
1015تحليل موجز للقرار   

 مقدمة 

اعتمد المجلس التنفيذي  ، في نواكشوط ، موريتانيا 2018خالل الدورة العادية الثالثة والثالثين التي عقدت في يونيو 

منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  اونتيجة لذلك ، عقد ممثلو  .1015لالتحاد األفريقي القرار  

( فريقيةاللجنة األإلنسان والشعوب )اجتماع استجابة على هامش الدورة العادية الثالثة والستين للجنة األفريقية لحقوق ا

المترتبة ة البالس ستراتيجية حول كيفية االستجابة لآلثارلتوصل إلل  2018التي عقدت في بانجول ، غامبيا في أكتوبر 

 للقرار 10151. 1

حقوق اإلنسان  ل الدول تم إنشاؤه لإلشراف على امتثال  والذي ،مستقل فوق وطني وجود نظام إقليمي 1015يهدد القرار 

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان افتراضات ال أساس لها من الصحة وتنزع الشرعية عن على والشعوب. يستند هذا القرار 

. باإلضافة إلى ذلك ، فهو يتعارض مع الميثاق األفريقي لحقوق  هاوعمل هااستقاللها، وجودتها، طبيع فيما يتعلق بوالشعوب 

 اإلنسان والشعوب )الميثاق األفريقي(.

ات التي يُنظر إليها على أنها تنطوي على مشاكل محتملة وتوفر تحليالً لكل منها ، مع تسلط هذه الورقة الضوء على الفقر

. 1015القرار    ها فيازإبر  
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طبيعة  هو ذوعلى أن االستقالل الذي تتمتع به اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  "يشدد المجلس التنفيذي ان

وظيفية وليس استقالالا عن نفس األعضاء التي أنشأت الهيئة ، مع اإلعراب عن الحذر من ميل اللجنة األفريقية للعمل  

ا تقويضيشكل بما  ياستئناف  جهازك ". الوطنية ألنظمة القانونيةل ا  

لحقوق اإلنسان صادقت عليها معاهدة  وتأسست اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بموجب الميثاق األفريقي ، وه

ً اإلنسان والشعوب في أفريقيا. الغالبية العظمى من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ، بهدف تعزيز وحماية حقوق    تبعا

لحقوق المنصوص عليها في  ل هاتقبل اإلشراف اإلقليمي على تنفيذفإن الدول التي صادقت على الميثاق األفريقي  ،لذلك

ستقاللية اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، واصفة  على تفسير جديد إل نصت 1015من القرار  5قرة الميثاق. الف

ليست مستقلة اللجنة األفريقية الفقرة على أن  تصن إضافةً على ذلك، طبيعة "وظيفية".و ذ هبأناألفريقية   لجنةإستقالل ال

لم يتم إنشاء اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب من قبل أجهزة االتحاد األفريقي ولكن، عن األجهزة التي أنشأتها. 

.ولكن بموجب الميثاق األفريقي. ومن ثم فهي تستمد قوتها وتفويضها من هذا الميثاق  

 ياستئنافجهازق اإلنسان والشعوب لديها "ميل ... إلى ... العمل كإلى أن اللجنة األفريقية لحقو 5شارت الفقرة يضاً، فقد أأ

من قبل الدول التي ال ترغب  مقدم  يصدى دفاعهي عبارة عن  األنظمة القانونية الوطنية." هذه الحجة  ض، وبالتالي تقو

"السيادة الوطنية".ذريعة في االمتثال لقواعد ومعايير حقوق اإلنسان الدولية تحت   
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اللجنة األفريقية في مناسبات عديدة أنها ليست صرحت  فقدواقع ،  ال فيو". فياستئنا جهاز "ك فريقيةاللجنة األال تعمل 

تدخل عندما تكون ت االمحاكم الوطنية ، على الرغم من أنهكان حل متال  ي"محكمة ابتدائية" أو "محكمة استئناف". وه

ال تراجع اللجنة األفريقية وحقوق اإلنسان.  انتهاكات مخاوفالمحاكم الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في معالجة 

تثال للقانون الوطني ، كما أنها ال تعيد تقييم األدلة والحقائق.  ماإلالتحقق من مدى القضية المعروضة عليها من أجل 

