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 للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبا عن أنشطة واألربعونهو التقرير السادس  هذا  -1
من  54يُعرض على رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي وفقًا للمادة و، ")"اللجنة(
'الميثاق األفريقي" أو "الميثاق")، ويغطي حقوق اإلنسان والشعوب (لميثاق األفريقي لا

يسلط الضوء من بين أمور أخرى، و 2019 مايو 14إلى  2018نوفمبر  14 الفترة من
 الدولحالة تقارير ووغيرها من االجتماعات المؤسسية للجنة  النظاميةعلى االجتماعات 

التي هي في انتظار والبالغات المتعلقة بحقوق اإلنسان والقرارات التي اعتمدتها اللجنة و
التدخالت المختلفة للجنة بشأن قضايا حقوق اإلنسان بما في ذلك والبحث من قبل اللجنة 

رسائل االستئناف العاجلة ، والنشرات الصحفية وخطابات التقدير؛ حالة حقوق اإلنسان 
ت في القارة ؛ المسائل المالية والتوظيفية والتشغيلية؛ تنفيذ توصيات اللجنة؛ والتوصيا

   .رؤساء الدول والحكومات مؤتمرالمقدمة إلى 

   خلفيةالالجزء الثاني:  

رؤساء  مؤتمره اعتمدمن الميثاق األفريقي ، الذي  30المادة أحكام أُنشئت اللجنة بموجب   -2
. وقد صدقت جميع الدول األعضاء 1986دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية في عام 

األفريقي على الميثاق األفريقي باستثناء المغرب. بدأت اللجنة عملها في عام  االتحادفي 
  ا.ومقرها في بانجول، غامبي 1987

) عضواً ينتخبهم رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، 11تتكون اللجنة من أحد عشر ( -3
طيه قائمة المفوضين الحاليين  ترفق .بصورة غير متفرغةويعملون بصفتهم الشخصية 

  .1الملحلق ك

من الميثاق األفريقي، فيما  45، على النحو المنصوص عليه في المادة اللجنةتتمثل والية   -4
   :يلي

   تعزيز حقوق اإلنسان والشعوب؛ )1
ضمان حماية حقوق اإلنسان والشعوب بموجب الشروط المنصوص عليها في  )2

   الميثاق؛
على طلب دولة طرف أو مؤسسة تابعة لمنظمة الوحدة  تفسير أحكام الميثاق بناءً  )3

   األفريقية أو منظمة أفريقية معترف بها من قبل منظمة الوحدة األفريقية؛
  .رؤساء الدول والحكومات مؤتمرعهد بها إليها يالقيام بأي مهام أخرى قد  )4

بتلقي وبحث البالغات ميثاق المن  62المادة على وجه التحديد بموجب مكلفة اللجنة  -5
(الشكاوى) المقدمة إليها، وتلقي ودراسة التقارير الدورية التي تقدمها الدول األطراف 
بشأن التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير المتخذة إلنفاذ الحقوق والحريات المعترف 

   .بها والتي يكفلها الميثاق
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ميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان بال المرفق) من البروتوكول 1( 26بموجب المادة  -6
، يتعين على الدول أة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)حقوق المرب والمتعلقوالشعوب 

عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة من إلى اللجنة  هاألطراف تقديم تقاريرا
) من اتفاقية 4( 14ة أجل اإلعمال الكامل للحقوق المعترف بها فيها . وبالمثل، تتطلب الماد

 من الدولاالتحاد األفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في أفريقيا (اتفاقية كمباال) 
 النازحينإلبالغ عن التدابير التشريعية وغيرها التي اتخذت لضمان حقوق ااألطراف 

  .داخليا

   : الهيئةالجزء الثالث

األخرى ألجهزة صنع السياسة لالتحاد  االجتماعات النظامية واالجتماعات الؤسسية  أوال:
  األفريقي خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

التحاد األفريقي التي عقدت في أديس صنع السياسة لفي اجتماعات أجهزة  اللجنةشاركت  -7
فبراير  11 ،7يناير و  16 - 15،  2018نوفمبر  18 - 14أبابا ، إثيوبيا ، في الفترة من 

   :كما يلي 2010

نوفمبر  15- 14 ، يومي)المؤتمرلمؤتمر رؤساء الدول والحكومات ( 11الـ ة االستثنائيةالدور 
2018   

   2018نوفمبر  18-14 من (المجلس) للمجلس التنفيذي  20الـ الدورة االستثنائية )1
  2019يناير  16-15  يومي لجنة الممثلين الدائمينل 37الدورة العادية الـ )2
   ؛2019فبراير  8 - 7: ، يوميالتنفيذيللمجلس  34الـ الدورة العادية  )3
   .2019فبراير  11 - 10 يومي للمؤتمر 52الـ  الدورة العادية )4

في اجتماع ممثلي أجهزة االتحاد األفريقي مع وحدة  اللجنة، شاركت اإلضافة إلى ذلكب  -8
  .، إثيوبياأبابا في أديس 2018نوفمبر  19إصالح االتحاد األفريقي في 

  ما:ل الفترة المشمولة بالتقرير، وهخال )2ن (عقد اجتماعان نظاميا -9

مارس  5فبراير إلى  19 للجنة، التي عقدت في الفترة من 25االستثنائية  الـ الدورة  )1
  ؛ ، غامبيافي بانجول 2019

في  2019مايو  14أبريل إلى  24من للجنة المنعقدة في الفترة  64الـ الدورة العادية )2
  ر.شرم الشيخ، مص

فبراير  11إلى  7يناير ومن  16 و 15 يوميثيوبيا ، إ، أديس أبابا32الـ األفريقيقمة االتحاد 
2019  
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عن أنشطة اللجنة إلى الدورة العادية للجنة الممثلين الدائمين. خالل اجتماع  45التقرير الـ - 10
 المجلس التنفيذي بموجب مقرر جلس التنفيذي أذن بنشر التقريرمين والممثلين الدائملجنة ال

EX.CL/Dec.1045(XXXIV)  عن أنشطة اللجنة. 45بشأن التقرير الـ  

 موقع اللجنةفي متاح وهو  قد تم نشر التقرير مع المالحظات التي أبدتها الدول األطراف - 11
  . reports/45-http://www.achpr.org/activity/ على اإلنترنت

   النظامية االجتماعاتثانياً:  

  2019 مارس 5 -فبراير  19من ، بانجول، غامبيا ،25الدورة االستثنائية الـ

 أعضاء اللجنة اخالل الفترة اآلنفة الذكر وحضره 25دورتها االستثنائية الـ عقدت اللجنة - 12
  .2 الملحقالواردة أسماؤهم في 

 الدورة في البيان الختامي المرفقبها اللجنة خالل هذه  اضطلعتترد تفاصيل األنشطة التي  - 13
موقع اللجنة على  فيالبيان الختامي متاح أيضا و. 3 الملحقبهذا التقرير في 

  .  www.achpr.orgت:اإلنترن

  2019مايو  14 -أبريل  24 من ،شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية - 64الـالدورة العادية  

  .4في الملحق الواردة أسماؤهم ن والمفوض 64الـ حضر الدورة العادية  - 14

البيان في  64العادية الـ  بها اللجنة خالل الدورة اضطلعتترد تفاصيل األنشطة التي  - 15
موقع اللجنة على  فيالبيان الختامي متاح أيضا . و5 الختامي للدورة، في الملحق

  .  www.achpr.orgت:اإلنترن

إن التقارير التي قدمتها الدول األعضاء في اللجنة خالل الفترات الفاصلة بين الدورات  - 16
   .  www.achpr.orgت:اإلنترنموقع الهيئة على  فيمتاحة  64خالل الدورة الـو

لميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان اب المرفق بروتوكولالجنة إعادة تقديم مشروع قررت الل - 17
 56الـ دورته العادية خاللالذي اعتمد وإلغاء عقوبة اإلعدام في أفريقيا  بشأنوالشعوب 

سياسة ال أجهزة صنعبانجول، غامبيا، إلى في  2015مايو  7 -أبريل  21في الفترة من 
   فيه.إلعادة النظر 

  

   من الميثاق 62بموجب المادة  ثالثاً: رفع الدول تقاريرها
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؛ 2007- 2001 للفترة ليسوتوالثاني والثامن لتقريرين الدوريين النظرت اللجنة في  - 18
والتقرير األولي  2018- 1994 للفترة غامبيال رعشوالثاني والتقريرين الدوريين الثاني 

  ).2017 -2001(لمصر والتقرير الموحدعن بروتوكول مابوتو 

 62دة اآلن بموجب الما حتىبالتزاماتهما قد قامتا بالوفاء  تالحظ اللجنة أن غامبيا وليسوتو - 19
هما الثاني والثاني عشر يا تقريرمن بروتوكول مابوتو، بعد أن قدمت 26من الميثاق والمادة 

بروتوكول مابوتو على  عنالميثاق والتقارير األولية الخاصة بهما والثاني والثامن بشأن 
  :التوالي

الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير ب قامتحتى اآلن  أن مصر هياللجنة أيضا  الحظت - 20
  ).2017- 2001ا الدورية الموحدة. (مبتقديمها تقاريرهميثاق المن  62بموجب المادة 

 :ميثاق على النحو التاليالمن  62حالة تقديم التقارير الدورية إلى اللجنة بموجب المادة  - 21

   الدولة الطرف   الوضع
ر وإريتريا    0 1: بالكامل وانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومص أنغوال وبوتس

  وغامبيا وليسوتو والنيجر ونيجيريا وتوغو . 
د ( أخر  )1تقرير واح ت

   13: هتقديم
الجزائر ، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جيبوتي، كينيا، مالي، موريتانيا، 

يا ناميب يوس،  يا، روموريش يراليون ، جنوب إفريق ندا ، س جنوب و ا
  . السودان

ران  ري ق ان ت ن  )2(اث
قديم قارير:  هاتأخر ت الت

6   

  الكاميرون وإثيوبيا ومالوي وموزمبيق والسنغال وأوغندا. 

