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 2نبانة وساتانغ 1رامتو ماري

 

 الثالثة العادية الدورة خالل 31015 القرار اعتماد تم

 نواكشوط، في عقدت والتي التنفيذي للمجلس والثالثين

 القرار. 2018 يونيو 29 إلى 28 من الفترة في موريتانيا،

 وتوصل 4.المثيرة للقلق التوصيات بعض قدم 1015

 استقالل أجل من التحالف أجراه ١٠١٥ للقرار تحليل

 مثيرة للقلق التوصيات هذه أن CCIA)5(األفريقية اللجنة

 وتضعف تقوض أن يمكن تنفيذها، تم وإذا خاص، بشكل

 اللجنة) والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة استقالل

                                                        
 وهي CIAC األفريقية اللجنة استقالل أجل من التحالف منسق 1

 استقالل لحماية يسعون الذين واألفراد المنظمات من مجموعة
 ريقيةاألف للجنة مواتية بيئة لتوفير CIAC رؤية. األفريقية اللجنة

 قحقو وتعزيز حماية لضمان أنشئت التي الهيئة باعتبارها للوجود
 .للجميع اإلنسان

2LLD ، ( LLMبريتوريا جامعة)، ؛(غامبيا جامعة) الحقوق ليسانس 

 ، الحقوق كلية ، اإلنسان حقوق مركز ، الدكتوراه بعد ما زميل
 االستراتيجي التقاضي مبادرة خبراء فريق وعضو بريتوريا جامعة

 نقدر .satang.nabaneh@gmail.com ؛ (ISLA) إفريقيا في

 حوالن على جونسون أديتوكونبو للدكتور القيمة البحثية المساعدة
 مفيدة تعليقات لتقديم Sibongile Ndashe لـ خاص شكر. الواجب

 هووالس األخطاء جميع تظل. للورقة األولية المسودات على وثاقبة
 .فقط المؤلفين أخطاء هي ، بالطبع ، المقال في

 الدائمين الممثلين للجنة المشترك االنسحاب تقرير بشأن قرار 3

(PRC) والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية والمفوضية (ACHPR) 
EX.CL/Dec.1015 (XXXIII): DOC.EX.CL/1089 (XXIII) -

 على متاح

بشكل  قلقا تثير التوصيات هذه من ثالث(. األفريقية

 فحص األفريقية اللجنة تعيد بأن التوصية أوالً، 6.خاص

 المبين النحو على وتفويض الحماية التفسيري تفويضها

 اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق من( 1) 31 المادة في

 تضع بأن التوصية ثانًيا،(. األفريقي الميثاق) والشعوب

 قواعد بدال عن ألعضائها سلوك مدونة" األفريقية اللجنة"

 األفريقية اللجنة تقوم بأن التوصية ثالثًا،. إجراءاتها

 .مراقب صفة بمنح الخاصة معاييرها بمراجعة

 1015 القرار أن CIAC أجرته آخر تحليل وتوصل

 وجود يهدد أنه كما. األفريقي الميثاق أحكام يخالف

 إنشاؤه تم الذي اإلقليمي، اإلنسان حقوق نظام واستقالل

-https://au.int/sites/default/files/decisions/34655
1030_xxxiii_e.pdf-ex_cl_dec_1008_  

 متاح 1015 للقرار موجز تحليل 4

-https://arabic.achprindependence.org/wpعلى
content/uploads/2021/04/Decision-1015-

Summary-Analysis-Arabic.pdf  (أبريل 11 الدخول اريخت 

2021) 

 متاحCIAC () األفريقية اللجنة استقالل أجل من التحالف حول 5

 تاريخ https://arabic.achprindependence.orgعلى

 (2021 أبريل 11 الدخول

 قليميةاإل اإلنسان حقوق وآليات هيئات حالة" الدولية العفو منظمة 6

 على متاح( 2019" )2019-2018 األفريقية

https://www.amnesty.org/en/documents/afr01/1
155/2019/en/ 2021 أبريل 11 الدخول تاريخ) 

 األفريقية اللجنة تقويض

ز كت  
 مرص عىل التر

 المقدمة ١

 

https://au.int/sites/default/files/decisions/34655-ex_cl_dec_1008_-1030_xxxiii_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/34655-ex_cl_dec_1008_-1030_xxxiii_e.pdf
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 7.والشعوب اإلنسان لحقوق االمتثال على لإلشراف

 افتراضات إلى استند 1015 القرار أن أيًضا ووجدت

 الدولي وفيه تشويه متعمد للقانون لها أساس خاطئة ال

 اللجنة وعمل واستقالل ووجود طبيعة عن الشرعية لنزع

 8.األفريقية

 المدني المجتمع منظمات من ممثلون عقد لذلك، ونتيجة

 تشاوريًا اجتماًعا اإلنسان لحقوق الوطنية والمؤسسات

 والستين الثالثة العادية الدورة هامش على استراتيجيًا

 في غامبيا، بانجول، في عقدت التي األفريقية للجنة

 االستجابة كيفية حول استراتيجية لوضع 2018 أكتوبر

 للقرار نتيجة األفريقية اللجنة استقاللية على للتهديدات

 في االستراتيجي التشاوري االجتماع خالل. 1015

 غير منظمة عشر ثالثة نظمته الذي 2018 أكتوبر

 بشكل للرد مشارك 100 من أكثر وحضره حكومية

 األفريقية، اللجنة الستقالل الموجه التهديد على جماعي

 أن إلى االتجاه هذا يشير. محدد اه نمطياتج وجود ظهر

 على تعمل األفريقي االتحاد في األعضاء الدول بعض

 تم التحديد، وجه على. اإلقليمية المساءلة آليات تقويض

 زمام وأخذت رئيسيًا دوًرا لعبت أنها على مصر تحديد

. 1015 القرار باعتماد توجت التي األحداث في المبادرة

 دور عن الكشف الضروري من أنه على االجتماع واتفق

 اإلقليمية لآللية التدريجي واالضعاف تهديد في مصر

 9.اإلنسان لحقوق

 الدولية النظم إلضعاف المساءلة آليات على الهجمات إن

 حكومية فاعلة جهات من تأتي اإلنسان حقوق لحماية

 الحكومية الفاعلة الجهات تسعى عندما. حكومية وغير

 بذريعة اآلليات ومهاجمة للحقوق المناهض للعمل

                                                        
 ١٠١٥للقرار موجز تحليل: 2018 7

-rindependence.org/wphttps://arabic.achp
-1015-content/uploads/2021/04/Decision

Arabic.pdf-Analysis-Summary (أبريل 11 الدخول تاريخ 

2021) 

فانه من الضروري تسليط الضوء على هذا  تعزيزها،

 في الفاعلة والجهات األخرى الدول سيمكناالمر مما 

. اليقظة والحذر على والحفاظ الدفاع من المدني المجتمع

 الهجمات على أدلة تقديم أيًضا الضروري من

. النظام المستخدمة لتقويض المختلفة واالستراتيجيات

 .الدراسة هذه بدأت الخلفية هذه وبناء على

 تسليط أجل من مصر سلوك على الدراسة هذه تركز

 في األعضاء الدول بعض تقويض كيفية على الضوء

 التحديد، وجه وعلى. األفريقية للجنة األفريقي االتحاد

 لقضايا المصرية الحكومة استجابة في الدراسة تبحث

 المهيمن موقعها استخدمت وكيف محلًيا اإلنسان حقوق

 .المساءلة من للتهرب الحاذقة ودبلوماسيتها

 ستة من الدراسة هذه تتكون النقاش، هذا في قدًما للمضي

 الثاني الجزء ويقدم. الدراسة األول الجزء يقدم. أجزاء

 في والدولي واإلقليمي المحلي مصر سجل تلخص خلفية

 في فهو يبحثالثالث  اما الجزء. اإلنسان سياق حقوق

باإلضافة  .األفريقية اللجنة مع مصر انخراط وتعامالت

 األفريقية اللجنة اتخذتها التي اإلجراءات مناقشة الى

 هذا ويضع. مصر في اإلنسان حقوق حالة لتحسين

ظر الرابع الذي ين الجزء الستكشاف جيًدا أساًسا التحليل

اإلنسان  حقوق آليات إلضعاف المصرية في التدخالت

 ختتمي الخامس الجزء. األفريقية اللجنة وتحديداً  األفريقية،

 التوصيات يقدم فان الجزء السادس، وأخيًرا،. الدراسة

 لتعزيز الصلة ذوي األساسيين المصلحة أصحاب إلى

 ةاللجن سيما وال األفريقية، اإلنسان حقوق آليات وحماية

 .األفريقية

  

 كما سبق. 8
 للدول الرابعة االستراتيجية) االستقالل استراتيجية: 2018 9

 (.المعادية

https://arabic.achprindependence.org/wp-content/uploads/2021/04/Decision-1015-Summary-Analysis-Arabic.pdf
https://arabic.achprindependence.org/wp-content/uploads/2021/04/Decision-1015-Summary-Analysis-Arabic.pdf
https://arabic.achprindependence.org/wp-content/uploads/2021/04/Decision-1015-Summary-Analysis-Arabic.pdf
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 سياقية خلفية ٢

 باللغة ناطقة دولة هي( مصر) العربية مصر جمهورية

 عن استقاللها على حصلت إفريقيا شمال في العربية

من  واحدة هي مصر. 1922 عام في المتحدة المملكة

 شاركت في تأسيس االتحاد دولة أربعة وخمسون

 الوحدة منظمة باسم سابقًا المعروف (،AU) األفريقي

. 196310 مايو 25 في الذي تأسس (،OAU( األفريقية

 التكامل يعزز األفريقية للدول اتحاد هو األفريقي االتحاد

 لالتحاد التأسيسي القانون اعتماد تم. القارة عبر والتنمية

 القانون من 3 المادة وتحدد 2000.11 عام في األفريقي

 اإلنسان حقوق وحماية تعزيز" األفريقي لالتحاد التأسيسي

 من وغيره األفريقي الميثاق مع يتماشى بما والشعوب

 االتحاد أهداف كأحد" الصلة ذات اإلنسان حقوق اتفاقيات

 12.األفريقي

 

 أزمة من مصر عانت الماضية، القليلة العقود مدى على

 المتنازع السياسية بالتحوالت مرتبطة كبيرة حقوق انسان

بدأ باإلطاحة غير  الذي العربي الربيع بسبب عليها

 وإقالة 2011 عام في مبارك حسني الدستورية للرئيس

 االضطراب هذا وأدى 2013.13 عام في مرسي محمد

 حيث للمواطنين، االستهانة بحقوق االنسان إلى السياسي

اإلنسان  حقوق حماية الحكومية على كان تركيز السلطات

 14.القومي األمن قضايا بتركيزها على أقل مقارنة

 

                                                        
 حيز ودخل ، 2000 عام في األفريقية الدول رؤساء اعتمده 10

 .2001 عام في التنفيذ

 كما سبق. 11
 .األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون من 3 المادة  12

