
1015 القرار تتبع   

 

 لجنة، قامت ال 2018أغسطس  8يوليو إلى  30. في دورتها االستثنائية الرابعة والعشرين ، التي ُعقدت في الفترة من 1

الصادر عن المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي ، "باتخاذ التدابير التالية إلنفاذ بعض  1015قرار المتابعة باألفريقية ، 

:   لجنةالتوصيات المقدمة إلى ال  

؛ليها( ، مع خطاب إخطار موجه إكالاألفارقة ) السحاقيات  لتحالف اعتماد قرار سحب صفة المراقب الممنوحة (أ  

. إنشاء لجنة مؤلفة من ثالثة مفوضين إلجراء البحوث حول جميع الجوانب ذات الصلة التي يمكن أن تكون مفيدة في ب(

للمفوضين ؛ تطوير مدونة سلوك   

 ج( تشكيل لجنة مؤلفة من ثالثة مفوضين إلعداد وثيقة حول سلطة اللجنة التفسيرية1

صفة المراقب.  منها تسحب فيه  تحالف السحاقيات األفارقة ، أرسلت اللجنة األفريقية خطابًا إلى  2018. في أغسطس 2

بيانًا  تحالف السحاقيات األفارقة ك مع، أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني باالشترا 2018في سبتمبر 

 )اللجنة مشترًكا ينتقد قرار المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي ، ويدعو اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

المشترك التحاد األفريقي ، مع الحفاظ على استقالليتها. كما دعا البيان ة باسياسال إلى مقاومة تدخل أجهزة األفريقية(

 الدول إلى "التحدث علنًا ومواجهة الدعاية المناهضة لحقوق اإلنسان وتفكيك نظام حقوق اإلنسان األفريقي". 

اللجنة األفريقية.   التدخل ضد التهديدات التي تواجه ها  فيجهود ضم، اجتمعت عدة منظمات معًا ل 2018. في أكتوبر 3

مع المنظمات غير الحكومية التي حضرت منتدى   استراتيجي اجتماع تم انعقاد 2018أكتوبر  23يوم الثالثاء وفي 

االجتماع االستراتيجي   المنظمات غير الحكومية في بانجول ، غامبيا. في هذا الحدث الجانبي ، الذي أطلق عليه اسم " 

الفرعية المختلفة التي   لجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب " قدمت المنظمات التدخالت اإلقليميةاللدفاع عن استقالل ل

. نتج عن هذا االجتماع بيان مشترك ضد التهديدات التي يتعرض لها نظام حقوق اإلنسان صددقامت بها تجاه هذا ال

.في مصر 2019لعام  64واستضافة الدورة االستثنائية  ،األفريقي وتحديدا المحكمة األفريقية  

في بانجول ، أصدرت   2018نوفمبر  13أكتوبر إلى  24في الفترة من التي عقدت و. خالل الدورة الثالثة والستين ،4

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب القرار 402 بشأن والية التفسير والحماية للجنة  األفريقية،2 أكدت اللجنة  

على ما يلي:   الميثاق األفريقي. ينص هذا القرار لها التي يمنحهاوالياتها األفريقية من جديد معنى وأهمية    

من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )"الميثاق األفريقي"   45اللجنة بموجب المادة  و واليات وظائف بإستذكار

الحماية والتعزيز والتفويض التفسيري للمفوضية ؛ هي أو "الميثاق"( ، و  

 
1-eos/info/communique-http://www.achpr.org/files/sessions/24th 
.24eos/final_communiqu__24eos_eng.pdf   

     للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  ماية الممنوحه : قرار بشأن والية التفسير والح402-األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوباللجنة 2
 ACHPR/Res. 402)  نوفمبر في بانجول، غامبيا  13أكتوبر الي   24المنعقدة في الفترة من للجنة األفريقية   63الصادرة في الدورة العادية 

 http://www.achpr.org/sessions/63rd_os/resolutions/402/ (LXIII) 2018) 

http://www.achpr.org/files/sessions/24th-eos/info/communique-24eos/final_communiqu__24eos_eng.pdf
http://www.achpr.org/files/sessions/24th-eos/info/communique-24eos/final_communiqu__24eos_eng.pdf
http://www.achpr.org/sessions/63rd_os/resolutions/402/


  مع االخذ في االعتبارالتزامات جميع الدول األطراف بضمان الحقوق والحريات التي يكفلها الميثاق األفريقي ،  بإستذكار