ة  الث ر  )3(ث اري ق ت
   5متأخرة: 

بوروندي ، الغابون ، الجمهورية العربية الصحراوية ، السودان وتونس 
 .  

ة  الث ن ث ر م ث  )3(أك
   15تقارير متأخرة: 

اد، الكونغو، ن، يبن طى، تش ر، جمهورية إفريقيا الوس الرأس األخض
واتيني، ، مدغشالغابون، غانا، جمهورية غينيا، ليبيا يل، إس يش قر، س

  ، زامبيا وزيمبابوي . تنزانيا
ا   5: اريرلم تقدم تقدول  او، س توائية، غينيا بيس يب وجزر القمر، غينيا االس  تومي وبرينس

  والصومال. 

  

الدورة  خاللسيتم النظر فيها وتلقت اللجنة أحدث التقارير الدورية لتشاد و زيمبابوي  - 22
  للجنة. 65الـالعادية 

من  26دولة بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير وفقًا للمادة  )13أوفت ثالث عشرة ( - 23
،  ية الكونغو الديمقراطيةبروتوكول مابوتو ، وهي: أنغوال ، بوركينا فاسو ، جمهور
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، توغو وجنوب ، ليسوتو ، مالوي ، نيجيريا ، ناميبيا ، موريتانيا ، رواندا ، السنغال غامبيا
في بروتوكول مابوتو لم تقدم  ) دولة طرفا27وعشرين ( سبعا . وهذا يعني أنإفريقيا
  .بروتوكولالبموجب  هاتقارير

) من 4( 14للمادة ، لم تمتثل أي دولة طرف غير أنهدولة على اتفاقية كمباال.  27صدقت  - 24
اتفاقية كمباال التي تلزمها باإلبالغ عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها 

   .لتنفيذ االتفاقية

   المتعلقة بحقوق اإلنسان أمام اللجنة رابعاً: البالغات 

  البالغات

ن) رسالة معلقة حاليًا معروضة على اللجنة ، تم النظر فيما ين وأربعي(مائت 2 40من بين  - 25
  :التقريرالمشمولة بفترة اليلي خالل 

   

   مرحلة)ال/ (االسم البالغات   جلسةال
دورة  ال
االستثنائية 

  25الـ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   أوال: بحث البالغ                  
   البالغ إلى اللجنة بحث أ: إسناد  

بكة مقاتلي الحرية  - 708/19 )1 ينش خص د  وش آخرين ض
  جمهورية جنوب إفريقيا 

ا جوزيف  - 710/19 البالغ )2 ان ل ن ا (تمث االن ا وف ة فالن غرف
  أدومكوي) ضد جمهورية الجابون 

ر  - 711/19 البالغ )3 د جمهورية مص عبد الرحمن الجندي ض
  العربية 

  بوكاري واليس ضد نيجيريا وغانا وتوغو  - 712/19 البالغ )4
ية والعدالة المعهد الدولي  - 715/19 البالغ )5 اس للحقوق األس

ة ( الجميع للحقوق) اعي ة الكونغو  االجتم د جمهوري ض
   الديمقراطية

    
  التدابير المؤقتة  تناول المسألة واتخاذ  )ب

   الكسيس سيباهين ضد بوروندي - 714/19 البالغ )1
 (يمثلهم محامون ذاشهود يهوأعضاء ثالثة  - 716/19البالغ  )2

  حقوق اإلنسان في أفريقيا) ضد دولة إريتريا  من أجل متحدون
   

   ثانيا: المقبولية     
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    أ) مقبول 
   إريتريا دولة جمهورية جيبوتي ضد - 478/14البالغ  )1
(يمثلها محامون من أجل العدالة في ليبيا  X - 582/15 البالغ )2

   ) ضد ليبياREDRESS(و 
بالغ )3 ل ة  IHRDA - 636/16 ا د جمهوري وآخرون ض

  بوروندي 
    

  ثالثا: الجدارة    
د  - 290/04 البالغ )1 مبادرة عدالة المجتمع المفتوح ض

  جمهورية الكاميرون 
   

   المالحقة الحثيثةعدم وجود لشطب رابعاً:   
امي  - 605/16 البالغ  )1 ن عبد الحميد الش طفى حس مص

  (يمثله أ و ب) ضد جمهورية مصر العربية 
الف  - 611/16 البالغ )2 ه التح ازي (يمثل عمر حج

ان ان آخران األوروبي لحقوق اإلنس خص د  ) وش ض
  ة. جمهورية مصر العربي

    
   خامسا: السحب  

ه  - 510/15 البالغ )1 د (يمثل د المنعم آدم محم عب
 ريدريس وآخرون) ضد جمهورية السودان 

  
   التوجيهات المقدمة سادسا: 

ات  - 399/11البالغ  )1 ة لحقوق األقلي دولي ة ال المجموع
د جمهورية  نيابةوأونبروبا ( عن عائلة باهاكوانندا) ض
  بوروندي 

طفى أمين عامر  - 555/15 البالغ )2 ام مص يد هش الس
ان الف األوروبي لحقوق اإلنس ه التح د  )(يمثل ض

  جمهورية مصر العربية 
له  - 556/15 البالغ )3 هارون (يمث يد محمد بكري  الس

ان د جمهورية  )التحالف األوروبي لحقوق اإلنس ض
  مصر العربية 

ني عبد اللطيف علي  - 557/15 البالغ )4 ام حس يد حس الس
ان الف األوروبي لحقوق اإلنس ه التح د  )(يمثل ض

  جمهورية مصر العربية 
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يد طارق  - 558/15 البالغ )5 نان والس امية ش يدة س الس
ضد  )التحالف األوروبي لحقوق اإلنسان امشنان (يمثله

  جمهورية مصر العربية 
د جمهورية  - 589/15 البالغ )6 يوهانس جوري بوثا ض

  موريشيوس 
فضل المولى حسني أحمد إسماعيل و  - 670/17 البالغ )7

ر)  آخرون 19 (يمثلهم حزب الحرية والعدالة في مص
  ضد جمهورية مصر العربية 

ليون في  -17/  680البالغ  )8 كان األص ننامدي كانو والس
  بيافرا ضد جمهورية نيجيريا االتحادية 

يد  - 697/18 البالغ )9 د  كابتو تاجنيالس وآخرون ض
  جمهورية الكاميرون 

   
    البالغات التي تم تأجيلها: سابعا   

د  - 713/19 البالغ )1 ابا علي أحمد بورجيا ض نديس
  جمهورية رواندا 

بالغ )2 ل د  - 459/13 ا ام ض هيرن اث  دران ين ف ي د
  موريشيوس 

ا  - 471/14رقم  البالغ )3 مريم يحيى إبراهيم (يمثله
األفريقي لدراسات العدل  والمركزصندوق اإلنصاف، 

الم لوالم ،والس أهي ة والت ة للتنمي وداني ة الس ، نظم
ان و مركز العدالة  ودانية لحقوق اإلنس والمبادرة الس
د جمهورية  ارات القانونية ض تش للمحاماة واالس

   السودان
وبا وآخرون  - 480/14 البالغ )4 يوخ ماس مجلس الش

   ضد ليسوتو
د جمهورية ديغبجاي  - 569/15البالغ  )5 كونجول ض

   موريشيوس
ة  - 588/15 البالغ )6 دولي ات ال ة حقوق األقلي مجموع

 Batwa Kahuziمتنزه عن  نيابة( -البيئة  وموارد
Biega ضد جمهورية الكونغو الديمقراطيةالوطني ،.   