 اختصاصها ضمن اإلنسان في مصر حقوق وضع ١.٢

 المحلي

 ،2014 لعام مصر دستور من الثالث الجزء ينص

 والواجبات والحريات الحقوق على أحكام، عدة بموجب

 العالمي اإلعالن مع يتفق بما المواطنين لجميع العامة

 لديباجة ووفقًا 15(.العالمي اإلعالن) اإلنسان لحقوق

 والحرية الديمقراطية على الدستور يرتكز الدستور،

 اإلنسان وحقوق االجتماعية والعدالة اإلنسانية والكرامة

 على 2014 دستور من 53 المادة تنص كما 16.للمواطنين

 في متساوون هم. القانون أمام سواسية المواطنون 17:أن

 على تمييز دون العامة، والواجبات والحريات الحقوق

 أو العرق أو األصل أو الجنس أو المعتقد أو الدين أساس

 االنتماء أو االجتماعية الطبقة أو اإلعاقة أو اللغة أو اللون

 .آخر سبب أي أو الجغرافي أو السياسي

 ةالمساوا المواطنين جميع تمنح ألنها تقدمية هذه المادة

 لىع التمييز تحظر فإنها ذلك، إلى باإلضافة. القانون أمام

 حقوق أحكام من الرغم ولكن على. مدرجة أسس عدة

 قلحقو المتدهور الوضع إنكار يمكن ال هذه، فإنه اإلنسان

 انتهاكات في ذروته وبلغ هذا التدهور مصر، في اإلنسان

 االنتهاكات هذه وتشمل. اإلنسان لحقوق النطاق واسعة

 نشطاء وقمع الجماعية، والمحاكمات االعتقاالت مزاعم

 قوات قبل من للقوة المفرط واالستخدام المدني، المجتمع

  وعمليات الحكومية، األمن

 حقوقل األفريقي للميثاق الفعال التنفيذ نحو" نياركو جي إم انظر 13

 األفريقية المجلة( 3-2) 11( 2018" )مصر في الطفل ورفاهية

 .177-141 القانونية للدراسات

 .٢٢كما سبق   14
 .العربية مصر جمهورية دستور 2014 15
 .٢٠١٤ديباجة دستور جمهورية مصر العربية  16
 .٢٠١٤من دستور جمهورية مصر العربية  ٥٣المادة  17



 

4 

 

 والتعذيب التعسفي واالحتجاز القضاء، نطاق خارج القتل

 حقوق ونشطاء والصحفيين السياسيين للمعارضين

 18.واسع نطاق على توثيقها تم التي اإلنسان

 في ووتش، رايتس وهيومن الدولية العفو منظمة أشارت

 العديد إلى التوالي، على 2021و 2020 لعامي تقريريهما

 ال األفراد، ضد المرتكبة اإلنسان حقوق انتهاكات من

 حقوق عن المدافعين/  اإلنسان حقوق نشطاء سيما

 المثال، سبيل على 19.البالد في والصحفيين اإلنسان

 والتجمع 21التعبير حرية في الحق 20انتهاك يستمر

 24التقارير، هذه وبحسب 23.الجمعيات وتكوين 22السلمي

 اإلنسان حقوق نشطاء من آالف وتعذيب اعتقال تم فقد

 في المصرية المحاكم واستمرت 25قانوني، غير بشكل

 الجرائم، من واسعة مجموعة على اإلعدام عقوبة فرض

 المزعوم السياسي العنف حاالت ذلك في بما

 والسجن االعتقال حظي األخيرة، اآلونة في 26.واإلرهاب

 من حقوقيين نشطاء لثالثة والتعسفي القانوني غير

 صلة ذات بتهم الشخصية للحقوق المصرية المبادرة

 تنتشر 27.كبير باهتمام وملفقة سياسية بدوافع باإلرهاب

 تشير حيث موجزة، بإجراءات واإلعدام اإلعدام عقوبة

                                                        
: على متوفرة" مصر( "2020) الدولية العفو منظمة 18

-://www.amnesty.org/en/countries/middlehttps
/egypt-africa/egypt/report-north-and-east  تاريخ( 

 (.2021 أبريل 11 الدخول

 ووتش رايتس هيومن( أعاله 16 رقم) الدولية العفو منظمة 19

على:     متاح" 2020 أحداث: مصر( "2021)

-report/2021/country-https://www.hrw.org/world
chapters/egypt(.2021 نيسان/  أبريل 11 الدخول )تاريخ 

" 2021 أحداث: مصر( "2021) ووتش رايتس هيومن 20

-report/2021/country-https://www.hrw.org/world
chapters/egypt  (.2021 أبريل 11 الدخول )تاريخ 

 ووتش رايتس هيومن ؛( أعاله 16 رقم) الدولية العفو منظمة 21

" 2020 أحداث: مصر( "2021)

https://www.hrw.org/world-report/2021/country-
chapters/egypt (2021 أبريل 11 الدخول تاريخ.) 

 أعاله(. ١٨هيومن رايتس ووتش )رقم  22

 في كبير بشكل ارتفع اإلعدام أحكام عدد أن إلى التقارير

 28.األقل على أشخاص 110 إلى 2020 عام

 لحقوق القومي المجلس إنشاء من الرغم على ذلك، ومع

اإلنسان  حقوق تحقيق بمراقبةالمكلف ( (NCHR اإلنسان

. عبص تنفيذ هذا التكليف أن إال البالد، في وااللتزام بها

 من يعاني ألنه استقالليته ضعف من الصعوبة هذه وتنبع

 الضعف هذا. الشفافية إلى يفتقر التمويل في حاد نقص

 اإلنسان حقوق انتهاكات وسط صمته يفسر أن يمكن

 .المصرية السلطات ترتكبها التي المستمرة

 مستوى اإلنسان في مصر على وضع حقوق سجل ٢.٢

 المتحدة األمم

 اإلنسان حقوق مواثيق من العديد على مصر صادقت

 المثال، سبيل فعلى. المتحدة األمم مستوى على العالمية

 من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية على مصر صادقت

، ((CAT المهينة والالإنسانية القاسية المعاملة ضروب

 المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء واتفاقية

CEDAW)،) الطفل حقوق واتفاقية CRC)) ،واتفاقية 

 سبيل على ((CRPD اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق

 التصديقات هذه وصف يمكن عادة، 29.الحصر ال المثال

 ووتش رايتس هيومن( أعاله 16 رقم) الدولية العفو منظمة 23

: على متاح" 2020 أحداث: مصر( "2021)

-report/2021/country-https://www.hrw.org/world
chapters/egypt  (2021 نيسان/  أبريل 11 الدخول )تاريخ 

 كما سبق. 24
 أعاله(. ١٨هيومن رايتس ووتش )رقم  25
 كما سبق. 26
 تدهور بشأن 2020 ديسمبر 18 بتاريخ األوروبي البرلمان قرار 27

 المبادرة حالة سيما وال ، مصر في اإلنسان حقوق أوضاع
 على متاح ، ((RSP) 2020/2912) الشخصية للحقوق المصرية

https: // www.europarl.europa.eu/   doceo/ 
document / TA-9-2020-0384_EN.pdf الدخول )تاريخ 

 (.2021 أبريل 11
 أعاله(. ١٨ووتش )رقم هيومن رايتس  28
 مستوى على مصر معاهدة على بالتصديق قائمة على للحصول 29

 على المتاحة المتحدة األمم
https://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegio

n/Pages/EGIndex.aspx  (2021 أبريل 11 الدخول )تاريخ 

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/egypt
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/egypt
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/egypt
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/egypt
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/egypt
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/egypt
https://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/EGIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/EGIndex.aspx
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 االلتزام عن تعبير بأنها اإلنسان حقوق اتفاقيات على

 .لمواطنيها وحمايتها اإلنسان حقوق تعزيز بضمان

 المعاهدات على مصر تصديق أن حين في ذلك، ومع

 تجاه مصر نفاق إلى دراسات الباحثين ألمحت فقد مهم،

 30.متعددة ألسباب اإلنسان حقوق مجال في التزاماتها

 آليات من أي في االشتراك في مصر فشل إن أوالً،

 المتحدة األمم معاهدات معظم بموجب المنشأة الشكاوى

 من مصر، أن حقيقة من القلق هذا ينبع. للقلق مثير أمر

 لألمم التابعة الشكاوى آليات على االعتراض خالل

 اإلنسان حقوق انتهاكات عن المساءلة تجعل المتحدة،

. صعبًا أمًرا معاهدة هيئة أي أمام مواطنيها ضد المرتكبة

 المعاهدات على مصر تصديق أن من الرغم على ثانًيا،

 إبداءها تم التي التحفظات فإن ظاهريًا، لإلعجاب مثير

 معظم في وتتعارض السخرية تثير المعاهدات هذه على

 المثال، سبيل على. المعاهدات وغرض هدف مع األوقات

 صادقت التي القليلة العربية الدول من واحدة هي مصر

 المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على

 31.التحفظات بعض مع ذلك كان وإن 1981، عام في

 المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء لجنة أعربت

 إلى 2010 لعام الختامية مالحظاتها في( سيداو لجنة)

 بشأن 2 المادة على التحفظات بشأن قلقها عن مصر

 والعالقات الزواج بشأن 16 والمادة التمييز( عدم)

 هدف مع تتعارض التحفظات هذه أن إلى مشيرة األسرية،

 المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية

 32.وغرضها

                                                        
 كرئيس مصر فترة تصرف أال يجب" وفيلجون شولتز - بودو 30

´  اإلنسان حقوق مجال في إخفاقاتها عن االنتباه األفريقي لالتحاد
The Conversation 20 February 2021الرابط على متاح 

as-term-https://theconversation.com/egypts-التالي 
-rights-human-its-from-distract-mustnt-chair-au

111754-failings (2021 أبريل 11 الدخول تاريخ.) 
 ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على مصر تحفظت 31

 الخاصة 16 والمادة التمييز عدم بشأن 2 المادة بموجب المرأة

 بموجب أبديتها التي التحفظات مصر سحبت. األسرية بالعالقات
 .2. الفقرة 9 المادة

 مستوى على نفوذًا مصر تمارس المصادقات، جانب إلى

 مختلف خالل من أخرى دولة أي تمارسه لم المتحدة األمم

 مستوى على مواطنوها يشغلها التي المؤثرة المناصب

 حالي عضو مصر المثال، سبيل على 33.المتحدة األمم

 حيث المتحدة، لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس في

 معاهدات هيئات من اثنتين في مواطنيها أحد يشارك

 التابعة اإلنسان حقوق لجنة أي األساسية، اإلنسان حقوق

 واالجتماعية االقتصادية الحقوق ولجنة المتحدة لألمم

 المواطنون شغل مختلفة، أوقات وفي 34.والثقافية

 المتحدة األمم لجنة في مؤثرة مناصب أيًضا المصريون

 التقارير، ألحد ووفقًا 35.سيداو لجنة وفي الطفل لحقوق

 حقوق هيئات في مختلفة مكاتب في المصريون عمل فقد

 36.فقط جًدا قصيرة زمنية بفارق فترات هذه، اإلنسان

 أن فكرة إلى دراسات الباحثين اوحت مجددا، بينما

 تعطي المؤثرة، مواقفها ذلك في بما مصر، تصديقات

 الصعيد على اإلنسان حقوق بشأن قلقة بأنها انطباًعا

 اإلنسان محليا حقوق مجال في السيئ سجلها فإن العالمي،

 في المتدهور المحلي لسجلها نظًرا. مختلفة صورة يرسم

 األسباب حول التكهنات تكثر اإلنسان، حقوق مجال

 التابعة اإلنسان حقوق آليات من مصر لقرب المحتملة

 أن هو التقارير، ألحد وفقًا األسباب، أحد. المتحدة لألمم

 مع ذاتها على الحفاظ بشأن قلًقا أكثر تكون ربما مصر

 حقوق بتحقيق انعدامه تماما أو الحقيقي االهتمام من القليل

 القرب هذا أن هي المهمة النقطة 37.لمواطنيها اإلنسان

 ضد التمييز على بالقضاء المعنية للجنة الختامية المالحظات 32

 في المعتمدة لمصر والسابع السادس بالتقريرين يتعلق فيما المرأة
 (.2010 فبراير) واألربعين الخامسة دورتها

