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المنظمات  مختلف  أن  واسع  نطاق  على  به  المسلم  من 

الدولية واإلقليمية، فضالً عن المنظمات غير الحكومية، 

اختلفت  وقد  الدول.   مساءلة  في  حاسما  دورا  تؤدي 

إلى   الحاجة  وراء  األسباب  حول  الفكرية  المدارس 

المساهمة تعتمد على   الدولة.  وهذه  المساءلة من جانب 

كوس المساءلة  الدول  استخدام  انتهاك  عدم  لضمان  يلة 

للحقوق بذريعة السيادة.  وفي حين أن هذا منظور جدير  

تحميل  المنظمات  بها  تحاول  التي  الطريقة  فإن  بالثناء، 

 الدولة المسؤولية هي طريقة مفيدة.  

ان إشراك المنظمات للهيئات الدولية أو اإلقليمية لحقوق 

.  ويتجلى هذا  اإلنسان في مساءلة الدول أمر بالغ األهمية

األفريقية   اللجنة  ـ  السياق  هذا  في  بوضوح  السيناريو 

الحكومية،   غير  والمنظمات  والشعوب،  اإلنسان  لحقوق 

التنفيذي   المجلس  تبني  أعقاب  وفي  األطراف.   والدول 

، شككت أصوات مختلفة في استقالل اللجنة  ١٠١٥للقرار  

المنظمات  األفريقية، وشكك آخرون في تأثير تصرفات 

 ر الحكومية على استقالل اللجنة األفريقية.   غي

وتقيّم هذه المساهمة ما إذا كانت تصرفات المنظمات غير 

الحكومية او انعدامها تحمي أو تقوض من استقالل اللجنة  

افتراضات.    عدة  على  الموقف  هذا  ويستند  األفريقية.  

أوال، خلفية عن دور منظمات المجتمع المدني في مساءلة 

أساس هدفها المتمثل في ضمان عدم استخدام   الدول على 

 
ل ياروود ـ مساءلة الدولة بموجب القانون الدولي: مساءلة الدول    1

  ( بشكل عام.٢٠١٠عن انتهاك القواعد اآلمرة )

  ١٠١٥السيادة في قمع األشخاص.  ثانيا، وضع القرار  

. وثالثا، النظر ٨في السياق، مع إيالء اعتبار خاص للفقرة  

مختلف   ضوء  على  عنه  التقاعس  أو  العمل  مفهوم  الى 

منذ  الحكومية  غير  المنظمات  اتخذتها  التي  اإلجراءات 

القرارات   لتقييم ١٠١٥اتخاذ  المساهمة  .  وتستخدم هذه 

 واقتراح طرق للمضي قدماً في ضوء هذا القرار.   

 .دور المنظمات غير الحكومية/المجتمع المدني   ٢

إن مسألة مساءلة الدول ليست جديدة في القانون الدولي.   

وهذه الممارسة تخفف من وطأة الحاالت التي يمكن فيها  

ب انتهاك قواعد القانون للدولة أن تفلت من العقاب في أعقا 

ألساسية.  ال    1الدولي  الدولة  سيادة  أن  على  دليل  وهذا 

وتؤدي مختلف    2تستخدم كمبرر النتهاك حقوق اإلنسان.

الدولية   الساحة  على  اإلنسان  حقوق  رصد  هيئات 

سبيل   فعلى  الدول.   مساءلة  في  حاسما  دورا  واإلقليمية 

لأل التابعة  االنسان  حقوق  لجنة  تقوم  المتحدة  المثال،  مم 

المدنية   بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  تنفيذ  برصد 

والسياسية.  وترصد اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية  

واالجتماعية والثقافية تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق  

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  وفي أفريقيا، تراقب 

الحقوق  اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعو ب تنفيذ 

لحقوق   األفريقي  الميثاق  مثل  مختلفة  معاهدات  بموجب 

والبروتوكول والشعوب،  بالميثاق  اإلنسان  الملحق 

( ٢٠١٠)  ٤ر ك سميث بشأن حقوق اإلنسان الدولية اإلصدار     2
٩٣-٥١  

 المنظمات غير الحكومية واستقالل اللجنة األفريقية 

 المقدمة  ١

 



 

2 

 

األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في 

أفريقيا.  وترصد لجنة الخبراء االفريقية المعنية بحقوق 

لحقوق   االفريقي  الميثاق  تنفيذ  ورفاهية الطفل ورفاهيته 

 الطفل.   