د  – 607/16 البالغ )7 رة جوفينال هابياريمانا ض أس
  بوروندي

ديكوم (يمثل - 626/16 البالغ )8 انج ن ب فورس  هفيلي
  مكتب نديكوم القانوني) ضد جمهورية الكاميرون 
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ه جورج أيوك  بيرم - 631/16البالغ  )9 أودو (يمثل
  كيلينيتش) ضد جمهورية الكاميرون 

ا ( - 643/16البالغ  ) 10 اباني بن مكوس  تمثلهفاميل ش
ة  ة غير الحكومي د Via-Volonteالمنظم ) ض

  جمهورية بوروندي 
د  - 430/12 البالغ ) 11 ومبا وآخرون ض غابرييل ش

  جمهورية زيمبابوي 
د  - 406/11 البالغ ) 12 وازيالند ض جمعية القانون في س

  ند مملكة سوازيال
ان والتنمية في  - 398/11 البالغ ) 13 معهد حقوق اإلنس

دأفريقيا  ان الكونغولي  ومرص د حقوق اإلنس ض
   جمهورية الكونغو الديمقراطية 

داتي  - 426/12 البالغ ) 14 عي ا وس ان أغنيس أوويم
  موكاكيبي ضد رواندا 

د  - 455/13البالغ  ) 15 أبو بكر أحمد محمد وآخرون ض
  الديمقراطيةجمهورية إثيوبيا االتحادية 

  المساواة اآلن ضد إثيوبيا  - 341/07 البالغ ) 16
د  - 383/10 البالغ ) 17 د ض الح األس محمد عبد هللا ص

  جيبوتي

دورة  ال
ة  ادي ع ال

   64الـ

   إسناد بحث البالغات إلى اللجنةأوال:     
   أ) تناول اللجنة بث البالغات      

   
   ضد جمهورية بوروندي بي سينزنكايوالسيد  - 717/19البالغ  )1
ة موريس - 718/19 البالغ )2 امتو والحرك ل  ك ة من أج نهض

   جمهورية الكاميرون ضد كاميرونال
ك مواطنو - 719/19 البالغ )3 ي ات ت( المكس دم دان مثلهم خ البل

   األمريكية لمحترفي حقوق اإلنسان) ضد جمهورية مصر العربية
   

  ثانيا: المقبولية    
      مقبول  أ) 
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دوق  - 471/14 البالغ )1 ن ا ص مريم يحيى إبراهيم (يمثله
اف، والمر الاإلنص عدل والس ات ال لدراس  ،مكز األفريقي 

لحقوق ، والمبادرة السودانية نظمة السودانية للتنمية والتأهيلوالم
ضد  للمحاماة واالستشارات القانونية اإلنسان و المركز القضائي

   جمهورية السودان؛
  ؛ بجاي كونجول ضد جمهورية موريشيوسديغ - 569/15 البالغ )2
األقليات الدولية وموارد البيئة مجموعة حقوق  - 588/15 البالغ )3

اتوا  ة ب ديق ة عن ح اب اهوزي(ني ا ك ة ، بيج ة (الوطني جمهوري
   الديمقراطية) الكونغو

    غير مقبول ب)      
  ديغبجاي كونجول ضد جمهورية موريشيوس  - 569/15البالغ  )1
يراكي مامبورو (نيابة عن مجتمع  - 609/16 البالغ  )2 األمير س

ي مامبورو الثالثبابيدي ماموني تحت قيادة  د كيجوس ) ض
   جمهورية جنوب إفريقيا 

   المالحقة الحثيثةم شطبها لعد مثالثا: البالغات التي ت   
آخرون (يمثلهم  5أحمد مصطفى و  - 659/17 البالغ )1

د  ان ومنظمة أمان) ض العدل من أجل حقوق اإلنس
  جمهورية مصر العربية 

  
    رابعا: البالغات التي تم سحبها  

ايكو إميل توراي - 705/18البالغ   )1  IHRDAجامه (يمثلهما  وس
   ) ضد جمهورية غامبياجهاتيوساجار 

   
  التوجيهات المقدمة خامسا: 

(يمثلهم  Jehova witnessذا شهود يهوأعضاء ثالثة  - 716/19 البالغ  
   حقوق اإلنسان في أفريقيا) ضد دولة إريتريامتحدون من أجل محامون 

   
  سادسا: البالغات التي تم تأجيلها  

  المساواة اآلن ضد إثيوبيا  - 341/07 البالغ )1
ا  - 398/11 البالغ )2 ة في إفريقي ان والتنمي د حقوق اإلنس معه

جهورية ) ضد OCDHومرصد كونجولي دي درويت دي أوم (
   الكونغو 

ة  - 406/11 البالغ )3 د مملك د ض وازيالن انون في س ة الق جمعي
   سوازيلند 

   مجلس الشيوخ ماسوبا وآخرون ضد ليسوتو - 480/14 البالغ )4
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  بابا سي واألسرة ضد موريتانيا  - 565/15 البالغ )5
   أسرة جوفينال هابياريمانا ضد بوروندي – 607/16 البالغ )6
انج نديكوم (يمثله - 626/16 البالغ )7 مكتب نديكوم  فيليب فورس

  القانوني) ضد جمهورية الكاميرون 
ا ( - 643/16البالغ  )8 اباني بن مكوس المنظمة غير  مثلهتفاميل ش

  ) ضد جمهورية بوروندي Via-Volonteالحكومية 
ور  75كوم بيزنغ و  - 650/17 البالغ )9 آخرون (يمثلهم البروفيس

  كارلسون أنيانجوي) ضد جمهورية الكاميرون 
ا  - 653/17 البالغ ) 10 ة نيجيري د جمهوري د نونجو ض ديزمون

  االتحادية 
ماعيل و  - 670/17 البالغ ) 11 ني أحمد إس ل المولى حس  19فض

عدالة في مصر) ضد جمهورية (يمثلهم حزب الحرية وال آخرون
  مصر العربية 

يلفا غيرا ورودريغو ليما  - 720/19 البالغ ) 12 دانييل فيليبي دا س
   دانتاس ضد جمهورية الرأس األخضر

  707/19لم تتناول ولم تتلق حكومة مصر هذا البالغ  ) 13
  

؛ بالغات )10(اللجنة عشرة  تناولتتبين الجداول أعاله أنه خالل الفترة قيد االستعراض ،  - 26
نها وعدم مقبولية م) 6وتم إعالن مقبولية ستة (مؤقتة. تدابير بشأنهما ) صدرت 2اثنين (
) لعدم المالحقة 3ثالثة ( شطبوتم اتخاذ قرار حول واحد على أساس الجدارة و) 2اثنين (

مراحل مختلفة. كما بالغاً ل)  31وتأجيل واحد وثالثين (  للسحب) 2( طلبينالحثيثة، منح 
   .) بالغات 10اللجنة األمانة بتوجيهات بشأن عشرة (  زودت

  نتسب ومراقبم: طلبات الحصول على صفة خامسا 

ناقشت اللجنة حالة عالقتها وتعاونها مع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمنظمات   - 27
أنشطة المؤسسات الوطنية  عن تقاريرالغير الحكومية ، وقدمت تحديثًا عن حالة تقديم 

     .لحقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية

ألي صفة االنتساب تمنح اللجنة  يتم تلقي أي طلب بصفة االنتظار من أي مؤسسة لم - 28
العدد اإلجمالي للمؤسسات  يبلغو مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان للفترة قيد االستعراض

 .)29( وعشرينصفة االنتساب لدى اللجنة تسعة التي لديها 

معايير منح حول المراقب للشهود غير المرغوب فيهم ، وفقًا للقرار  صفةمنحت اللجنة  - 29
المراقب للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق اإلنسان والشعوب في  صفة
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مراقب  صفةبأفريقيا ، وبذلك يصل العدد اإلجمالي للمنظمات غير الحكومية التي تتمتع 
   .( 519 ) لى خمسمائة وتسعة عشرلدى اللجنة إ

    لقرارات اللجنة ، وطلبات التدابير المؤقتة ورسائل االستئناف العاجلة امتثال الدولسادسا:  

مستوى امتثال الدول األطراف لقرارات اللجنة ، وطلبات التدابير المؤقتة وخطابات  - 30
   : التاليةاالستئناف العاجل منخفض نسبياً ، كما يتضح من المعلومات 

   تنفيذ قرارات الهيئة

خالل الفترة المشمولة بالتقرير ، لم تتلق اللجنة أي معلومات بشأن تنفيذ قراراتها وفقا  - 31
   .2010من نظامها الداخلي لعام  112للمادة 

   طلبات التدابير المؤقتة 

بالتدابير المؤقتة )  2خالل الفترة المشمولة بالتقرير ، لم تتلق اللجنة أي ردود على طلبين (  - 32
 التي أصدرتها إلى الدول األطراف كما هو مبين في الجدول الخاص بالرسائل في الفقرة

. وخالل هذه الفترة أيًضا ، تلقت اللجنة معلومات من صاحب الشكوى في البالغ هأعال 26
حقوق  متحدون من أجل(يمثلهم محامون  Jehova witness أعضاء منثالثة  - 716/19

لم  ، مما يشير إلى أن الدول 2019يل أبر 1، في في أفريقيا) ضد دولة إريتريا ساناإلن
  .تمتثل بعد للتدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة في هذا الشأن

                 خطابات النداء العاجل 

نداء عاجل إلى الدول  خطاب )26وعشرين ( تم إرسال ستة خالل الفترة قيد االستعراض، - 33
 رسالة، )26(شأن مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان. من أصل ستة وعشرين األطراف ب
أطراف تعالج القضايا المثارة في النداءات العاجلة دول )  7سبعة (  منردود التلقت اللجنة 
 سافياتو(قضية  وبوركينا فاسو م عزة) سال (قضية ن من الجزائرااثن نردابما في ذلك 

 ة اللجنة،التقرير الخامس واألربعين عن أنشط عنها فيبخصوص الحاالت المبلغ لوبيز) 
  ه:ل أدناكما هو موضح في الجدو

   

ة  - 1 وري ه م ج
و  غ ون ك ال

  الديمقراطية 

ر  11 ب م وف ن
2018   

عاجلة من المقرر  دة  ناش لة م ا رس
دافعين عن حقوق  الم اص المعني ب الخ

االنتقام في  بشأنالتنسيق  وجهةاإلنسان 
ا على  قي فري ال وااالأ ازالعتق  حتج

في المزعوم ا،ل التعس  رودريغ مبوس
  كيافيروبيان إيمي فيستون إيسامبيرو و

ة دول ولكن  لم ترد ال
  تم إطالق سراحهم 
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ر  12  إسواتيني - 2 ب م وف ن
2018   

