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 *المقدمة
.  تتضمف ىذه الكثيقة تقرير األنشطة الرابع كالعشركف لمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف 1

 كالشعكب )"المجنة األفريقية"، "المجنة"، "المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب"(.
 
مايك في  22إلى  7صب التقرير عمى الدكرة العادية الثالثة كاألربعيف المنعقدة مف .  ين2

 إيزيمزيني بمممكة سكازيبلند.
 
، كمرفؽ بو ممحقاف: جدكؿ 2008حتى مايك  2007.  يغطي التقرير الفترة مف نكفمبر 3

بحثيا أثناء  أعماؿ الدكرة العادية الثالثة كاألربعيف، كاثناف مف الببلغات التي تـ استكماؿ
 الدكرة.

 
 *المشارككف في الدكرة

. حضر الدكرة العادية الثالثة كاألربعيف مكضكع ىذا التقرير أعضاء المجنة األفريقية التالية 4
  أسماؤىـ:

 
 ؛ ، الرئيسسانجي مماسينكنك مكناجينجالمفكضة  -
 ؛نائبة الرئيسأنجيالن ميمك،  المفكضة -
 كاتريف دكب آتككي؛المفكضة  -

 كسى نجارم بيتام؛م المفكض -

 جانسك؛-راف آالبيني المفكضة -

 سكياتا ماجا؛ المفكض -

 مامبا ماليال؛ المفكض -

 باىاـ تـك مكؾ؛يريا نياندكجا المفكض -

 بانسي تالككال؛ المفكض -

 يينج كاـ جكف يينج سيؾ يكيف. المفكض -
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 *أحداث عمى ىامش الدكرة

ينج في أركشا، تنزانيا، لحضكر عند بدء الدكرة كاف رئيسة المجنة المفكضة سانجي مكناج. 5
الدكرة غير العادية لممجمس التنفيذم لبلتحاد األفريقي التي نظمتيا مفكضية االتحاد 

 مايك. 8إلى  6األفريقي مف 
   
سبقت انعقاد الدكرة سمسمة مف األحداث قامت المجنة بتنظيميا أك شاركت فييا. تشمؿ ىذه . 6

 األنشطة اآلتي:
i.    نظمو المركز األفريقي   2008مايك  5إلى  3الحككمية: مف منتدل المنظمة غير ،

 لمدراسات حكؿ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف؛
ii.   نظمتو المجنة  2008مايك  5إلى  4اجتماع مجمكعة العمؿ حكؿ عقكبة اإلعداـ: مف ،

 األفريقية؛
iii.   أفريقيا: اجتماع المجنة التحضيرية لمحمقة النقاشية حكؿ السكاف الؤلصمييف/الجاليات في

 ، نظمتو المجنة األفريقية؛2008مايك  5إلى  4مف 

iv.   نظمتو المجنة األفريقية؛2008مايك  8إلى  6اجتماع بالمقر: مف ، 

v.   :نظمو مركز الحككمة الرشيدة؛2008مايك  6اجتماع مركز الحككمة الرشيدة ، 

vi.   6اإلنساف:  لبلتحاد األفريقي/األمـ المتحدة حكؿ حقكؽ االستراتيجيةاجتماع المجمكعة 
، نظمو المركز األفريقي لمدراسات حكؿ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، 2008مايك 

 بالتعاكف مع األمـ المتحدة.
 

.  ككاف اليدؼ مف تنظيـ ىذه األحداث ىك، مف بيف أمكر أخرل، الدفاع عف حقكؽ اإلنساف 7
ند بكجو خاص كنشر معمكمات عنيا، كتعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف كالشعكب في سكازيبل

 كفي القارة  ككؿ، بكجو عاـ.
 

 اعتماد جدكؿ األعماؿ
 1كممحؽ .  اعتمد جدكؿ أعماؿ الدكرة كىك مرفؽ بيذا التقرير 8
 

 مراسـ االفتتاح
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.  عقدت مراسـ االفتتاح برئاسة نائبة الرئيس المفكضة أنجيبل ميمك نيابة عف رئيسة المجنة 9
شاركتيا في الدكرة الدكرة غير العادية لممجمس المفكضة سانجي مكناجينج التي غابت لم
 .2008مايك  7إلى  6التنفيذم المنعقدة في أركشا، تنزانيا، مف 

 
( مشاركان، بما في 449بمغ إجمالي عدد المشاركيف في الدكرة أربعمائة كتسعة كأربعيف ) . 10

ية، ( منظمات دكلية كحككم5( مؤسسات كطنية لحقكؽ اإلنساف، خمس )3ذلؾ ثبلث )
 ( دكلة طرؼ.27( منظمة غير حككمية أفريقية كدكلية كسبع كعشريف )100مائة )

 

.  أثناء مراسـ االفتتاح استمع الحضكر إلى خطب لكؿ مف الدكتكرة آنجيبل ميمك نائبة 11
 االتحادرئيس المجنة األفريقية، ك معالي ماثياس شيكاكم ممثؿ الدكؿ األعضاء في 

ية، كالسيد جيمبار االتحادؤكف الدستكرية بجميكرية تنزانيا األفريقي ككزير العدؿ كالش
سيبييكجك المدير التنفيذم لشبكة المؤسسات األفريقية الكطنية لحقكؽ اإلنساف، كممثمة 
المنظمات غير الحككمية السيدة ىانا فكستر مديرة المركز األفريقي لمدراسات حكؿ 

يد آبسكلكـ ثيمبا دالميني رئيس كزراء الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف. كقد ألقى معالي الس
 مممكة سكازيبلند خطاب االفتتاح. 

 
 خطاب نائبة رئيس المجنة األفريقية، الدكتكرة آنجيال ميمك

.  في خطاب الترحيب، تكجيت السيدة آنجيبل باألصالة عف نفسيا كباسـ أعضاء المجنة 12
ميني رئيس كزراء مممكة كالعامميف بيا بجزيؿ الشكر إلى معالي آبسكلكـ ثيمبا دال

سكازيبلند عمى افتتاحو لمدكرة رغـ زحمة مشاغمو كارتبطاتو. كىنأت نائبة الرئيس جبللة 
العيد األربعيف الستقبلؿ الذم يكاكب الممؾ مسكاتي الثالث بمناسبة عيد ميبلده األربعيف ك 

يف عمى المشاركأيضان مممكة سكازيبلند. كما شكرت شعب سكازيبلند عمى كـر ضيافتو ك 
 تمبيتيـ دعكة المجنة لحضكر الدكرة.

 
.  كذكرت في خطابيا أف العقد األخير مف القرف العشريف اتصؼ بتكسع غير مسبكؽ 13

صبلحات اجتماعية  سياسية جكىرية في أفريقيا.-لمديمقراطية كا 
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نجازات المجنة األفريقية في مجاؿ  مجددان  .  كما أحصت14 كحماية حقكؽ  تعزيزجيكد كا 
ساف في القارة، كلكنيا حثت الحككمات في جميع أنحاء أفريقيا عمى أف تأخذ عمى اإلن

إذا محمؿ جاد التعاكف كالتفاعؿ بيف الديمقراطية كالسبلـ كاألمف كالتنمية كحقكؽ اإلنساف 
 راغبة في تحقيؽ إنجازات في ىذه المجاالت.أفريقيا كانت 

 
د بيا ىي بمثابة حجر الزاكية لكؿ نظاـ قبة حقكؽ اإلنساف كالتقيا. كذكرت أيضان أف مر 15

األفريقي في التدخؿ في ظؿ بعض الظركؼ، بما في  االتحادديمقراطي، كاالعتراؼ بحؽ 
  ذلؾ أعماؿ اإلبادة كجرائـ الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية، ىك أمر بالغ األىمية.

  
 ر إلييا عاليو قد ة الظركؼ المشااألفريقي في التدخؿ حال االتحاد. كشدَدت عمى أف حؽ 16

أحيط بمزيد مف التأييد كالدعـ مف خبلؿ تكافؽ إيزكلكيني الذم اعتمد أثناء الدكرة غير 
في أديس أبابا  2005مارس  8إلى  7العادية السابعة لممجمس التنفيذم المنعقدة مف 

فمبر ثناء الدكرة العادية الثانية كاألربعيف لمجنة في نك أقرار الحماية الذم اعتمد أيضان ك 
2007 . 

 
األفريقي كالمجنة  االتحاد.  كما أكصت الدكتكرة ميمك بتكثيؼ التعاكف كالحكار بيف مفكضية 17

 األفريقية كالدكؿ األطراؼ.
 

داد ، بإع2008في يكنية سمح لمجنة، .  كأشارت بعد ذلؾ إلى أنو كجزء مف ىذا الحكار، 18
في المكارد البشرية كالمالية  كعرض ميزانياتيا الخاصة مما ترتب عميو زيادة كبيرة

المخصصة لمجنة. كدعت الدكؿ األطراؼ إلى الكفاء بالتزاماتيا المنصكص عمييا في 
 كالحماية. تعزيزالميثاؽ، كأف تتصرؼ بسرعة كبإيجابية حياؿ طمبات المجنة بشأف مياـ ال

 
تيا أفريقيا منذ شارت الكتكرة ميمك أيضان إلى التطكرات كالمستجدات الرئيسية التي شيدأ.  19

الدكرة األخيرة لمجنة. كأعربت عف أسفيا إزاء األحداث األخيرة التي كقعت في كؿ مف 
كينيا كزيمبابكم. كذكرت كذلؾ أف االحتفاؿ باليـك العالمي لحرية الصحافة، قبيؿ افتتاح 
ىذه الدكرة ببضعة أياـ، إنما يعد تذكرة بأف حرية التعبير كحرية الصحافة ىما بمثابة 
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خرل تحكؿ أضؼ إلى ذلؾ، أعربت عف أسفيا حياؿ عكامؿ أحجر زاكية لمديمقراطية. 
 دكف التمتع بحقكؽ اإلنساف في أفريقيا، بما في ذلؾ أزمة الغذاء. 

 
. كذَكرت مجددان بدكر المنظمات غير الحككمية داخؿ إطار النظاـ األفريقي لحقكؽ 20

مف قبؿ ىذه المنظمات. كاعترفت  اإلنساف، كالتعاكف الكثيؽ الذم تحظى بو المجنة
الحككمية  بالمشاركة المتنامية مف جانب شركاء آخريف، بما في ذلؾ المنظمات

 كالمؤسسات الكطنية األفريقية لحقكؽ اإلنساف العاممة في مجاؿ أنشطة المجنة األفريقية.
 

الديمقراطية،  . كأشارت أيضان إلى أف ثبلث دكؿ أطراؼ، السكداف كتنزانيا كجميكرية الككنغك21
سكؼ تعرض تقاريرىا الدكرية أثناء الدكرة كحثت الدكؿ األطراؼ عمى الكفاء بالتزاميا 

 مف الميثاؽ.  62المادة كفقان لما تنص عميو بشأف التقارير 
 

.  كأثنت عمى أعضاء المجنة كأعضاء جياز السكرتارية لتفانييـ في العمؿ كأعمنت أف 22
خطيط لبلحتفاؿ بيكـ أفريقيا خبلؿ العاـ الحالي بمممكة المجنة األفريقي ىي بصدد الت

 سكازيبلند.
 

 األفريقي االتحادخطاب ممثؿ الدكؿ األعضاء في 

.  تحدث معالي ماثياس شيكاكم كزير العدؿ كالشؤكف الدستكرية بجميكرية تنزانيا المتحدة 23
ؾ كشعب ألفريقي، كأعرب عف عميؽ امتنانو لمم االتحادالدكؿ األعضاء في  بإسـ

شار إلى أنو مف الممكف اعتبار أسكازيبلند عمى استقباليما الحار ككـر ضيافتيما. ك 
نجازاتيا كما يكاجييا  دكرات المجنة األفريقية بمثابة مرآة ترل أفريقيا مف خبلليا نفسيا كا 

سنة  21الػ  مف تحديات كفي جيكدىا مف أجؿ تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف عمى مدل 
 الماضية.

 
.  كأشار إلى أف جدكؿ أعماؿ الدكرة يشتمؿ عمى عدة مسائؿ تتصؿ بحقكؽ اإلنساف في 24

مما سيتيح ألصحاب  ،القارة إلى جانب مناقشات بشأف أكضاع حقكؽ اإلنساف في أفريقيا
 المصمحة فرصة لتبادؿ كجيات النظر عمى نحك مفتكح كصريح.
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اإلنساف في تعزيز كحماية حقكؽ  .  كما سّمـ المتحدث بدكر المؤسسات الكطنية لحقكؽ25
اإلنساف كأعمف أف ىناؾ مؤسسة كطنية لحقكؽ اإلنساف في تنزانيا تضطمع بمسؤكلية 
تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف منذ إنشائيا. كأكد أف التعاكف بيف المجنة كالمؤسسات 

 الكطنية لحقكؽ اإلنساف مف شأنو تعزيز تمتع شعكب أفريقيا بحقكؽ اإلنساف.
 

أقر بعد ذلؾ بدكر المنظمات غير الحككمية كمنظمات المجتمع المدني داخؿ إطار .  ك 26
 االتحادالنظاـ األفريقي لحقكؽ اإلنساف، خاصة فيما يتعمؽ بتعاكنيا مع المجنة. كذكر أف 

األفريقي اعترؼ بدكر المنظمات غير الحككمية في القارة بإشراكيا في عممو مف خبلؿ 
 االجتماعي كالثقافي. نشاء المجمس االقتصادم ك إ

 
شار إلى أىمية الببلغات/الشكاكل التي تعرض عمى المجنة األفريقية. كنكه بأنيا إلى أ.  كما 27

جانب ككنيا عممية تيدؼ إلى تكفير حمكؿ كعبلجات فإنيا تساعد أيضان الدكؿ عمى 
 خراط كتحمؿ مسؤكلية انتياؾ حقكؽ اإلنساف.ناال

 
مف  62ف تقارير الدكؿ التي يتـ تسميميا باإلعماؿ لحكـ المادة . كأشار الممثؿ أيضان إلى أ28

ف الدكؿ مف الدخكؿ في حكار حكؿ مسائؿ حقكؽ اإلنساف. كحث الدكؿ الميثاؽ تمكِ 
 مف الميثاؽ األفريقي. 62األطراؼ عمى الكفاء بالتزاماتيا المنصكص عمييا في المادة 

 
المثالي  االلتزاـاستكماؿ ميمتيا، كال سيما  .   كأشاد بالجيكد التي بذلتيا المجنة مف أجؿ29

ألعضاء السكرتارية عمى الرغـ مف قيكد المكارد المادية كالبشرية التي تؤثر سمبان عمى 
 عمؿ المجنة.

 
.  كأشار بعد ذلؾ إلى المراجعة الجارية لبلئحة اإلجرائية لمجنة، خاصة بيدؼ إنشاء 30

تسيـ الطبيعة التكميمية لممحكمة في تعزيز المحكمة األفريقية، كأعرب عف أممو في أف 
 عمؿ المجنة.

 
نكنية الكاحدة بشأف دمج المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف ا.  كفيما يتعمؽ بمشركع األداة الق31

كالشعكب مع  محكمة العدؿ األفريقية، أكضح معالي الكزير شيكاكم أنو سيككف ىناؾ 
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ندمجة ، قسـ الشؤكف العامة كقسـ حقكؽ قسماف مختمفاف داخؿ المحكمة الجديدة الم
 اإلنساف.

 
أبريؿ  18أحاط المجنة األفريقية عممان بأف البركتكككؿ الخاص بالدمج تـ اعتماده في ك .  32

كأف مشركع األداة القانكنية الكاحدة سكؼ يعرض عمى أجيزة السياسات لبلتحاد أألفريقي 
 .2008كليك ي-األفريقي القادمة في يكنية االتحادأثناء قمة 

 
أف ميمة المجنة تكسب أرضية كأف في بر ك شعسكده .  كذكر أنو في ضكء ىذه التطكرات، ي33

 مقدكر الدكؿ األعضاء مساعدة المجنة في إنجاز ميمتيا.
 

 خطاب ممثؿ المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف
دير التنفيذم .  أعمف السيد جيمبا سيبييكجك ممثؿ المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف، الم34

لشبكة المؤسسات األفريقية لحقكؽ اإلنساف، أف الشبكة التي أنشئت قبؿ سبعة أشير مف 
انعقاد الدكرة الثالثة كاألربعيف سكؼ تصبح شريكان متميزان كاستراتيجيان لمجنة األفريقية في 

 مجاؿ تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف في أفريقيا.
 

ة لحقكؽ اإلنساف تضطمع بدكر ميـ في تنفيذ ميمة .  كأشار إلى أف المؤسسات الكطني35
المجنة األفريقية، كما أنيا تشجع المجنة األفريقية عمى مكاصمة منح صفة العضك 
المنتسب لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف. كذكر أف الشبكة سكؼ تبذؿ قصارل 

كرات العادية جيدىا لتنظيـ منتديات لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف تسبؽ انعقاد الد
 لمجنة األفريقية.

 
 كاجيت حديات التي مكعد انعقاد الدكرة قد جاء مكاكبان لمعديد مف الت.  كما أكد عمى أف 36

ماضية إلى األماـ في مسيرتيا نحك الحككمة الرشيدة كسيادة القانكف  بينما ىيأفريقيا 
ال تعي فقط  إلنسافكاحتراـ حقكؽ اإلنساف، كأكد ايضان أف المؤسسات الكطنية لحقكؽ ا

نما تمعب أيضان دكران في التصدم ليا. كأبرز أيضان حقيقة أف الديمقراطية  ىذه التحديات كا 
 ال يمكف أف تتحقؽ إال مف خبلؿ الشفافية كالحككمة الرشيدة كالسبلـ كحقكؽ اإلنساف.
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فريقيا شار كذلؾ إلى المشكبلت التي تكاجو المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف في أأ.  ك 37
التي ال تزاؿ في معظميا مؤسسات كليدة كتحتاج إلى ثقة ىؤالء الذيف تعمؿ مف أجميـ 

 كأيضان ثقة الحككمات التي أنشأتيا.
 

.  كأبرز أىمية المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف لضماف حماية فعالة لحقكؽ اإلنساف. 38
لمؤسسات الكطنية ة ىك تعزيز التعاكف كتسييؿ تنسيؽ أنشطة اكؼ الشبدكذكر أف ى

األفريقية لحقكؽ اإلنساف، كتشجيع كنصح الحككمات بشأف إنشاء مؤسسات كطنية جديدة 
مبادمء باريس، كمساندة الحككمات في مسيرتيا نحك إرساء مع لحقكؽ اإلنساف اتساقان 

الديمقراطية كالحككمة الرشيدة كسيادة القانكف كتعزيز الشفافية كالتعاكف مع المنظمات 
مية كاإلقميمية الفرعية بما يمكنيا مف بذؿ المزيد كالمشاركة بنشاط أكبر في مساعدة ميإلقا

 المجنة عمى تنفيذ ميمتيا.
 

أف مستقبؿ أفريقيا يتكقؼ ب ممثؿ المؤسسات الكطنية األفريقية لحقكؽ اإلنساف نكه.  كأخيران، 39
ال سيما ، ك عمؿ جميع أصحاب المصمحة المعنييف بحقكؽ اإلنساف مستكل كنكعيةعمى 

ف خبلؿ تكطيد التعاكف بيف اآلليات الكطنية كاإلقميمية كالدكلية لتعزيز كحماية حقكؽ م
 اإلنساف. 

 

 خطاب ممثؿ المنظمات غير الحككمية
.  استعرضت ممثمة المنظمات غير الحككمية، السيدة ىانا فكستر مديرة المركز األفريقي 40

اع حقكؽ اإلنساف في أفريقيا منذ الدكرة لمدراسات حقكؽ اإلنساف كالديمقراطية، أكض
العادية األخيرة لمجنة كالتي اقترنت بانتياكات مستمرة لحقكؽ اإلنساف, كأعربت عف 
إنشغاليا بكجو خاص بتصاعد انتياكات حقكؽ اإلنساف في زيمبابكم في أعقاب 

، كدعت المجنة إلى القياـ بميمة تقصي 2008االنتخابات التي أجريت في مارس 
 قائؽ في زيمبابكم.  لمح

 
.  كما أعربت عف قمقيا إزاء أكضاع حقكؽ اإلنساف بالنسبة لمصحفييف في أفريقيا، كعمى 41

 األخص كضع مكسى كاكا المحتجز مف سبعة أشير في النيجر.
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 المنظمات غير الحككمية المجنة ةحثت ممثمنظران لمكضع السائد في القارة، ، ك.  كبعد ذلؾ42
إنشاء آليات خاصة جديدة، بما في ذلؾ آليات تختص بالقضاء عمى ، عمى األفريقية

 الفقر كحقكؽ األقميات. 
 

 بسكلـك ثيمبا دالميني، رئيس كزراء مممكة سكازيالندآمعالي السيد لخطاب االفتتاح 
.  رحب رئيس كزراء مممكة سكازيبلند، معالي آبسكلكـ ثيمبا دالميني، بالنيابة عف جبللة 43

الثالث كالممكة األـ كحككمة كشعب سكازيبلند، بالمشاركيف في الدكرة الممؾ مسكاتي 
 العادية الثالثة كاألربعيف لمجنة األفريقية.

 
شت أفريقيا ياألفريقي، عا االتحاد.  أشار إلى أنو منذ تحكؿ منظمة الكحدة األفريقية إلى 44

ف. كذكر أف عدد تغييرات ضخمة في مجاؿ الديمقراطية كالحككمة الرشيدة كحقكؽ اإلنسا
كأف سكازيبلند سبؽ ليا  ،يقية قد تزايدفر المنظمات غير الحككمية المتعاكنة مع المجنة األ

أف اعترفت بيذه العبلقة المعقدة كالصعبة كىي تحاكؿ أف تضمف تمتع مكاطنييا بحقكؽ 
 اإلنساف.

 
ال تزاؿ ة ىناؾ مجاؿ لمتحسيف بما أف المؤسسات الديمقراطيظؿ .  كأضاؼ أنو مع ذلؾ ي45

في بعض أجزاء مف كما أف تعاني مف ضعؼ بؿ كفي بعض األحياف تككف غائبة تمامان 
 القارة لـ تترجـ بعد مبادمء حقكؽ اإلنساف كالحرية كاالنتخابات النزيية إلى كاقع مممكس. 

 
في كدعـ أنشطتيا يقية فر المجنة األ مع .  ثـ أكد مجددان التزاـ مممكة سكازيبلند بالتعاكف46

ال كجكد لسبلـ كتنمية بدكف احتراـ حقكؽ  حيثمجاؿ تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف، 
 اإلنساف. 

 
.  أكد رئيس الكزراء عمى أنو في سكازيبلند اتخذت إجراءات كتدابير لضماف تمتع 47

في سكازيبلند ىك دليؿ عمى السبلـ  ؿالمكاطنيف بحقكؽ اإلنساف، كأف مستكل االستقبل
  الذم يسكد المممكة.
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شاممة شارؾ فييا ك  تشاركية كما أكد أف دستكر سكازيبلند الذم اعتمد عقب عممية.  48
المجتمع المدني، يتضمف قانكف الحقكؽ الذم يكفؿ حقكؽ اإلنساف لجميع المكاطنيف. 

فاد بأف إجراءات لكجيستية قد اتخذت إلنشاء لجنة كطنية لحقكؽ اإلنساف كأف الحككمة أك 
مف  62نص المادة ل إعماالن األكلي لعرضو عمى المجنة  ىاقرير في طريقيا الستكماؿ ت

 الميثاؽ األفريقي.
 

 كأف تقريران قد أعد ميمة تعزيز إلى سكازيبلند قبؿ عاميف ت.  كذكر بعد ذلؾ أف المجنة أكفد49
بشأنيا كأرسؿ إلى الحككمة. كأقر بحقيقة أف الحكار المثمر الذم انبثؽ عف ىذه الميمة 

شر عمى التزاـ الحككمة بحقكؽ اإلنساف. كما أحاط المجنة عممان بأف كاف بمثابة مؤ 
 الحككمة سكؼ تبدل تعميقاتيا بإيجاز في التقرير.

 
.  شدند رئيس الكزراء عمى الحاجة إلى احتراـ حقكؽ اإلنساف في أفريقيا، كأثنى عمى المجنة 50 

لمسائؿ كالتحديات تعكس ا سائؿ ميمة عمى جدكؿ أعماؿ الدكرةاألفريقية إلدراجيا م
 الرئيسية المتصمة بجقكؽ اإلنساف في القارة.

 
.  كأعمف أف نجاح أك فشؿ المجنة إنما يتكقؼ عمى مستكل مساندة كدعـ الدكؿ األطراؼ 51

ليا. كىك ما يمكف تحقيقو ليس فقط ماليان كلكف أيضان معنكيا كسياسيان، مف خبلؿ تكسعة 
ألفريقية لمحضكر في مياـ لتعزيز حقكؽ اإلنساف، اؽ الدعكات التي تكجو إلى المجنة اطن

 كتسميـ تقارير الدكؿ في حينيا، كالمشاركة في الدكرات كتنفيذ تكصيات المجنة.
 

.  كذكر أيضان أنو يجب عمى المجنة كىي بصدد اتخاذ قرارات بخصكص أنشطتيا، أف 52
نقص المناعة تعطي أكلكية لمتحديات التي تكاجو أفريقيا ككؿ، مثؿ الفقر، فيركس 

سبة/ اإليدز، التغيرات المناخية، المستكل غير المبلئـ لمكقاية كالحماية، تالبشرية انمك
النقص في الغذاء، استغبلؿ السمطة، إىماؿ األطفاؿ، انتشار الفساد، الرياء كالنفاؽ 

 كازدكاجية المعايير.
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كف حرفيان كأف تككف لدييا شار إلى أف الدكؿ األطراؼ في حاجة إلى مراعاة سيادة القانأ.  ك 53
قضاء مستقؿ. كذكر أيضان أف ىناؾ حاجة إلى أف يمارس المكاطنيف الحككمة الرشيدة 

 التي ىي مسؤكلية كؿ فرد.
 

كممتو أعرب رئيس الكزراء عف خالص تمنياتو لجميع المشاركيف بمداكالت  ـ.  كفي ختا54
ربعيف لمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف ثة كاأللمثمرة كأعمف رسميان افتتاح الدكرة العادية الثا

 كالشعكب.
 

 التعاكف كالعالقة مع المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف كالمنظمات غير الحككمية
قشة حكؿ ىذا البند، معترفان بدكر ا.  أعمف المفكض مكسى نجارم بيتام فتح باب المن55

حيا صفة مراقب. كذكر المنظمات غير الحككمية في عمؿ المجنة األفريقية مف خبلؿ من
أف المنظمات غير الحككمية بصفتيا مراقب تقع عمييا مسؤكليات تجاه المجنة األفريقية، 
بما يشمؿ، مف بيف أمكر أخرل، تسميـ تقرير عف أنشطتيا إلى المجنة كؿ عاميف. كأشار 

ىي فقط  200منظمة غير حككمية ليا صفة مراقب أقؿ مف  375كذلؾ إلى أنو مف بيف 
 سممت تقاريرىا إلى المجنة األفريقية. التي 

 
.  كأكضح المفكض بيتام أيضان أف تقارير المنظمات غير الحككمية يجب أف تتضمف 56

اإلجراءات كالتدابير التي اتخذت لتعزيز كحماية الحقكؽ المنصكص عمييا في الميثاؽ، 
منحيا صفة كحث المنظمات غير الحككمية عمى الكفاء بالتزاماتيا المضمنة قي قرار 

مراقب. كأضاؼ أف ىناؾ حاجة إلى ىيكمة البيانات التي قدمتيا المنظمات غير 
 الحككمية أثناء الدكرات العامة لمجنة األفريقية. 

 
( منظمات غير حككمية تسعي لمحصكؿ عمى 6. بحثت المجنة األفريقية استمارات ست )57

رسة صفة مراقب بالنسبة صفة مراقب لدييا. ككفقان لقرارىا حكؿ معايير منح كمما
العاممة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كالشعكب،  لممنظمات غير الحككمية

ACHPR/Res.33 (XXV) 99 منحت المجنة األفريقية 1999، كالذم اعتمد عاـ ،
 صفة مراقب لممنظمات غير الحككمية التالي بيانيا:

iمركز المكارد القانكنية، جنكب أفريقيا؛  . 
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i i االقتصادية كالمساءلة، نيجيريا؛-االجتماعية. مشركع الحقكؽ 
i i i( مجمكعات الفخارييف بركاندا   .COPORWA ASBLركاندا؛ ،) 

ivالمجمس النركيجي لبلجئيف، النركيج؛  . 
vi رابطة  .MAOS Livres.أنجكال ، 

 
السكيدية صفة مراقب شريطة أف  Save the Children إنقاذ األطفاؿ.  منحت منظمة 58

 يبلن خبلؿ شيريف إلى المجنة األفريقية يثبت أنيا تعمؿ في أفريقيا؛تقدـ دل
 

.  كبذلؾ يككف عدد المنظمات غير الحككمية الحاصمة عمى صفة مراقب لدم المجنة 59
 .( منظمة083ثالثمائة كثمانيف )األفريقية قد كصؿ إلى 

 
سب مف أل مف .  لـ تتمؽ المجنة األفريقية أم استمارات لمحصكؿ عمى صفة عضك منت60

ثناء الدكرة الثالثة كاألربعيف. كمف ثـ يظؿ عدد أالمؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف 
اإلنساف الحاصمة عمى صفة عضك منتسب لدم المجنة  ؽالمؤسسات الكطنية لحقك 

 مؤسسة. 21األفريقية 
 

خؿ دا .  أكصت لجنة جنكب أفريقيا لحقكؽ اإلنساف بإنشاء مؤسسة كطنية لحقكؽ اإلنساف61
عداد خطكط إرشادية بشأف التعاكف بيف المجنة كالمؤسسات الكطنية  ةالمجنة األفريقي كا 

 لحقكؽ اإلنساف.
 

 أنشطة أعضاء المجنة أثناء فترة ما بيف دكر االنعقاد
فتيـ أعضاء ص.  قدـ رئيس كأعضاء المجنة األفريقية تقارير عف األنشطة التي قامكا بيا ب62

 لنحك التالي:اأك أعضاء في آليات خاصة، عمى  في المجنة ككمقرريف خاصيف
 

 المجنة رئيسة -المفكضة سانجي مماسينكنك مكناجينج
 لمجنة ةكرئيس ا*تقرير عف أنشطتي

.  بعثت المفكضة مكناجينج برسالة مناشدة إلى حككمة كينيا في أعقاب انتخابات ديسمبر 63
خبلفاتيما السياسية عمى تسكية  ODM، تحث فييا الحزب الحاكـ كالمعارضة 2007
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في  ابطريقة كدية. كما حثت حككمة كينيا عمى الكفاء بالتزاماتيا المنصكص عميي
 الميثاؽ األفريقي مع ضماف احتراـ حقكؽ مكاطنييا أثناء الفترات العصيبة كالمؤلمة.

  
.  كعمى نفس المنكاؿ، ناشدت حككمة جميكرية زيمبابكم إعبلف نتائج االنتخابات التي 64

 ت في شير مارس.جريأ
 

المفكضة مكناجينج ممثمي  تناشدتسكية األكضاع في كينيا ك .  بينما أعربت عف تقديرىا ل65
 لمحقائؽ القياـ بميمة تقصيقدمت بو المجنة اإلفريقية بشأف كينيا متابعة الطمب الذم ت

نة المجإلييا  بو خيران ذّكرت المفكضة حككمة الصكماؿ بالطمب الذم تقدمتأفي كينيا. ك 
بشأف القياـ بميمة تقصي لمحقائؽ في الصكماؿ في حيف أنيا أكدت األىمية العاجمة 

 ليذه الميمة. 
 

.  تكجيت رئيسة المجنة كمعيا سكرتير المجنة كمكظؼ الشؤكف المالية كاإلدارية إلى أديس 66
، حيث عرضكا ميزانية المجنة عمى لجنة 2008يناير  11إلى  6أبابا في الفترة مف 

تـ اعتماد الميزانية ك ميف الدائميف، لجنة فرعية تختص بالمسائؿ اإلستشارية كالمالية. الممث
 بعد التعديبلت كرفعت تكصية إلى لجنة الممثميف الدائميف.

 
 

.  عقب اعتماد الميزانية، تكجيت رئيس المجنة كبصحبتيا سكرتير المجنة إلى أديس أبابا 67
، كتـ 2008يناير  23الدائميف، في  حيث عرضت الميزانية عمى لجنة الممثميف

مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات لاعتمادىا. كما كاف ىناؾ اجتماع لممجمس التنفيذم ك 
فبراير  2حيث اعتمد ىذا األخير الميزانية في صكرتيا النيائية أثناء القمة العادية في 

2008. 
 

ة في بانجكؿ، جامبيا، مف .  حضرت المفكضة مكناجينج الدكرة غير العادية الرابعة لمجن68
 .2008فبراير  23إلى  17

 
، حضرت المفكضة مكناجينج حمقة نقاشية 2008فبراير  29إلى  25.  في الفترة مف 69



 

15 

 

 Humanلمقضاة نظمتيا كزارة العدؿ بماالكم بالتعاكف مع كحدة حقكؽ اإلنساف )

Rights Unitالحمقة في سيمت فييا بتدريب لممشاركيف. عقدت ( لمككمنكلث، كقد أ
لدكتكر غينك كبير المكظفيف القانكنييف بسكرتارية المفكضة ا فؽامانجكشي، ماالكم، كر 

المجنة. كقد استيدؼ التدريب أساسان تعزيز التطبيؽ المحمي بكاسطة المحاكـ لممعاىدات 
 الدكلية كالمكاثيؽ األخرل الخاصة بحقكؽ اإلنساف. 

 
لمفكضة مكناجنج مؤتمران حكؿ األكضاع في ، حضرت ا2008مارس  21-20في الفترة   .70

األفريقي في بكجامبكرا، بكركندم.  االتحادأفريقيا في فترة ما بعد انتياء النزاعات، نظمو 
كاف اليدؼ مف عقد ىذا المؤتمر تبادؿ الخبرات كاقتراح طريؽ المضي إلى األماـ لكبح 

المجنة  عرضان حكؿ تفكيضجماح النزاعات في القارة. في أثناء المؤتمر قدمت المفكضة 
كذكرت أف الخبرة الكاسعة التي تتكافر لدل المجنة مف الممكف استثمارىا في مكاقؼ 

  النزاعات، خاصة فيما يتعمؽ بالمرأة كالطفؿ. 

 

. كما حضرت المفكضة مكناجانج الجمسة االفتتاحية لمنتدل المنظمات غير الحككمية في 71 
 .  2008ايك م 3ميباباف، مممكة سكازيبلند في 

 

. كقد حضرت الدكرة غير العادية الحادية عشرة لممجمس التنفيذم لبلتحاد األفريقي، في 72
. األفريقية المجنة باسـحيث قدمت عرضان  2008مايك  7-6أركشا، تنزانيا في الفترة مف 

 رفيعة المستكل التي أنشأىا مجنةكاليدؼ مف ىذه الدكرة ىك مناقشة التقرير الصادر عف ال
األفريقي لمقياـ بإجراء مراجعة لمكضع المالي  االتحادمؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات ب

 لبلتحاد كأجيزتو بغرض تحسيف كتعزيز مياـ تأدية الخدمات.

 
 

 المفكضة آنجيال ميمك، نائب الرئيس

 

 تقرير األنشطة كمفكض
 

لعقكبات حضرت المفكضة ميمك االجتماع السنكم السادس عشر لمجمس إصبلح نظاـ ا  .73
الذم استيدؼ تصميـ استراتيجيات لتنفيذ خطة العمؿ  2007ديسمبر  2-1الدكلي في 
 الخاصة بو. االستراتيجية

 



 

16 

 

. كما حضرت أيضان مؤتمران شارؾ في تنظيمو ىيئة اليكنسكك كالمجمس المصرم الكطني 74
 2007ديسمبر  4-3لحقكؽ اإلنساف حكؿ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف في أفريقيا في 

في القاىرة، جميكرية مصر العربية. كقد ارتكزت أىداؼ المؤتمر، ضمف أمكر أخرل، 
عمى مناقشة استراتيجيات تشجيع المصادقة عمى الميثاؽ األفريقي حكؿ الديمقراطية، 

. كأكصت بأف 2007األفريقي في يناير  االتحادكاالنتخابات كالحككمة المعتمد مف قبؿ 
ج مكضكع المصادقة عمى ىذا الميثاؽ في نطاؽ صبلحيات تقـك سكرتارية المجنة بإدرا

بعثات تعزيز المفكضيف. كما تمت مناقشة دكر المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف 
 كعرضت المفكضة ميمك تكصيات المجنة في ىذا الشأف.  

 

، حضرت ميمك الدكرة غير العادية الرابعة 2008فبراير  23 – 17. عمى مدل الفترة مف 75
 .لمجنةفي بانجكؿ، جامبيا لبحث البلئحة الداخمية  لمجنة

 
1.  

، في 2008مارس  12-10. كحضرت المفكضة ميمك اجتماع حكؿ حقكؽ األقميات في 76
بريتكريا، جنكب أفريقيا، حيث كجيت إلييا الدعكة مف مجمكعة حقكؽ األقميات الدكلية 

ساف، بالتعاكف مع مركز كالمركز األفريقي لمدراسات المعنية بالديمقراطية كحقكؽ اإلن
حقكؽ اإلنساف بجامعة بريتكريا في جنكب أفريقيا. كقد ناقش االجتماع مفاىيـ حقكؽ 

 األقميات كالمضي قدمان عمى ىذا المسار، كاقترح إنشاء منتدل لحقكؽ األقميات.  

 

ف . كفي أثناء فعاليات كرشة العمؿ حكؿ حقكؽ األقميات، ناقشت مع السيدات البرلمانيات م77
أكغندا كبتسكانا مسألة المصادقة عمى بركتكككؿ المرأة مف قبؿ الحككمتيف، كؿ عمى 
حدة. كما قدمت عرضان حكؿ أحكاـ البركتكككؿ المتعمقة بحؽ اإلجياض كمف البادم أنيا 

 تتسبب في عرقمة عممية المصادقة في أكغندا.    

 

كم الثاني حكؿ تنفيذ ، حضرت المفكضة ميمك المؤتمر السن2008أبريؿ  4-3. كفي 78
البرتكككؿ االختيارم المعني باالتفاقية ضد التعذيب الذم نظمتو جامعة بريستكؿ بالمممكة 
المتحدة. كقد تـ ذلؾ بالتعاكف مع المجنة األفريقية كلجنة جنكب أفريقيا لحقكؽ اإلنساف. 

استراتيجيات كأثناء انعقاد المؤتمر، ناقشت مع ممثؿ بركتكككؿ االتفاقية إمكانية تصميـ 
 تستيدؼ الدكؿ الناطقة بالبرتغالية فيما يتعمؽ بالمصادقة عمى االتفاقية ضد التعذيب.
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 . باشرت المفكضة ميمك األنشطة التالية: 79
 

عقدت اجتماع مع كزير الداخمية في مكزمبيؽ في مابكتك حيث أىابت باألخير  .1
العقكبات المنقح. إدخاؿ األحكاـ التي تحظر العنؼ ضد المرأة كفقان لقانكف 

كفي أثناء االجتماع، تـ تزكيدىا بخطة العمؿ الخاصة بالمساكاة بيف الجنسيف 
في   كنقابة المحاميف المكزامبيقية IPASكالتي تقكـ حاليان بدراستيا مع ممثؿ 

 مكزمبيؽ.

 

كقد حضرت اجتماع نظمو منتدل المرأة المكزامبيقية في مابكتك، مكزمبيؽ في  .2
طة العمؿ الكطنية الخاصة بتقدـ المرأة في الحككمة لبحث خ 2008مارس 

المكزامبيقية. كما عقدت اجتماعات مع كزراء شئكف المرأة كالعمؿ االجتماعي، 
 كالعدالة كالعمؿ لمناقشة مكائمة البركتكككؿ حكؿ المرأة في أفريقيا.

 
 

. كفي الشير نفسو، عقد اجتماع عمى صعيد منتدل المرأة المكزامبيقية مرة 3
خرل لمناقشة استراتيجيات مفادىا الحصكؿ عمى المساندة البرلمانية العتماد أ

 مشركع قانكف بشأف العنؼ ضد المرأة كآخر بشأف شركط اإلجياض القانكني.

 
 

، في 2008مايك  5-4. اشتركت المفكضة ميمك في منتدل المنظمات غير الحككمية في 80
اقشة التي أجرتيا جماعة المصالح المعنية إيزكلكيني، بمممكة سكازيبلند حيث أدارت المن
 باإليككاس كألقت الخطاب الختامي أماميا. 

 

 تقرير األنشطة بكصفيا رئيسة لمجمكعة العمؿ المعنية بمسائؿ محددة
 

 
. باعتبارىا رئيسة لمجمكعة العمؿ المعنية بمسائؿ محددة، عرضت المفكضة ميمك تقريرىا 81

)آ( مف الشؽ اإلجرائي مف القرار  8مفقرة حكؿ أنشطة مجمكعة العمؿ كفقان ل
ACHPR/Res.77 (XXXVII)    

 

. بمكجب التفكيض الممنكح ليا كالمنصكص عميو في القرار المشار إليو أعبله، قامت 82
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مجمكعة العمؿ بمراجعة البلئحة الداخمية لمجنة األفريقية استنادان إلى العديد مف التعميقات، 
الصادرة بمعرفة الباحثيف، كالدارسيف كالطبلب في إطار  كالمقاالت النقدية كالبحكث

 المنظكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف. 

 
. رفعت المفكضة ميمك تقريران حكؿ مختمؼ االجتماعات التي عقدتيا مجمكعة العمؿ منذ 83

 ، كالتي اشتممت عمى ما يمي:2005نشأتيا في 
 

ضعت مجمكعة ، حيث ك 2005يكليك  7-4اجتماع ككتكنك في بنيف مف  .1
 العمؿ جدكؿ زمني لتنفيذ التفكيض الممنكح ليا؛

، حيث أجرت المجمكعة مشاكرات مع 2005. اجتماع أديس أبابا في أكتكبر 2
 األفريقي؛ االتحادمختمؼ إدارات كأجيزة 

لتحريؾ المقرر الخاص بمراجعة  2006اجتماع جنكب أفريقيا في أبريؿ  .3
المعقكدة  42تي استمرت عمى ىامش الدكرة البلئحة الداخمية لمجنة األفريقية ال

 في برازافيؿ بجميكرية الككنغك؛

، لبلنتياء مف عممية 2008فبراير  17-15اجتماع بكنجكؿ، في جامبيا في  .4
 تنقيح البلئحة الداخمية التي لـ يتأتى استكماليا بسبب ضيؽ الكقت.   

 
 

اجتماعات المجمكعة عمى . كأفادت الرئيسة أف نقص التمكيؿ يعكؽ بشكؿ خطير تكاتر 84
النحك الذم ترضاه كأنيا تأمؿ في أف يسيـ اعتماد ميزانية المجنة في تمكيف المجمكعة 

 مف تنفيذ التفكيض الممنكح ليا كفقان لمقرار المنشئ ذا الصمة.  

 

 األنشطة التي تباشرىا كرئيسة لمجمكعة العمؿ الخاصة بحقكؽ اإليككسكؾ في أفريقيا 
ة ميمك بصفتيا رئيسة لمجمكعة العمؿ المعنية بحقكؽ اإليككسكؾ في . َذكرت المفكض85

، دأبت المجمكعة عمى 39أفريقيا بالتفكيض الممنكح لممجمكعة كنكىت بأنو منذ الدكرة 
مكاصمة اإلشراؼ بشكؿ كثيؽ عمى مراجعة مسكدة التكجييات المعدة بمعرفة المستشاريف 

إعداد الكثيقة ذات الصمة. كتشمؿ التكجييات  كمحاكلة تكفير التمكيؿ البلـز لبلنتياء مف
كالخطكط اإلرشادية الكاردة في الكثيقة ما يمي: التقديـ، طبيعة التزامات الدكلة، المساكاة 
كعدـ التمييز، التعكيضات المستحقة عف المخالفات المرتبطة بالحقكؽ االقتصادية 
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كظيؼ، كالصحة، كالتعميـ، كاالجتماعية كالثقافية، عبلكة عمى الحقكؽ الخاصة مثؿ الت
 اإلسكاف، كالضماف االجتماعي كحؽ الممكية.

 

 . عقد رئيس مجمكعة العمؿ اجتماعات غير رسمية عمى ىامش الدكرة العادية الثالثة 86
كاألربعيف حيث تمت مراجعة ما تحقؽ مف تقدـ في عممية صياغة التكجييات كالخطكط 

 بلنتياء مف إعداد الكثيقة.اإلرشادية فضبلن عف خطة العمؿ المكضكعة ل
  

 

، عقد اجتماع حكؿ مجمكعة العمؿ المعنية باإليككسكؾ برئاستيا،  2008مايك  8. في 87
 كما بعدىا.    2008تمت خبللو مناقشة خطة العمؿ لممدة المتبقية مف السنة الميبلدية 

 

قتصادية، . كأفادت أنو حتى يتسنى لمجنة التعامؿ مع المشاكؿ المتصمة بالحقكؽ اال88
 كاالجتماعية كالثقافية في أفريقيا، كفرت سكرتارية المجنة األفريقية لمجمكعة العمؿ مبمغان ن 

دكالر أمريكي لصالح اجتماع تعقده في بريتكريا، جنكب أفريقيا في المكعد  200000قدره 
 المحدد لذلؾ.

 

 المفكضة كاثريف ديكب آتككي
 األنشطة التي تباشرىا كمفكضة

 المفكضة آتككي األنشطة التالية؛. باشرت 89
. تمثيؿ المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب في كرشة العمؿ حكؿ 1

 4-3التي نظمتيا معكنة بحكث العمؿ في ,خصائص النكع كحقكؽ اإلنساف
 كالتي تكلت رئاستيا؛    2008فبراير 

في الفترة مف . المشاركة في الدكرة العادية الرابعة لمجنة في بانجكؿ، جامبيا 2
 ؛2008فبراير  23 -17

 
كالتي  2008مارس  29-27. شاركت في كرشة العمؿ التي عقدت في 3

نظمتيا المعكنة القانكنية ألفريقيا حكؿ التطكير القانكني كحقكؽ اإلنساف، في 
أكرا، غانا،  حيث قدمت كرقة عف "المساكاة بيف الجنسيف في إطار المنظكمة 

 ف"؛األفريقية لحقكؽ اإلنسا
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. كما حضرت آتككي أيضان منتدل لممنظمات غير الحككمية في 4
 ؛2008مايك  5-3إيزكلكيني بمممكة سكازيبلند في 

 

 األنشطة التي باشرتيا كرئيسة لمجنة المتابعة الخاصة بالخطكط اإلرشادية لجزيرة ركبيف

لجزيرة اإلرشاديةتابعة المعنية بالخطكط . شاركت المفكضة آتككي باعتبارىا رئيسة لجنة الم90
. ككاف اليدؼ مف 2008أبريؿ  2ركبيف بالحضكر في اجتماع عقد في كيب تاكف في 

عقد ىذا االجتماع ىك مراجعة ما أحرزتو المجنة مف  تقدـ إلى جانب كضع خطة عمؿ 
أك برنامج أنشطة فعاؿ مف أجؿ تعزيز كنشر الخطكط اإلرشادية لجزيرة ركبيف ككضعيا 

أف المجنة حددت ثبلث دكؿ أطراؼ في الميثاؽ األفريقي تعمؿ  مكضع التنفيذ. كذكرت
 كدكؿ رائدة في ىذا السياؽ. 

  
. ذكر الرئيس أيضان أف المجنة اتفقت عمى أف تجتمع مرة أخرل في الجكس في يكليك 91

، عمى أف يعقب ذلؾ عقد كرشة عمؿ عمى المستكل اإلقميمي الفرعي حكؿ 2008
 .2008يكليك  25 -22يا أعبله في الخطكط اإلرشادية المشار إلي

 
. شاركت المفكضة آتككي في المؤتمر السنكم الثاني حكؿ البركتكككؿ االختيارم ضد 92

قبؿ عاميف مف دخكؿ  2008أبريؿ  4-3التعذيب في اإلقميـ األفريقي في كيب تاكف في 
 البركتكككؿ حيز النفاذ.

 

 المفكض مكسى نيجارم بيتيام

 فكضاألنشطة عمى مستكل الم
. قدـ المفكض بيتيال دراسة أكلية أعدتيا نانا ككسيابام بكسيا، ج.ر حكؿ انتياكات حقكؽ 93

اإلنساف كالشعكب في أفريقيا ارتكبتيا أطراؼ فاعمة مف غير الدكؿ في إطار الميثاؽ 
األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. كقد تـ التكميؼ بإعداد ىذه الدراسة مف قبؿ المجنة 

ثناء الدكرة العادية األربعيف التي عقدت في بانجكؿ، جامبيا، كما تـ تكزيعيا األفريقية أ
عمى المفكضيف بالتكازم مع دراسة أخرل قامت بيا مجمكعة الغابات في غضكف فعاليات 

 الدكرة العادية االثنيف كأربعيف في برازافيؿ، جميكرية الككنغك.
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مسألة الميمة، أعد المفكض بيتيام قراران . باعتبارىا خطكة إلى األماـ عمى صعيد ىذه ال94
يدعك إلى تعييف مجمكعة عمؿ عمى أف يعرض عمى المجنة األفريقية لمنظر فيو كاعتماده 

 أثناء الدكرة الثالثة كاألربعيف بمممكة سكازيبلند.    
 

. كما اشترؾ المفكض بيتام في "مشركع أعرؼ حقكقؾ" كالغرض منو نشر الحقكؽ 95
 كلة بمكجب الميثاؽ عبر المغات األفريقية الرئيسية. كالحريات المكف

 
في الدكرة غير العادية الرابعة لمجنة األفريقية  2008فبراير  23-17. شارؾ في الفترة مف 96

التي عقدت في بانجكؿ، جامبيا كالتي تـ خبلليا بحث مشركع البلئحة الداخمية كتناكليا 
   بشكؿ جزئي. 

 

في مانزيني بمممكة سكازيبلند  2008مايك  5-4كعة العمؿ في . رأس اجتماع عقدتو مجم97
حيث تمت مراجعة ما أنجزتو مف عمؿ منذ الدكرة األخيرة لمجنة األفريقية كتخطيط 

 أنشطتو المتصمة بالدكرة القادمة. كتشمؿ األنشطة المخططة اآلتي: 

 
 

 االتحاد بتمكيؿ مف 2008تنظيـ حمقة نقاشية كاسعة النطاؽ لمتكعية في سبتمبر  .1
 األفريقي؛

 إرساؿ بعثة قطرية إلى بكركينا فاسك؛ .2

نشر تقارير مف كاقع زيارات البحث كجمع المعمكمات إلى أكغندا، كجميكرية  .3
 أفريقيا الكسطى كليبيا؛

 استكماؿ تكزيع كافة مطبكعات مجمكعة العمؿ؛ .4

 استكماؿ تطكير المكقع االلكتركني لمجمكعة العمؿ بمطبكعات كمعمكمات جديدة؛ .5

مكاصمة االنخراط في المشركع البحثي المشترؾ مع منظمة العمؿ الدكلية كجامعة  .6
 بريتكريا؛

 

األنشطة عمى مستكل رئيس مجمكعة العمؿ المعنية بالسكاف األصمييف / المجتمعات  في 
 أفريقيا
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 . بصفتو رئيسان لمجمكعة العمؿ المعنية بالسكاف األصمييف/ المجتمعات في أفريقيا، لخص98
 كض بيتام تطكرات كأنشطة مجمكعة العمؿ إباف فترة إعداد التقارير.المف

 . ذكر أف األنشطة الرئيسية لمجمكعة العمؿ تشمؿ ما يمي:99

. إعادة طبع النسختيف اإلنجميزية/ الفرنسية مف تقرير المجنة األفريقية حكؿ حقكؽ السكاف 1
تـ طبع إجمالي عدد ، حيث 2005األصمييف كالتي زاد عمييا الطمب منذ نشرىا في 

صكرة في نسخة كاحدة بالمغتيف. كقاؿ أف التقرير تمت طباعتو ثبلث مرات  70500
 صكرة اإلضافية األخيرة قد تـ نسخيا أثناء انعقاد الدكرة؛ 2000كأف عدد الػ 

. تمت طباعة التقارير الكاردة مف البعثات القطرية إلى بتسكانا، كناميبيا، كالنيجر عمى 2
بالمغتيف اإلنجميزية كالفرنسية بحيث أنو يعد جزءان مف سمسمة الكتب حكؿ ىيئة كتاب 

 كافة المياـ التي اضطمعت بيا مجمكعة العمؿ؛

. تقارير زيارات البحث كجمع المعمكمات إلى أكغندا كجميكرية أفريقيا الكسطى تمت 3
ديبلت مف قبؿ دراستيا أثناء فعاليات الدكرة الثالثة كاألربعيف كاعتمادىا بعد إدخاؿ تع

 المجنة األفريقية. 

. االنتياء مف إعداد تقرير حكؿ زيارة البحث كجمع المعمكمات إلى الجابكف بحيث يتـ 4
 عرضو عمى الدكرة العادية الرابعة كاألربعيف لمجنة األفريقية. 

. حمقات نقاشية لمصحفييف حكؿ حقكؽ الشعكب األصمية؛ إحداىا عقدت في تنزانيا في 5
 2007لمصحفييف التنزانييف، كاألخرل في ركاندا في ديسمبر  2007ديسمبر 

لمصحفييف مف إقميـ كسط أفريقيا، بما يشمؿ الكاميركف، جميكرية الككنغك الديمقراطية، 
كبكركندم، كجميكرية أفريقيا الكسطى، كجميكرية الككنغك، كالجابكف كركاندا. كقد شارؾ 

تكعية بمسائؿ السكاف األصمييف كعمؿ صحفيكف في الحمقات النقاشية اإلعبلمية لم
المجنة في ىذا المضمار، حيث تكفرت فرصة لمتفاعؿ بيف الصحفييف كالخبراء في 
مجاؿ حقكؽ اإلنساف لمشعكب األصمية مع كجكد منتدل لممناقشة كالحكار. كقد قرر 

 الصحفيكف إنشاء شبكة تخص كؿ مف ىذه االجتماعات.

كف مع منظمة العمؿ الدكلية كجامعة بريتكريا، كييدؼ . جارل تنفيذ مشركع البحث بالتعا6
إلى تحميؿ الحماية الدستكرية كالتشريعية لحقكؽ الشعكب األصمية في عمكـ البمداف 
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حيث أنو سكؼ يكفر  2008األفريقية. كيتكقع أف ينتيي العمؿ بالمشركع في نياية 
يا كالذم سيككف متاحان مجمع معرفي جكىرم لمحماية القانكنية لمشعكب األصمية في أفريق

 مف خبلؿ تقارير كقاعدة بيانات شاممة.

. استكماؿ المشركع الممكؿ مف ىيئة المعكنة الدنماركية كالذم تمكنت مجمكعة العمؿ مف 7
خبللو مف التعزيز لفيـ المجنة األفريقية فيما يتعمؽ بإضفاء الطابع المفاىيمي عمى قضايا 

ير التي تطبقيا المجنة في تعريؼ ىذه الشعكب كأيضان الشعكب األصمية في أفريقيا كالمعاي
انتياكات حقكؽ اإلنساف التي تعاني منيا. كقد قررت ىيئة المعكنة الدنماركية تكفير 

سنكات، بيدؼ تمكيف مجمكعة العمؿ مف مكاصمة  3تمكيؿ مرحمة جديدة لمبرنامج مدتيا 
لتمكيؿ ىذا العاـ كفقان لقكاعد تنفيذ التفكيض الممنكح ليا. كمع ذلؾ، ال يمكف استخداـ ا

 األفريقي.    االتحادميزانية 

 

،   قررت 2008. مف أجؿ اإلعداد لمحمقة النقاشية لمتكعية المقرر عقدىا في سبتمبر 8
مجمكعة العمؿ المعنية بالشعكب األصمية إنشاء لجنة تكجيو فنية تتككف مف األعضاء 

 التالي بيانيـ:

 ئيسان المفكض مكسى نيجارم بيتام، ر  -

 المفكض سكياتا ميجا -

 السيد ميبلكك تيجيجف -

 السيدة نعكمي كيبكرم -

 سكرتير المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب -

 مسؤكؿ قانكني كاحد ممثبلن عف السكرتارية -

 

 . ُفكضت لجنة التكجيو الفنية باآلتي:9  
 اب المصمحةاقتراح مكعد كمكاف عقد الحمقة الدراسية لمتكعية لصالح أصح -         
 األفريقي ذات الصمة االتحادتحديد أجيزة  -         
 تقرير ىياكؿ، كمنيجية، كشكؿ كمكضكعات الحمقة الدراسية -         
 تعريؼ األشخاص أك المؤسسات المدققة -         
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 االتصاؿ بالسكرتارية بشأف مسائؿ الميزانية -         
 نظيـ الحمقة الدراسية   مراقبة التقدـ عمى صعيد ت -         

 

 المفكضة رينيو آالبيني جانسك
 األنشطة عمى مستكل المفكض

. شاركت المفكضة جانسك في الحمقة الدراسية الكطنية حكؿ مكضكع "المدارس كحقكؽ 100
 1اإلنساف" التي نظميا مكتب اليكنسكك في ككتكنك، بنيف لصالح مستشارم التعميـ في 

ذه الحمقة الدراسية، قدمت المفكضة كرقة حكؿ الميثاؽ . كفي أثناء ى2007ديسمبر 
 األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب.

 

، كالتي نظمتيا 2007ديسمبر  14-13. شاركت في الحمقة الدراسية التي عقدت في 101
الفرنسيسكاف الدكلية بمركز تدريب "راىبات في لكمي، تكجك حكؿ "القيادة مف أجؿ أسرة 

أفريقيا: الكاميركف كتشاد"، كقدمت عركضان حكؿ الحقكؽ الفرنسيسكاف في غرب 
 المنصكص عمييا في الميثاؽ فضبلن عف تشكيؿ المجنة كالتفكيض الممنكح ليا.

 

، أجرت المفكضة جانسك مناقشات مع سعادة جيميثا ب. براكف 2008يناير  25. في 102
ة بتركيج كحماية حقكؽ سفيرة الكاليات المتحدة في بنيف، كأطمعتيا عمى المسائؿ المتعمق

 اإلنساف، كما قدمت عرضان مكجزان حكؿ التفكيض الممنكح لمجنة كآلياتيا الخاصة. 
 

، عقدت المفكضة جانسك أيضان اجتماعات مع السيد ديالك سميماف، 2008. في يناير 103
الممثؿ المقيـ لصندكؽ األمـ المتحدة لمطفؿ )اليكنيسؼ( في بنيف، حيث تمت مناقشة 

حماية الطفؿ في بنيف كضحايا الظاىرة المعركفة باسـ "صناعة سحر مكضكع 
األطفاؿ"، عبلكة عمى بحث إمكانية تحقيؽ تعاكف مستقبمي بيف المجنة األفريقية لحقكؽ 

 اإلنساف كالشعكب كاليكنيسؼ.
 

أماـ  2008يناير  29بنيف، تحدثت المفكضة جانسك في  –. بناء عمى طمب جيبيفد 104
كمات )األنفكسؾ( في ككتكنك، بنيف حيث تناكلت "مسألة تدني مستكل معيد أمف المعم

تمثيؿ المرأة عمى صعيد اتخاذ القرار". كلـ تعرض مداخبلتيا فقط لمنتائج المتردية التي 
أسفرت عنيا االنتخابات الرئاسية كالتشريعية األخيرة كمستكل تمثيؿ المرأة عمى صعيد 

االنتخابات الشعبية األخيرة التي رشحت فييا السياسات، بؿ إنيا تطرقت أيضان إلى 
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 سيدة.     30حكالي 

 

شاركت أيضان في حمقة دراسية اشترؾ في تنظيميا  2008فبراير  15 – 13. في 105
العميا لحقكؽ اإلنساف باألمـ المتحدة، بالتعاكف مع  المجنةالبرلماني الدكلي ك  االتحاد

سياسية فاعمة أخرل، -ك كأطراؼ اجتماعيةالمجنة البرلمانية لمجمعية الكطنية في تكج
 حيث قدمت عرضان حكؿ "االتفاقيات األفريقية كآلياتيا الخاصة بحقكؽ اإلنساف".

 

. كقد أقدمت مالي عمى متابعة ما تـ في الحمقة الدراسية المشار إلييا أعبله في الفترة 106    
كضكع العاـ ، حيث قدمت المفكضة كرقة تناكلت الم2008فبراير  27 – 25مف 

بعنكاف: "دكر البرلمانييف المالييف في صياغة التقارير الكطنية ألجيزة المعاىدة كمراقبة 
 تنفيذ تكصياتيا.

 
. شاركت المفكضة جانسك في الدكرة غير العادية الرابعة لمجنة التي عقدت عمى مدل 107

 في بانجكؿ، جامبيا. 2008فبراير  23- 17الفترة مف 
 

ي منتدل لمجامعات حكؿ "األسرة كحقكؽ اإلنساف في غرب أفريقيا الناطقة . كما شاركت ف108
بالفرنسية" الذم نظمو المعيد الدنماركي لحقكؽ اإلنساف بالتعاكف مع اإلدارة السياسية 

. كقد قدمت المفكضة 2008فبراير  25كالقانكنية بجامعة أكاجكدكدك، بكركينا فاسك في 
اإلنساف كاإلصبلح في غرب أفريقيا الناطقة جانسك عرضان حكؿ "األسرة، كحقكؽ 

 بالفرنسية".
 

، أجرت المفكضة جانسك مناقشات مع البركفسكر تيكدكر ىكلك، 2008. في مارس 109  
 رئيس ىيئة اليكنسكك في بنيف تناكلت قضية حقكؽ اإلنساف كالشعكب.

 
ية كسعادة تحاداال. كما التقت بسعادة الدكتكر البرخت ككنز، سفير جميكرية ألمانيا 110

. كفي معرض مناقشتيا 2008مارس  6ىيرؼ بيسانكنكت، سفير فرنسا في بنيف في 
مع سعادة الدكتكر ككنز، تـ التأكيد عمى أكضاع حقكؽ اإلنساف في أفريقيا بصفة 
عامة، كفي بنيف بصفة خاصة. كأعرب السفير عف قمقو البالغ إزاء ىذه األكضاع كأشار 

ماماتو بالنسبة لبعض البمداف األخرل التي تضطمع فييا تفصيبلن إلى تجاربو كاىت
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 المفكضة جانسك بأنشطة تركيجية.
 

. كفي معرض مناقشتيا مع السفير الفرنسي، قدمت المفكضة عرضان لشرح التفكيض 111
الممنكح لمجنة، ككذا التفكيض الخاص بيا كأحد أعضائيا، كباعتبارىا مقرران خاصان في 

 ف حقكؽ اإلنساف في أفريقيا. مجاؿ حقكؽ المدافعيف ع
 

 األنشطة عمى مستكل المقرر الخاص المعنى بالمدافعيف عف حقكؽ اإلنساف في أفريقيا

. بصفتيا مقرران خاصان لممدافعيف عف حقكؽ اإلنساف في أفريقيا، باشرت المفكضة جانسك 112
 ما يمي: التعزيزيةأنشطة في مجالي التعزيز كالحماية، حيث تضمنت أنشطتيا 

. شاركت المفكضة جانسك مع المفكضة تبلككال في منتدل لممنظمات غير 1
الحككمية حكؿ أكضاع حقكؽ اإلنساف في زيمبابكم تحت رعاية معيد جنكب 
أفريقيا لحقكؽ اإلنساف، كبالتعاكف مع العديد مف المنظمات غير الحككمية كلجنة 

انعقاد المنتدل،  . كأثناء2007ديسمبر  6-5جنكب أفريقيا لحقكؽ اإلنساف في 
قدمت كرقة حكؿ المجنة كالتفكيض الخاص بيا، كاغتنمت ىذه المناسبة لتعزيز 

 شراكتيا مع المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف العامميف عمى المستكل المحمي.
 
 

، حيث أكدت مجددان 2008يناير  10. اجتمعت مع كزير العدؿ في ليبريا في 2
لمجنة. كما ذَكرت أيضان السمطات الميبيرية رغبتيا في مشاركة ليبريا في دكرات ا

 بالتزاميا حياؿ إنشاء لجنة كطنية لحقكؽ اإلنساف بما يتفؽ مع مبادئ باريس.

 
. اشتركت في حمقة دراسية حكؿ بناء القدرات لصالح االئتبلؼ الميبيرم لممدافعيف 3

 في ليبيريا. 2008يناير  17-3عف حقكؽ اإلنساف في ليبيريا في الفترة مف 
كتمحكر اليدؼ مف عقد ىذه الحمقة الدراسية في التحقؽ مف أف المدافعيف عف 
حقكؽ اإلنساف في ليبيريا لدييـ فيـ أفضؿ لبلتفاقيات القانكنية ذات الصمة 
بحقكؽ اإلنساف عمى المستكل العالمي، ككذا حقكؽ اإلنساف األفريقي عمى 

 المستكل اإلقميمي.
 

يف، الكزيرة المسؤكلة عف حقكؽ اإلنساف في تكجك . اجتمعت مع السيدة إيداـ سيمست4
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، حيث ناقشت تفاصيؿ زيارة التعزيز التي تقرر أف تقـك 2008مارس  11في 
 بيا إلى تكجك.

 
مارس  14اجتمعت مع مستشار الكزير في جميكرية الككنغك الديمقراطية في  .5

يارة ، كأشارت في غضكف المناقشات التي أجرتيا إلى إمكانية القياـ بز 2008
تركيج إلى جميكرية الككنغك الديمقراطية كأعدت الترتيبات الخاصة بيذه 

 الزيارة. 

 

شاركت في الدكرة السابعة لمجمس حقكؽ اإلنساف التي عقدت في جنيؼ في  .6
في إطار تجديد اإلجراءات الخاصة باألمـ  2008مارس  15-10الفترة مف 

ر المدافعيف عف المتحدة. كعمى ىامش الدكرة، عقدت جمسات عمؿ بحضك 
حقكؽ اإلنساف فيما يتعمؽ بكجو خاص بمتابعة الحاالت الفردية النتياكات 

 حقكؽ اإلنساف.    
 