لحقوق  الوطنية  المؤسسات  مثل  أخرى  وتكمل منظمات 

اإلنسان والمنظمات غير الحكومية و/أو منظمات المجتمع  

ومن  الدور.   بهذا  االضطالع  في  الهيئات  هذه  المدني 

يكرر   من  طليعة  في  المدني  المجتمع  أن  به  المسلم 

الدول في حمايتهم.    3للجمهور، وجود حقوقهم وواجب 

في مختلف ود الحكومية موثق جيدا  المنظمات غير  ور 

البلدان   نظام  ظل  ففي  العالمي.   المستوى  على  االقاليم 

األمريكية، كانت المنظمات غير الحكومية صوتاً لمختلف  

والفالحين،   النساء،  مثل  المستضعفين  األشخاص 

أصول   من  المنحدرين  واألشخاص  األصلية،  والشعوب 

  4طفال والسجناء والمحتجزين. أفريقية، والمهاجرين، األ

المدني   المجتمع  منظمات  تقوم  األوروبي  االتحاد  وفي 

بدور حاسم في تعزيز الحقوق األساسية كمساهمة في أداء  

لمهامها. األوروبي   5الديمقراطيات  النظام  إطار  وفي 

لحقوق اإلنسان، تسعى الشراكة بين المفوضية األوروبية 

 
3 PV  ( "٢٠١١جوبتا "دور المجتمع المدني وحقوق اإلنسان )٥٧ 

  .٣٦٣( المجلة الهندية للعلوم السياسية ٢)
الدور الحاسم للمنظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية في   4

منظومة الدول األمريكية  

https://www.researchgate.net/publicatio

n/337164810_The_Crucial_Role_of_Huma

-n_Rights_NGOs_in_the_Inter

merican_SystemA  يونيو   ١١الطالع عليه في )تم ا

٢٠٢١ ، )   
التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال   5

حقوق اإلنسان في االتحاد االوروبي  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/

fra_uploads/fra-2018-challenges-facing-

civil-society-summary_en.pdf   تم االطالع(

  (. ٢٠٢١يونيو  ١١ي عليه ف
لجنة الجماعات األوروبية، ورقة مناقشة اللجنة والمنظمات غير   6

-eur-lex.eu/legalالحكومية: بناء شراكة أقوى ://

content/EN/TXT/PDF/ ؟uri = CELEX: 

تح إلى  الحكومية  غير  تطلعات  والمنظمات  خمسة  قيق 

المشاركة,  ١رئيسية:   على  القائمة  الديمقراطية  تعزيز   )

( تمثيل اراء فئات محددة من المواطنين لدى المؤسسات ٢

 ( ادارة  ٤( االسهام في صنع السياسات و ٣االوروبية, 

   6المشاريع, واخيرا التكامل اإلقليمي.

 

 المنظمات غير الحكومية واستقالل اللجنة األفريقية . ٣

الحكومية  غير  المنظمات  بأن  األفريقية  اللجنة  تعترف 

تؤدي دورا حاسما في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في  

مشاركة  7أفريقيا تشجيع  إلى  األطراف  الدول  وتدعو   ،

من  القرار  صنع  عمليات  في  المدني  المجتمع  منظمات 

الديمق توطيد  والتنمية  أجل  المشاركة  على  القائمة  راطية 

وعلى هذا األساس، تضيف المنظمات غير   8المستدامة. 

حقوق  رصد  هيئات  بين  الشراكة  إلى  قيمة  الحكومية 

حقوق  وحماية  تعزيز  في  األطراف  والدول  اإلنسان 

  9اإلنسان.

وتضطلع المنظمات غير الحكومية بدور حاسم في دعم   

ي تعزيز وحماية حقوق اإلنسان  تفويض اللجنة األفريقية ف

تشمل بعض اإلجراءات البارزة تقديم حيث    10في أفريقيا.

،  11االتصاالت الى اللجنة كمنظمات أو بالنيابة عن أفراد 

52000 DC0011 & EN  ١١)تم االطالع عليه في  

  (٢٠٢١يونيو 
)موريشيوس(، اللذين اعتمدا في  اعالن وخطة عمل غراند باي  7

المؤتمر الوزاري األول لمنظمة الوحدة األفريقية بشأن  

أبريل،   ١٦إلى  ١٢حقوق اإلنسان، المعقود في الفترة من 

  في غراند باي، موريشيوس.  ١٩٩٩
إعالن كيغالي، الذي اعتمد في المؤتمر الوزاري األول لالتحاد   8

مايو   ٨فريقيا، في األفريقي المعني بحقوق اإلنسان في أ

  في كيغالي، رواندا.  ٢٠٠٣
 NGOإشراك آليات حقوق اإلنسان القائمة في أفريقيا ، دليل  9

