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 المقدمة
يعػػهذاػػلتذتير تيػػتذر تيػػتذتخامػػطاذتيرػػ للذكتيعمػػتكفذيلحاػػاذتخ تي يػػاذي  ػػكؽذ .1

 "(.CADHP"، "تإلاس فذكتيمعكبذ)"تيلحااذتخ تي يا"،ذ"تيلحاا
لذليػػػؾذ لػػػ ذ ػػػ،ذ8008يغطػػػلذتير تيػػػتذتيلرػػػت ذتيللرػػػه ذلػػػفذلػػػ يكذ يػػػ ذاػػػك ل تذ .2

 يػػ ذذ00تخامػػطاذتيرػػلذر   ػػءذالاػػ  ذتيػػهكت ذتيتت عػػاذكتخت عػػيفذذتيلاع ػػه ذلػػفذ
    لذا كح ،ذحلهكتياذايحيتي ذتالر  هيا.ذ8008اك ل تذذ82

 المشاركة في الدورة
مػػػ تؾذ ػػػلذتيػػػهكت ذتيع هيػػػاذتيتت عػػػاذكتخت عػػػيفذايةػػػ  ذتيلحاػػػاذتخ تي يػػػاذتيرػػػ يلذ .3

ذ ي اهـ:
 الرئيسة؛سانجي ماسينونو،  تيللكةا -

 ىنجيال ميمو، نائبة الرئيسة؛  تيللكةا -

 كاتريف دوب آتوكي؛ تيللكةا -

 موسى نجاري بيتاي؛ تيللكض -

 جانسو؛-راف آالبيني تيللكةا -

 سوياتا ماجا؛ تيللكض -

 مامبا ماليال؛ تيللكض -

 باىاـ توـ موكيريا نياندوجا؛ تيللكض -

 كايينيسي زانوبا سيمفي؛ تيللكض -

 بانسي تالكوال؛ و تيللكض -

 يينج كاـ جوف يينج سيؾ يويف. للكضتي -
 

ذالتظاىرات التي نظمت تمييدًا لمدورة
ذ.ذاظلءذتيلحااذتخ تي ياذسلسلاذلفذتخامطاذرلهيهتنذيلهكت ،ذالذسيل :0
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ذ5كذ2.ذتالحرل عذتيرم كتمذ كؿذتيلستحذك  طت ذيرعليـذ  كؽذتإلاس فذ لذا تي يػ :ذ0ذذذذ
ذ؛8008اك ل تذ

ذ6كذ5 ػػكؿذتي  ػػكؽذتالدرةػػ هيا،ذتالحرل ييػػاذكتيل   يػػا:ذ.ذتحرلػػ عذلحلكيػػاذتيعلػػؿذ8ذذذذ
ذ؛8008اك ل تذ

ذ؛8008اك ل تذذ6.ذرهتيبذيل ذتيعلؿذتيه لكل سل:ذ3ذذذذ
تخةػػلييف/تيلحرلع ءذتيل ليػػاذ ػػلذا تي يػػ :ذذ.ذتحرلػػ عذلحلكيػػاذتيعلػػؿذ ػػكؿذتيسػػك ف2ذذذذ

ذ؛ذ8008اك ل تذذ9 ي ذذ7
ذ.8008اك ل تذذ00كذ9:ذ.ذتحرل عذلحلكياذتيعلؿذ كؿذي ك اذتإليهتـ5ذذذذ

 

 أحداث عمى ىامش الدورة
ذتيرلذاظلءذيل ذا لشذتيهكت ،ذذذ6ذذذذ ذتخامطا ذلف ذ لذيهه ذتيلحاا ذم تؾذاية   .

ذلاه ذيل ذكحهذر ص:
ذذ.0ذذذذذذذذذ ذتي ككليا: ذتيلاظل ءذغيت ذذ7لارهل ذذ9 ي  ذاظلهذ8008اك ل ت ذكده ،

 ؛(ACDHRتيلتكزذتخ تي لذيلهيل تتطياذكهتتس ءذ  كؽذتإلاس فذ)
ذ لذلسركلذلعيملذي ؿ،ذ. 2          ذتيلتا  ذ"تي ل ظذيل ذ  كؽ ذ كؿ ذلسرهيت  ل ئه 

كتية ا،ذكتيسكفذكتيت  ايا"،ذاظلره ذتيلحااذتخ تي ياذ لذ ط تذلفذتيمتتكاذ
ذتيليكميف  Centre On Housing andلعذكؿذلفذسارتذاكفذا كساجذااه

Evictionsذككييكريؼذ ذ يه ذWomen's Aid collective ككلاز ذ ل ذ14،
ذ لذا كح ،ذايحيتي ؛ذ2008اك ل تذ

 ل اذهتتسياذتسرم تياذ كؿذ"تيعالد ءذ يفذلؤسس ءذ ل ياذ  كؽذتإلاس ف"،ذذ.3           
ذ ذتارتتيء ذراظيله  ذ ل ذتمرتكء ذآتركت Interightsكده ذل ؾ  كلؤسسا

MackArthurذ.2008اك ل تذذ9 ي ذذ8لفذذ
ذكام ذرأييه ذتيرظ اتتءذاس س ن ذ  كؽذتإلاس فذ لذتسرهه ءذاله ذك ل يا ذكرعزيز ذكهيـ ت

ذتي  ت .ذ
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 جدوؿ أعماؿ الدورة
 1ممحؽ .ذلت ؽذ هلتذتير تيتذحهكؿذايل ؿذتيهكت ذ لذ7

 مراسـ االفتتاح
ذكس عاذ8 ذات عل ئا ذتإلحل يل ذ حله  ذ لغ ذلم تكا ذكتخت عكف ذتيتت عا ذتيهكت  ذسحلء .

ذ)497كرسعكفذ) ذكلالليف ذكت ه  ذللللك ذالذسيل  ذلم تك ن، ذكرسعذذ(31( هكياذيةك،
(ذلاظل ءذهكيياذك ككلياذكل ئرلذ7(ذلؤسس ءذكطاياذي  كؽذتإلاس ف،ذكس عذ)9)

ذ(ذلاظلاذغيتذ ككلياذا تي ياذكهكييا.ذ275كرللذكس عكفذ)
ذ.ذتسرلعءذتيهكت ذ ي ذكلل ءذيلمرةي ءذتير ييا:9

ذ1ذذذذ ذ  سـ ذتالر  هيا ذايحيتي  ذيحلهكتيا ذتيع ـ ذتيل  لل ذيكال ذا.ا. ذر هثذتيسيه تيسيهذ.
ذليميؿذك آلذآكاهكتك ذس فذتيلهيلذتيع ـذيحلهكتياذايحيتي ذتالر  هيا.

.ذر هلءذتيسيه ذ ا ذ كسرت،ذتيلهيتذتيراليلمذيللتكزذتخ تي لذيلهيل تتطياذكهتتس ءذ2ذذذذ
ذ  كؽذتإلاس ف،ذ  سـذتيلاظل ءذغيتذتي ككليا.

سس ءذتيكطاياذي  كؽذ.ذر هثذتيسيهذحيل  تذسي يهكحكذتيلهيتذتيراليلمذيم كاذتيلؤذ3ذذذذ
 تإلاس ف،ذلللالنذيللؤسس ءذتيكطاياذي  كؽذتإلاس ف.

ذيةكذذ.2       ذتإلاس ف ذك  كؽ ذتي  اكايا ذتيمؤكف ذكزيت ذتيكي يش ذ سال ذتيسيه اي  
ذ لذ ذكللا ذتالمرتتكيا ذتيلي يا ذتيعت يا ذيلحل ايتيا ذتيك يت ذتيلي ل ذتيعت ل تيلؤرلت

ذ.يليل ؽذتخ تي ل  سـذتيهكؿذتخطتتؼذ لذتتيحلساذتال رر  ياذ
ذتئيساذتيلحااذتخ تي يا،ذتيسيه ذتي  ةياذس احلذلسياكاكذلكا حياج..ذ5    
ذاكهيف6ذذذذ ذتيسيه ذاي   ذكللاذذ. ذتي رتكييا ذ ذكتيلكتته ذيلط دا ذتيهكيا ذكزيت آحكلكحك ي 

ذتيتئيلذتكل تكذلكس ذ ذ ر لا ذتالر  هيا ذايحيتي  تال رر حذ  سـذتئيلذحلهكتيا
 ي تذآهكت.
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واندواكا ساف،ذترحيب لمسيد ميكائيؿ كىكممة ال  
االتحادية ذالمدعي العاـ لجميورية نيجيريا   

 )ألقاىا نيابة عنو المحامي العاـ، ـ.أ.أ.يوال(
.ذ  سػػـذتيلػػهيلذتيعػػ ـ،ذكزيػػتذتيعػػهؿذيحلهكتيػػاذايحيتيػػ ذتالر  هيػػاذتيسػػيهذليك ئيػػؿذكػػ لذ00

هكت ذتيلحاػػاذتخ تي يػػا.ذذآكاػػهككتك ذسػػ ف،ذت ػػبذسػػع ه ذا.ا.ذيػػكالذ حليػػعذتيلمػػ تكيفذ ػػل
كدػػهذمػػكتذايةػػ  ذتيلحاػػاذتخ تي يػػاذكتيعػػ لليفذ يهػػ ذي  ػػكيهـذتدرػػتتحذحلهكتيػػاذايحيتيػػ ذ

 تالر  هياذ  سرة  اذتيهكت ذتيع هياذتيتت عاذكتخت عيفذيلحااذتخ تي يا.
كدػػهذاكػػهذرةػػليـذ ككلػػاذ ػػالههذيلػػ ذرعزيػػزذ  ػػكؽذتإلاسػػ ف،ذكتيسػػالـذكتالسػػر تتتذ ػػلذذ.00

حعػؿذذGCFRتيلاط ا،ذلميتتنذ يػ ذافذتيػتئيلذاكلػ تكذلكسػ ذيػ تذآهكتذذك  اذاتح  
السػػػهذةػػػ لا نذاليرػػػزتـذ ككلرػػػهذ مػػػأفذ تسػػػ  ذلحرلػػػعذهيل تتطػػػلذكلالػػػر ذيتركػػػزذيلػػػ ذ
هكيػاذتي ػ اكف،ذهكيػاذركلػؿذتيلسػ كت ذ ػلذتيلع للػاذ  ياسػ اذيحليػعذتخمػر صذتيل يلػيفذ

تر  هيػاذي ل يػاذكرعزيػزذ لذاتتةيه .ذكاة ؼذافذتي ككلاذايهءذلؤرتتنذرطاذيلؿذ
  كؽذتإلاس فذ لذايحيتي ذكل ذااهػ ذرررػلذايةػ نذتإلحػتت تءذتيالزلػاذيةػل فذتاغػتتلذ

ذل   اذ  كؽذتإلاس ف.
ذ

 كممة ممثمة المنظمات غير الحكومية
.ذكمػػلءذتيسػػيه ذ اػػ ذ كسػػرتذتيلػػهيت ذتيراليليػػاذيللتكػػزذتخ تي ػػلذيلهيل تتطيػػاذكهتتسػػ ءذ08

لػػػػػ ءذغيػػػػػتذتي ككليػػػػػاذيػػػػػفذلر ك هػػػػػ ذ زت ذتسػػػػػرلتتتذ  ػػػػػكؽذتإلاسػػػػػ فذكللللػػػػػاذتيلاظ
تاره ك ءذ  كؽذتإلاس فذ لذ عضذتي لهتفذتخ تي يػا،ذكاػكذكةػعذيسػ  هذاكذيزيػهذلػفذ
رل دلػػهذتيل ػػت،ذتيازتيػػ ءذكسػػك ذتي كػػـ.ذكلػػ ذايت ػػءذيػػفذدلػػؽذلارػػهلذتيلاظلػػ ءذغيػػتذ

كلػػ ذتي ككليػػاذاظػػتتنذالسػػرلتتتذتيازتيػػ ءذ ػػلذلاط ػػاذتي  يػػتتءذتيعظلػػ ،ذ ػػلذا تي يػػ ،ذ
ذيارجذياه ذلفذلكح ءذلكللاذيره   ءذتيله حتيف.

.ذهيػػءذتيسػػيه ذ كسػػرتذتي ككلػػ ءذتخ تي يػػاذتيلاكك ػػاذ  يازتيػػ ءذتيلسػػل اذ يػػ ذتيسػػهتذ03
ذحليػػػعذتخطػػػتتؼذتيلركتطػػػاذ ػػػلذتيازتيػػػ ءذ ػػػ  رتتـذتي ػػػ اكفذتإلاسػػػ الذ يلػػػ ذافذرلرػػػـز
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.ذكطل ػػءذلػػفذتيػػهكيلذكافذيػػرـذللػػكؿذلترك ػػلذحػػتتئـذتي ػػتبذالػػ ـذتيل ػػ كـذتيلررةػػا
تيلحااذتخ تي ياذ ةهتتذدتتتذ كؿذك  اذتاره ك ءذي  كؽذتإلاس فذكتي ػ اكفذتإلاسػ الذ
تيػػهكيلذتيرػػلذرتركػػبذالاػػ  ذلكتدػػؼذتيازتيػػ ءذ ػػلذا تي يػػ .ذكلكػػتءذتيسػػيه ذ كسػػرتذااهػػ ذ
دل ػػػاذ زت ذتاره كػػػػ ءذ  ػػػكؽذتإلاسػػػػ فذتير ةػػػاذ ػػػػ يلتا ذكتيطلػػػؿ،ذذذذذذذذذذذذالذسػػػػيل ذ

 اذتية ت ذكتالرح تذ لذتخطل ؿ.ذتيلل تس ءذتير ليهي
 

 كممة ممثؿ المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف
 

.ذ ػػػلذكللرػػػهذ  سػػػـذمػػػ كاذتيلؤسسػػػ ءذتيكطايػػػاذتخ تي يػػػاذي  ػػػكؽذتإلاسػػػ ف،ذاكػػػهذتيلػػػهيتذ02
تيراليػػلمذتيسػػيهذحيل ػػ تذسػػي يهكحكذافذتيمػػ كاذاػػلذمػػتيؾذتسػػرتتريحلذيلحاػػاذتخ تي يػػاذ

ذ ف. لذلح ؿذرعزيزذك ل ياذ  كؽذتإلاس
.ذ يل ذيرعلؽذ  يلكدؼذتيع ـذي  ػكؽذتإلاسػ ف،ذ هاػهذايػتبذيػفذاسػلهذ يػثذيلػ ذتيػتغـذ05

لػػفذتا ةػػ  ذسػػاكتءذطكيلػػاذالذرػػزتؿذلسػػ ئؿذ  ػػكؽذتإلاسػػ فذ ػػلذتي ػػ ت ذرمػػكؿذااليػػاذ
 يكيػػا.ذكمػػههذيلػػ ذتيكةػػعذتيرطيػػتذي  ػػكؽذتإلاسػػ فذ ػػلذاحػػزت ذيهيػػه ذلػػفذتي ػػ ت ،ذ

تيعظلػ .ذكهيػ ذحليػعذتخطػتتؼذتيلركتطػاذر ةاذتيازتعذتيهتئتذ ػلذلاط ػاذتي  يػتتءذ
 لذتيازتعذ يػ ذكدػؼذتاليرػهت تءذ ػكتتن.ذكتكػزذ ػلذ هيلػهذيلػ ذ  ي ػاذافذتيهيل تتطيػاذ
الذيلكػػػفذر  ي هػػػ ذ الذلػػػفذرػػػالؿذتيمػػػل  يا،ذتي كػػػـذتيتمػػػيهذ،ذتيسػػػالـذكت رػػػتتـذ  ػػػكؽذ
ذتإلاس ف،ذك ثذتي ككل ءذيل ذلس اه ذيلؿذتيلؤسس ءذتيكطاياذي  كؽذتإلاس ف.ذ

ذ
 مة ممثؿ الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ األفريقيكم

 

.ذيهلذارلهذتيكللاذيلر هثذ  سـذتيػهكؿذتخطػتتؼذ ػلذتيليلػ ؽذتخ تي ػل،ذ ػتصذتيسػيهذ06
 سالذتيك يملذكزيػتذتيمػؤكفذتي  اكايػاذك  ػكؽذتإلاسػ فذ ػلذتيلػؤرلتذتيعت ػلذتيلي ػلذ

تي  ذتالار ػ هذ يػ ذافذ،ذيل ذتسػرايتياذتيعت ياذتيلي ياذتيمع ياذكتالمرتتكياتيك يتذيلحل 
يأرلذتاع  ها ذ لذركديػءذاةػ  ءذ يػهذلسػأياذ  ػكؽذتيتت عاذكتخت عيفذتيع هياذتيهكت ذ
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  ياسػػػ اذيلػػػهكؿذتخطػػػتتؼذكلسػػػأياذلهلػػػاذيلػػػ ذةػػػعيهذفذرمػػػكؿذلسػػػأياذل ل ػػػاذتإلاسػػػ 
تخحاػػه ذتيع يليػػا.ذكامػػ تذ يػػ ذافذتيازتيػػ ءذتيلسػػل اذالذرػػزتؿذرللػػؿذتيسػػ بذتيتئيسػػلذ

ذ كؽذتإلاس ف.كتت ذتاره ك ءذ 
.ذكاكهذتيسيهذ سالذتيك يملذ هسه ـذيي ي ذ لذرسكياذتيازتي ءذ لذتيلاط ا،ذكليؾذلػفذ07

 رالؿذ متتؾذتخطتتؼذتيلرا  ت ذ لذ كتتذ ا  ذكر هيـذلس يه ذ اس اياذيلة  ي .ذ

 

 كممة رئيسة المجنة األفريقية،
 السيدة القاضية سانجي مماسينونو موناجينج 

 

رر  يػػا،ذر ػػهلءذتئيسػػاذتيلحاػػاذتخ تي يػػاذ  خةػػ ياذيػػفذالسػػه ذك  سػػـذ.ذ ػػلذكللرهػػ ذتال 08
ايةػػ  ذتيلحاػػاذكتيعػػ لليفذ يهػػ ،ذكايت ػػءذيػػفذتلرا اهػػ ذرحػػ هذ ر لػػاذتئػػيلذحلهكتيػػاذ

يلػػ ذهيكرػػهذتيلحاػػاذ ػػلذذGCFRايحيتيػػ ذتالر  هيػػاذتيسػػيهذاكلػػ تكذلكسػػ ذيػػ تذآهكتذ
كيفذكركحهءذ  يمػكتذ يػ ذا كح ذ لذحلهكتياذايحيتي ذتالر  هياذ.ذكدهذت  ءذ  يلم تذ

ذ ككلاذكمعبذايحيتي ذيل ذتسرة  اذتيهكت .
.ذام تءذتيتئيساذ ي ذااهذلالذتيهكت ذتيس   اذتسرحهءذرطكتتءذكليػت ذ ػلذلحػ ؿذ  ػكؽذ09

تإلاس ف؛ذكلكتءذ لذالتذتيةهه،ذافذتيلحاػاذتخ تي يػاذاظلػءذتيعهيػهذلػفذتيلمػ كتتءذ
تسػ  ذرعػ كفذاكلػؽذلػعذلررلػؼذكتالحرل ي ءذ ههؼذر سيفذاسػ ييبذكطػتؽذيللهػ ذكت ذ

متك ئه .ذكاكهءذااهذيل ذتيتغـذلفذر  يؽذدهتذلػفذتير ػهـذ الذافذتي سػ بذتيررػ للذ
ذتيع ـذ لذلح ؿذ  كؽذتإلاس فذيظؿذهكفذتيلسركلذتيلتةل.

.ذكايت ػػءذيػػفذاسػػله ذ زت ذتيازتيػػ ءذتيلمػػرعلاذ ػػلذ عػػضذتي لػػهتفذتخ تي يػػاذكلػػ ذرسػػ  هذ80
ي ػػ اكفذتإلاسػػ ال؛ذك ػػلذاػػلتذتيرةػػكص،ذاكةػػ ءذلػػفذتاره كػػ ءذي  ػػكؽذتإلاسػػ فذكت

افذتيلحاػػػاذتخ تي يػػػاذرمػػػعتذ  لػػػػؽذ ػػػ يغذ زت ذرةػػػ يهذتيعاػػػػؼذ ػػػلذحلهكتيػػػاذتيككاغػػػػكذ
تيهيل تتطياذكتالاره ك ءذتيرطيت ذي  كؽذتإلاس فذتيرلذراحـذياه ،ذالذسػيل ذ ػلذ هدلػيـذ

ذمل ؿذكيلك.
امػ80   ذآييػ ءذدكيػاذي ل يػاذ.ذكمٌههءذيل ذةتكت ذغتلذل   اذت رػتتـذ  ػكؽذتإلاسػ فذكت 
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  كؽذتإلاسػ فذ ػلذا تي يػ .ذكامػ تءذايةػ نذ يػ ذافذتي  ػكؽذتالدرةػ هياذكتالحرل ييػاذ
كتيل   يػػاذالذرػػزتؿذ ػػلذغيػػتذلراػػ كؿذغ ي يػػاذتخ ػػتي ييفذتيػػليفذالذيزتيػػكفذل ػػتكليفذلػػفذ
تي ةكؿذيل ذتيلي هذكتيغػلت ذكتيلسػكفذتيلالئػـ،ذكهيػءذتيػهكؿذتخطػتتؼذ يػ ذةػل فذ

ي  ػػكؽ.ذكلكػػتءذااهػػ ذدل ػػاذيكػػكفذكةػػعذتيلػػتا ذالذيػػزتؿذيمػػكؿذلةػػهتذلل تسػػاذاػػلهذت
ذتامغ ؿذرطيت،ذر ةاذ لذتيةكل ؿ.

.ذكايت ءذيفذاسله ذاية نذ ي ؿذاكة عذ  كؽذتإلاس فذ ػلذ عػضذتي لػهتفذتخ تي يػا،ذ88
لمػػيت ذ كحػػهذرػػ صذ يػػ ذحلهكتيػػاذتيككاغػػكذتيهيل تتطيػػا.ذكايت ػػءذكػػليؾذيػػفذاسػػله ذ

لذتيػػػلمذتت ػػػءذةػػػ يرهذييمػػػاذ  ػػػتتايـذهكاكيػػػك،ذتيلرػػػ  ذ زت ذ ػػػ هثذتالغريػػػ ؿذتيك مػػػ
سااذكتيرػلذاهتارهػ ذل كلػاذرط ػؽذتيمػتيعاذتإلسػاللياذذ03تيةغيت ذتي  يغاذلفذتيعلتذ
  لذتيةكل ؿذ رهلاذتيزا .

.ذلٌكػػػتءذتيتئيسػػػاذ ػػػأفذتيػػػليفذدػػػ لكتذ ةػػػي غاذتيليلػػػ ؽذتخ تي ػػػلذكػػػ اكتذدػػػهذترل ػػػكتذيلػػػ ذ83
س فذيللسؤكيياذتيحل ييا.ذكلػ ذامػ تءذ يػ ذرعزيزذك ل ياذ  كؽذتإلاكحكبذ رة عذ

ااػػهذ لتذك اػػػءذتيلسػػػؤكييا،ذ ػػلذلحػػػ ؿذ ل يػػػاذ  ػػػكؽذتإلاسػػ ف،ذر ػػػعذ ػػػلذتيل ػػػ ـذتخكؿذ
يل ذتي ككل ء،ذ هفذااػ ؾذ ػ يليفذآرػتيفذيرعػيفذيلػيهـذتالةػطالعذ  يػهكتذتيلاػكطذ
 هػػـ؛ذك اػػ  نذيليػػه،ذا مػػهءذحليػػعذتيلػػ يليفذتيرػػه تذ مػػأفذا ةػػؿذطتي ػػاذلػػفذتيللكػػفذ

ذطره ذلكتةلاذتيه  عذيفذ  كؽذتإلاس فذكتيكتتلاذتإلاس اياذ لذا تي ي . كتس
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 خطاب االفتتاح لمرئيس أومارو شييو يار آدوا رئيس
 وزير الطاقة  ألقاه نيابة عنوجميورية نيجيريا االتحادية ) 

 والموارد البترولية السيد آجوموجوبيا(
ذ
تيط دػػاذكتيلػػكتتهذتي رتكييػػاذرطػػ بذذ.ذاي ػػ ذلعػػ يلذتيسػػيهذاكهيػػفذآحكلكحك يػػ ذسػػ فذكزيػػت82

تال ررػػ حذاي  ػػاذيػػفذتئػػيلذحلهكتيػػاذايحيتيػػ ذتالر  هيػػاذ ر لػػاذتيػػتئيلذاكلػػ تكذلكسػػ ذ
مػػيهكذيػػ تذآهكت،ذكايلػػفذتسػػلي نذت ررػػ حذايلػػ ؿذتيػػهكت ذتيع هيػػاذتيتت عػػاذكتخت عػػيفذيلحاػػاذ

ذتخ تي يا.
تي يػػاذكتيلمػػ تكيفذ.ذت ػػبذلعػػ يلذتيسػػيهذاكهيػػفذآحكلكحك يػػ ذسػػ فذ أيةػػ  ذتيلحاػػاذتخ 85

 لذحلهكتياذايحيتي ذتالر  هيا.ذكل ذمكتذاية  ذتيلحاػاذيلػ ذترريػ تاـذي ػهذتيػهكت ذ
ذتي  يياذ لذايحيتي .

.ذكتسػػرتيلذتالار ػػ هذ يػػ ذافذايحيتيػػ ذر رػػتفذ ر ليػػهذدػػهيـذكلللػػتذ ػػلذلحػػ ؿذتيرعػػ كفذلػػعذ86
 يػػ ذذتيلحاػػاذتخ تي يػػاذكااهػػ ذك اػػءذلػػفذاكيػػ ذتيػػهكؿذتيرػػلذكدعػػءذكةػػ هدءذكتاةػػلء

تيليلػػػ ؽذتخ تي ػػػل،ذلؤكػػػهتنذلػػػفذحهيػػػهذتيرػػػزتـذكرةػػػليـذايحيتيػػػ ذيلػػػ ذت رػػػتتـذتيرزتل رهػػػ ذ
 مػػػػأفذلتتيػػػػ  ذ  ػػػػكؽذتإلاسػػػػ فذكتي تيػػػػ ءذتخس سيا.كاكةػػػػ ذلعػػػػ يلذتيسػػػػيهذاكهيػػػػفذ

 الػػ ذيتسػػلذاسسػػ نذتتسػػراذيلرع يػػتذيػػفذذ0999آحكلكحك يػػ ذافذهسػػركتذايحتيػػ ذيعػػ ـذ
يايحيتيػػػاذلعػػػتكؼذياهػػػ ذ تةػػػه ذيلػػػ ذ  ػػػكؽذتإلاسػػػ فذكلػػػ ذافذتيسػػػلطاذتي ةػػػ ئياذت

 ل ياذ  كؽذتإلاس فذ ػلذتيػ اله.ذكاكػهذذااػهذلاػلذافذرػكي ذتيػتئيلذتي ػ يلذتي كػـذ ػلذ
،ذرعكػػػؼذ هتترػػػهذيلػػػ ذتيعلػػػؿذ مػػػأفذلسػػػ ئؿ،ذللػػػؿذهكيػػػاذتي ػػػ اكفذ8007تيػػػ الهذيػػػ ـذ

ذكت رتتـذتيمتييا،ذالذغا ذياه ذي ل ياذ  كؽذتإلاس ف.
فذتي ػػػػ ت ذتخ تي يػػػػاذركتحػػػػهذ  سػػػػرلتتتذتيعهيػػػػهذلػػػػفذ.ذاهتؾذلعػػػػ يلذتيسػػػػيهذآحكلكحك يػػػػ ذا87

كا ػػػػػػػصذ لك اػػػػػػ ءذكةػػػػػػكؿذتيحليػػػػػػعذ يػػػػػػػ ذ تيلمػػػػػػكالءذتيلرةػػػػػػلاذ   ػػػػػػكؽذتإلاسػػػػػػ ف
تال ري ح ءذتخس سياذتيالزلاذيلعيشذ كتتلػا.ذكايلػفذافذا تي يػ ذالذيلكاهػ ذتالسػرلتتتذ
 ػػػػلذ لػػػػ ت ذمػػػػل اذ  يػػػػاذتيعػػػػػ يـذكتيرلػػػػ لذلسػػػػ يهره،ذكافذتالسػػػػر الؿذتيػػػػلترلذكر  يػػػػػؽذ
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اػهتؼذتإلال ئيػػاذيةيليػاذالذ ػػهذكافذيمػػكالفذاكيكيػ ءذ  ياسػػ اذيلػهكؿذتخ تي يػػا.ذكلػػ ذتخ
امػػ تذ يػػ ذااػػهذلػػفذتخاليػػاذ لكػػ فذافذيػػهتؾذتيحليػػعذ  ي ػػاذافذتيلحرلػػعذكحػػهذيكػػلذ
يك تذيلسك فذتيكس ئؿذتيرػلذرلكػاهـذلػفذرغييػتذاكةػ يهـذتيل هيػا.ذكاتهؼذمػ ت  نذااػهذ

يفذ لتذتغ اػػ ذلػػاهـذتيلمػػ تكاذ ػػلذتيلعتكػػاذلػػفذيحػػبذ  يةػػتكت ذت رػػتتـذ  ػػكؽذتخ ػػتي ي
ذاحؿذتياهةاذتالدرة هياذكتالحرل يياذخ تي ي .ذ

.ذلػػعذتإلمػػ ت ذ يػػ ذااليػػاذرلػػكيضذتيلحاػػاذتخ تي يػػاذ يلػػ ذيرعلػػؽذ رعزيػػزذك ل يػػاذ  ػػكؽذ88
تإلاس فذ لذا تي ي ،ذكحهذاهت نذ ي ذتي ككل ءذتخ تي يػاذيطلػبذلػاهـذ يػهذتيرعػ كفذلػعذ

ل ػ ءذتيلحااذتخ تي  ياذلفذاحؿذكةعذاه يػاذيل   ػاذتإل ػالءذلػفذتيع ػ بذ ػلذا تي يػ ذكت 
ااهذيـذيعهذلفذتيللكفذ  ياس اذخ تي ي ذكمعك ه ذتيسل حذ أفذي ػهـذامذلػفذكػ فذيلػ ذ
تارهػػػ ؾذ  ػػػكؽذتإلاسػػػ فذ ػػػلذتي ػػػ ت .ذكهيػػػ ذتيلحاػػػاذتخ تي يػػػاذ يػػػ ذركػػػتيلذتيلزيػػػهذلػػػفذ

حيعذتارهػػ اذتيلكتدػػؼذكتيسػػلككي ءذحهكهاػػ ذي تاػػ لجذتيركييػػاذ   ػػكؽذتإلاسػػ فذ غيػػاذرمػػ
ذتيالزلاذال رتتـذتي  كؽذتإلاس اياذيحليعذاية  ذتيلحرلع.ذ

ذ

 الجمسات العامة
ذ06 يػػػ ذذ00(ذايػػػ ـ:ذلػػػفذ6.ذتحرلعػػػءذتيلحاػػػاذ ػػػلذحلسػػػ ءذي لػػػاذيلػػػ ذلػػػهلذسػػػراذ)89

ذ.ذكدهذهتتءذتيلا دم ءذ كؿذتيا  طذتير ييا:8008اك ل تذ
 

 أوضاع حقوؽ اإلنساف في أفريقيا
ـذراػػ كؿذاكةػػ عذ  ػػكؽذتإلاسػػ فذ ػػلذا تي يػػ ذ ػػلذلػػهترالءذللللػػلذهكؿذتيكػػ ليتكف،ذ.ذرػػ30

حلهكتيػػػاذا تي يػػػ ذتيكسػػػط ،ذرمػػػ ه،ذكػػػكءذهيلػػػكتت،ذلةػػػت،ذ ليك يػػػ ،ذحلهكتيػػػاذغيايػػػ ،ذ
لػػػػ يل،ذلكزل يػػػػؽ،ذتكتاػػػػهت،ذتيحلهكتيػػػػاذتيهيل تتطيػػػػاذتيعت يػػػػاذتيةػػػػ تتكيا،ذتيسػػػػاغ ؿ،ذ

تسرعتةػػكتذاكةػػ عذ  ػػكؽذتإلاسػػ فذذحاػػكبذا تي يػػ ،ذتيسػػكهتف،ذرػػكالذكزيل ػػ  كم؛ذ  ػػه
 ػػػلذ الهاػػػـذكهيػػػكتذتيلحاػػػاذتخ تي يػػػاذكتخطػػػتتؼذتيلعايػػػاذتخرػػػتلذ يػػػ ذتيرغلػػػبذيلػػػ ذ

ذ عضذتير هي ءذتيرلذرعرتضذتيرلرعذ   كؽذتإلاس ف.ذ
 يػػػػ ذافذااػػػػ ؾذا ػػػػهتثذمػػػػغبذ سػػػػ بذتيغػػػػلت ذجميوريػػػػة الكػػػػاميروف .ذامػػػػ تذلللػػػػؿذ30
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يؼذتيلعيمػػا.ذكا ػػ هذ ػػأفذتي ككلػػاذكتةػػطتت  ءذلهايػػاذدػػهذرلحػػتءذاريحػػاذتترلػػ عذركػػ ي
تررػػػلءذيػػػه ذ حػػػتت تءذير سػػػيفذتيلسػػػركلذتيلعيمػػػلذيلكتطايهػػػ  ذيعػػػؿذاالهػػػ ذرعػػػهيؿذ
تخحػػػػػكت،ذتسػػػػػر هتؿذ  يلتةػػػػػهذتيػػػػػكطالذيالارر  ػػػػػ ءذحهػػػػػ زذحهيػػػػػهذ ةػػػػػالنذيػػػػػفذلػػػػػا ذ

ذرتتريصذخت عاذاي كؿذحهيه ذيكس ئؿذتإليالـ.
يػػاذيللػػ نذ أاػػهذ سػػ بذاكةػػ عذتيلحاػػاذتخ تي جميوريػػة أفريقيػػا الوسػػطي .ذا ػػ طذلللػػؿذ38

  ػػكؽذتإلاسػػ فذ ػػلذتيػػ اله،ذكدعػػءذ ككلػػاذحلهكتيػػاذا تي يػػ ذتيكسػػط ذيػػه ذترل دػػ ءذ
.ذ8008سػػالـذلػػعذحل يػػ ءذتيلرلػػتهيفذكلػػ ذرػػـذ ةػػهتتذدػػ اكفذيلػػكذ ػػلذاغسػػطلذ

يػػػالك ذيلػػػ ذليػػػؾ،ذ ػػػهفذتي ككلػػػاذ  يرمػػػ كتذلػػػعذاطػػػتتؼذارػػػتلذلعايػػػاذرعكػػػؼذيلػػػ ذ
 يػػ ذتيررليػػؼذلػػفذكطػػأ ذتير ػػهي ءذتيرػػلذتير ةػػيتذيع ػػهذ ػػكتتذكطاػػلذمػػ لؿذيهػػهؼذ

ذركتحهه ذ  يي نذ  كؽذتإلاس ف.
تإلحػتت تءذتيرػلذتررػلره ذتي ككلػاذلػفذاحػؿذرعزيػزذذجميورية تشػاد.ذتسرعتضذلللػؿذ33

ك ل يػػاذ  ػػكؽذتإلاسػػ ف.ذكايػػتبذيػػفذدل ػػهذ زت ذتالرػػرالؿذتخلاػػلذتيػػلمذرسػػ  ءذ يػػهذ
كلػػاذرعراػػلذ ػػ يالحئيفذ ػػلذ تكػػ ءذتيرلػػتهذتيلسػػل اذ ػػلذمػػتؽذتيػػ الهذلاكاػػ نذافذتي ك

ذمتؽذكحاكبذرم ه.
تإلحػػتت تءذتيرػػلذتررػػلره ذتي ككلػػاذيلك   ػػاذذممثػػؿ جميوريػػة كػػوت ديفػػوار .ذيػػتض32

تيرلييػػػزذكتيلسػػػ هذ ػػػلذكػػػكءذهيلػػػكتت،ذ لػػػ ذ ػػػلذليػػػؾذرلػػػؾذتيرػػػلذتررػػػلءذيةػػػل فذذذ ػػػلذ
ذتيلسر  ؿذتارر   ءذتئ سياذ ت ذكهيل تتطيا.ذذ

ذ  يذممثؿ مصر.ذايلفذ35 يػ نذ رعزيػزذكهيػـذآيي رهػ ذتيكطايػاذتيلعايػاذ   ػكؽذافذ الههذر ـك
تإلاسػػ ف.ذكلػػ ذتسػػرتي ذتار ػػ هذتيلحاػػاذتخ تي يػػاذي  ػػكؽذتإلاسػػ فذكتيمػػعكبذ يػػ ذ عػػضذ
اكحػػػػػهذتي ةػػػػػكتذ ػػػػػلذ حتت ترهػػػػػ ذتير ةػػػػػاذ  ي الغػػػػػ ء،ذللػػػػػؿذسػػػػػك ذلسػػػػػركلذتيرتحلػػػػػاذ

 ءذتير تيتيػػػاذكتيلكتيػػػا،ذكتيرػػػأريتذ ػػػلذرسػػػليـذتيكلػػػ ئؽذكيػػػهـذتيرػػػتت طذ ػػػلذي ػػػهذتيحلسػػػ
ذتير ةاذيلحاا،ذكايتبذيفذاللهذ لذرال لذكلع يحاذالهذتيسل ي ء.

 يػػػ ذافذتي ككلػػػاذتإلليك يػػػاذكتيلحاػػػاذتخ تي يػػػاذتسػػػرهلر ذكالػػػػلر ذذممثػػػؿ إثيوبيػػػا.ذامػػػ تذ36
لمػػػتكي نذلػػػفذمػػػأاهذرلكػػػيفذتي ككلػػػاذلػػػفذ يػػػهتهذكر ػػػهيـذر  تيتاػػػ ذتيلعطلػػػاذكلػػػ ذاكػػػهذ
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ذ تي ياذي  كؽذتإلاس فذكتيمعكب.لحههتنذتيرزتـذ ليك ي ذ  يرع كفذلعذتيلحااذتخ
يتةػػ نذكةػػلي نذيلهي كػػؿذتيرػػلذاامػػأره ذذممثمػػة جميوريػػة غينيػػا.ذكلػػفذح ا هػػ ،ذدػػهلءذ37

ذغياي ذ غياذرعزيزذ  كؽذتإلاس ف،ذكالذسيل ذ هتت ذ  كؽذتإلاس فذهترؿذكزتت ذتيعهؿ.
كيػػاذيحاػاذكزتتيػػاذيةػي غاذر ػ تيتذتيهافذتي ككلػاذتيل ييػػاذاامػأءذذممثػؿ مػػالي.ذاكةػ ذ38

 يػػ ذاحهػػز ذلر  عػػاذلع اػػهتءذتخلػػـذتيلر ػػه ذكتيلع اػػهتءذتخ تي يػػا،ذكلػػ ذمػػكلءذيحاػػاذ
ررػػرصذ  ير ةػػيتذيلػػؤرلتذكطاػػلذ ػػكؿذتيلسػػ ه.ذكايلػػفذايةػػ نذافذتي ككلػػاذتررػػلءذ

اظلػػػءذهكتتءذرهتي يػػػاذتالرحػػػ تذ ػػػلذتخطلػػػ ؿ،ذكذكذ حػػػتت تءذيلك   ػػػاذررػػػ فذتيلريػػػ ءذ
   كؽذتإلاس ف.لسؤكييفذيفذرط يؽذتي كتايفذكتي ة  ذيل ذيل

تيعهيػهذلػفذتإلحػتت تءذتيرػلذتررػلره ذ ككلػاذلكزل يػؽذ ػلذممثؿ موزمبيؽ  تسرعتض. 39
لحػػ ؿذ  ػػكؽذتإلاسػػ ف،ذكيلػػ ذتخرػػصذلػػفذرػػالؿذ ةػػهتتذدػػكتايفذحهيػػه .ذكليػػؾذلػػعذ
تإلمػػ ت ذايةػػ نذ يػػ ذافذلكزل يػػؽذدػػهلءذر تيػػتيفذهكتيػػيفذ يػػ ذلاظكلػػاذتخلػػـذتيلر ػػه ذ

،ذكاةػػػػػ ؼذافذر تيػػػػػتذتيهكيػػػػػاذ يػػػػػ ذتيلحاػػػػػاذ8008ذكر تيػػػػػتتنذل يلػػػػػ نذيػػػػػ ـذ8007يػػػػػ ـذ
تخ تي ياذح تلذةي غره.ذكتسرعتضذايةػ نذتإلحػتت تءذتيرػلذتررػلءذلػفذاحػؿذرعزيػزذ
  ػػكؽذتإلاسػػ فذتالحرل ييػػاذكتالدرةػػ هياذكتيل   يػػاذككػػليؾذ  ياسػػ اذإللك ايػػاذتيكةػػكؿذ

ذ ي ذتيعهتيا.
تي ػػ اكف،ذكلك   ػػػاذافذ ػػالههذلةػػػللاذيلػػ ذهيػػـذكرعزيػػػزذهكيػػاذممثػػؿ روانػػػدا .ذايلػػفذ20

ظػػ ات ذتإل ػػالءذلػػفذتيع ػػ بذكرعزيػػزذ  ػػكؽذتإلاسػػ ف.ذكلكػػتذافذتكتاػػهتذاظلػػءذلػػؤرتتنذ
ذتارر   ءذرمتيعياذرـذيل ذ لتا ذتارر بذسيه ذتئيساذيلحلعياذتيكطايا.ذ

 ي ذتيحهػكهذتيرػلذ ػليءذلػفذممثؿ الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية .ذام تذ20
سػػػؤكيياذ ػػػ ي الهذكةػػػل فذلمػػػ تكره ذتيسي سػػػيا.ذكلػػػ ذ ػػػثذاحػػػؿذ مػػػتتؾذتيلػػػتا ذ ػػػلذتيل

تي ككلػػاذتيلغت يػػاذيلػػ ذلػػا ذح هػػاذتي كييسػػ تيكذتيلتةػػاذيراظػػيـذتسػػرلر  ذيكػػلذيػػرلكفذ
مػػعبذتيحلهكتيػػاذتيعت يػػاذتيةػػ تتكياذتيهيل تتطيػػاذلػػفذلل تسػػاذ  ػػهذ ػػلذ تيػػاذر تيػػتذ

عكبذ يػ ذ يلػ هذلةيته.ذك لذرر ـذلهترلرهذهي ذتيلحااذتخ تي ياذي  كؽذتإلاس فذكتيم
ذلهلاذ ي ذتيحلهكتياذتيعت ياذتية تتكياذتيهيل تتطيا.
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افذااػػ ؾذ عػػضذتيرطػػكتتءذتسػػرحهءذ ػػلذتيسػػاغ ؿذ ػػلذلحػػ ؿذذممثػػؿ السػػن اؿ.ذاكةػػ ذ28
  كؽذتإلاس ف؛ذك لذاػلتذتيةػههذيػتضذكللػ ؿذكتمػاذتيعلػؿذتيرػلذةػلءذتخطػتتؼذ

ر ػػػهيله ذ يػػػ ذلررلػػػؼذذتيلعايػػػاذ غيػػػاذتسػػػركل ؿذتير ػػػ تيتذتخكييػػػاذكتيهكتيػػػاذتيرػػػلذيرعػػػيف
تيهيئػػػػ ءذتيلررةػػػػاذ   ػػػػكؽذتإلاسػػػػ فذكتيرػػػػلذاامػػػػئءذ لكحػػػػبذلع اػػػػهتء.ذكلػػػػ ذاػػػػكهذ
  إلحتت تءذتيرلذتررلره ذتي ككلاذلػفذاحػؿذر  يػؽذ عػضذااػكتعذ  ػكؽذتإلاسػ فذ ػلذ

ذتيساغ ؿ.
افذهسػػركتذ ػػالههذيرةػػلفذ طػػ تتنذيرعزيػػزذك ل يػػاذ  ػػكؽذذممثػػؿ جنػػوب أفريقيػػا.ذايلػػفذ23

 نذ ي ذتير هي ءذتيرلذرلتضذالسه ذ لذاػلتذتيلحػ ؿذللػؿذتيلحػك ذتإلاس ف،ذكام تذاية
 ػػػيفذتخغايػػػ  ذكتيل ػػػتت ذكتيهحلػػػ ءذتيرػػػلذيرعػػػتضذيهػػػ ذتخح اػػػبذاريحػػػاذازيػػػاذكتتايػػػاذ

ذتخح اب.ذ
افذااػػػ ؾذ حػػػتت تءذدػػػهذتررػػػلءذيةػػػل فذ  ػػػكؽذذممثػػػؿ جميوريػػػة السػػػوداف.ذايلػػػفذ22

كهسركتذحاػكبذتيسػكهتفذتإلاس فذتخس سياذتيلاةكصذيليه ذ لذتيهسركتذتيسكهتالذ
ذكرمتيع ءذارتل.