نداء عاجل لة  ا إلى جاللة الملك  رس
واتي الثالث واتيني  ،مس ملك مملكة إس

ة حقوق  ال لمقرر لح من المفوض ا
واتيني فيما يتعلق  ان في مملكة إس اإلنس

ري المزعوم لـ   61باإلجالء القس
ا (بمن فيهم األطفال) في  خًص  9ش

ل  ة  2018أبري ازلهم في منطق من من
يني ، في مالكيرنز  زراعية في إمبيتس

  إلفساح المجال أمام تنمية خاصة 

ى إسواتيني عل ردت
لة اللجنة في  ا رس

   2019أبريل  15

ر  15  الكاميرون  - 3 ب م وف ن
2018   

الة نداء عاجل من المقرر الخاص  رس
ان  المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنس

ة ام في  وجه االنتق ة ب يق المعني التنس
از  ال واالحتج أن االعتق ا بش أفريقي

  التعسفيين لميشيل بيم تونغ 

ة ولكن  دول لم ترد ال
  تم إطالق سراحه 

ر  22  بوروندي  - 4 ب م وف ن
2018   

عاجلة من المقرر  دة  ناش لة م ا رس
دافعين عن حقوق  الم اص المعني ب الخ

االنتقام في  بشأن التنسيق وجهةاإلنسان 
ى  ل ا ع ي ق ري ال أف ق ت ات االع ام ه ات

في  تمر واالحتجاز التعس إليميه المس
وايمانويل  نيزيجاما، ماريوس جاتوري

   نشيميريمانا 

تجب الدولة  ولم تس
الق  م إط ن ت ك ول

عن سراح المدافعين 
   حقوق اإلنسان

تئناف عاجل إلى    2019يناير  7  إريتريا  - 5 ال خطاب اس تم إرس
ياس أفورقيفخامة الرئيس  رئيس  إيس

أشخاص من احتجاز  دولة إريتريا بشأن
Jehova Witness  دين ألكثر من عق

رة  د أبلغ عن عش ة ، وق اكم دون مح
ة 10( ة حرج حي ة ص ال ) منهم في ح

انية والمهينة بب  المعاملة الالإنس  بس
   المزعومة

عل ذلك  لدولة لم تف ا
  بعد 

  

 فخامةمشتركة الى نداء أرسلت رسالة   2019يناير  10  مصر  - 6
ي، رئيس  يس يد عبد الفتاح الس الس

ر العربية  المفوض  منجمهورية مص
سان في المقرر  المعني بحالة حقوق اإلن

ة، والمقرر  ر العربي ة مص جمهوري
جون، بالخاص المعني  روط الس ش

رطة في أفريقيا  االعتقال وأعمال الش
أن إنكار  لجنة منع التعذيب ورئيس بش

ة ردت علي دول ا ال ه
مايو  28المعنية في 

2019  
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د د محم ي  مزاعم العالج الطبي للس
ود محتجز في وكالة أمن الدولة ال مقص

  دمنهور مدينة في 
 فخامةمشتركة أرسلت إلى نداء رسالة   2019يناير  10  مصر  - 7

ي، رئيس  يس يد عبد الفتاح الس الس
ة  ر العربي ة مص المقرر من جمهوري

ان  المفوض المعني بحالة حقوق اإلنس
ر العربية، والمقرر  في جمهورية مص

جونبالخاص المعني  روط  الس وش
رطةاالحتجاز  في أفريقيا  وأعمال الش

أن مزاعم  لجنة منع التعذيب ورئيس بش
في والتعذيب  االعتقال واالحتجاز التعس

دم  ة، وع امل وء المع ة الوس اكم مح
ية ال ية الطب عادلة، والحرمان من الرعا

لسيد صالح أحمد متولي جالل لالعاجلة 
  في مصر 

ة  دول ا ال ردت عليه
ي  ة ف ي ن ع م  14ال

  2019يونيو 
   

 فخامةمشتركة أرسلت إلى نداء رسالة   2019يناير  10  مصر  - 8
ي، رئيس  يس يد عبد الفتاح الس الس

ة  ر العربي ة مص المقرر من جمهوري
ان  المفوض المعني بحالة حقوق اإلنس

ر العرب ية، والمقرر في جمهورية مص
جونبالخاص المعني  روط  الس وش

رطة في أفريقيا  االحتجاز وأعمال الش
ذي ورئيس ة منع التع ا  بلجن في أفريقي

وء المعاملة  بالتعذيب وس فيما يتعلق 
ة  اكم ان من المح المزعومين ، والحرم
العادلة ، والحرمان من مقابلة المحامين 
روف  وء ظ رة ، وس راد األس وأف
از  الً عن االحتج از ، فض االحتج
يد  وقي الس يد وليد أحمد ش في للس التعس
مس الدين عبد  يد المعتز محمد ش والس

  الحليم في مصر 

د  ة بع دول لم ترد ال
ت  ح ا أوض لكنه
خالل الدورة العادية 

تين للجنة  الرابعة والس
ا ب ترد وفقً ا س أنه

  لذلك. 
   

الة نداء عاجل من المقرر الخاص   2019يناير  18    زيمبابوي  - 9 رس
ان  المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنس
قام في  ية باالنت ال المعن ونقطة االتص

أن ال أفريقيا د  المزعومةتهديدات بش ض
ان،  دافعين عن حقوق اإلنس د الم أح

    ماشيساالسيد حسنا 

 10ردت الدولة في 
   2019أبريل 
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الة نداء عاجل من المقرر الخاص   2019يناير  18  زيمبابوي  -10 رس
ان  المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنس
قام في  ية باالنت ال المعن ونقطة االتص

ا  أنأفريقي في  بش ال التعس االعتق
د  ائية ض ايقات القض واالحتجاز والمض
ان  ان، إيف دافع عن حقوق اإلنس الم

   ماواريري

ة وردت  دول في ال
   2019أبريل  10

تئناف إلى   2019يناير  21  زيمبابوي   -11 يد  فخامةخطاب االس الس
ون منانجاجوا ، رئيس جمهورية  ايمرس
اص حول  ابوي من المقرر الخ زيمب
حرية التعبير والوصول إلى المعلومات 
أن  وص المخاوف بش في إفريقيا، بخص
ول إلى  ة التعبير والوص ة حري ال ح

  المعلومات في زيمبابوي 
   

 10 فيردت الدولة 
   2019أبريل 

   

ر  12  الجزائر    -12 راي ب ف
2019   

الة نداء عاجل من المقرر الخاص  رس
ان  المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنس
قام في  ية باالنت ال المعن ونقطة االتص

ا  أن أفريقي ازاالبش ال واالحتج  عتق
     غرموللحاج ل ن المزعومينالتعسفي

 لقد استجابت الدولة 
   
   

الاالزعم ي  2019مارس  3  مصر  -13 از االو عتق فين حتج التعس
لمدافع عن حقوق اإلنسان خالد محمود ل

طلبت الدولة المزيد 
يل قبل  من التفاص

  الرد 
ري   2019مارس  3  مصر  -14 اء القس اءات االختف توقيف وادع

د العزيز  د المنعم عب دى عب دة ه ي للس
ل  يد عزت عيد طه فض ن والس حس
ليم محمد حمادة  يد وليد علي س والس
دي  ف رش مية محمد ناص يدة س والس

يد إبرا يد محمد عبده عطا والس هيم الس
   والسيد أسامة مبروك موسى محمد 

ة  دول ا ال ردت عليه
مايو  14المعنية في 

2019  
  

  خطاب االستئناف العاجل   2019مارس  4  زيمبابوي  -15
الها إلى  ون تم إرس يد اميرس فخامة الس

رئيس جمهورية زيمبابوي  ،منانجاجوا
عدة انتهاكات عن تقارير بالفيما يتعلق 

 حقوق اإلنسان المزعومة التي يرتكبها ل
  جمهورية زيمبابوي لقوات األمن 

ة في  دول وردت ال
   2019أبريل  11
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ة  -16 جمهوري
و  غ ون ك ال

  الديمقراطية 

ارس  12 م
2019   

عاجلة من المقرر  دة  ناش لة م ا رس
دافعين عن حقوق  الم اص المعني ب الخ
اإلنسان وتنسيق العمليات االنتقامية  في 

أنأفريقيا  د ال بش تمرة ض تهديدات المس
     نكوبيري مبيبا السيد ليون

  الدولة لم ترد بعد 

ارس  22  سودان ال -17 م
2019   

لمية لحملة القمع العنيفة  لمظاهرات الس
ي ،  طاء ، وفاء قرش واالنتقام من النش
وهادية حسب هللا ، وهشام عمر النور ، 
وهشام هادية حسب هللا ، وغازي الريح 

