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 ساتانق نابانه  

 المقدمة 

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )المشار اليها 

المعني  فيما يلي باللجنة األفريقية( هي الجهاز الرئيسي

األفريقي، وقد تم انشاؤها بحقوق االنسان لدى اإلتحاد 

بموجب الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

)مشار اليه فيما يلي بالميثاق األفريقي( ولها تفويض 

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان من خالل فحص التقارير 

المقدمة من الدول عن تنفيذهم اللتزاماتهم الناشئة 

تعلقة تلقي الشكاوى المبموجب الميثاق األفريقي، و

بانتهاكات حقوق اإلنسان المقدمة من الدول األطراف  

واألفراد والمنظمات غير الحكومية والفصل فيها، و 

تقديم التوجيه للدول األعضاء من خالل شرح أحكام  

الميثاق األفريقي في شكل قرارات، وتوجيهات وتعليقات  

عامة وغيرها. 1 ولقد تواجدت اللجنة األفريقية منذ العام 

وهي تؤدي تفويضها بقدر معقول من النجاح في   1987

  خاصةً فيما يتعلق بتطوير المعايير بينما، عدة نواحي

 
من الميثاق األفريقي لحقوق   59إلى   45المواد من   الىانظر 1

 .1986اإلنسان والشعوب ، المعتمد في عام 
، تم   2018/2019 يةعلى سبيل المثال ، بالنسبة للفترة التقرير 2

فقط بناًء على األسس   اتصاالت شكاوي  3اتخاذ قرار بشأن 

على   اتصاالت 4الموضوعية ، في حين تم اتخاذ قرار بشأن 

. انظر بشكل عام ،  2019/2020فترة  في   الموضوعيةاالسس  

منظمة العفو الدولية "حالة هيئات وآليات حقوق اإلنسان اإلقليمية  
 .23( 2020" )2020-2019األفريقية 

في أداء تفويض الحماية، على األقل   كان هناك تراجع

 في الماضي القريب.2

ايضاً، فقد واجهت اللجنة األفريقية رد فعل عنيف من  

جهزة السياسية لالتحاد األفريقي ، ال سيما فيما يتعلق األ

بالقضايا المتعلقة بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي 

الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس وايضاً 

التدخل المتصور من قبل المنظمات غير الحكومية 

األجنبية، باالضافة الى المنظمات غير الحكومية 

ت التمويل األجنبي، خاصةً بعد منح صفة  األفريقية ذا

المراقب لتحالف السحاقيات األفريقيات. وقد نتج عن 

هذا طلب من المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي  موجه 

للجنة األفريقية يطلب فيه منها سحب صفة المراقب 

الممنوحة لتحالف السحاقيات األفريقيات، ومراجعة 

قواعدها اإلجرائية لمنح صفة المراقب،3 في انتهاك  

 واضح الستقالل اللجنة األفريقية.4

تفحص هذه المراجعه أداء اللجنة األفريقية خالل العام  

قيد المراجعة، مع التركيز بشكل خاص على   2020

استقالليتها. ويهدف إلى تزويد اللجنة األفريقية وجميع  

المعتمد خالل الدورة   1015قرار المجلس التنفيذي رقم الى  نظر  3

وط ،  في نواكش  2018العادية الثالثة والثالثين المنعقدة في يونيو 

 موريتانيا. 
ساتانغ نبانه 'الحفاظ على استقالل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان   4

أغسطس   24' )2020والشعوب: تعليق على القواعد اإلجرائية ، 

ة األفريقية  لجن استقالل ال  التحالف من اجل( 2020

-ttps://achprindependence.org/wph
content/uploads/2020/08/CIAC_RoP_Nabaneh_Ru

Procedure.pdf-of-les  فبراير    25 في  طالع عليه)تم اال

2021 )1 . 

 : التركيز على اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب2020مراجعة العام 

 

https://achprindependence.org/wp-content/uploads/2020/08/CIAC_RoP_Nabaneh_Rules-of-Procedure.pdf
https://achprindependence.org/wp-content/uploads/2020/08/CIAC_RoP_Nabaneh_Rules-of-Procedure.pdf
https://achprindependence.org/wp-content/uploads/2020/08/CIAC_RoP_Nabaneh_Rules-of-Procedure.pdf
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أصحاب المصلحة ذوي الصلة بالمعلومات لتحسين اداء  

المؤسسة مع الحفاظ على استقالليتها. هذا التقييم مبني 

الوثائق وتقارير اللجنة األفريقية بما في على مراجعة  

ذلك تقارير األنشطة والبيانات والقرارات وتقارير 

البعثات والتوجيهات المعيارية واالحكام والبيانات  

 الصحفية. 

 الدورات واألنشطة:

عاماً صعباً وشكل تحدياً لمعظم  2020لقد كان العام 

ء  المنظمات، باألخص اللجنة األفريقية، حيث جعل وبا

إقامة الدورات الشخصية التي تشارك فيها   19-الكوفيد

منظمات المجتمع المدني والدول األعضاء وغيرهم من  

الشركاء أمراً مستحيالً. وكنتيجِة لذلك، اضطرت اللجنة  

االفريقية إلقامة جلسات اسفيرية بلغ عددها في نهاية 

 األمردورتين عاديتين و أربع دورات استثنائية.