-/wphttps://www.acdhrs.orgCSO 

-ontent/uploads/2018/11/Africac

-HRM-based-Africa-ngagingE

-Thematic-Reports-ublicationsP  

reports.pdf    يونيو   ١١)تم االطالع عليه في

٢٠٢١ .)  
 أعاله(.  7إعالن غراند باي )رقم   10
وتشمل بعض الرسائل التي رفعها المجتمع المدني في مختلف   11

عدالة في المجتمع المفتوح )باسم  أنحاء أفريقيا: مبادرة ال

https://www.researchgate.net/publication/337164810_The_Crucial_Role_of_Human_Rights_NGOs_in_the_Inter-American_System
https://www.researchgate.net/publication/337164810_The_Crucial_Role_of_Human_Rights_NGOs_in_the_Inter-American_System
https://www.researchgate.net/publication/337164810_The_Crucial_Role_of_Human_Rights_NGOs_in_the_Inter-American_System
https://www.researchgate.net/publication/337164810_The_Crucial_Role_of_Human_Rights_NGOs_in_the_Inter-American_System
https://www.acdhrs.org/wp-content/uploads/2018/11/Africa-Engaging-Africa-based-HRM-Publications-Reports-Thematic-
https://www.acdhrs.org/wp-content/uploads/2018/11/Africa-Engaging-Africa-based-HRM-Publications-Reports-Thematic-
https://www.acdhrs.org/wp-content/uploads/2018/11/Africa-Engaging-Africa-based-HRM-Publications-Reports-Thematic-
https://www.acdhrs.org/wp-content/uploads/2018/11/Africa-Engaging-Africa-based-HRM-Publications-Reports-Thematic-
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وتقديم تقارير تكميلية إلى اللجنة األفريقية كمؤشر على 

الميثاق األفريقي. الدول لمتطلبات  امتثال  وعلى    12مدى 

الخطو فإن  النحو،  اللجنة  هذا  اتخذتها  التي  الالحقة  ات 

أصبحت  الحكومية  غير  بالمنظمات  مستنيرة  األفريقية 

استقالل   على  ذلك  أثر  إلثبات  استخدامه  يمكن  اجراًء 

 اللجنة األفريقية.   

وقد حدث تقويض تفويض اللجنة األفريقية في الحاالت 

التي ال تقدم فيها منظمات المجتمع المدني تقارير تكميلية 

تقدم عمال منخفض الجودة، وال تدعم الدول في تقديم  أو  

تقاريرها، وال تشارك في دراسات أو مؤتمرات أو تدعم 

ويمكن ان نخلص بإن ذلك يؤثر على جودة   أنشطة اللجنة.

تنفيذ استقالل اللجنة األفريقية بسبب عدم وجود الدعم أو  

ذ  عدم كفايته لتفويضها.  وبالتالي فإن اللجنة األفريقية تنف

أو   األدنى  الحد  بسبب  مثالية  أقل  نحو  على  تفويضها 

الحكومية  غير  المنظمات  من  المساهمات  إلى  االفتقار 

منخفضة   توصيات  ذلك  عن  وينتج  المدني.   والمجتمع 

أنشطة   مختلف  في  المشاركات  من  أقل  وعددا  الجودة، 

أن   إلى  األخيرة  اإلحصاءات  وتشير  األفريقية.   اللجنة 

ية تتمتع بمركز المراقب لدرى منظمة غير حكوم   ٥٢٨

 13اللجنة األفريقية. 

 .االستقالل بموجب الميثاق األفريقي ٤

إن مسألة حماية أو تقويض استقالل اللجنة األفريقية تكمن 

األفريقي  الميثاق  عليه  نص  الذي  االستقالل  تقدير  في 

النص   تم  الصدد،  اإلنسان والشعوب.  وفي هذا  لحقوق 

"استقاللية"   مرات، وال تشير أي من هذه    ٣على كلمة 

 
لعام   ٢٩٠بيوس نجاوي نوميني (/الكاميرون ، البالغ رقم 

باسم دانيال نسفور وأوساينويندي  ) SERAP؛  ٢٠٠٤

؛ إميل   ٢٠١٢لعام  ٤٢٧أغبومين( ضد نيجيريا ، البالغ 

وساجار جهاتيه(    IHRDAتوراي وسايكو جاميه )يمثله 

والمبادرة   ٢٠١٨لعام  ٧٠٥ضد جمهورية غامبيا ، البالغ 

، البالغ    INTERIGHTSالمصرية للحقوق الشخصية 

  .٢٠٠٦لعام  ٣٢٣
  .٢٠٢٠( من النظام الداخلي، ٣) ٧٠القاعدة  12

حيث    14الحاالت إلى اللجنة األفريقية باعتبارها مؤسسة.