تيلحااذيل ذيلله ذكايتبذيفذتغ اذ الههذ لذتسرة  اذلؤسسػ ءذممثؿ تونس .ذااأذ25
ذ  كؽذتإلاس فذتيتتغ اذ لذتي ةكتذ ي ذركالذير ييـذاكة عذ  كؽذتإلاس ف.

.ذكلػػػػ ذتسػػػػرلعءذتيلحاػػػػاذ يػػػػ ذكللػػػػ ءذيللللػػػػلذتيلاظلػػػػ ءذتي ككليػػػػا،ذالذسػػػػيل ذتيلحاػػػػاذ26
اذير ػػتت ذ  ػػكؽذتإلاسػػ فذكت  اػػاذتيطلػػؿ،ذتيللكةػػياذتيسػػ لياذي  ػػكؽذتإلاسػػ فذتخ تي يػػ

تير  عػػػػػاذيةلػػػػػـذتيلر ػػػػػه ،ذتيلاظلػػػػػاذتيهكييػػػػػاذيللتتاكلكايػػػػػاذكتيلحاػػػػػاذتخلتيكيػػػػػاذي  ػػػػػكؽذ
تإلاسػػػ ف.ذكدػػػهذراػػػ كؿذاػػػؤال ذتيللللػػػكفذ ػػػلذلػػػهترالرهـذاط دػػػ نذيتيةػػػ نذلػػػفذتيلسػػػ ئؿذ

ذ رهـذلعذتيلحااذتخ تي يا.ذكتدرت كتذ حتت تءذرسرههؼذر سيفذيالد ءذلاظل
.ذ ػػلذكللرهػػ ،ذايت ػػػءذايةػػ نذتيسػػيه ذسػػػيا  كذاػػهي مذهي كه ريػػهذتئيسػػػاذتيلحاػػاذتخ تي يػػػاذ27

ير ػػػتت ذ  ػػػكؽذتإلاسػػػ فذكت  اػػػاذتيطلػػػؿذيػػػفذاسػػػله ذ زت ذتيرتتحػػػعذ ػػػلذت رػػػتتـذ  ػػػكؽذ
تإلاس فذ لذاا   ذتي  ت .ذكلٌكتءذتي ةكتذ أاهذ لذالا  ذتي لاذتيل اياذيمت ذيتؤس  ذ
تيػػػػهكؿذكتي ككلػػػػ ء،ذتيرلػػػػهذتيلحلػػػػلذتيراليػػػػلمذل ػػػػتتتنذيطلػػػػبذلػػػػفذتيلحاػػػػاذتخ تي يػػػػاذ
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ذ ػػلذ طػػ تذ كتيلحاػػاذتخ تي يػػاذيلر ػػتت ذ ػػلذ  ػػكؽذتإلاسػػ فذكت  اػػاذتيطلػػؿذتيعلػػؿذلعػػ ى ن
رع كفذكليؽ.ذكاكهءذافذتيكدءذدػهذازؼذيكػلذرركػ رؼذتيلاظلرػ ف،ذر ةػاذلػفذرػالؿذ

ذ  هؿذتيرح تب.ذذي هذتحرل ي ءذهكتيا،ذكراليلذله ـذلمرتكاذكر
.ذ ػػػػلذلػػػػهترلره ،ذا  طػػػػءذتيسػػػػيه ذسػػػػ لياذسػػػػليل فذللللػػػػاذلكرػػػػبذتيللكةػػػػياذتيسػػػػ لياذ28

ي  كؽذتإلاس فذتير  عػاذيةلػـذتيلر ػه ذتالحرلػ عذيللػ نذ أاػهذ عػهذكت ػهذكيمػتيفذي لػ نذ
رظػػػؿذاكةػػػ عذ  ػػػكؽذتإلاسػػػ فذي ػػػتذتي ػػػ ت ذياػػػهذلسػػػركلذرطيػػػتذلػػػفذتيرػػػهالذ ةػػػلاذ

يفذتيلسػػػػ هذكتإل ػػػػالءذلػػػػفذتيع ػػػػ بذرلسػػػػهذتيحهػػػػكهذي لػػػػا.ذكامػػػػ تءذ يػػػػ ذافذتيةػػػػلاذ ػػػػ
ذتيل لكياذ لذاا   ذكليت ذلفذتيع يللذلفذاحؿذتي هذلفذتيل تذكرعزيزذهيـذتيسالـ.

.ذايػػتبذتيسػػيهذريحػػتمذآالسػػ الذلللػػؿذتيلاظلػػاذتيهكييػػاذيللتتاكلكايػػاذيػػفذتلرا اػػهذ يػػ ذ29
ذ ػػػهذلػػػفذاحػػػؿذرعزيػػػزذ  ػػػكؽذتإلاسػػػ فذ ػػػلذا تي يػػػ  ،ذكايةػػػ نذتيلحاػػػاذيلعلػػػؿذتيػػػلمذر ػػػـك

يلسػػػ اهره ذيعلػػػؿذتاييػػػ ءذتيكطايػػػاذكتإلدليليػػػاذ غيػػػاذ ل يػػػاذ  ػػػكؽذتإلاسػػػ ف.ذ ػػػلذاػػػلتذ
تيةػػػهه،ذاكػػػهذتيرػػػزتـذلاظلرػػػهذ ر ػػػهيـذتيلزيػػػهذلػػػفذتيلسػػػ اه ذيلررلػػػؼذتيل ػػػ هتتءذتيرػػػلذ
تررلره ذتيلحااذ لذ ط تذتيركيياذكت رتتـذ  كؽذتإلاس فذ ػلذتيػهكؿذتخيةػ  ذكايةػ ىذ

 ػػػلذتيك ػػػ  ذ لػػػ ذرعهػػػهءذ ػػػهذلػػػفذتيرزتلػػػ ءذ ػػػلذلحػػػ ؿذلػػػفذاحػػػؿذلسػػػ يه ذاػػػلهذتيػػػهكؿذ
ذ  كؽذتإلاس ف.

.ذامػػ تءذتيسػػيه ذتييزت يػػثذآ ػػلذلتمػػهذللللػػاذتيلحاػػاذتخلتيكيػػاذي  ػػكؽذتإلاسػػ فذ يػػ ذافذ50
اػػلهذتيلحاػػاذرعػػهذ لل  ػػاذتيلحاػػاذتياظيػػت ذيلحاػػاذتخ تي يػػاذي  ػػكؽذتإلاسػػ فذيلػػ ذلسػػركلذ

اػػػػػػػهتؼذكركتحهػػػػػػػ فذالػػػػػػػلذالتيكػػػػػػػ .ذكاكةػػػػػػػ ءذافذتيلؤسسػػػػػػػريفذر رسػػػػػػػل فذالػػػػػػػلذتخ
تيةػػعك  ء.ذكلػػ ذامػػ تءذايةػػ نذ يػػ ذافذتيرعػػ كفذ ػػيفذتيلاظلرػػيفذسػػكؼذيسػػ يهذكػػؿذ
لاهل ذيلػ ذر هيػهذكيليػاذتيرع لػؿذلسػر  النذلػعذتيةػعك  ءذتيرػلذرعرتةػه .ذكترررلػءذ
 ػػػهيله ذ  يراكيػػػهذ ػػػأفذتيلحاػػػاذتخلتيكيػػػاذيلػػػ ذتسػػػرعهتهذير كيػػػاذيالد رهػػػ ذلػػػعذتيلحاػػػاذ

ذتخ تي يا.ذذ
 ػػػكؿذاػػػلتذتي اػػػهذالسػػػهذلللػػػؿذلؤسسػػػاذكطايػػػاذي  ػػػكؽذتإلاسػػػ فذر لػػػؿذلسػػػل ذ.ذر ػػػهثذ51

"تيلحللذتالسرم تمذتيكطالذتيهتئـذتيحزتئػتمذيرعزيػزذك ل يػاذ  ػكؽذتإلاسػ ف"،ذ يػثذ
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ذاكهذ لذكللرهذتيرزتـذتيحزتئتذ رلعيؿذ  كؽذتإلاس فذ لذتي  ت .ذ
لللػػكذسػػ عذكات عػػيفذ.ذكلػػ ذراػػ كؿذايةػػ نذاػػلتذتي اػػهذتيرػػ صذ   ػػكؽذتإلاسػػ فذ ػػلذا تي يػػ ذل52

ذ(ذلاظلاذغيتذ ككلياذ  ةلاذيل ذةلاذلتتدبذيهلذتيلحااذتخ تي يا.47)
ذ

 التعاوف والعالقات مع المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف والمنظمات غير الحكومية
.ذيتةػػػءذتيللكةػػػاذتتفذآال ياػػػلذح اسػػػكذاػػػلتذتي اػػػه،ذ يػػػثذتيرت ػػػءذ ػػػهكتذتيلاظلػػػ ءذ53

خ تي يػػػاذتيػػػلمذيسػػػراهذ يػػػ ذدػػػتتتذتيلحاػػػاذتخ تي يػػػاذغيػػػتذتي ككليػػػاذ ػػػلذيلػػػؿذتيلحاػػػاذت
ذي  كؽذتإلاس فذكتيمعكبذ مأفذلا ذةلاذلتتدبذيللاظل ءذغيتذتي ككليا.

لفذتيالئ اذتيهترليػاذيلحاػاذتيلرػيفذرراػ كالفذتيعالدػ ءذذ76كذ75.ذكام تءذ ي ذتيل هريفذ54
تي ككليػػاذ ػػيفذتيلحاػػاذكتيلاظلػػ ءذغيػػتذتي ككليػػا.ذكررللػػؿذتيرزتلػػ ءذتيلاظلػػ ءذغيػػتذ

رحػػػ هذتيلحاػػػاذتخ تي يػػػاذاس سػػػ نذ ػػػلذتيلمػػػ تكاذ ػػػلذهكتتءذتيلحاػػػا،ذكر ػػػهيـذر تيػػػتذيػػػفذ
اامػػػػطره ذلػػػػت ذكػػػػؿذيػػػػ ليفذ يػػػػ ذتيلحاػػػػاذككػػػػليؾذر ػػػػ تيتذ هيلػػػػاذ ػػػػكؿذاكةػػػػ عذ  ػػػػكؽذ

ذتإلاس فذ لذتي لهتفذتيلرلتكز ذ يه .
زذلتكػػ.ذتهتنذيلػػ ذلال ظػػ ءذتيللكةػػاذح اسػػك،ذاكػػهذتي تك سػػكتذ ػػتتالذ يلحػػكيفذلػػهيتذ55

 ح لعػاذ تيركتيػ ذااػهذيحػبذيلػ ذتيلاظلػ ءذغيػتذتي ككليػاذتالارػتتطذذ  ػكؽذتإلاسػ ف
 مكؿذاك تذكاكسعذ لذيلؿذتيلحاا.ذك لذالتذتيةهه،ذيتضذالللاذخامػطاذدػ ـذ هػ ذ

،ذل  كػ  ذيػهيكلذدةػ ئيالتكزذ  كؽذتإلاس ف،ذالذسيل :ذراظيـذلس   اذسػاكياذ ػكؿذ
تياظػػػ ـذتخ تي ػػػلذي  ػػػكؽذتإلاسػػػ ف،ذكرعلػػػيـذ  ػػػكؽذتإلاسػػػ ف،ذكامػػػتذلحػػػالءذرراػػػ كؿذ

يػػهتهذلحلػػهذيةػػـذلكتليػػؽذكةػػككؾذ ػػكؿذ  ػػكؽذتإلاسػػ فذ ةػػالنذيػػفذر ػػ تيتذ ػػكؿذ كت 
تي ػػ اكفذتخ تي ػػلذتيرػػ صذ   ػػكؽذتإلاسػػ فذرسػػهـذ ػػلذامػػتذتيليلػػ ؽذتخ تي ػػلذكرعزيػػزذ

ذ  كؽذتإلاس فذي تذاا   ذتي  ت .ذ
يتذتيػػهكؿذتخطػػتتؼذيلػػ ذ.ذكدػػهذهيػػ ذتيلحاػػاذ يػػ ذامػػتذلال ظ رهػػ ذتيرر ليػػاذ ػػكؿذر ػػ تذ56

لكدعذتيلحاػاذيلػ ذتإلارتاػءذ رػ ذيرسػا ذيةطػتتؼذتيلعايػاذةػل فذلر  عػاذركةػي ءذ
ذتيلحاا.
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.ذ  لءذتيلحاػاذتخ تي يػاذطل ػ ءذتي ةػكؿذيلػ ذةػلاذلتتدػبذتيل هلػاذلػفذات ػعذيمػت ذ57
 ػػػكؿذذ1999(ذلاظلػػػاذغيػػػتذ ككليػػػا.ذكدػػػهذلا ػػػءذةػػػلاذلتتدػػػبذ لكحػػػبذدػػػتتتذ14)

اذلتتدػػػبذيللاظلػػػ ءذغيػػػتذتي ككليػػػاذتيع للػػػاذ ػػػلذلحػػػ ؿذلعػػػ ييتذلػػػا ذكلل تسػػػاذةػػػل
 يػ ذتيلاظلػ ءذغيػتذذACHPR/Res.33 (XXV) 99  ػكؽذتإلاسػ فذكتيمػعكب،ذ

ذتي ككلياذتير ييا:
ذ،ذكياي ؛Arid Lands.ذلعههذآتيهذالاهزذ1ذذذذذذ
ذ.ذتر  هذاكل اح ،ذااحكال؛2ذذذذذذذ
ذس فذكتيمعكب؛.ذتالئرالؼذلفذاحؿذل كلاذا تي ياذ ع ياذي  كؽذتإلا3ذذذذذذذ

ذ.ذرحلعذاستذتيلل كهيفذ لذتيحزتئت،ذ تاس ؛4ذذذذذذ
ذ.ذل  هت ذرالياذ  كؽذتإلاس ف،ذحاكبذا تي ي ؛5ذذذذذذ
ذ.ذتالر  هذتيهكيلذكتإلاس الذكتخرالدل،ذتيلللكاذتيلر ه ؛6ذذذذذذ
ذ.ذتي تكاذتيك لكييكياذتيهكيياذيلمئكفذتيلكتياذكتيل   يا،ذسكيستت؛7ذذذذذذ
ذ،ذتيسكيه؛Save Children Sweedenلاذتيسكيهياذإلا  لذتخطل ؿذ.ذتيلاظ8ذذذذذذ
ذ،ذتيلللكاذتيلر ه ؛WaterAidذ.ذككرتذ يه9ذذذذذذ
ذ.ذتيلحللذتالسرم تمذتيكطال،ذااحكال؛10ذذذذذذ
،ذAssociacao Construindo Comunidades.ذتر ػػػػ هذ اػػػػ  ذتيلحرلعػػػػ ءذ11ذذذذذذذ

ذااحكال؛
ذكفذتيع ـ،ذايحيتي ؛.ذلتكزذ ال لذتي  كؽذكتي  ا12ذذذذذذذ

ذ.ذدتتءذتيلحااذ تح  ذ  ثذتيطل  ءذتيل هلاذلفذتيلاظل ءذغيتذتي ككلياذتير ييا:58
ذ،ذتيكالي ءذتيلر ه ذتخلتيكيا؛Plan International.ذتيرطاذتيهكيياذ1ذذذذذذذ
ذ.ذتيلؤسساذتيهكيياذي ل ياذتيلهت عيفذيفذ  كؽذتإلاس ف،ذايتياهت؛2ذذذذذذ

تيطل ػػ ءذتيل هلػػاذلػػفذاػػلهذتيلاظلػػ ءذغيػػتذتي ككليػػاذيل ةػػكؿذ.ذكدػػهذرػػـذ تحػػ  ذ  ػػثذ59
يلػػػػ ذةػػػػلاذلتتدػػػػب،ذ غيػػػػاذتيسػػػػل حذيهػػػػ ذ  سػػػػركل ؿذتيلعلكلػػػػ ءذغيػػػػتذتيلةػػػػلااذ ػػػػلذ

ذطل  ره .
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.ذ اػػ  نذيليػػه،ذيكػػكفذيػػههذتيلاظلػػ ءذغيػػتذتي ككليػػاذتي  ةػػلاذيلػػ ذةػػلاذلتتدػػبذيػػهلذ60
ذاذغيتذ ككليا.(ذلاظل392تيلحااذتخ تي ياذدهذ لغذلاللل ئاذكتلا فذكرسعكفذ)

.ذيػػػػـذررلػػػػؽذتيلحاػػػػاذامذطلػػػػبذيل ةػػػػكؿذيلػػػػ ذةػػػػلاذيةػػػػكذلارسػػػػبذلػػػػفذتيلؤسسػػػػ ءذ61
تيكطايػػػػػاذي  ػػػػػكؽذتإلاسػػػػػ فذالاػػػػػ  ذتيػػػػػهكت ذتيتت عػػػػػاذكتخت عػػػػػيف؛ذكلػػػػػفذلػػػػػـذيكػػػػػكفذيػػػػػههذ
تيلؤسس ءذتيكطاياذي  كؽذتإلاس فذتي  ةلاذيل ذةلاذيةكذلارسػبذيػهلذتيلحاػاذ

ذلؤسسا.ذ(21ف )يدة وعشر حواتخ تي ياذ
ذ

 أعضاء المجنة أثناء فترة ما بيف الدورات أنشطة
دػػهلءذتئيسػػاذتيلحاػػاذكا ئ ػػاذتيتئيسػػاذكايةػػ  ذتيلحاػػاذر ػػ تيتذاامػػطرهـذتيرػػلذايػػهكا ذذ.62

ذ ةلرهـذاية  ذ لذتيلحاا،ذاكذل تتيفذر ةيفذاكذاية  ذ لذآيي ءذر ةا.
 الرئيسة –المفوضة سانجي مماسينونو موناجينج 

ذتير ييا:.ذااحزءذتئيساذتيلحااذتخامطاذ63
،ذذ ػػػلذلارػػػهلذاظلرػػػهذلاظلػػػاذرةػػػ لفذ8008يكايػػػكذذ88 يػػػ ذذ80.ذمػػػ تكء،ذلػػػفذ0ذذذذ

رلهيػػػػهتنذي لػػػػاذتالر ػػػػ هذتخ تي ػػػػلذذذFemmes Africa Solidaritéتيلػػػتا ذتخ تي يػػػػاذ
ذتيميخ؛ ذتيلاع ه ذ لذمـت

ذ85كذ82.ذم تكءذ لذتحرل عذيحااذتيللللػيفذتيػهتئليفذيالر ػ هذتخ تي ػلذ ػلذيػكللذ8ذذذ
ذ88 يػػ ذذ87ك ػػلذتحرلػػ عذتيلحلػػلذتيراليػػلمذيالر ػػ هذتخ تي ػػلذلػػفذذ8008يكايػػكذ
،ذ يثذيتةءذر تيػتمذتخامػطاذتيل يػثذكتيعمػتيفذكتيتت ػعذكتيعمػتيفذ8008يكايكذ

ذيلحااذتخ تي يا؛
يكييػػػكذذ0 يػػػ ذذيكايػػػكذ89مػػػ تكءذ ػػػلذدلػػػاذلػػػؤرلتذتؤسػػػ  ذتيػػػهكؿذكتي ككلػػػ ءذلػػػفذ .3ذذذ

ذ؛ذ يا،ذكتيلمذتيرلهذر  تيتذتيلحااذتخ تي8008
،ذم تكءذتئيسػاذتيلحاػاذتخ تي يػاذ ػلذكتمػاذيلػؿذيلرػه تذ ػكؿذ8008يكييكذذ2.ذ لذ2ذذذ

رعلػػػيـذ  ػػػكؽذتإلاسػػػ فذتاع ػػػهءذ ػػػلذلتكػػػزذ  ػػػكؽذتإلاسػػػ فذ ح لعػػػاذ تيركتيػػػ ،ذيلػػػ ذ
ذ؛ل  ك  ذيهيكلذدة ئياا لشذتيلس   اذتخ تي ياذتيساكياذ

ل  كػ  ذيػهيكلذسػ   اذ،ذمػ تكءذتيتئيسػاذ ةػلره ذد ةػياذ ػلذل8008يكييكذذ5.ذ لذ5ذذذ
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ذس يلاذتإلم ت ذكتيرلذاظلره ذح لعاذ تيركتي ؛ذدة ئيا
،ذرتاسػػػػػءذتيػػػػػهكت ذتالسػػػػػرلا ئياذتير لسػػػػػاذذيلحاػػػػػاذ8008يكييػػػػػكذذ89 يػػػػػ ذذ80.ذلػػػػػفذ6ذذذ

تخ تي يػاذتيلاع ػه ذ ػلذ ػ احكؿ،ذح ل يػ ،ذالسػركل ؿذلتتحعػاذتيالئ ػاذتيهترليػاذيلحاػػاذ
ذتخ تي يا؛

،ذم تكءذ لذ ل اذهتتسياذاظلهػ ذلتكػزذرسػكياذ8008اغسطلذذ30 ي ذذ86.ذلفذ7ذذذ
دور تيازتي ءذ لذلهيااذكػ ب،ذحاػكبذا تي يػ .ذك هػلهذتيلا سػ اذاي ػءذلهترلػاذ ػكؿذ

دارة النزاعات؛  المجنة األفريقية في منع، وتسوية وا 
،ذس رل تذم تكءذتئيسػاذتيلحاػاذتخ تي يػاذ ػلذهكت ذرهتي يػاذيللسػؤكييفذ6 ي ذذ5.ذلفذ8   

 ػكؿذلاػعذذذRobbin Islandتيرطػكطذتإلتمػ هياذيػتك يفذايالاػهذذيػفذرط يػؽذدػ اكف
ك ظػػػتذتيرعػػػليبذ ػػػلذلاتك يػػػ ،ذيي يتيػػػ ؛ذكاي ػػػبذاػػػلهذتيػػػهكت ذتيرهتي يػػػاذلهلػػػاذرعزيػػػزذ
لمػػرتكاذ ػػلذيي يتيػػ ذلػػعذتيللػػكضذل ل ػػ ذلػػ ييالذكتيللكةػػاذآرػػككل.ذكترررلػػءذاػػػلهذ

ذ؛8008س رل تذذ08تيلهلاذ لذ
لللػػػءذتيتئيسػػػاذتيلحاػػػاذتخ تي يػػػاذ ػػػلذ ل ػػػاذ،ذ8008سػػػ رل تذذ07كذ06.ذ ػػػلذيػػػكللذ9ذذذ

هتتسياذاظلره ذلؤسسػاذكػكاتتهذاهياػ كتذسػريلر اجذ ػلذايل ايػ .ذكدػهذتسػرهه ءذتي ل ػاذ
تيهتتسياذيتضذاظـذ  كؽذتإلاس فذتخ تي يا،ذكتخلتيكيػاذكتخكتك يػاذيلػ ذتيمػعبذ

   تخيل ال.
يلػػؿذتيلحاػػاذ،ذتاسػءذتحرل يػػ نذ ػػكؿذاسػ ييبذ8008سػػ رل تذذ87كذ86.ذ ػلذيػػكللذ00  

ذتاع هذ لذكتح هكحك،ذ كتكيا ذ  سك؛
،ذمػػػػ تكءذتيتئيسػػػػاذ ػػػػلذتحرلػػػػ عذرمػػػػ كتمذ ػػػػلذ8008اكرػػػػك تذذ3كذ8.ذ ػػػػلذيػػػػكللذ00ذذ

لكتيميكلذ كؿذ  كؽذتخمر صذتيلسايف،ذاظلرهذتيلحاػاذتخ تي يػا.ذكػ فذتيهػهؼذ
لػػفذتالحرلػػ عذتيرلكيػػػتذكتيرػػه تذ ػػػكؿذ  ػػكؽذتخمػػر صذتيلسػػػايفذكتا ػػ ؽذتيلر  ػػػاذ

ذياذ ع ياذي  كدهـ؛ال ـذ ل 
،ذتاسػػػءذتحرل يػػػ نذ ػػػلذا كحػػػ ،ذايحيتيػػػ ،ذراػػػ كؿذ8008اػػػك ل تذذ5كذ2.ذ ػػػلذيػػػكللذ08ذذذ

لسػػأياذ ػػهتئؿذتيرعلػػيـذتيتسػػللذي  ػػكؽذتإلاسػػ فذلػػفذرػػالؿذتسػػررهتـذتيلسػػتحذك ػػ طت ذ
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ذيرعليـذ  كؽذتإلاس ف؛
،ذمػػػػ تكءذ ػػػػلذ ل ػػػػاذهتتسػػػػياذاظلرهػػػػ ذتارتتيػػػػءذ8008اػػػػك ل تذذ9كذ8.ذ ػػػػلذيػػػػكللذ03ذذ

Interightsكلؤسسػػػػػػػػػاذلػػػػػػػػػ ؾذآترػػػػػػػػػكتذذMacArthurػػػػػػػػػلذا كحػػػػػػػػػ ،ذايحيتيػػػػػػػػػ ،ذ ػػػػػػػػػكؿذذ 
ذكتيلحااذتخ تي يا؛ذتيل  كـذتيلحلكي ءذتالدرة هياذتإلدليليا،

.ذكاريػػتتن،ذمػػ تكءذ ػػلذ عػػضذاامػػطاذلارػػهلذتيلاظلػػ ءذغيػػتذتي ككليػػاذتيرػػلذسػػ  ءذ02ذذ
ذتاع  هذتيهكت ذتيع هياذتيتت عاذكتخت عيف.

ذ

 لرئيسةنائبة ا -نجيال ميموالمفوضة آ
ذر تيتذاامطاذ ةلاذللكض

ذ.ذتةطلعءذا ئ اذتيتئيساذ  خامطاذتير ييا:65
،ذمػػ تكءذا ئ ػػاذتئيسػػاذتيلحاػػاذذ ػػلذتحرلػػ عذ ػػلذا اػػءذ) تاسػػ (ذ8008يكايػػكذذ8.ذ ػػلذ0ذذذ

لػػػػعذللللػػػػلذتيلاظلػػػػاذتيهكييػػػػاذيللتتاكلكايػػػػاذلػػػػفذاحػػػػؿذ تسػػػػ  ذرعػػػػ كفذ ػػػػيفذتيلحاػػػػػاذ
ذكتيلاظلاذتيهكيياذيللتتاكلكايا؛

 لذتيلارػهلذتيل يػثذي  ػكؽذذ8008يكايكذذ30 ي ذذ88م تكء،ذ لذتيلرت ذلفذ.ذذكل ذ8ذذ
تإلاسػػ فذ ػػلذا اػػء،ذ تاسػػ ،ذ ةػػلره ذمرةػػياذلتءذ اكػػا،ذكاي ػػءذكللػػاذ ػػلذحلسػػاذ
لتتسػػػـذت ررػػػ حذايلػػػ ؿذتيل ئػػػه ذتيلسػػػرهيت ذ ػػػكؿذتال رلػػػ ؿذ  يػػػلكتلذتيسػػػريفذيةػػػهكتذ

يكييػكذذ3يكايػكذ يػ ذذ30تإليالفذتيع يللذي  كؽذتإلاس ف؛ذكم تكءذ لذتيلرػت ذلػفذ
كر يت ذل اكاذ لذتحرل عذ كؿذتي  كؽذتالدرة هياذكتالحرل ييػاذكتيل   يػاذذ8008

ذرـذي ههذ لذا اء،ذ تاس ؛
اظلرػػهذتإلهتت ذ،ذمػػ تكءذ ػػلذتحرلػػ عذ ػػلذلػػ  كرك،ذلكزل يػػؽ،ذ2008يكييػػكذذ16.ذك ػػلذ3ذذذ

هذلػػفذتي  اكايػػاذ ػػكزتت ذتير تحيػػاذلػػعذايةػػ  ذ ػػلذتيلحلػػلذتيلاػػلذ ػػكزتت ذتيعػػهؿذكيػػه
،ذ ػػكؿذتيلةػػ هداذيلػػ ذتياظػػ ـذتخس سػػلذيتكلػػ ذ مػػأفذل كلػػاذتي ػػ اكاييفذتيلػػهيكيف
ذتيحزت تءذتيهكييا؛

يكييػك،ذمػ تكءذ ػلذتيػهكت ذتالسػرلا ئياذتير لسػاذتيلاع ػه ذذ29 يػ ذذ21.ذ لذتيلرت ذلفذ4ذذذ
 ػػػػلذ ػػػػ احكؿ،ذح ل يػػػػ ،ذ يػػػػثذرتاسػػػػءذحلسػػػػ ءذتيلا دمػػػػ ءذ ػػػػكؿذلتتحعػػػػاذتيالئ ػػػػاذ
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 تي يػػا،ذ ةػػلره ذتئيسػػاذلحلكيػػاذتيعلػػؿذ ػػكؿذتيلسػػ ئؿذتيل ػػهه ذتيهترليػػاذيلحاػػاذتخ
ذتيلرعل اذ علؿذتيلحااذتخ تي يا؛

سػػػ رل ت،ذمػػػ تكءذ ػػػلذتيلارػػػهلذتالحرلػػػ يلذتيعػػػ يللذذ26 يػػػ ذذ24.ذ ػػػلذتيلرػػػت ذلػػػفذ5ذذذ
.ذكدػػػهذاظػػػـذاػػػلتذتيلارػػػهلذCelsiousتخكؿذتيػػػلمذاظلرػػػهذلؤسسػػػاذتكلػػػ ذكلؤسسػػػاذ

يللا دمػػػاذ ػػػكؿذتيلمػػػكالءذتالحرل ييػػػاذذتالحرلػػػ يلذتيعػػػ يللذ غػػػتضذ امػػػ  ذلا ػػػت
،ذكلػػ ذتي  ييػػا.ذكػػ فذلكةػػكعذتيلارػػهم:ذ" هػػـذتحرلػػ يلذلػػفذلاظػػكتذيلػػـذتالحرلػػ ع"

ذك فذلكةكعذلهترلاذتيللكةاذآاحيال:ذ"رعزيزذ  كؽذتإلاس ف"؛
،ذمػ تكءذكرتاسػػءذتالحرلػ عذتيلاع ػهذ ػػلذ2008سػ رل تذ30 يػػ ذذ29 ػلذتيلرػت ذلػفذ.ذ6ذذذ

 كؿذ ام  ذ ط تذيلرم كتذ ػيفذتيلحاػاذتخ تي يػاذكتالر ػ هذكتح هكحك،ذ كتكيا ذ  سك،ذ
ذتخ تي ل؛

،ذم تكءذ لذتحرل عذتاع هذ لذلػ  كرك،ذلكزل يػؽ،ذلػعذتيلػهيتذ2008اكرك تذذ7.ذ لذ7ذذذ
تيػػػكطالذيل ػػػتتلجذتير ةػػػاذ ػػػكؿذتيرعلػػػيـ،ذ غيػػػاذتي ةػػػكؿذيلػػػ ذ  ةػػػ  تءذل ػػػهه ذ

تي ي اػ ءذاػكذر هيػهتنذ مأفذتيحاسيفذ لذلح ؿذتيرعليـ.ذكك فذتيههؼذلػفذحلػعذاػلهذ
تيركةؿذ ي ذ ام  ذد يه ذ ي ا ءذهترػؿذتيلحاػاذتخ تي يػاذر ػيفذ عػهذاػكعذتيحػالذ ػلذ

ذلح ؿذتيرعليـذ لذكؿذ لهذا تي ل؛
،ذتير ػػءذ لسػػؤكيلذاككسػػل ـذلكزل يػػؽذيالرلػػ ؽذيلػػ ذلاهحيػػ ءذ2008اكرػػك تذذ8.ذ ػػلذ8ذذذ

 تكرككػػػػػكؿذرط يػػػػػؽذلمػػػػػتكعذلرك لػػػػػؿذ يلػػػػػ ذيرعلػػػػػؽذ  يلكةػػػػػكي ءذتيرػػػػػلذيرا كيهػػػػػ ذتي
تير صذ   كؽذتيلتا ذ لذا تي ي .ذيرعلؽذتخلتذ لذالتذتيةههذ لمتكعذيههؼذ يػ ذ
 متتؾذحليعذتيلاظل ءذغيتذتي ككلياذتياسػ ئياذتيرػلذيػهيه ذر ػت ذ ػلذلحػ ؿذ  ػكؽذ

ذتيلتا ذكتيع للاذ لذل  كرك؛
،ذتحرلعػػءذلػػعذكزيػػتذتيعػػهؿذيلا دمػػاذتإلةػػال  ءذتير ةػػاذ2008اكرػػك تذذ29.ذ ػػلذ9ذذذ

فذ ػػػػلذلكزل يػػػػؽ.ذكيلرػػػػءذتار ػػػػ هذتيػػػػكزيتذا ػػػػكذآييػػػػاذتيل ػػػػتتذتيرػػػػ صذ ػػػػكؿذ  يسػػػػحكذ
ذتيسحكفذكظتكؼذتالير  ؿذ لذا تي ي ؛

،ذركيػػءذتئ سػػاذ ل ػػاذهتتسػػيا،ذاظلرهػػ ذكليػػاذ2008اػػك ل تذذ4 يػػ ذذ3.ذ ػػلذتيلرػػت ذلػػفذ10ذ
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تي  ػػكؽذ ح لعػػاذلػػ  كركذ ػػكؿذرعزيػػزذدػػهتتءذتي ةػػ  ،ذتيل ػػ ليف،ذتيلػػهييفذتيعػػ ليفذ
ذكتيلعلليف؛ذ

،ذي هءذي   تءذلػعذدةػ  ذتيل كلػاذتإلدليليػاذيلحلكيػاذراليػاذ2008اك ل تذذ3 لذذ.11ذ
ذتيحاكبذتخ تي لذكتئيلذتيل كلاذتخ تي ياذي  كؽذتإلاس فذكتيمعكب؛

،ذمػػػػ تكءذ ػػػػلذلارػػػػهلذتيلاظلػػػػ ءذغيػػػػتذ2008اػػػػك ل تذذ9 يػػػػ ذذ7.ذ ػػػػلذتيلرػػػػت ذلػػػػفذ12ذ
تالدرةػػػػ هياذتي ككليػػػػاذ يػػػػثذرتاسػػػػءذتحرل يػػػػ نذيةطػػػػتتؼذتيلعايػػػػاذ ػػػػكؿذتي  ػػػػكؽذ

ذكتالحرل يياذكتيل   يا؛
،ذمػ تكءذ ػلذتحرلػ عذتمػرتكءذ ػلذراظيلػهذتارتتيػءذ2008اك ل تذذ9كذ8.ذ لذيكللذ13ذ

INTERIGHTS لػػ تؾذتترػػكتذكلؤسسػػاذMacArthur ػػلذ لسػػ اه ذتالر ػػ هذتخكتك ػػلذ 
ا كحػػػ ،ذايحيتيػػػ ،ذ ػػػكؿذلكةػػػكع:ذ"ذتيرل يػػػؿذ ػػػيفذل ػػػ كـذتيلحلكيػػػا،ذ لػػػ ذ ػػػلذليػػػؾذ

يػػاذي  ػػكؽذتإلاسػػ فذكتيمػػعكب".ذالاػػ  ذاػػلتذتالحرلػػ ع،ذركيػػءذتئ سػػاذتيل كلػػاذتخ تي 
حلسػػاذ ػػكؿذتير ػػهي ءذكتيلػػتصذتي  ئلػػاذ  ياسػػ اذيلررلػػؼذاحهػػز ذتالر ػػ هذكتيلرعل ػػاذ

ذ   كؽذتإلاس ف؛
 ػلذا كحػ ،ذايحيتيػ ،ذذCOHRE،ذم تكءذ لذتحرلػ عذاظلرػهذ2008اك ل تذذ14.ذ لذ14ذذ

لكةػػكع:ذ"ذتيلػػتا ،ذ  هػػ ذ ػػلذتيسػػكفذذركيػػءذتيللكةػػاذالاػػ  هذ هتت ذتيلا دمػػ ءذ ػػكؿ
ذك يتكلذا صذتيلا ياذتيلكرس ا/تإليهز؛

ذ

ذر تيتذاامطاذ ةلره ذتئيساذلحلكياذتيعلؿذ كؿذتيلس ئؿذتيل هه 
.ذ ةلره ذتئيساذلحلكيػاذتيعلػؿذ ػكؿذتيلسػ ئؿذتيل ػهه ،ذدػهلءذتيللكةػاذليلػكذر تيػتتنذ65

 ػػ احكؿ،ذح ل يػػ ،ذ ػػكؿذاامػػطاذلحلكيػػاذتيعلػػؿذتيرػػلذي ػػهءذتحرل يهػػ ذتيسػػ هلذ ػػلذ
.ذ ػلذاػلتذتالحرلػ عذ  لػءذلحلكيػاذتيعلػؿذ2008  تتيػتذذ19 ي ذذ17 لذتيلرت ذلفذ

تيلكتهذتخريت ذ لذلمتكعذتيالئ اذتيهترليػاذتيػلمذرلػءذلتتحعرػهذ ػلذ طػ تذتير ةػيتذ
ذ.2008يكييكذذ29 ي ذذ21يلهكت ذتالسرلا ئياذتير لساذتيلاع ه ذلفذ

لحلكيػاذتيعلػؿذاػلهذياػهل ذيػرـذر ػهيـذلمػتكعذ.ذسكؼذيرررـذتيحػز ذتخكؿذلػفذرلػكيضذ66
ذتيالئ اذتيهترلياذ ي ذتيلحااذاليرل ههذ ةلاذاه ئيا.
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اامػػػػػػطاذتةػػػػػػطلعءذ هػػػػػػ ذ ةػػػػػػلره ذتئيسػػػػػػاذلحلكيػػػػػػاذتيعلػػػػػػؿذ ػػػػػػكؿذتي  ػػػػػػكؽذتالدرةػػػػػػ هياذ
ذكتالحرل يياذكتيل   ياذ لذا تي ي 

رل ييػاذتئيساذلحلكياذتيعلؿذ كؿذتي  ػكؽذتالدرةػ هياذكتالحذ.ذلكتءذتيللكةاذليلك،67
ذ6 يػػػػ ذذ5،ذافذلحلكيػػػػاذتيعلػػػػؿذي ػػػػهءذتحرل يهػػػػ ذتيتت ػػػػعذلػػػػفذكتيل   يػػػػاذ ػػػػلذا تي يػػػػ 

 ػػلذا كحػػ ،ذايحيتيػػ .ذكايلاػػءذافذتخاػػهتؼذتيتئيسػػياذيالحرلػػ عذرلللػػءذذ2008اػػك ل تذ
،ذكلا دمػػاذكتيرلػػ هذتيلػػلكت ذ2009ذ–ذ2008 ػػلذلر  عػػاذراليػػلذ تاػػ لجذتيعلػػؿذيللرػػت ذ
كعذتيل ػػ هوذكتيرطػػكطذتإلتمػػ هياذتيػػلمذايهرػػهذتيلل ايليػػاذ ػػكؿذ تاػػ لجذتيعلػػؿ،ذكلمػػتذ

.ذكي ػػػههذلمػػػتكعذتيل ػػػ هوذاػػػلتذتيرزتلػػػ ءذتيػػػهكؿذتخطػػػتتؼذرحػػػ هذ .Interightsتارتتيػػػء
ذتي  كؽذتالدرة هياذكتالحرل يياذكتيل   ياذتيرلذيكلله ذتيليل ؽذتخ تي ل.

ؽذ.ذرا كيءذلحلكياذتيعلػؿذ  ي  ػثذكتيلا دمػاذلمػتكعذتيرطػكطذتإلتمػ هياذ ػكؿذتي  ػكذ68
ذتالدرة هياذكتالحرل يياذكتيل   يا.