من الميثاق األفريقي ، في ضمان االحترام   30، المنشأة بموجب المادة  األفريقية الدور المركزي الذي تلعبه اللجنة 

؛ االنسان والشعوب وحمايتهاحقوق بوالتمتع الكامل   

- 2017 ا لألعوامتجاه حقوق اإلنسان والشعوب بإعالنه هاالتزام ترؤساء الدول والحكومات أظهر جمعيةأن ب مع العلم

عقًدا أفريقيًا لحقوق اإلنسان ؛  0272  

من البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي بشأن إنشاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب   2أن المادة  بإستذكار

نص  وت )بروتوكول المحكمة( تحدد العالقة بين اللجنة األفريقية والمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )المحكمة( 

للجنة ؛  نوحهالمم على أن المحكمة يجب أن تكمل والية الحماية  

  العالقة من أجل تفعيل األفريقية وقواعد المحكمة 2010لعام  األفريقية مة قواعد إجراءات اللجنة ئموا  كذلك بإستذكارو

؛  ية بينهماالتكامل  

من البروتوكول الخاص بالتعديالت على البروتوكول الخاص بالنظام األساسي للمحكمة  4أن المادة  على بالتأكيد

 األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان )بروتوكول ماالبو( تؤكد على تكامل المحكمة مع الوالية الوقائية للجنة ؛ 

تتضمن تفسير أحكام الميثاق األفريقي ، بما   ريقيةاألف بأن واليات التعزيز والحماية الخاصة باللجنة باإلضافة إلى التذكير

 في ذلك من خالل صياغة المبادئ والقواعد لحل المشاكل القانونية المتعلقة بحقوق اإلنسان والشعوب ؛

على حد سواء ، وأنها تشمل إجراء عية زتناجنة األفريقية هي تنازعية وغيرللالممنوحه   على أن والية الحماية  التأكيد

ت وآليات التدخل العاجل لالستجابة على أساس مستمر لشكاوى وحاالت حقوق اإلنسان الناشئة من خالل  االتصاال

 النداءات العاجلة والقرارات وبعثات تقصي الحقائق ؛

 والنظر فيها ، توفر تصاالت، والتي تتضمن تقديم اإلة األفريقيةنالتنازعية للج في االعتبار أن والية الحمايةمع األخذ 

، وأنه ال توجد مؤسسة  ة لوصول إلى العدالمنفذاً ل دولة 54من جميع الدول األطراف في الميثاق البالغ عددها  للمواطنين

إلى العدالة على مستوى القارة ؛ الواسع  أفريقية أخرى توفر مثل هذا الوصول  

الكفاءة العامة لالتحاد   حسيناإلصالحات الداخلية الجارية في االتحاد األفريقي والتي تهدف إلى ت سلسةب مع الترحيب

 وأجهزته ؛

المشترك للجنة الممثلين  ماعاالجتبشأن تقرير ا إزاء قرار المجلس التنفيذي تشعر بقلق بالغاللجنة األفريقية ال تزال 

الدائمين واللجنة  األفريقية ،3والذي يطلب فيه من الدول األطراف إجراء مراجعة تحليلية للوالية التفسيرية للجنة األفريقية  

 في ضوء تفويض مماثل تمارسه المحكمة األفريقية واحتمال تضارب االجتهادات القضائية ؛

  السياسة التابعة لالتحاد أجهزةوأي قرارات صادرة عن  األفريقي بأن عملية اإلصالحات الجارية في االتحاد  اقتناعا  

اإلطار العام لحقوق اإلنسان  تعزيز ، فضال عن جنة األفريقيةلل الممنوحه والتفسير والية الحمايةيمكن أن تعزز  األفريقي

 والحوكمة في القارة ؛ 

 
3DOC.EX.CL/1089(XXXIII)  



: األفريقية جنةللا  

الدول األطراف بالتزاماتها األساسية بموجب الميثاق األفريقي إلنفاذ الحقوق والحريات والواجبات المنصوص  ذكرت. 1

 عليها في الميثاق األفريقي ؛

المتعلقة بالتعزيز والحماية على النحو المنصوص عليه في الميثاق ؛ االتفسيرية متأصلة في والياته اأن واليته كررت - 2  

ذات طابع تنازعي جميع أنحاء القارة ، وأنها  على تنطبق األفريقية  للجنةالممنوحه  والية الحماية  كذلك أن كررت - 3

؛  وغير تنازعي في نفس الوقت  

إلى مواصلة دعم العالقة التكميلية بين اللجنة األفريقية   األفريقي الدول األطراف وأجهزة السياسة في االتحاد دعوت - 4