ستثنائية السابعه وعشرون والمنعقده من في الدورة اال

مارس، تبنت اللجنة األفرييقية قواعد   4فبراير الى  14

اجراءات جديده، وقواعد النشاء وتفعيل آليات خاصه  

باإلضافة الى ستة قرارات. 5 في هذه الجلسه، نظرت 

اتصاالت متعلقة  8اتصال من ضمنهم  46اللجنة في 

لمقبولية والتي من اتصال يتعلق با 33باالستالم، 

اتصاالت فقط واخيرا تم  3ضمنها تم اعالن قبول 

 اصدار 3 قرارات بناًء على  األسس الموضوعية. 6

وفي خالل فترة الدورة، قامت اللجنة األفريقية بتنفيذ 

األنشطة التعزيزية من ضمنها اصدار بيان  عدد من  

الجديد   19-صحفي حول االستجابة لفيروس كوفيد

 
للدورة االستثنائية السابعة  " البيان الختامي  جنة األفريقية  لال5

والعشرين للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، بانجول ،  

'متاح على   2020مارس  4فبراير إلى   19جمهورية غامبيا ، 

.achpr.org/sessions/infohttps://www   ؟id = 318   تم(

 (.2021مارس  4في طالع علية  اال
 كما سبق.  6
"بيان صحفي حول االستجابة الفعالة القائمة على حقوق اإلنسان   7

(  2020مارس  24في إفريقيا" ) الجديد   19-كوفيدلفيروس 

www.achpr.org/pressrelease/detail//https:  

 .(2021مارس  4 االطالع)تم   id=483؟

ائم على حقوق االنسان في افريقيا، ويقدم بشكل فعال وق

البيان الصحفي توجيهات للدول األفريقية حول كيفية 

وضع حقوق  االنسان في مركز تدابيرهم عند االستجابة 

لفيروس الكوفيد-19. 7 وفي هذا البيان الصحفي تحدثت 

 اللجنة االفريقية عن االتي: 

تمدتها  "... بشأن عدم كفاية تدابير االستجابة التي اع

بعض الدول األطراف في الميثاق األفريقي ، واالفتقار 

إلى التنفيذ الحاسم والمتسق للتدابير التي اعتمدتها أجهزة  

الدولة ، وعدم امتثال العامة بالتدابير التي اتخذتها الدول  

بشكل واسع النطاق، كل ذلك يقوض الجهود المبذولة  

 الحتواء انتشار الوباء ".

اللجنة األفريقية الدول الى ان تضمن مراعاة  وقد دعت 

وجب الميثاق  التزامتها بحقوق االنسان الناشئة بم

األفريقي عند استجابتها للوباء. تأتي هذه الدعوه عقب 

وحقوق االنسان  19-بيان اللجنة األفريقية حول كوفيد 

، مما يجعل اللجنة 2020فبراير 28الصادر في 

ان قائم على معاهده يتخذ األفريقية أول جهاز حقوق انس

 هذه الخطوة.8

، عقدت  2020يوليو  1يونيو إلى  29في الفترة من 

اللجنة األفريقية دورتها االستثنائية الثامنة والعشرين  

-داسفيرياً بسبب قيود السفر التي فرضتها جائحة الكوفي

19، 9 وفي هذه الدورة ، أدى أربعة مفوضين جدد القسم  

ماري لويس أبومو من الكاميرون  المفوضة الدكتورة -

، والمفوضة مودفورد زكريا مواندينغا من زامبيا ، 

بيان صحفي حول أزمة فيروس كورونا  8

https://www.achpr.org/pressrelease/detail  

 (. 2021مارس  4في   طالع)تم اال id=480؟
البيان الختامي للجنة األفريقية للدورة االستثنائية التاسعة   9

  دورةوالعشرين للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، ال 

'متاح على   2020يوليو  1يونيو إلى  29، منعقده اسفيرياً  ال

hpr.org/sessions/infohttps://www.ac ؟id=325   تم(

 (. 2021مارس  4إليه في  طالع اال

https://www.achpr.org/sessions/info
https://www.achpr.org/pressrelease/detail
https://www.achpr.org/pressrelease/detail
https://www.achpr.org/sessions/info
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والمفوضة ندياي غاي من السنغال ، والمفوضة ألكسيا 

    جيترود أميسبيري من سيشيل. 10

عقب انتخابهم من قبل المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي   

في فبراير 2020. 11 اصبح عدد أعضاء اللجنة  

رجال ، مما يحقق التمثيل  5نساء و  6ية األفريق

اشى مع سياسة التكافؤ المتساوي للمرأة والرجل بما يتم

ل من   4لالتحاد األفريقي كما هو مضمن في المادة 

القانون التأسيسي ، القواعد االجرائية للجنة وجدول  

 أعمال 12.2063

ُعقدت الدورة العادية األولى للجنة األفريقية للعام  

 13( اسفيريًا في الفترة من 66دورة العادية )ال 2020

يوليو إلى 7 أغسطس 2020. 13 وسيطر على الجلسات 

واالستجابات   19-العامة نقاش حول تأثير جائحة الكوفيد

التي اعتمدتها الدول األعضاء على حقوق االنسان في  

القارة.14وقد منحت اللجنة األفريقية صفة مراقب  

 ً لقرارها الصادر   لمنظمتين غير حكومتين وفقا

بخصوص متطلبات منح صفة المراقب والحفاظ 

عليها.15 وقد كانت هذه المنظمات هي مركز توثيق 

حقوق اإلنسان والتدريب ومركز التثقيف والتوعية 

كما أجلت اللجنة األفريقية النظر في طلب   الحقوقية.

