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"وضع  ر منظمة العفو الدولیة تحت عنوانوفقا لتقری

أنظمة حقوق األنسان األفریقیة األقلیمیة والیأتھا في 

الفترة ما بین ٢٠١٩-٢٠٢٠ "1فإن اللجنة األفریقیة 

لحقوق األنسان قد أصبحت أول ھیئة مكونة لحمایة 

ً تصدر تصریح ،اتفاقیةحقوق األنسان بموجب  متعلق  ا

فبرایر  ٢٨بفایروس كورونا وحقوق األنسان بتاریخ 

. وقد واصلت اللجنة األفریقیة في أصدار ٢٠٢٠

ا بالحقوق التوجیھات المتعلقة بعالقة فیروس الكورون

المختلفة وغیرھا من المسائل , وكیفیة تأثیره على 

مجموعات محددة, وما الذي یجب على الدول أن تقوم 

بفعلھ من وجھة نظر مبنیة على حقوق األنسان, على 

الرغم من ھذه الخطوة الرائدة عالمیاً اال أن اللجنة 

األفریقیة تظل من المؤسسات الغیر معروفة ألغلبیة 

ارج نطاق المنظمات واألفراد الذین یعملون األفارقة خ

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة مع اللجنة. اال أنھا تظل 

من المؤسسات األساسیة التي یجب على جمیع األفارقة 

أن یكونوا على علم ودرایة بماھیتھا بغض النظر عن 

 ھویتھم أو مكان أقامتھم.
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 صناعة المیثاق األفریقي2- قصة قصیرة

ل العدید من الدول األفریقیة  خالل فترة أدى استقال

الخمسینات و الستینات الى زیادة الحوجة الى حمایة 

مكاسب التحرر من األستعمار عن طریق التعاون 

التقني,األقتصادي و السیاسي. وبالتالي فقد أدت سلسلة 

أحداث الى تبني وتكوین میثاق منظمة الوحدة األفریقیة 

خالل قمة  ١٩٦٣ایو م والعشرین منفي الخامس 

رؤساء الحكومات والدول في أدیس أبابا عاصمة أثیوبیا 

األفریقي  باالتحاداألفریقیة ویشار حالیا لمنظمة الوحدة 

نھ من الستینات تم التوافق على أ ٢٠٠١منذ العام 

ألیة لحمایة حقوق المنطقي صیاغة وثیقة تؤسس 

 اجتماعفي أول  ١٩٦١األنسان في أفریقیا. وفي عام 

للكونغرس األفریقي للقانونین األفارقة الذي تمت أقامتھ 

في مدینة الغوس, بنیجیریا. تم تبني ما عرف ب 

 "قانون الغوس". 

دعا قانون الغوس الحكومات األفریقیة الى تبني اتفاقیة 

 ولجنة لحقوقمحكمة  األنسان تؤسسأفریقیة لحقوق 

ترة حیث االنسان اال أن ذلك لم یتحقق خالل ھذه الف

كانت منظمة الوحدة األفریقیة حریصة أكثر على مسائل 
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، وحدة االقلیم وسیادة واالقتصادي االجتماعيالتطور 