33Scholtz -Budoo Viljoen(هأعال ٢٨ )رقم. 
 كما سبق. 34
 كما سبق. 35
 كما سبق. 36
37  Scholtz -Budoo Viljoenالوصول تاريخ( )الهأع 26 )رقم 

 .(2021 أبريل 11

https://theconversation.com/egypts-term-as-au-chair-mustnt-distract-from-its-human-rights-failings-111754
https://theconversation.com/egypts-term-as-au-chair-mustnt-distract-from-its-human-rights-failings-111754
https://theconversation.com/egypts-term-as-au-chair-mustnt-distract-from-its-human-rights-failings-111754
https://theconversation.com/egypts-term-as-au-chair-mustnt-distract-from-its-human-rights-failings-111754
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 السيطرة بفرصة لمصر سيسمح المتحدة األمم هياكل من

 .السرد على

 المستوى على حقوق االنسان المصري سجل ٣.٢

 اإلقليمي

 من العديد على مصر صادقت المتحدة، األمم غرار على

. اإلقليمي المستوى على العالمية اإلنسان حقوق مواثيق

 األفريقي الميثاق على مصر صادقت المثال، سبيل على

 حيز دخوله من طويل وقت قبل ،1984 مارس 20 في

 بعض مع ذلك كان وإن ،1986 أكتوبر 21 في التنفيذ

 المعاهدات لتنفيذ أحاديًا نظاًما مصر تطبق 38.التحفظات

 تلقائيًا المعاهدات هذه دمج يتم التصديق، عند أنه يعني مما

 األفريقي الميثاق أن النظام هذا يعني. المحلي قانونها في

 يمكن المحلي في مصر، وبالتالي للتطبيق قابالً  أصبح

 .األفريقية اللجنة إلى االتصاالت تقديم لمواطنيها

 نظًرا المحلي التطبيق هذا في التشكيك يمكن ذلك، ومع

 على تحفًظا قدمتا فقط دولتين من واحدة هي مصر ألن

 8 المادة على تحفظات قدمت مصر. األفريقي الميثاق

 الحق في المعلومات بشأن( 1) 9، 39الدينية الحرية بشأن

 بشأن مصر حجة 41.المرأة ضد التمييز بشأن( 3) 18و40

 الحقوق هذه أن هي( 3) 18و 8 المادتين بموجب التحفظ

 الشريعة مع متوافقة تكن لم ما تنفيذها يمكن ال

 األولى الفقرة حكم بشأن مخاوف أُثيرت كما 42.اإلسالمية

 هذه حصر ضرورة عن وأُعرب 9.43 المادة من

                                                        
 من( 3) 18 و( 1) 9 و 8 المواد بموجب تحفظات مصر أبدت 38

 لك على القضاء الدولة تضمن(: 3) 18 المادة ، األفريقي الميثاق

 لىع والطفل المرأة. حقوقها حماية أيًضا وتضمن المرأة ضد تمييز
 الدولية. واالتفاقيات اإلعالنات في عليه المنصوص النحو

 الميثاق االفريقي. ٨المادة  39
 األفريقي. الميثاق( 1) 9 المادة 40
  األفريقي. الميثاق( 3) 18المادة 41
 عةمراج: والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق "م هانسنقل 42

 .282 الدولي للقانون األفريقي السنوي الكتاب 8( 2000" )نقدية
 الحق فرد لكل: "أن على األفريقي الميثاق ينص( 1) 9 المادة 43

 آرائه عن التعبير في الحق فرد لكل. 2. المعلومات تلقي في

 ". القانون ضمن ونشرها

 في يمكن ما بقدر المعلومات التي يمكن الحصول عليها

وفي خالل الدورة  44.المصرية واللوائح القوانين حدود

 معهد العادية الخامسة واألربعين للجنة االفريقية أثار

 ومعهدIHRDA)45 ( إفريقيا في والتنمية اإلنسان حقوق

 بيان في ، ((CIHRS اإلنسان حقوق لدراسات القاهرة

 الميثاق على الثالثة التحفظات بشأن مخاوف ، 46مشترك

 التي الحقوق انتهاكات على الضوء البيان وسلط. األفريقي

 .التحفظات نتيجة مستمر بشكل تحدث

 التحديد، وجه على (1) 9 المادة على بالتحفظ يتعلق فيما

 التعبير حرية في الحق على التعديات على البيان شدد

 عمل على االنتهاكات هذه وتشمل. المعلومات وتلقي

 واالعتداء المدونين، وسجن الصحفيين، وعمل الصحف

 إغالق وتم. النشطاء واختطاف المتظاهرين، على

 أدى. الثورة خالل الهاتفية االتصاالت وجميع اإلنترنت

 في تسبب مما ، واألمني اإلنساني الوضع تفاقم إلى ذلك

 بحق جماعية وانتهاكات الجرائموتصاعد  قتلى سقوط

. بشأن الثورة للتواصل الساعين من وغيرهم الصحفيين

. الثورة بعد حتى مازالت مستمرة التجاوزات وهذه

 على التحفظات بشأن المخاوف يثير البيان فإن وبالمثل،

 سحب إلى مصر البيان ودعا(. 3) 18و 8 المادتين

 التزامها على كداللة األفريقي الميثاق على تحفظاتها

 وديمقراطي منفتح مجتمع في العيش في الشعوب برغبة

 .بهم الخاصة اإلنسان حقوق يحترم

 متاحة" مصر: "األفريقي الميثاق على واإلعالنات التحفظات 44

-https://africanlii.org/content/african-charter على
human-and-peoples-rights (أبريل 9 لدخولا تاريخ 

2021.) 
  ttps://www.ihrda.orgh -IHRDA/ معهد حول 45

 حول IHRDA اإلنسان وحقوق الدولي القانون معهد بيان 46

 ، والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق على مصر تحفظات
 ./https://www.ihrda.org/2011/04/3033 على متاح
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الميثاق  على صادقت مصر أن لالهتمام، المثير ومن

 فمن. 2001 في عام ورفاهية الطفل لحقوق األفريقي

 خالل من المحلي قانونها في الميثاق بإدماج قامت ناحية،

 المثال، سبيل على الطفل، قانون 47.الطفل قانون سن

 األفريقي الميثاق في التقدمية األحكام من العديد يعكس

 ومع. 48الطفل حقوق واتفاقية ورفاهيته الطفل لحقوق

 مهمة تحفظات عدة أخرى، ناحية من أبدت، فقد ذلك،

 24 المادة 49األطفال؛ زواج بشأن( 2) 21 المادة بموجب

 الخاصة بالمعاملة الخاصة( هـ-أ) 30 المادة التبني؛ بشأن

 لجنة اختصاص بشأن 44 المادة السجينات؛ لألمهات

( 1) 45 والمادة االتصاالت؛ تلقي في األفريقيين األطفال

 بمهام القيام في األفريقيين األطفال لجنة اختصاص بشأن

 التحفظات هذه تفاقمت وقد 50.االتصاالت وقبول التحقيق

 الميثاق على تحفظاتها بعد تسحب لم مصر أن بسبب

 ، للمرأة بالمساواة المتعلقة تلك سيما وال األفريقي،

 األفريقية للمحكمة المنشئ البروتوكول على والمصادقة

 اإلنسان لحقوق األفريقي بالميثاق الملحق والبروتوكول

 بروتوكول) أفريقيا في المرأة حقوق بشأن والشعوب

 (.األفريقية المرأة

 التحقيق ببعثات السماح في مصر فشل يشير أخرى، مرة

 على التصديق في فشلها مثل تماًما االتصاالت، منع أو

 آلية بشأن الطفل حقوق التفاقية االختياري البروتوكول

 لمواطنيها للسماح استعدادها عدم على الشكاوى،

                                                        
Nyarko : أيًضا انظر ، 151 و 93. فن. مصر دستور 2014 47
 .145( أعاله 11 رقم)

Nyarko (أعاله 11 رقم )143. 

 مرق بالقانون المعدل 1996 لسنة 12 رقم قانون ، الطفل قانون 48

 11 رقم) Nyarko أيًضا انظر. 1. المادة ، 2008 لسنة 126

 الطفل تعريف الطفل قانون يحدد ، المثال سبيل على. 11( أعاله

 رالمعايي مع يتماشى بما بعد عاًما 18 يبلغ لم فرد أي أنه على
 .الدولية

 21 المادة بموجب إجراؤه تم الذي التحفظ سحبت مصر أن ورد 49

( أعاله 11 نياركو )رقم. 2015 عام في األطفال زواج بشأن( 2)

143. 

دراسات  جادلت كما. المساءلة آليات إلى بالوصول

 هيئات قبل من الطفل لحقوق االمتثال رصد فإن الباحثين،

 المتحدة واألمم األفريقية اإلقليمية اإلنسان حقوق معاهدات

 .معقد أمر

 األفريقية اللجنة مع وانخراطها مصر .٣

 األفريقي اإلقليمي النظام من جزء هي األفريقية اللجنة

 الميثاق أنشأت اللجنة األفريقية بموجب. اإلنسان لحقوق

 تنفيذ بمراقبة مكلفة قضائية شبه هيئة وهي األفريقي،

 األفريقي الميثاق من 30 المادة تنص 51.اإلنسان حقوق

 الوحدة منظمة داخل األفريقية اللجنة إنشاء سيتم أنه على

 كما 52.األفريقي االتحاد باسم اآلن المعروفة األفريقية،

 وحماية تعزيز هو األفريقية اللجنة تفويض أن على تنص

 53.أفريقيا في والشعوب اإلنسان حقوق

 سجلها من الرغم وعلى المتحدة، األمم مستوى غرار على

 مصر حافظت محليًا، اإلنسان حقوق مجال في السيئ

 في بما األفريقية، اإلنسان حقوق آليات من قربها على

 على. مؤثرة مواقع تأمين خالل من األفريقية، اللجنة ذلك

 مصريين في أعضاء تعيين تم اآلن، حتى المثال، سبيل

فايق  ومحمد الشيخ بدوي علي إبراهيم. األفريقية اللجنة

 أن المتوقع من كان 54.األفريقية اللجنة في خدما كأعضاء

 الشخصية بصفتهما خدمتهما فترة العضوان خالل يعمل

 .١٤٣أعاله( ١١نياركو )رقم  50
 نةاللج إنشاء على األفريقي الميثاق من 31 و 30 المادتان تنص 51

 المعتمد بانجول ميثاق باسم أيًضا األفريقي الميثاق يُعرف. األفريقية
. 1986 أكتوبر 21 في التنفيذ حيز ودخل 1981 يونيو 27 في

 - أطراف دول المغرب باستثناء األفريقي االتحاد أعضاء جميع
https://www.achpr.org/public/Document/file/Engl

ish /banjul_charter.pdf 
 .٣٠الماده  52
 ستقلةم معاهدة هيئة هي" األفريقية اللجنة" فإن ، أعاله ذكر كما 53

 والشعوب اإلنسان حقوق لتعزيز األفريقي االتحاد إطار في ملتع
 أفريقيا. في حمايتها وضمان

 على متاح األفريقية اللجنة موقع 54

https://www.achpr.org/formercommissioners 
 (.2021 أبريل 11 الدخول تاريخ)
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ً  مصر في للدولة كممثلين وليس ( 1) 31 المادة مع تماشيا

