعال رتقريال تقديم يتم .1

 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق من 54 للمادة وفقًا األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء إلى
 2020  ديسمبر 3 و 2019 نوفمبر 11 بين ما الفترة ويغطي (األفريقي الميثاق)

 
 الدول تقارير حالة؛ وللجنة النظامية االجتماعات:  على أخرى، أمور بين من الضوء، التقرير يسلط .2

 والقرارات ةلجنال على ةحروطالم اإلنسان حقوق شكاوىو ؛ اللجنة اعتمدتها التي القراراتو ؛ فاطراأل
 النداء خطابات :ذلك في بما اإلنسان حقوق قضايا بشأن ةلجنال خالتوتد؛ بشأنها المتخذة اإلجراءات /

 والتوظيفية المالية الشؤونو القارة؛ في اإلنسان حقوق حالة .التقدير وخطابات الصحفية والبيانات العاجل،
 .ةلجنال وتوصيات ؛ ةلجنل والتشغيلية

 
II. خلفيةال 
 
 قبل من اعتماده تم الذي األفريقي الميثاق من 30 المادة بموجب إنشاؤه تم مستقل جهازاألفريقية  ةلجنال نإ .3

 جميع قبل من عليه التصديق تم .1986  عام في األفريقية الوحدة منظمة وحكومات دول رؤساء مؤتمر
 في االتحاد إلى أخرى مرة انضمت التي المغربية، المملكة باستثناء  ،األفريقي االتحاد في األعضاء الدول
 .غامبيا ،بانجول في مقرها وجدوي 1987 عام في عملها اللجنة وبدأت. 2017 يناير

 
عضوا ينتخبهم رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي ويعملون ( 11)وتتألف اللجنة من أحد عشر  .4

من الميثاق  45 المادة على النحو المبين في مهام اللجنة، إن بصفتهم الشخصية على أساس عدم التفرغ.

 هي: ،األفريقي
 

i. ؛ الخصوص وجه وعلى والشعوب اإلنسان حقوق تعزيز 
 اإلنسان حقوق مجال في اإلفريقية المشكالت حول والبحوث الدراسات وإجراء الوثائق جمع (أ

 المؤسسات وتشجيع المعلومات، ونشر والمؤتمرات، والندوات ورشات العمل  وتنظيم والشعوب،
 الحكومات إلى توصيات تقديم أو آرائها إبداءووالشعوب،  اإلنسان بحقوق المعنية والمحلية الوطنية

 .ذلك إلى الحاجة دعت ما إذا
صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بحقوق اإلنسان  (ب

 .والشعوب والحريات األساسية التي قد تبني الحكومات األفريقية تشريعاتها على أساسها
 .اإلنسان والشعوبالتعاون مع المؤسسات األفريقية والدولية األخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق  (ت
ii. الميثاق هذا في عليها المنصوص الشروط وفق والشعوب اإلنسان حقوق حماية ضمان. 

iii. األفريقية الوحدة منظمة مؤسسات إحدى أو طرف دولة طلب على بناءً  الميثاق هذا أحكام جميع تفسير 
 .األفريقية الوحدة منظمة بها تعترف منظمة أو

iv. والحكومات الدول رؤساء مؤتمر قبل من بها فكل  ت   قد أخرى مهام بأية القيام. 
 

III. من  وغيرها المؤسسية و النظامية واالجتماعات يةياسالس األفريقي االتحاد أجهزة اجتماعات

  التقرير إعداد فترة خالل المعقودة االجتماعات
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 األفريقي  التحادلة يسياسال جهزةاأل اجتماعاتألف.  

 
 األفريقي، أديس أبابا، إثيوبيان لالتحاد والقمة الثالثة والثالث

 
 :إثيوبيا أبابا، أديس في عقدت التي التالية يةسياسال األفريقي االتحاد ةجهزأ اجتماعات في لجنةال شاركت .5
 

i. ؛ 2020 يناير 22 إلى 21 من: الدائمين الممثلين للجنة والثالثون التاسعة العادية الدورة 
ii. ؛ 2020 فبراير 7 إلى 6 من : التنفيذي للمجلس والثالثون السادسة العادية الدورة 

iii. 2020 فبراير 10-9: (المؤتمر) والحكومات الدول رؤساء لمؤتمر والثالثون الثالثة العادية الدورة. 
 
 قبل للجنةنشطة اعن أ واألربعين السابع تقرير تقديم تم  ،المتبعة والممارسات األفريقي الميثاق مع تمشيا .6

 لجنة مستوى على التي جرت المناقشات بعد. والدائمين الممثلين للجنة والثالثين التاسعة العادية الدورة
 .EX.CL/Dec القرار خالل من ةنشطاأل تقريرصدر إذن بنشر   التنفيذي، والمجلس الدائمين الممثلين

1080(XXXVI).  قدمتها التي الردود إلى باإلضافة اإلنترنت، على اللجنة موقع على التقرير ن شروقد 
 .والمرفق بتقرير األنشطة كملحقات وزيمبابوي ومالوي إفريقيا وجنوب مصر

 
 الجدد (4) األربعة اللجنة أعضاء انتخاب تم التنفيذي، للمجلس والثالثين السادسة العادية الدورة خالل .7

 .أسماؤهم التالية
 

i. ؛ سيشيل جمهورية من أميسبوري جيرترود أليكسيا السيدة 
ii. ؛ زامبيا جمهورية من مواندينغا زكريا مودفورد السيد 

iii.  .و ؛الكاميرون  جمهورية من أبومو لويز ماريد 
iv. السنغال جمهورية من غاي نديامي السيد. 

 
 لالتحاد التنفيذي للمجلس والثالثون السابعة العادية والدورة ينالدائم ينالممثل للجنة األربعون العادية الدورة

 إثيوبيا أبابا، أديس األفريقي،
 
 جائحة بسبب  ،بًاافتراض ع قدت التي التالية ةيسياسال األفريقي االتحاد ةجهزأ اجتماعات في ةلجنال شاركت .8

 .19كوفيد 
 
i. ؛ 2020 أكتوبر 1 إلى سبتمبر 30 من : الدائمين الممثلين للجنة األربعون العادية الدورة 

ii. 2020أكتوبر 14 إلى سبتمبر 30  من :التنفيذي للمجلس والثالثون السابعة العادية الدورة . 
 

نحت التنفيذي، المجلس اجتماع اللخ .9  الخبراء لجنة بمساعدة األساسيين موظفيها لتعيين تفويًضا اللجنة م 

R10. وضعها بالكامل تمارس المعاهدات على قائمة قضائية شبه كهيئة بالعمل األفريقية ةجنلل ذلك يسمح 

 8200 لعام األفريقي االتحاد مؤتمر لقرار وفقًا األفريقي االتحاد في مستقل كجهاز



EX.CL/1259(XXXVIII) 
Page 3  

 

 

 
  والمؤسسية النظامية االجتماعاتباء. 

 
 2020  مارس 4 إلى فبراير 19 من غامبيا، بانجول، والعشرون، السابعةاالستثنائية  الدورة 
 

 البيان في والعشرين السابعة االستثنائية دورتها خالل اللجنة بها اضطلعت التي األنشطة تفاصيل تسجيل تم .10
 www.achpr.org.:  ةجنلل اإللكتروني الموقع على والمتوفر الصلة، ذي الختامي

 
 2020  يوليو 01  -يونيو 29 ،الثامنة والعشرون االستثنائية الدورة 
 

 .19كوفيد  جائحة بسبب افتراضي بشكل أيضا للجنة والعشرون الثامنة يةاالستثنائ الدورة ع قدت .11
 

 الداخلية الالئحة من 10 والمادة األفريقي الميثاق من 38 للمادة ووفقًا الدورة، هذه من العام الجزء خالل .12
 بنزاهة واجباتهم ألداء رسميًا إعالنًا حديثًا المنتخبون (4) األربعة المفوضون أصدر ، (2020) للجنة

 .وإخالص
 

  ،الصلة ذي الختامي البيان في الدورة هذه خالل بها االضطالع تم التي األنشطة تفاصيل تسجيل تم .13
  www.achpr.org.:  باللجنة الخاصنترنت اال موقع على والمتوفر

 
 2020 أغسطس 07 إلى يوليو 13 من ،السادسة والستون العادية الدورة 
 

 . المستمرة الجائحة بسبب اافتراضي كذلك ونستوال السادسة العادية الدورة ع قدت .14
 

 وعقدت لموريشيوس، لدولة الدوري التقرير في أخرى، أمور بين من اللجنة، نظرت الدورة، هذه خالل .15
  :التالية اللجاناجتماعات  أيًضا

 
i. اللجنة اتخذتها التي والتدابير 19كوفيد  سياق في الناشئة الرئيسية اإلنسان حقوق قضايا مناقشة 

 و ؛ لذلك استجابة
ii. 19كوفيد جائحة  وبعد أثناء أولوية اإلنسان حقوق جعل حول مناقشة. 

 
 البيان في والستين السادسة العادية دورتها خالل اللجنة بها اضطلعت التي األنشطة تفاصيل تسجيل تم .16

 www.achpr.org .: ةجنلل اإللكتروني الموقع على والمتوفر للدورة، الختامي
 

 والستين السادسة العادية الدورة خالل الخاصة وآلياتها ةجنال أعضاء قدمها التي الدورات بين ما تقارير .17
 www.achpr.org.:  ةجنلل اإللكتروني الموقع على أيًضا متاحة
 

 2020 أكتوبر 05 إلى 02 من ،االستثنائية التاسعة والعشرون الدورة 

http://www.achpr.org/
http://www.achpr.org/
http://www.achpr.org/
http://www.achpr.org/
http://www.achpr.org/
http://www.achpr.org/
http://www.achpr.org/
http://www.achpr.org/
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 .أيضا افتراضي بشكل ةجنلل االستثنائية التاسعة والعشرون الدورة ع قدت .18

 
 ،المتعلق بذلك الختامي البيان في الدورة هذه خالل بها االضطالع تم التي األنشطة تفاصيل تسجيل تم .19

 www.achpr.org.:  باللجنة الخاص نترنتاال موقع على والمتوفر
 
 2020 ديسمبر 03 - نوفمبر 13 ،السابعة والستين العادية الدورة 

 
 . المستمرة الجائحة بسبب افتراضي أيضا بشكل والستون السابعة العادية الدورة قدتع   .20

 
 عقدت كما. للكاميرون لدولة الدوري التقرير في أخرى، أمور بين من  اللجنة نظرت الدورة، هذه خالل .21

 :حول التاليةلجان الخاصة ال
 

i. ؛ إفريقيا في البنادق إلسكات والشعوب اإلنسان حقوق 
ii. ؛ مابوتو بروتوكول من (د) 7 .مادةال على 6 رقم العام التعليق إطالق 

iii. والرسالة أفريقيا في الصغيرة ناياتالج تجريم بإلغاء المتعلقة المبادئ من المبسطة النسخة إطالق 
 ؛ أفريقيا في اإلنسان وحقوق الشرطة بشأن 14 رقم اإلخبارية

iv. ؛ الصحية الرعاية إلى الوصول لتعميم صحية أنظمة بناء أجل من وتمويله الصحة في الحق 
v. األمم آلياتو والشعوب اإلنسان لحقوق اللجنة األفريقية بين العالقة بشأن أبابا أديس طريق خارطة 

 ؛ اإلنسان لحقوق المتحدة
vi. ؛ أفريقيا في القسري االختفاء من األشخاص جميع حماية 

vii. اإلخبارية النشرة وإطالق أفريقيا في المشروعة غير المالية والتدفقات االستخراجية الصناعات 

 ؛ والبيئة وحقوق اإلنسان الصناعات االستخراجيةبلفريق العامل المعني ل
viii. ؛ أفريقيا في والنزاعات القسري النزوح قضية 

ix. ؛ أفريقيا في النقابية الحرية حالة 
x. 19كوفيد  وباء تفشي سياق في أفريقيا في اإلعاقة ذوي واألشخاص السن كبار حقوق حالة، 

 بحقوق المتعلق والبروتوكول أفريقيا في السن كبار حقوق بروتوكول على للتصديق والدعوة
 و .أفريقيا في اإلعاقة ذوي األشخاص

xi. والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة عمل في اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات دور. 
 

 البيان في والستين ةبعالسا العادية دورتها خالل اللجنة بها اضطلعت التي األنشطة تفاصيل تسجيل تم .22
  .www.achpr.org:  ةجنلل اإللكتروني الموقع على والمتوفر للدورة، الختامي

   
 والستين السابعة العادية الدورة خالل ةالخاصليات واآل اللجنة أعضاء قدمها التي الدورات بين ما تقارير .23

 .www.achpr.org:  ةجنلل اإللكتروني الموقع على أيًضا متاح
 

  ،2020ديسمبر  19 – 11الدورة االستثناية الثالثون 

 

http://www.achpr.org/
http://www.achpr.org/
http://www.achpr.org/
http://www.achpr.org/
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 الدورة االستثنائية الثالثين للجنة بشكل افتراضي.انعقدت  .24
 

تم تسجيل تفاصيل األنشطة التي تم االضطالع بها خالل هذه الدورة في البيان الختامي ذي الصلة، المتاح  .25

 www.achpr.orgعلى موقع اللجنة على اإلنترنت: 
 

 األفريقي االتحاد أجهزة مع األخرى اللجنة اتتبادالجيم. 
 

 19- لكوفيد ستجابة لال أساسية ركيزة اإلنسان حقوق جعل بشأن األفريقي االتحاد رئيس إلى رسالة  
 

 حول ، 2020 مايو 07 في رامافوزا سيريل الرئيس فخامة  األفريقي االتحاد رئيس إلى خطاب تقديم تم .26
 تفويض من كجزء الرسالة تقديم تم. 19كوفيد ل القارية لالستجابة األساسية الركيزة اإلنسان حقوق جعل
 لتأكيد وسعيًا األفريقي، الميثاق من 45 المادة بموجب والشعوب اإلنسان حقوق وحماية لتعزيز اللجنة
 .19كوفيد  إلنهاء والوطنية القارية الجهود نجاح في والشعوب اإلنسان لحقوق المركزية األهمية

 
 األفريقي اإلنسان حقوق منظومة حالة حول األفريقي االتحاد مفوضية رئيس إلى رسالة 
 

 محمد، يكف موسى معالي األفريقي، االتحاد مفوضية رئيس إلى برسالة ،ارئيسه خالل من ة،لجنال بعثت .27
 إلى التقدم على الحفاظ إلى الحاجة على الرسالة شددت. األفريقي اإلنسان حقوق منظومة حالة بخصوص

 االتحاد في األعضاء الدول مشاركة على الحفاظ خالل من اإلنسان حقوق حماية بمنظومة لاللتزام األمام
 كما منه، االنسحاب من بدالً  المنظومة تحسين على العمل خالل من ذلك في بما  ،المنظومة في األفريقي
ؤسس الم األفريقي الميثاق بروتوكول بموجب (6) 34 المادة إعالن لسحب الحديثة االتجاهات في لوحظ

 .األفريقية للمحكمة
 
 
 التابع واألمن السلم ومجلس والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة بين الثاني التشاوري االجتماع 

 األفريقي لالتحاد
 

وبصفته منسق اللجنة المعني  اللجنة عن نيابة تقديميًا عرًضا ةلجنال رئيس قدم ، 2020أكتوبر 8 بتاريخ .28

 بين الثانية المشاورات خالل األفريقي باالتحاد واألمن السلم مجلس إلى حاالت النزاعبحقوق اإلنسان في 
ناول ت .واألمن لمجلس السلم 866 الدورة وبيان واألمن السلم مجلس إنشاء بروتوكول إطار في الجهازين،

على حقوق اإلنسان والسالم واألمن ؛ ب( إسكات البنادق في إفريقيا  19كوفيد العرض أ( عواقب جائحة 

ة من خالل أدوات االستجابة الخاصة بها ؛ لجن؛ ج( حقوق اإلنسان في حاالت نزاع محددة كما تناولتها ال

 مجلسد( دعم عملية العدالة االنتقالية في جنوب السودان ؛ هـ( تفعيل أساليب إقامة عالقة عمل وثيقة بين 
لمجلس  953سفرت مداوالت الدورة عن اعتماد البيان الصادر عن الدورة أ ة األفريقية.لجنوال واألمن السلم

 :التاليالسلم واألمن بشأن االجتماع التشاوري مع اللجنة. تفاصيل البيان متوفرة على الرابط 
psc-meeting-953rd-https://au.int/en/pressreleases/20201008/communique 

 
IV. الدورية التقارير تقديم حالة  

https://au.int/en/pressreleases/20201008/communique-953rd-meeting-psc
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 الميثاق بروتوكول ذلك في بما الصلة ذات األخرى القانونية والصكوك األفريقي الميثاق تنفيذ اللجنة ترصد .29

 االتحاد واتفاقية (مابوتو بروتوكول) أفريقيا في المرأة حقوق بشأن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي
 التقارير وفحص استالم :خالل من ، (كمباال اتفاقية) أفريقيا في داخليا نيالنازح ومساعدة لحماية األفريقي
 االستنتاجات إصدارو ؛ التقرير محتوى بشأن الدولة مع المباشرة المشاركةو ؛ العادية الدورة خالل الدورية

 .األطراف الدول قبل من الدورية التقارير تقديم عدم تتبع إلى باإلضافة؛ التقارير بشأن العامة والتوصيات
 

 الدوري التقرير في اللجنة نظرت التوالي، على 67 و 66 العاديتين الدورتين خالل ،اسابقً  إليه أشير كما .30
 الدوري والتقرير ،(2019أغسطس - 2016 يناير) موريشيوس لجمهورية العاشر إلى التاسع من المجمع
 (.2019-2015) الكاميرون لجمهورية السادس إلى الرابع من المجمع

 
 وبنين، والنيجر مالوي لجمهوريات الدورية التقارير بالتقرير، المشمولة الفترة خالل ة،لجنال تلقت كما .31

 .ةجنلل المقبلة الدورة خالل فيها النظر سيتم والتي
 

 :يلي كما األطراف الدول قبل من اللجنة إلى الدورية التقارير تقديم حالة .32
 

  طرف دولة الحالة

  .وزمبابوي والنيجر وموريشيوس ومالوي والكاميرون بنن 6 : كامل التقارير

  .مصر وغامبيا وليسوتو 3: تقرير واحد متأخر

 الديمقراطية الكونغو وجمهورية ديفوار وكوت وتشاد وبوتسوانا أنغوال  9 :تقريران متأخران
 .وتوغو ورواندا ونيجيريا وإريتريا

تقارير  3

 10 متأخرة: 

 سيراليون، السنغال، أفريقيا، جنوب جيبوتي، الجزائر، فاسو، بوركينا إثيوبيا،
 .ناميبيا موريتانيا، كينيا،

تقارير  3أكثر من 

 20:  متأخرة

 غانا، الجابون، الكونغو، الوسطى، إفريقيا جمهورية ،كابو فيردي  ،بوروندي
 العربية الجمهورية موزمبيق، مالي، مدغشقر، ليبيا، ليبيريا، غينيا، جمهورية

 أوغندا تونس، تنزانيا، إيسواتيني، السودان، سيشيل، ،الديمقراطية الصحراوية
 .وزامبيا

 تقريًرا مطلقًالم ترسل 

 :6 
 الصومال وبرينسيبي، تومي ساو بيساو، غينيا االستوائية، غينيا ،القمر جزر

 .السودان وجنوب

 
 التالية (15) عشرة الخمس األطراف الدول فإن مابوتو، بروتوكول من 26 المادة إلى تحديداً  باإلشارة .33