.ذلفذتيلزلعذافذرحرلعذلحلكياذتيعلؿذلت ذارتلذد ػؿذلكيػهذتيػهكت ذتي  هلػاذالسػركل ؿذ69
تيلا دماذ ػكؿذلمػتكعذتيرطػكطذتإلتمػ هياذ مػأفذتي  ػكؽذتالدرةػ هياذكتالحرل ييػاذ

يرل ػػػلذكتيل   يػػػا.ذكر ييػػػ نذيػػػليؾ،ذ تلحػػػءذلحلكيػػػاذتيعلػػػؿذتحرل يػػػ نذرمػػػ كتي نذ دليليػػػ نذ
رعلي  ءذكلس ال ءذلللللذتيهكؿذتخطػتتؼ،ذتيلؤسسػ ءذتيكطايػاذي  ػكؽذتإلاسػ ف،ذ

ذتيلاظل ءذغيتذتي ككليا،ذتيح لع ءذكتيلهيكيف.
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 المفوضة كاتريف دوب آتوكي
ذاامطاذتةطلعءذ ه ذ ةلره ذللكةا

ذ.ذذذذذتةطلعءذتيللكةاذآرككلذ  خامطاذتير ييا:70
،ذمػػ تكءذ ػػلذتحرلػػ عذ ػػكؿذتيع كهيػػاذ2008كايػػاذيذ13 يػػ ذذ10.ذ ػػلذتيلرػػت ذلػػفذ1ذذذذذذ

ذكلر  عاذتيلؤرلتذذتيع يللذةهذتيعاةتيا،ذتاع هذ لذ  احكؿ،ذح ل ي ؛
،ذ2008يكييػكذذ1 يػ ذذ21.ذد لءذ لهلاذرعزيزذ لذحلهكتياذ ليك ي ذ ػلذتيلرػت ذلػفذ2ذذذذذ

تير ءذراليه ذ تئيلذتيحلهكتياذكتيعهيهذلفذلسػؤكيلذتي ككلػا،ذكتيلاظلػ ءذغيػتذ
ليػػا،ذكتيللكةػػياذتيسػػ لياذي  ػػكؽذتإلاسػػ فذتير  عػػاذيةلػػـذتيلر ػػه ،ذكتيلحاػػاذتي ككذ

 ػلذالاػ  ذتيلهلػا،ذ. Ombudsmanتإلليك ياذي  كؽذتإلاسػ فذكلكرػبذاكل كهسػل فذ
 Robben Island  اري ػػءذيهػػ ذتيلتةػػاذيعػػتضذتيرطػػكطذتإلتمػػ هياذيػػتك يفذتيلاػػه

ذكرمحيعذتسررهتله ذ لذلاعذتيرعليب؛
،ذمػ تكءذ ػلذتيػهكت ذتالسػرلا ئياذتير لسػاذ2008يكييػكذذ29 يػ ذذ21ذ.ذ لذتيلرت ذلػف3ذذذذ

ذيلحااذ لذ  احكؿ،ذح ل ي ،ذالسركل ؿذتيالئ اذتيهترلياذيلحااذتخ تي يا؛
،ذهييػػػػءذي ةػػػػكتذتيحلعيػػػػاذتيعلكليػػػػاذتيسػػػػاكياذالر ػػػػ هذ2008اغسػػػػطلذذ27.ذ ػػػػلذ4ذذذذ

اػػػػػاذتيل ػػػػػ ليفذتياحيػػػػػتييف،ذ يػػػػػثذيتةػػػػػءذ هػػػػػلهذتيلا سػػػػػ اذكلي ػػػػػاذ ػػػػػكؿذهكتذتيلح
تخ تي ياذي  كؽذتإلاس فذكتيمعكبذ لذل كلاذتيعهؿذتخ تي يػاذكتيل كلػاذتخ تي يػاذ
ذالسػه،ذيتةػءذ ي  كؽذتإلاسػ فذكتيمػعكبذتيلػهلحريف.ذك ػلذكدػءذال ػؽذلػفذتييػـك

الػ ـذحػؽ المسػتيمؾ والمجنػة األفريقيػة لحقػوؽ اإلنسػاف والشػعوب" كلي اذ كؿ:ذ"
 Consumer Advocacy Empowermentلؤسسػػاذتيػػه  عذيػػفذرلكػػيفذتيلسػػرهلؾذ

Foundationذ؛ذذذ
.ذكلػػػ ذد لػػػءذتيللكةػػػاذآرػػػككلذ لهلػػػاذرعزيػػػزذلمػػػرتكاذلػػػعذتئيسػػػاذتيلحاػػػاذتخ تي يػػػاذ5ذذذ

كتيللكضذل ييالذ لذحلهكتياذيي تي .ذالا  ذاػلهذتيلهلػا،ذي ػهءذي ػ  تءذلػعذتئيسػاذ
تيحلهكتيػػػػا،ذكلسػػػػؤكييفذ ػػػػلذتي ككلػػػػاذك ػػػػلذتيلحػػػػ ؿذتي ػػػػ اكال،ذكللللػػػػلذلاظلػػػػ ءذ

ءذتيلهالذكتيلاظل ءذغيتذتي ككلياذكيههذلفذتي ة  .ذكل ذد لػءذ زيػ ت ذتيلحرلع 
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ذيلسحكفذتيلتكزياذ لذلاتك ي ذك عضذادس ـذتيمتطا.
،ذ ةػػتءذلػػؤرلتتنذيلػػه ذلاللػػاذايػػ ـذ ػػكؿذ2008اكرػػك تذذ22 يػػ ذذ20.ذ ػػلذتيلرػػت ذلػػفذ6ذذ

 يػػػاذتيمػػػتتكاذتالسػػػرتتريحياذ ػػػلذكل ػػػ ال،ذاكغاػػػهت،ذراػػػ كؿذتيعالدػػػ ءذ ػػػيفذتيلحاػػػاذتخ تي
ي  كؽذتإلاس فذكتيمعكبذكمتك ئه ذ لذ ط تذتيرع كفذ ػيفذاحهػز ذتالر ػ هذتخ تي ػلذ

ذكتيلحاا.
ذ  ػػػػكؽذتإلاسػػػػ فذ ػػػػلذا تي يػػػػ ،ذد لػػػػءذ ػػػػرالك ذ يػػػػالفذ2008اكرػػػػك تذذ21.ذ ػػػػلذ7ذذذ ،ذيػػػػـك

  إلا  ػػاذيػػفذتئيسػػاذتيلحاػػا.ذكلػػ ذرػػـذراظػػيـذل ئػػه ذلسػػرهيت ذيةطػػتتؼذتيلعايػػاذ ػػكؿذ
؛لكةكعذ:ذ"  كؽذتإلاس ف،ذل  سؤكييرا ذتيحل ييا"،ذت رل النذ هلتذتييـك

اامػطاذتةػطلعءذ ةػلره ذلحلكيػػاذتيعلػؿذ ػكؿذلر  عػاذراليػػلذتيرطػكطذتإلتمػ هياذيػػتك يفذ
 Robben Islandتيلاهذ

ذ.ذاظلءذتيللكةاذآرككلذكتمرلذيلؿ:70
 ػػلذا كحػػ ،ذايحيتيػػ ،ذتاسػػءذكتمػػاذيلػػؿذيلػػ ذذ8008يكييػػكذذ08كذ07.ذ ػػلذيػػكللذ0ذذذ

هػػػػ ذيلسػػػػؤكيلذتيمػػػػتطاذكتيسػػػػحكفذ ػػػػلذغػػػػتبذا تي يػػػػ .ذكدػػػػهذلػػػػهلذيػػػػكليفذرػػػػـذراظيل
تسرهه ءذكتماذتيعلؿذالهذيتضذتياظ ـذتخ تي لذي  كؽذتإلاس ف،ذالذسػيل ذيلػؿذ

 Robbenتيلحاا،ذككليؾذيلؿذيحااذتيلر  عاذ كؿذآيياذتيرطكطذتإلتم هياذيتك يفذ

Island ذكلاهحي ءذراليلا ؛
تئ ساذكتماذيلؿذيل ذلهلذيػكليفذذركيء،ذ8008س رل تذذ6 ي ذذ2.ذ لذتيلرت ذلفذ8ذذ

 ػػػلذذRobben Island رػػػـذراظيلهػػػ ذيللسػػػؤكييفذيػػػفذرط يػػػؽذتيرطػػػكطذتإلتمػػػ هيا
لاتك يػػػػ ،ذيي تيػػػػ .ذكػػػػ فذتيغػػػػتضذلػػػػفذي ػػػػهذكتمػػػػاذتيعلػػػػؿذرػػػػهتيبذتيلمػػػػ تكيفذيلػػػػ ذ
يغػػػػػ  ذكرحػػػػػػتيـذتيرعػػػػػػليبذ تسػػػػػررهتـذتيرطػػػػػػكطذتإلتمػػػػػ هياذ ػػػػػػلذاامػػػػػطرهـذتييكليػػػػػػاذكت 

اذتيلهياػػػا.ذكرلللػػػءذتياريحػػػاذتإليح  يػػػاذيكتمػػػاذكتخمػػػك ؿذتخرػػػتلذيللع للػػػاذتيك مػػػي
تيػػاذلتتحعػػاذ تاػػػ لجذكليػػاذتيمػػتطاذي كػػػلذيتيعلػػؿذاػػلهذ ػػلذافذدػػػتتءذتيمػػتطياذتيلي 
ذ؛ذRobben Island يهتاذ يهذرهتيبذ كؿذتيرطكطذتإلتم هيا

.ذرعكػػؼذلحلكيػػػاذتيعلػػؿ،ذ  يرعػػػ كفذلػػػعذحلعيػػاذلاػػػعذتيرعػػػليب،ذيلػػ ذ يػػػهتهذلط كيػػػاذ78
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لفذح ابذلسئكيلذتي ككلػ ء،ذRobben Island م هياذيػذ كؿذرط يؽذتيرطكطذتإلتذ
سػػػػػكؼذررةػػػػػلفذاػػػػػلهذتيلط كيػػػػػاذرعلي ػػػػػ ءذذكتيلاظلػػػػػ ءذغيػػػػػتذتي ككليػػػػػاذكتيلحاػػػػػا.

ذكل رت  ءذ كؿذكؿذل ه .
.ذكل ذم تكءذتئيساذيحاػاذتيلر  عػاذ ػلذلارػهلذتيلاظلػ ءذغيػتذتي ككليػاذتيلاع ػهذلػفذ73

اذتالارلػػػػ ـذ ػػػػكؿذ،ذ يػػػػثذيهػػػػهذ ييهػػػػ ذ تئ سػػػػاذلحلكيػػػػ8008اػػػػك ل تذذ9 يػػػػ ذذ7
ذتيرعليب.

اامػػػطاذتةػػػطلعءذ هػػػ ذ ةػػػلره ذيةػػػكذ ػػػلذلحلكيػػػاذتيعلػػػؿذ ػػػكؿذتي  ػػػكؽذتالدرةػػػ هياذ
ذكتالحرل يياذكتيل   يا

،ذرل ػػءذتيللكةػػاذآرػػككلذهيػػك ذلػػفذلمػػتكعذتي  ػػكؽذ8008.ذ ػػلذتخكؿذلػػفذسػػ رل تذ72
 Social Economic Rights andتالدرةػػػػػ هياذكتالحرل ييػػػػػاذكتيلسػػػػػ  ياذ

Accountability Project (SERAP)يل ةػػكتذ يػػ ذالحػػكلذ يػػثذيتةػػءذكلي ػػاذذ
 ػػػكؿذتيلسػػػ ه،ذكتي  ػػػكؽذتالدرةػػػ هياذكتالحرل ييػػػاذكتيل   يػػػاذكهكتذتيلحاػػػاذتخ تي يػػػاذ
ي  ػػػكؽذتإلاسػػػ فذكتيمػػػعكب.ذكدػػػهذمػػػٌههءذيلػػػ ذةػػػتكت ذافذرلحػػػأذتيلاظلػػػ ءذغيػػػتذ
تي ككليػػػػػػاذ يػػػػػػ ذتيليلػػػػػػ ؽذتخ تي ػػػػػػلذكػػػػػػأهت ذيلتتد ػػػػػػاذت رػػػػػػتتـذتي  ػػػػػػكؽذتالدرةػػػػػػ هياذ

ذكتالحرل يياذكتيل   يا.
اػػك ل تذذ7كذ6.ذمػػ تكءذتيللكةػػاذآرػػككلذ ػػلذتحرلػػ عذي هرػػهذلحلكيػػاذتيعلػػؿذيػػكللذ75

ذ لذا كح ،ذايحيتي .ذ8008
ذ

 المفوض موسى نجاري بيتاي
ذاامطاذتةطلعذ ه ذ ةلرهذللكة نذ

ذتةطلعذتيللكضذ ير مذ  خامطاذتير ييا:.ذ76
حاػػػػاذتخ تي يػػػػاذتيلاع ػػػػه ذ ػػػػلذ ػػػػ احكؿ،ذ.ذمػػػػ تؾذ ػػػػلذتيػػػػهكت ذتالسػػػػرلا ئياذتير لسػػػػاذيل0ذذذذ

،ذالسػػػػركل ؿذتيالئ ػػػػاذتيهترليػػػػاذتيلا  ػػػػاذ8008يكييػػػػكذذ89 يػػػػ ذذ80ح ا يػػػػ ،ذلػػػػفذ
ذيلحااذتخ تي يا؛
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،ذدػػػ ـذ لهلػػػاذرعزيػػػزذ ػػػلذحلهكتيػػػاذغ اػػػ ذ8008سػػػ رل تذذ5 يػػػ ذ0.ذ ػػػلذتيلرػػػت ذلػػػفذ8ذذذ
ذ لس يه ذتلايفذلفذتي  اكاييفذتيع لليفذ  يسكتر تيا.

،ذمػػػػ تؾذتيللػػػػكضذ يرػػػػ مذ ػػػػلذ ل ػػػػاذهتتسػػػػياذ8008سػػػػ رل تذذ87كذ86.ذ ػػػػلذيػػػػكللذ3ذذ
ذاظلءذ لذكتح هكحك،ذ كتكيا ذ  سك،ذ كؿذاس ييبذيلؿذتيلحااذتخ تي يا؛

،ذمػػ تؾذ ػػلذكتحػػ هكحك،ذ كتكياػػ ذ  سػػك،ذ8008سػػ رل تذذ30 يػػ ذذ88.ذ ػػلذتيلرػػت ذلػػفذ2ذ
حػػ ؿذ ػلذتحرلػػ عذره ت/رمػػ كتذخحهػػز ذتالر ػػ هذتخ تي ػػلذتيرػػلذيػػهيه ذرلػػكيضذيرعلػػؽذ ل

ذ  كؽذتإلاس فذ كؿذيالد ءذتيعلؿذ يل ذ ياه ؛
،ذمػػػػ تؾذتيللػػػكضذ يرػػػػ مذ ػػػلذ ل ػػػاذهتتسػػػػيا،ذتمػػػرتكءذ ػػػػلذ8008اكرػػػك تذذ80.ذ ػػػلذ5ذ

راظيلهػػػ ذتيل كلػػػاذتيعليػػػ ذ ػػػلذح ل يػػػ ذكتيلحاػػػاذتخ تي يػػػاذكح لعػػػاذح ل يػػػ ،ذ ػػػلذ طػػػ تذ
ذتخ تي لذي  كؽذتإلاس ف؛ ذتخامطاذتال رل يياذيليـك

ذتخ تي ػلذي  ػكؽذتإلاسػ ف،ذاي ػ ذ ػلذ ػ احكؿ،ذح ل يػ ،ذ8008اكرك تذذ80.ذ لذ6ذ ،ذتييػـك
ذرط   نذاي  اذيفذتئيساذتيلحاا؛

،ذ ةػػػتذتيللػػكضذ يرػػػ مذتحرل يػػ نذرمػػػ كتي نذاظلرػػػهذ8008اػػك ل تذذ5كذ2.ذ ػػلذيػػػكللذ7ذ
تيلحاػػاذتخ تي يػػاذ ػػلذا كحػػ ،ذايحيتيػػ ،ذ ػػكؿذتسػػررهتـذتيلسػػتحذك ػػ طت ذيلركييػػاذ   ػػكؽذ

ذتإلاس ف؛
،ذم تؾذتيللكضذ ير مذ لذ ل ػاذهتتسػياذتسػرغتدءذيكلػ نذكت ػهتنذ8008 تذاك لذ6.ذ لذ8ذ

يلرهتيبذيل ذتيه لكل سيا،ذاظلره ذتيلحااذتخ تي ياذ لذا كحػ ،ذايحيتيػ ،ذ  يرعػ كفذلػعذ
ذكزتت ذتير تحياذيحلهكتياذايحيتي ذتالر  هيا؛

،ذمػػػ تؾذ ػػػلذلارػػػهلذتيلاظلػػػ ءذغيػػػتذتي ككليػػػاذتيلاع ػػػهذ ػػػلذ8008اػػػك ل تذذ8.ذ ػػػلذ9ذ
 كحػػػػ ،ذايحيتيػػػػ ،ذ يػػػػثذرػػػػتالذالاػػػػ  ذاػػػػلتذتيلارػػػػهلذلحلكيػػػػاذتيعلػػػػؿذ ػػػػكؿذتيسػػػػك فذا

ذتخةلييف؛
،ذمػػػ تؾذتيللػػػكضذ يرػػػ مذ ػػػلذتحرلػػػ عذيػػػ همذ8008 يػػػ ذاػػػك ل تذذ7.ذ ػػػلذتيلرػػػت ذلػػػفذ00

ذيلحلكياذتيعلؿذ كؿذتيسك فذتخةلييفذرـذي ههذ لذا كح ،ذايحيتي .
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فذتخةػػػلييف/تيلحرلع ءذاامػػطاذتةػػطلعذ هػػػ ذ ةػػلرهذتئػػػيلذلحلكيػػاذتيعلػػؿذ ػػػكؿذتيسػػك 
ذتخةلياذ لذا تي ي 

ذ.ذتةطلعذتيللكضذ ير مذ  خامطاذتير ييا:77
.ذ لذ طػ تذتير ةػيتذيل ل ػاذتيهتتسػياذ ػكؿذتيركييػاذكتيرمػ كتذيلمػتك  ذ ػكؿذ  ػكؽذ0ذذذذ

ذ03تيسك فذتخةلييف،ذتيرلذر تتذي ها ذ لذاهيلذا   ػ ،ذ ليك يػ ،ذ ػلذتيلرػت ذلػفذ
تيللػػػػكضذ يرػػػػ مذ ػػػػلذتحرلػػػػ عذيحاػػػػاذتيركحيػػػػهذ،ذمػػػػ تؾذ8008اكرػػػػك تذذ06 يػػػػ ذ

ذ؛ذ8008اغسطلذذ03 ي ذذ00تيلاع هذ لذ  احكؿ،ذح ل ي ،ذلفذ
،ذمػػػػػػ تؾذ ػػػػػػلذتي ل ػػػػػػاذتيهتتسػػػػػػياذ8008اكرػػػػػػك تذذ06 يػػػػػػ ذذ05.ذ ػػػػػػلذتيلرػػػػػػت ذلػػػػػػفذ8ذذذذ

يلرمػػػ كت/تيركيياذ   ػػػكؽذتيسػػػك فذتخةػػػلييفذتيرػػػلذاظلرهػػػ ذتيلحاػػػاذتخ تي يػػػاذ ػػػلذ
ذ؛8008اكرك تذذ06ذ ي ذ03اهيلذا    ،ذ ليك ي ،ذلفذ

 ػلذتالحرلػ عذتيعػ همذيلحلكيػاذذ8008اػك ل تذذ9 ي ذذ7.ذكل ذم تؾذتيللكضذلفذ3ذذذ
ذتيعلؿذتيلاع هذ لذا كح ،ذايحيتي .ذ

ذ
 المفوضة راف آالبيني جانسو

ذاامطاذتةطلعءذ ه ذ ةلره ذللكةا
ذ.ذذتةطلعءذتيللكةاذح اسكذ  خامطاذتير ييا:78
ذ،ذد لءذ لهلاذرعزيزذ لذل يل؛8008يكذيكيذ09 ي ذذ00.ذ لذتيلرت ذلفذ0ذذذ
،ذم تكءذتيللكةاذ ػلذتيػهكت ذتالسػرلا ئياذ8008يكييكذذ89 ي ذذ80.ذ لذتيلرت ذلفذ8ذذذ

ذتير لساذيلحااذتخ تي يا؛
،ذمػػ تكءذ ػػلذ ل ػػاذهتتسػػياذاظلهػػ ذ8008اغسػػطلذذ88 يػػ ذذ86.ذ ػػلذتيلرػػت ذلػػفذ3ذذذ

حػػكهذل ػػتهذ ػػلذلهياػػاذتيلكذ Conflict Resolution Centreلتكػػزذرسػػكياذتيازتيػػ ءذ
ذ"؛حقوؽ اإلنساف وتسوية النزاعاتك ب،ذحاكبذا تي ي ،ذ كؿذلكةكع:ذ"

،ذك اػػ  ذيلػػ ذطلػػبذل ػػ هت ذتيلحرلػػعذتيلالػػر ذ8008سػػ رل تذذ86كذ85.ذ ػػلذيػػكللذ2ذذذ
،ذم تكءذ ػلذOpen Society Initiative for West Africa (OSIWA)’يغتبذا تي ي ذ
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 لر  عػػػػاذتيل  كلػػػػ ءذتيع لػػػػاذا تي يػػػػ ذيذت كحػػػػ ،ذايحيتيػػػػ ،ذ ػػػػلذ طػػػػالؽذلتكػػػػزذغػػػػتب

West African Centre for Interest in Public Trialsي ػءذكللػاذ.ذ هػلهذتيلا سػ اذا
ذمٌههءذ يه ذيل ذتارل ـذتيلحااذ  الاةل ـذ ي ذااهتؼذتيلاظلا؛

،ذ ا  ذيل ذطلبذتيلكربذتإلدليللذخ تي ي ذذيلاظلاذتيعلػؿذ8008اكرك تذذ88 لذذ.ذ5ذذ
  يرع كفذلعذتيسيه ذ  ار ذتئيساذل كلاذتالسرئا ؼذيتةءذ PAMODECK تيهكييا/

ارػ ئجذتيهتتسػاذ ػكؿذلكةػكع:ذ"ذذINNFOSEG  لذكتح هكحك،ذ كتكياػ ذ  سػك،ذيلػ 
فػي تأثير بعد نوع الجنس فػي مكافحػة فيػروس نقػص المناعػة المكتسػبة/اإليدز 

ذ؛أماكف العمؿ "
لرػػهذال اػػاذتيلحاػػاذتخ تي يػػاذ،ذمػػ تكءذ ػػلذتحرلػػ عذرمػػ كتمذاظ8008اػػك ل تذذ5.ذ ػػلذ6ذذ

ذ؛المسرح كقاطرة لمتوعية بحقوؽ اإلنساف " كؿذلكةكع:ذ"ذ
،ذمػػػ تكءذتيللكةػػػاذح اسػػػكذ ػػػلذكتمػػػاذيلػػػؿذيلرػػػهتيبذيلػػػ ذ8008اػػػك ل تذذ6.ذ ػػػلذ7ذذ

تيعلػػػػػػؿذتيه لكل سػػػػػػل،ذاظلرهػػػػػػ ذتيلحاػػػػػػاذتخ تي يػػػػػػاذ  يرعػػػػػػ كفذلػػػػػػعذكزتت ذتير تحيػػػػػػاذ
ذتيايحيتياذ لذت كح ،ذايحيتي ؛ذ

،ذمػ تكءذ ػلذتحرلػ عذرمػ كتمذ ػلذا كحػ ،ذايحيتيػ ،ذ ػكؿذ8008اػك ل تذذ8كذ7.ذ لذ8ذذ
تيعالد ءذ يفذتيلؤسس ءذتخ تي ياذي ل ياذ  كؽذتإلاس ف.ذتمرتؾذ لذراظيـذاػلتذ

، ثّضبٔذح ِب١ٌةخ ِةٓ GOUTCHIكغتؼذحكرملذ INTERIGHTSتالحرل عذتارتتيءذ

تالحرلػ عذ.ذكدػهذيتةػءذ ػلذاػلتذذ.Mac-Arthur Foundationِؤصضخ ِبسن أسرٛس 
طار العالقات القائمة بيف المحكمة إلنساف في إتعزيز حقوؽ اكلي اذلعاكاػا:ذ"ذ

 . جنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف "ماألفريقية وال
 

  

ذ مأفذتيلهت عيفذيفذ  كؽذتإلاس فذ لذ ذتير ةا ذتيل تت  ذتيرلذتةطلعءذ ه  تخامطا
 ا تي ي .

ذاذتير ييا:تةطلعءذتيل تت ذتير ةاذ أامطاذتيرعزيزذكتي ل ي -79
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ذذ -1 ذذ19ذ–ذ13لف ذلعذ2008يكايك ذيي ي  ذ ي  ذرعزيز ذتةطلعءذ لهلا ،
ذتيللكةاذل يح ذتيل تت ذتير ةاذي  كؽذتيلتا ذ لذا تي ي .ذ

ذذ -2 ذذ25ذ–ذ21لف ذح ابذ2008يكايك ذلف ذر تيت ذ طالؽ ذ ل ذم تكء ،
 كؿذلكدؼذ  كؽذتإلاس فذ لذتيع يـ،ذيع ـذذFIDA/OMCTلتةهذ
ذ؛ذ2007

،ذد لءذ لهلاذرعزيزذيركالذلعذتيللكةاذ2008يكايكذذ30ذ–ذ25لفذذ -3
 ل يح .ذ

ذيلؿذاظلره ذذ8ذ–ذ7لفذذ -4 ذ لذكتما ذح اسك ذم تكءذتيللكةا يكييك،
ذ) ذكتيهيل تتطيا ذتيعهؿ ذيكتاهAIPIتت طا ذ ل ذا( ذل  هتتءذت، ذ كؿ احكال،

 الهذتيتت طا.ذ

ذذ -5 ذذ11 ل ذ  كؽذ2008يكييك ذيف ذتيلهت عيف ذتحرل ع ذ ل ذم تكء ،
ذحاكذ ذحكا اس تا، ذ ل ذتيلحرلعذتإلاس ف ذل  هت  ذاظلره ذتيلم ذا تي ي  ب

 تيللركح.

،ذد لءذ لهلاذلمرتكاذيركحكذلعذ2008اغسطلذذ5يكييكذ ي ذذ28لفذذ -6
ذتيههؼذ ذكك ف ذل تحتيءذسيك حي . ذتيسيه / ذتيلر ه ، ذ لذتخلـ اظيتتره 
لفذالهذتيلهلاذاكذر ييـذلكدؼذتيلهت عيفذيفذ  كؽذتإلاس فذ لذةك ذ

ذي ذتيلهت عيف ذ كؿ ذتإليالف ذادترهذل  هو ذتيلم ذتإلاس ف، ذ  كؽ ف
ذ ذي ـ ذ ل ذتيع لا ذتيلمذ1998تيحلعيا ذ  م ذحتتاه ذ يالف ذيف ذ ةالن ،

يالفذكيح يلذيع ـذ1999تيرلهذ لذ  .ذ2003،ذكت 

ذذ -7 ذذ21لف ذاظلره ذ2008اغسطلذذ24 ي  ذيلؿ ذكتما ذم تكءذ ل ،
م كاذتيلهت عيفذيفذ  كؽذتإلاس فذ لذغتبذا تي ي ،ذ لذيكلل،ذركحكذ

ذا ذتيعلؿ ذكتما ذيل ذكتكزء ذتخ تي يا ذ"تايي ء ذلكةكع: ذيل  له
 تيلسركلذتإلدليللذتخ تي ل".ذ
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ذذ -8 ذذ31لف ذ ي  ذذ4اغسطل ذلللكاذ2008س رل ت ذلف ذ هيـ ذاظلء، ،
ذتيعلؿذ ذاهكتء ذ" يهته ذ كؿ ذ ايف ذككركاك، ذ ل ذيلؿ ذكتما تياتكيج

 يللهت عيفذيفذ  كؽذتإلاس فذ لذا تي ي ".ذ

ذذ -9 ذيـك ذذ6 ل ذلمر2008س رل ت ذتحرل ع ذم تكءذ ل ذتايي ءذ، ذ يف تؾ
  كؿذ ل ياذ  كؽذتإلاس ف،ذ لذ تككسؿ،ذ لحيك .ذ

ذ -10 ذذ8ذ–ذ7لف ذراظيلهذ2008اكرك ت ذ ل ذتمرتؾ ذلؤرلت ذ ل ذم تكء ،
ذ لذ تككسؿذ ذتيلر ه ، ذكتي تيل فذتخكتك لذكتخلـ ذتخكتك يا، تيللكةيا

ي ل ذيإليالفذتيع يللذي  كؽذتإلاس ف:ذتيلهت عكفذذ60 كؿذلكةكع:ذ"
اهؼذالتذتيلؤرلتذر ييـذلكدؼذ  كؽذتإلاس فذ عهذذيأرلكفذتيكللا.ذك ف

ذ هيط  ذذ60 ذكليؾ ذتإلاس ف ذي  كؽ ذتيع يلل ذتإليالف ذ دتتت ذلف ي ل 
 تيكللاذيللهت عيفذيفذ  كؽذتإلاس ف.ذ

ذ -11 ذذ11ذ–ذ9لف ذتير تحياذ2008اكرك ت ذكزتت  ذلف ذطلب ذيل  ذ ا   ،
ذكرالؿ ذتيعظل . ذ تيط اي  ذيلاهف، ذغيتذتسليا ذد لءذ زي ت  ذتي تيط ايا،
ذتيلتةاذ ر هيـذتيلحااذتخ تي ياذ ي ذاكتبذتي تيل فذ الهذتيزي ت ذاري ذيه 

ي ذتإلهتت ذتيلاياذيكزتت ذتير تحيا.ذ  تي تيط الذكت 

ذذ25ذ–ذ23لفذ -12 ذالا  ذتال رل ؿذ  يلكتلذتيػ إليالفذ  كؽذذ60اكرك ت،
ذ ذتيػ ذكتيلكتل ذ  كؽذذ10تإلاس ف ذيف ذيللهت عيف ذتيلر ه  ذتخلـ إليالف

 ل اذهتتسياذ  يرع كفذلعذتر  هذ ايفذي  كؽذتيراليا،ذتإلاس ف،ذاظلءذ
.ذكك فذلكةكعذالهذتي ل اذتيهتتسياذ"  كؽذOSIWA هيـذل يلذلفذ

 تإلاس فذ لذ ايف:ذل ذالذتيار ئج"؟.ذ

ذ -13 ذذ9ذ-ذ7لف ذلارهلذ2008اك ل ت ذ ل ذح اسك ذتيللكةا ذم تكء ،
ذيفذ ذتيلهت عيف ذيلؿ ذكتما ذتاسء ذ يث ذتي ككليا، ذغيت تيلاظل ء
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ذتإلا ذ ل ياذ  كؽ ذ كؿ ذكر تيت ذامت  ذلف ذتيل يلا ذتياسرا ذكاطل ء س ف
 تيلحرلعذتيلهال،ذتيلمذايهرهذتي تكاذتيهكيياذيلهيل تتطياذكتيراليا.ذ

اتسلءذتيل تت ذتير ةاذللكتتءذملكياذرطلبذ يه ذرلكية نذ  ي ي ـذ له ـذ -14
ذيههذ ذكاةهتءذاية ن ذكااحكالذكتيسكهتف، ذتيككاغك، ذ ي ذحلهكتيا رعزيز

ذلالثذامتذ3) تءذة لياذ كؿذلكدؼذتيلهت عيفذيفذ  كؽذتإلاس فذ(
ذ لذحلهكتياذ ذتإلاس ف ذ  كؽ ذيف ذتيلهت ع ذتغري ؿ  لذزيل   كمذك كؿ

 تيككاغكذتيهيل تتطيا.ذ

 المفوضة سوياتا مايجا: 

 األنشطة التي اضطمعت بيا
 تةطلعءذتيللكةاذل يح ذ  خامطاذتير يياذ يل ذ يفذتيهكتتء:ذ -80

ذذ -1 ذلف ذتيلرت  ذيكييكذ29ذ–ذ21 ل ذتيػ ذتالسرلا ئيا ذتيهكت  ذم تكءذ ل ذ5،
 يلحااذتخ تي ياذ لذ  احكؿ،ذح ل ي .ذ

ذتيرسييتذ2008اغسطلذذ13ذ–ذ11لفذذ -2 ذم تكءذ لذلهتكالءذيحاا ،
ذكدهذ ذتخةلييف. ذ  يسك ف ذتيلعال ذتيعلؿ ذ تيؽ ذهترؿ ذ ام ؤا  ذرـ تيرل
ذراظيله ذ ذرـ ذتيرل ذيلركييا ذتيهتتسيا ذتي ل ا ذإليهته ذتيلحاا ذاله اامئء

ذ لذذيلهكؿ ذتخةلييف ذتيسك ف ذ   كؽ ذيرعلؽ ذ يل  ذتخ تي ل كتالر  ه
 ا تي ي .ذ

ذذ -3 ذتيالس2008اغسطلذذ29 ي ذذ27لف ذتيليهتتييا ذتيكزتت  ذهيره  كياذ ،
ذ كؿذ ذراظيله ذرـ ذهكيل ذلؤرلت ذي ةكت ذكتيهكييا ذتخكتك يا يلمؤكف

ي ل ذ عهذتيلؤرلتذتيهكيلذ كؿذ  كؽذتإلاس ف:ذتياح   ءذذ15لكةكعذ"
ذ ذ لذكتير هي ء". ذتإلدليليا ذتايي ء ذهكت ذا دمء ذتالحرل ع ذالت كرالؿ
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رعزيزذك ل ياذ  كؽذتإلاس فذكرع كاه ذلعذلاظكلاذتخلـذتيلر ه ،ذ يثذ
 سلطءذتيةك ذيل ذر هي ءذكلاظكتتءذتيلحااذتخ تي يا.ذ

ذذ -4 ذذ4ذ-ذ2لف ذل يلذ2008س رل ت ذ ل ذتخيل ايا ذتيسل ت  ذيه  ذكحهء ،
ذيله ذيلؿ ذكتما ذ راظيـ ذد لء ذ يث ذتسرل ت ذهيك ، ذتسرهه ء ذيكليف  

 كيلذتيل يييفذ كؿذتيلاظكلاذتخ تي ياذي  كؽذتإلاس ف.ذ

ذذ27ذ–ذ26لفذذ -5 ذيلؿذ لذكتح هكحك،ذ2008س رل ت ذ ةتءذكتما ،
ذك ع يياذ ذتؤيا ذكر سيف ذيلله ، ذطتؽ ذي  ث ذتخ تي يا ذتيلحاا اظلره 

 تيلحاا.

 يا:األنشطة التي اضطمعت بيا المقررة الخاصة لحقوؽ المرأة في أفريق

ذغيتذ -81 ذتيلاظل ء ذلع ذكتحرل ي ء ذهتتسيا ذ ل  ء ذل يح  ذتيللكةا اظلء
 تي ككلياذكتيلحرلعذتيلهال،ذلفذ ياه :ذ

ذذ -1 ذيكـ ذذ23 ل ذ لللكاذ2008ل يك، ذ زكيكيال، ذ ل ذلؤرلتت ذاظلء ،
سكتزيالاهذ كؿذ تكركككؿذ  كؽذتيلتا ذ لذا تي ي .ذكا دشذالتذتيلؤرلتذ

كتي ي هتءذتيم   ياذتياس ئيا،ذذتيلمذحلعذك  تذتيلكظليفذلفذ هتت ذيهيه 
ذكتيلحرلعذ ذح ابذتي ككلا ذلف ذتي تكركككؿ ذ راليل تسرتتريحي ءذتيرعحيؿ

 تيلهال؛

ذتيلتا ذذ -2 ذتر  هتء ذيراسيؽ ذتالسرلا ئل ذتيلؤرلت ذلهتكالء ذ ل م تكء
ذ  ؛ذ2008يكايكذذ5كتيلاظل ءذغيتذتي ككلياذ لذ  ل كك،ذل يل،ذ لذيـك

سي ساذتيلس كت ذتيكطاياذ يفذ،ذم تكءذ لذرهميفذ2008يكايكذذ29 لذذ -3
ذ لذ ذكتخست  ذكتيطلؿ ذتيلتا ، ذمؤكف ذكزتت  ذاظلره  ذتيرل ذكتيلتا ، تيتحؿ

   ل كك،ذل يل؛ذ
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ذتيع ـذذ -4 ذتيمع ل ذ  يلؤرلت ذتإلاس ف ذك  كؽ ذتي  اكايا ذتيمؤكف ذاليف كحه
ذ كؿذ ذاهك  ذي ةكت ذل يح  ذيلللكةا ذهيك  ذتيلي يا، ذتيعت يا   يحل ايتيا

ذ14ذ–ذ13 لذتي ية ،ذيي ي ،ذ لذتيلرت ذلفذذ  كؽذتإلاس ف،ذرـذراظيله 
 ؛ذ2008يكايكذ

ذ12،ذم تكءذ لذتالحرل عذتالسرم تمذتيػذ2008يكايكذذ22ذ–ذ21لفذذ -5
تيحالذ لذتالر  هذتخ تي لذر ءذياكتف:ذ"اكعذاكعذ كؿذ هل اذلاظكتذ

ذتيميخ،ذلةت.ذاظـذالتذتالحرل عذ تيحالذاكذحهكؿذايل ؿ"،ذ لذمـت
 كتيلحرلعذتيلهالذد ؿذدلاذتالر  هذتخ تي ل؛لاظل ءذتيلتا ذتخ تي ياذ

 كؿذ للاذتيلتا ذذ2،ذم تكءذ لذتالحرل عذتيػذ2008يكييكذذ8ذ–ذ7لفذذ -6
ذي  كؽذ ذتيهكيل ذتالر  ه ذاظله ذتيلم ذكتال رتتـ"، ذتيلة هدا ذاحؿ "لف
تإلاس ف.ذكك فذاهؼذالتذتالحرل ع،ذلفذ يفذحللاذالكتذارتل،ذكةعذ

  اذيلةل اذتيلتا ذتخ تي يا؛تسرتتريحي ءذير  يؽذتخاهتؼذتيلطلكذ

ذذ -7 ذذ31 ل ذتال رل ؿذ2008يكييك ذ ل ذاية ن ذل يح  ذتيللكةا ذم تكء ،
ذ"تيعكيلا،ذ ذياكتف ذر ء ذل يل ذ ل ذاديـ ذتيلم ذيللتا ، ذتخ تي ل   ييـك
ذتيلعيماذ ذال  ء ذلكتحها ذ ل ذتيل ييا ذتيلتا  ذكلسؤكيي ء كتير هي ء،

 تيع ييا"ذ؛ذ

ذلذ -8 ذتيل  لي ء، ذ  يرع كفذلعذلؤسس ءذتاسءذت رل الذاظلرهذم كا  يل،
تيلحرلعذتيلهالذ كؿذلكةكعذ"تإليالفذتيتسللذيالر  هذتخ تي لذ كؿذ

 تيحاسيف"،ذكليؾذيرعليـذتإليالفذتيتسللذكهيـذراليله؛ذ

ذذ -9 ذذ14ذ–ذ13لف ذتيلحااذ2008اغسطل ذاظلره  ذاهك  ذ ل ذم تكء ،
لذتخ تي ياذ  يرع كفذلعذلكربذتيلتا ذ لذح ل ي ذيال رل ؿذ  ييكـذتخ تي 

 يللتا ذتخ تي يا.ذ
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ذ -10 ذذ18ذ–ذ16لف ذ لذ2008س رل ت ذح ل ي ، ذ  احكؿ، ذ ل ذم تكء ،
تالحرل عذتالسرم تمذ كؿذ تكركككؿذل  كركذكتإليالفذتيتسللذيالر  هذ
تخ تي ل.ذكدهلءذكتداذ كؿذ  كؽذتيلتا ذ لذا تي ي ،ذكرلكيضذتيل تت ذ

ذتيحا ذ كؿ ذتخ تي ل ذيالر  ه ذتيتسلل ذكتإليالف ذيللتا ، سيف.ذتير ةا
ذيل ذ يالفذ ذ ي ذتيرعحيؿذ  يلة هدا كرةلفذاهؼذتالحرل عذتي  حا
ل  كركذكرعليلهذلفذح ابذ لهتفذاهتذل اك.ذكتمرتؾذ لذراظيـذتالحرل عذ
ذتخ تي لذ ذكتيلتكز ذتخ تي يا ذتيلتا  ذ  كؽ ذاحؿ ذلف ذتيرة لف  تكا

 يلهيل تتطياذكهتتس ءذ  كؽذتإلاس ف.ذ

ذلمرتذ -11 ذرعزيز ذ لهلا ذل يح  ذتيللكةا ذتير ةاذد لء ذتيل تت  ذلع كا
ذ ذ ي ذيي ي  ذلفذذ–يللهت عيفذيفذ  كؽذتإلاس ف، ذ19ذ–ذ15 لذتيلرت 

،ذ يثذا دمءذتيكةعذتيع ـذي ؽذتيلتا .ذكزتتءذتيلؤسس ءذ2008يكايكذ
تالدرة هيا.ذكرالؿذتيلهلا،ذذ–تيلسؤكياذيفذراليلذتي  كؽذتالحرل يياذ

ذ ذ أف ذتيرأكيه ذيل  ذتيلتا  ذمؤكف ذيف ذتيلسؤكؿ ذتخليف ذر هـذ لء يي ي 
 ر تيتا ذ كؿذتإليالفذتيتسللذ كؿذتيحاسيفذ ةلاذهكتيا.ذ

ذتير ةاذ -12 ذتيل تت  ذلع ذلمرتكا ذ لهلا ذاية ن ذل يح  ذتيللكةا د لء
ذ ذلف ذتيلرت  ذ ل ذركال، ذ ي  ذتإلاس ف ذ  كؽ ذيف ذ30ذ–ذ25يللهت عيف

.ذكسلطءذتيةك ذيل ذكحكهذسي ساذ  ي ياذرعززذكةعذ2008يكايكذ
 تيلتا ذ لذركال.ذ
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 مومبا ماليال المفوض 

 األنشطة التي اضطمع بيا المفوض
 تةطلعذتيللكضذل ييالذ  خامطاذتير ييا:ذ -82

ذكتماذيلؿذ كؿذ2008يكايكذذ20 لذذ -1 ذت رر ذتيللكضذل ييالذتسلي  ،
تيلس هذك  كؽذتإلاس فذ لذ اهؽذكتيسر ؿذحكيؼذ يك،ذزتل ي ،ذ يثذدهـذ

  لا"؛كتداذ كؿذ"تيرأريتذ  ير  تهذ تة ذيللس هذ لذتيرهلاذتيع

ذ2008يكييكذذ29ذ–ذ21لفذذ -2 يلحااذ لذذ5،ذ ةتذتيهكت ذتالسرلا ئياذتيػ
تيلا  اذذتيالئ اذتيهترليا  احكؿذتيرلذي هره ذح ل ي ذالسركل ؿذلمتكعذ

 يلحااذتخ تي يا؛

ذ لذاغسطلذذ -3 ذتيللكضذهيك  ذ كؿذ2008رل   ذيكر  يف ذر هيـ ذيكر  ا ،
ذ رلكيضذل ذزتل ي  ذ ل ذيللهتتلذتيعلي  ذتإلاس ف، ذتياكؾذ  كؽ ذتيسيه/ ف

ذتيلتةاذ ذاله ذكتغراـ ذزتل ي . ذ ل ذتإلاس ف ذ  كؽ ذيحاا ذلهيت لكييل ل،
 ي  ثذهكتذتيلحااذتخ تي ياذككيؼذيلكفذتيكةكؿذ ييه ؛ذ

،ذدهـذكتداذ كؿذ"تيلةلكفذتيلعي تمذيل ؽذ لذ2008اغسطلذذ28 لذذ -4
تيغلت "ذ لذكتماذيلؿذاظلره ذلؤسساذ  كؽذتإلاس فذ لذزتل ي ذ لاهؽذ

 ل،ذ لذيكس ك ؛ذح تهفذا كذ

ذذ -5 ذذ6 يف ذذ10ك ذرعزيزذ2008تكرك ت ذ لهلا ذل ييال ذتيللكض ذد ـ ،
 يحلهكتياذرازتاي ذتيلر ه .ذ

ذذ -6 ذذ21 ل ذ  كؽذ2008اكرك ت ذلؤسس ء ذاظلره  ذلسيت  ذ ل ذم تؾ ،
ذي  كؽذ ذتخ تي ل ذتييـك ذ لكتل ذيال رل ؿ ذزتل ي  ذ ل ذتيلررللا تإلاس ف

 تإلاس ف،ذ يثذاي  ذكللاذتئيسيا.ذ
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ذد ـذتيللكضذل ييالذ  خامطاذتير ييا:ذ -83
ذذ -1 ذتيػ ذتيع هيا ذتيهكت  ذد ـذذ43رالؿ ذسكتزيالاه، ذ لذلللكا ذتيزكيكيال،  ل

 تيل تتذتير صذ زي ت ذلاللاذسحكف،ذلعذاية  ذتيلحااذتخ تي يا؛ذ

ذذ -2 ذذ11 ل ذتي2008يكايك ذحكف ذتيسيه/ ذلع ذتحرل ي  ذي ه ذلهيتذ، يكء،
تيهيك ذ  ي سـذتخ تي لذيلتتد اذ  كؽذتإلاس فذ لذيكس ك ،ذزتل ي ذ يثذ
ذتيرلذ ذتير هي ء ذيف ذ ةالن ذكرلكيضذتيلحاا، ذتيرمغيليا ذتيكس ئؿ متح

 ركتحهه .ذ

ذيلؤسساذذ -3 ذتيحا ئيا ذتيعهتيا ذل  هت  ذلهيت  ذتيهلهز، ذيكيل ذكتيسيه  تير  
ذيكيلذ ذكتيسيه / ذ حاكبذا تي ي . ذتيللركح ذتيلؤسساذتيلحرلع ذلف اكييلت

ذيللياذ ذركلؿ ذل ا ا ذلاظلا ذتيلاظلا ذكرعر ت ذا تي ي . ذيحاكب تيللرك ا
ذيل ذ ذر ص ذرأكيه ذلع ذ اس ايا، ذكاكلت ذك ع يا ذلسؤكيا، دة ئيا
ذا دشذ ذتالحرل ع، ذكرالؿ ذكتيسحكف. ذكتيل  كـ ذتيمتطيا، تإلحتت تء
ذا تي ي ذ ذيحاكب ذتيللرك ا ذتيلؤسسا ذ يف ذتيمتتكا ذت رل الء تيللكض

ذةلاذكتيلح ذلتء ذتإلاس ف ذ  كؽ ذدة ي  ذ عض ذيلع يحا ذتخ تي يا اا
   يسحكفذ لذتيحاكبذتخ تي ل؛

ذذ -4 ذذ–ذ5لف ذذ10 ي  ذتيلحااذ2008س رل ت ذتئيل ذلع ذ لهلا ذد ـ ،
ذتيلتةاذ ذيهيه ذك ف ذتيلهلا، ذاله ذكرالؿ ذيي تي . ذ ي  كتيللكضذارككل

 يزي ت ذتيسحكفذ لذيي تي ذكر ييـذا كتيه ؛ذ

تيل تتذتير صذهيك ذيللم تكاذ لذتخامطاذ،ذرل  ذ2008 لذس رل تذذ -5
ذتخ تي لذ ذتالر  ه ذيرهميف ذزتل ي  ذييلاحسركف، ذ ل ذراظيله  ذرـ تيرل
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اذتخ تي ياذايلرهل ءذتيرة ي يا.ذكيتغبذالتذتالر  هذ لذلم تكاذتيلح
  لذا تي ي .ذذ  سحاة ي ذتيرلذررا كؿذ  كؽذكتي ياذتي لذلررلؼذتي 

  المفوض باىامي موكيريا نياندوجا:

 أنشطة المفوض
 تةطلعذتيللكضذاي اهكح ذ  خامطاذتير ييا: -84

ذتير لساذ -1 ذتالسرلا ئيا ذتيرلذتاع هءذ لذذم تؾذ لذتيهكت  يلحااذتخ تي يا
 ؛2008يكييكذذ29ذ–ذ21  احكؿ،ذح ل ي ذ لذتيلرت ذلفذ

ذذ -2 ذيـك ذيلسلـذ2008اغسطلذذ6 ل ذاكسلك ذلتكز ذ  هيثذيلحلا ذاهي  ،
  كؽذتإلاس فذ لذحلهكتياذتترتي ،ذذك  كؽذتإلاس ف،ذ يل ذيرعلؽذ كةع

 ةلرهذللكة ذلسؤكالذيفذرعزيزذ  كؽذتإلاس فذ لذتترتي ،ذكتيلمذ ثذ
 يه،ذلفذ يفذحللاذالكتذارتل،ذحلهكتياذتترتي ذيل ذراليلذتيركةي ءذ