واحد للحصول على صفة مراقب مقدم من االئتالف 

حقوق اإلنسان من يوغندا. وبذلك  الوطني للمدافعين عن 

يرتفع العدد اإلجمالي للمنظمات غير الحكومية التي  

 
 كما سبق.  10
بتاريخ    Ex.CL. Dec/1225(XXXVI)قرار المجلس التنفيذي  11

 . 2020فبراير  10
المفوضون الحاليون ،   12

https://www.achpr.org/currentcommissioners  . 
البيان الختامي للجنة األفريقية حول الدورة العادية السادسة   13

ة للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  سفيريوالستين للجلسة اال

'متاح على    2020أغسطس   7يوليو إلى   13، من 

https://www.achpr.org/sessions/info ؟id=335   تم(

 (. 2021مارس  5إليه في  طالع اال
 كما سبق.  14
 . 29كما سبق، الفقرة   15
 . 39كما سبق، الفقرة   16

تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة األفريقية إلى خمسمائة 

(. 525وخمسة وعشرين )  

اتصال   15في هذه الدورة ، نظرت اللجنة األفريقية في 

، واعتمدت قرارين بناًء  على   األسس الموضوعية.16  

قراًرا بشأن آلياتها    26اللجنة األفريقية  كما اعتمدت

  الخاصة ، وقرارات الدول والقرارات الموضوعية ،

وكذلك فقد فحصت التقرير المشترك الجامع للتقرير  

- 2016الدوري التاسع والعاشر لموريشيوس )

2019(. 17الذي تم تقديمه بواسطة وزير الخارجية  

  2020ويولي  27و  24ناندو بودها وتم النظر فيه في 

حيث طرح المفوضون العديد من االسئلة والمالحظات 

العامة في مسائل من ضمنها حماية المدافعين عن حقوق  

 االنسان، حقوق المرأه و التجمعات السلمية. 

وعقب ذلك، عقدت اللجنة األفريقية دورتها االستثنائية  

اكتوبر  7الى  5التاسعه وعشرون اسفيرياً، من 

18.2020 لم تتبع هذه الدورة بجلسات عامة وقد ناقشت  

بشكل أساسي مسائل تتعلق باالجراءات الداخلية للجنة  

 األفريقية.19

 67ثم تبعت هذه الدورة االستثنائية الدورة العادية ال

نوفمبر   13للجنة االفريقية، والتي عقدت اسفيريا من 

الى 3 ديسمبر 2020. 20 المسائل التي تمت مناقشتها  

خالل هذه الدورة تضمنت التدابير التي اتخذتها الدول  

، العنف 19 -االعضاء في مواجهة جائحة الكوفيد

المستخدم من الشرطة كنتيجة لسلسة تظاهرات #انهاء 

 . 33كما سبق، الفقرة   17
العادية التاسعة والعشرين للجنة  بيان اللجنة األفريقية للدورة  18

و   3و   2ة ، سفيرياال دورةاألفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، ال 

'متاح على   2020أكتوبر  5

https://www.achpr.org/sessions/info ؟id=336   تم(

 (.2021مارس  5في   االطالع عليه
 كما سبق.  19
للدورة العادية السابعة والستين  "البيان الختامي جنة األفريقية  لال 20

  13ية ، سفير ة االدورللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، ال

'متاح على  2020ديسمبر  3نوفمبر إلى  

https://www.achpr.org/sessions/info ؟id=356   تم(

 (. 2021مارس  6االطالع  عليه في 

https://www.achpr.org/currentcommissioners
https://www.achpr.org/sessions/info
https://www.achpr.org/sessions/info
https://www.achpr.org/sessions/info
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سارس في نيجيريا وكذلك العنف الذي صاحب  