 يشير أقرب اعتبار الستقالل اللجنة األفريقية إلى ما يلي: 

.تتكون اللجنة من أحد عشر  ١

عضوا يتم اختيارهم من بين  

الشخصيات االفريقية ذات  

السمعة العالية، المعروفة  

بأخالقهم الرفيعة ونزاهتهم 

وحيادهم وكفاءتهم في مسائل 

حقوق االنسان والشعوب؛ ويتم 

إيالء اعتبار خاص لألشخاص  

 الذين لديهم خبرة قانونية.  

هم  . يعمل أعضاء اللجنة بصفت٢

 15الشخصية.  

بها   يتمتع  التي  المعنوية  السلطة  أن  على  يدل  وهذا 

المفوض تمثل سلوك سابق لتوقعات المكتب.  وباإلضافة 

 إلى ذلك، تنص القواعد اإلجرائية على  

من الميثاق   ٤٥  ٣٠وفقاً للمادتين  

األفريقية   اللجنة  فإن  األفريقي، 

منشأة  مستقلة  هيئة  عن  عبارة 

ا تعزيز بموجب معاهدة ومهمته

والشعوب  اإلنسان  حقوق 

اإلنسان  حقوق  حماية  وضمان 

 16والشعوب في أفريقيا.

تقرير النشاط الثامن واألربعين والتاسع واألربعين معاً الصادر    13

تم   )الذي  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  األفريقية  اللجنة  عن 

  (.٢٠٢١يونيو  ١١الوصول إليه 
الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، وثيقة منظمة الوحدة   14

، الديباجة   5، التنقيح   CAB/LEG/67/3األفريقية 

  ٢٩و ٢٦والمادتان 
   . 31أعاله( المادة  14الميثاق األفريقي )رقم   15
القواعد اإلجرائية للميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب    16

(  1) 3( ، القاعدة 2020)
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وهذا يدل على أن استقالل اللجنة األفريقية هو ما يسترشد 

 .به في تنفيذ تفويضها

: تحالف المثليات األفريقيات  ١٠١٥. القرار ٥

 ككبش فداء 

القرار   التنفيذي لالتحاد األفريقي  المجلس    ١٠١٥اعتمد 

في موريتانيا.    ٢٠١٨ي دورته الثالثة والثالثين في يونيو  ف

اللجنة  بين  المواجهة  أعقاب  في  القرار  هذا  جاء  وقد 

األفريقية والمجلس التنفيذي في أعقاب منح منظمة غير 

المثليات  تحالف  وهي  المراقب،  مركز  أفريقية  حكومية 

 األفريقيات.  

األ اللجنة  استقالل  أن  التنفيذي  المجلس  هو وأكد  فريقية 

األجهزة   عن  االستقالل  ذلك  يعني  وال  وظيفي  استقالل 

وباإلضافة إلى سحب مركز المراقب من   17التي أنشأتها.

األفريقيات،  المثليات  التنفيذي   18تحالف  المجلس  دعا 

اللجنة األفريقية إلى معالجة الغموض الذي يكتنف قواعد  

قد وإيالء  السلوك،  لقواعد  مدونة  ووضع  ر  إجراءاتها، 

الميثاق  في  الواردة  للحقوق  االهتمام  من  متساو 

وفي الرد على ذلك، اختتمت اللجنة األفريقية    19األفريقي.

بتغيير معايير منح   تنبأت  التي  المنقحة  القواعد  مراجعة 

المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق اإلنسان 

  ٧٢تشير المادة  20والشعوب في أفريقيا بمركز المراقب.

( من قواعد االجراءات صراحة إلى المعايير المنقحة ١)

لمنح مركز المراقب والحفاظ عليه. وسوف تسحب اللجنة  

 
https://www.achpr.org/legalinstruments

detail?id=72/  يونيو   ١١)تم االطالع عليه في

٢٠٢١ .)   

تخذ في الدورة االستثنائية الرابعة والعشرين  ، الم١٠١٥القرار    17

أغسطس    ٨  -يوليو    ٣٠للمجلس التنفيذي المعقودة في الفترة  

  . ٥في موريتانيا، الفقرة  ٢٠١٨
  (.٧)  ٨أعاله(، الفقرة  ١٧)١٠١٥القرار  18
  (. ٣-١)٨أعاله(، الفقرة  ١٧) ١٠١٥القرار 19
المنظمات غير المتعلق بمعايير منح ACHPR/Res.33القرار   20

حقوق   ميدان  في  به  والتمتع  المراقب  مركز  الحكومية 

 . ٩٨اإلنسان والشعوب، 

غير   المنظمات  من  المراقب  مركز  اآلن  األفريقية 

الحكومية التي لم تعد تفي بالمعايير أو تخلفت عن الوفاء  

ويقال إن هذا التغيير يعتبر ضرورة لضمان   21بالتزاماتها. 

