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تهدف هذه الورقة، التي أعدها التحالف من أجل استقالل  

اللجنة األفريقية، إلى استكشاف الكيفية التي يمكن بها 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تساهم في دعم  

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )اللجنة 

 األفريقية أو "اللجنة"( في تنفيذ تفويضها. 

جل استقالل اللجنة األفريقية إلى  يسعى التحالف من ا

معالجة التخوف الحقيقي والمبرر من أن استقالل اللجنة  

األفريقية للعمل بشكل مستقل في أداء تفويضها يتعرض 

للتهديد أو التقويض.1 أصبحت اللجنة األفريقية "...  

على نحو متزايد هدفًا لرد فعل سياسي عنيف ..." 2 وال 

سيما من األجهزة السياسية لالتحاد األفريقي بما في ذلك  

لجنة الممثلين الدائمين والمجلس التنفيذي لالتحاد 

 .األفريقي.

لدى كل من المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واللجنة  

متماثلة وبالتالي فإنها تواجه صعوبات   األفريقية أهداف

متماثلة، على المستويين المحلي والقاري. ومن ثم، فإن  

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تعتبر في مكان 

مناسب لدعم عمل اللجنة األفريقية. تهدف هذه الدراسة  

إلى استكشاف كيفية مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق 

 
1https://achprindependence.org/  

جافيث بيجون 'صعود رد الفعل السياسي وصعوده: قرار المجلس   2

التنفيذي لالتحاد األفريقي بمراجعة تفويض اللجنة األفريقية  
 أغسطس( ( ٢وأساليب عملها )

-of-rise-and-rise-https://www.ejiltalk.org/the
-executive-union-african-backlash-oliticalp

الية اللجنة األفريقية  اإلنسان في حماية تفويض وو

واستقاللها. تتمثل أطروحة الدراسة في وجود فرص ال  

تقدر بثمن لتعزيز العالقات المفيدة للطرفين بين كل من  

اللجنة األفريقية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. 

سيؤدي الفشل في االستفادة من هذه العالقات إلى تفاقم  

ليص قدرتها على تنفيذ تآكل استقاللية اللجنة وبالتالي تق

تفويضها. لذلك، يجب على كل من اللجنة األفريقية  

والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان العمل على تعزيز 

 مشاركاتهم على المدى القصير والطويل.

هذه الورقة مستمدة من مصادر ثانوية ألغراض الشرح   

واالستنتاجات والتوصيات المقدمة فيها. وتعتمد الورقة  

على خلفية سياقية من مؤلف هذه الورقة الذي كان  أيًضا 

مشارًكا في بعض األحداث والقرارات الرئيسية ذات  

 الصلة بهذه الدراسة. 3

تنقسم هذه الورقة إلى هذه المقدمة باإلضافة الى أربعة  

الثاني السياق الموضوعي   أقسام أخرى. يقدم القسم

ية  والمؤسسي للعالقة المتضاربة بين اللجنة األفريق

واألجهزة السياسية الخاصة باالتحاد األفريقي. يحدد  

القسم الثالث من الورقة طبيعة المؤسسات الوطنية  

-and-mandate-the-review-to-ondecisi-councils
commission/-african-the-of-methods-orkingw 

كان لورانس موروغو ميوت عضًوا في اللجنة األفريقية من   3

إلى   2017، ونائب رئيس المفوضية من 2020إلى  2013

، والمقرر 2017إلى  2013، ورئيس لجنة منع التعذيب من 2019

الوصول إلى المعلومات في أفريقيا  الخاص المعني بحرية التعبير و

 . 2020إلى  2017من 

حماية تفويض واستقالل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب: 

 تعزيز أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
 المقدمة  ١

 

https://achprindependence.org/
https://www.ejiltalk.org/the-rise-and-rise-of-political-backlash-african-union-executive-councils-decision-to-review-the-mandate-and-working-methods-of-the-african-commission/
https://www.ejiltalk.org/the-rise-and-rise-of-political-backlash-african-union-executive-councils-decision-to-review-the-mandate-and-working-methods-of-the-african-commission/
https://www.ejiltalk.org/the-rise-and-rise-of-political-backlash-african-union-executive-councils-decision-to-review-the-mandate-and-working-methods-of-the-african-commission/
https://www.ejiltalk.org/the-rise-and-rise-of-political-backlash-african-union-executive-councils-decision-to-review-the-mandate-and-working-methods-of-the-african-commission/


 

2 

 

لحقوق اإلنسان كهيئات ذات مصداقية ويوضح العالقة  

التعاونية بين كل من المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

يقي ِّم القسم الرابع كيفية تعزيز العالقات  بينما واللجنة.

تراتيجية بين اللجنة األفريقية والمؤسسات الوطنية االس

لحقوق اإلنسان من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة لكال  

الطرفين. ويستخلص القسم الخامس من هذه الورقة  

.بعض االستنتاجات العامة  

اللجنة األفريقية  -. التقارب واالختالفات ٢

 واالتحاد األفريقي  

السياق الموضوعي والمؤسسي ١.٢  
تفويض اللجنة األفريقية يُلزمها بتعزيز حقوق اإلنسان 

من الميثاق  ١والشعوب وضمان حمايتها، وفقًا للمادة 

األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )"الميثاق األفريقي"  

أو "الميثاق"( 4 التي تُلزم الدول األطراف البالغ عددها  

دولة باالعتراف بالحقوق والواجبات والحريات  ٥٤

ص عليها في الميثاق واتخاذ التدابير الالزمة  المنصو

لتفعيلها. والتوقع التلقائي هو أن تعزيز وحماية حقوق  

اإلنسان والشعوب يفيد القارة بأكملها، بما في ذلك  

 األفراد والدول. 

يتناول الميثاق مجموعة واسعة من حقوق اإلنسان.  

ويشمل ذلك الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في  

ية واألمن الشخصي، وحرية الضمير، والحق في  الحر

التعبير وتلقي المعلومات، وحق المواطنين في المشاركة  

بحرية في حكومة بالدهم. 5 كما يشمل الميثاق الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثل الحق في العمل  

والحق في التعليم.6 والدول المصادقة ُملزمة أيًضا بتنفيذ 

 
 (OAU 1981) الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 4

<https://www.achpr.org/legalinstruments/detail؟i
d=49> 

 على التوالي.   13و 9و  8و 6المرجع السابق المواد   5
 على التوالي.  17و 15المادتان  6

ما يطلق عليه حقوق الجيل الثالث، التي تشمل الحق في  

 التنمية 7 والحق في بيئة ُمرضية. 8

تنطبق حقوق الميثاق هذه على األفراد والشعوب على   

جبات التي تنظم  حٍد سواء، وتُستكمل بمجموعة من الوا

لدولة  عالقات األفراد مع عائالتهم والمجتمع وا

 والمجتمع الدولي. 9

في وصفه المفصل لصياغة الميثاق األفريقي، يشرح 

حسن جالو بأنه كان هنالك اجماع بين واضعي الميثاق  

لتعزيز احترام حقوق إلنشاء آلية على المستوى القاري 

 اإلنسان وحمايتها 10. ثم كتب بعد ذلك في مالحظاته:

مبدأ سيادة  خلص الخبراء إلى أنه بدالً من اللجوء إلى 

الدولة المطلقة واحترام والية القضاء المحلي، فقد حان  

الوقت لتجاوز حدود هذه الوالية القضائية وجعل الدول  

األفريقية مسؤولة وعرضة للمحاسبة أمام جهاز قاري  

وفقا للطريقة التي تعامل بها رعاياها وجميع األشخاص  

اآلخرين الخاضعين لواليتها وسلطتها. وقد استندت 

قضايا الكفاح من أجل تقرير المصير وضد الفصل  

 العنصري إلى الحاجة إلى مثل هذه األلية للمساءلة. 11

من الميثاق األفريقي على ما   30لذلك، تنص المادة 

 يلي:

يتم إنشاء لجنة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ...  

داخل منظمة الوحدة األفريقية لتعزيز حقوق اإلنسان 

ا.حمايتها في أفريقيوالشعوب وضمان    

تنفيذ تفويض اللجنة األفريقية الذي يقضي بتعزيز  

وحماية حقوق اإلنسان من خالل مراقبة تنفيذ الميثاق  

 . 22المادة المرجع السابق  7
 24المرجع السابق المادة  8
 . 29-27المواد السابقة  9

حسن ب جالو قانون ميثاق )بانجول( األفريقي لحقوق اإلنسان   10

 ( الفصل األول. 2007( )ترافورد للنشر 2002-1988والشعوب )
 المرجع نفسه.  11
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يتضمن ممارسة التفسير المستقل للحقوق المكفولة في  

الميثاق وكذلك يتطلب من الدولة احترام التزاماتها12.  

ة لالتحاد ومع ذلك، فقد أرسلت قرارات األجهزة السياسي

األفريقي على مر الزمان إشارات متناقضة تتراوح ما  

بين تأكيد ونفي، فمن ناحية، شجعت اللجنة على تنفيذ 

تفويضها ولكنها في الوقت نفسه عملت على تحييد 

قدرتها على أداء تفويضها بفعالية ومصداقية. كما  

سيعرض في هذه الورقة، لقد تم استغالل اإلطار 

ي لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها  الموضوعي والمؤسس

في دعم أو تقويض استقالل اللجنة األفريقية. وقد قسمت 

اللجنة األفريقية العناصر ذات األهمية الشديدة لضمان  

استقاللها الى ثالثة عناصر أو عناوين: القدرة على تنفيذ 

التفويض؛ توفير ظروف العمل المناسبة )من متطلبات  

بشرية وتقنية ومالية(؛ والعالقات المؤسسية.13 فمن  

الناحية النظرية، يُفهم االستقالل على أنه يحمل 

عنصرين هما: االستقالل الموضوعي واالستقالل 

الوظيفي، على الرغم من أن االثنين قد ال يستبعد  

 أحدهما االخر. 14

ويرد االستقالل الموضوعي بصورة رسمية في وثيقة 

المؤسسة ووظائفها. قانونية توضح بالتفصيل تفويض 

هذه حتمية االستقالل من خالل االستقالل  بمعنى آخر،

الذاتي القانوني.15 وفي حالة اللجنة األفريقية، يوفر 

الميثاق، باعتباره األداة القانونية التأسيسية للجنة،  

نصوًصا قانونية واضحة تحدد استقالليتها، تفويضها 

ظائف من الميثاق و ٤٥وصالحياتها. حددت المادة 

 
جافيث بيجون "نشر التوتر، بناء الثقة: مقترحات بشأن المبادئ   12

المطبقة أثناء النظر في تقارير األنشطة الصادرة عن  التوجيهية
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب”، ملخصات السياسات  

٢٠١٨ . 
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب "المقترحات المتعلقة   13

بإصالح مؤسسات االتحاد األفريقي" ، التقديمات المعدلة إلى وحدة  
األفريقي ، الدورة االستثنائية الخامسة  إصالح مؤسسات االتحاد  

)في ملف لدى   2019مارس  5 -فبراير  19والعشرون ، 

 المؤلف(. 
انظر المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية )مبادئ   14

باريس( )الجمعية العامة لألمم المتحدة  

اللجنة من تعزيز وحماية وتفسير للحقوق وهذه الوظائف  

ال يجوز تغييرها دون تعديل الميثاق األفريقي. الجانب 

األخر من جوانب االستقالل الموضوعي للجنة هو  

بمعنى أن  –حتمية االستقالل فيما يتعلق بالتعيينات 

يكون تعيين أعضاء اللجنة مرتكًزا على نظام أساسي  

وجيهات واضحة فيما يتعلق بالتوظيف،  يحتوي على ت

 الكفاءات، الشروط السلوك وما إلى ذلك. 

أما االستقالل الوظيفي فهو يستمد من الوظائف الفعلية  

في الممارسة العملية على أداء هذه   للجنة وقدرتها

.  الوظائف بشكل مستقل من أجل التنفيذ الفعال لتفويضها

الستقالل ضرورة حتمية لالستقالل من خالل ا وهذه

الذاتي التشغيلي.16  بمعنى أن تتمكن اللجنة األفريقية  

من تنفيذ تفويضها دون تدخل خارجي أو سيطرة أو  

تأثير أو عرقلة من األجهزة السياسية لالتحاد األفريقي  

والدول أو األفراد والمنظمات غير الحكومية وشركاء 

التنمية. تتمثل ضرورة االستقالل في تكوين اللجنة  

وتعدديتها، 17 وهذا يتطلب أن تصبح عضوية اللجنة  

ممثلة للقوى المدنية العاملة في مجال حماية وتعزيز 

حقوق االنسان على مستوى القارة األفريقية الموجودة 

في القارة األفريقية. وأخيرا، تتطلب القدرة المؤسسية  

والتنظيمية أن يتوفرا للجنة األفريقية الموارد البشرية،  

الية لتنفيذ تفويضها بشكل فعال. التقنية والم  

إن الميثاق األفريقي قد شرع بالفعل هذه الضروريات او  

الحتميات في بعض األحيان اما حرفيا أو جوهريا. 

والجدير بالذكر أن أعضاء اللجنة يجب أن يكونوا من 

1993)<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInt
erest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx#:~:t
ext=1.,and%20its%20sphere%20of%20competenc

e.> 
 المرجع السابق.  15

 المرجع السابق.  16

 المرجع السابق.  17
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"... الشخصيات األفريقية ذات السمعة الرفيعة،  

وحيادهم والمعروفين بأخالقهم الرفيعة ونزاهتهم 

وكفاءتهم في مسائل حقوق اإلنسان والشعوب ..." 18  

وهم يخدمون في اللجنة بناء على صفتهم الشخصية. 19 

كما تنتخب اللجنة رئيسها ونائب الرئيس.20 والجدير  

 باألهمية، أن اللجنة هي من يضع قواعد إجراءاتها21. 

الميثاق األفريقي ينص أيضا على أنه  وكذلك فإن  

لرئيس االتحاد األفريقي حضور اجتماعات اللجنة  يجوز 

والتحدث فيها، ولكنه ال يجوز له المشاركة في  

المداوالت بين األعضاء كما ال يحق له التصويت على  

 القرارات الخاصة باللجنة. 22

كما أن أحكام الميثاق األخرى، التي يُفهم تطبيقها السليم 

نفيذ الفعال على أنه إنشاء لضوابط تنظيمية مناسبة للت

لتفويض اللجنة، اال ان تطبيقها السيئ قد وفر أيًضا لعدد  

من الفاعلين الرئيسيين فرًصا لتقويض فعالية اللجنة.  

وهذا هو الحال بشكل خاص فيما يتعلق بالمسائل 

اإلدارية وكذلك في التنفيذ الموضوعي لعمل اللجنة من  

بالذكر  قبل األجهزة السياسية لالتحاد األفريقي. والجدير 

أن رئيس االتحاد األفريقي يعين األمين العام للجنة،  

ويوفر "... الموظفين والخدمات الالزمة للتنفيذ الفعال 

لواجبات وأعمال اللجنة...”، بينما يتحمل االتحاد 

األفريقي تكلفة منصرفات وخدمات اللجنة. 23 وتدرج 

مكافآت وبدالت أعضاء اللجنة في ميزانية االتحاد 

األفريقي.24 أخيًرا، يتطلب الميثاق من اللجنة أن تقدم  

 
 ( من الميثاق األفريقي. 1) 31المادة  18
 (. 2) 31المرجع السابق المادة  19
 (. 1) 42المرجع السابق المادة  20
 (. 2) 42المرجع السابق المادة  21
 (. 5) 42المرجع السابق المادة  22
 . 41المرجع السابق المادة  23
 . 44المرجع السابق المادة  24
 . 54المرجع نفسه، المادة   25
 (. 3) 59المرجع السابق المادة  26
 (AU 2000القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ) 27

<https://au.int/sites/default/files/pages/34873-
file-constitutiveact_en.pdf> 

في كل دورة اعتيادية لجمعية االتحاد األفريقي تقريًرا 

عن أنشطتها،25 وتنشره اللجنة"... بعد أن ينظر فيه 

 أعضاء مؤتمر رؤساء الدول والحكومات. 26

العامل الموضوعي األخر والمنفصل ولكنه ذو صلة  

قية وهو القانون لتأثيره على تفويض اللجنة األفري

التأسيسي لالتحاد األفريقي.27 حيث تشمل أهداف  

يز وحماية االتحاد األفريقي وفقًا للقانون التأسيسي تعز

حقوق اإلنسان والشعوب وفقًا للميثاق األفريقي وغيره  

من اتفاقيات حقوق اإلنسان ذات الصلة. 28 ويكون 

لالتحاد األفريقي الحق في التدخل في أي دولة عضوة 

ذا ما تعلق األمر بالحاالت الجسيمة لجرائم الحرب  إ

واإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية.29 كما أن  

االتحاد األفريقي مدعوم بمبدأ احترام المبادئ  

الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون والحكم  

 الرشيد. 30 

وقد نشأ خالف حول وضع اللجنة نظرا ألن القانون 

تحاد األفريقي لم يدرج اللجنة األفريقية التأسيسي لال

على وجه التحديد كأحد أجهزته. 31 ولقد نجحت اللجنة  

أيًضا جهاز تابع  األفريقية بمرور الوقت في إثبات أنها

لالتحاد األفريقي، وبالتالي ينبغي لها أن تتمتع بقدر أكبر 

من االستقاللية في تعيين موظفيها على سبيل المثال 

وإدارتها.32 على الرغم من أن المجلس  التنفيذي 

لالتحاد قد قرر بالفعل أن لجنة االتحاد األفريقي ولجنة 

الممثلين الدائمين يجب أن تنظم اللجنة كجهاز مستقل من 

 )ح(.  3المرجع نفسه المادة  28
 )ح(.  4المرجع نفسه المادة  29
 )م(.  4المرجع السابق المادة  30
 . 5المرجع السابق المادة  31
وبالمقارنة، تتضمن المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب   32

صريحة تخولها تعيين أمين سجلها وموظفين آخرين وفقًا   أحكاًما
من بروتوكول الميثاق األفريقي   24المادة  -لنظامها الداخلي 

لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة األفريقية لحقوق  

 (OAU 1998اإلنسان والشعوب )
<https://au.int/en/treaties/protocol-african-

charter-human-and-peoples-rights-establishment-
african-court-human-and> 
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أجهزة االتحاد األفريقي،33 إال أن تنفيذ هذا القرار قد  

واجه العديد من الصعوبات واستمرت اللجنة في  

عن ذلك مما قوض من فعالية  مواجهة المساوئ الناتجة 

 اللجنة. 34

ومن المتوقع أن مجمل أحكام الميثاق والقانون التأسيسي  

تدعم تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في القارة وأن  

المؤسستين المتنافستين الرئيسيتين، اللجنة األفريقية  

واألجهزة السياسية التابعة لالتحاد األفريقي، لن  

هما البعض. ترتبط  يتعارضا تعارضا تاما مع بعض

اللجنة األفريقية ارتباًطا وثيقًا باألجهزة السياسية لالتحاد 

األفريقي من نواحٍ متعددة،35 والعالقات السامة في هذه  

الحالة ستعطل بالفعل جدول أعمال حقوق اإلنسان 

الشاملة المنصوص عليها في السياسات الرئيسية لالتحاد 

التي تشمل تطلعاتها أن  2063األفريقي مثل أجندة 

 
قرار بشأن تقرير النشاط السابع والثالثين للجنة األفريقية لحقوق   33

، قرارات   EX.CL/887 (XXVI)اإلنسان والشعوب، الوثيقة 

وتوصيات الدورة العادية السادسة والعشرين للمجلس التنفيذي  

إثيوبيا( (   ، أديس أبابا ،  2015يناير  23-27)

EX.CL/Dec.851-872 (XXVI) 
<https://au.int/en/decisions-5> 

لحقوق   األفريقية  للجنة  الرابع واألربعين  النشاط  تقرير  قرار بشأن 

، قرارات الدورة  EX.CL/1089 (XXIII)اإلنسان والشعوب، الوثيقة 

( التنفيذي  للمجلس  والثالثين  الثالثة  ،  2018يونيو    29-28العادية 

موريتانيا(    EX. CL / Dec.1008-1030 (XXXIII)نواكشوط، 
<https://au.int/en/decisions/decisions-thrity-third-

ordinary-session-executive-council> 

للجنة األفريقية لحقوق   قرار بشأن تقرير النشاط السابع واألربعين
، قرارات  Doc. EX.CL/1205 (XXVI)اإلنسان والشعوب، 

  07 - 06الدورة العادية السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي )
، أديس أبابا ، إثيوبيا(2020فبراير   ) 

<https://au.int/en/decisions/decisions-thirty-sixth-
ordinary-session-executive-council> 

 
وفي اآلونة األخيرة، وجدت اللجنة أنه من الضروري توضيح  34

. وتنص  2010وضعها عندما قامت بمراجعة نظامها الداخلي لعام 

الجديدة الخاصة بها على أن اللجنة هي "... هيئة مستقلة   3القاعدة 

تحاد  ( وأنه جهاز من أجهزة اال1للمعاهدة ..." )القاعدة الفرعية  

(. الالئحة الداخلية للجنة األفريقية  2األفريقي )القاعدة الفرعية 

 (ACHPR 2020) 2020لحقوق اإلنسان والشعوب  
<https://www.achpr.org/legalinstruments/detail؟i

d=72> 

تصبح أفريقيا مكانا للحكم الرشيد والديمقراطية، ويتم 

 فيها احترام حقوق اإلنسان والعدالة وسيادة القانون. 36 

وبالرغم من ذلك، استمرت اللجنة في مواجهة العديد من  

الصعوبات أثناء تنفيذ تفويضها. كما ستوضح الدراسة  

في القسم الفرعي التالي، يتطلب االستقالل الوظيفي 

مستوى عاٍل من الرغبة السياسية لتهيئة البيئة المحفزة 

المناسبة لهيئات حقوق اإلنسان لتنفيذ تفويضها  

 بفعالية.37 وتمت مالحظة االتي:

كثيرا ما تؤدي الحوارات بين اللجنة   -

والمجلس التنفيذي إلى تآكل وأنحسا الضمانات 

المنصوص عليها في الميثاق األفريقي والممارسات  

المعمول بها داخل القارة وخارجها. يحدث هذا بشكل 

رئيسي بسبب االستخدام المفرط والمتكرر للمجلس 

ل المثال،  التنفيذي لسلطته التقديرية التي تظهر على سبي

على سبيل المثال ، اعتمد مؤتمر االتحاد األفريقي على األقل   35

البداية من قبل اللجنة  صكين لحقوق اإلنسان تم اعتمادهما في 
األفريقية بعد إعداد فريق العمل المعني بكبار السن واألشخاص  

ذوي اإلعاقة في أفريقيا ؛ ويكلف المجلس التنفيذي اللجنة األفريقية  
بانتظام باالضطالع بمهام الحماية ، كما ستظهر الورقة ، في دول  

 مثل بوروندي. 