  االنتخابات في ساحل العاج وغينيا باالضافة الى مناقشة 

الصراع في اقليم التقراي باثيوبيا. و تضمنت المسائل 

االخرى التي تمت مناقشها جدول أعمال االتحاد  

األفريقي إلصمات األسلحة ، إلغاء تجريم الجرائم  

الصغيرة ، الرعاية الصحية وتمويلها ، الحماية من  

االختفاء القسري ، الصناعات االستخراجية والتدفقات 

، التهجير القسري والنزاعات ،   المالية غير المشروعة

 وحرية تكوين الجمعيات وحقوق كبار السن. 21

ايضاً، فقد منحت اللجنة األفريقية صفة مراقب لثالث  

منظمات غير حكومية تماشيًا مع قرارها بشأن معايير 

منح صفة المراقب والحفاظ عليها ،22 ونظرت في 

التقرير المشترك الجامع للتقرير الدوري الرابع  

والخامس والسادس للكاميرون، 23و هذه هي المرة  

األولى التي تقدم فيها الكاميرون تقريراً عن تنفيذ 

بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

بشأن حقوق المرأة في أفريقيا )يشار إليه فيما يلي  

ببروتوكول مابوتو( واتفاقية حماية النازحين داخلياً في  

ليها فيما يلي باتفاقية كمباال(. إفريقيا. )يشار إ  

 20وفي اثناء الدورة، نظرت اللجنة األفريقية في 

قرارات. على سبيل المثال ، تم   7اتصال واعتمدت 

بشأن الوضع في إثيوبيا والصراع  469اعتماد القرار 

الدائر في منطقة التيغراي ، والذي أدى إلى النزوح 

شة القسري ، وهدد سالمة وأمن ورفاهية ومعي

الشعب.24 شملت القرارات الموضوعية األخرى القرار  

 
 . 24كما سبق، الفقرة   21
. هذه هي: شبكة التنوع البيولوجي األفريقي  27الفقرة  كما سبق،  22

(ABDفي كينيا ، والم )جلس ( اإلعالمي لتنزانياMCT  في تنزانيا )

، وماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان ومقرها مصر. وبذلك  
يرتفع العدد اإلجمالي للمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة  

 . 528مراقب إلى  
 . 31كما سبق، الفقرة   23
24ACHPR/Res.469 (LXVII) 2020.  
25ACHPR/Res.472 (LXVII) 2020 .  
260;ACHPR/Res.468 (LXVII) 202  
27ACHPR/Res.470 (LXVII) 2020.  
28ACHPR/Res.466 (LXVII) 2020.  

وتصدير وتجارة  المتعلق بحظر استخدام وإنتاج  472

األدوات المستخدمة في التعذيب. 25 والقرار 468 بشأن 

سالمة الصحفيين واإلعالميين في إفريقيا،26 والقرار  

بشأن حماية الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين   470

في مكافحة جائحة الكوفيد -19 في إفريقيا،27والقرار  

466 بشأن السجون وظروف االحتجاز في إفريقيا،28  

بشأن الحاجة إلى إصمات األسلحة في   467والقرار 

إفريقيا على أساس حقوق اإلنسان والشعوب،29 والقرار  

بشأن تجديد تفويض فريق الدعم التابع للمقرر   471

نسان والمنسق  الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق اإل

المعني باألعمال االنتقامية في أفريقيا من أجل التعزيز 

والتنفيذ الفعال للتوجيهات بشأن الحرية النقابية والتجمع 

 في أفريقيا.30

، عقدت اللجنة األفريقية   2020ديسمبر  19و  11بين 

دورتها االستثنائية الثالثين،31 والتي عقدت لمناقشة تنفيذ 

، التي تم اعتمادها 2025 -2021ة خطتها االستراتيجي

النظر في عدة    باإلضافة إلى 67خالل الدورة العادية ال

 2021امور من بيها خطة العمل السنوية لعام 

 واعتمادها بما يتماشى مع الخطة اإلستراتيجية الجديدة.

، أحالت اللجنة األفريقية   2020نوفمبر  30وفي 

يس نيجيريا  رسالة مشتركة تحمل نداًء عاجالً إلى رئ

ألفراد  بشأن األعمال االنتقامية ضد المجتمع المدني وا

المرتبطين أو الذين يُنظر إليهم على أنهم من مؤيدي 

 مظاهرات #انهاء سارس في نيجيريا.32

29ACHPR/Res.467 (LXVII) 2020  
30ACHPR/Res.471 (LXVII) 2020.  
للدورة االستثنائية الثالثين للجنة  "البيان الختامي لجنة األفريقية ا 31

  19-11ية ، سفيرة االدوراألفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، ال 

'متاح على   2020ديسمبر 

https://www.achpr.org/sessions/info ؟id=358   تم (

 (.2020مارس  6يه في عل طالع اال
ة األفريقية حول خطاب النداء العاجل إلى جمهورية  لجنبيان ال 32

نيجيريا الفيدرالية متاح على  
https://www.achpr.org/pressrelease/detail  

 (. 2021مارس   5 االطالع عليه)تم   id=551؟

https://www.achpr.org/sessions/info
https://www.achpr.org/pressrelease/detail
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كما انضمت اللجنة األفريقية إلى لجنة البلدان األمريكية  

لحقوق اإلنسان ، والمقرر الخاص لألمم المتحدة المعني 

التجمع وتكوين الجمعيات ، ومكتب المؤسسات  بحرية 

لديمقراطية وحقوق اإلنسان  إلصدار إعالن مشترك ا

بشأن الحق في حرية التجمع السلمي والحكم الديمقراطي  

اليوم العالمي لحقوق  - 2020ديسمبر  10في 

اإلنسان.33 وهو يعد األول من نوعه حيث صدر  

اآلليات  باالشتراك مع خبراء األمم المتحدة وخبراء

اإلقليمية لحقوق اإلنسان. يسلط اإلعالن الضوء على  

التزامات الدول باحترام الحق في حرية التجمع وتكوين 

الجمعيات وأيًضا االستجابة بشكل هادف لمطالب 

المحتجين.34 كما دعا اإلعالن الحكومات إلى النظر الى  

المدافعين عن حقوق اإلنسان ونشطاء المجتمع المدني 

 كشركاء وليسوا أعداء أو منشقين عن الدولة. 35

2020تقييم عمل اللجنة األفريقية خالل العام   

كان عدد التقارير الدورية للدول األطراف التي تم  

فحصها خالل هذه الفترة منخفًضا إلى حد كبير ، 

التي  19-ويعزى ذلك على األرجح إلى جائحة الكوفيد

أولوياتهم إلى أجبرت العديد من الحكومات على تحويل 

 تدابير االستجابة. 