حمایة حقوق األنسان. عوضا عنالدول على أراضیھا  	

أنعقد أول مؤتمر للقانونین األفارقة في  ١٩٦٧في عام 

الدول األفریقیة الناطقة بالفرنسیة. حیث تمت مراجعة 

ون الغوس. وقد دعا أعالن داكار الذي تم تبنیة بعد  قان

المؤتمر الى أن تتعاون اللجنة الدولیة للقانونین مع 

المؤسسات األفریقیة المختصة من أجل النظر في 

أحتمالیة أنشاء ألیة أقلیمیة لحمایة حقوق األنسان في 

أفریقیا. في مثل ھذا الوقت أیضا حاولت األمم المتحدة 

مبادارت في الساحات السیاسیة العالمیة عن طریق عدة 

و األقلیمیة ان تشجع الحكومات األفریقیة على قبول 

فكرة نظام أقلیمي لحمایة حقوق األنسان اال أن تلك 

المحاوالت بائت فشلت. بالرغم من قیام الممثلین من 

أفریقیا في أحدى موتمرات األمم المتحدة بتكوین لجنة 

ارات الى روساء الدول متابعة مفوضة بالقیام  بزی

األفریقیة بغرض استمالتھم  لتكوین نظام اقلیمي لحمایة 

حقوق األنسان, وتمكنت اللجنة من كسب دعم رئیس 

السنغال أنذاك لیوبولد سیدار سینغور, الذي وعد بعرض 

 المقترح في الجلسة القادمة  لمنظمة الوحدة األفریقیة.

دول ,قام مؤتمر رؤساء الحكومات وال١٩٧٩وفي 

بتوجیھ األمین العام لمنظمة الوحدة األفریقیة بتكوین 

لجنة خبراء من أجل صیاغة نص تفاقیة أقلیمیة فریقیة 

بصورة مشابھة لألتفاقیات األوروبیة  األنسان،لحقوق 

تجھیز مسودة المیثاق  األنسان. تمواألمریكیة لحقوق 

األبتدائیة بواسطة عشرین خبیر أفریقي برئاسة القاضي 

مبیي. وقد اجھت مسودة المیثاق األبتدائیة العدید كیبي 

من التھدیدات و المقاومة من الحكومات األفریقیة التي 

كانت تعارض وجود نظام أقلیمي لحمایة حقوق 

 األنسان.
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تطلب األمر تدخل رئیس غامبیا أنذاك داودا جوارا 

بطلب من األمین العام لمنظمة الوحدة األفریقیة ألكمال 

المیثاق, قام داودا جوارا بعقد مؤتمرین للوزراء مسودة 

في بانجول في غامبیا حیث تم أكمال المسودة وتقدیمھا 

الى منظمة الوحدة األفریقیة ولھذا السبب یطلق على 

المیثاق األفریقي لحقوق األنسان والشعوب،3 یلقب 

بـ"میثاق بانجول". تم تبني المیثاق األفریقي لحقوق 

بواسطة منظمة الوحدة  ١٩٨١یو یون ٢٧األنسان في 

األفریقیة في أجتماعھا بنیروبي في كینیا. ودخلت 

(یتم االحتفال  ١٩٨٦أكتوبر  ٢١األتفاقیة حیز النفاذ في 

الیوم األفریقي لحقوق  باعتبارهسنویاً  أكتوبر ٢١بیوم 

تم  اتفاقیة) والمیثاق األفریقي ھو ا أكثر اإلنسان

المصادقة علیھا في القارة األفریقیة حیث أن جمیع 

األفریقي قد صادقوا علیھا. االتحادأعضاء  	

	إنشاء اللجنة األفریقیة

من المیثاق األفریقي على إنشاء اللجنة  ٣٠تنص المادة 

األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب (یشار إلیھا ھنا 

باللجنة األفریقیة).4 ویقع مقر األمانة العامة للمفوضیة 

. واللجنة ١٩٨٩غامبیا منذ عام  بانجول،األفریقیة في 

األفریقیة ھي إحدى المؤسسات التابعة لألجھزة القضائیة 

والقانونیة لحقوق اإلنسان التابعة لالتحاد األفریقي. ھذا 

من باإلضافة إلى أداء أي مھام أخرى قد یعھد بھا إلیھا 

قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ، و اللجنة مكلفة 

	رسمیًا بثالث وظائف رئیسیة:

	أ) تعزیز حقوق اإلنسان والشعوب

ب) ضمان حمایة حقوق اإلنسان والشعوب على النحو 

 المنصوص علیھ في المیثاق األفریقي

 -اإلنسان والشعوب حول اللجنة األفریقیة لحقوق 4	
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ج) تفسیر جمیع أحكام المیثاق األفریقي بناء على طلب 

ابعة لالتحاد األفریقي أو منظمة دولة طرف أو مؤسسة ت

 أفریقیة معترف بھا من قبل االتحاد األفریقي.