 ADANEشاركت في مؤتمر حكؿ التعاكف كحقكؽ اإلنساف اشترؾ في تنظيمو  .7
كمركز الدراسات األفريقية تحت مسمى: أفريقيا لؤلبد، مف أجؿ أفريقيا" عقد في 

. كقد قدمت عرضان 2008أبريؿ  20 -7الفترة مف  برشمكنة، أسبانيا في
 بعنكاف "المرأة كحقكؽ اإلنساف في أفريقيا".  

 . مارست المفكضة جانسك أنشطتيا في مجاؿ الحماية كاآلتي:113
دكلة حكؿ الحاالت المختمفة النتياكات حقكؽ اإلنساف.  13مناقشات دارت مع  .1

نس، كالككنغك، كنيجيريا، كالدكؿ الثبلثة عشرة ىي: الجزائر، كمصر، كتك 
ككينيا، كجيبكتي، كتشاد، كالكاميركف، كركاندا، كالسنغاؿ، كجميكرية الككنغك 

 الديمقراطية كزيمبابكم.

 

بيانات، ثبلثة منيا تركزت عمى الحاالت المؤكدة النتياكات حقكؽ  5إصدار  .2
ا المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف في كؿ مف تشاد، كالكاميركف، كزيمبابكم، بينم

ارتبطت االثنتاف األخرياف بالممارسات الجيدة التي تـ رصدىا عمى صعيد دكؿ 
 مثؿ الجابكف كمصر.
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إرساؿ المذكرات الشفيية إلى بعض الدكؿ بشأف طمب إرساؿ بعثات لمتركيج.  .3
كقد استجاب عدد مف ىذه الدكؿ كىى جميكرية الككنغك، كجميكرية الككنغك 

 كتكجك ليذا الطمب.   الديمقراطية، كليبيا، كمكريتانيا،
 

 . كقد قدمت المفكضة جانسك التكصيات التالية:114
التعامؿ اإليجابي مف جانب الدكؿ األطراؼ مع المذكرات الشفيية كالببلغات  .1

 الخاصة بالمجنة؛

اتخاذ المجنة ما يمـز مف تدابير لضماف أف جميع اآلليات الخاصة تعمؿ  .2
 ي مجالي التعزيز كالحماية؛ كبفاعمية مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا المرجكة ف

تحكيؿ البلئحة الداخمية التي كضعتيا المجنة إلى آليات تنفيذ غير تقميدية تككف  .3
 مشتركة لمجنة كالمجتمع المدني؛  نتاج الجيكد ال

 

 المفكضة سيمفيا زينابك كيتيسي
 األنشطة عمى مستكل المفكض

نقاشية نظمتيا كزارة  ، شاركت المفكضة كيتيسي في حمقة2007ديسمبر  30. في 115
الشئكف الخارجية كالتعاكف في ركاندا لصالح كبار العامميف بالدكلة المشاركيف في إعداد 
تقارير الدكلة بالتعاكف مع المجنة الكطنية لحقكؽ اإلنساف في ركاندا. كخبلؿ ىذه الحمقة 

ير النقاشية، أسيبت المفكضة أماـ الجمسة الختامية في تناكؿ مكضكع صياغة تقار 
لعرضيا عمى أجيزة المعاىدة كالمجنة األفريقية. كقد ألقي الضكء عمى األحكاـ ذات 

منو؛ كما تـ التأكيد عمى  62الصمة الكاردة في الميثاؽ األفريقي، كبخاصة كفقان لممادة 
 اإلجراءات الحاكمة لصياغة تقارير الدكلة.  

 
ـ في ركاندا المفكضة لبلستماع ، استقبؿ كزير العدؿ كالمحامي العا2008. في فبراير 116

إلى تقريرىا حكؿ أنشطة الدكرة العادية الثانية كاألربعيف لمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف 
كالشعكب، حيث استثمرت الفرصة لحث الحككمة عمى بذؿ الجيكد مف أجؿ تنفيذ 
دا تكصيات المجنة كما انعكس في المبلحظات الختامية بشأف التقرير الدكرم جكؿ ركان

 الذم تـ عرضو عمى الدكرة العادية الثانية كاألربعيف لمجنة. 
 

، طمبت المفكضة مف المجنة الكطنية لحقكؽ اإلنساف في ركاندا طبع 2008. في مارس 117
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كنشر اتفاقيات حقكؽ اإلنساف عمى سبيؿ المثاؿ الميثاؽ األفريقي، كاالتفاقية الخاصة 
ئ لممحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف بحقكؽ كرفاىة الطفؿ، كالبركتكككؿ المنش

كالشعكب، كالبركتكككؿ جكؿ المرأة، بالمغتيف اإلنجميزية كالفرنسية. كسكؼ يتـ تكزيع ىذه 
الكثائؽ عمى المعمميف القائميف عمى تدريس حقكؽ اإلنساف بالمدارس الثانكية في كافة 

 أنحاء الببلد.

 
التكجيو الخاصة بمنتدل المنظمات غير . كما شاركت المفكضة كيتيسي في اجتماع لجنة 118

الحككمية الناشطة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، كالمجنة الكطنية لحقكؽ اإلنساف في ركاندا 
، حيث أكدت خبلؿ االجتماع الحاجة إلى التركيز عمى الميثاؽ 2008في يناير 

اإلضافة األفريقي، عبلكة عمى التدريب كبرامج التكعية في مجاؿ االتفاقيات الدكلية. كب
إلى ما تقدـ، حثت المنظمات غير الحككمية التي ليا صفة مراقب لدل المجنة األفريقية 

 عمى حضكر دكرات ىذه األخيرة. 
 

 يس مجمكعة العمؿ المعنية بعقكبة اإلعداـئاألنشطة عمى مستكل ر 
اع . بصفتيا رئيسة لمجمكعة العمؿ المعنية بعقكبة اإلعداـ، رأست المفكضة كيتتسي اجتم119

، حيث قامت األخيرة بتنقيح مسكدة كرقة مفاىيـ 2008مايك  5-4مجمكعة العمؿ في 
حكؿ عقكبة اإلعداـ في أفريقيا ككضع خطة تفصيمية إلعداد كثيقة أكثر فاعمية. كما 

.كالتي 2009-2008قامت مجمكعة العمؿ بدراسة كاعتماد خطة العمؿ لعامي 
 تضمنت خطة العمؿ الخاصة بالمجمكعة.

 

 شطة عمى مستكل عضك مجمكعة العمؿ فيما يتعمؽ بمسائؿ معينةاألن
. بصفتيا عضكان في مجمكعة العمؿ الخاصة بمسائؿ معينة، أسيمت المفكضة كيتسي 120

، التي ركزت عمى 2008فبراير  17-15في ممارسة أنشطة المجمكعة في الفترة مف 
 البلئحة الداخمية لمجنة األفريقية.

 

 المفكضة سكياتا مايجا
 

 إستعراض ألنشطتيا كمفكضة
ستقبؿ كؿ مف كزير العدؿ كالمحامي العاـ، ككزير الخارجية كالتعاكف الدكلي بجميكرية . ا121

ستقبمكا المفكضة مايجا التي قامت خبلؿ المقاءيف ا 2007ديسمبر  6 - 5مالي يكمي 



 

30 

 

كمة بإعطاء تقرير مكجز حكؿ أحداث الجمسة العادية الرابعة كالعشريف، كحثت الحك
األفريقية،  المجنةعمى تقديـ الدعـ مف جانبيا عف طريؽ نشر المعمكمات المتعمقة بمياـ 

كما أكدت أىمية تشكيؿ لجنة دائمة لصياغة التقارير الدكرية التي ستقكـ مالي بتقديميا 
مف الميثاؽ، كطمبت مف حككمة مالي أف تستضيؼ الجمسة  62كذلؾ بمقتضى المادة 

 مستقبؿ القريب.في ال لمجنةالعادية 
 

األفريقية لحقكؽ  المجنةمؤتمران حكؿ " 2007فبراير  9. نظمت المفكضة مايجا يكـ 122
حتماالت المنظمات غير الحككمية" بدعـ مف كزير العدؿ  اإلنساف كالشعكب: حقائؽ كا 
في مالى حيث قامت خبللو بتكزيع الميثاؽ األفريقي عمى المشاركيف حتى يتكنكا مف 

 األفريقية كتشكيميا كمياميا كمسؤكلياتيا.  مجنةالفيـ ماىية 
 

نظمة المفكضة مايجا مؤتمران في دار الصحافة بمالي بالتعاكف  2008فبراير  13. في 123
مع كزير العدؿ كاتحاد صحفيي شرؽ أفريقيا حكؿ "دكر الصحافة في تدعيـ كحماية 

 حقكؽ اإلنساف".
 

إتحاد البرلمانات باإلشتراؾ مع مفكضية  . حضرت المفكضة مايجا حمقة نقاشية نظميا124
األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف كبالتعاكف مع الجمعية الكطنية في مالي في الفترة مف 

. تساءؿ المشارككف خبلليا عف فعالية الدكر اإلشرافي 2008فبراير  28 – 26
تقرير لمبرلماف في مرقبة المصادقة عمى المعاىدات كاإلتفاقيات الدكلية، كصياغة ال

 األفريقي. االتحادالحككمي كتقديمو لمجيزة المعنية بكؿ مف األمـ المتحدة ك 
 

 إستعراض ألنشطتيا بكصفيا المقرر الخاص لشؤكف المرأة:
. في إطار اختصاصاتيا بكصفيا المقرر الخاص المعني بشؤكف المرأة، حضرت 125

ماعي الذم جرل تنظيمو المفكضة مايجا إجتماع المنتدل األفريقيي الثاني لمنكع اإلجت
كىي  Femme Africa Solidarity (FAS)باإلشتراؾ بيف منظمة تضامف المرأة األفريقية 

منظمة غير حككمية، كمركز النكع اإلجتماعي كالسبلـ كالتنمية في عمكـ أفريقيا الذم 
، حيث قدمت كرقة 2007ديسمبر 12 – 10يتخذ مف مدينة دكار مقران، في الفترة مف 

سيامو في تدعيـ حقكؽ المرأة.عمؿ عف   دكر المقرر الخاص لشؤكف المرأة كا 
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حضرت المفكضة مايجا مع المقرر الخاص  2008يناير  24 – 20. في الفترة مف 126

كندا حكؿ كالعنؼ ضد   –لؤلمـ المتحدة إجتماعان لمبعثة المشتركة في مكنتلاير كأكتاكا 
انكف كالديمكقراطية، حيث إستعرضت أثناء المرأة كأسبابو، بدعكة مف المركز الكندم لمق

اإلجتماع مع السيدة ياىيف إيرتكرؾ النتائج التي تكصمت إلييا البعثة التي قادتيا المقرر 
الخاص لؤلمـ المتحدة في شأف النكع اإلجتماعي كالعنؼ في جميكرية الككنغك 

ة المناىضة ، كما شاركت في تدشيف حممة المرأ2007الديمكقراطية في شير يكليك عاـ 
لمعنؼ ضد النكع اإلجتماعي في جميكرية الككنغك الديمكقراطية، كقدمت المقررة مايجا 

في حماية حقكؽ المرأة إلى الطبلب  المجنةفضبلن عف ذلؾ عدة كرقات عمؿ حكؿ دكر 
 كالصحافة كمسؤكلي الشؤكف الخارجية.

 
رابطات المرأة في مالي . إلتقت المفكضة مايجا مع مسؤكلي المنظمات غير الحككمية ك 127

 المالية بدعـ ميمتيا. المرأةفي إحتفالية نظمتيا كي تعرض إلتزاـ  2008يناير  9في 
 

في كرشة عمؿ إستعدادان لمؤتمر  2008يناير  31 – 30. كشاركت في الفترة مف 128
 منظمة المرأة في عمـك أفريقيا الذم نظمو المكتب اإلقميمي لممنظمة في باماكك، مالي،.

 
نظـ المقرر الخاص غذاء عمؿ برعاية سفير الدانمارؾ لدل مالي  2008يناير  29. في 129

 حكؿ نصيب المرأة مف المناصب اإلدارية كتمؾ التي يتـ شغميا باإلنتخاب.
 

إجتماعان في باماكك، مالي، مع منظمة  2008مارس  1. حضرت المفكضة مايجا في 130
ختاف البنات في الدكؿ المصادقة عمى بركتكككؿ  "القانكف اآلف" بشأف دراسة جارية حكؿ

 األفريقي لحقكؽ المرأة في أفريقيا. االتحادميثاؽ 
 

شاركت المفكضة مايجا أيضان في إجتماع مع المعيد الدانماركي  2008مارس  4. في 131
لحقكؽ اإلنساف كالمجنة الكطنية لحقكؽ اإلنساف في مالي حيث ناقشت فرص التضامف 

 ىذا المجاؿ.كالتعاكف في 
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شاركت المفكضة مايجا في الحممة الكطنية  2008مارس  16 – 13. في الفترة مف 132
الرابعة لدعـ تخطيط األسرة في مالي ككاف مكضكعيا "دعـ تخطيط األسرة: إلتزاـ أكبر 
مف جانب الرجؿ" حيث ترأست إحدل المناقشات حكؿ حقكؽ الصحة اإلنجابية لممرأة 

 كالقانكف في مالي".
 

في كرشة عمؿ حكؿ "الكساطة كالقيادة" نظمتيا  2008أبريؿ  2. كما شاركت يكـ 133
-Parternariat Femme France الجمعية الفرنسية لشراكة المرأة فرنسا / أفريقيا

Afrique .كالجمعية المالية لمتقدـ كحماية حقكؽ المرأة 
 

في فعاليات المؤتمر  2008أبريؿ  23 – 21. شاركت المقرر الخاص في الفترة مف 134
العاـ الثالث لرابطة األميات التكنسيات كىي منظمة غير حككمية في تكنس تعمؿ عمى 

 تدعيـ حقكؽ المرأة كالمعاقيف.
 

. شاركت المفكضة مايجا أيضان في منتدل المنظمات غير الحككمية الذم عهقد في مدينة 135
كالفتيات في أفريقيا كألقت إيزكلكيني في سكازيبلند حيث أكضحت كضع حقكؽ المرأة 

الضكء عمى اإلعبلف المييب لرؤساء الدكؿ كالحككمات، كالمساكاة بيف النكع اإلجتماعي 
 في أفريقيا.      

 
. تعاكنت المقرر الخاص أيضان مع الدكؿ األطراؼ عف طريؽ إرساؿ إخطارات كطمبات 136

ك مقران ليا، ككذا إلى إلى جميع السفارات األفريقية المفكضة مالي كتتخذ مف باماك
الشركاء المالييف كالفنييف الذيف يكاجيكف مشكمة فيما يتعمؽ بقضايا النكع اإلجتماعي، 
ككاف اليدؼ مف ذلؾ ىك إرساء حمقة كصؿ بيف المقرر الخاص لحقكؽ المرأة كاإلدارات 

 كالمؤسسات المسؤكلة عف حقكؽ المرأة في دكليـ المكقرة عبر سفاراتيا.
 

، بناءان عمى طمب كزارة 2008مارس  20 – 19المقرر الخاص في الفترة مف . شاركت 137
شؤكف األسرة كالطفؿ في مالي، كقامت بدكر المنسؽ، في إجتماع عمى مدار يكميف 

 لرؤساء رابطات كجمعيات المرأة بحضكر كرئيس مجمس أكضاع المرأة في كيبيؾ.
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مايجا حمقة نقاشية دكلية في  حضرت المفكضة  2008إبريؿ  5 – 4. في الفترة مف 138
اإلقتصادية  المجنةاألفريقي بالتعاكف مع كؿ مف  االتحادك  المجنةأديس أبابا نظمتيا 

شبكة جامعات العكاصـ األكركبية، كصندكؽ األمـ لتنمية المرأة ، كمعيد  آلفريقيا،
كس الدر  :الدراسات األمنية، كسفارة السكيد حكؿ "العنؼ ضد المرأة في ظؿ الصراعات

 المستفادة مف عممية اإلبادة الجماعية في ركاندا".

 
كرشة عمؿ في بانجكؿ،  2008أبريؿ  16 – 14. كما حضرت أيضان في الفترة مف 139

اإلقتصادية  المجنةاألفريقي يالتعاكف مع  االتحادجامبيا، نظمتيا إدارة الشؤكف السياسية ب
فريقيا ككاف مكضكعيا "تنفيذ حقكؽ ألفريقيا لشؤكف حقكؽ اإلنساف في التعميـ في غرب أ

 المرأة مف خبلؿ حقكؽ اإلنساف في التعميـ".
 

. ذكرت المفكضة مايجا أنيا أكدت في مؤتمر صحفي نهشر في اليكـ العالمي لمحقكؽ 140
المخاكؼ المحددة كالممحة لممرأة في القطاع  2008مارس  8اإلقتصادية لممرأة يكـ  

تياجات المرأة الريفية فيما يتعمؽ بالكصكؿ األرض غير الرسمي كألقت الضكء عمى اح
 ككاإلئتماف الزراعي كالمكاد البلزمة لئلنتاج الزراعي.

 
ثيكبيا، 141 . بعثت المقرر الخاص أيضان بمذكرة شفيية إلى المسؤكليف في كؿ مف مكريتانيا، كا 

ية. تـ أيضان كليبيا، كالجابكف، كالككنغك برازافيؿ، لطمب تصريحان بالقياـ بأنشطة تعزيز 
إرساؿ مذكرات شفيية إلى الدكؿ األطراؼ التي لـ تكف قد صادقت عمى البركتكككؿ 

      الخاص بالمرأة مع مطالبتيـ ببذؿ الجيد مف أجؿ المصادقة عميو. 
 

 المفكض مكمبا ماليال
 

 إستعراض ألنشطتو كمفكض 
 

ف الباحثيف الذيف عدة إجتماعات مع فريؽ م 2008. حضر المفكض ماليبل في يناير 142
يركس إتش أم ڤي المسبب لمرض اإليدز كحقكؽ اإلنساف في زامبيا كى ڤيبحثكف في 

يتيقف مف مراعاة الجانب الحقكقي في أبحاثيـ، حيث يعتـز أكلئؾ الباحثكف العككؼ 
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عمى بحث انتشار المرض بيف امثمييف، كذلؾ بيدؼ التكصية باإلجراءات التي ينبغي 
 دد.اتخاذىا في ىذا الص

 
. حضر ماليبل أيضان الجمسة اإلستثنائية الرابعة التي عهقدت في بانجكؿ، جامبيا، في الفترة 143

 .2008فبراير  23 – 17مف 
 

. قاـ المفكض ماليبل كبرفقتو الدكتكر ركبرت إينك، كىك أحد كبار المسؤكليف القانكنييف 144
أبريؿ  11 – 7في الفترة مف ، قاـ بتنفيذ ميمة تعزيزية إلى مبلكم المجنة سكرتاريةب

2008. 
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 األنشطة التي قاـ بيا بكصفو مقر شؤكف السجكف كأحكاؿ المعتقبلت في أفريقيا
     

. حضر المفكض ماليبل بكصفو المقرر الخاص المعني بشؤكف السجكف كأحكاؿ 145
تاكف  المعتقبلت في أفريقيا إجتماع لجنة تنفيذ دليؿ ركبيف أيبلند الذم عهقد مدينة كيب

بيدؼ إضفاء الطابع اإلستراتيجي عمي نشر دليؿ  2008أبريؿ  2بجنكب أفريقيا يكـ 
 ركبيف أيبلند كضماف تنفيذه مف قبؿ الدكؿ األفريقية.  

 
. كما حضر أيضان كرشة عمؿ نظمتيا كمية القانكف بجامعة بريستكؿ، كرابطة منع 146

األفريقية في مدينة كيب  مجنةالالتعذيب، كمفكضية حقكؽ اإلنساف الجنكب أفريقية ك 
لمتابعة ما تـ إنجازه في  2008أبريؿ  4 – 3تاكف بجنكب أفريقيا في الفترة مف 

بيدؼ بحث  2007إجتماع في بريستكؿ، المممكة المتحدة، الذم عهقد في شير أبريؿ 
 اإلختيارم.       CATالمشاكؿ المتعمقة بزيارة السجكف بمكجب بركترككؿ 

 
 تـك مككيريا ناياندكجاالمفكض باىامي 

 

 ستعراض ألنشطتو كمفكض ا
 

. شارؾ المفكض ناياندكجا فى كرشة عمؿ نظمتيا لجنة حقكؽ اإلنساف في جنكب أفريقيا 147
العميا لحقكؽ اإلنساف في جكىانسبرج  لمجنةكمؤسسة نمسكف مانديبل كالمكتب اإلقميمي 

أبرز مف خبلليا حيث ألقى كممة ىامة  2007ديسمبر  10بجنكب أفريقيا في 
 التحديات التي تكاجييا البمداف األفريقية في سبيؿ تحقيؽ حقكؽ اإلنساف كالشعكب.

 
، التقى ناياندكجا مع رئيس كبعض قضاة المحكمة األفريقية في 2007ديسمبر  14. في 148

العاصمة التنزانية دار السبلـ حيث أطمعيـ عمى النتائج التي تمخضت عنيا الجمسة 
ألربعيف، كما أطمعيـ كذلؾ عمى اعتزاـ المجنة عقد لقاء مشترؾ مع المحكمة الثانية كا

مف أجؿ بحث سبؿ تحقيؽ التكافؽ بيف القكانيف اإلجرائية المعمكؿ بيا لدل كبل 
 الجانبيف. 
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، استقبؿ المفكض ناياندكجا عضكة بالكفد األمريكي الذم كاف 2008فبراير  14. في 149
عبلكة عمى  لمجنةة حيث أطمعيا عمى طبيعة التفكيض الُمخكؿ يزكر تنزانيا في تمؾ الفتر 

أبعاد الدكر الذم يضطمع بو بكصفو المقرر الخاص المعني بشؤكف البلجئيف كطالبي 
 المجكء كالمشرديف كالمياجريف داخؿ القارة األفريقية. 

 
في  المجنةا . شارؾ المفكض ناياندكجا في فعاليات الجمسة اإلستثائية الرابعة التي عقدتي150

 . 2008فبراير  23 – 17بانجكؿ بجامبيا خبلؿ الفترة مف 
 

، حضر ناياندكجا كرشة عمؿ نظمتيا مؤسسة فرانسيسكاف 2008مارس  1. في 151
انترناشيكناؿ الدكلية في جينجا بأكغندا لممنظمات المحمية ذات التكجيات الدينية مف كؿ 

الكعي لدل تمؾ المنظمات بأىمية حقكؽ مف أكغندا ككينيا كتنزانيا بقصد رفع مستكل 
 البلجئيف كالنساء كاألطفاؿ. 

 
. كما أنو شارؾ في مؤتمر نظمو معيد الدراسات األمنية في جنكب أفريقيا في منطقة 152

حيث تمثؿ اليدؼ الرئيسي  2008مارس  20ك 19خميج جكردكف بكيب تاكف يكمي 
لدكلي في مكافحة إفبلت مرتكبي ليذا المؤتمر في بحث دكر نظاـ القانكف الجنائي ا

 الجرائـ في القارة األفريقية مف يد العدالة. 
 

في مائدة مستديرة نظميا في  2008أبريؿ  2ك 1. شارؾ المفكض ناياندكجا أيضان في 153
أركشا بتنزانيا التحالؼ مف أجؿ محكمة حقكؽ إنساف أفريقية فاعمة كجرل مف خبلليا 

قكؽ اإلنساف عف طريؽ كضع نظـ إقميمية فاعمة في بحث إستراتيجيات تعزيز كدعـ ح
ىذا الصدد. كقاـ ناياندكجا خبلؿ المناقشات التي دارت في إطار ىذه المائدة المستديرة 

 بعرض كرقة حكؿ الدكر المحتمؿ لممحاكـ اإلقميمية.
  

، أجرل المفكض عرضان في مركز حقكؽ اإلنساف التابع لجامعة 2008أبريؿ  9. في 154
يا أماـ الطمبة الذيف يدرسكف لنيؿ درجة الماجيستير في القانكف حكؿ مكضكع بريتكر 

األفريقية مع التركيز بصفة خاصة عمى دكر المقرر الخاص  لمجنةاآلليات الخاصة 
 المعني بشؤكف البلجئيف كطالبي المجكء كالمشرديف كالمياجريف داخؿ القارة األفريقية.
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ندكجا عرضان آخر أماـ أعضاء المجنة التنزانية لحقكؽ ، أجرل نايا2008أبريؿ  21. في 155

األفريقي كحككمة  االتحاداإلنساف كالحككمة كمسؤكليف مختصيف بشؤكف األطفاؿ مف 
زنزبار حكؿ معاىدة األمـ المحدة لحقكؽ الطفؿ كالميثاؽ األفريقي لحقكؽ كرفاىية الطفؿ 

 في زنزبار. 
 

جتماع حكؿ استراتيجية لحقكؽ المرأة األفريقية" . شارؾ المفكض ناياندكجا أيضان في "ا156
. كاستيدؼ اإلجتماع 2008أبريؿ  26كالذم ُعقد في العاصمة التنزانية دار السبلـ في 

الذم نظمو المركز الدكلي لمحماية القانكنية لحقكؽ اإلنساف /إينتررايتس/ بالتعاكف مع 
عدة النساء عمى نيؿ حقكقيف إتحاد المحاميات في تنزانيا كضع استراتيجية محددة لمسا

بالكسائؿ القانكنية عمى المستكييف المحمي كاإلقميمي كذلؾ بمقتضى بركتكككؿ المرأة في 
األفريقية كالمحكمة األفريقية كذلؾ في ضكء  المجنةأفريقيا. كأجرل ناياندكجا عرضان حكؿ 

قة أنو قد تـ المصادقة عمى بركتكككؿ الدمج، كما أنو أكد في اإلجتماع أيضان عمى حقي
اإلبقاء مف خبلؿ البركتكككؿ  في صكرتو الجديدة عمى البنكد التي تحد مف إمكانية 

 كصكؿ األفراد كالجمعيات األىمية لمقسـ المختص بحقكؽ اإلنساف في المحكمة. 
 

، أطمع المفكض ناياندكجا كفدان تابعان لمكتب الككمنكلث ككزارة 2008أبريؿ  28. في 157
طانية أثناء زيارة قاـ بيا إلى تنزانيا عمى طبيعة التفكيض الُمخكؿ إلى الخارجية البري

 األفريقية كعبلقتيا بالمحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف.  المجنة
 

إستعراض ألنشطة المفكض بكصفو المقرر الخاص المعني بشؤكف البلجئيف كطالبي المجكء 
 كالمشرديف كالمياجريف داخؿ القارة األفريقية

 
شارؾ المفكض ناياندكجا بكصفو المقرر الخاص المعني بشؤكف البلجئيف كطالبي . 158

المجكء كالمشرديف كالمياجريف داخؿ القارة األفريقية في إجتماع عقده عدد مف الخبراء 
بشأف  االتحاداألفريقي لصياغة ميثاؽ  االتحادالقانكنييف التابعيف لمدكؿ األعضاء في 

ف تـ تشريدىـ عمى المستكل الداخمي في أفريقيا. كقد حماية كمساعدة األشخاص الذي
ديسمبر  17إلى  15ُعقد ىذا اإلجتماع في العاصمة األثيكبية أديس أبابا في الفترة مف 
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 12إلى  2. كمف المقرر أف ُيعقد اإلجتماع الثاني مف نكعو خبلؿ الفترة مف 2007
 . 2008يكنيك 

 
شعكره بالقمؽ العميؽ حياؿ كضع حقكؽ اإلنساف . أصدر ناياندكجا بيانان أعرب فيو عف 159

كاألكضاع اإلنسانية في كينيا كذلؾ في أعقاب اإلنتخابات التي جرت بيذه الدكلة في 
شخص كتشريد قرابة  1500كشيدت أحداثان تسببت في مقتؿ حكالي  2007ديسمبر 

داخميان عشرة آالؼ الجئ كيني إلى أكغندا عبلكة عمى تشريد نحك خمسمائة ألؼ آخريف 
 إلى مناطؽ مختمفة داخؿ كينيا ذاتيا. 

 
. عمى الرغـ مف أف ناياندكجا أشاد بحككمة كينيا كمنظمة الصميب األحمر الكينية 160

كمجتمع المانحيف لممساعدات التي قدمكىا في أكج فترات تمؾ األزمة ككذا الحماية التي 
برسالة إلى الحككمة الكينية قامكا بتكفيرىا لؤلشخاص الذيف تـ تشريدىـ، إال إنو بعث 

كسأؿ مف خبلليا عف اإلجراءات التي إتخذتيا تمؾ الحككمة أك تعتـز إتخاذىا لضماف 
 إعادة تكطيف ىؤالء البلجئيف كالمشرديف إلى ديارىـ األصمية بشكؿ آمف ككريـ.    

 
حقيقية  . أثنى المفكض ناياندكجا أيضان عمى أكغندا ألنيا قامت مف منطمؽ التحمي بصكرة161

بالركح األفريقية المشتركة بمنح حؽ المجكء لبلجئيف كما أنو أشاد كذلؾ بمفكضية األمـ 
المتحدة لشؤكف البلجئيف كالمنظمات غير الحككمية لتدخميـ في ىذا األمر في تكقيت 

 مناسب. 
 

. قاـ المقرر الخاص المعني بشؤكف البلجئيف كطالبي المجكء كالمشرديف كالمياجريف 162
بزيارة إلى الضحايا الذيف تعرضت  2998فبراير  13ؿ القارة األفريقية في داخ

ممتمكاتيـ لمتدمير عمى يد إحدل سمطات الحكـ المحمي في العاصمة التنزانية دار 
السبلـ حيث أشاد بحككمة تنزانيا لقياميا بإجراء تحقيؽ حكؿ مبلبسات ىذه القضية 

عادة نقؿ المتضرريف إلى أماكف جديدة مع  20منحيـ تعكيضات كصمت قيمتيا إلى  كا 
ألؼ دكالر( فضبل عف منحيـ كذلؾ قطع  17مميكف شمف تنزاني )أك ما يعادؿ حكالى 

 أرض لبناء مساكف جديدة ليـ. 
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. أثنى المفكض ناياندكجا عمى جميكرية مكريتانيا اإلسبلمية ألنيا شرعت في تنفيذ برنامج 163
القادميف مف السنغاؿ كالذيف كاف قد تـ حرمانيـ إلعادة تكطيف البلجئيف المكريتانييف 

مف حقكقيـ عمى مدار العشريف عامان الماضية. كما أنو دعا الحككمة ألف تقكـ كذلؾ 
األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب في أعقاب  المجنةبتنفيذ التكصيات التى أصدرتيا 

 . 2007ميمة تقصى الحقائؽ التي تـ القياـ بيا في سبتمبر 
 

. بعد تكاتر تقارير عف كقكع اشتباكات في بعض مناطؽ بكركندم بيف عناصر جماعة 164
إؼ إف إؿ باليفيكتك المتمردة كالقكات الحككمية مما قد يتسبب فى حدكث مكجة جديدة 
مف عمميات نزكح البلجئيف مف بكركندم، حث ناياندكجا قيادة ىذه الجماعة المتمردة 

كأف تنضـ لمعممية  2006تـ تكقيعو في عاـ  عمى أف تحتـر اتفاؽ السبلـ الذم
 الديمقراطية في بكركندم. 

 
. كفي سياؽ متصؿ، تمقى المفكض ناياندكجا معمكمات بشأف أعماؿ إحتجاج نظميا 165

الجئكف ليبيريكف في غانا حيث سعى في أعقاب ذلؾ مف أجؿ استيضاح أبعاد المكقؼ 
غانا قد أكفت بإلتزاماتيا المنصكص مف جانب السمطات الغانية كمعرفة ما إذا كانت 

كغيرىا  1969عمييا في ميثاؽ البلجئيف الذيف أصدرتو منظمة الكحدة األفريقية عاـ 
 مف اإلتفاقيات األخرل المتعمقة بمجاؿ حقكؽ اإلنساف. 

 
. تناكؿ المقرر الخاص أيضان مشكمة البلجئيف الصحراكييف القائمة منذ فترة طكيمة حيث 166

األفريقي كاألمـ المتحدة عمى مضاعفة جيكدىما الرامية لحؿ  التحاداحث كبلن مف 
المنازعات التي تشيدىا منطقة الصحراء الغربية مف أجؿ تمكيف البلجئيف الصحراكييف 

 في الجزائر مف العكدة إلى ديارىـ. 
 

. أعد ناياندكجا تقريرا عف إتفاقية سبلـ أكاجدكجك التي جرل التكصؿ إلييا في مارس 167
بشأف الصراع الذم إحتدـ في ككت ديڤكار كىى اإلتفاقية التي سمحت بعكدة  2007

البلجئيف الذيف تـ تشريدىـ داخميان كنزع سبلح كدمج عناصر جماعة القكات الجديدة 
ضمف صفكؼ القكات المسمحة في ىذه الدكلة حيث أنو أشار في تقريره إلى أف ىذه 

 إستدامة السبلـ في ساحؿ العاج.  اإلتفاقية كلدت شعكران بالثقة حياؿ فرص
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. كما أشار المفكض الخاص أيضان إلى أف السبلـ المؤقت الذم تحقؽ في منطقة شماؿ 168

ألؼ مف المشرديف داخميان إلى مكاطنيـ األصمية  600أكغندا أسيـ في عكدة حكالى 
يارىـ مميكف مشرد آخريف ال يستطيعكف العكدة إلى د 1017غير أنو مايزاؿ ىناؾ نحكر 

حتى اآلف بسبب عدـ ضماف سبلمتيـ أك لعدـ تكافر البنية التحتية األساسية في 
 أماكنيـ األصمية. 

 
ستيبلء عمى 169 . أعد نايادكنجا تقريران عف المكقؼ في دارفكر كالذم يشيد حكادث خطؼ كا 

تي اإلمدادات اإلنسانية كالمركبات التابعة لمنظمات اإلغاثة حيث قاؿ أف اإلشتباكات ال
تدكر رحاىا بيف الجماعات المتمردة كالقكات الحككمية داخؿ ىذا اإلقميـ ماتزاؿ تؤثر 
بالسمب عمى سبلمة السكاف المدنييف كالمشرديف كذلؾ حتى عمى الرغـ مف نشر قكات 

األفريقي /يكناميد/ ىناؾ. كما أعرب  االتحادحفظ السبلـ التابعة لؤلمـ المتحدة ك 
 ياؿ التأخر في نشر عناصر قكات اليكناميد بشكؿ كامؿ. المفكض عف شعكره بالقمؽ ح

 
. أعرب المفكض الخاص عف قمقو حياؿ األكضاع في الصكماؿ كالتي التزاؿ تشيد 170

األفريقي  االتحادإنتياكات خطيرة لحقكؽ اإلنساف كالقانكف اإلنساني داعيان كبلن مف 
ج راء تحقيقات حكؿ مبلبسات كاألمـ المتحدة إلى إتخاذ إجراءات حياؿ ىذا المكقؼ كا 

 مثؿ تمؾ اإلنتياكات التي ترد أنباء بشأف حدكثيا. 
 

. كفيما يتعمؽ بالمياجريف، ذكر نايادكنجا في تقرير أعده أف مشكمة اليجرة غير الشرعية 171
التزاؿ تبعث عمى الشعكر بقمؽ بالغ منكىان في ىذا الصدد إلى أف معدؿ اليجرة غير 

طمنطي كالبحر المتكسط قد إنخفض بصكرة كبيرة في ذات الشرعية عبر المحيط األ
الكقت الذم زادت فيو عمميات تدفؽ البلجئيف غير الشرعييف عبر خميج عدف مما أسفر 

 عف سقكط أعداد كبيرة مف الضحايا. 
 

بحؽ تكفير الحماية  االلتزاـ. حث المفكض نايادكنجا كافة الدكؿ األطراؼ المعنية عمى 172
إينما كانكا كما أنو دعا الدكؿ المكقعة عمى  األفريقييفافة المياجريف الدبمكماسية لك

 الميثاؽ إلى ضماف حقكؽ المياجريف المقيميف عمى أراضييا. 
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. أما فيما يتعمؽ بزيمبابكم، ذكر نايادكنجا أنو قد تمقى تقارير تكضح أنو قد جرل إرتكاب 173

تخابات العامة كالرئاسية التي أعماؿ عنؼ ضد بعض السكاف المدنييف في أعقاب اإلن
مارس، كما قاؿ أف ذلؾ تسبب في نزكح كتشريد عدة  29جرت في تمؾ الدكلة في 

 مئات مف األشخاص داخؿ المناطؽ الريفية كالحضرية عمى حد سكاء. 
 

. أكد المفكض الخاص أنو مازاؿ يتابع تطكرات المكقؼ فيما يتعمؽ بحكالي ثبلثة مبلييف 174
مف طالبي حؽ المجكء عمى المستكل اإلقميمى كما أنو أعرب عف أممو  مكاطف زيمبابكم

الداعي ألف يتـ تشكيؿ بعثة لتقصي الحقائؽ في  المجنةفي أف تتـ اإلستجابة لمطمب 
يفادىا إلى عدد مف دكؿ الجكار كعمى المستكل شبو اإلقميمي.  ىذا الصدد كا 

 
 المفكضة بانسي تالككال

 
 إستعراض ألنشطتيا كمفكضة

 
 6. شاركت المفكضة تبلككال في كرشة عمؿ ُنظمت في جكىانسبرج بجنكب أفريقيا في 175

حكؿ مكضكع "المسؤكلية تجاه حماية أكضاع حقكؽ اإلنساف في  2007ديسمبر 
قميـ دافكر". كأجرت تبلككال خبلؿ ىذه الكرشة عرضان حكؿ القرار  جميكرية زيمبابكم كا 

لتي كاف مف المزمع إجراؤىا كشيكان آنذاؾ في المتعمؽ بحرية التعبير كاإلنتخابات ا
زيمبابكم فضبلن عف القرار الخاص بالمسؤكلية تجاه تكفير الحماية كىما القراراف المذاف 

األفريقية خبلؿ جمستيا العادية الثانية كاألربعيف  المجنةتمت المصادقة عمييما مف قبؿ 
 كالتي ُعقدت في برازفيؿ بجميكرية الككنغك. 

 
، حضرت المفكضة مؤتمران ُنظـ في بمكيمفكنتيف بجنكب أفريقيا 2008يناير  25 . في176

ساف" كجرل مف -تحت عنكاف "الحكار حكؿ التراث اآلخذ في الضياع لشعب كيكم
خبللو بحث مسألو تممؾ السكاف المحمييف األصمييف لؤلراضي كحقيـ في تقرير 

ف مع مجتمعات السكاف في التعاك  المجنةمصيرىـ. كأكصت تبلككال بأف تستمر 
مف  19األصمييف ككذا حككمة جنكب أفريقيا مف أجؿ دعـ تنفيذ كتعزيز المادة رقـ 
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الميثاؽ األفريقي حسبما جرل تكضيحيا في "التقرير الخاص بمجمكعة عمؿ الخبراء 
األفريقية" كالذم تمت المصادقة  لمجنةالمختصيف بالسكاف/المجتمعات األصمية كالتابعة 

 . 2003في نكفمبر  المجنةبؿ عميو مف ق
 

. كجو مركز حقكؽ اإلنساف التابع لجامعة بريتكريا بجنكب أفريقيا الدعكة لممفكضة تبلككال 177
أماـ الطمبة الذيف يعدكف لنيؿ درجة الماجيستير  2008أبريؿ  9كي تمقي محاضرة في 

لتركيز بصفة األفريقية مع ا لمجنةفي القانكف بالجامعة حكؿ مكضكع اآلليات الخاصة 
خاصة عمى دكر المقرر الخاص المعني بشؤكف حرية التعبير كالكصكؿ إلى المعمكمات 

 في أفريقيا. 
 

 14. قامت المفكضة تبلككال أيضان بميمة تعزيزية في جميكرية زامبيا خبلؿ الفترة ما بيف 178
 كرافقيا خبلليا الدكتكر/ ركبرت إينك كىك خبير قانكني بارز 2008أبريؿ  18ك
 . المجنة سكرتاريةب

 
 إستعراض ألنشطة المفكضة بكصفيا المقرر الخاص المعني بشؤكف حرية التعبير في أفريقيا

 
. كضعت المفكضة تبلككال بكصفيا المقرر الخاص المعني بشؤكف حرية التعبير داخؿ 179

اكليا التقرير القارة األفريقية تقريران حكؿ األنشطة التي تـ القياـ بيا أثناء الفترة التي يتن
 بالبحث كالدراسة. كتضمنت ىذه األنشطة ما يمي: 

 
i.  23كرشة عمؿ نظميا تحالؼ كسائؿ اإلعبلـ في زيمبابكم في العاصمة ىرارم يكمي 

حكؿ مكضكع "زيمبابكم تتجو إلجراء إنتخابات حرة كنزيية كمكثكؽ  2008يناير  24ك
ضان حكؿ كرقة بحثية ". كأجرت المفكضة خبلؿ ىذه الكرشة عر 2008بيا في عاـ 

بعنكاف "حرية التعبير كالكصكؿ إلى المعمكمات كاإلنتخابات" مع التركيز بشكؿ خاص 
عمى إعبلف المبادئ الصادر حكؿ حرية التعبير في أفريقيا. كتناكلت المفكضة في 
كرقتيا البحثية الكثير مف المكضكعات ككاف مف بينيا المكاد التي يتضمنيا الميثاؽ 

أف الديمقراطية كاإلنتخابات كالحككمة عبلكة عمى القرار المتعمؽ بحرية األفريقي بش
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التعبير كاإلنتخابات التي كانت ستجرم بصكرة كشيكة آنذاؾ في زيمبابكم كىك القرار 
 خبلؿ جمستيا العادية الثانية كاألربعيف. المجنةالذم تمت المصادقة عميو مف قبؿ 

ii. مؤسسة فريدريش إيبرت في جكىانسبرج بجنكب إجتماع نظمو المكتب اإلعبلمي التابع ل
كأجرت مف خبللو عرضان حكؿ كرقة بحثية بعنكاف "  2008فبراير  5أفريقيا في 

اإلنتخابات كحرية التعبير كالمعمكمات في منطقة التجمع التنمكم في دكؿ الجنكب 
 التطبيؽ العممي لممبادئ القائمة".  –األفريقي )سادؾ( 

iii. 12في بانجكؿ بجامبيا في الفترة مف  المجنة سكرتاريةيا كرشة عمؿ تدريبية نظمت 
لعدد مف الصحفييف كرجاؿ األعماؿ مف دكؿ منطقة غرب  2008فبراير  14كحتى 

أفريقيا. كأجرت المفكضة تبلككال خبلؿ ىذه الكرشة عرضان حكؿ طبيعة كأبعاد التفكيض 
 الُمخكؿ ليا ككضع حرية التعبير في أفريقيا. 

iv.  ر الذم تمعبو كسائؿ اإلعبلـ في تعزيز النظـ الديمقراطية التي تأتي مؤتمر حكؿ الدك
أبريؿ  24ك 23باإلنتخاب كنظمتو مفكضية اإلنتخابات في جنكب أفريقيا يكمي 

2008 . 

v.  كرشة عمؿ نظمتيا منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـك كالثقافة )يكنسكك( في مابكتك
بمناسبة اإلحتفاؿ باليكـ العالمي لحرية  2008مايك  3ك 2بجميكرية مكزمبيؽ يكمي 

الصحافة. ككاف مكضكع ىذه الكرشة ىك "حرية التعبير كالكصكؿ إلى المعمكمات 
 كتمكيف المكاطنيف". 

vi.  إجتماع نظمو معيد اإلعبلـ في منطقة الجنكب األفريقي عمى ىامش الجمسة العادية
إيزكلكيني بمممكة سكازيبلند. في  2008مايك  11األفريقية في  لمجنةالثالثة كاألربعيف 

ستيدؼ اإلجتماع تعزيز العبلقات بيف مختمؼ األكساط كالدكائر اإلعبلمية في  كا 
سكازيبلند كمناقشة التفكيض الُمخكؿ لممقرر الخاص كمياـ عمميا عبلكة عمى بحث 
سبؿ كمجاالت التعاكف. ككانت المنظمات التي شاركت في ىذا المقاء ىي منتدل 

تحاد المحرريف الصح فييف في سكازيبلند، كالنقابة الكطنية لمصحفييف في سكازيبلند، كا 
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العامميف في مجاؿ اإلعبلـ في سكازيبلند عبلكة عمى منتدل المحرريف الصحفييف 
 . األفريقييف

. في معرض التأكيد عمى الصمة الكثيقة التي تربط ما بيف حرية التعبير كالكصكؿ إلى 180
اشدت المفكضة تبلككال البمداف التي ستجرم بيا إنتخابات المعمكمات كاإلنتخابات، ن

مستقببلن أف تسعى مف أجؿ ضماف إحتراـ الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات كحرية 
 التعبير. 

 
 المفكض يككنج سيؾ يكيف

 

. حضر المفكض يكيف حمقة نقاشية لعدد مف كبار القضاة البارزيف استمرت لمدة أسبكع 181
 حكؿ مكضكع حقكؽ الطفؿ.  2007ليند في ديسمبر في مدينة لككناك با

 
. كما أنو شارؾ أيضان في الجمسة اإلستثنائية الرابعة التي ُعقدت في بانجكؿ بجامبيا في 182

 . 2008فبراير  23إلى  17الفترة مف 
 

. حضر يكيف حمقة نقاشية نظمتيا نقابة المحاميف في مكريشيكس بمقر مركز حقكؽ 183
كتناكلت  2008لدكلة باإلشتراؾ مع المجمس البريطاني في أبريؿ اإلنساف في ىذه ا

 مكضكع حؽ الخركج بكفالة في القضايا المختمفة. 
 

. شارؾ المفكض أيضان في فعاليات الجمسة العادية الثانية كاألربعيف كالتي ُنظمت في 184
 . 2007نكفمبر  28حتى  15برازفيؿ عاصمة جميكرية الككنغك في الفترة مف 

 
برنامجان لمتعاكف عمى  2008مايك  6 – 2. استضاؼ المفكض يكيف في الفترة مف 185

المستكل اإلقميمي كتناكؿ تبادؿ البيانات اإللكتركنية كاألدكات القانكنية كالبلئحية بيف 
مكريشيكس كسيشؿ مع تدريب قضاة سيشؿ في مكريشيكس ككذا تدريب ككادر العامميف 

 بالمكتبات.
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في الجمسة العادية الثالثة  2008مايك  22 – 7يضان في الفترة مف . شارؾ يكيف أ186
 األفريقية كالتي ُعقدت في إيزكلكيني بمممكة سكازيبلند.  لمجنةكاألربعيف 

 
 تقرير حكؿ أنشطة المفكض بكصفو رئيسان لمنقطة المحكرية المعنية بحقكؽ المسنيف

 
سان لمنقطة المحكرية المعنية بحقكؽ . قاـ المفكض يكيف بإعداد أكؿ تقاريره بكصفو رئي187

المسنيف ثـ قدمو في صكرة كرقة مفاىيـ. كتضمف ىذا التقرير عرضان مكجزان ألنشطة 
معينة تـ القياـ بيا عمى الصعيد الدكلي ككانت بمثابة إطار عاـ لمعمؿ في ىذا المجاؿ 

 مع طرح تكصيات فيما يتعمؽ بحقكؽ المسنيف. 
 

ف يتـ الربط ما بيف المشكبلت التي يكاجييا المرء كمما تقدـ بو . ذكر يكيف أنو يتعيف أ188
العمر كالمشكبلت المتعمقة بضركرة ضماف التمتع بحقكؽ اإلنساف بشكؿ كامؿ كىك 
األمر الذم تـ طرحو عمى بساط البحث كالدراسة بالفعؿ مف قبؿ األمـ المتحدة عمى 

 مدار العقديف الماضييف. 
 

يرل أف اآلليات كاألدكات الدكلية تنص بالفعؿ عمى ضركرة تكفير  . أكد المفكض يكيف أنو189
حقكؽ المرأة كالطفؿ. كعمى الرغـ مف أف ىناؾ عددان مف اإلعبلنات التي صدرت مف 
جانب األمـ المتحدة لضماف حقكؽ األشخاص ذكم اإلحتياجات الخاصة مثؿ: حقكؽ 

نيان، الخ ... إال إنو ال المعكقيف، كالحؽ فى التطكر، كحقكؽ األشخاص المعكقيف ذى
 تكجد كثيقة معينة صادرة عف األمـ المتحدة تتناكؿ حقكؽ األشخاص المسنيف. 

 
. أشار المفكض أيضان إلى حقيقة أف ىناؾ عددان محدكدان فقط مف الكثائؽ في ىذا الصدد 190

، 1982كمف بينيا: خطة العمؿ الدكلية المتعمقة بالمسنيف كالصادرة في فيينا عاـ 
بادئ األمـ المتحدة الخاصة باألشخاص كبار السف، كخطة العمؿ الدكلية المتعمقة كم

، كجميعيا كثائؽ تتضمف مبادئ كتكصيات 2002بالمسنيف كالصادرة في مدريد عاـ 
تيدؼ إلى ضماف أف تتـ رعاية كبار السف كتكفير اإلحتياجات البلزمة ليـ. ككاف ىذا 

إنشاء نقطة محكرية كي تتكلى رعاية حقكؽ ىذه  ألف تقرر المجنةىك السبب الذم حدا ب
 الفئة مف الناس. 
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. قاـ المفكض يكيف بشرح أبعاد األىداؼ الرئيسة المرجك تحقيقيا مف كراء ىذه النقطة 191

جراء األبحاث حكؿ المشكبلت  المحكرية حيث قاؿ أنيا مسؤكلة عف جمع الكثائؽ كا 
رية حكؿ مدل التقدـ الذم يتـ إحرازه في المتعمقة بحقكؽ المسنيف مع إعداد تقارير دك 

ىذا الصدد ككذا دراسة المشكبلت القائمة في العديد مف بمداف القارة فيما يتعمؽ 
بالمسنيف فضبلن عف التعرؼ عمى اإلجراءات التي يتعيف إتخاذىا في ىذا الصدد ككضع 

كبار  تصكر لمتكصيات التي يمكف طرحيا عند إعداد مشركع بياف حكؿ حقكؽ كرفاىية
 السف في أفريقيا ككذا صياغة ميثاؽ أفريقي لحقكؽ كرفاىية األشخاص مف كبار السف. 

 
 األفريقية الذم تناكؿ الجكانب اإلدارية كالمالية  المجنةتقرير سكرتير 

 
حيث تناكلت مف  لمجنةاألفريقية تقريرىا  المجنة. قدمت الدكتكرة/ مارم مابكرككي سكرتير 192

خبلؿ فترة األشير الست الفاصمة بيف الجمسة  السكرتاريةي قامت بيا خبللو األنشطة الت
العادية الثانية كاألربعيف كالتي ُعقدت في برازفيؿ بالككنغك كالجمسة الثالثة كاألربعيف 
التي ُقدـ فييا ىذا التقرير. كما تناكؿ التقرير أيضان الجكانب اإلدارية كالمالية المتعمقة 

كتنفيذ خطتيا  المجنةالتقدـ الذم تـ إحرازه بشأف تشييد مقر  بما في ذلؾ المجنةبعمؿ 
 (.2012 - 2008الخمسية ) االستراتيجية

 
ستنادان لمقرار الذل إتخذتو 193 خبلؿ جمستيا اإلستثنائية الرابعة التي ُعقدت في  المجنة. كا 

بانجكؿ بجامبيا كالذم طمب مف السكرتير السعى مف أجؿ الحصكؿ عمى إيضاحات 
األفريقية بتكجيو الدعكة  المجنة، قامت سكرتير المجنةقضايا كأمكر معينة تتعمؽ ببشأف 

األفريقي لحضكر الجمسة العادية الثالثة كاألربعيف بقصد عقد  االتحادلفريؽ مف مقر 
 .المجنةكالتباحث معيـ فضبلن عف عقد لقاء مع رئيس  المجنةلقاءات مع مسؤكلي 

  
األفريقي في المناقشات التي تـ إجراؤىا مف أجؿ  االتحادقر . شارؾ الفريؽ القادـ مف م194

تقديـ إيضاحات حكؿ بعض األمكر المالية كالقانكنية كاإلدارية العاجمة السيما في ضكء 
كبحث األسباب كراء ىذه  لمجنةالزيادة الكبيرة التي طرأت عمى اإلعتمادات المخصصة 

رة المكارد البشرية كالتنمية، كرئيس إدارة الزيادة. كضـ ىذا الفريؽ في عضكيتو مديرة إدا
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المكازنة كالبرامج، كرئيس إدارة تعبئة المكارد باإلضافة إلى مسؤكؿ قانكني كبير مف 
 األفريقي.  االتحادمكتب اإلستشارات القانكنية ب

 
خبلؿ جمستيا  المجنةأنو كفقان لما تقضي بو التعميمات التي أصدرتيا  المجنة. قاؿ رئيس 195

العامة بإرساؿ  السكرتارية، قامت 2008تثنائية الرابعة التي ُعقدت في فبراير اإلس
لممطالبة بتقديـ إيضاحات  2008مارس  25األفريقي فى  االتحادمذكرة إلى مفكضية 
 بشأف األمكر التالية: 

 

i.  ؛المجنةكضع 

ii. الرئيس الدائـ المقترح؛ 

iii.  اإلعتمادات اإلضافية بالمكازنة ؛ 

iv. المجنةار دكر السكرتير في إط . 

تسعى أيضان مف أجؿ أف تحصؿ مف أعضاء الفريؽ الزائر  المجنة. كأضاؼ الرئيس أف 196
 عمى إيضاحات أخرل حكؿ ما يمي: 

 

i. كضع المكتب التابع لئلتحاد األفريقي في بانجكؿ؛ 

ii.  األفريقي حياؿ البعثات كالمياـ التدريبية؛ االتحادسياسة 

iii. ا؛ الدعـ المالي الذم تقدمو جنكب أفريقي 

iv. .تعييف مكظفيف جدد 

. كحكؿ مكضكع المكظفيف الجدد، دعا الرئيس إلى ضركة اإلسراع بتعييف المكظفيف الذيف 197
 بعقكد قصيرة األجؿ. المجنةبدأت إجراءات تعيينيـ بالفعؿ كسيعممكف ب

 
. إقترح المفكض نياندكجا أال تككف اإليضاحات التي سيتـ تقديميا قاصرة فقط عمى 198

لتي كردت في المذكرة الصادرة عف مكتب اإلستشارات القانكنية، كما أنو أثار القضايا ا
 عدة أمكر أخرل مف بينيا: 
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i.  المكارد اإلضافية لممكازنة: ىؿ يكجد لدل أعضاء الفريؽ عمـ بالقرار

ذا كانت  المتعمؽ بضركرة تكفير إعتمادات مالية تطكعية أك إختيارية؟ كا 
فما ىي أحدث التطكرات التي طرأت في اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ بنعـ، 

 ىذا الصدد؟ 

ii.  األفريقي  االتحادكيؼ يمكف أف يتـ إستخداـ الصندكؽ المشترؾ بيف
األكركبي في دعـ حقكؽ اإلنساف كالديمقراطية كأيضان مف أجؿ  االتحادك 

 ؟المجنةمساعدة 

iii.  بما في ذلؾ  المجنةلمبالغ المالية التي تـ أكسيتـ تقديميا إلى أعضاء
فقات اإلدارية: ىؿ يمكف أف ُيعاد النظر في النظاـ المحاسبي المعمكؿ الن

في األكنة الراىنة  المجنةبو في ىذا الصدد حيث أنو يصعب عمى مسؤكؿ 
 التعامؿ مع ىذا النظاـ القائـ؟

iv.  الصعكبات المتعمقة بتحمؿ تكمفة األنشطة التي ال تحظى بمكافقة أك إجازة
مكف أف يتـ اإلسراع في إجراءات الحصكؿ األفريقي: ىؿ ي االتحادمف قبؿ 

 عمى مثؿ ىذه اإلجازة مف أجؿ تبلفي مثؿ تمؾ الصعكبات؟ 

v.  المكأفات التي يتقاضاىا المفكضكف: تـ تحديد قيمة تمؾ المكافأت منذ فترة
طكيمة كمف ثـ فإف قيمتيا لـ تعد تتناسب مع األكضاع السائدة كبالتالي 

 مرة أخرل.  فإنو ينبغي إعادة النظر في قيمتيا

. أشارت المفكضة أتككي أنو يتعيف خاصة بالنسبة لممفكضيف الجدد أف يتـ تقديـ 199
إيضاحات لطبيعة المياـ كالكاجبات الُمككمة إلييـ. كما أشارت أتككي إلى أف المكافأت 
ال تُقدـ إال مقابؿ حضكر الجمسات فقط كتساءلت عما إذا كاف يمكف تكسيع نطاؽ 

 المجنةـ تقاضييا بحيث تشمؿ كذلؾ سائر األنشطة كالمياـ المتعمقة بالمكافأت التي يت
 . المجنةالسيما كأف المفكضيف يكرسكف حكالى نصؼ كقتيـ لمعمؿ في 
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. بدأت السيدة/ فيرا نجكسي رئيسة الكفد كالتي تشغؿ منصب مديرة إدارة المكارد البشرية 200

األفريقي بالفعؿ عمى  االتحادمفكضية كالتنمية حديثيا باإلشارة إلى الرد الذم أرسمتو 
األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كتضمنت مطالبة  المجنةالمذكرة التي بعثت بيا 

بتقديـ بعض اإليضاحات. كفى أعقاب ذلؾ، أكضحت السيدة/ نجكسي أنو عمى حيف 
أف أعضاء الكفد سكؼ يقدمكف بعض اإلجابات بصكرة فكرية، إال أنو سيتـ تقديـ باقى 

إليضاحات المطمكبة في كقت الحؽ كذلؾ نظران ألف بعض األسئمة المطركحة ال تدخؿ ا
األفريقي في  االتحادضمف نطاؽ إختصاصات ىذا الفريؽ بؿ تتعمؽ بإدارة مفكضية 

أديس أبابا أك أنيا تتعمؽ حتى بالييئات كاألجيزة المعنية برسـ مبلمح السياسات العامة 
قامت السيدة/ نجكسي بتقديـ أعضاء الكفد المرافؽ ليا ثـ لئلتحاد األفريقي. كبعد ذلؾ، 

 دعت ممثؿ المجمس القانكني إلى تكضيح أبعاد المسائؿ القانكنية المطركحة.
  

بشأف ما إذا كاف مكتب بانجكؿ لو نفس مستكل  المجنة. كردان عمي سؤاؿ مف رئيس 201
قانكني الكبير أنو مف بيف المكتب التابع لئلتحاد األفريقي في اشنطف، أكضح المسؤكؿ ال

كافة المكاتب التمثيمية لئلتحاد األفريقي يعد مكتب كاشنطف ىك المكتب الكحيد الذم 
يحظى بكضع السفارة منكىان إلى أف السبب في ذلؾ يرجع إلى أف الحككمة األمريكية 
ىى التي طمبت ىذا األمر كأصرت عميو. كما ذكر المسؤكؿ القانكني أيضان أف مكتب 

كؿ يخضع إلتفاقية إستضافة تحدد الحصانات كاإلمتيازات الدبمكماسية التي يتمتع بانج
بيا أفراد طاقـ العامميف بيذا المكتب مضيفان أف مكتب بانجكؿ يتمتع بتفكيض معيف 
منصكص عميو في الميثاؽ كيختمؼ عف ذلؾ الذم تتمتع بو سائر المكاتب اإلقميمية 

تعتبر أقرب لبرلماف عمـك  المجنةالكبير أف  األخرل. كما أكضح المسؤكؿ القانكني
أفريقيا أك لممحكمة األفريقية أكثر مف قربيا لمكاتب نيركبي أك ماالكم أك نيكيكرؾ أك 
برككسؿ مؤكدان عمى أف ىناؾ نسخة متكفرة بالفعؿ مف إتفاقية اإلستضافة كأنو سيتـ 

 تكفيرىا لمراغبيف في اإلطبلع عمييا. 
 

، ذكر المسؤكؿ القانكني الكبير أف ىناؾ قبكالن ضمنيان المجنةبكضعية . أما فيما يتعمؽ 202
تعد ىيئة مف الييئات التابعة لئلتحاد األفريقي حتى عمى الرغـ مف  المجنةعامان لفكرة أف 

عدـ كجكد كثيقة تنص عمى ذلؾ صراحة. كأكضح المسؤكؿ أف مكتب اإلستشارات 
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شكرة التي قد تحتاج إلييا فيما يتعمؽ النصح كالم لمجنةالقانكنية يمكنو أف يقدـ 
باإلجراءات الكاجب إتخاذىا كي يتـ إصدار قرار مف قبؿ الييئات المنكط بيا رسـ 

تعد ىيئة  المجنةمبلمح السياسة العامة لئلتحاد األفريقي كينص بشكؿ كاضح عمى أف 
ض تابعة لئلتحاد غير أنو أشار في الكقت ذاتو إلى أف ىذا الكضع ينطكم عمى بع

المخاطر، حيث أنو إذا تـ إبقاء الكضع القائـ في األكنة الراىنة عمى ما ىك عميو فإف 
ستظؿ تتمتع بكضعيا الُمفترض بإعتبارىا ىيئة تابعة لئلتحاد األفريقي غير أف  المجنة

كي تتخذ قراران كاضحان كصريحان بشأنو  االتحادإحالة ىذا األمر لمييئات السياسية ب
حيث أف تمؾ الييئات ربما تقرر رفض ىذا المطمب كىك أمر ينطكم عمى مجازفة 
 خطير بطبيعة الحاؿ.

  
لمرجكع إلى المذكرة  المجنة. أما فيما يختص بدكر السكرتير، دعا المسؤكؿ القانكني الكبير 203

الصادرة عف المجمس اإلستشارم كالتي أكضحت أف السكرتير يعتبر بمثابة ممثؿ لرئيس 
 ريقي. األف االتحادمفكضية 

 
. أثارت المفكضة ميمك قضية كضع السكرتير كسائر األفراد المشتغميف بطاقـ عمؿ 204

حيث قالت في عبارات أكثر تحديدان أنيا ترغب في معرفة ما إذا كاف  السكرتارية
لدييـ صفة دبمكماسية أـ أنيـ يتمتعكف فقط باإلمتيازات  السكرتاريةالسكرتير كالعامميف ب

ة إلى أنيا عندما تسافر إلى الخارج فإنيا تستخدـ جكاز السفر الدبمكماسية مشير 
الدبمكماسي الصادر ليا مف بمدىا ليس ألنيا دبمكماسية كلكف فقط بقصد تيسير إجراءات 

 السفر عمى نفسيا. 
 

 االتحادستضافة كسائر الكثائؽ الخاصة بكضح المسؤكؿ القانكني الكبير أف اتفاقية اال. أ205
يتمتعكف بحصانة دبمكماسية،  السكرتاريةف أفراد طاقـ العامميف في األفريقي تكضح أ

 االتحاداألفريقي المشتغميف بمقر مفكضية  االتحادكىك ما ينطبؽ كذلؾ عمى مسؤكلي 
األفريقي ككذا في كافة المكاتب اإلقميمية التابعة لو. كما تنص المكائح كالتشريعات 

كالتي تنطبؽ عمى كافة األفراد العامميف األفريقي ،  االتحادالخاصة بالعامميف في 
قاطبة، عمى أف جميع العامميف بو يتمتعكف بحصانة كظيفية. كأضاؼ المسؤكؿ  االتحادب

أنو قد تمت إعادة النظر في إتفاقية اإلستضافة الصادرة في أديس أبابا بحيث تقضي 
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دبمكماسيان كما " مع منحيـ كذلؾ كضعان 4بمنح جميع أفراد طاقـ العامميف المستكل "پي 
أنو أكد في الكقت ذاتو عمى أنو سيتـ تكسيع نطاؽ ىذه المزية بحيث تشمؿ أيضان كافة 
العامميف ذكم الدرجة الكظيفية المماثمة كالعامميف في جميع المكاتب اإلقميمية التابعة 
لئلتحاد األفريقي حيث يرجع السبب في ذلؾ إلى أف ما يتـ تطبيقو عمى العامميف في 

أبابا يعد ىك المعيار الذم تتحدد كفقان لو أكضاع كمياـ كمسميات سائر العامميف أديس 
 األفريقي األخرل.  االتحادبكافة مكاتب 

 
. قدـ المفكض بيتام إقتراحان يدعك ألف يتـ إجراء مشاكرات حكؿ إتفاقية اإلستضافة 206

أنو ذكر أنو يريد  كما السكرتاريةلمعرفة مزيد مف التفاصيؿ المتعمقة بكضع السكرتير ك 
أف يعرؼ مف الذم يتكلى اإلشراؼ عمى السكرتير كمتابعة أدائو لتقييـ مدل إلتزامو 

كذلؾ نظران ألف المذكرة الصادرة عف المجمس  المجنةبتنفيذ التفكيض الُمخكؿ لو مف قبؿ 
 اإلستشارم لـ تتناكؿ ىذا األمر بشكؿ محدد عمى حد قكلو. 

 
الكبير أف الميثاؽ ينص بشكؿ كاضح عمى أف رئيس مفكضية  . أكضح المسؤكؿ القانكني207

نصت الحقان  لمجنةاألفريقي ىك الذم يعيف السكرتير غير أف القكانيف اإلجرائية  االتحاد
. كأضاؼ المسؤكؿ المجنةعمى أنو يتـ إجراء ىذا التعييف مف خبلؿ التشاكر مع رئيس 

طبيعة الدكر اإلشرافي الذم تريد أف  مزيدان مف اإليضاحات حكؿ المجنةأنو إذا ما قدمت 
تمارسو عمى أداء السكرتير، فإنيا ستككف بذلؾ في كضع أفضؿ يمكنيا مف أداء ىذه 

 الميمة عمى النحك المطمكب. 
األفريقي  االتحاد. ذكر المفكض بيتام أنو رغـ أف السكرتير يقدـ تقاريره إلى مفكضية 208

، إال أنو حيف  االتحادالتشريعات الخاصة بكفقان لما ىك منصكص عميو في القكانيف ك 
، فإنو ينبغي في مثؿ ىذه لمجنةيتعمؽ األمر بالبرامج الخاصة بتنفيذ التفكيض الُمخكؿ 

رشاداتيا لمسكرتير. المجنةالحاالت أف تقدـ   مشكرتيا كا 
 

 . كقد رد المسؤكؿ القانكني الكبير عمى ذلؾ حيث قاؿ أنو فيما يختص بالنكاحي المتعمقة209
بالتمكيؿ كأطقـ العامميف ككذا الجكانب اإلدارية، يقكـ السكرتير بتقديـ تقاريره إلى 

األفريقي دكف غيرىا كلكف الكضع يختمؼ مع البرامج التي تعتبر بمثابة  االتحادمفكضية 
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كالسكرتير السيما كأف السكرتير ىك الذم يتكلى ميمة  المجنةنتاج لتعاكف مشترؾ بيف 
 رامج أماـ الييئات المعنية برسـ السياسة العامة لئلتحاد األفريقي. الدفاع عف تمؾ الب

 
تحتاج إلى تمقي إجابة كاضحة فيما يختص بعبلقتيا  المجنة. ذكر المفكض جانسك أف 210

بالسكرتير مؤكدان عمى أنو يتعيف أف يتـ إخضاع ىذه العبلقة لمقكانيف المعمكؿ بيا في 
 ىذا الصدد.

