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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. 1015تحاد األفريقي القرار لإل

عادية الثالثة والستين للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  التي عقدت في  اجتماع استجابة على هامش الدورة ال

 بانجول ، غامبيا في أكتوبر 2018 إلبتكار إستراتيجية حول كيفية التعامل مع اآلثار السالبة للقرار 1015. 1

1015الكامل للقرار  النص هو هذاو  

 

 

 األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب لجنةالمشترك للجنة الممثلین الدائمین وال جتماعإلا بشأنتقریر ال حولالقرار 

األفریقیة(  اللجنة)  

DOC.EX.CL/1089 (XXXIII 

،  المجلس التنفیذي  

1-یستذكر قراره بشأن عقد إجتماع مشترك بين لجنة الممثلين الدائمين واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،2 

 عنها بشأن العالقة بين اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وأجهزة رلحل مختلف المخاوف التي تم التعبي وذلك

لتحسين الحوار وحل القضايا العالقة ؛  مبينه لتعزيز التنسيق و التعاونرق والدول األعضاء ، وإيجاد طسة السيا  

الخامس  إلى   ن الرابعواللجنة األفريقية في الفترة م لجنة الممثلين الدائمةالمشترك بين  اع ماإلجتد اعقبإن ةیحیط علم - 2

المشترك بنجاح ،  اإلجتماع  ستضافتها لحكومة جمهورية كينيا إل ویعرب عن تقدیره  في نيروبي ، 2018يونيو   من

 بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ؛ 

؛ جتماعنتائج / توصيات اإل یؤید - 3  

لجنة الممثلين لجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب والدول األطراف من خالل وجود الالحاجة الماسة ل یدرك -4

القارة.لحة صفيما يصب لملتعزيز الثقة والتعاون بين الجهازين وذلك  ،الدائميين  

 يشكل استقالالَ  ذو طبيعة وظيفية والهو ستقالل الذي تتمتع به اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن اإل یؤكد - 5

، مع اإلعراب عن الحذر من ميل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  اللجنة األفريقية التي أنشأت جهزةاألعن ذات 

القانونية الوطنية ؛ لنظم ل ا  ضيقو ت يشكل ، مما يةوالشعوب للعمل كهيئة استئناف  

 
.  المشترك بين لجنة الممثلين الدائمين واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  جتماعر المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي بشأن اإل اقر 1

.Doc.EX.CL/1015(XXXII   

 
2EX.CL/Dec.995 (XXXII)  



بناء  على ذلك ما يلي:   یقرر -6  

، المواقف 2063أجندة القانون التأسيسي،  كل من أ( يجب أن  يتماشى عمل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب مع

مع األخذ في  ة السياسة أجهز، والقرارات الصادرة من  اإلصالح المؤسسي لإلتحاد األفريقياألفريقية المتفق عليها، 

مفهوم حقوق اإلنسان   عن مشكل إنعكاساتهعتبارالتقاليد التاريخية وقيم الحضارة األفريقية والتي ينبغي أن تلهم وتاإل

 والشعوب ؛

ع ب( يتعين على لجنة الممثلين الدائمين ، بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي ، اتخاذ الخطوات الالزمة لتنظيم وض

 اللجنة األفريقية كجهاز من اجهزة اإلتحاد األفريقي بما يتماشى مع الفقرة 8 من قرار الجمعية.3

واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب تعزيز التواصل بينهما وبين أجهزة  ممثلين الدائمينلجنة الج( ينبغي على 

 السياسات التابعة لالتحاد األفريقي لبناء المزيد من التآزر لصالح تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في القارة. 