عضًوا یتم اختیارھم من بین  ١١تتكون اللجنة من 

الشخصیات األفریقیة ذات السمعة العالیة والمعروفین 

بأخالقھم العالیة ونزاھتھم وحیادھم وكفاءتھم في مسائل 

ار خاص مع إیالء اعتب والشعوب،حقوق اإلنسان 

لألشخاص ذوي الخبرة القانونیة. یتم انتخاب ھؤالء 

األعضاء باالقتراع السري من قبل مؤتمر رؤساء الدول 

والحكومات من قائمة األشخاص الذین رشحتھم الدول 

األطراف في المیثاق لمدة ست سنوات. ویكون 

 المرشحین مؤھلین لیتم إعادة انتخابھم مرة أخرى.

ات عمل ،آلیات خاصة ولجان وقد شكلت اللجنة مجموع

للنھوض بمجاالت العمل في مواضیع محددة وتحسین 

أدائھا. ویشرف على كل آلیة خاصة أو مجموعة عمل 

 اللجنة. ومفوًضا الذین تتكون منھم ١١أو لجنة واحد من

یعمل المفوضون أیًضا كأعضاء في  نفسھ،في الوقت 

عضاء جنبًا إلى جنب مع األ واللجان،مجموعات العمل 

 الخبراء األخرین الذین لیسوا جزًء من اللجنة.