دورات  6في خضم الجائحة ، عقدت اللجنة األفريقية 

دورات استثنائية( ، وهو أعلى   4)دورتان عاديتان و 

عدد من الدورات يعقد في عام واحد في الماضي  

( ، التي 1) 28القريب. بينما لم يتم االلتزام بالقاعدة 

دورات ،   4إلى  2تزيد عدد الدورات العادية من 

اجهت اللجنة األفريقية تعطياًل غير مسبوق  ايضاً فقد وو

ومع ذلك ، فإن الزيادة    19-لعملها بسبب جائحة الكوفيد

في عدد الدورات أمر إيجابي عند النظر إلى عدم كفاية  

 
متاح على  33

https://www.achpr.org/pressrelease/detail  

 (.2021مارس  5يه في  طالع عل)تم اال id=553؟
 . 5الفقره  34
 )ج(.1الفقره  35

ج عمل اللجنة  عدد الدورات السابقة لتغطية برنام

( 2) 28كما تضع القاعدة  ة الواسع للغاية.األفريقي

سلطة اتخاذ القرار بشأن عقد الدورات في يد رئيس 

اللجنة األفريقية بالتشاور مع األعضاء اآلخرين في  

اللجنة وتلغي شرط التشاور بين رئيس اللجنة األفريقية 

ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي في تحديد مواعيد هذه  

 الدورات. 

( 3) 27كما ُعقدت الدورات اسفيرياً وفقًا للقاعدة 

علقه بالبث الحي لوقائع الدورة عندما يكون ذلك المت

 ً  ممكنًا. ومن المحتمل أن يؤدي عقد الجلسات اسفيريا

إلى زيادة مشاركة المجتمع المدني في دورات اللجنة ،  

وبالتالي الوصول إلى دورات أكثر شموالً ويسهل 

وعلى نفس القدر من األهمية ، فإن هناك   الوصول إليها.

فرص التي يمكن أن توفرها  حاجة إلى تسخير ال

 التكنولوجيا للتمتع بحقوق اإلنسان في القارة. 

قراراً خالل   39كذلك، فقد أصدرت اللجنة األفريقية 

العام ؛وهو أكبر عدد من القرارات يصدر عن اللجنة  

في عام واحد في الماضي القريب. وقد كان عدد كبير 

وهي  19-منها مرتبًطا بوضع معايير تتعلق بكوفيد

 تتضمن:36

- . بيان صحفي حول أزمة فيروس كورونا )كوفيد 1

. 2020فبراير  28( ، 91  

. بيان صحفي حول االستجابة الفعالة القائمة على  2

الجديد في إفريقيا ،   19-حقوق اإلنسان لفيروس كوفيد

؛  2020مارس  24  

. تصريح صحفي للمقرر الخاص المعني بحرية 3

التعبير والوصول إلى المعلومات في إفريقيا حول أهمية  

متاح هنا:   36

https://www.achpr.org/documentationcenter  

بيان حول االستجابة الفعالة القائمة على حقوق   search=Press؟

في   االطالع عليهلجديد في إفريقيا )تم  ا  19-س كوفيداإلنسان لفيرو

 (. 2021فبراير  25
 

https://www.achpr.org/pressrelease/detail
https://www.achpr.org/documentationcenter


 

6 

 