، القيام بما يلي: األفريقي لتزامات المنصوص عليها في الميثاقإلل ا  من الدول األطراف ، تعزيز یطلب - 7  

وفق ا  بشكل كامل أداء مهامها لتتمكن من ( تزويد اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بالموارد المالية والبشرية أ

 للقانون التأسيسي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن االتحاد األفريقي ؛

 والتعاون بين اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وأجهزة ( االستفادة من مختلف المنصات لتعزيز الحوارب

في االتحاد األفريقي ؛ ةالسياس  

  ة التيمماثلالوالية ال( إجراء مراجعة تحليلية للوالية التفسيرية للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في ضوء ت

المحكمة األفريقية واحتمال تضارب االجتهاد القضائي ؛  اتمارسه  

حقوق اإلنسان والديمقراطية والحوكمة على النحو الذي وافق  المختصة ب( تفعيل اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين ث

لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ؛ وذلك سبق امعليه المجلس التنفيذي   

في الدول األعضاء المعنية ؛تعزيزية عثات  بب ملقياالشعوب ل( دعوة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان وج  

مكافآت أعضاء اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بما يتوافق مع أجهزة ومؤسسات   موائمة( تسريع عملية د

؛ األفريقي تحاداالتحاد األفريقي األخرى كجزء من اإلصالح المؤسسي الجاري لإل  

دورات  نتظام إلى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب والمشاركة بنشاط أكبر في إ( تقديم تقاريرهم الدورية بز

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.

  من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، مع التأكيد على استمرار الحاجة إلى أن تفي اللجنة ا  یطلب أیض - 8

: نبواليتها األساسية المتمثلة في ضمان تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب ، أ األفريقية  

في قواعد إجراءاتها في إطار مراجعتها المستمرة لهذه القواعد ؛  اللجنة األفريقية عالج الغموض الذي يكتنف وضعت( 1  

 
3Assembly/AU/Dec.200(XI)  



ألخرى ذات الصلة في إطار صياغة مدونة  والهيئات القانونية اباللجنة األفريقية ستشارة مكتب المستشار القانوني إ( 2

 قواعد السلوك ومراجعة قواعد اإلجراءات ؛

في الميثاق األفريقي. كفولةلجميع الحقوق الم ( إيالء اهتمام متساو  3  

للنظر فيها  أجهة السياسةإلى  لمنح وسحب صفة المراقب للمنظمات غير الحكومية والمراجعة ( تقديم المعايير المنقحة4

عتماد المنظمات غير الحكومية، إل لدى اإلتحاد األفريقي لينبغي أن تتماشى مع المعايير القائمة بالفع تيواعتمادها ، وال

 مع مراعاة القيم والتقاليد األفريقية ؛ 

وبذل العناية الواجبة مع الدول األطراف المعنية قبل إدراج مثل هذه   ادمة إليه( التحقق من جميع االدعاءات المق5

 االدعاءات في تقارير أنشطتها المقدمة إلى المجلس التنفيذي ؛

مع الجهات الفاعلة الخارجية ، وفق ا لقواعد ولوائح وممارسات  تعاملها ( وضع مبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق ب6

األفريقي ذات الصلة ؛ االتحاد   

  2018ديسمبر  31غيرحكومية في موعد أقصاه ال( كالعتماد منظمة التحالف من أجل السحاقيات األفارقة )إ( سحب 7

التابعة لالتحاد األفريقي ؛  اتالسياسجهزة وضع فق ا للقرارات السابقة ألذلك و  

 من الميثاق 59نسان والشعوب بما يتماشى مع المادة ( مراعاة السرية في جميع مراحل عمل اللجنة األفريقية لحقوق اإل8

؛ األفريقي  

تنفيذ وظائفها ؛ عند التنفيذ الدقيق لألحكام المتعلقة بتضارب المصالح  (9  

ال سيما في سياق تعزيز العدالة االنتقالية. ن( تعزيز التعاون مع مجلس السلم واألم10  

التعاون والتفاعل   على تعزيز ةالحوكمة األفريقي ةأجهزة حقوق اإلنسان في االتحاد األفريقي في سياق هيكل یحث -9

حقوق اإلنسان يضمن  نهج منسق كوسيلة لضمانمن أجل تعزيز التعاون  السياسات وضع مع هيئات منتظم بشكل

 والشعوب في القارة. 

،  ومراجعة أن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب يجب أن تعمل في المقام األول كآلية تدقيق دا  مجد یؤكد - 10

ة في ضمان تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب لجميع األفارقة ؛ يولكن ينبغي أن تكون ذات مصداقية  وفعال  

.2019عن تنفيذ هذا القرار في قمة يناير من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب تقديم تقرير  یطلب - 11  

 