	الدورات  العادیة

 ٢ األولى في االعتیادیةعقدت اللجنة األفریقیة دورتھا 

. وكان ھذا أیًضا ھو تاریخ إنشاء اللجنة ١٩٨٧نوفمبر 

األفریقیة في أدیس أبابا ، إثیوبیا. الدورات  األعتیادیة ھي 

اللجنة األفریقیة اجتماعات عامة نظامیة تستضیفھا 

لتمكینھا من أداء مھامھا بشكل مرٍض بما یتفق مع المیثاق 

األفریقي. یتم استضافة الدورات األعتیادیة تقلیدیًا في 

غامبیا حیث تقع أمانة اللجنة األفریقیة و یمكن أیضا ألي 

دولة عضو أخرى في االتحاد األفریقي أن تتطوع لتوفیر 

 یة.مكان إستضافة للدورة األعتیاد

 اللجنة عقدت ،)COVID-19( كورونا لوباء نظًرا

 ستینوال السادسة الدوریة جلستھا األولى للمرة األفریقیة

. ٢٠٢٠ مایو ١٢ إلى أبریل ٢٢ بین ما الفترة فيإسفیریًا 

 إلى الوصول إمكانیة لدیھ فرد أي تمكن وبالتالي

 عقدت التي الجلسات إلى االنضمام من التكنولوجیا

 حواجز كسر إلى أدى مما.  zoomزوم   تطبیق بواسطة

 لوجستیةال التكالیفالتي تنجم الشخصیة  االجتماعات تلك

 متاحة غیر الجلسات تجعل والتي ، نسبیًا المرتفعة

 .أوسع لجمھور

 على ینوالست السابعة األعتیادیة الدورة استضافة أیًضا تم

 دیسمبر ٣ إلى نوفمبر ١٣ بین ما الفترة في اإلنترنت

 مشاركة ھناك كان قد أنھ المتوقع منو ،وبالتالي ،٢٠٢٠

 نم الرغم على ،إفریقیا في المواطنین من متزایدة عامة

 ھي مراقب بصفة تتمتع التي الحكومیة غیر المنظمات أن

 تابعةم یمكن. وبالنقاشات بالمشاركةفعلیًا لھا سمحی التي

 ھاب المعترف األفریقي االتحاد لغات بجمیع األجتماعات

) لبرتغالیةوا العربیة ، الفرنسیة ، السواحیلیة ، اإلنجلیزیة(

. قیةاألفری للجنة  التابعة یوتیوبYouTube قناة على أو

 zoom تطبیق عبر التسجیل روابط عن اإلعالن یتم

 .رونياأللكت األفریقیة اللجنة موقع على األعتیادیة للدورة

ھناك  عجز في الوصول إلى اإلنترنت واألدوات 

التكنولوجیة التي تعزز االتصاالت الحدیثة في بعض 

أجزاء األقلیم األفریقي التي تمكن جمیع المواطنین في 

إفریقیا من متابعة الجلسات وإجرائاتھا ، وھذا یستدعي 

من وسائل اإلعالم المحلیة والشعبیة ان تقف على سد ھذه 

ھایة كل دورة أعتیادیة مثال ، تتبنى اللجنة الفجوة. ففي ن

األفریقیة بیانًا للجمھور یقدم النقاط البارزة والقرارات 

الرئیسیة التي تم اتخاذھا خالل الجلسة المحددة. من 

المفروض  نقل ھذا البیان باللھجة المحلیة لجمیع المراد 

إیصال المعلومة إلیھم بھدف الوصول إلى كل أفریقي من 

ائل اإلعالم الوطنیة والمجتمعیة والشعبیة خالل وس

لضمان توعیة المزید من األفارقة بمحتواه. یمكن االطالع 

التي  ٦٧ال  االعتیادیةعلى البیان الصادر عن الدورة 

 .ھنااختتمت لتوھا 
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 ٢٠٢٠تنص القواعد اإلجرائیة للمفوضیة األفریقیة لعام 

وتحدد  5العام،في  اعتیادیة) دورات ٤على عقد أربع (

) مداوالت ٢جلستان (وتتضمن اللجنة مكانھا ومدتھا. 

عامة وخاصة. وتنص كذلك على أنھ كلما أمكن ، یجب 

ھور من خالل مشاركة وقائع الجلسة وجعلھا متاحة للجم

 البث المباشر.

البث المباشر للجلسات ، في ظل الظروف الحالیة ، ھو 

أكثر الوسائل المعقولة التي تمكن العدید من األفارقة من 

 المشاركة في اإلجراءات العامة  للجنة األفریقیة.

في افتتاح الجلسة األعتیادیة السابعة والستین التي اختتمت 

 األفریقیة،ئیس اللجنة ، قال ر٢٠٢٠دیسمبر  ٣في 

 "لقد أدركنا في دیرسو،المفوض السامي سولومون أیلي 

أثناء ھذا الوباء أن الوصول إلى اإلنترنت أمر أساسي 

بما في ذلك الوصول إلى  الحقوق،للتمتع بمختلف 

حق في وال التعبیر،وحریة  التعلیم،والحق في  المعلومات،

من بین أمور أخرى.  العامة،والمشاركة في الحیاة  العمل،

یؤدي االفتقار إلى الوصول إلى اإلنترنت أو الحرمان منھ 

و ظاھرة الفجوة الرقمیة ، إلى االستبعاد الكامل من التمتع 

بھذه الحقوق األساسیة وغیرھا ، مما  ینتج عنھ تعمیق 

 أوجھ عدم المساواة ".

 أجندة الدورات  األعتیادیة
خالل الجلسات األعتیادیة ، یتداول كل من أعضاء 

اللجنة األفریقیة ،الجمھور والجھات الفاعلة الحكومیة 

وغیر الحكومیة بشكل جماعي حول وضع حقوق 

اإلنسان في إفریقیا من أجل تحمیل الدول مسؤولیة أكثر 

عن التزاماتھا. باإلضافة إلى ذلك ، تنظر اللجنة 

قدمة من  الدول األطراف  األفریقیة في التقاریر الم

حول كیفیة وفاء الحكومات األفریقیة بالتزاماتھا على 

النحو المبین في المیثاق األفریقي. عالوة على ذلك ، 

تنظر اللجنة األفریقیة أیًضا في االتصاالت (الشكاوى) 

المتعلقة بانتھاكات حقوق اإلنسان والشعوب. كما یتم 
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التي تقدمت  اإلعالن عن المنظمات غیر الحكومیة

