
 
 
 

 بيان اليوم األفريقي لحقوق اإلنسان 

2020أكتوبر  21  

  

  19-فيدنحتفل اليوم باليوم األفريقي لحقوق اإلنسان ، في وقت يكافح فيه العديد من األفارقة للتأقلم مع اآلثار المدمرة التي خلفها فيروس كو

المختلفة ، ووقع آخرون ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان بما في ذلك  على حياتهم. حيث فقد العديد منهم وظائفهم وأعمالهم ومصادر دخلهم 

  االغتصاب وغيره من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي ، والشرطة التعسفية ، والتمييز على أساس العرق أو الطبقة االجتماعية أو

 التوجه الجنسي. 

ها بعض الحكومات األفريقية للتصدي للوباء قد تكون قد ساعدت في التخفيف من  في حين أن عمليات اإلغالق والتدابير الطارئة التي اتخذت 

رسات إنفاذ القانون التعسفية ، واالحتجاز غير القانوني ، قد كشفت أيًضا وفاقمت من انتهاكات حقوق اإلنسان مثل مماانتشار الفيروس ، ف

ل المتظاهرين السلميين. واالعتقاالت التعسفية ، وإسكات المدافعين عن حقوق اإلنسان وقت   

  19- إلى زيادة الضغط على النظم الصحية الهشة واالنظمة االقتصادية الضعيفة. لقد كشف كوفيد  19- عالوة على ذلك ، أدى انتشار كوفيد 

خرى. فقد أدى  عن أوجه القصور الهيكلية الكامنة في إفريقيا ، ليس فقط في القطاع الصحي ولكن في القطاعات االجتماعية واالقتصادية األ

عاني بالفعل من بعض أكبر األزمات اإلنسانية في العالم ، والتي تشمل أكثر من تسعة ماليين نازح  الوباء إلى تفاقم التحديات في منطقة ت 

األعضاء   ال يزال صغيًرا مقارنة بأجزاء أخرى من العالم ، فإننا نحث الدول 19- قسريًا. في حين أن عدد الوفيات المؤكدة كنتيجة للكوفيد

واحتياجات الرعاية الصحية    19- في االتحاد األفريقي على معالجة أوجه القصور في الرعاية الصحية لتلبية متطلبات جائحة الكوفيد

المستمرة لسكانها. يجب أن يعملوا لضمان أن حق كل فرد في الصحة يتماشى مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان ، بما في ذلك الميثاق 

لحقوق اإلنسان والشعوب األفريقي   

فبراير   28والمؤرخ  19-كوفيدنستذكر البيان الصحفي الصادر عن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )اللجنة األفريقية( بشأن 

  1جب المادة والذي دعت فيه الدول األطراف في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )الميثاق( إلى الوفاء بالتزاماتها بمو ، 2020

ة  من الميثاق واتخاذ التدابير المناسبة إلنفاذ الحقوق والواجبات والحريات المنصوص عليها في الميثاق بما في ذلك اتخاذ الخطوات الالزم

 لمنع التهديدات على حياة الناس وسالمتهم وصحتهم.

. 2020مارس  20في   19- كوفيدلتفشي أهداف وغايات استراتيجية االتحاد األفريقي القارية المشتركة ب ونذكر كذلك   

نحث جميع الدول األفريقية على االلتزام بمسؤولياتها بموجب القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ومعاهدات حقوق اإلنسان التي هي 

 أطراف فيها. 

القارة ، حان الوقت اآلن لتقييم في   19- كوفيدونذكر بشده جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي أنه وبعد عشرة أشهر من انتشار  

 التحديات والتقدم الذي تم احرازه أثناء تنفيذ سياساتهم الخاصة. 

كما نحث أجهزة وضع السياسات وأجهزة حقوق اإلنسان في االتحاد األفريقي ، وخاصة اللجنة األفريقية ، على إجراء نفس التقييم لضمان 

.  19- حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية لجميع المواطنين في خضم كوفيد  

خذ في االعتبار الدروس المستفادة خالل األشهر العشرة الماضية  نحث الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على وضع خطط استراتيجية تأ

. 19- وتحسين التدابير والسياسات في التعامل مع كوفيد  



بما يتماشى مع  19كما نحث أجهزة وضع السياسات باالتحاد األفريقي والدول األعضاء في االتحاد األفريقي على التصدي لوباء كوفيد 

وق اإلنسان والعدالة وسيادة القانون.لضمان إفريقيا ذات حكم الرشيد وديمقراطية واحترام حق   2063اإللهام الثالث  من األجندة   

كما نحث أجهزة وضع السياسات باالتحاد األفريقي على االلتزام بالقانون التأسيسي، والدول األعضاء في االتحاد األفريقي على االمتثال  

بشأن الحق   16بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات ، والمادة  9، والمادة  ق في الحياةبشأن الح 4بأحكام الميثاق ، وخاصة المادة 

. كما يتعين على 19- الكوفيد للصحة وكذلك معالجة قضية التمييز خالل إجراءات اإلنفاذ الحكومية التي تهدف إلى الحد من انتشار وباء

كات حقوق اإلنسان.الدول األعضاء في االتحاد األفريقي محاسبة مرتكبي انتها  

في حين فاجأ الوباء إفريقيا والعالم بأسره ، يجب على الحكومات التعلم من تجاربها على مدى األشهر العشرة الماضية والتأكد من أن 

 جهودها الحالية والمستقبلية للتصدي للوباء يتم تنفيذها وفقًا لمعاهدات ومبادئ حقوق اإلنسان لالتحاد األفريقي.

مجموعة من المنظمات واألفراد الذين يسعون إلى حماية استقالل اللجنة األفريقية، وتستند   هو التحالف من أجل استقالل اللجنة األفريقية
دوًرا أساسيًا في مساءلة الدول عن  جهودهم على فرضية أن كاًل من هيئات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية والمجتمع المدني تلعب 

.التي تم التعهد بها من خالل التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان االلتزامات  

 
 

 

 

  

  

  