 55.األفريقي الميثاق من

 الرئيس نائب منصب الشيخ بدوي علي إبراهيم شغل

 في وساهم. 2011-2003 من األفريقية اللجنة ورئيس

 والمفوضية األفريقية المحكمة بين المثلى العالقة ضمان

 56.األفريقية المحكمة بروتوكول اعتماد بعد األفريقية

 الذي اآلخرين المصريين المعينين من فايق محمد وكان

 وطالبي بالالجئين المعني الخاص المقرر منصب شغل

 من إفريقيا في والمهاجرين والنازحين داخلًيا اللجوء

 اللجنة في العضوين تعيين أن ويبدو 2011.57 إلى 2009

 مجال في السيئ مصر سجل يحسن أو يؤثر لم األفريقية

تقدم  تعد لم مصر بأن التكهنات تنتشر. اإلنسان حقوق

 أن شأنه من هذا ألن األفريقية اللجنة لعضوية مرشحين

 مباشر غير أو مباشر بشكل الحكومة على الضوء يسلط

 ولحماية. اإلنسان حقوق مجال في سجلها لتحسين

 هذا مصر ال ترغب منها، واالستفادة الذاتية مصالحها

 .األضواء من النوع

 الرئيس أن ،2019 عام في لالهتمام المثير من ذلك، ومع

 دول رؤساء لمؤتمر كرئيس اليمين أدى المصري

 في التعيين هذا قبول تم 58.األفريقي االتحاد وحكومات

 انتهك قد الرئيس أن من الرغم على القوي، المنصب هذا

 أوالً، 59.األفريقي االتحاد قواعد من قاعدتين األقل على

 تعليق إلى أدت دستورية غير بوسائل الرئاسة تولى

 قاعدة انتهك ثانًيا،. األفريقي االتحاد في مصر عضوية

 من االنقالب مدبري تمنع األفريقي االتحاد في حاسمة

                                                        
 .األفريقي الميثاق( 1) 31 المادة 55

 للجنةوا األفريقية المحكمة بين المستقبلية العالقة" الشيخ بدوي 56

 African Human Rights Law 2( 2002" )األفريقية
Journal 252. 

 على متاح األفريقية اللجنة موقع 57

https://www.achpr.org/formercommissioners 
 (2021 أبريل 11 الدخول تاريخ)

 المثير من المزدوجة، القضايا هذه بعد. االنتخابات خوض

 هذه على مناسبة عقوبات فرض من بدالً  أنه للقلق

 األفريقي االتحاد أن بدا لقواعده، الصارخة االنتهاكات

 في عضويته إعادة خالل من فقط ليس البالد يكافئ

 إلى صعودها خالل من أيًضا ولكن األفريقي، االتحاد

 60.الرئاسة

 المحتملة حول األسباب التكهنات كثرت أخرى، مرة

 تقديمه تم الذي السبب نفس. اآلليات هذه من مصر لقرب

 على أكبر بشكل ينطبق المتحدة األمم هياكل من لقربها

 القرب فإن التقارير، ألحد وفقًا. األفريقي االتحاد هياكل

 مواقفه استخدام إلى بالحاجة مرتبط األفريقي االتحاد من

 61.أجندتها مع يتناسب بما السرد على للسيطرة المؤثرة

 لمصر أتاحت ألنها خاص بشكل واضحة السيطرة هذه

 اللجنة ونتائج أعمال بعض في صراحة للتشكيك الفرصة

 62.األفريقية

 صرم ضد األفريقية اللجنة اتخذتها التي اإلجراءات ١.٣

 اإلنسان حقوق حالة لتحسين المبذولة الجهود إطار في

 مع بالتعاون األفريقية، اللجنة تواصل مصر، في الكئيبة

 إلى االنتباه تسلط تدابير في اتخاذ الفاعلة، الجهات مختلف

 لتواص أيًضا،. البالد المتدهورة في اإلنسان حقوق حماية

 ةالعامل اإلنسان حقوق مجال في المختلفة الفاعلة الجهات

 ألبعادا متعددة مناهج في استخدام وعالميًا وإقليميًا محليًا

 اإلنسان حقوق حماية مساحة لتحسين المستويات ومتعددة

 .مصر في

 (.أعاله 28 ز وفليجون )رقمسوكلت-بودو 58
 كما سبق. 59
 كما سبق. 60
 كما سبق. 61
 .39( أعاله 4 رقم) الدولية العفو منظمة 62
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 رداً  مصر ضد معينة إجراءات األفريقية اللجنة اتخذت

 مواطنيها، ضد المرتكبة اإلنسان حقوق انتهاكات على

 .أدناه بعضها وسيتم مناقشة

 االتصاالت ١.١.٣

شكاوى  تقديم الحكومية غير والمنظمات لألفراد يمكن

 األطراف من قبل الدول اإلنسان حقوق متعلقة بانتهاكات

وتم . مراسالت او اتصاالت شكل في األفريقية اللجنة إلى

 ومن. األفريقية اللجنة إلى مصر ضد اتصاالت تقديم عدة

 للحقوق المصرية المبادرة قضية ذلك على األمثلة

 وتتعلق 63.مصر ضد وإنترايتس (EIPR( الشخصية

 ولفظية جسدية العتداءات تعرضن نساء بأربع القضية

موظفي  فيهم بمن المزعومين، الجناة قبل من وجنسية

 التي األفريقية اللجنة على القضية عرض تم. الدولة

 من( 3) 18و 3و 2 قد انتهكت المواد مصر أن وجدت

 مصر األفريقية من اللجنة وطلبت .األفريقي الميثاق

 مصري، جنيه 57000 بمبلغ ضحية كل تعويض

 على التصديق على وكذلك حثها االنتهاك في والتحقيق

 .مابوتو بروتوكول

 

                                                        
 في والعنف الجنسي االعتداء مرتكبي إدانة" 288 القرار 63

 / ACHPR / Res.288 (EXT.OS" العربية مصر جمهورية
XVI) 201. على متاح 

https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id=13
7. 

 / ACHPR" مصر في اإلنسان حقوق انتهاكات" 287 القرار 64
Res.287 (EXT.OS / XVI) 201 على متاح 

https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id=13
 (2021 أبريل 11 الدخول تاريخ) 6

 في والعنف الجنسي االعتداء مرتكبي إدانة" 288 القرار 65

 / ACHPR / Res.288 (EXT.OS" العربية مصر جمهورية
XVI) 201. على متاح 

https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id=13
7. 

 القرارات ٢.١.٣

 في 65288 و 64287 القرارين األفريقية اللجنة اعتمدت

 عشرة االستثنائية السادسة دورتها خالل 2014 يوليو

 حثت القرارين، كال في. رواندا كيغالي، في عقدت التي

 مختلف على التصديق على مصر األفريقية اللجنة

 حقوق النتهاكات حد لوضع خطوات واتخاذ المعاهدات

اإلنسان  حقوق انتهاكات القراران وأدان 66.اإلنسان

 أن بمكان األهمية ومن. مصر تشهدها التي المستمرة

 المواطنون منه يعاني الذي العداء عن تعبير هما القرارين

 من( 3) 18و( 1) 9 المادتين على للتحفظات نتيجة

 وهيئته األفريقي للميثاق التام والتجاهل األفريقي الميثاق

 القرار أثار 67.مصر قبل من األفريقية أي اللجنة الرقابية،

 حقوق لحالة السريع التدهور بشأن خطيرة مخاوف 287

 هذه عززت 2011.68 انتفاضة منذ مصر في اإلنسان

 االحتجاز مثل السائدة اإلنسان حقوق انتهاكات االنتفاضة

 مراكز في المعاملة وسوء التعذيب وأعمال ، التعسفي

 اإلنسان حقوق عن المدافعين حقوق وانتهاك ، االحتجاز

 حرية في الحق وانتهاكات ، المرأة ضد الجنسي والعنف ،

 69.وعقوبة اإلعدام ، والتجمع الجمعيات وتكوين ، التعبير

 مراعاة على مصر في السلطات 287 القرار حث لذلك

 70.اإلعدام لعقوبة الفوري الوقف

" ةاألفريقي اللجنة" قبل من قرارات 4 عن يقل ال ما اعتماد تم 66

 - مصر في اإلنسان حقوق حالة بشأن
https://www.achpr.org/states/detail؟id=16. 

 (.أعاله 63 رقم) 288 والقرار( أعاله 62 رقم) 287 القرار 67

 ( أعاله 62 رقم) 287 القرار 68
 قبل من والمفوضين األفريقية اللجنة رئيس إلى مفتوحة رسالة 69

 يف اإلنسان حقوق تدهور حول اإلنسان لحقوق الدولية الفيدرالية
 على متوفرة مصر

https://www.fidh.org/en/region/north-africa-
middle-east/egypt/15781-the-achpr -وجه على-جبي 

 أبريل 11 الدخول تاريخ مصر-إلى-حماية-مهمة-نشر-السرعة

2021 
 (.أعاله 62 رقم) 287 القرار 70
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 وغيرها المستمرة الجنسي العنف أعمال 288 القرار أدان

 المرتكبة االجتماعي النوع على القائم العنف أشكال من

أثار  كما 71.حقوقهن ممارسة أثناء النساء المئات من ضد

 المستمر الجنسي العنف بشأن محددة مخاوف القرار

 الجنسي العنف أشكال من وغيره االنتشار والواسع

 وال عام، بشكل النساء ضد 2011 انتفاضة منذ المرتكبة

 كما 72.التظاهر في حقهن يمارسن الالئي النساء سيما

 عملية بتسريع المصرية الحكومة 288 القرار طالب

 73.وتطبيقه محليا مابوتو بروتوكول على التصديق

 مصر واصلت ،287 القرار اعتماد من وبالرغم مع ذلك،

 في المثال، سبيل على. الجماعي اإلعدام عمليات تنفيذ

 وضع بأسوأ عُرف فيما شخًصا 53 أُعدم ،2020أكتوبر

 في اإلفراط بشأن متزايدة مخاوف وسط اإلطالق على

 المصرية المبادرة دعت 74.اإلعدام عقوبة استخدام

 عقوبة إلغاء إلى استباقي بشكل 75الشخصية، للحقوق

 في فإن الوضع مستمر ذلك، من الرغم وعلى. اإلعدام

 في األفريقية، اللجنة قررت ،2011 عام في 76.التدهور

 ومنظمة الشخصية للحقوق المصرية المبادرة قضية

INTERIGHTS الشكوى أصحاب لصالح 77مصر، ضد 

 في الحق بشأن 4 المادة بانتهاك مصر على وحكمت

في  الحق بشأن 7و الكرامة، في الحق بشأن 5و الحياة،

                                                        
 (.أعاله 63 رقم) 288 القرار 71
 كما سبق. 72
 كما سبق. 73
 في أعدموا شخًصا 53: "الشخصية للحقوق المصرية المبادرة  74