األفريقية هو ما إذا   مطروح أمام اللجنةلوحيد الدورها الوحيد هو اإلشراف على تنفيذ الدول للميثاق األفريقي. السؤال ا

.نظر الى انتهاك الدولة لقانونها الوطنيكانت الدولة قد انتهكت الميثاق األفريقي ، فهي ال ت  

  األفريقية وهو توفيرمن أجلها اللجنة  أنشأت التي عالوة على ذلك ، يتعارض هذا الموقف مع أحد األغراض الرئيسية 

اللجنة  ففشل األنظمة القانونية الوطنية في توفير سبل االنتصاف المناسبة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان. ما تعند ملجأ

 الدول وتقديم المشورة مراقبةتم إنشاؤه ل األفريقي، قائم على الميثاقجهاز األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب هي 

تستمد اللجنة  و. النظر اليها كذلكست هيئة استئناف وال ينبغي لها بشأن االمتثال اللتزاماتها. ومن ثم فهي لي والنصح

من الميثاق األفريقي ، الذي يتمتع بنفس القوة   تفويضهااألفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب شرعيتها وصالحياتها و

 القانونية التي يتمتع بها القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي.

لحماية األفراد من سلطة الدول القومية غير   1948بعد عام تم انشاؤها ي ُصممت أنظمة حماية حقوق اإلنسان الت

ن اللجنة  فإالمبادئ القانونية القائمة وبناًء على . تتضمن آليات وإجراءات قضائية أو شبه قضائيةوهي ة الخاضعة للرقاب

االستقاللية: االستقالل الوظيفي والمؤسسي والمالي.األفريقية ، بصفتها هيئة شبه قضائية ، تتميز بثالثة أنواع من   

تم إنشاء اللجنة األفريقية، على غرار هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة التي تم إنشاؤها بموجب المعاهدات 

رصد  بة وراقموغيرها من هيئات حقوق اإلنسان اإلقليمية في أنظمة البلدان األمريكية واألوروبية لحقوق اإلنسان ، ل

الذي   باإلستقاللومن ثم ، يجب أن تتمتع اللجنة األفريقية  هاتثال الدول بشكل مستقل لحقوق اإلنسان التي التزمت بام

يقع هذا في صميم   تفويضها.وهذاحتى تتمكن من تنفيذ دون تدخل من الدول  من جراءاتها الخاصةإل هايشمل وضع

يُتوقع من مفوضي اللجنة األفريقية العمل بصفتهم  باالضافة الى ذلك، نسان. الطبيعة فوق الوطنية آلليات حماية حقوق اإل

في جميع الدول األفريقية بشكل موضوعي.  هاوالتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان الفردية لتعزيز وحماية  

ه الدول األعضاء في  تجا ةال تستطيع اللجنة األفريقية تنفيذ واليتها إذا كانت مساءلة ومسؤول، 5بناًء على نص الفقرة 

يجب أال يكون هناك تسلسل و ، بدالً من دعم حقوق اإلنسان لألشخاص الذين تم إنشاؤها لخدمتهم. ابتداءً االتحاد األفريقي 

هرمي بين القانون التأسيسي والميثاق األفريقي. الميثاق هو المصدر األساسي للقانون الذي ينظم صالحيات وإجراءات 

الشرعية   درجة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وقد تم التصديق على كلتا المعاهدتين وبالتالي تتمتعان بنفسسب ح لجنةال

.يةاإللزامبيعة والط  

يستند إلى سوء فهم ألحكام   ياستئناف زجهاإن القلق غير المنطقي الذي تم اإلعراب عنه بشأن قيام اللجنة األفريقية بدور 

على   توافقفإنها الميثاق األفريقي ،  الدول وتصادق على  قبلعندما تفودور اللجنة األفريقية.  فسهذات ن الميثاق األفريقي

عندما تصبح الدول  ،  باإلضافة الى ذلكاللجنة األفريقية.  وهم أعضاءشراف هيئة من الخبراء المستقلين إل ان تخضع

افق على مبدأ التبعية. لذلك ، فإن الدول األطراف لديها  طرفاً في الميثاق األفريقي ، فإنها تتخلى عن جزء من سيادتها وتو