 الكونغو جمهورية الكاميرون، فاسو، بوركينا أنغوال، :وهي اآلن، حتى التقارير بتقديم التزاماتهاب وفت
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 وجنوب وتوغو وغامبيا والسنغال ورواندا وموريتانيا ناميبيا نيجيريا، مالوي، ليسوتو، الديمقراطية،
 .وزيمبابوي أفريقيا

 
 وهي ، (1) طرفًا فقط واحدة دولة أن إال كمباال، اتفاقية على دولة (31) وثالثون إحدى صدقت حين في .34

 التدابير عن اإلبالغ منها تتطلب والتي كمباال، اتفاقية من (4) 14 للمادة اآلن حتى امتثلت الكاميرون،
 .االتفاقية إلنفاذ اتخذت التي وغيرها التشريعية

 
V. ةلجنال اتخذتها التي القرارات 
 

 : التقرير فترة خالل التالية 39ال القرارات اللجنة اعتمدت .35
 

 المعتمدة القرارات ةالدور

 الدورة
 االستثنائية

 السابعة
 والعشرون

27  

i. ؛ بيساو غينيا جمهورية في االنتخابات بعد ما أزمة بشأن قرار 
ii. واألقاليم المواقع حالة بشأن الدراسة مشروع لتقديم النهائي الموعد تمديد بشأن قرار 

 ؛ أفريقيا في المقدسة الطبيعية
iii. في اإلنسان حقوق عن األفارقة المدافعين حالة عن دراسة إعداد إلى الحاجة بشأن قرار 

 ؛ المنفى
iv. ؛ موازيةال تقاريرال إلعداد توجيهية مبادئ وضع إلى الحاجة بشأن قرار 
v. الخاصين الفاعلين بتنظيم الدول التزامات بشأن معايير وضع إلى الحاجة بشأن قرار 

 و ؛ االجتماعية الخدمات تقديم في المشاركين
vi. في القانون إنفاذ مسؤولي قبل من القوة استخدام عن دراسة إعداد إلى الحاجة بشأن قرار 

 .أفريقيا

 الدورة
 العادية

 السادسة

6والستون
6 

i. ؛ المفوضين بين القطرية االختصاصات توزيع بشأن قرار 
ii. ؛ مالي في اإلنسان حقوق وإعمال والسياسي االجتماعي الوضع بشأن قرار 

iii. ؛ 19كوفيد  فترة خالل الكاميرون في اإلنسان حقوق حالة تدهور بشأن قرار 
iv. ؛ زمبابوي جمهورية في اإلنسان حقوق حالة بشأن قرار 
v. ؛ السودان جمهورية في اإلنسان حقوق حالة بشأن قرار 

vi. ؛ كينيا جمهورية في اإلنسان حقوق حالة بشأن قرار 
vii. ؛ أفريقيا في وتمويله للجميع الصحة في الحق عن دراسة إجراء بشأن قرار 
viii. ؛ أخرى استثنائية ظروف وفي الطوارئ حاالت أثناء اإلنسان بحقوق التمسك بشأن قرار 
ix. في القسري االختفاء من األشخاص جميع لحماية التوجيهية المبادئ صياغة بشأن قرار 

 ؛ أفريقيا
x. كوفيدل  الناجحة لالستجابة األساسية الركيزة باعتبارها والشعوب اإلنسان حقوق بشأن قرار 

 ؛ والسياسية االجتماعية آثاره من والتعافي 19
xi. والمشردين اللجوء وطالبي بالالجئين المعني الخاص المقرر والية تجديد بشأن قرار 

 ؛ أفريقيا في والمهاجرين
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xii. قطةون اإلنسان حقوق عن بالمدافعين المعني الخاص المقرر والية تجديد بشأن قرار 
 ؛ أفريقيا في االنتقامية باألعمال البالغالمعنية

xiii. عمل و االحتجاز وظروف بالسجون المعني الخاص المقرر والية تجديد بشأن قرار

 ؛ أفريقيا في الشرطة
xiv. في المعلومات إلى والوصول التعبير بحرية المعني الخاص المقرر تعيين بشأن قرار 

 ؛ أفريقيا
xv. ؛ أفريقيا في المرأة بحقوق المعنية الخاصة المقررة وتعيين والية تجديد بشأن قرار 

xvi. العامل الفريق مهام وتوسيع تشكيل وإعادة الرئيس، وتعيين ،والية تجديد بشأن قرار 
 ؛ أفريقيا في المحلية المجتمعات/األصليين بالسكان المعني

xvii. بعقوبة المعني العامل الفريق تشكيل وإعادة الرئيس وتعيين والية تجديد بشأن قرار 
 ؛ أفريقيا في القسري االختفاء وحاالت التعسفي والقتل القضاء نطاق خارج والقتل اإلعدام

xviii. والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعني العامل الفريق والية تجديد بشأن قرار 
 ؛ وأعضائها رئيسها وتعيين أفريقيا في

xix. ذوي واألشخاص السن كبار بحقوق المعنية العمل مجموعة والية تجديد بشأن قرار 
 ؛ وأعضائها رئيسها وتعيين أفريقيا في اإلعاقة

xx. االستخراجية بالصناعات المعني العامل الفريق تشكيل وإعادة والية تجديد بشأن قرار 
 ؛ أفريقيا في اإلنسان حقوق وانتهاكات والبيئة

xxi. حقوق بحماية المعنية اللجنة تشكيل وإعادة الرئيس، وتعيين ،والية تجديد بشأن قرار 
 والمتأثرينإلصابة اوالمعرضينللخطر البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص
 ؛ البشرية المناعة نقص بفيروس

xxii. ؛ أفريقيا في التعذيب منع لجنةل آخرين أعضاء وتعيين الرئيس والية تجديد بشأن قرار 
xxiii. بالبالغات المعنية العمل مجموعة تشكيل وإعادة الرئيس وتعيين واليةال تجديد بشأن قرار 
 ؛
xxiv. بقضايا المعنية العمل مجموعة تشكيل وإعادة الرئيس وتعيين والية تجديد بشأن قرار 

 ؛ ةلجنال بعمل تتعلق محددة
xxv. شؤونب المعنية  االستشارية اللجنة تشكيل وإعادة الرئيس وتعيين والية تجديد بشأن قرار 

 ؛ والموظفين الميزانية
xxvi. تشكيلها وإعادة القرارات لجنة والية تجديد بشأن قرار. 

 الدورة
 العادية

 السابعة

6والستون
7  

 الدورة & 

  االستثنابة

 الثالثون
30 

i. ؛ والشعوب اإلنسان حقوق مع يتوافق بما أفريقيا في البنادق إسكات إلى الحاجة بشأن قرار 
ii. ؛ أفريقيا في واإلعالميين الصحفيين سالمة بشأن قرار 

iii. ؛ أفريقيا في االحتجاز وظروف السجون بشأن قرار 

iv. ؛ التعذيب في المستخدمة األدوات وتجارة وتصدير وإنتاج استخدام حظر بشأن قرار 

v. في 19- كوفيد جائحة مكافحة في والمهاجرين اللجوء وطالبي الالجئين حماية بشأن قرار 

 ؛ إفريقيا

vi. حقوق عن بالمدافعين المعني الخاص المقرر مهامل الدعم فريق والية تجديد بشأن قرار 

 الفعال التنفيذ ورصد تعزيز أجل من أفريقيا في قاميةاالنت باألعمال المعني والمنسق اإلنسان

 ؛ أفريقيا في والتجمع الجمعيات تكوين بحرية المتعلقة التوجيهية للمبادئ
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vii. االتحادية. الديمقراطية إثيوبيا جمهورية في الوضع بشأن قرار 

 
VI. ةلجناالمطروحة أمام  اإلنسان حقوق بالغات / شكاوى 

 
 اتالبالغ

 
 وفحص بتلقي األفريقي الميثاق بموجب التحديد وجه على مكلفة الحمائية، صالحياتها ضمن، اللجنة إن .36

 .اإلنسان لحقوق المزعومة االنتهاكات بشأن إليها المقدمة (الشكاوى) البالغات
 

 النظر تم ،بالتقرير المشمولة الفترة بداية في اللجنة أمام معلقة بالًغا (242) وأربعين واثنين مائتين بين من .37
  :المذكورة الفترة خاللالبالغات التالية  في

 

 ات بالغال ةالدور
الدورة 

االستثنائية    

سابعة ال

 والعشرون 

 -8     قبول رفعها إلى اللجنةالشكاوى الم
 

 (6)قيد النظر

حقوق اإلنسان والتنمية في يمثلها معهد )ندايسابا علي أحمد بريجية   - 713/19البالغ .1

 .روانداضد جمهورية  (أفريقيا
 مارتن فايولو ماديدي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ؛  - 721/19البالغ  .2
 جمعية مالي لألخوة والتقدم ضد جمهورية مالي- 730/19البالغ  .3
ضد ( يمثلهم جون جيري إيمانويل)الدو جيمس بول وأيوم دادا وآخرون   - 736/20البالغ .4

 جمهورية جنوب السودان ؛
ضد  نجيندام( نشانكو يمثلها) سارل مينيس والسيدة إيتومان أديلي هيلينال  20/739 – البالغ .5

 ؛ جمهورية الكاميرون
 .كاميرونال ضد توكام داكو ديفيد ج  - 740/20البالغ .6
 

 (1)  - تدابير مؤقتة اتخاذطلب قيد النظر مع 

ضد جمهورية ( يغرييمثله حكيم ش)أشيل بينوا زوغو أنديال  السيد   - 738/20البالغ .1

 .الكاميرون
 

 (1)  - النظر فيها غير مقبول
 .دوروس غاسبري ضد جنوب إفريقيا  - 732/19البالغ .1

 
 33  -ية قبولمال
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 (3) -ة مقبول
  ماسوفا وآخرون ضد ليسوتو؛ سيناتي  - 480/14البالغ  .1
 مركز القانون المجتمعي وثالثة آخرين ضد جمهورية نيجيريا االتحادية؛  - 564/15البالغ  .2
 .جوفينال هابياريمانا ضد بوروندي أسرة الفقيد  - 607/16البالغ  .3
 

 (30) ةغير مقبول
،  513/15،  504/14،  14 / 498-490،  14 / 488-486،  14 / 484-481ات بالغال .1

523/15  ،526/15  ،528/15  ،530/15 - 533/15  ،536/15 - 538/15  ،

 .بيتر أوديور نغوج ضد جمهورية كينيا  :570/15
 

   1  - السحب
 اإلفالت عن العقوبةجمعيات مناهضة  منظمة همثل)تأميتي -أوجين أتيغان  - 463/14 بالغال .1

 .ضد جمهورية توغو( في توغو
 
 1 -مراجعة لا

 .ضد إثيوبيا المساواة اآلنمنظمة   - 341/07البالغ رقم  .1
 

 3 -ة وضوعيالمبشأن األسس قرارات  اعتماد
الكونغولي لحقوق  صداإلنسان والتنمية في أفريقيا والمرمعهد حقوق   - 398/11ات بالغال .1

 ضد جمهورية الكونغو ؛ اإلنسان
 جمعية المحامين في سوازيالند ضد مملكة سوازيالند ؛  - 406/11 بالغال .2
 .غابرييل شومبا وآخرون ضد جمهورية زيمبابوي  - 430/12 بالغال .3

 
الدورة العادية 

السادس 

 66والستون 

 (6) -قبولة رفعها إلى اللجنة الشكاوى الم
 

 (4) قيد النظر
ضد جمهورية جنوب  (يمثلها شادراك تيبيلي)تيفونيليني إدموند لوبيسي   - 745/20 بالغال .1

 إفريقيا ؛
 .دورا ناماسيكو ليكوكيال ضد جمهورية زامبيا  - 731/19البالغ  .2
ضد جمهورية  (جوبيمثله المحامي كالفن )كريستيان باتريشي تاناسا   - 741/20 غالبال .3

 الغابون ؛
 .الغابون ضد (يمثله المحامي كالفن جوبجوستين ندونداغوي    - 744/20البالغ  .4
 

 (1) تدابير مؤقتة اتخاذطلب قيد النظر مع 
 .ضد مصر (تمثلها داليا لطفي)هدى عبد المنعم   - 743/20البالغ  .5
 

 (1) النظر فيها غير مقبول



EX.CL/1259(XXXVIII) 
Page 11  

 

 

يمثلهم محامو حرية )آخرون  15 و  ةاألفريقي التعبير حرية تبادلمنظمة   - 742/20البالغ  .6

 .آخرون  27ضد الجزائر و  (التعبير
 
 6 - يةقبولمال
 

 (2) ةمقبول
يمثلهم السيد جون جونز كيو )عبد هللا محمود محمد حجازي وآخرون   - 581/15البالغ  .1

 ضد ليبيا ؛ (ياسي، والسيدة ميليندا تايلور، والسيدة سارة بافاضل والسيد جوشوا بيش
في قضية بسيلي لوتوتوال بالحق المدني المدعيات ، نساء ليكي ليسولي ،  - 655/17البالغ  .2

الملقب بالعقيد تومس وآخرون ) تمثلهم منظمة العمل  لمكافحة اإلفالت من العقوبة ومن أجل 

 .حقوق اإلنسان( ضد جمهورية كونغو الديموقراطية
 

 (2) ةغير مقبول
ضد جمهورية ( يمثله ديف هورنام)جاك جوناثان بنجامين فيراسامي   - 462/13البالغ  .1

 موريشيوس ؛
يمثلها الدكتور إيكولو موندي )الجمعية األفريقية الستشارات البترول   - 628/16البالغ  .2

 .ضد الكاميرون (ألكسندر
 

 (1) جديدتقرير تقديم 
 .موريشيوس ضد هورنام ديفيندراناث - 459/13 البالغ .1
 

 (1)مؤجل 
كينيدي لحقوق  .يمثله روبرت ف)مشروع حقوق اإلنسان اإلثيوبي  -16 / 599البالغ  .1

 ضد جمهورية إثيوبيا الديمقراطية معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريفيااإلنسان و 

 .الفيدرالية
 

 2 - حول األسس الموضوعيةقرارات  اعتماد
 .الشرقاوي ضد جمهورية مصر  - 396/11البالغ  .1
 .جورج إيانيوري كاجيكابي وآخرون ضد جمهورية مصر العربية  - 344/07البالغ  .2
 

الدورة 

التاسعة 

والعشرون 

 غير العادية

 1- النظر فيه غير مقبول
 

 ضد (أوموتوسو تيموثي القس عن نيابة) انترناشيونال دومينيون جيسوس - 737/19 البالغ .1
  إفريقيا جنوب

 
  6- (االقتضاء حسب) التنفيذ متابعة أو لمعالجةستمرار اال اتتوجيه ميقدت
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 إريتريا دولة ضد جيبوتي جمهورية - 478/14 البالغ .1
 الكاميرون ضد وآخر أسونغو جينغوا جانواريوس - 701/18 البالغ .2
 غلوبل كونسرن كاميرون ضد الكاميرون متظمة – 722/19 البالغ .3
 الكاميرون ضد جينيفيف ومبيانك - 389/10 البالغ .4
(  إفريقيا في اإلنسان حقوقل نيمحامرابطة اليمثلهم) يهوه شهود من ثالثة - 716/19 البالغ .5

 إريتريا دولة دضد 
 الدولي والقانون المقارن القانون مركز يمثلهم) ماو غابات مجمع سكان  - 735/19البالغ .6

 كينيا جمهورية ضد (أفريقيا في والتنمية اإلنسان حقوق ومعهد
الدورة العادية 

 67رقم 
 14 – يةقبولمال
 

 (5) ةمقبول
 ضد جمهورية الكونغو جمعية حقوف اإلنسان والسجون – 417/12. البالغ 1
 منظمة األمم المتحدة للبراءات ضد جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية - 676/17. البالغ 2
مركز تعزيز حقوق اإلنسان الدكتورة ميرارا غودينا )تمثلها  - 677/17البالغ  - 3

 ( ضد جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحاديةوالديموقراطية
 إرنست آشا وآخرون ضد جمهورية الكاميرون - 678/17. البالغ 4
برهان أبريه كيدان )يمثله سولومون ويلديكيرستوس والجمعية القانونية  - 704/18البالغ  - 5

 اإلريترية( ضد دولة إريتريا
 

 ات مشتركة(بالغ 7) ةبولغير مق
،  517/15،  514/15،  509/15،  458/13،  534/15 - 519/15 - 438/12 بالغاتال - 1

 بيتر أوديور نغوج ضد جمهورية كينيا: 522/15،  520/15
 

 1 -مراجعة 
األمير سيراكي مامبورو )نيابة عن مجتمع بابيدي ماموني بقيادة  - 609/16البالغ رقم  - 1

 بورو الثالث( ضد جمهورية جنوب إفريقياكغوشي مام
 

 1 - مشطوبة
 
 آخرون ضد جمهورية سيراليون 2مايلز لالستثمارات و  - 623/16 بالغ. ال1
 

 1 -االنسحاب 
الدو جيمس بول وأيوم دادا وآخرون )يمثلهم جون جيري إيمانويل( ضد  - 736/20. االتصال 1

 جمهورية جنوب السودان
 

 2 -المستمرة توجيه للمعالجة تقديم 
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جمهورية  ضدموريس كامتو والحركة من أجل نهضة الكاميرون : 718/19 بالغ. ال1

 الكاميرون
قارن والقانون الدولي سكان مجمع غابات ماو )يمثلهم مركز القانون الم: 735/19 بالغال - 2

 ومعهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا( ضد جمهورية كينيا
 

 3- ةمؤجل
انندا( نيابة عن عائلة بهاكو) يونيبروبالمجموعة الدولية لحقوق األقليات و ا - 399/11البالغ  - 1

 ضد جمهورية بوروندي
اإلثيوبي )يمثله روبرت ف. كينيدي لحقوق اإلنسان  مشروع حقوق اإلنسان - 599/16. البالغ 2

 تحاديةلديمقراطية اال( ضد جمهورية إثيوبيا ااإلنسان والتنمية في أفريقيامعهد حقوق و 
حقوق اإلنسان في أفريقيا( لن يمحامرابطة الثلهم شهود يهوه )يم من ثالثة – 716/19البالغ  -3

 ضد دولة إريتريا
 
1 

ً  )12( عشر اثني  في نظرت قد اللجنة كانت المراجعة، قيد الفترة خالل أنه أعاله الجدول من تبين .38  بالغا

 (10) ةعشر وأعلنت ؛ )2( مؤقتين تدبيرين أصدرتو ؛ )3( ثالثة في النظر قبول عدم قررت ؛ للجنة

 ؛ )5( لخمسة يةالموضوع األسس بشأن قرارا وأصدرت ؛ مقبولة غير (39) وثالثون تسعةو مقبولة

 محاكمة وجود عدمل (1) احدو شطب تروقر ؛ للمراجعة اثنين (2) و لالنسحاب (2) اثنين في ونظرت

 األمانة إلى توجيهات يًضاأ وقدمت (4) أربعة بتأجيل وقامت ؛ )1( واحد عن جديدا تقريًرا وتلقت جادة

  .التنفيذ متابعة ذلك في بما مختلفة، مراحل في بالغات (8) ستة بشأن

 
 بتقرير رفقأ .اللجنة أمام امعلق ابالغ (195) وتسعون وخمسة ائة هناك التاريخ، هذا حتىو سبق مال الحقا .39