 اإلعدام لعمليات السنوي اإلجمالي تفوق األول تشرين/  أكتوبر
 على المتاح" الماضية الثالث السنوات من لعام المنفذة

https://eipr.org/en/press/2020/ 11/53-أعدم-خصش-

 تاريخ) سنوي-يتجاوز-أكتوبر-نفذت-إعدامات-عدد-2020- أكتوبر

 (2021 أبريل 11 الدخول

 - الشخصية للحقوق المصرية المبادرة حول 75

https://eipr.org/en/who-we-are 

 - الشخصية للحقوق المصرية للمبادرة صحفي بيان 76

https://eipr.org/en/press/2020/11/53-persons-

 الميثاق في القضاء استقالل بشأن 26و. العادلة المحاكمة

 .األفريقي

 المؤقتة والتدابير العاجلة النداءات ٣.١.٣

 إلى األفريقية، اللجنة بناء على العاجلة، النداءات تسعى 

 الدولة لتدخل السعي خالل من بالضحية األذى إلحاق منع

بيئة  أجبرت 78.اإلنسان حقوق انتهاكات إنهاء أو لمنع

 القضايا من يحصى ال وعدد الكئيبة حقوق االنسان

 عشرة إصدار على األفريقية اللجنة مصر ضد المرفوعة

 عدد من النداءات أعلى من واحد هذا 79.عاجلة نداءات

في ذلك سوى  تتجاوزها مصر، لم إلى الصادرة العاجلة

 نداءً  عشر أحد تلقت التي الديمقراطية الكونغو جمهورية

 80.عاجالً 

 الختامية والمالحظات الدول تقارير ٤.١.٣

 الدول على يتعين األفريقي، الميثاق من 62 المادة بموجب

 البند، هذا مع وتماشيا 81.عامين كل تقرير تقديم األطراف

 للخطوات العريضة الخطوط تحدد أن مصر على يجب

 إلى مقدم تقرير في األفريقي الميثاق أحكام لتنفيذ المتخذة

 والستين، الرابعة العادية الدورة قبل 82.األفريقية اللجنة

 االمتثال عدم حالة في متمثل سيئ سجل لمصر كان

 الدورة، هذه خالل ولكن، 83.التقارير بتقديم اللتزاماتها

executed-october-2020-number-executions-
carried-out-october-exceeds-annual 

 الشخصية للحقوق المصرية المبادرة: 334/06 االتصال 77

 - مصر ضد والمصالح
http://caselaw.ihrda.org/doc/334.06/ 

 على متاح" العاجلة النداءات: "األفريقية للجنة ترونياإللك الموقع 78

https://www.achpr.org/legalinstruments/detail؟id
 (2021 أبريل 11 الدخول تاريخ) 68=

 .30( أعاله 4 رقم) الدولية العفو منظمة 79
 .٣٠كما سبق  80
  األفريقي. الميثاق -62المادة 81
 كما سبق. 82
 األفريقية للمفوضية اإللكتروني الموقع 83

https://www.achpr.org/statistics (11 الدخول تاريخ 

 (2021 أبريل
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 إلى 9 من لمصر الدورية التقرير الجامع للتقارير كان

 التقارير من واحدة 2017 إلى 2001 تغطي والتي 17

 لم الحين، ذلك ومنذ 84.األفريقية اللجنة فيها نظرت التي

 هناك يزال وال ، أخرى دورية تقارير أي تقديم يتم

 التقديم عدم أو التأخير أسباب 85.معلقان دوريان تقريران

 تقديم عدم بأن التكهن المنطقي فمن ذلك، ومع. مؤكدة غير

 السياسية البيئة إلى يُعزى قد الالحقة الدورية التقارير

تقديم  عدم البعض يعزو كما. 2011 عام منذ الصعبة

 الحكومة داخل القدرات في العام النقص التقارير إلى

 86.واألمومة للطفولة القومي والمجلس

 بنفس ضعيف بسجل مصر تتمتع ذلك، إلى باإلضافة

 87.األفريقية اللجنة لتوصيات الجاد التنفيذ في القدر

 الواردة والتوصيات الختامية المالحظات وتشير الى ذلك

 2004-2001 والثامن السابع الدوريين التقريرين في

 الفترة في والثالثين السابعة العادية الدورة خالل المعتمدة

 بعض وتشمل 2005.88 مايو 11 إلى أبريل 27 من

 من المجموعة هذه تناولتها التي الحاسمة مواضع القلق

 مصر األفريقية اللجنة حثت: يلي ما الختامية التوصيات

 التعذيب أشكال جميع إلنهاء الدولية المتطلبات تلبية على

طلبت اللجنة  ، ذلك على عالوة 89.الالإنسانية والمعاملة

 توصيات لتنفيذ خطوات اتخاذ مصر من األفريقية

 المجلس تأسيس بداية في. اإلنسان لحقوق القومي المجلس

                                                        
 ريالدو التقرير: العربية مصر جمهورية األفريقية اللجنة موقع 84

 على متاح ، 2001-2017 ،

https://www.achpr.org/states/statereport؟id=119.
) 

 كما سبق. 85
 .156( أعاله 11 رقم) ناياركو 86
 نبالتقريري يتعلق فيما األفريقية للجنة الختامية المالحظات 87

 سابعةال دورتها في تبنيها تم والتي لمصر والثامن السابع الدوريين
 على متاحة وهي ،( 2005 أبريل) والثالثين

https://www.achpr.org/sessions/concludingobserv
ation 

 .٨-١كما سبق  88
 .٧كما سبق  89
 التحالف قبل من المعتمدة الوطنية المؤسسات وضع خططم 90

 اعتباًرا االعتماد حالة اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسات العالمي
 - 2021 يناير 20 من

 يفتقر ألنه حادة النتقادات تعرض اإلنسان، لحقوق القومي

 الرغم على. للنظام تابع ألنه واليته لتنفيذ االستقالل إلى

 تأثير المجلس أن يبدو 90،”أ" الوضع في اعتماده من

 حقوق حالة تحسين في ضئيال كان اإلنسان لحقوق القومي

المستمر  التدهور بسبب سيما ال المتدهورة، اإلنسان

الوقت الحالي،  وفي. مصر حقوق االنسان في لوضع

 لحقوق القومي المجلس رئيس هو فايق، السابق المفوض

 كرئيس انتخابه تم ،2019 نوفمبر من اإلنسان، واعتباًرا

 اإلنسان لحقوق األفريقية الوطنية المؤسسات لشبكة

)NANHRI)91. 

 لتوصيات الملزمة غير الطبيعة من مصر وقد استفادت

 بشأن عشوائية إجراءات التخاذ األفريقية اللجنة

 وغيرها الالزمة والقضائية واإلدارية القانونية اإلجراءات

 92.محليًا اإلنسان حقوق مجال في سجلها لتحسين

 األفريقية اللجنة عمل لتقويض مصر تدخالت .٤

 استخدمت الفاعلة غير الحكومية، والجهات الدول مختلف

 بيئة وسرية لتعزيز علنية المستويات، متعددة مناهج

 مع لتتماشى مصر في اإلنسان بحقوق للنهوض مواتية

 ونتائج هذه العمليات وأدت (.والدولية) اإلقليمية المعايير

 وضع حقوق االنسان في في طفيف تغيير إلى الجهود هذه

 اإلقليمي نفوذها المصرية الحكومة حيث تستخدم. مصر

https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccre

ditation/Documents/Status٪20Accreditation٪20C

hart٪20as  ٪20of ٪2020 ٪2001 ٪202021.pdf (تاريخ 

 (2021 أبريل 11 الدخول
NANHRI( ) اإلنسان لحقوق األفريقية الوطنية المؤسسات شبكة 91
، http://www.nanhri.org/about-nanhri-2/steering-

committee/  
92" M Ssenyonjo 92 في اإلنسان حقوق النتهاكات االستجابة 

 ناإلنسا لحقوق اإلفريقية والمحكمة اللجنة دور تقييم: إفريقيا
 International Human( 2018( )2018-1987) والشعوب

Rights Law Review 30. 
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 مسؤولية تحميلها إلى تهدف جهود أي لخنق المهيمن

 .المنطقة في اإلنسان حقوق بمعايير االلتزام

 مصر تدخالت استكشاف سيتم القسم، هذا في لذلك، 

 .ةاألفريقي اللجنة وتحديداً  اإلنسان، حقوق آليات إلضعاف

 ضد مصر المرفوعة الشكاوى على الرد عدم ١.٤

 األفريقية اللجنة مصر بها أضعفت التي الطرق إحدى إن

 هذه تأكدت وقد. لقراراتها االمتثال في فشلها هي

 األطراف الدول امتثال ضعف خالل من المالحظة

 في النقطة نفس وقد أثيرت  93.األفريقية اللجنة لقرارات

 كفاءتها بأن األفريقية التي تقر فيه اللجنة نشاط تقرير

 الدعم على أساسي بشكل تعتمد اإلنسان لحقوق كجهاز

 لتنفيذ األفريقية الدول من عليه تحصل الذي والتعاون

 94.وتوصياتها قراراتها

 التي تنتج للتوصيات االمتثال عدم على مصر دأبت كما

 95.األفريقية اللجنة أمام ضدها المرفوعة االتصاالت عن

 الدول من األفريقية، اللجنة فعلى سبيل المثال، تتوقع

 جميع تقدم أن ضدها بالغات رفعت التي المعنية

 110 للمادة وفقًا باالتصال المتعلقة الصلة ذات المعلومات

 القاعدة تنص 96.األفريقية اللجنة إجراءات قواعد من

 لتقديم محددة زمنية على جداول( 4) -( 2) 110

 الجداول تجاهل يتم ذلك، ومع 97.الصلة ذات المعلومات

                                                        
 كما سبق.93

 نساناإل لحقوق األفريقية للجنة واألربعون الثاني النشاط تقرير 94

 الموقع على متاح والشعوب
http://www.achpr.org/files/activity-

reports/42/42nd_activity_report_eng.pdf 45 الفقرة .

 (2021 أبريل 11 الدخول تاريخ)

 في ممثلة) نايتع ورانيا عزت حسام - 355/07 االتصاالت 95

 مصر يةجمهور -( والمصالح الشخصية للحقوق المصرية المبادرة
 على متاح العربية

https://www.achpr.org/sessions/descions؟id=260 
 (2021 أبريل 11 الدخول تاريخ)

 يشجع على ذلك وربما الدول، قبل من عام بشكل الزمنية

 بشكل الزمنية الجداول تطبيق في األفريقية اللجنة فشل

 الشكاوى من العديد المثال، سبيل على 98.صارم

 تسحب من قبل إما مصر ضد المرفوعة( االتصاالت)

 يسحب ما عادة. األفريقية اللجنة أو ال تقبلها المشتكين

 األدلة على الحصول صعوبة بسبب القضايا المشتكون

 من اإلحباط ذلك في بما مختلفة، ألسباب المطلوبة

 .الدولة وكاالت

 الجزء هذا المصرية الحكومة استغلت الموقف، ولتعقيد

 شطب األفريقية اللجنة من لتطلب الشكاوى إجراءات من

 هذه 99.المحدد الوقت في تقدم لم األدلة ألن الشكاوى

 أعضاء استلزمت الشكاوى آلية عن الناشئة اإلحباطات

 لتحسين السبل أفضل بشأن األفريقية للتداول اللجنة

الحماية الممنوح  تفويض لتقوية االتصاالت إجراءات

 على وردودها مصر موقف يتجلى. للجنة األفريقية

 من الرغم على أنه تصف التي التقارير في االتصاالت

 في انتهاك حالة في مصر وجدت األفريقية اللجنة أن

 100.القرارات من أي تنفيذ يتم لم المراسالت، من العديد

 ضد المقدمة الشكاوى على الردود أن إلى األدلة وتشير

 اللجنة لدى عامين من ألكثر معلقة تظل أن يمكن مصر

 الملزمة غير بالطبيعة المتأخر الرد هذا ويرتبط. األفريقية

 على متوفرة 110 القاعدةROP () 2020 لعام اإلجراءات قواعد 96

https://www.achpr.org/legalinstruments/detail؟ 

 (.2021 أبريل 11 الدخول تاريخ)

 (.4-2) 110 المادة 97

98Ssenyonj 20( أعاله 90 )رقم 
 قعمو راجع ، باالتصاالت المتعلقة للقرارات أمثلة على للحصول 99