ذتيكتته ذ لذتي الغ ءذكتي تتتتءذككةعذ  كؽذتإلاس فذ لذتترتي ؛ذ
ذلفذتييكاي2008اغسطلذذ31 لذذ -3 ذيهيك  ذرل يا ذدهـذ، سيؼذ لذرازتاي ،

يتة نذرالؿذكتماذيلؿذرـذراظيله ذيلسؤكيلذ ككلاذزاز  تذيركييرهـذ
ذحهيهذ ذرمتيع ذإلدتتت ذس يله  ذ ل ذزاز  ت ذخف ذاظتتن ذتيطلؿ، ذ  كؽ  كؿ

  كؿذ  كؽذتيطلؿ؛

،ذاي  ذل  ةتتءذيل ذتيلم تكيفذ لذتيهكتتءذ2008اغسطلذذ18 لذذ -4
يك لكييكيا،ذ لحيك ،ذ كؿذتيةيلياذ كؿذ  كؽذتإلاس ف،ذ ح لعاذييك يفذت

تي  كؽذتالدرة هياذكتالحرل يياذتياظ ـذتخ تي لذي  كؽذتإلاس فذكراليلذ
  لذا تي ي ؛ذكتيل   ياذ

ذر هيل نذ2008س رل تذذ18 لذذ -5 ير تيتذلتتحعاذذ،ذكربذتيللكضذاي اهكح 
ذ كؿذلسؤكيياذ ذتيلارهلذتخ تي لذيةمتتؼذتيلهالذيل ذتيمتطا، ايهه
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كيرككفذالتذتيلارهلذلفذلللليفذلفذدكتءذتيمتطا،ذتيمتطاذ لذا تي ي .ذ
ذا تي ي ،ذ ذ ل ذتإلاس ف ذي  كؽ ذتيكطايا ذكتيلؤسس ء ذتيلهال كتيلحرلع
ذ لذ ذتيلهايا ذتإلمتتؼ ذكايئ ء ذتيمتطا ذلسؤكييا ذرعزيز ذيل  كيعلؿ
ا تي ي .ذكسلطذتيةك ذيل ذهكتذتيلحااذتخ تي ياذ لذرعزيزذ هتت ذتي  اكفذ

 لذا تي ي ذ ي ذتيرأكهذلفذافذتإلحتت تءذذكتياظ ـ،ذك  حاذدكتءذتيمتطا
ذيلمعكبذ ذتخس سيا ذكتي تي ء ذتيتئيسيا ذتي  كؽ ذلع ذررلؽ تيمتطيا

 تخ تي يا.ذ

ذذ -6 ذذ29ذ–ذ27لف ذتخ ك تذ2008س رل ت ذتسرل ت  ذتحرل ع ذ ل ذم تؾ ،
ذرلكية نذ   كؽذتإلاس ف،ذي هذ لذ خحهز ذتالر  هذتخ تي ل،ذتيرلذيهيه 

 كتح هكحك،ذ كتكيا ذ  سك.ذ

،ذك فذتيللكضذاي اهكح ذةيؼذمتؼذ لذلؤرلتذ2008اكرك تذذ10 لذذ -7
ذكاي  ذكللاذ ذتإليهتـ. ذي ك ا ذتيهكيلذإليغ   ذ لكتلذتييـك ذيال رل ؿ ي ـ

يهتـ.ذكاظلءذال ـذتيلم تكيفذكهي ذ ككلاذرازتاي ذ ي ذ يغ  ذي ك اذتإل
ذتي ذتيرلذذرظ ات اله ذراح اي  ، ذد اكف ذتيلهالذكحلعيا لاظل ءذتيلحرلع

ذ ي ذتيرل س نذدهلء ذ عه ذ لذل  ذرمكؾ ذتيعلي  ذي ك اذذيلل كلا هسركتيا
 تإليهتـذ لذرازتاي .ذ

،ذم تؾذتيللكضذاي اهكح ،ذ لذسلسلاذل  ةتتءذ2008اكرك تذذ20 لذذ -8
يفذتي ة  ذ لذد ياذلك تللذتيهكيياذ كلياذ  كؽذتيح لعاذتخلتيكيا،ذ
ذراظيله ذ ذ ل ذتمرتؾ ذتخلتيكيا، ذتيلر ه  ذتيكالي ء ذل. ذه. كتماطكف

ذ كؿذت ذلك تلل، ذكلؤسسا ذتإلاس ف ذي  كؽ ذتخلتيكيا ذتيلحاا يح لعا،
 ال ـذتياظـذتإلدليلياذي  كؽذتإلاس ف.ذذلهيكذ د لاذ
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ذيتة نذذ -9 ذتيللكض ذتيلحااذذدهـ ذركةي ء ذراليل ذ مأف ذتيةعك  ء  كؿ
ذ عل ءذ ذكر  تيت ذتي الغ ء ذ حتت  ذ لكحب ذتيرل ها  ذرـ ذتيرل تخ تي يا،

 تخ تي يا.ذذتيرعزيزذكتير  يؽذكدتتتتءذتيلحاا

تقرير أنشطة المقرر الخاص لالجئيف، وطالبي المجوء، والمشرديف داخميًا والمياجريف 
 في أفريقيا:

 تةطلعذتيللكضذاي اهكح ،ذ  خامطاذتير ييا:ذ -85

،ذتيلاع ه ذ لذ"تيزكيكيال،ذ لللكاذسكتزيالاه"ذ43رالؿذتيهكت ذتيع هياذتيػذذ -1
فذ يهذتيهحل ءذتإلتا  ياذيهيذة لي نذذ،ذاةهتذ ي ا نذ2008 لذمهتذل يكذ

ذيعيمكفذ ذتيليف ذتخ تي ييف ذتيله حتيف ذتخح ابذةه ذ كتتايا ذررسـ تيرل
 لذيههذلفذتي لهتفذ لذتيلهفذتيك تلذ لذحاكبذا تي ي .ذكك فذلعظـذ

 تية  ي ،ذلفذزيل   كم،ذلكزل يؽ،ذلالكمذكتيةكل ؿ؛

ذذ -2 ذذ23 ل ذ لذحكا اس تا،ذ2008ل يك ذتيع ةلا ذ  هيثذيتتهيك ذاهي  ،
 ذ ي ذكدؼذتيهحل ءذتيرلذررسـذ  يكتتاياذيةح ابذك ثذتيسلط ءذكهي

 يل ذتيرأكهذلفذترر لذ حتت ذ لذ ياهذيلرع لؿذلعذتيلمكلا؛

،ذرل ياذيهيك ذلفذيحااذ  كؽذتإلاس فذ لذحاكبذ2008ل يكذذ24 لذذ -3
ذيلؿذ ذكتما ذليؾ ذ ل ذ ل  ذحكا اس تا، ذ ل ذاامطا ذ ل ذم تؾ ا تي ي ،

ذتت طا ذيكتزم، ذاكلركل ك ذتيلكتطايفذذاظلره  ذيركييا ذ لذسكيرك لحرلعيا
 ةهذ للاذتيكتتاياذةهذتخح اب.ذ

ذذ -4 ذذ6ذ–ذ2لف ذاية  ذ2008يكايك ذتيهكؿ ذر تت  ذتحرل ع ذ ل ذم تؾ ،
ذترل دياذ ذلمتكع ذالسركل ؿ ذ ليك ي  ذا    ، ذاهيل ذ ل ذتخ تي ل، تالر  ه
تالر  هذتخ تي لذ كؿذ ل ياذكلس يه ذتخمر صذتيلمتهيفذهترلي نذ لذ

 ا تي ي .ذ
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ذ ا  ذيل ذهيك ذلفذ2008يكييكذذ3 لذيكـذذ -5 ،FIDAاكغاهت،ذ ةتذذ
ذ  يرمتيهذ ذتيلرةتت  ذتخ ي   ذلح يل ذيتؤس   ذراظيله  ذرـ ذيلؿ كتما

ذي ل نذ ذيمتيف ذلال ذتيتب ذحيش ذرلته ذكدهـذذ س ب ذاكغاهت. ذمل ؿ  ل
ذتخمر صذتيلمتهيفذذيتة نذ ذ ل يا ذ مأف ذتخ تي يا ذتيلحاا ذهكت  كؿ
تيرالياذكتيرعليتذتير صذ  يمل ؿذتيلمذادترهذكالا ذيل ذ تا لجذهترلي نذ

 تي ككلاذتخكغاهيا.ذ

حلهكتياذ لذ   ئؽذذر ةل،ذد ـذ لهلاذ2008اغسطلذذ15ذ–ذ11لفذذ -6
 كرسكتا ،ذ كؿذاظ ـذتي ل ياذيط ي لذتيلحك ،ذكتيالحئيفذكتيله حتيفذ لذ

  كرسكتا .ذ

ذذ -7 ذذ16 ل ذيلل  هوذ2008اكرك ت ذتيع مت  ذ"تيلكتل ذ عاكتف ذل  ال ذدهـ ،
ذ لا س اذ ذيالحئيف، ذتياتكيحل ذيللتكز ذتخ تي يا، ذتيلاظكتتء تإلتم هيا:

لالذتيرل هذذ10لؤرلتذهكيل،ذ لذاكسلك،ذتياتكيجذيال رل ؿذ  يلكتلذتيػذ
تيل هاذتإلتم همذيةلـذتيلر ه ذ كؿذتيرمتيهذتيهكيل.ذكم تؾذ لذراظيـذ
ذيالحئيف ذتياتكيحل ذتيلحلل ذتياتكيحيا، ذتير تحيا ذكزتت  ذتيلؤرلت /ذالت

ذ ذ تككاز ذح لعا ذلمتكع ذتيهترلل، ذتيرمتيه ذتةه  يتفذذ–لحلل
ذ مأفذ ذتيلر ه  ذكلللللذتخليفذتيع ـذيةلـ يةمر صذتيلمتهيفذهترلي 

   كؽذتإلاس فذيةمر صذتيلمتهيفذهترلي ن.ذ

ذذ -8 ذ يف ذتيلرت  ذذ11كذ5 ل ذتير تت ذ2008اك ل ت ذتحرل ع ذ ل ذم تؾ ،
لمذاظلرهذللكةياذتالر  هذكتيكزتتمذ كؿذتيرمتيهذتي ستمذ لذا تي ي ،ذتي

ذتيرمتيهذ ذ كؿ ذتخ تي ل ذيالر  ه ذتير ةا ذيل لا ذيلر ةيت تخ تي ل
ذلمتكعذترل دياذ ذالكتذارتل، ذلفذ يفذحللا ذتيلمذسكؼذي ت، تي ستم،
تالر  هذتخ تي لذ كؿذ ل ياذكلس يه ذتخمر صذتيلمتهيفذهترلي نذ لذ
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دهـذتيللكضذ.ذكرالؿذتحرل عذاهيلذا    ،ذ2009ا تيؿذذ9ا تي ي ،ذ لذ
 كتداذ عاكتف:ذ" طالؽذتيمتتك ءذيلرةهمذيلرمتيهذتي ستمذ لذا تي ي ".ذ

 المفوضة كايتبس زينبو سيمفي 

 األنشطة التي اضطمعت بيا المفوضة
 تةطلعءذتيللكةاذك يريلذزيا كذسيلللذ  خامطاذتير ييا: -86

ذذ -1 ذيـك ذ لذذ13 ل ذيللهتسيف ذيتكة  ذك يريل ذتيللكةا ذدهلء يكايك،
ذتيم ذي  كؽذتخد ييـ ذتيهكييا ذ"تايي ء ذ كؿ: ذيتكتاهت ذكتيحاك يا ل ييا

تإلاس ف"،ذرالؿذرهتيبذاظلرهذتيلحااذتيكطاياذ كؿذ  كؽذتإلاس فذ لذ
تكتاهت.ذكك فذالت،ذيلرأكهذلفذافذتيلهتسيفذيهيهـذلع تؼذلعزز ذرلكاهـذ

 لفذا له ذيلطالبذ كؿذتياظ ـذتخ تي لذي  كؽذتإلاس ف.ذ

ذتالسرلا ئياذ لذ  احكؿ،ذ،ذ 2008يكييكذذ29ذ–ذ21لفذذ -2 ةتءذتيهكت 
 ح ل ي ذتيرلذ  لءذلمتكعذتي كتيهذكتإلحتت تءذكتالرة الء.ذ

ذم تكءذ لذلؤرلتذ  كؽذتإلاس فذ لذا تي ي ذ2008س رل تذذ5 لذذ -3 ،
ذ لذريح يل،ذ ذتيلمذي ه ذتيحهيه ، ذ"تير هي ءذكتيلتصذ لذتخيليا  كؿ:

 كؿ:ذذءذيتة نذتكتاهت،ذر ءذ متتؼذلؤسساذككاتتهذتهيا كت،ذ يثذدهل
"تيلحااذتخ تي ياذكآيي ءذ  كؽذتإلاس فذ لذا تي ي ".ذ ةتذالتذتيلؤرلتذ
ذكتيلاظل ءذ ذتإلاس ف ذي  كؽ ذتيكطايا ذتيلؤسس ء ذيف ذكللللكف دة  

 غيتذتي ككليا.ذ

ذذ -4 ذذ8 ل ذتيليل ؽذ2008س رل ت ذيل  ذتيلة هدا ذ ي  ذتي  حا ذا دمء ،
ذتيتذ ذتالارر   ءذكتي كـ ذتيهيل تتطيا، ذ لذتحرل عذلعذتخ تي لذ كؿ ميه

 كزتت ذتيعهؿذك  لللذتخرر ـ،ذككزتت ذتير تحياذكتيرع كف.ذ
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ذ يفذذ -5 ذاذ10كذ9 لذتيلرت  ذ  للاذ2008كرك ت ذيل ي ـ ذتيلتةا ذاري ذيه  ،
رالؿذتال رل ؿذ  يلكتلذتيػذذتيرطكطذتإلتم هياذيتك يفذتيالاهرعزيزذ كؿذ

ذتذ60 ذلتء ذتي ة ي  ذكا دمء ذتإلاس ف. ذي  كؽ ذتيع يلل يةلاذيإليالف
ذتيهكيا،ذ ذسلط ء ذال ـ ذاي ره  ذكلل ء ذرالؿ ذلف ذتيلسحكايف  لع للا
ذلفذ ذكلللليف ذتيلر ه ، ذكك الءذتخلـ ذلف ذكلللليف ذتيسحكف، كلكظلل
ذتيلسحكايفذ ذكال ـ ذتيسل تتء ذلف ذكلللليف ذتي ككليا ذغيت تيلاظل ء

 االسهـ.ذ

،ذاي ءذتيللكةاذك يريلذكللاذاي  اذيفذتئيلذ2008اكرك تذذ21 لذذ -6
ذت ذي  كؽذتيلحاا ذتخ تي ل ذ  ييـك ذتال رل ؿ ذ ع يي ء ذرالؿ خ تي يا،

 تإلاس فذ لذايتك ل،ذكياي .ذ

 األنشطة كرئيس لفريؽ العمؿ حوؿ عقوبة اإلعداـ: 

 تةطلعءذتيللكةاذك يريلذ  يام طذتير يل:ذ -87

،ذم تكءذ لذتحرل عذ تيؽذتيعلؿذتيلمذي هذ2008اك ل تذذ9ذ–ذ8لفذذ -1
 ع،ذرـذترر لذل تتذ مأفذلمتكعذدتتتذ لذا كح ،ذايحيتي .ذكرالؿذتالحرل

ذ(تيلكتتركتيـكتيلهلاذتيل هه ذ)ي ثذتيهكؿذتخية  ذيل ذتيرح كبذلعذ
  مأفذي ك اذتإليهتـ.ذ

 المفوضة بانسي تالكيوال 

 تقرير األنشطة كمفوضة
 تةطلعءذتيللكةاذرالكيكالذ  خامطاذتير ييا:ذ -88

ذ2007ع ـذ،ذم تكءذ لذ طالؽذتير تيتذتيساكمذي2008يكايكذذ23 لذذ -1
ذحاكبذ ذ ل ذتيلتةه ذح اب ذلف ذتإلاس ف ذ  كؽ ذيف ذتيلهت عيف  كؿ
ذي  كؽذ ذتيهكيل ذتالر  ه ذ يف ذمتتكا ذيف ذي  ت  ذتيلتةه ذكالت ا تي ي .
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تإلاس فذكتيلاظلاذتيع يلياذيلك   اذتيرعليب،ذتيرلذرتتدبذاامطاذككةعذ
ذم لؿذ ذر تيت ةهتت ذكت  ذتيع يـ ذاتح   ذ ل ذتإلاس ف ذ  كؽ ذيف تيلهت عيف

 حه .ذ كؿذار ئ

،ذم تكءذ لذ ل اذهتتسيا،ذم تؾذ لذراظيله ذ2008اكرك تذذ21 لذذ -2
ذي  كؽذ ذا تي ي  ذحاكب ذكيحاا ذا تي ي ، ذ حاكب ذتإلاس ف ذ  كؽ لعهه
ذا تي ي ذ ذ حاكب ذا تي ي  ذكلعهه ذيلهيـ، ذركيكل ال ذكلحلكيا تإلاس ف،
ذا تي ي .ذ ذ حاكب ذحكا اس تا، ذ ل ذتخ تي يا، ذتياهةا ذهتتس ء كلتكز

ذتخ تي لذي  كؽذكك فذاهؼذتي ل  اذتيهتتسياذاكذتال رل ؿذ لكتلذتييـك
ذ ذتيػ ذكتيلكتل ذتي ل اذذ22تإلاس ف ذكرالؿ ذتخ تي ل. ذتيليل ؽ يرط يؽ

ذ  كؽذتإلاس فذاي  اذيفذتئيلذتيلحاا.ذ  تيهتتسيا،ذاي ءذتس ياذيـك

 تقرير األنشطة كمقررة خاصة لحرية التعبير في أفريقيا:

 اذتير ييا:ذتةطلعءذتيللكةاذرالكيكالذ  خامط -89

ذذ -1 ،ذ ةتءذتيل تت ذتير ةاذكتماذيلؿذ2008اكرك تذذ4 ي ذذ2لفذيـك
ذ لذ ذا تي ي ، ذكغتب ذكسط ذ ل ذتيلعلكل ء ذ ي  ذتيكةكؿ ذ كؿ  دليليا

لر ،ذكل  هت ذاي كاهم،ذتيك ليتكف،ذتيرلذاظلره ذل  هت ذيهؿذتيلحرلعذتيل
اذ كـذتيلكتطايف،ذ يثذاي ءذتيكللاذتيتئيسياذ كؿذ" تياذتيرع يتذك تي

 تيلعلكل ءذكرعزيزذتيكةكؿذ ي ذتيلعلكل ءذ لذا تي ي ".ذ

م تكءذ لذلا دماذيح فذ لذكتماذيلؿذاظله ذذ2008اكرك تذذ14 لذذ -2
ذيل ذ ذتي ةكؿ ذك ؽ ذتيرع يت ذ" تيا ذ كؿ ذتيهكيل ذتي تيل ال تالر  ه
تيلعلكل ء".ذكدهلءذكتداذ كؿذ"كةعذ ؽذتيكةكؿذ ي ذتيلعلكل ءذ لذ

ذا تي ي "ذ.
ر ةاذاهت تءذي حلاذي ككلرلذح ل ي ذكتيساغ ؿ،ذ كؿذكحهءذتيل تت ذتيذ -3

ذاية نذ ذك علءذ تس يا ذتيرع يتذ لذاليفذتي لهيف. ذتاره ك ءذ تيا لزتيـ
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ذكتيهكيياذ ذتإلدليليا ذتيلع ييت ذت رتتـ ذيل ذةتكت  ذر له  ذتيايحت ي ككلا
ذيرعلؽذ ذ يل  ذي هيا ذل  كلا ذ ل ذتي ؽ ذ كؿ ذتإلاس ف ذي  كؽ تيلط  ا

  يايحت. ل  كلاذا هذتية لييفذ 

ذتإليالـذذ -4 ذكس ئؿ ذرمتيع ء ذير ليؿ ذيه  ذتيللاكح ذتيرلكيض ذلف كحز 
ذكتةهذ ذتخية  ، ذتيهكؿ ذهترؿ ذكتيلل تس ء ذكتيسي س ء تيكطايا،
رح ك ه ذلعذ تياذلع ييتذ تياذتيرع يتذ ةلاذي لاذكلعذ يالفذتيل  هوذ
ذ يهذ ذ للء ذ  ل ن ذتيللكةا ذاحتء ذر ةا، ذ ةلا ذتيرع يت، ذ تيا  كؿ

 ءذتيرع يتذ لذا تي ي .ذكاظهتذالتذتي  ثذافذحاكبذكةعذ تياذرمتيع
ذكحلهكتياذ ذكرازتاي ، ليك ي ، ذكت  ذكاكغاهت، ذكااحكال، ذكزيل   كم، ا تي ي 
ذكافذزتل ي ذ ذتيلعلكل ء، ذ  طذساءذرمتيع ءذ تيا ذتيهيل تتطيا تيككاغك
كلكزل يؽ،ذكلالكم،ذككياي ،ذكغ ا ،ذكايحيتي ،ذكسيتتييكفذك كتكيا ذ  سكذ

دكتايفذ لذلتت ؿذلررللاذلفذلتت ؿذتيعللياذتيرمتيعيا.ذذيهيه ذلمتكي ء
ذتي لهتفذافذر كؿذلمتكي ءذتي كتايفذ ي ذدكتايفذ لذادتبذ كرا مهذاله

 كدءذللكف.ذ

 المفوض واي. ؾ. ج. يونج سيؾ يويف:

  ةلرهذيةكتذ  يلحاا،ذ  هذتةطلعذ  خامطاذتير ييا: -90

ذذ -1 ذ2008اغسطلذذ29ذ–ذ25لف ذيحلهكتيا ذرعزيز ذ لهلا ذد ـ  ايف.ذ،
كرالؿذالهذتيلهلا،ذاحتلذلا دم ءذلعذلسؤكييفذ ككلييف،ذكلاظل ءذ
غيتذ ككلياذكلاظل ءذلحرلعذلهال،ذكدهـذركةي ءذرتهذرل ةيله ذ لذ

 تير تيتذتيل هـذيلحااذركطئاذي  لهذكتيرل هه؛ذ

ذتيككلاكيثذ2008اكرك تذذ31ذ–ذ28لفذذ -2 ،ذ ةتذ ل اذهتتسياذيلعهه
ذرازتا ذاتكم ، ذ ل ذتي ة ئل ذاكدمءذيلرعليـ ذتيهتتسيا ذتي ل ا ذكرالؿ ي .
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ذتيلا ياذ ذا ص ذك يتكل ذتي مت، ذ ل ذتالرح ت ذللؿ؛ ذلكتةيعيا دة ي 
 تيلكرس ا/ذتاليهز،ذكتيرعليب،ذكتيل  كلاذتيع هياذتيخ..

ذتيهكيياذذ -3 ذتيحا ئيا ذتيل كلا ذتئيل ذلف ذهيك  ذرل   ذتيلرت ، ذالل رالؿ
  تكتاهت،ذكتةهذحلس ءذ  هلذتيل  كل ءذتيرلذك اءذح تيا.ذ

ذتيلحللذذ -4 ذلف ذيهيك  ذرل يا ذستيا" ذ"ل  كلا ذاية  ذتيللكض  ةت
كتيلمذ ةتهذتؤس  ذذ50تيهسركتمذتيلتاسلذ لا س اذتال رل ؿذ لكتتهذتيػذ

ذتي لهتفذ ذكحليع ذ  يلتاسيا ذتيا ط ا ذتي لهتف ذلف ذتي ة ئيا تيهيئ ء
 تخكتك يا.ذ

 تقرير األنشطة كنقطة محورية حوؿ حقوؽ المسنيف:

كتياذ كؿذ  كؽذتيلسايفذ لذا تي ي ،ذ  هذتةطلعذ ةلرهذتئيلذيلا طاذتيل  -91
   يام طذتير يل:ذ

ذذ -1 ذاذ3ذ–ذ2لف ذ  كؽذ2008كرك ت ذ كؿ ذتسرم تي  ذتحرل ي  ذاظـ ،
تخمر صذتيلسايفذ لذا تي ي ،ذ لذلهيااذ  الكال  ،ذلكتيميكل.ذ ةتذ
ذكتيلعههذ ذتيلسايف، ذتيهكيياذيلس يه  ذتالحرل عذللللكفذلفذتيحلعيا الت

تيرأايؿذكلكظلكفذلفذال ااذتيلحااذك فذاهؼذتالحرل عذتخ تي لذإلي ه ذ
اكذرحليعذاة  بذتيلةل اذتيلهرليفذ رك يتذك ل ياذ  كؽذتيلسايف،ذ
ذتالحرل عذتيلحااذ ذ ع يا.ذكهي  ككةعذتيرهت يتذتيالزلاذي ل يرهـذ ةكت 
ذا كذ ذتيس ؿ ذتسركم ؼذا ةؿ ذكتيمعكبذ ي  ذتإلاس ف ذي  كؽ تخ تي يا

تال ري ح ءذتير ةا،ذكةتكت ذ ام  ذ تيؽذذر هـذدة ي ذتيلسايفذكلكم
ذتيط  عذ ةل   ذكت  ذيهيـ/ ذكليؾ ذتيلسايف ذتخمر ص ذ  كؽ ذ كؿ يلؿ
تيمتيلذيل ذيللياذةي غاذتي تكركككؿذ كؿذك تذتيسفذ لذادتبذكدءذ

 للكف.ذ

 الدورة الخاصة:
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 تقرير األميف، بما في ذلؾ المسائؿ اإلدارية والمالية
ذتيه -92 ذتخ تي يا، ذتيلحاا ذ ي ذتيلحااذدهلءذالياا ذر تيتا  ذل تمذل  كت كل، كركت /

تخ تي يا.ذكملؿذتير تيتذتخامطاذتيرلذتةطلعءذ ه ذتخل ااذرالؿذ رت ذسراذ
تيرلذي هءذ لذتيزكيكيال،ذذ43مهكتذ يل ذ يفذتيهكتتء،ذ يفذتيهكت ذتيع هياذتيػذ

ذ  نذتيرلذدهـذ ييه ذتير تيت.ذكملؿذتير تيتذايةذ44لللكاذسكتزيالاه،ذكتيهكت ذتيػ
 تيلس ئؿذتإلهتتياذكتيل يياذلتءذتيةلاذ علؿذتيلحاا.ذ

 المسائؿ الخاصة بالعامميف

رزتؿذتخل ااذ لذتارظ تذل تتذاه ئلذذ لذةك ذل ذايلفذ لذتيهكت ذتخريت ،ذال -93
ذتؤس  ذ ذح ابذلؤرلت ذلف ذل تت ذترر ل ذرـ ذده ذااه ذ يه ذتيل رتح. ذتيهيكؿ  كؿ

ذتيهتئليف ذتيلللليف ذكتي ككل ءذي ثذيحاا ذ   ثذطلبذذتيهكؿ ذتيرعحيؿ يل 
ايكؿذتيلحااذتخ تي ياذي  كؽذتإلاس فذكتيمعكب.ذك لذتيكدءذلتره،ذتاةـذيههذ
ذتيع لليفذ ذ هيئا ذدهيلا ذافذاا ؾذيةك  ذ يه ذ ي ذتخل اا. لفذتيع لليفذتيحهه
دهلءذتسر  يره ذخاه ذ ةلءذيل ذكظيلاذ لذتخلـذتيلر ه .ذكرر  عذتخل ااذ

ذكعذ  الؿذ هؿذياه .ذلعذتيل تذ لذاهيلذا    ذلكة
 ةلءذتخل ااذكرل ءذرلكية ذ رعييفذلكظؼذمؤكفذد اكاياذا طؽذ  يلتاسيا،ذ -94

  ةالنذيفذلرتحليفذ تاسلذكيت لذيل ذاس لذلؤدء.ذ

كيالك ذيل ذليؾ،ذرـذرعييفذسكتريت ذحهيه ذرر هثذيغريفذيل ذاس لذلؤدءذ -95
 ل يل.ذير ؿذل ؿذتيسكتريت ذتيس   ا،ذكتيرلذيحتمذتافذرهتي ه ذكلس يهذ

 ؛ذ2008تاةـذلكظؼذكل ئؽذحهيهذاية نذيةل ااذ لذ هتياذمهتذل يكذ -96

 حيازة الممتمكات: 

 رـذ ي ز ذارك يلذيلع لليفذالسررهتـذتخل اا.ذ -97

 التقدـ فيما يتعمؽ بإنشاء مقر األمانة
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ذتيل تذ -98 ذ هام   ذيرعلؽ ذ يل  ذتيل تز ذتير هـ ذ كؿ ذلر  عره  ذتخل اا كتةلء
ح تياذيل ذدهـذكس ؽذ لذالتذتيمأف.ذكدهذتاره ذذتيتئيسل،ذكا لغءذافذتيحهكه

دعذحهيهذسكؼذرار ؿذ ييهذكذي هذ يح تذتخل ااذ لذلكدعه ذتي  يل،ذكرـذر هيهذل
.ذكيحتمذتيعلؿذ  يي ذير كيؿذتيل الذتيل ههذ2008تخل ااذ لذاه ياذهيسل تذ

  ي ذلك ربذيةل اا.ذ

 المسائؿ المالية:

ذتيمتك  -99 ذلع ذتيرع كف ذ ل ذتخل اا ذيرعلؽذتسرلتء ذ يل  ذالسيل  ذتير ليهييف،  
ذكتيرطكتتءذ ذيلليزتايا ذتيحهيه ذتيكةع ذةك  ذ ل ذتيمتتكا، ذتسرلتتت  كس ئؿ

 تخرتلذلتءذتيةلا.ذ

 س بذلحلكياذك يت ذلفذتيكل  اذ لذاامطاذتيلحااذتخ تي ياذي  كؽذتإلاس فذ -100
ذ هتتاذ ذ  ط ذتإللك ف ذ ل ذك ف ذتيع ـ، ذلف ذتيل ال ذتياةؼ ذرالؿ كتيمعكب،

  يك لؿذ لذتي س   ء.ذكلفذلـ،ذ  اه ياذذ2008 ر ذاه ياذيكييكذتيلع لالءذ
دهذتسررهلءذاظتتنذذ2008%ذلفذليزتاياذ24.83،ذك اءذاس اذ2008يكييكذ

 خفذلعظـذاامطاذتيع ـذدهذرـذرت يله ذيلاةؼذتيل الذلفذتيع ـ.ذ

 الميزانية:

هكالتذالتيكلذيلسااذذ856.86 003 6رةصذيلحااذليزتاياذلعرله ذل هتتا ذ -101
 .ذ2008يل يياذت
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 الدخؿ:
ذديلرهذ -102 ذ حل يي ن ذل لغ ن ذكتيمعكب ذتإلاس ف ذي  كؽ ذتخ تي يا ذتيلحاا رسللء

ذيكييكذذ692298 402 2 ذاه يا ذ ل ذتخ تي ل ذتالر  ه ذل ت ذلف ذالتيكل هكالت
 .ذ2008

 بياف حوؿ األمواؿ الخاصة ومف خارج الميزانية:

تؿذلفذر تاذتيليزتاياذ،ذ لغذ ي فذتخلكتؿذتير ةاذكتخلكذ2008 لذاه ياذيكييكذ -103
هكالتذالتيكلذيل ذتيركتيل.ذذ284237 120هكالتذالتيكلذكذ.8,7.3 405

 يهذااهذك فذاا ؾذلحلكياذك يت ذلفذتيلسرحهتءذلالذمهتذيكييكذاظتتنذخاهذدهذ
ذالكتؿذ ذكتسررهلء ذتإلاس ف ذ  كؽ ذيف ذتيلهت عيف ذ كؿ ذيلؿ ذكتما ي هء

NORADذتخ تي ذ ذتيلتا  ذيـك ذاهك  ذكي هءذاية ن ذلفذ. ذكتسررهلءذحز تن يا
ذ ذ  ه ذكتيهيل تتطيا ذتي  كؽ ذةا هيؽ ذحليع ذال  ذا تي ي ، ذحاكب رـذةا هيؽ

ذتيتت عاذ ذتيع هيا ذتيهكت  ذ ي  ذرؤهم ذا هتث ذاحؿ ذلف ذآرتيف ذيمتك   ر كيله 
ذل اي ،ذذكتخت عيف ذكلل ؽ ذتيلت  ا ذكتير ةا ذتيل ييا ذتيةا هيؽ ذ ي ف )تاظت

 ذككليؾذالكتؿذتيلحااذلفذر تاذتيليزتايا(.

 :اإلعانة المالية التي تـ استالميا مف مقر االتحاد األفريقي

ذتخ تي لذ -104 ذتالر  ه ذل ت ذلف ذتسرالله  ذرـ ذتيرل ذتخكؿ ذتيت ع ذ ي اا  لغء
ذذ95 787 493 ذتيل ال ذتيت ع ي اا ذكت  ذالتيكل، هكالتذذ00 000 600هكالت

ذ ذتيل يث ذتيت ع ي اا ذكت  ذ لغذذ03 905 308 1التيكل ذك ليؾ ذالتيكل هكالت
 هكالتذالتيكلذذ98 402692 2تإلي ا ءذتيل يياذ حل يلذ

األنشطة التي اضطمعت بيا المجنة خالؿ الفترة بيف الدورات، بما في ذلؾ ورش العمؿ 
 والحمقات الدراسية: 
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ذل يكذ -105 ذك/اكذم تكءذ لذيههذذ2008اك ل تذذ–رالؿذهكت  تةطلعءذتيلحاا
 ل ؽذل يل .ذلفذتخامطا.ذكرـذ ت  ؽذحهكؿذ هلهذتخامطاذ هلتذتير تيتذكل

 دراسة تقارير الدوؿ:

ذ -106 ذتيل ه  ذخ ك ـ ذايحيتي ذذ62ك   ن ذحلهكتيا ذدهلء ذتخ تي ل، ذتيليل ؽ لف
،ذ ي ذ2008ذ–ذ2005تالر  هياذر تيتا ذتيهكتمذتيل يثذتيلمذيغطلذتيلرت ذلفذ

ذلعذ ذ ا   ذ كتت ذ ل ذتيلحاا ذم تكء ذتير تيت، ذ  ث ذكرالؿ ذتخ تي يا. تيلحاا
  ركظيؼذ  كؽذتإلاس فذ لذتي اله.ذتيهكياذتيطتؼذ يل ذيرعلؽذ

 اعتماد المالحظات الختامية:

 تيرلهءذتيلحااذلال ظ ءذرر لياذ كؿذتير تيتذتيهكتمذيايحيتي .ذ -107

 التقرير الدوري لنيجيريا

 وضع عرض تقارير الدوؿ
ذتيتت عاذكتختيعيفذك فذكةعذيتضذكر هيـذر  تيتذتيهكياذ ر ذتيهكت ذتيع هيا -108

 ذيلحااذيل ذتيكحهذتير يل:

 
 

 عدد الدوؿ الفئػة رقـ

  الدوؿ التي عرضت وقدمت جميع التقارير  .1
9 

الدوؿ التي عرضت كؿ تقاريرىا وسوؼ تقدـ التقرير   .2
 لمجنة األفريقية 45التالي في الدورة العادية الػ 

 
5 

( 2( أو تقريريف )1الدوؿ التي عرضت تقريرًا واحدًا )  .3
 لكف ال يزاؿ عمييا تقارير أخرى.

 
26 

  دوؿ التي لـ تقدـ أي تقريرال  .4
13 
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 الدوؿ التي عرضت وقدمت كؿ تقاريرىا: –أ 

 الدولة رقـ

 الجزائر .1

 كينيا .2

 نيجيريا .3

 رواندا .4

 السوداف .5

 تنزانيا .6

 تونس .7

 زامبيا .8

 زيمبابوي .9

 

 الدوؿ التي عرضت جميع تقاريرىا لكف لـ تقدميا بعد –ب 

 

 الدولة رقـ

 نيفب .1

 جميورية الكون و الديمقراطية .2

 مدغشقر .3

 إثيوبيا .4

 أوغندا .5
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 الدوؿ التي عرضت تقريريف أو أكثر لكف ال يزاؿ عمييا تقارير تعرضيا -جػ 

 الموقؼ الدولة رقـ

 تقرير متأخر 1 بوركينا فاسو .1

 تقارير متأخرة 6 جامبيا .2

 تقارير متأخرة 3 غانا .3

 تقريراف متأخراف 2 ناميبيا .4

 تقرير متأخر  1 السن اؿ .5

 تقريراف متأخراف 2 توجو .6

 

 الدوؿ التي عرضت تقريرا واحدًا ولكف عمييا تقارير لـ تعرضيا –د 

 

 الموقؼ الدولة رقـ

 تقارير متأخرة 5 انجوال 1

 تقريراف متأخراف 2 بوركينا فاسو .2

 تقارير متأخرة 3 بوروندي .3

 تقرير متأخر 1 وفالكامير     .4

 تقارير متأخرة 5 الرأس األخضر .5

 تقرير متأخر 1 جميورية أفريقيا الوسطى .6

 تقارير متأخرة 4 تشاد .7

 تقريراف متأخراف 2 الكون و برازافيؿ .8

 تقرير متأخر 1 مصر .9

 تقارير متأخرة 6 جامبيا .10

 تقارير متأخرة 3 غانا .11

 ير متأخرةتقار  5 جميورية غينيا .12

 تقارير متأخرة 3 ليسوتو .13

 تقرير متأخر 1 ليبيا .14

 تقارير متأخرة 4 مالي .15

 تقريراف متأخراف 2 موريتانيا .16

 تقارير متأخرة 6 موريشيوس .17
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 تقارير متأخرة 5 موزمبيؽ .18

 تقارير متأخرة 3 ناميبيا .19

 تقريراف متأخراف 2 النيجر .20

 تقريراف متأخراف 2 لصحراوية العربية الديمقراطيةالجميورية ا .21

 تقريراف متأخراف 2 سيشيؿ .22

 تقريراف متأخراف 2 السن اؿ .23

 تقرير متأخر 1 جنوب أفريقيا .24

 تقارير متأخرة 3 سوازيالند .25

 تقارير متأخرة 3 توجو .26
 

 الدوؿ التي لـ تعرض أي تقارير -ىػ 

 الموقؼ الدولة رقـ

 تقارير متأخرة 11 سوانابت .1

 تقارير متأخرة 11 جزر القمر 2

 تقارير متأخرة 7 كوت ديفوار 3

 تقارير متأخرة 8 جيبوتي 4

 تقارير متأخرة 11 غينيا االستوائية 5

 تقارير متأخرة 4 ارتريا 6

 تقارير متأخرة 11 الجابوف 7

 تقرير متأخر 11 غينيا بيساو 8

 تقرير متأخر 12 ليبريا 9

 تقارير متأخرة 9 ماالوي 10

 تقارير متأخرة 11 ساوتومي وبرنسيب 11

 تقرير متأخر 12 سيراليوف 12

 تقرير متأخر 11 الصوماؿ 13
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 أنشطة الحماية
ذ -109 ذيللكته ذتررلءذتيلحااذتخ تي ياذرالؿذذ59ذ–ذ46ك    لفذتيليل ؽذتخ تي ل،

ذ حتت تءذي ل ذر تيتذتخامطاذالت،ذيه  ذتيرلذملله   ياذ  كؽذتإلاس فذتيلرت 
كتيمعكبذ لذتي  ت .ذكمللءذالهذتخامطا،ذلفذ يفذحللاذالكتذارتل،ذكر  اذ
ذلفذ ذرل يه  ذرـ ذ عؿذالهي  تءذتاره ك ءذ  كؽذتإلاس ف ذكته اهت تءذي حلا،
ذ  كؽذ ذتاره ك ء ذررا كؿ ذتيرل ذتية ليا ذتير  تيت ذكلف ذتيلةل ا، اة  ب

ذتإلاس ف.ذ
ذكذ -110 ذات عا ذر هيـ ذرـ ذليؾ، ذ ي  ذ)  إلة  ا ذ الغ نذ74س عكف ذتخذ(  تي يا،ذيلحاا

ذتيع هياذتخت عيف ذ44ذرالؿذتيهكت  ذات عاذ44 كؿذ لك اياذ   يره ؛ذك)ذ10: )
 (ذ كؿذ لك اياذتياظتذ يه .ذ20كات عيفذ كؿذ لك اياذد كيه ؛ذكيمتيفذ)

رالؿذتيهكت ذتيللككت ،ذدتتءذتيلحاا،ذخس  بذلررللا،ذافذالذي رةتذر  ي ه ذ -111
 عا،ذ  هذتارهءذلفذتياظتذ لذ الغيفذ هيالفذافذ الغ ذيل ذتي الغ ءذتختذ

 غيتذلسلكحذ هذك  ياس اذيل  دلذ  هذكحهءذتاره ك ءذ يه .ذ

غيتذذMichael Majuru/Zimbabwe – 308/2005ايلاءذتيلحااذافذتي الغذ -112
ذ ذ  ي الغ، ذيرعلؽ ذ يل  ذلر يل ء ذتيلحاا ذككحهء ذيإلدتتت،  – 281/2003د  ؿ

Marcel Wetshiokonda/DRCذذ. 

ذ -113 ذتي الغ ذيل تتتذ كؿ ذMichael Majuru/Zimbabwe – 308/2005  ياس ا
  هكذلت ؽذ هلتذتير تيتذكلل ؽذتت ع ن.ذ

ذ -114 ذتي الغ ذ كؿ ذ  ي تتت ذيرعلؽ ذ يل   Marcel – 281/2003ال 

Wetshiokonda/DRCسكؼذيرـذ ت  دهذ ر تيتذتخامطاذتير يلذاظتتنذخفذذذ 
 .ذيللياذتيرتحلاذكتيلكت لاذالذرزتؿذلعل ا
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ذتي -115 ذ ل ذتياظت ذرأحيؿ ذكتختيعيفرـ ذتير لسا ذتيع هيا ذيلهكت  ذتخرتل ،ذ الغ ء
 خس  بذلررللا.ذ

 اعتماد التقارير

 ،ذتيرلهءذتيلحااذتخ تي ياذتير  تيتذتير ييا:ذرالؿذتيهكت ذتيتت عاذكتخت عيف -116

 ر تيتذ علاذتيكمؼذيفذتي   ئؽذ لذحلهكتياذ كرسكتا ؛ذذ -1

 ياذزتل ي ؛ذر تيتذ علاذتيرعزيزذ لذحلهكتذذ -2

 ر تيتذ علاذتيرعزيزذ لذحلهكتياذلالكم؛ذ -3

 ر تيتذكتماذطتؽذتيعلؿذيلحااذتخ تي يا؛ذذ -4

ر تيتذتحرل عذتسرل ت ذتخ ك ت/ذتالسرم تمذخحهز ذتالر  هذتخ تي لذ كؿذذ -5
 يالد ءذيلله ؛

 ر تيتذلؤرلتذتيمتتكاذتالسرتتريحياذ كؿذ  كؽذتإلاس فذ لذا تي ي .ذذ -6

 اعتماد القرارات

 ؿذتيهكت ،ذتيرلهءذتيلحااذتخ تي ياذتي تتتتءذتير ييا:ذرال -117

"ذ مأفذذ -1 دتتتذيهيكذتيهكؿذتخطتتؼذ ي ذلتتي  ذتيزلفذتيل ههذ"لكتتتركتيـك
 ي ك اذتإليهتـ؛

 دتتتذ كؿذكةعذ  كؽذتإلاس فذ لذحلهكتياذتيككاغكذتيهيل تتطيا؛ذ -2

  عل ءذتيرعزيزذتيلمرتكا؛ذدتتتذ كؿذذ -3

  لذحلهكتياذح ل ي ؛ذذدتتتذ كؿذكةعذ  كؽذتإلاس فذ -4

 دتتتذ كؿذك ي ءذتخله ءذ لذا تي ي ؛ذذ -5

 دتتتذ كؿذكةعذ  كؽذتإلاس فذ لذتيةكل ؿ؛ذذ -6
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 دتتتذ كؿذتالارر   ءذ لذا تي ي ؛ذذ -7

 دتتتذ كؿذ  كؽذتإلاس فذكتيكةعذتإلاس الذ لذزيل   كم؛ذذ -8

 دتتتذ كؿذتيكةكؿذ ي ذتية اذكتخهكياذتيلطلك اذ لذا تي ي .ذ -9

 :واألربعيف خامسةلعقد الدورة العادية ال المقترح المكاف

ذتيع هياذلفذ -118 ذتيهكت  ذي ه ذ لذ2009ل يكذذ28ذ–ذ13دتتءذتيلحااذتخ تي يا ،
   احكؿ،ذح ل ي .

، بانجوؿ، 2008يوليو،  29 – 21لمجنة األفريقية،  خامسةالدورة االستثنائية ال
 جامبيا.