 .2المعلقة اتبالغال لجميع والدولي الجغرافي التوزيع يوضح جدول هذا النشاط
 

VII. منتسبوال المراقب ةصف على الحصول طلبات 
 

 مجال يف العاملة الحكومية غير للمنظمات المراقب صفة على والحفاظ منح بمعايير الخاص للقرار وفقًا .40
 السابعةو والستين السادسة العاديتين دورتيها خالل اللجنة أرجأت ،إفريقيا في والشعوب اإلنسان حقوق
 حكومية، غير منظمات (5) خمس مجموعه مال المراقبصفة  ومنحت ، (2) طلبين في النظر والستين
 نهاية في ب،مراق بصفة تتمتع التي الحكومية غير للمنظمات اإلجمالي العدد يصل وبذلك التالي، النحو على
 :(528) وعشرين وثمانية خمسمائة إلى بالتقرير، المشمولة الفترة

 

 ةالدور طلبال حالة الحكومية غير المنظمة اسم 

 حقوق عن للمدافعين الوطني االئتالف .1
 أوغندا ، اإلنسان

 66ال الدورة العادية مؤجل

                                                 
1 

 II الملحق  2
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 حقوق حول والتكوين التوثيق مركز .2
 (CDFDH) اإلنسان

 66ال الدورة العادية مراقبال صفة منح تم

 بالحقوق والتوعية التثقيف مركز .3
(CREAW) 

 66ال الدورة العادية مراقبال صفة منح تم

  67 ال  الدورة العادية مؤجل الدولي الصحافة معهد .4

 67 ال الدورة العادية مراقبال صفة منح تم األفريقي البيولوجي التنوع شبكة .5

 67 ال الدورة العادية مراقبال صفة منح تم تنزانيا في اإلعالم مجلس .6

 67 ال الدورة العادية مراقبال صفة منح تم اإلنسان وحقوق والتنمية للسالم ماعت .7

 
 اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة إلى االنتساب صفة والستين السابعة العادية الدورة خاللأيضا  اللجنة منحت .41

 اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسات االنتساب صفة منح لقرار وفقًا ،كابو فيردي في والمواطنة
 لحقوق الوطنية للمؤسسات اإلجمالي العدد يرتفع وبذلك. إفريقيا في المتخصصة اإلنسان حقوق ومؤسسات

 .(30) ثالثين إلى للجنة منتسبةال صفة لها التي المتخصصة والمؤسسات اإلنسان
 

VIII. العاجل نداءال وخطابات مؤقتة تدابير اتخاذ وطلبات ة،لجنال لقرارات الدول امتثال 
 

 العاجل النداء وخطابات المؤقتة التدابير وطلبات اللجنة لقرارات األطراف الدول امتثال مستوى يزال ال .42
 :التالية المعلومات من يتضح كما منخفًضا،

 
 البالغات بشأن قرارات  

 
 قراراتها بتنفيذ يتعلق فيما األطراف الدول من معلومات أي اللجنة تتلق لم بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .43

 426/12 البالغ في ذلك، ومع . 2020 لعام إجراءاتها قواعد من 125 للمادة وفقًا البالغات، بشأن النهائية
 ضد (اإلعالم لوسائل القانوني الدفاع مبادرة همامثلت) موكاكيبيبي نكوسي و سايدتي -آجنيس أويمانا - 

 لتنفيذ إجراء أي تخذت لم عليها المدعى الدولة أن إلى تشير المشتكي، من معلومات اللجنة تلقت رواندا،
 .القرار

 
 المؤقتة التدابير طلبات 

 
 المؤقتة بالتدابير المتعلقين (2) الطلبين على رد أي اللجنة تتلق لم بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .44

 - 738/20 رقم بالغال في أي أعاله، إليه المشار النحو على بالتقرير، المشمولة الفترة خالل الصادرين
 المنعم عبد هدى - 743/20 والبالغ الكاميرون ضد( يغرييمثله حكيم ش)أشيل بينوا زوغو أنديال  السيد

 .مصر ضد (لطفي داليا تمثلها)
 
 العاجل والنداء القلق ترساال   
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 األطراف الدول إلى عاجل ونداء قلق رسالة (29) وعشرين تسعة إرسال تم بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .45
  .اإلنسان حقوق بانتهاكات تتعلق مختلفة ادعاءات بشأن

 

 تاريخ لةالدو
 الرسالة

 الطرف الدولة رد عاجل نداء رسالة تطلبت التي القضية

 جمهورية
 الكونغو

 الديمقراطية
 

 يناير 27 
2020 

 

 في معتقال )17( عشر سبعة وفاة بشأن مشترك عاجل نداء
 بسجن المعروف كينشاسا في والتأهيل اإلصالح مركز
 نقص بسبب ،2020 العام بداية منذ المركزي ماكاال

 .أشهر )3( ثالثة لمدة الغذائية اإلمدادات

الدولة لم ترد 

 .بعد
 

 جمهورية
 الكاميرون

 مارس 02 
2020 

 التعسفي االحتجاز بشأن مشتركة عاجل نداء رسالة
 سجن في ، 2017 نوفمبر 13 منذ كلينتون ألونغافاك
 . الكاميرون من الغربية الجنوبية المنطقة في مامفي، مامفي،

الدولة لم ترد 

 .بعد

جمهورية مصر 

 العربية
مارس   27

2020 

بخصوص اعتقال السيد محمد اليماني،  عاجل نداءخطاب 

الصحفي المستقل الذي يعمل في جمهورية مصر العربية 

أنه رهن االعتقال  يقالواحتجازه المطول قبل المحاكمة، و

 .2019ديسمبر   08منذ 

الدولة لم ترد 

 .بعد

جمهورية إثيوبيا 

الديمقراطية 

 االتحادية

مارس   27

2020 

بشأن اختطاف ما ال يقل عن ثمانية عشر  عاجل نداءخطاب 

طالبًا جامعيًا من جامعة ديمبي دولو، جنوب غرب   (18)

 .2019إثيوبيا في ديسمبر 

الدولة لم ترد 

 .بعد

أبريل   13 جمهورية أوغندا

2020 

رسالة قلق بشأن مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

السيئة التي ارتكبها موظفو إنفاذ القانون ضد سكان أوغندا، 

وحظر التجول بسبب فيروس  اإلغالقبزعم انتهاك قواعد 

 .كورونا

الدولة لم ترد 

 .بعد

جمهورية 

 موزمبيق
 أبريل  30

2020 

بشأن االختفاء القسري للسيد إبرايمو أبو مشتركة نداء رسالة 

ية في حلمباروكو، صحفي إذاعي مجتمعي في إذاعة بالما الم

  .موزامبيق

الدولة لم ترد 

 .بعد

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 مايو 05 

2020 

خطاب نداء مشترك بشأن تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها 

 .19 -أثناء جائحة كوفيد
ترد الدولة لم 

 .بعد

 جمهورية
 بوتسوانا

 مايو 07 
2020 

 والسيد مابليتسا سيبيلو موابي السيد إعدام بشأن قلق رسالة
 .بويكانيو تشيد ماتشيديسو

الدولة لم ترد 

 .بعد

 جمهورية
 أفريقيا جنوب

 مايو 12 
2020 

 قوات قبل من اإلغالق تدابير إنفاذ بشأن عاجل نداء رسالة
 والمصاعب اإلغالق، أثناء والفتيات النساء وحماية األمن،

 مواطني من كبيًرا عددًا تواجه التي واالقتصادية االجتماعية
 ذلك في بما الضعيفة الفئات حقوق وحماية إفريقيا جنوب

 تدابير سياق في والمهاجرين اللجوء وطالبي الالجئين
 .بها المعمول اإلغالق

الدولة لم ترد 

 .بعد
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 جمهورية
 الكونغو

 الديمقراطية

 مايو 14 
2020 

 محكمة عن الصادر الحكم بشأن عاجلة مناشدة رسالة
 الباتوا مجتمع من أفراد ثمانية على العسكرية بوكافو

 إقليم في ميتي، تجمع في ،مويانغا قرية في األصليين
  .كاباري

الدولة لم ترد 

 .بعد

جمهورية 

 السودان
مايو   18

2020 

الفصل التعسفي المزعوم بخصوص رسالة قلق مشتركة 

للموظفين في الخدمة المدنية القومية في السودان على أساس 

 .التحالف المتصور مع النظام السابق

الدولة لم ترد 

 .بعد

 جمهورية
 سيراليون

 يونيو 02 
2020 

 

 وقعت شغب أعمال على ردًا العاجل للنداء مشتركة رسالة
 فيروس تفشي أثناء فريتاون في الذكور إصالحية مركز في

 من )2( واثنين نزالء )5( خمسة وفاة إلى أدى مما كورونا،
 .السجن حراس

الدولة لم ترد 

 .بعد
 

 جمهورية
 إريتريا

 يونيو 12 
2020 

 رئيس ي،كأفور إسياس السيد فخامة إلى مناشدة رسالة
 سكانل المزعومة الحرجة الحالة بشأن إريتريا، جمهورية

 كوفيد بوباء يتعلق فيما إريتريا، جمهورية دانكاليا، في عفار

19. 

أكتوبر   6في 

ت رد،  2020

حكومة إريتريا 

خطاب إلى 

، مناشدةال

وطعنت بشكل 

أساسي في 

 .االدعاءات
وأشارت 

الحكومة إلى أن 

جميع القيود 

المفروضة 

الحتواء الفيروس 

أصابت جميع 

األفراد 

والمجتمعات في 

إريتريا دون 

 .استثناء
 جمهورية

 جيبوتي
 يوليو 06 

2020 

 علي فؤاد أول المالزم احتجاز ظروف بشأن مناشدة رسالة
 المتهمو جيبوتي، في غابود سجن في المحتجز يوسف

 تقارير مع صلة، ذات أخرى وجرائم الفتنة على بالتحريض
 إنسانية وال قاسية الحالية احتجازه ظروف أن إلى تشير

 .تتدهور يةصحال هظروف وأن ومهينة،

 الدولة لم ترد

 .بعد

 12  كينيا جمهورية

 أغسطس
2020 

الدولة لم ترد  .البالد في الضعيفة الفئات إخالء بشأن مشترك نداء خطاب

 .بعد
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 الجمهورية
 الجزائرية

 الديمقراطية
 الشعبية

 26 

 أغسطس
2020 

 الجزائرية الجمهورية رئيس فخامة إلى مناشدة رسالة
 بتهمة دراريني خالد السيد إدانة بشأن الشعبية الديمقراطية
 بالوحدة واإلضرار المسلح غير التجمع على التحريض
 .الوطنية

الدولة لم ترد 

 .بعد

 جمهورية
 االتحادية نيجيريا

 سبتمبر 14 
2020 

 حكم بخصوص نيجيريا رئيس إلى عاجل نداء رسالة
 .أمينو شريف يحيى المطرب بحق االستئناف عمليةو اإلعدام

الدولة لم ترد 

 .بعد

جمهورية 

الكونغو 

 الديمقراطية

سبتمبر   30

2020 

خطاب مشترك للنداء العاجل بشأن الوضع في سجن بوينا 

المركزي، ال سيما نقص الغذاء وسوء التغذية، مما أدى إلى 

نزالء   (4)أربعةإضافة إللى أن من النزالء   (2)وفاة اثنين

 .آخرين كانوا في حالة حرجة

الدولة لم ترد 

 .بعد

جمهورية 

 موزمبيق
سبتمبر   30

2020 

رسالة مشتركة للنداء العاجل بشأن انتهاكات حرية التعبير 

فة يهجوم على مكاتب دار صحالفي موزمبيق، بما في ذلك، 

، في  2020أغسطس   23، في قموزمبيكانال دي تسمى 

 .مدينة مابوتو

الدولة لم ترد 

 .بعد

أكتوبر   07 جمهورية تشاد

2020 

رسالة مناشدة إلى فخامة رئيس جمهورية تشاد، بشأن 

، إلبطاء  2020يوليو   22اإلجراء الذي اتخذته الحكومة في 

سرعة اإلنترنت في جمهورية تشاد، بقصد وقف نشر 

باإلضافة إلى . الرسائل التي تحرض على الكراهية واالنقسام

ذلك، أشارت التقارير الواردة إلى أنه تم حظر الوصول إلى 

 .في ذلك الوقت  "WhatsApp"نصة المراسلة م

الدولة لم ترد 

 .بعد

جمهورية 

 زيمبابوي
أكتوبر   15

2020 

رسالة مناشدة إلى فخامة رئيس جمهورية زيمبابوي بشأن 

اعتقال واحتجاز السيد هوبويل تشينونو، الصحفي 

 .االستقصائي المستقل الذي يعمل في زيمبابوي

الدولة لم ترد 

 .بعد

إثيوبيا جمهورية 

الديمقراطية 

 االتحادية

أكتوبر  20

2020 

رسالة قلق مشتركة بشأن محنة عامالت المنازل اإلثيوبيات 

حثت حكومة  العالقات في لبنان والمملكة العربية السعودية،

إثيوبيا على تنظيم رحالت العودة برعاية الحكومة، بالنظر 

إلى الضعف االقتصادي لعامالت المنازل، من أجل ضمان 

عودتهن بأمان؛ واتخاذ التدابير الالزمة لضمان االندماج 

االجتماعي واالقتصادي السلس لعامالت المنازل عند 

 .عودتهن

الدولة لم ترد 

 .بعد

أكتوبر   20 جمهورية غامبيا

2020 

خطاب مناشدة إلى فخامة رئيس جمهورية غامبيا ردًا على 

بر سبتم  22رفض الجمعية الوطنية لمشروع الدستور في 

2020.  

الدولة لم ترد 

 .بعد

جمهورية 

 نيجيريا االتحادية
أكتوبر   27

2020 

رسالة مناشدة إلى فخامة رئيس جمهورية نيجيريا االتحادية، 

بشأن هجوم على عدد من دور اإلعالم في الغوس، نيجيريا، 

حراق وا شب، من قبل أفراد مجهولين  2020أكتوبر   21في 

إلى  تودور إعالمية أخرى أدمقر تليفزيون كونتيننتال ب

 .فقدان معدات الوسائط وإلحاق أضرار بالمركبات

الدولة لم ترد 

 .بعد
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جمهورية 

 بوروندي
نوفمبر 2 

2020 

ة سعاداعتقال واحتجاز بشأن  لنداء العاجل لرسالة مشتركة 

 ، الذيالبرلمانفي عضو المستقل الفابيان بانسيريانينو،  السيد

 .، في بوروندي2020 أكتوبر 2 بض عليه في تم القب

الدولة لم ترد 

 .بعد

جمهورية 

 موزمبيق
نوفمبر  2

2020 

يد رسالة مشتركة من النداء العاجل بشأن التقارير التي تف

بإعدام امرأة مجهولة الهوية خارج نطاق القضاء على يد 

، على الطريق  2020القوات الموزمبيقية في سبتمبر 

R698   في مقاطعة كابو  يأواسفي موقع بالقرب من بلدة

لة ها الدوتديلجادو، خالل العملية الواسعة النطاق التي شن

 لطرد المتمردين من أواسي ودياكا

الدولة لم ترد 

 .بعد

جمهورية افريقيا 

 الوسطى
نوفمبر   2

2020 

رسالة نداء عاجل مشتركة إلى فخامة رئيس جمهورية 

 إفريقيا الوسطى، بخصوص أنشطة أربع شركات لتعدين

الذهب في جميع أنحاء مدينة بوزوم ، والتلوث والتدهور 

البيئي ومجموعة انتهاكات حقوق اإلنسان الناتجة عن 

 .عملياتها

الدولة لم ترد 

 .بعد

جمهورية 

 سيراليون
نوفمبر   03

2020 

رسالة مناشدة مشتركة إلى فخامة رئيس جمهورية 

مي المحاسيراليون، ردًا على التقارير الواردة بشأن إيقاف 

ا عن ممارسة مهنة ينجبي مار  س السيد أوغسطين سوري

 28المحاماة، باإلضافة إلى إصدار مذكرة توقيف بتاريخ 
يون، من قبل المحكمة العليا في سيرال هالعتقال 2020أكتوبر 

منتدى  للسلطة القضائية في منشور على ار  ابعد انتقاد السيد م

 .لمحامينل

الدولة لم ترد 

 .بعد

 
 المعني والمنسق اإلنسان حقوق عن بالمدافعين المعني الخاص المقرر أصدر سبق، ما إلى باإلضافة .46

 بالتقرير، المشمولة الفترة خالل نداء عاجل خطاب (48) وأربعين ثمانية أفريقيا في االنتقامية باألعمال
 .3اإلنسان حقوق عن المدافعين حقوق على خاص بشكل التركيز مع
 

 مشمولةال الفترة خالل األطراف الدول إلى نداء /قلق خطاب (77) وسبعين سبعة إرسال تم ،عالمجمو في .47
 .بالتقرير

 
IX. التقدير خطابات 
 

 النحو لىع والحكومات الدول رؤساء إلى تقدير رسائل (6) ست إرسال تم بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .48
 :التالي

 

 تقدير خطاب اصدار الرسالة تاريخ لةالدو

                                                 
 لثالملحق الثا 3
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 جمهورية
 المتحدة تنزانيا

 ديسمبر 02 
2019 

 .توريدس غير األطفال زواج إعالن قرار بشأن تنزانيا إلى مشتركة تقدير رسالة

 جمهورية
 الصومال
  الفيدرالية

 يناير 08 
2020 

 النازحين ةومساعد لحماية األفريقي االتحاد اتفاقية على التصديق بعد تهنئة رسالة
 .إفريقيا في داخليًا

جمهورية 

 السودان
 مايو  08

2020 
 .م ختان اإلناثخطاب تقدير مشترك بشأن اعتماد قانون يجر   

مايو   20 جمهورية تشاد

2020 

لغاء عقوبة رسالة تقدير بشأن الخطوات التي اتخذتها الجمعية الوطنية التشادية إل

 .اإلعدام بالنسبة لجميع جرائم اإلرهاب في تشاد

جمهورية 

 الكونغو
يوليو   01

2020 

ديق رسالة تقدير بخصوص القانون الذي تبناه مجلس الشيوخ والذي يسمح بالتص

ة على البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني

  .الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدامووالسياسية 

جمهورية 

 سيراليون
سبتمبر   28

2020 

ن بإلغاء رسالة تقدير ترحب بالقرار األخير الذي اتخذه برلمان جمهورية سيراليو

بار الكاذبة الذي يجرم التشهير واألخ  1965من قانون النظام العام لعام   5الجزء 

 .واالفتراء المثير للفتنة

 
X. الصحفية البيانات 
 

 قضايا بمختلف تتعلق صحفيًا بيانًا (69) وستين تسعة اللجنة أصدرت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .49
  www.achpr.org.4 :ةجنلل اإللكتروني الموقع على متاحة الصحفية البيانات. اإلنسان حقوق

 
XI. الحقائق وتقصي عزيزالت بعثات  
 

 ذلك ويرجع بالتقرير، المشمولة الفترة خالل الحقائق لتقصي بعثات أو ترويجية بعثات بأي اللجنة تقم لم .50
 .العالمي 19 كوفيد جائحة إلى كبير حد إلى

 
 إلى 06 من الفترة في إجراؤها المقرر من كان الغابون، جمهورية إلى ةبعثب بالقيام اإلذن تلقي تم أنه مع .51

 .19 كوفيد  جائحة بسبب ةبعثال تأجيل تم ،2020 أبريل 09 
 

 ؛2019 سبتمبر في هاالقيام ب المقرر من كان ترويجية ةبعثب زمبابوي جمهورية تأذن ذلك، على عالوة .52
 كان، 2020 نيويو في البعثة عقد ةلجنال اقترحت بينما. جديدة مواعيد على باالتفاق رهنا تأجلت البعثة لكن
  .المستمر الوباء بسبب البعثة تأجيل من أيًضا بد ال