 
 المجنةض بيتام عما إذا كاف ينبغي أف يتـ تحديد البرامج الخاصة ب. كما تساءؿ المفك 211

في حالة ما إذا  –داعيان لئبل تككف ىذه البرامج  السكرتاريةذاتيا أك مف  المجنةمف قبؿ 
مجرد بعض المقترحات البسيطة التي تفتقر إلى  – السكرتاريةكانت تصدر مف جانب 

 العمؽ. 
 

األفريقي أنو مف  االتحادد البشرية كالتنمية كرئيسة كفد . أكضحت مديرة إدارة المكار 212
منظكر عمـ اإلدارة الحديثة ال تسير عممية تكضيح أبعاد البرامج كتحديد كافة النكاحي 
التفصيمية المتعمقة بيا بشكؿ رأسي مف أسفؿ إلى أعمى أك حتى مف أعمى إلى أسفؿ بؿ 

العمؿ  السكرتاريةأك  لمجنةال يمكف أنيا تعد بمثابة نتاج لجيد مشترؾ، كمف ثـ فإنو 
بشكؿ منفرد أك بمعزؿ عف بعضيما البعض. كبالتالي، تمثؿ البرامج جيدان أك مسؤكلية 

 جماعية كمشتركة. 
 

مف القكانيف اإلجرائية المعمكؿ بيا حاليان ينص  23. ذكر المفكض ماليبل أف القانكف رقـ 213
ثـ طرح بعد ذلؾ سؤاالن عما إذا  لمجنة بالفعؿ عمى أف السكرتير يخضع لئلشراؼ العاـ

كاف المسؤكؿ القانكني الكبير يرل أف ىناؾ عيكبان أك أكجو قصكر في القكانيف الُمطبقة 
 مف ىذه الناحية. 

 
. كقد رد المسؤكؿ القانكني عمى ذلؾ التساؤؿ بأنو ال يرم أف ىناؾ مشكمة في اإلشراؼ 214

كانيف اإلجرائية الُمطبقة كلكنو أضاؼ أف العاـ حيث أنو منصكص عميو بالفعؿ في الق
الشئ األكثر أىمية في ىذا الصدد ىك أف يتـ تكضيح أبعاد كطبيعة ىذا اإلشراؼ بشكؿ 
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أكثر تحديدان مف خبلؿ مشركعات القكانيف اإلجرائية الجديدة التي سيتـ العمؿ بيا 
 مستقببلن. 

أنشطتيا كأعماليا بما كرد في تيتدم بالفعؿ في كافة  المجنة. أكد المفكض جانسك أف 215
الميثاؽ ككذا بالقكانيف اإلجرائية السارية مشيران إلى أف ما قالو المسؤكؿ القانكني الكبير 

 يعد مجرد رأم شخصي. 
 

. طالبت المفكضة مايجا بتكضيح ما ىك الفرؽ بيف اإلشراؼ العاـ كالمحدد كما ذكرت 216
ف اإلجرائية الُمطبقة حاليان كتمؾ التي سيتـ أنيا تريد أف تعرؼ أيضان الفرؽ بيف القكاني

 العمؿ بيا في المستقبؿ. 
 

. ذكر المفكض نياندكجا أنو يرل أف حؿ ىذه المسألة يكمف في المذكرة الصادرة عف 217
المجمس اإلستشارم أك بشكؿ أكثر تحديدان في الفقرة التي تنص عمى أف "السكرتير يعد 

ريقي كأنو يخضع لئلشراؼ عميو كما أنو ال يتمقى األف االتحادممثبلن لرئيس مفكضية 
تعميماتو كتكجيياتو بشأف النكاحي اإلدارية كالمالية ككذا الشئكف المتعمقة بأطقـ العامميف 

أك أم شخص آخر يتمتع بسمطة مباشرة كذلؾ كفقان لما  االتحادإال مف رئيس مفكضية 
األفريقي كأيضان القكانيف  تحاداالتقضي بو القكانيف الخاصة بأفراد أطقـ العامميف في 

كالتشريعات المالية أك أم جية أخرل ُخكلت ليا سمطات كبيرة مف قبؿ رئيس مفكضية 
 األفريقي ذاتو".  االتحاد

 
. كما أكضح المفكض نياندكجا أيضا أف المفكضيف يتكبدكف الكثير مف التكاليؼ كالنفقات 218

كذلؾ نظران ألنيا تأتي في إطار جيكدىـ اإلدارية التي ال يمكف تناكليا بشكؿ منفصؿ 
لتسيير مياـ عمميـ كمف بينيا الممارسات القانكنية عمى سبيؿ المثاؿ. كأردؼ نياندكجا 
قائبلن أنو في ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ بأف الدفاتر المحاسبية تنطكم عمى أخطاء 

تقيـ تحمؿ مضيفان أنو نظران ألف الجميع يدرؾ أف المفكضيف أنفسيـ يأخدكف عمى عا
األفريقي أف يبحث مسألة تكفير إعتمادات مالية  االتحادىذه النفقات فإنو يتعيف عمى 

جديدة لتغطية المصركفات اإلدارية كيتـ الحصكؿ منيا عمى المبالغ المالية المطمكبة في 
صكرة منح كليس كمبالغ كاجبة الرد. كقاؿ نياندكجا أف مطالبة المفكضيف بضركرة أف 

قان بتقديـ أكراؽ تبرىف عمى حاجتيـ لمحصكؿ عمى أمكاؿ لتغطية المصركفات يقكمكا مسب
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اإلدارية جعؿ ىؤالء المفكضيف يعجزكف عف اإلحتفاظ بدفاتر محاسبية سميمة كبالتالي 
فإنيـ لـ يتمكنكا مف الحصكؿ بعد ذلؾ عمى مخصصات مالية جديدة كىك األمر الذم 

األفريقي مف الناحية  االتحادف في دعـ يعنى أف المفكضيف أنفسيـ مازالكا مستمري
 المالية حيث أنيـ يتحممكف نفقات ثـ ال يستردكنيا بعد ذلؾ. 

 
 المجنة. مف جانبو، أكد المسؤكؿ القانكني الكبير مجددان عمى ضركرة أف تعمؿ 219

كالسكرتارية بشكؿ مشترؾ كأف تتعاكنا سكيان فيما يختص بالبرامج. كتجدر اإلشارة في 
د إلى أنو مف بيف األمكر المطركحة لمنقاش فى اآلكنة الراىنة كالتي ُيحتمؿ أف ىذا الصد

 االتحاديتـ تضمينيا في سياؽ مشركعات القكانيف اإلجرائية الجديدة أف تتكلى مفكضية 
األفريقي اإلشراؼ منفردة عمى الجكانب المالية كاإلدارية ككذلؾ شؤكف األفراد كأطقـ 

 أال يتـ إخضاع السكرتير لئلشراؼ كالمتابعة.  العامميف فضبلن عف إحتماؿ
. أما فيما يختص بالتخطيط لمبرامج ككذا األمكر المتعمقة بتكفير إعتمادات إضافية 220

 لممكازنة، قدـ رئيس إدارة تعبئة المكارد اإليضاحات التالية: 
 

i.  المقترحات الخاصة بالبرامج: يمكف أف يتـ إصدار ىذه المقترحات مف
 ؛  المجنةأك  تاريةالسكر جانب 

ii. في أعقاب القرار الذم إتخذه المجمس التنفيذم،  :المكارد اإلضافية لممكازنة
بات مف المتعيف أف تككف ىناؾ مكازنة متكاممة لئلتحاد األفريقي كتحتكل 
عمى إعتمادات ميزانية مخصصة لمعمميات كالبرامج عمى حد سكاء. كما 

قدمة مف الشركاء كلكف شريطة أف يمكف أف يتـ إستخداـ إعتمادات مالية مُ 
يتـ إدراجيا في إطار المكازنة كأف تككف األنشطة التي ُتستخدـ ىذه 
اإلعتمادات في تمكيميا متكافقة مع الخطة العامة لئلتحاد األفريقي كما تتـ 
المصادقة عمييا مف قبؿ الييئات المعنية برسـ مبلمح السياسة العامة 

كف أف يتـ إستخداـ أم مخصصات مالية لئلتحاد. كيعني ذلؾ أنو ال يم
غير ُمدرجة في المكازنة، كمف ثـ فإنو يتعيف أكالن أف تكافؽ أجيزة السياسة 
العامة عمى تمؾ المخصصات كي يتسنى إستخداميا في تمكيؿ أنشطة 
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كمشركعاتو. أما فيما يتعمؽ بأم دعـ ُيقدـ لئلتحاد األفريقي، فإنو  االتحاد
جيزة المختصة مكافقتيا الرسمية عمى ىذا الدعـ يتعيف أيضان أف تعطي األ

دراجو في  بغض النظر عف الجية التي قدمتو قبؿ أف يتـ إستخدامو كا 
 إطار المكازنة.

iii.  كفيما يختص بالصندكؽ التطكعي لحقكؽ اإلنساف، قاؿ رئيس إدارة تعبئة
المكارد أنو عمى الرغـ مف أف ىذه تعد ىي المرة األكلى التي يسمع فييا 

 االتحادذا الصندكؽ إال إنو يعمـ أف ىناؾ إتجاىان سائدان داخؿ عف ى
تساع نطاؽ عدد  األفريقي لتأسيس مثؿ ىذه الصناديؽ. غير أف كثرة كا 
مثؿ ىذه الصناديؽ ُيصعب مف عممية إدارتيا فضبلن عف أف اإلدارات 

األفريقي تعكؼ في اآلكنة الراىنة عمى  االتحادالمختصة في مفكضية 
 صيؿ العممياتية المتعمقة بأنشطة تمؾ الصناديؽ. صياغة التفا

iv.  األكركبي، يتـ  االتحاداألفريقي ك  االتحادكحكؿ الصناديؽ المشتركة بيف
 االتحادحاليان تكفير جانب مف التمكيؿ البلـز لمبرامج التي تنفذىا مفكضية 

األفريقي كغيرىا مف الجيات التابعة لئلتحاد مف خبلؿ إعتمادات مالية 
األكركبية كخاصة البرامج المتعمقة ببناء كتعزيز القدرات  المجنةمف ُمقدمة 

المؤسسية. غير أف رئيس إدارة تعبئة المكارد لـ يكف لديو عمـ باإلعتماد 
المالي المحدد الذم أشار إليو المفكض نياندكجا كمف ثـ فإنو تعيد بأنو 

 سكؼ يتابع ىذا األمر بعد ذلؾ. 

األفريقي في معرض ردىـ عمى األسئمة التي ُطرحت  تحاداال. لـ يتناكؿ أعضاء كفد 221
 عمييـ مسألة التعامؿ مع اإلعتمادات المالية اإلدارية عمى أنيا منح.

  
. أثار المفكض بيتام أمران لو صمة بالتفكيض الُمخكؿ لو في إطار عممو كرئيس لمجمكعة 222

اؿ أنو قد تـ تخصيص العمؿ المعنية بالسكاف كالمجتمعات األصمية كالمحمية حيث ق
مبمغ مالي لنشاط معيف في ىذا المجاؿ في حيف أنو لـ تخصص أم إعتمادات 
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لؤلنشطة األخرل التي تضطمع بيا مجمكعتو منذ سنكات عدة كالتي تقكـ بتنفيذىا فقط 
مف خبلؿ الدعـ الذم تحصؿ عميو مف الشركاء. كاشار المفكض إلى أنو ال يتـ إدراج 

األفريقية لحقكؽ اإلنساف  المجنةلشركاء في السجبلت الخاصة باألمكاؿ المقدمة مف ا
التي تمت المصادقة عمييا  2008كالشعكب كما أنيا لـ ُتدرج كذلؾ ضمف مكازنة عاـ 

كىك األمر الذم يعنى أنو ربما ال يتسنى إستخداـ تمؾ اإلعتمادات المالية، كىك ما يعني 
بمعظـ األنشطة الُمككمة إلييا حتى عمى بدكره أف مجمكعة العمؿ قد ال تستطيع القياـ 

 الرغـ مف تكافر اإلعتمادات المالية البلزمة ليا عف طريؽ الشركاء.
 

. طرح المفكض بيتام أيضان سؤاالن حكؿ ما إذا كاف يمكف أف يتـ تحكيؿ اإلعتمادات 223
بكجو عاـ بحيث ُتستخدـ في تنفيذ غرض يختمؼ عف  المجنةالمالية التي تحصؿ عمييا 

لغرض األصمي الذم قدمت لو مع ضركرة أف ُيؤخذ في اإلعتبار العكاقب التي تترتب ا
عمى عدـ إستخداـ مثؿ تمؾ األمكاؿ. كأكد بيتام أنو إذا كانت القكانيف المعمكؿ بيا 

فإف  لمجنةتنطكم عمي مخاطر تؤثر عمى كتناؿ مف إمكانات تنفيذ التفكيض الُمخكؿ 
 جدكل بؿ أنيا قد تأتي بمردكد عكسي.  تمؾ القكانيف تعتبر إذف غير ذات

 
كالذيف  المجنة. أعربت المفكضة مايجا عف شعكرىا بالقمؽ حياؿ كضع األعضاء الجدد ب224

كتحديد حيث كانت عممية كضع بنكد المكازنة  2007إنضمكا إلييا في نكفمبر 
ا فيما يتعمؽ ات المتعمقة بيا قد شارفت عمى اإلنتياء تقريبان في تمؾ الفترة. أمااللتزام

قد أداركا  المجنةباإلعتمادات اإلضافية لممكازنة، أكضحت مايجا أف معظـ شركاء 
ظيكرىـ ليا اآلف بسبب القكانيف المالية الُمطبقة بيا مف ثـ فإنيا دعت إلى تقديـ النصح 

 كالمشكرة بشأف ما يمكف عممو حياؿ ىذا األمر.
 

القمؽ التي تـ التعبير عنيا تجاه . أعرب المفكض جانسك عف تضامنو مع مشاعر 225
اإلعتمادات المالية التي يقدميا الشركاء كالتي قد تُترؾ دكف إستخداـ بسبب القكانيف 

ممتزمة فقط بتنفيذ األنشطة  المجنةالمالية السارية كما أنو طرح سؤاالن حكؿ ما إذا كانت 
شيان مع المكافقة ( كذلؾ تم2012 – 2008الخمسية ) االستراتيجيةالُمحددة في الخطة 

 في برازفيؿ أـ أنو يمكف كذلؾ القياـ ببعض األنشطة األخرل.  المجنةالتي أعمنتيا 
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. طالب المفكض نياندكجا بتقديـ إيضاحات حكؿ كيفية تكفير إعتمادات مالية مف المكازنة 226
 لمقياـ بأنشطة لـ تكف متكقعة مسبقان. 

 
ف تعديؿ المكازنة مف خبلؿ إجراء عممية إعادة . سأؿ المفكض كايتيسي عما إذا كاف يمك227

األفريقي مف أجؿ  االتحادنظر ليا في منتصؼ المدة مع الحصكؿ عمى إعفاءات مف 
ضماف أف يتـ إستخداـ اإلعتمادات المالية الُمقدمة مف الشركاء قبؿ المصادقة عمى 

 المكازنة الجديدة.
 

مكان228 ية إعادة تكزيع المخصصات المالية في . أثارت المفكضة مايجا مسألة المكافأت كا 
 إطار المكازنة التي تمت المكافقة عمييا.

 
. كمف جانبيا، قالت الرئيسة مكناجينج أنيا تريد أف تعرؼ ما إذا كاف يمكف أف يتـ تنفيذ 229

 المجنةالمياـ كالمنح التدريبية التي تُقدـ في إطار المساعدات التي تحصؿ عمييا 
داف األصمية لممفكضيف كذلؾ حتى يتنسى ليـ تقديـ دعـ ميداني األفريقية داخؿ البم
 مباشر ليا أـ ال.

  
. أشار رئيس إدارة تعبئة المكارد إلى أف مشكمة عدـ اإلستفادة بشكؿ كامؿ مف 230

غير أنو أكد مجددان  المجنةاإلعتمادات المالية المخصصة ليست باألمر الجديد عمى 
إلعتمادات المالية الُمقدمة مف المانحيف كلكف شريطة عمى أنو يمكف أف يتـ إستغبلؿ ا

أف يتـ إتباع اإلجراءات عمى النحك الذم تمت اإلشارة إلييا سابقان. كأضاؼ رئيس 
اإلدارة أنو يرل أف السبيؿ األمثؿ لمتحرؾ في ىذا الصدد ىك الرجكع مرة أخرل إلى 

يقي مع اإلعتراؼ بأنو قد الييئات المعنية برسـ مبلمح السياسة العامة لئلتحاد األفر 
جرل إرتكاب أخطاء بالفعؿ مف قبؿ إلى حد أنو قد تـ إسقاط بعض األنشطة مف 
المكازنة المقترحة بعد أف حظيت بالمكافقة عمييا كما أنو دعا في الكقت ذاتو إلى 

 ضركرة إعادة النظر في بنكد المكازنة مرة أخرل. 
 

بيف بنكد الميزانية، أشار رئيس تعبئة المكارد إلى تحكيؿ االعتمادات فيما يتعمؽ بمسألة  .231
األفريقي يطبؽ عممية المراجعة النصفية لممكازنة، كأثناء ىذه الفترة يمكف  االتحادأف 
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تقديـ طمب تحكيؿ االعتمادات بيف بنكد الميزانية إلى أجيزة تقرير السياسات، كما أشار 
فيذىا في النصؼ األكؿ مف العاـ كتمؾ إلى أنو يمكف التعامؿ مع البرامج التي ال يتـ تن

التي قد ال تُنفذ خبلؿ النصؼ الثاني أثناء عممية المراجعة ىذه. إال أنو أكد أف ىذه 
المراجعة ال يمكف أف تستخدـ ككسيمة إلدخاؿ أك السماح بإدخاؿ برامج جديدة في خطة 

 عمؿ ىذه السنة.
 

ر رئيس تعبئة المكارد إلى أف الكثائؽ عممية إعداد المكازنة، أشافيما يتعمؽ بمسألة  .232
المعنية ال بد أف تككف جاىزة كمترجمة قبؿ المكعد النيائي في أكتكبر حيث تبدأ دراسة 

 المكازنة لمسنة المالية القادمة.
 

بعرض المكضكع عمى المجمس التنفيذم  SLOبالنسبة لمصندكؽ التطكعي، ينصح  .233
 .Grand Bayأتت مف إعبلف جراند بام التخاذ قرار بشأنو، كأضاؼ أف الفكرة 

 
 قدمت مديرة الشئكف اإلدارية كالمكارد البشرية كالتنمية اإليضاحات التالية: .234

 
 االتحادالتدريب الداخمي: يتـ قبكؿ المتدربيف حسب القكاعد كالمكائح التي يضعيا  .1

األفريقي كالتي تنص، مف بيف أشياء أخرل، أكال عمى ضركرة تكافر عدد مف 
الشركط منيا أف يككف المتدرب أفريقيا كحاصبل عمى شيادة جامعية، كيككف 
االلتحاؽ بالتدريب الداخمي لمدة ثبلثة شيكر قابمة لمتجديد لمرة كاحدة فقط كبدكف 
أجر، كال ُيسمح بالتدريب لغير األفريقييف. كأشارت المديرة إلى الفرؽ بيف 

يككنكا مف غير األفريقييف لكف  المتدربيف كالمساعديف الفنييف الذيف يجكز أف
يجب أف تتككف ىناؾ حاجة إلييـ كأف يككف تكظيفيـ عمى أساس مذكرة تفاىـ 

 األفريقي. االتحادمكقعة مف رئيسة مفكضية 
فيما يتعمؽ بمسألة كجكد المتدربيف في دكؿ مفكضياتيـ قالت إنو ليس في ذلؾ  .2

ات الدعـ المتفؽ عمييا خطأ مف حيث المبدأ شريطة أف يككف ذلؾ جزءا مف ترتيب
 في مذكرة التفاىـ الخاصة بالتمكيف.

فيما يتعمؽ بمسألة التكظيؼ عبرت المديرة عف أمميا أف ُيعتمد الييكؿ الجديد  .3
 االتحادكالشعكب في قمة  المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف سكرتاريةالمقترح ل
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أف تبذؿ . كفي نفس الكقت تعيدت ب2008األفريقي التي ستعقد في يكليك 
قصارل جيدىا لئلسراع في إتماـ العممية التي تجرم حاليا لتكظيؼ مكظفيف 

 مؤقتيف.

، قالت إنو عمى المجنةفيما يتعمؽ بمسألة مكافآت المفكضيف لحضكر جمسات  .4
مستقببل أف تشجع عمى مراجعة المبمغ الحالي لكي تدرسو أجيزة تقرير  المجنة

 السياسات.

األخرل نصحت  المجنةلمفكضيف لحضكر أنشطة فيما يتعمؽ بمسألة مكافآت ا .5
 األفريقي. االتحادالمديرة بتقديـ جدكؿ بذلؾ إلى أجيزة تقرير السياسات في 

فيما يتعمؽ بمسالة التعجيؿ بتفكيض بعثات المفكضيات لمقضاء عمى بعض  .6
المشاكؿ التي كاجيت المفكضيات في الماضي بخصكص المصركؼ اليكمي، 

األفريقية ىي المعنية بتفكيض بعثات  المجنةرض أف رئيسة قالت المديرة إنيا تفت
أف مفكض الشئكف السياسية ىك الذم كاف  السكرتاريةالمفكضيات. كشرحت 

يعتمد بعثات المفكضيات في الماضي حسب عرض اإلدارة المعنية بميزانية 
كطمبيا كتحت مسئكليتيا. كأشارت إلى قرار المجمس التنفيذم الذم يخكؿ  المجنة

األفريقية حاليا إعداد كشرح مكازنتيا أماـ أجيزة تقرير السياسات كما يمي  مجنةال
، أف ضمف أمكر أخرلذلؾ مف مذكرة تفسيرية مف المستشار القانكني تبيف، 

. السكرتاريةتخضع لمدل تكافر المبالغ المالية التي نصحت بيا  المجنةبعثات 
 الجديد إال اآلف.كأشارت الرئيسة إلى أنيا لـ تعمـ بيذا التطكر 

 
األفريقي حكؿ جميع  االتحادالحظت الرئيسة الشركح المقدمة مف فريؽ مفكضية  .235

األمكر، كأكدت الحاجة إلى مراعاة المكائح في جميع المكارد الخارجة عف إطار 
المكازنة. كفي ىذا الشأف، طالبت جميع المفكضيف الذيف لدييـ بالفعؿ متدربيف داخمييف 

كالشعكب أف ينظمكا ىذه  جزء مف مساعدة المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنسافلمساعدتيـ ك
 العممية بأسرع ما يمكف. 

 
اإلفريقي الذم حضر  االتحاداختتمت الرئيسة الجمسة بتقديـ الشكر إلى فريؽ مفكضية  .236

 كتمنت ألعضاء الفريؽ رحمة سعيدة. المجنةلممشاركة في أعماؿ 
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 األفريقي: االتحادؿ التالية بعد االجتماع مع فريؽ مفكضية المسائ المجنةناقشت  .237
 

 المكافآت
 

تـ االتفاؽ عمى أف المبالغ التي يتسمميا المفكضكف عبارة عف مكافآت فخرية كليست  .238
بدؿ حضكر جمسات، كأف الغرض مف ىذه المكافآت الفخرية ىك تعكيض المفكضيف 

أك عمميـ. كتـ االتفاؽ عمى أف المبمغ عف الكقت الذم يقضكنو خارج أماكف إقامتيـ 
دكالرا أمريكيا لـ تتـ مراجعتو منذ مدة كلـ يعد متمشيا مع الكاقع.  2500الحالي كىك 

كتـ االتفاؽ أيضا عمى أف المكافآت الفخرية يجب أال تقتصر عمى الدكرات العادية 
  بؿ يجب أف تشمؿ الدكرات غير العادية كالبعثات كالتالي: لمجنة

 
 دكالرا أمريكيا. 5 000 الدكرات العادية كغير العادية:( 1 
 دكالرا أمريكيا. 2 500( البعثات التعزيزية كبعثات تقصي الحقائؽ: 2 

 
 المحاسبة

 
األفريقي تنص عمى ضركرة  االتحادأف قكاعد  السكرتاريةفيما يتعمؽ بالمحاسبة، ذكرت  .239

 االت في مقابميا.المحاسبة عمى أم مبالغ مالية مستممة كتقديـ إيص
 

 رفع مستكل بطاقات سفر المفكضيف
 

فيما يتعمؽ برفع مستكل بطاقات سفر المفكضيف إلى درجة رجاؿ األعماؿ، أجابت  .240
أف ىذا سيككف مف الممكف فقط عند مشاركة المفكضيف في اجتماعات  السكرتارية

 ا الشركاء.األفريقي،  كلف ينطبؽ عمى البرامج التي ينظمي االتحادمعتمدة مف 
 

 المتدربكف الداخميكف كالمساعدكف الفنيكف
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تـ االتفاؽ عمى أف يقكـ المفكضكف الذيف لدييـ بالفعؿ متدربكف داخميكف كمساعدكف  .241
 األفريقي. االتحادفنيكف باتخاذ الخطكات البلزمة لجعميـ نظامييف حسب قكاعد 

 
 مسألة التكظيؼ

 
حتى أنيا  السكرتاريةبير في عدد العامميف في حدث نقص ك 2007مع نياية ديسمبر  .242

أصبحت اآلف تعتمد إلى حد كبير عمى ثبلثة مف كبار المكظفيف القانكنييف الذيف تـ 
باثنيف مف  السكرتارية، كليذا السبب احتفظت 2003تزكيدىـ في ىيكؿ مابكتك سنة 

تتابع  السكرتارية المكظفيف القانكنييف المذيف كانا يعمبلف فييا لعدة سنكات بينما ظمت
 بشدة مكضكع تعزيز عدد المكظفيف مع المقر في أديس أبابا.

 
، كبناء عمى قرار المجمس لمجنةحسبما كرد في تقرير الدكرة العادية الثانية كاألربعيف  .243

ىيكبل جديدا مقترحا إلى  السكرتاريةقدمت   EX.CL/Dec.344 (X)التنفيذم رقـ
. كبينما كافقت  تحاداالأجيزة تقرير السياسات في  األفريقي لمدراسة كتقرير ما يمـز

المجنة الفرعية الخاصة بالييكؿ عمى جزء مف الطمب المقدـ إلييا، أرجأت لجنة 
 االتحادالمندكبيف الدائميف دراسة اقتراح المجنة الفرعية حتى تسمح لفريؽ إدارة مفكضية 

العممية عمى مراحؿ متقطعة، األفريقي الجديد أف يضع مطالبو الييكمية لكي ال تتـ 
تنتظر القرار النيائي بشأف ىذا المكضكع كتأمؿ اعتماد  السكرتاريةكىكذا ما تزاؿ 

 .2008الييكؿ المقترح في القمة المقبمة في يكليك 
 

نتيجة لذلؾ قاـ ممثؿ عف إدارة الشئكف اإلدارية كالمكارد البشرية بزيارة عمؿ إلى  .244
ذج لمؿء الكظائؼ المؤقتة، كتـ طمب اإلذف كالحصكؿ بانجكؿ تـ خبلليا كضع نما

عميو لئلعبلف عف الكظائؼ الشاغرة في الجرائد المحمية، كتـ تنظيـ المقاببلت 
الشخصية كمف المتكقع أف يستمـ المكظفكف الجدد أعماليـ بمجرد اعتماد العممية مف 

 قبؿ إدارة المكارد البشرية كالتنمية.
 

 العالقة مع الشركاء
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مع شركائيا التقميدييف. كشممت المناقشات في ىذه الفترة  السكرتاريةاستمر تعامؿ  .245
المؤقتة كسائؿ استمرار الشراكات عمى ضكء األكضاع الجديدة لممكازنة كالتطكرات 

 المتعمقة بيا.
 
 

 مخصصات المكازنة
 

مقسمة إلى دكالرا أمريكيا  6 003 856. 86مبمغ  2008بمغت المكازنة المعتمدة لسنة  .246
 مكازنة تشغيمية كمكازنة البرامج.

 
 دكالرا أمريكيا مقسمة عمى ثبلثة أقساـ مختمفة: 1 419 466, 86بمغت مكازنة البرامج  .247

 
 دكالرا أمريكيا. 904 466, 86أنشطة تعزيزية:  (1
 دكالرا أمريكيا. 260 000, 00أنشطة حماية:  (2

 يا.دكالرا أمريك 255 000, 00أنشطة بناء القدرات:  (3

 
دكالرا أمريكيا تشمؿ  4 584 390, 00كمف ناحية أخرل بمغت المكازنة التشغيمية  .248

ضمف أشياء أخرل تكمفة التشغيؿ العادية كالمصركفات العامة مثؿ الركاتب كاألجكر 
كالمصركفات العامة لممكظفيف كنفقات السفر كاالتصاالت كاألجيزة كتكمفة تنظيـ 

 .المجنةجمسات 
 

 يةإعانات مال
 

دكالرا أمريكيا كإعانة مالية مف  493 787, 95تـ تمقي مبمغ  2008في نياية فبراير  .249
 األفريقي لمربع األكؿ مف العاـ.  االتحادمقر 

 
 المصركفات
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 366 955, 16% أك مبمغ  6111بمفت نسبة المصركفات  2008حتى نياية فبراير  .250
 دكالرا أمريكيا مف المكازنة.

 
 المجنةالميزانية في حساب مبالغ خارج 

 
كانت المبالغ خارج الميزانية المكجكدة في حساب  2008حتى نياية فبراير  .251

 مف مختمؼ الشركاء  كالتالي: المجنة
 

 البياف رصيد المبمغ اسـ المنظمة
دكالرا أمريكيا مرسؿ  3810رصيد متبقي مف مبمغ  دكالر أمريكي 95, 71 فركنت اليف

كتب لشراء أجيزة إلى الم 2006في أغسطس 
لمساعد المقرر الخاص لممدافعيف عف حقكؽ اإلنساف 

 1يك بي إس كعدد  2آلة طابعة كعدد  1كىي عدد 
, 29بمبمغ  2007جياز الب تكب كتـ شراؤىا سنة 

 دكالر أمريكي. 3 714
الحقكؽ كالديمقراطية 

 منتدل المرأة –
كالرا أمريكيا د 12 860171رصيد متبقي مف مبمغ  دكالر أمريكي  781, 49

مف أجؿ منتدل  2007في ابريؿ  المجنةمرسؿ إلى 
 المرأة المنعقد في بانجكؿ.

متبقي مف مبالغ مرسمة  2007رصيد مرحؿ مف  دكالر أمريكي 29 457, 52 الحقكؽ كالديمقراطية 
المجنة لدعـ بعض أنشطة  2006ك  2005خبلؿ 

بما في ذلؾ كالشعكب  األفريقية لحقكؽ اإلنساف
 .2007المكظفيف سنة معتكؼ 

–الحقكؽ كالديمقراطية
مجمكعة عمؿ 
القضايا المحددة كندكة 

 التكجيات

لدعـ  2007مبالغ مرسمة مف البحكث كالتطكير سنة  دكالر أمريكي 21 269, 89
اجتماع مجمكعة عمؿ القضايا المحددة كندكة 

. ىذه المبالغ 2007التكجيات في برازافيؿ في نكفمبر 
لحككمة قدمت التسييبلت في تمؾ لـ ُتستخدـ ألف ا

 الفترة.
NORAD 873145 118 مبالغ مرسمة مف  دكالر أمريكيNORAD  2007في ديسمبر 

 لدعـ أنشطة اإلقميـ الفرعي لمدافعي حقكؽ اإلنساف.
مفكضية األمـ المتحدة 

اإلنساف )عف  لحقكؽ
مف مدفكعات  2008ك  2007رصيد مرحؿ مف  أمريكيدكالر  5 220100

مشركع لدعـ تكظيؼ مكظؼ قانكني كاحد كأنشطة 
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 االتحادطريؽ مقر 
مدافعي  –األفريقي( 

 حقكؽ اإلنساف

 المقرر الخاص لمدافعي حقكؽ اإلنساف في أفريقيا.

( مقدمة مف حككمة 270 191199رصيد مبالغ ) دكالر أمريكي 242 543174 حككمة جنكب أفريقيا
 نسافجنكب أفريقيا لدعـ المجنة األفريقية لحقكؽ اإل

. تـ إيداع ىذا المبمغ دكف 2007كالشعكب في ابريؿ 
التكصؿ إلى اتفاؽ حكؿ كيفية االستفادة منو. تكجد 
في مكتب المستشار القانكني مذكرات دبمكماسية 
متبادلة لتصفية ىذا المبمغ لجعؿ ىذه اليبة نظامية. 
كفي نفس الكقت تـ استخداـ جزء مف ىذا المبمغ لدفع 

لمكظفيف القانكنييف المؤقتيف كبعثات ركاتب اثنيف مف ا
العضك الفني الجنكب أفريقي في المجنة األفريقية 

كالشعكب بمكافقة محددة مف حككمة  لحقكؽ اإلنساف
 جنكب أفريقيا.

 
 مبالغ خارج الميزانية في حسابات منفصمة

 
راير الجدكؿ التالي يبيف األرصدة في دفاتر حسابات الجيات المانحة حتى نياية فب .252

2008: 
 

الرصيد في  االسـ/الصندكؽ
1/1/8338 

مبالغ مستممة 
 خالؿ الفترة

مبالغ متاحة خالؿ 
 الفترة

المصركفات 
 المترتبة عمييا

المركز الدنمركي 
 1لحقكؽ اإلنساف

625.05 4 975100 12 600105 17 260163 10 

مجمكعة عمؿ حكؿ 
السكاف األصمييف 
كالمجتمعات المحمية  

IWGIA 2 

963109 24 00100 963109 24 214116 

                                                 
1
ػًٍ ذّذَذ اٌؼمذ ٌذػُ اٌخثُش اٌمأىٍٔ اٌزٌ َؼًّ فٍ وضغ اٌخطح  2007فٍ ٔىفّثش  المركز الدنمركي لحقوق اإلنسانوافك   

 االعرشاذُجُح ٌّذج ثالثح شهىس.
2
غىاْ األصٍُُٓ تاٌٍـاخ اإلٔجٍُضَح واٌؼشتُح واٌفشٔغُح. وعُرُ وَرُ اعرخذاَ تؼض إٌمىد فٍ طثاػح ذمشَش اٌ IWGIAأرهٍ ػمذ   

 إػادج تمُح اٌّثٍؾ تّجشد االٔرهاء ِٓ جُّغ اٌّذفىػاخ اٌّرؼٍمح تاٌرمشَش.
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OSIWA 3 537181 158 00100 537181 158 140179 51 
 125195 188 975100 12 100195 201 615158 61 
 
 

 دراسة التقارير القطرية
 

مف الميثاؽ األفريقي قدمت كؿ مف جميكرية تنزانيا  62طبقا لنصكص المادة  .253
أثناء دراسة  المجنةاألفريقية. كقامت  مجنةالكجميكرية السكداف تقريرىا الدكرم إلى 

ىذيف التقريريف القطرييف بمشاركة الدكلة الطرؼ المعنية في حكار بناء يتعمؽ بالتمتع 
 بحقكؽ اإلنساف في الدكلتيف.

 
  حالة تقديـ تقارير الدكؿ األطراؼ

 
 لمجنةربعيف كانت حالة تقديـ كعرض التقارير الدكرية إلى الدكرة العادية الثالثة كاأل .254

 :4كالتالي
 
 عدد الدكؿ الفئة رقـ
9 دكؿ قدمت كعرضت جميع تقاريرىا. 1

5 
دكؿ قدمت جميع تقاريرىا كسكؼ تعرض التقرير التالي عمى الدكرة  2

 األفريقية. لمجنةالرابعة كاألريعيف العادية 
2 

 7 تقرير أك أكثر كيتبقى عمييا تقديـ تقرير أك أكثر. 2دكؿ قدمت عدد  3
 13 تقرير كيتبقى عمييا تقديـ المزيد مف التقارير. 1دكؿ قدمت عدد  4
 12 دكؿ لـ تقدـ أم تقارير. 5

 
 الدكؿ التي قدمت كعرضت جميع تقاريرىا: أ( 
 

 الدكلة الطرؼ رقـ
                                                 

3
ذّذَذ االذفالُح اٌمائّح تاٌفؼً ِغ وجضء ِٓ االذفاق ػًٍ  2007فٍ ِاسط  دوالسا أِشَىُا 124 975100ِثٍؾ  OSIWAأسعٍد   

ورٌه ٌذػُ ذىٕىٌىجُا اٌّؼٍىِاخ ِثً ذصُُّ اٌّىلغ اإلٌُىرشؤٍ  2007حرً  2004ِٓ  ُح ٌحمىق اإلٔغاْ واٌشؼىباٌٍجٕح األفشَم

 فٍ تأجىي. 2008واألجهضج اٌشلُّح وػمذ ٔذوج ٌٍصحفُُٓ، وذُ ػمذ وسشح اٌؼًّ اإللٍُُّح فٍ فثشاَش 
4
 .2008جشي ذحذَثها فٍ ِاَى   

5
 ّمشس ػشضها فٍ اٌذوسج اٌحاٌُح.هزا اٌشلُ َشًّ ذماسَش دوي ِٓ اٌ  
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 الكاميركف 1
 جميكرية أفريقيا الكسطى 2
 جميكرية الككنغك الديمقراطية 3
 مصر 4
 ليبيا 5
 مكريتانيا 6
 نيجيريا 7
 كينيا 8
 أكغندا 9

 سيشيميس 10
 جنكب أفريقيا 11
 السكداف 12
 تنزانيا 13
 زامبيا 14
 زيمبابكم 15

 
الدكؿ التي قدمت جميع تقاريرىا كسكؼ تعرض أحدثيا عمى الدكرة العادية الرابعة  ب( 

 كاألربعيف لمجنة حقكؽ اإلنساف كالشعكب:
 

 الدكلة الطرؼ رقـ
 نغك الديمقراطيةجميكرية الكك  1
 الكاميركف 2

 
 تقرير أك أكثر كيتبقى عمييا تقديـ تقارير أكثر: 8ج( الدكؿ التي قدمت عدد 

 
 الحالة الدكلة الطرؼ رقـ
 تقارير 3يتبقى عدد  بنيف 1
 تقرير 1يتبقى عدد  بكركينافاسك 2
 تقارير 6يتبقى عدد  جامبيا 3
 تقارير 3يتبقى عدد  غانا 4
 تقرير 2بقى عدد يت ناميبيا 5
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 تقرير 1يتبقى عدد  السنغاؿ 6
 تقرير 2يتبقى عدد  تكجك 7

 
 د( الدكؿ التي قدمت تقريرا كاحدا كيتبقى عمييا تقديـ تقارير أكثر:

 
 الحالة الدكلة الطرؼ رقـ
 تقارير 4يتبقى عدد  انجكال 1
 تقارير 3يتبقى عدد  بكركندم 2
 تقارير 5يتبقى عدد  كيب فيرد 3
 تقارير 3يتبقى عدد  شادت 4
 تقرير 2يتبقى عدد  الككنغك )برازافيؿ( 5
 تقارير 4يتبقى عدد  غينيا 6
 تقرير 2يتبقى عدد  ليسكثك 7
 تقارير 4يتبقى عدد  مالي 8
 تقارير 5يتبقى عدد  مكريشيكس 9

 تقارير 5يتبقى عدد  مكزمبيؽ 10
 تقرير 1يتبقى عدد  النيجر 11
اكية الجميكرية الصحر  12

 العربية الديمقراطية
 

 تقارير 3يتبقى عدد   13
 

 ىػ( الدكؿ التي لـ تقدـ أم تقارير:
 

 الحالة الدكلة الطرؼ رقـ
 تقارير 10يتبقى عدد  بكتسكانا 1
 تقارير 10يتبقى عدد  جزر القمر 2
 تقارير 7يتبقى عدد  ككت ديفكار  3
 تقارير 8يتبقى عدد  جيبكتي 4
 تقارير 10يتبقى عدد  يةغينيا االستكائ 5
 تقارير 4يتبقى عدد  إريتريا 6
 تقارير 4يتبقى عدد  إثيكبيا 7
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 تقارير 10يتبقى عدد  الجابكف 8
 تقارير 11يتبقى عدد  غينيا بيساك 9

 تقارير 12يتبقى عدد  ليبيريا  10
 تقارير 7يتبقى عدد  مدغشقر 11
 تقارير 7يتبقى عدد  مبلكم 12
 تقارير 10يتبقى عدد  برينسيبساك تكمي ك  13
 تقارير 12يتبقى عدد  سيراليكف  14
 تقارير 11يتبقى عدد  الصكماؿ 15

 
 

 أنشطة الحماية
 

األفريقي خبلؿ  االتحادمف الميثاؽ األفريقي قامت مفكضية  59 – 46بناء عمى المكاد  .255
في القارة، كمف  مدة ىذا التقرير بعدة إجراءات لضماف حماية حقكؽ اإلنساف كالشعكب

ىذه اإلجراءات إصدار نداءات عاجمة كالتعامؿ مع االدعاءات بانتياؾ حقكؽ اإلنساف 
صدار بيانات صحفية تتعمؽ بانتياكات حقكؽ  التي تمقتيا مف أصحاب المصمحة، كا 

 اإلنساف، كطمب إجراءات استثنائية مف الدكؿ األعضاء.
 

 80ية خبلؿ الدكرة العادية الثالثة كاألربعيف األفريق المجنةباإلضافة إلى ذلؾ أصدرت  .256
تتعمؽ بمكضكع الدعكل  28تتعمؽ باألدلة المقبكلة، ك  44ببلغا منيا تتعمؽ بالضبط ك 

كببلغ كاحد عف االستعراض. كمع ذلؾ تـ تأجيؿ بعض الببلغات لعرضيا في الدكرة 
 العادية الرابعة كاألربعيف ألسباب متعددة. 

 
 ثة ببلغات كأصدرت قرارات بجدارتيا، كىي:ثبل المجنةدرست  .257

 
 1)  292/04 IHDRA ضد انجكال 

 
 2)  293/04 IHDRA  /ZLHR ضد انجكال 
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 3)  262/02 MIBH  ضد ككت ديفكار 
 

مرفقاف بيذا التقرير )المرفؽ  293/04ك  292/04القرارات المتعمقة بالببلغيف رقمي  .258
فبل يزاؿ قيد اإلعداد بمعنى أنو يتـ تنقيحو  262/02( أما القرار بشأف الببلغ رقـ 2رقـ 

 المجنةاألفريقي. كسيتـ إرفاقو بتقرير نشاط  االتحادكترجمتو إلى المغات العاممة في 
 الخامس كالعشريف.

 
 اعتماد التقارير

 
 األفريقية التقارير التالية أثناء الدكرة: المجنةاعتمدت  .259

 
 ات إلى أكغندا.تقرير بشأف زيارات البحث كالمعمكم .1

 
تقرير بشأف جميكرية أفريقيا الكسطى أعدتو مجمكعة عـ السكاف األصمييف  .2

 كالمجتمعات المحمية.

 

تقرير بعثة تقصي الحقائؽ إلى مصر سيتـ تحكيمو إلى مصر إلبداء  .3
 مبلحظاتيا عميو.

 

 تقرير الدكرة العادية الثانية كاألربعيف. .4

 
 اعتماد المالحظات الختامية

 
المبلحظات الختامية عمى التقارير الدكرية لمجزائر كتكنس  المجنةدت كذلؾ اعتم .260

كجميكرية تنزانيا المتحدة. كما تزاؿ المبلحظات الختامية لمسكداف قيد البحث العتمادىا 
 في مرحمة الحقة.

 
 اعتماد القرارات
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 األفريقية القرارات التالية أثناء الدكرة: المجنةاعتمدت  .261
 

 حقكؽ اإلنساف لممياجريف في جنكب أفريقيا. قرار بشأف أكضاع .1

 
 قرار بشأف االنتخابات الرئاسية المقبمة في زيمبابكم. .2
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 المجنة سكرتاريةاألنشطة التي قامت بيا 
 فيما بيف الدكرتيف، كتشمؿ كرش العمؿ كالندكات

 
 ةالسكرتاريقامت  2008حتى مايك  2007في الفترة الكاقعة بيف الدكرتيف مف نكفمبر  .262

 باألنشطة المذككرة أدناه:
 

كشرحتيا أماـ أجيزة تقرير سياسات  المجنةمع الرئيسة مكازنة  السكرتاريةقدمت  .1
األفريقي في أديس أبابا بإثيكبيا، كنتيجة لذلؾ تـ تخصيص مبمغ  االتحاد

يتككف مف مكازنة  2008لمسنة المالية  لمجنةدكالرا أمريكيا  6 003 856186
دكالرا أمريكيا كالمكازنة التشغيمية كقدرىا  1 419 466,66البرامج كقدرىا 

 دكالرا أمريكيا. 4 584 390100

 
في اجتماع أجيزة تقرير السياسات في أديس أبابا في يناير  السكرتاريةشاركت  .2

 .2008كفبراير 

 
كنفذت اجتماع مجمكعة عمؿ القضايا المحددة الذم عقد في  السكرتاريةنظمت  .3

استعدادا لمدكرة  لمجنةلكضع مسكدة الشركط المرجعية  2008بانجكؿ في فبراير 
 .لمجنةغير العادية الرابعة 

 
كرشة عمؿ حكؿ حقكؽ اإلنساف لمصحفييف خبلؿ الفترة مف  السكرتاريةنظمت  .4

 .2008فبراير  14إلى  12

 
التي عقدت في  لمجنةاجتماعات الدكرة غير العادية الرابعة  السكرتاريةنظمت  .5

 .2008بانجكؿ في فبراير 

 
 االتحادكالمسئكؿ المالي كاإلدارم في اجتماع عقدتو مفكضية  السكرتاريةشاركت  .6

األكربية في أديس أبابا في بداية مارس  المجنةاألفريقي عف إدارة التمكيؿ مف 
2008. 
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كالمسئكؿ المالي كاإلدارم تدريبا عمى تقييـ المكظفيف عمى  السكرتاريةتمقت  .7

 .2008أساس األداء في مارس 

 
في  2008مارس  29إلى  27في معتكؼ لممكظفيف مف  السكرتاريةشاركت  .8

 األفريقي الجديد لتقييـ األداء. االتحادبانجكؿ بجامبيا ركز عمى نظاـ 

 
 1األفريقي مف  االتحادفي كرشة تدريبية عف مرفؽ عمميات  السكرتاريةشاركت  .9

 .االتحادقدميا فريؽ مف مقر  2008ابريؿ  2إلى 

 
كقدمت الدعـ الفني في كرشة عمؿ عف تعميـ حقكؽ اإلنساف  رتاريةالسكشاركت  .10

األفريقي كذلؾ في بانجكؿ  االتحادنظمتيا اإلدارة العامة لمشئكف السياسية في 
 .2008ابريؿ  16-12بجامبيا 

 
 المقر المقترح لمدكرة العادية الرابعة كاألربعيف

 
 24-10ابعة كاألربعيف في أبكجا بنيجيريا األفريقية عقد الدكرة العادية الر  المجنةقررت  .263

 .2008نكفمبر 
 
 

 17األفريقية المنعقدة في بانجكؿ، جامبيا مف  لمجنةالدكرة غير العادية الرابعة 
 :8338فبراير  80إلى 

 
 23إلى  17األفريقية دكرتيا غير العادية الرابعة في بانجكؿ، جامبيا مف  المجنةعقدت  .264

 17إلى  15اجتماعات مجمكعة عمؿ عف مسائؿ محددة مف كسبقتيا  2008فبراير 
 .2008فبراير 

 
 األفريقية الذيف شارككا في الدكرة: المجنةأسماء أعضاء  .265
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 .المجنةالمفكضة سانجي ماسينكنك مكنانجينج، رئيسة   
 المفكضة انجيبل ميمك، نائبة الرئيسة.  
 جانسك.-المفكضة كاثريف االبيني  

 م بيتايي.المفكض مكسى نجار 
 المفكض كاييتيسي زينبك سيمفام

 المفكض سكياتا مايجا.
 المفكض مكمبا ماليبل.

 المفكض باىامي تـك مككيريا نياندكجا.
 المفكض بانسي تبلككال.

 المفكض يكنج كاـ جكف ييكنج سيؾ يكنج.
 

 رأست الدكرة معالي المفكضة سانجي ماسينكنك مكنانجينج. .266
 

 المجنةلتصفية الببلغات المتراكمة أماـ  –أسباب أخرل  ضمف –عقدت الدكرة  .267
األفريقية قبؿ االجتماع مع المحكمة  لمجنة( ROPكاالنتياء مف دراسة النظاـ الداخمي )

 األفريقية الحقا في ىذا العاـ لتنسيؽ النظاـ الداخمي بالنسبة لكمتا المؤسستيف.
 

اع حقكؽ اإلنساف في كينيا كالصكماؿ، ككذلؾ ناقشت الدكرة الرابعة غير العادية أكض .268
 كأدت المناقشات إلى اعتماد قراريف ىما:

بشأف أكضاع حقكؽ  ACHPR/Res.129 (EXT.OS/IV) 08القرار رقـ   (1
 اإلنساف في الصكماؿ.

 
بشأف أكضاع حقكؽ  ACHPR/Res.130 (EXT.OS/IV) 08القرار رقـ  (2

 اإلنساف في كينيا.
قية لـ تتمكف مف االنتياء مف النظاـ الداخمي حسب الخطة نظرا األفري المجنةإال أف  .269

لضيؽ الكقت ككثافة العمؿ المطمكب، كبالتالي تأجمت المناقشات إلى الدكرة العادية 
 .لمجنةالثالثة كاألربعيف 
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 اعتماد تقرير األنشطة الرابع كالعشريف
 

 المجنةكالشعكب، فإف  مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف 54طبقا لممادة رقـ  .270
األفريقية تقدـ تقرير األنشطة الحالي الرابع كالعشريف إلى الدكرة العادية الثالثة عشر 
لممجمس التنفيذم لبلتحاد األفريقي لمنظر كرفعو إلى القمة الحادية عشر لرؤساء دكؿ 

 1يكنيك إلى  30األفريقي المقرر عقدىا في شـر الشيخ، مصر، مف  االتحادكحككمات 
 .2008يكليك 
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 قائمة المالحؽ
 

إلى  7المنعقدة مف  لمجنةجدكؿ أعماؿ الدكرة العادية الثالثة كاألربعيف  :1الممحؽ رقـ  .1
 في إيزكلكيني، مممكة سكازيبلند. 2008مايك  22

 
قرارات بشاف الببلغات المقررة مف حيث المكضكع لمعرض عمى الدكرة  :2الممحؽ رقـ  .2

 .العادية الثالثة كاألربعيف
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 1الممحؽ رقـ 
 

  لمجنةجدكؿ أعماؿ الدكرة العادية الثالثة كاألربعيف 
 في إيزكلكيني 8338مايك  88إلى  7المنعقدة مف 

 مممكة سكازيالند 
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 جدكؿ أعماؿ الدكرة العادية الثالثة كاألربعيف
 األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لمجنة 

 إيزكلكيني، مممكة سكازيالند( في 8338مايك  88إلى  7) المنعقدة مف 
 

 )جمسة عامة( حفؿ االفتتاح :1البند 
 

 )جمسة خاصة( اعتماد جدكؿ األعماؿ :8البند 
 

 )جمسة خاصة( تنظيـ العمؿ :0البند 
 

 )جمسة عامة( : أكضاع حقكؽ اإلنساف في أفريقيا4البند 
 

 بيانات كفكد الدكؿ كالضيكؼ. أ(
 ية.بيانات المنظمات الدكلية الحككم ب(

 بيانات مؤسسات حقكؽ اإلنساف الكطنية. ج(

 بيانات المنظمات غير الحككمية. د(
 

 التعاكف كالعالقات مع مؤسسات حقكؽ اإلنساف الكطنية كالمنظمات غير الحككمية :5البند 
 )جمسة عامة(.

 
األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كمؤسسات حقكؽ  المجنةالتعاكف بيف  أ(

 اإلنساف الكطنية.
 

األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالجمعيات غير  المجنةالتعاكف بيف  ب(
 الحككمية.

 
 )جمسة عامة(دراسة تقارير الدكؿ  :6البند 
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 حالة تقديـ تقارير الدكؿ األطراؼ. أ(
 
 دراسة ما يمي: ( ب

 التقرير الدكرم لجميكرية تنزانيا المتحدة. .1
 .التقرير الدكرم لجميكرية الككنغك الديمقراطية .2

 التقرير الدكرم لجميكرية السكداف. .3

 
 )جمسة عامة( تقديـ تقارير األنشطة لكؿ مف: :7البند 

  
 األفريقية. المجنةرئيسة كنائبة رئيسة كأعضاء  أ(

 المقرر الخاص بشأف السجكف كأحكاؿ المحتجزيف في أفريقيا. ب(

 المقرر الخاص بشأف حقكؽ النساء في أفريقيا.  ج(
شأف البلجئيف كطالبي المجكء كاألشخاص النازحيف المقرر الخاص ب  د(

 داخميا  كالمياجريف في أفريقيا.
 المقرر الخاص بشأف المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف في أفريقيا. ىػ(
المقرر الخاص بشأف حرية التعبير كالحصكؿ عمى المعمكمات في  ك(

 أفريقيا.
 د.رئيسة مجمكعة العمؿ بشأف تنفيذ إرشادات ركبيف ايبلن ز(
رئيسة مجمكعة العمؿ بشأف أكضاع السكاف األصمييف/المجتمعات  ح(

 المحمية في أفريقيا.
رئيسة مجمكعة العمؿ بشأف الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  ط(

 في أفريقيا.
 األفريقية. المجنةمجمكعة العمؿ بشأف قاضيا محددة تتعمؽ بعمؿ  م(
 ـ.مجمكعة العمؿ بشأف عقكبة اإلعدا ؾ(
 نقطة االتصاؿ بشأف حقكؽ األشخاص المسنيف. ؿ(

 
 )جمسة خاصة(األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب  لمجنةمسكدة النظاـ الداخمي  :8البند 
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 )جمسة خاصة( دراسة كاعتماد: :9البند 
 التكصيات كالقرارات. ( أ

 المبلحظات الختامية حكؿ التقارير الدكرية لكؿ مف: ( ب

i. الجزائر 

ii. تكنس 

 
 )جمسة خاصة(دراسة البالغات:  : 13البند 

 
 المبلحظات الختامية حكؿ التقارير الدكرية لكؿ مف: )جمسة خاصة( :  دراسة كاعتماد11البند 

 
 تنزانيا  أ( 

 السكداف ب( 
 جميكرية الككنغك الديمقراطية ج( 

 
 )جمسة خاصة( مسكدة تقرير بشأف: :  دراسة كاعتماد18البند 

 
 صر.البعثة التعزيزية إلى م أ( 

 تقرير عف الزيارة البحثية كالمعمكماتية إلى أكغندا. ب(
 تقرير عف الزيارة البحثية كالمعمكماتية إلى جميكرية أفريقيا الكسطى. ج(

 
 )جمسة خاصة(:  10البند 

 
 كيتضمف الشئكف اإلدارية كالمالية. السكرتاريةتقرير  أ( 
 األفريقي.  االتحادالمشاكرات مع مسئكلي مفكضية  ب( 

 
 )جمسة خاصة( :  اعتماد :14البند 

 
 تقرير الدكرة العادية الثانية كاألربعيف. أ( 
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 تقرير الدكرة العادية الثالثة كاألربعيف. ب( 
 

 )جمسة خاصة( :  اعتماد :15البند 
 

 تقرير األنشطة الثالث كالعشريف. أ( 
 البياف الختامي لمدكرة العادية الثالثة كاألربعيف. ب( 

 
)جمسة  األفريقية لمجنةاريخ كمكاف انعقاد الدكرة العادية الرابعة كاألربعيف :  ت16البند 

 خاصة(.
 

 )جمسة خاصة(. :  أم مكضكعات أخرل17البند 
 

 )جمسة عامة(.:  قراءة البياف الختامي كالحفؿ الختامي 18البند 
 

 )جمسة عامة(. :  مؤتمر صحفي19البند 
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 8الممحؽ رقـ 
 

 غات المقررة مف حيث المكضكعقرارات بشاف البال
 األفريقية المجنةلمعرض عمى  
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 معيد حقكؽ اإلنساف كالتنمية في أفريقيا / جميكرية أنجكال 898/8334البالغ رقـ 
 

 المقرر:
 الدكرة السادسة كالثالثيف: المفكضة انجيال ميمك 
 الدكرة السابعة كالثالثيف: المفكضة انجيال ميمك 
 ثيف: المفكضة انجيال ميمكالدكرة الثامنة كالثال  
 الدكرة التاسعة كالثالثيف: المفكضة انجيال ميمك 
 الدكرة األربعكف: المفكضة انجيال ميمك 

 الدكرة الكاحدة كاألربعكف: المفكضة انجيال ميمك
 الدكرة الثانية كاألربعكف: المفكضة انجيال ميمك
 الدكرة الثالثة كاألربعكف: المفكضة انجيال ميمك

 
 كقائع:ممخص ال

 
( نيابة عف IHDRAالشككل مقدمة مف معيد حقكؽ اإلنساف كالتنمية في أفريقيا ) .1

السيد/ اسماعيبل ككناتيو كثبلثة عشر آخريف مف جامبيا تـ ترحيميـ مف انجكال في 
 .2004مارس كابريؿ كمايك 

 
تزعـ الشككل تعرض أكلئؾ الجامبييف لبلعتقاؿ كالترحيؿ بدكف سبب ظاىر كانتياؾ  .2

 اإلنساف كالشعكب كأفادكا أنيـ كانكا يقيمكف كيعممكف في انجكال بطريقة قانكنية. حقكؽ

 
تيدؼ إلى طرد  Operacao Brilhanteكتزعـ أف حككمة انجكال تنفذ حممة تسمى  .3

األجانب مف انجكال. تـ ترحيؿ الكثير مف األجانب مف مناطؽ كثيرة كخاصة تمؾ 
ىـ مف مكاطني جامبيا أنو تـ القبض عمييـ القريبة مف مناجـ الماس. ادعى الشاككف ك 

تعسفيا كحجزىـ ثـ ترحيميـ بعد ذلؾ مف انجكال دكف أم حماية قانكنية. كيقدر عدد 
 أجنبيا. 126 247األجانب الذيف  تـ ترحيميـ مف أنجكال بػ  
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زعمت الشككل أيضا أف المبعديف تعرضكا لمعاممة سيئة بسبب جنسيتيـ كأصميـ، كأف  .4
نجكلية صادرت كثائقيـ الرسمية كتشمؿ جكازات السفر كتأشيرات الدخكؿ السمطات األ

كتصاريح اإلقامة كتصاريح العمؿ. كفي بعض الحاالت كانت تطمب منيـ مبالغ مالية 
 كمف لـ يتمكف مف دفع ىذه المبالغ كاف يتعرض لمضرب الشديد.

 
في مختمؼ كيدعي الشاككف كذلؾ أف المبعديف كانكا يحتجزكف في مراكز اعتقاؿ  .5

المناطؽ االنجكلية مثؿ كافكنفك ك كيسانجيمي ك ساكريمك ك لكاندا في ظركؼ ال تصمح 
لمعيشة اآلدمييف. كيدعكف أف معسكرات االعتقاؿ كانت تستخدـ في األصؿ حظائر 
لمحيكانات كأنيا كانت تحتكم عمى بقايا مخمفات حيكانية. كاف المعتقمكف يعيشكف في 

د رعاية طبية، كقمة الطعاـ، كسكء الظركؼ الصحية ظركؼ سيئة منيا عدـ كجك 
 500دلك مف الماء في الحماـ لعدد  2العامة. عمى سبيؿ المثاؿ كاف ىناؾ عدد 

 شخص، كلـ يكف الحماـ منفصبل عف أماكف النـك كاألكؿ.

 
كما زعمت الشككل أف القكات المسمحة األنجكلية داىمت القرل التي كاف الضحايا  .6

يا ألقت القبض عمييـ كىـ في منازليـ  أك في الشكارع عند نقاط يسكنكف فييا كأن
التفتيش، كأنو لـ تكف ىناؾ أكامر إحضار كلـ تقدـ ليـ أية أسباب لبلعتقاؿ. كعبلكة 

 عمى ذلؾ لـ تتح لمضحايا فرصة المجكء إلى القضاء لمدفاع ضد أسباب االعتقاؿ.

 
و لـ يسمح ليـ بأخذ كزعمت الشككل أيضا أف ممتمكات الضحايا صكدرت كأن .7

ممتمكاتيـ أثناء ترحيميـ، كأنيـ ترككا بعض األشياء التي صكدرت منيـ كتشمؿ أجيزة 
 تميفزيكف كأذية كساعات يد كمبلبس كمكلدات كيرباء كأثاث كنقكد.

 
كطبقا لمشاكي، فإنو عمى الرغـ مف كجكد تصاريح عمؿ لدل الضحايا كأف لدييـ  .8

ة التعديف م انجكال إال أنيـ اعتقمكا لمجرد االفتراض الكثائؽ الخاصة بالعمؿ في أنشط
 بأنو ال يجكز لؤلجانب العمؿ في أنشطة التعديف في ىذه الدكلة.

 
 الشككل

 



 

84 

 

 12( )أ( ك 1) 7ك  6ك  5ك  3ك  2ك  1تزعـ الشككل أنو تـ انتياؾ المكاد أرقاـ  .9
  مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 15ك  14( ك 5( )4)

 
 اإلجراء

 

 6األفريقية بتاريخ  المجنة سكرتاريةكتسممتيا  2004أكتكبر  4الشككل مؤرخة بتاريخ   .10
 .2004أكتكبر 

 

 7نكفمبر إلى  2في دكرتيا العادية السادسة كالثبلثيف المنعقدة في داكار، السنغاؿ مف   .11
 األفريقية الشككل كقررت حجزىا. المجنةدرست  2004ديسمبر 

 
لى الدكلة المدعى عمييا  السكرتاريةكتبت  2004ديسمبر  23في   .12 إلى المدعي كا 

كأبمغتيما بقرارىا ىذا كطمبت منيما تقديـ طمباتيـ كتابة بشأف مقبكلية الشككل قبؿ 
 العادية السابعة كالثبلثيف. المجنةانعقاد دكرة 

 
 .2005ابريؿ  4فبراير ك  2تـ إرساؿ مذكرات مماثمة إلى الطرفيف بتاريخ   .13

 
طمبا مكتكبا بشأف مقبكلية الشككل كتـ تقديمو  2005ابريؿ  14في  سكرتاريةالتمقت   .14

 .2005ابريؿ  23إلى الدكلة المدعى عمييا بتاريخ 

 
ابريؿ  27العادية السابعة كالثبلثيف المنعقدة في بانجكؿ، جامبيا مف  المجنةفي دكرة   .15

 المجنةية إلى دكرة ىذا الببلغ كأرجأت قرار المقبكل المجنةدرست  2005مايك  11إلى 
 العادية الثامنة كالثبلثيف.

 
إلى الطرفيف كأبمغتيما ىذا القرار كطمبت مف  السكرتاريةكتبت  2005مايك  12في   .16

العادية الثامنة  المجنةالدكلة المدعى عمييا تقديـ طمباتيا كتابة قبؿ مكعد انعقاد دكرة 
 كالثبلثيف.

 
 كرة إلى الدكلة المدعى عمييا.مذ السكرتاريةأرسمت  2005سبتمبر  12في   .17
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نكفمبر  21العادية الثامنة كالثبلثيف المنعقدة في بانجكؿ، جامبيا مف  المجنةفي دكرة   .18

األفريقية الببلغ كأرجأت قرار مقبكليتو إلى دكرتيا  المجنةدرست  2005ديسمبر  5إلى 
قت لتقديـ العادية التاسعة كالثبلثيف إلعطاء الدكلة المدعى عمييا مزيدا مف الك 

 مستنداتيا.

 
 إلى المدعي تبمغو بيذا القرار.  السكرتاريةكتبت  2006يناير  30في   .19

 
 DHLبالبريد اإلليكتركني ثـ بالبريد السريع  السكرتاريةأرسمت  2006فبراير  5في   .20

 إشعارا إلى الدكلة المدعى عمييا كطمبت منيا تقديـ طمباتيا كتابة بخصكص المقبكلية.

 
األفريقية ىذا الببلغ كأعمنت  المجنةالعادية التاسعة كالثبلثيف درست في دكرتيا   .21

 مقبكليتو.

 
األفريقي الطرفيف بيذا القرار كطمبت منيما تقديـ الرد عمى  االتحاد سكرتاريةأبمغت   .22

مكضكع الدعكل قبؿ مكعد انعقاد الدكرة العادية األربعيف. ككذلؾ تـ تزكيد كفكد الدكلة 
 مف ىذا القرار أثناء انعقاد الدكرة العادية التاسعة كالثبلثيف.المدعى عمييا بنسخ 

 
األفريقية رد المدعي عف مكضكع  المجنة سكرتاريةتمقت  2006أغسطس  21في   .23

 الدعكل كأرسمتو إلى الدكلة المدعى عمييا.

 
األفريقية النظر في مكضكع الببلغ لحيف  المجنةفي دكرتيا العادية األربعيف أرجأت   .24

 الدكلة المدعى عمييا عمى نفس المكضكع. تمقي رد

 
تـ تزكيد كفد الدكلة المدعى عمييا أثناء الدكرة بنسخة مف رد المدعي عمى مكضكع   .25

 الدعكل.
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 لمجنةبناء عمى طمب الكفد األنجكلي الذم حضر اجتماع العصؼ الذىني الثاني   .26
 المجنة ريةسكرتااألفريقية في ماسيرك، ليسكثك في ابريؿ مف نفس السنة، قامت 

األفريقية بإرساؿ نسخة بالبريد اإلليكتركني مف رد المدعي المكتكب إلى سفارة الدكلة 
 .2007المدعى عمييا في أديس أبابا، إثيكبيا في مايك 

 
األفريقية النظر في المكضكع إلى  المجنةفي دكرتيا العادية الكاحدة كاألربعيف أرجأت   .27

 دكرتيا العادية الحادية كاألربعيف.