نسان والشعوب بشأن  انظر بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإل 
 (AU 2016حقوق كبار السن في أفريقيا )

<https://au.int/sites/default/files/pages/32900-
file-

protocol_on_the_rights_of_older_persons_e.pdf>  

انظر أيًضا بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
االتحاد األفريقي  بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في إفريقيا )

2018) <https://au.int/en/treaties/protocol-african-
charter-human-and-peoples-rights-rights-persons-

disabilities-africa>   
 (AU: أفريقيا التي نريدها )2063من أجندة  3الطموح  36

<https://au.int/en/agenda2063/overview> 

حول حالة   NANHRIاإلنمائي و  دراسة برنامج األمم المتحدة 

(  2016المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في إفريقيا )

 <www.undp.org ›dam› rba ›docs› Reports ›St ...> 
حول حالة   NANHRIدراسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و  37

(  2016المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في إفريقيا )

 <www.undp.org ›dam› rba ›docs› Reports ›St ...> 

about:blank
about:blank
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من خالل قراراته التي تطلب تعديل تقارير وتوصيات 

اللجنة، ورفض اإلذن بنشر تقارير األنشطة والسماح 

بالرقابة على قرارات اللجنة عبر الدول من قبل أن يتم  

 إدراجها في تقارير اللجنة. 38

تنفيذ التفويض وما ينتج عنه من نزاع  ٢.٢  
  

لعالقات رأسيا وافقيا يجب على اللجنة األفريقية إدارة ا

الدول وفقًا للميثاق، وقد أصبح  عند مطالبتها بمساءلة 

تنفيذ تفويضها بمرور الوقت مرهقًا بشكل مضاعف.  

فعموديًا، دأبت الدول على اللجوء الى سيادتها من أجل  

رفض مطالب اللجنة بالمساءلة، بينما طالب األفراد  

نفذ اللجنة  والشعوب بألحاح في جميع أنحاء القارة بأن ت

تفويضها المتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها. وفي 

الوقت نفسه، أدت العالقات األفقية التي ذكرناها ما بين 

كل من اللجنة األفريقية واألجهزة القارية األخرى التي  

تعتبر نظير لها، وبالتحديد األجهزة السياسية لالتحاد  

 األفريقي، إلى تعقيد تنفيذ التفويض الخاص باللجنة. 39

وقد أتخذ بعض أعضاء األجهزة السياسية لالتحاد  

األفريقي موقفا دفاعيًا بشكل مفرط من اللجنة، وفضلوا  

ادخال اللجنة في األمور الغير مهمة أو الفنية عوضا  

عن معالجة جوهر انتهاكات حقوق اإلنسان التي تثار 

بواسطة اللجنة. فأصبح بعض األعضاء يختارون وقفون  

بير على المسائل الجانبية مع مواصلة عدم  بشكل ك

االستجابة إلى حد كبير لمشاكل حقوق اإلنسان 

 الجوهرية التي يشار اليها بواسطة اللجنة. 

 
تيالهون أدامو زيودي "نحو نظام أفريقي فعال لحقوق اإلنسان:   38

طبيعة وانعكاسات العالقة بين أجهزة سياسة االتحاد األفريقي  
وهيئات حقوق اإلنسان" في مايكل أداني ومايكل جيان ناركو  

وإلسابي بوشوف )محرران( الحوكمة وحقوق اإلنسان والتحول  

 2020ي إفريقيا )شام ، بالجريف ماكميالن السياسي ف
 انظر المرجع نفسه بشكل عام.  39
تقرير النشاط الثاني واألربعون للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان   40

(، المقدم إلى أجهزة سياسة االتحاد  2017مايو   -والشعوب )يناير 

وتقدم استجابة لجنة الممثلين الدائمين للتقرير الثاني 

واألربعين لنشاطات اللجنة األفريقية توضيًحا لهذا 

الوضع. 40 وبعد أن سلط التقرير الضوء على التطورات 

اإليجابية في ممارسة حقوق اإلنسان في القارة، 41 قدم  

 تقرير نشاط اللجنة عدة مخاوف مثل:

 ١.الصراع والنزوح الداخلي لألشخاص ؛

 ٢.الجوع وانعدام األمن الغذائي؛ 

 ٣.وفيات المهاجرين األفارقة بمن فيهم األطفال؛

.الهجمات بدافع كراهية األجانب على الرعايا  ٤

ب؛ األجان  

. عمليات الترحيل القسري للسكان األصليين لصالح  ٥ 

 مشاريع التنمية؛

أعمال العنف والتمييز والوصم واالستبعاد االجتماعي  ؛

 ٦.الموجهة ضد األشخاص المصابين بالمهق

اعتقال ومضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق .٧ .

 اإلنسان. و

أعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة  .42

 ٨.لألشخاص وكرامتهم

يمكن القول إن ردود أعضاء لجنة الممثلين الدائمين 

على تقرير النشاط كانت مخادعة وغير صادقة تماًما. 

  حيث احتج األعضاء على االتي: 

من الميثاق   54األفريقي وفقًا للمادة 

https://www.achpr.org/activityreports/vie>األفريقي
wall?id=41> 

 . 42المرجع نفسه، الفقرة.  41

 . 43المرجع نفسه، الفقرة  42
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على صحة المعلومات  .١ ؛  

طالبوا بوضع معايير اعتماد مقيدة العتماد المنظمات  

 ٢.غير الحكومية؛

 وطالبوا بعدم اعتماد تقرير النشاط؛ .٣

 . تم طلب حذف معلومات معينة من التقرير؛٤

تم االحتجاج بأن التقرير ذكر ان انتهاكات معينة . ٥

كانت قد وقعت في ظل فترة التقرير السابق للجنة مما  

 يجعلها غير قابلة ألن تشمل في التقرير الحالي؛ و 

طالب أعضاء لجنة الممثلين الدائمين بمصادر  .43

 ٦.معلومات معينة 

مع مرور الوقت، أصبح اعتماد تقارير أنشطة اللجنة  

إلى األجهزة السياسية أمًرا محفوفًا بالجدل. ففي وقت  

مبكر، كانت األجهزة السياسية آنذاك مدركة تماًما 

للطبيعة المستقلة للجنة. فعلى سبيل المثال، في عام  

فريقي اللجنة  ، شجع المجلس التنفيذي لالتحاد األ٢٠١٣

بدبلوماسية بارعة "... على احترام إجراءاتها عندما  

تنظر في التقارير المقدمة إليها، وأن تشاور الدول  

األعضاء المعنية، حسب مقتضى الحال قبل إصدار  

قراراتها".44 أما بعد ذلك، فقد أصبحت لهجة األجهزة 

 
تجميع القضايا التي أثارتها لجنة الممثلين الدائمين أثناء النظر   43

في تقرير النشاط الثاني واألربعين للجنة األفريقية )في ملف لدى  
 المؤلف(. 

قرار بشأن تقارير األنشطة المجمعة الثانية والثالثين والثالثة   44

،  11والثالثين للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، الفقرة. 

،    2013يناير  25-21قرارات الدورة العادية الثانية والعشرين )

 EX.CL/Dec.726-766 (XXII)أديس أبابا ، إثيوبيا( 
<https://au.int/en/decisions-13> 

 
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط السابع والثالثين للجنة األفريقية   45

 لحقوق اإلنسان والشعوب. 
قرار بشأن تقرير النشاط الثامن والثالثين للجنة األفريقية لحقوق   46

،    7، الفقرة.  EX.CL/921 (XXVII)اإلنسان والشعوب ، الوثيقة 
رين للمجلس  قرارات وتوصيات الدورة العادية السابعة والعش

الورقة، أكثر عدائية   السياسية، في نظر مؤلف هذه

دية السادسة  ال في دورته العاراًء. فمثوحتى ازد

، دعا المجلس التنفيذي  ٢٠١٥والعشرين، في يناير 

اللجنة: "... لتزويد الدول األعضاء المعنية بفقرات  

معينة في تقريرها والبالغات الواردة فيه بالتعديالت 

التي يعتبرها المجلس ضرورية ومبررة".45 وفي دورته  

، أصبحت ٢٠١٥ي يونيو العادية السابعة والعشرين، ف

األمور أكثر تعقيًدا. حيث طلب المجلس التنفيذي من 

مراعاة القيم األفريقية األساسية، والهوية والتقاليد   اللجنة

الحميدة، باإلضافة الى سحب صفة المراقب الممنوحة 

لكل المنظمات غير الحكومية التي قد تحاول فرض قيم  

الصدد، طلب من  تتعارض مع القيم األفريقية؛ وفي هذا 

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب مراجعة 

معاييرها التي تمنح بموجبها صفة مراقب للمنظمات 

غير الحكومية، وسحب صفة المراقب الممنوحة 

للمنظمة المسماة تحالف المثليات األفريقيات تماشيا مع  

 القيم األفريقية.46 

غير  رفضت اللجنة طلب سحب صفة مراقب المنظمات

الى    ٢٠١٥الحكومية من تحالف المثليات األفريقيات من 

٢٠١٨  

 بناء على أسس فنية؛ 47 ولكن بحلول الدورة العادية  

الثانية والثالثين للمجلس، تجسد عدم رضاه عن اللجنة  

، جوهانسبرغ ، جنوب إفريقيا(   2015يونيو   12-7التنفيذي )

 EX.CL/Dec.873-897 (XXVII)الوثيقة. 
<https://au.int/en/decisions-0 

وأبلغت األجهزة السياسية منفردة بأن األمر يخضع للمساءلة ألن   47

منظمتين غير حكوميتين قد تقدمتا بطلب فتوى بشأن المسألة  
لى المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.  المعروضة ع

ولسوء الحظ ، رفضت المحكمة إصدار رأي بدعوى عدم  
االختصاص على ما يبدو ، ولكن ربما يكون ذلك في رأي صاحبة  

البالغ ألن المحكمة لم تكن ترغب في التورط في حقل األلغام  
ليات.  السياسي المتمثل في إبداء رأي بشأن منظمة تغطي مسألة المث

انظر المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، طلب رأي  
استشاري من قبل مركز حقوق اإلنسان وائتالف السحاقيات  

  2017سبتمبر  28، رأي استشاري ،  2015  002األفارقة ، رقم 

 <http://www.african-court.org/en/ images / 
Cases / Judgment / 002-2015-African ٪20Lesbians-

٪ 20Advisory ٪20Opinion-28 ٪ 20September  ٪

202017.pdf> 
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في صورة قرار مفاده أن اللجنة ولجنة الممثلين الدائمين  

اوف  ينبغي أن تعقد اجتماعا مشترًكا لحل مختلف المخ

والتحفظات التي تم اإلعراب عنها بشأن العالقة بين 

اللجنة األفريقية واألجهزة السياسية والدول األعضاء. 48 

وأخيًرا، عندما أصدرت األجهزة السياسية الموعد  

النهائي الذي يجب أن يتم بموجبه االجتماع في موعد 

، استسلمت اللجنة األفريقية  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١أقصاه 

تعرضت لها وقامت بسحب صفة  للضغوط التي

المراقب من منظمة تحالف المثليات األفريقيات غير  

الحكومية وتم ذلك بالتحديد في الوقت المزمع لقيام دورة 

المجلس التنفيذي العادية الرابعة والثالثين بهدف احاطة 

المجلس علما بسحب صفة المراقب من تحالف المثليات 

ذي اللجنة'... بوقف أي  األفريقيات وطالب المجلس التنفي 

 تعاون مع هذه المنظمة.49

وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه بالرغم من سحب اللجنة  

صفة المراقب من تحالف المثليات األفريقيات، فقد أشار 

تقرير نشاطات اللجنة الثالث واألربعين لألجهزة  

 السياسية إلى ما يلي: 

ذ على  أن القرار المتعلق بمنح صفة المراقب قد اتُخ - ١

 .النحو المتوافق مع إجراءات ومعايير اللجنة األفريقية

أن اللجنة مكلفة بتنفيذ الميثاق األفريقي الذي بموجبه   -٢

يحق لكل فرد التمتع بالحقوق والخضوع للواجبات 

 
قرار بشأن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، الوثيقة.   48

EX.CL/1058 (XXII) .قرارات الدورة العادية الثانية    4 ، الفقرة ،

أديس أبابا ،   2018يناير   26-25والثالثين للمجلس التنفيذي )

 EX.CL/ Dec.986-1007 (XXXII)إثيوبيا( 
-thirty-https://au.int/en/decisions/decisions<
>council-executive-session-ordinary-econds 
ن تقرير النشاط الخامس واألربعين للجنة األفريقية  قرار بشأ 49

،   2، الفقرة.   EX.CL/1127 (XXXIV)لحقوق اإلنسان والشعوب. 
  08-07قرارات الدورة العادية الرابعة والثالثين للمجلس التنفيذي )

 فبراير(. 

-EX.CL/Dec.1031، أديس أبابا ، إثيوبيا(  ٢٠١٩
1056(XXXIV) 

المنصوص عليها في الميثاق، وأن على اللجنة واجب  

حماية هذه الحقوق بما يتماشى مع التفويض الموكل 

من الميثاق، أي دون أي تمييز  ٤٥إليها بموجب المادة 

 .بسبب الوضع أو الظروف األخرى

أنه أثناء تنفيذ هذا التفويض، ظلت اللجنة على دراية   .٣

بضرورة عدم التعدي على مسائل السياسة الداخلية التي  

 .تقع خارج نطاق اختصاصها

ية" أن اللجنة ستواصل التدقيق في فكرة "القيم األفريق .٤

عن كثب في إطار عملها لتفسير نصوص الميثاق 

 .50األفريقي

وبناء على هذه الخلفية، قام المجلس التنفيذي في دورته  

العادية الثالثة والثالثين التي انعقدت في نواكشوط، 

، "... بأن  ١٠١٥موريتانيا، بالتأكيد في قراره رقم 

نسان االستقالل الذي تتمتع به اللجنة األفريقية لحقوق اإل

والشعوب هو استقالل ذو طبيعة وظيفية وليس استقالاًل  

جوهريا عن نفس األجهزة التي كونت اللجنة.51 ووفقا 

لما أوضحته هذه الورقة، فأن اللجنة األفريقية تتمتع في 

الواقع باستقالل جوهري )قانوني( ال يمكن للمجلس أن  

يعزله ما لم يحرض الدول على تعديل الميثاق  

األفريقي.52 وتتمتع اللجنة أيًضا باالستقالل الوظيفي  

الذي يمكن للمجلس إذا رغب، أن يسعى إلى تقويضه  

<https://au.int/en/decisions/decisions-thirty-
fourth-ordinary-session-executive-council> 

تقرير النشاط الثالث واألربعين للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان   50

( ، المقدم إلى أجهزة سياسة  2018نوفمبر  -والشعوب )يونيو 

 من الميثاق األفريقي.  54االتحاد األفريقي وفقًا للمادة  

قرير الخلوة المشتركة للجنة الممثلين  بشأن ت  1015القرار  51

والمفوضية األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب   (PRCالدائمين )

(ACHPR) Doc.EX.CL/1089 (XXIII)  .5الفقرة  
 <https://au.int/sites/default/files/decisions/34655

-ex_cl_dec_1008_-1030_xxxiii_e.pdf> 

انظر المرجع نفسه الفقرة.  7 حيث حث المجلس الدول على   52
"إجراء مراجعة تحليلية للوالية التفسيرية للجنة األفريقية لحقوق  

about:blank
about:blank


 

9 

 

من خالل إظهار سوء النية السياسية. والمفارقة هنا هي  

أن المجلس التنفيذي قد اقر فعال باستقالل اللجنة  

الوظيفي ولكنه مع ذلك شرع في تقويض كل من 

نة من خالل  االستقالل الموضوعي والوظيفي للج

القرارات والطلبات التي اتخذها. على سبيل المثال، 

عن قلقه بشأن ميل اللجنة للعمل   ١٠١٥أعرب القرار 

كهيئة استئناف "... مما يشكل تقويض لألنظمة القانونية  

الوطنية." 53 وفي الواقع، كانت اللجنة قد أوضحت  

بالفعل للجنة الممثلين الدائمين54 بأنها تنفذ تفويضها  

الحماية وفقًا للميثاق األفريقي الذي يحدد إجراءات  ب

التواصل ما بين الدول واألفراد، ويشمل ذلك تحديد 

معايير قبول االتصاالت التي تتلقاها اللجنة. وقد  

أوضحت اللجنة بأنها ال تعمل كهيئة استئناف لنقض  

قرارات المحاكم الوطنية، ولكنها تحدد ما إذا كانت  

 الدول األطراف ملتزمة بالميثاق األفريقي.55 

أيًضا إلى التدخل في استقاللية   ١٠١٥سعى القرار 

اللجنة من خالل مطالبتهم بتقديم المعايير المنقحة  

 
اإلنسان والشعوب في ضوء والية مماثلة تمارسها المحكمة  

 األفريقية واحتمال تضارب االجتهاد القضائي". 
 . 5الفقرة.  1015قرار  53

األفريقية لحقوق  "ورقة فنية داخلية للخلوة المشتركة بين اللجنة  54

اإلنسان والشعوب ولجنة الممثلين الدائمين لالتحاد األفريقي"، يونيو  

 ( )في ملف لدى المؤلف(. 2018
اتحاد  375/09االتصال   55 )يمثلها  إشاريا  نجيري  بريسيال   :

المحاميات ، كينيا والمركز الدولي لحماية حقوق اإلنسان( ضد كينيا  

(ACHPR 2011)   .36الفقرة  
 <https://www.achpr.org/sessions/descions؟id=236
> 

 
 . 8الفقرة.  1015قرار  56
للجنة األفريقية    33و  32قرار أعلى بشأن التقريرين المجمعين   57

 لحقوق اإلنسان والشعوب. 