  السنهوري 

  الدولة لم ترد بعد 

ارس  22  تشاد  -18 م
2019   

يد فخامةإلى  عاجل خطاب نداء  الس
اد، إدريس ديبي،  رئيس جمهورية تش

المقرر الخاص حول حرية التعبير  من
ول إلى المعلومات في إفريقيا،  والوص

وص تقارير أوامر حكومة   عن بخص
غلي الهاتف المحمول بمنع  اد لمش تش

التواصل الوصول إلى منصات وسائل 
   االجتماعي في البالد

  الدولة لم ترد بعد 

ارس  22  موزمبيق  -19 م
2019   

يد  فخامةإلى  عاجل خطاب نداء الس
ي،  ب نيوس ة فيلي رئيس جمهوري

اص حول  موزامبيق من المقرر الخ
حرية التعبير والوصول إلى المعلومات 

ا،  اريرالردا على في إفريقي  عن تق
قال واالحتجاز المطول  اءة االعت وإس

صحفي    ،لسيد آماد أبو بكرل   المعاملة
ح  ال ل لص م ع  Rádio eي

Televevisao Comunitária 
Nacedje  وZitamar News  ي ف
    موزمبيق

  الدولة لم ترد بعد 

ا  -20 ي ن ي غ
  اإلستوائية 

ارس  27 م
2019   

ترك عاجل إلى نداء خطاب  فخامة مش
س  ي غ، رئ ان ي ودورو أوب ي د ت ي الس
ل  ة من قب توائي ا االس ة غيني جمهوري

ارئيس  ب في أفريقي ذي ة منع التع  لجن
ة حقوق المقرر المفوض  ال المعني بح

اإلنسان في جمهورية غينيا االستوائية، 
االحتجاز التعسفي والتعذيب بفيما يتعلق 

ار لجوا الً عن إنك كين إلو إيتو ، فض
  قه في المحاكمة العادلة ح

  الدولة لم ترد بعد 
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   سابعاً: خطاب اإلعراب عن القلق

في طرف كما هو مبين إلى دولة  تم توجيه رسالة لإلعراب عن القلق خالل الفترة قيد االستعراض، -34
  الجدول أدناه: 

ل المعني   2019أبريل  15  . النيجر 1  ام ة برئيس الفريق الع عقوب
اإلعدام واإلعدام خارج نطاق القضاء أو 
في  ل التعس إجراءات موجزة أو القت ب
ل  ري في أفريقيا، وأرس واالختفاء القس
خطاب القلق إلى رئيس جمهورية النيجر 

ل  15 في ة  2019أبري أن إدان بش
يالمزعوم اس ادام  19في  ة لغزالي ب
، من قبل محكمة الجنايات  2019مارس 

در  ة افي زين ائي ، بتهم آمر الجن لت
، والسرقة في الليل واالغتيال ، المزعوم

دام. دع وتم الحكم اإلع ه ب الرئيس  ىعلي
مان احترام معايير  حكومة النيجر لض
المحاكمة العادلة بما في ذلك حق المتهم 
تئناف  تنفاد جميع إجراءات االس الس

ة  اح ه المت دي ال انوني حكم  وتخفيف، ق
جن مدى  ادر عليه بالس اإلعدام الص

عملية  استكماللحياة، والنظر في وضع ا
إلغاء عقوبة اإلعدام في النيجر ، وكذلك 
اق  ب الميث ا بموج اته ال اللتزام االمتث
كوك اإلقليمية  األفريقي وغيره من الص
بحت  ان التي أص والدولية لحقوق اإلنس

  النيجر طرفاً فيها. 

   

   
  ثامناً: خطابات اإلعراب عن التقدير

لت  -35 مولة بالتقرير، أرس ةخالل الفترة المش ائل لإلعراب عن) 5( خمس اء دول  رس التقدير لرؤس
              : الدول التاليةحكومات و

   التطور اإليجابي الذي يبرر خطاب التقدير   تاريخ الرسالة   الدولة

كر موجهة إلى    2018نوفمبر  16  . كوت ديفوار  1 الة ش اني أوتارا ،  فخامةرس يد أالس الس
خاص  بل المقرر ال رئيس جمهورية كوت ديفوار من ق
يق  ان ونقطة التنس المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنس
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ا والمقرر القطري المعني  ام في أفريقي االنتق ة ب المعني
بب العفو  اني في كوت ديفوار ، بس ع اإلنس بالوض

   سجين بمناسبة يوم استقالل البالد. 800الشامل عن 

كر موجهة إلى    2019يناير  04  . بوروندي 2 الة ش يد بيير نكورونزيزا ،  فخامةرس الس
اص ل المقرر الخ دي ، من قب ة بورون رئيس جمهوري
يق ان ونقطة التنس المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنس
المعنية باالنتقام في أفريقيا من أجل إطالق سراح أعضاء

"Paroles et Actions for pour le réveil des 
consciences et l'évolution des mentalités () "

Parcem 2018ديسمبر  17) في  .  

الة    2019يناير  7  . موزمبيق  3 كر وتقدير رس الها إلى تم ش يد فيليب فخامةإرس الس
ي ، رئيس جمهورية موزمبيق و المقرر المفوض  نيوس
ة موزمبيق  ان في جمهوري ة حقوق اإلنس ال المعني بح

جون، بوالمقرر الخاص المعني  رط االحتجازوالس ش
يدا له على منح العفو  والحفاظ على األمن في أفريقيا، مش

عمائة وثمانية وأربعين ( أللعام  ) يعتبر 1948لف وتس
جينا همقبل  مم تأهيلهت س جناء الذين انتهاء مدة حبس ، والس

جون قد ال أليحتاجون إلى العالج الطبي  لحة الس ن مص
ستطيع توفير ذلك و سان  حقوق التزام موزمبيق لمثلت اإلن

   المنصوص عليها في الميثاق األفريقي
   

كر موجهة إلى    2019يناير  20  الكاميرون   .  4 الة ش يد بول بيا ، رئيس  فخامةرس الس
اص المعني  اميرون ، من المقرر الخ ة الك جمهوري
يق المعنية ان ونقطة التنس بالمدافعين عن حقوق اإلنس
ع بالوض ا والمقرر القطري المعني  ام في أفريقي باالنتق

يل  حفي ميش راح الص اني في الكاميرون إلطالق س اإلنس
   بيم تونغ .

كر موجهة إلى    2019أبريل  25  . غينيا االستوائية 5 الة ش يد تيودورو أوبيانغ  فخامةرس الس
توائية من  وغو ، رئيس جمهورية غينيا االس نغوما مباس
رئيس الفريق العامل المعني بعقوبة اإلعدام والقتل خارج
دام  ة أو اإلع اكم دون مح دام ب اء أو اإلع اق القض نط
التعسفي واالختفاء القسري في أفريقيا ، معرباً عن شكره 

روع قانون إلى ال برلمان إللغاء عقوبة إلعالنه تقديم مش
   اإلعدام في غينيا االستوائية 

 ً     البيانات الصحفية: تاسعا
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باإلضافة إلى البيانات الصحفية المختلفة الصادرة عن اللجنة وآلياتها الخاصة فيما يتعلق  - 36
اثنى عشر   ، أصدرت اللجنة أيًضا، خالل الفترة المشمولة بالتقريرالنظاميةباالجتماعات 

)12 ( ً ً متعلق اً صحفي بيانا موقع  فيبمختلف قضايا حقوق اإلنسان. البيانات الصحفية متاحة  ا
  .  www.achpr.orgت:على اإلنترناللجنة 

، أصدر المقرر الخاص األوروبي المعني بحرية التعبير والوصول  2019يناير  21في  - 37
نون حرية إلى المعلومات في أفريقيا ورقة استشارية بعنوان "ضمان التنفيذ الفعال لقا

إلى  ة الدعوة التي قام بها)، الذي تم إعداده عقب زيار2011المعلومات في نيجيريا (
  .  www.achpr.orgت:على اإلنترنموقع اللجنة  فينيجيريا وهو متاح 

  بعثات التعزيز وتقصي الحقائق :عاشرا 

عدم وجود ردود  لم تقم اللجنة بأي بعثات ترويجية خالل الفترة المشمولة بالتقرير بسبب - 38
، الرأس بنين تعزيز كما أرسلت إلىالبعثات الفترة، تم طلبات . خالل من الدول األطراف

تومي اوسريتريا، غينيا بيساو، موزمبيق، ، غينيا االستوائية، إتشادالكونغو، األخضر، 
  .وزيمبابوي السنغال، وبرينسيب

بها اللجنة في المواعيد إليهما وستقوم تشاد وموريشيوس بإرسال بعثات ترويجية  تأذن - 39
   .2019المتفق عليها بشكل متبادل في عام 

اللجنة  شاورتيهما وتبعثات الترويج إلبالتصريح ل قامت موزمبيق وساوتومي وبرينسيب - 40
ً حاليمعهما     .في هذا الصدد ا

اسبة ببعثة ترويجية وطلبت اإلبالغ عن تواريخ منإيفاد ن لطلب اللجنة يلقد استجابت بن - 41
   . للطرفين في وقت الحق من العام

 بعثة التعزيز، الدورة العادية الرابعة والستين أنها توافق على  اللجنة خاللمبابوي يأبلغت ز - 42
   .ريخ ذلكاتبوسيتم إرسال رسالة رسمية 

الدورة العادية الرابعة والستين أن حكومة كينيا تقوم بمعالجة طلب  خاللأكد الوفد الكيني  - 43
   . إلرسال بعثة ترويجية في موعد يتفق عليه الطرفانالمفوضية 

إلى الجزائر ، التي حددتها الحكومة في البداية بناًء على طلب  التعزيزبعثة  لقد تأجلت - 44
الجديدة المقترحة من  لمواعيدا حول ةاالتصاالت الرسمي تجرياللجنة تنتظر وو. دولةال