 
 األفريقية الطرفيف بيذا القرار. المجنةأبمغت  2007يكليك  8في   .28

 
األفريقية مف الدكلة المدعى عمييا أف  المجنة سكرتاريةطمبت  2007سبتمبر  11في   .29

األفريقية ردكدىا ك/أك مبلحظاتيا عمى مكضكع الدعكل في أقرب  المجنةتقدـ إلى 
 فرصة.

 
 مكتكب بشأف مكضكع الدعكل في حينو.لـ تقدـ الدكلة المدعى عمييا ردىا ال  .30

 
الببلغ كقررت تأجيمو إلى الدكرة  المجنةفي الدكرة العادية الثانية كاألربعيف درست   .31

 الثالثة كاألربعيف نظرا لضيؽ الكقت.

 
كخطاب في نفس  2007ديسمبر  19تـ إببلغ الطرفيف بمكجب مذكرة شفيية بتاريخ   .32

 .المجنةالتاريخ بقرار 

 
 القانكف

 بكليةالمق
 

قدـ المدعي رده المكتكب بخصكص مكضكع الدعكل. إال أف الدكلة المدعى عمييا   .33
 أخفقت في الرد عمى جميع اإلخطارات المكجية إلييا في سياؽ ىذا الببلغ.
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أماـ إخفاؽ الدكلة في التعبير عف نفسيا في الشككل المقدمة ضدىا لـ يكف لدل   .34
في النظر في الببلغ كفؽ النظاـ الداخمي. األفريقية خيار غير المضي قدما  المجنة

مركز عمؿ الحقكؽ السياسية كاالجتماعية،  – 155/1996كفيما يتعمؽ بالببلغ رقـ 
كالبالغ رقـ  االتحادكمركز الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية / جميكرية نيجيريا 

ؽ المركز األفريقي لرابطة حقكؽ اإلنساف، كالممتقى األفريقي لحقك – 159/1996
اإلنساف، كالمنظمة الكطنية لحقكؽ اإلنساف في السنغاؿ، كالمؤسسة المالية لحقكؽ 

األفريقية أف تمضي قدما في النظر في ىذيف  المجنةقررت  اإلنساف /جميكرية أنجكال
الببلغيف عمى أساس األكراؽ المقدمة مف المدعيف كالمعمكمات المكجكدة تحت تصرفيا 

 د.حتى كلك أخفقت الدكلة في الر 

 
فيما يتعمؽ بطمب المقبكلية، يزعـ المدعي أف حككمة أنجكال بدأت حممة تسمى   .35

Operacao Brilhante  ُكصفت بأنيا عممية منظمة لتحديد األجانب العامميف
كالقاطنيف في مناطؽ مناجـ الماس في انجكال كطردىـ منيا مما أدل إلى احتجاز 

لكؼ مف غير الكطنييف تـ ترحيميـ مف الضحايا كترحيميـ. كأكد المدعي أف عشرات األ
أنجكال كمنيـ السيد/ اسماعيبل ككناتيو كثبلثة عشر آخريف مف الجامبييف الذيف قدـ ىذه 
الشككل نيابة عنيـ. أدل القبض الفكرم عمييـ كعدـ إعطائيـ إشعارا مسبقا إلى فقداف 

نجكلية بمصادرة ممتمكاتيـ بصكرة تمقائية، كأثناء عممية االعتقاؿ قامت السمطات األ
تبلؼ كثائؽ اليكية الخاصة بالمدعيف كمنيا جكازات سفرىـ الجامبية كتأشيرات  كا 
الدخكؿ كتصاريح اإلقامة كتصاريح العمؿ التي تدؿ صراحة عمى أنيـ مصرح ليـ 
بالعمؿ كاإلقامة في انجكال. كاف مف الحتمي أف يترككا كراءىـ ممتمكاتيـ المادية حيث 

بيا كما صادرت السمطات األنجكلية مبالغ مالية كبيرة مف األجانب. تعذر نقميا إلى جام
كيزعـ المدعكف أنو تـ احتجاز الضحايا في مراكز داخؿ أنجكال في ظركؼ أقؿ مف 
الحد األدنى مف المعايير المقبكلة مف حقكؽ اإلنساف. كخبلؿ عمميات االعتقاؿ كحتى 

 كلية لحقكؽ اإلنساف.الترحيؿ تـ انتياؾ مبادئ القكانيف كاألعراؼ الد

 
كيزعـ المدعكف أيضا أف المرحميف لـ تتح ليـ أم فرصة لمناقشة أك تفنيد عدـ قانكنية   .36

كعدـ شرعية االحتجاز كالطرد التي قامت بيا الحككمة األنجكلية كعدـ السماح بعرضيا 
عمى المحكمة، كلـ تتح ليـ أم فرصة لمدفاع القانكني في أم مرحمة قبؿ ترحيميـ ، 



 

88 

 

نو لـ تكف ىناؾ أية معالجة كطنية متاحة أماـ أكلئؾ الجامبييف قبؿ ترحيميـ. ككذلؾ كأ
يزعمكف أنو أصبح مف المستحيؿ بالنسبة ليـ اآلف الحصكؿ عمى أية عبلجات كطنية 

 ألنيـ صاركا خارج األراضي األنجكلية.

 
عمى عدـ األفريقية أنو ال تكجد أية مؤشرات في طمبات المدعيف تدؿ  المجنةتبلحظ   .37

 المجنة( مف الميثاؽ األفريقي قامت 5) 56مقبكلية الببلغ الراىف. كبناء عمى المادة 
األفريقية بدراسة ادعاءات المدعي بشأف المكضكع المذككر في الفقرة السابقة. تنص 

مرسمة بعد استنفاد جميع ( عمى أف الببلغات تتـ دراستيا فقط إذا كانت " 5) 56المادة 
نية إف كجدت ما لـ يكف مف الكاضح أف ىذا اإلجراء يتـ تطكيؿ أجمو العبلجات الكط

 ".دكف داع

 
مف القكاعد الراسخة في القانكف الدكلي المتعارؼ عميو أنو قؿ البدء في إجراءات دكلية   .38

ضد دكلة ما، يجب محاكلة تطبيؽ جميع العبلجات المحمية، كىذا ما يعرؼ أيضا 
، كىك أحد مبادئ القانكف الدكلي  لحؿ المشاكؿ بقاعدة استنفاد العبلجات الكطنية

 الداخمية في الدكؿ حسب إجراءاتيا الدستكرية قبؿ إعماؿ اآلليات الدكلية المقبكلة.

 
األفريقية في  المجنةإال أف ىذا الشرط ليس شرطا صارما ال بد مف تحققو. تبلحظ   .39

المرحميف حيث تـ الببلغ الراىف أنو لـ تكف ىناؾ أية عبلجات محمية متاحة أماـ 
تطكيقيـ كحجزىـ كترحيميـ بطريقة لـ تمكنيـ مف جمع ممتمكاتيـ الشخصية أك تركيا 
مع أصدقاء أك أقارب ليـ  ليحتفظكا بيا في أماف، ناىيؾ عف القدرة عمى مخاطبة 

 السمطات المعنية لمتصدم لطريقة االعتقاؿ كما ترتب عميو مف طرد.

 
الممتقى األفريقي لمدفاع عف حقكؽ  – 71/1998رقـ مرة أخرل، فيما يتعمؽ بالبالغ   .40

أف عمميات الطرد الجماعي كخاصة بعد  المجنة، رأت اإلنساف / جميكرية زامبيا
عمميات االعتقاؿ كالحجز الذم يمييا ُتضيع عمى الضحايا فرصة إثبات ىذه األعماؿ 

عمى أف  بصفة قانكنية أماـ المحاكـ. كال تكجد مؤشرات في القضية الراىنة تدؿ
المرحميف كانت لدييـ فرصة لبلتصاؿ بعائبلتيـ أك بالمحاميف ، كبالتالي لـ يكف مف 

 الممكف تطبيؽ شرط استنفاد العبلجات المحمية.
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ال يكجد خبلؼ عمى أف المدعيف ليسكا اآلف في األراضي األنجكلية حيث كقعت تمؾ   .41

تعكيض كألغراض التعكيض. األعماؿ، كأنيـ غير قادريف عمى الرجكع إلييا بحثا عف ال
منظمة الحريات  – 87/1990بشأف الببلغات أرقاـ  المجنةكىذا، بناء عمى قرارات 

منظمة الحريات المدنية )فيما  - 13/1990ية ك االتحادالمدنية / جميكرية نيجيريا 
 – 815/1998ية ك االتحاديتعمؽ بنقابة المحاميف النيجيرية( / جميكرية نيجيريا 

، يمثؿ استنفادا بناءا لمعبلجات المحمية يةاالتحادكلية / جميكرية نيجيريا الحقكؽ الد
األفريقية كبذلؾ يعفي المدعي مف ىذا الشرط المعيف. كفي  المجنةحسب فمسفة تشريع 

الدكلي  االتحاداألفريقي لرابطة حقكؽ اإلنساف، ك  االتحاد – 159/96رقـ  الببلغ
يقي لحقكؽ اإلنساف، كالمنظمة الكطنية لركابط حقكؽ اإلنساف، كالممتقى األفر 

 لحقكؽ اإلنساف في السنغاؿ، كالمؤسسة المالية لحقكؽ اإلنساف /جميكرية أنجكال
األفريقية إلى قرار مماثؿ عمى أساس أنو ليس مف الممكف مطالبة  المجنةتكصمت 

 المدعيف بالعكدة إلى أنجكال بغية الحصكؿ عمى تعكيض عف طريؽ المحاكـ الكطنية.

 
 ىذا الببلغ. قبكؿاألفريقية  المجنةكبناء عمى ما سبؽ، تعمف   .42

 
 قرار بشأف المكضكعية

 
 1األفريقية اعتبار الدكلة المدعي عمييا منتيكة لممكاد أرقاـ  المجنةالمدعي يطمب مف   .43

مف الميثاؽ  15ك  14( ك 5) 12( ك 4) 12( )أ( ك 1) 7ك  6ك  5ك  3ك  2ك 
تقاؿ كاالحتجاز المنظمة كمف ثـ الترحيؿ أللكؼ األجانب األفريقي نتيجة لعمميات االع
 عمى األقؿ مف مكاطني جامبيا. 205مف األراضي األنجكلية كمنيـ 

 

األفريقية ستنظر في ادعاءات المدعي بمكجب كؿ نص مف نصكص الميثاؽ  المجنة  .44
 األفريقي التي ُيدعى أف الدكلة المدعى عمييا قد انتيكتيا.

 
 (8) 0لمادة االدعاء بانتياؾ ا
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يزعـ المدعي أف عمميات االعتقاؿ كاالحتجاز كالطرد الجماعي لمجامبييف مف أنجكال   .45
 3تنتيؾ الحؽ في الحماية المتساكية بالقانكف. الحماية المتساكية بالقانكف كفقا لممادة 

( تتعمؽ بحؽ جميع األشخاص بالحصكؿ عمى نفس الفرصة إلعماؿ القانكف 2)
ـ كالحصكؿ عمى معاممة متساكية أماـ القانكف كالمحاكـ سكاء في كالكصكؿ إلى المحاك

اإلجراءات أك في لب القانكف. كىذا شبيو بالحؽ في التطبيؽ العادم لمقانكف في 
 المحاكـ، لكنو ينطبؽ بصفة خاصة عمى المعاممة المتساكية كعنصر أساسي لمعدالة.

 

تستميـ مف قضية شييرة ىي  جنةالممف الميثاؽ فإف ىذه  60فيما يتعمؽ بالمادة رقـ   .46
كفييا يرل إيرؿ كاريف رئيس المحكمة  6قضية براكف ضد مجمس التعميـ في تكبيكا

حؽ العميا في الكاليات المتحدة األمريكية أف الحماية المتساكية بالقانكف تشير إلى "
ف كالمحاكـ كفي المعاممة المتساكية في القانك في الكصكؿ إلى القانكف  جميع األشخاص

كفي المحاكـ سكاء في اإلجراءات أك في لب القانكف. كىذا شبيو بالحؽ في التطبيؽ 
العادم لمقانكف في المحاكـ، لكنو ينطبؽ بصفة خاصة عمى المعاممة المتساكية 

7كعنصر أساسي لمعدالة ".
 

 
( مف الميثاؽ ال بد أف 2) 3كلذلؾ فإنو لكي يقيـ المدعي دعكل ناجحة بمكجب المادة   .47

أف الدكلة المدعى عمييا لـ تعط الضحايا نفس المعاممة التي تعطييا لآلخريف، أك تبيف 
 أف الدكلة المدعى عمييا قدمت معاممة أفضؿ آلخريف في نفس مكقؼ الضحايا.

 
الدليؿ المقدـ مف المدعي كمف رأييا أنو  المجنةبالنسبة لمببلغ الراىف، درست   .48

لببلغ الراىف عمى معاممة تختمؼ عف )المدعي( لـ يبيف مدل حصكؿ الضحايا في ا
معاممة مكاطني دكؿ أخرل تـ اعتقاليـ كاحتجازىـ تحت نفس الظركؼ. كىكذا فإف 

 ( مف الميثاؽ األفريقي.2) 3ال ترل أف الدكلة المدعى عمييا انتيكت المادة  المجنة

 
 5 االدعاء بانتياؾ المادة

 

                                                 
6
 (.1954) 483اٌىالَاخ اٌّرحذج  347  
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فرد الحؽ في احتراـ كرامتو مف الميثاؽ األفريقي عمى أف " لكؿ  5تنص المادة   .49
القانكنية كحظر كافة أشكاؿ استغبللو كامتيانو كاستعباده خاصة  كاالعتراؼ بشخصيتو
بكافة أنكاعو كالعقكبات كالمعاممة الكحشية أك البل إنسانية أك  االسترقاؽ كالتعذيب

 "  .المذلة

 

ال إنسانية  يزعـ المدعي أف ظركؼ اعتقاليـ كاحتجازىـ في مراكز االحتجاز كانت  .50
ألنيـ كانكا مكدسيف في ظركؼ غير صحية. كطبقا لممدعي، فإف مركز االحتجاز في 
كيسانجيمي كاف يستخدـ حظيرة لمحيكانات قبؿ أف يتحكؿ إلى مركز احتجاز يضـ 

شخصا كأف اإلجراءات التي اتخذت إليكاء المحتجزيف كانت قميمة كخاصة  300حكالي 
لحيكانية. كما يزعـ المدعي أف الجامبييف منذ اعتقاليـ فيما يتعمؽ بإزالة المخمفات ا

 المجنةكاحتجازىـ حتى طردىـ لـ يتـ إببلغيـ بأسباب االعتقاؿ كمدتو، كىذا ما اعتبرتو 
8بحد ذاتو "صدمة عقمية".

 

 
كفيما يتعمؽ كذلؾ بإخفاؽ الدكلة المدعى عمييا يزعـ المدعي أف الحراس كثيرا ما   .51

كيغتصبكف ما لدييـ مف ماؿ، كأف الطعاـ لـ يكف يقدـ بصفة  كانكا يضربكف الجامبييف
منتظمة، كأف الرعاية الطبية لـ تكف متاحة عمى الفكر رغـ الطمبات المتكررة. تـ نقؿ 
الشاكيف بيـ مراكز االحتجاز في طائرات شحف كشاحنات مزدحمة. ككانت مراكز 

. كفي مركز االحتجاز في االحتجاز في ساكريمك معرضة لمجك لمدة خمسة أياـ متتالية
شخص محتجز، ككانت  500كافكنفك كانت الحمامات عبارة عف دلكيف ألكثر مف 

 لمجنةمكجكدة في نفس الغرفة التي كانكا ُيجبركف عمى األكؿ كالنكـ فييا. ىذا بالنسبة 
مف الميثاؽ األفريقي ألف مثؿ ىذه المعاممة ال يمكف  5األفريقية انتياؾ كاضح لممادة 

 صؼ إال بأنيا ال إنسانية كمذلة.أف تك 

 
 يةاالتحادأجندة حقكؽ اإلعالـ ضد جميكرية نيجيريا  – 884/1998البالغ رقـ في   .52

أف عبارة "العقكبة أك المعاممة القاسية أك المذلة" يمكف أف "تفسر بحيث  المجنةرأت 
إلى أم إشارة  9تمتد إلى أكسع حماية ممكنة ضد اإلساءة سكاء أكانت جسمية أـ عقمية"

تصرؼ يتراكح بيف منع الشخص مف االتصاؿ مع أسرتو، كمنعو مف إببلغ أسرتو 
                                                 

8
 .27، هىسٌ اٌمأىٍٔ ضذ ُٔجُشَا، اٌفمشج 225/1998أظش لشاس اٌٍجٕح تشأْ اٌثالؽ سلُ   

9
 .71ٕذج حمىق اإلػالَ ضذ ُٔجُشَا، اٌفمشج أج 224/1998اٌثالؽ سلُ   
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كأشكاؿ التعذيب  11إلى حاالت االزدحاـ الشديد كالضرب في السجكف 10بمكاف اعتقالو
البدني األخرل مثؿ الحرماف مف الضكء كعدـ كفاية الطعاـ كنقص الحصكؿ عمى 

األفريقية مكقفيا في ىكرم القانكني ضد  مجنةالكما كررت  12الرعاية الطبية أك الدكاء.
مف  5نيجيريا حيث رأت أف "المعاممة التي كجدتيا الضحية" مثمت مخالفة لممادة 

الميثاؽ األفريقي كلمحد األدنى مف معايير معاممة السجناء التي حددتيا األمـ 
13المتحدة.

 

 
 المجنةىكذا فإف ال يكجد شيء مف الدكلة المدعى عمييا ينقض ىذه االدعاءات، ك   .53

 مف الميثاؽ األفريقي. 5األفريقية ترل أف أنجكال انتيكت المادة 

 
 6 االدعاء بانتياؾ المادة

 
مف الميثاؽ األفريقي ال تجيز القبض عمى أم شخص أك احتجازه تعسفيا.  6المادة   .54

 المجنةكفي قرارىا بشاف حؽ الرجكع في اإلجراءات كالحؽ في محاكمة عادلة ذكرت 
يقية أف "األشخاص الذيف يتـ القبض عمييـ يجب إخبارىـ كقت القبض عمييـ بمغة األفر 

ببلغيـ عمى الفكر بالتيـ المكجية إلييـ". كعبلكة  14يفيمكنيا بأسباب القبض عمييـ كا 
عمى ذلؾ، فإف تحريـ االحتجاز التعسفي يشمؿ تحريـ االحتجاز إلى أجؿ غير 

 .16صؿ العرقي كحده"كاالعتقاؿ كاالحتجاز "عمى أساس األ 15مسمى

 

                                                 
10

ٌجٕح اٌؼفى اٌذوٌُح، وٌجٕح اٌّحآُِ  – 89/1993و  52/1991و  50/1991و  48/1990أظش لشاس اٌٍجٕح تشأْ اٌثالؿاخ أسلاَ   

 .54ٌحمىق اإلٔغاْ، وساتطح أػضاء اٌّؤذّش األعمفٍ ٌششق أفشَمُا ضذ اٌغىداْ، اٌفمشج 
11

ِٕظّح اٌؼفى اٌذوٌُح ضذ ِالوٌ،  – 64/92وشَشٕا اذشىثاْ ضذ ِالوٌ وسلُ  – 78/1992شأْ اٌثالؽ سلُ أظش لشاس اٌٍجٕح ت  

 .7اٌفمشج 
12

ػًٍ اٌّغرىي  –. أظش أَضا 27ِٕظّح اٌحشَاخ اٌّذُٔح ضذ ُٔجُشَا، اٌفمشج  – 151/1996أظش لشاس اٌٍجٕح تشأْ اٌثالؽ سلُ   

وٍٍُ ضذ جاِاَىا حُث سأخ أْ احرشاَ وشاِح  – 253/1987اإلٔغاْ فٍ اٌثالؽ سلُ  آساء ٌجٕح األُِ اٌّرحذج ٌحمىق –اٌذوٌٍ 

اإلٔغاْ َرطٍة ذىفُش اٌشػاَح اٌطثُح واٌطؼاَ واٌّشافك اٌصحُح اٌؼاِح اٌىافُح أثٕاء االحرجاص. وفٍ تالؽ وإٌُجا ضذ صاِثُا رهثد 

سأخ أْ حشِاْ  اٌّذػٍ ِٓ اٌحصىي ػًٍ اٌطؼاَ واٌّغاػذج اٌطثُح ٌجٕح حمىق اإلٔغاْ اٌراتؼح ٌألُِ اٌّرحذج إًٌ أتؼذ ِٓ رٌه حُث 

 أثٕاء احرجاصٖ َجؼً االحرجاص ِهُٕا ٌىشاِح اإلٔغاْ.
13

األدًٔ ِٓ ِؼاَُش ِؼاٍِح حُث سأخ اٌٍجٕح أْ ِخاٌفح اٌحذ  24جىْ د. أووى ضذ وُُٕا، اٌفمشج  – 232/1999أظش اٌثالؽ سلُ   

ِٓ  5ٌحّاَح جُّغ األشخاص ذحد أٌ شىً ِٓ أشىاي االحرجاص أو اٌغجٓ ذّثً أرهاوا ٌٍّادج  ذجاٌغجٕاء اٌرٍ حذدذها األُِ اٌّرح

 اٌُّثاق.
14

 .43أظش أجٕذج حمىق اإلػالَ ضذ ُٔجُشَا، اٌفمشج   
15

و  25/89، أظش ِجّىػح اٌّغاػذج اٌمأىُٔح اٌحشج ، ٌجٕح اٌّحآُِ ٌحمىق اإلٔغاْ، واالذحاد األفشَمٍ ٌحمىق اإلٔغاْ ضذ صائُش  

 .42، اٌفمشج 100/93و  56/91و  47/90
16

أظش إٌّظّح اٌذوٌُح ضذ اٌرؼزَة واٌجّؼُح اٌذوٌُح ٌٍمضاج اٌذَّمشاطُُٓ، واٌٍجٕح اٌذوٌُح ٌٍّحآُِ، واالذحاد األفشَمٍ ٌحمىق   

 .29، اٌفمشج 99/93و  49/91و  46/91و  27/89اإلٔغاْ ضذ سوأذا، 
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ال يكجد شيء مف الدكلة المدعى عمييا في القضية الراىنة يشير إلى أف طريقة القبض  .55
عمى الضحايا كما ترتب عمييا مف طرد لـ تكف تعسفية عمى عكس زعـ المدعي. 
كعمى حد قكؿ المدعي لـ شاىد أم مف الضحايا أمر القبض عميو أك أم كثيقة أخرل 

 المجنةية إليو كالتي تـ إلقاء القبض عميو بسببيا. كىكذا فإف تتعمؽ بالتيـ المكج
 مف الميثاؽ األفريقي. 6األفريقية ترل أف الدكلة المدعى عمييا انتيكت المادة  

 
 ( )أ(1) 7االدعاء بانتياؾ المادة 

 
)أ( مف الميثاؽ األفريقي عمى أف "حؽ التقاضي مكفكؿ لمجميع  7تنص المادة    .56

المختصة بالنظر في عمؿ يشكؿ خرقا  مجكء إلى المحاكـ الكطنيةكيشمؿ الحؽ في ال
االتفاقيات كالقكانيف كالمكائح كالعرؼ  لمحقكؽ األساسية المعترؼ لو بيا، كالتي تتضمنيا

 السائد".

 

يزعـ المدعي أنو قبؿ طرد المدعيف تـ احتجازىـ في عدة مراكز احتجاز أنجكلية   .57
ي، كأف احتجازىـ كاف تعسفيا ألنيـ لـ يسمعكا تشمؿ كافكنفك ك ساكريمك ك كيسانجيم

عف أم قانكف يمنع إقامتيـ كعمميـ في انجكال قبؿ القبض عمييـ، كأنيـ لـ يحصمكا 
عمى أم شرح أثناء احتجازىـ ألسباب االحتجاز كلـ تكف لدييـ فرصة لمتحدث مع 

 محاميف أك المثكؿ أماـ المحكمة.

 
ت مف المستحيؿ عمى المدعيف الكصكؿ يزعـ المدعي أف ظركؼ ىذه القضية جعم  .58

إلى المحاكـ األنجكلية لمتصدم لمقبض عمييـ كاحتجازىـ كترحيميـ. الطريقة المفاجئة 
التي تمت بيا عممية القبض عمييـ كاحتجازىـ كترحيميـ حرمتيـ مف فرصة طمب محاـ 
يرفع قضيتيـ إلى المحكمة لمتصدم لمقبض عمييـ كاحتجازىـ كترحيميـ دكف كجو 

األفريقية باف لكؿ فرد الحؽ في أف يحتكـ إلى  المجنةانكني أك تشريعي. كقد حكمت ق
الجيات الكطنية المعنية عند انتياؾ حقكقو / حقكقيا األساسية، كعمى ىذا فإف احتجاز 

 18كعدـ الحصكؿ عمى عبلجات قانكنية ضد ذلؾ 17الشخص بدكف اتياـ أك محاكمة
 اؽ األفريقي.)أ( مف الميث 7يمثؿ انتياكا لممادة 

                                                 
17

 .28، ِششوع اٌحمىق اٌماسَح وِٕظّح اٌحمىق اٌّذُٔح ضذ ُٔجُشَا، اٌفمشج 150/1996وسلُ  143/195أظش اٌثالؽ سلُ   
18

 .45أظش هىسٌ اٌمأىُٔح ضذ ُٔجُشَا، أػًٍ اٌفمشج   
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، حيث لـ يتمكف المرحميف، بالمثؿ، مف رادىك ضد زامبيا – 71/1992في الببلغ رقـ   .59

األفريقية أف ىذا  المجنةاالحتكاـ إلى محاكـ زامبيا لتحدم احتجازىـ أك ترحيميـ، كجدت 
7يمثؿ انتياكا لحقكؽ المرحميف بمكجب المادة 

. كبالمثؿ، في الببلغ رقـ 19
159/1996 – UIDH, FIDH, RADDHO, ONDH  ،المجنةرأت ضد انجكال 

األفريقية أف الدكلة أخفقت في أف تكفر لمضحايا "فرصة تحدم المكضكع أماـ المحاكـ 
المختصة التي يجب أف تحكـ في احتجازىـ، كفي قانكنية كمشركعية قرار طردىـ ككاف 

 )أ( مف الميثاؽ األفريقي". 7ذلؾ انتياكا لممادة 

 
أف الدكلة  –عمى ضكء الكقائع المطركحة أماميا  –األفريقية  المجنةأم كىكذا فإف مف ر  .60

 )أ( مف الميثاؽ األفريقي. 7المدعي عمييا انتيكت المادة 

 
 ( مف الميثاؽ األفريقي بشأف اإلجراءات الكاجبة قبؿ الطرد4) 18انتياؾ المادة 

 
األجنبي الذم  طرد ( مف الميثاؽ األفريقي تنص عمى أنو " ال يجكز4) 12المادة   .61

مطابؽ  دخؿ بصفة قانكنية إلى أراضى دكلة ما طرؼ في ىذا الميثاؽ إال بقرار
 لمقانكف".

 

يزعـ المدعي أف الضحايا في الببلغ الراىف خضعكا لبلعتقاؿ كاالحتجاز التعسفي  .62
كبالتالي لمترحيؿ، كأنيـ لـ تكف لدييـ الفرصة التخاذ اإلجراءات القانكنية الكاجبة قبؿ 

مف أنجكال. قبؿ طرد المدعيف مف أنجكال لـ يمثمكا أماـ محكمة لممحاكمة في أم  طردىـ
اتياـ مكجو إلييـ بشأف أنشطتيـ أك إقامتيـ في أنجكال كبدكف أم قرار أك أمر صادر 
طبقا لمقكانيف السارية، بؿ يزعـ المدعكف أف الضحايا كانكا يقيمكف في أراضي الدكلة 

كأنو عندما قدمكا كثائقيـ القانكنية إلى السمطات تمت  المدعى عمييا بصكرة قانكنية
األفريقية ما ينفي ذلؾ مف الدكلة المدعى عمييا  المجنةمصادرتيا أك إتبلفيا. كلـ تجد 

 لتحدم ىذه االدعاءات.

 

                                                 
19

 .30اٌٍّرمً األفشَمٍ ٌٍذفاع ػٓ حمىق اإلٔغاْ ضذ صاِثُا، اٌفمشج  – 71/1992أظش اٌثالؽ سلُ   
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ضد انجكال،  UIDH, FIDH, RADDHO, ONDH – 159/1996في الببلغ رقـ . 62
كؿ األفريقية قد تطرد غير الكطنييف مف أراضييا األفريقية أنو رغـ أف الد المجنةذكرت 

إال أف اإلجراء الذم يتـ اتخاذه يجب أال يحكؿ دكف التمتع بحقكؽ اإلنساف، كأنو بينما 
ال يمنع الميثاؽ حؽ الدكلة في ترحيؿ غير الكطنييف فإنو يطمب أف تككف عمميات 

20الترحيؿ متسقة مع اإلجراءات القانكنية الكاجبة.
 

 
ط اإلجراءات القانكنية الكاجبة في الميثاؽ األفريقي المشار إليو أعبله مكجكد في شر . 63   

بمكجب العيد الدكلي لمحقكؽ  -األنظمة المماثمة في أماكف أخرل. لجنة حقكؽ اإلنساف 
عمى سبيؿ المثاؿ عبرت عف مخاكؼ مماثمة عند معاممة األجانب  –المدنية كالسياسية 

ممتيا مسئكلية المعاممة الميينة كاستخداـ القكة الزائدة التي المرحميف مف سكيسرا التي ح
. أكصت المجنة 21أدت في بعض الحاالت إلى كفاة أحد المرحميف أثناء ترحيؿ األجانب

أف عو يجب عمى سكيسرا أف "تضمف أف جميع حاالت الترحيؿ اإلجبارم تتـ بطريقة 
تؤثر عمى حياة األشخاص  مف العيد" كأف "طرؽ الكبح ال 7ك  6تتسؽ مع المادتيف 

 .22المعنييف كسبلمتيـ البدنية"

 
األفريقية أف كضع ىذا النص في الميثاؽ اإلفريقي ىك لضماف تنفيذ  المجنةالحظت  .63

الذيف دخمكا الببلد بطريقة  -اإلجراءات القانكنية البلزمة قبؿ طرد غير الكطنييف 
عرضو المدعي لـ يعط مف دكلة عضك. كمف الكاضح جدا أف المكقؼ كما  –قانكنية 

أكلئؾ المطركديف فرصة استعماؿ اإلجراءات القانكنية البلزمة لحماية الحقكؽ التي 
ُيدعى أنيا انُتيكت عمى يد الدكلة المدعى عمييا كأنو لـ ُيسمح ليـ الحصكؿ عمى 

إف لـ  –العبلجات بمكجب القانكف الكطني لكي يتصدكا عمى  األقؿ لقرار طردىـ 
األفريقية ترل أف الدكلة المدعى عمييا انتيكت  المجنةكىكذا فإف  – يتمكنكا مف رده
 ( مف الميثاؽ األفريقي.4) 12أحكاـ المادة 

 (5)18االنتياؾ المزعـك لممادة  

                                                 
20

 .23ٔفظ اٌّصذس اٌغاتك، اٌفمشج   
21

 (.13) 76(، اٌفمشج 2002) 1اٌّجٍذ   ICCPR, A/57/40ٌجٕح حمىق اإلٔغاْ اٌراتؼح ٌألُِ اٌّرحذج،   
22

 ٔفظ اٌّصذس اٌغاتك.  
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( مف الميثاؽ األفريقي "يحـر الطرد الجماعي لغير مكاطني الدكلة، 5) 12تقكؿ المادة  . 66
جماعات الكطنية، كالعنصرية كالعرقية أك كالطرد الجماعي ىك تمؾ الذم يستيدؼ ال

 الدينية". 

في الببلغ الحالي، يدعى الشاكي أف مجمكعة مف الجامبييف تـ طردىا مف أنجكال  . 67
جامبي الذيف طردكا، ىناؾ  217كباإلضافة إلى الػ  (24).2004مايك،  23بالجممة يكـ 

 في نفس العاـ. كتدعى عشرات اآلالؼ آخريف مف غير المكاطنيف تـ طردىـ مف انجكال
أجنبي قد تـ إعادة  126.247الشككل أيضا أف الحككمة األنجكلية ذاتيا أعمنت أف 

. كتستشيد بتقدير لؤلمـ المتحدة الذم يفيد أف 2004مايك  14تكطينيـ اعتبارا مف 
مف ىذا العدد منشأة غرب أفريقيا، كمعظـ العدد الباقي قادـ مف جميكرية  3.500

. كتستطرد الشككل بأف مكاطنيف كثيريف مف بمداف كثيرة مختمفة (25)مقراطيةالككنغك الدي
تضرركا مف ىذا اإلجراء، بما في ذلؾ أفراد مف جميكرية الككنغك الديمقراطية، كغينيا 
ككناكرم، كمالي، كمكريتانيا، كككت ديفكار، كالسنغاؿ كسيراليكف. كتمت عمميات الطرد 

إال القميؿ في طريؽ التخطيط كالتنسيؽ المسبؽ ىذه عمى كجو السرعة، كلـ تترؾ 
. كتزعـ الشككل، أف ىذا العدد، جنبا إلى (26)لمساعدة إعادة تكطيف ىؤالء المطركديف

جنب مع عمميات الطرد التالية في ظؿ ىذه الظركؼ تشكؿ عمميات طرد جماعي 
 ( مف الميثاؽ األفريقي. 5) 12بمكجب المادة 

أف "الطرد الجماعي ىك بمثابة تيديد خاص لحقكؽ اإلنساف"،  قررت المجنة األفريقية . 68
كأضافت قائمة أف أم إجراء حككمي مكجو خصيصا لمجمكعات كطنية، عنصرية، 
عرقية أك دينية بذاتيا، يكصؼ بصفة عامة بأنو إجراء تمييزم بمعنى، أف أيا مف 

 . (27)رة معينةمقكماتو ال يستند عمى أساس قانكني أك يمكف أف يشكؿ مصدرا لعدـ قد

"تكاجو الدكؿ األفريقية، بصفة عامة كجميكرية أنجكال بصفة خاصة كثيرا مف التحديات، 
ىى في األساس تحديات اقتصادية. كفي مكاجية مثؿ ىذه الصعكبات، غالبان ما تمجأ 

                                                 
؛ 2004مػػايك  24جػػامبي تػػـ تػػرحيميـ مػػف أنجػػكال، الػػديمي أكبزرفػػر،  217ككبػػاجي،  2000انظػػر عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ "ايبريمػػاج    (24)

 ( http://www.observer.gmمتاحاف عمى ) 2003مايك  27الديمي أكبزرفر 

 . 2004يكنيك  11غينيا: يشكك الفنييف المرحميف مف سكء المعاممة، مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشئكف اإلنسانية  –انجكال    (25)

 . 2004ابريؿ  30ب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشئكف اإلنسانية مكت – 2004ابريؿ  –تحميؿ شيرم لمكضع اإلنساني في انجكال    (26)
(27)   159/96 Union Inter Africaine des Droits de l’Homme, Federation Internationale des Ligues des Droits de 

l’Homme, Rencontre Africaine des Droits de  l’Homme, Organisation Nationale des Droits de l’Homme au Sénégal 
and Association Malienne des Droits de l'Homme/Angola. 

http://www.observer.gm/
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الدكؿ إلى تدابير راديكالية تستيدؼ حماية مكاطنييا كاقتصاداتيا مف غير مكاطنييا. 
الظركؼ، فإف مثؿ ىذه التدابير ينبغي عدـ اتخاذىا عمى حساب الحاؽ  كميما كانت

الضرر بالتمتع بحقكؽ اإلنساف. كمف ثـ، فإف عمميات الطرد الجماعي ألل فئة مف 
األشخاص، سكاء عمى أساس الجنسية، الديف، العرؽ، الجنس أك أل اعتبارات أخرل. 

 .(28)تشكؿ انتياكا خاصا لحقكؽ اإلنساف"

أخفقت الدكلة المدعي عمييا في تقديـ أم حجة لتبرير إجراءاتيا. ككما تكضح أعبله، لقد  . 69
فإف مكقؼ المجنة األفريقية تجاه عمميات الطرد الجماعي كاضح تماـ الكضكح. ككما 
يؤكد الشاكي "ببساطة ألف الضحايا كانكا جزءا مف مجمكعة أكبر مف غير المكاطنيف، 

مكاطنيف مف بمداف أفريقية أخرل في كسط كغرب  كليسكا مجرد جامبييف، بؿ أيضا
افريقيا، كأف الحقيقة التي تفيد أف "كثيرا مف األجانب تمقكا نفس المعاممة فإف ىذا يقر 

(". كعبلكة عمى ذلؾ، فإف الحقيقة التي تفيد أف المرحميف 5) 12بانتياؾ المادة 
ماكف مختمفة، كربما كمجمكعة، قد تـ إلقاء القبض عمييـ خبلؿ فترة عدة شيكر في أ

أحيطكا بأكامر الترحيؿ في تكاريخ مختمفة، فإف ىذا ال يكفي بالنسبة لمجنة األفريقية أف 
. كتؤكد المجنة األفريقية أف أل عمميات (29)ينفي عنصر الجماعية في إجراءات الطرد

 طرد أك ترحيؿ يجب أف تتمشى مع التزامات حقكؽ اإلنساف الكاردة بالميثاؽ األفريقي.
( 5) 12ككفقا لذلؾ، فإف المجنة األفريقية، ترل أف الدكلة المدعي عمييا، تخالؼ المادة 

 مف الميثاؽ األفريقي. 

إف الميثاؽ األفريقي ليس فريدا في تحريـ عمميات الطرد الجماعي. كتصف االتفاقية  . 70
ابع االكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى بعض الحماية ضد الطرد. كيحـر البركتكككؿ الر 

الممحؽ بنفس االتفاقية الطرد الجماعي لؤلجانب ككذلؾ طرد المكاطنيف مف دكلتيـ. 
كيحـر البركتككؿ السابع لنفس االتفاقية طرد أل أجنبي مقيـ بصكرة قانكنية في دكلة ما، 
إال إذا اتخذ قرار في ىذا الشأف متمشيا مع القانكف. كىنا، مف حؽ الشخص الذم ييمو 

سباب ضد طرده، كأف يحاكؿ إعادة مراجعة الحالة كأف يحيؿ قضيتو األمر أف يقدـ األ
 لنفس ىذه األغراض، إلى سمطة مختصة لمنظر فييا. 

 : 14االنتياؾ المزعـك لممادة 

                                                 
(28)   Ibid 
(29)   Id. At para. 27 
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تزعـ الشككل، أف أعداد مف القكات المسمحة األنجكلية اجتاحت القرل التي كاف الضحايا  . 71
الشكارع، استيدفت عف عمد مكادا قابمة  يعيشكف فييا كبدءكا إطبلؽ ذخائر حية في

لبلنفجار، مثؿ المكلدات. كفي خصـ حالة الفكضى الناجمة، تـ إلقاء القبض عمى أعداد 
كبيرة مف األفراد، بما في ذلؾ بعض الشاكيف. كتـ القبض عمى شاكيف آخريف في 

تمكات مناطؽ تفتيش في الشكارع. كاقترف العنؼ بإجراءات القبض ىذه، كتـ مصادرة مم
الضحايا. كفي العديد مف الحاالت، حاكلت السمطات األنجكلية اغتصاب النقكد مف 
الشاكيف قبؿ الشركع في القبض عمييـ. كفي أعقاب القبض عمييـ، تـ اقتياد الشاكيف 

 عمى الفكر إلى مراكز االعتقاؿ حيث ظمكا ىناؾ حتى يتـ طردىـ مف الببلد. 

عمييـ، تـ مصادرة ممتمكات الضحايا مف جانب  يدعى الشاكي أنو إثناء القبض . 72
السمطات األنجكلية، بما في ذلؾ أجيزة التميفزيكف كاألحذية كساعات اليد كالمبلبس. 
كيدعى الشاكي أيضا أف إجراء القبض عمييـ المفاجئ، اضطرىـ أف يترككا كراءىـ كؿ 

زمة فيما يتعمؽ بنقؿ أك ممتمكاتيـ في أنجكال، كلـ تتح ليـ الفرصة التخاذ الترتيبات البل
 التصرؼ في ممتمكاتيـ. 

ترل المجنة األفريقية أف إجراءات الدكلة المدعي عمييا كما تكضح في الفقرات السابقة،  . 73
لـ تحـر الضحايا ليس فقط مف معاممة طيبة كمنحيـ الفرصة لتحدل ترحيميـ، بؿ أيضا 

يقكؿ الشاكي أف المجنة األفريقية أخفقت في السماح ليـ بفرصة لمتعامؿ مع ممتمكاتيـ. ك 
تتفؽ بأف ىذا النكع مف عمميات الترحيؿ الكارد بالحالة الحاضرة )أل الطرد الجماعي 
دكف عممية مستحقة( يشكؿ تحديا لسمسمة مف الحقكؽ كالحمايات التي يكفرىا الميثاؽ، 

لة المدعي بما في ذلؾ حؽ التممؾ، كعمى ىذا النحك، فإف اإلجراءات التي اتخذتيا الدك 
عمييا في قبضيا كاعتقاليا ككذلؾ ترحيميا لمضحايا "تثير الشككؾ حكؿ سمسمة كاممة مف 
الحقكؽ المعترؼ بيا كالمضمكنة في الميثاؽ" بما في ذلؾ حؽ التممؾ. كفي الكقت الذم 
يعتبر فيو حؽ التممؾ بمكجب الميثاؽ األفريقي ليس مطمقا، إال أف الدكلة المدعي عمييا 

األدلة الثبات أف اإلجراءات التي قامت بيا كانت ضركرية لمطمب عاـ أك لـ تقدـ 
لمصمحة المجتمع. كبدكف مثؿ ىذا التبرير كتقديـ التعكيض الكافي الذم تحدده محكمة 
نزيية إلحدل السمطات القضائية، ترل المجنة األفريقية أف اإلجراءات التي اتخذتيا الدكلة 

 . (30)مف الميثاؽ األفريقي 14التممؾ بمكجب المادة المدعي عمييا جاءت مخالفة لحؽ 

                                                 
(30)   See  Huri-Laws / Nigeria, above at para 53. 
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  15االنتياؾ المزعـك لممادة 

مف الميثاؽ األفريقي عمى أف: "مف حؽ كؿ فرد أف يعمؿ في ظؿ  15تنص المادة  . 74
 ظركؼ متكافئة كمرضية، كأف يككف األجر عمى قدر العمؿ الذم يؤديو". 

ئؽ رسمية، بما في ذلؾ، جكازات السفر، يدعى الشاكي أف الضحايا كاف لدييـ كثا .75
كالتأشيرات، كتصاريح العمؿ كاإلقامة، التي تسمح ليـ باإلقامة كالعمؿ بطريقة مشركعة 
في أنجكال ككاف يطمب مف الضحايا أف يسددكا شيريا رسكـ تصاريح عمميـ التي مكنتيـ 

ساس أف مف مكاصمة العمؿ في المناجـ. كمع ذلؾ، تـ إلقاء القبض عمييـ عمى أ
 األجانب ليس مسمكح ليـ العمؿ في أنشطة التعديف في أنجكال. 

عمى ضكء ما تكضح أعبله، فإف الدكلة المدعي عمييا، لؤلسؼ، لـ تقدـ أل حجج لتفنيد  . 76
كدحض أل مف اإلدعاءات الكاردة في ىذه الببلغات، بما في ذلؾ، االنتياؾ المزعـك 

. كتؤكد الحقائؽ أف المجنة األفريقية تكافؽ عمى مف الميثاؽ األفريقي 15بمكجب المادة 
أف الطرد المفاجئ دكف إمكانية المجكء إلى المحاكـ الكطنية لتحدم إجراءات الدكلة 
المدعي عمييا قد ىدد بصكرة خطيرة حؽ الضحايا في مكاصمة العمؿ في أنجكال في ظؿ 

جراءات الدكلة المدعي ظركؼ متكافئة كمرضية. ككفقا لذلؾ، ترل المجنة األفريقية أف إ
عمييا المتمثمة في القبض التعسفي كاالعتقاؿ، كبعد ذلؾ الترحيؿ، قد تمخضت عف كجكد 
أشخاص كانكا يعممكف بصكرة شرعية في انجكال، فقدركا أعماليـ بطريقة تخالؼ المادة 

 مف الميثاؽ األفريقي.  15
 8االنتياؾ المزعـك لممادة 

( 2تي في ظميا تـ طرد الضحايا، تشكؿ انتياكا لممادة )تدعى الشككل أف الظركؼ ال . 77
مف الميثاؽ األفريقي، كىك أف الضحايا كانكا يعيشكف في أنجكال لفترات مختمفة مف 
الكقت، بعد حصكليـ عمى مستندات رسمية، بما في ذلؾ التأشيرات، كتصاريح اإلقامة 

جكال. ككاف ىناؾ العديد كتصاريح العمؿ، مف أجؿ اإلقامة بصكرة شرعية كالعمؿ في ان
مف الضحايا يعممكف في تعديف كتصنيع الماس، كيدفعكف مبالغ مناسبة كؿ شير 
لمحصكؿ عمى التصاريح المطمكبة. كمع ذلؾ، فعمى الرغـ مف حيازتيـ لممستندات 
السميمة، تـ إلقاء القبض عمييـ كاعتقمكا كطردكا، كصكدرت ممتمكاتيـ كمستنداتيـ خاصة 

 ألنيـ أجانب.
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عند تفسير الميثاؽ األفريقي، تعتمد المجنة األفريقية عمى قراراتيا، كما تنص عميو  . 78
مف الميثاؽ االفريقي، بشأف صككؾ حقكؽ، كمبادئ كمعايير حقكؽ  61ك 60المادتاف 

اإلنساف اإلقميمية كالدكلية ذات الصمة. كفي الحالة الراىنة، تناكلت المجنة األفريقية 
( مف الميثاؽ 2مخالفات مماثمة لمحرية كالتمييز، كتشكؿ المادة ) الببلغات التي تدعى

األفريقي بصكرة أساسية المبدأ المناىض لمتمييز الذم يعتبر عنصرا أساسيا مف عناصر 
ركح الميثاؽ االفريقي، كمف ثـ فيك ضركرم لمقضاء عمى التمييز بجميع أشكالو 

 . (31)كصكره

تـ الطعف عمييا مف جانب الدكلة المدعي عمييا، حيث الحقائؽ كما قدميا الشاكي لـ ي . 79
أف األخيرة لـ ترسؿ أم إذعاف ميما كاف نكعو. كيبدك أف الضحايا كانكا ىدفا إلجراء 
حككمي استيدؼ تجميع كترحيؿ األجانب أك غير مكاطني الدكلة. كعمى الرغـ مف حؽ 

في أراضييا، كنظران ألف الدكلة في تنظيـ الدخكؿ، كالخركج كاإلقامة بالنسبة لؤلجانب 
الشاكي يؤكد عمى نحك مبلئـ أنو عمى الرغـ مف أف الميثاؽ ال يعترض عمى عمميات 
الترحيؿ في حد ذاتيا، إال أف المجنة األفريقية تؤكد مجددا مكقفيا "مف أف حؽ الدكلة في 

يز طرد األفراد ليس حقا مطمقان، كيخضع لبعض القيكد"، كأحد ىذه القيكد ىك منع التمي
الذم يقكـ عمى المنشأ الكطني. ككما ذكر أعبله، ليس ىناؾ إذعاف مف جانب الدكلة 
المدعي عمييا لمكاجية ذلؾ، كىك أف الضحايا ينتمكف لمجمكعة كبيرة التي لـ تتككف فقط 
مف مكاطنيف جامبييف، بؿ أيضا مكاطنيف مف بمداف أجنبية مختمفة. بيد أنو، إذا كاف البد 

الحجة ىنا، إال أف المجنة األفريقية قد أقرت مف قبؿ.. أف الطرد في  مف تقديـ مثؿ ىذه
 آف كاحد لمكاطني كثير مف البمداف ال ينفي تيمة التمييز". 

يتضح، مما سبؽ، أف االنتياكات المختمفة المزعـك ارتكابيا مف جانب إجراءات الدكلة  . 80
ا، مف كجية نظر المجنة المدعي عمييا، كانت مكجية إلى أجانب كغير مكاطنيف. كىذ

(، التي تشمؿ 2االفريقية، يعتبر انتياكا كاضحا ألحكاـ الميثاؽ األفريقي بمكجب المادة )
الحقكؽ اليامة لحقكؽ اإلنساف التي تعارض ممارسات مثؿ تمؾ التي قامت بيا الدكلة 

ز، المدعي عمييا. كينص الميثاؽ األفريقي عمى ضركرة تمتع الجميع بالحقكؽ، دكف تميي
فضبل عف تمتع جميع المكاطنيف كرعايا دكؿ أخرل مقيميف عمى حد سكاء. كعمى الرغـ 

                                                 
(31)   See Communication 241/2001 - Purohit and Moore / The Gambia, para 49. 
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مف أف ىناؾ حقكقا، مثؿ حؽ التصكيت كالترشيح لبلنتخابات محفكظة فقط لمكاطني 
 . (32)الدكلة المعنية، إال أف حقكؽ اإلنساف تعتبر مبدئيا مكفكلة لمجميع

 (1االنتياؾ المزعـك لممادة )

( مف الميثاؽ االفريقي: "عمى الدكؿ أعضاء منظمة الكحدة األفريقية، 1المادة )تقكؿ  .81
األطراؼ في الميثاؽ الحالي، أف تعترؼ بالحقكؽ، كالكاجبات كالحريات الكاردة في 
 الميثاؽ، كأف تتعيد باتخاذ اإلجراءات التشريعية كغيرىا مف اإلجراءات األخرل لتنفيذىا". 

(، كمف 1تياؾ أل حكـ مف أحكاـ الميثاؽ يعني آليا انتياكا لممادة )يدعى الشاكي أف "ان . 82
ثـ إذا أخفقت إحدل الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ في االعتراؼ بأحكاـ نفس المادة، فإف 

. كترل المجنة األفريقية أف الدكؿ (33)ىذا، مما ال شؾ فيو، بعد انتياكا ليذه المادة
ذلؾ الدكلة المدعي عمييا( لدييا التزاـ باالعتراؼ  األطراؼ في الميثاؽ األفريقي )بما في

بالحقكؽ، كالكاجبات كالحريات الكاردة في الميثاؽ، فضبل عف مسئكلية تكفير الجك 
المناسب لممارسة ىذه الحقكؽ كالكاجبات كالحريات مف خبلؿ اتخاذ إجراءات تشريعية 

 كغيرىا مف اإلجراءات األخرل لتنفيذىا. 

( مف الميثاؽ األفريقي تعمف أنو ليس فقط 1جنة األفريقية أيضا أف المادة )لقد ارتأت الم . 83
عمى الدكؿ األطراؼ أف تعترؼ بالحقكؽ كالكاجبات كالحريات الكاردة بالميثاؽ، بؿ أيضا 

. بمعنى آخر، (34)تمـز نفسيا باحتراميا كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة بكضعيا مكضع التنفيذ
طرؼ في الميثاؽ في كفالة احتراـ الحقكؽ الكاردة في الميثاؽ إذا أخفقت إحدل الدكؿ، ال

االفريقي، فإف ذلؾ يشكؿ انتياكا لتمؾ الحقكؽ، حتى كلك لـ تكف الدكلة أك ككبلؤىا 
مقترفكا ىذه االنتياكات. كتشكؿ إجراءات الدكلة المدعي عمييا انتياكا لبعض أحكاـ 

( مف الميثاؽ االفريقي، إذ أنو بدال 1ة )الميثاؽ، كمف ثـ يككف ذلؾ انتياكا ألحكاـ الماد
مف اتخاذ إجراءات لتعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف، اتبعت الدكلة المدعي عمييا إجراء 

 عمؿ أخفؽ في األخذ في االعتبار مختمؼ الضمانات التي تصكرىا الميثاؽ االفريقي. 
فريقي يطمب مف الدكؿ كتكد المجنة األفريقية أف تؤكد أنو ال يكجد شيء في الميثاؽ األ . 84

األفريقي ضماف حؽ مطمؽ لغير مكاطني الدكلة، في الدخكؿ ك/أك  االتحادأعضاء 

                                                 
(32)   See, for example, General Recommendation 30 of the UN Committee on the Elimination Racial Discrimination 

(CERD), HRI/GEN/1/Rev.7/Add.1, at para. 3. 
(33)   Communications 147/95 and 149/96, Sir Dawda K Jawara v. The Gambia, paragraph 46 
(34)   Communication 231/99 Avocats Sans Frontières (on behalf of Gaëtan Bwampamye)/Burundi, at Para. 31. 
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اإلقالة عمى أراضييا. بيد أف ىذا، بدكره، ال يعني أف الميثاؽ األفريقي يمنح الدكؿ 
األعضاء حرية التعامؿ، دكف ضركرة لذلؾ، مع غير مكاطنييا إلى ىذا الحد الذم 

اناتيـ األساسية الكاردة بالميثاؽ األفريقي لمصمحة كؿ فرد. كيجكز يجبركىـ مف ضم
لمدكؿ األعضاء أف تمنع دخكؿ أك سحب تصاريح اإلقامة مف غير مكاطنيف ألسباب 
متعددة، بما في ذلؾ األمف القكمي، كالسياسة العامة أك الصحة العامة. كحتى في مثؿ 

فراد المتضرريف بالطعف عمى أمر/ ىذه الظركؼ العصيبة كالطرد، يتعيف أف يسمح لؤل
قرار طردىـ أماـ السمطات المختصة، أك مراجعة حاالتيـ، كتمكينيـ مف الحصكؿ عمى 
استشارات قانكنية، كذلؾ مف بيف جممة أمكر أخرل. كتيدؼ مثؿ ىذه الضمانات 
اإلجرائية إلى تأكيد أف ىؤالء مف غير مكاطني الدكلة يتمتعكف بحماية متكافئة مف قبؿ 

لقانكف في بمد إقامتيـ، كالتأكد مف أف حياتيـ اليكمية ال يتدخؿ فييا أحد قسرا، كأنيـ ال ا
يعرضكف إلعادتيـ/ ترحيميـ أك طردىـ إلى بمداف أك أماكف مف المحتمؿ أف يعانكا فييا 

 مف العذاب، أك معاممة غير إنسانية، أك الكفاة مف بيف جممة أمكر أخرل. 
، 6، 5، 2، 1األفريقية أف الدكلة المدعي عمييا تنتيؾ المادة  ليذه األسباب، ترل المجنة

مف الميثاؽ األفريقي، لكنيا ترل أنو ليس  15ك  14(، 5) 12(، 4) 12( )أ(، 1) 7
 ( مف الميثاؽ. 3ىناؾ أدلة كافية إلثبات ىذا االنتياؾ لممادة )

مدكلة المدعي عمييا يناشد الشاكي، في طمبو المقدـ، المجنة األفريقية إصدار أمر ل . 85
لتصحيح المخالفات أك االنتياؾ المكضحة أعبله، عف طريؽ كليس مقصكرا عمى، 
استرداد كثائؽ السفر كالعمؿ لمشاكيف، التي أخذت منيـ أثناء القبض عمييـ قبؿ طردىـ؛ 
كالتأكد مف إعادة الممتمكات التي صكدرت بالقكة منيـ، كتقديـ التعكيضات البلزمة 

ف تعرضكا ألذل جثماني نتيجة إجراءات القبض عمييـ كاعتقاليـ غير لمشاكيف الذي
جراء التغييرات البلزمة في تدابير ترحيميـ، بدءا مف عممية  اإلنسانية، مع تكضيح كا 
القبض عمييـ حتى اعتقاليـ كترحيميـ، استجابة ألحكاـ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف 

 كالشعكب. 
بضركرة قياـ الدكلة المدعي عمييا باتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة  تكصي المجنة األفريقية . 86

إلصبلح االنتياكات المكضحة بالفقرات السابقة، مع األخذ في االعتبار التزاماتيا 
 ( مف الميثاؽ األفريقي كمبلبسات المكقؼ. 11بمكجب المادة )

التي اكتشفت فيو انتياكات تبلحظ المجنة األفريقية أف الببلغ الحالي ليس الببلغ األكؿ  .87
لحقكؽ اإلنساف ضد مكاطنيف مف غير الدكلة في سياؽ عمميات الطرد كالترحيؿ 
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الجماعي مف جانب جميكرية أنجكال. كمف ثـ تكصي، بضركرة أف تقكـ جميكرية أنجكال 
 باآلتي: 

 التأكد مف أف سياساتيا المتعمقة باليجرة، ككذلؾ تدابيرىا كتشريعاتيا ليس بيا أم -
لكف مف ألكاف التمييز ضد األشخاص عمى أساس العنصر، المكف، االنحدار مف 
سبللة معينة، المنشأ الكطني أك العرقي، أك أم كضع مف األكضاع األخرل مع 
األخذ في االعتبار بصفة خاصة، تعرض النساء، كاألطفاؿ كطالبي المجكء ألم 

 عمؿ يتنافى مع حقكؽ اإلنساف؛ 
بلزمة لمتأكد مف أف جميع األشخاص في المعتقؿ يحصمكف اتخاذ اإلجراءات ال -

 عمى الكشؼ الطبي السميـ، ككذلؾ العبلج كالرعاية: 
التأكد مف األشراؼ أك الرصد الدكرم ألماكف االعتقاؿ مف جانب أشخاص أك  -

 منظمات مؤىمة التي لدييا تجارب كافية في ىذا الشأف؛ 
صكؿ عمى تدابير الشكاكل الفعالة فيما إيجاد آليات تسمح لجميع المعتقميف الح -

 يتعمؽ بمعاممتيـ، مف أجؿ تقميص حاالت اإلساءة ليـ جسمانيا كنفسيا؛ 
اتخاذ الضمانات اإلجرائية الكافية أك اإلجراءات/ السياسات الكاضحة التي تضمف  -

لجميع مف سمبت حريتيـ )مكاطنيف مف البمد كمف غير البمد( الكصكؿ الفعاؿ 
ختصة مثؿ المحاكـ اإلدارية كالمحاكـ العادية المشغكلة عف اإلشراؼ لمسمطات الم

 عمى السجكف/ كالمعتقبلت/ أك إعادة النظر فييا؛ 
إنشاء لجنة تحقيؽ، لمتحقيؽ في الظركؼ التي طرد الضحايا في ظميا كالتأكد مف  -

 دفع التعكيضات المناسبة لكؿ ىؤالء الذيف تـ انتياؾ حقكقيـ في العممية. 
ع ضمانات لمتأكد مف األشخاص لـ يرحمكا/ طردكا إلى بمداف قد يتعرضكف كض -

 فييا لمعذاب أك التي يمكف أف تصبح حياتيـ فييا ميددة بالخطر؛ 
السماح لمممثميف مف المجنة األفريقية، كالمنظمات الدكلية ذات الصمة، المجنة  -

ت المعنية كغيرىا الدكلية لمصميب األحمر، كالمنظمات غير الحككمية، كالقنصميا
بالكصكؿ إلى المعتقميف كأماكف االعتقاؿ، بما في ذلؾ األماكف المعتقؿ فييا 

 مكاطنكف مف غير الدكلة. 
كضع برامج تدريب عمى حقكؽ اإلنساف لككاالت تنفيذ القانكف كالعامميف المدنييف  -

يزم، ذكم الصمة الذيف يتناكلكف مسائؿ تتعمؽ بغير المكاطنيف عمى أساس غير تمي
 كحقكؽ المعتقميف؛ 
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تطمب المجنة األفريقية كذلؾ، أف تعاكد جميكرية انجكال الرجكع إلييا، في مرحمة  -
 الحقة، كتبمغيا باإلجراءات التي اتخذتيا لتنفيذ التكصيات المقدمة في ىذا الببلغ. 

مايك،  22 – 7في إزكلكيني، مممكة سكازيبلند مف  43تـ في الدكرة العادية الػ 
2008. 
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محامي زيمبابكم لحقكؽ اإلنساف كمعيد حقكؽ اإلنساف كالتنمية/ جميكرية  890/8334
 زيمبابكم

 
 المقػرر: 

 : المفكض بيا في نياندكنجا36الدكرة العادية الػ 

 : المفكض بيا في نياندكنجا37الدكرة العادية الػ 

 : المفكض بيا في نياندكنجا38الدكرة العادية الػ 

 : المفكض بيا في نياندكنجا39لػ الدكرة العادية ا

 : المفكض بيا في نياندكنجا40الدكرة العادية الػ 

 : المفكض بيا في نياندكنجا41الدكرة العادية الػ 

 : المفكض بيا في نياندكنجا42الدكرة العادية الػ 

 : المفكض بيا في نياندكنجا43الدكرة العادية الػ 
 

 ممخص الحقائؽ:

امي زيمبابكم لحقكؽ اإلنساف كمعيد حقكؽ اإلنساف كالتنمية في قدـ ىذا الببلغ مح .  1
افريقيا )الشاكيف( كيتناكؿ إخفاؽ حككمة زيمبابكم )مدعي عمييا( في التعجيؿ بإدارة 

 العدالة، كعمؿ الييئة القضائية كاالنتياؾ المزعـك لحؽ المشاركة في الحكـ. 

دائرة  40جريت في زيمبابكم، كنتائج الػ انتخابا عاما التي أ 2000يزعـ الشاككف أف الػ  . 2
انتخابية التي تـ التنافس فييا كالمحكمة، تـ تقديـ التماس بشأنيا لمطعف في النتائج. 
كيدعي أف حركة التغيير الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيس قدـ التماسات تؤكد عدـ 

اكـ التماسا كاحدا، دائرة انتخابية، كقدمت حركة "زانك" الحزب الح 38صحة النتائج في 
 كما قدـ اتحاد زيمبابكم لمديمقراطييف التماسا كاحدا. 

كيدعى الشاككف أيضا أنو في محاكلة لمنع تقديـ االلتماسات أجاز رئيس جميكرية  . 3
زيمبابكم الئحة تعطيو صبلحيات كاسعة كمتنكعة لتغيير القكانيف االنتخابية عمى ضكء 
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، فإف األسباء كراء اتخاذ ىذا اإلجراء ىك القضاء عمى ما يراه مبلئما. كعبلكة عمى ذلؾ
اختصاصات المحاكـ مف ممارسة تقديـ االلتماسات الخاصة باالنتخابات. ككفقا 

االداة التشريعية  2000أشعار  3لمشاكيف، فإف قانكف االنتخابات )تعديؿ( رقـ 
ج االنتخابات ( الذم أجازه المدعي عميو، كاف لو أثر تقنيف نتائ1)ممحؽ  318/2000

 كاستبعاد القضاء مف االستماع إلى االلتماسات. 

طعنت حركة التغيير الديمقراطي عمى البلئحة في المحكمة العميا، ككقفت المحكمة  . 4
بجانبيا كذكرت أف "االشعار حرميا بصكرة فعالة مف ىذا الحؽ.. كيعتبر حؽ الكصكؿ 

المحكمة في تناكؿ المنازعات". كقد فتح  السمس إلى المحاكـ ذا أىمية رئيسية لقرار أىمية
 دائرة.  40ىذا الحكـ الطريؽ أماـ تقديـ التماسات االنتخابات في 

ككفقا لمشاكيف، أخفقت المحكمة، عمى الرغـ مف الحكـ، في تقديـ إنصاؼ مفيد لمقدمي  . 5
محاكـ االلتماسات. كيدعي ىؤالء الشاكيف أنو بتأخير أك تعطيؿ تناكؿ التظممات، تككف ال

قد حرمتيـ مف حؽ حماية القانكف، كاالستماع إلى مكضكعيـ خبلؿ فترة معقكلة مف 
 جانب محكمة مستقمة كنزيية، كبالتالي مف حؽ المكاطنيف في المشاركة في حككمتيـ. 

كيدعى الشاككف كذلؾ، أنو باإلخفاؽ في احتراـ أحكاميا، أثبتت الييئة القضائية  . 6
قديـ إنصاؼ مفيد كعممي، الذم يشكؿ عبلجا فعاال عمى كالمحاكـ عدـ فعاليتيا ت

المستكل الكطني. كمف ثـ، فإنو كفقا لمشاكيف، تككف الدكلة قد ممكت مف أىمية استقبلؿ 
 مف الميثاؽ.  26الييئة القضائية كىذا يتنافى مع المادة 

اصة يرل الشاكيف أف إخفاؽ الييئة القضائية في التناكؿ السريع لبللتماسات الخ . 7
باالنتخابات، ال يعتبر، ليس فحسب مخالفة لممبادئ الدكلية، بؿ أيضا يتنافى مع القكانيف 

)الطمبات(  1995مف األحكاـ االنتخابية لعاـ  31المحمية لمببلد، خاصة الحكـ 
( الذم يقكؿ "أف المسجؿ كجميع األطراؼ في SI74A/95االستئنافات كااللتماسات( )

مشار إلييـ في ىذه األحكاـ مف حقيـ اتخاذ الخطكات أم قضية، التماس أك طمب 
 البلزمة لمتأكد مف أف المسألة تـ تناكليا عمى كجو السرعة". 

يرفؽ الشاكيف بالببلغ الفئات المختمفة لبللتماسات التي قدمت لممحكمة لـ يتـ الفصؿ في  . 8
كة عمى ذلؾ، فإف التماسات قدمتيا األحزاب السياسية، كلـ يتخذ أل قرار بشأنيا، كعبل 7

أل جيكد بذلت مف أجؿ الفصؿ في ىذه االلتماسات قد قكبمت بالرفض كعدـ االكتراث 
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التماسا مف قبؿ المحكمة  11مف جانب المحكمة. كباإلضافة إلى ذلؾ أيضا، تـ استبعاد 
 العميا؛ كلـ تحسـ أل استئنافات فيما يتعمؽ باستبعاد االلتماسات. 

 
 الشككل:

 26( ك1) 13( )أ(، 1، )7، 3، 2، 1يف أف المدعي عميو قد خالؼ المكاد يزعـ الشاك .  9
 مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 

 اإلجراء:

 . 2004أكتكبر  6المجنة األفريقية يكـ  سكرتاريةتـ استبلـ الشككل في  . 10

كل كأبمغتيـ أنو لمشاكيف تقر باستبلـ الشك السكرتارية، كتبت 2004أكتكبر  12في يـك  .11
 .36سكؼ يتـ النظر في شككاىـ في الدكرة العادية الػ 

 ، في الببلغ كقررت احتجازه. 36نظرت المجنة األفريقية، في دكرتيا العادية الػ  .12

كخطاب بنفس التاريخ، أبمغت  2004ديسمبر  13مف خبلؿ مذكرة شفكية بتاريخ  .13
 األحزاب بقرار المجنة.  السكرتارية

، قدـ الشاكي حججو حكؿ إمكانية القبكؿ، كمف 2005فبراير  3ف خبلؿ خطاب بتاريخ م .14
باستبلـ األكراؽ المقدمة مف  السكرتارية، اعترفت 2004فبراير  22خبلؿ خطاب بتاريخ 

 الشاكي. 