ذ -119 ذذ29ذ–ذ21لف ذ2008يكييك، ذهكتره  ذتخ تي يا ذتيهكت  ذي هء تالسرلا ئياذ،
  لذ  احكؿ،ذح ل ي .ذذر لساتي

  ةتذاية  ذتيلحااذتخ تي ياذتارلذاسل ؤاـذتيهكت :ذ -120

 تئيلذذذس احلذلل سياكاكذلكا حاجذذتيللكةا

ذا ئبذتيتئيلذذذذذااحيالذليلكذذذتيللكةا
ذح اسكذ–تيايهذتال يالذذذتيللكض
ذك لتيفذهيكبذارككلذذذتيللكةا
ذلكس ذاح تمذ ير مذذذتيللكض

ذسكي ر ذليح ذذكةاتيلل
ذلكل  ذل ييالذذتيللكض
ذلككيت  ذاي اهكحكذذذتيللكض ذ ه للذرـك
ذك يرسلذزيا كذسيلللذذذتيللكةا
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 تالذتيهكت ذتيللكةاذتيل حلاذس احلذلل سياكاكذلكا احيج.ذ -121

ي هءذتيهكت ،ذلفذ يفذحللاذالكتذارتل،ذالسركل ؿذلمتكعذدكتيهذتإلحتت تءذ -122
 لا.تيلا  ذيلحااذك  ثذتي الغ ءذتيل ه

 ،ذرـذتياظتذ يه ذكتيرل ها ذلفذد ؿذتيلحاا:ذ د كيهذـرلذرتي الغ ءذتير يياذتي -123

1-  300/05 - Serap/Nigeria 

2- 302/05 - Maitre Mambeolo/DRC 

ذد ؿذ -124 ذلف ذكتيرل ها  ذ  له  ذرـ ذ"تسر   ؽ" ذ ئا ذ ل ذر ع ذتيرل ذتير ييا تي الغ ء
 تيلحاا:

1- 242/01 Interights & IHRDA/Mauritania 

8- 246/02-MIDH/Cote D’Ivoire 

3- 262/2002-MIDH/Cote d’Ivoire 

ذ -125 ذتي الغ ء ذ كؿ -300/05و  MIDH/Cote d’Ivoire-246/02تي تتتتء

Serap/Nigeria ،ذلفذتيلل ؽذتت ع نذ ذتير تيتذكحز  ذ هلت ذك  ياس اذ هلذلت  ا .
 يل تتتتءذتخرتل،ذ سكؼذيرـذ ت  ده ذ ر تيتذتخامطاذتير يل.ذ

 العشريفاعتماد تقرير األنشطة الخامس و 

لفذتيليل ؽذتخ تي لذي  كؽذتإلاس فذكتيمعكبذرعتضذتيلحااذذ54ك   نذيلل ه ذ -126
(ذيل ذتيهكت ذتيع هياذيللحللذ25تخ تي ياذر تيتذتخامطاذتير للذكتيعمتيفذ)

ذرله ذتخ تي ل، ذيالر  ه ذيمت تيراليلم ذتيل ايا ذتي لا ذ ي  ذكت   يره ذي  له ذيهتن
 تيلع كه ذ لذاهيلذا    ،ذ ليك ي .ذيتؤس  ذتيهكؿذكتي ككل ءذتخ تي ييف،ذ
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ذ
ذ
ذ
ذ

 أوال لحقالم

 
 جذول أعمال

 يهرابعة واألربعالذورة العادية الـ

ذ
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 44جدوؿ أعماؿ الدورة العادية الػ 
 لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب

 ، أبوجا، نيجيريا(2008نوفمبر،  25 – 10)
ذ
ذ

ذ)تيحلساذتيع لا(ذذذذلتتسـذتال رر حذذ:ذ1تي اهذ
ذ)تيحلساذتير ةا(ذذتيرل هذحهكؿذتخيل ؿذذ:ذ2تي اهذ
ذ)تيحلساذتير ةا(ذذذذراظيـذتيعلؿذذ:ذ3تي اهذ
ذ)تيحلساذتيع لا(ذكةعذ  كؽذتإلاس فذ لذا تي ي ذذ:ذ4تي اهذ

ذكلل ءذاية  ذك كهذتيهكؿ.ذذذ-اذ
ذكللاذيحااذتالر  هذتخ تي لذيلر تت ذ كؿذ  كؽذكتي ياذتيطلؿ.ذذ-بذ
ذ ءذتي ككلياذتيهكييا.كلل ءذتيلاظلذ-حػذ
ذكلل ءذتيلؤسس ءذتيكطاياذي  كؽذتإلاس ف.ذذ-هذ
ذكلل ءذتيلاظل ءذغيتذتي ككليا.ذذ-اػذ

ذكتيلاظل ءذذ:5تي اهذ ذتإلاس ف ذي  كؽ ذتيكطايا ذتيلؤسس ء ذلع ذكتيعالد ء تيرع كف
ذغيتذتي ككلياذ_تيحلساذتيع لا(.ذ

ذذ-اذ ذكتيمعكب ذتإلاس ف ذي  كؽ ذتخ تي يا ذتيلحاا ذ يف كتيلؤسس ءذتيرع كف
ذتيكطاياذي  كؽذتإلاس ف.ذ

ذتيرع كفذ يفذتيلحااذتخ تي ياذي  كؽذتإلاس فذكتيلاظل ءذغيتذتي ككليا:ذذ-بذ
ذتيعالداذلعذتيلاظل ءذغيتذتي ككليا.ذذ-ذ1
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ذيل ةكؿذذ-ذ2 ذتي ككليا ذغيت ذتيلاظل ء ذلف ذتيل هلا ذتيطل  ء   ث
ذيل ذكةعذ"ةلاذلتتدب".ذ

ذاذتيع لا(  ثذر  تيتذتيهكؿذ)تيحلسذ:ذ6تي اهذ
ذلكدؼذيتضذر  تيتذتيهكؿذتخطتتؼ.ذذ-اذ

ذ  ث:ذذ-بذ
ذتير تيتذتيهكتمذيحلهكتياذتيككاغكذتيهيل تتطيا.ذذ-ذ1
ذتير تيتذتخكي ذيحلهكتياذلهغم ت.ذذ-ذ2
ذتير تيتذتيهكتمذيحلهكتياذايحيتي ذتالر  هيا.ذ-ذ3

ذاامطاذتيرعزيز:ذ)تيحلساذتيع لا(ذذ:7تي اهذ
ذيذ-ذ1 ذتخامطا ذر تيت ذتخ تي ياذر هيـ ذتيلحاا ذكاية   ذتيتئيل، ذا ئب لتئيل،

ذي  كؽذتإلاس فذكتيمعكب.ذ
ذر تيتذتيل تت ذتير ةاذ كؿذ  كؽذتيلتا ذ لذا تي ي .ذذ-ذ2
ذكتخمر صذذ-ذ3 ذتيلحك ، ذكط ي ل ذتيالحئيف، ذ كؿ ذتير ص ذتيل تت ر تيت

ذتيلمتهيفذ لذتيهترؿذكتيله حتيفذ لذا تي ي .ذ
ذهت عيفذيفذ  كؽذتإلاس فذ لذا تي ي .ذر تيتذتيل تتذتير صذ كؿذتيلذ-ذ4
ذتيلعلكل ءذ لذذ-ذ5 ذ ي  ذكتيكةكؿ ذتيرع يت ذ تيا ذتير صذ كؿ ذتيل تت ر تيت

ذا تي ي .ذ
ذ.ذتك يفذايالاهر تيتذتئيلذ تيؽذتيعلؿذ كؿذراليلذتيرطكطذتإلتم هياذيذ-ذ6
ذ/تيلحرلع ءذتخةلياذ لذا تي ي .ذسك فر تيتذ تيؽذتيعلؿذ كؿذكةعذتيذ-ذ7
تئيلذ تيؽذتيعلؿذ كؿذتي  كؽذتالدرة هيا،ذكتالحرل يياذكتيل   ياذذر تيتذ-ذ8

ذ لذا تي ي .ذ
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ذر تيتذتئيلذ تيؽذتيعلؿذ كؿذي ك اذتإليهتـ.ذذ-ذ9
ر تيتذتئيلذ تيؽذتيعلؿذ كؿذتي ة ي ذتيل هه ذلتءذتيةلاذ علؿذتيلحااذذ-10

ذتخ تي يا.
ذذر تيتذتئيلذتيا طاذتيل كتياذ كؿذ  كؽذتخمر صذتيلسايف.ذ-11

ذ:ذ  ثذ)تيحلساذتير ةا(:ذ8تي اهذ
ذلمتكعذدكتيهذتإلحتت تءذيلحااذتخ تي ياذي  كؽذتإلاس فذكتيمعكب.ذذ-اذ

ذتي عل ءذتيلمرتكا.ذ-بذ
ذ ل ياذتي يئاذكتيلكتتهذتيط يعيا.ذذ-حػذ
ذر تيتذتحرل ي ءذكتح هكحك.ذذ-هذذ
ذر تيتذتحرل عذك ل  ال.ذ-اػذ
ذذ-كذ ذيلؿ ذ كؿ ذكتإلهتتيا ذتيهترليا ذتإلاس فذتيلس ئؿ ذي  كؽ ذتخ تي يا تيلحاا

ذكتيمعكب.ذ
ذ:ذ  ثذكتيرل هذلمتكعذر  تيتذتي عل ءذ)تيحلساذتير ةا(ذ9تي اهذ

ذ:ذ عل ءذتيرعزيزذ-اذ
ذ ي ذحلهكتياذلالكم.ذذ علاذرعزيزذذ-ذ1
ذ علاذرعزيزذ ي ذحلهكتياذزتل ي .ذذ-ذ2

ذتيالحئيف،ذذ-بذ ذتير صذ كؿ ذتيل تت ذح اب ذلف ذتي   ئؽ ذيف ذتيكمؼ  علا
ي لذتيلحك ،ذكتخمر صذتيلمتهيفذ لذتيهترؿذكتيله حتيفذ لذا تي ي ،ذكط 

ذ ي ذحلهكتياذ كرسكتا .ذ
تي علاذتيلمرتكاذيلل تت ذتير ةاذ كؿذتيلتا ذ لذا تي ي ،ذكتيل تتذتير صذذ-حػ

ذ كؿذتيلهت عيفذيفذ  كؽذتإلاس فذ لذا تي ي ،ذ ي ذتيحلهكتياذتيركاسيا.ذ
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ذتير ةا(.ذ  ثذتي الغ ءذ)تيحلساذ:ذ10تي اهذ
ذر تيتذتخليفذ)تيحلساذتير ةا(.ذ:ذ11تي اهذ
ذ  ثذكتيرل هذ)تيحلساذتير ةا(:ذذ:ذ12تي اهذ

ذتيركةي ء،ذكتي تتتتءذكتيل تتتء.ذذذ-اذ
ذلال ظ ءذرر لياذ كؿذتير  تيتذتخكييا/ذتيهكتيا.ذذ-بذ

ذكتخت عيفذلكتييهذ:13تي اهذ ذتير لسا ذتيع هيا ذتيهكت  ذتاع  ه ذتخ تي ذكلك ف ياذيلحاا
ذي  كؽذتإلاس فذكتيمعكبذ)تيحلساذتير ةا(.ذذ

ذل ذيسرحهذلفذايل ؿذارتلذ)تيحلساذتير ةا(.ذذ:ذ14تي اهذ
ذتيرل هذ)تيحلساذتير ةا(:ذذ:ذ15تي اهذ

ذ.ذر تيتذتخامطاذتير للذكتيعمتيفذ-اذذ
ذ.ذ ي فذتيرر للذيلهكت ذتيع هياذتيتت عاذكتخت عيفتيذ-بذ
ذ.ذكتخت عيفذر تيتذتيهكت ذتيع هياذتيل يلاذ-حػذ
ذ.ذر تيتذتيهكت ذتيع هياذتيتت عاذكتخت عيفذ-هذ

ذ
ذ
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 ثانيا  الملحق 

ستئمبنية صنبديق االالوضع 

 والخبصة

وأموال اللجنة خارج 

 نيةاالميز
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 ٚضغ اٌصٕبد٠ك االصزئّب١ٔخ ٚاٌخبصخ

 وضع الصناديؽ االستئمانية والخاصة
 

 المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب 
 ؿ، جامبيابانجو

 حالة صناديؽ التخصيص الخاص
  2008يوليو  31في 

المصروفات  الرصيد المتاح
 التي تمت

المبمغ المتاح 
 أثناء الفترة

المبمغ 
المتحصؿ 
 أثناء الفترة

الرصيد في 
1/1/2008 

  اسـ الصندوؽ

ذدوالر أمريكي ذدوالر أمريكي ذدوالر أمريكي دوالر 
ذأمريكي

ذدوالر أمريكي   

ذ2945452 حقوؽ اإلنساف  29457452 0400 294457452 0400
 والديمقراطية، كندا

1 

ذ5220400 المدافعوف عف حقوؽ  5220400 0400 5220400 0400
 اإلنساف

2 

ذ78449 -الحقوؽ والديمقراطية 781449 0400 781449 0400
 منتدى المرأة

3 

ذ23254499  4 حكومة جنوب أفريقيا 243567474 0400 243567474 13312475

ذ21269489  GT -الحقوؽ والديمقراطية 21269489 0400 21269489 0400
حوؿ المسائؿ المحددة 

 Orentatوأورنتات 

5 

ذ118873445 0400 118873445 0400 118873445 NORAD 6 

405857534 135312575 419170509 0500 419170509   
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 المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب 
 بانجوؿ، جامبيا

 الة األمواؿ األخرى خارج الميزانيةح
 

دوالر  دوالر أمريكي
 أمريكي

   دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي

المصروفات  الرصيد المتاح
 التي تمت

المبمغ المتاح 
 أثناء الفترة

المبمغ 
المتحصؿ أثناء 

 الفترة

الرصيد في 
1/1/2008 

  اسـ الصندوؽ

ذ1750498 ذ15843407 المركز الدانماركي لحقوؽ  4625405 00 12975 17600405
 اإلنساف

1 

ذ8234473 مجموعة العمؿ حوؿ  24963409 0400 24963409 16728436
 السكاف األصمييف

2 

ذ110298466 48239415 158537481 0400 158537481 OSIWA 3 
       

120284537 80816558 201100595 12975500 188125595   
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 ثبلثب  الملحق 
 

 أٔشطخ اٌٍجٕخ األفش٠م١خ ٌحمٛق اإلٔضبْ ٚاٌشؼٛة

 2008اٌزٟ رُ رٕف١ز٘ب ػبَ 
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 أٔشطخ اٌٍجٕخ األفش٠م١خ ٌحمٛق اإلٔضبْ ٚاٌشؼٛة

 2008اٌّذسجخ فٟ ١ِزا١ٔخ ػبَ  
 

 الرقـ النشاط التاريخ المكاف الوضع

 نايري
 أديس أبابا تـ

 إثيوبيا

 1 عرض الميزانية والييكؿ 11 – 9

 أديس أبابا تمت المشاركة
 إثيوبيا

 –يناير  25
 فبراير 2

 2 قمة االتحاد األفريقي

 برايرف
اجتماع مجموعة العمؿ حوؿ المسائؿ  17 – 15 بانجوؿ، جامبيا انعقد

المحددة المتعمقة بعمؿ المجنة األفريقية 
 لحقوؽ اإلنساف والشعوب

3 

نة الدورة االستثنائية الرابعة لمج 24 – 17 بانجوؿ، جامبيا انعقدت
 األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب

4 

 مارس
ميمة لمتحضير لمدورة العادية الثالثة  5

 واألربعيف
 تمت مممكة سوازيالند 8 – 3

 تمت بانجوؿ، جامبيا 29 – 27 خموة لمعامميف 6
 أبريؿ

تدريب المراجعة لالتحاد األفريقي حوؿ  7
 مرفؽ عممية مفوضية االتحاد األفريقي 

 تـ جامبيابانجوؿ،  3 – 1

)الخطوط اإلرشادية  OPCATمؤتمر  8
 Robbin Islandلروبيف ايمند 

 تـ جنوب أفريقيا 4 – 3

 مايو
اجتمػػػاع مجموعػػػة العمػػػؿ حػػػوؿ عقوبػػػة  9

 اإلعداـ
 انعقد مممكة سوازيالند 5 – 4

اجتمػػاع المجنػػة الفنيػػة التحضػػيرية حػػوؿ  10
 مسائؿ السكاف األصمييف

 انعقد مممكة سوازيالند  5 – 4

 انعقد مممكة سوازيالند 6 اجتماع داخمي 11
 انعقد مممكة سوازيالند 12اجتمػػػػػػػاع حػػػػػػػوؿ المسػػػػػػػائؿ القانونيػػػػػػػة  12
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 والميزانية
 انعقدت مممكة سوازيالند 22 – 7 الدورة العادية الثالثة واألربعيف 13
 25 االحتفاؿ بيوـ أفريقيا 14

(23-24) 
 تـ االحتفاؿ مممكة سوازيالند 

وؿ المصػػػػػادقة عمػػػػػى ورشػػػػػة عمػػػػػؿ حػػػػػ أ
بروتوكػػػػوؿ الميثػػػػػاؽ األفريقػػػػي لحقػػػػػوؽ 
اإلنسػػػاف والشػػػعوب حػػػوؿ حقػػػوؽ المػػػرأة 

 في أفريقيا

 انعقدت مممكة سوازيالند 25 – 23

ورشػػػػػة عمػػػػػؿ لمقػػػػػانونييف، الصػػػػػحفييف  ب
 والمنظمات غير الحكومية

 انعقدت مممكة سوازيالند 24

 تـ االحتفاؿ بو مممكة سوازيالند 25 يوـ أفريقيا جػ
 ونيوي

ورشػػػة عمػػػؿ حػػػوؿ الخطػػػوط اإلرشػػػادية  15
 Robbin Islandلروبيف أيالند 

 انعقدت نيجيريا 

صدر بياف  جامبيا 16 يوـ الطفؿ األفريقي -
 صحفي

 تمت ليبيا 19 – 14 ميمة تعزيز مشتركة 16
اجتماع قبػؿ قمػة االتحػاد األفريقػي حػوؿ  17

"نػػػػوع الجػػػػنس ىػػػػو حػػػػوؿ نػػػػوع الجػػػػنس 
 جدوؿ أعماؿ المنتدى"

 انعقد مصر 24 – 21

 تمت تونس 30 – 25 ميمة تعزيز  18
اجتماعات األجيزة القيادية وقمة االتحاد  19

 األفريقي
 2 -يونيو 24

 يوليو
 انعقدت مصر 

صدر بياف  جامبيا 20 يوـ الالجئيف 20
 صحفي

 –يونيو  30 ميمة تعزيز 21
 يوليو 1

 تمت إثيوبيا

 يوليو
 تـ جنوب أفريقيا 4 افتشاور حوؿ تعميـ حقوؽ اإلنس 22
مسابقة محاكاة لدعوى قضائية في  23

 أفريقيا
  جنوب أفريقيا تمت 5

 انعقدت نيجيريا 18 – 17ورشػػة عمػػؿ حػػوؿ الخطػػوط اإلرشػػادية  24



 68 

 Robbin Islandلروبيف أيالند 
 تمت مالي 19 -1 15 ميمة تعزيز 25
 انعقدت جامبيا 29 – 21 الدورة االستثنائية الخامسة 26
صدر بياف  جامبيا 31 اليوـ األفريقي لممرأة 27

 صحفي
 5 –يوليو  30 ميمة تعزيز 28

 أغسطس
 تمت توجو

 أغسطس
 تمت بوتسوانا 15 – 11 ميمة إثبات وقائع 29
في  IPCاجتماع لجنة التوجيو حوؿ  30

 أفريقيا
 انعقد جامبيا 13 – 11

 تانعقد جامبيا 14 – 13 حمقة دراسية لممرأة األفريقية 31
ميمػػػة تحضػػػيرية لورشػػػة عمػػػؿ حػػػوؿ  32

أسػػػػػػػػػػػػػػاليب عمػػػػػػػػػػػػػػؿ واجتماعػػػػػػػػػػػػػػات 
التدبر/التشػػػػػػػػػاور ألجيػػػػػػػػػزة االتحػػػػػػػػػاد 

 األفريقي

 تمت بوركينا فاسو 18 – 14

 تمت بنيف 29 – 25 ميمة تعزيز 33
أغسطس  HRD 31اجتماع تشاوري حوؿ  34

 سبتمبر 3 –
 انعقد بنيف

 سبتمبر
فريؽ مقدمة لمتحضير لورشة العؿ  35

وط اإلرشادية لروبيف أيالند حوؿ الخط
Robbin Island 

 تمت 3 - 1 ليبريا

ميمػة لمتحضػير لمػدورة العاديػة الرابعػػة  36
واألربعػػيف، وحمقػػة نقاشػػية حػػوؿ تعمػػيـ 
حقػػػوؽ اإلنسػػػاف ودورة تدريبيػػػة حػػػوؿ 

 العمؿ الدبموماسي 

 تمت 5 – 1 نيجيريا

 تمت 5 – 1 غانا ميمة تعزيز 37
رشػػادية ورشػػة عمػػؿ حػػوؿ الخطػػوط اإل  38

 Robbin Islandلروبيف أيالند 

 انعقدت 6 – 4 ليبيريا

 تمت 12 - 8 ليبيريا ميمة تعزيز 39
 تمت 13 – 10 أوغنداميمة لمتحضير لممؤتمر حػوؿ الشػراكة  40
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 االستراتيجية
تشػػػػاور مػػػػع الشػػػػركاء حػػػػوؿ السػػػػكاف  41

 األصمييف في أفريقيا
 انعقد 16 – 13 إثيوبيا

 تمت 20 – 18 اجامبي خموة لمعامميف 42
تشػػػػػػػػاور بػػػػػػػػيف االتحػػػػػػػػاد األفريقػػػػػػػػي  43

 والمفوضية األوروبية
 انعقد 26 – 20 إثيوبيا

 انعقدت 27 – 26 بوركينا فاسو ورشة عمؿ حوؿ أساليب العمؿ 44
اجتماع/تشػػػػػػػػػاور ألجيػػػػػػػػػزة االتحػػػػػػػػػاد  45

 األفريقي حوؿ أساليب عمميا
 انعقد 30 – 28 بوركينا فاسو

اد األفريقػي ميمة إلغػالؽ مكتػب االتحػ 46
 في داكار

 1 –سبتمبر  26 داكار
 أكتوبر

 تمت

 أكتوبر
 انعقد موريشيوس 3 – 1 تشاور حوؿ األشخاص المسنيف 47
 تـ تنزانيا 10 – 6 ميمة تعزيز 48
اجتمػػػػاع المجنػػػػة الفرعيػػػػة التشػػػػاورية  49

 حوؿ مسائؿ الميزانية
 انعقد إثيوبيا 9 – 8

حمقػػة دراسػػية لمتشػػاور والتوعيػػة حػػوؿ  50
حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف/مجتمعات السػػػػػػكاف 

 األصمييف في أفريقيا

 انعقدت إثيوبيا 16 – 13

 تـ االحتفاؿ جامبيا/أوغندا 21 اليوـ األفريقي لحقوؽ اإلنساف 51
 انعقد أوغندا 22 – 20 مؤتمر حوؿ الشراكة االستراتيجية 52
اجتمػػػػػاع حػػػػػوؿ الميزانيػػػػػة والشػػػػػؤوف  53

 اإلدارية 
 انعقد إثيوبيا 30 – 26

المػػػػػػػػػؤتمر الػػػػػػػػػوزاري األوؿ لالتحػػػػػػػػػاد  54
 األفريقي

 انعقد ناميبيا 31 – 27

إعػػػػػداد واسػػػػػتكماؿ الوثػػػػػائؽ الخاصػػػػػة  55
 بالدورة العادية الرابعة واألربعيف:

 البالغات؛ -
تقريرًا: مياـ تعزيز، مياـ إثبات  23 -

وقػػائع والحمقػػات الدراسػػية/ورش العمػػؿ 
 الرئيسية؛

ممخصػػػات، اسػػػتبيانات، مشػػػروعات  -

 تـ جامبيا 
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حظػػػػػػػات نيائيػػػػػػػة حػػػػػػػوؿ تقػػػػػػػارير مال
الدوؿ)جميوريػػة الكون ػػو الديمقراطيػػة، 

 مدغشقر، نيجيريا والسوداف(؛
 استكماؿ/مواءمة الموائح الداخمية. -
 

 نوفمبر
حمقػػػػػة دراسػػػػػية حػػػػػوؿ تعمػػػػػيـ حقػػػػػوؽ  56

 اإلنساف
 انعقدت نيجيريا 5 – 4

 تـ نيجيريا 7 – 6 تدريب حوؿ العمؿ الدبموماسي 57
اع مجموعػة العمػؿ حػوؿ الحقػوؽ اجتم 58

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 انعقد نيجيريا 6 – 5

اجتمػػاع مجموعػػة العمػػؿ حػػوؿ السػػكاف  59
 األصمييف في أفريقيا

 انعقد نيجيريا 7 – 6

اجتمػػاع مجموعػػة العمػػؿ حػػوؿ عقوبػػة  60
 اإلعداـ

 انعقد نيجيريا 9 – 8

يجيريان 9 – 7 منتدى المنظمات غير الحكومية 61  انعقد 
مائػػػػدة مسػػػػتديرة حػػػػوؿ الحفػػػػاظ عمػػػػى  62

حقػػػػوؽ المػػػػرأة فػػػػي مسػػػػتوى معيشػػػػي 
مرتفػػػػع، ومسػػػػتوى عػػػػاؿ مػػػػف الصػػػػحة 

 والسكف والرفاىة

 انعقدت نيجيريا 14

 انعقدت نيجيريا 24 – 10 الدورة العادية الرابعة واألربعيف 63
 ديسمبر

 تمت إثيوبيا ديسمبر 1 مناقشة/عرض الميزانية 64
مجموعػػػة العمػػػؿ حػػػوؿ 0تعزيػػػز ميمػػػة  65

 السكاف األصمييف(
 تمت رواندا 5 – 1

 تمت الكون و )برازافيؿ( 5 – 1 ميمة تعزيز 66
حمقة دراسية إقميمية حوؿ حقوؽ  67

 اإلنساف خصصت لمصحفييف
 انعقدت الكاميروف 18 16

 تـ جامبيا  االنتقاؿ إلى األبنية الجديدة 68
ذ
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 4الملحق 
 أْ اٌجالغبدلشاساد ثش

 اٌزٟ أح١ٍذ إٌٝ اٌٍجٕخ األفش٠م١خ



 72 

 الحركة اإليفوراية لحقوؽ اإلنساف/كوت ديفوار – 246/2002البالغ رقـ    
ذ
 موجز الوقائع   
ذ
،ذرل ءذال ااذتيلحااذتخ تي ياذي  كؽذتإلاس فذكتيمعكبذلفذتيل  للذ2002  تتيتذذ8 لذ .1

ذتإلي ذا ئبذتيتئيلذتخكؿذيل تكا ذهكل ي ، ذي  كؽذتإلاس ف  تتايل  ذلت كي ذ1لكتتيا ذ الغ  ،
لفذتيليل ؽذتخ تي لذي  كؽذتإلاس فذذ55  سـذالهذتيلاظلاذغيتذتي ككليا،ذط   ذيلل ه ذ

ذكتيمعكبذ)تيليل ؽذتخ تي ل(.
 ذذذ

 لذتيليل ؽذتخ تي لذكيم تذذ2 فذتي الغذلت كعذةهذحلهكتياذككءذهيلكتتذ)هكياذطتؼ .2
ذ ذككءذهيلكتت(، ذ  سـ ذيلل ذ يل  ذافذ ييه  ذتإلاس ف ذي  كؽ ذتإليلكتتيا ذتي تكا ذ يه كرهيل

ذتيهسركتمذتيلمذ ذادلياذلفذتيلكتطايفذالا  ذتالسرلر   هسركتذككءذهيلكتتذتيلمذتيرلهره
ذرلييزياذةهذ عضذلكتطالذككءذهيلكتتذ2000يكييكذذ23حتلذ لذ ذيرةلفذا ك ل  ،

  يثذي كؿذ ياهـذك يفذركيلذله ـذسي سيا.

ذ
ذتخ .3 ذاف ذ ذاية  ذ ذتي الغ ذرةكة ذيهيل ذي عضذتخمر ص، ذتي ة اا ذرلا  ذتيرل  ك ـ

اية  ذتيلحااذتيكطاياذتيس   اذيةلفذتيع ـ،ذتيحه زذتيراليلمذتيعسكتمذتيلمذد هذتي الهذ
(،ذككليؾذ2000اكرك تذذ24 ي ذذ1999هيسل تذذ24   فذ رت ذتالار  ؿذتيعسكتياذذ)لفذ

 ،ذك اءذرلييزيا.1999هيسل تذذ24لاللمذتا البذ

ذ
ذ
 الدعوىذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ
ذ .4 ذيللكته ذتاره ك  ذرمكؿ ذاياله ذتيل ياا ذتيكد ئع ذاف ذتيلهيل ذ2يزيـ ذتيليل ؽذذ13كذ3، لف

تخ تي لذكيطلبذلفذتيلحااذتخ تي ياذافذيكةلذككءذهيلكتتذ لتتحعاذتيهسركتذتيلعرلهذ
 .132كذ65،ذ35،ذ لذلكتها ذ2000يكييكذذ23 لذ

                                                 
1
إْ اٌحشوخ  اإل٠فٛاس٠خ ٌحمٛق اإلٔضبْ ِٕظّخ غ١ش حى١ِٛخ ِمش٘ب فٟ وٛد د٠فٛاس ٚرزّزغ ثصفخ ِشالت ٌذٜ اٌٍجٕخ اإلفش٠ف١خ ٌحمٛق   

 2)اٌذٚسح اٌؼبد٠خ اٌثالث١ٓ( 2001اإلٔضبْ ٚاٌشؼٛة ِٕز أوزٛثش 
2
 ٠19922ٕب٠ش  6صذلذ وٛد د٠فٛاس ػٍٝ ا١ٌّثبق األفش٠مٟ فٟ   
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ذ
 اإلجراء:

 ذذذ

ذ16 ي ذذ2كتيلالليفذتيلاع ه ذ لذ تيركتي ،ذحاكبذا تي ي ،ذلفذذالا  ذتيهكت ذتيع هياذتي  هياذ .5
،ذاظتءذتيلحااذتخ تي ياذ لذالتذتي الغذكتررلءذدتتتتذي ةلذ  ير  تهذ الغ ذ2002ل يكذ

 لت كي ذ ييه .

 ذذ

ذ .6 ذتدـ ذتيملهيا ذتيللكت  ذACHPR/COMM 246/2002 لكحب ذذ ذ ر تيخ ذ11تية هت 
هي ذيليه ذ)ككءذهيلكتت(،ذكطل ءذلاه ذافذركت لذ،ذارطتءذتيلحااذتيهكياذتيل2002يكايكذ

 تيلحااذ  تتاياه ذ كؿذل  كيياذتي الغ،ذكليؾذ لذغةكفذمهتيف.

ذ
،ذ2002يكايكذذ11تية هت ذ ر تيخذذACHPR/OBS 266/2002 لكحبذتيتس ياذتدـذذ .7

ذ كؿذل  كيياذ ذ  تتاياه  ذتي تتتذكطل ءذلاهذافذيكت يه  ذتيلهيلذ هلت ذتيلحاا ارطتءذال اا
 غ،ذكليؾذ لذغةكفذمهتيف.تي ال

ذذ
ذ .8 ذتدـ ذتيملهيا ذتيللكت  تية هت ذذMEMREIE/AF/AJC/BAB/VG/563 لكحب

،ذطل ءذكزتت ذتيمؤكفذتير تحياذكتإليلكتتييفذتيل يليفذ لذتير تاذ2002اكرك تذذ16 ر تيخذ
 لفذتيلحااذافذرلا ه ذلهلاذ ة  ياذير هيـذ تتاياه ذكلال ظ ره ذ كؿذتيل  كييا.

ذ
ل ذالتذتيطلبذتيلمذدهلرهذتيهكياذتيلهي ذيليه ،ذكليؾذ لذهكتره ذتيع هياذكت  ءذتيلحااذي .9

،ذلل ذه عه ذ2002اكرك تذذ23 ي ذذ17تيل اياذكتيلالليفذتيلاع ه ذ لذ  احكؿ،ذح ل ي ،ذلفذ
  ي ذرأحيؿذدتتتا ذ كؿذل  كيياذتي الغذ ي ذهكتره ذتيع هياذتيل يلاذكتيلالليف.

ذ
ذ28تية هت ذ ر تيخذذACHPR/COMM 246/2002 لكحبذتيللكت ذتيملهياذتدـذ .10

،ذا لغءذال ااذتيلحااذتيهكياذتيلهي ذيليه ذااهذرـذلا ه ذلهلاذلاللاذامهتذ2002اكرك تذ
 .2003 ة  ياذكافذ تتاياه ذكلال ظ ره ذ كؿذتي الغذك اءذلارظت ذ لذاه ياذيا يتذ

ذ
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ذACHPR/COMM 246/02رـذ  الغذتير تذ ي ذتيلهيلذ لكحبذتيرط بذتدـذ .11
 .2002تكرك تذذ28ت ذ ر تيخذتية ه

ذ
،ذ2003كيل ذيـذررلؽذال ااذتيلحااذامذتهذلفذتيهكياذتيلهي ذيليه ذ لذاه ياذيا يتذ .12

ذ ذتدـ ذتيملهيا ذتيللكت  ذ لكحب ذ رلكيت تية هت ذذACHPR/COMM 246/02 علء
ذ ذذ10 ر تيخ ذ تتاياه ذ2003  تتيت ذاف ذ ي  ذهيلكتت ذككء ذحلهكتيا ذتار  ه ذ يه  ذرللء ،

ءذةتكتياذيلحااذيررلكفذلفذافذرككفذيل ذ يااذلفذتخلتذياهل ذرررلذكلال ظ ره ذك ا
 .2003دتتتتذ كؿذل  كيياذتي ةياذ لذهكتره ذتيل يلاذكتيلالليفذتيل تتذي ها ذ لذل يكذ

ذ
 اي لل،ذذ2003ل يكذذ29 ي ذذ15الا  ذهكتره ذتيع هياذتيل يلاذكتيلالليفذتيلاع ه ذلفذ .13

ذ  ذرأحيؿذدتتتا  ذدتتءذتيلحاا ذتيتت عاذتيايحت، ذتي الغذ ر ذرالؿذهكتره  ذالت كؿذل  كييا
كتيلالليف،ذلكت  اذ ليؾذيل ذطلبذملهلذر هـذ هذلاهكبذتيهكياذتيلهي ذيليه ذتيلمذك فذ

 ي ةتذتيهكت ،ذكدهذطلبذلهلاذ ة  ياذير هيـذ تتاياه ،ذرةكة ذ كؿذل  كيياذتي ةيا.

ذ
 لكتتذ ي ذتيهكت ذذا لءذاية ذال ااذتيلحااذاسراذلفذتيهيكلذ ي ذلاهكبذككءذهي .14

ذ
ذ .15 ذذ11 ر تيخ ذ2003يكايك ذتدـ ذتيملهيا ذتيللكت  ذ لكحب ،ACHPR/COMM 

ذ246/02 ذذ ذيفذطتيؽذمتكا ذتيلهي ذيليه ، ذتيهكيا ذكليؾذ ي  ،ذDHLاتسلءذتخل اا
ذيل ذكؿذ  ؿذد ؿذ ذيا غلذافذيةله  ذته ذ عؿذستيع، ذته ذلاه  اسراذلفذتيهيكلذط ي ا

 فذ  هت ذتايه ذ كؿذل  كيياذتي ةيا.،ذيكلذررلكفذتيلحااذل2003اه ياذاغسطلذ

ذ
ذ لذ .16 ذتس ياذ ي ذتيلهيل، ذيرمتحذيهذاس  بذ2003يكايكذذ11كحهءذتخل ااذاية  ،

 رأحيؿذدتتتذتيلحااذ كؿذل  كيياذتي الغ.

ذ
   احكؿ،ذذ2003اك ل تذذ19 ي ذذ6الا  ذتيهكت ذتيع هياذتيتت عاذكتيلالليفذتيلاع ه ذلفذ .17

يليه ذيتة ذملهي ذال ـذتيلحااذتخ تي ياذكهكاكتذرالةاذح ل ي ،ذدهـذللللكذتيهكياذتيلهي ذ
 لال ظ ره ذ كؿذتي ةياذ لذللكت ذلكرك اذلسللاذ ي ذتخل اا.
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ذ
،ذ2004يكايكذذ4ل يكذ ي ذذ21الا  ذتيهكت ذتيع هياذتير لساذكتيلالليفذتيلاع ه ذلفذ .18

    احكؿ،ذح ل ي ،ذاظتءذتيلحااذتخ تي ياذ لذتي الغذكايلارهذل  كال.

ذ
ي ذ2004يكايكذذ21يخذ ر تذ .19 ،ذكحهءذال ااذتيلحااذرط   ذ ي ذتيهكياذتيلهي ذيليه ذكت 

تيلهيلذإلرط تال ذ هلتذتي تتتذكطل ءذلاهل ذلكت  ره ذ  تتاياهل ذ كؿذكد ئعذتي ةياذ لذ
 غةكفذتخمهتذتيلاللا.

ذ
ذ .20 ذلف ذتيلاع ه  ذكتيلالليف ذتيس هسا ذتيع هيا ذتيهكت  ذذ23الا   ذ ي  هيسل تذذ7اك ل ت

ذ ه2004 ذك لذغي بذ تتايفذتيهكياذ، ذ لذتي الغ. ذتخ تي يا ذاظتءذتيلحاا ذتيساغ ؿ، ك ت،
 تيطتؼذ كؿذكد ئعذتي ةيا،ذدتتءذرأحيؿذدتتتا ذ ي ذتيهكت ذتيع هياذتيس  عاذكتيلالليفذ.

ذ
ذ .21 ذتيهكياذ20/12/2004 ر تيخ ذ ي  ذتي تتت ذ هلت ذتخ تي يا ذتيلحاا ذال اا ذارطتء ،

 د ئعذتي ةياذ لذادتبذكدءذللكف.تيلهي ذيليه ذط ي اذللكتتره ذ كؿذكذ

ذ
 لذالتذتير تيخذ  يلتء،ذرـذركحيهذلتتسلاذ اللذتيل كلذ ي ذتيلهيلذيلط ي رهذ ر هيـذ .22

  تتاياهذ كؿذكد ئعذتي ةياذ لذادتبذكدءذللكف.

ذ
ذتيلهي ذ .23 ذتيهكيا ذطلب ذيل  ذتخ تي يا ذتيلحاا ذكت  ء ذكتيلالليف، ذتيس  عا ذهكتره  الا  

ذكد  ذيل  ذدتتتا  ذكاحلء ذ رط تذيليه  ذرـ ذتخريت . ذاله ذ تتايف ذررل   ذتيلل  ذتيهيكل ئع
 .03/06/2005تيطت يفذ هلتذتي تتتذ ر تيخذ

ذ
 .12/09/2005رـذ تس ؿذرط بذرلكيتذ ي ذتيهكياذتيلهي ذيليه ذ لذ .24

ذ
،ذاتسلءذتيهكياذتيلهي ذيليه ذلال ظ ءذ ة  ياذ كؿذكد ئعذ08/11/2005 ر تيخذ .25

 تيهيكل.

ذ
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 .ذذ10/11/2005 لره ذ ي ذتيطتؼذتيلهيلذ ر تيخذا  هءذتخل ااذ  السرالـذكا .26

ذ
ذ .27 ذلف ذتيلاع ه  ذكتيلالليف ذتيل لاا ذتيع هيا ذهكتره  ذذ21الا  ذ ي  هيسل ت،ذذ5اك ل ت

ذ ي ذ ذتيكد ئع ذ مأف ذدتتتا  ذكاحلء ذتيهيكل ذ ل ذتخ تي يا ذتيلحاا ذاظتء ذح ل ي ،    احكؿ،
 تيهكت ذتير سعاذكتيلالليف.

 ذذذ

  تذتيطت يفذ هلتذتي تتت.،ذرـذ رط2005هيسل تذذ7 ر تيخذ .28

ذ
ذ .29 ذل يك ذ ل ذغ ا ، ذاكتت، ذ ل ذتيلاع ه  ذكتخت عيف ذتي  هيا ذهكتره  ذدتتءذ2007الا   ،

ذ لذ ذتي ه  ذرـ ذااه ذتيطتؼذتيرلذا لغءذتيلحاا ذتي الغذ طلبذلفذتيهكيا ذرأحيؿذالت تيلحاا
 رسكياذكهياذلعذتيلهيل.

ذ
ذك لكحبذرط بذي لؿذاللذ .30 ذ ذ لذيكييك ذملهياذة هت  ذرـذ لكحبذللكت  تير تيخ،

  رط تذتيطت يفذ هلتذتي تتت.

ذ
،ذدتتءذ2007الا  ذهكتره ذتيل اياذكتخت عيفذتيلاع ه ذ  تتزت يؿ،ذتيككاغك،ذ لذاك ل تذ .31

 تيلحااذرأحيؿذالتذتي الغذيررأكهذلعذتيلهيلذلفذ ه ذرسكياذكهياذلعذتيهكياذتيلهي ذيليه .

ذ
ذ .32 ذ ر تيخ ذتسليا ذللكت  ذذ19 لكحب ذتس 2007هيسل ت ذك لكحب ذاللذ، ذر لؿ يا

ذتير تيخ،ذرـذ رط تذتيطت يفذ  تتتذتيلحاا.
ذ

 القانوف
 

 المقبولية    
 
 عرض المدعي حوؿ المقبولية 

ذ
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يلابذتيلهيلذ ي ذتي كؿذافذ حتت ذتالارة ؼذتيللكفذتيك يهذةهذتيهسركتذتإليلكتتمذ .33
يرللؿذ لذطلبذتيلتتحعاذتيرل،ذ  يتغـذلفذااهذلاةكصذيليه ذ لذالتذتخريت،ذ"يعر تذ

لفذتيهسركتذتإليلكتتمذ" فذذ124سر يالذ لذتيظتكؼذتيتتااا".ذليؾذااه،ذ لكحبذتيل ه ذل
 ل  هت ذلتتحعاذتيهسركتذرؤكؿذ ي ذتئيلذتيحلهكتياذ  المرتتؾذلعذاية  ذتي تيل ف".

 

ذلع تةرهذ .34 ذيف ذ كةكح ذلتتتت ذي ت ذده ذتيحلهكتيا ذتئيل ذاف ذاية  ذتيلهيل ي كؿ
اية ذ ي ذافذتئيلذتيحلهكتياذاكهذ مكؿذد طعذال رل ؿذلتتحعاذتيهسركت.ذيلابذتيلهيلذ

ااهذالذي هـذذتيهسركتذدطذيللتتحعا،ذلل ذيهؿذيل ذرةليلهذيل ذيهـذراليلذالهذتايياذتيرلذ
 يللؾ،ذاكذكتئيلذتي تيل فذك هال ،ذتلري زذتسرعل يه .

ذ
ك سبذتامذتيلهيل،ذ لذكللاذاي  ا ذتئيلذتي تيل فذ  سـذحليعذتياكتبذال ـذلارهلذ .35

للة ي اذتيكطايا،ذت ضذت رل ؿذلتتحعاذتيهسركتذد ئال:ذ"ذ فذتيمعبذتإليلكتتمذالذتخلـذي
 يتغبذ لذلتتحعاذهسركتيا".

ذ
ذكتئيلذ .36 ذتيسلط ءذ)تئيلذتيحلهكتيا ذافذتخلؿذتخريتذ لذدي ـ يتلذتيلهيلذاية 

ذ9تيهكيا(ذ هي ه ذتياظتذ لذلكدلهل ذيكلفذ لذلارهلذتخلاذيللة ي اذتيكطاياذتيلاع هذلفذ
ذاكركذ ذ ي  ذذ18 ت ذل تتترهذ2002  تتيت ذ ل ذتيهسركت ذلتتحعا ذي تت ذيـ ذتيلارهل ذيكف .

 تيرر ليا.

ذ
ذالهذ .37 ذيالارة ؼذ ل ذللكاا ذ حتت تءذل ليا ذايا ذركحه ذال ذااه ذتيلهيل ذيؤكه كيليه

تي  يا،ذكرتحكذلفذتيلحااذتخ تي ياذافذرسررلصذلفذليؾذتيار ئجذتي  اكايا،ذكليؾذ هيالفذ
 تي الغذل  كال.