قرار بشأن تقرير النشاط الخامس والثالثين للجنة األفريقية لحقوق  

ات  ، قرار Doc. EX.CL/824 (XXIV)اإلنسان والشعوب ، 

-21وتوصيات الدورة العادية الرابعة والعشرين للمجلس التنفيذي )

 EX.CL/Dec.783-812، أديس أبابا ، إثيوبيا(  2014يناير  28
(XXIV) EX.CL/Recom (XXIV) 

<https://au.int/en/decisions-10> 

نظمات غير المتعلقة بمنح وسحب صفة المراقب للم

الحكومية إلى أجهزة وضع السياسات في االتحاد 

بالفعل في األفريقي للنظر فيها واعتمادها، وكما نوقش 

الورقة، لسحب اعتماد منظمة تحالف المثليات 

  ٣١االفريقيات من صفتها كمراقب في موعد أقصاه 

 ديسمبر من العام ٢٠١٨. 56

ولكن مع ذلك، يجب التأكيد على أن المجلس التنفيذي قد  

ل عمل اللجنة.  عمل أيًضا على مدى السنين على تسهي

زاماتها بموجب  من خالل التدخل لمطالبة الدول بتنفيذ الت

الميثاق، ومن حيث تداول المجلس المستمر لتحسين 

ظروف عمل اللجنة. فعلى سبيل المثال، أصدر المجلس  

قرارا يؤكد بأنه يجب على االتحاد األفريقي ضمان  

التمويل الكافي للجنة، 57 وزيادة مخصصات الميزانية  

الموجهة للجنة وذلك لمنع اعتمادها على أموال الشركاء  

اإلقليمين أو غيرهم في أداء وظائفها.58 وأوصى 

المجلس بأن تقوم لجنة االتحاد األفريقي باإلسراع في 

تعيين موظفي اللجنة،59 وأن يقدم االتحاد اإلفريقي أيًضا 

قرار بشأن أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  

(ACHPR) Doc. EX.CL/998 (XXX)   قرارات وتوصيات ،

  2017يناير  27-25الدورة العادية الثالثين للمجلس التنفيذي )

 :EX.CL/Dec.939-964 (XXX) <httpsأديس أبابا ، إثيوبيا( 
// au .int / ar / plans /res-and-الدورة الثالثون-توصية-

 المجلس التنفيذي<-لدورة العاديةا

واألربعين للجنة األفريقية   قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الرابع
 لحقوق اإلنسان والشعوب. 

قرار بشأن تقرير النشاط السادس والثالثين للجنة األفريقية   58

، قرارات   EX.CL/856 (XXV)لحقوق اإلنسان والشعوب ، الوثيقة 

يونيو   24-20الدورة العادية الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذي )

 EX CL / Dec.813-850ية( ، ماالبو ، غينيا االستوائ   2014
(XXV) <https://au.int/en/decisions-9> 

قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الثامن والثالثين للجنة األفريقية  
 لحقوق اإلنسان والشعوب. 

قرار بشأن تقرير النشاط الرابع والثالثين للجنة األفريقية لحقوق   59

، قرارات الدورة   Doc. EX.CL/796 (XXIII)اإلنسان والشعوب ، 

مايو ، أديس   23-19العادية الثالثة والعشرين للمجلس التنفيذي )

 EX.CL/Dec.767- 782 (XXIII) (أبابا ، إثيوبيا
<https://au.int / ar /res-12> 

قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الخامس والثالثين للجنة األفريقية  

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
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مكافآت وبدالت مناسبة لمسؤولي اللجنة، 60 باإلضافة  

لمنحهم تأمين صحي، 61 باإلضافة لتوحيد مكافآت  

المسؤولين المنتخبين باللجنة.62 كما قدم المجلس قراراً  

بأن تبني غامبيا مقًرا دائًما للجنة. 63 لكن قرارات  

ا وال المجلس التنفيذي السابقة الذكر لم ينُفذ العديد منه

 بشكل جزئًي حتى.

 
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط السادس والثالثين للجنة األفريقية  

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط السابع والثالثين للجنة األفريقية  

عوبلحقوق اإلنسان والش . 
قرار بشأن تقرير النشاط التاسع والثالثين للجنة األفريقية لحقوق  
،   Doc. EX.CL/938 (XXVIII) (ACHPR) اإلنسان والشعوب

  28-23قرارات الدورة العادية الثامنة والعشرين للمجلس التنفيذي )
، أديس أبابا ، إثيوبيا  2016يناير  ) EX.CL/Dec.898 - <918 

(XXVIII) Rev.1https: // au.int/en/decisions-4> 
قرار بشأن تقرير أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  

، قرارات وتوصيات الدورة   EX.CL/968 (XXIX) .، الوثيقة
يوليو   15-13العادية التاسعة والعشرين لدورة المجلس التنفيذي )

، كيغالي ، رواندا  2016 ) EX.CL/Dec.919-925 and 928-
938 (XXIX) < https://au.int/en/decisions-1> 

قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الثاني واألربعين للجنة األفريقية  
 لحقوق اإلنسان والشعوب 

للجنة األفريقية    33و  32قرار أعلى بشأن التقريرين المجمعين   60

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
فريقية  قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الخامس والثالثين للجنة األ

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الرابع والثالثين للجنة األفريقية   61

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الخامس والثالثين للجنة األفريقية  

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
فريقية  قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الرابع والثالثين للجنة األ 62

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الثاني واألربعين للجنة األفريقية  

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الرابع واألربعين للجنة األفريقية  

 لحقوق اإلنسان والشعوب 
ة  للجنة األفريقي  33و  32قرار أعلى بشأن التقريرين المجمعين   63

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط السابع والثالثين للجنة األفريقية  

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط التاسع والثالثين للجنة األفريقية  

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
قرار بشأن تقرير أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  

، قرارات وتوصيات الدورة   EX.CL/968 (XXIX) .الوثيقة، 

يوليو   15-13العادية التاسعة والعشرين لدورة المجلس التنفيذي )

 938-928و  EX.CL/Dec.919-925 (كيغالي ، رواندا 2016
(XXIX) <https://au.int/en/decisions-1> 

 سمات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان .٣

 المعياري  األساس ١.٣
مستقلة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان هي هيئات 

تمولها الدولة يكون لها تفويض دستوري و / أو  

تشريعي وتهدف لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها. 64 

واجبها هو تعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها على  

المستوى الوطني، ودعم الدول من أجل "... سد فجوة 

ما بين التزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان 

وتطبيقها الفعلي لحقوق اإلنسان على أرض الواقع." 65  

 قرار بشأن أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
(ACHPR) Doc. EX.CL/998 (XXX)   قرارات وتوصيات ،

  2017يناير  27-25الدورة العادية الثالثين للمجلس التنفيذي )

 // :EX.CL/Dec.939-964 (XXX) <https (أديس أبابا ، إثيوبيا
au .int / en / plans / plans-and- توصية-thirtieth-

normal-session-Executive-Council> ار  انظر أيًضا: قر

بشأن تقرير النشاط الثاني واألربعين للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  

، قرارات وتوصيات   Doc. EX.CL/1030 (XXXI)والشعوب ، 

  1 -يونيو   27الدورة العادية الحادية والثالثين للمجلس التنفيذي )
 EX.CL/ Dec.965-985 (أديس أبابا ، إثيوبيا  2017يوليو 

(XXXI) 
 <https://au.int/en/decisions/decisions-and-

recommendation-thirty-first-ordinary-session-
executive-council> 

انظر أيضا: قرار بشأن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  

Doc. EX.CL/1058 (XXII)   قرارات الدورة العادية الثانية ،

بابا ،  أديس أ 2018يناير   26-25والثالثين للمجلس التنفيذي )

 EX.CL/ Dec.986-1007 (XXXII) <https: // auإثيوبيا( 
.int / en / plans / plans-second-second-session-

Executive-Council> 
قرار بشأن تقرير نشاط اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،  

Doc. EX.CL/1205 (XXVI)   قرارات الدورة العادية السادسة ،

أديس أبابا ،   2020فبراير   07-06لس التنفيذي )والثالثين للمج

 EX.CL/Dec.1073-1096 (XXVI) <https://au.intإثيوبيا( 
-العادية-الدورة السادسة والثالثون-ان / مقررات / مقررات /

 لمجلس التنفيذي<ا
قرار بشأن تقرير نشاط اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  

(ACHPR) - Doc. EX.CL/1259 (XXVIII)   قرارات الدورة ،

  2021فبراير   04 - 03العادية الثامنة والثالثين للمجلس التنفيذي )

 EX.CL/Dec.1107-1125 (XXXVIII)أديس أبابا ، إثيوبيا( 
<https://au.int / الثامنة والثالثين-ان / مقررات / مقررات -

 المجلس<-التنفيذية-الدورة-لعاديةا
مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان المؤسسات الوطنية   64

لحقوق اإلنسان: التاريخ والمبادئ واألدوار والمسؤوليات )جنيف،  

 .(2010األمم المتحدة  
المالحظات العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق   65

للجنة الفرعية لالعتماد، التي اعتمدها مكتب   (GANHRI) اإلنسان

فبراير   21العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في    التحالف

 .2، الفقرة. 2018
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وبالرغم من أن هذه المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

ليست إدارات حكومية، أو حتى منظمات مجتمع مدني  

أو محاكم، اال أنها تقوم بهذه الوظائف التي تنفذها عادة 

 هذه المؤسسات.66

يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تمتلك 

األربعة االتية المحددة في المبادئ   الخصائص األساسية

المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية )مبادئ باريس(  

 وهي تنص على االتي: 67

يجب أن تلتزم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان . ١

بمبدأ الكفاءة والمسؤولية يجب أن تتمتع هذه المؤسسات 

بصالحية تعزيز وحماية ورصد حقوق اإلنسان التي 

 .نصوص عليها في الدستور أو القانونيجب أن يكون م

يجب أن تلتزم هذه المؤسسات بمبدأ التمثيل العادل  . ٢

وضمان كل من االستقاللية والتعددية. يجب أيضا  

تشكيل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من خالل  

إجراءات تضمن التمثيل التعددي للدولة والقوى  

عزيز االجتماعية المتنوعة األخرى المشاركة في ت

 .حقوق اإلنسان وحمايتها

يجب أن تلتزم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان . ٣

بالحد األدنى من متطلبات أساليب العمل. ويجب عليهم 

تحديد أساليب وإجراءات عملهم بشكل مستقل ودون  

 تدخل من أي جهة. 

قد يكون لدى هذه المؤسسات سلطات شبيهة واخيراً،   .٤ 

صل في الشكاوى التي تتعلق بسلطات المحاكم مثل الف

 
غوتييه دي بيكو وراشيل موراي تعليق على مبادئ باريس   66

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )كامبريدج، مطبعة جامعة  

 .34(  2015كامبريدج 
 مبادئ باريس.  67
اإلنسان والشعوب  القزاعد االجرائية للجنة األفريقية لحقوق  68

2020 (ACHPR 2020) 
<https://www.achpr.org/legalinstruments/detail؟i

d=72> 

بحاالت معينة وتوفير سبل التعويض عن طريق أليات 

 .مثل توصيات اصالح القوانين

أبدى واضعو الميثاق األفريقي اهتماماً كبيراً بضرورة  

سسات الوطنية لحقوق اإلنسان منذ ما وأهمية المؤ

يقارب األربعة عقود عندما كانت هذه الهيئات على  

العالم في مراحلها األولية وقبل عقد من اإلعالن  مستوى 

ثاق من المي ٢٦عن مبادئ باريس. تنص المادة  

 األفريقي لحقوق األنسان على أن:

تلتزم الدول األطراف بهذا الميثاق بضمان استقالل 

نية المحاكم والسماح بإنشاء وتحسين المؤسسات الوط

الحقوق والحريات المناسبة ألن يعهد لها بتعزيز وحماية 

 التي يكفلها هذا الميثاق

وتم توضيح هذه المادة بالتفصيل في القواعد اإلجرائية  

للجنة األفريقية، 68 وكذلك في قرارها رقم ٣٧٠  المتعلق 

"بمنح صفة االنتساب للمؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان ومؤسسات حقوق اإلنسان المتخصصة في  

أفريقيا". 69 التي نصت فيه على أن  اللجنة تمنح صفة  

المنتسب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان "... التي  

أنشأتها الدول األطراف والتي تعمل وفقًا للقواعد  

والمعايير المعترف بها دوليًا وإقليميًا ..."70 على الرغم  

من أن ذكر القواعد والمعايير الدولية يعتبر إشارة إلى 

وضع االنتساب   مبادئ باريس ، اال أن اللجنة ال تمنح

مدة من قبل التحالف العالمي للمؤسسات للمؤسسات المعت

الوطنية لحقوق اإلنسان وان كانت معتمدة من الفئة أ.  

ووفقًا لتجربة مؤلف هذه الورقة، فقد اتجهت اللجنة نحو  

اتباع نهج عملي يهدف إلدماج هذه المؤسسات بدالً من 

69ACHPR / Res.370 (LX) 2017: "   قرار بشأن منح صفة

االنتساب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومؤسسات حقوق  

 "اإلنسان المتخصصة في إفريقيا
<https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id=4

12> 
 .71القواعد اإلجرائية المادة  70
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يق هذا  استبعادها  وتتوقع اللجنة أنه يمكنها عن طر

زيد من الدول إلى عضويتها ويُتوقع أن  النهج جلب الم

يحدث تغيير إيجابي تدريجي عن طريق تقوية 

المؤسسات الوطنية الضعيفة ودفع الدول التي لديها  

 سجالت مشينة في مجال حقوق اإلنسان لإلصالح.

،  ٣٧٠وفقا للمعايير التي وضعتها اللجنة في القرار  

ستيفاء االتي:يجب على الجهة المتقدمة ا  

 .أن يتم تأسيسها بموجب القانون .١

أن تكون مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان أو مؤسسة  .٢

متخصصة في مجال حقوق اإلنسان وتابعة لدولة طرف  

في الميثاق األفريقي. توسع هذه المادة أحقية االنتساب  

إلى الهيئات مثل المفوضيات التي تهدف لتحقيق  

 .االجتماعي المساواة ومفوضيات النوع

 .يجب أن يكون استقالل الجهة محمي بقانون .٣

يجب أن تكون لها والية وتفويض واسع على قدر   .٤

اإلمكان وأن تكون قادرة على تعزيز حقوق اإلنسان 

 .وحمايتها ومراقبتها بمختلف الوسائل

 .يجب أن تتسم الجهة باألداء الفعال .٥

ع للرقابة  يجب أن تكون ممولة بشكل كاٍف وأال تخض .٦

 .المالية

 .يجب أن يكون في متناول عامة الناس الوصول اليها .٧

 
معايير منح صفة االنتساب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان   71

ومؤسسات حقوق اإلنسان المتخصصة األخرى مع اللجنة األفريقية  

 .2، الفقرة.   370لحقوق اإلنسان والشعوب ، المرفقة أعاله. 
 .4المرجع نفسه ، الفقرة.  72
 .٥، الفقرة. المرجع نفسه  73
على سبيل المثال ، بالنسبة لعمل المؤسسة الوطنية لحقوق   74

اإلنسان بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، انظر  

يجب أن تتكون من أعضاء متنوعين ممثلين لكافة  .٨

 .71أطياف المجتمع

تتم دعوة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي تمنح 

وضع االنتساب إلى جلسات اللجنة األفريقية، وهي  

ق في التصويت، في  تشارك، من دون أن يكون لها الح

المداوالت التي تتعلق بالقضايا التي تهم هذه المؤسسات 

ومن ثم تقدم مقترحات إلى اللجنة األفريقية.72 وتتمثل 

مسؤولية هذه المؤسسات في مساعدة اللجنة األفريقية  

على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على المستوى  

طتهم الوطني، باإلضافة الى تقديم تقارير دورية عن أنش

 إلى اللجنة كل عامين. 73

 قيمة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  ٢.٣
لقد أعطت الدول باإلضافة الى أصحاب المصلحة  

اآلخرين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان قدرا كبيًرا 

من التقدير على مر السنين، نظرا لثقتهم في قدراتها  

التمتع على إحداث اختالفات إيجابية وحاسمة في مجال 

بحقوق اإلنسان سواء كان ذلك على المستوى المحلي 74 

والقاري. ايضاً، لم تعترض الدول بشدة على منح  

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وضع االنتساب 

بواسطة اللجنة األفريقية. على عكس موقف نفس هذه  

الدول من اعتماد المنظمات غير الحكومية وهو أمر 

ن إلى معارضة عنيف من تلك أدى في كثير من األحيا

الدول. ولقد حث المجلس التنفيذي اللجنة بالفعل على  

تجنب تدخل المنظمات غير الحكومية واألطراف الثالثة  

األخرى في أنشطتها،75وطلب منها ايضاً مراجعة  

معايير منح صفة المراقب للمنظمات غير الحكومية،76 

 The Protectors: Human Rights (كريس ماينا بيتر )محرر
Commissions and Accountability in East Africa 

(Kampala ،Fountain Publishers 2008). 
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الثامن والثالثين للجنة األفريقية   75

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الثاني واألربعين للجنة األفريقية   76

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
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والجماعات غير  باإلضافة الى مراجعة تمثيل األفراد 

 األفريقية أمام اللجنة. 77

وقد رحب المؤتمر األول لوزراء االتحاد األفريقي حول  

بمنح صفة االنتساب  ١٩٩٩حقوق اإلنسان في عام  

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، وقد شدد المؤتمر 

على ضرورة التعاون ما بين اللجنة األفريقية 

را ألن هذا  والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان نظ

سيعزز بشكل كبير احترام حقوق اإلنسان في أفريقيا.78 

وشجع المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي الدول على  

تخصيص موارد كافية للمؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان وإنشائها حيث ال توجد. 79  وبشكل أكثر جوهرية  

المتعلق  ٢٠٠٤وتوضيًحا حث إعالن بريتوريا لعام 

قتصادية واالجتماعية والثقافية في أفريقيا بالحقوق اال

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على أنه ينبغي عليها 

 من بين أمور أخرى أداء االتي:

إجراء الدراسات والرصد واإلبالغ عن الحقوق  . ١ 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

التدقيق في القوانين القائمة واإلجراءات اإلدارية   .٢

مشاريع قوانين متعلقة بالحقوق االقتصادية  يموتقد

 واالجتماعية والثقافية الى البرلمان؛ 

نشر وتوزيع تقاريرها المتعلقة بالحقوق االقتصادية   - ٣

 .واالجتماعية والثقافية

إنشاء شبكات و تحالفات إقليمية وإشراك المنظمات   .٤

 غير الحكومية في هذه االئتالفات ؛

 
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط التاسع والثالثين للجنة األفريقية   77

 .والشعوبلحقوق اإلنسان 
أبريل    16-12إعالن وخطة عمل جراند باي )موريشيوس( ،   78

 23، الفقرة.   1999
<https://www.achpr.org/legalinstruments/detail؟i

d=44> 
قرار فوق بشأن تقرير النشاط الثامن والثالثين للجنة األفريقية   79

 .Doc.EX.CL/921 (XXVII) Para. 4 لحقوق اإلنسان والشعوب

ل على عضوية االنتساب لدى التقدم بطلب للحصو .٥

 اللجنة األفريقية، إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك مسبقا؛

رفع مستوى الوعي بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  .٦

والثقافية بين فئات معينة مثل موظفي الخدمة العامة  

والقضاء والقطاع الخاص والحركة العمالية عموما 

اإلنسان في باإلضافة لحث الحكومات على دمج حقوق 

 .المناهج الدراسية

فحص الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق  .٧

االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتقديم توصيات بشأن 

طرق التعويض، وحيثما أمكن رفع مثل هذه القضايا  

 أمام المحاكم الوطنية ؛ و 

إجراء أنشطة متابعة فيما يتعلق بتنفيذ توصيات   .٨

لدولية المصادق عليها من الدول  هيئات المعاهدات ا

ونشر تقاريرها التي تتوصل اليها في هذا الصدد، ال  

سيما فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 .80والثقافية

 عالقة تكافلية؟ ٣.٣
المسألة التي تثيرها هذه الورقة هي أن الحماية المنسقة  

ريقية تعتمد على جهود لتفويض واستقاللية اللجنة األف

 مناصبهمجميع أصحاب المصلحة الذين يستفيدون من 

لتحسين وتعزيز االستراتيجيات التي تضمن حقوق 

اإلنسان في أفريقيا. كيفية عمل هذه العالقة يعتمد على  

يعتمد . وضها خارج نطاق هذه الورقةعدة عوامل، بع

مدى االستفادة من العالقة بين اللجنة األفريقية 

والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على عوامل مثل  

انظر أيًضا: المؤتمر الوزاري األول لالتحاد األفريقي حول حقوق  

، كيغالي ،   2003مايو  8اإلنسان في إفريقيا )إعالن كيغالي( ، 

 27رواندا ، بارا.  
<https://www.achpr.org/legalinstruments/detail؟i

d=39> 
تصادية واالجتماعية والثقافية  إعالن بريتوريا بشأن الحقوق االق 80

 2004في أفريقيا، 
<https://www.achpr.org/legalinstruments/detail؟i

d=35> 
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ضرورة فعالية هذه المؤسسات )أي ما إذا كانت 

سان تمتلك البنية التحتية المؤسسات الوطنية لحقوق اإلن

ة )تتمثل فيما  الالزمة(، وهنالك أيضا ضرورة استراتيجي

إذا كانت المؤسسات الوطنية تتمتع بالمصداقية والمهارة 

لتصبح " بمثاب الوسيط النزيه بالنسبة ألصحاب 

 المصلح األساسين ذو الصلة(. 