طمب الشاكي لمدكلة  السكرتارية، أحالت 2005فبراير  22مف خبلؿ رسالة شفكية بتاريخ  .15
مارس  13كأبمغت األخيرة أف المجنة األفريقية تكد استبلـ حججيا بحمكؿ المدعي عمييا 

2005 . 

، طمب مكتب المدعي العاـ في زيمبابكم مف 2005مارس  14مف خبلؿ خطاب بتاريخ  .16
حيث أنو ليس لديو  38المجنة األفريقية تأجيؿ النظر في الببلغ إلى دكرتيا العادية الػ 

 . الكقت الكافي إلعداد الردكد

 السكرتاريةمكجو إلى المدعي العاـ، منحت  2005مارس  18مف خبلؿ خطاب بتاريخ  .17
 . 2005ابريؿ  18يكما كطمبت منيا تقديـ حججيا قبؿ  30الدكلة حدا مدتو 
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المعقكدة في بنجكؿ، جامبيا، أحيمت المجنة األفريقية النظر في  37في دكرتيا العادية الػ  .18
 يف تقديـ الحجج مف قبؿ الدكلة المدعي عمييا. إمكانية قبكؿ الببلغ لح

، أبمغت الدكلة المدعي عمييا بقرار المجنة 2005مايك  24مف خبلؿ مذكرة شفيية بتاريخ  .19
كطمب منيا تقديـ حججيا في غضكف ثبلثة أشير مف أببلغيا. كمف خبلؿ خطاب بنفس 

 التاريخ، أبمغ الشاكي بقرار المجنة. 

، تـ تذكير الدكلة المدعي عمييا إلرساؿ 2005سبتمبر  2كية بتاريخ مف خبلؿ مذكرة شف .20
 حججيا الخاصة بإمكانية قبكؿ الببلغ. 

، تـ تذكير الدكلة المدعي عمييا بإرساؿ 2005أكتكبر  18مف خبلؿ مذكرة شفكية بتاريخ  .21
 . 2005أكتكبر  31حججيا الخاصة بإمكانية قبكؿ الببلغ قبؿ 

مذكرة شفكية مف الدكلة المدعي عمييا  السكرتارية، تمقت 2005اـ نكفمبر مف ع 1في  .22
تؤكد أف إذعانات األخيرة فيما يتعمؽ بالببلغات الستة المرفكعة ضدىا جاىزة لتقديميا، 

 لكف نظرا لمشاكؿ لكجيستية خارجة عف السيطرة، تـ تأخير نقؿ اإلذعانات قميبل. 

كم المشارؾ في الدكرة العادية لمجنة رد الدكلة ، سمـ كفد زيمباب2005نكفمبر  23في يـك  .23
عمما بأف نسخة قد تـ تسميميا لمشاكيف،  السكرتاريةالمدعي عمييا عمى الببلغ. كأحيطت 

 كأكد اآلخركف استبلـ النسخة. 

، 2005ديسمبر  5نكفمبر إلى  21المعقكدة في الفترة مف  38في دكرتيا العادية الػ  .24
 في الببلغ كقررت إعبلف قبكلو. نظرت المجنة األفريقية 

، كخطاب بنفس التاريخ، أبمغت 2005ديسمبر  15مف خبلؿ مذكرة شفكية بتاريخ  .25
المجنة األفريقية كبل الطرفيف بقرار المجنة كطمبت منيا تقديـ حججيـ بشأف  سكرتارية

 األسباب الجكىرية التي تنصب عمييا الدعكل في غضكف ثبلثة أشير. 

 السكرتارية، أقر الشاكي استبلـ خطاب 2005ديسمبر  21طاب بتاريخ مف خبلؿ خ .26
ديسمبر، كأكد أنو سكؼ يقدـ حججو بشأف األسباب الجكىرية التي تنصب  15المؤرخ 

 عمييا الدعكل خبلؿ الفترة المنصكص عمييا إجرائيا. 

ة ، كخطاب بنفس التاريخ ذكرت المجن2006مارس  6مف خبلؿ مذكرة شفكية بتاريخ  .27
األفريقية كبل الطرفيف بتقديـ حججيا بشأف األسباب الجكىرية التي تنصب عمييا الدعكل 

 . 2006مارس  31قبؿ 
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إذعانات الشاكي بشأف  السكرتارية، تمقت 2006ابريؿ  19مف خبلؿ خطاب بتاريخ  .28
 بأف السكرتاريةاألسباب الجكىرية التي تنصب عمييا الدعكة الكاردة بالببلغ كتـ إببلغ 

 الدكلة قد تـ خدمتيا بنفس الشيء عمى نحك متكافئ. 

إذعانات الدكلة المدعي  السكرتاريةلمجنة األفريقية، تمقت  39خبلؿ الدكرة العادية الػ  .29
 عمييا. 

في بنجكؿ،  2006مايك  25 – 11المعقكدة في الفترة بيف  39في دكرتيا العادية الػ  .30
الببلغ كأحيمت النظر في األسباب الجكىرية التي جامبيا، نظرت المجنة األفريقية في 

، نظرا ألف إذعانات الدكلة قد 40تنصب عمييا الدعكل لبحثيا في الدكرة العادية الػ 
 استممت مؤخرا. 

كخطاب بنفس التاريخ، تـ إببلغ الجانبيف  2006مايك  29مف خبلؿ مذكرة شفيية بتاريخ  .31
 بقرار المجنة. 

، أحيمت المجنة األفريقية النظر في الببلغ لبحثو فيؾ الدكلة الػ 40الػ  في دكرتيا العادية .32
 نظران لنقص الكقت.  41

، أحيمت المجنة األفريقية النظر في الببلغ لبحثو في دكرتيا الػ 41في دكرتيا العادية الػ  .33
 بمزيد مف الكقت إلعداد مشركع القرار.  سكرتاريةلمسماح لم 42

يكليك كخطاب بنفس التاريخ، تـ إببلغ طرفي الببلغ  10شفيية بتاريخ مف خبلؿ مذكرة  .34
 بقرار المجنة. 

 – 15المعقكدة في برازافيؿ، جميكرية الككنغك مف الفترة مف  42في دكرتيا العادية الػ  .35
، نظرت المجنة األفريقية في الببلغ كقررت إرجاء قرارىا بشأف 2007نكفمبر  29

 تنصب عمييا الدعكل بسبب ضيؽ الكقت.  األسباب الجكىرية التي

، كخطاب بنفس التاريخ، تـ إببلغ 2007ديسمبر  19مف خبلؿ مذكرة شفكية بتاريخ  .36
 طرفي الببلغ بقرار المجنة. 

 
 القانكف
 القبكؿ

 الدفكعات بشأف القبكؿ
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مطالب قالت الدكلة المدعي عمييا ضركرة إعبلف عدـ مقبكلية الببلغ مدعية أنو ال يكفي  . 37
 (. 5( ك)4(، )3(، )2) 56المادة 

( عمى ضركرة أف يتمشى الببلغ مع ميثاؽ منظمة الكحدة األفريقية 2) 56تنص المادة  .38
كالميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. ككفقا لمدكلة، كاقتباسا مف نشرة الحقيقة 

لببلغ إدعاءات دقيقة إجراء الببلغ، يتعيف أف يقدـ كاتب ا –المجنة  3اإلعبلمية رقـ 
لمحقائؽ المرفقة بالكثائؽ ذات الصمة، إف أمكف، كتجنب تقديـ إدعاءات بعبارات عامة. 
كتؤكد الدكلة أف الشككل مكتكبة بعبارات عامة كال تقدـ أل إدعاءات دقيقة. كتبلحظ 
الدكلة كذلؾ أف الشاكيف أدعكا ببساطة أف الدكلة قد خالفت الميثاؽ دكف ذكر الحقكؽ 

تي تـ انتياكيا، كأف حدث ىذا االنتياؾ كمتى حدث، فضبل عف أف الشاكيف لـ يقدمكا ال
 أسماء الضحايا. 

كيعرض الشاكيف أنو بعد أربعة أعكاـ مف االنتخابات، أخفقت المحكمة العميا في تقديـ  . 39
عبلج سريع كفعاؿ. كما أف المحكمة العميا قد خصصت مبدئيا ثبلثة قضاة لمفصؿ في 

ؿ. كقدـ أحد القضاة استقالتو، كذكر التيديدات التي تمقاىا بعد أف حكـ لصالح المسائ
المعارضة. كتـ استبداؿ القضاة الثبلثة، كلـ تكتمؿ المسائؿ. كفضبل عف ذلؾ، لـ يتـ 
 الفصؿ في المخالفات التي حدثت أثناء فترة االنتخابات عمى مر أكثر مف أربع سنكات. 

كيف أف الببلغ يقدـ تفاصيؿ مخالفات أحكاـ الميثاؽ األفريقي كمف جية أخرل يؤكد الشا .40
لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، ككفقا ليـ يعتبر ىذا األكؿ كىمة انتياكا لحقكؽ اإلنساف، كقالكا 

 ( مف الميثاؽ. 2) 56أف الببلغ استكفى الشرط الكارد بالمادة 

(، تقكؿ الدكلة أف الببلغ مكتكب بمغة متدنية مكجية إلى دكلة 3) 56فيما يتعمؽ بالمادة  .41
زيمبابكم كىيئتيا القضائية. كتؤكد أ، الشاكيف يدعكف إخفاؽ الدكلة في ضماف استقبلؿ 
الييئة القضائية ككفاءتيا، كأف الحككمة قد فشمت في مراعاة مبدأ الفصؿ بيف السمطات. 

كلة قائمة أف الببلغ يدعي أف أحد القضاة قدـ استقالتو تحت ضغط بعد أف كتستطرد الد
حكـ لصالح حركة التغيير الديمقراطي. كأضافت الدكلة أف أحدا مف القضاة لـ يكف 
ضحية أك استقاؿ بسبب حكـ أصدره كاختتمت بالقكؿ أف الشككل تشكه الحقائؽ كأنيا 

كتستيدؼ  –نية لمدكلة كىيئتيا القضائية زاخرة كمميئة بمعمكمات زائفة التي تعتبر مي
( مف 3) 56تشكيو سمعة الدكلة، كمف ثـ فإنيا ال تتفؽ مع األحكاـ الكاردة بالمادة 
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الميثاؽ األفريقي. كيؤكد الشاكيف أف الببلغ ليس مكتكبة بمغة ميينة أك متدنية، كأنو ال 
ط مف شأنيا أك مف تكجد ىناؾ لغة مف شأنيا إىانة حككمة جميكرية زيمبابكم أك الح

 56شأف مؤسساتيا في ظؿ منظمة الكحدة األفريقية، كمف ثـ فيى تتمشى مع المادة 
(3 .) 

تقكؿ الدكلة كذلؾ أف الببلغ يستند عمى معمكمات منشكرة في كسائؿ اإلعبلـ أك عمى  .42
( التي تنص 4) 56تصكرات أحد الكتاب، كمف ثـ فإف ىذا ال يمكف إقراره بمكجب المادة 

ى أف الببلغات ينبغي أف ال تستند حصريا عمى أخبار منشكرة في كسائؿ اإلعبلـ. عم
كتصنيؼ الدكلة قائمة أف الببلغ لـ يذكر مف ىك الذم تـ التمييز ضده، أك في أل قضية 
تعرض حزب لمتمييز، كمف جانب أم قاضي، كبناء عميو فإف الشككل تككف محض 

يف مف جانبيـ أف الببلغ قد تـ جمعو مف خياؿ، كينبغي عدـ إقرارىا. كيقكؿ الشاك
 تصريحات كطمبات مف المحكمة العميا في زيمبابكم. 

كفيما يتعمؽ باستنفاذ العبلجات المحمية، تقكؿ الدكلة أف الشاكيف لـ يستنفذكا العبلجات  .43
المحمية المتاحة أماميـ، مبلحظة أف جميع االلتماسات االنتخابية تـ الفصؿ فييا عمى 

سرعة، كأف جميع االلتماسات المحالة مف جانب الشاكيف قد تـ تناكليا جميعا، كتـ كجو ال
استبعاد بعضيا كسحب البعض اآلخر. كتؤكد الدكلة أنيا لـ تفعؿ شيئا مف شأنو إحباط 
العممية كما يزعـ الشاكيف، مؤكدة أنو في أم حالة مف حاالت اإلحباط يستطيع أطراؼ 

قضاة، كأف الحككمة ليس ليا أم دكر تمعبو في االلتماس التكجو إلى قاضي ال
االلتماسات الخاصة باالنتخابات. كتبلحظ الدكلة أف معظـ االلتماسات المقدمة لممحكمة 

، كبعضيا استؤنؼ لدل المحكمة العميا. كيقكؿ 2001العميا تـ الفصؿ فييا في عاـ 
سبب يطبؽ في ىذه الشاكيف أف استثناء القاعدة عمى أساس اإلجراء الممتد دكف أدنى 

الحالة. كيقكلكا أف التأخير في استكماؿ االلتماسات مف جانب المحكمة العميا ليس ليا ما 
يبررىا كغير منطقية، كتتطمب، كفقا لمشاكيف االحتكاـ إلى القاعدة الحصرية بخصكص 

 استنفاذ العبلجات المحمية نظران ألنيا غير مكجكدة. 

 
 قرار المجنة بشأف القبكؿ

اغت المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، في إطار فمسفتيا التشريعية، إطارا ص . 44
لتحديد عبء الدليؿ بيف الشاكيف/ مقدمي االلتماسات كالدكؿ المدعي عمييا. كيحتاج 
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 56الشاكي، ألغراض الضبط، إلى تقديـ حالة ألكؿ كىمة كتمبية الشركط المدكنة بالمادة 
كؿ. كذات مرة يتـ ذلؾ، حينئذ ينتقؿ العبء إلى الدكلة المدعي مف الميثاؽ، مف أجؿ القب

 عمييا لتقدـ ردكدا محددة كأدلة تدحض كؿ كاحد مف التأكيدات الكاردة بأكراؽ الشاكي. 

مف الميثاؽ  56كيعرض الشاكيف، في الببلغات الحالية أف شركط القبكؿ في المادة  .45
يفائيا، بينما تقكؿ الدكلة أف البعض لـ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب قد تـ است

. كفيما يتعمؽ بمطابقة الببلغ كما نص عميو 5ك 4، 3(، 2) 56يستكفي، خاصة المادة 
(، تبلحظ المجنة أف الببلغ يثبت ألكؿ كىمة انتياكا ألحكاـ الميثاؽ 2) 56في المادة 

ألفريقي. كيدعي األفريقي، كمف ثـ يككف مطابقا لكؿ مف القانكف التأسيسي كالميثاؽ ا
الببلغ كجكد تأخيرات غير منطقية في تناكؿ االلتماسات الخاصة باالنتخابات، كبناء 

( )د(، كالمشاركة 1) 7عميو يعتبر ىذا مخالفا لمحؽ في محاكمة عادلة بمكجب المادة 
مف الميثاؽ. كمف الصعب إيجاد عدـ التطابؽ الذم تتمسؾ  13في الحكـ بمكجب المادة 

 بو الدكلة. 

(، أف يككف الببلغ مكتكبا بمغة غير مينية. كتقكؿ الدكلة، أنو بذكر 3) 56تتطمب الدكلة  .46
أف الدكلة أخفقت في ضماف استقبللية الييئة القضائية كاالضطبلع بمياميا عمى الكجو 
األكمؿ، كأف الحككمة قد أخفقت في مراعاة مبدأ فصؿ السمطات، يككف الشاكيف قد 

كمتدنية. كتقكؿ الدكلة أيضا أف الببلغ يدعى أف أحد القضاة قدـ  استخدمكا لغة مينية
استقالتو تحت ضغط بعد حكمو لصالح حركة التغيير الديمقراطي. كتختتـ الدكلة أف 
الشككل جاءت مشكىة لمحقائؽ كزاخرة بالمعمكمات الزائفة التي تعتبر ميينة لمدكلة 

دكلة كمف ثـ فيي ال تتفؽ مع األحكاـ كلييئتيا القضائية. كالتي تستيدؼ تشكيو سمعة ال
 (. 3) 56الكاردة في المادة 

ثمة سؤاؿ أساسي يتعيف طرحو في الببلغ الحالي ىك إلى أم حد يمكف إلنساف ما أف  .47
يستمر في انتقاد الييئة القضائية أك مؤسسات الدكلة بصفة عامة باسـ حرية التعبير، 

 56ي يشكؿ لغة مينية في إطار معنى المادة كما إذا كاف التصريح الذم أدلى بو الشاك
 ( العبلقة المزعكمة بيف حرية التعبير كحماية سمعة مؤسسات الدكلة. 3)

تعتبر مينية، كيجب أف تككف مكجية  56بالمادة  3منطكؽ الكممات في الفقرة الفرعية  .48
كسفكرد األفريقي. ككفقا لقامكس أك  االتحادضد حزب الدكلة المعني أك مؤسساتيا أك 
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المتقدـ، تعني كممة "ذـ" التحدث باستخفاؼ عف أك التقميؿ مف قدر .. كتعني كممة 
 "إىانة" احتقار أك اإلساءة إلى االحتراـ الذاتي أك تكاضع...". 

تعتبر الييئة القضائية مؤسسة ىامة جدا في كؿ بمد مف البمداف، كال يمكف أف تؤدم  .49
ة كثقة الجماىير. كنظرا ألىمية الحفاظ عمى ثقة مياميا عمى الكجو األكمؿ دكف مساند

الشعب في الييئة القضائية، كنظرا لمتحفظ المطمكب لكي تؤدم دكرىا التحكيمي، كانت 
ىناؾ ضمانات خاصة مكجكدة منذ قركف لحماية الييئة القضائية ضد تشكيو السمعة. 

التي تعرض الييئة  كثمة أسمكب حمائي ىك إعاقة المبلحظات البذيئة، أك استخداـ المغة
 القضائية لمسخرية كتشكيو السمعة. 

إف حرية مخاطبة عقؿ شخص ما كمناقشة سير الشئكف العامة مف جانب الييئة  .50
القضائية ال يعني أف اليجمات، ميما كانت ساقطة كخبيثة، يمكف أف تكجو لمييئة 

ـ خط كاضح القضائية دكف حساب كمؤسسة أك تكجو ضد مكظفيف أفراد. كال يمكف رس
بيف النقد المقبكؿ لمييئة القضائية كالتصريحات الضارة بإدارة العدالة. فالتصريحات التي 
تتعمؽ بمكظفي القضاء في أداء كاجباتيـ القضائية، يككف ليا، أك يمكف أف يككف ليا، 
تأثير أكسع عف مجرد إيذاء مشاعرىـ أك تشكيو سمعتيـ. كنظران لمعكاقب الكخيمة لفقد ثقة 

عامة في نزاىة القضاه، فإف تعميقيـ الذم يرمي إلى تشكيو سمعة الييئة القضائية ال
لحاؽ العار بيـ دائما ما ينظر إليو عمى أنو ليس في صالحيـ.   كا 

عند تحديد ما إذا كانت مبلحظة ما متدنية أك مينية كما إذا كانت قد أساءت لنزاىة  .51
سات الدكلة، يتعيف عمى المجنة أف تقنع الييئة القضائية، أك أم مؤسسة أخرل مف مؤس

نفسيا بما إذا كانت المبلحظة المذككرة أك المغة المستخدمة تيدؼ إلى انتياؾ غير 
قانكني كمقصكد لكرامة، كسمعة أك نزاىة أحد القضاة أك مجمكعة مف القضاة كما إذا 

ضعاؼ الثقة في م ؤسسة مف كانت قد استخدمت بطريقة ترمي إلى تمكيث عقكؿ العامة كا 
المؤسسات. كيجب أف تككف المغة مكجية إلى التقميؿ مف نزاىة ككضع المؤسسة كتشكيو 

 سمعتيا. 

 9( مع الكضع في االعتبار المادة 3) 56كتحقيقا ليذا اليدؼ، فإنو يجب تفسير المادة  .52
( مف الميثاؽ األفريقي الذم ينص عمى: أف مف حؽ كؿ فرد التعبير عف كجيات 2)

ىا في إطار القانكف كيجب أف يككف ىناؾ تكازف بيف حؽ حرية الكبلـ نظره كنشر 
كالكاجب لحماية مؤسسات الدكلة، لمتأكد مف أنو أثناء إساءة استخداـ المغة، ال تككف 
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المجنة األفريقية في الكقت نفسو منتيكة أك مخالفة لمتمتع بالحقكؽ األخرل المضمكنة في 
 الحالة، حؽ حرية التعبير.  الميثاؽ األفريقي، مثؿ، كما في ىذه

بالنسبة ألىمية حؽ حرية التعبير، فقد كضحتو المجنة األفريقية كضكحا تاما في  .53
. المقدمة ضد نيجيريا عندما تمسكت بأف حرية 145/94، 141/94، 140/4الببلغات 

 التعبير تعتبر:

سياسي، "حقا أساسيا مف حقكؽ اإلنساف، كحيكيا لتنمية شخصية الفرد كالكعي ال 
كمشاركتو في سير الشئكف العامة في بمده. كال يستطيع األفراد أف يشارككا مشاركة تامة 
كمقبكلة في أداء المجتمعات، إذا كاف البد أف يعيشكا في خكؼ مف االضطياد مف 
جانب سمطات الدكلة عند ممارسة حقيـ في حرية التعبير. كيجب أف يطمب مف الدكلة 

ا الحؽ إذا كانت ترغب في المشاركة في التزاـ أميف كصادؽ تعزيز، كحماية كضماف ىذ
 بالديمقراطية كالحكـ الرشيد". 

بمركر السنيف، أصبح الخط المزمع رسمو بيف النقد الحقيقي لمييئة القضائية كالمغة  . 54
المينية، خطا رفيعا جدا. كمع تقدـ سياسات حقكؽ اإلنساف، كالحكـ الرشيد، كالديمقراطية 

ات الحرة المفتكحة، أصبح عمى العامة أف تكازف بيف قضية حرية التعبير كالمجتمع
كحماية سمعة مؤسسات الدكلة مثؿ الييئة القضائية. كقد عبر المكرد "أتكيف عف العبلقة 

 Ambard v A-G of Trinidad and Tobago (1936)األساسية بيف القيمتيف في 

1 All ER 704 at 709 :بالكممات التالية 

سكاء كانت سمطة ككظيفة أحد القضاة أك إدارة أخرل لمعدؿ معنية، فإف أل خطأ لـ  "لكف
يرتكب مف جانب أم عضك مف العامة الذم يمارس حقو العادم في النقد السميـ سكاء 
بتصرؼ خاص أك عاـ في مقعد العدالة. كيعتبر طريؽ النقد طريقا عاما.. كالعدالة 

ا بالمعاناة مف الفحص الدقيؽ حتى أثناء ليست فصيمة منعزلة: يجب أف يسمح لي
 التعميقات الصريحة إلنساف عادم.". 

في الببلغ الحالي، لـ تثبت الدكلة المدعي عمييا، كيؼ أنو عند ذكر أف الحككمة أخفقت  . 55
في مراعاة مبدأ فصؿ السمطات كأف قاضيا قدـ استقالتو تحت ضغط بعد حكمو لصالح 

ؽ السمعة السيئة بالييئة القضائية كالحككمة. كلـ ، أف الشاكي قد الحMDCحركة 
تكضح الدكلة األثر المدمر ليذا البياف أك التصريح بشأف الييئة القضائية بصفة خاصة 
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كمؤسسات الدكلة ككؿ. كليس ىناؾ أم دليؿ استخمصتو الدكلة لتبيف أف التصريحات قد 
 الحككمة كمؤسساتيا.  استخدمت بسكء نية أك كانت ترمي إلى تسميـ عقكؿ العامة ضد

كمف ثـ، فإف المجنة األفريقية ال تعتقد أف ىناؾ أم استخداـ لمغة متدنية أك مينية ضد  .56
األفريقي. كترل المجنة  االتحادحككمة جميكرية زيمبابكم أك أم مف مؤسساتيا أك 

غي ( التي تنص عمى أف الببلغات ينب4) 56األفريقية ايضا أف الببلغ يتمشى مع المادة 
أف ال تستند حصريا عمى أخبار منشكرة في كسائؿ اإلعبلـ. كقد تـ جمع الببلغ الحالي 

 مف تصريحات كطمبات مف المحكمة العميا في زيمبابكم. 

( التي تتعمؽ باستنفاذ العبلجات المحمية، يقكؿ الشاكيف أف 5) 56فيما يتعمؽ بالمادة  .57
كـ لو ينبغي أف يطبؽ. كيستطردكف القكؿ استثناء القاعدة عمى أساس إجراء مطكؿ ال لز 

بأف عمميات التأخير في االنتياء مف االلتماسات مف جانب المحاكـ العميا ليس ليا ما 
يبررىا، كتتطمب كفقا لمشاكية االحتكاـ إلى القاعدة االستثنائية لنفاذ العبلجات المحمية 

 حيث ال كجكد ليا. 

(. 5) 56اإلجراء الممدكد دكف لزكـ بمكجب المادة لـ تحدد المجنة األفريقية ما يشكؿ  . 58
كمف ثـ، ال يكجد ىناؾ معايير قياسية مستخدمة مف قبؿ المجنة األفريقية لتحديد ما إذا 
كانت عممية ما قد تـ تمديدىا دكف حاجة لذلؾ، كبناء عميو مالت المجنة إلى تناكؿ كؿ 

كفي بعض الحاالت، تأخذ ببلغ بما يضمو مف أسباب جكىرية تنطكم عمييا الدعكل. 
المجنة في االعتبار الكضع السياسي لمدكلة، كفي حاالت أخرل، تأخذ في اعتبارىا 

 التاريخ القضائي لمبمد، كفي بمداف أخرل طبيعة الشككل. 

تنطكم مادة مكضكعة الببلغ الحالي صحة النتائج االنتخابية. كمف المفترض أف تعمف  . 59
لسرعة بقدر اإلمكاف كذلؾ حتى تمكف ىؤالء الذيف يتطمعكف نتائج االنتخابات عمى كجو ا

لممنصب مف معرفة النتيجة. كفي معظـ الدكائر، كذلؾ بسبب الطابع الخاص 
لبلنتخابات، تكضع ىناؾ اآلليات البلزمة لمتأكد مف إعبلف النتائج عمى كجو السرعة 

مف المتنافسيف بقدر اإلمكاف، ككذلؾ لمتأكد مف سرعة تناكؿ االلتماسات المقدمة 
 الغاضبيف.

( أنو ال يجب مد العممية فقط، بؿ يجب أف 5) 56كيتطمب االستثناء بمكجب المادة  . 60
يككف ىذا المد قد تـ بصكرة ال لزكـ ليا. كتعني عبارة "ال لزكـ ليا" بصكرة مفرطة أك 
 "بصكرة غير مبررة" كمف ثـ إذا كاف ىناؾ سبب مبرر لمد قضية ما، حينئذ ال يمكف
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إطبلؽ عميو عبارة "ال لزكـ لو"، عمى سبيؿ المثاؿ، عندما يككف البمد محصكرا في نزاع 
أىمي أك حرب، أك حيث يككف التأخير قد سببتو الصحية أك أسرتو أك مف ينكب عنو إلى 
"، إال أنيا قد  حد ما. كبينما لـ تصنع المجنة معيارا لتحديد ما ىك "المد غير البلـز

ة كبمبدأ القانكف العاـ "اختبار رجؿ عاقؿ" كبمكجب ىذا االختبار، تسترشد بظركؼ القضي
تحاكؿ المحكمة اكتشاؼ، كيؼ أف أم رجؿ عاقؿ يتخذ القرار، في ضكء طبيعة كظركؼ 

 قضية معينة. 

كمف ثـ، فإنو في ضكء طبيعة الببلغ الحالي، ىؿ يستنتج أم رجؿ عاقؿ أف المسألة قد  . 61
كب؟ كسكؼ تككف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ "بنعـ" بالنسبة تـ تمديدىا عمى نحك غير مطم

لجميع النكايا كاألغراض. كبعد أكثر مف أربعة أعكاـ مف تقديـ االلتماسات الخاصة 
باالنتخابات، أخفقت محاكـ الدكلة المدعي عمييا في التصرؼ فييا، كأصبحت المناصب 

في ىذا المنصب عمى كشؾ التي تنافس عمييا الضحايا مشغكلة، كأصبحت مدة الكالية 
 االنتياء. 

لكؿ ما تقدـ مف أسباب، ترل المجنة األفريقية أف الببلغ يكفي قاعدة االستثناء بمكجب 
 ، كمف ثـ تعمف مقبكليتو. 56(، كما يكفي المتطمبات األخرل لممادة 5) 56المادة 

 

 االذعانات بشأف المبادئ الجكىرية التي تنطكم عمييا الدعكل.

 شاكيإذعانات ال

 26ك 13(، )د(، 9( )1، )7، 3، 2، 1يعرض الشاكيف أف حزب الدكلة خالؼ المكاد  . 62
مف الميثاؽ األفريقي بشأف حقكؽ اإلنساف كالشعكب، كيستطردكا قائميف بأف المخالفات 

 جاءت عمى الكجو التالي: 

لحقيقة استنادا إلى ا 3ك 2الحؽ في الحماية المتكافئة لمقانكف بمكجب المادتيف  )أ( 
بأف محاكـ القانكف أخفقت في اتخاذ قرار بشأف االلتماسات االنتخابية خبلؿ فترة 
معقكلة مف الكقت كأف مقدمي االلتماسات مكرس التمييز ضدىـ بشأف حماية 

 القانكف المستحقة لآلراء السياسية التي تـ التعبير عنيا في االلتماسات؛ 
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غضكف فترة معقكلة مف الكقت مف جانب الحؽ في االستماع إلى كالمحاكمة في  )ب(
حيث أف محاكـ زيمبابكم قد أخفقت في تقديـ  7محكمة محايدة بمكجب المادة 
 عبلج لبللتماسات االنتخابية؛ 

حؽ كؿ مكاطف في حرية المشاركة في حككمة بمده إما بطريؽ مباشر أك مف  )ج(
عف  13ضى المادة خبلؿ ممثميف مختاريف اختيارا حرا كفقا ألحكاـ القانكف بمقت

 طريؽ سف القكانيف التي اختزلت الحريات مثؿ االنضماـ، التجمع كالتعبير؛ ك

نشاء كتحسيف المؤسسات الكطنية  ) د ( كاجب الدكلة لضماف استقبللية المحاكـ كا 
المبلئمة التي تكمؼ بتعزيز كحماية الحقكؽ كالحريات التي يضمنيا الميثاؽ 

الحقيقة التي تفيد أف مبدأ الفصؿ بيف السمطات لـ  استنادان إلى 26بمكجب المادة 
يراعي بالصكرة المستحقة، نظران ألف أحد القضاة قدـ استقالتو كىرب مف الببلد 

 لتمقيو تيديدا بعد أف أصدر حكما لصالح المعارضة. 

(، يدعي الببلغ أف الدكلة المدعي عمييا قد أخفقت في اتخاذ 1فيما يتعمؽ بالمادة ) . 63
اءات التشريعية كاإلدارية البلزمة لتطبيؽ أحكاـ الميثاؽ. كالحقيقة مف أف االنتخابات اإلجر 

التي جرت في زيمبابكم قد نظمت كفقا لمدستكر كقكانيف زيمبابكم ال تعني أف الطريقة 
التي أجريت بيا ىذه االنتخابات ال تخالؼ أحكاـ الميثاؽ. كيستطيع القانكف نفسو )بما 

دستكرية( أف يشكؿ الكسائؿ التي تـ بكاسطتيا مخالفة الحقكؽ المحمية في ذلؾ األحكاـ ال
 بمقتضى الميثاؽ. 

يستند الشاكيف عمى حكمة المحكمة األمريكية الدكلية بشأف حقكؽ اإلنساف في قضية  . 64
 "فيبلسككيز ركدريجيز" حيث ارتأت المحكمة أف: 

اإلنساف لـ يكف مستكفيا مف لضماف الحرية كالممارسة الكاممة لحقكؽ  االلتزاـ -أ  
خبلؿ كجكد نظاـ قانكني مصمـ بطريقة تجعؿ مف المستحيؿ التجاكب مع ىذا 

.. كىك يطمب مف الحككمة أيضا التصرؼ لمضماف الفعاؿ لمحرية االلتزاـ
 . (36)كالممارسة الكاممة لحقكؽ اإلنساف"

األمريكية الدكلية بشأف يستشيد الشاكيف أيضا بالرأم االستشارم الذم قدمتو المحكمة  . 65
 حقكؽ اإلنساف حيث كجدت المحكمة اآلتي: 

                                                 
(36)   Velasquez Rodriguez case, Judgment of July 29, 1988. 
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أ "إف الحقيقة التي تفيد أف ىذه القكانيف المحمية قد أقرت كفقا ألحكاـ الدستكر ال تعني 
شيئا إذا كانت تشكؿ الكسائؿ التي مف خبلليا يتـ انتياؾ الحقكؽ كالحريات 

 . (37)المحمية"

مف أف الدكلة المدعي عمييا قد سنت القكانيف التي تعد أحكاما كقد عرض أنو عمى الرغـ  . 66
لمعبلجات، إال أنيا أخفقت في أف تجعؿ ىذه العبلجات أك اإلصبلحات فعالة نظران ألف 
إجراءات الدعكل يمكف تمديدىا دكف لزكـ كما ىك الحاؿ بالنسبة لمقضية في المسألة قيد 

ف االنتخابية مف خبلؿ حؿ سريع عمى نحك النظر حيث "أخفقت في تنفيذ كتعزيز القكاني
 مقبكؿ أك مف خبلؿ اتخاذ إجراءات أخرل كفيمة بأف تحمي حقكؽ المكاطنيف". 

( مف الميثاؽ ألف قكانيف االنتخابات 1يدعي الشاكيف أف حككمة زيمبابكم خالفت المادة ) . 67
كس في البرلماف الحالية غير دقيقة، كال تمنع المرشحيف المطعكف في انتخابيـ مف الجم

قبؿ أف تصدر المحاكـ أحكاميا في ىذه القضايا، كما أنيا ال تخمؽ أم التزاـ عمى 
المحاكـ بأف تصدر قرارا بشأف الطعكف االنتخابية المعركضة عمييا في غضكف فترة 
محددة. كيستند الشاكيف أيضا عمى حكمة كفقة المجنة األمريكية الدكلية بشأف حقكؽ 

 "جكستافك ارانزا ؼ . األرجنيف، حيث رأت:  اإلنساف، في قضية

" أف عدـ كجكد عبلج فعاؿ النتياكات الحقكؽ التي تقرىا االتفاقية يعتبر في حد ذاتو 
انتياكا لبلتفاقية مف جانب حزب الدكلة الذم يفتقر إلى العبلج. كبيذا المعنى 

فيا أف ينبغي أف يؤكد عمى أنو لكي يككف مثؿ ىذا العبلج مكجكد فانو ليس كا
ينص عميو في الدستكر أك في القانكف، أك أنو معترؼ بو رسميا، بؿ يجب أف 
يككف فعاال في اثبات ما إذا كاف ىناؾ انتياؾ لحقكؽ اإلنساف كفي تكفير رفع 
الظمـ. كالعبلج الذم يثبت أنو محض خياؿ، بسبب األكضاع العامة السائدة في 

 . (38)نة، ال يمكف اعتباره فعاالالببلد، أك حتى في ظركؼ معينة في قضية معي

( في قضية جكارا 1يشير الببلغ كذلؾ إلى التفسير الذم قدمتو المجنة األفريقية لممادة ) . 68
 جامبيا، حيث كجدت المجنة اآلتي: 

( الميثاؽ الطابع الممـز قانكنا الذم يعزم دائما إلى اتفاقيات دكلية مف 1"تمنح المادة )
ف أم انتياؾ ألم حكـ مف أحكاـ الميثاؽ يعني آليا مخالفة لممادة ىذا النكع. كمف ثـ، فإ

                                                 
(37)   Inter-American Court on Human Rights Advisory Opinion 13/93 paragraph 26-27. 
(38)   Case No. 10.087 (September 30, 1997) 
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(، إذا أخفقت الدكلة الطرؼ في الميثاؽ في االعتراؼ بنفس األحكاـ، كليس ىناؾ 1)
 أدنى شؾ مف أف ىذا يعد مخالفة لممادة. كمف ثـ فإف مخالفتيا تعكد إلى جذكر الميثاؽ" 

عي عمييا في سف القكانيف التي تعزز التمتع يبلحظ الشاكيف أف إخفاؽ الدكلة المد . 69
بالحقكؽ كالحريات الكاردة في الميثاؽ، ككذلؾ إخفاقيا في تكفير عبلج حقيقي كفعاؿ في 

(. كقد عرض أيضا 1حاالت انتياؾ نفس الحقكؽ كالحريات، يصؿ إلى انتياؾ لممادة )
المخالفات المزعكمة أف إخفاؽ الييئة القضائية في اتخاذ قرار فكرم كفعاؿ كمفيد بشأف 

لمحقكؽ، فضبل عف السمككيات الخاطئة االنتخابية يعد قصكرا مف جانب الدكلة خاصة 
أف األخيرة تعتبر فرعا منيا. كاستشيد الببلغ بعد ذلؾ بقرار المحكمة األمريكية الدكلية 

 بشأف حقكؽ اإلنساف في قضية فيبل سككيز ركدريديز المذككرة آنفا حيث جاء فيو: 

يعني كاجب حزب الدكلة في تنظيـ سائر أجيزة الدكلة بصفة عامة جميع  االلتزاـ"ىذا 
اليياكؿ األخرل التي يتجمى فييا ممارسة السمطة العامة، بطريقة تمكف مف الضماف 

 القانكني لمحرية كالممارسة الكاممة لحقكؽ اإلنساف". 

د عمى قانكنيا المحمي لتبرير يدعي الشاكيف أف الدكلة المدعي عمييا ال تستطيع أف تعتم . 70
 إخفاقيا في أداء التزاماتيا الكاردة بالميثاؽ. 

مف الميثاؽ، يشير الببلغ إلى أف المساكاة كالحماية المتكافئة أماـ  3فيما يتعمؽ بالمادة  . 71
نفاذ القانكف. كأكد الببلغ عمى أف  القانكف، تعني المساكاة فيما يتعمؽ بتفسير، كتطبيؽ كا 

 كفكلة لمجميع بصرؼ النظر عف آراء الفرد السياسية. الحقكؽ م

يبلحظ الشاكيف أف االلتماسات الناجمة أماـ محاكـ زيمبابكم ربما تككف قد منحت  . 72
الحركة الديمقراطية مف أجؿ التغيير غالبية كبرل في البرلماف كىذا ما يجب أف تأخذه 

رؼ في المسائؿ". كجاء بالببلغ الييئة القضائية في االعتبار مف حيث السرعة في التص
أف حركة التغيير الديمقراطي كانت ضحية لمتمييز مف قبؿ الييئة القضائية، عمى الرغـ 
مف أف مثؿ ىذا التمييز ربما يككف قد تسبب نتيجة لنقص في المكارد أك القكل العاممة 

ى الدكلة مف لتناكؿ االلتماسات. كيدعي أف نقص المكارد كالقكل العاممة ال يمكف أف تعف
 التزاميا باحتراـ كحماية الحقكؽ الكاردة في الميثاؽ. 

ككفقا لكاتبي الببلغ، كمنذ أف التصرؼ الناجح في االلتماسات ربما كاف قد غير تشكيؿ  . 73
البرلماف تغييرا كبيرا، فإف إخفاؽ الييئة القضائية في التناكؿ السريع لتمؾ االلتماسات 
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اكاة أماـ القانكف كالحماية المتكافئة لمقانكف لضحايا مخالفات يعتبر مساكيا النعداـ المس
 حقكؽ اإلنساف. 

( )د(، 1) 7يدعي الشاكيف أف التأخير الجامح في تناكؿ االلتماسات يشكؿ انتياكا لممادة  . 74
حيث أف ىذا يؤثر عمى الحؽ في أف يستمع الفرد لقضيتو في غضكف فترة معقكلة مف 

ف بالتعميؽ الياـ لمجنة حقكؽ اإلنساف التابعة لؤلمـ المتحدة رقـ الكقت. كيستشيد الشاكي
، حيث اعتقدت لجنة حقكؽ اإلنساف أف حؽ اإلنساف في االستماع إلى قضيتو في 13

غضكف فترة معقكلة مف الكقت يشمؿ ليس فقط الكقت الذم تبدأ فيو المحاكمة، بؿ أيضا 
 أكؿ درجة كاالستئناؼ. الكقت الذم يجب أف تنتيي فيو كالحكـ الصادر مف 

في رأل الشاكيف، أف حؽ الفرد في إعماؿ القانكف قد تـ انتياكو في المسألة المعركضة  . 75
أماـ المجنة، نظرا ألف المحاكـ قد أخفقت في إصدار حكـ بشأف االلتماسات االنتخابية 

يا كاف في غضكف فترة معقكلة مف الكقت. كيزعـ أيضا أف االستئناؼ أماـ المحكمة العم
غير فعاؿ. كيشير االلتماس إلى نيج المجنة األفريقية تجاه الحؽ في االستئناؼ المتبع 

السكداف، حيث  –في قرارىا بشأف العفك الدكلي كلجنة المحاميف مف أجؿ حقكؽ اإلنساف 
 ارتأت المجنة ما يمي: 

النتقاص منو، "إف حؽ االستئناؼ باعتباره مبدأ عاما مف مبادئ القانكف الدكلي ال يمكف ا
يجب حيثما كجد، أف يستكفى شركط الفعالية. كيعتبر االستئناؼ الفعاؿ، إجراء قد يؤدم 
إلى إعادة النظر في إحدل القضايا مف جانب محكمة أكبر، بعد حكـ محكمة الدرجة 
األكلى، كىذا يتطمب أف تقدـ األخيرة، في ىذا الصدد، كافة الضمانات البلزمة لئلدارة 

 الة". الجيدة لمعد

كيستنكر كاتبك الببلغ نقص استقبللية الييئة القضائية في زيمبابكم. كيذكركف في ىذا  . 76
الصدد، تقرير المقرر الخاص بشأف استقبلؿ القضاة كالمحاميف المقدـ مع قرار لجنة 

2002/43حقكؽ اإلنساف التابعة لؤلمـ المتحدة رقـ 
، كينتيكف إلى أف انعداـ  أك (39)

ت المختصة بتقديـ اإلصبلحات كالعبلجات في حاالت االنتياكات يؤيد ضعؼ المؤسسا
ما يثيره مقدمك االلتماسات حكؿ المؤسسات غير القادرة عمى تقديـ عبلجات حقيقية 

 ".26ك 7كفعالة، عمى النقيض مف نكايا الذيف صاغكا الميثاؽ بمكجب المادة 

                                                 
(39)   E/CN.4/2003/65/Add.1.25 February 2003. 
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إلى أىمية الحؽ في المشاركة  مف الميثاؽ، يشير الببلغ 13فيما يتعمؽ بالمادة  . 77
السياسية، كيصر عمى اآلتي عشية القرار بشأف العمميات االنتخابية كالحكـ التشاركي 

 . 19الذم اتخذتو المجنة في دكرتيا العادية الػ 

تعتبر االنتخابات الكسيمة الكحيدة التي يستطيع بيا الناس انتخاب حككمتيـ بطريقة  –أ  
 ىـ كفقا لمميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب". ديمقراطية كبمحض اختيار 

كيزعـ، أف ىذا المكقؼ، أكدتو المجنة في مشركع حقكقيا الدستكرية كغيره فيما يتعمؽ  . 78
 بنيجيريا، حيث كجدت المجنة اآلتي: 

"المشاركة بحرية في الحككمة تنطي، مف بيف جممة أمكر أخرل، عمى حؽ التصكيت 
. كثمة نتيجة طبيعية حتمية ليذا الحؽ ىى أف نتائج حرية التعبير عف لممثؿ يختاره الفرد

ال فسكؼ يككف حؽ التصكيت بحرية ال معنى لو. كفي  ؛ كا  إرادة الناخبيف يجب أف تحتـر
ضكء ذلؾ، فإف إلغاء نتائج االنتخابات، التي عكست االختيار الحر لمناخبيف، يعتبر 

 (". 1) 13انتياكا لممادة 

شاكيف أيضا أف حؽ المشاركة الحرة في الحككمة، يعتبر أيضا بدكف معنى كال كيعرض ال . 79
مغزل لو في حالة إخفاؽ الييئة القضائية في اتخاذ قرار سريع بشأف المنازعات 
االنتخابية المعركضة أماميا، منذ أف ىذا يسمح لممرشحيف المطعكف في انتخاباتيـ 

ت فيو االلتماسات قيد النظر أماـ المحكمة. بالجمكس في البرلماف في الكقت الذم ما زال
 كيستشيد الشاكيف بالمجنة األمريكية الدكلية لحقكؽ اإلنساف التي تقكؿ: 

إف العبلقة الكثيقة بيف الديمقراطية النيابية كشكؿ مف أشكاؿ المحكمة كممارسة الحقكؽ 
خرل كيقـك السياسية كما ىى محددة، تفترض مسبقا أيضا ممارسة الحقكؽ األساسية األ

مفيكـ الديمقراطية النيابية عمى المبدأ الذم يقكؿ بأف الشعب ىك الحامؿ األسمى لمسيادة 
كعبلكة عمى ذلؾ يتـ انتخابيـ  -السياسية، كأنو بممارستو تمؾ السيادة ، ينتخب ممثميو

مف جانب المكاطنيف لتطبيؽ بعض اإلجراءات السياسية التي تعنى في نفس الكقت 
حرية التعبير  –ؽ لمناقشات سياسية كافية حكؿ طبيعة السياسات المطبقة الكجكد المسب

حرية التجمع ، كفى الكقت نفسو إذا مكرست ىذه  –بيف الجماعات السياسية المنظمة 
الحقكؽ كىذه الحريات، يتعيف أف يككف ىناؾ أنظمة قضائية كمؤسسية التي يتفكؽ فييا 

فييا بعض المؤسسات السيطرة عمى اآلخريف مف  القانكف عمى إرادة القادة ، كالتى تمارس
أجؿ ضماف نزاىة التعبير عف إرادة الشعب حكمو القانكف ... كفى الكاقع أف أل ذكر 
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لحؽ التصكيت كاالنتخاب سكؼ يككف مجرد تعبيران ببلغيا إذا لـ يكف مصحكبا بمجمكعة 
 . (40)ابات مف المقكمات المكصكفة كصفا دقيقا التي ينبغى أف تستكفييا االنتخ

. يدعك الشاكيف المجنة األفريقية إلى إتباع حكمة أك فقو المجنة األفريقية الدكلية لكى تجد أف 80
 ( مف الميثاؽ .1) 3الدكلة المدعى عمييا مخالفة لممادة 

مف الميثاؽ ، يشير كاتبك الببلغ إلى تعقيب المجنة في تقريرىا  26. فيما يتعمؽ بالمادة 81
 حيث أعمنت :، 9السنكل الػ 

، لكنيا أكثر كضكحا حك 71مف الميثاؽ األفريقي الحؽ الكارد بالمادة  26" تؤكد المادة  
التزامات أحزاب الدكلة لضماف استقبللية المحاكـ كالسماح بإنشاء كتحسيف مؤسسات 
كطنية مبلئمة تكمؼ بتفريز كحماية الحقكؽ كالحريات التي يضمنيا الميثاؽ الحاؿ، في 

عف  26( عمى حؽ الفر في االستماع إليو ، كتتحدث المادة 7المادة )حيف تركز 
المؤسسات التي تعتبر أساسية في إعطاء معنى كمضمكنا لتمؾ الحؽ. كقدـ ىذه المادة 
تصكران كاضحا لحماية المحاكـ، التي كانت دائما مف الناحية التقميدية مبلذ الحماية 

 لحقكؽ األفراد ضد مساكئ سمطة الدكلة .

. يرل الشاكيف أف المحاكمات التي تجرل كفقا لمبادئ األعماؿ المستحؽ لمقانكف ، كاالنتياء 82
مف ىذه المحاكمات في غضكف فترة معقكلة مف الكقت ، تعتبر مف بيف جممة أمكر 
أخرل ، األعمدة األساسية لييئة قضائية تؤدل دكرىا بصكرة سميمة كيزعـ أف إخفاؽ 

بشأف االلتماسات االنتخابية في غضكف فترة معقكلة مف  المدعى عميو في اتخاذ قرار
 مف الميثاؽ . 26( ك1) 13الكقت يتنافى مع المادتيف 

 : : بشأف األسباب الجكىرية التي تنطكل عمييا الدعكلإذعانات الدكلة المدعى عمييا 

المحاكـ . ذكرت الدكلة المدعى عمييا أف كبل مف طرفي االلتماسات االنتخابية المقدمة إلى 83
الزيمبابكية حظى بحماية مكافئة لمقانكف التي تجمت مف خبلؿ إشارة إلى عدد مف 
القضايا التي تـ اتخاذ قرار بشأنيا ، كتنكر الدكلة المدعى عمييا أف الشاكيف لـ 
يتعرضكا ألل نكع مف التمييز عمى أساس اآلراء السياسية التي تـ التعبير عنيا في 

 االلتماسات .

                                                 
(43)  Report 01/90 on cases 9768, 9780 and 9828 Mexico paragraphs 411 and 42, Annual Report of the 

Inter American Commission 1989-1990. 
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الدكلة المدعى عمييا في القكؿ بأنو في قضية سيبانجانى مبلندا ضد اليؾ مكاندال   . نستطرد84
، كاف صاحب االلتماس مرشحا لحركة التغيير الديمقراطى في االنتخابات  55/8228

كبالنسبة لممدعى عميو الذم كاف مرشحا  2000يكنيك  25يكنيك ك 24العامة بتاريخ 
( فقد فاز بالمقعد (7An4 Pfالكطنية(  –) الجبية التحاد زيمبابكل الكطنى األفريقي 
صكتا في حيف أف مقدـ االلتماس حصؿ  15.932البرلمانى بعدد أصكات مجمكعيا 

صكتا كأدعى مقدـ االلتماس كجكد ممارسات فاسدة خبلؿ العممية  3967عمى 
ى عميو االنتخابية كأف الدائرة االنتخابية تـ إجبارىا عمى تأييد كالتصكيت لصالح المدع

كاالمتناع عف التصكيت لصالحو ، كأدعى أف فريؽ حممتو تعرض لبلختطاؼ كالتعذيب 
كتـ إشعاؿ النار في ممتمكاتيـ كتدميرىا كرأت المحكمة أنو مف الظمـ البيف بالنسبة 

لغاء االنتخاب جانبا .  لممدعى عميو أف يقكـ بالطكاؼ في المدف لجمع األصكات كا 

و عمى الرغـ مف اآلراء السياسية المعبر عنيا في االلتماس التي . الحظت الدكلة أيضا ان85
تكضح أف حزب زانك " الجبية الشعبية" كاف حزبا عنيفا ككسب االنتخابات مف خبلؿ 
العنؼ، إال أف الشاكيف لـ يتعرضكا ألل تمييز مف جانب المحاكـ ، كمنحكا حماية 

 انبا في دائرة جكككل نكرث .متكافئة كالدليؿ عمى ذلؾ إلغاء نتيجة االنتخابات ج

. لكى تدعـ الدكلة المدعى عمييا حجتيا بأف الشاكيف لـ يتعرضكا ألل ممارسات تمييزية ، 86
فقد استرعت نظر المجنة لقضية " الميؾ نيكيكانى مكامبى ضد جسيكف كككيرا مكايا 

8226/55 Hc   حيث كاف صاحب االلتماس عضك معارض بحركة التغيير
حيف كاف المدعى عميو مرشحا لحزب زانك ) الجبية الشعبية( كأدعى  الديمقراطى في

الممتمس أف المدعى عميو كأعضاء حزبو كانكا مذنبيف بممارسات فساد تؤدل إلى 
سمسمة كاسعة مف أنشطة العنؼ في الدائرة ، كقررت المحكمة إلغاء نتائج االنتخابات 

يير كأكدت الدكلة أيضا أنو في جانبا كأصدرت حكما لصالح الجبية الديمقراطية لمتغ
كثير مف القضايا األخرل التي تضـ التماسات انتخابية ، حكمت المحاكمة لصالح 
المعارضة ، عمى سبيؿ المثاؿ " فايكنيس شيفازفى شيكتا" ضد المسجؿ العاـ 

، "مكسى مكب ضد اليكت تشككى Hc 8221/55لبلنتخابات كابف تكمبارل مكتاسا 
Hc115151  ينك ضد تكبيكا مكديد " ادنا اكn.o كدافيشكف تسكيك كمدينة مكتارل ،

Hc 14495199 . 
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مف منطمؽ االحتراـ لمحماية المتكافئة لمقانكف ، قالت الدكلة المدعى عمييا أنو نظرا  . 87
لمحكـ في سبعة أك أكثر التماس انتخابي لصالح الحركة الديمقراطية لمتغيير، فإف ىذا 

نيا طبقت القانكف  دليؿ كافى عمى أف المحاكـ لـ تكف متحيزة لحزب زانك الحاكـ ، كا 
بمكضكعية ، كمف ثـ ىيئات حماية متكافئة لمقدمى االلتماسات كما ىى مضمكنة في 

 مف الميثاؽ األفريقي كدستكر زيمبابكل. 3المادة 

الحؽ في سماع األقكاؿ كالمحاكمة في غضكف فترة معقكلة مف الكقت مف جانب  
 ( )د( .1) 7جب المادة محكمة نزيية بمك 

أكدت الدكلة المدعى عمييا أنيا منحت دائما الشاكيف الحؽ في سماع أقكاليـ مف  . 88
جانب محاكـ منزىة عف اليكل ، كفى غضكف فترة معقكلة مف الكقت كأضافت أف 

 المحاكمة الزيمبابكية اعترفت في كثير مف أحكاميا بيذا الحؽ .

أف جميع االلتماسات المقدمة في المحكمة العميا كخبلؿ  تدعى الدكلة المدعى عمييا . 89
الفترة األخيرة، في المحكمة االنتخابية تـ االستماع إلييا في خبلؿ فترة معقكلة مف 

مف نظاـ االنتخابات ) قكاعد التطبيؽ، كاالستئناؼ  31الكقت، كفقا لمقاعدة 
ؿ كجميع األطراؼ ( التي تنص عمى : " يتعيف عمى المسج1995كااللتماسات لعاـ 

في أل قضية، التماس أك تطبيؽ أف تتخذ كافة الخطكات البلزمة لمتأكد مف أف المسألة 
 تـ تناكليا عمى كجو السرعة .

ككفقا لمدكلة، فإف األطراؼ في التماس خاص باالنتخابات عمييـ كاجب التأكد مف أف  . 90
استطرت قائمة بأنو في معظـ ك  31االلتماس قد تـ اتخاذ قرار سريع بشأنو كفقا لممادة 

القضايا التي عرضت عمى المحاكـ، أخفؽ الشاكيف في تقديـ األكراؽ المطمكبة عمى 
 كجو السرعة "لضماف تناكؿ المسائؿ بسرعة فائقة" .

( يتـ 13:  2مف قانكف االنتخابات )فصؿ  182كأضافت الدكلة أنو مف حيث الجزء  . 91
 ي مقدـ في غضكف ستة أشير مف تاريخ تقديمو .اتخاذ قرار بشأف كؿ التماس انتخاب

كفقا لممدعى عميو، فإنو مف أجؿ تطبيؽ ىذا القانكف ، تـ إنشاء محكمة انتخابية  . 92
لمفصؿ في االلتماسات المقدمة في غضكف ستة أشير، كىذه المدة ترل الدكلة أنيا فترة 

مما ترتب عميو  –محكمة معقكلة بيد أف الحركة الديمقراطية لمتغيير تطعف في تشكيؿ ال
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تعطيؿ االلتماسات المعركضة عمى المحكمة كمف ثـ ال يمكف القكؿ أف الييئة 
 القضائية ذاتيا كانت مترددة لمفصؿ في االلتماسات عمى كجو السرعة .

كقالت الدكلة كذلؾ أف كاجب األحزاب ىك تكفير الشيكد كطمب تاريخ لمفصؿ في  . 93
تي ينص عمييا القانكف ، كفى حالة حدكث أل الحالة في غضكف ستة أشير ال

احباطات ، يستطيع الحزب المعنى أف يمجأ إلى قاضى القضاة أك رئيس القضاة مف 
أجؿ اإلصبلح ككفقا لمدكلة ، فإف الشاكيف قد أخفقكا في إظيار حاالت اإلحباط ىذه ، 

ماسات إف كاف ىناؾ حاالت إحباط، التي تـ مكاجيتيا في الجمكس لمفصؿ في االلت
االنتخابية كما ىى الخطكات التي اتخذىا مقدمك االلتماسات لمفصؿ في المسائؿ عمى 
كجو السرعة ، كبدال مف ذلؾ لجأ الشاكيف فقط لئلدعاءات التي تفيد اف الييئة 

 القضائية كانت مترددة في تناكؿ كاالنتياء مف االلتماسات المعركضة عمييا .

مييا أف الحككمة ليس ليا دكر في اتخاذ قرار بشأف جاء في عرض الدكلة المدعى ع . 94
التماسات االنتخابات، كمف ثـ فميس مف الصحيح اإلدعاء أنيا أحبطت أصحاب 
االلتماسات في الفصؿ في التماساتيـ كأضافت الدكلة قائمة بأف معظـ االلتماسات 

كاـ قد تـ الفصؿ فييا كسممت األح 2001المعركضة عمى المحكمة العميا في عاـ 
 لؤلحزاب في غضكف ستة أشير .

كإلقامة الدليؿ عمى الحجة المكضحة أعبله، ساقت الدكلة عددا مف القضايا التي تـ  . 95
التصرؼ فييا خبلؿ مدة ستة شيكر ، بما في ذلؾ قضية " لكسيا ماكيس" ضد ايسيا 

، فينياس شيفازفى شيكتا ضد مسجؿ عاـ االنتخابات كبف HC 8070/00شكمبا 
، كتـ تسميـ الحكـ 2001يكليك  18التي تـ الفصؿ فييا يكـ  HC 8221/00م تكمبار 
يناير  17جكدفرل دكف بكمبامارك ضد سافيكر كاسكككيرل فى  2002يناير  23في 

يكنيك  20كسمـ الحكـ في  HC 8068/00، مكسى مارل ضد اليكت تشككى  2002
 21الحكـ في  كسمـ HC 8072/00، كباتريؾ تسكميمى ضد ىاركف بالكل  2001
 . 2001يكنيك 

. في الفترة األخيرة بعد إنشاء محكمة االنتخابات تـ التصرؼ االلتماسات في غضكف ستة 96
شيكر كفى القضايا التي فصمت فييا المحكمة العميا استأنفت األحزاب الخاسرة لدل 
المحكمة األعمى كاستمعت المحكمة األعمى لمعظـ االستئنافات كخسرت الحركة 

مقراطية لمتغيير في بعض القضايا مثؿ قضية " ىكفى ضد جكراـ جكمبك" فيما الدي
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يتعمؽ بدائرة غرب مبكرينجكا" كرفضت بعض القضايا ألف المستأنفيف لـ يكف لدييـ 
الرغبة في بحث قضاياىـ ، عمى سبيؿ المثاؿ " مازكرانى ضد مبكتكك" فيما يتعمؽ 

 رل فيما يتعمؽ بدائرة داركيف .بدائرة زفيجافانى كمكمبامارك ضد اس كاسكككي

. طبقا لمدكلة المدعى عمييا كاف الممتمسكف في القضايا المكضحة أعبله قد طمبت منيـ 97
المحكمة األعمى تقديـ رؤكس حججيـ ، لكنيـ أخفقكا كبالتالى تـ استبعاد قضاياىـ 

محكمة ، مف قكاعد المحكمة األعمى كذلؾ لعدـ استجابتيـ لقكاعد ال 44بمكجب القاعدة 
 )ب( مف قكاعد المحكمة العميا . 2كينطبؽ نفس الشىء عمى المرسـك القاعدة 

. كاستطردت الدكلة في عرضيا قائمة بأف المستأنفيف سحبكا بمركر الكقت التماساتيـ بعد أف 98
أدرككا ضعؼ قضاياىـ كدفعكا أتعاب الكقت الميدر لممدعى عمييـ معترفيف بغمطتيـ 

ير ممتزمة كغير دقيقة ، ككاف ىذا ىك الحاؿ بالنسبة لقضية " في تقديـ التماسات غ
ىاركف شينارا ضد لكفيمكرل  Ep11/o5الفاس مكككنكيشير كضد بف ماىكفا رقـ 

 Epايميف ىيثر دكركثى بينيت ضد صمكيؿ أكندكنجى رقـ Ep/20/05 مكبكككتا رقـ 

كا مافكدزا ضد ىيمدا سك  Ep 18/05ايفيميف ماسايتى ضد مايؾ نيامبكيا رقـ  11/05
 Ep 116/05إياف كال ضد سيدنى تيجيرل سيكيرمابى رقـ  16/05باتريؾ جكاكك رقـ 

. 

. كذكرت الدكلة أيضا أنو في ظؿ الظركؼ المذككرة أعبله ، لـ تحبط الحككمة الممتمسيف 99
في متابعة لجكئيـ القانكنى كفى الكاقع أف أصحاب االلتماسات ىـ الذيف لـ يتابعكا 

 ـ عمى كجو السرعة .التماساتي

( لعاـ 1. كفيما يتعمؽ بتكجييات الممارسة لممحكمة األعمى ، فإف تكجيو الممارسة رقـ )100
( كانت تكجييات المحكمة 5) 241، المعمف في تقارير زيمبابكل القانكنية ص  1993

األعمى بالنسبة لجكبال عمى الكجو اآلتى :" إذا حدث تأخير في أل قضية معينو سكاء 
نت ذات طابع جنائى ، كالذل يعتبر تأخيرا جامحا، فإف الطرؼ المتظمـ أك محامية كا

القانكنى مدعك الستدعاء نظر قاضى القضاة أك رئيس القضاة ليذا التأخير إذا كاف 
األمر يتعمؽ بإحدل المسائؿ التي تفصؿ فييا المحكمة العميا كلكبير القضاة، إذا كانت 

كفكر استبلـ مثؿ ىذا األشعار ، سكؼ يبدأ عمى الفكر  المسألة تتعمؽ بمحكمة الصمح،
كبير القضاة ، رئيس القضاة أك كبير قضاة محكمة الصمح، أيا كاف المكجو إليو 
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األمر، في بحث الشككل بشرط أف يككف مقتنعا أف التأخير غير مبرر في جميع 
 الظركؼ كسكؼ يبذؿ كؿ مساعيو لتحاشى ذلؾ.

ييا أف الببلغ ال يكضح ما إذا كاف الشاكيف في أل نقطة مف . تقكؿ الدكلة المدعى عم101
النقاط قد كجيكا قضية التأخير لرئيس القضاة أك لكبير القضاة ، كما إذا كاف رئيس 
القضاة أك كبير القضاة لـ يفعؿ شيئا بعد تسمـ الشككل كتعتبر إدعاءات الشاكى غير 

 بار أنيا ال أساس ليا مف الصحة .مدعمة بالدليؿ، كمف ثـ ينبغى استبعاد القضية باعت

. كعمى ذلؾ ، ترل الدكلة اف الييئة القضائية كأحكاـ القانكف ذات الصمة تمكف مف انتياء 102
 الفصؿ في القضايا في غضكف كقت معقكؿ عمى النقيض مف إدعاءات الشاكى.

بابكم خالفت ، فقد نفت الدكلة أف جميكرية زيم13. فيما يتعمؽ بإدعاءات مخالفات المادة 103
مف خبلؿ سف قكانيف تختزؿ حريات االنضماـ، كالتجمع كالتعبير كمف ثـ  13المادة 

انتياؾ حقكؽ المكاطنيف في المشاركة في قضايا الحكـ كممارسة حقيـ في إجراء 
 استفتاء في جك شفاؼ كمكات.

نيف، لممتيـ فقكؿ الدكلة أف الشاكيف يؤكدكف ببساطة أف الحككمة أجازت مثؿ ىذه القكا . 104
لـ يذكركا القكانيف المحددة التي سنت. كما أنيـ لـ يقدمكا كصفا النتياكات حقكؽ 
اإلنساف التي كقعت، كتاريخ كمكاف كقكع ىذه االنتياكات، كما لـ يقدمكا أسماء 

 الضحايا الذيف عانكا مف جراء القكانيف التي تـ سنيا. 

ة، يككف الشاكيف غير صادقيف، كيتعيف عدـ .  كبتقديـ إدعاءات عامة غير مدعمة باألدل105
قبكؿ إدعاءاتيـ كفى ىذا الصدد، فإف الحككمة مدعكة " لمدفاع " عف نفسيا في الظبلـ 

 الذم يؤسؼ لو.     

بشأف  3. عبلكة عمى ذلؾ، قيؿ أنو فيما يتعمؽ بصحيفة معمكمات المجنة األفريقية رقـ 106
ل كاتب الببلغ الدقة في اإلدعاءات إجراء الببلغ، ىناؾ مطمب بضركرة أف يتحر 

المرفقة بالكثائؽ، ألف تككف مجرد إدعاءات عامة. كمف ىناؾ فقد أخفؽ الشاكيف إثبات 
 . 13مخالفة المادة 

مف الميثاؽ، نفت الدكلة المدعى  26. مف حيث االدعاءات المتعمقة بمخالفات المادة 107
فشمت في ضماف األداء المستقؿ  عمييا أنيا خالفت ىذه المادة. كأنكرت أف الحككمة

لمييئة القضائية كأكدت أف الييئة القضائية في زيمبابكم كانت دائما مستقمة، كمتحررة 
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مف أل تدخؿ مف جانب التنفيذييف، كأضاؼ بأف ىذا كضحتو الحقائؽ التي تفيد أف 
انبا االلتماسات االنتخابية المقدمة إلى المحاكـ تمخضت عف إلقاء نتائج االنتخابات ج

عند كجكد أل حاالت شاذة. كىذا، طبقا لمدكلة، ثـ بصرؼ النظر عف الحزب الذم 
ينتمي إليو االلتماس. كأردفت الدكلة قائمة أف عددا ال بأس بو مف االلتماسات قد حكـ 
فيو لصالح المعارضة، كىك مكقؼ لـ يكف عمى ىذا الكضع، كفقا لمدكلة، إذا كاف 

 كما يدعى الشاكيف. ىناؾ تدخؿ مف جانب التنفيذييف

باء مف دستكر زيمبابكم  79. فيما يتعمؽ بالكضع القانكني لمقضاة، تقكؿ الدكلة أف الجزء 08
ينص عمى أف أعضاء الييئة القضائية ال يجكز أف يككنكا خاضعيف لتكجيو أك سيطرة 

 أل شخص أك سمطة... 