ذ
 دولة المدعى عمييا براىينيا حوؿ المقبوليةتقديـ ال

ذ
ذتيلحااذ .38 ذ ي  ذتيلتسلا ذللكتره  ذ ل ذرؤكه، ذح ا ه ، ذلف ذيليه ، ذتيلهي  ذتيهكيا  ف

،ذافذتي الغذ"غيتذل  كؿذكالذي كـذيل ذاس لذة ي ".ذ2003اك ل تذذ10تخ تي ياذ لذ
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كتيلكتهذذ124ذلؤكه ذااهذركحهذكسيلاذتارة ؼذ"ذررللؿذ لذ حتت ذتيلتتحعاذتيكميكاذيلل ه 
 تيرلذرليه ."

 

ذهييالذيل ذتسرعل ؿذكتسرال لذ .39 ذي هـ ذ فذتيلهيلذيـ ذد ئلا ذتيلهي ذيليه  رر  عذتيهكيا
ذتالارة ؼذ ذ هحتت تء ذرعال ذتيرل ذيليه ، ذتيلهي  ذكتيهكيا ذتيلر  ا. ذتالارة ؼ  حتت تء

ذيالاره ذ ه ذ"كةع ذ غيا ذ ه  ذتي ي ـ ذيرـ ذتيرل ذكتيلمتكيا ذتي  اكايا ذتخيل ؿ ذ  ؾذتيل ليا
"،ذرؤكهذافذتيلهيلذيـذي ـذ أمذمل ذ لذالتذتيرةكص.  تيلزيـك

ذ
ذرؤكهذ .40 ذتإليلكتتم، ذتيهسركت ذ عضذلكته ذ لتتحعا ذتيلرعلؽ ذ طلبذتيلهيل ذيرعلؽ  يل 

ذتيهسركتذتيلمذييلذ ذخالسهـذ كؿذ تياذالت ذافذتإليلكتتييفذترر تكت تيهكياذتيلهي ذيليه 
رسرارجذلفذليؾذافذطلبذتيلهيلذيلتتحعاذ"لاكتتذيلكتتلاذتإلاس اياذ مكؿذ ظذاكذس  ت".ذكذ

تيهسركتذييلذ"لط    ذيليل ؽذلاظلاذتيك ه ذتخ تي ياذكيلليل ؽذذتخ تي لذي  كؽذتإلاس فذ
ذتيل ه ذ ذلع ذتيلط   ا ذيعهـ ذل  كؿ ذغيت ذتي الغ ذرعلف ذاف ذيلحاا ذيا غل ذكيليه ذ" كتيمعكب

 (ذلفذتيليل ؽذتخ تي ل.20)56

ذ
 مقبوليةقرار المجنة حوؿ الذذذذذذذذذذذذذ

ذ
ذ .41 ذتيل ه  ذ لكحب ذتخ تي يا ذتيلحاا ذال ـ ذتيلت كيا ذتي الغ ء ذل  كييا ل هه ذذ55 ف

ذ ذتيل ه  ذ ل ذل ياا ذس عا ذذ56 لرطل  ء ذ ل ذتخ تي ل. ذتيليل ؽ  147/95البالغيف لف
،ذتير تءذتيلحااذااهذيا غلذيل الغذافذيسرك لذالسيد داود جاوارا ضد غامبيا – 149/96و

 لذيلكفذ يالاهذل  كال.حليعذالهذتيلرطل  ءذيك

 ذ

ذ حتت تءذ .42 ذاف ذتيلرطل  ءذتخرتل، ذ ي  ذتإلم ت  ذهكف ذتيلهيل، ذيؤكه ذتي الغ ذالت  ل
ذ لذدةيرهذخفذ حتت ذتالارة ؼذتيلر حذالذيلكفذيغيتذ تالارة ؼذتيل لياذغيتذلر  ا
تئيلذتيحلهكتياذكتئيلذتي تيل فذافذيسرعلله.ذكرلصذ ي ذااهذالذيكحهذ حتت ذتارة ؼذ

الفذتي الغذل  كال.ذال ذتيهكياذ  هذاكهءذافذتي الغذالذيرط  ؽذلعذليل ؽذلاظلاذكيا غلذ ي
تيك ه ذتخ تي ياذكتيليل ؽذتخ تي ل،ذكرال ظذاية ،ذ هكفذركةي ،ذافذتيلهيلذيـذيحتبذ
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 حتت تءذتالارة ؼذتيلر  ا.ذكرليةءذتيهكياذ ي ذااه،ذيةس  بذتيرلذس ؽذلكتا ،ذيا غلذ
  يالفذتي الغذغيتذل  كؿ.

 ذذذذ

 ا  ذيل ذل ذس ؽ،ذرال ظذتيلحااذتخ تي ياذااهذاظتتذخفذتيهكياذالذرليتذتيرتتة ءذ .43
،ذيلكفذافذييلرتضذافذتيلهي ذتسرك  ا .ذ56 يل ذيرعلؽذ   ياذتيلرطل  ءذتيكتته ذ لذتيل ه ذ

ذ ذامذتيل ه  ذ لذتيمتطيفذتيلليتيفذيلرالؼ. ذسر همذتايه  ذ  يلحاا ذ  ياس اذ2)56كيليه، )
 (ذ  ياس اذالسرال لذ حتت تءذتالارة ؼذتيل ليا5)56تيليل ؽ،ذكتيل ه ذذيللط   اذلع

ذ
ذ'اكذذ'الذيرا   ذلع'اكذذ'ط   ذؿذ' فذتيلط   ا،ذ سبذد لكلذ الؾذتي  اكال،ذيعالذ .44

ذ'ةه ذرعالذ2)56.ذ فذتيلحااذتخ تي ياذاٌكيءذتيلط   اذ لكحبذتيل ه  (ذلفذتيليل ؽذ أاه 
ظ اتتذيلليل ؽ.ذ لذالتذتي الغ،ذيزيـذتيلهيلذافذهسركتذذااهذيا غلذيل الغذافذي تزذتاره ك 

يرةلفذا ك ل ذرلييزياذذكالذيري ذيلكتطالذتي الهذ تة ذلرك  ئاذذ2000ككءذهيلكتتذيع ـذ
ذ ذ لكحبذتيل ه  ذتيلهيلذاف ذكيؤكه ذتي اله. ذ لذ كـ ذتير لا ذ،ذذ35يللم تكا ذتيهسركت لف

ذكلفذا كيفذاةلهل ذاية ذ يلكتتميحبذافذيككفذتئيلذتيحلهكتياذ...ذلفذاةؿذ يلكتتم،ذ"
لفذتيهسركتذافذامذلتم ذيالارر   ءذتيتئ سياذاكذيله ـذتئيلذاكذذ65...".ذكراصذتيل ه ذ

يحبذافذيككفذلفذاةؿذ يلكتمذكافذيككفذا كتهذاية ذلفذاةؿذا ئبذتئيلذتي تيل فذ"ذ
ذتسرعل ذده ذكافذالذيككف ذتإليلكتتيا، ذتيحاسيا ذررل ذيف ذده ذكافذالذيككف ذا هتذ يلكتتم، ؿ

ذارتل ذحاسيا ذكتيل ه  ذكتيحا ئياذ132"، ذتيلهايا ذتي ة اا ذرلا  ذتيلهيل، ذتام ذ سب ،
ذتيلمذ كـذ ذ ذتيراليلم ذتيعسكتم ذتيحه ز ذ، ذتيع ـ ذيةلف ذتيس   ا ذتيكطايا ذتيلحاا خية  
تي الهذرالؿذ رت ذتالار  ؿ،ذكيلاللمذتخ هتثذتيرلذاهءذ ي ذرغييتذتي ككلاذي بذتالا البذ

.ذ فذالهذتالهي  تء،ذ سبذتامذتيلحااذ،ذرليتذتاره ك ذ1999هيسل تذذ24تيلمذكدعذ لذ
ذتيل ه ذ ذ ل ذتيكتته ذتيمتط ذاف ذتيلحاا ذرعر ت ذتخس ل، ذالت ذكيل  ذتإلاس ف. ذي  كؽ س  تت

 (ذلفذتيليل ؽذلسرك   ذرل ـذتالسريل  .2)56

 ذذذ

 ؼذل اي ،ذرؤكهذتيهكياذتيلهي ذيليه ذافذتيلهيلذيـذي  كؿذتسرعل ؿذ حتت تءذتالارة .45
تيل ليا.ذةتحذتيلهيلذ كةكحذافذتإلحتت ذتيلر حذيةل فذلتتحعاذتيهسركتذالذيلكفذافذ
ذيـذ ذخمذمرصذآرت. ذلر    ذكييسف ذتي تيل ف، ذكاية   ذتئيلذتيحلهكتيا ذغيت يسرعلله
راكتذتيهكياذتيلر  اذالتذتيكتدعذيكاه ذام تء،ذهكفذلزيهذلفذتيركةي ،ذ ي ذافذتيلهيلذيـذ
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ؿذكتسرال لذ حتت تءذتالارة ؼذتيلر  ا،ذلةيلاذافذ" حتت تءذي هـذامذهييؿذيل ذتسرعل 
ذكدؼذ ذ"يةل ف ذ ه ذتي ي ـ ذيرـ ذكلمتكع ذد اكال ذيلؿ ذكؿ ذررةلف ذتيل ليا" تالارة ؼ

 تالاره ك ءذتيلزيكلا".

ذ
،ذام تءذتيلحااذتخ تي ياذ كةكحذااهذيعر تذالسيد داود جاوارا ضد غامبيا لذدةياذ .46

الكفذيللهيلذلر  عرهذهكفذيتدلا،ذكيعر تذ ع الذ لتذذ حتت ذتالارة ؼذتيهترللذلر   ذ لت
لتذك فذلالئل ذكد هتتذيل ذر هيـذرعكيضذيفذتالاره ؾذتيلزيـك 3ك تذ لك اياذتياح حذذكت 

 

ذ
ذي عذيل ذي رؽذتيهكياذ .47 ذتيلهيلذااهذتسراللذحليعذ حتت تءذتالارة ؼ، ذيؤكه ياهل 

ي ذامذلهلذيلكفذتيلهي ذيليه ذيب ذ د لاذتيهييؿذيل ذافذ حتت تءذتالارة ؼذ لر  اذكت 
ذهيلهذ ذهكف ذي ـ ذ رةتي  ذتإلهال  ذيكلل ذكال ذهيكته. ذمتكط ذالسريل   ذتسرعل يه  يللهيل

ذ ذ  كؽذتإلاس فذ لذدةيا ذلفذطتؼذيحاا ذتيتامذلؤيه ذ هلت ألبيرت موكونج ضد  أهيا.
ذيه ذ4جميورية الكاميروف ذ سته ذتكرلء ذتيطتؼ ذتيهكيا ذاف ذتيلحاا ذةت ء ذ يث ذ .
 ذكحهذاظتمذهكفذت طه ذ  ي ةياذتيلعاياذكهكفذ  تتزذتيكيلياذتيرلذ حتت تءذتارة ؼذيل

 يلكفذافذر هـذ ه ذرعكية ذ ع الذ لذتيظتكؼذتير ةاذ  ةياذتيلهيل.

ذ
ذ .48 ذرأكيله ذ5قضية فيالسكيز ل ذ ل ذتإلاس ف، ذي  كؽ ذتخلتيكيا ذتي لهتف ذل كلا ذ ف ،

ذ ذلمذ46يلل ه  ذ)ل ه  ذتإلاس ف ذي  كؽ ذتخلتيكيا ذتي لهتف ذترل ديا ذلف ذيلل ه  لفذذ56  ها
تيليل ؽذتخ تي ل(ذذتير ةاذ  سرال لذ حتت تءذتالارة ؼذتيل ليا،ذذايلاءذااهذيكلذيستمذ
ذتالارة ؼذ ذ حتت تء ذرككف ذاف ذيا غل ذتالارة ؼ ذ حتت تء ذالسرال ل ذتيةتكتم تيمتط

 تيل لياذ لذتيهكياذتيلعاياذلر  ا،ذلالئلاذك ع ياذيكلذيلكفذتسرعل يه ذكتسرال لا .

ذ
ذ .49 ذاله ذإلةالحذ ل ذتي ة ئيا ذتيكس ئؿ ذ ي  ذيلحأ ذاف ذتيلهيل ذ هلك ف ذييل تي ةيا،

لفذتيهسركتذييسءذلر  اذيه.ذذ124تالاره ؾذتيلزيكـذ يثذافذتايياذتيرلذرك تا ذتيل ه ذ
ذتإلحتت ذ ذافذالت ذتارة ؼذل للذ ل ذ حتت  ذي ه  ذتيالزلا ليؾذافذتيلهيلذالذيللؾذتي هت 

                                                 
3
 اٌض١ذ داٚد جبٚاسا ضذ غبِج١ب 6 149/96ٚ 147/95اٌجالغبْ 

4
 458/1991اٌجالؽ سلُ   

5
 (1988)4، ِحىّخ اٌجٍذاْ األِش٠ى١خ      ، سلُ 1988لض١خ ف١الصى١ز  سٚدس٠ج١ز، اٌحىُ اٌصبدس فٟ ١ٌٛ٠ٛ   
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ذت ذكخية   ذيتئيلذتيحلهكتيا ذليؾذافذلرةصذ ةتي  ذلف ذييسرارج ذاف ذيلكف ي تيل ف.
 لفذتيهسركتذييلذلالئل ذكالذ ع الذ  ياس اذيللهيل.ذ124تإلحتت ذتيلمذرك تهذتيل ه ذ

ذ
ذتالارة ؼذ .50 ذ حتت تء ذحليع ذيلكتطايه  ذرري  ذ أف ذللزلا ذيليه  ذتيلهي  ذتيهكيا  ف

ذيل ةكؿذيل  ذيل ذتيلسركلذتيكطال، ذيسعكت، ذاف ذتيرلذيسرطيعكفذلفذراليه  ذتيللكاا
فذك فذليؾذيعالذ  ياس اذيهـذ تاليرتتؼذ  الاره ك ءذتيلزيكلاذكتيرعكيضذياه ،ذ ر ذكت 
ذللؿذ ذتإلاس ف ذ  كؽ ذ  ل يا ذتيلعايا ذتيهكييا ذتيلاظل ء ذ ي  ذتخلت، ذتدرة  ذ ف تيركحه،

 تيلحااذتخ تي ياذي  كؽذتإلاس فذكتيمعكب.

ذ
ذتي الغ .51 ذالت ذسي ؽ ذ ل ذتخ تي يا، ذتيلحاا ذرعر ت ذس ؽ، ذل  ذيل  ذ حتت تءذ ا   ذاف ،

تالارة ؼذتيل لياذييسءذلر  ا،ذك يثذافذمتطذتسرال لا ذتيلاةكصذيليه ذ لذتيل ه ذ
ذافذذ56 ذ ي  ذ  ير يل ذتخ تي يا ذتيلحاا ذررلص ذ ييه، ذتالسرا ه ذيلكف ذال ذتيليل ؽ لف

ذ ذتيل ه  ذ لكحب ذيليه  ذتيلهي  ذتيهكيا ذال تره  ذتيرل ذك)2)ذ56تاليرتتة ء ذييسءذ5( )
 .مقبوؿرعر تذافذالتذتي الغذلهيكلاذ أهيا.ذكيليهذ

 
 قرار حوؿ الوقائع

 
 تقديـ المدعي لبراىينو حوؿ الوقائع

 
لفذهسركتذحلهكتياذككءذهيلكتتذيع ـذذ65كذ35يزيـذتيلهيلذافذا ك ـذتيل هريفذ .52

ذذ2000 ذذ13كذ2رر يؼذتيل هريف ذراصذتيل ه  ذتخ تي ل. ذتيليل ؽ ذتيهسركتذذ35لف لف
 تيللككتذيل ذل ذيلل:

ذ
ذلفذذ"ذذذذذذذذذذذ يا غلذافذيككفذتئيلذتيحلهكتياذ...ذلفذاةؿذ يلكتتم،ذكيككفذا كتهذاية 

ذاةؿذ يلكتتمذ..."ذذ
 

ذ .53 ذيله ـذذ65راصذتيل ه  ذاك ذتيتئ سيا ذيالارر   ء ذلتم  ذام ذاف ذيل  ذتيهسركت لف
يحبذافذيككفذلفذاةؿذ يلكتمذكافذيككفذا كتهذاية ذلفذذتئيلذاكذا ئبذتئيلذتي تيل فذ"
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يككفذدهذررل ذيفذتيحاسياذتإليلكتتيا،ذكافذالذيككفذدهذتسرعلؿذا هتذذاةؿذ يلكتتم،ذكافذال
 حاسياذارتل"،

 

ذتيله ـذ .54 ذ ي  ذتيكةكؿ ذكمتكط ذي كتيه ذ ر هيهه ذتيهسركت، ذاف ذ ي  ذتيلهيل يلاب
تيتسلياذتيللككت ،ذكةعذرلييزتذ يفذتإليلكتتييفذ سبذلك اهـذتخةللذكلكيهاـ،ذكي سلهـذ

ذ ذكلر يل ذ ي ذ ئ ءذذ رط يؽذلع ييتذلررللا ذتيلهيلذرلييزت ذتيمل ذتيلمذيعر ته يكؿذ ئا،
 يلليل ؽذتخ تي ل.

ذ
ذ .55 لفذتيهسركت،ذ ليسءذ ئ ءذتيلكتطايفذتير يياذلؤالاذيركيلذله ـذذ35 لكحبذتيل ه 

 تئيلذتيحلهكتيا،ذكالذيلكفذتارر بذلفذيارللذ ييه ذتئيس ذاكذا ئبذتئيلذيل تيل ف:

ذ
لكتتياذ طتي اذغيتذطتي اذتيكاله ،ذام،ذيفذطتيؽذتإليلكتتيكفذتيليفذتدراكتذتيحاسياذتإلي .ذا

 تيزكتاذاكذتيرحال؛

ذ
ذاية ،ذ .ذب ذ يلكتتيٍَّيف ذا كيف ذكلف ذتيلكيه، ذ يلكتتيل ذككاهـ ذلف ذ  يتغـ ذتيليف، تإليلكتتيكف

؛  تسرعللكت،ذ لذكدءذل ذلفذ ي رهـ،ذحاسياذارتلو

 

 تإليلكتتيكفذتيليفذررلكتذ لذتيل ةلذيفذحاسيرهـذ يلكتتيا. .ذء

ذ
%ذلفذتيسك فذ40يرلتدا،ذ سبذتامذتيلهيلذ ي ذ دة  ذل ذيزيهذيل ذ"رؤهمذالهذت .56

تإليلكتتييف"ذيفذتيرتم ذيلله ـذتيتسلياذتيللككت ذ..."ذكلفذمأفذليؾذافذيارجذيفذر ليصذ
اط ؽذتالرري تذتي تذتيلر حذيللكتطايفذ لذرعييفذتيلسئكييفذيفذ هتت ذًمؤكفذتي اله،ذيل ذ

 يليل ؽذتخ تي ل.(ذلفذت1)13يكلذل ذاةءذيليهذتيل ه ذ

 ذذ

ذ .57 ذتيل ه  ذيارهؾ ذتيهسركت ذ أف ذتي  ئؿ ذتالهي   ذيميتذذ3كيف ذتخ تي ل، ذتيليل ؽ لف
ذ ذ لذل هره، ذتيهسركت، ذاف ذ ي  ذخية  ذ132تيلهيل ذكتيحا ئيا ذتيلهايا ذتي ة اا ذرلا  ،

تيلحااذتيكطاياذتيس   اذيةلفذتيع ـذ،ذتيحه زذتيعسكتمذتيراليلمذتيلمذ كـذتي الهذ لذتيلرت ذ
 .1999هيسل تذذ24الار  ييا،ذكيلاللمذتخ هتثذتيرلذاهءذ ي ذتا البذت
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ذ
كر كؿذهكفذدي ـذذك سبذتامذتيلهيل،ذ هلهذ"تي ة ااذك للاذكغيتذل هكه ذزلاي "ذ .58

امر صذكدعكتذة  ي ذايل ؿذتترك ه ذتيلسرليهكفذلفذتيعلك،ذ ت عذدةيرهـذال ـذتيل كلاذ
يل ةكؿذيل ذرعكيضذيفذتيةتتذتيلمذايي ؽذ هـ.ذكيتلذتيلهيلذافذالتذتخلتذيمكؿذ

 (ذلفذتيليل ؽ.2)3 ل ياذغيتذلرك  ئاذلفذتي  اكف،ذيل ذيكلذل ذراصذيليهذتيل ه ذ

ذ
 مدعى عمييا لبراىينياتقديـ الدولة ال

ذ
ذ فذ .59 ذتي  ئؿ ذتالهي   ذ يه ذرر هل ذتيلم ذتيكدء ذالل ذ ل ذيليه ، ذتيلهي  ذتيهكيا ال 

ذ ذيل  ذيزيه ذ"ل  ذادةء ذتيلعايا ذتيهسركتيا ذيفذ40تخ ك ـ ذهيلكتت ذككء ذسك ف ذلف %
ذ أفذ ذتخ ك ـ ذرلؾ ذةتكت  ذر تت ذتيلهيل، ذدكؿ ذ ه ذيل  ذتيللككت ، ذتيله ـ ذ ي  تيكةكؿ

ههذذد اكاي ذ ئ ءذتيلكتطايفذتيليفذيلكفذافذييساهذ ييهـذ" اح زذيلؿذيلهكياذ   ذ لذافذر 
 لعيفذاكذتيكةكؿذ ي ذكةعذل هه".ذ

 ذذ

رعر تذتيهكياذتيلهي ذيليه ذافذلفذتيلمتكعذافذيط يىبذ"لسركلذلعيفذلفذتيكال ذلفذ .60
ذتئيلذ ذيله ـ ذ  ياس ا ذتي  ؿ ذاك ذكل  ذتي اله"، ذ ل ذتيعلي  ذتيله ـ ذيتغبذ لذركيل ذلف كؿ

 تياذكله ـذتئيلذكا ئبذتئيلذتي تيل ف.تيحلهكذ

ذ
 ة  اذ ي ذليؾ،ذره ضذتيهكياذللهكـذتيرلييزذتيلمذيكتههذتيلهيلذ لذالهذذتي ةياذ .61

ذكت ه.ذ ذ له ذ ل ذتيلكتطايف ذلررلؼ ذ يف ذ"رلتدا" ذيةع ذ ال  ذتإليلكتتم ذتيهسركت ذاف لؤكه 
ذك اءذتيرل ذ الذيرعلؽذتخلتذ  يرلييزذ" لت ذتيلهي ذيليه  تداذ يفذا تتهذك سبذتامذتيهكيا

 كيةعكتذ لذظتكؼذلل للاذررـذيل ذاس لذ"لع كؿذكلكةكيل".

ذ
ذ  سكذ .62 ذكتيحزتئتذك ايفذك كتكيا  ذتيكالي ءذتيلر ه  ذالللا ذتيلهي ذيليه  اكتهءذتيهكيا

ذ متكطذلررلؼذلفذ ذل هكهت ذتئيلذتيحلهكتيا ذتيكةكؿذ ي ذله ـ كتيح  كفذ يثذييعر ت
  ياه ذمتطذتيحاسيا.

ذ
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يليه ذكليؾذافذتيرلييزذكتإلدة  ذتيلليفذيهياهل ذتيلهيلذيـذيعهذذرؤكهذتيهكياذتيلهي  .63
تيرلذا تلره ذذ6  إللك فذ يتتهال ذال ـذتيلحااذتخ تي ياذ يثذااه،ذ لذسي ؽذترل دياذ تيركتي 

ذ لكحبذ ذهيلكتت، ذككء ذتئيلذحلهكتيا ذايلف ذتخ تي ل، ذتالر  ه ذتي يا ذر ء ذ تخطتتؼ
(ذافذحليعذذتيلتم يفذتيليفذرعٌياهـذتخطتتؼذ48 ه ذتيسلط ءذتيرلذلا ه ذيهذتيهسركتذ)تيل

 لؤاليفذيالارر ب.ذ7 لذترل دياذل ككسل

ذ
 سبذتامذتيهكياذتيلهي ذيليه ،ذيرة ذلفذي  تتءذتي الغذ)تيلمذديهذتي  ثذ  يي (ذ .64

ذاالس فذ ذتيسيه افذاه هذتخس سلذاكذةل فذرتم ذكؿذلفذيتغ كفذ لذليؾ،ذرةكة 
ذت ذافذالت ذك ل  ذيلكفذهتتل فذكتر تت. ذتخ تي ل، ذيل  هوذتالر  ه ذط    ذرل يره ذررـ يلطلبذيـ

 (ذلفذتيليل ؽ.ذ7)56رط يؽذتيل ه ذ

ذ
يفذتالهي  ذتيلرللؿذ لذ ل ياذغيتذلرك  ئاذلفذتي  اكف،ذرتلذتيهكياذتيلهي ذيليه ذ .65

ذ لذ ذتي ككلا ذيللوسئكييفذيفذتخ هتثذتيرلذاهءذ ي ذرغييت ذتيللاك ا ذتي ة اا ذ24اف
كالذررصذ الذ"اية  ذتيلحااذذك للا،ذكييسءذغيتذل هكه ذذزلاي ذييسء،ذ1999هيسل تذ

تيكطاياذيةلفذتيع ـ"،ذكيليهذ لترك كذايل ؿذتياهبذتارتكفذرالؿذ رت ذتالار  ؿذتيعسكتم،ذ
 لهاييفذك اكتذاـذيسكتييف،ذييسكتذلعاييفذ هلهذتي ة اا.

ذ
ذيل ةكؿذيل ذتي .66 ذ ذ  ه ذ حتت تءذدة ئيا ذتية  ي  ذدي ـ ذإللك ايا رعكيضذيفذاظتت

تيةتتذتيلمذي ؽذ هـ،ذرتلذتيهكياذتيلهي ذيليه ذافذييلذللاذيهـذرك  ؤذ يثذااهذالذ
 يلكفذخياذذة ياذافذرر  عذ حتت تءذةهذتخمر صذتيلسرليهيفذلفذتيعلك.

ذ
 قرار المجنة اإلفريقية بشأف الموضوع

 
ا لغػػءذتيهكيػػاذ،ذ2007الاػػ  ذتيػػهكت ذذتي  هيػػاذكتخت عػػيفذتيلاع ػػه ذ ػػلذاكتت،غ اػػ ،ذ ػػلذلػػ يكذ .67

تيلحااذااه ذك اءذ ةههذرسكياذتخزلاذتيلهاياذ لذتي لهذكااهذسيرـذرا كؿذتيلس ئؿذتيللػ ت ذ

                                                 
6
 ثجش٠زٛس٠ب،جٕٛة أفش٠م١ب2 2005فٟ أثش٠ً رُ إثشاَ االرفبق   

7
 20032رُ إثشاَ ٘زا االرفبق فٟ ِبسوٛصٟ، فشٔضب، فٟ ٠ٕب٠ش   
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 لذالتذتي الغ.ذايت ءذتيلحااذيفذاسله ذ زت ذيهـذديػ ـذتيهكيػاذتيطػتؼذلاػلذليػؾذتي ػيفذ
  رزكيها ذ لعلكل ءذارتلذيفذتيرطكتتءذتيلرعل اذ ل كلذتي الغذتيلمذدهلهذتيلهيل.

 ذذذ

هذرل ػػلذتيلحاػػاذيلطل ػػ ءذتيرػػلذدػػهله ذتيطت ػػ فذ ػػكؿذتيكدػػ ئع،ذكغيػػ بذلػػ ذيػػهؿذيلػػ ذافذ عػػ .68
تيطت يفذد ل ذاكذي كل فذ رسكياذتيكةعذ مػكؿذكهم،ذذسػراظتذتيلحاػاذ ػلذاػلتذتيػ الغذلػفذ

  يثذتيكد ئع.

ذ
لػفذذ13كذ3كذ2 لذالهذتي ةيا،ذذيزيـذتيلهيلذافذتيهكياذتيلهي ذيليه ذتارهكػءذتيلػكتهذ .69

 ػػػل.ذكدػػػهذد لػػػءذتيلحاػػػاذ ر ليػػػؿذاػػػلهذتإلهيػػػ  تءذذيلػػػ ذةػػػك ذتيلعلكلػػػ ءذتيليلػػػ ؽذتإل تي
 تيل هلاذ ييه .

ذ
 لالةلا.ذ3لحرلعريف،ذلـذررا كؿذتاره ؾذتيل ه ذذ13كذذ2سررا كؿذتيلحااذتاره ؾذتيل هريفذ .70

ذ
 مف الميثاؽ األفريقي. 13و  2إدعاءات انتياؾ المادتيف ذذذذذذذذذذذ

ذ
 يل ذافذ:لفذتيليل ؽذتخ تي لذذ2راصذتيل ه ذ .71

ذ
يكػػؿذمػػرصذتي ػػؽذ ػػلذتيرلرػػعذ ػػ ي  كؽذكتي تيػػ ءذتيلعرػػتؼذ هػػ ذكتيلكلكيػػاذ ػػلذاػػلتذ"ذذ

تيليلػػػ ؽذ ػػػهكفذامذرلييػػػز،ذذالسػػػيل ذيلػػػ ذذاسػػػ لذتيعاةػػػتذاكذتيعػػػتؽذاكذتيلػػػكفذاكذاػػػكعذ
تيحػػالذاكذتيلغػػاذاكذتيػػهيفذاكذتيػػتامذتيسي سػػلذاكذامذتامذآرػػت،ذاكذتخةػػؿذتيػػكطالذاكذ

ذكذتيكاله ذاكذامذكةعذآرت".تالحرل يل،ذاكذ سبذتيلتك ذا
ذ

ذ(ذلفذتيليل ؽذاف:1)13كراصذتيل ه ذ
ذ

"يحليػػعذتيلػػكتطايفذتي ػػؽذ ػػلذتيلمػػ تكاذ  تيػػاذ ػػلذ هتت ذتيمػػؤكفذتيع لػػاذيػػكطاهـ،ذ مػػكؿذ
ذل  متذذاكذ كتسطاذلللليفذلارر يفذ  تيا،ذك ؽذتي كتيهذتيرلذاصذيليه ذتي  اكف".

 ذذذ
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يلػ ذتيرلرػعذ ػ ي  كؽذتيلاةػكصذيليهػ ذ ػلذكرعر تذتيلحااذافذتي هكهذتيرلذيلكفذ تةه ذ .72
تيليلػػ ؽذتإل تي ػػلذالذيا غػػلذافذرط ػػؽذ الذ لتذتدرةػػءذتيةػػتكت ،ذتاطالدػػ ذلػػفذتيػػتكحذتيرػػلذ

 ايهلءذتيمتكطذتيكتته ذ لذتيليل ؽ.

 ذذ

  8ضػػد نيجيريػػا -تنظػػيـ الحريػػات المدنيػػة )باسػػـ نقابػػة محػػامي نيجيريػػا(  ػػلذدةػػياذذ .73
لل تسػػاذاػػلتذتي ػػؽذ ذ مػػ ت ذ يػػ ذ ػػؽذتيرحلػػع ذذالذااػػهذ" ػػلذ طػػ تذراظػػيـذذ ةػػت ءذتيلحاػػا

يا غػػلذيلسػػلط ءذتيلررةػػاذافذرةػػهتذد اكاػػ ذيتلػػلذ يػػ ذتي ػػهذلػػفذاػػلتذتي ػػؽذ....".ذ ػػلذ
ركػػتتذ، 9ضػػد نيجيريػػا –مشػػروع الحقػػوؽ الدسػػتورية وتنظػػيـ الحريػػات المدنيػػة دةػػياذ

ل ػه ذيػ ـذذتيلحااذتيرةتي ذتيللككتذايالهذيكاه ذرةػيؼ"ذ هػلهذذتيكللػ ءذرعلػفذتيلحاػاذيػف
ياط ػػػؽذيلػػػ ذحليػػػعذتي  ػػػكؽذكيػػػيلذ  ػػػطذيلػػػ ذ تيػػػاذتيرحلػػػع".ذكلػػػ ذةػػػت ءذ ػػػأفذ"يلػػػ ذ
تي ككل ءذافذررحابذتي ػهذلػفذاػلهذتي  ػكؽذكيا غػلذافذرػكيلذيا يػاذر ةػاذيحليػعذذلػفذ

 ي ليهـذتي  اكفذتيهسركتمذاكذتي  اكفذتيهكيلذ يل ذيرعلؽذ   كؽذتإلاس ف.

ذ
 ػتضذ،ذكمػتكطذتخاليػاذيرػكيلذذ65كذذ35ريػهذ ػلذل هذ2000 فذتيهسركتذتإليلكتتمذيعػ ـذ .74

 عػػضذتيلهػػ ـذتيعليػػ ذ ػػلذتيهكيػػا،ذ ػػهكهتذ تلػػءذ  يلعػػؿذاسػػ اذلعياػػاذلػػفذتيسػػك فذلػػفذ ػػؽذ
%.ذك ػ يتغـذلػفذافذتيهكيػاذرر ػهلذاػلتذ40تيرطلعذ ي ذالهذتيكظ ئؼ.ذيكتهذتيلهيلذاس اذ

تخاليػػاذذتيػػتدـذذ ػػالذرالػػلذكحػػكهذاػػلتذتيكةػػعذ  ػػهذلترػػه.ذك سػػبذتامذتيهكيػػاذ مػػتطذ  ػػهتف
 ل تتذذ لرطل  ءذ"لسركلذتيكال ".ذلةيلاذافذالهذتيلل تساذلعلكؿذ ه ذ لذهكؿذارتل.

ذ
لػػػفذتيليلػػػ ؽذتإل تي ػػػلذيلػػػ ذافذيكػػؿذمػػػرصذتي ػػػؽذ ػػػلذتيرلرػػػعذ ػػػ ي  كؽذذ2رػػاصذتيلػػػ ه ذ .75

"السػيل ذيلػ ذاسػ لذذكتي تي ءذتيلعرػتؼذ هػ ذكتيلكلكيػاذ ػلذاػلتذتيليلػ ؽذ ػهكفذامذرلييػز،
.ذكرػػاصذلػػ يل،ذاكذ سػػبذتيلػػتك ذاكذتيػػكاله ذاكذامذكةػػعذآرػػت"تخةػػؿذتيػػكطالذاكذتالحر

"يحليػػعذتيلػػكتطايفذتي ػػؽذ ػػلذتيلمػػ تكاذ  تيػػاذ ػػلذ هتت ذذ(ذلػػفذتيليلػػ ؽذاف:"1)13تيلػػ ه ذ
تيمػػؤكفذتيع لػػاذيػػكطاهـ،ذ مػػكؿذل  مػػتذذاكذ كتسػػطاذللللػػيفذلارر ػػيفذتارر  ػػ ذ ػػتت،ذك ػػؽذ

 تي كتيهذتيرلذاصذيليه ذتي  اكف".

ذ

                                                 
8

 101/93اٌجالؽ  
9

 102/93اٌجالؽ   
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اكلػتذكةػك  ذ يػثذذ13رػلذرسػرعلؿذي ػ ت ذ"كػؿذمػرص"،ذرعر ػتذتيلػ ه ذتيذ2رال  ذيلل ه ذ .76
رمػػيتذ يػػ ذ"كػػؿذتيلػػكتطايف".ذ لكحػػبذاػػلهذتيلػػ ه ذ لفذذ لكػػؿذتيلػػكتطايفذتي ػػؽذكذتيلتةػػاذذ
 لذتيلم تكاذذ لذ هتت ذ ككلػاذ لػهاـذ مػكؿذل  مػتذاكذ كتسػطاذللللػيفذلارر ػيفذ  تيػا،ذ

فذديػػػكهذغيػػػتذلع كيػػػا،ذكيمػػػلؿذليػػػؾذك ػػػهكذذ2 ػػػهكفذامذلػػػفذتيرلييػػػزتءذتيػػػكتته ذ ػػػلذتيلػػػ ه ذ
 تيرةكيءذكتيرتم ذ لذتارر   ءذهكتياذازيهاذكذي لا،ذذ  ط د ءذتدرتتعذستيا.

ذ
 فذ تيػػػاذتيلمػػػ تكاذ ػػػلذتيمػػػئكفذتيع لػػػاذاكذ ػػػلذتيعلليػػػاذتيسي سػػػياذيلهكيػػػاذ لػػػ ذ يهػػػ ذ ػػػؽذ .77

تيرةػػكيءذكتيرتمػػ ذالارر  ػػ ءذرعر ػػتذ تيػػاذلهايػػاذاس سػػياذكذ  ػػ ذيإلاسػػ فذيحػػبذلا هػػ ذ
ايفذهكفذرلييز.ذكتيس ب،ذكل ذال ررهذرحت اذتير تيخ،ذاكذافذتي ككل ءذتيلا ل اذيفذيللكتط

 تته ذتيمعبذتيلع ت ذذلفذرالؿذتارر   ءذازيهاذالذتيرلذرك تذةل ا ذاكلتذال ا ذال رػتتـذ
 ك ل ياذ  كؽذتإلاس ف.

ذ
ذذ2ركحهذةككؾذهكيياذيهيػه ذارػتلذرةػلفذاػلهذتي  ػكؽذتيلاةػكصذيليهػ ذ ػلذتيلػ هريفذ .78

لفذتيليلػ ؽذتإل تي ػلذ:ذيػهـذتيرلييػز،ذكتيلمػ تكاذ ػلذتيمػئكفذتيع لػا.ذكرػاصذتيلػ ه ذذ13ك
)ا(ذلػفذتالرل ديػػاذتيهكييػاذيل ةػػ  ذيلػ ذتيرلييػػزذتيعاةػػتم،ذلػفذ ػػيفذالػكتذارػػتل،ذيلػػ ذ5

ذذ2ااػهذ:ذ"ك  ػػ ذياليرزتلػػ ءذتخس سػػياذتيلاةػػكصذيليهػػ ذ ػلذتيلػػ ه ذ لػػفذاػػلهذتالرل ديػػاذرلرػػـز
يػػػزذتيعاةػػػتمذكتي ةػػػ  ذيليػػػهذ كػػػؿذامػػػك يه.ذكركلػػػؿذ ػػػؽذكػػػؿذتيػػػهكؿذتخطػػػتتؼذ لاػػػعذتيرلي

مػػػرصذ ػػػلذتيلسػػػ كت ذالػػػ ـذتي ػػػ اكفذهكفذرلييػػػزذدػػػ ئـذيلػػػ ذتيعاةػػػتذاكذتيلػػػكفذاكذتخةػػػؿذ
تيػػػكطالذاكذتيعتدػػػل،ذرةكةػػػ ذ يلػػػ ذيرعلػػػؽذ ػػػ يرلرعذ ػػػ ي  كؽذتير ييػػػا:ذ".....)ا(ذتي  ػػػكؽذ

ك ػػؽذذ-ءذكتيرتمػػ  ػػلذتيرةػػكيذ–تيسي سػػيا،ذكر ةػػاذتي ػػؽذ ػػلذتيلمػػ تكاذ ػػلذتالارر  ػػ ءذ
هتت ذتيمئكفذتيع لػا،ذيلػ ذكػؿذ اظ ـذتالدرتتعذتيع ـذكتيع هؿ،ذك ؽذتيلم تكاذ لذتي ككلاذكت 
ذ2تيلسركي ء،ذك ؽذتيكةكؿذ يػ ذتيكظػ ئؼذتيع لػاذ ػلذظػتكؼذذلرك  ئػا".ذكرمػيتذتيلػ ه ذ

لػػفذتالرل ديػػاذ يػػ ذتاليرػػزتـذ  ي ةػػ  ذيلػػ ذتيرلييػػزذتيعاةػػتمذك"ذرعػػهيؿذاكذ يغػػ  ذاكذ  طػػ ؿذ
دػػ اكفذاكذاػػصذراظيلػػلذيػػؤهمذ يػػ ذ  ػػهتثذتيرلييػػزذتيعاةػػتم،ذاكذ يػػ ذررليػػههذ يػػثذكػػؿذ

لفذتإليالفذتيع يللذي  ػكؽذتإلاسػ فذ رػاصذيلػ ذافذ:"يكػؿذمػرصذذ21كحه".ال ذتيل ه ذ
تي ؽذ لذتيلم تكاذ لذ هتت ذمؤكفذتيهكياذ مػكؿذل  مػتذاكذ كتسػطاذللللػيفذلعياػيفذي ػتذ

تيكةػػكؿذ يػػ ذتيكظػػ ئؼذتيع لػػاذيهكيرػػهذ ػػلذذتارر  ػػ ءذ ػػت "،ذكافذ"ذيكػػؿذمػػرصذتي ػػؽذ ػػل
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لػػػفذتيلع اػػػه ذتيهكييػػػاذيل  ػػػكؽذتيلهايػػػاذكتيسي سػػػياذذ25ظػػػؿذظػػػتكؼذلرك  ئػػػا".ذ فذتيلػػػ ه ذ
رعرتؼذ  ؽذكػؿذلػكتطفذ ػلذتيلمػ تكاذ ػلذ هتت ذتيمػؤكفذتيع لػاذكر ليػه...ذككػليؾذتي ػؽذ

هلػ ذكػ فذ لذتيرةكيءذكتيرتم ذ....ذكتي ػؽذ ػلذتيكةػكؿذ يػ ذتيكظػ ئؼذتيع لػاذيهكيرػه.ذل
اػػػػكعذتيهسػػػػركتذاكذتي ككلػػػػاذتيسػػػػ تم،ذ ػػػػهفذتيلع اػػػػه ذرػػػػهيكذتيػػػػهكؿذ يػػػػ ذتيرلػػػػ هذتيرػػػػهت يتذ
تيرمتيعياذكغيتا ذتيرلذر هكذةتكتياذيلا ذتيلكتطايفذ تةاذتيرلرعذ مػكؿذ علػلذ ػ ي  كؽذ

 تيرلذر ليه .

 ذذ

 فذتيرلسػػيتذتخكلػػتذرلةػػيالذيل ػػؽذ ػػلذتيلمػػ تكاذ ػػلذتيمػػؤكفذتيع لػػاذةػػهتءذيػػفذيحاػػاذ .79
إلاس فذتير  عاذيلاظلاذتخلـذتيلر ه .ذةت ءذتيلحاا،ذلفذ ػيفذالػكتذارػتل،ذ ػلذ  كؽذت

 ػأفذ:"ذذ10 كؿذتيلم تكاذ لذتيمؤكفذتيع لاذكذتي ؽذ لذتيرةػكيءذذ25رعلي ه ذتيع ـذتدـذ
تيراليػػلذتيلعلػػلذيهػػلتذتي ػػؽذكذ تةػػاذتيرتمػػ ذالاررػػ بذيةػػلا فذكػػكفذتخمػػر صذتيلسػػلكحذ

لتمػػ يف.ذكيحػػبذافذيكػػكفذكػػؿذديػػهذييلػػتضذيلػػ ذذيهػػـذ  يرةػػكيءذيرلرعػػكفذ  تيػػاذترريػػ ت
تي ػؽذ ػلذتيرتمػ ذالارر  ػ ء،ذك يسػفذتيػهاي ذتيلطلك ػا،ذذدػ  الذيلر تيػت،ذكليػؾذك ػؽذلعػ ييتذ
لكةػػػكيياذكلع كيػػػا.ذكالذيا غػػػلذ دةػػػ  ذتخمػػػر صذتيلػػػؤاليفذيالاررػػػ بذ لرطل ػػػ ءذغيػػػتذ

ي سػل.ذكالذيا غػلذخمذلع كياذكرلييزياذك يرعلـذكتإلد لػاذاكذتيسػالياذاكذ سػ بذتالارلػ  ذتيس
 .11مرصذافذيع الذلفذامذرلييزذاكذامذاكعذلفذتيةتتذ س بذرتم ه

ذ
ذ65كذذ35اؿذيلكفذتي كؿذ لذالتذتي الغذ أفذتيمتكطذتيلاةكصذيليه ذذ ػلذتيلػ هريفذذ .80

د  لػػاذيلر تيػػتذك ػػؽذلعػػ ييتذلكةػػكيياذكلع كيػػاذكغيػػتذذ2000لػػفذتيهسػػركتذتإليلػػكتتمذيعػػ ـذ
 رلييزيا؟

ذ
تيهسػركتذتيلػلككتذيلػ ذااػه"يا غلذافذيكػكفذذتئػيلذتيحلهكتيػا.....ذذلػفذ35راصذتيلػ ه ذ .81

يلػ ذافذذ65لفذاةؿذ يلكتتم،ذكلفذا كيفذلفذاةؿذ يلػكتتمذايةػ ....".ذكرػاصذتيلػ ه ذ
تيلتم ذيالارر   ءذذتيتئ سػياذكيكظػ ئؼذتئػيلذذكا ئػبذتئػيلذتي تيلػ فذيا غػلذ"ذافذيكػكفذ
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مذايةػ ،ذكافذالذيكػكفذدػهذررلػ ذا ػهتذلفذاةؿذ يلكتتمذكذافذيككفذا كتهذلػفذاةػؿذ يلػكتتذ
 يفذحاسيرهذتإليلكتتياذاكذتسرعلؿذحاسياذارتل".