وستبين الورقة في القسم التالي، كيفية تسخير اللجنة  

األفريقية لمجاالت المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

سان في القارة. من جانبها، من أجل ضمان حقوق اإلن

يفترض أن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

ببيانات وتصريحات حول الجلسات العامة للجنة  

األفريقية بمختلف مواضيعها. ومع ذلك، فإن مشاركة  

المؤسسات الوطنية في مثل هذه الجلسات يظل محدودا  

للغاية. حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن بعض 

ت الوطنية لحقوق اإلنسان ليس لديها ما يكفي المؤسسا

من الموارد لحضور اجتماعات اللجنة، وهذا أمر غريب  

تماًما نظًرا ألنه في بعض األحيان تقوم هذه المؤسسات 

بجمع الموارد االزمة لحضور اجتماعات التحالف 

في جنيف،  العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

مثل هذه الموارد لحضور  اال أنها ال تقوم بتخصيص 

 اجتماعات اللجنة التي تُعقد في بانجول.81

 
، والفجوات والفرص للمؤسسات    NANHRIقدرات التقاضي في 81

 NANHRIالوطنية لحقوق اإلنسان: دراسة أساسية )نيروبي ، 
2019)  

<https://www.nanhri.org/2020/06/06/litigation-
capacities-gaps-and-opportunities-for-african-

national-human-rights-institutions-web/>   
82-work/thematic-<https://www.nanhri.org/our 

areas/cooperation-with-regional-human-rights-
mechanism/> 

 :على سبيل المثال  83
سسات  ، والفجوات والفرص للمؤ NANHRI قدرات التقاضي في

 NANHRIالوطنية لحقوق اإلنسان: دراسة أساسية )نيروبي ، 
2019) 

<https://www.nanhri.org/2020/06/06/litigation-
capacities-gaps-and-opportunities-for-african-

national -  الويب -المؤسسات  -حقوق اإلنسان /> 
  الوطنية لحقوق اإلنسان واآلليات اإلقليمية NANHRI مؤسسات

األفريقية: مبادئ توجيهية بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق  

قامت كذلك الهيئة القارية األفريقية الممثلة للمؤسسات  

الوطنية لحقوق اإلنسان، وهي شبكة المؤسسات الوطنية 

األفريقية لحقوق اإلنسان، باالستفادة من تفويضها في 

حقوق االشتراك مع اللجنة األفريقية بمختلف قضايا 

اإلنسان وكذلك االشتراك مع أصحاب المصلحة  

اآلخرين المعنيين بحقوق اإلنسان بما في ذلك الهيئات  

السياسية لالتحاد األفريقي. وتقوم الشبكة األفريقية 

بأصدر بيان في كل   للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

جلسة علنية للجنة األفريقية. وهي تقوم ايضاً بإجراء 

ؤتمرات مشتركة، بل سعت إلى إنشاء  دراسات وعقد م

منتدى للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من أجل  

مناقشة تحسين العالقات بين اللجنة األفريقية 

والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. 82 كما قامت بنشر  

 العديد من مواد التوعية وبناء القدرات.83

كل من  الدليل على العالقة التكافلية الهامة للغاية بين  

اللجنة األفريقية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

لقرارها رقم   ٢٠١٤يظهر في اعتماد اللجنة في العام  

وقد أكد القرار على الحاجة إلى الحماية من العنف  ٢٧٥

وغيره من انتهاكات حقوق اإلنسان ضد األشخاص على  

أساس ميولهم الجنسية الحقيقية أو المزعومة أو هويتهم 

الجنسية.84 يتمثل جوهر القرار رقم ٢٧٥ في أن لكل  

اإلنسان في مراقبة تنفيذ توصيات اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  
والشعوب وأحكام المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  

 : https (NANHRI 2016)نيروبي ، 
//nhri.ohchr.org/EN/ExternalPublications/Guidelin

es٪20on٪20Implementation ٪20of٪20decisions٪2

0of ٪20Regional٪20Human ٪20Rights٪20Organs٪2

0English٪20Version.pdf 
NANHRI   دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في تعزيز

 (2009اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )نيروبي ، 
<https://www.nanhri.org/wp-

content/uploads/2016/03/role-of-anhris -in-
Strength-the-achpr.pdf> 

84ACHPR / Res.275 (LV) 2014: "   قرار بشأن الحماية من

العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى ضد األشخاص على  
أساس توجههم الجنسي الحقيقي أو المزعوم أو هويتهم  

https://www.achpr.org/sessions/resolutio>الجنسية"
ns?id=322> 
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إنسان كرامة إنسانية ال يجوز انتهاكها بأي شكل من  

الجنسية  األشكال ويشمل ذلك ميوله الجنسية أو الهوية 

الحق في عدم التعرض   ٢٧٥للشخص. استخدم القرار 

للتعذيب كأساس للتأكيد على أن الميثاق األفريقي يؤسس  

ألشخاص على الرغم من ميولهم الحترام وحماية جميع ا

 الجنسية أو هويتهم الجنسية.

وبناًء على ذلك، فهو ينشئ التزامات وإجراءات واجبة  

على الدولة، حيث ينبغي للدول أن تتخذ تدابير سواء 

كانت تشريعية أو غيرها من الوسائل لحظر جميع 

أشكال العنف الذي يستهدف األشخاص على أساس  

تهم الجنسية المفترضة أو  ميولهم الجنسية أو هوي

الحقيقية والتحقيق في مثل هذه الحاالت والمعاقبة عليها  

؛ ويجب أيضا على الدولة التأكد من تواجد البيئة 

المواتية والخالية من وصمة العار أو االنتقام أو 

المقاضاة الجنائية  للمدافعين عن حقوق اإلنسان  ممن 

يتعاملون مع األقليات الجنسية .85  وبالتالي أصبح القرار  

بمثابة رأس الحربة بالنسبة للجنة وأيضا   ٢٧٥رقم 

بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان كأداة لتعزيز 

حماية األشخاص من مختلف الميول الجنسية أو  

.الهويات الجنسية  

، اعتمدت المؤسسات الوطنية ٢٧٥وعقب اعتماد القرار  

المصلحة اآلخرون إعالن  لحقوق اإلنسان وأصحاب 

المتعلق بالحلول العملية إلنهاء العنف   اكورهيلوني

والتمييز ضد األشخاص على أساس الميول الجنسية  

والهوية الجنسية والتعبير.86 ورحب اإلعالن بالقرار  

وشرع في وضع إرشادات لدعم الدول في معالجة   ٢٧٥

وإزالة العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي  

 
 كما سبق.  85
إعالن إكورهوليني بشأن الحلول العملية إلنهاء العنف والتمييز 86

ضد األشخاص على أساس الميول الجنسية والهوية الجنسية  

  -التمييز  -العنف  2016مارس  5والتعبير، جوهانسبرغ،  

  </ sogie - األشخاص
 كما سبق.  87
المؤلف عندما أُبلغه كجزء  دعوة إلى هذا  275أهمية هذا القرار.  88

 من مكتب اللجنة أن دولة ما ، مالوي ، طلبت إدراج لجنة معنية بـ

هوية الجنسية والتعبير. وقد شملت اإلرشادات مسائل وال

مثل تغيير المفاهيم وخلق الوعي؛ والتصدي للعنف 

 والتمييز في بيئات التعليم 87.

عقب ذلك، أنشأت الشبكة األفريقية للمؤسسات الوطنية  

عدة سنوات تهدف لبناء  حملة مناصرة للحقوق اإلنسان 

بشأن القرار  قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

وشارك في تلك الجلسات خمس لجان وطنية  ٢٧٥

لحقوق اإلنسان وهي لجنة إدارة حقوق اإلنسان والعدالة  

)غانا(، اللجنة الوطنية الكينية لحقوق اإلنسان، لجنة 

مالوي لحقوق اإلنسان، ولجنة حقوق اإلنسان في جنوب 

أفريقيا، ولجنة حقوق اإلنسان اليوغندية.88 وقد نشرت  

الشبكة األفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان 

دليالً لتمكين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

وأصحاب المصلحة اآلخرين من استخدامه لتنفيذ قرار  

 اللجنة رقم ٢٧٥. 89

يتضح مما سبق أن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  

مهم أصبحت في وضع مناسب لتحمل عبء دفع العمل ال

في مجال حقوق اإلنسان إلى األمام والذي كان من  

الممكن رفضه بسهولة إذا ما كان مقدما من المنظمات  

غير الحكومية. وفي الواقع، وهم أيضا في وضع  

مناسب لفهم أنواع الضغوط والمطالب التي قد تواجهها 

 اللجنة األفريقية من مختلف أصحاب المصلحة. 

انت المؤسسات الوطنية  أما بالنسبة لمسألة ما إذا ك

المصداقية والفعالية المالئمين ، لحقوق اإلنسان تتمتع ب

٪ من المؤسسات الوطنية ٥٤فقد جدت دراسة أن إنشاء 

لحقوق اإلنسان في إفريقيا قد تم بموجب نص مضمن  

Res. 275-   وضمت الحلقة ممثلين عن الحكومة ولجنة حقوق

اإلنسان في مالوي ، وتحدثت عن التقدم المحرز والتحديات التي  

 .275تواجه تنفيذ القرار. 
89NANHRI  يقية لحقوق اإلنسان  دليل للمؤسسات الوطنية األفر

 (2020)نيروبي ،  275لتنفيذ القرار 
<https://cfnhri.org/wp-

content/uploads/2020/12/NANHRI-Guide-for-
NHRIs-on-Implementing-Resolution-275.pdf> 
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في دساتيرها سواء كانت منفردة أو جنبًا إلى جنب مع 

لدراسة  القوانين أو المراسيم الدستورية ، وأشارت ا

أيًضا إلى أن سلطات وتفويض  المؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان التي تنشأ بموجب قرار رئاسي قد تكون  

في خطر  حالة أي تغيير في منصب  الرئاسة  ، 90 

والسؤال هنا هو إلى أي مدى عملت المؤسسات الوطنية 

 لحقوق اإلنسان بشكل جاد مع اللجنة؟

 

 
دراسة حول حالة    NANHRIبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و 90

 المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. 
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مستوى مشاركة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في أنشطة اللجنة -جدول   

مستوى المشاركة 

في جلسات  

 اللجنة 91

 

فئة االعتماد من  

التحالف الدولي  

للمؤسسات الوطنية 

 لحقوق األنسان

92GANHRI 

تاريخ منحها صفة 

االنتساب بواسطة 

 اللجنة األفريقية 93

 

 الرقم  الدولة  أسم المؤسسة 

 

 

 

 أ

 

  ٢٧الدورة العادية ال 

(٢٠٠٠) 

 

المرصد الوطني 

الجزائري لحقوق  

 اإلنسان94

 ١ الجزائر 

جلسات  ٧     ٣٣الدورة العادية ال   - 

 (2003) 

المجلس االستشاري 

الوطني لتعزيز وحماية  

حقوق اإلنسان في 

الجزائر  

(CNCPPDH ) 

  ٣٥الدورة العادية ال  - ٠

(٢٠٠٤ )  

المفوضية الوطنية 

لحقوق اإلنسان في  

 بوركينا فاسو

 ٢ بوركينا فاسو

٢  

 ب

 

  ٥٣الدورة العادية ال 

(٢٠١٣ )  

المفوضية الوطنية 

المستقلة لحقوق 

 اإلنسان

 ٣ بوروندي 

  ٦٧الدورة العادية ال   - ٠

(٢٠٢٠ )  

الوطنية المفوضية 

لحقوق اإلنسان 

 والمواطنة

(CNDHC)   في كايب

 فيردو

 ٤ كايب فيردو 

 
 )في ملف لدى المؤلف(.  2020القائمة اعتباًرا من عام  91
 .٢٠٢١اعتبارا من مارس  92
 .2020إلى  2013ُمحدًدا حسب عدد الجلسات التي أدلى بها الكيان ببيانات من  93
يز وحماية حقوق اإلنسان  خالل الدورة العادية الثالثة والثالثين ، منحت اللجنة األفريقية صفة االنتساب إلى المجلس الوطني االستشاري لتعز 94

 .( .(ONDH) الذي حل محل المرصد الوطني لحقوق اإلنسان في الجزائر (CNCPPDH) في الجزائر
https://www.achpr.org/sessions/info?id=65 

about:blank
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٣١الدورة العادية ال  -   

(٢٠٠٢ )  

 

اللجنة الوطنية 

الكاميرونية لحقوق 

 اإلنسان

 ٥ الكاميرون

 

 

 
جلسات  ٣    

 أ

  ٤٢الدورة العادية ال  

(٢٠٠٧ )  

لحقوق اللجنة الوطنية 

اإلنسان والحريات في  

 الكاميرون95

  ٢٩الدورة العادية ال   ب ٠

(٢٠٠١ )  

لجنة تشاد الوطنية  

 لحقوق اإلنسان

 ٦ تشاد

جلسات  ٥   

 أ

  ٥٦الدورة العادية ال  

(٢٠١٥ )  

اللجنة الوطنية لحقوق 

اإلنسان في ساحل  

 العاج

 ٧ ساحل العاج

٠  

 أ

  ٣٦الدورة العادية ال  

(٢٠٠٤ )  

الوطنية لحقوق اللجنة 

 االنسان

جمهورية  

الكونغو  

 الديمقراطية

٨ 

جلسة واحدة      

 ب

  ٤٠الدورة العادية ال 

(٢٠٠٦ )  

مفوضية حقوق اإلنسان  

 اإلثيوبية

 ٩ اثيوبيا 

٠  

 أ

  ٥٦الدورة العادية ال  

(٢٠١٥ )  

لجنة حقوق اإلنسان 

 والعدالة اإلدارية 

 ١٠ غانا

جلسات  ٦   

 أ

  ٣٦الدورة العادية ال  

(٢٠٠٤ )  

اللجنة الوطنية الكينية 

 لحقوق اإلنسان

 ١١ كينيا 

٠  

 ب

  ٤٢الدورة العادية ال 

(٢٠٠٧ )  

لجنة حقوق اإلنسان في  

 مالوي 

 ١٢ مالوي 

٠  

 ب

  ٤٢الدورة العادية ال 

(٢٠٠٧ )  

اللجنة الوطنية لحقوق 

 اإلنسان في مالي 

 ١٣ مالي

جلسات  ٥   

 أ

  ٤٧الدورة العادية ال 

(٢٠١٠ )  

الوطنية لحقوق اللجنة 

 اإلنسان في موريتانيا 

 ١٤ موريتانيا 

 
 .لثالثيناستبدال اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بصفة مراقب خالل الدورة العادية الحادية وا 95
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  ٣١الدورة العادية ال  أ جلسة واحدة 

(٢٠٠٢ )  

اللجنة الوطنية لحقوق 

اإلنسان في  

 موريشيوس 

 ١٥ موريشيوس 

جلسات   ٨   ٣١الدورة العادية ال  أ 

(٢٠٠٢ )  

اللجنة الوطنية لحقوق 

االنسان والحريات 

 بالنيجر 

 ١٦ النيجر

  ٣٢الدورة العادية ال  أ جلسات  ٦

(٢٠٠٢ )  

اللجنة الوطنية لحقوق 

 اإلنسان، نيجيريا 

 ١٧ نيجيريا

جلسات  ٧   ٢٧الدورة العادية ال  أ 

(٢٠٠٠ )  

اللجنة الوطنية 

الرواندية لحقوق  

 اإلنسان

 ١٨ رواندا

جلسات  ٤   ٥٨الدورة العادية ال  ـ 

(٢٠١٦ )  

اللجنة الوطنية 

الصحراوية لحقوق 

 اإلنسان

(CONASADH) 

الجمهورية 

الصحراوية  

 العربية

١٩ 

  ٢٨الدورة العادية ال  ب جلسة واحدة 

(٢٠٠٠ )  

اللجنة السنغالية لحقوق 

 اإلنسان

 ٢٠ السنغال

  ٢٨الدورة العادية ال  - جلسة واحدة 

(٢٠٠٠ )  

الهيئة الوطنية 

للديمقراطية وحقوق 

 اإلنسان

 ٢١ سيراليون

جلسات  ٥   ٣٢الدورة العادية ال  أ 

(٢٠٠٢ )  

لجنة جنوب أفريقيا 

 لحقوق اإلنسان

 ٢٢ جنوب أفريقيا 

جلسات  ٣   ٦٢الدورة العادية ال  - 

(٢٠١٨ )  

لجنة المساواة بين  

الجنسين في جمهورية 

 جنوب أفريقيا 

  ٦٣الدورة العادية ال  - جلستين

(٢٠١٨ )  

مفوضية حقوق اإلنسان  

 في جنوب السودان 

 ٢٣ جنوب السودان 

جلسات  ٣ ٥٨الدورة العادية ال  -  المفوضية القومية  

لحقوق اإلنسان، 

 السودان 

 ٢٤ السودان 
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  ٣٥الدورة العادية ال  أ جلسة واحدة 

(٢٠٠٤ )  

لجنة حقوق اإلنسان 

والحكم الرشيد في  

 تنزانيا 

 ٢٥ تنزانيا 

  ٣١الدورة العادية ال  أ جلسة واحدة 

(٢٠٠٢ )  

اللجنة الوطنية لحقوق 

 اإلنسان في توغو

 ٢٦ توغو

جلسات  ٣   ٤٠الدورة العادية ال  أ 

(٢٠٠٦ )  

لجنة حقوق اإلنسان 

 اليوغندية

 ٢٧ يوغندا

  ٣٥الدورة العادية ال  أ ٠

(٢٠٠٤ )  

اللجنة الدائمة لحقوق 

 اإلنسان في زامبيا

 ٢٨ زامبيا 

جلسات  ٣   

 أ

لجنة زمبابوي لحقوق    ٦٠الدورة العادية ال 

 اإلنسان

 ٢٩ زمبابوي 
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مالحظة ما يلي من البيانات السابقة:يمكن   

، منحت اللجنة األفريقية صفة  ٢٠٢٠اعتباًرا من عام  .١

  ٢٩دولة مختلفة، أي   ٢٩كيانًا من  ٣٠المنتسب إلى 

مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان باإلضافة لهيئة واحدة  

 .معنية بالمساواة بين الجنسين

ا في  كيان ٢٣ومن بين هذه الكيانات الثالثين، شارك  - ٢

دورة واحدة على األقل للجنة. وشاركت المؤسسة 

الوطنية لحقوق اإلنسان في النيجر في ثماني دورات 

للجنة، بينما شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

في الجزائر ورواندا في سبع جلسات. وشاركت  

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في كينيا ونيجيريا في 

كت ساحل العاج وموريتانيا ست جلسات، وفي حين شار

 .وجنوب إفريقيا في خمس جلسات للجنة

مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان،  ٢٩من أصل ال   .٣

٪( على   ٥٨.٦مؤسسة أي ما يعادل ) ١٧حصلت 

اعتماد من الفئة أ من التحالف العالمي للمؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان، بينما حصلت خمسة )تمثل 

ئة ب. كان وضع اعتماد  ٪( على اعتماد من الف١٧.٢

سبع مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان أي ما يعادل  

 .٪( غير مؤكد٢٤.١٣)

ومن المثير لالهتمام أن الحصول على اعتماد   .٤

من  التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

ال يؤدي بالضرورة إلى تحسين مشاركة  "أ" الفئة

نشطة اللجنة.  المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في أ

وكمثال فأن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في 

النيجر، التي تتمتع بأعلى مستوى من المشاركة في  

، في   أ"  من الفئة"  أنشطة اللجنة، حاصلة على اعتماد

حين أن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في غانا  

 وجمهورية الكونغو الديمقراطية الحاصلة على اعتماد

 .لم تشارك بعد في أنشطة اللجنة  أ"  الفئة" من 

من الواضح تماًما ، على الرغم من ذلك ، أن   .٥

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الحاصلة على  

اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان من الفئة ب قد شارك جزء كبير منها على 

سسة األقل في أنشطة اللجنة ، حيث شاركت المؤ

الوطنية لحقوق اإلنسان في بوروندي مرتين بينما  

شاركت المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في إثيوبيا  

والسنغال مرة واحدة فقط ، ولم تشارك المؤسسات 

 .الوطنية في تشاد ومالي على اإلطالق

وأخيًرا، باستخدام معيار المشاركة في دورات   .٦

لعالمي للمؤسسات  اللجنة، ومع مراعاة اعتماد التحالف ا

الوطنية لحقوق اإلنسان، فإن المؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان األكثر مصداقية هي النيجر ورواندا والجزائر  

وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وموريتانيا وجنوب  

أفريقيا. ومن المثير للدهشة أن المؤسسة الوطنية 

ئة  اليوغندية لحقوق اإلنسان الحاصلة على اعتماد من الف

 ."أ " شاركت في ثالث دورات فقط للجنة

اقع واستراتيجيات حماية تفويض  ٤ . تقييم مو

  اللجنة األفريقية واستقاللها الذاتي

 المهام: ١.٤
في  عليها  املنصوص  املهام  من  بعدد  األفريقية  اللجنة  تقوم 

باملادة   الترويج    ٤٥تفويضها  أولها،  األفريقي.  امليثاق  من 

 لحقوق اإلنسان والشعوب من خالل:  

حول ١ والبحوث  الدراسات  وإجراء  املستندات  جمع   .