( مف 1) 87المجنة لمجزء  . فيما يتعمؽ بإقالة القضاة مف مناصبيـ، استرعت الدكلة نظر109
 دستكر زيمبابكم الذم ينص عمى اآلتي: 

" عدـ القدرة عمى االضطبلع بمياـ ) ا ر(، سكاء أكانت عدـ القدرة ىذه ناشئة عف  
عجز في الحسـ أك الفعؿ أك أل سبب آخر، أك كلسمكؾ ما تعتبر األساس الكحيد الذم 

ممات" أل سبب آخر" إلى األسباب يمكف االستناد إليو بتفكيض اإلقالة". كتشير الك
 الطبية أك ألسباب ال تتعمؽ باستحقاؽ المـك االخبلقى لمقاضى الذم يعينو اآلخر. 

. فيما يتعمؽ بالمرتبات التي تدفع لمقضاة، تقكؿ الدكلة أنو ال يجكز تخفيض مرتبات 110
عف استقبللية القضاة أثناء فترة خدمتيـ كفقا لمدستكر. كالمقصكد بيذا الحكـ ىك الدفاع 

 الييئة القضائية. 

. فيما يتعمؽ باإلجراءات القضائية، تبلحظ الدكلة أف جميع إجراءات المحاكـ في زيمبابكم 111
( مف الدستكر. كىذا يشمؿ 14( ك )10) 18تنفذ في المحاكـ المفتكحة كفقا لمجزء 

 إعبلف قرار المحكمة كأسباب القرار الصادر في نفس الكقت. 

لدكلة المدعى عمييا أف جميع االلتماسات االنتخابية قدمت في محاكـ مفتكحة، . تؤكد ا112
 كأف الدكلة مف جانبيا سعت جاىدة لضماف استقبللية المحاكـ. 

. اختتمت الدكلة أنو فيما يتعمؽ بالقكؿ أنو في ضكء األحكاـ المذككرة أعبله لضماف 113
أف عددا مف القضاة كانكا ضحية بعد استقبللية الييئة القضائية، يعتبر تأكيد الشاكى ب

 أف حكمكا لصالح الحركة الديمقراطية لمتغيير، أمرا مرفكضا تمامان.
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. استشيدت الدكلة بحالة القاضى" مكارك، الذم أعيد تعينيو في محكمة االنتخابات عمى 114
الرغـ مف حكمو ضد حزب زانك الجبية الشعبية في االلتماسات االنتخابية، في حيف تـ 

رقية القاضى " زيامبي" ليككف قاضيا بالمحكمة األعمى. كأردفت الدكلة قائمة أف العديد ت
مف االلتماسات قد حكـ فييا لصالح الجبية الديمقراطية لمتغيير، كلـ يحدث أف يضار 

 قاضى مف جراء األحكاـ التي أصدرىا. 

يـ الحركة الديمقراطية . تقكؿ الدكلة المدعى عمييا أف السيد / مكرجاف تسافا نجيرا، زع115
لمتغيير المعارضة تـ تبرئتو مف تيـ الخيانة كلـ يتعرض القاضى رئيس الجمسة ألل 
ضرر مف جراء القرار الذم أتخذه، كمازاؿ يعمؿ رئيسا لقضاة المحكمة العميا في 

 زيمبابكم. 

كفقا  . بالنسبة لجميع القضاة الذيف قدمكا استقالتيـ، لـ تكف ىناؾ أل أسباب محددة116
 لمقانكف. كلـ يعمف أل قاضى صراحة إذا كاف قد استقاؿ ألسباب سياسية. 

. تقكؿ الدكلة أف الشاكيف يقدمكف إدعاءات جريئة في ىذا الشأف، بأنو لـ يكجد قاضى 117
كاحد حكـ لصالح الجبية الديمقراطية لمتغيير تعرض لضرر كىرب مف الببلد دكف ذكر 

أسباب استقالتو. كمف ثـ، فإف الشاكيف يككنكا قد  اسـ القاضى أك تقديـ دليؿ عمى
 أخفقكا في إثبات حالة ضد الدكلة المدعى عمييا. 

. كتضيؼ الدكلة المدعى عمييا قائمة أف المساعدة التي يسعى إلييا الشاكيف ليس ليا ما 118
يبررىا ألف جميكرية زيمبابكم قد استجابت ألحكاـ الميثاؽ األفريقي نصا كركحا مف 

 ؿ: خبل

 * سف القكانيف التي تحسف الشفافية االنتخابية. 

 (  13:  2مف قانكف االنتخابات ) فصؿ  183* انظر الجزء 

) الطمبات ،  748/ 95 األداة القانكنية  -1995مف قكاعد االنتخابات  31* المادة 
 االستئذانات كااللتماسات(. 

 ، التي تتعمؽ بالتأخير. 1993( لعاـ 1* تكجييات الممارسة لممحكمة األعمى رقـ )

 ( . 14ك  10) 18باء،  79( ، 1) 87* دستكر زيمبابكم جزء 
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الذم أنشأ لحينو زيمبابكم االنتخابية  04/ 22* قانكف لجنة زيمبابكم االنتخابية رقـ 
جراء  كالييئة المستقمة المسئكلة، مف بيف جممة أمكر أخرل، عف اإلعداد كا 

 االنتخابات في زيمبابكم. 

 شاء المحكمة االنتخابية. * إن

 119قرار المجنة األفريقية بشأف األسباب الجكىرية التي تنطكل عمييا الدعكل  
( ) أ ( )د( 1) 7 3،  2،  1في ىذا الببلغ ، أدعى الشاكيف انتياؾ المكاد  –
 مف الميثاؽ األفريقي.  26( ك 1) 13، 

ناؾ تمييز في الحماية المقدمة ( قد انتيت بمعنى أف ى2. يدعى الشاكيف أف المادة )120
كالمساكاة أماـ القانكف، كأف ىذا اإلحقاؽ مف جانب المحاكـ المحمية في حماية حقكؽ 
الممتمسيف بمغ إلى مرتبة التمييز. كالحظ الشاكيف أنو إذا كانت المحاكـ قد تناكلت 

أف  االلتماسات كأنجزتيا كما تصكر الممتمسكف في ىذه الحالة فإف تشكيؿ كاف البد
يككف مختمفا ، كىذا بطبيعة الحاؿ كاف سيؤدل إلى تغيير ميزاف القكل ، كيرل 
الشاكيف، أف ىذا يعد سببا معقكال لتأييد تأكيد عدـ المساكاة في حماية القانكف كفى 
التمييز كلـ تقدـ الدكلة المدعى عمييا أية حجج تتعمؽ بإدعاءات التمييز ، لكف 

ماسات االنتخابات أتيح ليـ حماية متكافئة مف قبؿ الحظت أف جميع األطراؼ في الت
 القانكف .

. إلثبات التمييز ، يتعيف إظيار أف الشاكيف قد عكممكا معاممة مختمفة في التمتع بأل 121
حقكؽ في الميثاؽ بحكـ العنصر ، العنصر ، الطائفة ، المكف ، الجنس ، المغة ، 

ي كاالجتماعي ، الثركة المكاد أك أل الديف، الرأم السياسي أك غيره ، المنشأ الكطن
 كضع آخر مف األكضاع .

. أخفؽ الشاكيف في تكضيح أل مثاؿ يدؿ عمى حرمانيـ مف التمنع بأل حؽ مف حقكؽ 122
( مف الميثاؽ االفريقى، كمف ثـ فإف اإلدعاء ىنا 2الميثاؽ لؤلسباب الكاردة في المادة )

 يككف ال أساس لو مف الصحة .

( مف الميثاؽ األفريقي كتنص ىذه المادة عمى: " 3يف أيضا مخالفة المادة ). يزعـ الشاك123
يتساكل كؿ فرد أماـ القانكف كمف حؽ كؿ فرد الحماية المتكافئة لمقانكف ككفقا لمشاكيف 
، فإنو نظران ألف التصرؼ الناجح لبللتماسات كاف البد أف يغير تركيبة البرلماف، فإف 
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لتعامؿ السريع كالفكرل مع ىذه االلتماسات يعتبر مساكيا إخفاؽ الييئة القضائية في ا
النعداـ المساكاة أماـ القانكف كالحماية المتكافئة لمقانكف لضحايا مخالفات حقكؽ 
اإلنساف ، كساقت الدكلة مف جانبيا، عددا مف الحاالت إلثبات أف كبل الطرفيف في 

د حصؿ عمى حماية متكافئة االلتماسات االنتخابية المقدمة أماـ محاكـ زيمبابكل ق
لمقانكف كنفت أف يككف األطراؼ قد مكرس أل تمييز ضدىـ عمى أساس اآلراء 

 السياسية .

كفى الكاقع، أف ىذا المكقؼ قد تـ تأكيده مف خبلؿ تحميؿ المجنة الذم جاء بقاعة  
 . (41)االلتماسات المختمفة التي تـ االستشياد بيا في الشككل المقدمة لمجنة 

( مف الميثاؽ األفريقي ليا ذراعاف ، ذراع يتناكؿ المساكاة أماـ القانكف ، أل 3المادة ). 124
( ، كالمعنى 2) 3( ، كاآلخر الحماية المتكافئة لمقانكف كىى المادة 1) 3المادة 

األساسى كالجكىرل لممساكاة أماـ القانكف أف المساكاة بمقتضى القانكف ، ىك مبدأ 
س القكانيف ، دكف أف يككف ألل فرد أك جماعة امتيازات يخضع في ظمو كؿ فرد لنف

( لحؽ 2) 3خاصة ، كمف جية أخرل ، نتبع الحماية المتكافئة لمقانكف بمكجب المادة 
جميع األشخاص في الكصكؿ إلى القانكف كالمحاكـ كالمعاممة المتكافئة مف جانب 

و الحؽ في أعماؿ القانكف كالمحاكـ في اإلجراءات كفى جكىر القانكف ، كىذا يشب
القانكف ، لكنو ينطبؽ بصفة خاصة عمى المعاممة المتكافئة كعنصر ىاـ مف عناصر 

 العدالة األساسية .

تجعؿ  (42)مؤسسة المكارد القانكنية ضد زامبيا  -211/98. في قراراتيا بشأف الببلغ رقـ 125
ئة لمقانكف ، كارتأت المجنة ىذا التمييز أكضح بربط مبدأ التمييز بمبدأ الحماية المتكاف

( مف الميثاؽ تشجب التمييز عمى أساس أل مف 2المجنة في ىذا الببلغ أف المادة )
األسباب المكضحة ، كمف بينيا " المغة ... المنشأ الكطنى أك االجتماعى .. المكلد أك 

 أل كضع آخر" اف الحؽ في المساكاة ىك حؽ ىاـ جدان .

امؿ معاممة عادلة كنزيية في إطار المنظكمة كىك يعنى أف أل مكاطف يتكقع اف يع 
القانكنية، كأف يككف مطمئنا لمعاممتو معاممة متكافئة أماـ القانكف ، كالمساكاة في التمتع 
                                                 

(41)  See paragraph 8 which refers to annexe to the Communication, and also paragraphs 84 and 86 

herein above on petitions filed by both parties. 
(48)  See para 63, communication 211/98. It is observed that the use of the word ‘abjures’ could have 

been intended to mean ‘abhors’, hence the use of the (sic) to show that it was an incorrect word. 
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بالحقكؽ المتاحة لجميع المكاطنيف اآلخريف ، عمى سبيؿ المثاؿ فإف الفرد الذم يحمؿ 
ر بعدـ الكرامة كإنساف عبء ضرر ما بسبب مكاف ميبلده أك نشأتو االجتماعية يشع

... 

مف الميثاؽ، يمكف ليذه المجنة أف تتأثر في ىذا الصدد بالقضية  60. فيما يتعمؽ بالمادة 126
التي أثار فييا كبير القضاة في  (43)الشييرة " براكف" ضد " مجمس التعميـ في تكبيكا" 

ئة لمقانكف تشير إلى الكاليات المتحدة األمريكية " ايرؿ كاريف" إلى أف الحماية المتكاف
حؽ جميع األشخاص في أف يككف لو نفس الفرصة في الكصكؿ إلى القانكف كالمحاكـ 
، كأف يناؿ معاممة متكافئة مف جانب القانكف كالمحاكـ ، في كؿ مف اإلجراءات كجكىر 
القانكف كىذا شبيو بحؽ أعماؿ القانكف ، لكنو يطبؽ بصفة عمى المعاممة المتكافئة 

 .(44)ناصر العدالة األساسية كعنصر مف ع

( مف الميثاؽ ، فإنو يتعيف عميو أف يبيف 2) 3. لكى يقيـ طرؼ ما إدعاء بمكجب المادة 127
أف الدكلة المدعى عمييا لـ تقدـ لمشاكيف نفس المعاممة التي قدمتيا آخريف أك أف الدكلة 

 المدعى عمييا قد قدمت معاممة أفضؿ آلخريف في نفس مكقؼ الشاكيف .

. في الببلغ الحالى ، فحصت المجنة الدليؿ الذم قدمو كؿ مف الجانبيف كترل أف الشاكيف 128
لـ يقدمكا ما يثبت أف المحاكـ تعاممت مع الممتمسيف بطريقة مختمفة مف الدكلة المدعى 
عمييا أك العكس ، لدرجة اف حقكقيـ قد انتيكت كمف ثـ ، ال ترل المجنة أف الدكلة 

 ( مف الميثاؽ األفريقي . 3د خالفت المادة )المشكك في حقيا ق

( )أ( ك )د( مف الميثاؽ األفريقي ، كتنص ىذه المادة 1) 7. يدعى الشاكيف مخالفة المادة 129
عمى : " مف حؽ كؿ فرد أف يتـ االستماع إلى قضيتو كيشمؿ ىذا  )أ( الحؽ في 

التي تقرىا  االستئناؼ أماـ ىيئات كطنية مختصة ضد انتياؾ حقكؽ األساسية ،
كتضمنيا االتفاقيات كالقكانيف كالمكائح كاألعراؼ المطبقة ك )د( " الحؽ في المحاكمة 

 في غضكف فترة معقكلة مف الكقت مف جانب محكمة قضائية أك إدارية نزيية ..

. ينبغى أف يبلحظ أنو عمى الرغـ مف أف المسألة المعركضة عمى المجنة تعتبر مسألة 130
( مازالت تطبؽ عند النظر في ىذه المسألة 1) 7المبادئ الكاردة بالمادة مدنية ، إال أف 

                                                 
(40)  347 U.S 483 (1954) 

(44)  explanations.com-www.legal 

http://www.legal-explanations.com/
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، أل المبادئ التي تنص عمى الحؽ في االستماع إلى قضية الفرد، كالحؽ في أف يتـ 
 اتخاذ قرار بشأف ىذه المسألة في غضكف فترة معقكلة مف الكقت .

اللتماسات يؤثر عمى حؽ الفرد . يقكؿ الشاكيف أف التأخير غير المبرر في التعامؿ مع ا131
في االستماع إلى قضية خبلؿ فترة معقكلة مف الكقت ) حؽ أعماؿ القانكف( كيشيركف 

لمجنة حقكؽ اإلنساف التابعة لؤلمـ المتحدة ، حيث رأت ىذه  13إلى التعقيب العاـ رقـ 
 المجنة أف الحؽ في االستماع إلى قضية شخص ما خبلؿ فترة معقكلة مف الكقت يشمؿ
ليس فقط الكقت الذم تبدأ فيو المحاكمة ، بؿ أيضا الكقت الذم مقدر أف تنتيى فيو ، 
عمى أف يككف الحكـ قد صكر مف محكمة درجة أكلى كمحكمة االستئناؼ كفى رأييـ 
أف الحؽ في إعماؿ القانكف قد انتيؾ حيث أف المحاكـ قد أخفقت في إصدار حكـ 

الكقت ، كيدعى أيضا أف االستئناؼ أماـ  بشأف االلتماسات خبلؿ فترة معقكلة مف
 المحكمة العميا كالمحكمة األعمى كاف غير فعاؿ .

. مف جانبيا قدمت الدكلة المدعى عمييا ، أمثمو عديدة نكضح فييا أنيا دائما ما منحت 132
الممتمسيف الحؽ في االستماع إلى قضاياىـ مف جانب محاكـ قضائية أك إدارية نزيية 

لمعقكلة ، كنستطرد الدكلة المدعى عمييا في القكؿ بأف جميع االلتماسات خبلؿ الفترة ا
المقدمة في المحكمة العميا كمؤخران في المحكمة االنتخابية تـ الفصؿ فييا خبلؿ فترة 

مف األداة القانكنية االنتخابية      31معقكلة مف الكقت كاستشيدت الدكلة بالقاعدة 
( ، كانتيت إلى أف 13:  2نتخابات ) فصؿ مف قانكف اال 182كالجزء  95أ /74

األطراؼ في أل التماس انتخابي يتعيف عمييـ التأكد مف أف االلتماس قد تـ الفصؿ فيو 
بسرعة ، كأضافت أنو في المكقؼ الحالي ، في معظـ االلتماسات المقدمة لممحكمة 

قد تـ التعامؿ  أخفؽ مقدمك االلتماسات في تقديـ األكراؽ بسرعة لمتأكد مف أف المسألة
معيا عمى كجو السرعة كذكرت الدكلة أيضا أنيا أنشأت محكمة لبلنتخابات لتناكؿ 
االلتماسات خبلؿ فترة معقكلة بيد أف الحركة الديمقراطية لمتغيير طعنت عمى تشكيؿ 
محكمة االنتخابات التي أخرت البت في االلتماسات المقدمة إلى المحكمة ، كمف ثـ ال 

 الييئة القضائية ترددت في تناكؿ االلتماسات عمى كجو السرعة . يمكف القكؿ أف

( )د( مف الميثاؽ شيئيف اثنيف حؽ االستماع إلى القضية خبلؿ فترة 1) 7. تعنى المادة 133
معقكلة مف الكقت مف جانب محكمة منزىة عف اليكل ىذه ىى القضايا التي ينبغى 

 ذا كانت ىناؾ مخالفة مف عدمو .تأكيدىا باألدلة حتى يمكف لمجنة الحكـ بما إ
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الحؽ في المحاكمة خبلؿ فترة معقكلة مف  –. فيما يتعمؽ بالزراع األكؿ مف ىذا اإلدعاء 134
الكقت، سممت الدكلة المدعى عمييا كأذعنت في استجابتيا لمتأخيرات عند التصرؼ في 

ا في تقديـ بعض االدعاءات ، لكنيا أكدت أف التأخير كاف بسبب الشاكيف الذيف أخفقك 
العمميات بسرعة إلى المحاكـ كفقا لما يتطمبو القانكف ، أك أنيـ قد أخفقكا في تقديـ 
عناكيف حججيـ كما تطمبو المحكمة األعمى كىذه ليست مجرد إنكار شامؿ لئلدعاءات 

 ، فيى تثير كثيرا مف األمكر الشاذة ضد تأكيدات الشاكى التي لـ يفندىا الشاكيف .

ؽ بالذراع الثانى لئلدعاء حؽ االستماع مف جانب محكمة إدارية نزيية ، تبيف . فيما يتعم135
األكراؽ التي قدمتيا الدكلة المدعى عمييا ككذلؾ األدلة المكجكدة أماـ المجنة ، أف 
المحاكـ قد حسمت بالفعؿ بعض القضايا لصالح الممتمسيف ضد الحزب الحكـ ) زانك 

ى قد استبعدت بعض القضايا التي أخفؽ الشاكيف الجبية الشعبية( كأف المحكمة األعم
في االستجابة لطمب المحكمة الخاص بتقديـ رؤكس حججيـ ، كليس ىناؾ أل دليؿ 
يفيد أف المحاكـ رفضت الفصؿ في قضايا الشاكيف عمى ضكء ما ىك معركض 

بية أماميا، لكنيا فعمت ذلؾ ، فيما يتعمؽ بالقضايا التي قدميا الحزب الحاكـ ) زانك الج
الشعبية( أك اف المحكمة قد أخفقت أك رفضت منح الشاكيف المساعدة المطمكبة ، لكنيا 

 فعمى ذلؾ لممتمسيف آخريف .

 ( )د( مف الميثاؽ .1) 7كبناء عميو ، لـ تجد المجنة أل مخالفة لممادة  

( مف الميثاؽ التي تنص عمى اآلتى: "لكؿ 1) 13. أدعى الشاكيف أيضا مخالفة المادة 136
مكاطف الحؽ في حرية المشاركة في حككمة بمده ، سكاء بطريقة مباشرة ، أك مف خبلؿ 

 ممثميف مختاريف بكؿ حرية كفقا ألحكاـ القانكف ".

. تركزت أكراؽ الشاكيف الداعمة ليذا اإلدعاء عمى حجتيـ بأف المحكمة أخفقت في 137
، فإف حؽ حرية  إصدار حكـ بشأف التماسات االنتخابات في حينيا ككفقا لمشاكي

المشاركة في الحككمة يصبح ال معنى لو، في حالة إخفاؽ الييئة القضائية في اتخاذ 
قرار سريع حكؿ المنازعات االنتخابية المرفكعة أماميا، حيث أف ذلؾ سكؼ يسمح 
لممرشحيف المطعكف عمى انتخابيـ بالجمكس في البرلماف في الكقت الذم مازالت 

كمف جانبيا جادلت الدكلة المدعى عمييا بشأف التصرؼ السريع  التماساتيـ لـ يبت فييا
لبللتماسات مف جانب المحكمة العميا، عادة في غضكف ستة شيكر كما نص عميو 
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، كلـ يستنتج الشاكيف أل دليؿ أماـ ىذه المجنة (45)القانكف المنشئ لممحكمة االنتخابية 
تكصمت إلييا ىذه المجنة تنصب يناقض تأكيدات الدكلة ، كمف ثـ فإف النتائج التي 

 ( .1) 13عمى أف الشاكيف قد أخفقكا في إقناعيا بكجكد مخالفة لممادة 

( )د( يشكؿ في جانب كاحد مخالفة لممادة 1) 7. كقاؿ الشاكيف أيضا أف انتياؾ المادة 138
مف الميثاؽ عمى : " أطراؼ الدكلة في الميثاؽ  26مف الميثاؽ كتنص المادة  26

ييـ كاجب ضماف استقبللية المحاكـ ، كيسمحكف بإنشاء كتحسيف مؤسسات الحالى عم
 كطنية مبلئمة مكمفة بتعزيز كحماية الحقكؽ كالحريات التي يضمنيا الميثاؽ الحالى ".

. كفقا لمشاكيف تعتبر الييئة القضائية ضعيفة كغير فعالة كيقكؿ الشاكيف بأف الييئة 139
، كأف القضاة الذيف أصدركا أحكاما ضد الدكلة  القضائية في زيمبابكل ليست مستقمة

كانكا ضحية لتصرفيـ كردت الدكلة المدعى عمييا بأف الييئة القضائية في زيمبابكل 
مستقمة كأف القضاة لـ يككنكا ضحايا القرارات اتخذكىا ، كأضافت أف أحد ىؤالء القضاة 

 قد تـ ترقيتو كاالنضماـ إلى المحكمة األعمى .

دكلة المدعى عمييا أف القضاة الذيف قدمكا استقاالتيـ لـ يدلكا بأل تصريح عاـ . تقكؿ ال140
حكؿ أسباب استقالتيـ ثـ إف ربط استقالة القضاة بالتعرض إلضرار مف قبؿ الحككمة، 

 دكف تقديـ دليؿ داعـ ، يصؿ إلى حد التكينات كما ترل المجنة .

الييئة القضائية حياؿ االلتماسات التي  . إف الدليؿ القائـ أماـ المجنة المتعمؽ بتصرؼ141
تشكؿ أساسا ليذا الببلغ، ال يكضح أف الييئة القضائية تأثرت بمؤسسات أخرل أك 
أشخاص عند االضطبلع بمياميا، لكنيا تصرفت بكؿ استقبللية كمف ثـ فإف المجنة ال 

 ( مف الميثاؽ .26تجد انتياكات لممادة )

( مف الميثاؽ، ترل المجنة أف الدكلة المدعى عمييا 1مادة ). فيما يتعمؽ بمسألة مخالفة ال142
لـ تنتيؾ أل حؽ مف الحقكؽ ، كما يزعـ الشاكيف ، كمف ثـ ال يمكف الحكـ بكجكد 

 ( مف الميثاؽ .1مخالفة لممادة )

كختاما ، ترل المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ، أف الدكلة المدعى عمييا لـ 
مف الميثاؽ األفريقي كما  26)ا( ك  13( )أ( ك )د( ، 1، ) 7،  3،  2،  1تنتيؾ المكاد : 
 يدعى الشاكيف .

                                                 
(45)  See para 95 and 96 for details about these petitions in which the judiciary disposed them within 

the prescribed time limit. 
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 في ازكلكينى، مممكة سكازيالند  40تـ في الدكرة العادية 
 . 8338مايك  88 -7في الفترة مف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب 54مقدـ بمكجب المادة 
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 مقدمة

 
"( تقدـ تقريرىا إلى المجنةاألفريقية"، "المجنةاألفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب )"المجنة .1

مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف  54مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات كفؽ المادة 
 كالشعكب )"الميثاؽ األفريقي"، "الميثاؽ"(.

 
 .2008مايك  لىإ 2007ىذا التقرير يغطي الفترة مف مايك  .2

 
األفريقية دكرتيف عاديتيف كدكرة كاحدة غير عادية: الدكرة المجنةذه الفترة عقدت خبلؿ ى .3

العادية الثانية كاألربعكف لممفكضية، كالدكرة العادية الثالثة كاألربعكف لممفكضية، كالدكرة 
 غير العادية الرابعة لممفكضية.

 
في  2007نكفمبر  28ى إل 15في الفترة مف لمجنةعقدت الدكرة العادية الثانية كاألربعيف  .4

يتضمف تقريرا لمجنةتقرير نشاط الدكرة الثالثة كالعشريف برازافيؿ، جميكرية الككنغك. 
التي سبقت انعقادىا الكاقعة بيف الدكرتيف  عف الدكرة الثانية كاألربعيف كعف الفترة 

 .(1)الممحؽ رقـ 

 
في  2008مايك  22لى إ 7في الفترة مف لمجنةعقدت الدكرة العادية الثالثة كاألربعيف  .5

يتضمف تقريرا  لمجنةتقرير نشاط الدكرة الرابعة كالعشريف إيزكلكيني، مممكة سكازيبلند. 
عف الدكرة الثالثة كاألربعيف كعف الفترة السابقة عمى انعقادىا الكاقعة بيف الدكرتيف 

 .(2)الممحؽ رقـ 

 
فبراير  23إلى  17مف  في بانجكؿ، جامبيالمجنة تـ عقد الدكرة غير العادية الرابعة  .6

لمجنة كلذلؾ تعتبر جزءا ال يتجزأ مف تقرير نشاط الدكرة الرابعة كالعشريف  2008
 األفريقية.

 
تضمف تقريرا النشاط الثالث كالعشريف كالرابع كالعشريف المشار إلييما كصفا لمتطكرات  .7
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ريقية أثناء األفالمجنة األفريقية إضافة إلى بعض األنشطة التي قامت بيا المجنةداخؿ 
الفترة التي يغطييا كؿ تقرير. كما يقدـ التقريراف نظرة عامة عمى أكضاع حقكؽ 
اإلنساف في القارة خبلؿ ىذه الفترة بصفة عامة، كبعض التحديات التي تكاجو 

، كالتقدـ المحرز في إنشاء مجنةال لسكرتاريةاألفريقية، كالمكقؼ المالي كاإلدارم المجنة
 .المجنةمقر 

 
 الجدد يؤدكف اليميفالمجنة أعضاء

 
 2007األفريقية في قمة يكليك لمجنةجدير بالذكر أنو تـ انتخاب أربعة أعضاء جدد  .8

لرؤساء الدكؿ كالحككمات كما أعيد انتخاب عضك كاحد. األعضاء الخمسة أدكا اليميف 
 األفريقية، كىـ المفكضكف:لمجنة أثناء انعقاد الدكرة العادية الثانية كاألربعيف 

 
 انجيبل ميمك )أعيد انتخابيا( .1
 كاثريف دكبي اتككي .2

 سكياتا مايجا .3

 كايتيسي زينبك سيمفام .4

 يكنج كاـ جكف يكنج سيؾ يكيف .5

 
 انتخاب ىيئة المكتب

 

سانجي ماسينكنك القاضية المجنةفي الجمسة العادية الثانية كاألربعيف انتخبت  .9
عمى التكالي كذلؾ المجنة لمنصب رئيسة كنائبة رئيسة انجيال ميمك كالدكتكرة مكناجينج 

 حسب النظاـ الداخمي. 

 
عادة تكزيع الكالية لآلليات الخاصة كمسئكليات الدكؿ  استعراض كتجديد كا 

  

األفريقية في دكرتيا العادية الثانية كاألربعيف آلياتيا الخاصة المجنة استعرضت   .10
 كأعادت تككينيا كما يمي:

 مركز تنسيؽ كمنسؽ لحقكؽ األشخاص المسنيف ( أ
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i. لمفكضة يكنج كاـ جكف يكنج سيؾ يكيف : الرئيسة )تعييف جديد(ا 

ii.  جانسك: عضك قديـ –المفكض رينيو االبيني 

iii. السيد/ ياسر سيد أحمد الحسف: عضك قديـ 

 

 لجنة متابعة تنفيذ إرشادات ركبيف أيبلند ( ب

i. )المفكضة كاثريف دكبي اتككي: الرئيسة )تعييف جديد 

ii. بة الرئيسة )عضكية مجددة(السيدة/ جيف بابتيست نيزيكركجيرك نائ 

iii. )السيدة/ ىناه فكرستر: )عضكية مجددة 

iv. )السيدة/ كاريف ماؾ كينزم: )عضكية مجددة 

v. )السيد/ ماليؾ سك: )عضكية مجددة 

vi. )السيدة/ ليمى زيركجكم: )عضكية مجددة 

 
 مجمكعة عمؿ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية ( ت

i. )المفكضة انجيبل ميمك: رئيسة )عضك قديـ 

ii. ثريف دكبي اتككي: )عضك جديد(المفكضة كا 

iii. السيد/ ابراىيـ كاني: عضكية مجددة 

 
 المجنةمجمكعة عمؿ المسائؿ المحددة المتعمقة بعمؿ  ( ث

i. )المفكضة انجيبل ميمك: رئيسة )عضك قديـ 

ii. )المفكضة كايتيسي زينبك سيمفام: )عضك جديد 

iii. )المفكضة بانسي تبلككال: )عضكية مجددة 

iv. )السيد/ الفا فكؿ: )عضكية مجددة 

v. )السيدة/ جكليا ىارينجتكف: )عضكية مجددة 

vi. )السيد/ ابراىيـ كاني: )عضكية مجددة 

vii. )السيد/ تشيدم انسيممي أكدينكالك: )عضكية مجددة 

 
 لجالياتمجمكعة عمؿ السكاف األصمييف/ا ( ج

i.  الرئيس: )عضك قديـ( –المفكض مكسى نجارم بيتام 
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ii. )المفكضة سكياتا ماجي: )عضك جديد 

iii.  :عضكية مجددة(المفكض مكمبا ماليبل( 

iv.  :عضكية مجددة(السيدة/ مارياف جينسيف( 

v. عضكية مجددة(السيد/ محمد ختالي( : 

vi. عضكية مجددة(السيدة/ ناكمي كيبكرم( : 

vii. عضكية مجددة(السيد/ كاليمبا زيفاريف( : 

viii. )الدكتكر البيرت باركمي: )عضك قديـ 

ix. )السيد/ ميبلككف تيجيجف: )عضك قديـ 
 مجمكعة عمؿ عقكبة اإلعداـ  ( ح

i. الرئيسة: )عضك جديد( -كضة كايتيسي زينبك سيمفام المف 

ii. )المفكض باىامي تـك مككيريا نياندكجا: )عضك قديـ 

iii. )البركفيسكر كارلسكف إم. آنيانجكم: )عضك قديـ 

iv. )السيدة/ عاليا شريؼ شمرم: )عضك قديـ 

v. )السيد/ مكتار ديالمك: )عضك قديـ 

vi. )البركفيسكر محمد س. العكا: )عضك قديـ 

vii. ميب فرانسيس ليا: )عضك قديـ(البركفيسكر في 

viii. )اآلنسة اليس مكجكم: )عضك قديـ 
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 مقرركف خصكصيكف ( خ

i.  جانسك: مقرر خاص لمدافعي حقكؽ  –المفكض رينيو االبيني
 اإلنساف في أفريقيا )تجديد(.

ii.  المفكض مكمبا ماليبل: مقرر خاص لمسجكف كأحكاؿ االحتجاز في
 أفريقيا )تجديد(

iii. ص لحقكؽ النساء في أفريقيا )تعييف المفكضة سكياتا مايجا: مقرر خا
 جديد(

iv.  المفكض باىامي تكـ مككيريا نياندكجا: مقرر خاص لبلجئيف كطالبي
 المجكء كاألشخاص المشرديف داخميا كالمياجريف في أفريقيا )تجديد(

v.  المفكضة بانسي تبلككال: مقرر خاص لحرية التعبير في أفريقيا
أيضا ليشمؿ الحصكؿ عمى )تجديد. ممحكظة: ىذا التكميؼ تـ تكسيعو 

المعمكمات كبذلؾ تصبح مقررة خاصة لحرية التعبير كالحصكؿ عمى 
 المعمكمات في أفريقيا(.

 
 مسئكلية الدكؿ ( د

 

i.  المفكضة سانجي ماسينكنك مكناجينج: ليسكثك كليبيريا كمكريشيكس
 كمكزمبيؽ.

ii.  المفكضة انجيبل ميمك: انجكال ككيب فيرد كغينيا االستكائية كغينيا
 كبرينسيب كساك تكمي. بيساك

iii.  جانسك: الكاميركف كجميكرية الككنغك  –المفكض رينيو االبيني
 الديمقراطية كمالي كالسنغاؿ كتكجك كتكنس.

iv.  ثيكبيا كالصكماؿ المفكضة كاثريف دكبي اتككي: جيبكتي كمصر كا 
 كالسكداف.

v. .المفكض مكسى نجارم بيتايي: غانا كنيجيريا كسيراليكف كزيمبابكم 

vi.  ياتا مايجا: جميكرية أفريقيا الكسطى كالجابكف كغينيا المفكضة سك
 كليبيا كالنيجر.
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vii. .المفكض مكمبا ماليبل: كينيا كمبلكم كتنزانيا كأكغندا 

viii.  المفكض باىامي تكـ مككيريا نياندكجا: بتسكانا ك إريتريا كركاندا ك
 سيشيميس كجنكب أفريقيا.

ix. كبكركندم  المفكضة كايتيسي زينبك سكلفام: الجزائر كبكركينافاسك
 كككت ديفكار كمكريتانيا.

x. .المفكضة بانسي تبلككال: ناميبيا كجامبيا كسكازيبلند كزامبيا 

xi.  المفكض يكنج كاـ جكف يكنج سيؾ يكيف: بينيف كتشاد كجزر القمر
 كمدغشقر كجميكرية الصحراكم العربية الديمقراطية.

 
 ، بانجكؿ، جامبيا2000فبراير  23-11األكركبية، لمجنةالدكرة غير العادية الرابعة 

 

في دكرتيا العادية الثانية كاألربعيف عقد الجمسة غير العادية المجنة ككذلؾ قررت   .11
مف ىذا التقرير ، ككردت نتائج ىذه الدكرة ضمف  3الرابعة كما ىك مكضح في الفقرة 

 تقرير النشاط الرابع كالعشريف المرفؽ بيذا التقرير.

 
 أكضاع حقكؽ اإلنساف في القارة

 

يمكف القكؿ بصفة عامة أف صكرة أكضاع حقكؽ اإلنساف في القارة خبلؿ العاـ   .12
األفريقية مستمرة في تمقي العديد مف المجنة الماضي ما تزاؿ كئيبة كمثيرة لمقمؽ. 

التقارير عف انتياكات حقكؽ اإلنساف لكافة أنكاعيا كتشمؿ عمميات القتؿ الخارجة عف 
عاممة البل إنسانية كالميينة، كالعقاب، كتضييؽ اختصاصات القضاء، كالتعذيب، كالم

حرية التعبير كالصحافة كالتنظيـ كالتجمع، كالحجز التعسفي كاعتقاؿ الصحفييف 
 كالمدافعيف عف حقكؽ اإلنساف كالخصـك السياسييف.

 

األفريقية نداءات المجنةأثناء فترة التقرير، كاتساقا مع الميثاؽ األفريقي، أرسمت رئيسة   .13
لى بعض الدكؿ األعضاء تمفت انتباىيا إلى االدعاءات بانتياكات حقكؽ عاجمة إ

العاجؿ لتجنب تعريض المجنة األفريقية كتطالب بتدخؿ المجنة اإلنساف التي تتمقاىا 
 الضحايا إلى أضرار ال تحمد عقباىا.
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لى المجنةككذلؾ أرسمت  .14 رسائؿ إلى جميكرية كينيا في أعقاب االنتخابات األخيرة كا 
لتقصي  مياـمة الفيدرالية االنتقالية في الصكماؿ كطمبت تفكيضيا إلرساؿ الحكك 

الحقائؽ في الدكؿ المعنية لمكقكؼ عمى ىذه االدعاءات بكقكع انتياكات عامة كخطيرة 
 لحقكؽ اإلنساف في ىاتيف الدكلتيف.

 
رسائؿ إلى جميكرية زيمبابكم كطمبت تفكيضيا المجنةكعمى نفس الضكء أرسمت  .15

قبؿ االنتخابات إلى تمؾ الدكلة لتناقش مع أصحاب المصمحة اإلجراءات  مةميإلرساؿ 
 المكضكعة لحماية حقكؽ اإلنساف قبؿ إجراء االنتخابات الرئاسية كأثناءىا كبعدىا.

 
 أية تفكيضات مف أم مف الدكؿ الثبلثة المعنية.المجنةلـ تصؿ إلى  .16

 
 االتصاالت

 
األفريقية لمدراسة المجنةببلغا أماـ  81تـ كضع أثناء الدكرة العادية الثانية كاألربعيف  .17

 عف جدارة المكضكع ككاحد لممعاينة.  27بشأف المقبكلية ك  42ببلغ حجز، ك  11منيا 

 

األفريقية لمدراسة المجنةببلغا أماـ  80أثناء الدكرة العادية الثالثة كاألربعيف تـ كضع  .18
ارة المكضكع ككاحد عف جد 28بشأف المقبكلية ك  45ببلغات حجز، ك  7منيا 

 لممعاينة. 

 
القرارات المتعمقة بالببلغات التي تـ االنتياء منيا خبلؿ مدة ىذا التقرير مرفقة بتقرير   .19

مع تقرير  2مع تقرير النشاط الثالث كالعشريف، ك  1الدكرة التي صدرت فييا القرارات: 
 النشاط الرابع كالعشريف.

 
 تقارير الدكؿ

 
األفريقية التقارير الدكرية مف ركاندا المجنة لثانية كاألربعيف درست خبلؿ الدكرة العادية ا  .20

 كتكنس كالجزائر. 
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األفريقية التقارير الدكرية مف السكداف المجنة في الدكرة العادية الثالثة كاألربعيف درست   .21

 كجميكرية تنزانيا المتحدة.

 
دراسة كلكف الدراسة لـ ككذلؾ تمت برمجة تقرير دكلة جميكرية الككنغك الديمقراطية لم  .22

 تحدث ألف الدكلة العضك لـ تحضر الدكرة لتقديـ تقررىا المدرج في الجدكؿ.

 
المبلحظات الختامية المجنةبعد دراسة تقارير ركاندا كتكنس كالجزائر كتنزانيا، تبنت  .23

 كالتكصيات بشأف التقارير، كتـ تقديميا إلى الدكؿ المعنية.

 
حتى تاريخ إعداد ىذا التقرير مف االنتياء مف جنةالمنظرا لضيؽ الكقت لـ تتمكف  .24

 المبلحظات الختامية كالتكصيات المتعمقة بتقرير دكلة السكداف. 

 
، لكف لـ تتسنى دراسة التقرير أثناء الدكرة المجنةقدمت جميكرية ناميبيا تقريرىا إلى   .25

عميو سيتـ  العادية الثالثة كاألربعيف ألف جدكؿ األعماؿ كاف مزدحما بالفعؿ. كبناء
 كضع تقرير دكلة ناميبيا عمى جدكؿ أعماؿ الدكرة العادية الرابعة كاألربعيف لممفكضية.

 
األفريقية تنتيز ىذه الفرصة لتينئ الدكؿ التي أكفت بتعيدىا بتقديـ التقارير المجنة  .26

ا مف الميثاؽ األفريقي، كتحث الدكؿ التي لـ تقدـ تقاريرىا إلى تقديمي 62التزاما بالمادة 
 بأسرع ما يمكف.

 
أيضا أف تشدد عمى أىمية قياـ الدكؿ األطراؼ بتقديـ تقاريرىا ألف ذلؾ المجنةكتكد  .27

مف الميثاؽ. ىذا باإلضافة إلى أف تقديـ  62يمكنيا مف تحديد مدل التزاميا بالمادة 
 التقارير ييسر اقتساـ الخبرات كأحسف الممارسات كالدركس المستفادة. 

 
مبينة في مبلحؽ لمجنةر الدكؿ حتى الدكرة العادية الثالثة كاألربعيف حالة تقديـ تقاري  .28

 ىذا التقرير.
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 قرارات
 

أثناء الدكرة العادية الثانية  18قرارا منيا  22أثناء فترة التقرير المجنة اعتمدت   .29
أثناء الدكرة العادية الثالثة  2أثناء الدكرة غير العادية الرابعة، ك  2كاألربعيف، ك

كما يمكف الحصكؿ  2ك  1ف لممفكضية. ىذه القرارات مذككرة في الممحقيف كاألربعي
  www.achpr.orgاإلليكتركني: المجنةعمييا مف مكقع 

 
 تعزيزية مياـ

 
األفريقية بعثتيف تعزيزيتيف إلى اثنتيف مف الدكؿ األطراؼ أثناء فترة المجنة أرسمت   .30

إلى مبلكم كزامبيا. يجرم إعداد تقارير ىاتيف البعثتيف كستتـ دراستيا مف قبؿ التقرير: 
 في الدكرة العادية الرابعة كاألربعيف. المجنة

 
إلييا  مياـكأف تسمح بإيفاد الالمجنةمف الحتمي أف تستجيب الدكؿ األطراؼ لطمبات   .31

 اإلنساف. ألف ىذه ىي الطريقة الكحيدة لتنفيذ ميمتيا في تعزيز كحماية حقكؽ

 
 تقصي الحقائؽ مياـ

 
 األفريقية أثناء فترة التقرير بعثتيف لتقصي الحقائؽ: إلى مالي كمكريتانيا.المجنةأكفدت   .32

 
تمت دراسة كاعتماد تقارير ىاتيف البعثتيف في الدكرة العادية الثانية كاألربعيف   .33

رساليا إلى الدكؿ األطراؼ المعنية إلبداء المبلحظات كالتعقلمجنة يبات عمييا كا 
 تنتظر استبلـ تعقيبات الدكلتيف المعنيتيف عمى ىذه التقارير.المجنة كتنفيذىا. كما تزاؿ 

 
 العالقات مع الشركاء

 
األفريقية في العمؿ عف كثب مع مختمؼ أصحاب المصمحة بالنسبة المجنة استمرت  .34

ش لحقكؽ اإلنساف كذلؾ في أغمب األحكاؿ عف طريؽ المشاركة في المؤتمرات ككر 

http://www.achpr.org/
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مع شركائيا نشاطيا التقميدم المجنة العمؿ كالندكات. كباإلضافة إلى ذلؾ تكاصؿ 
لتنظيـ سمسمة مف األنشطة التعزيزية قبؿ كؿ مف الدكرتيف العاديتيف الثانية كالثالثة 

 كاألربعيف.

 
 حالة االنضماـ

 

في إطار التعاكف مع مختمؼ أصحاب المصمحة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف حتى اآلف،   .35
( مؤسسة كطنية لحقكؽ 21األفريقية درجة االنتماء إلحدل كعشريف )المجنةحت من

 اإلنساف.
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 كضع المراقب
 
األفريقية المجنةكفي نفس إطار التعاكف مع مختمؼ ككبلء حقكؽ اإلنساف، منحت   .36

 جمعية غير حككمية. 380درجة المراقب لعدد 

 
 شئكف المكازنة

 

الذم اعتمده المجمس في  EX.CL/322 (X)طبقا لقرار المجمس التنفيذم رقـ   .37
في أديس أبابا قدمت  2007يناير  26 – 25 دكرتو العادية العاشرة المنعقدة

األفريقية كناقشت مكازنتيا لممرة األكلى أماـ األجيزة المعنية في االتحاد األفريقي المجنة
 لتقرير السياسة.

 
 6 003 856686مبمغ  2008ي األفريقية لمعاـ الماللمجنة بمغت المكازنة المعتمدة   .38

دكالرا أمريكيا كمكازنة  4 584 390600دكالرا أمريكيا تشمؿ المكازنة التشغيمية بمبمغ 
 دكالر أمريكيا.  1 419 466686مشركع بمبمغ 

 
كاف أساس زيادة المكارد يقكـ عمى ثبلثة جكانب ىي تسييؿ التنفيذ الفعاؿ مف جانب  .39

عمى تمكيؿ الجيات المانحة، المجنةاء عمى اعتماد لمتكميؼ المنكط بيا، كالقضالمجنة 
 كضماف أف تككف المنظمة مستقمة. 

 
 شئكف المكظفيف

 
األفريقية بالتعاكف مع االتحاد المجنة يطالب   EX.CL/322 (X)القرار رقـ   .40

 األفريقي اقتراح ىيكؿ جديد ألمانة مفكضية حقكؽ اإلنساف كالشعكب. 

 

أجيزة تقرير السياسات، كقامت المجنة الفرعية لميياكؿ تـ اقتراح الييكؿ الجديد عمى   .41
، كلكف دراسة ىذه االقتراحات تكقفت المجنةى إلبمراجعة المقترحات كقدمت تكصياتيا 

في انتظار قياـ فريؽ اإلدارة الجديد لمفكضية االتحاد اإلفريقي بتقديـ طمباتو الييكمية 
 حتى تتـ دراسة جميع المقترحات دفعة كاحدة.
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 رد خارج الميزانيةمكا
 

 2007خبلؿ الفترة مف مايك إلى ديسمبر المجنة كما ىك الحاؿ في الماضي، استمرت   .42
في االعتماد عمى مكارد خارج الميزانية تأتي مف مختمؼ الشركاء كما ىك مبيف في 

مف ىذا التقرير. إال أف الكضع تغير بعد السنة المالية الجديدة كمنح  2ك  1المرفقيف 
 قكؽ اإلنساف كالشعكب مكارد لتنفيذ المياـ المككمة إلييا.مفكضية ح

 
كعمى الرغـ مف ذلؾ تكقفت في الكقت الحالي ترتيبات الدعـ المالي التي كانت في   .43

عمى القياـ بالعمؿ، بينما يجرم التكصؿ إلى طرؽ جديدة لتنظيـ المجنةالماضي تساعد 
 األفريقي. ىذه الترتيبات كتضمينيا في عمميات مكازنة االتحاد 

 
 األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لمجنةاعتماد الخطة االستراتيجية 

 
إلى  2008األفريقية لمفترة مف المجنة أثناء الدكرة العادية الثانية كاألربعيف اعتمدت   .44

2012. 

 
 المجنةإنشاء مقر 

 

ممت ، كشالمجنةفي العمؿ مع السمطات المضيفة في عممية إنشاء مقر المجنةاستمرت   .45
مع نائب رئيس المجنةىذه األعماؿ مف بيف أشياء أخرل: اجتماع رئيسة كأميف 

 جميكرية جامبيا لمناقشة المكضكع.

 

، كأنو تـ تخصيص قطعة المجنةأف الحككمة تتخذ خطكات إلنشاء مقر لمجنةتـ التأكيد   .46
اؿ كجكد عمييا، كأف الكزارة المعنية تقكـ بالتأكد مف احتمالمجنةمف األرض إلنشاء مقر 

 .المجنةعقد إيجار لصالح 

 
أف عقد إيجار المبني الحالي الذم تستخدمو المجنة باإلضافة إلى ذلؾ، تـ إببلغ   .47

، كلذلؾ سيككف عمى 2008مفكضية حقكؽ اإلنساف كالشعكب ينتيي بنياية أغسطس 
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ر األمانة أف تنتقؿ إلى مقر جديد . كبناء عميو قامت األمانة بتحديد مبنى جديد لئليجا
كأبمغت السمطات المضيفة بذلؾ التخاذ اإلجراء البلـز إلى حيف إنشاء مقر دائـ 

 لممفكضية.

 
 تنتظر الرد بشأف إيجار المبنى.المجنة ما تزاؿ   .48

 
 الدكرة غير العادية الخامسة، كالمكاف المقترح لمدكرة العادية الرابعة كاألربعيف

 
 2008يكليك  29إلى  21الخامسة مف األفريقية عقد دكرتيا غير العادية المجنةقررت   .49

إلجراء المزيد مف  الدراسة عمى النظاـ الداخمي المعدؿ كالتعامؿ مع الببلغات المتأخرة 
 كعدد آخر مف األمكر المعمقة.

 
 الدكرة العادية الرابعة كاألربعيف لممفكضية

 
يكرية نيجيريا األفريقية عقد دكرتيا العادية الرابعة كاألربعيف في جمالمجنةككذلؾ قررت   .50

 .2008نكفمبر  24إلى  10االتحادية مف 

 
 اعتماد تقرير النشاط ىذا.

 
األفريقية المجنةمف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ، فإف  54طبقا لممادة   .51

تقدـ تقرير النشاط ىذا إلى الدكرة العادية الثالثة عشر لممجمس التنفيذم لبلتحاد 
ض عمى القمة الحادية عشر لرؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي لمدراسة كالعر 

 األفريقي.

 
 
 
 
 
 

************* 
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 المقدمة
ىذه الكثيقة ىي عبارة عف تقرير األنشطة الثالث كالعشريف لمجنة األفريقية لحقكؽ  .1

نساف كالشعكب )"المجنة األفريقية"، "المجنة"، "المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف اإل
 كالشعكب"(.

 ، كمرفؽ بو ممحقاف. 2007حتى نكفمبر  2007يغطي ىذا التقرير الفترة مف مايك  .2
( لمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب 42عقدت الدكرة العادية الثانية كاألربعكف ) .3

 .2007نكفمبر  28إلى  15رية الككنغك، مف ببرازافيؿ، جميك 
 
 أحداث عمى ىامش الدكرة

 سبؽ انعقاد الدكرة العادية الثالثة كاألربعيف سمسمة مف األحداث، تشمؿ ما يمي: .4

i.  كرشة عمؿ حكؿ الدساتير األفريقية، نظمتيا مفكضية االتحاد األفريقي
 ؛2007نكفمبر  6إلى  5مف 

ii. شريف إلنشاء المجنة األفريقية، نظمتيا حمقة نقاشية لبلحتفاؿ بالعيد الع
 9إلى  8مفكضية االتحاد األفريقي بالتعاكف مع المجنة األفريقية، مف 

 ؛2007نكفمبر 

iii.  منتدل المنظمات غير الحككمية، نظمو المركز األفريقي لمدراسات
 10حكؿ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف بالتعاكف مع المجنة األفريقية، مف 

 ؛2007نكفمبر  12إلى 

iv.  اجتماع مجمكعة عمؿ المجنة األفريقية حكؿ السكاف األصمييف/الجاليات
 ؛2007نكفمبر  11إلى  10في أفريقيا، كقد عقدت مف 

v.  حمقة نقاشية حكؿ مراقبة االنتخابات في أفريقيا، نظمتيا مفكضية
 ؛ 2007نكفمبر  13إلى  12االتحاد األفريقي مف 

vi. ألصمييف في أفريقيا، نظمو االجتماع االستشارم حكؿ مسائؿ السكاف ا
مكتب األمـ المتحدة لممفكض السامي لحقكؽ اإلنساف بالتعاكف مع 

 ؛2007نكفمبر  13إلى  12المجنة األفريقية، مف 

vii.  اجتماع مجمكعة عمؿ المجنة األفريقية حكؿ مسائؿ محددة، المنعقد في
لمناقشة الئحة اإلجراءات المنقحة لمجنة  2007نكفمبر  22ك 18ك 16
 ريقية؛األف
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viii.  نكفمبر نظمتو المجنة األفريقية احتفاالن باليكبيؿ  17حفؿ مكسيقي في
 الفضي لمجنة.

 
. استيدفت ىذه األحداث، مف ناحية، االحتفاؿ بالعيد العشريف لمجنة األفريقية، كمف 5      

 ناحية أخرل، تحقيؽ المزيد مف التعزيز كالحماية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب في القارة.
 

بدء الدكرةتأجيؿ   
. بناء عمى طمب السمطات المضيفة بدأت أعماؿ الدكرة العادية الثالثة كاألربعيف في 6      

نكفمبر كما كاف محددان مف قبؿ. مرفؽ بيذا التقرير  14بدالن مف  2007نكفمبر  15
.1ممحؽ جدكؿ أعماؿ الدكرة   

      
 المشارككف في الدكرة

مجنة األفريقية التالية أسماؤىـ:شارؾ في أعماؿ الدكرة أعضاء ال. 7   
  

 ؛ ، الرئيسسانجي مماسينكنك مكناجينجالمفكضة  -
 ؛نائبة الرئيسأنجيالن ميمك،  المفكضة -
 جانسك؛-راف آالبيني المفكضة -
 كاتريف دكب آتككي؛المفكضة  -
 مكسى نجارم بيتام؛ المفكض -
 المفكض كاييتيسي زينبك سيمفي؛ -
 سكياتا ماجا؛ المفكض -

 يال؛مامبا مال المفكض -

 باىاـ تـك مكؾ؛يريا نياندكجا المفكض -

 بانسي تالككال؛ المفكض -

 يينج كاـ جكف يينج سيؾ يكيف. المفكض -

    
شارؾ أيضان في الدكرة نائب الرئيس المنتيية كاليتو، المفكض ياسر سيد أحمد الحسف، الذم . 8

دكجك، التي حاؿ ترأس مراسـ االفتتاح بالنيابة عف الرئيسة الخارجة، المفكضة ساليماتا سكا
 مانع دكف حضكرىا. 
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 مراسـ االفتتاح

. استمع الحضكر في الجمسة االفتتاحية إلى خطب ألقاىا كؿ مف نائب رئيس المجنة األفريقية 9
المنتيية كاليتو، السيد ياسر سيد أحمد الحسف ، كممثمة المنظمات غير الحككمية السيدة 

ريقي السيدة جكليا دكلمي جكينر مفكضة ككليت ليتمكجاف، كممثمة مفكضية االتحاد األف
الشؤكف السياسية كممثؿ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي معالي كزير العدؿ بجميكرية 

 أفريقيا الكسطى.

 

. ألقى معالي السيد إيزيدكر فكمبا رئيس كزراء جميكرية الككنغك المختص بتنسيؽ عمؿ 10
افتتاح الدكرة العادية الثانية كاألربعيف  الحككمة كالخصخصة خطاب الترحيب كأعمف رسميان 

 لمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب.

 

. بمغ إجمالي عدد المشاركيف في الدكرة الثانية كاألربعيف لمجنة األفريقية خمسمائة كسبعة 11
( مؤسسات كطنية لحقكؽ اإلنساف، ككاحدة 4( مشاركان، بما في ذلؾ أربع )557كخمسكف )
( منظمات دكلية كحككمية 7( منظمة غير حككمية أفريقية كدكلية، سبع )41كأربعكف )

 .23( دكلة طرؼ23كثبلث كعشريف )

 

. في خطابو، ذكر المفكض الحسف أف الدكرة الثانية كاألربعيف تكاكب مركر عشركف سنة 12
عمى إنشاء المجنة األفريقية. كأشار إلى أنو عمى الرغـ مف الجيكد التي بذليا المجتمع 
قميـ دارفكر السكداني كتشاد كجميكرية  الدكلي، فإف أكضاع حقكؽ اإلنساف في الصكماؿ كا 
الككنغك الديمقراطية كزيمبابكم تظؿ تمثؿ تحديان نظران الستمرار كجكد نزاعات مسمحة 
كأزمات سياسية. كأكد أيضان أنو يجب أف تكفؿ لممدافعيف عف حقكؽ اإلنساف الحماية ضد 

 ساف أثناء ممارستيـ ألنشطتيـ.انتياكات حقكؽ اإلن

 

. رحب نائب الرئيس بالمقرر الصادر عف  االتحاد األفريقي بشأف السماح لمجنة األفريقية 13
                                                 

23
ذَّمشاطُح، ِصش، ؿثُىتُا، ؿأا، ٌُثُا، أٔجىال، اٌجضائش، تىذغىأا، تىسوُٕا فاعى، اٌىاُِشوْ، وىخ دَفىاس، جّهىسَح اٌىىٔـى اٌ  

ِاٌٍ، ُٔجُشَا، سوأذا، اٌجّهىسَح اٌصحشاوَح اٌـشتُح اٌذَّمشاطُح، جّهىسَح اٌىىٔـى، اٌغٕـاي، جٕىب أفشَمُا، اٌغىداْ، جّهىسَح 

 ذٕضأُا اٌّرحذج، ذىٔظ، أوؿٕذاوصَّثاتىٌ.
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لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بإعداد ميزانيتيا كاقتراح ىيكؿ جديد يتـ عرضو عمى لجنة 
فريقية. كما أثنى عمى الممثميف الدائميف لتعزيز قدرات المكارد البشرية لسكرتارية المجنة األ

الئحة اإلجراءات المنقحة كالخطة االستراتيجية التي سعت المجنة إلى اعتمادىا أثناء 
الدكرة. كأشار إلى أنو بينما كاجيت  المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب العديد مف 

صرارىا بالنسبة إلنجاز الميمة التي أنيط  ت بيا. التحديات، فإنيا تظؿ عمى  ثباتيا كا 
 

. كما شّدد نائب الرئيس عمى ضركرة أف يككف احتراـ حقكؽ اإلنساف األساسية بمثابة 14
الركيزة األساسية لحككمة االتحاد األفريقي الجارم مناقشتيا حاليان عمى مستكل أجيزة 

 السياسات لبلتحاد.
 

كجك، كتمني ليا . كأعرب أيضان عف ثنائو كتقديره لمرئيسة الخارجة، السيدة سبلماتا سكاد15
 التكفيؽ في منصبيا الجديد ككزيرة لحقكؽ اإلنساف في بمدىا، بكركينا فاسك.

 

. في خطابو االفتتاحي، ذكر رئيس الكزراء أف ىناؾ عددان كبيران مف الشعكب األفريقية ليس 16
 لديو عمـ بكجكد الميثاؽ األفريقي، كبالتمي مف األىمية القصكل نشر ىذه الكثيقة القانكنية
في عمكـ البمداف األفريقية. كأشار إلى أف الحككمة الككنغكلية باستضافتيا لمدكرة الثانية 
كاألربعيف يحؽ ليا الفخر باإلسياـ في نشر الميثاؽ كتعزيز حقكؽ اإلنساف التي ينص 

 عمييا.
 

قد أضفى  2002. كما ذكر رئيس الكزراء أف دستكر جميكرية الككنغك الصادر في يناير 17
المحمي عمى جميع المعاىدات التي تمت المصادقة عمييا مف جانب جميكرية  الطابع

الككنغك، كلكنو سّمـ بأنو يتبقى الكثير الذم يجب عممو لضماف تمتع عمكـ الشعب 
الككنغكلي بالحقكؽ التي تكفميا ىذه المعاىدات. كأكد أف الحككمة ممتزمة بشدة بالسمـ 

خرل مثؿ الحؽ في الصحة كالتنمية، بما في ذلؾ كاألمف، كأف ضماف التمتع بالحقكؽ األ
 حقكؽ المرأة كالطفؿ، يظؿ مدرجان عمى جدكؿ أعماؿ الدكلة. 
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. اختتـ رئيس الكزراء خطابو بأف ىنأ المفكضيف المنتخبيف الجدد، ككذلؾ المفكض المعاد 18
 انتخابو كأعمف رسميان افتتاح الدكرة.

 

 أداء المفكضيف الجدد لميميف

يميف أربعة أعضاء جدد في المجنة تـ انتخابيـ أثناء قمة رؤساء دكؿ كحككمات . أدل ال19
 كمعيـ العضك الذم أعيد انتخابو، كىـ: 2007االتحاد األفريقي في يكليك 

 أنجيالن ميمك )أعيد انتخابيا( المفكضة -
 كاتريف دكب آتككي؛المفكضة  -
 سكياتا ماجا؛ المفكض -
 المفكض كاييتيسي زينبك سيمفي؛ -
 يينج كاـ جكف يينج سيؾ يكيف. المفكض -

    

 انتخاب المكتب

. انتخبت المجنة المفكضتيف سانجي مماسينكنك مكناجينج كآنحيبل ميمك، كرئيس كنائبة  20
 رئيس، عمى التكالي، كفقان ألحكاـ الئحتيا اإلجرائية.

 

 التعاكف كالعالقة مع المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف كالمنظمات غير الحككمية

. في أثناء الدكرة بحثت المجنة طمبيف مقدميف مف اثنتيف مف المؤسسات الكطنية لحقكؽ 21
عماالن لقرارىا  اإلنساف بشأف طمب الحصكؿ عمى صفة العضك المنتسب لدييا، كا 

ACHPR/Res.31(xxiv) اإلنساف لحقكؽ الكطنيتيف لممؤسستيف الصفة ىذه منحت 
 :التاليتيف

 ة لحقكؽ اإلنساف في مالي؛. المجنة الكطني1            

 . المجنة الكطنية لحقكؽ اإلنساف كالحريات الكاميركنية؛2            



 

156 

 

 

. كبناء عميو كصؿ عدد المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف الحاصمة عمى صفة العضك 22
 ( مؤسسة.21المنتسب لدل المجنة األفريقية إلى كاحدة كعشريف )

 

دكؿ األطراؼ في الميثاؽ األفريقي التي لـ تقدـ بعد عمى ذلؾ، . ناشدت المجنة األفريقية ال23
أف تنشيء مؤسسات كطنية لحقكؽ اإلنساف كتعزز قدرات تمؾ القائمة، اتساقان مع مبادمء 

 باريس كأيضان مع قرارىا بشأف المؤسسات الكطنية.
 

كمية ( منظمات غير حك8. كما بحثت المجنة األفريقية الطمبات المقدمة مف ثماني )24
لمحصكؿ لدييا عمى صفة مراقب. ككفقان لقرارىا بشأف معايير منح كممارسة صفة المراقب 
بالنسبة لممنظمات غير الحككمية العاممة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كالشعكب، 

ACHPR/Res.33(xxv)99 منحت المجنة األفريقية صفة مراقب 1999، المعتمد في ،
 ا:لممنظمات غير الحككمية التالي بياني

i. منتدل المنظمات الكطنية لحقكؽ اإلنساف، مكريتانيا؛ 

ii. مركز البيئة كالتنمية، الكاميركف؛ 

iii. حقكؽ اإلنساف ببل حدكد، تشاد؛ 

iv. SOS  كندردكرؼ انترناشيكناؿ، جامبيا؛ 

v. ( المراقبة المدنية الشرطية األفريقيةAPCOF- جنكب أفريقيا)؛ 

vi. رابطة المحاميف النيجيرية؛ 

vii. ؼ ضد المرأة، جنكب أفريقيا.   األشخاص المناىضيف لمعن 

 

. كبذلؾ يككف عدد المنظمات غير الحككمية الحاصمة عمى صفة مراقب لدم لمجنة 25
 ( منظمة.375األفريقية قد كصؿ إلى ثبلثمائة كخمس كسبعيف )
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 أنشطة المفكضيف فيما بيف دكر االنعقاد 
 

 *المفكضة سانجي مماسينكنك مكناجينج
 

 ضةتقرير أنشطة بصفتيا مفك 

. فيما بيف دكر االنعقاد، حضرت المفكضة مكناجينج مؤتمران نظمو اتحاد قضاة كحكاـ 26
الككمنكلث في بيرمكدا، حيث قدمت كرقة عمؿ حكؿ " مسائؿ الجنسيف في سياؽ حقكؽ 

 اإلنساف في الككمنكلث المكسع". كقد ركزت في عرضيا عمى المجنة كعمميا.
 

بداكار،  Africa Moot Court competitionاألخيرة لػ  . كمثمت المجنة كقاضية في الدكرة27
، بدعكة مف مركز حقكؽ اإلنساف بجامعة بريتكريا، 2007سبتمبر  10السنغاؿ، في 
 جنكب أفريقيا.

 

. كما مثمت المجنة أيضان في األنشطة التي نظمتيا سكرتارية المجنة األفريقية لحقكؽ 28
 21فاؿ بيكـ حقكؽ اإلنساف في أفريقيا في اإلنساف كالشعكب ببانجكؿ، جامبيا، لبلحت

، ككذلؾ في سمسمة األنشطة الطكيمة التي تتـ عمى مدار األسبكع  2007أكتكبر 
 لبلحتفاؿ بالعيد العشريف إلنشاء المجنة األفريقية.

 

.   كما رافقت المفكض بيتام كسكرتير المجنة لممشاركة مع سمطات جامبيا في بانجكؿ، 29
 ة ما تحقؽ مف تقدـ عممية بناء مقر لمجنة. جامبيا، في متابع

 

، حضرت كرشة عمؿ حكؿ الدساتير األفريقية 2007نكفمبر  6إلى  5. في الفترة مف 30
 نظمتيا مفكضية االتحاد األفريقي في برازافيؿ، جميكرية الككنغك.
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ية . كما حضرت كرشة عمؿ اشتركت في تنظيميا سكرتارية المجنة كمديرية الشؤكف السياس31
لبلحتفاؿ بالعيد العشريف  2007نكفمبر  9إلى  8في برازافيؿ، جميكرية الككنغك، مف 

 إلنشاء المجنة األفريقية. كقد ألقت الخطاب الرئيسي في كرشة العمؿ.

 

تقرير األنشطة بصفتيا رئيسة لجنة متابعة تنفيذ الخطكط اإلرشادية لركبيف ايبلند بشأف منع 
 كحظر التعذيب.