 - الويب على األفريقية اللجنة" اتصاالت"
https://www.achpr.org/states/detail؟id=16 

 .مصر ضد( بالغ) شكوى 20 عن يقل ال ما تقديم تم
: 323/06 االتصال(: أعاله 93 رقم) 355/07 االتصال 100

 - مصر ضد واالنتماءات الشخصية للحقوق المصرية المبادرة
http://caselaw.ihrda.org/doc/323.06/ 
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 تحميل مدى تقوض األفريقية التي اللجنة لقرارات

 .التنفيذ عدم عن المسؤولية المصرية الحكومة

 التأخير تكتيكات استخدام ٢.٤

 هي األفريقية اللجنة مصر بها تضعف أخرى طريقة

 الشكاوى على الرد في سيما ال التأخير، تكتيكات استخدام

 مصر طلب النموذجية األمثلة ومن. الحكومة ضد المقدمة

الترجمة  على تصر ما وعادة اللغة، ترجمة على المتكرر

بشكل خاص هو  المطلب هذا. الرد قبل الى العربية

 مناسبة انتصاف سبل إلى الوصول لتأخير وتكتيك تالعبي

 تزعم 101.مصر في اإلنسان حقوق انتهاكات لضحايا

 إذا وثائقها ترجمة يمكنها كحكومة مصر أن التقارير

 قلة المصرية السلطات تستغل ذلك، ومع. ذلك في رغبت

 لتقديم األفريقية اللجنة لدى الموارد ونقص الموظفين

 وتجعل العدالة تحقيق تؤخر أن المحتمل من مطالب

 .للمساءلة خاضعة غير المطاف نهاية في الحكومة

 58 المادة ٣.٤

 102:يلي ما على األفريقي الميثاق من 58 المادة تنص

 أكثر أو واحًدا اتصاال أن اللجنة مداوالت بعد يتبين عندما

 وجود عن تكشف خاصة بحاالت يبدو ما على يتعلق

 لحقوق الجماعية أو الجسيمة االنتهاكات من سلسلة

 مؤتمر انتباه تلفت أن اللجنة على يجب والشعوب، اإلنسان

 قد. 2. الخاصة الحاالت لهذه والحكومات الدول رؤساء

 بعد اللجنة من والحكومات الدول رؤساء مؤتمر يطلب

 تقرير وإعداد القضايا لهذه متعمقة دراسة إجراء ذلك

                                                        
 لم األنه النتقادات األفريقية اللجنة تعرضت ، مناسبات عدة في 101

 في األطراف للدول اللغات متعدد الواقع الحترام حساسة تكن
 األفريقي. الميثاق

 األفريقي. الميثاق. 58 المادة 102

 نةللج والعشرين الثانية العادية غير للدورة الختامي البيان 103

 - والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية
https://www.achpr.org/sessions/info؟id=235 

 حالة اللجنة تقدم. 3. وتوصياتها بنتائجها ملحقا وقائعي،

 رئيس إلى الواجب النحو على الحظتها التي الطوارئ

 دراسة يطلب قد الذي والحكومات الدول رؤساء مؤتمر

 .متعمقة

الدورة  األفريقية اللجنة عقدت السابقة، وبناء على األحكام

 في السنغال، داكار، في والعشرين الثانية االستثنائية

 هذه وعقدت. 2017 أغسطس 7 إلى يوليو 29 من الفترة

 العاجلة والمسائل االتصاالت في للنظر المغلقة الجلسة

 الدورة نتائج إحدى. السابقة الدورات من المعلقة األخرى

 ورقة واعتماد دراسة كانت والعشرين االستثنائية الثانية

 هذه اعتبرت 103.األفريقي الميثاق من 58 المادة حول

 اللجنة أعضاء لتوجيه داخلية إجرائية وثيقة الورقة

 الميثاق من 58 المادة وتطبيق تفسير حول األفريقية

 .األفريقي

 الدول رؤساء مؤتمر انتباه األفريقية اللجنة وجهت

 الجسيمة االنتهاكات إلى األفريقي االتحاد وحكومات

 المادة مع تماشيا مصر في تحدث التي اإلنسان لحقوق

 هذه على رداً  105.األفريقي الميثاق من 104(1) 58

 لجنة داخل حلفائها من بدعم مصر، استخدمت الخطوة،

 إلثارة هيمنتهم التنفيذي، والمجلس ((PRC الدائم الممثل

 القرار. 1015 القرار اعتماد إلى أدت التي األحداث

 اللجنة إلى أخرى توصيات بين من ، يحتوي1015

 إلى تسعى التي للقلق المثيرة 5 الفقرة ي على األفريقية،

 تمداوال بعد يتبين عندما(: 1) 58 المادة األفريقي، الميثاق 104

 خاصة بحاالت يبدو ما على يتعلق أكثر أو واحداً  اتصاالً  أن اللجنة
 الجماعية أو الجسيمة االنتهاكات من سلسلة وجود عن تكشف
 اهتمام تستخلص أن اللجنة على يجب والشعوب، اإلنسان لحقوق
 .الخاصة الحاالت بهذه والحكومات الدول رؤساء مؤتمر

 ترى عندما(: 1) 84 القاعدة ،2010 لعام اإلجرائية القواعد 105

 تاالنتهاكا من بسلسلة يتعلق أكثر أو واحًدا بالًغا أن اللجنة
 رمؤتم انتباه تلفت أن يجب اإلنسان، لحقوق الجسيمة أو الجسيمة
 االتحاد. المسألة هذه إلى أفريقيا في والحكومات الدول رؤساء

 .األفريقي لالتحاد التابع واألمن السلم ومجلس
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 بإجراءات واالستهزاء األفريقية اللجنة سلطات تقويض

 106.الشكاوى لدى اللجنة

 اإلجراءات أن اإلنسان حقوق نشطاء بعض يرى مجددا،

 لتفعيل نتيجة كانت األفريقية اللجنة أعضاء اتخذها التي

 األحداث إلى أدت التي ربما 58 بالمادة الخاصة الورقة

 1015.107 القرار بتبني التي توجت

 األفريقية اللجنة استقالل على الهجمات ٤.٤

 بعد خطيرة لتهديدات األفريقية اللجنة استقاللية تعرضت

 .الرئيسية األنشطة من عدد

 1015 القرار ١.٤.٤

 للجنة والعشرين الثانية االستثنائية الدورة أعقاب في

 الثانية العادية دورته التنفيذي المجلس عقد األفريقية،

 يناير 27و 26 في إثيوبيا، أبابا، أديس في والثالثين

 للمجلس والثالثين الثانية العادية وخلصت الدورة. 2018

 أوالً،. 1015 بالقرار تتعلقان مهمتان التنفيذي بنتيجتين

 لقرار االمتثال األفريقية اللجنة من التنفيذي المجلس طلب

 المثليات لتحالف المراقب صفة بسحب 2015 يونيو

 بعد مراقب صفة CAL منح تم 108(.CALاألفريقيات)

 للجنة 56 العادية الدورة خالل 109275 القرار اعتماد

 اللجنة توجيه تم ثانًيا، 2015.110 عام في األفريقية

                                                        
 هب تتمتع الذي االستقالل أن يؤكد: 5 الفقرة ، 1015 القرار 106

 يسول وظيفية طبيعة له والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة
 نع اإلعراب مع ، اللجنة أنشأت التي األجهزة نفس عن استقالالً 

 ملللع والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة ميل بشأن الحذر
 الوطنية القانونية األنظمة تقويض وبالتالي ، استئناف كهيئة

107 EX.CL/Dec.1015 (XXIII) االنسحاب تقرير بشأن قرار 

 األفريقية والمفوضية (PRC) الدائمين الممثلين للجنة المشترك

 DOC.EX.CL/1089 (ACHPR) والشعوب اإلنسان لحقوق
(XXIII) - 

https://au.int/sites/default/files/decisions/34655-
ex_cl_dec_1008_-1030_xxxiii_e.pdf 

108 :EX.CL/Dec.887 (XXVII)الثامن النشاط تقرير بشأن قرار 

 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية للجنة والثالثين
https://au.int/sites/default/files/decisions/31762

_898_xxvii_e.pdf-ex_cl_dec_873_- 

لجنة  مع السرعة وجه على مشترك معتكف لعقد األفريقية

 اإلعراب تم التي المخاوف مختلف الممثلين الدائمين لحل

 السياسة وأجهزةاألفريقية  اللجنة بين العالقة بشأن عنها

 اللجنة حث وتم. األفريقي االتحاد في األعضاء والدول

 مع والتعاون التنسيق لتعزيز طرائق إيجاد على األفريقية

 وحل الحوار لتحسين األعضاء؛ والدول السياسات أجهزة

 111.العالقة القضايا

 إلى التنفيذي المجلس من الذي قدم العاجل الطلب عقب

 الممثلين لجنة مع مشترك معتكف لعقد األفريقية اللجنة

 يونيو 5 إلى 4 من الفترة في المعتكف عُقد الدائمين،

 المغلق االجتماع هذا خالل. كينيا نيروبي، في 2018

 اللجنة أعضاء على التنمر أن يُعتقد متوتًرا، بدا الذي

 بموقفهم، التمسك بسبب المتصور، ومن. استمر األفريقية

 لاألفريقية داخ على اللجنة تنمر استمرار من التأكد تم

 .التنفيذي المجلس

 الذين النشطاء سيما وال اإلنسان، حقوق نشطاء يعتقد

 أن والنوعية، الجنسية األقليات حقوق عن يدافعون

 فداء كبش كان CAL من المراقب صفة لسحب التحدي

 سلطات لتقويض الحلفاء لحشد مصر استخدمته مناسبًا

 الموقف المعادي باستخدام مصر تشتهر. األفريقية اللجنة

 الجنسية الميول ومزدوجي والمثليات المثليين لحقوق

ً  والمتحولين  السياسية الساحة في نفوذها لممارسة جنسيا

109: ACHPR / Res.275 (LV) 2014 من الحماية بشأن قرار 

 على األشخاص ضد األخرى اناإلنس حقوق وانتهاكات العنف
 - الجنسية هويتهم أو المفترض أو الحقيقي الجنسي توجههم أساس

https://www.achpr.org/sessions/resolutions 
 للجنة والخمسين السادسة العادية للدورة الختامي لبيانا 110

 - والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية
https://www.achpr.org/sessions/info؟id=218 

 - المقاومة إلى الصمت من: اللجنة
https://www.youtube.com/watch؟ 

111: EX.CL/Dec.995 (XXII) لحقوق األفريقية اللجنة بشأن قرار 

 - EX.CL/1058(XXXII) .الوثيقة ، والشعوب اإلنسان
https://au.int/sites/default/files/decisions/33909-

ex_cl_decisions_986-1007_e.pdf 

https://au.int/sites/default/files/decisions/31762-ex_cl_dec_873_-_898_xxvii_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/31762-ex_cl_dec_873_-_898_xxvii_e.pdf
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 تواصل حيث الذاتية مصالحها لتعزيز( والدولية) اإلقليمية