احتفاظ المنظمات غير الحكومية بمدونة أو سلوك معينة 

على الرغم من     22لضمان الحفاظ على مركز المراقب.

والتقاليد   والهوية  القيم  بشأن  قسم مكرس  يوجد  ال  ذلك، 

  23االفريقية االساسية.

ريقية اللجنة األف ١٠١٥( من القرار ٦) ٨وتقضي الفقرة 

الى وضع مبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق بتعاملها مع  

وأنظمة  لقواعد  وفقا  الخارجية،  الفاعلة  الجهات 

وتوجت   الصلة.   ذات  األفريقي  االتحاد  وممارسات 

القاعدة   بتبني  األفريقية  اللجنة  القواعد    ١١استجابة  في 

 .  وتنص القواعد على  ٢٠٢٠االجرائية المنقحة لعام 

 مدونة قواعد السلوك   ١١"القاعدة 

اللجنة، ١ باستقالل  المساس  دون   .

المبادئ   اللجنة  أعضاء  يحترم 

ومدونات السلوك المنصوص عليها  

تنظم  باعتبارها  القواعد  هذه  في 

أحكام وشروط خدمتهم، بما في ذلك 

والسرية،  بالتنحية  المتعلقة  المبادئ 

الصلة   ذات  األحكام  إلى  باإلضافة 

و اإلداري  النظام  األساسي من 

ومدونة  األفريقي  االتحاد  لموظفي 

  (.٣) ٧٢أعاله(، المادة  ١٦القواعد اإلجرائية )رقم  21
   أعاله(. ٢٠القرار المتعلق بمركز المراقب )رقم    22
ال يشار إلى مسألة القيم والهوية والتقاليد الجيدة األفريقية إال في    23

الديباجة. وهناك مشاعر مماثلة بشأن عدم وجود تفاصيل  

في   تطورات  ' MG Nyarko & AO Jegideواضحة 

عام   خالل  األفريقي  االتحاد  في  اإلنسان   ٢٠١٦حقوق 

.  ٢٩٩مجلة قانون حقوق اإلنسان األفريقية    ١٧(  ٢٠١٧)

  

https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=72
https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=72
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األفريقي  لالتحاد  السلوك  قواعد 

وسياسة التحرش التي تتبعها االتحاد  

 األفريقي.  

. في حالة حدوث تضارب، تكون ٢

المنطبقة  المحددة  للقواعد  األسبقية 

 بموجب هذه القواعد.  

لعام   اإلجرائية  القواعد  في  الحكم موجودا  هذا  يكن  ولم 

للجنة  .  ك٢٠١٠ السنوي  التقرير  ذلك في  تم تسجيل  ما 

وذكر في    24األفريقية المقدم إلى جمعية االتحاد األفريقي. 

يأخذ في   المنقحة  القواعد االجرائية  أن مشروع  التقرير 

وأن   األفريقي،  االتحاد  سلوك  قواعد  مدونة  االعتبار، 

أعضاء اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان وموظفي األمانة 

تلقوا التدريب على مدونة قواعد السلوك لالتحاد    العامة قد

 25األفريقي وتم التصديق عليها وفقا لذلك. 

.سحب مركز المراقب من تحالف المثليات االفريقيات  ٦

 كتهديد للمجال المدني 

من اللجنة األفريقية "سحب اعتماد   ١٠١٥اقتضى القرار  

منظمة تحالف المثليات األفريقيات غير الحكومية بحلول  

أجهزة   ٢٠١٨ديسمبر    ٣١ اتخذتها  سابقة  قرارات  بعد 

السياسة التابعة لالتحاد األفريقي. واستجابة لذلك، اتخذت  

اللجنة االفريقية قرارا بسحب مركز المراقب عن تحالف  

 
قرير النشاط السادس واألربعين للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  ت 24

والشعوب،  

https://www.achpr.org/public/Documen

t/file/English/46th%20Activity%20Repo

0ACHPR_%20ENG.PDFrt%2    تم االطالع عليه(

  (.٢٠٢١يونيو  ١١في 
  .٥٧أعاله( الفقرة  ٢٤)ن  ٤٦تقرير النشاط   25
البيان الختامي الصادر عن الدورة االستثنائية الرابعة والعشرين   26

للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب     

https://www.achpr.org/public/Documen

t/file/English/final_communiqu__24eos_e

ng.pdf  (. ٢٠٢١يونيو  ١١)تم االطالع عليه في

  

الرابعة المث االستثنائية  دورتها  في  األفريقيات  ليات 

ثم كتبت بعد ذلك رسالة إلى تحالف المثليات   26والعشرين،

وقد تم التعامل مع هذه   27األفريقيات بشأن قرار السحب. 