 

مفكضة سانجي مماسينكنك مكناجينج بصفتيا رئيسة ىذه اآللية الخاصة أنو فيما . ذكرت ال32
بيف دكر االنعقاد شاركت المجنة في التكعية كالتعريؼ بالخطكط اإلرشادية لركبيف أيبلند مف 
خبلؿ المفكضيف الذيف اضطمعكا بمياـ التعزيز في بمدانيـ. كأشارت إلى أنو قد تـ برمجة مؤتمر 

 لمراجعة ما تـ إحرازه مف تقدـ كرسـ طريؽ المضي إلى األماـ. 2008عاـ  قارم يتـ عقده
 

 *المفكضة آنجيال ميمك
 

 تقرير أنشطة بصفتيا مفكضة
 

. أرسمت المفكضة ميمك مذكرات شفيية إلى حككمة جميكرية الككنغك الديمقراطية تسأليا 33
 التصريح بالقياـ بميمة تعزيز. كال تزاؿ تنتظر الرد.

 

، كافقت حككمة الجزائر عمى ميمة مشتركة لرئيس المجنة كالمقرريف 2007ارس . في م34
الخاصيف حقكؽ المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف كحقكؽ المرأة. كلكف تعذر تنفيذ ىذه الميمة نظران 

 لقيكد كعكائؽ لكجيستية.
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إثيكبيا . كَجيت حككمة جميكرية إثيكبيا االتحادية الدعكة إلى المفكضة ميمك لمحضكر إلى 35
 في ميمة. كلكف لـ يتـ بعد االتفاؽ عمى التكاريخ.

. دعت حككمة مكريتانيا المفكضة ميمك لمقياـ بميمة في الببلد، كتزمع المفكضة تمبية ىذه 36
الدعكة بمجرد أف يتـ االتفاؽ عمى المكعد. كما اشارت المفكضة إلى أنيا تخطط لمقياـ بمياـ 

 ئية كتكنس. إلى كؿ مف ليسكتك كغينيا االستكا
 

. حضرت المفكضة ميمك كشاركت في عدد مف كرش العمؿ كالحمقات النقاشية كالمؤتمرات 37
 خبلؿ فترة ما بيف دكر االنعقاد، بما في ذلؾ ما يمي:

i.   كرشة عمؿ حكؿ "مراجعة كتحميؿ تجارب كدركس مؤسسات حقكؽ اإلنساف
كف، جنكب في القارة"، نظميا مركز تسكية النزاعات في كاب تا األخرل

 ؛2007يكنية  29إلى  28أفريقيا، مف 
ii.   ،حمقة نقاشية نظميا المقرر الخاص لؤلمـ المتحدة حكؿ التعذيب، عقدت بجنيؼ

 ؛2007سبتمبر  24سكيسرا، في 
iii.   منتدل المنظمات غير الحككمية، نظمو المركز األفريقي لمدراسات حكؿ

ببرازافيؿ،  2007نكفمبر  12إلى  10الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف مف 
 جميكرية الككنغك.

 
 تقرير أنشطة بصفتيا مقرر خاص لحقكؽ المرأة في أفريقيا

. قامت المفكضة آنجيبل بصفتيا مقرران خاصان لشؤكف المرأة بإعداد تقرير حكؿ كضع 38
المصادقة عمى بركتكككؿ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كحقكؽ المرأة في 
.أفريقيا )البركتكككؿ(  

 

. في فترة ما بيف دكر االنعقاد، بعثت مراسبلت حكؿ عدة مسائؿ تتعمؽ بالبركتكككؿ إلى 39
 الجيات التالية:

i.  رابطة المحاميات في كؿ مف كينيا كتنزانيا كزامبيا، القتراح التعاكف مع المجنة ال
 سيما فيما يتعمؽ بقكانيف التمييز؛

ii. األفريقي( كاإليككاس )المجمكعة  الككميسا)السكؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا كالجنكب
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االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا(، بخصكص التعاكف بشأف المسائؿ الجنسانية في 
 أفريقيا؛

iii.  تحالؼIPAS  ،حماية صحة المرأة كتحسيف الحقكؽ اإلنجابية لممرأة( األفريقي(
 لتكجيو الشكر لمتحالؼ عمى تعاكنو أثناء الحمقة النقاشية لمكزيرات كالبرلمانيات

 الؤلفريقيات حكؿ خطكرة معدؿ كفيات األميات بسبب اإلجياض في أفريقيا؛
iv.    مركز تسكية النزاعات، لكي تطمب منو رسميان التعاكف مع المجنة األفريقية كفقان

 مف البركتكككؿ؛ 10لممادة 
v.    كزير خارجية تنزانيا لتكجيو الشكر إلى الدكلة الطرؼ لتصديقيا عمى

 البركتكككؿ؛

vi.  مكزمبيؽ لتشجيعو عمى دمج المرأة في القكات المسمحة المكزمبيقية كزير دفاع
المنتشرة في إطار ميمة االتحاد األفريقي كاألمـ المتحدة لحفظ السبلـ في 

 دارفكر؛

vii.  كزيرة المرأة كالعمؿ االجتماعي في مكزمبيؽ بخصكص تنظيـ حمقة نقاشية
 إلقميمية؛كطنية  لمناقشة برنامج ييدؼ إلى مكاءمة جميع المكاثيؽ ا

viii.   مف البركتكككؿ.  9ك 8ك 4 كزيرة شؤكف االسرة في مكزمبيؽ لتشجيع تنفيذ المكاد 

 

. كما أرسمت المفكضة ميمك مذكرات شفيية إلى جميع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي 40
تطمب منيا اإلسياـ في إعداد مصفكفة لؤلحكاـ الدستكرية المتعمقة بالمساكاة بيف الجنسيف 

ؽ المرأة في بمدانيا.كحقك   

 

. أضؼ إلى ما تقدـ، حضرت المفكضة ميمك عددان مف كرش العمؿ كالحمقات النقاشية 41
 كالمؤتمرات خبلؿ فترة ما بيف دكر االنعقاد، بما في ذلؾ ما يمي:

i.   كرشة عمؿ لمقيادات النسائية اإلقميمية، الكزيرات كالبرلمانيات، نظميا تحالؼ
IPAS  26مع المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب مف األفريقي بالتعاكف 
 ، حيث ألقت خطابان كبياف صحفي في نيركبي، كينيا؛2007يكنية  29إلى 

ii.   مؤتمر حكؿ اإلجياض اآلمف في العالـ، نظمتو المؤسسة الدكلية مارم ستكبس
 ؛ 2007أكتكبر  24إلى  23كآبكرشيكف رايتس في لندف مف  IPASبالتعاكف مع 

iii.  التحاد الدكلي لحقكؽ اإلنساف لمتصديؽ عمى برتكككؿ حقكؽ المرأة حممة ا
 .2007نكفمبر  13كتنفيذه، كقد نظمت في برازافيؿ، جميكرية الككنغك، في 
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 Fundacao para o . كما تعاكنت المفكضة ميمك مع مؤسسات أخرل كشركاء، مثؿ42

Desenvolvimento رر الخاص في نشر لمجاليات في مكزمبيؽ، التي بدأت تساند المق 
Oxfamالبركتكككؿ عبر إذاعة مكزمبيؽ، ككذلؾ  التي أعربت عف رغبتيا في التعاكف لنشر  
 البركتكككؿ.
 

 *المفكض مكسى نجارم بيتام
 

 تقرير أنشطة بصفتو رئيس مجمكعة العمؿ حكؿ السكاف األصمييف/الجاليات في أفريقيا 
لمجمكعة العمؿ ىذه، إلى أف  . أشار المفكض مكسى نجارم بيتام، بصفتو رئيسان 43

 المجمكعة أنجزت، مف بيف أمكر أخرل، األنشطة التالية اثناء فترة ما بيف دكر االنعقاد:
i.  نشر الرأم االستشارم لمجنة األفريقية حكؿ إعبلف األمـ المتحدة بشأف حقكؽ

 بالمغتيف اإلنجميزية كالفرنسية؛ السكاف األصمييف
ii. كمكجزه؛ تكزيع كنشر تقرير مجمكعة العمؿ 
iii.  حمقة دراسية لمصحفييف حكؿ حقكؽ السكاف األصمييف، عقدت بأركشا، في نكفمبر

. ضمت ىذه الحمقة الدراسية صحفييف مف شرؽ أفريقيا كالقرف األفريقي، 2007
كعمى األخص مف إثيكبيا ككينيا كركاندا كتنزانيا كأكغندا. كما أنيا حددت 

عف حقكؽ السكاف األصمييف. كفي استراتيجيات النخراط الصحفييف في الدفاع 
سياؽ المتابعة خططت مجمكعة العمؿ لعقد حمقة نقاشية لكسط أفريقيا كحمقة 

 ؛2007دراسية حكؿ كسائؿ اإلعبلـ الكطنية في تنزانيا خبلؿ شير ديسمبر 
iv.  لعقد اجتماعات مع 2007زيارة لمبحث كاالستعبلـ إلى الجابكف في أكتكبر ،

جراء بحكث حكؿ مسائؿ السكاف أصحاب المصمحة المعنييف كج مع معمكمات كا 
 األصمييف في البمد؛

v.  حمقة نقاشية مشتركة مع مكتب المفكض العالي لؤلمـ المتحدة لشؤكف حقكؽ
اإلنساف حكؿ تنفيذ العقد الثاني لؤلمـ المتحدة حكؿ حقكؽ السكاف األصمييف، 

ذبت ببرازافيؿ، جميكرية الككنغك كج 2007نكفيمبر  13إلى  12مف  تعقد
ثيكبيا كالكاميركف كركاندا كجميكرية الككنغك  مشاركيف مف كينيا كبكركندم كمالي كا 

 الديمقراطية؛

vi.  تـ فيو  2007نكفمبر  11إلى  10اجتماع في برازافيؿ، جميكرية الككنغك، مف
 بحث العديد مف المسائؿ؛
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vii. .نشر تقرير مجمكعة العمؿ بالمغة البرتغالية 

 

العمؿ إلى جميكرية بكركينا فاسك التي تـ برمجتيا في الفترة . الميمة القطرية لمجمكعة 44
 لـ يتأت تنفيذىا بسبب قيكد لكجيستية. 2007أكتكبر  26ك 15مف 

 

. عبلكة عمى ذلؾ، خططت مجمكعة العمؿ لمقياـ بمياـ قطرية في كينيا كركاندا كتنزانيا، 45
ىذه الدكؿ. كمف ثـ فإنو كلكف لـ ترد أم إشارة تفيد بالقبكؿ كالمكافقة مف قبؿ سمطات 

 عمى التفضؿ بالرد عمى الطمب باإليجاب.  42حث تمؾ البمداف كممثمييا أثناء الدكرة 
 

 جانسك-*المفكضة راف آالبيني
 تقرير أنشطة بصفتيا مفكضة

، ترأست المفكضة جانسك في دكرتيف لمتكعية ببنيف، 2007يكليك  8يكنية ك 14. في 46
ينية كاسميا "ناجك" بخصكص األحكاـ ذات الصمة باألشخاص مستخدمة المغة المحمية البن

 البنينييف كقانكف األسرة.
 

، شاركت في دكرة استشارية بيف العناصر الفاعمة مف غير الدكؿ 2007يكليك  22. في 47
كممثمي حككمة بينيف كاممثمي االتحاد األكركبي ، كذلؾ إلعداد أنشطة إلطبلؽ الصندكؽ 

 ية.األكركبي العاشر لمتنم
 

. قدمت عرضان عف النظـ األفريقية لحماية حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ حمقة تدريبية إقميمية 48
 بككتكنك، بنيف. 2007يكليك  10نظميا مكتب اليكنسكك كشركاء تنمية آخركف في 

 

سبتمبر  28إلى  22. كما قامت بميمة عمؿ مع المفكض ناياندكجا في الفترة مف 49
 بناء عمى دعكة مف مركز "الحقكؽ كالديمقراطية". في مكنتلاير، كندا، 2007

 

. كشاركت أيضان في إنشاء تحالؼ لتعزيز تمثيؿ المرأة في عممية صنع القرار ببنيف منذ 50
 .2007يكليك 

 

. كما شاركت في حمقة نقاشية إقميمية حكؿ دكر البرلمانييف في تعزيز كحماية حقكؽ 51
، حيث 2007أكتكبر  2سبتمبر إلى  30ف اإلنساف في كاجادكجك، بكركينا فاسك، م

قدمت عرضان عف الميثاؽ األفريقي كحقكؽ المرأة في أفريقيا، ككذلؾ عف دكر اآلليات 
 الخاصة لمجنة.
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. شاركت المفكضة جانسك في حمقة نقاشية عمى الصعيد اإلقميمي الفرعي حكؿ متابعة 52
نكفمبر  8إلى  6مف تكصيات لجنة الخبراء بشأف حقكؽ الطفؿ في بكركينا فاسك 

، كقد صيغت التكصيات مف أجؿ تنفيذ أفضؿ التفاقية األمـ المتحدة حكؿ حقكؽ 2007
 الطفؿ.

 

. كذكرت أف بيانات صحفية قد صدرت أيضان حكؿ أكضاع حقكؽ اإلنساف في جميكرية 53
 الككنغك الديمقراطية كككت ديفكار كزيمبابكم.

 

رد فعؿ إيجابي حياؿ مذكرتيا الشفيية بشأف . كأكضحت أف جميكرية الككنغك قد أبدت 54
 القياـ بزيارة إلى ىذا البمد، جارل إعداد الترتيبات الخاصة بيا.

 
 تقرير أنشطة بصفتيا مقررة حقكؽ المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف في أفريقيا

جانسك، بصفتيا مقرر خاص ليذه اآللية الخاصة، في -. شاركت المفكضة راف االبيني55
نكفمبر  12إلى  10ظمة غير الحككمية المنعقد ببرازافيؿ، الككنغك، مف منتدل المن

، حيث التقت بيذه المناسبة بممثمي منظمات المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف 2007
 الكتشاؼ حمكؿ لمتحديات التي تكاجييا ةكىي بصدد ممارسة أنشطتيا.

 

راليكف حكؿ "بناء قدرات . كشاركت في حمقة نقاشية عمى المستكل اإلقميمي الفرعي في سي56
المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف"، نظميا انترناشيكناؿ سيرفيس فكر ىيكماف رايتس 

International Service For human Rights  بالتعاكف مع مع أعضاء المجتمع
، ثـ حضرت حمقة نقاشية أخرل فر بكجمبكرا، 2007يكليك  27إلى  23مف  المدني

 .2007تكبر أك 18إلى  15بكركندم، مف 
. شاركت في كرشة عمؿ كطنية في لكمي، تكجك، حكؿ "دكرالمؤسسات الكطنية لحقكؽ 57

. في 2007سبتمبر  4إلى  3اإلنساف في حماية المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف" مف 
اثناء كرشة العمؿ ىذه قدمت عرضان عف النظاـ األفريقي لتعزيز كحماية حقكؽ 

ة عامة، كتناكؿ العرض ايضان تكضيحان لميمتيا المدافعيف عف  حقكؽ اإلنساف بصف
 بالتحديد.

 

. كما أطمقت، في سياؽ الحممة الدكلية حكؿ حقكؽ المدافعيف عف المرأة، الممصقات التي 58
 أعدىا المدافعيف عف المرأة في تكجك.
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، كأثناء كرشة عمؿ عمى المستكل اإلقميمي الفرعي حكؿ 2007أكتكبر  16. في 59
حقكؽ اإلنساف تـ عقدىا في بمنطقة البحيرات العظمى في بكجمبكرا، المدافعيف عف 

عقدت المفكضة راف اجتماعان مع كزير حقكؽ االنساف في بكركندم حكؿ أكضاع حقكؽ 
 اإلنساف في ىذا البمد.

 

 . كما قدمت تقريران حكؿ ميمة المقرر الخاص ضمنتو بعض التكصيات.60
 

 *المفكض مامبا ماليال
 

 بصفتو مفكضان  تقرير أنشطتيا
 

 . بصفتو عضك في المجنة، شارؾ في الحمقات النقاشية ككرش العمؿ التالية:61
في لكساكا، زامبيا،  2007. الحمقة النقاشية التحاد القضاة اإلناث بزامبيا في يكنية 1    

 حكؿ " الكصكؿ إلى العدالة "؛
 

مية في فترة ما بعد انتياء . كرشة عمؿ االتحاد األفريقي حكؿ سياسات اإلعمار كالتن2    
، نظميا االتحاد األفريقي في لكسكا، 2007يكليك  19إلى  17النزاعات، مف 

زامبيا. تناكلت كرشة العمؿ مسائؿ المصالحة كالعفك كبناء السبلـ كالتنمية 
 االقتصادية في الدكؿ الخارجة مف نزاع سياسي؛

 

، 2007يكليك  28إلى  27ا مف . كرشة عمؿ حكؿ مراقبة الفرز المنعقدة بمكساك3    
نظميا اتحاد المحاميف لمجمكعة تنمية الجنكب األفريقي كالقانكنيكف الزامبيكف 
 المعنيكف بحقكؽ اإلنساف. عرض المفكض ماليبل كرقتي عمؿ أثناء كرشة العمؿ. 

 

 ٔظّرها Franciscans  International . حمقة تدريبية لػ فرنسيسكانز انترناشيكناؿ4    
. قدـ فييا 2007سبتمبر  22إلى  15الجنكب األفريقي بمكساكا مف  دكؿ

المفكض ماليبل كرقة عمؿ حكؿ المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب 
 باعتبارىا آلية لتعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف.

، حيث ألقي الضكء  Zaran Aids Law، حرر مقدمة كتاب 2007. في سبتمبر 62
يركس نقص المناعة البشرية المكتسبة كاإليدز كحقكؽ عمى مكقؼ المجنة مف ف

 اإلنساف.
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، شارؾ في إطبلؽ ميثاؽ فيركس نقص المناعة البشرية 2007أكتكبر  25. في 63
المكتسبة كاإليدز كالمرحمة الخامسة لمتقرير البحثي حكؿ المرأة كالقانكف في 

 الجنكب األفريقي.
 

 جكف كظركؼ االعتقاؿ في أفريقياتقرير أنشطة بصفتو المقرر الخاص بشأف الس
 

. بصفتو المقرر الخاص حكؿ ىذه اآللية، ذكر المفكض مامبا ماليبل أنو عمى الرغـ مف 64
الطاقة الكامنة ليذه اآللية الخاصة كقدرتيا عمى تحقيؽ اختبلؼ حقيقي كفعمي عمى 

إنجازىا  صعيد حقكؽ السجناء في أفريقيا، ىناؾ كـ ىائؿ مف األعماؿ المتراكمة لـ يتـ
بسبب النقص في المكارد. كأشار بكجو خاص إلى أف ىناؾ مثبلن الميمتيف المتيف تقرر 

 القياـ بيما في تكنس كماالكم كتعذر تحقيقيما ألسباب مالية.  
 

، تمقت المجنة العديد مف  2007. كأكضح أنو منذ الدكرة األخيرة المنعقدة بغانا في مايك 65
ات تفتيش عمى السجكف. بيد أف القياـ بزيارات إلى عدد مف الطمبات بشأف القياـ بعممي

ثيكبيا كزيمبابكم كالككنغك برازافيؿ كالكاميركف بدان مستحيبلن  الدكؿ، بما في ذلؾ ليبريا كا 
 نظران لنقص المكارد.

 
 *المفكض باىاـ تـك مككيريا نياندكجا

 

 تقرير أنشطة بصفتو مفكضان 
حكؿ "المراقبة الشرطية الفعالة كالمسؤكلة"، اشترؾ . حضر المفكض نياندكجا كرشة عمؿ 66

في تنظيميا المجنة الكطنية الكينية لحقكؽ اإلنساف كمنتدل الرقابة الشرطية المدنية 
 بنيركبي، كينيا. 2007يكنية  14إلى  11األفريقية مف 

 

ة ، شارؾ المفكض نياندكجا في اجتماع لمخبراء عقدتو سكرتاري2007يكليك  22ك 21. في 67
الككمنكلث في لندف. ككاف اليدؼ مف ىذا االجتماع إعداد خطة نمكذجية كطنية 
لمككمنكلث خاصة حقكؽ اإلنساف تقرر إطبلقيا في كامببل، أكغندا، في منتصؼ نكفمبر 

2007. 
في حمقة نقاشية شرطية استشارية نظميا  2007يكليك  29إلى  28. شارؾ في الفترة مف 68

 معة كاب تاكف، جنكب أفريقيا.مركز تسكية النزاعات بجا
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، عرض كرقة عمؿ معنكنة: " رصد كتعزيز اآلليات: اقتساـ 2007أغسطس  31. في 69
جراءات الشكاكل بالمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف  الخبرات حكؿ عمؿ اآلليات الخاصة كا 
كالشعكب "، في كرشة عمؿ تدريبية نظميا اتحاد الجنكب األفريقي لحقكؽ اإلنساف، 

SAHRIT  .في بريتكريا، جنكب أفريقيا ، 
 

جانسك إلى -مع المفكضة راف آالبيني 2007سبتمبر  30إلى  20. سافر في الفترة مف 70
، حُث أٌمً هٕان Rights and Democracyكندا بدعكة مف رايتس آند ديمكقراثي 

 في عدد مف الجامعات الكندية. كما أجرل مناقشات مع األساتذة كمؤسسات ِحاضشاخ
بحكث السياسات ككذلؾ مجمكعات مف طمبة دراسات حقكؽ اإلنساف في مكنتلاير 

 كتكركنتك.

 

، مثؿ المجنة األفريقية في جمسة استماع لممجمس رفيع المستكل 2007أكتكبر  19. في 71
المعني بمراجعة أجيزة االتحاد في أديس أبابا. كلقد غطى عرضو المجاالت الرئيسية التي 

 .تعزز ميمة المجنة
 

، قدـ كرقة عمؿ إلى "المؤتمر السنكم لشركة القانكف بشرؽ 2007أكتكبر  26. في 72
أفريقيا"، المنعقد في مكمباسا، كينيا. كقد غطت كرقتو مكضكع العبلقة بيف المجنة 

 اإلفريقية كالمحكمة األفريقية فيما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف كالشعكب.
 

نتدم المنظمات غير الحككمية الذم سبؽ في م 2007نكفمبر  12إلى  11. شارؾ مف 73
 الدكرة العادية الثانية كاألربعيف لمجنة األفريقية.

 
. أدلى بحديث حكؿ أكضاع البلجئيف كاألشخاص المشرديف في أفريقيا كالمسائؿ األخرل 74

ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف. كقد نشر ىذا الحديث في كتاب عنكانو: " طريؽ أفريقيا 
برات بشأف الحقكؽ في العيد العشريف إلنشاء المجنة األفريقية لحقكؽ الطكيؿ نحك التد
 . 24اإلنساف كالشعكب"

 
تقرير أنشطة بصفتو مقرر خاص لشؤكف البلجئيف كطالبي حؽ المجكء كاألشخاص المشرديف 

 داخميان كالمياجريف في أفريقيا
                                                 

 ة مقرىا نيركبي، كينيا.، منظمة غير حككميFAHOUMA، نشر بكاسطة 2007،  حكيمة عباس  2
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كاألشخاص  . تحدث المفكض باىاـ نيندكجا عف أكضاع البلجئيف كطالبي جؽ المجكء75
المشرديف داخميان كالمياجريف في أفريقيا، كعمى األخص في البمداف التي تسكدىا نزاعات، مثؿ 

السكداف كجميكرية أفريقيا الكسطى كتشاد كالصكماؿ -جميكرية الككنغك الديمقراطية كدرافكر
ر سمبان عمى كشماؿ أكغندا كككت ديفكار. كاسترعى االنتباه إلى أف النزاعات في ىذه البمداف تؤث

 حقكؽ اإلنساف ليؤالء األشخاص، ال سيما بالنسبة لئلناث كاألطفاؿ.
 

قاـ المفكض نيندكجا بمية تقصي حقائؽ  2007أغسطس  27إلى  19. في الفترة مف 76
إلى  مالي كمكريتانيا بخصكص مسألة البلجئيف المكريتانييف في مالي. كقد أشاد، مف بيف أمكر 

مكريتانيا مف نجاح في تنفيذ عممية إرساء الديمقراطية كالتي أرشدت أخرل، بما حققتو حككمة 
، مما مّكف 2007كالرئاسية في مارس  2006فيما بعد االنتخابات البرلمانية في نكفمبر 

  الحككمة مف انتياج سياسة جديدة إلعادة جميع البلجئيف المكريتانييف إلى مكريتانيا.

 

تـ تكقيع اتفاؽ ثبلثي بيف  2006نكفمبر  12. أشار المقرر الخاص إلى أنو في 77
المفكضية السامية لشؤكف البلجئيف التابعة لؤلمـ المتحدة ككؿ مف السنغاؿ كمالي عمى التكالي، 

 لتسييؿ إعادة البلجئيف مف السنغاؿ كمالي.
 

يكليك  31( الصادر في 2007)1769. أكصى باعتماد قرار مجمس األمف الدكلي رقـ 78
األمـ المتحدة اليجيف في دارفكر -لعممية االتحاد األفريقيالمنشيء  2007

(UNAMID 1) كرحب باتفاؽ عكدة السبلـ إلى ككت ديفكار كدعا المجنة األفريقية لحقكؽ
اإلنساف كالشعكب إلى مراقبة المفاكضات بيف حككمة جميكرية أكغندا كجيش الرب 

 .الممثؿ لممقاكمة األكغندية
 

في مؤتمر حكؿ األشخاص المشرديف  2007سبتمبر  20 إلى 19شارؾ في الفترة مف  .79
داخميان بجنيؼ بدعكة مف ممثؿ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف بالنسبة 

 لؤلشخاص المشرديف داخميان.
 

، كعمى ىامش دكرة سبتمبر لمجمس األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف 2007سبتمبر  20. في 80
شات مع مجمكعة االتصاؿ السكدانية التي تتككف مف المنعقدة في جنيؼ، أجرل مناق

 آليات خاصة لؤلمـ المتحدة.
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، حضر اجتماع لمجنة التسيير التي أنشأىا األميف العاـ لؤلمـ 2007سبتمبر  20. في 81
المتحدة لتككف معنية بحقكؽ األشخاص المشرديف داخميان، لمنظر في الدراسات التي 

 شرعيف حكؿ حقكؽ األشخاص المشرديف داخميان.أعدت اتصاالن بمسكدة كتاب الم
أكتكبر شارؾ في المؤتمر السادس لممؤسسات الكطنية األفريقية لحقكؽ  10إلى  8. مف 82

اإلنساف المنعقد في كيجالي، ركاندا. كاف مكضكع المؤتمر " دكر المؤسسات الكطنية 
 أفريقيا ".لحقكؽ اإلنساف في حماية البلجئيف كاألشخاص المشرديف دخميان في 

 
 تقرير بشأف مجمكعة العمؿ المعنية بعقكبة اإلعداـ

. ذكر المفكض باىاـ نياندكجا أف مجمكعة العمؿ المعنية بعقكبة اإلعداـ تكاصؿ رصد 83
االتجاه في أفريقيا بخصكص ىذه المسألة، كأشار إلى أنو بينما أقدمت بعض الدكؿ عمى 

ي تطبيؽ الميمة المقررة بخصكص ىذه إلغاء ىذه العقكبة ىناؾ دكؿ أخرل استمرت ف
 العقكبة.

 
 *المفكضة بانسي فيث تالككال

 

  تقرير أنشطة بصفتيا مفكضة

. تمقت المفكضة تبلككال دعكة مف مبادرة تعزيز حقكؽ اإلنساف لحضكر كرشة عمؿ حكؿ " 84
النظاـ األفريقي لتعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف كحماية حقكؽ األشخاص المصابيف 

 .2007يكليك  24"، عقدت في بريتكريا، الجنكب األفريقي في باإليدز
 

 تقرير أنشطة بصفتيا المقرر الخاص لحرية التعبير في أفريقيا
. جدير بالتنكيو أف المفكضة فاث بانسي تبلككال بصفتيا مقرر خاص ليذه اآللية الخاصة، 85

 ما يمي:  قدمت تقريران عف أنشطتيا خبلؿ الفترة قيد التناكؿ، كقد شممتمت 
i.  كرشة عمؿ اشترؾ في استضافتيا منتدل المجاف االنتخابية لبمداف مجمكعة

تنمية الجنكب األفريقي )صادؾ( كدارت حكؿ مكضكع "االنتخابات كحرية 
التعبير كاإلعبلـ في إقميـ مجمكعة تنمية الجنكب األفريقي". انعقدت كرشة 

 في لكاندا، أنجكال؛ 2007أغسطس  21إلى  20العمؿ مف 
ii.  االجتماع السنكم العاـ الخامس عشر التحاد إذاعة جنكب أفريقيا المنعقد في
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كالذم تناكؿ مكضكع  2007أكتكبر  24إلى  21كندىكؾ، ناميبيا، مف 
"اإلذاعة العامة كالتكامؿ اإلقميمي". كفي أثناء كرشة العمؿ ىذه عرضت 

صبلح المفكضة تبلككال كرقة عمؿ حكؿ "مبادمء حرية التعبير كأساس لئل
 اإلذاعي في القارة األفريقية؛ 

iii.   كرشة العمؿ حكؿ الكصكؿ إلى المعمكمات كالمساءلة، التي عقدت في منتجع
، حيث ألقت الخطاب 2007نكفمبر  3إلى  2بحيرة نافاشا سكبا بكينيا مف 

الرئيسي حكؿ حالة حرية التعبير كالكصكؿ إلى المعمكمات في أفريقيا كالذم 
ة المكاتية لتكقيت انعقاد كرشة العمؿ في ضكء أشارت فيو إلى الطبيع

 . 2007االنتخابات القادمة المزمع إجراؤىا في ديسمبر 

 

. أجرت المفكضة تبلككال حديثان مكتكبان مع شبكة فاىكما لمعمؿ االجتماعي انصب عمى 86
المسألة الخاصة بأنباء بامبازككا حكؿ حقكؽ اإلنساف كالشعكب، كذلؾ بمناسبة االحتفاؿ 

العيد العشريف إلنشاء المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. كقد نشر ىذا الحديث ب
في " طريؽ أفريقيا الطكيؿ نحك الحقكؽ: تدبرات حكؿ العيد العشريف لمجنة األفريقية 

 .25لحقكؽ اإلنساف كالشعكب"
 

رر الخاص . كما ذكرت أنيا عززت عبلقاتيا في مجاؿ العمؿ مع السيد آمبيي ليجابك المق87
 لؤلمـ المتحدة بشأف تعزيز كحماية حؽ حرية الرأم كالتعبير.

 

. كأشارت بقمؽ بالغ في تقريرىا إلى أكضاع حؽ حرية التعبير في جامبيا كالنيجر 88
 كالصكماؿ كأفادت بأنيا تمقت تقارير تضمنت ببلغات عف انتياكات لحؽ حرية التعبير. 

 

عضاء التي بذلت جيكدان لتعزيز حؽ حرية التعبير، . تكجيت بالشكر إلى جميع الدكؿ األ89
كأبدت بعض المبلحظات كالتكصيات التي مف شأنيا تمكيف ىذه الدكؿ مف تنفيذ ىذا 
الحؽ. كتشمؿ ىذه التكصيات حؽ تكجيو نداء إلى الدكؿ التي تزمع إجراء انتخابات لدييا 

إلى اإلعبلـ باعتبارىما خبلؿ األشير القادمة لضماف احتراـ حؽ حرية التعبير كالكصكؿ 
 شرطيف الزميف مف أجؿ انتخابات حرة كعادلة ذات مصداقية.

 
                                                 

طريؽ أفريقيا الطكيؿ نحك الحقكؽ: تدبرات حكؿ العيد العشريف لمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف حكيمة عباس،   3
 2007، كالشعكب
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 آليات خاصة
 

 تكزيع اآلليات الخاصة
 . عينت المجنة األفريقية المفكضيف  كالخبراء المستقميف التالي بيانيـ كما يمي: 90

 أ. مسؤكؿ اتصاؿ كمنسؽ لحقكؽ كبار السف
i. كيف، رئيسان؛المفكض يينج كاـ جكف يينج سيؾ ي 
ii. جانسك، عضكان؛-المفكضة راف آالبيني 

iii. .السيد ياسر سيد أحمد الحسف، عضكَا 
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 ب. لجنة متابعة تنفيذ الخطكط اإلرشادية لركبيف آيالند

i. المفكضة كاتريف دكب آتككي، رئيسان؛ 

ii. باتيست نييزكركجيرك، نائب رئيس؛-السيد جاف 
iii. السيد حنا فكرستر، عضكان )عضكية مجددة(؛ 
iv. اريف مكنزم، عضكان )عضكية مجددة(؛السيدة ك 

v. السيد ماليؾ سك، عضكان )عضكية مجددة(؛ 

vi. السيدة ليمى زيركجي، عضكان )عضكية مجددة(؛ 

 

 ج. مجمكعة العمؿ حكؿ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية

i.  المفكضة سانجي مماسينكنك مكناجينج، رئيسان؛ 
ii. المفكضة كاتريف دكب آتككي، عضكان؛ 
iii. ،عضكان. السيد إبراىيـ كاف 

 

 د. مجمكعة العمؿ المعنية بمسائؿ محددة تتصؿ بعمؿ المجنة
i. المفكضة آنجيبل ميمك، رئيسان؛ 
ii. المفكضة كاييتيسي زانابك سيمفي، عضكان؛ 
iii. المفكضة بانسي فاث تبلككال، عضكان؛ 

iv. السيد آلفا فاؿ، عضكان؛ 

v. السيدة جكليا ىارنجتكف، عضكان؛ 

vi. السيد إبراىيما كاف، عضكان؛ 

vii. نسيمـ أكدانكالك، عضكان.السيد شيدم آ 

 

 ق. مجمكعة العمؿ بشأف السكاف األصمييف/الجاليات

i. المفكض مكسى نجارم بيتام، رئيسان؛ 
ii. المفكض سكياتا ماجا، عضكان؛ 
iii. المفكض مامبا ماليبل، عضكان؛ 

iv. السيدة مارياف جنسيف، عضكان؛ 

v. السيد محمد خطالي، عضكان؛ 



 

172 

 

vi. السيدة نعكمي كيبكرم، عضكان؛ 

vii. فاريف، عضكان؛السيد كاليمبا زي 

viii.  الدكتكر البرت باركـ، عضكان 

ix. .السيد ميبلككف تيجني، عضكان 
 

 ك. مجمكعة العمؿ المعنية بمسألة عقكبة اإلعداـ
i. المفكضة كاييتيسي زينبك سيمفي، رئيسان؛ 
ii. المفكض باىاـ تكـ مككيريا نياندكجا، عضكان؛ 
iii. البركفسكر إم. آنيانجكم، عضكان؛ 

iv. السيد عمية شريؼ شامارم، عضكان؛ 

v. السيد مختار ديالمك، عضكان؛ 

vi. البركفسكر محمد س. العكا، عضكان؛ 

vii. البركفسكر فيميب فرانسيس ليا، عضكان؛ 

 السيدة آليس مجكم. -
 

 تجديد التعيينات
. جددت المجنة األفريقية تعييف كؿ مف:91  

i. جانسك كمقرر خاص لشؤكف المدافعيف عف حقكؽ المرأة -المفكضة راف آالبيني
 في افريقيا؛

ii.  مامبا ماليبل كمقرر خاص لشؤكف السجكف كظركؼ االعتقاؿ في المفكض
 أفريقيا؛

iii. المفكض سكياتا ماجا كمقرر خاص لحقكؽ المرأة في أفريقيا؛ 
iv. كمقرر خاص لشؤكف البلجئيف كطالبي  المفكض باىاـ تكـ مكؾ؛يريا نياندكجا

 حؽ المجكء كاألشخاص المشرديف داخميان كالمياجريف في أفريقيا؛

v. سكؼ  –فيث تبلككال كمقرر خاص لحرية التعبير في أفريقيا  المفكضة بانسي
يتـ أيضان تكسيع ىذه الميمة لكي تشمؿ الكصكؿ إلى اإلعبلـ كمف ثـ فإنيا 
تشغؿ حاليان منصب المقرر الخاص لحرية التعبير كالكصكؿ إلى اإلعبلـ في 

 أفريقيا.
 

 إعادة تحديد البمداف محؿ مسؤكلية المفكضيف
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البمداف التي يككف المفكضكف مسؤكليف عنيا، كذلؾ عمى النحك التالي: . راجعت المجنة92  

i. المفكضة سانجي مماسينكنك مكناجينج: ليسكتك، ليبريا، مكريشيكس كمكزمبيؽ؛ 
ii.  المفكضة أنجيبلن ميمك: أنجكال، الرأس األخضر، غينيا االستكائية، غينيا

 بيساككبرانسيب كساك تكمي؛
iii. كاميركف، جميكرية الككنغك الديمقراطية، مالي جانسك: ال-المفكضة راف آالبيني

 السنغاؿ، تكجك كتكنس؛

iv. المفكضة كاتريف دكب آتككي: جيبكتي، مصر إثيكبيا، الصكماؿ كالسكداف؛ 

v. المفكض مكسى نجارم بيتام: غانا، نيجيريا، سيراليكف كزيمبابكم؛ 

vi. :النيجر؛جميكرية أفريقيا الكسطى، الجابكف، غينيا، ليبيا ك  المفكض سكياتا ماجا 

vii. المفكض مامبا ماليبل: كينيا، ماالكم، تنزانيا كأكغندا؛ 

viii.  المفكض باىاـ تكـ مككيريا نياندكجا: بكتسكانا، اريتريا، ركاندا، سيشيؿ كجنكب
 أفريقيا؛

ix.  المفكض كاييتيسي زينبك سيمفي: الجزائر، بكركينا فاسك، بكركندم، ككت ديفكار
 كمكريتانيا؛

x. ا، جامبيا، سكازيبلند كزامبيا؛: ناميبيالمفكض بانسي تبلككال 

xi.  المفكض يينج كاـ جكف يينج سيؾ يكيف: بنيف، تشاد، القمر، مدغشقر كالجميكرية
 الصحراكية العربية الديمقراطية.

 

 بحث تقارير الدكؿ
مف الميثاؽ األفريقي، قدمت جميكرية الجزائر كجميكرية تكنس  62. كفقان ألحكاـ المادة 93

ىا الدكرية إلى المجنة األفريقية. أثناء تدارس ىذه التقارير احككمية كجميكرية ركاندا تقارير 
اشركت المجنة الدكؿ األطراؼ المعنية في حكار بناء حكؿ تمتع مكاطنييا بحقكؽ 
 اإلنساف.

 

. كفي ختاـ عممية فحص التقارير، اعتمدت المجنة المبلحظات النيائية كالتكصيات فيما 94
ت بتسميـ الدكلة الطرؼ الشيء نفسو. كنظران لضيؽ يخص تقرير حككمة ركاندا كقام

الكقت لـ تتمكف المجنة، كقت نظر ىذا التقرير، مف اعتماد المبلحظات النيائية 
 كالتكصيات الخاصة بتقريرم الجزائر كتكنس.
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 الكضع بالنسبة إلحالة تقارير الدكؿ األطراؼ
رة العادية الثانية كاألربعيف لمجنة . بدا الكضع بالنسبة إلحالة كعرض تقارير الدكؿ في الدك 95

 كالتالي: 
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 عدد الدكؿ الفئة الرقـ

 15 دكؿ سممت كعرضت تقاريرىا 1

دكؿ سممت جميع تقاريرىا كسكؼ تعرض التقرير القادـ عمى الدكرة  2
 العادية كالثالثة كاألربعيف لمجنة األفريقية

3 

عدد اكبر مف ( أك أكثر كلكف يظؿ لدييا 2دكؿ سممت تقريريف ) 3
 التقارير المتأخرة 

7 

دكؿ سممت تقريران كاحدان كلكف يظؿ لدييا عدد أكبر مف التقارير  4
 المتأخرة

13 

 15 دكؿ لـ تسمـ أم تقارير 5

 
 فيما يلي تفاصيل الوضع المبين أعاله بخصوص تسليم تقارير الدول:

 

 (15أ. دكؿ سممت كعرضت جميع تقاريرىا )
 

 رؼالدكلة الط التسمسؿ

 الجزائر 1

 الكاميركف 2

 جميكرية أفريقيا الكسطى 3

 مصر 4

 كينيا 5

 ليبيا 6

 مكريتانيا 7

 نيجيريا 8

 ركاندا 9

 سيشيؿ 10

 جنكب أفريقيا 11

 تكنس 12

 أكغندا 13
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 زامبيا 14

 زيمبابكم 15

 
لثالثة ب. دكؿ سممت جميع تقاريرىا كسكؼ تعرض تقريرىا القادـ عمى الدكرة العادية ا

 (3كاألربعيف لمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب )
 

 الدكلة الطرؼ التسمسؿ

 جميكرية الككنغك الديمقراطية 1

 السكداف 2

 تنزانيا 3

 
(7ج. دكؿ سممت تقريريف أك أكثر كلكف يظؿ متأخر لدييا عدد أكبر مف التقارير )  

 
 الكضع الدكلة الطرؼ التسمسؿ

 (3خرة )تقارير متأ بنيف 1

 (1تقارير متأخر ) بكركينا فاسك 2

 (6تقارير متأخرة ) جامبيا 3

 (3تقارير متأخرة ) غانا 4

(2) تقارير متأخرة ناميبيا 5  

(1)  تقرير متأخر السنغاؿ 6  

(2)تقارير متأخرة تكجك 7  

 

 

(10د. دكؿ سممت تقريران كاحدان كلكف متأخر لدييا عدد أكبر مف التقارير )  
 

سؿالتسم  الكضع الدكلة الطرؼ 
 (4تقارير متأخرة ) أنجكال 1

 (3تقارير متأخر ) بكركندم 2
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 (5تقارير متأخرة ) الرأس األخضر 3

 (3تقارير متأخرة ) تشاد 4

(2) تقارير متأخرة الككنغك برازافيؿ 5  

(4)  تقرير متأخر جميكرية غينيا 6  

(2)تقارير متأخرة ليسكتك 7  

 (4رة )تقارير متأخ مالي 8

 (5تقارير متأخر ) مكريشيكس 9

 (5تقارير متأخرة ) مكزمبيؽ 10

 (1تقارير متأخرة ) النيجر 11

الجميكرية الصحراكية العربية  12
 الديمقراطية

(1) تقارير متأخرة  

(3)  تقرير متأخر سكازيبلند 13  

 

 ق. دكؿ لـ تسمـ أم تقارير
 

 الكضع الدكلة الطرؼ التسمسؿ

 (10قارير متأخرة )ت بكتسكانا 1

 (10تقارير متأخر ) القمر 2

 (7تقارير متأخرة ) ككت ديفكار 3

 (8تقارير متأخرة ) جيبكتي 4

(10) تقارير متأخرة غينيا االستكائية 5  

(4)  تقرير متأخر اريتريا 6  

(4)تقارير متأخرة إثيكبيا 7  

 (10تقارير متأخرة ) الجابكف 8

 (11ر )تقارير متأخ غينيا بيساك 9

 (12تقارير متأخرة ) ليبريا 10

 (7تقارير متأخرة ) مدغشقر 11

(7) تقارير متأخرة ماالكم 12  
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(10)  تقرير متأخر ساك تكمي كبرامسيب 13  

 (12تقارير متأخرة ) سيراليكف 14

 (10تقارير متأخرة ) الصكماؿ 15
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اؽ األفريقي التي لـ تتسمـ بعد . الجنة األفريقية مستمرة في حث الدكؿ األطراؼ في الميث97
 تقاريرىا األكلية كالدكرية عمى أف تفعؿ ذلؾ. كما تـ تذكير الدكؿ األطراؼ بأنو ال يجكز ليا

 دمج جميع التقارير المتأخرة في تقرير كاحد تحيمو إلى المجنة األفريقية.

 

  أنشطة الحماية

بلؿ الفترة التي يغطييا تقرير مف الميثاؽ األفريقي، فإنو خ 59 - 46. إعماالن لممكاد 98
األنشطة الثالث كالعشركف، اتخذت المجنة األفريقية عدة إجراءات لضماف حماية حقكؽ اإلنساف 
كالشعكب في القارة. تشمؿ ىذه اإلجراءات، مف بيف أمكر أخرل، تكجيو مناشدات عاجمة إلى 

 ردة مف أصحاب المصمحة.الدكؿ األطراؼ كرد فعؿ إزاء ادعاءات انتياكات حقكؽ اإلنساف الكا
 

( ببلغان، 81. أثناء الدكرة العادية الثانية كاألربعيف، بحثت المجنة األفريقية كاحد كثمانيف )99
( 27( جارم بحث مقبكليتيا، سبعة كعشريف )42( تـ قبكليا، اثنيف كأربعيف )11أحد عشر )
ليذه الببلغات إلى الدكرة ( جارل مراجعتيا. كلعدة أسباب تـ إرجاء مزيد مف البحث 1مستحقة )

 العادية الثالثة كاألربعيف لمجنة.
 

أكبرت شينيامك مف جميكرية زيمبابكم، كقررت  – 307/2005. بحثت المجنة الببلغ 100
 .3عدـ قبكلو. القرار مرفؽ بيذا التقرير كممحؽ 

 

 اعتماد التقارير
ائؽ في جميكريتي مالي أثناء الدكرة اعتمدت المجنة األفريقية تقريرم ميمتي تقصي الحق

 كمكريتانيا. كسكؼ يتسـ تسميميما إلى الدكلتيف المعنيتيف إلبداء تعميقاتيما. 
 

 اعتماد الخطة االستراتيجية
أثناء الدكرة  2012 – 2008. تـ اعتماد الخطة االستراتيجية لمجنة األفريقية لمفترة 102

 العادية الثانية كاألربعيف لمجنة األفريقية.
 

 لقراراتاعتماد ا
 . اعتمدت المجنة األفريقية أثناء الدكرة القرارات التالي بيانيا:103

i.  قرار بتجديد كالية كميمة رئيس كاعضاء لجنة متابعة تنفيذ الخطكط اإلرشادية
 لركبيف آيبلند؛

ii.  قرار بتجديد كالية كتعييف المقرر الخاص لشؤكف السجكف كظركؼ االعتقاؿ في
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 أفريقيا؛
iii.  كتعييف رئيس مجمكعة العمؿ المعنية بمسألة عقكبة اإلعداـ؛قرار بتجديد كالية 

iv.  قرار بتعييف رئيس كأعضاء مجمكعة العمؿ المعنية بالحقكؽ االقتصادية
 كاالجتماعية كالثقافية في أفريقيا؛

v. قرار بشأف إعبلف األمـ المتحدة الخاص بحقكؽ السكاف األصمييف؛ 

vi. بار السف في أفريقيا؛قرار بإنشاء كتعييف مسؤكلي اتصاؿ لشؤكف حقكؽ ك 

vii.              قرار بشأف المصادقة عمى الميثاؽ األفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات
 كالحككمة ؛

viii.  عادة تعييف المقرر الخاص المعني بحرية التعبير قرار بشأف تكسعة تفكيض كا 
 كالكصكؿ إلى اإلعبلـ في أفريقيا؛

ix. ريقيا؛قرار بشأف أكضاع المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف في أف 

x.  عادة تعييف المقرر الخاص المعني بحقكؽ المدافعيف عف حقكؽ قرار بتجديد كا 
 اإلنساف في أفريقيا؛ 

xi.  قرار بتجديد كالية كتشكيؿ مجمكعة العمؿ المختصة بمسائؿ محددة تتصؿ بعمؿ
 المجنة؛

xii. قرار بتجديد كالية كتعييف المقرر الخاص لحقكؽ المرأة في افريقيا؛ 

xiii. بير كاالنتخابات القادمة في زيمبابكم؛قرار بشأف حرية التع 

xiv.  قرار بتشكيؿ كتجديد ميمة مجمكعة العمؿ المعنية بالسكاف األصمييف/الجاليات
 في أفريقيا؛ 

xv.  قرار بتجديد تعييف المقرر الخاص لشؤكف البلجئيف كطالبي حؽ المجكء
 كاألشخاص المشرديف داخميان كالمياجريف في أفريقيا؛

xvi. ج كالتعكيض بالنسبة لمسيدات كالفتيات ضحايا العنؼ قرار بشأف الحؽ في العبل
 الجنسي؛

xvii. قرار بشأف اليجرة كحقكؽ اإلنساف في أفريقيا؛ 

xviii. .قرار بشأف تعزيز مسؤكلية الحماية في أفريقيا 
 

 تنظيـ مؤتمرات كحمقات النقاشية
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امعة . أثناء فترة ما بيف دكر االنعقاد، نظمت سكرتارية المجنة األفريقية، بالتعاكف مع ج104
 2007أكتكبر  19جامبيا، محاضرة حكؿ النظاـ األفريقي لحقكؽ اإلنساف يكـ 

 ببانجكؿ، جامبيا؛ 
 

دارة الشؤكف السياسية بمفكضية االتحاد 105 . كما تـ عقد اجتماع مشترؾ بيف المجنة كا 
، لبلحتفاؿ بالعيد العشريف إلنشاء المجنة 2007نكفمبر  9إلى  8أألفريقي مف 

 األفريقية؛
 

ببرازافيؿ، جميكرية الككنغك، بيدؼ  2007نكفمبر  14. عقدت حمقة نقاشية تكجييية في 106
 الترحيب بالمفكضيف المستجديف كتعريفيـ بعمؿ المجنة؛

 

. نظران لمنقص في المكارد المالية، تعذر عمى المجنة عقد حمقات نقاشية كمؤتمرات أخرل 107
 خصصت لمفترة قيد التناكؿ في ىذا التقرير؛

 

. أعربت المجنة األفريقية مجددان عف عزميا تنظيـ المزيد مف الحمقات النقاشية كالمؤتمرات 108
حكؿ مسائؿ منتقاة تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف، كناشدت شركاءىا التقميدييف كالدكؿ األطراؼ 

 التعاكف معيا في تنظيـ مثؿ ىذه األنشطة.
 

دارية  مسائؿ مالية كا 
ؽ األفريقي تككف مفكضية االتحاد األفريقي ىي المسؤكلة مف الميثا 41. بمكجب المادة 109

عف تحمؿ تكمفة عمميات المجنة األفريقية، بما في ذلؾ تكفير العامميف كالمكارد المالية 
 كغير المالية البلزمة لتمكيف المجنة مف االضطبلع بميمتيا بفاعمية. 

 

 العاممكف
ظفان التالييف في المجنة األفريقية لحقكؽ ( مك 13. تمت المكافقة عمى تعييف الثبلثة عشر )110

 اإلنساف كالشعكب كفقان لييكؿ مابكتك:
 سكرتير تنفيذم؛ 
   ؛1مكظؼ قانكني رئيسي لمحماية 

   ؛2مكظؼ قانكني رئيسي لمتعزيز 

   ؛ 1مكظؼ شؤكف إدارية كمالية 

            ؛1سكرتير يجيد لغتيف 
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  ؛2006كظيفة شاغرة منذ مايك  –مكظؼ تكثيؽ 

  ؛1                       كاتب 

                         ؛2سائؽ 

                  ؛1عامؿ نظافة 

                   2حارس أمف 

 

. عمى الرغـ مف ىذا العدد التكميمي مف العامميف باإلضافة إلى العامميف الذيف كفرىـ 111
قص حاد في القدرات. لمسكرتارية عدد كبير مف الشركاء، ال تزاؿ المجنة تعاني مف ن

كىك األمر الذم أدل إلى تفاقمو اتساع نطاؽ عمؿ المجنة منذ إنشائيا. كقد ازداد ىذا 
مقيميف  2خبراء قانكنييف ك 3عامميف بعقكد قصيرة األجؿ ، ك 6الكضع سكءان بعد رحيؿ 

 . 2007في أخر ديسمبر 
 

 مخصصات الميزانية
عمى اعتماد مالي بمبمغ مميكف كمائة  ، حصمت المجنة2007. خبلؿ السنة المالية 112

 119955780كتسعة كتسعيف كخمسمائة كسبعة كخمسيف كثمانيف دكالران أمريكيان )
 دكالران أمريكيان(.

 

دكالر أمريكي(  47000. مف ىذا المبمغ خصص سبعة كأربعكف ألؼ دكالر أمريكي )113
م اعتماد مالي في الميزانية لمياـ التعزيز كالحماية التي تضطمع بيا المجنة. كلـ يدرج أ

لبرامج خاصة بالبحكث، التدريب/بناء القدرات، أنشطة اآلليات الخاصة، الحمقات 
النقاشية/كرش العمؿ/المؤتمرات أك أنشطة االحتفاالت التي تسجؿ أحداث ميمة، مثؿ 

 اليـك األفريقي لحقكؽ اإلنساف. 
 

ًن لمقرر المجمس التنفيذم 114 ، قدمت المجنة األفريقية ميزانيتيا EX.CL/322 (X). إعماالن
إلى أجيزة السياسات المختصة باالتحاد األفريقي لبحثيا  2008المقترحة لمسنة المالية 
 كاتخاذ قرار في شأنيا.

 

 المكارد مف خارج الميزانية
. سعت المجنة األفريقية إلى تعبئة مكارد خارج الميزانية تضاؼ إلى تمكيؿ االتحاد 115

ىذا الصدد تستفيد المجنة ماليان كماديان مف مساىمات الشركاء المشار  األفريقي. كفي
 إلييـ أدناه:
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 المعيد الدانماركي لحقكؽ اإلنساف
. تتمقى سكرتارية المجنة األفريقية دعمان مف المعيد الدانماركي لحقكؽ اإلنساف مف خبلؿ 116

ية لمجنة األفريقية تمكيؿ منصب الخبير لقانكني المنكط بو إعداد الخطة االستراتيج
(. كيقدر ىذا الدعـ بممغ إجمالي مقدراه 2012-2008لحقكؽ اإلنساف كالشعكب )

)كاحد كخمسكف كتسعمائة كخمسة كتسعكف كخمسة مف عشر دكالران  5199505
مع كعد المجنة بإمكانية تجديد ىذا  2006/2007ك 2005/2006أمريكيان( لمفترة 

 الدعـ لصالح الغرض نفسو.

 Rights and Democratyند ديمقراثي/*رايتس أ
دعميا لمجنة  Rights and Democratyكاصمت المنظمة غير الحككمية الكندية . 117

بتزكيدىا باثنيف مف المكظفيف القانكنييف الكندييف. كما أمدتيا بتمكيؿ جزئي لصالح  
حاد مشاركة سكرتارية المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب في كرشة عمؿ االت

األفريقي اإلقميمية لمكظفي الميزانية  التي عقدت بمقر االتحاد األفريقي، كالحمقة 
النقاشية التكجييية التي نظميا االتحاد األفريقي لممفكضيف الجدد، ككذلؾ اجتماعات 
المجنة إلعداد الئحتيا اإلجرائية كمكاءمتيا مع تمؾ الخاصة بالمحكمة األفريقية لحقكؽ 

 . اإلنساف كالشعكب
 

 *الككالة الدانماركية لمتنمية الدكلية
. جدير بالتنكيو أف دانيدا، مف خبلؿ مجمكعة العمؿ لشؤكف السكاف األصمييف، تدعـ 118

أنشطة مجمكعة عمؿ المجنة المعنية بالسكاف األصمييف/الجاليات عبر مجمكعة العمؿ 
مة العمؿ حكؿ شؤكف السكاف األصمييف. كما أف االتحاد األكركبي مف خبلؿ منظ

الدكلية يدعـ بدكره أنشطة مجمكعة العمؿ سالفة الذكر. مرفؽ بالتقرير تفاصيؿ الدعـ 
 . 2 كممحؽالمقدـ مف الشركاء 

   

. تعرب المجنة األفريقية عف عميؽ امتنانيا لجميع المانحيف كالشركاء الذيف كاف مف شأف 119
ضطبلع بميمتيا خبلؿ الفترة مساىماتيـ المالية كالمادية كاألخرل تمكيف المجنة مف اال

 قيد التناكؿ.
 

. كلكف عمى الرغـ مف المكارد المالية التي تمت تعبئيا خارج الميزانية، يظؿ كضع 120
 سكرتارية المجنة األفريقية يمثؿ مصدر قمؽ بالغ.
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 المكاف المقترح النعقاد الدكرة العادية الثالثة كاألربعيف

مايك  29إلى  15دكرة العادية الثالثة كاألربعيف مف . قررت المجنة األفريقية عقد ال121
 .26في مكاف لـ يتفؽ عميو بعد 2008

 
 اعتماد تقرير األنشطة الثالث كالعشريف

مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، عرضت المجنة األفريقية  54. كفقان لممادة 122
ثانية عشرة لممجمس التنفيذم تقرير أنشطتيا الثالث كالعشريف عمى الدكرة العادية ال

لبلتحاد األفريقي لبحثو كعرضو عمى قمة رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي 
 المزمع عقده في أديس أبابا.

 
 قائمة المالحؽ

نكفمبر  28إلى  14:   جدكؿ أعماؿ الدكرة العادية الثانية كاألربعيف المنعقدة مف 1ممحؽ  
 غك؛في برازافيؿ، جميكرية الككن 2007

الدعـ المقدـ مف الشركاء؛    :8ممحؽ   
:    قرار بشأف الببلغ الذم استكمؿ بحثو في الدكرة العادية الثانية كاألربعيف. 0 ممحؽ  

 
 

                                                 

ابمغت السكرتارية بعد انتياء أعماؿ الدكرة بأف الدكرة العادية الثالثة كاألربعيف سكؼ تستضيفيا مممكة سكازيبلند في   4
 .2008مايك  29-15رة الفت



 

185 

 

 
 
 
 
 

1ممحؽ   

 

جدكؿ أعماؿ الدكرة العادية الثانية كاألربعيف المنعقدة                             
 ، جميكرية الككنغكفي برازافيؿ 2007نكفمبر  28إلى  14مف 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

كالشعكب اإلنساف لحقكؽ األفريقية لمجنة كاألربعيف الثانية العادية الدكرة أجندة  

(الككنغك جميكرية برازافيؿ، في 8002 نكفمبر 82 إلى 51 مف)  
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)جمسة عامة(: مراسـ االفتتاح 1البند   
 

مسة عامة()ج : أداء أعضاء المجنة األفريقية الجدد لميميف2البند   
 

)جمسة خاصة(: انتخاب مكتب المجنة األفريقية 3البند   
 

)جمسة خاصة(: اعتماد جدكؿ األعماؿ 4البند   
 

 

)جمسة خاصة(: تنظيـ العمؿ 5البند   
 

)جمسة عامة(: أكضاع حقكؽ اإلنساف في أفريقيا 6البند   
 

 أ( كممات مندكبي الدكؿ كالضيكؼ؛
 ب( كممات المنظمات الحككمية؛

ات المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف؛ج( كمم  

 د( كممات المنظمات غير الحككمية.
 

: التعاكف كالعالقة مع المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف كالمنظمات غير 7البند 
)جمسة عامة(الحككمية   

 العبلقة مع المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف؛ ( أ
 بحث طمبيف بشأف الحصكؿ عمى صفة العضك المنتسب؛ ( ب

عبلقة مع المنظمات غير الحككمية؛ج( ال  
 د( بحث طمبات الحصكؿ عمى صفة مراقب.
 

)جمسة عامة(: بحث تقارير الدكؿ 8البند   
أ(الكضع بالنسبة لتسميـ الدكؿ األطراؼ لتقاريرىا        

ب( بحث:       
التقرير الدكرم لمجزائر؛ -1          
التقرير الدكرم لتكنس؛ -2          
ير الدكرم لركاندا.التقر  -3          

 

)جمسة عامة(: اآلنشطة التعزيزية 9البند   
أ( استعراض تقارير أنشطة أعضاء المجنة؛           
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ب( عرض تقرير المقرر الخاص لشؤكف السجكف كظركؼ االعتقاؿ في أفريقيا؛         
ج( عرض تقرير المقرر الخاص لحقكؽ المرأة في افريقيا كالكضع بالنسبة       

قة عمى بركتكككؿ الميثاؽ األفريقي بشأف حقكؽ المرأة في افريقيا؛لممصاد  

عرض تقرير المقرر الخاص لشؤكف البلجئيف كطالبي جؽ المجكء السياسي  د(       
 كاألشخاص المشرديف داخميان في أفريقيا؛

ق(  عرض تقرير المقرر الخاص لشؤكف المدافيف عف حقكؽ اإلنساف في أفريقيا؛        
عرض تقرير المقرر الخاص لحرية التعبير في أفريقيا؛ ك(       

ح( عرض تقرير رئيس مجمكعة العمؿ المعنية بتنفيذ الخطكط اإلرشادية لجزيرة      
 ركبيف؛

ط( عرض تقرير رئيس مجمكعة العمؿ المعنية بشؤكف السكاف األصمييف/الجاليات      
 في أفريقيا؛ 

لمعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية م( عرض تقرير رئيس مجمكعة العمؿ ا    
 كالثقافية في أفريقيا؛

ؾ( عرض تقرير رئيس مجمكعة العمؿ المينية بالمسائؿ المتصمة بعمؿ المجنة     
 األفريقية؛

ؿ(  تقرير مجمكعة العمؿ المعنية بعقكبة اإلعداـ؛      
ـ(  تنظيـ المؤتمرات كالحمقات النقاشية.       

 
 

  )جمسة خاصة( :ػنات الخاصة ب: التعيي10البند 
أ( مقرركف خاصكف       

  المقرر الخاص لشؤكف السجكف كظركؼ االعتقاؿ في أفريقيا؛ 

  ؛ر الخاص لحقكؽ المرأة في افريقياالمقر 

 المقرر الخاص لحرية التعبير في أفريقيا؛ 
 المقرر الخاص لشؤكف المدافيف عف حقكؽ اإلنساف في أفريقيا؛ 

 ؽ المجكء كاألشخاص المشرديف حلبلجئيف كطالبي المقرر الخاص لشؤكف ا
 ؛داخميان كالمياجريف

 

ب( أعضاء مجمكعات العمؿ      
  مجمكعة العمؿ المعنية بشؤكف السكاف األصمييف؛ 
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 مجمكعة العمؿ المعنية بعقكبة اإلعداـ؛ 
 مجمكعة العمؿ المينية بالمسائؿ المتصمة بعمؿ المجنة األفريقية؛ 
 ؛الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعيةب مجمكعة العمؿ المعنية 
  الخطكط اإلرشادية لجزيرة ركبيف؛لجنة متابعة 

 

  الشخص المسؤكؿ عف حقكؽ كبار السف ج(    
 

)جمسة خاصة(: بحث كاعتماد مشركعات التقارير 11البند   
 

فريقية:بحث كاعتماد تقارير ميمة المجنة األ         
ي الحقائؽ في:مشركع تقرير حكؿ مياـ التعزيز كتقص        

أ( مالي كمكريتانيا؛             
ب( مصر           

 

)جمسة خاصة(: بحث: 12البند   
أ(  البلئحة اإلجرائية المنقحة؛            

ب( ميمة اآلليات الخاصة؛          
؛2012-2008ج( التقرير المرحمي حكؿ الخطة االستراتيجية لمفترة           

ي حكؿ مشركع " إعرؼ حقكقؾ "؛د( التقرير المرحم           
ق( تقرير المنظمات غير الحككمية كالمؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف؛          

ك( حالة كعرض تقارير الخبراء.          
 

)جمسة خاصة(: أنشطة الحماية: 13البند   
بحث الببلغات.         

 

دارية 14البند  )جمسة خاصة(: مسائؿ مالية كا   
تير، بما في ذلؾ بناء مقر لمجنة األفريقية.تقرير السكر         

 

)جمسة خاصة(: بحث كاعتماد: 15البند   
أ( التكصيات، القرارات كالمقررات؛         

ب( المبلحظات الختامية بشأف التقارير الدكرية لكؿ مف الجزائر كركاندا كتكنس.        
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بعيف لمجنة األفريقية         : تاريخ كمكاف انعقاد الدكرة العادية الثالثة كاألر 16البند 
)جمسة خاصة(          

 

)جمسة خاصة(: ما يستجد مف أعماؿ 17البند   
 

)جمسة خاصة( : اعتماد: 18البند   
أ( تقرير الدكرة العادية الثانية كاألربعيف؛             

ب( تقارير األنشطة الثالث كالعشركف؛            
العادية الثانية كاألربعيف.ج( البياف الختامي لمدكرة             

 

.)جمسة عامة(: إلقاء البياف الختامي كمراسـ الختاـ 19البند   
 

)جمسة عامة(. : مؤتمر صحفي20البند   
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2ممحؽ   

 دعـ مف الشركاء
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 يمكف تمخيص المساعدة التي تمقتيا المجنة األفريقية مف المانحيف عمى النحك التالي:
 

مغ المب المنظمة/الدكلة   
 دكالر أمريكي

 ممحكظة مدة العقد

2007-2005 29632096 الحقكؽ كالديمقراطية 1 الرصيد كما كاف  
يناير  27في 

2007 
IWIGA 33092609دانيدا/ 2

0 
2006/2005 -  

2005/2007  
 إمكانية لمتجديد

المعيد الدانماركي  3
 لحقكؽ اإلنساف

51999055 2005/2006 –  
 2007/2007  

 إمكانية لمتجديد

4 OSIWA 12500000
0 

2004/2007 –  
2003/2009  

 

جميكرية جنكب  5
 أفريقيا

28571402
0 

2004/2007 – 
2003/2009  
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3 الممحؽ  

األفريقية المجنة عمى المعركض البالغ بشأف قرار  
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السيد/ أكبيرت تشينيامك / زيمبابكم – 037/8335البالغ رقـ   

 
 ممخص الكقائع

 26يقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب )المجنة( شككل / ببلغا بتاريخ تمقت المجنة األفر  .1
مف السيد أكبيرت تشينيامك )المشار إليو أيضا فيما بعد بالمدعي( كىك  2005سبتمبر 

قسـ زيمبابكم كمدافع نشط عف حقكؽ اإلنساف. تـ  –مكظؼ في منظمة العفك الدكلية 
ألفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب مف الميثاؽ ا 55تقديـ الشككل طبقا لشركط المادة 

 )الميثاؽ األفريقي(.
 

الشككل مقدمة ضد جميكرية زيمبابكم )المشار إلييا فيما بعد بالدكلة المدعى عمييا(،  .2
أف  –بيف أشياء أخرل  –يزعـ المدعي  27كىي دكلة طرؼ في الميثاؽ األفريقي.

فكلة بمكجب الميثاؽ تصرفات عمبلء الدكلة المدعى عمييا أدت إلى ضياع حقكقيا المك
 األفريقي. كذكر السيد/ تشينيامك عددا مف األحداث المنفصمة لتبرير إدعاءاتو.