عندما يفشل النظام القانوني الوطني في توفير سبل و الفرصة األولى لمعالجة الشكاوى الناشئة عن تطبيق الميثاق األفريقي

اللجنة األفريقية.  الى االنتصاف المناسبة ، يجوز لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان اللجوء  

، يجب أن تتاح للدول األطراف   طواعيةً  على تفعيل الحقوق المنصوص عليها في الميثاق األفريقيفقة الدول موابعد و

كمل  هو م. ومع ذلك ، فإن الواجب األساسي للدول اوالا  الفرصة المعالجة الشكاوى الناشئة عن تطبيق الميثاق األفريقي

، لن تُحاسب الدول على فشلها في حماية حقوق  ريقيةالى اللجنة األفبدون إمكانية اللجوء ف  .دور اإلشرافي للجنة األفريقيةلل

الميثاق األفريقي وثيقة ال معنى لها.  فهذا األمر يجعلشعبها ، وبالتالي   

 رقابي مستقل زجهاك 1987والجدير بالذكر أن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب تعمل منذ إنشائها في عام 

. وقد أعفت اللجنة األفريقية الضحايا  وطنيةسبل االنتصاف ال ذستنفاإلالضحايا  ةحاولمبعد ختص بتوفير سبل االنتصاف ي

كانت موجودة ولكن بدون   متاحة بالفعل ، أو هذه السبل غيركانت في حالة ان سبل االنتصاف المحلية ، ذ من استنفا

، أو كانت مطولة بشكل غير مالئم.  شكواهمقادرة على معالجة   احتمالية للنجاح ، أو لم تكن  
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المجلس التنفيذي  بموجب ثالث فقرات فرعية ، على الحاجة إلى  والذي أكد فية ،  1015من القرار  6بموجب الفقرة 

تسليط الضوء على أن  هنا  المهم من السياسات التابعة لالتحاد األفريقي. أجهزة وضعوجود تعاون بين اللجنة األفريقية و

تتعاون اللجنة األفريقية بالفعل مع الدول من خالل اآللية األفريقية   حيث مستمر بالفعل. موجود و مثل هذا التعاون

، تعمل اللجنة األفريقية على إقامة عالقات تعاونية مع   2019باإلضافة إلى ذلك ، اعتباًرا من يناير .األقران  لمراجعة

ال ينبغي تفسير التعاون الذي أقامته اللجنة األفريقية على أنه تدخل من قبل  ومن التابع لالتحاد األفريقي. مجلس السالم واأل

( ، يقدم المجلس التنفيذي طلبًا لتفعيل اللجنة الفرعية  4) 7في الفقرة ومن المثير للقلق أنه  فأنهالدول األعضاء. لذلك ،

الخطاب الكاذب بأن "اللجنة األفريقية  مما يؤكد . وكمةنسان والديمقراطية والحللجنة الممثلين الدائمين المعنية بحقوق اإل

 لحقوق اإلنسان والشعوب ال تتمتع باالستقالل عن نفس األعضاء التي أنشأتها". 

(3) 7الفقرة   

للوالية إجراء مراجعة تحليلية من الدول األطراف "  1015( من القرار 3) 7يطلب المجلس التنفيذي في الفقرة 

مماثل تمارسه المحكمة األفريقية   والية وتفويضفي ضوء  وذلك التفسيرية للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 واحتمال تضارب االجتهاد القضائي".

 ح لهايسمالتفويض الترويجي للجنة األفريقية فيحدد الميثاق األفريقي هذه "الوالية التفسيرية" بطريقتين: التعزيز والحماية. 

فحص  يشمل أيضاً  هذا التفويضوبرفع مستوى الوعي وإعالم وتوعية األشخاص والدول بهدف تعزيز حقوق اإلنسان. 

بأي شكل من األشكال على  ال يؤثر إنشاء المحكمة األفريقية ن  ، فإومن ثمتقارير الدول وإصدار المالحظات الختامية. 