 ، والشعوب  اإلنسان  حقوق  مجال  في  األفريقية  املشاكل 

والسمن الندوات  نشر وتنظيم   ، واملؤتمرات  ارات 

واملحلية   الوطنية  املؤسسات  وتشجيع   ، املعلومات 

آرائها  إبداء  مع  والشعوب  اإلنسان  بحقوق  املعنية 

 وتوصياتها للحكومات.
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حل ٢ إلى  تهدف  وقواعد  مبادئ  ووضع  صياغة   .

والشعوب  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  القانونية  املشاكل 

أن   األفريقية  للحكومات  يمكن  التي  األساسية  والحريات 

 تستند إليها في صياغة  تشريعاتها و 

األخرى  ٣ والدولية  األفريقية  املؤسسات  مع  التعاون   .

 ان والشعوب.املعنية  بالترويج لحماية حقوق اإلنس

  ، والشعوب  اإلنسان  حقوق  حماية  اللجنة  تضمن  ثانيا، 

بشكل   االتصاالت  في  والحكم  النظر  طريق  عن  وذلك 

  ، الحقائق  تقص ي  أو  الحماية  ببعثات  والقيام   ، أساس ي 

من   الطارئة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  لحاالت  والتصدي 

والبيانات  العاجلة  النداءات  و   مؤقتة  التدابير  خالل 

طلب  العام على  بناء  امليثاق  أحكام  اللجنة  تفسر  .ثالثا،  ة 

أو   األفريقي  لالتحاد  تابعة  مؤسسة  أو  طرف  دولة 

األفريقي  االتحاد  قبل  من  بها  معترف  أفريقية    .منظمة 

إليها  و  تحال  مهام  أي  اللجنة  تؤدي  ان  يمكن  أخيرا،  

 
 .( من الميثاق4) 45المادة  96
من بروتوكول مابوتو أعاله ؛   26من الميثاق ؛ المادة   62المادة  97

من اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة النازحين   15المادة  

 AU) داخليًا في إفريقيا
2009<https://au.int/sites/default/files/treaties/36

846-sl-
AFRICAN%20UNION%20CONVENTION%20FOR%20
THE%20PROTECTION%20AND%20ASSISTANCE%20
OF%20INTERNALLY%20DISPLACED%20PERSONS%2

0IN%20AFRICA%20%28KAMPALA%20CONVENTIO
N%29.pdf> 

قرار بشأن تقرير النشاط الرابع والثالثين للجنة األفريقية لحقوق   98

 اإلنسان والشعوب. 
السادس والثالثين للجنة األفريقية  قرار أعلى بشأن تقرير النشاط  

 لحقوق اإلنسان والشعوب. 
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الثامن والثالثين للجنة األفريقية  

 لحقوق اإلنسان والشعوب. 
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط التاسع والثالثين للجنة األفريقية  

 لحقوق اإلنسان والشعوب. 
لحقوق اإلنسان والشعوب   قرار بشأن أنشطة اللجنة األفريقية

(ACHPR) Doc. EX.CL/998 (XXX)   قرارات وتوصيات ،

  2017يناير  27-25الدورة العادية الثالثين للمجلس التنفيذي )

 :EX.CL/Dec.939-964 (XXX) <httpsأديس أبابا ، إثيوبيا( 

رؤ  جمعية  قبل  من  عليها  او  وتؤتمن  الدول  ساء  

 96الحكومات.

 الدورية المقدمة الي اللجنة  التقارير ٢.٤
بموجب   الدورية  التقارير  تقديم  إجراء  اللجنة  تستخدم 

آخرتين اداتين  الي  باإلضافة  األفريقي  لتقييم   97امليثاق 

اإلنسان.  حقوق  لضمان  بالتزاماتها  الدول  وفاء  مدى 

تقديم   على  بانتظام  الدول  التنفيذي  املجلس  ويحث 

وفق وذلك  املتأخرة  الدورية  للمادة  التقارير  من    ٦٢ا 

من     98امليثاق.  فقط  ٢٠٢٠يونيو    ٣٠اعتبارا   ،١١   ٪

التقارير   بتقديم  ملتزمة  امليثاق  في  األطراف  الدول  من 

و مواعيدها؛  ثالثة  ٤٨في  تقديم  في  متأخرة  الدول  من   %

بالتزاماتها   إطالقا  توفي  لم  دول  وستة  أكثر.  أو  تقارير 

املادة   بموجب  الدورية  التقارير  جزر  وه  ٦٢بتقديم  ي: 

وبرينسيبي  تومي  وسان  السودان  وجنوب  القمر 

 99والصومال وغينيا االستوائية وغينيا. 

// au .int / ar / plans /res-and-الدورة الثالثون-توصية-

 س التنفيذي<المجل-لدورة العاديةا
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الثاني واألربعين للجنة األفريقية  

 لحقوق اإلنسان والشعوب. 
قرار بشأن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، الوثيقة.  

EX.CL/1058 (XXII)   قرارات الدورة العادية الثانية والثالثين ،

أديس أبابا ، إثيوبيا(   2018يناير  26-25للمجلس التنفيذي )

EX.CL/ Dec.986-1007 (XXXII) <https://au.int /   عربي

المجلس  -العادية-الدورة الثانية والثالثون-مقررات / مقررات /
 التنفيذي<

ربعين للجنة األفريقية  قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الرابع واأل
 لحقوق اإلنسان والشعوب. 

قرار بشأن تقرير نشاط اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  
(ACHPR) - Doc. EX.CL/1259 (XXVIII)   قرارات الدورة ،

  2021فبراير   04 - 03العادية الثامنة والثالثين للمجلس التنفيذي )

 EX.CL/Dec.1107-1125 (XXXVIII)أديس أبابا ، إثيوبيا( 
<https://au.int/en/decisions/decisions-thirty-

eighth-ordinary-session-executive-council> 
 
تقرير منظمة العفو الدولية عن حالة هيئات وآليات حقوق   99

 (2020)منظمة العفو الدولية   2020-2019اإلنسان األفريقية 
<https://www.amnesty.org/en/documents/afr01/

3089/2020/en/> 
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للجنة   كبيرة  فرًصا  تتيح  الدورية  التقارير  تقديم  عملية  ان 

املؤسسات  مع  للطرفين  املفيدة  العمل  عالقات  لتعزيز 

الوطنية لحقوق اإلنسان من أجل ضمان حقوق اإلنسان. 

األ  اللجنة  استخدمت  من  فقد  معلومات  فريقية 

استنتاجاتها   لدعم  االنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

املقدم   التقرير  املثال  سبيل  على  إلى،  للدول  وتوصياتها 

يتعلق   فيما  يوغندا  في  اإلنسان  حقوق  مفوضية  من 

يوغندا. في  التعذيب  حاالت  عدد  حثت     100بارتفاع  كما 

للمؤسسات  الكافي  الدعم  توفير  على  الدول  اللجنة 

حيث  موزامبيق  حالة  في  مثال  اإلنسان.  لحقوق  الوطنية 

حقوق   مفوضية  تتمتع  أن  على  األفريقية  اللجنة  حثت 

لها   توفر  وأن  التام  باالستقالل  موزامبيق  في  اإلنسان 

لتنفيذ  الالزمة  واملالية  واملادية  البشرية  املوارد 

باريس. ملبادئ  وفقا  بفعالية  ذلك،   101تفويضها  ومع 

هذ عمل  فترة  في طوال  سنوات  سبع  ملدة  املؤلف  ا 

تجربته  في  وطنية  مؤسسة  اي  تقدم  لم  األفريقية،  اللجنة 

وضع   وهو  اللجنة،  إلى  موازيا  تقريرا  أو  بديال  تقريرا 

حقوق   ملعاهدات  العاملية  اللجان  حالة  عن  تماما  يختلف 

أو   بديلة  تقارير  الوطنية  املؤسسات  تقدم  حيث  اإلنسان 

 102تقارير موازية إليها.

 لذلك: 

 
المالحظات والتوصيات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس   100

 PARA. 59 (ACHPR 2015) (2012-2010لجمهورية أوغندا )
<https://www.achpr.org/states/statereport؟id=95

> 
المالحظات والتوصيات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني   101

بشأن تنفيذ الميثاق األفريقي لحقوق    والمجمع لجمهورية موزمبيق

 79الفقرة   (ACHPR 2014) (2010-1999اإلنسان والشعوب )
<https://www.achpr.org / 

statereportsandconcludingOptions> 

انظر أيًضا المالحظات الختامية والتوصيات بشأن التقرير األولي  
ي لحقوق  والمجمع لجمهورية الغابون بشأن تنفيذ الميثاق األفريق

 66الفقرة   (ACHPR 2014) (2012-1986اإلنسان والشعوب )
<https://www.achpr.org 

/public/Document/file/English/concluding_observ
ations_gabon_eng.pdf> 

اإلنسان ١ لحقوق  الوطنية  املؤسسات  تقدم  أن  ينبغي   .

 تقارير بديلة أو موازية إلى اللجنة. 

اإلنسان ٢ لحقوق  الوطنية  املؤسسات  تسلك  أن  ينبغي   .

والدول  اللجنة  بين  الحوار  خالل  استقاللية  أكثر  مسارا 

القواعد   في  متوقع  أمر  وهذا  التقارير.  تقدم  التي 

الل من  تتطلب  التي  في  االجرائية  نظرها  أثناء  جنة 

جميع    ..." تستكشف  أن  ما  للدولة  الدوري  التقرير 

الدولة   في  اإلنسان  حقوق  بحالة  الصلة  ذات  املعلومات 

األجهزة   من  املقدمة  التقارير  ذلك  في  بما  املعنية، 

باإلضافة  اإلنسان،  لحقوق  والوطنية  واإلقليمية  الدولية 

عن   الصادرة  املوازية  والتقارير  البيانات  الى 

غير   واملنظمات  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

 103الحكومية".
الوطنية  ٣ للمؤسسات  توفر  أن  األفريقية  للجنة  ينبغي   .

النظر   أثناء  ملخاطبتها  رسمية  فرصا  اإلنسان  لحقوق 

 في التقارير الدورية للدولة.

مع  ٤ للتعامل  الجهود  من  املزيد  تبذل  أن  للجنة  ينبغي   .

لحقوق  الوطنية  التي   املؤسسات  الدول  من  اإلنسان 

انظر المالحظات والتوصيات الختامية بشأن التقرير الدوري  
ثيوبيا  األولي ، األول ، الثاني ، الثالث والرابع لجمهورية إ

 70الفقرة  (ACHPR 2010) الفيدرالية الديمقراطية
<https://www.achpr.org/public/Document/file/En

glish/ 
achpr47_conc_staterep1234_ethiopia_2010_eng.p

df> 
التقرير البديل للجنة   " KNCHRعلى سبيل المثال ، انظر 102

 2017القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" ، مارس 
<https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shar

ed٪20Documents/KEN/INT_CERD_IFN_KEN_27238
_E.pdf> 

 لنظام الداخلي للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.  103
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استعجال   من  تتمكن  حتى  معلقة  دورية  تقارير  لديها 

 حكوماتها في تقديم تقاريرها الدورية.

مبادئ  ٥ وضع  عملية  األفريقية  اللجنة  بدأت   ،
ً
مؤخرا  .

املوازية، بالتقارير  متعلقة  من    104توجيهية  وسيكون 

ذلك   عن  الناتجة  التوجيهية  املبادئ  تتيح  أن  الضروري 

لحقوق    وغيرها الوطنية  للمؤسسات  التدخالت  من 

 اإلنسان فرصا أكبر للمشاركة الفعالة.

 إجراء االتصاالت  ٣.٤
الذي   االتصاالت  إجراء  األفريقية  اللجنة  تستخدم 

للجنة  شكاوى  تقديم  الدول  أو  لألفراد  يمكن  بموجبه 

غير   اإلنسان.  حقوق  حماية  لضمان  كوسيلة  فيها  للفصل 

صعوبات.   عدة  يواجه  اللجنة  لقرارات  الدول  امتثال  أن 

وقد ناشد املجلس التنفيذي الدول في مناسبات عديدة ان  

 
104ACHPR /   .436الدقة(EXT.OS / XXVI1) 2020: "   قرار

 "بشأن الحاجة إلى تطوير إرشادات إلعداد تقارير الظل
<https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id=4

67> 
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط السادس والثالثين للجنة   105

 .األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 قرار بشأن أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

(ACHPR) Doc. EX.CL/998 (XXX)   قرارات وتوصيات ،

  2017يناير  27-25العادية الثالثين للمجلس التنفيذي )الدورة 

 // :EX.CL/Dec.939-964 (XXX) <https (أديس أبابا ، إثيوبيا
au .int / ar / plans /res-and-الدورة  -الدورة الثالثون-توصية

 <المجلس التنفيذي -العادية
قرار بشأن تقرير النشاط الثاني واألربعين للجنة األفريقية لحقوق  

 .نسان والشعوباإل
 .قرار بشأن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، الوثيقة 

EX.CL/1058 (XXII)   قرارات الدورة العادية الثانية والثالثين ،

 (أديس أبابا ، إثيوبيا  2018يناير  26-25للمجلس التنفيذي )
EX.CL/ Dec.986-1007 (XXXII) <https://au.int /   عربي

المجلس  -العادية-الدورة الثانية والثالثون-اتمقررات / مقرر /
 <التنفيذي

قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الرابع واألربعين للجنة األفريقية  

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
قرار بشأن تقرير نشاط اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،  

Doc. EX.CL/1205 (XXVI)   قرارات الدورة العادية السادسة ،

أديس أبابا ،   2020فبراير   07-06ثالثين للمجلس التنفيذي )وال

 EX.CL/Dec.1073-1096 (XXVI) <https://au.int (إثيوبيا
-العادية-الدورة السادسة والثالثون-ان / مقررات / مقررات /

 <لمجلس التنفيذي ا
 قرار بشأن تقرير نشاط اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

(ACHPR) - Doc. EX.CL/1259 (XXVIII)   قرارات الدورة ،

اللج بتزويد  تنفيذ تقوم  عن  بمعلومات  األفريقية  نة 

فيها،  املحكوم  االتصاالت  في  املقدمة   105التوصيات 

للمجلس  والثالثون  السادسة  العادية  الدورة  وأثنت 

زودت   التي  الكاميرون  لدولة  نادر  مثال  على  التنفيذي 

االتصال   في  القرار  تنفيذ  عن  بتقرير  اللجنة 

باالم  106. ٣٨٩/١٠ الدول  بتذكير  املجلس  قام  تثال كما 

اللجنة.  تصدرها  التي  املؤقتة  ناحية    107للتدابير  ومن 

اللجنة،   استقاللية  في  للتدخل  واضحة  حالة  وفي  أخرى، 

االتصالين   "شطب"  إلى  للجنة  التنفيذي  املجلس  دعا 

من   ٣٩٢/١٠و    ٤٢٦/١٢ رواندا  بحكومة  املتعلقين 

ديسمبر   إلى  يونيو  من  للفترة  أنشطتها  إلى    ٢٠١٤تقرير 

لروا ُتتاح  القضيتين  أن  في  الشفوي  االستماع  فرصة  ندا 

  2021فبراير   04 - 03العادية الثامنة والثالثين للمجلس التنفيذي )

 EX.CL/Dec.1107-1125 (XXXVIII) (أديس أبابا ، إثيوبيا
<https://au.int / الثامنة والثالثين-ان / مقررات / مقررات -

 <المجلس-التنفيذية-الدورة-لعاديةا
: مبيانكيو جينيفيف ضد الكاميرون  389/10االتصالل  106

(ACHPR 2015) 
<https://www.achpr.org/public/Document/file/En

glish/communic_389.10_eng.pdf> 
قرار بشأن تقرير النشاط الخامس والثالثين للجنة األفريقية   107

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
السادس   النشاط  تقرير  بشأن  أعلى  األفريقية  قرار  للجنة  والثالثين 

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
األفريقية   للجنة  واألربعين  الثاني  النشاط  تقرير  بشأن  أعلى  قرار 

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
 .قرار بشأن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، الوثيقة

EX.CL/1058 (XXII)   قرارات الدورة العادية الثانية والثالثين ،
أديس أبابا ، إثيوبيا  2018يناير  26-25جلس التنفيذي )للم ) 

EX.CL/ Dec.986-1007 (XXXII)  
<https://au.int/en/decisions/decisions-thirty-

second-ordinary-session-executive-council>  
األفريقية   للجنة  واألربعين  الرابع  النشاط  تقرير  بشأن  أعلى  قرار 

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
 .قرار بشأن تقرير نشاط اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 قرار بشأن تقرير نشاط اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

(ACHPR) - Doc. EX.CL/1259 (XXVIII)   الدورة قرارات   ،

  2021فبراير    04  -  03العادية الثامنة والثالثين للمجلس التنفيذي )

إثيوبيا  ، أبابا   EX.CL/Dec.1107-1125 (XXXVIII) (أديس 
<https://au.int / 

<https://au.int/en/decisions/decisions-thirty-
eighth-ordinary-session-executive-council> 



 

25 

 

اللجنة  إلى  مختلفة  مراسالت  خالل  من  طلبت  كما   ..."

  108األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب". 