-الوصول إلى اإلنترنت في االستجابة لجائحة الكوفيد

؛  2020أبريل  8، 91  

. تصريح صحفي للمقرر الخاص المعني بالسجون 4

وظروف االحتجاز والشرطة في أفريقيا بشأن إطالق 

أبريل  17،  19-ء أثناء جائحة الكوفيدسراح السجنا

؛ 2020  

. تصريح صحفي صادر عن المقرر الخاص المعني  5

بالسجون وظروف االحتجاز والشرطة في أفريقيا بشأن 

التقارير المتعلقة باالستخدام المفرط للقوة من قبل  

 2020أبريل  22،  19-الشرطة خالل جائحة الكوفيد

 ؛

على 19-س الكوفيد. تصريح صحفي حول تأثير فيرو6

أبريل   23مجتمعات الشعوب األصلية في إفريقيا ، 

؛ 2020  

. بيان صحفي للمقرر الخاص المعني بحقوق المرأة 7

في أفريقيا حول انتهاكات حقوق المرأة أثناء جائحة 

؛  2020مايو 6 19-الكوفيد  

. بيان صحفي حول خطاب اللجنة األفريقية لحقوق 8

ى رئيس االتحاد األفريقي. اإلنسان والشعوب المقدم إل

الرئيس سيريل رامافوزا بشأن جعل حقوق اإلنسان 

مايو   7،  19-ركيزة أساسية لالستجابة القارية لكوفيد

؛ 2020  

. بيان صحفي للمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن  9

امية في  حقوق اإلنسان والمنسق المعني باألعمال االنتق

حقوق اإلنسان أثناء  أفريقيا بشأن حماية المدافعين عن 

؛  2020مايو  11، 19-جائحة الكوفيد  

 
انظر بشكل عام ، منظمة العفو الدولية "حالة هيئات وآليات   37

 (. 2020" )2020-2019حقوق اإلنسان اإلقليمية األفريقية 

بيان صحفي بشأن حقوق اإلنسان لعمال المناجم  -10

-ائحة الكوفيدوالمجتمعات المتضررة من التعدين أثناء ج

؛  2020مايو  18في جنوب أفريقيا ،  91  

تصريح صحفي بشأن إجراء االنتخابات العامة في   -11

حة فيروس كورونا ،  بوروندي في سياق تفشي جائ

؛  2020مايو 19  

. أفريقيا: يجب أن نتحرك اآلن لتجنب وقوع كارثة 12

؛  2020مايو  20، كما يقول رؤساء حقوق اإلنسان ،   

 19-. تصريح صحفي حول تأثير جائحة الكوفيد13

على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في  

؛  2020يونيو  5أفريقيا ،   

نتخابات في إفريقيا أثناء جائحة . بيان حول اال14

؛ 2020يوليو  22،  19 -الكوفيد  

تصريح صحفي للمقرر الخاص المعني بالمدافعين  -15

عن حقوق اإلنسان والمنسق المعني باألعمال االنتقامية 

في أفريقيا حول حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان  

2020نوفمبر  2، 19-أثناء جائحة الكوفيد  

اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة األفريقية مدى تظهر 

جديتها في القيام بدورها في توجيه الدول خالل هذا  

الوقت بدالً من التراجع عن ذلك. كما اعتمدت اللجنة  

، وهو   يةالموضوعاالسس قرارات تتعلق ب 5األفريقية 

تحسن ملحوظ عن ممارستها في السنوات األخيرة حيث  

على   األسس الموضوعيةلق بلم تصدر أي قرارات تتع

اإلطالق في بعض الحاالت ، مما أثار استياء 

مجموعات المجتمع المدني والمتقاضين. 37 واعترافاً  

بالحاجة إلى معالجة مسألة التعامل مع االتصاالت ، 

أشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة األفريقية اعتمدت 

.و تحدد هذه الخطة  2025- 2021خطتها االستراتيجية 

المعالجة   -عزيز تفويض الحماية الموكل الى اللجنة "ت
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السريعة لالتصاالت - كأول أولوية استراتيجية لها".38 

حيث هناك حاجة ملحة لتقليل تراكم االتصاالت وتحتاج  

اللجنة األفريقية إلى اتخاذ تدابير استباقية إلعطاء بعض  

 األولوية لتفويض االتصاالت. 

ية في العديد من النشاطات بينما انخرطت اللجنة األفريق

، كان من أهم المهام التي اضطلعت 2020م خالل العا

بها اللجنة األفريقية، ال سيما فيما يتعلق بالتحديات 

األخيرة الستقاللها ، هو اعتمادها لقواعد اجراءات  

جديده. وكما أشار المفوض سولمون ديرسو ، رئيس 

 اللجنة ، فإن اللجنة األفريقية: 39

جميع أصحاب المصلحة إلى االعتماد على  .. تدعو 

قواعد االجراءات جنبًا إلى جنب مع الميثاق األفريقي  

في التعامل مع اللجنة األفريقية من أجل تنفيذ أكثر كفاءة  

وفعالية من قبل اللجنة لتفويضها بموجب الميثاق  

 األفريقي.

على تبسيط   2020تعمل القواعد اإلجرائية للعام 

ب عمل اللجنة األفريقية ، فضالً  وتوضيح بعض أسالي

عن تعزيز استقالليتها في بعض النواحي. 40 على سبيل  

توفر القواعد اإلجرائية الجديدة جداول زمنية   المثال،

حول كيفية تعامل اللجنة األفريقية مع االتصاالت ، من 

االستالم وإلى الوصول الى حكم. وتجدر اإلشارة إلى  

ن األمانة العامة للجنة  أن القواعد اإلجرائية توضح أ

األفريقية هي اآلن مسؤولة بشكل أساسي عن اتخاذ  

قرار بشأن استالم االتصاالت كعملية إدارية دون  

الحاجة إلى مشاركة المفوضين. إال في الحاالت التي  

ترفض فيها األمانة العامة استالم اتصال، وفي هذه  

 الحالة يجب إحالتها إلى اللجنة األفريقية لمزيد من

 
لرئيس اللجنة األفريقية لحقوق   "البين الختامي  اللجنة األفريقية 38

مي سولومون أييل ديرسو ، الذي  اإلنسان والشعوب ، المفوض السا

ديسمبر   7ألقاه في الحفل الختامي للدورة العادية السابعة والستين )