االستجابات باعتبارها تهديداً للمشاركة المدنية في اللجنة  

سب،  األفريقية.  فهي ال تقوض تفويض اللجنة األفريقية فح

المجدية   المدني  المجتمع  أيضا من مشاركة  تقلل  إنها  بل 

 والشاملة وغير التمييزية.  

وعلى هذا األساس، فإن اإلجراءات التي اتخذتها منظمات  

المقرر   اتخاذ  منذ  المدني  كانت حازمة   ١٠١٥المجتمع 

على حماية استقالل اللجنة األفريقية.  وعلى هذا النحو،  

الذ الرئيسي  الجانب  استخدام  فإن  ينبغي مالحظته هو  ي 

استراتيجية إلشراك اللجنة األفريقية في مختلف القضايا.  

غير  المنظمات  منتدى  استخدام  المثال،  سبيل  على 

الحكومية في الضغط على اللجنة األفريقية التخاذ اتجاه  

محدد، واستخدام الحلقات الدراسية وغيرها من المحافل  

وال يزال هذا   28الحرجة.   لنشر النتائج المتعلقة بالمسائل

الجانبية  لألحداث  المدني  المجتمع  استخدام  في  واضحا 

على هامش دورة اللجنة األفريقية لتعزيز الجهود الرامية  

  29إلى دعم والية اللجنة األفريقية. 

 لن ننسى  .٧

المدني   المجتمع  الحكومية ومنظمات  المنظمات غير  إن 

الوفاء   في  األفريقية  اللجنة  دعم  في  حاسماً  دوراً  تلعب 

  ١٠١٥تتبع القرار  27

-https://achprindependence.org/wp

content/uploads/2020/07/Tracking_Deci

sion_1015.pdf     يونيو   ١١)تم االطالع عليه في

٢٠٢١ .)  
التي   CSOمنتدى المنظمات غير الحكومية هو مجموعة من  28

تؤدي دورا حاسما في عمل اللجنة األفريقية من خالل عقد  
جتماعات قبل الدورات ، واعتماد مواقف ، وإبالغ جدول  ا

أعمال اللجنة األفريقية ، وحشد ودعم اللجنة األفريقية في  
،  M Milsteinممارسة واليتها. انظر 
http://nai.diva-

portal.org/smash/get/diva2:790494/FUL
LTEXT02.pdf    المجتمعات المدنية األفريقية اإلقليمية

 (.٢٠٢١يونيو  ١١يها في )تم االطالع عل
  . ٣أعاله( الفقرة  ٢٧، )رقم ١٠١٥تتبع القرار  29

https://www.achpr.org/public/Document/file/English/46th%20Activity%20Report%20ACHPR_%20ENG.PDF
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/46th%20Activity%20Report%20ACHPR_%20ENG.PDF
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/46th%20Activity%20Report%20ACHPR_%20ENG.PDF
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/final_communiqu__24eos_eng.pdf
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/final_communiqu__24eos_eng.pdf
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/final_communiqu__24eos_eng.pdf
https://achprindependence.org/wp-content/uploads/2020/07/Tracking_Decision_1015.pdf
https://achprindependence.org/wp-content/uploads/2020/07/Tracking_Decision_1015.pdf
https://achprindependence.org/wp-content/uploads/2020/07/Tracking_Decision_1015.pdf
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اإلنسان   حقوق  وحماية  تعزيز  في  المتمثل  بتفويضها 

بمركز   المنظمات  هذه  تتمتع  حيثما  وخاصة  والشعوب، 

إن قدرة المنظمات غير الحكومية على إعالم    30المراقب. 

لجنة األفريقية موقف فيه قدر من النفوذ  جدول أعمال ال

قد يترجم إلى عمل أو تقاعس قد يؤثر على استقالل اللجنة  

  31األفريقية.