   ر.قبل الجزائ

القيام  اللجنة من طلب  رئيس مفوضية االتحاد األفريقيشير إلى أن تتود اللجنة أيضا أن  - 45
حول معاملة مزاعم التي يجري تداولها الالى ليبيا للتحقيق في  لحقائقببعثة تقصي ل
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ن بسبب المخاوف األمنية ولك بالبعثةكعبيد. سمحت ليبيا للجنة بالقيام  المهاجرين األفريقيين
  .الحقائقتقصي القيام ببعثة تم يفي ليبيا، لم 

  

   حالة حقوق اإلنسان في القارة حادي عشر:

الذي يدعو  EX.CL/Dec.639 (XVIII) المجلس التنفيذي لمقررتم تقديم هذا القسم وفقًا  - 46
أشارت أوضاع حقوق اإلنسان في القارة.  السياسة على صنع اللجنة إلى إطالع أجهزة

الدول المؤسسات الوطنية مع ومع الدول األطراف  تمحتوى هذا القسم من التفاعالاللجنة 
اللجنة خالل الدورات  لدىوالمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب  األطراف

أوضاع حقوق  حوللجنة الالعادية للجنة، على أن تستكمل المعلومات التي تم جمعها باسم 
  ات الفاصلة بين الدورات.فترالاإلنسان في مختلف الدول األطراف خالل 

   جابيةتطورات اي 

تالحظ اللجنة مع التقدير التطورات اإليجابية الرئيسية التالية لحقوق اإلنسان التي لوحظت  - 47
  :خالل الفترة المشمولة بالتقرير

ونيجيريا إجراء انتخابات سلمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا بيساو  )1
   ؛والسنغال وجنوب أفريقيا

رئيس مالوي وتمويل من قبل المهق  ذويشخاص أللجنة التحقيق في مقتل  إنشاء )2
  . خطة عمل وطنية لحماية األشخاص ذوي المهق

إنشاء محكمة عسكرية عامة في جنوب السودان لمقاضاة الجنود الذين يُزعم أنهم  )3
   ؛ 2013ارتكبوا جرائم أثناء وبعد اندالع العنف في ديسمبر 

صدور نظام القضاء وتطبيق القانون (الممارسة واإلجراءات من الحاالت التي  )4
من قبل رئيس المحكمة  2019فبراير  1من  110تنطوي على الفئات الضعيفة) المادة 

النساء واألطفال والمسنين ب المتعلقةالحاالت  بحثتنص على والعليا في تنزانيا، 
   ؛للبث فيها) أشهر 6ة (أكثر من ستواألشخاص ذوي اإلعاقة يجب أن ال يستغرق 

لتحقيق االستقرار في االقتصاد الكلي  2020إنشاء برنامج االستقرار االنتقالي  )5
سية والمؤسسية بحلول والقطاع المالي في زيمبابوي من خالل اإلصالحات السيا

   ؛2020ديسمبر 

ماية قانون حبدء عملية إللغاء قانون النظام العام واألمن والوصول إلى المعلومات و )6
   ؛الخصوصية في زيمبابوي



20 
 

المتوسطة والطويلة األجل الالزمة لحماية حقوق و االعتراف باإلصالحات الفورية، )7
ة يالسياسباإلصالحات في كينيا، من خالل فرقة العمل المعنية  الثنائييناألشخاص 

  ة.اإلداريووالقانونية والمؤسسية 

الرئيس  من قبلسياسي وسجين رأي ) سجين  700اإلفراج عن أكثر من سبعمائة (  )8
ة ، عند فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو ، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطي

   ؛توليه الرئاسة هذا العام

للهجرة في ديسمبر موافقة على السياسة الوطنية الإنشاء مرصد وطني للهجرة و )9
   ؛في أنغوال 2018

، 2018في ديسمبر  ومكافحته لمنع الفساد الموافقة على الخطة االستراتيجية الوطنية ) 10
   ؛في أنغوال

ايير مختلفة ، والذي يتضمن مع2019نغوال في يناير ألسن القانون الجنائي الجديد  ) 11
التمييز، وتشويه  أشكال العنصرية وغيرها منالتفرقة  موتجري، لحماية حقوق اإلنسان

   األعضاء التناسلية لإلناث والتعذيب وكافة أشكال االتجار بالبشر

الفقر في ناميبيا نظام العمليات النقدية) إلدارة برنامج الحد من إسكوب ( إطالق نظام ) 12
   ؛2018في نوفمبر 

وتفعيل المرصد الوطني  2019في يناير  ةالمدني والتنميةإنشاء وزارة لحقوق اإلنسان  ) 13
   ؛راع المجتمعي في بوركينا فاسونع وإدارة الصلم

   ؛رهاب بشكل جماعي وتعزيز التنميةالساحل لمكافحة اإل مجموعة إنشاء ) 14

خاًصا  اإجراء ذلك شكلويُ  2018نوفمبر  19المؤرخ  863-2018 رقم قانونسن ال ) 15
شهادات الميالد لمحاربة انعدام الجنسية إصدار الميالد واستعادة الهوية و إلعالن

بشأن اإلجراءات الجنائية   2018ديسمبر  27المؤرخ  975-2018والقانون رقم 
   ؛البديلة للسجن في كوت د "إيفوار التدابيرو

بشأن إنشاء وإسناد وتنظيم  2018نوفمبر  30المؤرخ  900-2018 رقم قانونالسن  ) 16
رخ المؤ 119-2019ومرسوم تفعيله رقم  وتشغيل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

   ؛في كوت ديفوار 2019فبراير  06

 Productifs في إطار مشروع 2019لعائالت المعوزة في ا من 35,000دعم  ) 17
SOCIAUX FILETS  من أجل الحد من الفقر وضعف األسر في كوت ديفوار؛   
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ن قبل م القانوني الذي ينظم اإلجهاض 2018تفعيل قانون لاعتماد أمر وزاري  ) 18
غير  اإلجهاضب تمت إدانتهنامرأة وفتاة  367. والعفو الرئاسي الممنوح ل األطباء

   ؛2019في رواندا في أبريل  المشروع

للمرأة في الدستور المصري البرلمان في ٪ من مقاعد مجلس النواب 25خصيص ت ) 19
   ؛الجديد

   ؛2019بين مالي والمعارضة في مايو للحكم االتفاقية السياسية  ) 20

إعالن منظمات المجتمع المدني الصادر عن  - 1113/2019اعتماد اإلعالن رقم  ) 21
   ؛2019فبراير  5بيا في مجلس ممثلي الشعب إلثيو

من قبل مجلس ممثلي  منقح المجلس االنتخابي الوطني إلثيوبياالعالن اإلاعتماد  ) 22
   ؛2019أبريل  5ب في إثيوبيا في الشع

الالجئين الصادر عن مجلس ممثلي الشعب  حول - 1110/2019إصدار اإلعالن رقم  ) 23
   ؛2019يناير  17إلثيوبيا في 

  ؛في غانا 2019رية المعلومات لعام سن قانون ح ) 24

  % من مقاعد البرلمان وفقا للتعديالت الدستورية األخيرة في مصر 25تخصيص  ) 25

    مجاالت االهتمام

لوحظت خالل الفترة المشمولة تالحظ اللجنة الشواغل التالية المتعلقة بحقوق اإلنسان والتي  - 48
   :بالتقرير

بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  المرفقعدم التصديق على البروتوكول  )1
دول أعضاء ) 5( خمس عليه من قبلتوقيع الحقوق المسنين في أفريقيا التي قد تم ب المتعلق

  فقط.

بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  المرفقعدم التصديق على البروتوكول  )2
  عليه أي دولة.وقع تالذي لم و والمتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة

لجماعة االقتصادية المؤسسة لمعاهدة الانخفاض مستوى التصديق على بروتوكول  )3
   ؛األشخاص وحق اإلقامة وحق التأسيس تنقلبحرية  والمتعلقاألفريقية 

من بروتوكول مابوتو وعدم اإلبالغ بموجب  26وجب المادة انخفاض مستوى اإلبالغ بم )4
   ؛دول األطراف على التوالي) من اتفاقية كمباال من جانب ال4( 14المادة 

  .في الجزائر السياسيين واعتقالهم أوضاع حقوق اإلنسان في الجزائر مما أدى إلى استقالة )5
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ن مما أدى إلى اعتقاالت و خسائر في األرواح وتدمير يأوضاع حقوق اإلنسان في بن )6
  الممتلكات.