 
 بعثات تقصي الحقائق إلى السودان وليبيا 

 

                                                 
 رابعالملحق ال 4

http://www.achpr.org/
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 PSC وهي األفريقي، االتحاد عن الصادرة واألمن السلم مجلس بيانات في الواردة بالطلبات يتعلق فيما .53
/ PR / COMM (DCCCXLIV) و السودان في الوضع بشأن 2019 يونيو 6 في المعتمدة PSC 

/ MIN / COMM. (DCCCLVII)  بينما ليبيا، في الوضع بشأن 2019 يوليو 05 في المعتمدة 
 تقصي بعثات بشأن التالية الخطوات حول األفريقي االتحاد مفوضية من إضافية معلومات ةلجنال تنتظر
 جائحة بسبب بالتقرير المشمولة الفترة خالل البعثات إجراء الممكن من يكن لم، وليبيا السودان إلى الحقائق

  .19 كوفيد
 
 
 

تحت سيطرة التي هي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أو الصحراء الغربية  أرضبعثة إلى 

 المملكة المغربية 
 

  ،للجنة واألربعين الثالث النشاط تقرير بشأن EX.CL/995 (XXII) مقرره في ، التنفيذي المجلس دعا .54
 الصحراوية العربية الجمهورية أراضي إلى ةلجنال مهمة تسهيل أجل من حوار بدء إلى المغرب

 رسالة ةلجنال رئيس أرسل ، 2018فبراير في .المغرب سيطرة تحت الصحراء الغربية أو الديمقراطية،
 إجراء الممكن من يكن لم الموضوع، حول المغرب من ردا تنتظر ةلجنال كانت ولما .المغرب إلى متابعة
 .19 كوفيد  جائحة بسبب بالتقرير المشمولة الفترة خالل البعثة

 
XII. القارة في اإلنسان حقوق حالة  

 
 الذي EX.CL/Dec.639 (XVIII) التنفيذي المجلس لقرار وفقًا النشاط تقرير في القسم هذا تقديم تم .55

 استخالص على اللجنة عودتتو. القارة في اإلنسان حقوق بوضع ةيالسياس جهزةاأل إحاطة إلى اللجنة يدعو
 المنتسبصفة  ذات اإلنسان لحقوق الوطنية والمؤسسات األطراف الدول مع هاتفاعالت من القسم هذا محتوى

 استكمال مع للجنة، العادية الدورات خالل اللجنة لدى مراقب بصفة تتمتع التي الحكومية غير والمنظمات

 األطراف الدول مختلف في اإلنسان حقوق حالةاللجنة لرصد من كجزء جمعها تمي التي بالمعلومات ذلك
 .دوراتال بين ما فترة خالل

 
 اإليجابية التطورات (أ

 
 خالل لوحظت التيو اإلنسان حقوق مجال في التالية الرئيسية اإليجابية التطورات التقدير مع اللجنة تالحظ .56

 :بالتقرير المشمولة الفترة
 

i. ؛ 2019 ديسمبر 02 في وموزامبيق 2019 نوفمبر 26 في كمباال اتفاقية على الصومال تصديق 
ii. 2019 نوفمبر 19 في ومكافحته الفساد من للوقاية األفريقي االتحاد اتفاقية على تونس تصديق. 

iii. الهادف والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي للعهد الثاني االختياري البروتوكول على التصديق 
 ؛ 2019 أكتوبر 02 في أنغوال قبل من اإلعدام عقوبة إلغاء إلى
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iv.  ومجلس الوزراء في جمهورية السودان على التصديق على اتفاقية األمم المتحدة موافقة المجلس السيادي

( UNCATلمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )

 ( ؛ICPPED) القسري االختفاء واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من
v. اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق بشأن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق بروتوكول على التوقيع 

 يونيو  01 في ومالي ، 2020فبراير 5 في والكاميرون ، 2020يونيو 17 في أنغوال قبل من أفريقيا في
 ؛ 2020

vi. ؛ 2020 أبريل في اإلرهابية األعمال على اإلعدام عقوبة يلغي تشاد في قانون إصدار 
vii. ؛ 2020 أبريل 29 في األنثوية التناسلية األعضاء تشويه يجرم السودان في قانون اعتماد  

viii. 29 في يالغابون الشيوخ مجلس تصويت بعد الغابون في المثلية الجنسية العالقات تجريم إلغاء 
 ؛ ذلك بعد الرئيس يهعل وافق والذي ، 2020يونيو

ix. الديمقراطية الكونغو لجمهورية الوطنية الجمعية قبل من األصليين السكان حماية قانون مشروع اعتماد 
 فيليكس الرئيس فخامة قبل من 2020 يونيو 30 في الصادر المرسوم إلى باإلضافة ، 2020يونيو في

 ؛ باإلعدام عليهم المحكوم األفراد عن والتخفيف العفو بمنح تشيكيدي
x. االختياري البروتوكول على بالتصديق يصرح الكونغو جمهورية في الشيوخ مجلس قبل من قانون اعتماد 

 يونيو  18 في اإلعدام عقوبة إلغاء إلى الهادف والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي للعهد الثاني
  ؛ 2020

xi. ؛ النيجر في التعذيب ميجرتي قانون اعتماد 
xii. والتشهير الكاذبة واألخبار التشهير يجرم الذي ، 1965لعام العام النظام قانون من 5 الجزء إلغاء 

  ؛ 2020 يوليو 23 في سيراليون برلمان قبل من الفتنة، على بالتحريض
xiii. ؛ مالوي في للسلطة السلمي االنتقال إلى باإلضافة بنجاح، االنتخابات إجراء 

xiv. لمجموعة ل التابعة العدل محكمة قرار عقب ، 2019ديسمبر منذ سيراليون اتخذتها التي اإليجابية الخطوات

 جمهورية ضد المرأة ضد العنف واالستغالل في المجتمع منظمة قضية في أفريقيااالقتصادية لدول غرب 
 وتنتهك تمييزية كانت بالمدرسة االلتحاق من الحوامل الفتيات حظر سياسة بأن قضت والتي سيراليون،

 ؛ القانون أمام والمساواة التمييزعدم و التعليم في الحق
xv. المرصد إنشاء إلى باإلضافة ، 2020 يوليو 07 بتاريخ هموتهريب بالبشر االتجار بشأن قانون اعتماد 

 ؛ 2020 يوليو 31 في الموريتانية اإلسالمية الجمهورية قبل من والفتاة المرأة لحقوق الوطني
xvi. عقوبة إلغاء مع ،السودان في الجنسي والشذوذ الردة ذلك في بما الجرائم، بعض في اإلعدام عقوبة إلغاء 

 ؛ البلد هذا في عاًما 70 عن أعمارهم تزيد الذين واألشخاص لألطفال أيًضا اإلعدام
xvii. الكونغو جمهورية في األقزام األصليين السكان بحقوق المتعلقة العامة المبادئ قانون مشروع 

 والقضائية اإلدارية والسياسات اإلنسان بحقوق المعنية الثالثية اللجنة تدرسه الذي الديمقراطية،
 ؛ البرلمان في والثقافية واالجتماعية

xviii. وقف اتفاق توقيع مع البالد في السالم عملية وبدء ليبيا في ةالرئيسي لقتاللجبهة ا طريق المسدودال 
  ؛ السالم أجل من السياسية المفاوضات وعقد الماضي الشهر النزاع أطراف قبل من النار إطالق

xix. في النزاعات إلنهاء السالم اتفاقيات توقيع وأبرزه السودان، في االنتقالية المرحلة في المحرز التقدم 
 و ؛ األزرق والنيل كردفان وجنوب دارفور

xx. حزب إلى طويلة لفترة البالد قاد الذي الحاكم الحزب من سيشيل في للسلطة الديمقراطي االنتقال 
 .ونزيهة حرة انتخابات بعد المعارضة

 



EX.CL/1259(XXXVIII) 
Page 22  

 

 

 19كوفيد  جائحة سياق في اإلنسان حقوق حالة
 

xxi. ؛ 2020 أبريل في الجزائر في الكراهية وخطاب التمييز مكافحة قانون اعتماد 
xxii. ؛ 2020 يونيو 14 في الرواندي الوزراء مجلس قبل من االجتماعية الحماية سياسة اعتماد 

xxiii. معرضةال األخرى االحتجاز وأماكن السجون اكتظاظ لتخفيف األطراف الدول تتخذها التي اإلجراءات 
 و ؛ كورونا فيروس انتشار مخاطر من للحد العدوى لخطر

xxiv. بما ، 19كوفيد  جائحة سياق في نساناإل حقوق لدعم األطراف الدول من عدد هااتخذ إيجابية خطوات 
متعلقة بالصحة  وتدابيرأخرى جيدة، صحية رعاية إلى الوصول لضمان إضافية استثمارات :ذلك في

 ؛ الضعيفة للفئات والغذائية االقتصادية المساعدة تقديم ؛ الصحة في الحق مع يتماشى بما، العمومية
 وتوفير الكهرباء، لفواتير المؤقت والتخفيض المالية، المساعدة ؛ والمعززة المجانية المياه إمدادات
 .للحياة المنقذة االجتماعية الحماية لتوسيع المخصصة التدابير من وغيرها للمشردين، المأوى

 
 قلقال مجاالت (ب

 
  :بالتقرير المشمولة الفترة خالل لوحظت التي التالية اإلنسان حقوق تحديات بقلق اللجنة تالحظ .57
 

i. كبار حقوق بشأن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق بروتوكول على التصديق معدل انخفاض 
 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق روتوكولبو (السن كبار حقوق بروتوكول) أفريقيا في السن
 يعيقمما  ،(اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق بروتوكول) أفريقيا في اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق بشأن

 ؛ التنفيذ حيز دخولها
ii. أطراف دول (6) ست مع األفريقي، الميثاق من 62 للمادة انتهاك في ةلجنال إلى دورية تقارير تقديم عدم 

 ؛ واحدًا تقريًرا تقدم لم
iii. الذي 2020 لعام (3 رقم) المتنوعة التعديالت قانون) المكتوبة بالقوانين المتعلق القانون مشروع إقرار 

 التنزانيين المواطنين مطالبة خالل من العامة المصلحة دعاوى إلغاء إلى أمور، جملة في يسعى،
 ذلك على أثر قد" منه المشكو اإلجراء أن كيف بإثبات المدني المجتمع ومنظمات اآلخرين واألشخاص
 "شخصيا؛ الشخص

iv. إلى أدى مما نيجيريا، في والية (22) وعشرين اثنتين في األشخاص ضد العنف قانون دمج في اإلخفاق 
 ؛ الواليات هذه في والجنساني الجنسي العنف من الحماية تضمن محددة قوانين وجود عدم

v. إلى خاصة إشارة مع ،وتشاد والنيجر فاسو وبوركينا نيجيريا في وتصعيده اإلرهاب، تهديد استمرار 
 األبرياء المدنيين ضد اإلرهابية حرام بوكو جماعة تشنها التي المستمرة والخطيرة المتعددة الهجمات

 ذلك في بما تشاد، بحيرة منطقة في الجنود، وكذلك (اإلنسانية المساعدة مجال في العاملون فيهم بمن)
 ولوجستيات الجيش، معدات على والهجمات االنتحارية والتفجيرات واالختطاف الوحشية القتل عمليات

 ؛ أخرى أمور بين من
vi. قارير عن أعمال إرهابية وتطرف عنيف وتهديدات بضم المقاطعة الشمالية من قبل متشددين إسالميين ت

 في موزمبيق ؛
vii. وتدمير األرواح في خسائر إلى أدت والتي وإثيوبيا، مالي ذلك في بما القارة، في االضطرابات حاالت 

  ؛ للممتلكات
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viii. على العشوائية الهجمات تكثيف عن تقارير ذلك في بما ليبيا، في اإلنسان وحقوق األمني الوضع تدهور 
 المنازل وتضررت المدنيين من العديد ق تل أو أصيب حيث طرابلس، الليبية العاصمة في المدنية المناطق
 ؛ األخرى التحتية والبنية

ix. في 2019 عام في إعدام عملية (57) وخمسين سبعة تسجيل تم حيث اإلعدام، عقوبة تطبيق استمرار 
 ؛ إفريقيا في البلدان من عدد

x. حقوق عن للمدافعين التعسفيين واالحتجاز واالعتقال والترهيب القضائية للمضايقة المنهجي النمط 
 ؛ أفريقيا في البلدان من العديد في اإلنسان

xi. 2020تشرين األول /أكتوبر 28في  حكم اإلعدام الصادر عن محكمة باماكو لمكافحة اإلرهاب في مالي 

في باماكو في فندق راديسون  2015في عام مرتكبة ضد ثالثة جهاديين حوكموا بسبب الهجمات المميتة ال

 بلو وفي تيراس ؛
xii. ؛ إفريقيا شرق في العيش وسبل المحاصيل يهدد الذي الجراد انتشار 
xiii. األبيض البحر في األخيرة األشهر في األرواح من العديد وفقدان األفارقة المهاجرين أوضاع تدهور 

 ؛ والمهاجرين اللجوء لطالبي القسرية واإلعادة الطرد إلى باإلضافة ،المتوسط
xiv.  وضع المهاجرين األفارقة في دول الشرق األوسط، الذين يعانون من انتهاكات متعددة لحقوق اإلنسان

إنسانية أثناء االعتقال، وأعمال كره )الطرد الجماعي، واالحتجاز في ظروف يرثى لها، والمعاملة الال

األجانب، وانتهاكات الحق في الحياة، وما إلى ذلك(، مع إشارة خاصة إلى المصير المقلق لعامالت 

المنازل اإلثيوبيات، اللواتي أعادهن أصحاب العمل اللبنانيين وتركوهن في الشوارع وسط أزمة صحية 

 ؛ 2020منذ يونيو / حزيران 

xv.  حجم وتواتر الكوارث الطبيعية التي تؤثر على قارتنا )الفيضانات الناجمة عن األمطار الغزيرة المتكررة

والعنيفة بشكل متزايد، وموجة الجفاف، واالنهيارات األرضية، واألعاصير المدمرة، وما إلى ذلك( نتيجة 

 وإعادة التوطين المؤقت ؛لسكان للتغير المناخ وعواقبه، والتي أدت إلى مزيد من النزوح القسري 
xvi. ؛ مالي في للحكومة الدستوري غير التغيير  
xvii. في األخيرة االنتخابات من بالعديد أحاط الذي األساسية الحقوق وقمع الطائفية والتوترات العنف سياق 

 المجتمع منظمات أفواه تكميمكذلك و المعارضة أحزاب أنشطة تعطيل تضمنت والتي األفريقية، القارة
 والحق التعبير حرية في التدخل وبالتالي ،اإلنسان حقوق عن المدافعين من وغيرهم والصحفيين المدني
 االنتخابات من العديد كانت. أخرى أمور بين من ،السياسية المشاركة في الحق وكذلك المعلومات في
 أثناء للممتلكات وتدمير األرواح في خسائر إلى أدى مما ، فوضوية 2020 عام في أجريت التي

 وغينيا العاج ساحل في االنتخابات أعقبت التي الفوضى ذلك في بما األمن، عناصر مع المواجهات
 ؛ تنزانيا في واالعتداءات المضايقات عن واإلبالغ كوناكري،

xviii. في بما المميتة، للقوة المفرط االستخدام وتقارير الشرطة وحشية عن الناتجة نيجيريا في االحتجاجات 
 السلميين المتظاهرين ضد النيجيري، والشرطة النيجيري الجيش قبل من الحية الذخيرة استخدام ذلك

 مشيًرا واإلصابات، األرواح في خسائر من ذلك عن نتج وما (ENDSARS#إندسار  اتاحتجاج)
 ؛ 2020 أكتوبر 20 في ليكي تول غايت على النار إطالق إلى الخصوص وجه على

xix. احتجاجات  استحواذ عن نتجت التي الفوضى # ENDSARS من نيجيريا في اآلن حتى السلمية 
 ،والخاصة العامة الممتلكات وتدمير نهب ذلك في بما انتهازية، وعناصر إجرامية جهات قبل

 ؛ الحكومية والممتلكات اإلعالم ودور والممتلكات، الشرطة أفراد على والهجمات
xx. ومواجهة المدنيين استهدفت كبيرة عنف حوادث شهدت التي إثيوبيا في السياسية - االجتماعية األزمة 

 المدنيين، ضد كبيرة عنف أعمال إلى تؤدي مقلق بشكل بدأت والتي تيغراي، منطقة في عسكرية
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 على أجبروا الذين األشخاص من اآلالف مع إنسانية أزمة الصحفيين، واعتقال العرقي، والتنميط
  المضللة؛ والمعلومات المزيفة األخبار ووباء الكراهية خطابات وتصاعد المجاور، السودان إلى الفرار

xxi. الناطقين والمقاتلين الحكومة بين والقتال الكاميرون في أمدها طال التي المدنية االضطرابات 
 األبرياء، المدنيين لحقوق جسيمة انتهاكات إحداث في استمرت التي حرام بوكو وجماعة باإلنجليزية

 الوسطى، أفريقيا بجمهورية الساحل منطقة في األمد وطويلة ةستمرم أخرى مسلحة نزاعات عن فضالً 

 ؛ أخرى دول بين من وإثيوبيا، الديمقراطية الكونغو جمهورية من وأجزاء موزمبيقو
xxii. الجزائر في الصحفيين سيما ال اإلنسان، حقوق عن المدافعين واعتقال إغالق استمرار عن أنباء وردت 

 ؛ وتونس ومصر
xxiii. االجتماعي النمو لدفع الالزمة الطاقة يمثلون الذين األفريقي الشباب لمحنة المتكررة القضايا 

 االجتماعية التنمية في حقهم سيما ال جسيم، بشكل حقوقهم انتهاك يتم ولكن للقارة، واالقتصادي
 من مزيدًا لألسف يقابل ما غالبًا الذي همحتجاجا ،ىخرأ أمور بين من ،هعن نتج يذوال واالقتصادية،
 هجراتهم عن فضالً  ،السلمية االحتجاجات أثناء ضدهم المفرطة القوة باستخدام للحقوق االنتهاكات

 ؛ المتوسط األبيض البحر في ذلك في بما األرواح في خسائر إلى أدت التي  والخطيرة القانونية غير
xxiv. أخرى أمور بين من ذلك، في بما األفارقة، األطفال يواجهها التي اإلنسان حقوق تحديات استمرار: 

 تؤثر والتي منها الوقاية يمكن التي األخرى واألمراض واإلسهال الرئوي وااللتهاب المالريا مشكلة
 والمسافات العالية التكلفة ذلك في بما الصحية، والخدمات التعليم على حصولهم معوقاتو ؛ عليهم
 باألطفال، واالتجار ،األطفال عمل أشكال وأسوأ الجنسي، لالستغالل المبرر غير وتعرضهم ؛ الطويلة
 و ؛ الهجرة أثناء المعاملة وسوء

xxv. المجتمع ونشطاء السياسيين المعارضين لمحاكمة القضاء باستخدام يتسم الذي القضاء، استقالل تهديد 
 لهذه التجمع وحرية التعبير لحرية الصلة ذات االنتهاكات عن فضالً  الصحفيون، فيهم بمن المدني