بطلبات للحصول على صفة مراقب لدى اللجنة 

األفریقیة خالل الدورة األعتیادیة. إن الحصول على 

صفة مراقب یعني أن المنظمة غیر الحكومیة قد قامت 

بإضفاء الطابع الرسمي على عالقتھا لدعم اللجنة 

األفریقیة للوفاء بتفویضھا  المتعلق بالحقوق والواجبات 

ا.كذلك، یتم استضافة لجان مختلفة من المنصوص علیھ

الخبراء في مجال حقوق اإلنسان خالل الدورات 

األعتیادیة. تعتبر جلسات النقاش ھذه مفیدة في تسلیط 

الضوء على االتجاھات المستجده وقضایا حقوق اإلنسان 

الناشئة في القارة األفریقیة وتوفیر طرق مبتكرة یمكن 

ماعیة لحمایة حقوق من خاللھا تحقیق المسؤولیة الج

اإلنسان في أفریقیا. كما یتم عرض تقاري األنشطة 

الخاصة بأعضاء اللجنة األفریقیة باألضافة الى تقدیم 

 لآللیات الخاصة.

 یجب على جمیع األشخاص بأفریقیا األھتمام 

أوالً ، توفر الدورات األعتیادیة  للجنة األفریقیة مساحة 

ات حقوق اإلنسان آمنة حیث یمكن التعبیر عن انتھاك

التي تم تجاھلھا أو عدم معالجتھا أو إسكاتھا أو جعلھا 

غیر مرئیة على المستوى الوطني أو المحلي. 

التوصیات التي تقدمھا اللجنة األفریقیة لیست ملزمة 

للدول ، وبالتالي ، ھناك حاجة أكبر للضغط والتعاون 

بین المنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات الوطنیة 

اإلنسان (وغیرھا من الجھات الحكومیة ذات لحقوق 

الصلة) وجمیع المواطنین لضمان تنفیذ التوصیات. ثانیًا 

، في حالة فشل ضحایا انتھاكات حقوق اإلنسان في 

الحصول على تعویض في المحاكم الوطنیة ، توفر آلیة 

الشكاوى التابعة للجنة األفریقیة وسیلة مھمة لطلب 

ال التھدیدات والمعارضة األنصاف. وأخیًرا ، ال تز

لوجود نظام حمایة لحقوق اإلنسان على المستوى 
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اإلقلیمي التي عبرت عنھا بعض الحكومات األفریقیة 

أثناء صیاغة المیثاق األفریقي قائمة حتى الیوم. بالرغم 

من حصول المیثاق األفریقي على إعتراف ودعم عالمي 

عض ، ال یزال ھناك نقص في اإلرادة السیاسیة من ب

الدول األعضاء في االتحاد األفریقي للتعاون مع اللجنة 

األفریقیة. وقد تجلى ذلك في عدم الوفاء بالتزامات تقدیم 

التقاریر ، وعدم االستجابة للنداءات العاجلة التي توجھھا 

اللجنة األفریقیة ، وعدم االمتثال للتوصیات التي تقدمھا 

آللیات الخاصة. اللجنة األفریقیة والفشل في دعم أدوار ا

بعض الدول األفریقیة معادیة  للجن بشكل علني لدرجة 

أنھا ھددت وجود واستقالل اللجنة األفریقیة. ھذه 

الحكومات التي تعارض دور اللجنة األفریقیة تقوم 

باستخدم الھیاكل اإلقلیمیة األخرى لتقویض استقالل 

ن واللجنة األفریقیة ومنعھا من الوفاء بتفویضھا. ولذا فبد

بذل جھود مشتركة  من أصحاب المصلحة المتعددین 

بمختلف المستویات بشأن أھمیة الحاجة إلى حمایة 

تفویض اللجنة األفریقیة ، فإننا ، شعوب أفریقیا ، سوف 

 نفقد المدافع األساسي عن كرامتنا.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

منسقة التحالف من أجل استقالل اللجنة  المؤلف: ماري رامتو ھي
 األفریقیة

 لمزید من المعلومات:
/	https://arabic.achprindependence.org                   

https://achprindependence.org  

 theciac تویتر:

 CoalitionIACفیسبوك:

 البرید اإللكتروني:
theciac@achprindependence.org  

 
 

	

	

	

 