والية الحماية ل تكون مكمالً ة الحماية ، فقد تم إنشاء المحكمة األفريقية لالتفويض الترويجي للجنة. أما فيما يتعلق بوالي



بالقضايا ، تقوم اللجنة األفريقية بتصفية الشكاوى الواردة من   المحكة األفريقية إثقال كاهل لمنع. وللجنة األفريقية الموكله 

ً  لبروتوكول المحكمة األفريقية .2  الدول األطراف وفقا

فيما يتعلق بالدول ودولة عضو على هذا البروتوكول.  55دولة فقط من بين   30صادقت فقد ،  2017اعتباًرا من يونيو و 

محكمة األفريقية ، تتمتع اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بوالية  على بروتوكول ال  صادقت لم  األعضاء التي

اشئة حماية حصرية. على هذا النحو ، تظل والية الحماية للجنة األفريقية هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة الشكاوى الن

(. قريببموجب الميثاق األفريقي )على األقل في المستقبل ال  
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( من الميثاق األفريقي ، وفي 2) 42تضاربًا مباشًرا مع المادة  8ابع والخامس والسابع والثامن من الفقرة تثير األقسام الر

 ظل هذه الظروف ، فهي غير صالحة. 

" المعايير المنقحة   اتالسياس وضع ( من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن تقدم إلى أجهزة4) 8تطلب الفقرة 

، والتي ينبغي أن تتماشى مع المعايير  حتى تنظر فيها وتعتمدهامراقب للمنظمات غير الحكومية اللمنح وسحب صفة 

 القائمة بالفعل بشأن اعتماد المنظمات غير الحكومية.في االتحاد األفريقي ، مع مراعاة القيم والتقاليد األفريقية ". 

مبرر لمراجعة  قدم اي لم ي، وفي نفس الوقت فهو ة االجرائيةاللجنة األفريقيقواعد  المالء سلطة الال يملك المجلس التنفيذي 

مراقب للمنظمات المة معايير منح و سحب صفة ئال يوجد سبب معقول لموافباإلضافة إلى ذلك ،  .معايير االعتماد الحالية

ا ألن عملية  غير الحكومية مع معايير اعتماد المنظمات غير الحكومية لدى االتحاد األفريقي. يسبب هذا الطلب قلقً 

من الصعب تحديد عدد المنظمات غير الحكومية التي تم  واالتحاد األفريقي مرهقة وغير شفافة نسبيًا. لدى عتماد اال

 اعتمادها حتى اآلن. 

في الوقت الحاضر ، يتم تنظيم اعتماد المنظمات غير الحكومية من قبل اللجنة األفريقية بموجب القاعدة 368 من 

اإلجراءات والقرار 361. 4 منذ أكتوبر 1987 حتى نوفمبر 2016 )عندما تم اعتماد القرار  361( ، اعتمدت اللجنة 504  

تشجيع مشاركة منظمات  و( 2003منظمة غير حكومية. وهذا يدل على التزام اللجنة األفريقية بدعم إعالن كيغالي )

ز الديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة.المجتمع المدني في عمليات صنع القرار بهدف تعزي  

على النقيض من ذلك ، استخدم المجلس التنفيذي بشكل مالئم "القيم والتقاليد األفريقية" الستبعاد منظمات معينة من 

قية الوصول إلى صفة مراقب مع اللجنة األفريقية. يمكن استنتاج ذلك من الفقرات المتتالية حيث يطلب من اللجنة األفري

تقاليد  ال(. يؤكد الميثاق األفريقي في ديباجته على "مراعاة فضائل كالسحب صفة مراقب لتحالف السحاقيات األفارقة )

 
 : بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. 1998يونيو   210
 : المنظمات غير الحكومية 68مادة  3

يجوز منح المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق اإلنسان في أفريقيا مركز المراقب لدى اللجنة - 1 

بالحقوق وتؤدي الواجبات المنصوص عليها في القرار  األفريقية تتمتع المراقب لدى اللجنة  صفة تم منحهاالمنظمات غير الحكومية التي  -2

المراقب.  المتعلق بمنح مركز  

  2المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمركز المراقب لدى اللجنة أن تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في القرار المشار إليه في الفقرة على  -3
 من هذا النظام الداخلي. 