 دستورها في عليها المنصوص للحقوق العلني انتهاكها

 المصرية السلطات اتخذت. األفريقي والميثاق الخاص

 النسبية حول استقطابية نقاشات أشعلت خطوات عدة

 والتأثير لالستفادة حلفائهم مع الفرصة استغلوا ثم. الثقافية

 1015 للقرار التنفيذي المجلس اعتمدها التي اللغة على

 .عنها االنتباه لتحويل 2015 يونيو في

 استشارية هيئة بصفتها الدائمين، الممثلين لجنة أن يُعتقد

 التنفيذي، المجلس قرارات صياغة عن أيًضا مسؤولة

 من لالنتقام الفرصة هذه انتهزت وحلفائها، مصر بقيادة

 هذا. 1015 القرار في الحاقدة استخدام اللغات خالل

 قبل من 1015 السمعة السيئ القرار بـ المسمى القرار،

 في التنفيذي المجلس اعتمده اإلنسان، حقوق نشطاء بعض

 الثالثة العادية الدورة خالل موريتانيا، نواكشوط،

 2018.112 يونيو 29-28 والثالثين

 التنفيذي؛ المجلس القرار، بشأن

 القيم االعتبار في تأخذ أن األفريقية اللجنة من يطلب

 تسحب وأن الحميدة، والتقاليد والهوية األساسية، األفريقية

 قد التي الحكومية غير للمنظمات الممنوحة المراقب صفة

 هذا وفي األفريقية؛ القيم مع تتعارض قيم فرض تحاول

 لمنح معاييرها مراجعة األفريقية اللجنة من يطلب الصدد،

 صفة وسحب الحكومية غير للمنظمات المراقب صفة

 مع يتماشى بما ،CAL المسماة للمنظمة الممنوحة المراقب

 113.األفريقية القيم تلك

 تعد تعبيًرا 1015 القرار من 5 الفقرة سابقًا، ذكرنا كما

 الضغط استخدام أثناء وحلفائها، مصر قيام كيفية عن

                                                        
 كما سبق. 112
 كما سبق. 113
 نةللج والعشرين الرابعة االستثنائية للدورة الختامي البيان 114

 - والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية
https://www.achpr.org/sessions/info؟id=237 

 السلطات بتقويض ،CAL من مراقب صفة لسحب

 .األفريقي الميثاق بموجب األفريقية للجنة الممنوحة

 خالل األفريقية، اللجنة تبنت فقد محاصرة، لكونها ونظًرا

 الفترة في عقد التي والعشرين، دورتها االستثنائية الرابعة

 صفة بسحب قراًرا ،2018 أغسطس 8 إلى يوليو 30 من

 أخرى تدابير اتخذت كما CAL.114 لـ الممنوحة المراقب

 في الواردة التنفيذي المجلس توصيات بعض لتحقيق

 برسالة CAL إبالغ تم ذلك، على وبناءً . 1015 القرار

 .مراقب صفة سحب بشأن إخطار

 يةاألفريق للجنة والستين الرابعة الدورة استضافة ٥.٤

 األفريقية، للجنة والستين الثالثة العادية الدورة على طغت

 13 إلى أكتوبر 24 من الفترة في غامبيا في عقدت التي

 تدخل بشأن القلق أثارت متعددة أصوات ،2018 نوفمبر

 عن الخصوص، نيابة وجه على. األفريقية اللجنة استقالل

 السفير سعادة أعلن األفريقي، االتحاد في األعضاء الدول

 الخارجية بوزارة اإلنسان حقوق إدارة مدير عطية، وائل

 الدورة ستستضيف أنها عن العربية، مصر بجمهورية

أصبحت  التي األفريقية، اللجنة قررت. للجنة 64 العادية

 قواعد من 30 المادة بموجب محدودة الصالحيات

 في والستين الرابعة العادية رةالدو عقد إجراءاتها،

 من التأكد األفريقية اللجنة من القاعدة تتطلب 115.مصر

 إليها يُنظر ال جلسة لعقد تدعوها التي الطرف الدولة أن

 حقوق تنتهك أنها الواضح، من أو أنها، على عموًما

 القانون بموجب اللتزاماتها وفًقا أراضيها داخل اإلنسان

 وأي من األفريقي والميثاق األفريقي لالتحاد التأسيسي

 116.فيها طرفًا تكون التي األخرى اإلنسان حقوق مواثيق

 للجنة والستين الثالثة العادية الدورة عن االخير الصادر لبيانا 115

 - والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية
https://www.achpr.org/sessions/info ؟id=298 

 اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة استقالل على الحفاظ' نبانة 116

 متاح ،( 2020' )2020 اإلجرائية، القواعد على تعليق: والشعوب

   https://arabic.achprindependence.orgعلى

https://www.achpr.org/sessions/info
https://arabic.achprindependence.org/
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بها  تفي أن يجب التي الشروط أحد فإن إضافة على ذلك،

 التقارير بتقديم التزامها هو عادية لدوره الدولة المستضيفة

 العادية الدورة قبل 117.الميثاق من 62 المادة بموجب

تقديم  في ضعيف سجل لمصر كان والستين، الرابعة

 التقارير أحد كان الدورة، هذه خالل ذلك، ومع. التقارير

 كان. مصر من األفريقية مقدما اللجنة فيها نظرت التي

 إلى التاسع من الدورية للتقارير جامعا دورًيا تقريًرا هذا

 ومن 2017.118 إلى 2001 تغطي التي عشر السابع

 أن على مصر حرصت المؤقت، اإلجراء هذا اتخاذ خالل

 االنتقادات، لتجنب تكون مستوفية لشرط تقديم التقارير

 العادية الدورة استضافة بمتطلبات بانها غير مستوفية

 119.في قواعد االجراءات عليه المنصوص النحو على

 األفريقية للجنة 64 الدورة ١.٥.٤

 في بمصر، الشيخ شرم في 64 العادية الدورة استضيفت

، مع وجود سؤال 2019 مايو 14 إلى أبريل 24 من الفترة

 120محوري ومهم، وهو تهديد استقاللية اللجنة األفريقية.

المسار  المجموعة االفتتاحية الجلسة مداوالت اتبعت

 عن تتحدث التي والمالحظات الخطب المعتاد من

 ناحية، من. اليوم ذلك في اإلنسان حقوق وسياق موضوع

 سوياتا المفوضة آنذاك، األفريقية اللجنة رئيسة رحبت

 الجنسية المثلية تجريم بإلغاء مالحظاتها، في مايغا،

                                                        
 دمتق بأن طرف دولة كل تتعهد: 62 المادة ، األفريقي الميثاق 117

 رالتدابي عن تقريًرا ، الميثاق هذا نفاذ تاريخ من ، سنتين كل
 قالحقو تفعيل بهدف ، المتخذة التدابير من غيرها أو التشريعية
 .الميثاق هذا يضمنه و بها المعترف والحريات

 - 2017-2001 ، الدوري التقرير: العربية مصر جمهورية 118
https://www.achpr.org/states/statereport ؟id=119 

 للجنة والعشرين الخامسة العادية غير للدورة الختامي لبيان 119

 - والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية
https://www.achpr.org/sessions/info ؟id=247 

 .)114 رقم) نبانة ا 120

 في الجنسي التوجه أساس على تمييز أي وحظر

 121.أنغوال

 بيانه، في مروان، عمر السيد ذّكر أخرى، ناحية من

 ومضيفة األفريقي االتحاد رئيس هي مصر بأن الحضور

 مصر أن على تدل بادرة. والستين الرابعة العادية الدورة

 القارة إن: "بالقول وتابع. األفريقية القارة إلى تنتمي

 واعتزاز، كرامة بكل نفسها، وضع إلى بحاجة األفريقية

 معادية خارجية قيم أي قبول دون المجاالت جميع في

 122".الشمولية ستار تحت الحقيقي لتطورها

 مروان عمر للسيد المحدد البيان هذا تفسير السهل من كان

حركة  أتباع بعض يستخدمه نموذجي خطاب أنه على

 أفريقيا إلى يدعون الذين أفريكان( الوحدة األفريقية )البان

 على. وجودها جوانب جميع في األجنبي التأثير من خالية

 استضافة إلى أدت التي واألحداث اليوم سياق من الرغم

 تفسير أيًضا يمكن والستين، الرابعة العادية للدورة مصر

 العربية، مصر لجمهورية كممثل مروان عمر السيد أن

 سيستخدمون مدى أي إلى ليبين العضالت يستعرض كان

 إنهم وقال 123.األفريقي لالتحاد نفوذ مصر كرئيس

 المثليين لحقوق بالموقف المعادي الدفع في سيستمرون

 خالل من األفريقية اللجنة صالحيات تقليص أجل من

 .األفريقي االتحاد أجهزة

 

 - المثلي السلوك تجريم تلغي أنغوال 121
-https://www.hrw.org/news/2019/01/23/angola
 tconduc-sex-same-decriminalizes  

 لحقوق األفريقية للجنة 64 العادية للدورة الختامي البيان 122

 - والشعوب اإلنسان
https://www.achpr.org/sessions/info؟id=291  

 األفريقي االتحاد مؤتمر رئاسة السيسي الفتاح عبد الرئيس تولى 123

 - 2020 فبراير إلى 2019 فبراير من

https://au.int/en/cpau  

https://www.achpr.org/states/statereport
https://www.achpr.org/sessions/info
https://www.hrw.org/news/2019/01/23/angola-decriminalizes-same-sex-conduct
https://www.hrw.org/news/2019/01/23/angola-decriminalizes-same-sex-conduct
https://www.achpr.org/sessions/info؟id=291
https://au.int/en/cpau
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 المدني المجتمع منظمات مشاركة ٢.٥.٤

 2010 لعام اإلجرائية القواعد من( 3) 28 القاعدة تشير

 من دورة استضافة تعرض التي الطرف الدولة أن إلى

من  تعليق ألي خاضعة يجب ان ال تكون اللجنة دورات

 ملتزمة بأحكام وكذلك يجب ان تكون األفريقي االتحاد

 .بشأن تقديم التقارير األفريقي الميثاق من 62 المادة

 في فشلت قد تكون ربما القاعدة هذه أن من الرغم على

 الدولة الطرف التي تدعو الجنة أن على اإلصرار

ة مرتكب تكون أال يجب أراضيها داخل جلسة لعقد األفريقية

 أراضيها، داخل اإلنسان لحقوق جسيًما النتهاكات جسيمة

لتكرار سوء الضيافة  مستقبلًيا رادًعا تمثل أنها إال

 سجلت. 64 العادية الدورة شهدتها التي واالضطرابات

 لمنظمات نسبًيا منخفضة مشاركة 64 العادية الدورة

 غير المنظمات بعض مقاطعة بسبب المدني المجتمع

 ىعل واحتجاًجا. بالتأشيرات المتعلقة والقضايا الحكومية

 بقيادة المدني، المجتمع منظمات بعض اختارت ذلك،

CIAC، سخطها  إلظهار كعمل 64 العادية الدورة مقاطعة

 اللجنة أسف عن اللجنة رئيس أعرب. وعدم قبولها

 المدني المجتمع في المصلحة أصحاب لجميع األفريقية

 في تأشيرات على الحصول في الصعوبات بسبب الذين،

 غمالر على الشيخ، شرم إلى السفر من يتمكنوا لم بلدانهم،

 مل. الدورة قبل المضيفة الدولة قدمتها التي الضمانات من

 الشؤون وزير قبل من مالئم بشكل االمر هذا تناول يتم

 .مصر في البرلمانية

 

                                                        
124: ACHPR64 الممنوحة المعاملة ضد احتجاج عريضة 

 - الحكومية غير المنظمات منتدى خالل المدني المجتمع لمنظمات
-protest-https://africandefenders.org/achpr64
-csos-to-accorded-treatment-the-against-petition
/forum-ngo-the-during . الحقوق جلسة: مصر: أيًضا اقرأ 