 .وزيمبابوي تنزانيا ماالوي، في ورد ما ذلك في بما الجماعات،
 

 19كوفيد  جائحة سياق في اإلنسان حقوق حالة
 

 والتخفيف كورونا فيروس انتشار الحتواء األطراف الدول اتخذتها التي باإلجراءات اللجنة أشادت وبينما .58
 :ذلك في بما ،الفترة هذه خالل اإلنسان حقوق انتهاكات لظهور تأسف فإنها ، اإلجراءات هذه آثار من

 
xxvi. في والحق التعليم، في الحق مثل واالقتصادية، االجتماعية الحقوق على 19كوفيد  لوباء السلبي التأثير 

 األخرى، األساسية واالحتياجات والمأوى الكافي الغذاء في والحق ،بلوغها يمكن صحية حالة أفضل
 في ضعفًا األكثر الفئات على متناسب غير بشكل تؤثر والتي الصحي، والصرف المياه األخص وعلى

 ؛ آخرين بين من اإلعاقة، ذوي واألشخاص والفتيات والنساء الفقراء ذلك في بما ،المجتمع
xxvii. مدمرة آثار لها كان التي التجول، حظر وأوامر اإلغالق مثل التخفيف، لتدابير نتيجة العيش سبل فقدان 

 ؛ الرسمي غير القطاع على خاص بشكل
xxviii. في ٪2.4 من االقتصادي النمو انخفاض توقع مع عاًما، 25 منذ المنطقة في ركود أول حدوث إمكانية 

 بين من والفقر، الجوع مثل سلبية آثار من ذلك عن ينتج ما مع ٪،5.1- إلى 2.1- بين ما إلى 2019 عام
 ؛ أخرى أمور

xxix. ؛ األساسية الخدمات إلى الماليين يفتقر أن احتمال مع ،العامة الخدمات توفير عن المؤقت التوقف 
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xxx. حظر وأوامر اإلغالق مثل التخفيف تدابير تنفيذ أثناء القانون إنفاذ ضباط قبل من للقوة المفرط االستخدام 
 االعتقاالت إلى باإلضافة والتعذيب، القتل إلى أدت التي الشرطة وحشية حاالت عن اإلبالغ مع التجول،
  ؛ اإلجراءات هذه ينتهكون الذين األشخاص على القسري الصحي والحجر التعسفية

xxxi. كوفيد  جائحة سياق في المحاكم إغالق أن كما المتظاهرين، لقمع اإلرهاب مكافحة قوانين استخدام تم كما

 ؛ السجون على سلبي تأثير له كان مما صعبًا، أمًرا العدالة إلى الوصول جعل 19
xxxii. في والظلم المساواة عدم أوجه عن وكشف ،والفقراءاألغنياء  بين الفجوة اتساع زيادة إلى الوباء أدى لقد 

 ؛ المجتمعات من العديد
xxxiii. اإلدارة سوء أن ثبت حيث الوباء، أيام في خاصة رئيسية قضية وهو إفريقيا في مستمراً  الفساد يزال ال 

 من العديد في المنال بعيد أمر للوباء المتاحة األموال عن الحكوميين المسؤولين قبل من المساءلة وانعدام
  ؛ األفريقية البلدان

xxxiv. سبيل على الوباء، خالل االجتماعي النوع على القائم والعنف الجنسي العنف حاالت في المقلق االرتفاع 
 من وغيره االغتصاب بشأن الطوارئ حالة (36) والثالثين الستة نيجيريا حكام جميع إعالن المثال
 الوصم زيادة عن فضالً  البالد، في واألطفال النساء ضد االجتماعي النوع على القائم العنف أشكال

 ؛ 19كوفيد  بـ المرتبطة الكراهية وخطاب والتمييز
xxxv.  سلبًا على الطريقة العادية لحماية حقوق النساء والفتيات وتغييرها وتشكيلها وتوفير  19كوفيد أثر جائحة

الخدمات بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية والمعلومات المتعلقة بحقوق الصحة الجنسية 

 واإلنجابية ؛
xxxvi. بما الوباء، خالل ركبي بشكل تأثروالا احتمال األطفال يواجه ضعفاً، المجتمع أفراد أكثر بين من لكونهم 

 واألطفال اقتصاديًا، المحرومة األسر من واألطفال اإلعاقة، ذوي األطفال التحديد وجه على ذلك في
 االجتماعية اآلثار أثرت. اللجوء يلتمسون الذين واألطفال ،ةالريفي المناطق في يعيشون الذين

 الصحية والخدمات الغذاء على يحصلون ال ألنهم مختلفة بطرق األطفال على للوباء واالقتصادية
 ؛ األساسية

xxxvii. الذين الريفية، المناطق في يعيشون الذين أولئك وخاصة الطالب من لماليين التعليم على الحصول عدم 
ضتهم قد المنزل في اإلقامة إجراءات وكذلك اإلنترنت، عبر التعليم إلى الوصول يستطيعون ال  بشكل عر 

  ؛ األسرة أفراد قبل من الغالب في العنف، عن فضالً  الجنسيين، واالستغالل لالعتداء أكبر
xxxviii. األعضاء تشويه حاالت زيادة إلى الوباء بسبب الممتدة المدرسية واإلجازات المدارس إغالق أدى 

 ؛ القارة أنحاء جميع في التي تمارسها المحلية المجتمعات في األطفال وزواج األنثوية التناسلية
xxxix. الدول استخدمتها التي الحماية تدابير من والمهاجرين اللجوء وطالبي داخليًا والمشردين الالجئين استبعاد 

 والعزلة االجتماعي التباعد مثل تدابير اتخاذ لضمان المرافق ونقص ،19كوفيد  جائحة خالل األطراف
 ؛ الالجئين مخيمات في

xl. ؛ والنازحين والمهاجرين لالجئين اإلنسانية اإلمدادات انقطاع  
xli. االجتماعية؛ الخدمات إلى وصولهم يعيق مما اللجوء، وطالبي لالجئين الرسمية الوثائق إصدار من الحد 
xlii. من الفارين والالجئين اللجوء طالبي إلى الوصول دون حال مما البلدان بعض بين الحدود إغالق 

 ؛ االضطهاد
xliii. والذين القارة في السكان من كبيرة نسبة يشكلون الذين الشباب، على تؤثر التي العمل فرص فقدان 

 ؛ للوباء نتيجة محدودة واقتصادية اجتماعية بآفاق مستقباًل  أيًضا يواجهون
xliv. كورونا، فيروس انتشار إلى يؤدي أن يحتمل مما السجون في الصحية الظروف وغياب االكتظاظ 

في استخدام فشل الدول في الحد من معدالت الدخول إلى السجون، بما في ذلك اإلفراط  إلى باإلضافة

 الحبس االحتياطي في الجرائم البسيطة ؛
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xlv. أثناء اإلنسان حقوق عن والمدافعين للصحفيين القانوني وغير التعسفي لالعتقال عنها المبلغ الحاالت 
 ؛ الوباء

xlvi. التعسفيين، واالحتجاز االعتقال مثل الصحيين، العاملين ضد المرتكبة اإلنسان حقوق انتهاكات ارتفاع 
 قبل من الحماية إلى يحتاجون الذين اإلنسان حقوق عن المدافعين من كفئة الصحيين العاملين ظهور مع

 ؛ الدول
xlvii. الحاالت مع ،19كوفيد  جائحة ستار تحت المعلومات إلى والوصول التعبير حرية على المفروضة القيود 

 الوصول في الحق تقيد التي اإلنترنت خدمات وإغالق ،اإلعالم وسائل تراخيص تعليق بشأن عنها المبلغ
 التعبير؛ حرية لتقييد الكراهية وخطاب التضليل قوانين واستخدام المعلومات إلى

xlviii. النزوح إلى أدت والتي موزمبيق، من الشمالي الجزء في الحال هو كما القارة، في الصراع حاالت 
 ؛ 19كوفيد  حالة وفاقمت األرواح في وخسائر

xlix. وحرق القسري واإلخالء بالقتل التهديد حاالت ذلك في بما ،األصليين السكان مجتمعات حقوق انتهاكات 
 ؛عنها المبلغ المنازل

l. الصعوبات من العديد بسبب األصليين، السكان لمجتمعات 19كوفيد  حول الوعي أو المعلومات نقص 
 ؛ ينالمجتمعي لوسطاءا أو /و والصحف والتلفزيون اإلذاعة نقص ذلك في بما

li. التي البرامج مثل األساسية، الصحية الخدمات إلى الوصول أعاقت التي التنقل على المفروضة القيود 
الرعاية الصحية الجنسية و اإليدز،/البشرية المناعة نقص وفيروس والرضع األمهات وفيات تعالج

 واإلنجابية األساسية ؛
lii. ؛ أفريقيا وجنوب شرق منطقة في الخرافات بدافع بالمهق المصابين األشخاص قتل زيادة احتمال 
liii. التحويالت، في والحادة المفاجئة االنخفاضات ذلك في بما بشدة، القارة 19كوفيد  جائحة آثار تضرب 

 ؛ والسياحة ،السلع وأسعار المباشر، األجنبي واالستثمار
liv. المناهضة القوى صعود ذلك في بما ،19كوفيد  لوباء االستجابات سياق في والسلبية الخطيرة االتجاهات 

 تشديد أو السلطة لتأكيد 19وفيد كلـ الصحية األزمة من تستفيد التي الديمقراطية لقوىلو اإلنسان لحقوق
 التعبير حرية على المفروضة واالنتهاكات القيود ؛ نفسية بصدمات المصابين المواطنين على القبضة
 وقد؛ 19كوفيد  من األوقات هذه خالل كبيرة بأهمية أيًضا تحظى والتجمعتنقل وال الجمعيات وتكوين
 غير القوة يستخدمون 19كوفيد  لوائح ينفذون الذين القانون إنفاذ عن سؤولين الم أن التقارير أفادت

 و ؛ الحية الذخيرة استخدام ذلك في بما الموثقة، الحاالت من العديد في المواطنين، مع المتناسبة
lv. على إضافية تداعيات مع كبيًرا، تحديًا ،19كوفيد  جائحة سياق في سيما ال الرقمية، المساواة عدم يشكل 

 .تعزيز إلى حتاجت التيو األخرى، المضمونة اإلنسان حقوق
 

XIII. والمالي اإلداري الوضع 
 

 ةلجنال مقر بناء (أ
 

 على للمقر المقترح الموقع في األساس حجر وضع حفل إقامة المضيفة والحكومة اللجنة تعتزما حين في .59
كوفيد  وباء بسبب 2020 مارس من الحفل هذا تأجيل من بد ال كان والستين، السادسة العادية الدورة هامش

19. 
 



EX.CL/1259(XXXVIII) 
Page 27  

 

 

( و XXXIV)EX.CL/Dec.1045المجلس التنفيذي  يذلك، كمتابعة لقرار على عالوة .60

EX.CL/Dec. 1080 (XXXVIعلى التوالي بشأن تقارير األنشطة السابعة واألربعين لل ،)ة، والتي جن

تحديد األولويات والخطط الملموسة وتفعيل تعبئة الموارد ذات الصلة من قبل الحكومة الغامبية، دعت إلى 

ة، وأمانة اللجنة. خالل الفترة المشمولة لجنمع تيسير من مفوضية االتحاد األفريقي، نحو بناء مقر ال

لموارد من أجل بدء ت اللجنة العمل مع حكومة البلد المضيف لمناقشة طرائق تعبئة ااستأنفبالتقرير، 

 المشروع.
 

أكدت وزارة العدل في غامبيا انفتاحها الستكشاف حشد الموارد المشتركة مع الشركاء لبناء المقر، ومن  .61

، غامبية ومفوضية االتحاد األفريقيالمتوقع أن يتم البدء في التعاون الملموس ذي الصلة من قبل الحكومة ال

 لتعبئة األفريقي، االتحاد وإجراءات عملياتل وطبقا ا،المشار إليهي قرارات المجلس التنفيذبما يتماشى مع 
 .الدائم المقر إنشاء أجل من الموارد

 
  التوظيف (ب

 
تولت السيدة كومالو، . تعيين السيدة لينديوي كومالو في منصب األمين التنفيذي باإلنابة للجنة اللجنة ترحب .62

، تم  2020باإلضافة إلى ذلك، في مارس  .2020ة، المسؤوليات في مايو جنوهي نائبة األمين الفني لل

 .ةلجنالتنفيذي في ال مينإصدار إعالن عن وظيفة شاغرة لمنصب األ
 

 ة.والبرتغالي العربية باللغتين ومترجمين قانونيين موظفين لتعيين الماسة الحاجة تلبية تتم لم ذلك، ومع .63
 الصدد، هذا وفي. جيدًا موثق هو كما الموظفين في أكبر نقص مواجهة األمانة تواصل ذلك، إلى باإلضافة
ا تفويض والثالثين، السابعة العادية تهدور خالل ا،أخير للجنة منحقد التنفيذي  لمجلسبأن ا ةلجنال ترحب

 تطلعيو األفريقي، االتحاد في األخرى المستقلة األجهزة مع المساواة قدم على ،األساسيين موظفيها بتعيين
 .األمد طويل البشرية الموارد تحدي من الخروج في قدًما للمضي وسيلة باعتباره الهام القرار هذا إلى

 
XIV. القرارات تنفيذ  

 
  واللجنة الدائمين الممثلين لجنة بين المشتركة الخلوة توصيات

 
الذي طلب من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان   EX.CL/1015 (XXIII)إلحاقاً لقرار المجلس التنفيذي  .64

والشعوب تقديم تقرير عن تنفيذ توصيات الخلوة المشتركة بين اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

  اإلجرائية القواعد، تود اللجنة اإلبالغ عن أن 2018 ولجنة الممثلين الدائمين التي عقدت في يونيو 
  42 )2( للمادة وفقًا والعشرين السابعة االستثناية الدورة خالل هااعتماد تم )2020( المنقحةوالمراجعة 

 .امنه 145 المادة بموجب 2020 يونيو 02 في التنفيذ حيز ودخلت األفريقي، الميثاق من
 

 www.achpr.org.:  ةلجنال موقع على إليها الوصول يمكن و ،القواعد نشر تم .65
 

 التنفيذي المجلس قرارات
 

http://www.achpr.org/
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 تنفيذ عن تقرير تقديم اللجنة من طلب الذي EX.CL. Dec. 1080 (XXXVI) التنفيذي المجلس لقرار إلحاقا .66
 لحقوق األفريقية اللجنة وضع تم تسويةي أن"على تنص التيAssembly/AU/Dec.200 (XI)  من 8 الفقرة

 القانونية األساليب حول أوليًا بحثًا اللجنة بدأت "األفريقي، االتحاد أجهزة من كجهاز والشعوب اإلنسان
 .كجهاز وضعها لتسوية ةجنلل الفنية والطرائق والبشرية والمالية

 
XV. للجنة والستين الثامنة العادية الدورة انعقاد مواعيد 

 
  26 -19 من بالتوالي 68 نووالست الثامنة العادية والدورة والثالثون الحادية االستثنائئية الدورة ستنعقد .67

وسيتم تحديد موعد الدورة االستثنائية الثانية والثالثين   .2021 مايو 4 -ابريل 14 ومن 2021فبراير 

ديسمبر  6نوفمبر إلى  15خالل الدورة الحادية والثالثين. أما الدورة العادية التاسعة والستون ستُعقد من 

2021  
 

XVI. توصيات 
 

  :يلي بما ةلجنال توصي تقدم ما ضوء في .68
 

 :األطراف الدول إلى (أ
 
i. الشاملة للنهج المتباينة اآلراء مع والتكيف والديمقراطي، المدني للفضاء االحترام من ممكن قدر أكبر تعزيز 

 الشباب أصوات سماعإ الخصوص، وجه على ذلك في بما الوطنية، األهمية ذات للمسائل واالستشارية
 ؛ السياسية المعارضة أحزاب وأعضاء األقليات ومجموعات والنساء

ii.  االمتناع عن االستخدام المفرط للقوة ضد المواطنين، بل استخدم مواردهم لتأمين سالمة المواطنين

بما في ذلك عن طريق ضمان التدريب الكافي في مجال حقوق اإلنسان للشرطة وقوات أمن  ،ورفاههم

يمية والدولية المعمول بها، بما في ذلك اإلشارة اإلقل معايير حقوق اإلنسانالدولة األخرى بما يتماشى مع 

إلى الصحة العامة وغيرها من سياقات الطوارئ، وكذلك من خالل إضفاء الطابع المؤسسي على اآلليات 

 الفعالة لمتابعة امتثال قوات أمن الدولة المعنية لحقوق اإلنسان ؛
iii. اإلصالحات إطالق اإلنسان، لحقوق الوطنية المؤسسات مثل األخرى الفاعلة الجهات مع بالشراكة 

 التوجيهية المبادئ أطر ضمن خدمات، إلى الشرطة قوات تحويل ذلك في بما ،واستدامتها المؤسسية
 ؛ والدولية اإلقليمية

iv. نشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك من خالل ضمان استقاللها بما يتماشى مع إ

 الموارد الكافية ؛مبادئ باريس وتوفير 
v. ي من نزاع وفي نالسالم في البلدان التي تعا  ملياتع في والشباب النساء إشراك ،البنادق إسكات من أجل

 ؛ دائمة حلول بناء في وإشراكهم الصراع بعد ما لمجتمعات اإلعمار إعادة
vi. باالتحاد الخاصة اإلنسان حقوق صكوك مختلف على المحلي الطابع وإضفاء وتنفيذ على التصديق 

 حقوق بشأن بروتوكولوال  السن كبار حقوق بشأن بروتوكولال التحديد وجه على ذلك في بما األفريقي،
 ؛ التنفيذ حيز األساسية الصكوك هذه دخول لضمان اإلعاقة، ذوي األشخاص
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vii. اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق بروتوكول مشروع العتماد األفريقي لالتحاد الداخلية العمليات دعم 
 اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق بروتوكول ومشروع أفريقيا في اإلعدام عقوبة إلغاء بشأن والشعوب
  ؛ االجتماعي والضمان االجتماعية لحمايةفي ا المواطنين حقوق بشأن والشعوب

viii. على والقضاء أفريقيا في الجنسية في الحق بشأن البروتوكول لمشروع النهائي االعتماد في اإلسراع 
ً  المعروض الجنسية، انعدام حاالت  ؛ األفريقي االتحاد هيئات على حاليا

ix. التقارير في كمباال اتفاقية إلنفاذ المتخذة التدابير من وغيرها التشريعية التدابير عن معلومات تضمين 
 ؛ كمباال اتفاقية إذا قامت بالتصديق على اللجنة، إلى المقدمة الدورية

x. األسباب الجذرية  االعتبار في األخذ مع ،اإلرهابية للهجمات المستمرة للحاالت السرعة وجه على التصدي

لهذا العنف، كما هو موضح في المبادئ والمبادئ التوجيهية للجنة حقوق اإلنسان والشعوب أثناء مكافحة 

 اإلرهاب في أفريقيا ؛
xi. الدولية بالمعايير يفي قضائي إجراء من اإلعدام لعقوبة المعرضين المتهمين جميع يستفيد أن ضمان 

 إلغائها بهدف اإلعدام عقوبة تطبيق ووقف العادلة، والمحاكمة الدفاع حقوق باحترام يتعلق فيما واإلقليمية
 المؤبد، السجن إلى اإلعدام عقوبة وتخفيف باإلعدام، عليهم المحكوم على اإلعدام عقوبة تنفيذ ووقف ،قانونًا
 ؛ اإلعدام عقوبة تطبق تزال ال التي البلدان في

xii. المدنية بالحقوق الخاص الدولي للعهد الثاني االختياري البروتوكول على التصديق بعملية اإلسراع 
 ؛ لذلك وفقًا الوطنية قوانينال ومواءمة ،اإلعدام عقوبة إلغاء إلى الهادف ،والسياسية

xiii. اآلليات قدرات تعزيز خالل من ذلك في بما ،القارة أنحاء جميع في االنتقال لعمليات الدعم على الحفاظ 
 ومضمنة أساسية عناصر اإلصالح وأجندات االنتقالية العدالة اعتبار وضمان األفريقي، االتحاد في الحالية