المقرر   اعتماد  غير  ١٠١٥ومنذ  المنظمات  تواصل   ،

الحكومية االجتماع والمشاركة في وضع أساليب لحماية 

استقالل اللجنة األفريقية.  وكل هذه االنشطة تهدف إلى 

وال مستقال.  دعم  جهازا  باعتبارها  االفريقية  اللجنة  ية 

اللجنة   استقالل  أجل  من  التحالف  مثل  مبادرات  وتكمل 

التقاضي   32األفريقية مثل  مفيدة  مبادرات  استخدام 

على  الحكومية  غير  المنظمات  جانب  من  االستراتيجي 

  33الصعيدين الوطني واإلقليمي. 

فيما   البت  األفريقية بسلطة  اللجنة  أن  وتحتفظ  لها  ينبغي 

سلبا  يتأثر  استقاللها  إن  القول  الخطأ  ومن  فيه،  تشارك 

بسبب المنظمات غير الحكومية ومن المسلم به أن مشهد 

إلى حد كبير منذ عام   .  ٢٠١٨حقوق اإلنسان قد تطور 

ومن ثم، يجب اتباع نهج أكثر دقة يسترشد بتفاهم مشترك  

اللجنة األفريقية والدول والمنظما أن على  ت غير مفاده 

الحكومية أن تعمل بشكل تعاوني لحماية حقوق الشعوب 

 في أفريقيا.

 
)رقم     30 المراقب  بمركز  المتعلق  والميثاق    ٢٠القرار  أعاله(، 

)رقم   والمادة    ١٤األفريقي  انظر ١)  ٤٥أعاله(،  )ج(.   )

)رقم   والقاعدة    ١٦القواعد اإلجرائية  ( و  ١)  ٧٢أعاله(، 

القواعد إلى المنظمات غير الحكومية التي  (. وتشير هذه  ٢)

بشأن معايير منح   ٣٦١تتمتع بمركز المراقب إلى القرار  

  مركز المراقب واالحتفاظ به. 
 ٦٨( )هـ( و ٣) ٣٣أعاله(، القواعد  ١٦القواعد اإلجرائية )رقم  31

(١ .)   
التحالف من أجل استقالل المفوضية األفريقية            32

https://achprindependence.org/   تم(
 (.٢٠٢١يونيو  ١١االطالع عليه في 

التقاضي     33 استخدام  عن  دراسة  جوكو  أدريان  ويجري 

على   الرابطة  حقوق  وحماية  تعزيز  لدعم  االستراتيجي 

 .ماذا بعد ذلك؟  االستراتيجيات ٨

من بين االستراتيجيات األخرى التي تستطيع المنظمات 

التنفيذي  المجلس  إشراك  هي  توظيفها  الحكومية  غير 

االتحاد  أجهزة  من  وغيرها  الدائمين  الممثلين  ولجنة 

األفريقي في عملها لضمان أن يظل تعزيز حقوق اإلنسان  

المثال،  أفريقيا. على سبيل  في  األولويات  وحمايتها من 

المجلس   تشارك  أن  الحكومية  غير  للمنظمات  يمكن 

متطلبات   تلبية  في  والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي 

األفريقي  االتحاد  إلى  الحكومية  غير  المنظمات  انتساب 

األ النظام  واالجتماعية بموجب  االقتصادية  للجنة  ساسي 

المادة   المنظمات   ٦والثقافية.  وتحدد  الشروط لمشاركة 

األعضاء   الدول  تساهم  أن  تتطلب  التي  الحكومية  غير 

  في المائة من ميزانية المنظمات غير الحكومية.  ٥٠بنسبة  

األمر،  لهذا  العملي  بالتطبيق  المتعلقة  واالرتباطات 

يستند إليه األمر ذاته، والحاجة  واألساس المنطقي الذي  

اللجنة   باستقالل  المتعلق  للتهديد  عملية  حلول  إلى 

األفريقية، ينبغي أن تسترشد فيه الى جدول أعمال ما بعد 

 . 34. ١٠١٥القرار 

تتبنى   أن  الحكومية  غير  المنظمات  على  ويتعين 

استراتيجيات للتعامل مع أجهزة االتحاد األفريقي األخرى 

ثلين الدائمين والمجلس التنفيذي.  وهذا من  مثل لجنة المم

من  نهج  باستخدام  التغيير  إلحداث  فرصاً  يقدم  أن  شأنه 

أعلى إلى أسفل.  ويتطلب هذا عقد ورش عمل خاصة مع  

 A Jjukoالصعيد الوطني في أوغندا. انظر غير المنشور:  

انتصار" وراء  التقاضي  ما  استخدام  المحكمة:  ات 

المثليات   لصالح  االجتماعي  التغيير  لتحفيز  االستراتيجي 

العام في   القانون  التوجه الجنسي في  والمثليين ومزدوجي 

دكتوراه   أطروحة  منشورة،  غير  دكتوراه  رسالة  أفريقيا" 