الوطنية   اإلنسان  حقوق  مؤسسات  األفريقية  اللجنة  لدى 

رصد   في  املتمثل  تفويضهم  تنفيذ  في  مشتركة  مصالح 

اإلنسان، حقوق  فإن  تنفيذ  اللجنة  خالف  بعض    وعلى 

إجراءات   لديها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

وتجاوزات  انتهاكات  في  للفصل  قضائية  شبه  إنصافيه 

كانت  إذا  ما  الواضح  من  وليس  اإلنسان.  حقوق 

االعتبار،  في  تأخذ  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

عن  املنبثق  الثري  القضائي  االجتهاد  مدى  أي  إلى  أو 

هذا وفي  اللجنة،  في   قرارات  اللجنة  تستفد  لم  السياق، 

أن   يمكن  كان  الذي  الدعم  من  كاملة  استفادة  املاض ي 

تقدمه املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من أجل إنفاذ 

األخيرة   اآلونة  في  لكن  االتصاالت.  في  اللجنة  قرارات 

لبعض  محددة  تيسيريه  أدوار  تخصيص  في  اللجنة  بدأت 

 املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
يوغندا،و   ضد  كوييلو  توماس  قضية  توصلت    109في 

انتهاك  عن  مسؤولة  يوغندا  أن  إلى  األفريقية  اللجنة 

املادتين   بموجب  الضحية  من  ١)٧و  ٣حقوق  و)ب(  )أ(   )

كاف   تعويض  بدفع  يوغندا  اللجنة  وأمرت  امليثاق. 

واملمارسات   املعايير  أساس  على  يحدد  للضحية 

وإل التعويضات.  بدفع  املتعلقة  االستفادة الدولية  جانب  ى 

حثت  التعويض،  أمر  تنفيذ  لتيسير  الحميدة  مساعيها  من 
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 .لحقوق اإلنسان والشعوب
االت التي تم شطبها من  في نهاية المطاف ، تم تحديد إحدى االتص

- : أغنيس أويمانا426/12االتصال   - 2020قبل اللجنة في عام  

 (ACHPR 2019) كوسي وسيداتي موكاكيبيبي ضد رواندان
<https://www.achpr.org/states/detail؟ > 

  ACHPR): توماس كوويلو ضد أوغندا431/12االتصاالت   109
2018) 

<https://www.achpr.org/sessions/descions؟id=265
> 

 . ٢٩٥كما سبق، الفقرة  110

اإلنسان  حقوق  مفوضية  القرار،  من  كجزء  اللجنة، 

بموجب   القانونية  سلطاتها  استخدام  على  اليوغندية 

امتثال  ١)  ٥٢املادة   ملتابعة  يوغندا  دستور  من  ()ه( 

 110الحكومة للقرار.

امل إزاء  الرسمي  النهج  هذا  أن  الوطنية  ويبدو  ؤسسات 

اللجنة  بإحساس  يسترشد  أن  يجب  اإلنسان  لحقوق 

اإلنسان؛ لحقوق  معينة  مفوضيات  ولكن    111بمصداقية 

املؤسسات  عاتق  على  املسؤولية  هذه  وضع  ممارسة 

الوطنية لحقوق اإلنسان قد تم تجسيدها اآلن في القواعد 

القاعدة   وتنص  للجنة.  أنه:  ٢)  ١٢٥االجرائية  على   )

للجنة   أو  "يجوز  وطنية  مؤسسة  من  تطلب  أن 

منتسب   بمركز  متمتعة  اإلنسان  حقوق  في  متخصصة 

قرار  تنفيذ  تيسير  أو  لرصد  تتخذه  إجراء  بأي  تبلغها  أن 

القاعدة بعناية خاصة من أجل  اللجنة". وقد صيغت هذه 

لحقوق  الوطنية  املؤسسات  مقدرة  من  االستفادة 

نفسه  الوقت  وفي  والرصد،  املتابعة  على  اإلنسان 

املؤسسات لض إلى  الدولة  من  التنفيذ  نقل عبء  عدم  مان 

اإلنسان   112الوطنية لحقوق اإلنسان، وهو أمر غير معقول.  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  تنظر  أن  وينبغي 

املمنوح   والتفسير  الحماية  تفويض  عن  الدفاع  في  أيضا 

ردود   األخيرة  اآلونة  في  واجهت  والتي  األفريقية  للجنة 

الذين   من  عنيفة  األفريقية فعل  املحكمة  أن  يعتقدون 

بشكل تعليمي ، في حالة أخرى حيث كان بإمكان اللجنة   111

األفريقية طلب المساعدة رسميًا من مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان  
، اختارت عدم القيام بذلك ، ربما ألنها لم تعتبر أن لجنة حقوق  

ر االتصال  اإلنسان المعينة مؤهلة بشكل مناسب لهذه المهمة. انظ

: مبادرة عدالة المجتمع المفتوح )نيابة عن بيوس  290/2004

 ((ACHPR 2019) نجاوي نوميني( ضد الكاميرون
<https://www.achpr.org/public/Document/file/En

glish/Communication%20290-04%20-
%20OSJI%20v%20Cameroon_ENG.pdf> 

 .تذكر هذا المؤلف أثناء عملية الصياغة 112
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)املحكمة(  والشعوب  اإلنسان  أن  113لحقوق  ينبغي 

اإلنسان  حقوق  واساءات  انتهاكات  حاالت  في  تفصل 

املحكمة  أن  هو  حجتهم  وجوهر  للجنة.  استبعاد  فيه  بما 

اللجنة   تركز  بينما  القضايا  في  للبت  أفضل  وضع  في 

في  ضمنا  ويتضح  االنسان.  حقوق  ترويج  تفويض  على 

التي ه القضايا  ملعالجة  قناة  ستصبح  اللجنة  أن  النهج  ذا 

متشبثا  التنفيذي  املجلس  كان  وربما  املحكمة.  فيها  تنظر 

تحليلية   مراجعة  إجراء  إلى  الدول  دعا  حيث  الرأي،  بهذا 

مماثل   تفويض  ضوء  في  للجنة  التفسيري  للتفويض 

السوابق  تضارب  واحتمال  املحكمة  تمارسه 

أن    114القضائية.  توضح  ردود  الرأي  لهذا  وتتصدى 

ما  بقدر  والتفسير  الحماية  هو  للجنة  األساس ي  التفويض 

املنش ئ   بروتوكولها  بموجب  واملحكمة  ترويجي،  هو 

به  تقوم  الذي  الحماية  تفويض  تكمل  التي  هي  لها 

وخمسون    115اللجنة. األربعة  الدول   في  للجميع  ويمكن 

ا تفويض  إلى  الوصول  امليثاق  في  لحماية األعضاء 

مؤسسة   أي  توفر  وال  للجنة،  املمنوح  للجدل  املثير 

 116أفريقية أخرى إمكانية الوصول على نطاق القارة.
 في التحليل النهائي 

لحقوق ١ الوطنية  املؤسسات  كل  تنسق  أن  ينبغي   .

إعداد   أجل  من  األفريقية  اللجنة  مع  املنتسبة  اإلنسان 

في البت  تم  التي  املعينة  دولها  باتصاالت  على  قائمة  ها 

املؤسسات  تنتظم  أن  بعدها  ويجب  املوضوع،  أساس 

 
أنشئت بموجب بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان   113

والشعوب بشأن إنشاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  
 (1998)منظمة الوحدة األفريقية 

<https://au.int/en/treaties/protocol-african-
charter-human-and-peoples-rights-establishment-

african-court-human-and> 
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 .لحقوق اإلنسان والشعوب
 .2بروتوكول المحكمة المادة   115

من   السعي  في  اللجنة  جانب  إلى  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

 اجل الحصول على تقارير عن حالة التنفيذ. 

مخصصة  ٢ استماع  جلسات  تعقد  أن  للجنة  ينبغي   .

املقرر   يقوده  أن  يمكن  بالغ  لكل  التنفيذ  ملتابعة 

للمادة   وفقا  وي٥)١٢٥املسؤول  تقدم (  أن  مكن 

رئيسيا   دعما  فيها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

 في تقديم األدلة واللوجستيات. 

تكليف  ٣ في  تواصل  أن  أيضا  للجنة  وينبغي    .

متابعة   بمهام  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

 ورصد محددة. 

خيار  -1 األفريقية  اللجنة  إجراءات  تتوقع  أن  ينبغي 

لحقوق  الوطنية  املؤسسات  في   نسخ  اإلنسان 

على  للحصول  الدول  إلى  املرسلة  املؤقتة  التدابير 

 معلوماتها وكذلك متابعتها املحتملة. 

 البعثات الترويجية  ٤.٤
تلقي   بغرض  ترويجية  ببعثات  األفريقية  اللجنة  تقوم 

التدابير   من  وغيرها  التشريعية  التدابير  عن  معلومات 

املنصوص   والحريات  الحقوق  لتنفيذ  في املتخذة  عليها 

جوانب  بمختلف  الدول  وتوعية  األفريقي،  امليثاق 

اللجنة  قرارات  تنفيذ  ومتابعة  اإلنسان،  حقوق 

على     117وتوصياتها.  الدول  التنفيذي  املجلس  شجع  وقد 

أن   وعلى  اللجنة،  تطلبها  التي  الترويج  ببعثات  السماح 

116ACHPR /  .402(LXIII) 2018:    قرار بشأن الواليات

التفسيرية والحماية للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  
https://www.achpr.org/sessions/resolutio>والشعوب 

ns?id=421> 

 
مبادئ توجيهية بشأن شكل تقارير بعثات التعزيز والحماية   "117

في ملف لدى  ) (ACHPR 2018) 3للجنة األفريقية" ، الفقرة. 

من النظام الداخلي للجنة   76المؤلف(. انظر أيًضا القاعدة 

 األفريقية. 
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البعثات. هذه  بمثل  للقيام  دائمة  دعوات  لها   118تقدم 

في   اللجنة  يهدف  وحرص  دائمة  دعوات  على  الحصول 

الشديدة وعدم   البيروقراطية  واقع  التخفيف من حدة  إلى 

فيها   تحاول  مرة  كل  في  اللجنة  تواجهها  التي  االستجابة 

معظم  فإن  املؤلف  خبرة  وحسب  ترويجية.   ببعثة  القيام 

يتم  اللجنة  من  املقدمة  الترويجية  البعثات  طلبات 

أع  لجوء  الى  هذا  أدى  وقد  نحو تجاهلها.  على  اللجنة  ضاء 

تعوقها   ال  مناصرة  بزيارات  القيام  إلى  متزايد 

 119البيروقراطية التي تصاحب بعثات الترويج. 

الوطنية    املؤسسات  تستخدم  لم  اللجنة  أن  حين  وفي 

لبعثات   رسمية  طلبات  إرسال  في  اإلنسان  لحقوق 

قد   اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  ان  اال  الترويج، 

تيسير  دورا  لدعم  لعبت  الواقع  أرض  على  حاسما  يا 

املؤسسات   ولكن  أدوارها،  تباينت  وقد  الترويج.  بعثات 

 الوطنية لحقوق اإلنسان كانت داعمة بشكل عام. 

قد   اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  فإن  وللتوضيح، 

صوت   إعطاء  خالل  من  الترويج  بعثات  دعمت 

تنطوي   التي  االنتهاكات  أو  اإلنسان  حقوق  النتهاكات 

على  ع الحال  هو  هذا  وكان  غريب.  وطني  اضطراب  لى 

لحقوق  الوطنية  املفوضية  أبلغت  عندما  املثال  سبيل 
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 .لحقوق اإلنسان والشعوب
قرار أعلى بشأن تقرير النشاط الثامن والثالثين للجنة األفريقية  

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
قرار بشأن تقرير نشاط اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،  

Doc. EX.CL/1205 (XXVI)   قرارات الدورة العادية السادسة ،

أديس أبابا ،   2020فبراير   07-06والثالثين للمجلس التنفيذي )

 EX.CL/Dec.1073-1096 (XXVI) (إثيوبيا
<https://au.int/en/decisions/decisions-thirty-sixth-

ordinary-session-executive-council>  
 

بصفته المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والوصول إلى   119

ة، في حالة  المعلومات في إفريقيا، قام هذا المؤلف بزيارات للدعو 
نيجيريا نظمتها وزارة حكومية بدعم وثيق من المجتمع المدني وفي  

حالة ناميبيا نظمها المجتمع المدني بالكامل. وفي كلتا الحالتين،  
التقى المقرر بكبار مسؤولي الدولة، بمن فيهم رئيس ناميبيا ونائب  

التي   القوانين  أن  ترويجية  بعثة  موريتانيا  في  اإلنسان 

على   وشددت  عمليا،  تطبيقها  يتم  ال  البلد  في  الرق  تحظر 

املحلية  املجتمعات  لصالح  اإليجابي  التمييز  ضرورة 

املتضرري الرق واألفراد  من  املقابل، 120ن  وفي    .

الوطنية   املؤسسات  لدعم  إيجابي  اللجنة بشكل  استجابت 

بعثة  حثت  فقد  املثال،  سبيل  فعلى  اإلنسان.  لحقوق 

التدابير   اتخاذ  على  الدولة  أنغوال  إلى  الترويجية  اللجنة 

أمين   مكتب  توصيات  تنفيذ  لضمان  املناسبة 

 121املظالم.
 إذن، الخالصة هي

ا١ تطلب  عندما  ببعثات  .  للقيام  اإلذن  األفريقية  للجنة 

لحقوق  الوطنية  املؤسسات  إبالغ  لها  ينبغي  الترويج، 

مساعيها  الضرورة  عند  تستخدم  قد  التي  اإلنسان 

 الحميدة لدعم طلبات اللجنة.

املؤسسات ٢ مع  فعالية  وأكثر  استباقي  بشكل  العمل  أن   .

أن  من  املخاوف  من  يقلل  قد  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

اللوجستية البعث اآلليات  جزئيا  تعرقلها  قد  الترويجية  ات 

 املفترضة التي توفرها الحكومة املضيفة. 

رئيس نيجيريا. وفي حالة نيجيريا، أصدر وثيقة ختامية رئيسية  
الوصول إلى المعلومات. انظر المحرر الخاص بشأن حرية   بشأن

التعبير والوصول إلى المعلومات في إفريقيا "ضمان التنفيذ الفعال  

: ورقة استشارية ُمعدة للحكومة  2011لقانون حرية المعلومات لعام 

 (2018الفيدرالية لنيجيريا" )ديسمبر 
<https://www.achpr.org/news/viewdetail?id=209> 

تقرير البعثة الترويجية للجنة منع التعذيب في أفريقيا إلى   "120

" ،  2012أبريل  1 -مارس  26جمهورية موريتانيا اإلسالمية ، 

الفقرة.  
37<https://www.achpr.org/public/Document/file/

English/mission_report_mauritania_cpta_eng.pdf> 
نسان إلى جمهورية  تقرير البعثة المشتركة لتعزيز حقوق اإل "121

 168" ، الفقرة.  2016أكتوبر  7-3أنغوال ، 
<https://www.achpr.org/states/missionreport؟id=

96> 
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أعمق ٣ بشكل  تفكر  أن  اللجنة  على  ينبغي  وأخيرا،    .

تقدمها  التي  النموذجية  التوصيات  من  أكثر  ماهو  لتقترح 

اإلنسان،   لحقوق  الوطنية  باملؤسسات  يتعلق  فيما  عادة 

تعزيز   على  الدول  حث  الوطنية  مثل  املؤسسات  فعالية 

والتقنية  البشرية  قدراتها  بتعزيز  اإلنسان  لحقوق 

 122واملالية. 

 بعثات الحماية أو تقصي الحقائق  ٥.٤
للقيام  مساعيها  في  مستمرا  جمودا  األفريقية  اللجنة  واجهت 

تقص ي   بعثات  باسم  أيضا  إليها  يشار  التي  حماية،  ببعثات 

في   للتحقيق  حقوق  الحقائق،  بانتهاكات  املتعلقة  التقارير 

ما. دولة  في  النطاق  الواسعة  أنه     123اإلنسان  الواضح  ومن 

وحتى   اللجنة  من  املقدمة  املتعددة  الطلبات  من  الرغم  على 

من  اللجنة  تتمكن  لم  التنفيذي،  املجلس  من  الصادرة  القرارات 

ليبيا،  إلى  حماية  ببعثات  العربية    124القيام  والجمهورية 

املغرب.  الصحراوية سيطرة  تحت  الواقعة    125الديمقراطية 

قيام   تيسير  على  الدول  التنفيذي  املجلس  ناشد  أوسع،  وبشكل 

تقتض ي  ما  حسب  الحقائق  لتقص ي  أو  للحماية  ببعثات  اللجنة 

 126الضرورة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان.
من   اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  استفادت  وقد 

البار  اللجنة  مناصبها  مع  جوهرية  معلومات  لتشارك  زة 

لتمكين   الالزمة  البروتوكوالت  وضع  بأهمية  دولها  وإقناع 

 
على سبيل المثال، انظر "تقرير بعثة تعزيز حقوق اإلنسان إلى   122

”، الفقرة.  2014يناير  18-13جمهورية الغابون، 

279<https://www.achpr.org/public/Document/file
/English/achpr54os_misrep_promo_gabon_2014_

eng.pdf> 
مبادئ توجيهية بشأن شكل تقارير بعثات التعزيز والحماية   123

.  4الصادرة عن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، الفقرة.  
 .من النظام الداخلي للجنة أعاله 86انظر أيضا المادة 

جنة األفريقية لحقوق  تقرير النشاط الخامس واألربعين لل  124

، الفقرة.  2018نوفمبر  -اإلنسان والشعوب، مايو 

47<https://www.achpr.org/public/Document/file/
English/45th%20Activity%20Report_ENG.pdf> 

على سبيل المثال، انظر قرار بشأن اللجنة األفريقية لحقوق   125

الفقرة.   CL / 1058 (XXXII) .السابق .Doc اإلنسان والشعوب

8<https://au.int/sites/default/files/decisions/3390
9-ex_cl_decisions_986-1007_e.pdf> 

التي  القيام ببعثات الحماية. وفي خالل بعثة الحماية  اللجنة من 

عام   في  بوروندي  إلى  اللجنة  بها  قامت  ٢٠١٥قامت   ،

بتزويد   بوروندي  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املفوضية 

بمعلوما والقيام  البعثة  اإلذاعة  محطات  نهب  تؤكد  موثوقة  ت 

وتوفير   القضاء،  إطار  خارج  والقتل  املدنيين  تعذيب  بأعمال 

االحتجاز   تحفز  التي  العوامل  بشأن  والسياق  املهمة  الفوارق 

   127املطول للمتظاهرين املعتقلين.

انتهاكات   وقف  ألغراض  اللجنة  قدمتها  التي  التوصيات  ومن 

تمكن   أن   ، اإلنسان  لحقوق  حقوق  الوطنية  اللجنة  بوروندي 

أن    ..." من  الصلة  ذات  الفاعلة  الجهات  من  وغيرها  اإلنسان 

العنف  أعمال  جميع  وتوثيق  بانتظام  التحقيق  أعمال  تجري 

وتوثيقها   التجاوزات  من  وغيرها  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 

عائق".  دون  مصدرها  عن  النظر  بغض  عنها   128واإلبالغ 

التا الحماية  بعثة  بأن وأوصت  مالي  إلى  اإلفريقية  للجنة  بعة 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املفوضية  بتزويد  مالي  تقوم 

فعاال.   تنفيذا  والياتها  لتنفيذ  الالزمة  واملادية  البشرية  باملوارد 

مواصلة  على  اإلنسان  حقوق  مفوضية  البعثة  حثت  وأيضا 

تفويضها  وتنفيذ  باريس،  مبادئ  لتنفيذ  مالي  حكومة  دعوة 

موا مع  املالي بحياد  املدني  املجتمع  مع  العمل  صلة 

 129بأسره.