 - الرهيبة االنتهاكات وسط األفريقية

 إلى موجه سلطت عريضة احتجاج ذلك، إلى باإلضافة

 كانت التي المدني المجتمع منظمات من رئيس اللجنة

 بطرق مشاركتهم مصر على احباط الضوء حاضرة

 حقوق عن للمدافعين مباشرة تهديدات هناك كانت. مختلفة

 حقوق عن مدافعة على الجسدي االعتداء إلى أدت اإلنسان

. مصر جمهورية في التسجيل مسؤولي قبل من اإلنسان

 لمركز المجاورة والفنادق المؤتمرات مركز منع

 المدني المجتمع منظمات الشيخ بشرم المؤتمرات

 غير المنظمات منتدى اجتماعات حضور من والمندوبين

 المسؤولين أن وقد كان من المثير للقلق ان من. الحكومية

هم من  األفريقية، للجنة العامة األمانة وليس المصريين،

 غير المنظمات من للمشاركين تعريف شارات صدروا

 غير للمنظمات التام شبه الغياب أثار كما. الحكومية

بعض  المصرية نيالمد المجتمع ومنظمات الحكومية

 124.المخاوف

 مصر من الضيافة لقلة الصارخ العرض هذا

 المدني المجتمع منظمات أعمال جدول في واالضطرابات

 لعام اإلجراءات قواعد من( 3) 30 القاعدة يجعل ما هو

 125.أساسًيا أمًرا حديثًا المعتمدة 2020

 لمصر الختامية المالحظات غياب ٦.٤

 اللجنة تقوم أن على 2010 لعام اإلجرائية القواعد تنص

 في النظر بعد الختامية المالحظات بصياغة األفريقية

 أنه من المتوقع الحال، وبطبيعة. الطرف الدولة تقرير

 الرابعة العادية الدورة بعد االستثنائية، الدورة خالل

 المالحظات األفريقية اللجنة يعتمد أعضاء ان والستين،

-https://www.hrw.org/news/2019/04/24/egypt
abuses-dire-amid-session-rights-african  

 الدولة موافقة ألن خاص بشكل مهمة( 3) 30 القاعدة تعتبر 125

 لجميع المقيدة غير المشاركة تضمن جلسة استضافة على الطرف
 .3( أعاله 112 رقم) نبانة انظر. الجلسة يحضرون الذين األفراد

https://africandefenders.org/achpr64-protest-petition-against-the-treatment-accorded-to-csos-during-the-ngo-forum/
https://africandefenders.org/achpr64-protest-petition-against-the-treatment-accorded-to-csos-during-the-ngo-forum/
https://africandefenders.org/achpr64-protest-petition-against-the-treatment-accorded-to-csos-during-the-ngo-forum/
https://www.hrw.org/news/2019/04/24/egypt-african-rights-session-amid-dire-abuses
https://www.hrw.org/news/2019/04/24/egypt-african-rights-session-amid-dire-abuses
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 الدورة خالل ذلك، عن ولكن، بدالً  126.الختامية

 في غامبيا في عقدت التي والعشرين االستثنائية السادسة

 في اللجنة نظرت ،2019 يوليو 30 إلى 16 من الفترة

 الطعن بشأن قرار وأصدرت تنحي مقدم من مصر، طلب

 127.المصري

 الخامسة العاديتين للدورتين الختامي البيان على كدليل

 المالحظات اعتماد بعد يتم لم والستين، والسادسة والستين

 الذي الموحد مصر تقرير من للتنفيذ والتوصيات الختامية

 يفسر قد. والستين الرابعة العادية الدورة في فيه النظر تم

 الختامية المالحظات وجود عدم سبب هذا التبني عدم

 من للقلق مثير بشكل المتعلقة بمصر بالتنفيذ والتوصيات

 128.ها المقال كتابة وقت في األفريقية موقع اللجنة

 خالل األفريقية اللجنة فحصته الذي التنحي طلب أن يُعتقد

ً  كان والعشرين االستثنائية السادسة الدورة  إلى موجها

 للجنة الحالي الرئيس وهو. ديرسو سولومون المفوض

 اللجنة في عضًوا الذي كان في ذلك الوقت األفريقية،

 لعام اإلجراءات قواعد من 94 القاعدة تشترط. األفريقية

 لعام اإلجراءات قواعد في 101 القاعدة كانت التي 2020

 في المشاركة عدم األفريقية اللجنة عضو من ،2010

 قادرة عامة آراء عن عبر قد كان إذا اتصال أي في النظر

حياده في  على سلًبا التأثير على موضوعي بشكل

 أكاديميًا وبصفته الوصول الى قرار بشأن االتصال.

 عامي في األفريقية للشؤون ومحلاًل  قانونًيا وباحثًا

                                                        
 إلى طريقها في تزال ال اللجنة كانت ،2019 يوليو بحلول 126

 األفريقية اللجنة اعتمدت. 2020 لعام اإلجراءات قواعد اعتماد

 يرغ والعشرين السابعة دورتها خالل 2020 لعام اإلجرائية القواعد

 إلى رفبراي 19 من الفترة في غامبيا بانجول، في عقدت التي العادية

 .2020 مارس 4
 للجنة والعشرين السادسة العادية غير للدورة الختامي البيان 127

 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية
https://www.achpr.org/sessions/info?id=308 

 -( مصر) الختامية والمالحظات الدولة تقارير 128

dconcludinghttps://www.achpr.org/statereportsan
observations  

 ديرسو سليمان الدكتور كتب ،1302014 و 1292013

 .الجزيرة لقناة مصر حول رأي مقاالت

ولكن في . قد التزمت باإلجراءات مصر أن يبدو ظاهريًا،

 الخالصة الخبث أفعال من آخر فعاًل  هذا كان حقيقة األمر،

 الحكومة لمسؤولي التكتيكيالتالعب  لمدى وإظهاًرا

 تعيين تم(. والدولية) اإلقليمية المساءلة بآليات المصرية

 اللجنة في كعضو مرة ألول ديرسو سليمان الدكتور

 الفرصة وبذلك، فقد أتيحت 2015.131 عام في األفريقية

 وقت منذ تعينه أو أقرب تنحيته في لتقديم طلب لمصر

 2019 عام حتى انتظروا فقد ذلك، ومع. تعيينه في الطعن

 سوياتا المفوضة من الرئيس منصب توليه احتمالية بسبب

تعرقل  أن المحتمل ومن. 2020 عام من اعتباًرا مايغا

 الحالي الرئيس يمارسها أن سلطة يمكن أي الخطوة هذه

 .مصر على

 تهديد أنه على ديرسو سولومون الدكتور إلى ينظر كان

 .للجنة رئيًسا حاليا بكونهعندما كان عضوا مقارنة  أقل

 على تأثيًرا أقل موقع في وضعه من بد ال كان وبالتالي،

. منصبه توليه قبل بمصر المتعلقة اإلنسان حقوق شؤون

 اعتماد في التأخير سبب في أيًضا هذا يساهم ربما

. مصر عن الصادر األخير للتقرير الختامية المالحظات

يد ير وبطبيعة الحال فإنه الرئيس، بصفته أنه المتوقع ومن

 اإجراءاته لقواعد تمتثل األفريقية اللجنة أن من التأكد

 .الخاصة

 2021 فبراير 27 في إليه الوصول تم

 - مصر مقابل األفريقي االتحاد 129

https://www.aljazeera.com/opinions/2013/8/9/th
egypt-versus-union-african-e  

 - للطرفين؟ حزينة نهاية: األفريقي االتحاد ضد مصر 130

https://www.aljazeera.com/opinions/2014/7/14/e
ending-unhappy-mutually-a-union-african-vs-gypt  

 - الحاليون المفوضون 131

https://www.achpr.org/currentcommissioners  

https://www.achpr.org/sessions/info?id=308
https://www.achpr.org/statereportsandconcludingobservations
https://www.achpr.org/statereportsandconcludingobservations
https://www.aljazeera.com/opinions/2013/8/9/the-african-union-versus-egypt
https://www.aljazeera.com/opinions/2013/8/9/the-african-union-versus-egypt
https://www.aljazeera.com/opinions/2014/7/14/egypt-vs-african-union-a-mutually-unhappy-ending
https://www.aljazeera.com/opinions/2014/7/14/egypt-vs-african-union-a-mutually-unhappy-ending
https://www.achpr.org/currentcommissioners
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 الحادية االستثنائية الدورة خالل المطاف، نهاية وفي

 25 إلى 19 من الفترة في عقدت والتي 132والثالثين،

 المالحظات األفريقية اللجنة اعتمدت ،2021 فبراير

 تنفيذ بشأن لمصر التراكمي الدوري التقرير على الختامية

 المثير من سيكون(. 2017-2001) األفريقي الميثاق

 ومصر األفريقية اللجنة بين العالقة مالحظة لالهتمام

 133.ديرسو سولومون رئاسة الدكتور فترة خالل

 الخاتمة ٥

 الضوء لتسليط مصر سلوك على الدراسة هذه ركزت

 األفريقي االتحاد في األعضاء الدول بعض تقويض على

 فحصت وفي هذا السياق،. اللجنة األفريقية لالستقاللية

 وكذلك األفريقية اللجنة مع مصر تعامالت الدراسة هذه

 .األفريقية اللجنة إلضعاف مصر اتخذتها التي التدخالت

 أن المفاجئ من ليس السابقة، النقاشات من باالستنتاج

 ينشئ الذي البروتوكول على بعد تصدق لم مصر

 المحكمة) والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة

 وتعزز تكمل األفريقية حيث ان المحكمة (.األفريقية

 بروتوكول على التصديق عدم 134.األفريقية اللجنة

 اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا يحرم األفريقية المحكمة

 عكس اللجنة على. للعدالة آخر سبيل من مصر في

 وعلى. ملزمة األفريقية المحكمة قرارات فإن األفريقية،

 الحكومة لها تخضع لن مساءلة آلية إنها األرجح،

 .نفسها أبًدا برضاها المصرية

 موهبة لديها مصر أن قاطع المفترض وبشكل من 

 نظام لتقويض األذكياء ودبلوماسييها هيمنتها استخدام

تمت مناقشتها في  التي بالطرق األفريقي اإلنسان حقوق

                                                        
 للجنة والثالثين الحادية العادية غير للدورة الختامي البيان 132

 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية
https://www.achpr.org/sessions/info?id=359 

 ختامية مالحظات أي نشر يتم لم ، 2021 يونيو من اعتباًرا  133

 .اإلنترنت على األفريقية اللجنة موقع على

 األفريقية اللجنة بين التكافلية العالقة إن. وأكثر هذا المقال

 بالغة األفريقيين األطفال ولجنة األفريقية والمحكمة

 في للجميع اإلنسان حقوق وتعزيز حماية في األهمية

 تشعر للتهديد، المؤسسات إحدى تتعرض عندما. أفريقيا

ما تشكل  دائًما وهي الجانبية، باآلثار األخرى المؤسسات

 الحاجة إن. بأكمله اإلقليمي اإلنسان حقوق لنظام تهديًدا

 األطراف الدول ستجعل الذاتية المصالح حماية إلى

. المساءلة آليات لتقويض ضرورية وسيلة أي تستخدم

 جميع من أوثق وتعاونًا متزايدة يقظة يستدعي وهذا

 .الدول مساءلة في للمشاركة الفاعلة الجهات

 
 

 

 

 

https://www.african- - األفريقية المحكمة حول 134
/information-court.org/wpafc/basic  

https://www.achpr.org/sessions/info?id=359
https://www.african-court.org/wpafc/basic-information/
https://www.african-court.org/wpafc/basic-information/
https://www.african-court.org/wpafc/basic-information/