ائر في األرواح حاالت حقوق اإلنسان في السودان التي أسفرت عن اعتقاالت وخس )7
   ؛وتدمير الممتلكات

بعد ييزية، فضال عن الفشل في إدماج قمعية والممارسات التمالواستمرار القوانين العقابية  )8
تحول عقبات فيروس نقص المناعة البشرية، والتي هي لابات حقوق اإلنسان في االستج

  ة.اإليدز في القارنقص المناعة البشرية/ فيروس لفعالة المكافحة الدون 

السجناء في الوصول إلى الخدمات الصحية والمياه والغذاء،  تواجهلصعوبة التي ا )9
   كوت ديفوار؛ واالكتظاظ في زنزانات االحتجاز للسجناء الذين ينتظرون المحاكمة في

مما يؤثر على المجتمعات المحلية التي سيرينجيتي الوطنية في تنزانيا حديقة توسع في  ) 10
  تعيش في المناطق المجاورة

مالي مما أدى إلى خسائر في األرواح في موبتي هجمات في وسط منطقة في الالزيادة  ) 11
  .وتدمير الممتلكات

وتسبب في وفاة أفراد من  بوركينا فاسوالهجوم اإلرهابي األخير الذي وقع في كنيسة في  ) 12
   ؛الجماعة

) 6ربان، جنوب أفريقيا، مما أدى إلى مقتل ستة (مات المعادية لألجانب في منطقة دالهج ) 13
  .آخرين ونزوحوإصابة  على األقل أشخاص

مالوي  اجتاحاإلعصار الذي  الزيادة في عدد النازحين داخليا عبر القارة بسبب آثار ) 14
  . وزيمبابوي ومدغشقر وموزامبيق

استئناف األعمال العدائية في الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو  ) 15
   الديمقراطية وليبيا ومالي ونيجيريا؛

االتجاه المستمر إلغالق اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي في إفريقيا ، بما في ذلك  ) 16
   ؛غابون وزيمبابويالوتشاد والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية في 

وغيرها من التدابير في الدول األعضاء للقضاء  المناسبة التشريعية اإلجراءاتعدم توافر  ) 17
الهجرة غير الشرعية وكذلك لمنع المهاجرين العائدين  ظاهرة على األسباب الكامنة وراء

  .من العودة في رحلة محفوفة بالمخاطر
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استنادًا إلى اعترافات  ،2019، في فبراير رمدانًا في مص ) شخًصا15إعدام خمسة عشر ( ) 18
لواجبة عليها عن طريق التعذيب وانعدام اإلجراءات القانونية ا تم الحصوال ُزعم أنه

   ؛ضمانات المحاكمة العادلةانعدام و

   الوضع اإلداري والمالي ثاني عشر:

   بناء مقر اللجنة 

تقرير الخامس البشأن  EX.CL/Dec. 1045 (XXXIV) المجلس التنفيذي يطلب مقرر - 49
حكومة دعم ل، من مفوضية االتحاد األفريقي إنشاء فريق عن أنشطة اللجنةواألربعين 

   ؛اللجنةتعبئة األموال الالزمة لبناء مقر في جمهورية غامبيا 

بعثت اللجنة برسالة إلى مفوضية االتحاد األفريقي لالستفسار عن التقدم المحرز فيما يتعلق  - 50
   الدعم ؛بإنشاء فريق 

االلتزام الذي أعرب عنه في وقت  والستينكرر الوفد الغامبي إلى الدورة العادية الرابعة  - 51
  .سابق رئيس غامبيا بشأن بناء المقر

  

 خطة التعاقب لألمين التنفيذي للجنة األفريقية 

 ACHR/AUC/484/19بعثت اللجنة برسالة تحت رقم  64خالل دورتها العادية الـ  - 52
إلى سعادة السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  2019 مايو 13بتاريخ 

  مين التنفيذي للجنة األفريقية. ألنقلت إليه من خاللها خطة التعاقب لمنصب ا

فبراير  19اعتمدت الدورة االستثنائية الخامسة والعشرون للجنة المنعقدة في بانجول من  - 53
مارس بناء على إحدى توصيات المراجعة بخصوص األداء وتعيين الموارد البشرية  5إلى 

بهدف التعجيل بانتقال ناجح في  2018التي قام بها مجلس المراجعين الداخليين في عام 
 اللجنة.أمانة 

  الموظفين تعيين

 برغم من الفترة المشمولة بالتقرير.  ازدادت حالة التوظيف في األمانة العامة للجنة أثناء - 54
ولم يباشر سكرتير ثنائي اللغة ه. فقد استقال لموارد البشرية تولى مهاملمساعد  تعيين

  .ا بعدهمممارسة مهاملم يتم   لموارد البشريةل الموظف اإلداري الكبيروستقبال موظف اال

غير مسمى             إجراؤوها إلى أجل المقابالت التي كان من المقرر ، تم تأجيل باإلضافة - 55
، كبير موظفي العالقات )، موظف قانوني (منتظم)سباب مختلفة: (نائب سكرتير (منتظمأل
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، اثنان من كبار موظفي الحماية القانونية لمشروع بنافالعامة (منتظم) ، موظف مالي 
بناف)  كبير مسؤولي التخطيط والرصد والتقييم (قصير األجلبناف) ل (قصير األجل

              بناف.ل – قصير األجلمراجع بالفرنسية) 

   عشر: تنفيذ المقررات ثالث

األفريقية لحقوق اإلنسان  واللجنة لجنة الممثلين الدائمينبين  ةالمشترك الخلوةتوصيات  
  والشعوب

بشأن التقرير الرابع   EX.CL/Dec.1015 (XXXII I))المجلس التنفيذي  قررموفقاً ل - 56
تقديم تقرير عن تنفيذ التوصيات الواردة واألربعين عن أنشطة اللجنة الذي طلب من اللجنة 

 ،في نيروبي، كينيابين لجنة الممثلين الدائمين واللجنة األفريقية المشتركة  في تقرير الخلوة
   .ة المشمولة بالتقريرعددا من الخطوات خالل الفتر اللجنة اتخذت

في االعتبار  واألخذمشروع النظام الداخلي المنقح  في أن تشير إلىأيضا  ترغب اللجنة - 57
اللجنة وموظفي أمانة أعضاء تم تدريب باإلضافة إلى ذلك، و. لمدونة السلوك لالتحاد

  .االتحاد االفريقياللجنة على تطبيق مدونة السلوك 

التفسيرية  والياتهابشأن  ACHPR / Res. 402 (LXIII) 2018 اعتمدت اللجنة أيًضا  - 58
على ي موقع اللجنة ــــــــفرار متاح ــــــــــــــذا القـــــــــهو؛ ةـــــــــيوالحمائ

 رنتـــــــــــــــــــــــــــاالنت
http://www.achpr.org/sessions/63rd_os/resolutions/402/ .   

   األفريقي إلى بانجولبعثة مفوضية االتحاد 

 المقرربعثة مفوضية االتحاد األفريقي إلى أمانة اللجنة التي أذن بها  إيفادلم يتم بعد   - 59
EX.CL/Dec.974 (XXXI)   في  .عن أنشطة اللجنة تقرير الثاني واألربعينالبشأن

عثة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان مذكرة متابعة بشأن الب ةأمين ت، أرسل2018 أبريل 16
   . لكنها لم تتم بعد

الصحراوية الديمقراطية أو الصحراء الغربية الخاضعة العربية إلى أراضي الجمهورية  بعثة 
   لسيطرة المملكة المغربية

تقرير الثالث البشأن  EX.CL/995 (XXXXII) مقرره، في دعا المجلس التنفيذي - 60
 بعثةمن أجل تسهيل  اللجنة حوار معال، المغرب إلى بدء عن أنشطة اللجنةواألربعين 

لصحراء الغربية تحت أو ا الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطيةاللجنة إلى أراضي 
، تم إرسال خطاب متابعة إلى المغرب من قبل رئيس  2018في فبراير  .سيطرة المغرب
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المجلس  رمقرالمفوضية يشير إلى أنها منفتحة على أي تدابير عملية مقترحة لتنفيذ 
  .ال تزال اللجنة تنتظر رد المغرب في هذا الشأنوالتنفيذي. 

   

    للجنة 56والدورة العادية الـ  26االستثنائية الـ مواعيد ومكان انعقاد الدورة رابع عشر: 

دية اعدورة الوال . 2019يوليو  30-16للجنة في الفترة من  26الـ االستثنائية الدورةستعقد  - 61
  .في بانجول، غامبيا 2019نوفمبر  10كتوبر إلى أ 21من  65الـ 

. كما تثني على 64الدورة العادية الـ تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة مصر الستضافة - 62
جمهورية بعرض ؛ وتحيط علما لتي استضافت بالفعل دورات اللجنةالدول األطراف ا

دورات  الستضافة التي تقدمت، مملكة ليسوتو وجمهورية مالوي إسواتيني مملكةرواندا، 
  .للجنة عادية مقبلة

   لتوصياتخامس عشر: ا 

   :في ضوء ما تقدم ، توصي اللجنة بما يلي - 63

        األطراف أ) الدول   

التصديق على مختلف الصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان في االتحاد األفريقي  .1
مابوتو، وتوكول ، برالمحلي عليها؛ وعلى وجه الخصوص وتنفيذها وإضفاء الطابع

المتعلق ، وبروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب واتفاقية كمباال
، وبروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب في أفريقيا المسنينحقوق ب

اإلعاقة في أفريقيا، و بروتوكول المعاهدة ذوي حقوق األشخاص ب المتعلق
ألشخاص، حق اإلقامة اتنقل بشأن حرية قية المؤسسة للجماعة االقتصادية األفري

  التأسيس.حق و
من  26من الميثاق األفريقي ؛ المادة  62تقديم تقاريرها الدورية وفقًا للمادة  .2

        من اتفاقية كمباال ؛ 14بروتوكول مابوتو ؛ والمادة 
ا تزويد اللجنة بجميع المعلومات ذات الصلة بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ قراراته .3

من نظامها الداخلي ، وكذلك احترام وتنفيذ التدابير المؤقتة التي  112وفقاً للمادة 
   أصدرتها اللجنة ؛