ذ
ةػ ي ذافذتيهسػركتذالذيةػعذاػلهذتي يػكهذ الذيلكظػػ ئؼذتيعليػ ذيلهكيػا،ذ  ػهذرػـذرزكيػهذتيعهيػػهذ .82

لػػفذتيػػهكؿذتخكتك يػػاذكتخلتيكيػػاذ اةػػكصذلل للػػاذ غيػػاذر هيػػهذتخمػػر صذتيلسػػلكحذيهػػـذ
لي .ذكي هـذاغلبذالهذتيهكؿذتير تيتذالسهذتيلمذدهلرػهذتي ككلػاذ  يكةكؿذ ي ذتيكظ ئؼذتيع

تإليلكتتيػػا:ذيا غػػلذيةمػػر صذتيػػليفذيركيػػكفذاػػلهذتيكظػػ ئؼذافذير لػػكتذ ػػكال ذالذي رلػػؿذامذ
مؾذا كذتخلا.ذاالذافذلفذغيتذتيلػتح ذافذركػكفذاػلهذاػلذتيكسػيلاذتيك يػه ذاكذتخ ةػؿذ

 الرر  تذتيكال .

ذ
تؼذ ػػلذتيليلػػ ؽذ ػػلذتيرلػػ هذدػػ اكفذلالئػػـذيراظػػيـذ حػػتت ذرعرػػتؼذتيلحاػػاذ  ػػؽذكػػؿذهكيػػاذطػػ .83

تالارر  ػػ ء.ذكيرعػػيفذيلػػ ذتيػػهكؿذكػػليؾذر هيػػهذمػػتكطذتخاليػػاذيةمػػر صذتيلسػػلكحذيهػػـذ
  يرةػػػػكيءذاكذتيرتمػػػػ ذالارر  ػػػػ ءذلهلػػػػ ذك اػػػػءذتيكظيلػػػػاذتيلطلك ػػػػا.ذ فذيلليػػػػاذتيرلػػػػ هذ

ارر   ءذالذرمكؿذتيمتكطذتيلاظِّلاذيةمر صذتيلسلكحذيهـذ  يرةكيءذاكذتيرتم ذ لذتال
 ػػلذ ػػهذلترهػػ ذتاره كػػ ذيللعػػ ييتذتيلرعل ػػاذ   ػػكؽذتإلاسػػ ف.ذ لػػلذحليػػعذتيلحرلعػػ ءذيحػػبذ
تررػػػػ لذ عػػػػضذتيرػػػػهت يتذ/ذتإلحػػػػتت تءذتإليح  يػػػػاذيراظػػػػيـذتيرةػػػػتؼذتإلاسػػػػ الذ ػػػػلذ عػػػػضذ
تيلحػ الء.ذكيحػبذافذركػػكفذاػلهذتيلعػ ييتذ ػػلذكػؿذتخ ػكتؿذلع كيػػاذكذلكةػكيياذكذد  لػػاذ

 رسع ذيل  كياذ يغ  ذتي  كؽذتيرلذتكرس ه ذتيلتهذاةال.ذيلر تيت.ذكذافذالذ

ذ
كرتلذتيلحااذتخ تي يػاذافذ ػؽذتيرةػكيءذك ػؽذتيرتمػ ذ ػلذتاررػ بذيعر ػتتفذلػفذتي  ػكؽذذ .84

تيللاك اذيللتهذكذيل تسه ذ السه،ذيليؾذيرـذتيرةكيءذ لذتيلحرلعػ ءذتيهيل تتطيػاذ  ط دػاذ
لػفذةػػكءذكيػػهه.ذ ػاللذتيطتي ػػا،ذرعر ػػتذتدرػتتعذسػػتياذ يػ ذ ػػهذافذتيكتيػػهذاكذتيكتيػه ذيحهػػؿذي

لل تسػػػاذ ػػػؽذتيرتمػػػ ذذ ػػػلذتارر  ػػػ ءذ  ػػػ ذمرةػػػي ذك تهيػػػ ذكالذيا غػػػلذافذيػػػتر طذ ةػػػلاذ
مرصذاكذلحلكياذامر ص.ذكذيحبذافذررـذلل تساذتيمػرصذيهػلتذتي ػؽذ ةػلاذ تهيػاذ
ذتيرلييػػزذ ػػيفذتي  ػػكؽذتيرػػلذيلكػػفذيلمػػرصذافذيل تسػػه ذ ةػػلرهذكلػػتهذ   رػػا.ذكيليػػه،ذيلػػـز

 تسه ذكعةكذ لذحل ياذاكذلحرلع.كتيرلذيل 

ذ
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يهذ لذ لػهذلػ ذالذيرلرػعذ  ػؽذتيرتمػ ذ ػلذتارر  ػ ءذخفذ .85 كيليه،ذ  إليالفذيفذافذلكتطا ذكي
ا كيهذيـذيكيىهتذ لذالتذتي لهذيعر تذل  يغاذ لذر هيهذتيط  عذتيلكةكيلذكتيلع كؿ.ذرعرػتؼذ

ظػػ ئؼذتخرػػتلذتيلحاػػاذ ػػأفذكظيلػػاذتئػػيلذتيحلهكتيػػا،ذكتئػػيلذكا ئػػبذتئػػيلذتي تيلػػ فذكتيكذ
تيلل للاذرعر تذاس سياذخلفذتيهكيا.ذكدهذالذيككفذلفذتيي ظاذكتيرتكمذ ةهتتذةؾذللركحذ
يكػػػػؿذلػػػػفذاتتهذتيكةػػػػكؿذ يػػػػ ذاػػػػلهذتيكظػػػػ ئؼ.ذك ػػػػتضذديػػػػكهذيلػػػػ ذااليػػػػاذتالاررػػػػ بذيهػػػػلهذ
تيكظ ئؼذالذيمكؿذ لذ هذلترهذتاره ك ذي  كؽذتإلاس ف.ذغيتذااهذياهل ذرككفذاػلهذتي يػكهذ

ع كيػػاذكغيػػتذد  لػػاذيلر تيػػتذيكػػكفذتيهػػهؼذتيلامػػكهذل حك ػػ ذ  يطػػ  عذغيػػتذرلييزيػػاذكغيػػتذل
 تيلع كؿ.

ذ
 ػػلذاػػلهذتي ةػػيا،ذيعر ػػتذ ػػؽذتيرةػػكيءذكتيرتمػػ ذالارر  ػػ ءذ  ػػ ذ تهيػػ ذكيحػػبذافذرسػػ اـذ .86

تيظػػػتكؼذ ػػػلذةػػػل فذلل تسػػػاذتخ ػػػتتهذيهػػػلهذتي  ػػػكؽذهكفذتير ػػػ تذةػػػلرهـذ ػػػأ تتهذآرػػػتيف.ذ
يػػلمذالذيسػػل ذيلمػػرصذ لل تسػػاذ ػػؽذتيرتمػػ ذك اػػ  ذيلػػ ذليػػؾ،ذرػػتلذتيلحاػػاذافذتيمػػتطذت

يهتذال ذتارتتفذ يه،ذذيمكؿذر يػهتذ يهذ لذككءذهيلكتتذكلفذا كيفذكي يكظيلاذتئيلذ الذ لتذكي
لػػفذتيليلػػ ؽذذ13غيػػتذةػػتكتمذي ػػؽذتيلمػػ تكاذ ػػلذتيكظػػ ئؼذتيع لػػاذتيلكلكيػػاذ ػػلذتيلػػ ه ذ

للاذيل ذاللذتيلئػ ءذاية ذرلييزياذخاه ذرط ؽذا ك ل ذلررذ35تإل تي ل.ذكذرعر تذتيل ه ذ
يػػػهكتذ ػػػلذكػػػكءذهيلػػػكتتذيعػػػ لىلكفذ  ير ػػػ تذتي لػػػهذ لػػػفذتخمػػػر ص:ذيكحػػػهذتييػػػكـذامػػػر صذكي

 لفذتيليل ؽذتإل تي ل.ذ2تخةللذيكتيهيهـ،ذكالذظ ات ذلر يلاذيلل ه ذ

ذ
 يػثذتير ػتءذ. 12مؤسسػة المػوارد القانونيػة ضػد زامبيػاذتبنت المجنة نفس الموقؼ فػي .87

الػتذلهػـذحػهت،ذكذيعاػلذليػؾذافذيلػ ذتيلػكتطايفذافذيركدعػكتذذتيلحااذافذتي ؽذ لذتيلس كت 
لع للاذلرس كياذكي هياذ لذتياظ ـذتي  اكالذكافذيككاكتذكتل يفذلػفذتي ةػكؿذيلػ ذلع للػاذ
لرس كياذال ـذتي  اكفذكيل ذرلرعذلرس كذ ػلذتي  ػكؽذتيلر  ػاذيكػؿذتيلػكتطايف.ذكتي ػؽذ ػلذ

ت ذاكذغي  ه ذذيػؤلتذيلػ ذدػهت ذتيمػرصذتيلس كت ذيعر تذلهل ذيس بذآرت.ذ فذكحكهذتيلس كذ
يلػػ ذتيرلرػػعذ  ػػكتايفذارػػتلذيهيػػه .ذ علػػ ذسػػ يؿذتيللػػ ؿ،ذ فذتيمػػرصذتيػػلمذي لػػؿذذيػػب ذ
تي تلػػػ فذلػػػفذ عػػػضذ  كدػػػهذ سػػػ بذل ػػػؿذذكالهرػػػهذاكذاةػػػلهذتالحرلػػػ يلذيمػػػعتذ  إلا اػػػاذ
كهاس فذككلكتطفذلس كذيلحليعذك ركت،ذيحكزذيػهذافذيةػكءذيررػتيفذهكفذافذيكػكفذيػهذ
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ذتي لهذلفذدي ه ذاكذلكتتهذك فذلػفذتيللكػفذافذيحل هػ ذ ؽذتير تم .ذك ع  ت ذارتل،ذدهذي ـت
 الل ؿذاؤال ذتخمر صذيل ي  ذتيكطايا".

ذ
لػػفذتيليلػػ ؽذتإل تي ػػلذتيرػػلذذ3كيػػزيـذتيلػػهيلذايةػػ ذتيهكيػػاذتيلػػهي ذيليهػػ ذتارهكػػءذتيلػػ ه ذ .88

 راصذيل ذل ذيلل:

ذ
ذكت ذر لاذال ـذتي  اكف.يحبذافذيرلرعذحليعذتخمر صذ لس ذ-1"ذذذذذذذذذذذذذ
ذيحليعذتخمر صذتي ؽذ لذ ل ياذلرس كياذال ـذتي  اكف"ذ-2ذذذذذذذذذذذذذذ

ذ
رزيـذتيهكياذتيلهي ذيليه ذافذتي ة ااذتيللاك اذيلاللمذتيكد ئعذتيرلذاسلتءذيػفذرغييػتذ .89

،ذكااهػػػ ذالذغيػػػتذل ػػػهكه ذزلايػػػ ذكيػػػيلذييسػػػءذك للػػػاذ1999هيسػػػل تذذ24تي ككلػػػاذ رػػػ تيخذ
".ذك  يرػػ يلذ ػػهفذ  ذتيلحاػػاذتيكطايػػاذيةلػػفذتيعػػ ـذكحليػػعذلالػػلمذتخ ػػهتثايةػػررػػصذ الذ"

لترك ػلذايلػ ؿذتياهػػبذالاػ  ذتيلرػت ذتالار  ييػػاذتيعسػكتيا،ذلػهاييفذكػػ اكتذاـذيسػكتييف،ذييسػػكتذ
لعاييفذ هلهذتي ة اا.ذكاظتتذإللك اياذدي ـذتية  ي ذ ت عذهي كلذدة ئياذيل ةكؿذيل ذ

رؤكػهذتيهكيػاذتيلػهي ذيليهػ ذيػهـذكحػكهذرلػ كءذ ػلذرعكيضذيػفذتيةػتتذتيػلمذي ػؽذ هػـ،ذ
 تيلع للاذ يثذالذيلكفذخمذلفذتية  ي ذل  مت ذهيكلذةهذامر صذلسرليهيفذ  يعلك.

 ذذ

"ذكػػػ اكتذيرلرعػػػكفذ  ةػػػ ااذر لػػػاذايةػػػ  ذتيلحاػػػاذتيكطايػػػاذيةلػػػفذتيعػػػ ـكيليػػػه،ذي ػػػهكذافذ" .90
 يس ب.كك للا،ذكااهذيـذيكفذ كسعذامذمرصذافذيت عذهيكلذةهاـذلهل ذك فذت

ذ
 فذتيرلسػيتذتيةػيؽذيةػال ي ءذتيتا ػػاذكتيعلػكذكػ ف،ذيلػ ذلػػتذتيسػايف،ذلكةػعذرػهديؽذلػػفذذ .91

د ؿذلؤسس ءذهكيياذي  كؽذتإلاس فذكلفذد اكاييف.ذكرك لذدتتتتءذهكيياذلرس كداذ ي ذافذ
تيرلػػ هذيلػػكذمػػ لؿذلػػؤهذ يػػ ذتإل ػػالءذلػػفذتيع ػػ بذ ػػلذتاره كػػ ءذرطيػػت ذي  ػػكؽذتإلاسػػ فذ

لسػػأياذ ذ ػػلذتي ػػ اكفذتيعت ػػلذتيػػهكيل.ذكحػػ  ذ ػػلذر تيػػتذ عاػػكتف"ذي ػػهكذكلػػ ذيػػكذاةػػ  ذد يػػه
ايػػههذتيسػػيهذلرعل ػػاذ ػػه الءذلارهكػػلذ  ػػكؽذتإلاسػػ فذ)تيلهايػػاذكذتيسي سػػياذ(ذلػػفذتيع ػػ بذ"ذ

يػػػػػكيلذحكتايػػػػػهذلػػػػػفذتيلحاػػػػػاذتيلتييػػػػػاذيلاػػػػػعذتيرلييػػػػػزذكي ل يػػػػػاذتخدليػػػػػ ءذك  ػػػػػ ذيل ػػػػػتتتذتدػػػػػـذ
تيعلػػكذيلترك ػػلذاػػلهذتالاره كػػ ءذ الذيلحاػػاذتيلتييػػا،ذلػػ ذيلػػلذ"ذالذيحػػكزذلػػا ذذ119/1996
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ذ  عػػهذ اةػػ ؼذتيةػػ  ي ذلػػفذرػػالؿذ حػػتت ذتارةػػ ؼذ عػػ ؿ"،ذكاف"تي ػػؽذ ػػلذتإلاةػػ ؼذيلػػـز
 .13تيهكياذ  ير  يؽذ لذتالاره ك ءذكلر  عاذلترك يه ،ذكلع د رهـذ فذل ءذحيتلهـ،

ذ
فذكػ فذتيعلػكذكرػهت يتذتيتا ػاذيهػه  فذ يػ ذرهيئػاذظػتكؼذلكت .92 ريػاذاة ؼذتير تيتذااهذ" ر ذكت 

الرل دياذسالـذاكذيرمحيعذتيلة ي اذتيكطاياذيا غلذ    ؤال ذةلفذ ػهكهذلعياػاذ:ذ)ا(ذ فذ
لترك ػػلذتيحػػتتئـذتيرطيػػت ذ لكحػػبذتي ػػ اكفذتيػػهكيلذالذيسػػرليهكفذ هػػلهذتيرػػهت يتذلػػ ذيػػـذرػػؼذ
تيهكيػػػاذ  يرزتل رهػػػ ذ ػػػ ير  يؽذ ػػػلذتالاره كػػػ ءذكتررػػػ لذتيرػػػهت يتذتيلالئلػػػاذ زت ذلترك يهػػػ ذ يلػػػ ذ

 ي ة  ،ذلعذتيرأكهذلفذلر  عرهـذكل  كلرهـذذكلع د رهـذكل ذيا غلذكةػل فذرػك تذيرعلؽذ 
 حتت تءذتارة ؼذ ع ياذيلة  ي ذكذرعكيةهـذيفذتخةتتتذتيلترك اذ لذ  هـ،ذلـذترر لذ

 .14تيرهت يتذتيالزلاذيرحابذركتتتذللؿذالهذتخيل ؿذتيك ميا

ذ
ذ20 ،ذ ػػلذرعلي هػػ ذتيعػػ ـذتدػػـال ظػػءذيحاػػاذ  ػػكؽذتإلاسػػ فذتير  عػػاذيلاظلػػاذتخلػػـذتيلر ػػه .93

لػػػفذتيلع اػػػه ذتيهكييػػػاذيل  ػػػكؽذتيلهايػػػاذكتيسي سػػػيا،ذافذ" ػػػ الءذتيعلػػػكذالذذ7يلػػػ ذتيلػػػ ه ذ
ررلمػػػ ذيلكلػػػ ذلػػػعذذكتحػػػبذتيػػػهكؿذ ػػػلذتير  يػػػؽذ ػػػلذاػػػلهذتخيلػػػ ؿذكةػػػل فذ تيػػػاذاػػػلهذ
ذ تخيلػػ ؿذ ػػلذل  كلهػػ ذكتيرأكػػهذلػػفذيػػهـذركتتتاػػ ذ ػػلذتيلسػػر  ؿ.ذالذيلكػػفذيلػػهكؿذافذر ػػـت

لػػفذتي ػػؽذ ػلذتارةػػ ؼذ عػػ ؿ،ذ لػػ ذ ػلذليػػؾذتيرعػػكيضذكارػػـذدػهتذللكػػفذلػػفذ يػػ ه ذذتخ ػتته
كػتتءذتيلحاػاذرأكيػهذذ،16ىيجو رود ريجيز، ضػد أروجػواي.ذك يل ذيرصذدةياذ15تيرأايؿ

لكدلهػػػ ذتيػػػلمذيػػػرلرصذ ػػػلذافذ ػػػ الءذتيعلػػػكذيالاره كػػػ ءذتيسػػػ  ت ذي  ػػػكؽذتإلاسػػػ فذغيػػػتذ
اه ،ذكي ػتءذيػفذتامػغ يه ذ زت ذت رلػ ؿذلرا س اذلعذتيرزتل ءذتيهكياذتيطتؼذ لكحبذتيلع 

تيرلػػ هذتيهكيػػاذتيطػػتؼذي ػػ اكفذتيعلػػكذتيلعاػػلذ يػػثذافذلػػفذمػػأفذليػػؾذافذيسػػ اـذ ػػلذرلػػؽذ
حكذتإل الءذلفذتيع  بذلل ذدهذيعتضذتياظ ـذتيهيل تتطلذيلرطتذكيليتذتاره كػ ءذحهيػه ذ

 ي  كؽذتإلاس ف.

ذ

                                                 
13

 32ٚ272اٌفمشر١ٓ  ,E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1أٔظش  
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 18ٚ252صبثك ،ِجبدئ ِشجغ 
15

فٟ ٘زا اٌّٛلغ:  15فمشح  7( ػٍٝ اٌّبدح 44( ٌٍجٕخ حمٛق اإلٔضبْ )40)20أٔظش اٌزؼ١ٍك اٌؼبَ سلُ  
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 U.N.Doc.CCPR/C/51/D/322/1988(1994) 2  1988/322سٚدس٠ج١ز ث١بْ أسٚجٛاٞ، ث١بْ سلُ  
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ياذلعذتيرزتل ءذاياذهكياذ لذلح ؿذرتلذتيلحااذتإل تي ياذكليؾذافذدكتايفذتيعلكذرعر تذلرا   .94
.ذحػػ  ذايةػػ ذ ػػلذتيل ػػهاذتيسػػ هلذيمػػتذلػػفذتيل ػػ هوذتيركحيهيػػاذيػػتك يفذ17  ػػكؽذتإلاسػػ ف

ايسالاهذتيرلذتيرلهره ذتيلحااذتإل تي ياذالاػ  ذهكترهػ ذتيل ايػاذكتيلاللػيفذتيلاع ػه ذ ػلذاكرػك تذ
ذتيػػػػهكؿذ لػػػػ ذيػػػػأرلذ2002 :)ا(ذتررػػػػ لذااػػػػهذ"يلك   ػػػػاذتإل ػػػػالءذلػػػػفذتيع ػػػػ بذيحػػػػبذافذر ػػػػـك

 حتت تءذذير ػهيـذلترك ػلذايلػ ؿذتيرعػليبذكتيلعػ لالءذتيسػيئاذ يػ ذتيل  كلػا؛ذ)ب(ذتيرأكػهذ
لػػفذافذتيلػػكتطايفذتيلمػػر هذ ػػلذرػػكتطهـذ ػػلذايلػػ ؿذتيرعػػليبذالذي ظػػكف،ذ ػػأمذ ػػ ؿذلػػفذ
تخ كتؿ،ذ  ي ة ااذلفذتيلر  ع ءذتي ة ئيا،ذكافذيكػكفذاطػ ؽذتي ةػ ا ءذتيل ػتتذلا هػ ذ

تخحا ياذتيليفذيهـذ ؽذتيرلرعذ ه ذر ةع ذخك تذدهتذللكفذلفذتير ييػه،ذيلكتطالذتي لهتفذ
 .18كافذيرـذليؾذ لذ ط تذت رتتـذتي  اكفذتيهكيل

ذ
رػتلذتيلحاػاذافذتيرلػ هذذ،19الجمعية األفريقية المالوية و غيرىا ضد موريتانيا لذدةػياذ .95

يةيلػ ؿذكتالاره كػ ءذتي تيل فذذتيلكتير الذي  اكفذتيعلكذاهلذ ي ذ يغ  ذتيط يعاذتإلحتتلياذ
تيرػػلذيمػػركلذلاهػػ ذتيلػػهيكف.ذكلػػ ذرسػػ بذتي ػػ اكفذتيلػػلككتذ ػػلذ  ػػهتفذتي ػػؽذ ػػلذامذطلػػبذ
دة ئلذيحكزذية  ي ذتالاره كػ ءذتيلزيكلػاذافذيت عػكهذالػ ـذتيل ػ كـذتيل ليػا".ذكال ظػءذ
تيلحاػػاذكػػػليؾذافذهكتاػػػ ذيرللػػػؿذر هيػػػهتذ ػػػلذ"  ػػػهت ذتايهػػػ ذ ػػػكؿذتهيػػػ  تءذتاره كػػػ ءذ  ػػػكؽذ

تيرلذي ليه ذتيليل ؽذكتيرلذرػـذت عهػ ذ ييهػ ذك  ػ ذية كػ ـذلتءذتيةػلاذ هػلتذتيةػؾذتإلاس فذ
تي  اكال.ذكرتلذافذامذد اكفذيلكذيرـذتيرل ههذ غياذ  ط ؿذلر  عػ ءذدةػ ئياذاكذ حػتت تءذ
فذك اءذراليلياذ...ذالذ ارتلذدهذيررلا ذتية  ي ذاكذلككاـذذيل ةكؿذيل ذرعكية ء،ذكت 

 رزتل ره ذتيهكيياذتيلرتر اذيفذتيليل ؽ.يعللذتيهكياذلفذتيك   ذ  ي

ذ
كتتءذذ،20ضد زامبيا -في قضية منتدى منظمات زامبيا غير الحكومية لحقوؽ اإلنساف .96

ذ1تيلحاػػاذرأكيػػهذلكدلهػػ ذ زت ذدػػكتايفذتيعلػػكذلعر ػػت ذذاف"ذتيهكيػػاذ  يرل هاػػ ذدػػ اكفذتيتا ػػاذتدػػـذ
حػػػػتتئـذلتءذتيػػػػهت عذتيػػػػلمذيلاػػػػعذذتيلر  عػػػػ ءذتي ةػػػػ ئيا،ذكي ػػػػتتذلترك ػػػػلذ"ذتيذ2000يعػػػػ ـذ
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الػػػ ذيٌتةػػػءذكػػػليؾذيلةػػػي عذ تيسي سػػػلذ"،.....ذيػػػـذرمػػػحعذتإل ػػػالءذلػػػفذتيع ػػػ بذ  سػػػبذكت 
 ػػتصذ لك ايػػاذتير  يػػؽذ ػػلذتالاره كػػ ءذتيلزيكلػػا،ذكلػػ ذ  يػػءذهكفذديػػ ـذةػػ  ي ذتيحػػتتئـذ
كتالاره ك ءذتيلزيكلاذي  كؽذتإلاس فذ  يرل لذتارة ؼذ ع ؿذكرعكيض.ذكرةتؼذتيهكياذ

ي ػػؽذتيةػػ  ي ذ ػػلذتالسػػرل ه ذلػػفذ ل يػػاذدةػػ ئياذكت ػػعذدةػػ ي اـذ يػػ ذاػػلتذمػػكؿذتاره كػػ ذ
 (ذلفذتيليل ؽذتإل تي ل".1)7تيل  كـذ لكحبذتيل ه ذ

ذ
ياػػهذلػػ ذي ػػهكذافذلػػفذتيللكػػفذتالسػػرل عذ يػػ ذ  ػػهلذتيةػػ  ي ذ ػػلذحلسػػاذل  كلػػاذيا غػػلذ .97

رلسػػيتذتيمػػؾذيةػػ ي ذتيلػػهيلذكتيسػػل حذيػػهذ ت ػػعذهيػػكته.ذكلػػفذمػػأفذتيرلػػ هذدػػكتايفذرلػػا ذ
رك ػػػلذتاره كػػػ ءذ  ػػػكؽذتإلاسػػػ فذتي ةػػػ ااذلػػػفذتيلر  عػػػاذتي ةػػػ ئياذكر ػػػكؿذهكفذديػػػ ـذيلتذ

تيةػػ  ي ذذ  يرلػػ لذ حػػتت تءذتارةػػ ؼذافذيحعػػؿذاػػؤال ذتيةػػ  ي ذيػػ حزيفذكي ػػتلهـذلػػفذ
 تيعهتيا.

ذ
يل ذةك ذل ذس ؽ،ذرػتلذتيلحاػاذافذتيهكيػاذتيلػهي ذيليهػ ،ذ لا هػ ذ ةػ ااذر لػاذكك للػاذ .98

يلةي عذ تصذتيكةكؿذ يػ ذامذ حػتت ذتارةػ ؼذكػ فذلػفذلفذتيلر  عاذتي ة ئياذيٌتةءذ
تيللكػػػػػفذافذيرػػػػػ حذيلةػػػػػ  ي ذيللط ي ػػػػػاذ   ػػػػػكدهـ،ذكليػػػػػؾذهكفذكةػػػػػعذآييػػػػػ ءذرمػػػػػتيعياذاكذ
لؤسسػػػياذ هيلػػػاذرةػػػلفذلع د ػػػاذلترك ػػػلذتخيلػػػ ؿذتيك مػػػياذتيلزيكلػػػاذكرعػػػكيضذةػػػ  ي ذ

،ذيػـذتالاره ك ءذكل ذيا غل،ذاكذرك يتذ تصذارتلذرسل ذيهـذ  ي  ثذيػفذتارةػ ؼذ عػ ؿ
ركرؼذ هي داذتية  ي ذيفذتيرل لذرعكيضذ ػؿذمػحعءذكػليؾذيلػ ذتإل ػالءذلػفذتيع ػ بذ

(ذلػػفذتيليلػػ ؽذتإل تي ػػل.ذ1)7كذذ1كذراكػػتءذ ػػليؾذاليرزتلهػػ ،ذللػػ ذيمػػكؿذتاره كػػ ذيللػػ هريفذ
 فذلػػػا ذيلػػػكذي ػػػٌتوذلترك ػػػلذتالاره كػػػ ءذي  ػػػكؽذتإلاسػػػ فذلػػػفذحليػػػعذتيلسػػػئكيي ءذيمػػػكؿذ

 .21رل ه ذ هحتت تءذتارة ؼذ ع ياتاره ك ذي ؽذتية  ي ذ لذتالس

ذذ
ذ

 وليذه األسباب فإف المجنة اإلفريقية:          
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ذ2كذ1ر ػػػػتتذ ػػػػأفذتيهكيػػػػاذتيلػػػػهي ذيليهػػػػ ذتارهكػػػػءذتيلػػػػكتهذذ .ذا
لػػػػػفذتيليلػػػػػ ؽذتإل تي ػػػػػلذكرػػػػػهيكا ذ يػػػػػ ذذ13كذذ7(ذذك2)3ك

 ترر لذتإلحتت تءذتيلالئلاذيرة ي ذالتذتيكةع.

تيل ػػتزذ مػػأفذرطلػػبذلػػفذتيطػػت يفذ رطػػ تذتيلحاػػاذ  ير ػػهـذ .ذب
 لتتحعاذتخ ك ـذتيرلييزياذلفذتيهسركت.

رعػػػتضذيلػػػ ذتيطػػػت يفذلسػػػ ييه ذتي ليػػػه ذ ػػػلذ  يػػػاذطلػػػبذ .ذء
 لس يهره ذ لتذتاي ذافذلس يهره ذةتكتيا.

 

رـذتيرل ههذ لذتيهكت ذتالسرلا ئياذتير لساذيلحااذتإل تي ياذي  كؽذتإلاس فذكتيمعكب،ذذذذذذذ
ذحكؿ،ذغ ل ي .،ذ  ا2008يكييكذذ29 ي ذذ21تيلاع ه ذلفذ
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 : مشروع الحقوؽ االجتماعية و االقتصادية  والمساءلة/ نيجيريا300/2005بالغ رقـ  
ذ
ذ

 موجز الوقائع         
 

 فذاػػػػلتذتيػػػػ الغذ)تيلمػػػػ تذ ييػػػػهذاهاػػػػ هذذ ػػػػ الغذاكذهيػػػػكل(ذلت ػػػػكعذلػػػػفذطػػػػتؼذلمػػػػتكعذتي  ػػػػكؽذ .1
هكياذتيلهي ذيليهػ (.ذتالحرل يياذكذتالدرة هياذكتيلس  يا)ذتيلهيل(،ذةهذ ككلاذايحيتي ذ)تي

 فذايحيتيػػ ذهكيػػاذطت ػػ ذ ػػلذتيليلػػ ؽذتإل تي ػػلذي  ػػكؽذتإلاسػػ فذكتيمػػعكبذ)ذتيليلػػ ؽذتإل تي ػػل(ذ
ذ.1983يكييكذذ22تيلمذةهدءذيليهذ ر تيخذ

ذ
يػػزيـذلمػػتكعذتي  ػػكؽذتالحرل ييػػاذكذتالدرةػػ هياذكذتيلسػػ  ياذ ػػلذهيػػكتهذافذتيػػتئيلذتيايحيػػتمذذ .2

 أفذ عضذذ2005ل تلذذ22 تا لجذرللزيكالذ ر تيخذذتيسيهذاكيكسيغكفذاك  ذس احكذةتحذ ل
ايةػػ  ذلحلػػلذتيمػػيكجذتيايحيػػتمذكلحلػػلذتياػػكتبذرل ػػكتذتمػػ كلذلػػفذتيػػكزيتذتالر ػػ همذيلرعلػػيـ،ذ
 غتضذزي ه ذليزتاياذتيرعليـ.ذك سبذل ذةتحذ هذتيتئيل،ذطلبذكزيتذتيرعليـذلفذككيلهذتيػهتئـذ

كتؿذلػػفذتخةػػكتءذتيرػػلذكػػ اكتذيػػهيتكاه ذ)تخلػػيفذتيعػػ ـ(ذ  ياي  ػػاذكلػػفذ عػػضذتيلػػهيتيفذحلػػعذالػػ
 ير هيـذتم كلذ ي ذ عضذاية  ذتي تيل فذ غياذزي ه ذتيليزتايا.

 

لليػكفذايػػتتذلػفذتخةػػكتءذتير ةػعاذيتدػػ  رهـذ يػ ذح اػػبذذ35كيػزيـذافذتيلػػهيتيفذحلعػكتذل لػػغذ .3
لليػػكفذايػػتتذ لكت  ػػاذتيلحاػػاذتيكطايػػاذيلح لعػػ ء،ذيػػه عذل لػػغذ حلػػ يلذذ20دػػتضذ ةػػ  لذديلرػػهذ

 لليكفذايتتذكتمك ذخية  ذتي تيل فذكيعةكذلفذتيلحللذتالر  همذيلاكتب.ذ55لرهذدي

 

يػػزيـذتيلػػهيلذافذتيلعلكلػػ ءذايػػالهذرػػهؿذيلػػ ذرلمػػلذتيتمػػك ذ ػػيفذك ػػ تذلػػكظللذتيهكيػػا،ذكااػػهذ .4
اة  ذالتتذي هي ذافذيه عذ عضذتيػكزتت ذتالر ػ هييفذتمػ كلذ يػ ذايةػ  ذتي تيلػ فذ غيػاذزيػ ه ذ

.ذكس اـذتارم تذتيلس هذيل ذاط ؽذكتسع،ذكليؾذتيلمذاميتذ ييهذ لذتي الغذليزتاي رهـذتير هيتيا
ايػػاله،ذذ ػػلذسلسػػلاذتاره كػػ ءذلكللػػاذيل ػػؽذ ػػلذتيرعلػػيـ،ذلػػفذ ػػيفذالػػكتذارػػتل،ذ ػػلذايحيتيػػ .ذ
كيؤكػػهذايةػػ ذااػػهذ ػػلذتيكتدػػع،ذ فذتيرزتلػػ ءذايحيتيػػ ذتي  اكايػػاذ ػػلذلحػػ ؿذ  ػػكؽذتإلاسػػ فذ هاحػػ زذ

تإليزتليػػاذيل ػػؽذ ػػلذتيرعلػػيـ،ذ لكحػػبذتيليلػػ ؽذتإل تي ػػل،ذر   ػػءذتي ػػهكهذتيػػهاي ذلػػفذتيلةػػ ليفذ
   اره كه ذاكلتذلاهذ  ير يهذ ه ،ذلل ذاهلذ ي ذل ذيلل:
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ذا.ذذذيحزذتي ككلاذيفذرهتيبذتيعههذتيلطلكبذلفذتيلهتسيف؛ذذذذذذذذذ
ذب.ذذتيا صذتيه ـذ لذلكتتهذتيلؤسس ءذتيرعليلياذتيكطايا؛ذذذذذذذذ
ذيللهتسيف؛ا.ذذغي بذ كت زذذذذذذذذذ
ذه.ذذيهـذرك تذل  يهذكد ي ءذهتلذي هذافذتيرالليلذيلرتمكفذتختض؛ذذذذذذذذذذ
ذق.ذذيهـذرك تذكربذكاهكتءذرت كياذارتل؛ذذذذذذذذذ
ذك.ذذل تتتءذلهتسياذسيئا؛ذذذذذذذذذ
ذزذذ. يئ ءذسيئاذغيتذلكترياذيلرعليـ؛ذذذذذذذذذ
ذح.ذذتكرظ ظذتي  ي ءذتيهتتسيا؛ذذذذذذذذذذذذ
ذط.ذذتإلةتت  ءذتيلركتةلاذيللهتسيفذكتيلكظليفذيعهـذر  ةلذتكتر هـ؛ذذذذذذذذذذذذ
ذم.ذذيهـذتي هت ذيل ذتإلمتتؼذيل ذتيراظيل ءذهترؿذتيلؤسساذك/ذاكذذذذذذذذذذذذذ

ذرط يؽذتيلع ييتذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ذؾ.ذذغي بذ اياذر ريا.ذذذذذذذذذذذذذ

ذذذ
ـذ حػتت ذر  يػؽذ ػلذحليػعذ هيػ  تءذكذيؤكهذتيلهيكفذكليؾذافذتي ككلاذتيايحيتياذرعلػهءذيػه .5

تيتمػػك ،ذتخلػػتذتيػػلمذسػػ اـذ ػػلذيتدلػػاذدػػهتره ذيلػػ ذتسػػررهتـذلػػكتتهذايحيتيػػ ذتيط يعيػػاذيةػػ ي ذ
 سك اه .

 

يرأكيهذرطػكت ذتيكةػعذاكتهذتيلػهيلذتيلال ظػ ءذتيرر ليػاذيلحاػاذتيلعايػاذ ػ ي  كؽذتالدرةػ هياذ .6
لػػ ؿذيل تسػػكفذامػػغ الذةػػغيت .ذكافذكتالحرل ييػػاذكتيل   يػػاذتيرػػلذحػػ  ذ يهػػ ذافذلاليػػيفذلػػفذتخط

تيػػليفذيترػػ هكفذتيلػػهتتلذيركهسػػكفذ ػػلذ ةػػكؿذرت ػػا.ذكيعػػزلذرػػهالذلسػػركلذتيرعلػػيـذ يػػ ذيػػهـذ
رلػػتغذتيلهتسػػيفذخيلػػ يهـذ يػػثذافذتكترػػ هـذالذررا سػػبذلػػعذت ري حػػ رهـ.ذكذيةػػ ؼذ يػػ ذليػػؾذ

اذتيمػػػل ذتيػػػلمذاهلذ يػػػ ذاحػػػت ذتيع ػػػكؿذاريحػػػذ1997تترلػػػ عذلةػػػتك  ءذتيح لعػػػاذذ ػػػلذيػػػ ـذ
 تإلغالؽذكتإلةتتبذكغيتال ذيلرتتءذطكيلا.

 
 الدعوى:    
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لػفذتيليلػ ؽذتإل تي ػلذي  ػكؽذذ22،ذذ21،ذذ17،ذ3،ذ2،ذ1يزيـذتيلهيلذااهذرـذتاره ؾذتيلػكتهذذ .7
 تإلاس فذكتيمعكب.

 

 اإلجراءات      
 

رل ػػػءذال اػػػاذتيلحاػػػاذتإل تي يػػػاذي  ػػػكؽذتإلاسػػػ فذكتيمػػػعكبذ)تخل اػػػا(ذتيػػػ الغذ لكحػػػبذرطػػػ بذذ .8
كدتتءذتيلحااذ أاهذسيرـذتياظتذ يهذكهيكلذلت كياذ ييه ذ لذهكتره ذذ2005ل تلذذ29خذ ر تي

ا تيػؿذ يػػ ذذ27تيع هيػاذتيسػ  عاذكتيلاللػيفذتيرػلذكػػ فذلػفذتيل ػتتذي ػها ذ  ػػ احكؿ،ذح ل يػ ،ذلػفذ
 .2005ل يكذذ11

 

ـذ،ذرػـذ رطػػ تذتيهكيػاذتيلػػهي ذيليهػػ ذ  سػرالـذتيػػ الغذكطيلػبذلاهػػ ذر ػػهي2005لػػ يكذذ18 رػ تيخذ .9
 لال ظ ره ذ مأفذل  كيياذتي الغ.ذ

ذ
كلػػػػ ذرػػػػـذ رطػػػػ تذتيلػػػػهيلذ  سػػػػرالـذتيػػػػ الغذكذطلػػػػبذلاػػػػهذر ػػػػهيـذلال ظ رػػػػهذ مػػػػأفذل  كييػػػػاذذذ .10

 تي الغ.

ذ
،ذرل ػءذتخل اػاذلال ظػ ءذتيلػهيلذ مػأفذ2005اغسطلذذ4 لكحبذرط بذة هتذ ر تيخذ .11

 .2005اغسطلذذ25تيل  كيياذذكا  هءذ  السرالـذ ر تيخذ

ذ
 .2005اغسطلذذ25 مأفذتي  كيياذ ي ذتيهكياذتيلهي ذيليه ذ ر تيخذذرـذا ؿذتيلال ظ ء .12

ذ
 يػػػ ذتيهكيػػػاذتيطػػػتؼذتيلػػػهي ذيليهػػػ ذذ2005اػػػك ل تذذ14رػػػـذ تسػػػ ؿذرطػػػ بذرػػػلكيتذ رػػػ تيخذ .13

 يلط ي ره ذ ر هيـذلال ظ ره ذ مأفذل  كيياذتي الغ.

ذ
كت ذتيع هيػاذدهلءذتيهكيػاذتيلػهي ذيليهػ ذلال ظ رهػ ذتيلكرك ػاذ مػأفذل  كييػاذتيػ الغذالاػ  ذتيػه .14

 تيل لااذكتيلالليف.

ذ
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ذ5 ي ذذ2005اك ل تذذ21الا  ذتيهكت ذتيع هياذتيل لااذكتيلالليفذذيلحااذتإل تي ياذتيلاع ه ذلفذ .15
  ػػ احكؿ،ذح ل يػػ ،ذاظػػتءذتيلحاػػاذتإل تي يػػاذ ػػلذتيػػ الغذكدػػتتءذرأحيػػؿذدتتتاػػ ذذ2005هيسػػل تذ

  مأفذتيل  كيياذ ي ذهكتره ذتيع هياذتير سعاذكتيلالليف.ذذ

ذ
،ذا لغػػػءذتيلحاػػػاذتيهكيػػػاذتيلػػػهي ذ2005هيسػػػل تذذ15 لكحػػػبذلػػػلكت ذمػػػلهياذةػػػ هت ذ رػػػ تيخذ .16

 يليه ذ أاه ذدتتءذرأحيؿذترر لذتي تتتذ مأفذتيل  كيياذ ر ذهكتره ذتيع هياذتير سعاذكتيلالليف.

ذ
 ،ذرـذكليؾذ رط تذتيلهيلذ  ي تتت.2005هيسل تذذ15 لكحبذرط بذة هتذ ر تيخذ .17

ذ
  ػػػ احكؿ،ذذ2006لػػػ يكذذ25 يػػػ ذذ11تير سػػػعاذكتيلاللػػػيفذتيلاع ػػػه ذلػػػفذالاػػػ  ذهكترهػػػ ذتيع هيػػػاذ .18

ح ل يػػ ،ذرا كيػػءذتيلحاػػاذتخ تي يػػاذتيػػ الغذلػػـذا  يػػءذتياظػػتذ يهػػ ذ يػػ ذتيػػهكت ذتيع هيػػاذتخت عػػيف.ذ
كاكةػػ ءذتيلحاػػاذافذلػػزتيـذتيلػػهيلذتيلرعل ػػاذ  اره كػػ ءذ"رطيػػت ذكحل ييػػا"ذي  ػػكؽذتإلاسػػ فذ

  يه .ذتيح تيا   ذيللل تساذرسر ؽذافذر ظ ذ  ار  هذتيلحااذط

ذ
 ػػػػلذهكترهػػػػ ذتيع هيػػػػاذتخت عػػػػيف،ذاظػػػػتءذتيلحاػػػػاذتخ تي يػػػػاذ ػػػػلذتيػػػػ الغذكاحلػػػػءذدتتتاػػػػ ذ مػػػػأفذ .19

 تيل  كيياذ ي ذهكتره ذتيع هياذتي  هياذكتخت عيف.

ذ
 الا  ذتيهكت ذالسه ،ذرل ءذتخل ااذلال ظ ءذتيهكياذتيلهي ذيليه ذ مأفذتيل  كييا. .20

ذ
  تتزت يػػػؿذذ2007اػػػك ل تذذ28 يػػػ ذذ15يػػػاذكتخت عػػػيفذتيلاع ػػػه ذلػػػفذ ػػػلذهكترهػػػ ذتيع هيػػػاذتيل ا .21

)تيككاغك(،ذاظتءذتيلحااذ لذتي الغذكاحلءذتي ءذ يهػ ذ يػ ذهكتاهػ ذتيل يلػاذكتخت عػيف،ذذيرلكػيفذ
 تخل ااذلفذةي غاذدتتتذ مأفذتيل  كييا.

ذ
اذتيلكرك ػػاذرل ػػءذتخل اػػا،ذالاػػ  ذتيػػهكت ذالسػػه ،ذلػػفذتيهكيػػاذتيلػػهي ذيليهػػ ذلػػلكتتره ذتإلةػػ  ي .22

  مأفذل  كيياذتي الغ،ذكرـذا ؿذاسراذلاه ذ ي ذتيلهيل.