قرار بشأن تقرير النشاط الرابع واألربعين للجنة األفريقية   126

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
قرار بشأن تقرير نشاط اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،  

Doc. EX.CL/1205 (XXVI)   قرارات الدورة العادية السادسة ،

أديس أبابا ،   2020فبراير   07-06والثالثين للمجلس التنفيذي )

 EX.CL/Dec.1073-1096 (XXVI) (إثيوبيا
<https://au.int/en/decisions/decisions-thirty-sixth-

ordinary-session-executive-council> 
نسان والشعوب عن بعثة  تقرير وفد اللجنة األفريقية لحقوق اإل "127

 "2015ديسمبر  13-7تقصي الحقائق إلى بوروندي ، 
 )ج(. ١٦٩كما سبق، الفقرة  128
يونيو    7-3تقرير بعثة تقصي الحقائق إلى جمهورية مالي ،  129

2013 
"<https://www.achpr.org/public/Document/file/E

nglish/misrep_factfinding_mali_2013_eng.pdf> 
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حماية    ببعثة  القيام  اللجنة  تقرر  عندما  الختامي،  التحليل  وفي 

مع   تنسق  أن  لها  ينبغي  ذاتها،  تلقاء  من  حقائق  تقص ي  أو 

ذات  تكون  ما  عادة  التي  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

عن   فضال  للمعلومات،  موثوقة  مصادر  بوصفها  كبيرة  قيمة 

 توفير املوارد اللوجستية.

 الت حقوق اإلنسان الطارئة  االستجابة للحا ٦.٤
بوقوع   املوثوقة  لالدعاءات  األفريقية  اللجنة  تستجيب 

عن  سريعة  تدخالت  تتطلب  والتي  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات 

أو  دولة  رئيس  إلى  املوجهة  العاجلة  النداء  رسائل  طريق 

التي   العامة  البيانات  مثل  أخرى  تدخالت  خالل  من  أو  حكومة 

ا إلى  املعنية  الدولة  ال  تدعو  الذي  الضرر  ملنع  تدابير  تخاذ 

الصلة.  ذات  املعلومات  والتماس  إصالحه  أيضا،   130يمكن 

بين   األعوام    ١٤من  في  اللجنة  أصدرته  عاجل  -٢٠١٩نداء 

نداءات ٢٠٢٠ ألربعة  سوي  رسمية  استجابة  تتلقي  لم   ،

إلى    131٪.29بمعدل   الدول  التنفيذي  املجلس  ودعا 

الت العاجل  النداء  لرسائل  اللجنة.االستجابة  أصدرتها   132ي 

تراجع  أن  اللجنة  من  التنفيذي  املجلس  طلب  فقد  ذلك،  ومع 

املؤقتة  بالتدابير  يتعلق  فيما  سيما  وال  إجراءاتها،  قواعد 

املؤسسة  133ورسائل النداء العاجلة . مبادرة  مدى  فيها  كان  واحدة  حالة  هناك  كانت  وإذا 

مي إلى  بالنظر  لآلمال   
ً
مخيبا اإلنسان  لحقوق  زتها الوطنية 

إشراك   في  التام  شبه  فشلها  فهي  الهائلة،  املحلية  النسبية 

وفي   الطارئة.  اإلنسان  حقوق  لحاالت  االستجابة  في  اللجنة 

واملقرر  أفريقيا  في  التعذيب  منع  للجنة  كرئيس  الكاتب  تجربة 

في   املعلومات  إلى  والوصول  التعبير  بحرية  املعني  الخاص 

ا من  واحدة  مؤسسة  وال  تسع  لم  الوطنية  أفريقيا،  ملؤسسات 
 

 من الميثاق األفريقي.  46ة وفقا للماد 130
تقرير منظمة العفو الدولية عن حالة هيئات وآليات حقوق   131

 .2020-2019اإلنسان األفريقية 
قرار بشأن تقرير النشاط الخامس والثالثين للجنة األفريقية   132

قرار بشأن تقرير النشاط السادس    .لحقوق اإلنسان والشعوب

 اإلنسان والشعوب. والثالثين للجنة األفريقية لحقوق 

فيها   يواجه  حالة  في  التدخل  منه  تطلب  ان  إلى  اإلنسان  لحقوق 

يمكن   ال  لضرر  للتعرض  كبيرا  خطرا  جماعة  أو  فرد 

 إصالحه بسبب انتهاك فعلي أو واضح لحقوق اإلنسان.

 وبالتالي 

عملها  ١ إجراءات  تغير  أن  األفريقية  للجنة  ينبغي   .

إ  العاجل  النداء  رسائل  ملشاركة  املؤسسات  املوحدة  لى 

منتسبة   دامت  ما  الصلة  ذات  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

 إلى اللجنة.

لحقوق  .１ الوطنية  املؤسسات  تستخدم  أن  ينبغي 

الدولة  سلطات  لحث  الحميدة  مساعيها  اإلنسان 

 على االستجابة لرسائل النداء العاجل.

 القرارات  ٧.٤
متعلقة  قرارات  بانتظام  األفريقية  اللجنة  تصدر 

محددة   ببلدان  خاصة  قرارات  أو  معين  بموضوع 

الخاصة  املسائل  بشأن  الرسمية  آرائها  عن  للتعبير 

أو  خاص  بشكل  دولي  او  عام  بشكل  محدد  بموضوع 

 في منشور اخر: 
ً
 إداري. كما أوضح الكاتب مسبقا

تو  إلى  اللجنة  عن  الصادرة  القرارات  سعت  ضيح قد 

تفسيرات جديدة لجوانب معيارية   تقديم  أو  امليثاق  أحكام 

عما  أخرى  قرارات  أعربت  حين  في  امليثاق،  من  معينة 

لحقوق  معينة  انتهاكات  بشأن  ونداءاتها  اللجنة  يقلق 

وضعت   وقد  محددة.  بلدان  في  أو  القارة  في  اإلنسان 

على   امليثاق  تنفيذ  لضمان  إدارية  تدابير  أخرى  قرارات 

 134نحو أفضل.

قرار بشأن تقرير النشاط الثامن والثالثين للجنة األفريقية   133

 لحقوق اإلنسان والشعوب 
لورانس موروغو كتم "ضمان التحرر من التعذيب في ظل   134

نظام حقوق اإلنسان األفريقي" في كتيب أبحاث مالكولم دي إيفانز  
ونية  وجينز مودفيتش )محرران( حول التعذيب: وجهات نظر قان
وطبية بشأن الحظر والوقاية )شلتنهام ، إدوارد إلغار للنشر  

2020). 
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هامة   مسائل  ملعالجة  القرارات  اللجنة  استخدمت  قد 

شجعت   عندما  ذلك  على  مثال  اإلنسان،  بحقوق  تتعلق 

من   وغيرها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

أجل   من  املبذولة  الجهود  زيادة   ..." على  الفاعلة  الجهات 

وحمايتها   األصلية  الشعوب  لغات  على  املحافظة 

مستدام'. نحو  على  املجلس    135وتعزيزها  أن  غير 

التنفيذي تظاهر كما لو أنه ال يفهم كيف تصدر القرارات 

الدول  مع  التشاور  إلى  األفريقية  اللجنة  دعا  عندما 

 136املعنية قبل إصدار قراراتها. 
جاهدة  تعمل  التي  الحكومية  غير  املنظمات  عكس  علي 

املؤسسات  فإن  مهمة،  قرارات  باتخاذ  اللجنة  إلقناع 

اإل لحقوق  في  الوطنية  تحفظا  أكثر  دائما  كانت  نسان 

ذلك،   ومع  اعتمادها.  الي  اللجنة  تنظر  قد  قرارات  اقتراح 

تحدد   االجراءات  قواعد  أن  بالفعل  الورقة  أظهرت  فقد 

حقوق   أحد  باعتباره  التحديد  وجه  على  األمر  هذا 

 : املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. لذلك

لحقوق  .1 الوطنية  املؤسسات  تكون  أن  ينبغي 

أو   دولية  قرارات  اقتراح  في  استباقية  أكثر  اإلنسان 

 .ذات موضوع معين لكي تنظر فيها اللجنة

 
135ACHPR / Res.430 (LXV) 2019: "   قرار بشأن االعتراف

 3باللغات األصلية وتعزيزها وحمايتها" ، الفقرة. 
<https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id=4

61> 

فترة طويلة مثل عام  يتوافق هذا القرار مع تدخالت اللجنة منذ 

عندما كانت مهمتها الترويجية إلى بوتسوانا التي شاركت   2005

بجدية في تهميش مجتمع الباساروا والصعوبات التي واجهها  
الباساروا في استخدام لغتهم في التعليم. انظر تقرير مجموعة عمل  

  23-15اللجنة األفريقية المعنية بالسكان األصليين / المجتمعات، 
- 13.48، الفقرة. 2005 يونيو

13.50<https://www.achpr.org/public/Document/fi
le/English/achpr38_misrep_specmec_indpop_bots

wana_2005_eng.pdf> 
للجنة األفريقية   33و  32قرار بشأن التقريرين المجمعين  136

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
137ACHPR /   .406الدقة(LXIII) 2018: ' شاء  قرار بشأن إن

مجموعة لدعم والية المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق  
اإلنسان ونقطة االتصال المعنية باألعمال االنتقامية في أفريقيا  

التي    .2 التوجيهية  املبادئ  تعمم  ان  اللجنة  على  ينبغي 

 تستخدمها ألغراض تجهيز قراراتها. 

 الصكوك القانونية غير الملزمة ٨.٤
امللزمة   غير  قوانينها  خالل  من  األفريقية،  اللجنة  تعترف 

أن  باأل  يمكن  التي  الرقابية  أو  التنظيمية  أو  التيسيرية  دوار 

  
ً
فعليا وتؤديها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  بها  تقوم 

املجاالت   مختلف  في  اإلنسان  حقوق  ضمان  أجل  من 

قدرتها   من  تحد  التي  القصور  أوجه  اللجنة  وتدرك  والسياقات. 

ب امللزمة  غير  القوانين  هذه  وتنفيذ  االلتزام  رصد  سبب  في 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  وأن  املوارد،  ندرة 

غير  القوانين  هذه  وتعزيز  نشر  في  حاسم  محلي  شريك 

تنفيذها. ورصد  بينهما،    137امللزمة  التكافلية  العالقة  وفي 

لحقوق  الوطنية  واملؤسسات  األفريقية  اللجنة  استخدمت 

لتقر  اللجنة  تستخدمها  التي  امللزمة  غير  القوانين  يب اإلنسان 

 لتوضيح ذلك:   138االلتزامات القانونية وممارسات الدول.

الوطنية  ١ للمؤسسات  الوطنية  الشبكة  اللجنة  عينت   .

املقرر  دعم  مجموعة  في  كعضو  اإلنسان  لحقوق 

ورصد  لتعزيز  اإلنسان  حقوق  عن  باملدافعين  املختص 

لتعزيز ورصد التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية بشأن الحرية النقابية  
والنقابية التجمع في أفريقيا،  

ps://www.achpr.org/sessions/resolutionshttالديباجة
?id=426 

قرار بشأن تجديد تفويض  ' :ACHPR-Res.471نظر أيًضا 

مجموعة الدعم للمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق  
اإلنسان ونقطة االتصال المعنية باألعمال االنتقامية في أفريقيا  

ابية والتجمع في  لتعزيز وتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الحرية النق
إفريقيا بشكل فعال.  

 "<https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=
503> 

ديبرا لونج وراشيل موراي تنفيذ نتائج اللجنة األفريقية لحقوق   138
(  2015اإلنسان والشعوب )كامبريدج ، مطبعة جامعة كامبريدج 

المتمثل في  ومع ذلك ، أشارت الدراسة أيًضا إلى االتجاه  -76

اإلشارة إلى أدوات األمم المتحدة أكثر بكثير من أدوات اللجنة  
األفريقية "... على الرغم من الخطاب القائل بأن الدول األفريقية  

77.77تريد حل المشكالت األفريقية باستخدام الحلول األفريقية".  . 

about:blank
about:blank
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بالحرية   املتعلقة  التوجيهية  للمبادئ  الفعال  التنفيذ 

 139ي أفريقيا.النقابية والتجمع ف

املادتين  ٢ تطبيق  حالة  وفي  امليثاق،    ٢٤و  ٢١.  من 

للدور   املناسبة  الظروف  تهيئة  إلى  الدول  اللجنة  دعت 

تعزيز   في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  الفعال 

أجل  من  الوطني  الصعيد  على  اإلنسان  حقوق  وحماية 

والعمالية   والبيئية  الضريبية  املعايير  وإنفاذ  رصد 

جانب  والصحية   من  اإلنسان  حقوق  مراعاة  ومعايير 

التجارية،   األعمال  مؤسسات  ذلك  في  بما  ثالثة،  أطراف 

واملشاريع  االستخراجية  الصناعات  في  سيما  وال 

 140املشتركة التي تكون فيها الدولة شريكا.
الوطنية  ٣ املؤسسات  تشارك  أن  أيضا  اللجنة  وتتوقع   .

اال الحقوق  وإنفاذ  تعزيز  في  اإلنسان  قتصادية  لحقوق 

وضع  في  وكذلك  فعال،  نحو  على  والثقافية  واالجتماعية 

معايير   وضع  ذلك  في  بما  التنفيذ،  سياسات  ورصد 

 141ومؤشرات تنفيذ وطنية. 

الذي ٤ باريس  مبادئ  نموذج  األفريقية  اللجنة  طبقت   .

للمساواة  قانونية  وطنية  مؤسسات  معايير  انشاء  يقترح 

 
139ACHPR Res 406   .2الفقرة. 
و   21كومية بشأن المادتين إرشادات ومبادئ إعداد التقارير الح 140
من الميثاق األفريقي المتعلق بالصناعات االستخراجية وحقوق   24

، الفقرة.   (ACHPR) اإلنسان والبيئة

47<https://www.achpr.org/public/Document/file/
English/Articles%2021%20&%2024%20State%20Re

porting%20Guidelines.pdf> 
جيهية بشأن تنفيذ الحقوق االقتصادية  المبادئ والمبادئ التو 141

واالجتماعية والثقافية في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان  

الفقرة.   (ACHPR) والشعوب

49<https://www.achpr.org/public/Document/file/
English/achpr_instr_guide_draft_esc_rights_eng.p

df > 
  ACHPR)عواقبهالمبادئ التوجيهية لمكافحة العنف الجنسي و 142

- 70المبادئ التوجيهية   (2017

التك املعايير  هذه  وتشمل  الجنسين.  واالستقالل  بين  وين 

 142والصالحيات واإلحاالت والتكامل والتنسيق. 

من  ٥ الحماية  في  الحق  بأن  األفريقية  اللجنة  تعترف   .

حق   من  يتجزأ  ال  جزءا  يشكل  الذي  واالنتقام،  التخويف 

العدالة،   لتحقيق  سابق  وشرط  االنتصاف  في  الضحايا 

ليشمل  نطاقه  توسيع  عن  فضال  الضحايا،  على  ينطبق 

الصحية   الرعاية  وموظفي  واملحامين  املحققين 

مثل  الرصد  وهيئات  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعين 

الوقائية  واآلليات  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

تساعد   التي  املؤسسات  أو  األفراد  من  وغيرهم  الوطنية 

 143الضحايا في الوصول الى العدالة.
امل٦ وصول  إمكانية  توفر  ان  الدول  على  يجب  ؤسسات  . 

 144الوطنية لحقوق اإلنسان إلى أماكن االحتجاز.

 . الخاتمة ٥
املؤسسات  على  ينبغي  أنه  الورقة  هذه  اطروحة  تشمل 

أصحاب   من  وغيرها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

التي  القضايا  معالجة  في  وتشارك  تدعم  أن  املصلحة 

السياسية   واألجهزة  اللجنة  بين  خالفا  تظهر  أو  تثير 

قرارات   أن  الورقة  أظهرت  وقد  األفريقي.  لالتحاد 

مرور   مع  أرسلت  قد  التنفيذي  إشارات املجلس  الوقت 

تنفيذ   على  ناحية  من  اللجنة  تشجع  مختلطة،  ونفي  تأكيد 
74<https://www.achpr.org/public/Document/file/

English/achpr_eng_guidelines_on_combating_sex
ual_violence_and_its_consequences.pdf> 

على الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان   4التعليق العام رقم  143

ايا التعذيب وغيره من ضروب  والشعوب: الحق في اإلنصاف لضح
 (5العقوبة أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )المادة 

(ACHPR 2017)  .29الفقرة) 
<https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?i

d=60> 
المبادئ التوجيهية بشأن ظروف االعتقال واالحتجاز لدى   144

 (ACHPR 2014) للمحاكمة في أفريقياالشرطة واالحتجاز السابق  
 42المبدأ التوجيهي 

<https://www.achpr.org/public/Document/file/En
glish/conditions_of_arrest_police_custody_toolkit.

pdf> 
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أداء   على  قدرتها  نفسه  الوقت  في  تحبط  بينما  تفويضها، 

 تفويضها بفعالية ومصداقية. 

الكامل   التنفيذ  ضمان  أن  أعاله،  ذكر  مما  الواضح،  ومن 

من   تعاونية  مبادرات  اتخاذ  يستدعي  األفريقي  للميثاق 

األفر  اللجنة  لالتحاد  جانب  السياسية  واألجهزة  يقية 

ذلك   في  بما  اآلخرين،  املصلحة  وأصحاب  األفريقي 

تؤدي   أن  يمكن  اإلنسان.  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

لزيادة  هامة  أدوار  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

 ترسيخ قدرة اللجنة على تنفيذ واليتها.

اللجنة  يقلق  ما  على  التغلب  في  الحاسمة  العوامل  ومن 

الصريحة ب االرتباطات  استمرار  هو  مستمر  شكل 

تدفع   أن  وينبغي  السياسية.  النية  حسن  على  القائمة 

إشراك   في  املتمثل  واجبها  لتنفذ  السياسية  األجهزة 

إلى  اللجوء  وعدم  األفريقي  لالتحاد  مستقلة  كهيئة  اللجنة 

االبتزاز.  أو  مقترحات    145التهديد  بالفعل  قدمت  وقد 

ال معالجة  ألغراض  أن مفيدة  بالذكر  الجدير  من  خالفات. 