2020https://www.achpr.org/sessions/statements?
id=140  (. 2021مارس / آذار  5)تم االطالع في 

بيان صحفي حول نشر القواعد اإلجرائية  األفريقية" اللجنة  39

  7'' ) 2020الجديدة للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، 
(  2020يوليو 

من   104الفحص. باإلضافة إلى ذلك ، توفر القاعدة 

قواعد اإلجراءات مزيًدا من الوضوح بشأن مشاركة 

أطراف ثالثة مثل أصدقاء المحكمة وتدخل األطراف  

الثالثة التي لها مصلحة مباشرة في القضية. يمكن أن  

يطلب صديق المحكمة التدخل من خالل تقديم تقرير 

بعد أن يُطلب من الدولة  مكتوب أو شفوي في أي لحظة 

ة، سابقاً لم  المدعى عليها تقديم مذكراتها بشأن القضي

يكن من الواضح متى يمكن تقديم مثل هذه 

المذكرات.واالن تنص القاعدة على أنه يجوز تقديم هذه 

المذكرات من أصدقاء المحكمة من تلقاء نفسهم أو بناًء  

 على دعوة من اللجنة األفريقية. 

واعد االجراءات الجديدة تضع إجراءات  ثانيًا ، فإن ق

ات التدخل يجب إرسالها إلى  واضحة حيث تحدد أن طلب

األمانة العامة ، مع ذكر تفاصيل االتصال الخاصه  

بكاتب الملخص والدافع حول كيف يمكن أن يكون طلب 

التدخل المقدم مفيًدا للجنة األفريقية.ويجب ان ال يتجاوز 

تم البت في طلب   صفحات. إذا ما 10طلب التدحل 

التدخل المقدم من صديق المحكمة ومنح اإلذن للتدخل  

في القضية عن طريق تقديم مذكرات مكتوبة أو شفوية ، 

المتعلقة بإجراءات التدخل   105حينها، فإن القاعدة 

ستصبح سارية. كان النقد السابق لنهج اللجنة األفريقية 

يقية ال  تجاه تدخل أصدقاء المحكمة هو أن اللجنة األفر

توضح نوع أو شكل المعلومات التي يمكن تقديمها في 

 ملخص التدخل ، وان اإلجراء غير محدد بشكل عام. 41

وفي محاولة لمعالجة هذا األمر ، يتعين على اللجنة  

( ، القيام بما يلي:4) 105األفريقية ، بموجب القاعدة   

https://www.achpr.org/pressrelease/detail  

 (.  2021مارس   6في  االطالع)تمت  id=518؟
 . 9-1أعاله(  3نبانة )ن  40
  أصدفاء المحكمةفرانس فيلجوين وأدم كاسي أبيبي ، "مشاركة  41

  58( 2014أمام الهيئات اإلقليمية لحقوق اإلنسان في إفريقيا" )

Journal of African Law 22 34،   31-30ت  ، الصفحا . 
 

https://www.achpr.org/sessions/statements?id=140
https://www.achpr.org/sessions/statements?id=140
https://www.achpr.org/pressrelease/detail
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. تبادل مرافعات األطراف مع صديق المحكمة ؛1  

مطالبة صديق المحكمة بتقديم ملخص صديق في  . 2

( يوًما ؛ و30غضون ثالثين )  

. مشاركة ملخص الصديق مع األطراف ومطالبتهم  3

( يوًما. 30بتقديم ردودهم في غضون ثالثين )  

باإلضافة إلى ذلك ، قد ال يتمكن مؤلف الملخص من  

مخاطبة اللجنة األفريقية إال إذا أعطت اللجنة األفريقية 

تها الصريحة على تقديم مثل هذه المداخالت موافق

الشفوية ، فضالً عن إمكانية نشر الملخص على موقع  

اللجنة   106اللجنة على اإلنترنت. كما تُمِكِّن القاعدة 

األفريقية من تلقي إفادات من أطراف ثالثة معنية 

بالقضية "قبل الوصول الى مرحلة النظر في األسس  

قيد النظر". ويجب أن ية لالتصال األسس الموضوعية

يوضح الطرف الثالث كيف سيستفيد أو سيعاني بشكل 

 مباشر من نتيجة االتصال. 