كامل  األفارقة بشكل والمحكمة األفريقية المنصوص عليها في بروتوكول المحكمة وبروتوكول ماالبو ، لضمان وصول

؛  إلى العدالة   

ق ، بما في ذلك دعم اللجنة  الدول األطراف إلى احترام المعايير المعيارية واألطر المؤسسية التي وضعها الميثا دعوت. 5

التي تم إنشاؤها لتعزيز وحماية وتفسير الحقوق الواردة في الميثاق ؛األفريقية   

  عملية اإلصالحات الجارية في االتحادأن تضمن أن   إلى األفريقي الدول األطراف وأجهزة السياسة في االتحاد دعوت. 6

م تحسين تعاونهعلى   العملالصالحيات المستقلة والمتميزة والمتخصصة لكل جهاز، مع  وتعزز األفريقي ستحافظ

، لتعزيز اإلطار العام لحقوق اإلنسان والحكم في القارة ؛ وموفعاليته  

والية الحماية  لدعم  األفريقي  على مواصلة العمل مع جميع الدول األطراف وأجهزة السياسة في االتحادعقد العزم ت. 7

. األفريقية ر الممنوحة للجنةوالتفسي  

مالحظات على الوثائق التالية:  عدة الدورات ، أبدت اللجنة األفريقية التي انعقدت فيها هذة خالل نفس الفترة في . 5

ومراسالت من تحالف ، األفريقية ة اللجنمقترحات بشأن تفعيل التوصية الخاصة بمدونة قواعد السلوك الخاصة ب

 السحاقيات األفارقة  بشأن طلبهم  لألساس القانوني لسحب صفة مراقب من التحالف  ،وغيرها من الوثائق. 4

يحاول تجريد اللجنة   الذي قرارال، بسبب مشروع  2018أعربت منظمات المجتمع المدني عن قلقها في نوفمبر  -6

والية حماية حصرية ، شريطة أن تصدق جميع الدول  ، ومنح المحكمة األفريقية ة الحماية الممنوحه لهااألفريقية من والي

األعضاء في االتحاد األفريقي على بروتوكول إنشاء المحكمة األفريقية )بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 

(  6)  34والشعوب بشأن إنشاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب( ، وقبول اختصاص المحكمة بموجب المادة 

 ، التي تسمح لألفراد والمنظمات غير الحكومية بالوصول المباشر إلى المحكمة.5

 
  24للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، بانجول ، غامبيا.   63عادية الدورة للاللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، البيان الختامي  4

 على:، متاح    2018نوفمبر  13أكتوبر إلى  
http://www.achpr.org/files/sessions/63rd_os/info/communique63/63rd_os_final_communique_eng.pdf

.  
  13( الفقرة لالتحاد األفريقي )تعزيز نظام حماية حقوق اإلنسانمشروع قرار إصالح المؤسسات القضائية  5

Ext/Assembly/2(XI)Addendum . 

http://www.achpr.org/files/sessions/63rd_os/info/communique63/63rd_os_final_communique_eng.pdf


عدم تأيدها  في  ، كانت المحكمة األفريقية قاطعة  2018. ومع ذلك ، خالل القمة االستثنائية لالتحاد األفريقي في نوفمبر 7

القتراح منحها والية حماية حصرية . 6 لسوء الحظ ، لم يكن رئيس المفوضية األفريقية حاضراً في هذا االجتماع. وبعد 

لتكامل بين  ( ا1المالحظات التالية: )ستخالص العرض الذي قدمه رئيس المحكمة األفريقية خالل هذا االجتماع ، تم ا

يجب   (2)المحكمة واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ال يذكر "والية الحماية الحصرية "لصالح المحكمة ؛ 

لدول  ل ( مسألة الحماية هي مسألة سيادة8قة بين المحكمة واللجنة األفريقية لتجنب الخلط بين واليتيهما ؛ ... )توضيح العال

ما يلي: مثلين الدائميناستنتجت لجنة المواألعضاء ... "   

األعضاء ؛ ( ينبغي للمحكمة أن تحدد خصائص المنظمات غير الحكومية التي تتعامل معها إلعالم الدول 1)  

( ينبغي للمحكمة أن تفصل بين صالحياتها وصالحيات اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ؛2)  

، فإن الدول األعضاء مشجعون على االمتثال على الرغم من أن المحاكم الدولية ال تتمتع بسلطات قانونية ملزمة (3) 