بمبدأ   تسترشد  أن  ينبغي  اللجنة  أنشطة  تقارير  اعتماد 

مستقال   مترجما  بوصفها  اللجنة  دور  تقويض  عدم 

األفريقي.  وال     146للميثاق  السياسية،  لألجهزة  وينبغي 

تنشيط  تعيد  أن  األفريقي،  االتحاد  جمعية  سيما 

مع   أعم  وبصورة  األفريقية  اللجنة  مع  أجهزة التفاعالت 

تطلب من   حقوق اإلنسان األخرى. أن  اإلنسان  الوطنية لحقوق  للمؤسسات  يمكن 

املسائل  ملعالجة  اللجنة  لعمل  األولوية  إعطاء  الجمعية 

 
  2018كانت هذه تجربة هذا المؤلف خالل معتكف نيروبي  145

ية والسرية  عندما قاوم أعضاء اللجنة األفريقية ضغوًطا شديدة العلن 
التي مارسها عليهم رئيس جمهورية الصين الشعبية في محاولة  

النتزاع قرار فوري بشأن انسحاب المنظمة غير الحكومية. صفة  

 .CAL مراقب من
جافيث بيجون "صعود وصعود رد الفعل السياسي: قرار   146

المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي بمراجعة التفويض وأساليب  

 "األفريقية العمل للمفوضية

مرضية،   بصورة  التنفيذي  املجلس  يحلها  لم  التي 

ووضع  اللجنة  مع  املنتظمة  املشاركة  وتأسيس 

بينهما.  العالقة  بشأن  ملموسة  هذ   147استراتيجية  ا  وفي 

عالقات   مؤخرا  أقامت  اللجنة  أن  اإليجابي  من  الصدد، 

إقامة   مثل  األخرى،  األفريقي  االتحاد  مؤسسات  مع 

التابع   واألمن  السالم  مجلس  مع  االستشارية  الترتيبات 

 148. ٢٠١٩لالتحاد األفريقي في 

وضع   في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  تظل 

التعامل   في  اآلخرين  املصلحة  أصحاب  من  مع أفضل 

وينبغي   صعبة.  لقرارات  اتخاذها  عند  األفريقية  اللجنة 

الدور  بهذا  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  تهتم  أن 

اللجنة   دعم  في  املتمثل  العام  الهدف  لتحقيق  أكبر  بشكل 

في  بما  اخرى،  جهات  من  ضغوطا  تواجه  كانت  كلما 

الراضية   غير  الحكومية  غير  املنظمات  أو  الدول  ذلك 

قد   بل  أن  عنها.  األحيان  بعض  في  الحكمة  من  يكون 

تقيد  عندما  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  تتحدث 

االتصال   من  اللجنة  الحساسة  الدبلوماسية  االعتبارات 

من  بالرغم  املثال،  سبيل  فعلى  صريحة.  بطريقة 

لم   السياسية،  األجهزة  وجهتها  التي  املتكررة  النداءات 

دائ مقر  ببناء  االن  حتى  غامبيا  من  تقم  أكثر  بعد  للجنة،  م 

ثالثة عقود منذ أن تم التعهد بذلك. يمكن للشبكة االفريقية 

األفريقي   االتحاد  تدعو  أن  االنسان  حقوق  ملؤسسات 

دولة  إلى  مقرها  نقل  في  النظر  إلى  األفريقية  اللجنة 

وجه  على  الدائم  املقر  بناء  في  غامبيا  فشلت  إذا  أخرى 

 السرعة.
تيالهون أدامو زيودي "نحو نظام أفريقي فعال لحقوق اإلنسان:   147

طبيعة وآثار العالقة بين أجهزة سياسة االتحاد األفريقي وهيئات  

 ."حقوق اإلنسان
على سبيل المثال، انظر المناقشة في تقرير منظمة العفو الدولية   148

- 2019ة  أعاله عن حالة هيئات وآليات حقوق اإلنسان األفريقي

2020. 
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نطاق   اقتصر  حين  وفي  دور  أخيرا،  على  الورقة  هذه 

الحجج  إحدى  فإن  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

جميع  يدعم  أن  ضرورة  هي  تقدمها  التي  األساسية 

اللجنة   اإلنسان  حقوق  مجال  في  املصلحة  أصحاب 

حقوق   تعميم  باسم  إليه  يشار  ما  قيادة  في  األفريقية 

التي    149اإلنسان.  العقبات  أكبر  من  فإن  مبين،  هو  وكما 

في واجهت   عملها  بأن  االدعاء  هو  لتفويضه  اللجنة  تنفيذ 

إليه   أشار  ما  جوهر  مع  يتعارض  اإلنسان  حقوق  مجال 

الحضارة   قيم   ..." بأنه  مختلف  نحو  على  األفريقي  امليثاق 

"... ...'، 150األفريقية  التقليدية  والقيم  األخالق   ..."  ،151 

  .'... اإليجابية  األفريقية  الثقافية  القيم  كث  152و'...  ير  وفي 

عادة  يجلسون  )الذين  الدول  ممثلو  كان  األحيان،  من 

قد   األفريقي(  االتحاد  في  مؤثرة  سياسية  أجهزة  في  أيضا 

لخنق   كحيلة  األحيان  من  كثير  في  االدعاء  هذا  وضعوا 

االكاديمية   عمل اللجنة. الدراسات  تنضم  أن  ينبغي  ذلك،  ومع 

ضد  املعركة  إلى  االنسان  بحقوق  املتعلقة  واملمارسات 

سيكون  مخا التي  األساسية  الثقافية  النسبية  مواقف  طر 

عامليا   املطبقة  اإلنسان  حقوق  معايير  تقويض  أثرها 

تعميم   يهدف  حيث  امليثاق.  في  عليها  املنصوص 

لحقوق  عاملية  معايير  وضع  إلى  اإلنسان  حقوق  صياغة 

تأكيد   خالل  من  املحلية  املجتمعات  في  تطبق  اإلنسان 

في اإلنسان  حقوق  نطاق  ثقافية   وتحديد  سياقات 

 كما يوضح بوني ايبوهاو:   153مختلفة،

 
 ,Cambridge .بوني ابهاوه حقوق االنسان في افريقيا 149

Cambridge University Press 2018) 225.) 
 ديباجة الميثاق األفريقي أعاله.  150
 ( من الميثاق. ٢)١٨( والمادة ٣) ١٧المادة  151
 (.٧)٢٩كما سبق، المادة  152
 .٢٢٦-٢٢٥بوني ابهاوه أعاله،   153
 كما سبق.  154
وكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  ديباجة بروت 155

 > (AU 2003) بشأن حقوق المرأة في أفريقيا

حقوق   إلى  النظر  يتطلب  اإلنسان  حقوق  تعميم  "إن 

مبادئ   تطبيق  من  بدال  محددة  حاالت  في  اإلنسان 

التفاعل   إلى  العامية  اللغة  تشير  املعنى،  وبهذا  مجردة. 

واملعايير   اإلنسان  لحقوق  الراسخة  الدولية  املبادئ  بين 

أطر لوضع  لحماية    املحلية  مختلطة  ومعيارية  قانونية 

 154حقوق اإلنسان." 

إن االتفاقيات األفريقية لحقوق اإلنسان قد أرست بالفعل 

للمساواة  العاملية  للمبادئ  األفريقية  القيم  على  للحفاظ 

والتضامن   والعدالة  والكرامة  والحرية  والسالم 

التحذيرات     155والديمقراطية.  مع  ذلك  صدى  ويتردد 

أ  أبداها  ليوبولد  التي  الرئيس  األفريقي  امليثاق  آباء  حد 

وأن  تتجزأ  ال  واحدة  اإلنسانية  أن  من  سنغور،  سيدار 

الحدود.   أو  العرق  تقيدها  ال  والحقوق  الحريات  حماية 

يسعوا   أو  يقلدوا  أن  لألفريقيين  ينبغي  ال  ذلك،  ومع 

األصالة.  أجل  من  لألصالة  على   156جاهدين  ويجب 

اإلنسا  لحقوق  الوطنية  الشبكات  املؤسسات  وكذلك  ن 

تعميم  CIACمثل   عملية  في  محورية  أدوارا  تؤدي  أن 

انس موروغو موتي هو محاضر في كلية القانون   حقوق اإلنسان.  لور

بجامعة نيروبي ومفوض سابق للجنة األفريقية 

 لحقوق اإلنسان والشعوب.

 

https://au.int/sites/default/files/documents/3152
0-doc-

maputo_protocol_on_womens_rights_a_living_do
cument_for_womens_human_rights_in_africa_su

bmitted_by_the_women_gender_and_developme
nt_directorate_wgdd_of_the_african_union_com

mission.pdf> 
ورد في حسن ب جالو قانون ميثاق )بانجول( األفريقي لحقوق   156

 .( الفصل األول2002-1988اإلنسان والشعوب )
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 الفهرس

 الكتب واألوراق والتقارير ١.٥
( تقرير ٢٠٠٥اإلنسان والشعوب )اللجنة األفريقية لحقوق 

مجموعة عمل اللجنة األفريقية املعنية بالسكان األصليين /  

 املجتمعات.

املالحظات الختامية والتوصيات بشأن التقرير الدوري 

األولي، األول والثاني والثالث والرابع لجمهورية إثيوبيا  

 ( ٢٠١٠الديمقراطية الفيدرالية. )

( تقرير ٢٠١٢نسان والشعوب )اللجنة األفريقية لحقوق اإل

بعثة تعزيز لجنة منع التعذيب في أفريقيا إلى جمهورية 

 موريتانيا اإلسالمية. 

( تقرير ٢٠١٣اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )

 بعثة تقص ي الحقائق إلى جمهورية مالي.

(  ٢٠١٤اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )

صيات بشأن التقرير األولي  املالحظات الختامية والتو 

واملجمع لجمهورية الغابون بشأن تنفيذ امليثاق األفريقي  

 (. ٢٠١٢-١٩٨٦لحقوق اإلنسان والشعوب )

املالحظات الختامية والتوصيات بشأن التقرير الدوري 

الثاني واملجمع لجمهورية موزمبيق بشأن تنفيذ امليثاق  

 (. ٢٠١٠-١٩٩٩األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )

تقرير  (٢٠١٥اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )

وفد اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب عن بعثة 

 تقص ي الحقائق إلى بوروندي. 

املالحظات الختامية والتوصيات بشأن تقرير الدولة  

 (. ٢٠١٢-٢٠١٠الدوري الخامس لجمهورية أوغندا )

تقرير  (٢٠١٦وب )اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشع

البعثة املشتركة لتعزيز حقوق اإلنسان إلى جمهورية  

 أنغوال.

( تقرير ٢٠١٧اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )

النشاط الثاني واألربعون للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

 (. ٢٠١٧مايو  -والشعوب )يناير 

ة  ( ورق٢٠١٧اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )

فنية داخلية للخلوة املشتركة بين اللجنة األفريقية لحقوق  

اإلنسان والشعوب ولجنة املمثلين الدائمين لالتحاد  

 األفريقي" )في ملف لدى املؤلف(. 

( تقرير ٢٠١٨اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )

النشاط الثالث واألربعون للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

 (. ٢٠١٨نوفمبر  - والشعوب )يونيو

تقرير النشاط الخامس واألربعون للجنة األفريقية لحقوق  

 . ٢٠١٨نوفمبر  -(، مايو ٢٠١٨اإلنسان والشعوب )

تقرير  (٢٠١٩اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )

النشاط السادس واألربعين للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  

 . ٢٠١٩مايو  - ٢٠١٨والشعوب، نوفمبر 

( تقرير حالة هيئات وآليات  ٢٠٢٠مة العفو الدولية )منظ

 . ٢٠٢٠-٢٠١٩حقوق اإلنسان األفريقية 

( "نشر التوتر، بناء الثقة: مقترحات  ٢٠١٨بيجون، جافيث )

بشأن املبادئ التوجيهية املطبقة أثناء النظر في تقارير  

األنشطة الصادرة عن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

 والشعوب". 
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( "صعود وصعود رد الفعل ٢٠١٨افيث )بيجون، ج

السياس ي: قرار املجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي ملراجعة 

 التفويض وأساليب العمل للجنة األفريقية".

( تعليق على ٢٠١٥دي بيكو، غوتييه ومواري ، راشيل )

مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

 كامبريدج(. )كامبريدج ، مطبعة جامعة 

( "ما وراء مركز االنتساب الورقي: ٢٠١٠بونولو ر )

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واللجنة األفريقية 

لعام   1رقم  10املجلد  AHRLJلحقوق اإلنسان والشعوب" 

. دينكوبيال ملؤسسات، واللجنة األفريقية لحقوق  2010

 اإلنسان والشعوب.

طنية لحقوق االنسان لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الو 

 املالحظات العامة للجنة الفرعية لالعتماد.  (٢٠١ ٨)

( حقوق اإلنسان في إفريقيا  ٢٠١٨ايباوه، بوني )

 )كامبريدج، مطبعة جامعة كامبريدج(. 

( قانون ميثاق )بانجول( األفريقي  ٢٠٠٧جالو، حسن ب )

( )ترافورد  ٢٠٠٢-١٩٨٨لحقوق اإلنسان والشعوب )

 للنشر(. 

( الحق في التنمية في نظام  ٢٠١٨سيرجيس دجويو )كانجا ، 

 حقوق اإلنسان األفريقي )روتليدج(.

تقرير "(٢٠١٧اللجنة الوطنيو الكينيو لحقوق االنسان )

بديل إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز  

 العنصري". 

( تنفيذ نتائج اللجنة ٢٠١٥لونج ، ديبرا وموراي ، راشيل )

ان والشعوب )كامبريدج ، مطبعة  األفريقية لحقوق اإلنس

 جامعة كامبريدج(.

Mute  لورانس موروغو 'ضمان التحرر من التعذيب في ،

، Evansظل نظام حقوق اإلنسان األفريقي' في 

Malcolm D and Modvic  ،Jens ( )محرران

( كتيب بحث عن التعذيب: وجهات نظر قانونية  ٢٠٢٠)

وارد إلغار للنشر وطبية بشأن الحظر والوقاية )شلتنهام ، إد

.) 

( دور  ٢٠٠٩الشبكة االفريقية ملؤسسات حقوق االنسان )

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في تعزيز اللجنة 

 األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )نيروبي(. 

(  ٢٠١٦الشبكة االفريقية ملؤسسات حقوق االنسان )

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واآلليات اإلقليمية  

فريقية: مبادئ توجيهية بشأن دور املؤسسات الوطنية  األ 

لحقوق اإلنسان في مراقبة تنفيذ توصيات اللجنة األفريقية 

لحقوق اإلنسان والشعوب وأحكام املحكمة األفريقية 

 لحقوق اإلنسان والشعوب )نيروبي(.

( قدرات ٢٠١٩الشبكة االفريقية ملؤسسات حقوق االنسان )

للمؤسسات الوطنية لحقوق التقاض ي والثغرات والفرص 

 اإلنسان: دراسة خط األساس )نيروبي(.

( دليل  ٢٠٢٠الشبكة االفريقية ملؤسسات حقوق االنسان )

للمؤسسات الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسان لتنفيذ القرار 

 )نيروبي(.  ٢٧٥
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( "إعالن وخطة عمل كيغالي ٢٠١٩نانج، كارول س ي )

و دور مجلة القانون بشأن إطار التنمية في إفريقيا: ما ه

املقارن والقانون الدولي بجنوب إفريقيا" للمؤسسات 

 الوطنية لحقوق اإلنسان. 

( املؤسسات ٢٠١٠املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ) 

الوطنية لحقوق اإلنسان: التاريخ واملبادئ واألدوار  

 واملسؤوليات )جنيف(. 

( املدعين: لجان حقوق  ٢٠٠٨بيتر، كريس ماينا )محرر( )

 اإلنسان واملساءلة في شرق إفريقيا )كمباال، فاونتن للنشر.

املقرر الخاص حول حرية التعبير والوصول إلى  

( "ضمان التنفيذ الفعال  ٢٠١٨املعلومات في إفريقيا )

: ورقة استشارية ُمعدة  ٢٠١١لقانون حرية املعلومات لعام 

 للحكومة الفيدرالية لنيجيريا". 

ائي والشبكة االفريقية ملؤسسات برنامج األمم املتحدة اإلنم

( دراسة حول حالة املؤسسات ٢٠١٦حقوق االنسان )

 في أفريقيا. الوطنية لحقوق اإلنسان 

نحو نظام أفريقي فعال لحقوق  ' تيلهان ادامو  زويدي،

اإلنسان: طبيعة وانعكاسات العالقة بين أجهزة سياسة  

ني ، االتحاد األفريقي وهيئات حقوق اإلنسان' في مايكل أدا

(  ٢٠٢٠ومايكل جيان ناركو وإلسابي بوشوف )محرران( )

الحقوق والتحول السياس ي في إفريقيا )شام ، بالجريف 

 ماكميالن. 

 القوانين واإلعالنات القانونية  ٢.٥
مبادئ وإرشادات اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

والشعوب بشأن إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية  

 يثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.والثقافية في امل

(  ٢٠١٤اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )

إرشادات حول ظروف االعتقال واالحتجاز لدى الشرطة 

 واالحتجاز السابق للمحاكمة في أفريقيا. 

( التعليق  ٢٠١٧اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )

لحقوق اإلنسان  بشأن امليثاق األفريقي ٤العام رقم 

والشعوب: الحق في اإلنصاف لضحايا التعذيب وغيره من 

ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو  

 (. ٥املهينة )املادة 

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، املبادئ  

 .(٢٠١٧التوجيهية بشأن مكافحة العنف الجنس ي وعواقبه )

شأن حرية التعبير والوصول إلى ( إعالن املبادئ ب٢٠١٩)

 املعلومات في أفريقيا.

( النظام  ٢٠٢٠اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )

 الداخلي للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.

املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن الدول واملبادئ التوجيهية  

  للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن املادتين 

من امليثاق األفريقي املتعلقة بالصناعات  ٢٤و ٢١

 االستخراجية وحقوق اإلنسان والبيئة.

( القانون التأسيس ي لالتحاد ٢٠٠٠االتحاد األفريقي )

 األفريقي. 

( بروتوكول امليثاق األفريقي ٢٠٠٣االتحاد األفريقي )

 لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة في أفريقيا.

( بروتوكول امليثاق األفريقي ٢٠١٦األفريقي )االتحاد 

لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق كبار السن في 

 أفريقيا.
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( بروتوكول امليثاق األفريقي ٢٠١٨االتحاد األفريقي )

لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق األشخاص ذوي 

 اإلعاقة في أفريقيا.

 ها : أفريقيا التي نريد٢٠٦٣أجندة االتحاد األفريقي 

( امليثاق األفريقي لحقوق  ١٩٨١منظمة الوحدة األفريقية )

 اإلنسان والشعوب.

( بروتوكول امليثاق ١٩٩٨منظمة الوحدة األفريقية )

األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء املحكمة  

 األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. 

إعالن إكورهوليني بشأن الحلول العملية إلنهاء العنف  

تمييز ضد األشخاص على أساس امليول الجنسية وال

 . ٢٠١٦مارس  ٥والهوية الجنسية والتعبير، جوهانسبرغ، 

  ١٦-١٢إعالن وخطة عمل جراند باي )موريشيوس(، 

 .١٩٩٩أبريل 

إعالن بريتوريا بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية  

 (. ٢٠٠٤والثقافية في أفريقيا )

( املبادئ املتعلقة ١٩٩٣الجمعية العامة لألمم املتحدة )

 بوضع املؤسسات الوطنية )مبادئ باريس(.

 االتصاالت والقضايا  ٣.٥
اتصال اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب 

مبادرة عدالة املجتمع املفتوح )نيابة عن   :٢٠٠٤/٢٩٠

 بيوس نجاوي نوميني( ضد الكاميرون. 

اتصال اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب 

بريسيال نجيري إشاريا )يمثلها اتحاد املحاميات،  :٩/٣٧٥

 كينيا واملركز الدولي لحماية حقوق اإلنسان( ضد كينيا. 

اتصال اللجنة االفريقية لحقوق االنسان  

 مبيانكيو جينيفيف ضد الكاميرون.  ١٠/٣٨٩والشعوب

اتصال اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

ي وسيداتي موكاكيبيبي نكوس -: أغنيس أويمانا٤٢٦/١٢

 ضد رواندا.

اتصال اللجنة االفريقية لحقوق االنسان  

 توماس كوويلو ضد أوغندا.  :١٢/٤٣١والشعوب

 ٠٠٢املحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، رقم 

، طلب رأي استشاري من قبل مركز حقوق  ٢٠١٥لعام 

 اإلنسان وائتالف املثليات األفريقيات. 

 القرارات  ٤.٥
ACHPR /  .402الدقة (LXIII) 2018:   قرار بشأن

الواليات التفسيرية والحماية للجنة األفريقية لحقوق 

 اإلنسان والشعوب.

 (LXIII) ٤٠٦اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب. 

قرار بشأن إنشاء مجموعة لدعم والية املقرر  ' :٢٠١٨

الخاص املعني باملدافعين عن حقوق اإلنسان ونقطة  

ال املعنية باألعمال االنتقامية في أفريقيا لتعزيز  االتص

ورصد التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية املتعلقة بالحرية 

 النقابية والنقابية التجمع في أفريقيا.

  ٤٣٦اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب. 

(EXT.OS / XXVI1) قرار بشأن الحاجة إلى " :٢٠٢٠

 الظل"  وضع إرشادات إلعداد تقارير

 ٢٧٥.Res /اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب 

(LV) قرار بشأن الحماية من العنف وانتهاكات  " :٢٠١٤

حقوق اإلنسان األخرى ضد األشخاص على أساس التوجه  

 الجنس ي الحقيقي أو املزعوم أو الهوية الجنسية".
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 ٣٧٠.Res /اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب 

(LX) قرار بشأن منح صفة االنتساب " :٢٠١٧

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومؤسسات حقوق  

 اإلنسان املتخصصة في أفريقيا".

 ٤٣٠.Res /اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب 

(LXV) قرار بشأن االعتراف باللغات األصلية  " :٢٠١٩

 وتعزيزها وحمايتها". 

 :٤٧١.Res /عوب اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والش

قرار بشأن تجديد تفويض مجموعة الدعم للمقرر الخاص  "

املعني باملدافعين عن حقوق اإلنسان واملنسق املعني  

باألعمال االنتقامية في أفريقيا من أجل الترويج والتنفيذ  

الفعال للمبادئ التوجيهية بشأن الحرية النقابية والتجمع في 

   أفريقيا.