ومع ذلك ، فإن احتفاظ اللجنة األفريقية بقواعد السرية ال  

يزال يصعب التعامل مع الجمهور الذي يحتاج إلى  

معلومات كافية للتمكن من المشاركة في اإلجراءات  

لقواعد ، تصر اللجنة  كطراف ثالث. وفي جميع ا

األفريقية على أن جميع العمليات المتعلقة بإجراءات 

االتصاالت واإلجراءات األخرى ، بما في ذلك  

( ، تخضع ألحكام السرية  24المرافعات )القاعدة 

من الميثاق األفريقي.  59المنصوص عليها في المادة 

إن التزام اللجنة األفريقية غير المرن بالسرية قد يخنق  

والتقاضي.  المناصرةلقدرة على ا  

كذلك، فإن األحكام الجديدة المتعلقة بإحالة القضايا تثير 

بعض المخاوف ألنها تحد من الظروف التي قد تحيل  

بموجبها اللجنة األفريقية القضايا إلى المحكمة األفريقية 

لحقوق اإلنسان والشعوب )يشار إليها فيما يلي باسم 

المحكمة األفريقية( ، مما قد يؤدي إلى زيادة تقليص  

 
 . 2020 ( من القواعد اإلجرائية1) 3القاعدة  42

نية احالة اللجنة األفريقية للقضايا إلى المحكمة امكا

من قواعد اإلجراءات   130األفريقية. وتسمح القاعدة 

اآلن للجنة األفريقية بإحالة القضايا التي لم تبت بالفعل 

في قبولها الى المحكمة االفريقية. وهذا يحد من الحاالت 

التي بموجبها يمكن للشاكين أن يحفزوا اللجنة األفريقية 

إلحالة بالغ إلى المحكمة ، مما قد يؤدي إلى تضاؤل  

 إمكانية إحالة اللجنة القضايا إلى المحكمة.

، تعزز استقالل   2020إن القواعد اإلجرائية للعام 

اللجنة األفريقية من خالل اإلشارة إلى أن اللجنة  

األفريقية هي هيئة معاهدة مستقلة تابعه لالتحاد األفريقي 

يز حقوق اإلنسان وحمايتها في وهي مكلفة بتعز

القارة.42 ومن األحكام األخرى في القواعد اإلجرائية 

التي تعزز استقالل اللجنة األفريقية أحكام جديدة تُمِكِّن 

رئيس اللجنة األفريقية بالتشاور مع األعضاء اآلخرين  

من تحديد مكان وجدول الدورات دون الحاجة إلى  

فريقي. هذا حكم مهم  استشارة رئيس مفوضية االتحاد األ

في ظل الزيادات األخيرة في تدخل األجهزة السياسية  

  في عمل اللجنة األفريقية.

حكم آخر بذات القدر من االهمية في قواعد إجراءات  

وضروري الستقالل اللجنة األفريقية، هو  2020

االحتفاظ بالقرار المتعلق بمنح صفة المراقب والحفاظ  

يم مشاركة المجتمع المدني مع عليها كأداة أساسية لتقي

اللجنة األفريقية. والجدير بالذكر أن قرار المجلس  

قد طلب من اللجنة األفريقية مراجعة  1015التنفيذي 

قواعدها الخاصة بمنح صفة المراقب بما يتماشى مع  

سياسات االتحاد األفريقي. يبدو ان اللجنة األفريقية قد  

ار الخاص بمنح  قاومت هذا التوجيه وعززت جوهر القر

صفة المراقب في قواعدها اإلجرائية الجديدة واستمرت  

في تطبيق أحكام القرار في منح صفة مراقب للمنظمات  

غير الحكومية الجديدة. في الفترة قيد المراجعة. كذلك،  

فانة ال يوجد ما يشير من أي معلومات متاحة للجمهور 
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قواعد  أن اللجنة األفريقية تعتزم مراجعة أو اعتماد 

 جديدة بشأن منح صفة المراقب. 

 

 الختام 

على الرغم من التحدي غير المسبوق الناتج عن جائحة  

، فقد مرت اللجنة األفريقية بعام حافل  19-الكوفيد

ومثمر للغاية ، حيث تكيفت مع استخدام التكنولوجيا 

الستضافة دوراتها وأنشطتها األخرى ، كما يتضح من  

لنظر فيها ، واالحكام الصادرة  عدد االتصاالت التي تم ا 

والقرارات المتخذة.   األسس الموضوعيةبناًء على 

فألول مرة منذ سنوات عديدة ، اعتمدت اللجنة  

.  األسس الموضوعيةقرارات مبنية على  5األفريقية

يأتي هذا على خلفية سنوات عديدة من الخمول في والية  

للكثير من الحماية للجنة األفريقية والتي تعرضت 

 االنتقادات. 

فيما يتعلق باستقاللية اللجنة االفريقية ، وعلى الرغم من  

الضغط الممارس من المجلس التنفيذي ، تُظهر القواعد  

أن اللجنة األفريقية ستستمر في  2020اإلجرائية للعام 

منح المنظمات غير الحكومية صفة مراقب بناًء على  

ة المجلس التنفيذي  قرارها القديم، مخالفة بذلك لمطالب

أيضاً،  باعتماد قواعد جديدة بشأن منح صفة مراقب. 

تسلط القواعد اإلجرائية الجديدة الضوء  على الوضع  

المستقل للجنة األفريقية وتمكن رئيس اللجنة األفريقية 

بالتشاور مع األعضاء اآلخرين من تحديد مكان وجدول 

ت التي خول 2010الدورات ، على عكس قواعد العام 

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي بعض الصالحيات 

الجوهرية في تحديد مواعيد دورات اللجنة األفريقية.  

هذه التطورات اإليجابية الستقالل اللجنة االفريقية  

تتطلب معارضة ثابتة من اللجنة األفريقية ضد التعدي  

 على استقالليتها واستقالليتها. 

 

 

 

 

 

 

لدكتوراه بمركز حقوق اإلنسان ، كلية القانون ، جامعة بريتوريا وعضو فريق الخبراء في ساتانغ نابانه ، زميلة ما بعد ا

ا مبادرة التقاضي االستراتيجي في إفريقي  

 