على مركز المراقب  رار بشأن معايير منح المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق اإلنسان والشعوب في أفريقيا والحفاظ الق  :4361

 . ACHPR/Res.361(LIX)2016فيها



في مفهوم حقوق اإلنسان والشعوب" ، كما يسلط   رتفكيالأن تلهم وتميز التاريخية وقيم الحضارة األفريقية التي ينبغي 

في ولواجبهم في تحقيق التحرير الكامل ألفريقيا ... وجميع أشكال التمييز". ء " الدول األعضا  ضرورة إدراكالضوء على 

، شوه المجلس التنفيذي القيم والتقاليد األفريقية. 1015القرار   

"التحقق من جميع االدعاءات المقدمة إليها وبذل العناية الواجبة مع الدول من اللجنة األفريقية  تطلب (5) 8الفقرة 

هذه االدعاءات في تقارير أنشطتها إلى المجلس التنفيذي"  قبل تضمين األطراف المعنية   

الذي تؤثر هذه الفقرة على جوهر الدور شبه القضائي للجنة األفريقية على النحو المنصوص عليه في الميثاق األفريقي و

دراج مثل هذه االدعاءات في  . إن عبارة "جميع االدعاءات المقدمة إليها" ... "قبل إفي الميثاق الدول األطرافقبلت به 

غامضة. ال يتحدث الميثاق األفريقي وال النظام الداخلي للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  هي عبارة تقارير أنشطتها" 

من أي من الدول األطراف أو من كيانات أخرى غير الدول األطراف. وبدالً من ذلك ،   ةممقد" إدعاءاتوالشعوب عن " 

استخدام مصطلح "االدعاءات" يحمل داللة سلبية لذلك فإن ي والقواعد اإلجرائية إلى "االتصاالت". يشير الميثاق األفريق

وهذا قدم الشكوى غير جدير بالثقة ، وبالتالي ، يجب "التحقق" من مطالبتها. ذي  ال أو الكيان  ويؤدي إلى تصور أن الدولة

مضلل.  امر  

العناية الواجبة مع الدول األطراف   اتخاذة لحقوق اإلنسان والشعوب بـ " باإلضافة إلى ذلك ، فإن مطالبة اللجنة األفريقي

للشكوى المقدمة في  المعنية" أمر غير ضروري. ينص الميثاق األفريقي صراحة على أن تستجيب الدولة الطرف المعنية 

معالجة الوقائع التي أثيرت في االتصال. حالما يتم تقديم هذه هو يجب أن يكون رد الدولة الطرف على ذلك  و.االتصال

م الميثاق السائدة ، فإنه ليس من الضروري زيادة العبء على اللجنة األفريقية بواجب المعلومات وتلقيها بموجب أحكا

لجنة األفريقية بصالحية تتمتع ال حيث الاتخاذ "العناية الواجبة" مع الدول األطراف المعنية للتحقق مما يسمى االدعاءات. 

جميع المعلومات   الى ؛ بدالً من ذلك ، عند نظرها في االتصاالت ، تنظر اللجنة األفريقية  فقط تلقي "االدعاءات" 

الموضوعة تحت تصرفها. عالوة على ذلك ، بصفتها هيئة شبه قضائية تتعامل مع الشكاوى المقبولة ، ال تستطيع اللجنة  

في توفير سبل في نفس الوقت فشلت  التيإبراء ذمة  الدول األطراف المتورطة في االنتهاكات واألفريقية االعتماد على 

 االنتصاف المحلية للضحايا. 

األفارقة   السحاقيات"سحب اعتماد منظمة تحالف ( من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 7) 8تطلب الفقرة 

وفقاا للقرارات السابقة لهيئات السياسة التابعة لالتحاد   2018 ديسمبر 31( غير الحكومية في موعد أقصاه كال)

 األفريقي." 

ً  تحالف السحاقيات األفارقة اعتمادمن الضروري التأكيد على أن ترخيص و لألحكام الحالية التي تنظم اعتماد   تم وفقا

على أنه يجوز تعليق  361. ينص القرار  اللجنة األفريقية صفة مراقب من قبل حهامنالمنظمات غير الحكومية وبالتالي تم 

  4أو سحب صفة المراقب من أي منظمة غير حكومية ال تفي بالمعايير الحالية على النحو المنصوص عليه في الفصل 

)3(5. وهذا الحكم ينص ضمنياً على أن اللجنة األفريقية يجب أن تتأكد من وجود أسباب لسحب االعتماد. بناًء على ذلك  