   ؛إليها ناف العاجلة التي أرسلتها اللجنةالرد على خطابات االستئ .4
   ؛دانهالببعثات إلى بالموافقة على طلبات اللجنة بالقيام  .5
مشروع على تصديق الالعتماد ولدعم العمليات الداخلية لالتحاد األفريقي  .6

إلغاء والمتعلق ببالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  المرفقالبروتوكول 



26 
 

بالميثاق األفريقي لحقوق  المرفقعقوبة اإلعدام في أفريقيا ومشروع البروتوكول 
ية االجتماعية والضمان حقوق المواطنين في الحماب والمتعلق اإلنسان والشعوب

   ؛االجتماعي
اتخاذ جميع التدابير التشريعية وغيرها لمعالجة مختلف الشواغل التي أبرزتها  .7

 .اللجنة
  .النظر في استضافة الدورات العادية للجنةو .8

  إلى المملكة المغربية  ب) 

البعثة بموجب ، و منح اللجنة اإلذن للقيام بهذه التصديق على الميثاق األفريقي .1
   EX.CL/Dec.995(XXXII)المقرر

على النحو المنصوص عليه في  البعثةاالنخراط في حوار مع اللجنة من أجل تسهيل  .2
  . EX.CL/Dec. 689 (XX) المقرر

  إلى مفوضية االتحاد األفريقيج)  

المجلس التنفيذي التي تدعو إلى التعجيل بالتعيين في  مقرراتتنفيذ مختلف  استكمال .1
ص تعيين موظفين قانونيين الوظائف الشاغرة في األمانة العامة ، وعلى األخ

 EX.CL/Dec.974(XXXI) للمقررومترجمين باللغتين العربية والبرتغالية وفقاً 
   ؛

 EX.CL/Dec.974 المقررإلى أمانة اللجنة المرخص لها بموجب  القيام بالبعثة .2
(XXXI) ؛        

 المقررتمشيا مع  اللجنة جمهورية غامبيا على بناء مقردعم ليق إنشاء فرباإلسراع  .3
EX.CL/Dec. 1045 (XXXIV) ؛   

   لجنة الممثلين الدائمينإلى د)   

لحقوق اإلنسان  األفريقية واللجنة لجنة الممثلين الدائمينبين  ةالمشترك الخلوةدعم تنفيذ نتائج  
  .والشعوب

  ت:رؤساء الدول والحكومامؤتمر إلى ه)   

   المطلوبة؛ بالبعثةساعدة اللجنة في الحصول على إذن من المملكة المغربية للقيام م )1
تسهيل إجراء بعثة تقصي الحقائق في ليبيا ، والتي ُطلب من رئيس مفوضية االتحاد  )2

يجري االتجار  األفريقيينإن المهاجرين باألفريقي القيام بها ، للتحقيق في االدعاءات 
  .بهم كعبيد
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  1 الملحق

  قائمة األعضاء الحاليين للجنة

   

دة    االسم الرقم م ال
   الزمنية

خ  اري ت
 االنتهاء

   بلد

  مالي    2019   6   سوياتا مايجاالمفوض   . 1
  كينيا    2019   6  المفوض لورانس موروغو البكم   . 2
  رواندا   21 20   6  المفوض كايتيسي زينابو سيلفي   . 3
  موريشيوس    2019   6  المفوض يونج كام جون يونج سيك يوين   . 4
  الكاميرون    2019   6  لوسي أسواجبور  ةالمفوض  . 5
  الجزائر    2023   6  مايا سهلي فاضل  ةالمفوض  . 6
  سيرا ليون    2021   6  جيمسينا إيسي ل. كينغ  ةالمفوض  . 7
  ثيوبيا إ   2021   6  ايلي ديرسو  سولومونالمفوض   . 8
  تونس    2023   6  المفوض حاتم عيسى   . 9

  أنغوال    2023   6  المفوضة ماريا تيريزا مانويال  . 10
ة    2023   6  المفوض ريمي نغوي لومبو  . 11 وري ه م ج

و  غ ون ك ال
  الديمقراطية 
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  2الملحق 

  25الـ االستثنائيةالدورة الذين حضروا أعضاء اللجنة 

العامل المعني بالسكان  اللجنة ورئيس الفريق، رئيس سوياتامايغاالموقر المفوض  -1
فيروس نقص المناعة البشرية األشخاص المصابين ب جنة حقوقلالمجتمعات و /األصليين

   .المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشريةووأولئك المعرضين للخطر، 
لورانس موروغو موت ، نائب رئيس اللجنة والمقرر الخاص المعني  الموقرالمفوض  -2

   بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات؛
عقوبة بكايتيسي زينبو سيلفي، عضو ورئيس الفريق العامل المعني الموقر المفوض  -3

أعمال القتل وتعسفية الوموجزة الجراءات اإلم واإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدا
 اللجنة عملبء القسري في أفريقيا والفريق العامل المعني بقضايا محددة تتعلق واالختفا
  ية.األفريق

يونغ كام جون يونغ سيك يوين ، عضو ورئيس الفريق العامل المعني الموقر المفوض  -4
  . ذوي اإلعاقة في أفريقيابالمسنين و

رأة في أفريقيا بحقوق الم ةالمعني ةالخاص ةلوسي أسواجبور، المقرر الموقرةالمفوضة  -5
   ؛الفريق العامل المعني بالبالغات ورئيسة

ورئيسة الفريق العامل المعني بالحقوق  جيمسينا إيسي ل. كينغ، عضو الموقرةالمفوضة  -6
   ؛والفريق العامل المعني بالقراراتاالقتصادية واالجتماعية والثقافية في أفريقيا 

أيلي ديرسو، عضو ورئيس الفريق العامل المعني بالصناعات  الموقر سولومونالمفوض  -7
لميزانية وشؤون لاالستخراجية والبيئة وانتهاكات حقوق اإلنسان واللجنة االستشارية 

   ؛الموظفين
   ؛ئيس لجنة منع التعذيب في أفريقيا، عضو ورعيسىحاتم  الموقرالمفوض  -8
خاصة بشأن السجون وظروف  ومقررة ، عضوماريا تيريزا مانويال الموقرةالمفوضة  -9

   الشرطة في أفريقيا ؛أعمال االحتجاز و
شؤون المدافعين عن حقوق ل، عضو ومندوب خاص ريمي نغوي لومبو الموقرالمفوض  - 10

   ؛ال المعنية باالنتقام في أفريقيااالتص وجهةاإلنسان 
بالالجئين  ةالمعني ةالخاص ة، العضو والمقررمايا سهلي فاضل تغيبت مع االعتذار الموقرة - 11

ً  والنازحينوطالبي اللجوء والمهاجرين    .داخليا
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  3الملحق 

  64الـ الدورة العادية الذين حضرواأعضاء اللجنة 

بالسكان  سوياتامايغا ، رئيس اللجنة ورئيس الفريق العامل المعنيالموقر المفوض  -1
جنة حقوق األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة لاألصليين/ المجتمعات و

   .البشرية وأولئك المعرضين للخطر، والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية
لورانس موروغو موت ، نائب رئيس اللجنة والمقرر الخاص المعني  الموقرالمفوض  -2

   بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات؛
بة كايتيسي زينابو سيلفي ، عضو ورئيسة الفريق العامل المعني بعقو الموقرةالمفوضة  -3

اإلعدام خارج نطاق القضاء أو القتل بدون محاكمة أو اإلعدام التعسفي واالختفاء 
ة ذات صلة بعمل اللجنة القسري في أفريقيا والفريق العامل المعني بقضايا محدد

   ؛األفريقية
ومقررة خاصة معنية بالالجئين وطالبي  مايا سهلي فاضل، عضو الموقرةالمفوضة  -4

ً  ازحينوالنوء والمهاجرين اللج    ؛داخليا
بحقوق المرأة في  معنيةخاص  ومقررة لوسي أسواجبور، عضو الموقرةالمفوضة  -5

   ؛الغاتأفريقيا ورئيسة الفريق العامل المعني بالب
ورئيسة الفريق العامل المعني  جيمسينا إيسي ل. كينغ ، عضو الموقرةالمفوضة  -6

والفريق العامل المعني بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في أفريقيا 
   بالقرارات؛

، عضو ورئيس الفريق العامل المعني أيلي ديرسو الموقر سولومونلمفوض ا -7
بالصناعات االستخراجية والبيئة وانتهاكات حقوق اإلنسان واللجنة االستشارية 

   ؛لميزانية وشؤون الموظفينل
   ؛ريقيائيس لجنة منع التعذيب في أفحاتم عيسى ، عضو ور الموقرالمفوض  -8
ومقررة خاصة بشأن السجون  ضوماريا تي إريسا مانويال ، ع الموقرةالمفوضة  -9

   الشرطة في أفريقيا؛أعمال وظروف االحتجاز و
شؤون المدافعين عن حقوق لريمي نغوي لومبو، عضو ومندوب خاص  الموقرالمفوض  - 10

   االتصال المعنية باالنتقام في أفريقيا؛ وجهةاإلنسان 
المفوض الموقر يونغ كام جون يونج سيك يوين، عضو ورئيس  رتغيب مع االعتذا - 11

   .واألشخاص ذوي اإلعاقة في أفريقيا بالمسنينالفريق العامل المعني 
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