 بشكل عام.  ٢٠١٨جامعة بريتوريا 
 ECCOSSOCالنظام األساسي   34

https://au.int/sites/default/files/newsev

-wd-ents/workingdocuments/27445

_en.pdf-cosocc_statutes_e   تم االطالع عليه في(

 (. ٦) ٦( ، المادة ٢٠٢٠يونيو  ١١

https://achprindependence.org/
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/27445-wd-ecosocc_statutes_-_en.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/27445-wd-ecosocc_statutes_-_en.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/27445-wd-ecosocc_statutes_-_en.pdf
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أجهزة االتحاد األفريقي لمشاركة ونشر مضمون وسياق  

األنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية.  والبد 

جية تتماشى مع اللجنة األفريقية فيما من استخدام استراتي

األخرى   األفريقي  االتحاد  أجهزة  بين  بالعالقة  يتصل 

 والمنظمات غير الحكومية.   

الوظيفي  االستقالل  مفهوم  فهم  على  التركيز  وينبغي 

للمقرر   رئيسية  نتيجة  يسترشد  ١٠١٥باعتباره  وهذا    .

لى  ع  ٤٥باإلطار المعياري للجنة األفريقية.  وتنص المادة  

والتفسير  والحماية  التعزيز  تفويض  على  واسع  نطاق 

الخاص باللجنة األفريقية.  وينبغي االشارة بصفة خاصة  

المادتين   و)٢)٤٥إلى  اللجنة  ٣(  يفوضان  اللذين   )

 االفريقية بما يلي: 

االنسان  ٢ حقوق  حماية  ضمان   .

التي  الشروط  ظل  في  والشعوب 

 ينص عليها هذا الميثاق.  

أحكام هذا الميثاق   . تفسير جميع٣

أو  طرف  دولة  طلب  على  بناء 

الوحدة  لمنظمة  تابعة  مؤسسة 

االفريقية أو منظمة أفريقية تعترف 

 35بها منظمة الوحدة االفريقية. 

للجنة   الحماية  تفويض  قدسية  على  الحفاظ  المهم  ومن 

األفريقية، وذلك بضمان تأكيد اتباع اإلجراءات القانونية 

 الواجبة.   

    . الخاتمة٩

الميثاق   بموجب  األفريقية  اللجنة  استقالل  تأسس  لقد 

الميثاق  وينص  والشعوب.   اإلنسان  لحقوق  األفريقي 

في   باالستقالل  األفريقية  اللجنة  تتمتع  أن  على  األفريقي 

الحكومية  غير  المنظمات  وتضطلع  تفويضها.  ممارسة 

ممارسة  في  األفريقية  اللجنة  دعم  في  رئيسي  بدور 

جراء أو تقاعس تتخذه المنظمات غير تفويضها. إن أي إ

في   األفريقية  اللجنة  استقالل  على  يؤثر  الحكومية 

 
 (.  3( و )2) 45أعاله( هو المادة  14الميثاق األفريقي )رقم  35

ممارستها لتفويضها من حيث النوعية.  وعلى هذا فالبد  

وأن تظل المنظمات غير الحكومية نشطة في التعامل مع  

اللجنة األفريقية فيما يتصل بالقرارات التي تصدرها. وقد  

ال في  التوصيات  هذه  أو تتضمن  الختامية،  مالحظات 

االتصاالت، أو البيانات التي يتم اإلدالء بها بشأن قضايا 

القرار   الحكمة أن يتجاوز السرد    ١٠١٥الساعة.  ومن 

ليشمل جوانب من شأنها أن تستبق هجمات مماثلة، ليس 

فقط اللجنة ضد األفريقية، بل أيضا بشأن تفويض هيئات  

المس في  اإلنسان  لحقوق  أخرى  وتتمثل إقليمية  تقبل. 

األفريقية   اللجنة  تأكيد  إعادة  في  األولى  الخطوة 

رئيسيين   شريكين  بوصفهما  الحكومية  غير  والمنظمات 

أفريقيا. وينبغي   اإلنسان في  مشتركين في حماية حقوق 

تابعة  محددة  أجهزة  مع  مداوالت  إجراء  ذلك  يعقب  أن 

الممثلين  ولجنة  التنفيذي  المجلس  مثل  األفريقي  لالتحاد 

 ائمين. الد

الدكتور روبرت دي نانيما محاضر في قسم العدالة 

الجنائية واإلجراءات الجنائية، كلية الحقوق، جامعة  

ويسترن كيب وعضو في لجنة الخبراء األفريقية  

 المعنية بحقوق ورفاهية الطفل. 

 

 

 