 
 .يجوز تعليق أو سحب مركز المراقب من أي منظمة غير حكومية ال تفي بالمعايير الحالية ، بعد مداوالت اللجنة 5



ويتعارض  تحالف السحاقيات األفارقة في تقديم مبرر قانوني لسحب اعتمادفشل الطلب المقدم من المجلس التنفيذي فإن 

. عن المنظمات غير الحكومية  صفة المراقب بصالحيات سحبال يتمتع  المجلس التنفيذي ف . 361مع القرار   

  59مع المادة  وافقللجنة بما يتا"مراعاة السرية في جميع مراحل عمل ( من اللجنة األفريقية 8) 8أخيًرا ، تطلب الفقرة 

 من الميثاق"

أكدت مجموعة العمل المعنية باالتصاالت أن السرية بموجب المادة 659 من الميثاق األفريقي تعني أنه يحق فقط 

االتحاد األفريقي تقارير النشاط التي  ب ةسياسال قبل أن تصرح أجهزة هاالتصال تلقي المعلومات المتعلقة ب  في ألطرافل

اعتماد تقرير النشاط للنشر من قبل   ان يتم صراحة أنه بمجرد  2017ورد فيها االتصال. تؤكد تقارير مجموعة العمل لعام 

االتحاد األفريقي ، يمكن لعامة الناس الوصول إلى نص القرارات النهائية المذكورة في ذلك التقرير.   في ةالسياس أجهزة

( تتعارض مع الفهم الحالي لـمبدأ السرية على النحو المنصوص 8) 8ما تمت مناقشته حتى اآلن ، فإن الفقرة  وبناًء على

فإن  ( 1) 59لشروط المنصوص عليها في المادة فانه ووفقاً ل. عالوة على ذلك ، من الميثاق األفريقي 59عليه في المادة 

فقط إلى التدابير المتخذة في "الفصل الحالي" من الميثاق األفريقي ، فيما يتعلق بالتدابير الوقائية وال يُقصد السرية تشير 

.لحقوق اإلنسان والشعوبجميع اإلجراءات أو الوظائف األخرى للجنة األفريقية على تفسيرها تطبيق   

لخالصةا  

تم  عن التقدم الذي جع سريع النمو يهدد بالترا و متطرف  يوتنظيم يمينذهو سياق إيديولوجي  1015السياق األكبر للقرار 

  ،ن جراء هذا القرارفم  مناصرة حقوق اإلنسان.وفي  حقوق المرأة والحقوق الجنسية في مجال  على مر السنينإحرازة 

تلك الهيئات  من لةئمساالتتعرض المدافعات عن حقوق اإلنسان مرة أخرى للقمع وتهديد شرعيتهن في أعقاب زيادة عدم 

هناك المزيد من القوى التي تتكاتف معًا للعمل ضد  و.  ابتداءً  لة في مجال حقوق اإلنسانئواألماكن المكلفة بمهمة المسا

ستخدام مناهج الدعاية المناهضة للحقوق  إالحقوق الجنسية والتنظيم النسوي بالمنظمات التي تعمل في مجال حقوق المرأة و

العمل بكل الوسائل لنزع  خالل و المسائلة وذلك من من العقاب  فلتتلكي  تعمل كذلك، فإن الدول واالستبداد الصريح.

المدافعين عن حقوق اإلنسان.   الشرعية عن العمل الذي تقوم به المدافعات عن حقوق اإلنسان باإلضافة إلى انتهاك حقوق

محاولة إلضعاف آلية حقوق اإلنسان وهي اللجنة  ا اال وهي انهعلى حقيقته ؛ األمر من الضروري أن يُنظر إلى هذا  

مناهضة للحقوق.لاألفريقية ، وحملة   

 

 

 

 

 
 59المادة  6

 .والحكومات خالف ذلكوتظل جميع التدابير المتخذة في إطار أحكام هذا الفصل سرية إلى أن يقرر مؤتمر رؤساء الدول  .1
 .غير أن رئيس اللجنة ينشر التقرير بناء على قرار من جمعية رؤساء الدول والحكومات .2
 .ينشر رئيس اللجنة التقرير المتعلق بأنشطة اللجنة بعد أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات .3
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