 إليها دعا والتي انتقالية بمرحلة تمر التي للدول تطويرها يتم التي التعافي طريق وخرائط التحفيز مز  ح   في
 الحميدة والمساعي السابقين الدول رؤساء من واالستفادة الدولي، والمجتمع المانحين بين األفريقي االتحاد
 ؛ االنتقالية العدالة أهدافتحقيق و للنزاعات السلمي الحل لتعزيز األخرى

xiv. غير قيودًا تفرض التي المضللة والمعلومات الكراهية وخطاب الكاذبة األخبار قوانين وإصالح إلغاء 
 ؛ المعلومات إلى والوصول التعبير في الفردية الحريات على متناسبة

xv. والمشردين الالجئين حماية لضمان تدابير تخاذا  ً  األخرى، الضعيفة والفئات واألطفال والنساء داخليا
  ؛ والدولية اإلقليمية اإلنسان حقوق صكوك مختلف وتنفيذ المحلي الطابع إضفاء خالل من وخاصة

xvi. المشروعة غير المالية التدفقات أشكال من وغيره للفساد للتصدي وواضحة عاجلة تدابير اعتماد 
 الدولة اتقدر عزيزوت لتحسين أخرى، أمور بين من أساسي، شرطالنزاهة في الحكم، ك المساءلة، ولضمان

ا في ذلك بم ،مواطنيهمل التنمية احتياجات لتلبية عام وبشكل جيدة، صحية وخدمات تحتية بنية توفير على

التشريعية والتنظيمية والمؤسسية الضرورية البيئية وحقوق اإلنسان والضريبية من خالل تنفيذ التدابير 

في المبادئ التوجيهية لإلبالغ الحكومي  اإلدارة الصناعات االستخراجية على النحو المنصوص عليه

 24و  21والمبادئ المتعلقة بالمادتين 

xvii.  ذلك من خالل اعتماد نماذج التنمية المستدامة اتخاذ تدابير فعالة لمنع آثار تغير المناخ ومعالجتها، بما في

والقائمة على حقوق اإلنسان، والتخفيف من تغير المناخ، وكذلك ضمان اتخاذ تدابير التكيف المناسبة لحماية 

حقوق جميع األشخاص وإعمالها، خاصة أولئك األكثر عرضة للخطر واألكثر عرضة لتأثيرات تغير 

النازحين وكبار السن واألشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة المناخ، بما في ذلك المهاجرين و

 للعواصف الساحلية والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر، من بين أمور أخرى ؛
xviii.  اتخاذ خطوات فورية وفعالة لحماية المهاجرين األفارقة من دولهم، الذين يعانون من انتهاكات متعددة

  روعة دوليًا ت نسب إلى دول أجنبية ؛لحقوق اإلنسان نتيجة ألعمال غير مش
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xix. اللجنة ترسلها التي وطلبات التدابير المؤقتة العاجل النداء لخطابات باستمرار االستجابة. 
xx. عن تنفيذ توصيات اللجنة في قرارها النهائي بشأن االتصاالت، بما يتماشى مع قواعد اإلجراءات  اإلبالغ

 المعمول بها.
  

 :المغربية المملكة إلى (ب
 
xxi. الموكلة بالمهمة للقيام رخيصت على للحصول اللجنة طلب في والنظر األفريقي، الميثاق على التصديق 

 .EX.CL/Dec.995 (XXXII)  القرار بموجب
 

 :مفوضية اإلتحاد األفريقي إلى (ج
 

xxii. ة، خالل الدورة العادية جناتخاذ جميع التدابير الالزمة لتسهيل التنفيذ الفوري والفعال للتفويض الممنوح لل

السابعة والثالثين للمجلس التنفيذي، لتعيين موظفيها على قدم المساواة مع األجهزة المستقلة األخرى في 

 ة ؛لجنلنقص في الموارد البشرية الذي تواجهه اللاالتحاد األفريقي، من أجل معالجة طويلة األمد 

xxiii.  اتخذ تدابير سريعة وفعالة لتنفيذEX.CL/Dec. 1080  ( ، بشأن تيسير تعبئة الموارد لبناء 36-)د

 لوظائففي ا عيينبالت التعجيل إلى تدعو التي المختلفة التنفيذي المجلس قرارات تنفيذ من االنتهاءمقر اللجنة.
 .والبرتغالية العربية باللغتين والمترجمين القانونيين الموظفين سيما وال العامة، األمانة في الشاغرة

 
 :األفريقي التحادالسلم واألمن لمجلس  إلى (د

 
xxiv.  والتي تؤكد على أهمية 953و  866ضمان التنفيذ الكامل والفعال للبالغات الصادرة عن اجتماعيها ،

إلى ما بعد النزاع في أفريقيا، فضالً عن  وقايةتعميم حقوق اإلنسان في جميع مراحل دورة الصراع من ال

 .مجلس السلم واألمن ة ولجنالتعاون المستمر والفعال بين ال
 

 :19كوفيد  بجائحة متعلقة توصيات
 

 :األطراف الدول إلى (أ
 

xxv. كوفيد  لوباء للتصدي الموضوعة والتدابير اللوائح وإنفاذ تنفيذ في اإلنسان حقوق على قائم نهج استخدام

 ؛ 19
xxvi. للقوة، المفرط االستخدام ومنع الطوارئ حاالت مراجعة االقتضاء، وحسب والنظام، القانون الحفاظ 

 األفريقية للجنة 449 القرار إلى خاص بشكل اإلشارة مع اإلنسان، لحقوق والدولية اإلقليمية لألطر وفقًا
 آثاره من والتعافي 19كوفيد  إلى الناجحة لالستجابة أساسية ركيزة باعتباره والشعوب اإلنسان لحقوق

  ؛ ACHPR/Res. 449 (LXVI) - والسياسية االجتماعية
xxvii. كارثة،الأو الطوارئ حاالت بموجب المعلنة تلك ذلك في بما ،19كوفيد  احتواء تدابير أن من تأكد 

 وضرورية، وقانونية، زمنياً، مقيدة زالت وما كانت أنها من للتأكد برلمانية ورقابة منتظمة لمراجعة تخضع
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 ،السلبية اآلثار لتخفيف السياق حسب مصممة سياسية بتدابير مصحوبة وتكون تمييزية، وغير ومتناسبة
 للمجتمع؛ اضعف األكثر القسم على سيما ال
xxviii. ؛ 19كوفيد  أموال إدارة في المساءلة ضمان 

xxix. في عليها المنصوص والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الكامل اإلعمال لضمان تدابير اتخاذ 
 ؛ األفريقي الميثاق

xxx. لقطاع السنوية الميزانية من األقل على ٪15  تخصيص وهو ،أبوجا إعالن في المحدد الهدف أن من التأكد 
 ؛ باستمرار به الوفاء يتم الصحة،

xxxi. والصرف المياه إلى الوصول مثل االجتماعية، الخدمات إلى الماسة للحاجة السرعة وجه على التصدي 
ً  األكثر لفئاتل الوصول وتعزيز ،الصحي  اإلعاقة ذوي واألشخاص الفقراء ذلك في بما السكان، من ضعفا

 ؛ وغيرهم األصليين السكان ومجتمعات
xxxii. سياق في اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكبي مع للتحقيق خطوات اتخاذو العدالة إلى الوصول تعزيز 

 ؛ اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا إنصاف ضمان وكذلك ومقاضاتهم، الوباء
xxxiii. حركة على قيود فرض مع ،19كوفيد  جائحة خالل تفاقمت التي واألمن، السلم تحديات معالجة 

 ضد العنف حاالت من وغيرها المنزلي العنف حاالت زيادة عن فضالً  المدني، الفضاء وعلى المهاجرين
  ؛نساءال
xxxiv. لالعتبارات وتستجيب الجنسين بين الفوارق تراعي السرعة وجه على وفعالة مناسبة تدابير اتخاذ 

 ؛ والفتيات النساء حقوق حماية ضمان أجل من الجنسانية
xxxv. والوقاية االستعداد بشأن العالمية الصحة لمنظمة المؤقتة التوجيهية للمبادئ واالمتثال االلتزام 

 واالختبار الفحص تعزيز وضمان االحتجاز، أماكن من وغيرها لسجونفي ا  19كوفيد  على والسيطرة
 السجون؛ في
xxxvi. صغيرة جرائم الرتكابهم الموقوفين األشخاص عن اإلفراج وضمان البسيطة، المخالفات تجريم إلغاء 
 ؛ المحتمل الفيروس انتشار من والحد السجون في االزدحام تخفيف أجل من
xxxvii. كوفيد  أثناء الطفل حقوق بشأن التوجيهية للمذكرة وفقًا األطفال، حقوق حماية لضمان التدابير تعزيز

 ؛ ورفاهيته الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية اللجنة عن الصادرة ،19
xxxviii. ؛ 19كوفيد  جائحة أثناء واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات إلى الوصول إعاقة عدم ضمان 

xxxix. ؛ اإلنسان حقوق عن والمدافعين الصحفيين وأمن سالمة لضمان التدابير تعزيز  
xl. الوصول إلى باإلضافة والمهاجرين، والالجئين اللجوء لطالبي اإلنسانية المساعدة تقديم استمرار ضمان 

 اللجوء لطالبي والتوثيق األساسي التسجيل واستمرار الوطنية واالجتماعية الصحية الحماية أنظمة إلى
 ؛ والالجئين

xli. تدابير تأثير ومعالجة ، الصحة عمل دعم في الوطني المستوى على العالقة ذات الجهات جهود تنسيق 
 ؛ البشرية المناعة نقص بفيروس المتعلقة الصحية الرعاية خدمات على 19كوفيد  لـ االستجابة

xlii. سالمة وضمان ،19كوفيد  جائحة خالل األصلية والمجتمعات الشعوب حياة لحماية المناسبة التدابير اتخاذ 
 استخدام أو عنف أو مضايقات أو تهديدات أي عن الجناة ومحاسبة األصلية، المجتمعات / الشعوب وأمن
 ؛ لها يتعرضون التي المفرطة القوة

xliii. بأي وتضر نساناإل حقوق تقوض والتي ،19كوفيد  لوباء االستجابة في السلبية االتجاهات ةعالجم 
 المدى على التعافي في تساهم التعافي وتدابير 19كوفيد  فعل ردود نكو ناوضم األزمة، من محتمل تعافي
 التي التعافي مرحلة وتنفيذ 19كوفيد  طوارئ مرحلة بعد ما إلى النظر إلى حاجة هناك لذلك، .الطويل
 تقديم ؛ االجتماعية العدالة نحو الوطنية اقتصاداتها وتحويل والتمييز المساواة عدم من الحد  :على تركز
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 الصحي؛ والصرف والتعليم الصحة سيما وال سكانلل ناجعو فعال بشكل األساسية االجتماعية الخدمات

 األكثر للفئات االجتماعي األمان وشبكات االجتماعية الحماية تأمينو ؛ المستدامة التنمية لتحقيق السعيو
 ً  تمكين طريق عن خاصة األفريقي، لالتحاد 2063 أجندة في المتوخى النحو على المجتمع في ضعفا

 ذوي واألشخاص والنساء فقر في يعيشون الذين أولئك مثل متناسب، غير بشكل المتضررين األشخاص
 فعالية أكثر استجابة أجل من ،الحوكمة في مغزى وذات كاملة مشاركة وإنشاء ،والمشردين اإلعاقة
 ؛ وشمولية

xliv. الجهات ذلك في بما والدوليين، الوطنيين المصلحة أصحاب جميع وإشراك شاملة، ومنصات تحالفات بناء 
 ،19كوفيد  أزمة من واالقتصادي االجتماعي االنتعاش خطط وتنفيذ تخطيط في الحكومية، غير الفاعلة
 أوسع أفريقية تنميةو ستدامةم تنمية وطنية لتحقيق الشاملة والتقنية المالية للمساهمات األولوية وإعطاء
 و ؛ باستمرار

xlv. لمساعدة واستدامة فاعلية أكثر ةشامل استراتيجية واعتماد وضع األفريقي، االتحاد - ااتحاده إطار في 
 .الصحية األوبئة هذه مثل مقاومة على إفريقيا

 
 والحكومات الدول رؤساء مؤتمر (ب

 
xlvi. يمكن بحيث الفكرية، الملكية حقوق تحكم التي الصلة ذات التجارية القواعد عن لتنازلل الدعوة قيادة 

 عام بشكل القارة في الخصوص وجه على وعالجه 19كوفيد  من للوقاية واللقاح الطبية المنتجات إنتاج
بقضايا ء، مع اهتمام خاص الوبا هذا أثناء األشخاص جميع قبل من أكبر بسهولة إليها الوصول ويمكن

 .األمن
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 األول المرفق
 

 ةلجنال أعضاء قائمة
 

 سماال

 
 ينيعسنة الت  بلدال

  ديرسو يأييل نومولوس المفوض
 

 2015 أثيوبيا

  لومبو نغوي ريمي المفوض
 

 الكونغو جمهورية
 الديمقراطية

 

2017 

  سيلفي زينبو كايتيسي المفوض
 

 2007 رواندا

  فاضل سهلي مايا المفوضة
 

 2011 الجزائر

  كينغ .ل إيسي جيمسينا المفوض
 

 2015 ليون سيرا

  الصايم حاتم المفوض
 

 2017 تونس

  مانويال تيريزا ماريا المفوضة
 

 2017 أنغوال

 أميسبوري جيرترود ألكسيا المفوضة
 

 2020 سيشيل

  اغمواندين زكريا مودفورد المفوض
 

 2020 زامبيا

 أبومو لويز ماري المفوضة
 

 2020 كاميرون

 2020 السنغال غاي نديامي المفوض
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Annex II 
 

 

 افريقيا غرب افريقيا جنوب الوسطى افريقيا أفريقيا شمال أفريقيا شرق

 0  بنين 0  أنغوال 23  بوروندي 1 الجزائر 2 القمر جزر

 0  فاسو بوركينا 1  بوتسوانا 20 الكاميرون 3  ليبيا 1 جيبوتي

 الرأس 1 إيسواتيني 0 سيارة 51 مصر 12 كينيا
 األخضر

1 

 0 ديفوار كوت 1 ليسوتو 1 تشاد 2  موريتانيا 3 إريتريا

 الصحراوي 9 أثيوبيا

(SDR) 
 الكونغو 0

 جمهورية)
 الكونغو

 (الديمقراطية

 0 غامبيا 0 مالوي 12

 غينيا 0  تونس 1 مدغشقر
 اإلستوائية

 2 غانا 1 موزمبيق 0

 0 غينيا 2 ناميبيا 5 الجابون   4 موريشيوس

 جمهورية   1 رواندا
 الكونغو

 0 بيساو غينيا 3 أفريقيا جنوب 3

 تومي ساو   0 سيشيل
 وبرينسيبي

 0 ليبيريا 3 زامبيا 0

 1 مالي 2 زمبابوي     0 الصومال

 0 النيجر       0 السودان جنوب

 6 نيجيريا       12 السودان

 1 السنغال       0 تنزانيا

 1 ليون سيرا       2 أوغندا

 1 وغتو        

 13  14  64  57  47 مجموع
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 أ-لثالثا الملحق
 

 المعني المنسق اإلنسان حقوق عن بالمدافعين المعني الخاص المقرر من نداء العاجلال رسائل قائمة

  أفريقيا في االنتقامية باألعمال
 

 الطرف الدولة رد عاجل نداء رسالة تتطلب التي لقضيةا الرسالة تاريخ لةالدو

 كوندي، ألفا السيد فخامة إلى عاجل نداء رسالة  2019نوفمبر 27  غينيا .1

 الخاص المقرر بصفته :غينيا جمهورية رئيس

 المنسقو اإلنسان حقوق عن بالمدافعين المعني

 فيما إفريقيا، في االنتقامية األعمالب المعني

 أعضاء من لسبعة التعسفي باالحتجاز يتعلق

  وإدانة الدستور عن للدفاع الوطنية الجبهة

 ديالو، إبراهيماو  سانوه الرحمن عبد السادة

 وألفا باري بايلو مامادوو كوندونو، سيكوو

 .سوما

 2019 ديسمبر 5 في

 ردًا غينيا أرسلت ،

 يؤكد اللجنة إلى

 السيد عن اإلفراج

 سانوه الرحمن عبد

 ديالو وإبراهيما

 كوندونو وسيكو

 باري بايلو ومامادو

 26 في سوما وألفا

 . 2019 نوفمبر

 نوفمبر 29  الجزائر .2

2019 

 القادر عبد السيد سعادة إلى عاجل نداء رسالة

 السابق المؤقت الدولة رئيس صالح، بن

  :الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية

 عن بالمدافعين المعني الخاص المقرر تهبصف

 األعمالالمعني ب المنسقو اإلنسان حقوق

 التعسفي االعتقال بشأن إفريقيا، في االنتقامية

 أعضاء من وعدد فرساوي الوهاب عبد للسيد

 .راج جمعية

 ، 2020 يناير 3 في

 الحكومة أرسلت

 إلى ردا الجزائرية

 .المفوضية

 فيليب السيد فخامة إلى عاجل نداء رسالة  2019ديسمبر 2  موزمبيق .3

 ةبصف :موزمبيق جمهورية رئيس نيوسي،

 حقوق عن بالمدافعين المعني الخاص المقرر

 في االنتقامية األعمال بشأن المنسقو اإلنسان

. أنستاسيو د الناشط اغتيال على ردًا إفريقيا،

 المدني الفضاء على المفروضة والقيود ماتافيل

 .االنتخابات قبل ما فترة خالل

 .بعد ردت لم الدولة

 ديسمبر 19  مصر .4

2019 

 الفتاح عبد السيد فخامة إلى عاجل نداء رسالة

  :العربية مصر جمهورية رئيس السيسي،

 عن بالمدافعين المعني الخاص المقرر بصفته

 األعمال بشأن المنسقو اإلنسان حقوق

 باألعمال يتعلق فيما إفريقيا، في االنتقامية

 .بعد ردت لم الدولة
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 بسبب المحامين من مجموعة ضد االنتقامية

 في اإلنسان حقوق عن الدفاع في مشاركتهم

 .مصر

 المجيد عبد السيد فخامة إلى عاجل نداء رسالة  2020يناير 17  الجزائر .5

 الديمقراطية الجزائرية الجمهورية رئيس تبون،

 المعني الخاص المقرر بصفته: الشعبية

 بشأن المنسقو اإلنسان حقوق عن بالمدافعين

 على ردًا إفريقيا، في االنتقامية األعمال

 لسيدل حتياطياال بسالحو  التعسفي االعتقال

 .فضال حليم

  .بعد ردت لم الدولة

 جمهورية .6

 الكونغو

 الديمقراطية

 السيد فخامة إلى مشتركة عاجل نداء رسالة  2020يناير 17 

 رئيس تشيلومبو، تشيسكيدي أنطوان فيليكس

 المفوض بصفته :الديمقراطية الكونغو جمهورية

 جمهورية في اإلنسان حقوق حالة عن المسؤول

 العامل الفريق ورئيس الديمقراطية، الكونغو

 واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعني

 المعني الخاص والمقرر أفريقيا في والثقافية

 المعني والمنسق اإلنسان حقوق عن بالمدافعين

 يتعلق فيما  ،أفريقيا في االنتقامية باألعمال

 كينشاسا جامعة داخل سادت التي األزمة بحالة

 .2020 يناير 6 منذ

 . بعد ترد لم الدولة

 (للتحقق)