 

عندما كاف يبحث كيكثؽ انتياكات حقكؽ  2004أغسطس  28يزعـ المدعي أنو بتاريخ  .3
 مف ضباط الشرطة بالزم الرسمي  10اإلنساف في مزرعة بكرتا فاـر أحاط بو أكثر مف 

ربكه عمى كجيو باليراكات كسبكه بألفاظ بذيئة كاتيمكه بالعمؿ لصالح كاعتدكا عميو كض
خراجو  منظمة أجنبية تعمؿ ضد الدكلة المدعى عمييا. بعد ذلؾ تـ القبض عمى المدعي كا 
بالقكة مف مكاف عممو كاحتجازه في نقطة شرطة نكرتكف حيث تعرض لمتيديد، كتـ منعو 

رل. كعندما أطمقكا سراحو بعد عدة ساعات أعمف مف الرجكع إلى بكرتا فاـر كالمزارع األخ
 المدعي انو لـ تكجو إليو اتيامات كلـ يتـ إببلغو بأسباب القبض عميو.

 

سبتمبر  2يزعـ المدعي أيضا أنو تـ القبض عميو كعمى اثنيف آخريف مرة أخرل بتاريخ  .4
نتياكات عند زيارة بكرتا فاـر كيعتقد أنو تـ القبض عمييـ لمنعيـ مف تكثيؽ ا 2004

حقكؽ اإلنساف التي تحدث ىناؾ. الضابط الذم ألقى القبض عمييـ لـ يبمغيـ بسبب 
االعتقاؿ كلكف تـ بعد ذلؾ اتياـ المدعي بالتحريض عمى إثارة العنؼ العاـ كتـ إطبلؽ 

تـ  2005فبراير  21( دكالر زيمبابكم. كفي 100 000سراحو بكفالة قدرىا مائة ألؼ )
 ة األدلة.سحب القضية لعدـ كفاي
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كذلؾ يزعـ المدعي أنو تـ تطبيؽ أحكاـ قانكف النظاـ كاألمف العاـ بحقو كذلؾ مخالؼ  .5
لمميثاؽ األفريقي حتى ال يتمكف مف دخكؿ بكرتا فاـر كلمنعو مف تكثيؽ انتياكات حقكؽ 
اإلنساف كعقد اجتماعات مع السكاف لتبرير اعتقالو كاحتجازه، كحذركه مف نشر تقارير 

 فية عما اكتشفو مف حاالت انتياؾ حقكؽ اإلنساف.كبيانات صح
 

تـ حذؼ جميع الممفات مف جياز الكمبيكتر  2004أبمغ المدعي المجنة أنو في سبتمبر  .6
قسـ زيمبابكم اختفى  –)الب تكب( الخاص بو كأف عددا مف تقارير منظمة العفك الدكلية 

مف  –الدكلة المدعى عمييا مف مكتبو. كيعتقد المدعي أف ىناؾ احتماال معقكال أف تككف 
 قد انتيكت حقو في السرية. –خبلؿ عمبلئيا 

 

ادعى المدعي قبؿ سحب القضية المرفكعة ضده أنو تـ تعطيؿ المحاكمة حتى ال تتـ  .7
محاكمتو خبلؿ فترة زمنية معقكلة كيتـ تعذيبو نفسيا كاستنفاذ مكارده. كيقكؿ عف أعضاء 

 في عدة مناسبات بقصد ترىيبو. صكرتو CIOمنظمة االستخبارات المركزية 
 

باإلضافة إلى ذلؾ ذكر المدعي أف الظركؼ التي تـ احتجازه فييا جعمتو يقاسي مف  .8
التعذيب، كىذه الظركؼ طبقا لمدعكل تشمؿ حبسو في زنزانة صغيرة جدا كغير صحية 
. كمممكءة بالحشرات كلـ ُيسمح لو ببطانية كتـ منعو مف دخكؿ دكرة المياه أك االستحماـ

كحسب ما قالو المدعي، أف ىذه األشياء جعمتو يتعرض لمبرد كمشاكؿ في التنفس 
 كالسعاؿ الذم استمر حكالي ستة أشير.

 

يزعـ المدعي أيضا أنو بعد إطبلؽ سراحو بكفالة كانت عناصر األمف تتعقبو كأنو تمقى  .9
لة في عدة تيديدات تشمؿ التيديد بقتمو كقتؿ أخيو. كبسبب ىذا الخكؼ ىرب مف الدك 

كاضطر لترؾ دراستو كعممو، كىك اآلف يقيـ في جميكرية جنكب أفريقيا  2005يناير 
كيبحث عف المجكء السياسي. كأضاؼ المدعي أف الدكلة المدعى عمييا تستمر في رفض 

 إصدار جكازات سفر ألعضاء أسرتو لكي ينضمكا إليو في جنكب أفريقيا.
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 الشككل
 

 17ك  16ك  12ك  11ك  9ك  8ك  7ك  6ك  5كاد أرقاـ يزعـ المدعي أنو تـ انتياؾ الم .10
 مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب. 18ك 

 

 اإلجراء
 

المؤرخ   ACHPR/LPROT/COMM./ZIM/307/2005/ARMأقرت المجنة في خطابيا  .11
باستبلـ الببلغ كأبمغت المدعي أف المكضكع سيككف قيد البحث في  2005أكتكبر  4

 5نكفمبر إلى  21ية الثامنة كالثبلثيف لمجنة األفريقية المقرر عقدىا مف الدكرة العاد
 في بانجكؿ، جامبيا. 2005ديسمبر 

 

 5نكفمبر إلى  21أثناء الدكرة العادية الثامنة كالثبلثيف لمجنة األفريقية المنعقدة مف  .12
 درست المجنة  الببلغ كقررت حجزىا. 2005ديسمبر 

 

كطمبت مف الدكلة  2005ديسمبر  15لمجنة  األطراؼ في بناء عمى ذلؾ أبمغت أمانة ا .13
المدعى عمييا تقديـ حججيا بشأف مقبكلية الببلغ. قدمت أمانة المجنة  نسخة مف الشككل 

 إلى الدكلة المدعى عمييا.
 

تـ إرساؿ مذكرة إلى الدكلة المدعى عمييا كمطالبتيا بتقديـ حججيا  2006مارس  13في  .14
 بشأف مقبكلية الببلغ.

 

 تمقت األمانة عركض المدعيف بشأف المقبكلية. 2006ابريؿ  10ي ف .15
 

قررت المجنة   2006مايك  25إلى  11أثناء الدكرة العادية التاسعة كالثبلثيف المنعقدة مف  .16
 15إرجاء النظر في الببلغ بشأف المقبكلية إلى الدكرة العادية األربعيف المقرر عقدىا مف 

 ا تقدمو الدكلة المدعى عمييا بشأف المقبكلية.بناء عمى م 2006نكفمبر  29إلى 
 

 بقرار المجنة. 2006يكليك  14أبمغت أمانة المجنة  األطراؼ في رسالتيا المؤرخة  .17
 

قررت المجنة  2006نكفمبر  29إلى  15أثناء الدكرة العادية األربعيف المنعقدة مف  .18
 لعادية الكاحدة كاألربعيف.األفريقية إرجاء النظر في الببلغ بشأف المقبكلية إلى دكرتيا ا

 

 تمقت األمانة عركض الدكلة المدعى عمييا بشأف المقبكلية. 2006نكفمبر  24في  .19
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تـ إببلغ الطرفيف بعـز المجنة عمى النظر  2006ديسمبر  11بمكجب الخطاب المؤرخ  .20
 في المقبكلية أثناء دكرتيا العادية الكاحدة كاألربعيف.

 

مف المدعي مزيدا مف العركض بشأف المقبكلية ردا عمى تمقت األمانة  2007مايك  3في  .21
 ما قدمتو الدكلة المدعى عمييا مف عركض بشأف المقبكلية.

 

قررت المجنة  2007مايك  30إلى  16أثناء الدكرة العادية الكاحدة كاألربعيف المنعقدة مف  .22
الثانية كاألربعيف األفريقية إرجاء النظر في إصدار قرار بشأف المقبكلية إلى دكرتيا العادية 

 ليتسنى لؤلمانة إعداد مشركع القرار.
 

 ممخص ما تقدمت بو األطراؼ بشأف مقبكلية اإلدعاء
 

 ممخص ما تقدـ بو المدعي بشأف مقبكلية اإلدعاء
يدفع المدعي أف لو حؽ المثكؿ أماـ المجنة إذ أنو قدـ الببلغ بنفسو كىك مكاطف  .23

ي أف الببلغ يشير إلى قياـ الدكلة المدعى زيمبابكم. كمف حيث المطابقة يدفع المدع
 عمييا بانتياؾ ظاىر لمميثاؽ. 

 

يعكس أف الببلغ ليس قائما عمى  –( 4) 56كفقا لممادة  -كيقكؿ إف الدليؿ الذم قدمو  .24
أخبار تبثيا كسائؿ اإلعبلـ، بؿ يقكـ عمى دليؿ كاضح منو يشتمؿ عمى تقارير مف 

 منظمات مشيكرة لحقكؽ اإلنساف. 

(، يقكؿ المدعي أف 5) 56بة لشرط استنفاذ كسائؿ اإلنصاؼ الكطنية كفقا لممادة بالنس .25
اإلنصاؼ في ظركفو المعينة ليس متاحا ألنو ال يمكنو االستفادة مف الكسائؿ الكطنية كأنو 
ُأجبر عمى اليركب مف زيمبابكم خكفا عمى حياتو بعد تعرضو لصنكؼ التعذيب عمى يد 

نشاطو كمدافع عف حقكؽ اإلنساف. كيرل المدعي أف الدكلة المدعى عمييا بسبب 
المسئكلية تقع عمى الدكلة المدعى عمييا إلثبات كجكد كسائؿ اإلنصاؼ كيذكر قرار 

71/92المجنة بشأف الببلغيف 
146/96ك  28

29 . 
 

حيث  30الحقكؽ الدكلية ضد نيجيرياكجو المدعي عناية المجنة األفريقية إلى قرارىا بشأف  .26
عجز المدعي عمى الحصكؿ عمى اإلنصاؼ المحمي بعد ىركبو إلى بينيف رأت المجنة أف 

                                                 
28

 اٌٍّرمً األفشَمٍ ِٓ أجً اٌذفاع ػٓ حمىق اإلٔغاْ ضذ صاِثُا   
29

 عُش داودا واَشاتا ضذ جاِثُا .  
30

 .215/1998اٌثالؽ   
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خكفا عمى حياتو  ثـ حصكلو عمى المجكء كاف سببا كافيا لبلستنفاذ البناء لكسائؿ 
اإلنصاؼ المحمية. كاختتـ بمبلحظة أف حقيقة أف عدـ كجكده في أراضي الدكلة المدعى 

أف ىركبو مف الدكلة كاف رغـ إرادتو  عمييا حيث يجب أف يبحث عف ىذه الكسائؿ كحقيقة
 ألف حياتو كانت ميددة يجعؿ البحث عف كسائؿ اإلنصاؼ ال يخمك مف المعكقات.

 

ككذلؾ يطعف المدعي في فاعمية كسائؿ اإلنصاؼ كيرل أنيا ال تككف مؤثرة إال حينما  .27
تقدـ بكادر نجاح، كيزعـ أف الدكلة المدعى عمييا تعامؿ أحكاـ المحاكـ التي ضد 
مصمحتيا بالبلمباالة كاالزدراء، كيقكؿ إنو ال يتكقع في حالتو ىذه أف يككف ىناؾ التزاـ 
بأم حكـ مف المحكمة. كيقكؿ إف ىناؾ اتجاىا في الدكلة المدعى عمييا لتجاىؿ أحكاـ 
المحاكـ التي ال تككف في صالحيا كأف المحاميف عف حقكؽ اإلنساف في زيمبابكم كثقكا 

منيا أحكاـ  2000تجاىمت فييا الدكلة أحكاـ المحاكـ منذ سنة حالة عمى األقؿ  12
المحكمة العميا في قضية اتحاد الفبلحيف التجارم، كقضية مارؾ تشافكندككا كقضية رام 
تشكتك حيث تـ اختطاؼ كؿ منيما كتعذيبو عمى يد الجيش. كيخمص إلى أنو أماـ 

كالممارسات المعركفة جيدا  الظركؼ الراىنة في الدكلة المدعى عمييا كطبيعة شككاه
لمدكلة المدعى عمييا في عدـ تنفيذ قرارات المحاكـ،  ليس لو أم أمؿ في النجاح في 

 حالة استعماؿ كسائؿ اإلنصاؼ، كأف األمر بالنسبة لو ال يستحؽ المتابعة.
 

( 6) 56ككذلؾ يقكؿ المدعي أف الببلغ تـ تقديمو خبلؿ مدة زمنية معقكلة كفقا لممادة  .28
 لببلغ لـ تحسمو أية منظمة دكلية أخرل.كأف ا

 

 ممخص ما تقدمت بو الدكلة المدعي عمييا بشأف مقبكلية اإلدعاء
ردت الدكلة المدعى عمييا باختصار أف كقائع الببلغ المقدمة مف المدعي "فييا عدد مف  .29

الثغرات"، كتقكؿ الدكلة المدعى عمييا أف المدعي يقدـ ادعاءات عامة ليست محددة فيك 
كر عمى سبيؿ المثاؿ أنو تعرض لميجكـ كاإلساءة  كأنو ُمنع مف استخداـ الحماـ أثناء يذ

السجف االحتياطي. كتتساءؿ الدكلة لماذا لـ يقدـ المدعي كؿ ىذه المعاممة المذلة إلى 
عناية القاضي عندما مثؿ أمامو. كتتساءؿ الدكلة كذلؾ لماذا لـ يثير المدعي أك محاميو 

مة لحياة المدعي أماـ القاضي عندما مثؿ أمامو أربع مرات. كخمصت التيديدات المزعك 
الدكلة إلى أف المدعي أخفؽ في إثبات التخكيؼ المزعـك كتيديده بالقتؿ، كمف رأم الدكلة 

 أف المدعي ترؾ الدكلة بمحض إرادتو كليس نتيجة أم خكؼ مف أم مف عمبلء الدكلة.
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 –إف الدكلة تطالب بإعبلف رفض الببلغ ألنو أما فيما يتعمؽ بمكضكع مقبكلية الببلغ ف .30
 ( مف الميثاؽ.6( ك )5( ك )2) 56ال يتسؽ مع المادة  –طبقا لمدكلة 

 

كتقكؿ الدكلة أف الببلغ متعارض ألنو يقدـ مزاعـ عامة بانتياؾ حقكؽ اإلنساف كال يقيـ  .31
اـ الحجة الكافية عمييا، كتضيؼ أف الكقائع ال تدؿ عمى حدكث انتياؾ كاضح ألحك

الميثاؽ، كأف الكقائع كالمسائؿ المتنازع عمييا ال تدخؿ بسبب المسألة المشمكلة أك بسبب 
 الشخص المعني ضمف سمطاف المجنة القضائي.

 

(، تقكؿ الدكلة أف 5) 56كفيما يتعمؽ باستعماؿ كسائؿ اإلنصاؼ الكطنية كفقا لممادة  .32
مف دستكرىا  24لجزء رقـ كسائؿ اإلنصاؼ الكطنية مكجكدة أماـ المدعي مشيرة إلى ا

كىك السبيؿ الذم يجب أف يسمكو حاؿ كجكد مزاعـ بانتياؾ لحقكؽ اإلنساف. كتضيؼ 
الدكلة أنو ال يكجد دليؿ يثبت أف المدعي استخدـ كسائؿ اإلنصاؼ الكطنية. كتشير 
الدكلة إلى أنو فيما يتعمؽ بقانكف زيمبابكم ينص عمى أنو عندما ينتيؾ أحد األشخاص 

ص آخر يمكف لذلؾ الشخص اآلخر استصدار إجراء مستعجبل مف المحكمة حقكؽ شخ
 يمنع الفاعؿ مف ىذا الفعؿ.

 

كبشأف كسائؿ اإلنصاؼ الكطنية ترل الدكلة أف الدستكر ينص عمى استقبلؿ القضاء في  .33
رشادات المجنة  ممارسة سمطانو كفؽ مبادئ األمـ المتحدة المتعمقة باستقبلؿ القضاء كا 

 تعمقة بالحؽ في المحاكمة العادلة.األفريقية الم
 

الدكلة ترفض ادعاءات المدعي أف ىذه القضية شبيية بقضية سير داكدا جاكارا ضد  .34
جميكرية جامبيا، كالحقكؽ الدكلية )نيابة عف شارلز باريدكرف كيزا( ضد جميكرية نيجيريا 

بالقتؿ.  االتحادية كأضافت أنو في القضية األخيرة كاف ىناؾ دليؿ عمى كجكد تيديد
كتشير الدكلة أيضا إلى حاالت قياـ الدكلة بتنفيذ أحكاـ المحاكـ الصادرة ضدىا، كأف 

 تحتـر قرار المحكمة. -حتى في القضية الحالية التي تتعمؽ بالمدعي  -الدكلة 
 

تشير الدكلة كذلؾ إلى أف قانكف زيمبابكم ال يشترط حضكر المدعي شخصيا أماـ  .35
ؿ إلى كسائؿ اإلنصاؼ الكطنية كأف كبل مف قانكف المحكمة المحكمة في الدكلة لكي يص

( يسمح ألم شخص مف 05:  7( كقانكف محكمة النقض )الباب 06:  7العميا )الباب 
الجنسيف التقدـ إلى أم مف المحكمتيف عف طريؽ محاميو. كتضيؼ الدكلة أنو في قضية 

د عمبلء الدكلة كأنيـ رام تشكتك ك مارؾ تشافيكندككا تعرض الضحايا لمتعذيب عمى ي
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طمبكا التعكيض كىـ ما يزالكف في الممكة المتحدة كنجحكا في دعكاىـ. كتخمص الدكلة 
 إلى أف المدعي ليس ممنكعا مف طمب كسائؿ اإلنصاؼ الكطنية بطريقة مماثمة.

 

( مف الميثاؽ التي تنص عمى 6) 56ككذلؾ تقكؿ الدكلة أف الببلغ ال تنطبؽ عميو المادة  .36
يـ الببلغ بعد استنفاذ كسائؿ اإلنصاؼ الكطنية بمدة معقكلة إال أنو إذا أدرؾ كجكب تقد

المدعي أف كسائؿ اإلنصاؼ الكطنية تطكؿ بصكرة غير عادية ال بد مف تقديـ الشككل 
إلى المجنة عمى الفكر. كالميثاؽ، طبقا لما أكردتو الدكلة، لـ يحدد الفترة الزمنية المعقكلة  

المجنة إلى كالية أخرل مثؿ المجنة األمريكية  التي حددت مدة ستة  كلذلؾ ال بد أف ترجع
شيكر  كمدة معقكلة. كأضافت الدكلة أف مشركع بركتكككؿ دمج محكمة العدؿ األفريقية 

 مع المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب يحدد المدة بستة أشير.
 

فاؽ في استعماؿ كسائؿ تستنتج الدكلة مف ذلؾ أنو "في غياب أسباب مقنعة لئلخ .37
 اإلنصاؼ الكطنية أك كسائؿ المجنة خبلؿ مدة زمنية معقكلة" يجب عدـ قبكؿ الببلغ.

 

 قانكف المقبكلية
 

 اختصاص المجنة 
. تثير الدكلة المدعي عمييا في الببلغ الراىف سؤاال تمييديا بشأف اختصاص المجنة  في 38

بسبب  –كالمسائؿ المتنازع عمييا ال تقع التعامؿ مع الببلغ. تؤكد الدكلة أف "الكقائع 
أك بسبب الشخص المعني   rationae materaeالمسألة المشمكلة بالبحث  rationae 

personae تحت اختصاص المجنة".  ىذه العبارة تشكؾ في سمطة المجنة القانكنية  
ألة التمييدية لمتعامؿ مع ىذا الببلغ. كبالتالي فإف المجنة ستبدأ أكال بالتعامؿ مع ىذه المس

 التي أثارتيا الدكلة المدعى عمييا فيما يتعمؽ باختصاصيا. 
. دستكر ببلكس القانكني يعرؼ 39 rationae materae    بسبب المكضكع عمى أنيا"

كيعرؼ  المطركح أك نتيجة لو أك مف طبيعتو"  rationae personae "عمى أنيا بسبب  
 الشخص المعني أك مف طبيعة الشخص".

 

اـ طبيعة االدعاءات التي تضمنيا الببلغ كخاصة االدعاء بانتياؾ السبلمة الشخصية أم. 40
أك األمف كالتخكؼ كالتعذيب ترل المجنة أف الببلغ يثير عناصر مادية قد تمثؿ انتياكات 
لحقكؽ اإلنساف كبذلؾ تككف جية اختصاص بسبب طبيعة المكضكع المطركح لتنظر 

حقكؽ اإلنساف التي يكفميا كيحمييا الميثاؽ. كفيما  المكضكع ألف الببلغ يزعـ انتياؾ
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rationae personaeيتعمؽ باختصاص المجنة بسبب طبيعة الشخص المعني  فإف  
الببلغ يشير إلى اسـ كاتبو كىك فرد لو حقكؽ يكفميا الميثاؽ األفريقي، كما أف الدكلة 

لة فإف المجنة ترل أف المدعي عمييا ممزمة باحتراميا كحمايتيا. أما فيما يتعمؽ بالدك 
زيمبابكم كىي الدكلة المدعى عمييا في ىذه القضية ىي دكلة طرؼ في الميثاؽ األفريقي 

كعميو يجب عمى كؿ مف المدعي كالدكلة المدعى عمييا المثكؿ  1986منذ  locus 

standi بسبب طبيعة كأف لمجنة السمطة القضائية لدراسة الببلغ المقدـ إلييا أماـ المجنة  
.خص المعنيالش  

 

بسبب طبيعة الشخص المعني كبسبب طبيعة المكضكع .  بعد أف قررت المجنة صبلحيتيا 41
 المعركض ستبدأ المجنة النظر في متطمبات القبكؿ كالمجاالت المثيرة لمنزاع بيف الطرفيف.

 

 قرار المجنة  بشأف قبكؿ الدعكل
مف الميثاؽ األفريقي التي تتمف  56المادة . قبكؿ الببلغات أماـ المجنة  محككـ بمتطمبات 42

سبعة شركط ال بد مف تكافرىا جميعا أماـ المجنة  قبؿ أف تستطيع أف تعمف مقبكلية 
ذا لـ يتكفر أحد ىذه الشركط أك المتطمبات تعمف المجنة  عدـ قبكؿ مكضكع  الببلغ. كا 
 الببلغ إال إذا قدـ المدعي تبريرات لعدـ تحقيؽ أم مف ىذه المتطمبات.

 

األقساـ  56. في الببلغ الراىف يؤكد المدعي أف شككاه تتكفر فييا جميع متطمبات المادة 43
( 5) 56، كيشير إلى أنو لـ يحاكؿ أف يتمشى مع متطمبات المادة 7ك  6ك  4-1الفرعية 

المعنية باستنفاذ كسائؿ اإلنصاؼ الكطنية بسبب طبيعة حالتو كظركؼ مغادرة الدكلة 
آلف يعيش في جنكب أفريقيا فإنو يجب تطبيؽ االستثناء. كيقكؿ إف المدعى عمييا كألنو ا

عدـ قدرتو عمى استنفاذ كسائؿ اإلنصاؼ الكطنية يرجع إلى أنو كاف مضطرا إلى اليركب 
 إلى جنكب أفريقيا خشية القضاء عمى حياتو. 

 

 2لفرعية األقساـ ا 56. كمف ناحية أخرل تجادؿ الدكلة أف المدعي لـ يذعف ألحكاـ المادة 44
مف الميثاؽ كتحث المجنة عمى إعبلف عدـ قبكؿ الببلغ بسبب عدـ تحقيؽ ىذه  6ك  5ك 

 المتطمبات.
 

مف الميثاؽ ىك ضماف تقديـ الببلغات  56. المقصكد مف متطمبات القبكؿ بمكجب المادة 45
الجيدة إلى المجنة كمحاكلة فرز الببلغات التافية كالكيدية قبؿ أف تصؿ إلى مرحمة 

جدارة. ككما أشير آنفا، لكي يتـ إعبلف قبكؿ الببلغ ال بد مف تحقيؽ جميع المتطمبات ال
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. كعمى ىذا، إذا جادؿ أم طرؼ أف الطرؼ اآلخر لـ يحقؽ أيا مف 56كفقا لممادة 
المتطمبات فبل بد لمجنة أف تؤكد رأييا بالنسبة لممسائؿ الخبلفية بيف الطرفيف. إال أف ىذا 

ف تفحص المتطمبات األخرل التي لـ يختمؼ عمييا الطرفاف. ال يعني أف المجنة ل  
 

مف الميثاؽ األفريقية تنص عمى ضركرة أف يحمؿ الببلغات اسـ مرسميا  (1) 56. المادة 46
حتى كلك طمب إلي المجنة عدـ ذكر اسمو. مرسؿ ىذا الببلغ في ىذه الحالة محدد كىك 

سمو. الدكلة المدعى عمييا أيضا السيد/ أكبيرت تشينيامك كىك لـ يطمب عدـ ذكر ا
محددة جيدا كىي جميكرية زامبيا، كعمى ىذا فإنو تـ التمشي بالقدر الكافي مع متطمبات 

(.1) 56المادة   
 

مف الميثاؽ األفريقي تنص عمى ضركرة أف تككف الببلغات متمشية مع  (8) 56. المادة 47
اف كالشعكب. كبالنسبة لمببلغ ميثاؽ منظمة الكحدة اإلفريقية أك مع ميثاؽ حقكؽ اإلنس

الراىف تجادؿ الدكلة المدعى عمييا أف ىذا الببلغ ال يتمشي مع األحكاـ القانكنية لتأسيس 
االتحاد األفريقي أك مع الميثاؽ األفريقي ذاتو، كتؤكد الدكلة في ىذا الشأف أنو لكي تككف 

بت كقكع انتياؾ كاضح الشككل متمشية مع القانكف التأسيسي أك مع الميثاؽ ال بد أف تث
 لمميثاؽ.

 

. "التمشي" طبقا لقامكس ببلكس القانكني ىك التمشي مع ك"كفقا لػ" أك "عدـ التناقض مع" أك 48
ضد".. كفي ىذا الببلغ يزعـ المدعي ضمف أمكر أخرل انتياؾ حقكقو في السبلمة 

تياؾ الشخصية كتعرضو لمتخكيؼ كالتحرش كالتعذيب النفسي كاالحتجاز التعسفي كان
حرية الحركة كفقداف المكارد بسبب األعماؿ التي قامت بيا الدكلة المدعى عمييا. ىذه 
االدعاءات تشكؿ انتياكا كاضحا لحقكؽ اإلنساف كخاصة الحؽ في أمف الشخص أك 
السبلمة الشخصية كعدـ التعرض لمتعذيب كىك حؽ يكفمو الميثاؽ. المدعكف الذيف 

بحاجة إلى تحديد مكاد الميثاؽ التي تمت مخالفتيا أك  يقدمكف ببلغات إلى المجنة ليسكا
حتى تحديد الحقكؽ التي انتيكت طالما أنيـ قدمكا العنصر المادم في القضية المعنية. 
كبناء عمى ما تقدـ، ارتاحت المجنة إلى أف الببلغ الراىف يتمشي بالقدر الكافي مع 

( مف الميثاؽ األفريقي.2) 56متطمبات المادة   
 

مف الميثاؽ األفريقي تنص عمى قبكؿ الببلغ إذا كاف ال يتضمف( 0) 56لمادة . ا49 ألفاظا  
اإلفريقية )االتحاد  نابية أك مسيئة إلي الدكلة المعنية أك مؤسساتيا أك منظمة الكحدة
.األفريقي( كمف رأم المجنة أف الببلغ  الذم أرسمو المدعي في ىذه الحالة يتضمف  ألفاظا  
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كعمى ذلؾ فإف الببلغ الراىف يتمشي بالقدر الكافي مع متطمبات المادة نابية أك مسيئة، 
( مف الميثاؽ األفريقي.3) 56  

 

مف الميثاؽ األفريقي تنص عمى أال تقتصر الببلغات فقط عمي تجميع ( 4) 56المادة  .50
الجماىيرية. ىذا الببلغ مقدـ مف المدعي ذاتو كيحكي  األنباء التي تبثيا كسائؿ اإلعبلـ

ا تعرض لو شخصيا عمى يد ىيئات إنفاذ القانكف في الدكلة المدعى عمييا، كعمى ذلؾ م
( مف الميثاؽ األفريقي.4) 56فإف الببلغ الراىف حقؽ متطمبات المادة   

 

مف الميثاؽ األفريقي تنص عمى أف تأتي الببلغات إلى المجنة األفريقية ( 5) 56المادة . 51
خمية. الدكؿ المدعى عمييا ترل أف المدعي لـ يحقؽ ىذا بعد استنفاد كسائؿ اإلنصاؼ الدا

الشرط كتقكؿ أنو تكجد كسائؿ كافية كمؤثرة متاحة لممدعي في ىذه الدكلة كأف المدعي لـ 
يحاكؿ الحصكؿ عمى ىذه الكسائؿ قبؿ تقديـ الببلغ الراىف إلى المجنة. كيجادؿ المدعي 

بحياتو كأنو ال يستطيع العكدة إلى  مف ناحية أخرل أنو اضطر لميركب مف الدكلة لينجك
 الدكلة لمتابعة كسائؿ اإلنصاؼ الداخمية.

 

. األساس المنطقي الستنفاد كسائؿ اإلنصاؼ الداخمية ىك ضماف أنو قبؿ اتخاذ اإلجراءات 52
أماـ ىيئة دكلية يجب عمى الدكلة المعنية أف تكفر فرصة كسائؿ اإلنصاؼ الداخمية 

التي تعتبر  -يا الداخمي، حتى ال تتحكؿ المحكمة الدكلية لمعالجة المكضكع كفؽ نظام
إلى ما يشبو المحكمة االبتدائية.  -المبلذ األخير   

 

. يمكف استنباط ثبلثة معايير رئيسية مف ممارسات المجنة لتحديد التمشي مع ىذا الشرط 53
. متاحة، كفعالة ككافيةكىي: أف تككف كسائؿ اإلنصاؼ   

 

كسائؿ اإلنصاؼ تعتبر متاحة إذا كاف ذكرت المجنة أف " ضد جامبياجاكارا . في قضية 54
المدعي يستطيع أف يمارسيا بدكف عكائؽ، كتعتبر فعالة إذا كانت تكفر فرصة لمنجاح، 

التي  جاكارا لالتصاالت". في قضية كتعتبر كافية إذا كانت قادرة عمى معالجة الشككل
يمة اإلنصاؼ ال بد أف يككف مؤكدا بدرجة كجكد كسأشار إلييا الطرفاف رأت المجنة أف "

ذا لـ يتحقؽ ذلؾ  كافية ليس فقط مف الناحية النظرية بؿ كأيضا مف الناحية الفعمية، كا 
سيككف ىناؾ إخفاؽ في الفاعمية كالكفاية ... كعمى ىذا، إذا كاف المدعي ال يستطيع 

فإف كسائؿ  المجكء إلى قضاء ببلده خكفا عمى حياتو )أك حتى عمى حياة أقاربو(
".اإلنصاؼ الداخمية تعتبر غير متاحة لو  
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. يزعـ المدعي في الببلغ الراىف أنو ترؾ ببلده خكفا عمى حياتو ألنو كاف يتـ تخكيفو 55
كمضايقتو كتعذيبو. كقاؿ إنو بسبب طبيعة عممو بدأ عمبلء الدكلة المدعى عمييا يتعقبكنو 

كمؿ بيا كىك رىف االحتجاز كأكد أنو لـ بغية إيذائو ك/أك قتمو. ككصؼ الطريقة التي ع
يكف يحصؿ عمى الطعاـ، كلـ تتـ معالجتو عندما اشتكى مف الصداع، كتـ منعو مف 
دخكؿ دكرة المياه، كأف األحكاؿ في الزنزانة كانت سيئة جدا: الرائحة كريية، كالمساحة 

زات البشرية صغيرة، كصناديؽ الطرد في الحمامات ال تعمؿ، كيسيؿ منيا البكؿ كاإلفرا
األخرل، كالزنزانات مكبكءة بالحشرات مثؿ البعكض الذم كاف يمتص دـ المدعي طكاؿ 
، ككانت رائحة الزنزانة نتنة كباردة جدا مما أصاب المدعي  فترة احتجازه كيحرمو مف النـك
بأمراض تنفسية كسعاؿ استمر لمدة ستة أشير، كلـ يتـ صرؼ بطانية لممدعي أثناء الميؿ 

طالبتو باالستحماـ تكاجو بالرفض. كؿ ىذه األشياء بالنسبة لممدعي تعتبر تعذيبا ككانت م
 كمعاممة ال إنسانية كمذلة.

 

. يزعـ المدعي أف الدكلة المدعى عمييا أخرت إجراءات المحكمة لتضيع عميو فرصة 56
، المحاكمة في مدة معقكلة كبذلؾ عرضتو لمتعذيب النفسي كاستنفاذ كارده. كطبقا لممدعي

فبراير  21إلى  2004سبتمبر  20فإف القضية تأجمت خمس مرات عمى األقؿ مف 
)خبلؿ ستة أشير( كقاؿ إف مدة التأجيؿ كانت محسكبة مف أجؿ مضايقتو  2005

كتعذيبو نفسيا، ككاف يقكؿ معظـ الكقت أف منظمة االستخبارات المركزية كانت تمتقط 
 صكرا لو كتقكـ بتخكيفو.

 

نو عندما استمر في نشر مخالفات المدعي عميو لحقكؽ اإلنساف في . أضاؼ المدعي أ57
بكرتا فاـر كانت الدكلة المدعى عمييا ترسؿ عناصرىا األمنية لمتابعتو كأنيـ في مناسبات 

"أف رجبل يُعتقد أنو  2004سبتمبر  12متعددة حاكلكا إيذاءه. كيقكؿ المدعي أنو بتاريخ 
ية ذىب إلى أسرتو في سيارة مرسيدس بيضاء مسئكؿ في منظمة االستخبارات المركز 

. كانت الرسالة حسب ادعاء المدعي تقكؿ إف كترؾ رسائؿ تيديد بالقتؿ مع أخ المدعي"
المدعي عدك لمدكلة كسكؼ ُيقتؿ. كاضطر المدعي إلى أف يطمب مف أخيو أف يبقى معو 

ة آخركف بزيارة ألسباب أمنية. كفي حادثة أخرل قاـ نفس الرجؿ كمعو في تمؾ المرة ثبلث
 ثانية إلى أسرت المدعي ككجيكا إلى المدعي تيديدات مماثمة.

 

 2004سبتمبر  30.  قاؿ المدعي إف رجاال في سيارة مرسيدس بينز سكداء استكقفكه يكـ 58
كىددكه مرة أخرل. كقاؿ إف ذلؾ الحدث كاف بالقرب مف بيتو كأنو كاف سببا كافيا لكي 
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تمقى عدة مكالمات تميفكنية في  2004في أغسطس يخاؼ عمى حياتو. كأضاؼ إنو 
مناسبات مختمفة مف أشخاص ىدده بعضيـ بالقتؿ كقاؿ لو أحدىـ: "نحف نراقبؾ، كسكؼ 
نقتمؾ. أنت ميت بالفعؿ". كقاؿ إنو أخبر مجمس منظمة العفك الدكلية في زيمبابكم 

تؿ. كأضاؼ أف كمحامي زيمبابكم مف أجؿ حقكؽ اإلنساف كمحاميو بيذه التيديدات بالق
سيارات تقؿ أشخاصا يتصرفكف بطريقة غريبة كانت تقؼ حكؿ بيتو كمكاف عممو في 
أكقات أسماىا "أكقات غريبة" إلى أف قرر أف يختفي كبعد ذلؾ ىرب إلى جنكب أفريقيا. 
كقاؿ إنو يعتقد أف الدكلة المدعى عمييا تريد أف تخطفو كتقتمو، كأضاؼ أف أشخاصا 

كف كال يراىـ أحد بعد ذلؾ.كثيريف كانكا يختطف  
 

. يقكؿ المدعي أف ىناؾ أحداثا أخرل تجعمو يعتقد أف حياتو كانت ميددة، منيا أف الدكلة 59
إصدار جكازات سفر لسرتو رغـ أنو تقدـ بطمبيا  2005المدعى عمييا رفضت في يناير 

ابكم. ، كليذا السبب اضطر لترؾ أسرتو التي ما تزاؿ تسكف في زيمب2004منذ نكفمبر 
كحتى تاريخ تقديـ ىذه البيانات لـ تحصؿ أسرتو عمى جكازات السفر. كما قاؿ أنو اضطر 
لترؾ دراستو في معيد اإلدارة بزيمبابكم كجامعة زيمبابكم المفتكحة، كقاؿ إنو في أكتكبر 

اضطرت ابنتو إلى ترؾ المدرسة عندما اضطرت أسرتو كميا إلى االختباء. كقاؿ  2004
تمقى صدمة كبيرة عندما كجد جميع الممفات المكجكدة عمى  2004تمبر إنو في آخر سب

جياز الكمبيكتر الشخصي )الب تكب( الخاص بو محذكفة كيعتقد أف اختفاء الممفات 
 كاف مرتبطا بعمبلء الدكلة المدعى عمييا.

 

ة كالمذلة، . اختتـ  بأنو "بسبب االعتقاؿ كاالحتجاز التعسفي، كالتعذيب، كالمعاممة البل إنساني60
كالتأخر في تكجيو االتياـ إليو كمحاكمتو، كمراقبتو مف قبؿ عمبلء الدكلة المدعى عمييا 
كاألحداث األخرل التي سبؽ ذكرىا أعبله، يدعي المدعي أف الدكلة المدعى عمييا 
 انتيكت صراحة حقكقو كحرياتو كحقكؽ كحريات أسرتو..".

 

عي، يسعى المدعي إلى تبياف أنو مف خبلؿ أعماؿ . مف البيانات السابقة التي قدميا المد61
الدكلة المدعى عمييا كعمبلئيا تحكؿ المكقؼ بما يجعمو يعتقد أف الدكلة المدعى عمييا 
سكؼ تؤذيو ك/أك تقتمو، كلذلؾ أصبح يخاؼ عمى سبلمتو كسبلمة أسرتو. كألنو يخاؼ 

كب أفريقيا، كمنيا عمى حياتو، اضطر لبلختباء إلى أف ىرب إلى دكلة مجاكرة كىي جن
 قدـ ىذا الببلغ.
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. في شككل مف ىذا القبيؿ، فإف عبء إثبات التعذيب كأسباب عدـ استنفاذ كسائؿ 62
اإلنصاؼ المحمية يقع عمى المدعي. المدعي مسئكؿ عف إثبات أنو تعرض لمتعذيب كأف 
لى أم مدل أدل كؿ عمؿ مف  يصؼ طبيعة التعذيب أك المعاممة التي تعرض إلييا. كا 
أعماؿ التعذيب أك الترىيب أك المضايقة إلى بث الخكؼ في المدعي كجعمو يخاؼ عمى 
حياتو كحياة أسرتو لدرجة أنو لـ يتمكف مف محاكلة كسائؿ اإلنصاؼ المحمية بؿ فضؿ 
اليركب مف الدكلة. كال يكفي أف يقكؿ المدعي أنو تـ تعذيبو أك مضايقتو دكف أف يشرح 

الخكؼ. كعندما ُينزؿ المدعي ىذا العبء فإنو سكؼ كؿ عمؿ معيف أدل إلى عنصر 
ينتقؿ إلى الدكلة المدعى عمييا لكي تبيف كسائؿ اإلنصاؼ المتاحة ككيؼ تككف ىذه 
 الكسائؿ فعالة ككافية في الظركؼ المعينة لممدعي.

 

الحسف  كقضاياجاكارا . لدعـ ىذه القضية عدد المدعي قرارات المجنة األفريقية في قضية 63
كقاؿ إنو كجد أنو مف غير المتكقع أف  كر ضد غانا، كالحقكؽ الدكلية ضد نيجيرياأبكب

يقكـ المدعكف في تمؾ القضايا باستعماؿ كسائؿ اإلنصاؼ المحمية في ببلدىـ ألنيـ فركا 
 منيا خكفا عمى حياتيـ.

 

ف رأم .  بعد دراسة كقائع المدعي كمقارنتيا بالقضايا التي ذكرىا تدعيما الدعائو، كاف م64
المجنة أف كقائع تمؾ القضايا تختمؼ عف كقائع القضية التي نحف بصددىا. في قضية 

مثبل كاف المدعي رئيس دكلة أسبؽ تمت اإلطاحة بو في عممية انقبلب. كزعـ  جاكارا
المدعي في تمؾ القضية أنو بعد االنقبلب كاف يتعرض لسكء استعماؿ القكة عمى يد 

باالنقبلب، كاتيـ الحككمة العسكرية بأنيا بدأت تمارس السمطة العسكرية التي قامت 
الترىيب كالتخكيؼ كاالحتجاز التعسفي، كما زعـ المدعي أف إلغاء قانكف الحقكؽ الذم 

جرد المحاكـ مف سمطة  30/31بالقرار العسكرم رقـ  1970تضمنو دستكر جامبيا لسنة 
نع األحزاب السياسية كمنع دراسة مثؿ ىذا القرار أك التأكد مف صحتو. زعـ الببلغ م

كزراء الحككمة المدنية السابقة مف المشاركة في أم عمؿ سياسي. كما زعـ الببلغ فرض 
قيكد عمى حرية التعبير كحرية االنتقاؿ كالديف. كقد كضح المدعي ىذه القيكد عمى شكؿ 
 القبض عمى الناس بدكف اتياـ كالخطؼ كالتعذيب كحرؽ أحد المساجد.

 

جاكارا خمصت المجنة إلى أف "المدعي تمت اإلطاحة بو في انقبلب عسكرم، . في قضية 65
كحككـ غيابيا كتـ اعتقاؿ كزرائو السابقيف كأعضاء البرلماف في حككمتو ككاف ىناؾ رعب 

خكؼ منتشر يثيره النظاـ كخكؼ عمى حياة الناس في الببلد. كال شؾ أنو كاف ىناؾ 
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في نفكس مرسؿ الببلغ كفي نفكس الناس الذيف كما زعـ المدعي. ىذا أثار جكا  الحاكـ
يفكركف بطريقة سميمة أف عكدتو إلى بمده آنذاؾ ألم سبب مف األسباب سيككف محفكفا 
بالمخاطر عمى حياتو. كفي مثؿ ىذه الظركؼ ال يمكف القكؿ أف كسائؿ اإلنصاؼ 

أك المنطقي  الداخمية كانت متاحة لممدعي. " كأخيرا الحظت المجنة أنو "ليس مف المعقكؿ
 أف ُيطمب مف المدعي العكدة إلى ببلده الستنفاذ كسائؿ اإلنصاؼ الداخمية".

 

. في قضية الحسف أبك بكر، يجب أف نذكر أف السيد/ الحسف أبك بكر كاف مكاطنا غانيا 66
ألقت السمطات الغانية القبض عميو في الثمانينات بتيمة التعاكف مع منشقيف سياسييف. تـ 

( سنكات إلى أف تمكف مف اليرب 7ف اتياـ أك محاكمة لمدة تزيد عف سبع )احتجازه بدك 
إلى ككت ديفكار. بعد ىركبو، تـ إلقاء القض  1992فبراير  19مف مستشفى السجف يكـ 

عمى زكجتو كأختو المتيف كانتا تزكرانو في ككت ديفكار كتـ احتجازىما لمدة أسبكعيف في 
مكاف المدعي. أخ المدعي ابمغو أف الشرطة محاكلة الستخبلص معمكمات منيما عف 

لدييا معمكمات غير حقيقية عف عكدتو كأنيـ حاصركا بيتو عدة مرات كفتشكه كما قامكا 
 بالبحث عنو في القرية التي تقيـ فييا أمو.

 

أبمغت مفكضية األمـ المتحدة السامية لشؤكف 1993. في أكائؿ سنة 67 البلجئيف المدعي في  
تمقت تقريرا مف غانا يؤكد أنو حر كيمكنو أف يعكد دكف أف يتعرض  ككت ديفكار أنيا

لممحاكمة بسبب اليركب مف السجف. كجاء في التقرير أيضا أف جميع المحتجزيف 
ألسباب سياسية تـ إطبلؽ سراحيـ. كمف ناحية أخرل كاف المدعي يصر عمى أنو يكجد 

شيكر كسنتيف سكاء  6جف لمدة في غانا قانكف يعرض الياربيف لعقكبات تتراكح بيف  الس
أكاف االحتجاز الذم فركا منو شرعيا أـ ال. كعمى أساس ما تقدـ، رأت المجنة أف "دراسة 
طبيعة الشككل تدؿ عمى عدـ منطقية مطالبة المدعي بالعكدة إلى غانا سعيا إلى طمب 

أف كسائؿ  كسائؿ اإلنصاؼ الكطنية مف السمطات القانكنية. كبناء عميو فإف المجنة ال ترل
 اإلنصاؼ الكطنية متاحة لممدعي".

 

. في قضية الحقكؽ الكطنية ضد نيجيريا كاف الضحية ىك السيد/ تشارلز باريدكرف كيكا كىك 68
طالب نيجيرم في شيكاغك تـ إلقاء القبض عميو كتعذيبو في معسكر احتجاز نيجيرم 

بكاسطة جنكد  1996يناير  3عسكرم في جككانا. ُيّدعى أف السيد/ كيكا اعتقؿ يـك 
مجيكليف في حضكر أمو كأعضاء أسرتو اآلخريف كأنو ظؿ في معسكر االعتقاؿ 

، كأنو كاف يضرب بالسياط أثناء اعتقالو 1996يناير  9إلى  3العسكرم المذككر مف 
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معتقبل آخريف. كعندما عرفكا أنو قريب السيد/ كيف سارك كيكا  45كيكضع في زنزانة مع 
التعذيب. كقد أرفؽ بالببلغ دليؿ طبي يثبت تعرض السيد/ كيكا تعرض لمختمؼ أنكاع 

لمتعذيب البدني. بعد خمسة أياـ مف االعتقاؿ في معسكر جككانا تـ تحكيمو إلى مكتب 
SIBاالستخبارات الكطنية  يناير  11إلى  9في بكرت ىارككرت. ظؿ السيد/ كيكا مف  

إليو باستثناء جده الذم  بدكف الحصكؿ عمى محاـ قانكني أك كصكؿ األقارب 1996
شخصا آخر مف  21مثؿ السيد/ كيكا مع  1996يناير  11قضى معو خمس دقائؽ. يكـ 

في بكرت ىارككرت بتيمة التجمع غير القانكني انتياكا لمجزء رقـ  أكجكني أماـ المحكمة
. خرج السيد كيكا بكفالة، كبعد ذلؾ 1963مف القانكف الجنائي في شرؽ نيجيريا لسنة  70
ختطفو أشخاص ُيعتقد أنيـ مف عمبلء الحككمة كىددكه بالقتؿ كأدخمكا باإلكراه في سيارة ا

في بكرت ىارككرت. كبناء عمى نصيحة محامي حقكؽ اإلنساف فر السيد/كيكا مف نيجيريا 
إلى ككتكنك في جميكرية بينيف حيث أعمنو مفكض األمـ المتحدة  1996مارس  18يكـ 

منحتو الحككمة األمريكية حؽ المجكء  1996سبتمبر  17ي السامي لبلجئيف الجئا. كف
 كظؿ يقيـ في الكاليات المتحدة األمريكية منذ ذلؾ الحيف.

 

. في ىذه القضية أعمنت المجنة األفريقية قبكؿ الببلغ عمى أساس نقص كسائؿ اإلنصاؼ 69
العسكرم. المحمية المتاحة كالفعالة النتياكات حقكؽ اإلنساف في نيجيريا تحت النظاـ 

كأكدت المجنة أف شرط "االستنفاذ البناء لمكسائؿ المحمية يتكفر عندما ال تككف الكسائؿ 
الكافية كالفعالة متاحة أماـ الفرد. في ىذه الحالة المعينة لـ يكف السيد/ كيكا قادرا عمى 
استعماؿ أية كسائؿ إنصاؼ بعد ىركبو خكفان عمى حياتو إلى جميكرية بينيف ثـ منحو 

المجكء إلى الكاليات المتحدة األمريكية."حؽ   
 

. ال بد أيضا مف التمييز بيف الببلغ قيد الدراسة كقضية جابريؿ شكمبا ضد جميكرية 70
زيمبابكم. في قضية شكمبا زعـ المدعي جابريؿ شكمبا أنو في كجكد ثبلثة أشخاص 

ميمات مف أحد آخريف ىـ األسقؼ شكمبا ك تاكرام ماجام ك تشارلز مكتاما كاف يأخذ تع
عمبلئو يدعى السيد/ جكف سيكياال في مكضكع يدكر حكؿ مضايقات سياسية مزعكمة 
مف أعضاء شرطة جميكرية مكزمبيؽ. السيد/ جكف سيكياال عضك برلماف عف حركة 

 11التغيير مف أجؿ الديمقراطية كىي حزب المعارضة في مكزمبيؽ. كفي حكالي الساعة 
شرطة الشغب مصحكبة بمجمكعة مف رجاؿ الشرطة  مساء ىاجمت الغرفة مجمكعة مف

بالزم غير الرسمي كبعض األفراد مف منظمة االستخبارات المركزية كألقكا القبض عمى 
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جميع مف كانكا في الغرفة. تـ أثناء االعتقاؿ مصادرة شيادة مزاكلة مينة القانكف الخاصة 
كتعرض لمصفع كالركؿ عدة بالسيد جابريؿ شكمبا كمذكراتو كأكراقو كتميفكنو المحمكؿ 

 مرات بكاسطة عدة أشخاص منيـ الضابط المسئكؿ عف مركز شرطة سانت مارم.
 

. تـ اقتياد السيد/ شكمبا كآخريف إلى مركز شرطة سانت مارم حيث احتجز بدكف اتياـ 71
كدكف الحصكؿ عمى دفاع قانكني مع حرمانو مف الطعاـ كالماء. كيدعي المدعي أنو في 

ي بعد اعتقالو تـ نقمو مف الزنزانة بعد كضع كمامة عمى رأسو إلى مكاف يشبو اليكـ التال
النفؽ كغرفة تحت األرض، ثـ نزعت الكمامة كتـ تجريده مف ثيابو كربط يديو كرجميو في 
كضع الجنيف مع إدخاؿ لكح خشبي بيف رجميو كذراعيو. كىك عمى ىذا الحاؿ قاـ أكثر 

 8تعرض لصدمات كيربية عمى فترات متقطعة لمدة شخصا باستجكابو، كقاؿ إنو  15مف 
ساعات كتـ كضع مادة كيماكية عمى جسمو، كأنو فقد السيطرة عمى كظائفو الجسمية 
كتقيأ دما كأجبر عمى شرب ما تقيأه. قدـ المدعي صكرة مكثقة ممف تقرير طبي يصؼ 

ليـك تـ فؾ مساء نفس ا 7اإلصابات المكجكدة في جسمو. كبعد استجكابو حكالي الساعة 
جباره عمى كتابة عدة بيانات تكرطو ىك كعدد مف كبار مسئكلي حركة التغيير مف  قيده كا 

مساء اقتيد إلى قسـ  7: 30أجؿ الديمقراطية في أنشطة تخريبية. في حكالي الساعة 
شرطة ىرارم ككضع في زنزانة، كفي اليـك الثالث مف اعتقالو تمكف محاميو مف الكصكؿ 

ؿ عمى أمر مف المحكمة العميا بإطبلؽ سراحو. كبعد ذلؾ تمت إدانة إليو بعد الحصك 
المدعي بمكجب الجزء الخامس مف قانكف النظاـ كاألمف العاـ بتيمة التنظيـ كالتخطيط أك 
 التآمر عمى قمب الحككمة بطرؽ مخالفة لمدستكر. ثـ فر مف زيمبابكم خكفا عمى حياتو.

 

شيء كاحد مشترؾ  كىك التأسيس الكاضح لعنصر  . في القضايا األربعة السابقة يكجد72
الخكؼ بسبب مؤسسات معركفة تابعة لمدكلة. الخكؼ في قضية جاكارا رأت المجنة 
األفريقية أنو "مف قبيؿ جعؿ ساعة العدالة تدكر إلى الكراء أف يطمب مف المدعي استنفاذ 

كجتو إلجبار الكسائؿ الداخمية". كفي قضية ابكبكر تـ القبض عمى أخت المدعي كز 
المدعي عمى العكدة، ككاف بيتو عرضة لمحصار كالتفتيش بصفة منتظمة، ككاف عمبلء 
الدكلة يترددكف عمى قرية أمو بانتظاـ بحثا عنو. كفي قضية شكمبا لـ تنكر الدكلة أبدا 
ادعاءات التعذيب أك صحة التقارير الطبية كلكنيا جادلت بأف المدعي كاف بكسعو المجكء 

كـ الكطنية لمعالجة األمر.إلى المحا  
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. في القضية قيد البحث، قدـ المدعي السيد/ أكبيرت تشينيامك صكرة ألحكاؿ المعتقميف التي 73
يمكف أف تكصؼ بأنيا مذلة كال إنسانية، كما أشار أيضا  –دكف المساس بجدارة المجنة  –

 إلى أمثمة مف الترىيب كالمضايقات عمى يد عمبلء الدكلة.
 

ص عاقؿ سيقمؽ كيخاؼ عمى حياتو إذا كجد عمبلء أمف الدكلة يتدخمكف في . أم شخ74
أنشطة حياتو اليكمية. كلممدعي كؿ الحؽ في أف يقمؽ عمى سبلمتو كسبلمة أسرتو. لكف 
ُيبلحظ أف المدعي لـ يحدد أف األشخاص الذيف يتعقبكنو عمبلء الدكلة، كبناء عمى ما 

ف كغير معركفيف ككاف يشؾ أنيـ مف مكظفي عرضو كاف الناس الذيف يضايقكنو مجيكلي
منظمة االستخبارات المركزية. ككاف في بعض الحاالت يبلحظ أشخاصا غرباء حكؿ بيتو 
كمكاف عممو. كلـ يحدث في أم حالة أف حدد أف مف كانكا يتبعكنو ىـ عمبلء لمدكلة 
 المدعى عمييا. كاف يبني خكفو عمى الشؾ غير المؤكد.

 

ة خاصة ىنا مبلحظة أنو عمى الرغـ مف جميع ىذه التيديدات . كمف الميـ بصف75
كالمضايقات كالتخكيؼ كالتيديد في المكالمات التميفكنية كالمطاردة المزعكمة مف عمبلء 
الدكلة المدعى عمييا لـ يقـ المدعي بإببلغ الشرطة. كقد زعـ أنو تعرض لمتيديد 

عندما زعـ أنو اعتقؿ لممرة  2004كالتخكيؼ لمدة تزيد عمى ستة أشير أم مف أغسطس 
عندما غادر الببلد. كىك لـ يشير في بياناتو المقدمة إلى  2005األكلى  إلى يناير 

أسباب عدـ تمكنو مف إببلغ الشرطة بالمكضكع لمتحقيؽ فيو بينما فضؿ إببلغ أصحاب 
ا العمؿ كالمحاميف. كمف رأم المجنة أف المدعي لـ يعزز ادعاءاتو بالحقائؽ. كحتى إذ

كصؿ اعتقاؿ المدعي عمى سبيؿ المثاؿ إلى التعذيب النفسي فإنو لف يككف تيديدا لحياتو 
يجعمو يفر مف الببلد. بصرؼ النظر عف الظركؼ غير اإلنسانية المزعكمة في 
االحتجاز، ال تكجد إشارة إلى إصابة جسمانية كما ىك الحاؿ في قضيتي شيمبا ك كيكا. 

لفرار المدعي مف الدكلة ألف ادعاءات التعذيب المييف  ال يمكف أف يككف التعذيب سببا
كظؿ المدعي  2004كغير اإلنساني أك المعاممة السيئة حصمت في أغسطس كسبتمبر 

كمثؿ أماـ المحكمة أربع مرات عمى األقؿ لمرد عمى التيـ  2005في الدكلة حتى يناير 
فيما بيف أغسطس كسبتمبر المكجية إليو. حدث التخكيؼ كالتيديد المزعكـ لحياة المدعي 

كىذا يعني أنو في كقت مغادرة المدعي إلى جنكب أفريقيا كانت عمميات التيديد  2004
كالتخكيؼ قد تكقفت. كعمى ىذا ال يكجد دليؿ يثبت أف مغادرة المدعي الدكلة المدعى 
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عمييا كانت نتيجة الخكؼ عمى حياتو مف التيديد كالتخكيؼ أك أنو يمكف أف ُينسب 
يد كالتخكيؼ الكاقعيف عميو إلى الدكلة المدعى عمييا.التيد  

 

.  قدـ المدعي ببساطة إدعاءات عمة كلـ يؤيد ىذه االدعاءات بدليؿ أك شيادات مكثقة مف 76
الخطر الذم كجد نفسو فيو  –كما ىك الحاؿ في القضايا األخرل  –اآلخريف. كلـ يبيف 

محدد يدعـ االدعاءات التي كجييا كالذم أجبره عمى الفرار مف الدكلة. بدكف دليؿ 
المدعي ال تستطيع المجنة أف تحمؿ الدكلة المدعى عمييا مسئكلية التحرشات كالتخكيؼ 
كالتيديدات التي ادعى المدعي أنيا أجبرتو عمى الفرار مف الببلد لينجك بحياتو. كلـ يأبو 

مثؿ أمامو أربع المدعي بإببلغ الشرطة بيذه األعماؿ أك أف يثيرىا مع القاضي عندما 
مرات في محاكـ الدكلة المدعى عمييا. إذا كانت أعماؿ تيديد كالتخكيؼ لـ تبمغ إلى 
ذا كانت الدكلة في مكقؼ مف لـ يعرؽ بيذه األعماؿ، فإنو  عناية الدكلة لمتحقيؽ فييا كا 
 مف غير المبلئـ أف تجعؿ الدكلة مسئكلة عنيا.

 

ي قادران عمى استنفاذ كسائؿ اإلنصاؼ المحمية، . السؤاؿ بعد ذلؾ ىك: ىؿ ما يكاؿ المدع77
أك: ىؿ ىك ما يزاؿ مطالبا باستنفاذ كسائؿ اإلنصاؼ المحمية حتى كلك كاف خارج الدكلة 
 المدعى عمييا؟

 

. اختبار األكؿ الذم ال بد أف تجتازه كسيمة اإلنصاؼ ىك أنيا ال بد أف تككف متاحة حتى 78
سيكلة الكصكؿ إلييا كالحصكؿ عمييا. أك أنو يمكف  يمكف استنفاذىا. كممة "متاحة" تعني

الحصكؿ عمييا كالكصكؿ إلييا كأف تككف جاىزة كحاضرة عند طمبيا  كمناسبة كفي خدمة 
 الشخص كتحت طمو كتحت تصرفو كرىف إشارتو.

 

. كطبقا ليذه المجنة، ُتعتبر الكسيمة متاحة إذا كاف مف يطمبيا قادرا عمى الحصكؿ عمييا 79
ائؽ أك يستطيع أف يستعمميا في ظركؼ قضيتو. فيؿ كانت ىناؾ كسائؿ بدكف عك 

 إنصاؼ متاحة لممدعي حتى مف خارج الدكلة المدعى عمييا؟
 

. تشير الدكلة كفقان لمقانكف إلى أف الحضكر الفعمي لممدعي ليس ضركريان لكي يصؿ إلى 80
ص التقدـ ألم كسائؿ اإلنصاؼ المتاحة، كأف قكانيف المحاكـ العميا تجيز ألم شخ

محكمة عف طريؽ محاميو. كتدعيما لذلؾ، ذكرت الدكلة قضية رام تشكتك ك مارؾ 
تشافيكندككا حيث تعرض الضحايا لمتعذيب مف قبؿ عمبلء الدكلة كطمبكا التعكيض بينما 
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كانكا في المممكة المتحدة كنجحكا في دعكاىـ. خمصت الدكلة إلى أف المدعي ليس 
ؿ اإلنصاؼ بنفس الطريقة.محركما مف استعماؿ كسائ  

 

. لـ يشكؾ المدعي في إتاحة كسائؿ اإلنصاؼ المحمية في الدكلة المدعى عمييا كلكنو 81
يجادؿ في قضيتو بالذات أنو ىرب مف الببلد خكفا عمى حياتو كأنو اآلف مكجكد خارج 
 الببلد كأف كسائؿ اإلنصاؼ غير متاحة لو.

 

ي في إثبات أنو فر مف الببلد رغـ إرادتو بسبب أفعاؿ . مف رأم ىذه المجنة أف إخفاؽ المدع82
الدكلة المدعى عمييا كأماـ حقيقة أف قانكف زيمبابكم ال يتطمب الحضكر الفعمي لممدعي 
لكي يصؿ إلى كسائؿ اإلنصاؼ المتاحة، فإف المدعي ال يمكف أف يزعـ أف كسائؿ 
 اإلنصاؼ المحمية غير متكافرة لو.

 

حتى لك كانت كسائؿ اإلنصاؼ متاحة لو فإنيا غير فعالة كأف ىناؾ .  يجادؿ المدعي أنو 83
اتجاىا في الدكلة المدعى عمييا لتجاىؿ أحكاـ المحاكـ التي ال تككف في صالحيا منيا 
عمى سبيؿ المثاؿ أحكاـ المحكمة العميا في قضية اتحاد الفبلحيف التجارم، كقضية مارؾ 

اميف عف حقكؽ اإلنساف في زيمبابكم كثقكا تشافيكندككا ك رام تشكتك كأضاؼ أف المح
.2000حالة عمى األقؿ تجاىمت فييا الدكلة أحكاـ المحاكـ منذ سنة  12  

 

.  ال يكفي المدعي أف يستنتج ببساطة أف اإلخفاؽ في اإلذعاف لحـ المحكمة مرة يعني أنو 84
مة فإف سيتكرر في قضيتو. ال بد أف ُتعامؿ كؿ قضية حسب كقائع حالتيا. كبصفة عا

ىذه المجنة تطمب مف المدعيف أف يذكركا في ما يقدمكنو مف بيانات الخطكات التي 
اتخذكىا الستنفاذ كسائؿ اإلنصاؼ المحمية. كال بد أف يقدمكا دليبل كاضحا عمى استنفاذ 
كسائؿ اإلنصاؼ المحمية. ىذا المكقؼ تؤيده منظمات حقكؽ اإلنساف األخرل في جميع 

حقكؽ اإلنساف التابعة لؤلمـ المتحدة ذكرت عمى سبيؿ المثاؿ أف أنحاء العالـ. لجنة 
مجرد حقيقة أف كسيمة اإلنصاؼ المحمية غير مبلئمة أك غير جذابة أك ال تأتي بنتيجة 

نقص أك استنفاذ كسائؿ اإلنصاؼ المحمية. في قرار  –بذاتيا  –يفضميا المدعي ال تعني 
لشؾ في فاعمية كسائؿ اإلنصاؼ المحمية أك كرد أف "مجرد ا أ ضد استرالياالمجنة بشأف 

 التكمفة المالية التي تنطكم عمييا ال تحؿ المدعي مف كاجب استعماؿ ىذه الكسائؿ".
 

.  كمف جانبيا ترل المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف أنو حتى كلك كاف لدل المدعيف 85
جب عمييـ استعماليا سبب لبلعتقاد بعدـ فاعمية كسائؿ اإلنصاؼ المحمية كاالستئناؼ ي

"ألنو يجب عمى الفرد المظمكـ أف يعطي المحاكـ الكطنية الفرصة لتطكير الحقكؽ 
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ترل المجنة أنو "مف الضركرم  ضد اريتريا 19المادة المكجكدة عف طريؽ تفسيرىا". في 
أف يقكـ المدعي بالخطكات الضركرية الستنفاذ أك عمى األقؿ محاكلة استنفاذ كسائؿ 

محمية. كال يكفي لممدعي أف يشير بقدرة كسائؿ اإلنصاؼ المحمية في الدكلة اإلنصاؼ ال
 بسبب أحداث منفصمة".

 

. مف التحميؿ السابؽ ترل ىذه المجنة أف المدعي تجاىؿ استعماؿ كسائؿ اإلنصاؼ المحمية 86
المتاحة لديو في الدكلة المدعى عمييا كأنو لك كاف قد حاكؿ استعماليا فإنيا ربما كانت 

تحقؽ بعض ما يرضيو في حسـ الشككل.س  
 

. المسألة الثالثة في النزاع بيف المدعي كالدكلة المدعى عمييا ىك الشرط المطمكب بمكجب 87
تقدـ الببلغات لمجنة( مف الميثاؽ كىي "أف 6) 56المادة  خبلؿ فترة زمنية معقكلة مف  

دتو المجنة لبدء النظر في الذم حد تاريخ استنفاد كسائؿ اإلنصاؼ الداخمية أك مف التاريخ
".المكضكع  

 

كبدأت المجنة النظر في  2005سبتمبر  26.  استممت أمانة المجنة الببلغ الراىف بتاريخ 88
أشير مف ىركب المدعي مف الدكلة. المدعي  10أم بعد  2005المكضكع في نكفمبر 

.2005يناير  12غادر الدكلة بتاريخ   
 

يقيـ في الدكلة المدعى عمييا كأنو احتاج إلى بعض الكقت .  تبلحظ المجنة أف المدعي ال 89
ليستقر م دكلة المقصد قبؿ أف يرسؿ ببلغو إلى المجنة. حتى لك تبنت المجنة ممارسات 
الجيات اإلقميمية األخرل التي تعتبر مدة ستة أشير معقكلة لتقديـ الببلغات، كأماـ 

في دكلة أخرل فإنو ليس مف الظركؼ التي يجد المدعي نفسو فييا أم عندما يككف 
اعتبار العشرة أشير مدة معقكلة. كلذلؾ فإف  –مف أجؿ النزاىة كالعدالة  –الحصافة 

مف الميثاؽ. 56مف المادة  6المجنة ال تعتبر الببلغ مقدما عمى العكس مف الفقر الفرعية   
 

تمت تسكيتيا تنص عمى أف الببلغات يجب أال تتعمؽ بحاالت  (7) 56. كأخيرا فإف المادة 90
لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة كميثاؽ منظمة الكحدة األفريقية كأحكاـ  بكاسطة الدكؿ طبقا
الميثاؽ األفريقي. في القضية الراىنة، لـ تحدث تسكية بكاسطة أم مف ىذه المنظمات 

(.7) 56الدكلية، كنتيجة لذلؾ يككف المدعي قد حقؽ الشرط المطمكب كفقا لممادة   
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