؛ألحكام المحكمة   

؛  عليه  لتحديد ومعالجة أسباب انخفاض مستوى التصديق 1998ل المحكمة لعام بروتوكو النظر فيينبغي إعادة  (4)   

( هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به وينبغي أن يشمل ذلك جميع األجهزة القضائية. لذلك سيتم النظر في هذه  5)

 القضية في قمة فبراير 7.2019 

.2019االتحاد األفريقي في فبراير . لم يتم النظر في القضية خالل قمة 8  

  باب قبول اإلجرائية وأغلقت ها. أطلقت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب مؤخًرا مشاورات لمراجعة قواعد9

. 2019سبتمبر  27في  فتراحاتاال  

فريقية ، التي ُعقدت في  في الدورة االستثنائية السابعة والعشرين للجنة األ ،2020. تم اعتماد قواعد اإلجراءات لعام 10

ودخلت   .( من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب2)  42، وفقًا للمادة  2020مارس  4فبراير إلى  19الفترة من 

حيز التنفيذ في 2 يونيو 2020  م بموجب  8المادة 145 منه. من بين التغييرات التي تم إدخالها في القاعدة 3 والتي وفرت   

من الميثاق األفريقي. تؤكد هذه القاعدة   45حول وضع وتفويض اللجنة من أجل اإلنفاذ الكامل للمادة أكثر وضوًحا 

تها العامة.  اواختصاصاتها المختلفة لتفسير الميثاق األفريقي وقراراتها ولضمان عمل أمان األفريقية  ةجنالطبيعة المستقلة لل  

:2020عام من القواعد اإلجرائية ل 3من القاعدة ستخلص م  

حالة التفويض وال 3القاعدة   

 
واللجنة  " تفويض الحماية الحصري " لإلشارة إلى أنه كان خطأ ألن هناك تكامل بين المحكمة  وهيتدخل رئيس المحكمة في نقطة واحدة ،6

  نوفمبر 6-5، الدورة االستثنائية الحادي عشر للجعية، ر الى " اجتماع الممثلين الدائميينسيتم حذف كلمة "حصرية" من التقرير، انظاألفريقية، 

   Ext/PRC/Draft/Rpt(XI) 72اثيوبيا. الفقرة-. أديس أبابا2018
-. أديس أبابا2018مبر تشرين الثاني / نوف 6-5االتحاد األفريقي اجتماع لجنة الممثلين الدائمين, الدورة الحادي عشر االاستثنائية للجمعية ،  7
 . Ext/PRC/Draft/Rpt(XI) 73الفقرة  .ثيوبياإ

    متاح على  2020بيان صحفي حول نشر النظام الداخلي الجديد للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،  8

https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=518 . 

https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=518


مبني على الميثاق األفريقي   مستقل جهازمن الميثاق األفريقي ، فإن "اللجنة األفريقية" هي  45و  30. وفقًا للمادتين 1

لها والية تعزيز حقوق اإلنسان والشعوب وضمان حماية حقوق اإلنسان والشعوب في أفريقيا.و  

 2. وفقا لقرار الجمعية العامة لالتحاد األفريقي،9 فإن اللجنة األفريقية هي جهاز تابع لالتحاد األفريقي.

 اتمختصة بتفسير الميثاق األفريقي ، بما في ذلك االستجابة لطلباألفريقية ، تكون اللجنة  تنفيذ والياتها. في إطار 3

( من الميثاق. 3) 45وفقًا للمادة  ةستشارياال اءراال  

مختصة بتفسير قراراتها. األفريقية . تكون اللجنة4  

( من الميثاق.2) 42قواعد إجراءاتها وفقاً للمادة  األفريقية  . تضع اللجنة5  

. مانتهافعال ألالتقني البضمان التنظيم  األفريقية . تختص اللجنة6  

( من الميثاق. 4) 45تكلفها بها الجمعية بموجب المادة . تقوم المفوضية بأية مهام أخرى قد 7  

 

خالصة. ال6  

تتضمن واجتمعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني ووضعت استراتيجية إلشراك مختلف الجهات الفاعلة. 

أصحاب  اشراك، و شراكهمال جهات الفاعله لواللمساحات اإلعالنية والتعرف على  ،  موجزةورقة كتابة اإلستراتيجية 

وإشراك الدول الصديقة وغير الصديقة.   يةحملة إعالمب مالقياالمصلحة ،   

لة عن  ئحفاظ على آليات المساوالإحداث التغيير لتي لديها االمكانية على  ا  والجهات االستراتيجية أصحاب المصلحة عددت

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. وباألخصحقوق اإلنسان في أفريقيا ،   
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