 ولد محمد السيد فخامة إلى عاجل نداء رسالة  2020يناير21  موريتانيا .7

 اإلسالمية الجمهورية رئيس  الغزواني الشيخ

 المعني الخاص المقرر بصفته :الموريتانية

 بشأن المنسقو اإلنسان حقوق عن بالمدافعين

 يتعلق فيما إفريقيا، في االنتقامية األعمال

 .حيدر سنية السيدة ضد القانونية باإلجراءات

 ذلك تفعل لم الدولة

  بعد

 .أجاب

 جون السيد فخامة نداء عاجإللى رسالة  2020يناير22  تنزانيا .8

 :المتحدة تنزانيا جمهورية رئيس ماجوفولي،

 عن بالمدافعين المعني الخاص المقرر بصفته

 ألعمالبا المعني منسقالو اإلنسان حقوق

 باعتقال يتعلق فيما ،إفريقيا في االنتقامية

 تيتو السيد اإلنسان حقوقعن  المدافع واحتجاز

 .ماجوتي ليايإ

 .بعد ردت لم الدولة
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 الفتاح عبد السيد فخامة إلى عاجل نداء رسالة  2020يناير23  مصر .9

 :العربية مصر جمهورية رئيس السيسي،

 عن بالمدافعين المعني الخاص المقرر بصفته

 ألعماللمعني باا منسقالو اإلنسان حقوق

 باالعتقال يتعلق فيما إفريقيا، في االنتقامية

 المصرية بالمفوضية الباحث بحق التعسفي

 .الدين عز إبراهيمالسيد  والحريات للحقوق

 .بعد ترد لم الدولة

 الفتاح عبد السيد فخامة إلى عاجل نداء رسالة  2020يناير 23  مصر  .10

 :العربية مصر جمهورية رئيس السيسي،

 عن بالمدافعين المعني الخاص المقرر بصفته

 األعمال بشأن المنسقو اإلنسان حقوق

  المعاملة بسوء يتعلق فيما إفريقيا، في االنتقامية

 حقوق عن المدافعة ضد طبيال همالواإل

 .الشاطر عائشة السيدة اإلنسان

 ردا الدولة أرسلت

 6 في اللجنة إلى

 .2020 أغسطس

 بيا، بول السيد فخامة إلى عاجل نداء رسالة  2020فبراير 11  الكاميرون  .11

 المقرر بصفته :الكاميرون جمهورية رئيس

 اإلنسان حقوق عن بالمدافعين المعني الخاص

 ،إفريقيا في االنتقامية األعمال بشأن المنسقو

 المدافعين شبكة مقر في بالحريق يتعلق فيما

 أفريقيا وسط في اإلنسان حقوق

 .بعد ترد لم الدولة

 يويري السيد فخامة إلى عاجل نداء رسالة  2020فبراير 14  أوغندا  .12

 :أوغندا جمهورية رئيس موسيفيني، كاغوتا

 عن بالمدافعين المعني الخاص المقرر بصفته

 األعمال بشأن المنسقو اإلنسان حقوق

 وسطو باقتحام يتعلق فيما إفريقيا، في االنتقامية

 .أوغندامنظمة "النصرة"  مكاتب

 .بعد ترد لم الدولة

 محمد السيد فخامة إلى عاجل نداء رسالة  2020فبراير 14  نيجيريا  .13

 :االتحادية نيجيريا جمهورية رئيس بوهاري،

 عن بالمدافعين المعني الخاص المقرر بصفته

 باألعمال المعني والمنسق اإلنسان حقوق

 بمضايقات يتعلق فيما أفريقيا، في االنتقامية

 حقوق عن المدافع على واالعتداءات الشرطة

 .أديانجو ديجي اإلنسان

 .بعد ترد لم الدولة

 

إلى فخامة السيد قيس سعيد،  رسالة نداء عاجل  2020مارس9  تونس  .14

بصفته المقرر  :رئيس الجمهورية التونسية

الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان 

 .الدولة لم ترد بعد
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األعمال االنتقامية في إفريقيا، المعني بمنسق الو

فيما يتعلق بالتهديدات بالقتل وحملة التشهير ضد 

 .المدافعة عن حقوق اإلنسان رانيا العمدوني

نداء عاجلة إلى فخامة السيد فور  رسالة  2020مايو30  وغتو  .15

إيسوزيمنا غناسينغبي إياديما، رئيس جمهورية 

بصفته المقرر الخاص المعني بالمدافعين  :توغو

عن حقوق اإلنسان والمنسق المعني باألعمال 

االنتقامية في أفريقيا، فيما يتعلق بالتهديدات 

 .الموجهة ضد الرابطة التوغولية لحقوق اإلنسان

إلى لة ردا أرسلت الدو

  16لجنة بتاريخ ال

  .2020يوليو 

 نكورونزيزا بيير  معاليخطاب نداء عاجل إلى   2020مايو 30  بوروندي  .16

بصفته المقرر  :رئيس جمهورية بوروندي

الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان 

والمنسق المعني باألعمال االنتقامية في أفريقيا، 

القضائية ضد اثني عشر فيما يتعلق بالمضايقات 

 .مدافعاً بوروندياً عن حقوق اإلنسان في المنفى

 .الدولة لم ترد بعد

رسالة نداء عاجل إلى فخامة السيد عبد الفتاح   2020مايو 30  مصر  .17

بصفته  :السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية

المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق 

األعمال االنتقامية في ب المعنيالمنسق واإلنسان 

 ضد إفريقيا، فيما يتعلق بالتهديدات والمضايقة

أفراد عائلة المدافع عن حقوق اإلنسان السيد 

 .أحمد سعيد

 .الدولة لم ترد بعد

رسالة نداء عاجل إلى فخامة السيد عبد الفتاح   2020مايو 30  مصر  .18

بصفته  :السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية

المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق 

األعمال االنتقامية في ب المعنيالمنسق واإلنسان 

إفريقيا، فيما يتعلق باالعتقال و سوء معاملة 

 .المدافع عن حقوق اإلنسان باتريك جورج زكي

 .الدولة لم ترد بعد

 رسالة نداء عاجل إلى فخامة السيد عبد الفتاح  2020مايو 30  مصر  .19

كمقرر  :السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية

خاص معني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان 

األعمال االنتقامية في إفريقيا، ب المعنيمنسق الو

لمدافع لفيما يتعلق بالحبس االحتياطي المطول 

عن حقوق االنسان السيد ابراهيم متولي 

 .حجازي

 .الدولة لم ترد بعد
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نداء عاجل إلى فخامة السيد عبد الفتاح رسالة   2020مايو 30  مصر  .20

كمقرر  :السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية

خاص معني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان 

األعمال االنتقامية في إفريقيا، ب المعنيمنسق الو

حقوق االنسان عن فيما يتعلق باحتجاز المدافع 

 .رامي كامل

 .الدولة لم ترد بعد

رسالة نداء عاجل إلى فخامة السيد قيس سعيد،   2020مايو 30  تونس  .21

بصفته المقرر  :رئيس الجمهورية التونسية

الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان 

األعمال االنتقامية في إفريقيا، المعني بمنسق الو

مراقبة وال ففيما يتعلق بتكثيف أعمال التخوي

 .ضد المدافع عن حقوق اإلنسان السيد بدر بابو

 .الدولة لم ترد بعد

رسالة نداء عاجل إلى فخامة السيد يويري   2020يونيو 1  أوغندا  .22

 :كاغوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا

بصفته المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن 

األعمال ب المعنيمنسق الحقوق اإلنسان و

االنتقامية في إفريقيا، فيما يتعلق بعمليات 

واالعتقاالت التعسفية اإلخالء القسري 

والمضايقات القضائية واالعتداءات العنيفة 

والترهيب ضد المدافعين األوغنديين عن حقوق 

 .الملكية

 .الدولة لم ترد بعد

رسالة نداء عاجل إلى فخامة السيد يويري   2020يونيو 1  أوغندا  .23

 :كاغوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا

بالمدافعين عن بصفته المقرر الخاص المعني 

األعمال ب المعنيمنسق الحقوق اإلنسان و

االنتقامية في إفريقيا، فيما يتعلق بأعمال الترهيب 

جيلوسي موغيشا وفريد  والتهديد ضد السيد

 .مويسيغوا

 .الدولة لم ترد بعد

رسالة نداء عاجل مشتركة إلى فخامة السيد   2020يوليو 17  زمبابوي  .24

جمهورية  وا، رئيسغاغإيمرسون منان

بصفته المفوض المسؤول عن حالة  :زيمبابوي

رئيس  حقوق اإلنسان في جمهورية زيمبابوي،

لجنة منع التعذيب في أفريقيا، والمقرر الخاص 

 عملالمعني بالسجون وظروف االحتجاز و

الشرطة في أفريقيا، والمقرر الخاص المعني 

بحقوق المرأة في أفريقيا والمقرر الخاص 

منسق الفعين عن حقوق اإلنسان والمعني بالمدا

 .الدولة لم ترد بعد
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األعمال االنتقامية في إفريقيا، فيما ب المعني

يتعلق بحالة حقوق اإلنسان في جمهورية 

 .زمبابوي

جمهورية   .25

الكونغو 

 الديمقراطية

 أغسطس 4 

2020 

رسالة نداء عاجل إلى فخامة السيد فيليكس 

جمهورية أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو، رئيس 

بصفته المقرر الخاص  :الكونغو الديمقراطية

المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان والمنسق 

المعني باألعمال االنتقامية في أفريقيا، فيما 

يتعلق بقتل المدافع عن الحقوق اإلنسان 

فريديريك ماركوس كامبالي أثناء مظاهرة 

 .سلمية

 .الدولة لم ترد بعد

رسالة نداء عاجل إلى فخامة السيد محمد ولد   2020أغسطس4  موريتانيا  .26

الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية اإلسالمية 

بصفته المقرر الخاص المعني  :الموريتانية

بالمدافعين عن حقوق اإلنسان والمنسق المعني 

باألعمال االنتقامية في إفريقيا، فيما يتعلق 

ن عن حقوق يالمدافع من باعتقال أربعة عشر

 .اناإلنس

 .الدولة لم ترد بعد

 أغسطس 4  تشاد  .27

2020   

رسالة نداء عاجل إلى فخامة السيد إدريس ديبي 

بصفته المقرر  :إتنو، رئيس جمهورية تشاد

الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان 

األعمال االنتقامية في إفريقيا، ب المعنيمنسق الو

فيما يتعلق بالمخاوف على سالمة المدافع عن 

دينغامنايال  حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان

 .فيرسيني

 .الدولة لم ترد بعد

 أغسطس 4  تونس  .28

2020 

رسالة نداء عاجل إلى فخامة السيد قيس سعيد، 

بصفته المقرر  :رئيس الجمهورية التونسية

الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان 

األعمال االنتقامية في إفريقيا، ب المعنيمنسق الو

عن  ةفيما يتعلق باالعتداء العنيف على المدافع

جنسيا فريفتا من قبل  ةحقوق اإلنسان المتحول

 .الشرطة

 .الدولة لم ترد بعد

  أغسطس 4 تونس  .29

2020 

رسالة نداء عاجل إلى فخامة السيد قيس سعيد ، 

بصفته المقرر  :رئيس الجمهورية التونسية

الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان 

األعمال االنتقامية في إفريقيا، ب المعنيمنسق الو

 .الدولة لم ترد بعد
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فيما يتعلق بحملة التشهير ضد المدافعة عن 

 .فاطمة مؤتمري حقوق اإلنسان، السيدة

  أغسطس 4 الكاميرون  .30

2020 

رسالة نداء عاجل إلى فخامة السيد بول بيا، 

بصفته المقرر  :رئيس جمهورية الكاميرون

بالمدافعين عن حقوق اإلنسان  الخاص المعني

األعمال االنتقامية في إفريقيا، ب المعنيمنسق الو

ردًا على الهجمات المستمرة ضد المدافع عن 

 .إلفيس براون لوما موكونا نسانالحقوق اإل

 .الدولة لم ترد بعد

 أغسطس 4  الكاميرون  .31

2020 

رسالة نداء عاجلة إلى فخامة السيد بول بيا ، 

بصفته المقرر  :الكاميرونرئيس جمهورية 

الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان 

األعمال االنتقامية في إفريقيا، ب المعنيمنسق الو

ردًا على االختفاء القسري ومزاعم تعذيب وقتل 

صموئيل أجيكا أبووي المعروف باالسم 

 .المستعار صموئيل وازيزي

  .الدولة لم ترد بعد

رسالة نداء عاجلة إلى فخامة السيد ألفا كوندي،   2020أغسطس4  غينيا  .32

بصفته المقرر الخاص  :رئيس جمهورية غينيا

المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان والمنسق 

فيما  ،المعني باألعمال االنتقامية في أفريقيا

يتعلق باالعتقاالت التعسفية والمضايقات 

القضائية و أعمال الترهيب ضد المدافعين عن 

نسان وأعضاء الجبهة الوطنية للدفاع حقوق اإل

 .عن الدستور

 .الدولة لم ترد بعد

  أغسطس 4 الجزائر  .33

2020 

رسالة نداء عاجلة إلى فخامة السيد عبد المجيد 

تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

بصفته المقرر الخاص المعني  :الشعبية

 المعنيمنسق البالمدافعين عن حقوق اإلنسان و

األعمال االنتقامية في إفريقيا، ردًا على ب

المضايقات القضائية ضد المدافع عن حقوق 

 .اإلنسان أنور رحماني

 .الدولة لم ترد بعد

  أغسطس 4 ساحل العاج  .34

2020   

رسالة نداء عاجل إلى فخامة السيد الحسن 

 :درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار

بصفته المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن 

حقوق اإلنسان والمنسق المعني باألعمال 

حكم على الاالنتقامية في أفريقيا، ردًا على 

 .الدولة لم ترد بعد
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المدافع عن حقوق اإلنسان السيد كونان ياو 

 .هوبرت بالسجن لمدة خمس سنوات

 أغسطس 4  كوت ديفوار  .35

2020 

فخامة السيد الحسن رسالة نداء عاجل إلى 

 :دراماني واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار

بصفته المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن 

األعمال المعني بمنسق الحقوق اإلنسان و

مكتب  طواالنتقامية في إفريقيا، فيما يتعلق بس

 .المرصد اإليفواري لحقوق اإلنسان

 .الدولة لم ترد بعد

 أغسطس 6  وغتو  .36

2020 

رسالة نداء عاجل إلى فخامة السيد فور 

إيسوزيمنا غناسينغبي إياديما، رئيس جمهورية 

بصفته المقرر الخاص المعني بالمدافعين  :توغو

عن حقوق اإلنسان والمنسق المعني باألعمال 

االنتقامية في أفريقيا، فيما يتعلق بالمخاوف بشأن 

حقوق اإلنسان المتعلقة لحاالت االنتهاكات 

االستجابة التي اتخذتها الحكومة لمكافحة  بتدابير

 .19-كوفيد

 .الدولة لم ترد بعد
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 التقدير وخطابات العاجلة النداءات  /القلق رسائل
  2020ديسمبر - 3 أغسطس 8 

 العاجل النداء خطابات

 تاريخ لةالدو
 الرسالة

 الطرف الدولة رد عاجل نداء رسالة تتطلب التي لقضيةا

 كوت جمهورية
 ديفوار

 نوفمبر  02

2020 

 القضائية والمضايقة التعسفي االعتقال بشأن عاجلنداء  رسالة
 غباو، جونيور ديونغي والسيدة غباليت بولشيري السيدة ضد

 .نغوران كواكو سيزار وإيمي بي، دجيهي وسيريل

 .بعد ترد لم الدولة

 نوفمبر  02 تشاد جمهورية
2020 

 عن عبيدو نور محمد السيد إيقاف بخصوص نداء عاجل  رسالة
 من بأمر اإلنسان لحقوق التشادية لالتفاقية عام كأمين منصبه
 .المحكمة

 .بعد ترد لم الدولة

 جمهورية
 الكونغو

 الديموقراطية

 نوفمبر 02 

2020 

 عن المدافع ضد بالقتل التهديدات بشأن نداء عاجل  رسالة
 .أرونا خوسيه السيد اإلنسان حقوق

 .بعد ترد لم الدولة

 جمهورية
 الكونغو

 الديموقراطية

 نوفمبر 02 

2020 
 السيد اإلنسان حقوق عن المدافع اختفاء بشأن  عاجل نداء رسالة
 .أيام خمسة لمدة موهبيري أوليفييه

 .بعد ترد لم الدولة

 

 جمهورية
 الكونغو

 الديموقراطية

 نوفمبر 02 

2018 

 ديسماس السيد ضد بالقتل تهديداتال بشأن عاجل نداء رسالة
 .وعائلته كيتنجي

 .بعد ترد لم الدولة

 جمهورية
  الكاميرون

 نوفمبر  02

2020 

 حقوق عن المدافع ضد بالقتل التهديدات بشأن نداء عاجل  رسالة
 .نغيبو دوماس جول السيد اإلنسان

 .بعد ترد لم الدولة

 جمهورية
 الكاميرون

 

 نوفمبر  02

2020 
 

 السيد لها تعرض التي المضايقات بشأن نداء عاجل  رسالة
 .باال أغبور باسم المعروف و،هنكونغ أغبور فيليكس

 .بعد ترد لم الدولة

 

 جمهورية
 الكاميرون

 نوفمبر  02

2020 

 حقوق عن للمدافع التعسفي االعتقال بشأن نداء عاجل  رسالة
 .بيكوكو جوست لو سيفرين السيد اإلنسان،

 .بعد ترد لم الدولة

 الجمهورية
 الجزائرية

 الديمقراطية
 الشعبية

 نوفمبر  20

2020 

 عبدهللا للسيد الحرجة الطبية الحالة بخصوص عاجل نداء رسالة
 .القلب وجراحة المناسبة الطبية للرعاية الملحة وحاجته عومن بن

 .بعد ترد لم الدولة

 مصر جمهورية
 العربية

 نوفمبر  20

2020 

 والقيود القضائية المضايقات بخصوص عاجل نداء رسالة
 .حسن مزن للسيدة التنقل حرية على المفروضة

 .بعد ترد لم الدولة

 جمهورية
 زيمبابوي

 نوفمبر  20

2020 

 محامية ضد القضائية المضايقة بخصوص نداء عاجل  رسالة
 .متيتوا بياتريس السيدة اإلنسان حقوق

 .بعد ترد لم الدولة

 جمهورية
 السودان

 نوفمبر  20

2020 

 اإلنسان حقوق عن المدافعين على الحكم بشأن عاجل نداء رسالة
 حجوج هشام والسيد طارق دعاء السيدة

 .بعد ترد لم الدولة
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 الثالث الملحق
 

 بالتقرير المشمولة الفترة خالل الصادرة الصحفية البيانات قائمة
 
 .2019  نوفمبر 20 س. ك. كاغوا؛ ميد السابق المفوض وفاة حول صحفي بيان .1

 

 22 ؛ تنزانيا في اإلنسان حقوق حالة تدهور بشأن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية للجنة صحفي بيان .2

 .2019 نوفمبر

 
 .2019 نوفمبر 25  المرأة، ضد العنف على للقضاء العالمي اليوم بمناسبة مشترك صحفي بيان .3

 
 . 2020 ديسمبر 01 ؛ لإليدز العالمي اليوم بمناسبة صحفي بيان .4

 
 األفريقية للجنة التابع أفريقيا في اإلعاقة ذوي واألشخاص السن كبار بحقوق المعني العامل الفريق من بيان .5

 ؛ 2019 ديسمبر 03 ؛ اإلعاقة ذوي لألشخاص الدولي اليوم بمناسبة والشعوب اإلنسان لحقوق

 

 .2019ديسمبر   12مهاجرا غامبيا قبالة سواحل موريتانيا ؛   60بيان صحفي حول وفاة  .6

 
بيان من المقرر الخاص المعني بالالجئين وطالبي اللجوء والمشردين داخليا والمهاجرين في أفريقيا،  .7

 .2019ديسمبر   18بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمهاجرين ؛ 

 

 .2020فبراير   04على النوع االجتماعي ؛  ْينبيان صحفي مشترك حول العنف والتمييز القائم .8

 

 04 ؛ للحقوق انتهاكات إلى أدى مما القارة من أجزاء في العنيفة الصراعات تصاعد حول صحفي بيان .9

 .2020  فبراير

 
 الساحل ومنطقة ليبيا في األوضاع حول والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة تقرير حول صحفي بيان .10

 .2020  فبراير 07 ؛

 

 فبراير 08 ؛ األفريقي االتحاد وحكومات دول لرؤساء والثالثين الثالث المؤتمر بمناسبة صحفي بيان .11

2020. 

 
 .2020  فبراير 21 في السودان جنوب في اإلنسان حقوق حالة حول بيان .12

 
 28 ؛ (19- كوفيد) كورونا فيروس أزمة بشأن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية للجنة صحفي بيان .13

 .2020  فبراير

 

  24 ؛ إفريقيا في الجديد 19-كوفيد لفيروس اإلنسان حقوق على القائمة الفعالة االستجابة حول صحفي بيان .14

 .2020  مارس
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األنباء  حول أفريقيا في الشرطةعمل و االحتجاز وظروف بالسجون المعني الخاص للمقرر صحفي بيان .15

 .2020  أبريل 07 ؛ 19-كوفيد جائحة خالل الشرطة قبل من للقوة المفرط االستخدامب التي تفيد

 

 حول إفريقيا في المعلومات إلى والوصول التعبير بحرية المعني الخاص المقرر عن صادر صحفي بيان .16

 .2020 أبريل 08 ؛19-كوفيد لوباء استجابةً  اإلنترنت إلى الوصول أهمية

 
 .2020 أبريل 13 ؛ليبيا في اإلنسان حقوق وضع حول صحفي بيان .17

 
 .2020 أبريل 16 ؛ بويكانيو تشيد وماتشيديسو مابيليتسا سيبيلو موابي إعدام بشأن صحفي بيان .18

 
 .2020 أبريل 17 ؛ أفريقيا في المعلومات إلى والوصول التعبير حرية مبادئ إعالن نشر حول صحفي بيان .19

 
 اإلفراج حول إفريقيا في الشرطةعمل و االحتجاز وظروف بالسجون المعني الخاص للمقرر صحفي بيان .20

 .2020 يلأبر 17 ؛ COVID 19 جائحة خالل السجناء عن

 

 23 إفريقيا، في األصلية المجتمعات / األصليين السكان على 19-كوفيد فيروس تأثير حول صحفي بيان .21

 .2020 أبريل

 
-بيان صحفي للمقرر الخاص المعني بحقوق المرأة في إفريقيا حول انتهاك حقوق المرأة أثناء جائحة كوفيد .22

 .2020مايو   06؛  19

 
 األفريقي االتحاد رئيس إلى ةوجهماللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ال رسالةبيان صحفي حول  .23

-كوفيد لـ القارية لالستجابة األساسية الركيزة اإلنسان حقوق جعل بشأن رامافوزا سيريل الرئيس فخامة

 .2020 مايو 07 ؛ 19

 
 في االنتقامية باألعمال المعني والمنسق اإلنسان حقوق عن بالمدافعين المعني الخاص للمقرر صحفي بيان .24

 .2020 مايو 11 ؛ 19-كوفيد جائحة أثناء اإلنسان حقوق عن المدافعين حماية بشأن إفريقيا

 

 .2020مايو  12؛  19-بيان صحفي حول التمرد في سجن لومي بسبب كوفيد  .25

 

 مايو 15 ؛ فاسو بوركينا في البوركينية األمن قوات قبل من لالجئين مخيم على الهجوم حول صحفي بيان .26

2020. 

 
 18 ؛ كورونا فيروس جائحة تفشي سياق في بوروندي في العامة االنتخابات إجراء حول صحفي بيان .27

 .2020 مايو

 

 والمجتمعات المناجم لعمال اإلنسان حقوق بشأن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية للجنة صحفي بيان .28

 .2020 مايو 18 ؛ إفريقيا جنوب في 19-كوفيد جائحة خالل التعدين من المتضررة
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 .2020مايو  19بيان صحفي حول العنف الناتج عن نشر النتائج النهائية لالنتخابات البرلمانية في مالي ؛  .29

 

 .2020 مايو 20 ؛ اإلنسان حقوق قادة هيقول هذا ما ،"كارثة وقوع لتجنب اآلن نتحرك أن يجب :أفريقيا" .30

 

 .2020 مايو 22 ؛ كابوغا فيليسيان المزعوم الجماعية اإلبادة مرتكب على القبض حول صحفي بيان .31

 

 .2020 مايو 22 .بليبيا طرابلس في المدنية المناطق على الهجمات حول صحفي بيان .32

 

 .2020 يونيو 03 ؛ 2020 لعام جنة منع التعذيب في أفريقيالل  السنوي الموضوع عن اإلعالن بيان .33

 

 04على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في إفريقيا ؛  19-تأثير جائحة كوفيدبيان صحفي حول  .34

 .2020يونيو 

 
بيان من المقرر الخاص المعني بالالجئين وطالبي اللجوء والمشردين داخليا والمهاجرين في أفريقيا بمناسبة  .35

 ؛ 2020يونيو  22االحتفال بيوم الالجئين األفريقي والعالمي ؛ 

 

 .2020يونيو  22بيان صحفي حول حالة حقوق اإلنسان في جمهورية مالوي ؛  .36

 

بيان صحفي صادر عن المقرر الخاص المعني بالالجئين وطالبي اللجوء والمشردين داخليا والمهاجرين  .37

 .2020يونيو  22؛ في أفريقيا، بشأن استمرار غرق قوارب المهاجرين في البحر األبيض المتوسط 

 

 .2020 يونيو 24 ؛ السودان جنوب في اإلنسان حقوق وضع حول صحفي بيان .38

 

 .2020 يونيو 26 ؛ التعذيب ضحايا لمساندة الدولي اليوم بمناسبة بيان .39

 

 في النواب مجلس قبل من األصليين السكان حماية بشأن قانون مشروع باعتماد لإلشادة صحفي بيان .40

 .2020 يونيو 29 الديمقراطية، الكونغو لجمهورية الوطنية الجمعية

 
 .2020 يوليو 09 .إثيوبيا في االضطرابات حالة حول صحفي بيان .41

 
 .2020 يوليو 14 ؛ مالي في والسياسي االجتماعي الوضع حول صحفي بيان .42

 
 .2020 يوليو 20 ؛ بالكاميرون اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة رئيس وفاة بشأن صحفي بيان .43

 
 22؛  19-اإلنسان والشعوب بشأن االنتخابات في أفريقيا أثناء جائحة كوفيدبيان اللجنة األفريقية لحقوق  .44

 .2020يوليو 

 

 اإلغاثة عمال من خمسة اغتيال عقب والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة عن صادر صحفي بيان .45

 .2020 يوليو 23 االتحادية، نيجيريا جمهورية شرق شمال في
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ً  وعشرين مائتين بقتل وتويغواهينو نغومينو تحالف قيام مزاعم بشأن مشترك صحفي بيان .46  قرية في مدنيا

 الديمقراطية؛ الكونغو جمهورية شرق الجنوبية، كيفو مقاطعة في موينغا إقليم في إيتومبوي قطاع كيبوبو،

 .2020 يوليو 30

 

 دارفور غرب بمنطقة مستيري بلدة في شخًصا (60) ستين من أكثر مقتل حول مشترك صحفي بيان .47

 .2020 يوليو 31 ؛ السودان بجمهورية

 
 .2020 أغسطس 11 ؛ موريشيوس جمهورية على أثر الذي البيئي والتلوث النفط تسرب حول صحفي بيان .48

 
 .2020 أغسطس 14 ؛ كينيا جمهورية إلى الموجه  العاجل النداء خطاب بشأن بيان .49

 
 أغسطس 19 ؛ مالي في االنقالب بشأن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة عن صادر صحفي بيان .50

2020. 

 

 في والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة رئيس ،(دكتوراه) ديرسو أيلي سليمان المفوض عرض .51

 األمريكية البلدان لجنة استضافته الذي الوباء، سياق في اإلنسان حقوق لحماية اإلقليمية اللجان بين الحوار

 .2020 أغسطس 18 2020 أغسطس 12 اإلنسان، لحقوق

 

 .2020 أغسطس 30 ؛ 2020 القسري االختفاء لضحايا العالمي اليوم بمناسبة صحفي بيان .52

 
 .2020 سبتمبر 1 ؛ كينيا في البيئة في الحق حماية بشأن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة بيان .53

 
 ؛ 2020 سبتمبر 21 .للسالم العالمي اليوم بمناسبة صحفي بيان .54

 

 ؛ 2020 سبتمبر 28 المعلومات على الجميع لحصول الدولي باليوم االحتفال بمناسبة صحفي بيان .55

 
 لكبار الدولي لليوم الثالثين حتفالاال بمناسبة والمعوقين السن كبار بحقوق المعنية العمل مجموعة إعالن .56

 .2020 أكتوبر 1 ؛ نالس

 

 .2020 أكتوبر 9 ؛2020  اإلعدام عقوبة لمناهضة العالمي اليوم بمناسبة إعالن .57

 

 .2020 أكتوبر 13 ؛ نيجيريا في القانون إنفاذ مؤسسات قبل من اإلنسان حقوق انتهاكات حول صحفي بيان .58

 

 22 ؛ لقب إلى تمييزية إشارة بحذف بالسماح تونسية محكمة أصدرته تاريخي قرار حول صحفي بيان .59

 .2020 أكتوبر

 
 .2020 أكتوبر 23 ؛ نيجيريا في األمن قوات أيدي على المشروع غير القتل عمليات حول صحفي بيان .60

 
 أكتوبر 23 ؛ تنزانيا في اإلنسان حقوق حالة حول والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية للجنة صحفي بيان .61

2020. 
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 .2020 أكتوبر 26 ؛ غينيا جمهورية في السياسي - االجتماعي الوضع حول صحفي بيان .62

 
 أكتوبر 26 ؛ سيسي سوميال المعارضة زعيم وكذلك معتقالً  150 من أكثر عن اإلفراج حول صحفي بيان .63

2020. 

 

 .2020 أكتوبر 26 ؛ الكاميرون شرق جنوب في كومبا مدرسة في األطفال مذبحة حول صحفي بيان .64

 

حول  الفساد لمكافحة األفريقي لالتحاد االستشاري والمجلس والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة بيان .65

 .2020 نوفمبر 2 ؛ 19-كوفيد و الفساد

 
 نوفمبر 9 ؛ االتحادية الديمقراطية إثيوبيا جمهورية في والسياسية االجتماعية األزمة حول صحفي بيان .66

2020. 

 

 في اإلنسان حقوق عن نالمدافعيْ  دوكولو، وسنديكا القديري عبد ديالو نالسيديْ  وفاة حول صحفي بيان .67

 .2020 نوفمبر 13 ؛ إفريقيا

 
 .2020 نوفمبر 13 ؛ فاسو بوركينا في االنتخابات حول صحفي بيان .68

 
 .2020 نوفمبر 17 .رولينغز جيري جون غانا لجمهورية السابق الرئيس فخامة وفاة حول صحفي بيان .69
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  ،والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية للجنةا ةنشطأعن  49و 48للتقريرين  الجامع التقرير بشأنقرار
Doc. EX.CL/1259(XXXVIII) 

 

 التنفيذي، المجلس
 

 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية للجنةا ةنشطأعن  49و 48الجامع للتقريرين تقريربال علما يحيط .1

 ؛ )اللجنة األفريقية(

 

حقوق الفترة المشمولة بالتقرير لتعزيز وحماية  اللجنة خالل المبذولة من قبل تقديره للجهود يعرب عن .2

 الخصوص وجه على اإلشارة مع المستمر، 19كوفيد  جائحة سياق في سيما وال ،اإلنسان في القارة

 و فبراير 28 في ينالصادر ينالبيان خالل من األطراف الدول إلى قدمتها التي التوجيهية المبادئ إلى

 ؛ والستين السادسة العادية ادورته في 449 القرار واعتماد مارس 24

 

 احترام لجعل مفيدة إرشادات باعتباره 449 رقم والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة قرارب رحبي .3

  ،والقارات دولال مستوى على 19-كوفيد جائحة آثار من والتعافي لالستجابة أساًسا اإلنسان حقوق

 استجابتها نجاح ضمانل 449 القرار في الواردة التوجيهية المبادئ من االستفادة إلى الدول ويدعو

 ؛ للجائحة واالقتصادية االجتماعية واآلثار للحوكمة

 

 لتنظيم 2020 لعام والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية للجنة نظام الداخليال نفاذ وبدء اعتمادب رحبي .4

 األفريقي الميثاق من (2) 40 للمادة وفقًا واعتمادها إعدادها تم التي، واألفريقية للجنة األربع الدورات

 اإلنسان لحقوق مؤسسات الوطنيةوال األطراف الدول ذلك في بما المصلحة أصحابمن  مدخالت ومع

 ؛

ً  النازحين ومساعدة لحماية األفريقي االتحاد اتفاقية على الصومال تصديقب يرحب .5  أفريقيا في داخليا

تفعل ذلك بعد ،  لم التي األطراف الدول إلى هنداء جددوي بالتقرير المشمولة الفترة خالل (كمباال اتفاقية)

 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق بروتوكول وكذلك كمباال، بروتوكول على وتصدق توقع أن

 اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق بروتوكولو ،(مابوتو بروتوكول) أفريقيا في المرأة حقوق بشأن

 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق وبروتوكول  ،أفريقيا في السن كبار حقوق بشأن والشعوب

 االقتصادية للجماعة المؤسسة ةتفاقياال وبروتوكول أفريقيا، في اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق بشأن

 ؛لتأسيسا في والحق اإلقامة وحق األشخاص تنقل حرية بشأن األفريقية

 

 وساو بيساو وغينيا االستوائية وغينيا القمر جزر هيو تقاريرها تقدم لم التي األطراف الدول تحث .6

 ةتأخرم دورية تقارير ثالثة من أكثر لديها التي وتلك السودان وجنوب والصومال وبرينسيبي تومي

 وجمهورية وغانا والغابون والكونغو الوسطى إفريقيا وجمهورية األخضر والرأس بوروندي وهي

 الديمقراطية الصحراوية العربية والجمهورية وموزمبيق ومالي ومدغشقر وليبيا وليبيريا غينيا

 للمادة وفقًا الدورية تقاريرها تقديمعلى  وزامبيا وأوغندا وتونس وتنزانيا وإسواتيني والسودان وسيشيل

 بروتوكول من 26 والمادة ،(األفريقي الميثاق) والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق من 62

 ؛ كمباال اتفاقية من 14 والمادة مابوتو،
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 المشمولة الفترة خالل ذلك في بما مؤقتة، تدابير اتخاذ طلبات إليهم صدرت تيال األطراف الدول يدعو .7

 القرارات تنفيذ على الدول ويحث المؤقتة، التدابير لطلبات لالمتثال ومصر، الكاميرون وهي بالتقرير،

 وإبالغ فيها، فأطرأ هي التي اتبالغال بشأن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة اتخذتها التي

 المادة مع يتماشى بما القرارات تلك لتنفيذ المتخذة لتدابيرا والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة

 ؛ 2020 لعام األفريقية للجنة الداخلي النظام من 112

 

 الميثاق بروتوكول مشروع وتصديق اعتماد عمليات دعمل األطراف الدول إلىال عاج يوجه نداء .8

 الملحق البروتوكول ومشروع أفريقيا في اإلعدام عقوبة إلغاء بشأن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي

 والضمان االجتماعية لحمايةفي ا المواطنين حقوق بشأن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي بالميثاق

 ؛ االجتماعي

 

والموجه للمملكة  ،2018يناير في الصادر  EX.CL/Dec.995(XXXII) القرار النداء الوارد في يؤكد .9

 ؛ الميثاق األفريقي إلى المغربية لالنضمام

 

من أجل تسهيل القيام ببعثة لتقصي الحقائق إلى  الحوار، واللجنة على إجراء المملكة المغربية يشجع .10

المنطقة المشار إليها من قبل االتحاد األفريقي باسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومن 

 .EX.CL/Dec.689(XX) القرار في عليه المنصوص النحو علىقبل األمم المتحدة بالصحراء الغربية، 

 

 اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة مع عمل باالشتراكلل األفريقي، االتحاد مفوضيةإلى  دعوته يكرر .11

 و EX.CL/Dec.1045(XXXIV) التنفيذي المجلس يقرار تنفيذعلى  غامبيا وحكومة والشعوب

EX.CL/Dec. 1080(XXXVI) ، اتخاذ عن فضال الموارد، لتعبئة خاص صندوق إنشاء بشأن 

 للجنة الدائم المقر لبناء األساس حجر وضع ذلك في بما المطلوبة األخرى الملموسة اإلجراءات

 ؛ والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية

 
وتنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة  التدبير المؤقتة، إتخاذ طلباتل االمتثالالدول األطراف إلى  يدعو .12

وإبالغ اللجنة األفريقية  التي هي أطراف فيها، والشعوب بشأن البالغاتاألفريقية لحقوق اإلنسان 

من النظام  112القرارات بما يتماشى مع المادة  تلك لحقوق اإلنسان والشعوب بالتدابير المتخذة لتنفيذ

 و ؛ الداخلي للجنة

 

لتعاون المتزايد بين اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ومجلس السلم واألمن التابع با يرحب .13

مع عقد االجتماع التشاوري الثاني بين المجلس لالتحاد األفريقي بما يتماشى مع بروتوكول إنشاء 

أوضاع  إلىوقاية ال من الصراع مراحل جميع في اإلنسان حقوقإدماج الهيئتين، واتخاذ قرار بشأن 

 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة دراسة في المتوخى النحو على أفريقيا في الصراع بعد ما

 .الصراع حاالت في اإلنسان حقوق قضايا معالجة حول

 

 2021أكيد جمهورية رواندا استضافة الدورة العادية التاسعة والستين للجنة األفريقية في عام بت بيرح .14

 .ةجناألخرى الستضافة الدورات العادية للدعو الدول ي، و
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 والشعوب؛ اإلنسان لحقوق األفريقية لجنةال ةنشطعن أ 48 و 47 جامع للتقريرينال تقريرال شربن يصرح .15

 عشر أربعة غضون في تقدم، أن ذلك، في رغبت إذا األطراف، الدول من يطلب الصدد، هذا وفي

 المكتوبة مالحظاتها القرار، هذا اعتماد فيها تم التي التنفيذي المجلس دورة اختتام تاريخ من يوًما  (14)

 .نشره قبل إليه إلرفاقها  ة،نشطاأل تقريرحول 
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