ذ
 مف وجية النظر القانونيذذذذذذذذ
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 المقبولية      

 
ذمذكرات المدعي      

ذ
يؤكػػػػهذتيلػػػػهيلذافذتيػػػػ الغذيليػػػػتذلسػػػػأياذتارهػػػػ ؾذظػػػػ اتذيلليلػػػػ ؽذ،ذكااػػػػهذيسػػػػرك لذذذمػػػػتكطذ .23

 لفذتيليل ؽ.ذ56تيل  كيياذط   ذيلل ه ذ

 ذذ

(ذ ػهفذ5)56 يلػ ذيرعلػؽذ لسػأياذتسػرال لذ حػتت تءذتالارةػ ؼذتيل ليػاذك  ػ ذيللػ ه ذغيتذااػه،ذ .24
تيلهيلذيط يبذتيلحااذ  السرا هذ ي ذد يه ذتالسرلا  .ذيعرتؼذتيلػهيلذ عػهـذتيرلػ لذ حػتت تءذ
تالارةػػػ ؼذتيل ليػػػا،ذلؤكػػػهتذافذللػػػؿذرلػػػؾذتيل  كيػػػاذذلػػػ ذك اػػػءذيرحػػػهمذالعػػػ ،ذكليػػػؾذخسػػػ  بذ

 لاللا:

ذ
 حػػتت تءذتارةػػ ؼذل ليػػاذلر  ػػاذيلكالػػاذتخكيػػ ذيلمػػتكعذتي  ػػكؽذتالحرل ييػػاذاكال،ذالذركحػػهذ .25

كـذذ ػػلذايحيتيػػ ،ذ كتالدرةػػ هياذكتيلسػػ  ياذاظػػتتذيلرأكيػػؿذتيةػػيؽذيل ػػهاذ ػػؽذتيللػػكؿذالػػ ـذتيل ػػ
كخفذتسرال هذ حتت تءذتالارة ؼذتيل لياذذغيتذد  ؿذيلرط يؽذياهذل ذيككفذلػفذغيػتذتيػكتدعلذ

لاليػيفذط يػبذايحيػتمذذ5يل لياذيكلػت ذيػههذتيلػهييفذتيلكحػكهيفذ)ذت عذتيهيكلذ ي ذتيل  كـذت
تيل ػػ كـذ  ةػػ ي ذدػػهذرسػػرغتؽذذ ل ػػ ؿ ػػلذتيلتت ػػؿذتال رهتئيػػاذكذتيلركسػػطاذكتيح لعيػػا(ذكال رلػػ ؿذ

 .اطكؿذلفذتيالـز

ذ
ل ايػػ ،ذالذررػػك تذ حػػتت تءذتارةػػ ؼذلالئلػػاذك ع يػػاذيلػػتهذيلػػ ذتالاره كػػ ءذتيلزيكلػػاذ ػػلذاػػلهذ .26

كـذتيايحيتيػػػػاذالذرعر ػػػػتذغ ي ػػػػ ذتي  ػػػػكؽذتالدرةػػػػ هياذكذتالحرل ييػػػػاذ  كدػػػػ ذتيػػػػهيكلذخفذتيل ػػػػ 
لػػفذذ21كذذ17 اسػ اياذيهػػ ذدػك ذراليليػػا.ذ ةػػ  اذ يػ ذليػػؾ،ذالذيكحػهذلػػ ذيعػػ هؿذا كػ ـذتيلػػ هريفذ

ذلػػفذلتكترهػػ ذذ يلػػ ذيرعلػػؽتيليلػػ ؽذتإل تي ػػلذ  ػػ ي ؽذ ػػلذتيرعلػػيـذك ػػؽذتيمػػعكبذ ػػلذافذالذري ػػـت
مػػػػتيعذتيايحيػػػػتييف.ذكذيهػػػػلتذتيسػػػػ بذالذيكػػػػكفذ ػػػػلذكسػػػػعذتيل ػػػػ كـذتيط يعيػػػػا،ذك  ػػػػ ذيلهسػػػػركتذتير

 للؿذالهذتي ة ي .ذر  ؽذ لتيايحيتياذافذر

ذ
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ل يلػػ ،ذ فذتيعلليػػاذتي ةػػ ئياذتيايحيتيػػاذةػػعيلاذكرسػػرغتؽذلػػه ذغيػػتذي هيػػا،ذللػػ ذيحعػػؿذر ػػهيـذ .27
 امذ حتت ذتارة ؼذالتتذغيتذ ع ؿ.

ذ
 مذكرات المدعى عميياذذذذذذذ

ذ
،ذافذتي  كؽذتالحرل يياذكتالدرة هياذ لذايحيتي ذالذرهرؿذ لذهتئت ذرؤكهذتيهكيا،ذلفذح ا ه  .28

تررة صذتيل  كـذ ل رةػ ذتيهسػركت،ذاظػتتذخاهػ ذراػهتاذ ػلذ طػ تذلػ ذيلكػفذافذريطلػؽذيليػهذ
هي  حػػاذتيهسػػركتذتيرػػلذر ػػههذتخاػػهتؼذ ػػهالذلػػفذرط يػػؽذكذ دػػتتتذت رتتلهػػ .ذكالذيكحػػهذامذ ػػؽذ

 لذت عذهيكل.د اكالذلفذمأاهذافذيلةلذ ي ذتي  كؽذ 

 ذذ

هتاذةػػلفذرػػر ػػكؿذتيهكيػػاذتيلػػهي ذيليهػػ ذايةػػ ذ اػػهذ ػػ يتغـذلػػفذليػػؾ،ذ  يل ػػ كـذ ػػلذايحيتيػػ ذ .29
تررة ةه ذتي  كؽذتالدرة هياذكتالحرل ييا،ذكليؾذكلل ذيلكػفذتالسػرهالؿذيلػ ذافذلػفذمػأفذ
 اكػػػ تذاػػػلهذتيل ػػػ هوذافذيػػػؤهمذ يػػػ ذ اكػػػ تذ  ػػػكؽذتإلاسػػػ فذتخس سػػػياذتيلكلكيػػػاذ ػػػلذتيهسػػػركت.ذ

تيليلػ ؽذتإل تي ػلذ ػلذتيرمػتيعذتيايحيػتمذ ل رةػ ذتي ػ اكفذتيلرعلػؽذذ هلػ اذءذتيهكياذ أفكاة  
،ذدػكتايفذيػ ـذ10  يليل ؽذتإل تي لذي  كؽذتإلاسػ فذكتيمػعكبذ)ذتيرةػهيؽذكتيرط يػؽ(ذ)تيلةػؿذ

يحلهكتيػػػاذايحيتيػػػ ذتالر  هيػػػػا(ذيرػػػكؿذتيل ػػػػ كـذتيايحيتيػػػاذرط يػػػػؽذاكذرػػػك يتذ حػػػػتت تءذذ1990
 ـذتيليل ؽذتإل تي ل.ذلفذح ابذآرت،ذيرةلفذتيهسركتذتيايحيتمذا ك ل ذتارة ؼذ لكحبذا ك

فذيـذرهرؿذ لذهتئت ذتررة صذتيل  كـ،ذ  كؿذتي  كؽذتالدرة هياذكتالحرل يياذتيرل،ذ ر ذكت 
 يلكفذتير  تذتيهكؿذ لكح ه ذلسئكياذذال ـذتيل  كـذ لذ  ياذيهـذلتتي ره .

ذ
فذك اػءذاػلهذتي  ػكؽذغيػتذلاهتحػاذ ػلذهتئػت ذرؤكهذتيهكياذتيلهي ذيليه ذكليؾذد ئلاذ رػ ذكذ .30 ت 

تررة صذتيل ػ كـذ الذافذتي ككلػاذكةػعءذسي سػ ءذكاامػأءذلؤسسػ ءذرل ػلذاػلتذتيلطلػب،ذ
سػػػػرتتريحياذذ،رةكةػػػػ :ذتإلسػػػػرتتريحياذتيكطايػػػػاذيلراليػػػػاذكتيرلكػػػػيفذ ػػػػلذتيلحػػػػ ؿذتالدرةػػػػ هم كت 

تلجذاػػل،ذ ػػ يركتيل،ذتيكاليػػ ءذيلراليػػاذكتيرلكػػيفذ ػػلذتيلحػػ ؿذتالدرةػػ هم.ذكاػػلهذتيلؤسسػػ ءذكتي ػػتذ
تيلهيتيػػػاذتيكطايػػػاذيلركظيػػػؼ،ذكتي تاػػػ لجذتيػػػكطالذيل ةػػػ  ذيلػػػ ذتيل ػػػتذككك يػػػاذراليػػػاذتيلمػػػ تيعذ
تيةػػغتلذكتيلركسػػػطاذتي حػػػـ.ذكرػػػزيـذتيهكيػػػاذكػػػليؾذافذحليػػعذاػػػلهذتيرػػػه يتذرهػػػهؼذ يػػػ ذرعزيػػػزذ

 تيت  اياذتالدرة هياذكتالحرل يياذيللكتطايفذ ةلاذي لا.

ذ
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 ااهذيحبذ يالفذتي الغذغيتذل  كؿذيةس  بذتاريا:ذرؤكهذتيهكياذتيلهي ذيليه ذ .31

ذ
يػػـذر ػػػتزذتيػػػهيكلذتارهػػػ ؾذدػػػ اكفذل لػػػلذيحلهكتيػػػاذايحيتيػػػ ذتالر  هيػػػاذاكذتارهػػػ ؾذترل ديػػػ ءذاكذ -

 لع اهتءذهكيياذرعر تذايحيتي ذطت  ذ يه ؛

ذ
ر كـذكد ئعذتي الغذيل ذتهي  ذلرعلؽذ رةتؼذ حتتللذاكذلكةعذل  كلاذرحػتمذ  ييػ ذالػ ـذ -

 تيليهتتيياذتيعلي ذ لذا كح ؛ذتيل كلا

 

 فذرةت  ءذ عضذتيلكظليفذالذرع هؿ،ذد اكا ذككتدع ،ذررلػلذايحيتيػ ذيػفذتيرزتل رهػ ذتيسػي هياذ -
 زت ذلكتطايهػػ ذكتيرػػلذيغطيهػػ ذحيػػهتذتي ػػ اكفذتيل لػػلذاكذتالرل ديػػ ءذاكذتيلع اػػهتءذتيهكييػػاذتيرػػلذ

 رعر تذايحيتي ذطت  ذ يه ؛

 

يلهيلذاسل  اـذرـذ ح  تاـذيل ذتالسر  ياذلفذلا ة هـذ لذ فذحليعذتيلكظليفذتيليفذاكتهذت -
تي تيلػػػ ف،ذكلاػػػلذليػػػؾذتي ػػػيفذيػػػهت عكفذيػػػفذاالسػػػهـذ ػػػلذذدةػػػياذتيلر  عػػػاذتي ةػػػ ئياذتيلت كيػػػاذ

 ةهاـ؛

 

 لليكفذايتتذتيللككتذ لذتيرع لؿذغيتذتي  اكال؛ذ55رـذتسرتهتهذل لغذ -

 

للره ذتيهكيػا،ذيكػفذتيلػهيلذيػػـذركحػهذ ػلذايحيتيػ ذ حػتت تءذتارةػ ؼذل ليػاذلا سػ ا،ذكدػهذتسػرع -
 يسراللا ؛

 

 فذحليعذتيكد ئعذتيلزيكلاذ لذتيهيكلذ حتتلياذ  رػاذ ط يعرهػ ذكالذرعػ هؿذسي سػاذتسػلياذلػفذ -
تي ككلػػاذررعلػػهذ تلػػ فذتيمػػعبذتيايحيػػتمذلػػفذ" ػػؽذتالسػػرعل ؿذتيلاػػرجذيلػػكتتهه"ذاكذ"  ػػهذ ػػلذ

 تيرعليـ"ذكل ذكتهذ لذتالهي  تء؛

 

حاػػػاذتإل تي يػػػاذيلػػػ ذاسػػػ لذرةػػػتي  ءذكلعلكلػػػ ءذلسػػػر   ذلػػػفذ فذتيػػػهيكلذلت كيػػػاذ يػػػ ذتيل -
هػػ ،ذكذيػػـذيػػرـذ يػػتتهذامذ  ةػػ  ذاكذايػػاذلعلكلػػ ءذارػػتلذيػػهيـذاػػلهذالذيػػـذيػػرـذتيرأكػػهلةػػ هتذ

ذتيرةتي  ءذتيع لا؛
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لفذاحؿذررليؼذكطأ ذتيهيكفذلعذاػ همذ ػ تيلذذءر كـذتي ككلاذ ل  هتتءذلراكياذك يلل كة  -
 أفذلسركلذتيل تذ لذتي له.ذذذذذذذ مذال ءيلهتئايف،ذيلرةتؼذ مكؿذ

ذ
 فذتيهكياذتيلهي ذيليه ذ،ذ لذالهذتيللكتتءذتإلة  ياذ مأفذتيل  كييا،ذركتتذرأكيػها ذيلػ ذ .32

لفذتيليلػ ؽذذ56افذالتذتي الغذيارهؾذذتيس بذتير للذلفذاس  بذتيل  كيياذتيل يااذ لذتيل ه ذ
سػػركتذتيايحيػػتمذيةػػؼذ(ذلػػفذتيه24كذ13)دسػػللذذ2تإل تي ػػل.ذكلػػفذح اػػبذآرػػت،ذ فذتيلةػػؿذ

 تيرزتـذتيهكياذ رعزيزذك ل ياذتي  كؽذتالحرل يياذكتالدرة هياذيلكتطايه .

ذ
 قرار المجنة اإلفريقية بشأف المقبولية    ذذذ
ذ
 ذذذ

لػػفذتيليلػػ ؽذتإل تي ػػلذاػػلذتيرػػلذر كػػـذمػػتكطذل  كييػػاذتي الغػػ ءذيػػهلذتيلحاػػاذذ56المػػادة  فذ .33
ؤا ذد ػػؿذافذرعلػػفذتيلحاػػاذتإل تي يػػاذتيػػ الغذتإل تي يػػا،ذكرػػاصذيلػػ ذسػػ عاذمػػتكطذيحػػبذتسػػريل 

ل  كال.ذكذ لذ  ياذيهـذرك تذامذلفذالهذتيمتكطذذرعلفذتيلحااذتخ تي ياذتي الغذغيتذل  ػكؿ،ذ
  الذ لتذ تتذتيلهيلذس بذيهـذتسريل ئهذيهلهذتيلرطل  ء.

 ذذذ

 ؽ،ذلػػفذتيليلػػذ56يؤكػػهذتيلػػهيلذ ػػلذاػػلتذتيػػ الغذااػػهذتسػػرك  ذحليػػعذتيلرطل ػػ ءذك  ػػ ذيللػػ ه ذ .34
(،ذكليػػؾذيعػػهـذرػػك تذ حػػتت تءذتارةػػ ؼذل ليػػا.ذك ػػ يتغـذلػػفذليػػؾ،ذ ػػهفذ5)56  سػػرلا  ذتيلػػ ه ذ

(ذلػػفذتيليلػػ ؽ.ذكيليػػه،ذ2)56(ذكذ5)56تيهكيػػاذرؤكػػهذيػػهـذتسػػريل  ذتيػػ الغذيلرطل ػػ ءذتيلػػ هريفذ
 سررا كؿذتيلحااذتإل تي ياذ  ي  ثذتخ ك ـذتيكتته ذاياله.

ذ
الفذتي الغذل  كالذالذ هذافذيسرك لذحليػعذتيلرطل ػ ءذكل ذاميتذ ي ذليؾذاياله،ذيكلذيرـذ ي .35

افذتيطػتؼذتارػتذيلػ ذ.ذكذيليه،ذياهل ذيؤكػهذا ػهذتيطػت يفذ56تيلاةكصذيليه ذ لذتيل ه ذ
يـذيسركؼذ أمذلفذتيلرطل  ءذذ هفذيل ذتيلحااذافذر همذتايه ذ مأفذتيلس ئؿذتيلليت ذيلرالؼذ

لذتيلرطل ػ ءذتخرػتلذتيػكتته ذ ػلذتيلػ ه ذ يفذتيطت يف.ذغيتذافذيلػ ذتيلحاػاذافذراظػتذايةػ ذ ػ
 ،ذكتيرلذييسءذل ؿذرالؼذ يفذتيطت يف.56

ذ
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لفذتيليل ؽذتإل تي لذيل ذافذتي الغػ ءذيػرـذد كيهػ ذ لتذ ػٌيفذاةػ   ه ذذ(1)56المادة راصذذ .36
فذطل ػػكتذيػػهـذتيكمػػؼذياهػػ .ذ ل ػػهـذتيػػ الغ،ذ ػػلذاػػلهذتي ةػػيا،ذاػػكذلمػػتكعذ اكيػػ رهـ،ذ رػػ ذكت 

درة هياذكتيلس  يا،ذكالذلاظلاذغيتذ ككلياذرررلذلفذالحكلذل تتذتي  كؽذتالحرل يياذكتال
 يه .ذ لفذل هـذتي الغذلعتكؼذتيهكيا.

ذ
(ذذلفذتيليلػ ؽذتإل تي ػلذيلػ ذافذتيػ الغذيا غػلذافذيكػكفذلط   ػ ذيليلػ ؽذ2)56راصذتيل ه ذ .37

ذلاظلػػاذتيك ػػه ذتإل تي يػػاذذاكذيلليلػػ ؽذتإل تي ػػلذي  ػػكؽذتإلاسػػ فذكتيمػػعكب.ذ ػػلذاػػلهذتي ةػػيا،
رؤكهذتيهكياذتيلهي ذيليه ذافذتي الغذيـذير يهذ هلتذتيمػتط،ذلةػيلا،ذ هػلتذتيةػهه،ذافذتيػهيكلذ
يػػـذرػػلكتذامذتارهػػ ؾذيل ػػ اكفذتيل لػػلذ ػػلذايحيتيػػ ذاكذذخٌمذلػػفذتالرل ديػػ ءذاكذتيلع اػػهتءذتيرػػلذ

 رعر تذايحيتي ذطت  ذ يه .

ذ
افذر ػػػهـذهيػػػيالذيلػػػ ذذيكػػػلذركػػػكفذتيػػػهيكلذلط   ػػػاذيلليلػػػ ؽذاكذتي ػػػ اكفذتيرأسيسػػػلذالذ ػػػهذلػػػف .38

يلليل ؽ.ذكذتيلط   اذ سبذد لكلذ الؾذتي  اكالذيعال:ذ"ذط   ذيػ"ذكذ"ذ  يركت ؽذظ اتذتاره ؾذ
لع"ذاكذ"الذيرا   ذلع"ذاكذ"ذةػه".ذكذيػزيـذتيلػهيلذ ػلذاػلتذتيػ الغذكدػكعذتاره كػ ءذيل ػؽذ ػلذ

 ذيليهػ .ذكرر ػهثذتيرعليـذكتية اذكتيرلرعذ  يلكتتهذتيط يعيػا،ذا ػهلره ذرةػت  ءذتيهكيػاذتيلػهي
ي  ػكؽذتإلاسػ فذتيلكلكيػاذ ػلذتيليلػ ؽ.ذكذتسػرا هتذ يػ ذلػ ذ ظػ ات تارهػ ؾذاػلهذتإلهيػ  تءذيػف

 (ذلفذتيليل ؽذتإل تي ل.2)56س ؽ،ذرعر تذتيلحااذافذالتذتي الغذر يهذ أ ك ـذتيل ه ذ

ذ
لـذلفذتيليل ؽذتإل تي لذافذتي الغذيرـذد كيهذ لتذيـذيرةلفذي ػ تتءذتيػذ(3) 56المادة راصذ .39

اكذتيمػػػػػرـذةػػػػػهذتيهكيػػػػػاذتيلرهلػػػػػاذكلؤسسػػػػػ ره ،ذاكذةػػػػػهذلاظلػػػػػاذتيك ػػػػػه ذتإل تي يػػػػػاذ)تالر ػػػػػ هذ
تإل تي ل(.ذ لذالهذتي ةيا،ذالذيرةلفذذتي الغذتيلمذاتسلهذتيلهيل،ذ سبذتامذالهذتيلحاػا،ذ

 (.3)ذ56امذلـذاكذمرـ،ذكر ع ذيليؾذ  هذتسرك  ذ متطذتيل ه ذ

ذ
تيػػ الغذ،ذ مػػكؿذ ةػػتم،ذذلذيا غػػلذافذيكرلػػلػػفذتيليلػػ ؽذيلػػ ذااػػهذالذ(4) 56المػػادة رػػاصذ .40

 حلعذار  تذرامتا ذكس ئؿذتإليالـ.ذكدهذرـذر هيـذالتذتي الغذ ا  ذيل ذمه هتءذال ـذتي تيل فذ
كرةتي  ءذلكرك اذكذر  تيتذلاظل ءذتيه  عذيفذ  كؽذتإلاس فذكذلعلكل ءذلأركل ذل  مت ذ
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كتتهذتيط يعيػػاذ ػػلذايحيتيػػ ".ذلػػفذتيطل ػػاذتيايحيػػتييفذ"تيلرةػػتتيفذ مػػكؿذل  مػػتذلػػفذاهػػبذتيلػػ
 (.4)56كيليه،ذ  هذرـذتير يهذرل ل ذ لرطلبذتيل ه ذ

ذ
يلػػػ ذافذتيلحاػػاذتإل تي يػػػاذذالذراظػػػتذ ػػػلذتي الغػػػ ءذ الذ عػػػهذتسػػػرال لذذ(5) 56المػػػادة رػػاصذ .41

 حػػتت تءذتالارةػػ ؼذتيل ليػػا.ذكرػػلابذتيهكيػػاذتيلػػهي ذيليهػػ ذ يػػ ذافذتيلػػهيلذيػػـذير يػػهذ هػػلتذ
ءذيللػهيلذ حػتت تءذتارةػ ؼذك  يػاذك ع يػاذ ػلذتيهكيػا،ذكافذتيلػهيلذتيمتط.ذلهييػاذااػهذاري ػ

يػـذيلػػرللذ حػػتت تءذتالارةػػ ؼذاػػلهذد ػػؿذت ػػعذاػلتذتيػػ الغذ يػػ ذتيلحاػػا.ذلػػفذحهػػاذارػػتل،ذي ػػكؿذ
 تيلهيلذ اهذيـذيرلكفذلفذتير يهذ لرطل  ءذالهذتيل ه ذخس  بذسيرـذلكتا ذال   .

ذ
فذيرـذةلفذ هكهذزلاياذلع كيػاذت رػهت ذيل ذافذت عذتي الغ ءذيحبذاذ(6)56المادة راصذ .42

لػػػفذرػػػ تيخذتسػػػرال لذ حػػػتت تءذتالارةػػػ ؼذتيل ليػػػاذكلػػػفذتيرػػػ تيخذتيػػػلمذتير ػػػتءذ يػػػهذتيلحاػػػاذافذ
تي الغذلت كعذال له .ذك سبذالهذتيل ه ،ذر هاذتيلهلاذلػفذتيرػ تيخذتيػلمذييلرػتضذ يػهذافذحليػعذ

فذتيرػػػ تيخذتيػػلمذتير ػػػتءذ يػػػهذ حػػتت تءذتالارةػػػ ؼذتيل ليػػػاذلسػػرالل ،ذالػػػ ذي ػػػ ت ذ"اكذت رػػه تذلػػػ
الذرعر تذتي الغذذتيلحااتيلحااذافذتي الغذلت كعذال له "ذ الذراط ؽذيل ذتي ةياذتيلت كياذخفذ

لت كيػػ ذ ييهػػ ذ الذ عػػهذر هيلػػهذلػػفذطػػتؼذتيلػػهيلذ،ذكدػػهذتير ػػتءذتيلحاػػاذافذاػػلتذتيػػ الغذلت ػػكعذ
ذاه ئيػ ذذذي يػ ـذتيلػهيلذ ةػ  اذ يػ ذليػؾ،ذالذي ػههذتيليلػ ؽذتإل تي ػلذ مػكؿذةػتي ذاحػال ييه .ذ

ه ئلذ مكؿذة ي ،ذهلتذتيةهه،ذيلكفذيلحااذر ييـذ"تيط  عذتيلع كؿ"ذيةحؿذتيا  ت عذتيهيكل.ذ
لػػعذارػػلذظػػتكؼذتي ةػػياذ ػػلذتالير ػػ ت.ذكيليػػه،ذرػػتلذتيلحاػػاذافذتيػػهيكلذلت كيػػاذةػػلفذلهلػػاذ

هذ لك ايػػاذلع كيػػاذخفذتيلػػهيل،ذ سػػبذتيكدػػ ئعذتيلػػلككت ،ذدػػهـذتيػػ الغذ ػػلذتيكدػػءذتيػػلمذتالذ يػػ
تي ي ـذ ليؾ.ذكذ ا  ذيل ذل ذس ؽ،ذذكاظتتذخفذالهذتيل ه ذالذرمكؾذ لذتيهكياذتيلهي ذيليه ،ذ

 (.6)56رؤكهذتيلحااذافذتيلهيلذر يهذ  يل ه ذ

ذ
يلػػػ ذافذتيػػػ الغذالذيا غػػػلذافذيرػػػصذتي ةػػػ ي ذتيرػػػلذرلػػػءذذ(7)56المػػػادة كذاريػػػتت،ذرػػػاصذ .43

ـذتيلر ػه ذكليلػ ؽذلاظلػاذتيك ػه ذتإل تي يػاذرسكيره ذلفذطتؼذتيهكؿ،ذط   ذيل  هوذليل ؽذتخلػ
اكذا كػػ ـذتيليلػػ ؽذتإل تي ػػل.ذ لػػـذرػػرـذرسػػكياذاػػلتذتيػػ الغذلػػفذايػػاذلاظلػػاذهكييػػاذارػػتل.ذكيليػػه،ذ

 (.7)56ييعر تذافذتيلهيلذتسرك  ذمتطذتيل ه ذ

ذ
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 فذتيلاطػػػؽذلػػػفذكتت ذتسػػػرال لذ حػػػتت تءذتالارةػػػ ؼذتيل ليػػػاذاػػػكذتيرأكػػػهذلػػػفذااػػػه،ذد ػػػؿذت ػػػعذ .44
 ذايئػاذهكييػا،ذيا غػػلذافذررػ حذيلهكيػاذتيلعايػاذ تةػػاذلع يحػاذتيلسػأياذلػفذرػػالؿذتيلر  عػ ءذ يػ

اظ لػػهذتيل لػػلذتيرػػ ص.ذتيمػػل ذتيػػلمذيلاػػعذتيل كلػػاذتيهكييػػاذلػػفذتيرةػػتؼذكل كلػػاذت رهتئيػػاذ
 .ذذذ22 هالذلفذايئاذتيللحهذتخريت

ذ
تيمتط.ذام:ذ ير يهذ هلتذ لاللاذلع ييتذتئيسياذيفذلل تساذتيلحااذ يل ذيرعلؽذذايلكفذتسرار  .45

 .متاحة وفعالة وكافيةيحبذافذرككفذ حتت تءذتالارة ؼذ

ذ
السػػػيد داود ؾ. جػػػاوارا ضػػػد  ػػػههءذتيلحاػػػاذ مػػػكؿذةػػػتي ذلاللػػػاذلعػػػ ييتذا لػػػاذ ػػػلذدةػػػياذ .46

.ذ لذالهذتي ةػيا،ذتير ػتءذتيلحاػاذااػهذ"يا غػلذافذيكػكفذكحػكهذ حػتت تءذتارةػ ؼذالػتتذغامبيا
كفذاية ذيللي .ذ لذغي بذليؾ،ذسػكؼذرلر ػتذلةلكا ذ ل ذ يهذتيكل يا،ذييلذ  سبذاظتي ذكي

 .23 ي ذ لك اياذتيكةكؿذ ييه ذذكتيلع ييا.ذ...

ذ
يؤكػهذتيلػهيلذ ػلذاػلتذتيػػ الغذااػهذيػـذيػرلكفذلػفذتسػػرال لذ حػتت تءذتالارةػ ؼذتيل ليػاذيعػػهـذ .47

 رك تذا ك ـذ لذتي كتايفذتيايحيتياذرري ذيهذطلبذرعكيضذيل ذالد هذلفذتاره ك ء.

ذ
ك تذامذ حػػتت ذتارةػ ؼذل لػػل،ذ"اريحػػاذيلرأكيػؿذتيةػػيؽ"ذيل ػػه ذ ػػؽذيؤكػهذايةػػ ذيلػػ ذيػهـذرػػ .48

تيللػػكؿذالػػ ـذتيل ػػ كـذ ػػلذايحيتيػػ ."ذكذلػػفذحهػػاذارػػتل،ذيػػـذيكػػفذل ػػهاذ ػػؽذتيللػػكؿذلر  ػػ ذ ػػلذ
 تيل  كـذتيل لياذاظتتذيكلت ذيههذتيطل اذتيلعاييف.

ذ
 ةػػيا،ذكيػػلابذتيلػػهيلذكػػليؾذ يػػ ذافذتيل ػػ كـذتيايحيتيػػاذيػػفذركػػكفذلسػػرعه ذيلر  يػػؽذ ػػلذتي .49

خاه ذالذرط ؽذتي  كؽذتالحرل يياذتالدرة هيا.ذ ة  اذ ي ذليؾ،ذالذيكحػهذلػ ذيعػ هؿذتيلػ هريفذ
ذذ يل ذيرعلؽلفذتيليل ؽذتإل تي لذذ21كذذ17   ي ؽذ لذتيرعليـذك" ؽذتيمعكبذ ػلذافذالذري ػـت

 لفذلتكتره ذكلكتتها ذتيط يعياذ لكحبذتيهسركتذكذتيرمتيعذتيايحيتييف."

ذ

                                                 
22

 Cf  ُ92/832ٚ  92/74ٚ  84/25، اٌجالغبد سل 
23

 96/1492ٚ  95/147ِٓ اٌجالغبد سلُ  32أٔظش اٌفمشح  
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لهيلذافذتيعللياذتي ة ئياذتيايحيتياذةعيلاذكتير  يػؽذ ػلذتي ةػ ي ذيسػرغتؽذكاريتت،ذيزيـذتي .50
ذلل ذيلستذيهـذ ع يياذتيلحك ذ ييه . ذاكلتذلفذتيالـز

 

رلابذتيهكياذتيلهي ذيليه ،ذلفذح ا ه ،ذ ي ذتي كؿذ أاه،ذ ر ذكيكذيـذركفذالهذتي  كؽذ .51
ذت ذرعتةءذيالاره ؾ،ذ لكحبذهسركتذايحيتي  ،ذ1999يلعرلهذ لذتيرلذيزيـذتيلهيلذااه 

ذتخ تي لذ ذ  يليل ؽ ذتيلرعلؽ ذيل  اكف ذط    ذتيكطايا، ذتي كتايف ذ ل ذتخ تي ل ذتيليل ؽ  ههل ا
ذ ذ)تيلةؿ ذكتيرط يؽ( ذ)تيرةهيؽ ذكتيمعكب ذتإلاس ف ذ10ي  كؽ ذدكتايف الر  هذذ1990،

ذا ك ـذ ذ لكحب ذتارة ؼ ذ حتت تء ذرك يت ذاك ذرط يؽ ذتيايحيتيا ذتيل  كـ ذيركؿ ايحيتي (،
ذتخ ذتيليل ؽ ذ  يلةؿ ذارتل، ذحها ذلف ذذ2 تي ل. ذلف ذهسركتذ24 ي ذذ13)تخدس ـ ذلف )

ذ ذ ل ذتيلعرله ذتيلكتطايفذ1999ايحيتي  ذ  كؽ ذك ل يا ذ رعزيز ذتي ككلا ذتيرزتـ ذي هه ،
ذ ي ذ ذرههؼ ذلؤسس ء ذكاامأ ذسي س ء ذتي ككلا ذكةعء ذكده ذكتالدرة هيا. تالحرل ييا

  ل ياذ  كؽذتيلكتطايفذتالحرل يياذكتالدرة هيا.

 ذذ

ذتيلهيل،ذرتلذتيلحااذافذتيلهيلذيـذيي ـذتيهييؿذيل ذيهـذ ا .52   ذيل ذتي تتايفذتيرلذدهله 
ذ حتت تءذ ذكرك ت ذ ع ييا ذ ل ذتيرمكؾ ذ ي  ذيؤهم ذكالت ذ حتت تءذتالارة ؼذتيل ليا. رك ت
تالارة ؼذتيل ليا.ذغيتذافذتيلحااذرتلذافذتيلؤسس ءذكتيسي س ءذتيرلذكةعره ذتي ككلاذ

ذتيلهي ذرعر تذ حتت تءذتارة ؼذ ه ذتيهكيا ذري ـ ذيـ ذ ي ذليؾ، ذ ة  ا تتياذكييلذدة ئيا.
 يليه ذتيهييؿذيل ذتيلع يياذتيللكااذإلحتت تءذتالارة ؼذتيرلذرهيلذااه ذلر  ا.ذ

ذ
ذاظتتذ .53 ذ حتت تءذتالارة ؼذتيل ليا ذتسرال ل ذيكفذ كسعه ذيـ يلابذتيلهيلذ ي ذتي كؿذ اه

يحيتي ،ذرةكة ذياهل ذياطكمذيل ذيلرأكيؿذتيةيؽذيل ه ذذ ؽذتيللكؿذال ـذتيل كلاذ لذا
يههذك يتذلفذتيلهييف.ذرال ظذتيلحااذااهذ  يتغـذلفذتيرأكيؿذتيةيؽذيهلتذتيل ه ،ذرسل ذ
تيل  كـذتيايحيتياذ هحتت تءذتارة ؼذحل يياذيككفذيعههذك يتذلفذتخمر صذ يه ذاللذ

ذتخم ذحليع ذيل  ذراليليا ذدك  ذتية هت ذيل كـ ذكيككف ذكتيلظ يـ، ذكتي  كؽ ر صذتيلة ي 
 تيلللليف.

 
()ب(ذلفذ6)6،ذتيلمذاكذاللذتي سـذ1979()ب(ذلفذهسركتذايحيتي ذيع ـذ6)6 فذتي سـذ .54

 ياصذيل ذل ذيلل:ذ1999هسركتذ
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ذتي سـذرلرهذ ي ذحليعذ"  فذتيةال ي ءذتي ة ئياذتيللاك اذط   ذية ك ـذتيكتته ذ لذالت

ذكامذمرصذ لذايح ذ يفذسلطا ذاك ذ يفذ ككل ء، ذ يفذامر صذاك ي ذتي ة ي  ذكت  يتي ،
ذكتي  كؽذ ذ  اليرزتل ء ذلرعل ا ذلسأيا ذام ذير هيه ذتي ة ئيا، ذكتإلحتت تء ذتيلر  ع ء حليع

ذتيلهاياذذيهلتذتيمرص".
 

ذ .55 ذ لذدةيا ذ ايحيتي ، ذتيعلي  ذتيل كلا ذ ل ذ يلك ذتي  ةل ذيتل ذس ؽ، ذل  ذيل  أبراىاـ  ا  
رأكيلهذييعالذ()ب(ذيلكفذ6)6،ذافذتي سـذأديسانيا ضد رئيس جميورية نيجيريا االتحادية

افذتخالياذيلرةتؼذالذيرسا ذلا ه ذ الذيلهيلذيل ءذافذكتح  رهذك  كدهذتيلهاياذلارهكاذ
 :ذ24اكذلفذمأاه ذافذريارهؾذاكذررةتتذ  يلعؿذتيلمذي عذيليهذتيلـك

 

اة  ذتي تتتذس   اذمكلءذ حاذ لذلعظـذ حتت تءذتالارة ؼذتيحل يياذ لذايحيتي ذ ر ذ .56
ذلرة ت  ذآتت  ذك اءذللا ف ذ)كت  ذتي سـ ذيرعلؽذ  ير  ت ذ يل  ذ ؽذ6()6ا ذيل ه  ذترر  تت ()ب(

ةهذ  كايالكذللال،ذذNNPCتيللكؿذال ـذتيل كلا.ذلابذتي عضذ ي ذتي كؿ،ذ لذدةياذ
ذير هيهذ ذييسرعلؿ ذتي ة ي  ذيحليع ذة ي   ذ كل  ذيككف ذييلرتضذاف ذال ذتي سـ ذالت ذ ف ..."

 .25ادؿذ ل ت ذيلحهؿلس ئؿذررتتكحذ يفذ ؽذتيللكؿذال ـذتيل  كـذكالكتذتررة صذ

ذ
ذ لذ .57 ذتامذتي  ةلذ يلك ذتيعلي  ذتيل كلا ذلف ذتي  ةلذ  رلذارمكيكاك تذقضية أديسانيايه

" فذلفذتيرطكت ذ لك فذتي هذلفذقضية الديجوبي ضد أوجونتايو: كةتحذاية ذد ئالذ لذ
ذ  تةاذلر  اذيمرصذيلاظتذ لذدةيرهذلفذرالؿذتيرل هذلرةلبذيلل ه ذتيم ئعذتيلالـز

ذ ذتيللكؿ ذل .ذي ؽ ذدةيا ذتيرةتؼذ ل ذيلمرصذااليا ذك ف ذ لت ذر هيهت ذ ذتيل كلا، ال ـ
ذيلرةتؼذ لذ ذك عضذتيةل ءذتيرلذك اءذلؤاِّلا ذهيا ليكيا ذ أكلت ذاكلت ذتيلحرلع ية  

 ذ".26تيساكتءذتيل ةياذدهذالذرةل ذ لذتيظتكؼذتيتتاااذيراليرا ذتالحرل يياذكتالدرة هيا

ذ

                                                 
24

     (1981)  NCLR 358 
25

  (1998) 1 NWLR(pt.559) 598 at 612 
26

  (2004) All FWLR(pt. 231) 1209 at 1235-1236 
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ذرتل .58 ذ، ذاياله، ذتيكتته  ذتيلال ظ ء ذيل  ذافذذ ا   ذتيايحيتيا ذتيل  كـ ذ هلك ف ذاف تيلحاا
ذتالارة ؼذ ذ حتت تء ذ ل ذتيمرةل ذتيللكؿ ذ ؽ ذد يه  ذة ي  ذكحه ذيل  رسرعلؿ
تيحل ييا.ذ الذررعلؽذتيلسأياذ لعت اذل ذ لتذك فذتإلحتت ذي ل ذاكذر ة ،ذ ؿذل ذ لتذك فذ

ذيل  كؽذكا هكتذتارل  ل ذ  ي ي .ذتيلهيكفذدهلكتذل ذيكللذلفذتخهياذيل ذتالاره ؾذتيلزيـك
كيليه،ذ الذيلكفذيللهيلذافذيسراهذ ي ذتي تا فذتي  ئؿذ اهذالذيسرطيعذتسرال لذ حتت تءذ
تالارة ؼذتيل لياذ سبذتيعههذتيك يتذيللهييفذتيلعاييفذكتيرأكيؿذتيةيؽذيل ه ذ ؽذتيللكؿذ

 ال ـذتيل  كـذ لذايحيتي .

ذ
يه ذةعيلاذكغيتذ ع يا،ذرتلذ يل ذيرعلؽذ زيـذتيلهيلذتي  ئؿذ أفذل  كـذتيهكياذتيلهي ذيل .59

 تيلحااذتخ تي ياذافذتيلهيلذالذيلعؿذ الذتيرمكيؾذ لذ ع يياذ حتت تءذتالارة ؼذتيل ليا.

ذ
ذ .60 ذيرعيفذيل ذضد إريتري 19المادة  لذدةيا ذ" ذ ي ذتي كؿذ اه ذتخ تي يا ذلا ءذتيلحاا ،

ذ حتذ ذتسرال ل ذيل  كيا ذاك ذالسرال ل ذتيالزلا ذتإلحتت تء ذحليع ذيررل ذاف ت تءذتيلهيل
ذتسرال لذ ذيل  ذتي هت  ذ ل ذتيلهيل ذيمكؾ ذاف ذيكلل ذال ذااه ذلةيلا ذتيل ليا"، تالارة ؼ

ذيل ذ  الءذلعزكيا ذ ا   ذ لذتيهكيا، ذتحعءذ27تإلحتت تءذتيل ليا ذ لذاللذتي ةيا، ."
تيلحااذتخ تي ياذ ي ذدتتتذيحااذ  كؽذتإلاس فذ)تيلحاا(ذ لذدةياذا.ذةهذاسرتتيي ،ذ يثذ

ككؾذ لذ ع يياذ حتت تءذتالارة ؼذتيل لياذاكذت رل ؿذرك ييؼذرؤكهذتيلحااذافذ"لحتهذم
 ".28ل يياذالذيعللذة  بذتي الغذلفذمتطذلر  عاذالهذتإلحتت تء

ذ
ذ .61 ذدةيا ذ ل ذااه ذتيلحاا ذرؤكه ذارتل، ذحها ،ذالسيد أوبيرت تشينيامو ضد زيمبابويلف

لذ حتت تءذ"طيلبذلفذتيلهييفذافذيكتهكتذ لذلال ظ رهـذتيلس يلذتيرلذد لكتذ ه ذالسرال 
ذ حتت تءذ ذتسرال ل ذل  كيا ذيل  ذظ ات  ذاهيا ذي هلكت ذاف ذيهـ ذيا غل ذتيل ليا. تالارة ؼ

 ".ذ29تالارة ؼذتيل ليا

ذ

                                                 
27

 67ضذ إس٠زشٞ، اٌفمشح  19، اٌّبدح 275/2003أظش اٌجالؽ   
28

 UN Doc CCPR/C/59/D/560/1993(1997 ,560/1993 اٌجالؽ سلُ  
29

 84، اٌفمشح 305/2005اٌجالؽ   
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 غضذتياظتذيفذااهذالذيكحهذ لذايحيتي ذامذرمتيعذاهلجذةلاهذتيعههذتيهكيلذتير صذ .62
ذ ذيع ـ ذايحيتي  ذيرةلفذهسركت ذكتيل   يا، ذكتالحرل ييا ك ل ذا ذ1999  ي  كؽذتالدرة هيا

ذ13)تخدس ـذلفذذ2الفصؿ رملؿذلعظـذتي  كؽذتيل يااذ لذتيعهه.ذكالهذتخ ك ـذكتته ذ لذ
 .كأىداؼ أساسية ومبادئ توجييية لسياسة الدولة(ذلفذتيهسركتذكرعر تذ24 ي ذ

ذ
ال ذلحتهذااهتؼذسي سياذكتدرة هياذكتحرل يياذ .63 فذالكفذتي كؿذ اه ذييسءذ  كد ذكت   ر ذكت 

ذتخ ك ـذالذرهرؿذ لذهتئت ذكرت كياذك يئياذكل   ي فذاله ذكت  ذتير تحيا، ذ  يسي سا ذكلرعل ا ا
ذ لكحبذتي سـذ ذرتلذتيلحااذتخ تي ياذافذالتذ6)6تررة صذتيل  كـ ()ا(ذلفذتيهسركت،

ذكرهؿذ تيلةؿذياصذيل ذاس لذيلكفذتيرلرعذ لكح هذ  ي  كؽذتالدرة هياذكتالحرل ييا.
ذييسء ذتيل  كـ ذ ذاف ذيل  ذتخ ك ـ ذيهله ذحيه  ذتي ة ي ذذدتت   ذ ل ذتير  يؽ ذلف لسر عه 

 تيلرعل اذ  ي  كؽذتالدرة هياذكتالحرل ييا.

ذ
ذ .64 ذتي سـ ذتيسكفذ2)16 ف ذيلكتطايه  ذ"رةلف ذسي سا ذرعرله ذاف ذتيهكيا ذللال ذيط يب ()ه(

تي ط ياذيالكتءذكلعيماذلالئلاذكالئ ا،ذكلتر  ذاها ذ يكي ،ذكيا ياذط ياذيللسايف،ذكلع م ذ
ذتالحرل ييذتيلتض،كذ ذكتيتي يا ذتي سل ف ذال  ذيللعكديف". ذر للذذ21كذ20ا ذ أف  يط ي  ف

 تيهكياذتي يئاذكرةكفذكرةلفذرعزيزذتيل    ءذتيايحيتيا.

ذ
ذتيكطال.ذ .65 ذاهلحءذتيليل ؽذ لذرمتيعه  ذهكياذطتؼذ لذتيليل ؽذتخ تي لذكده  فذايحيتي 

ذ ذتي سـ ذ لكحب ذتيلطلكب ذتإلهل ا ذالت ذذ12ك  كـ ذهسركت ذتيليل ؽذ1999لف ذاة   ،
ذلعي تي ذتخ تي  ذاس س  ذتخ تي ل ذتيليل ؽ ذيمكؿ ذكيليه، ذتيايحيتم. ذتيرمتيع ذلف ذحز ت ل

ذتي ة ي ذ ذحليع ذيف ذ له  ع ذيسل  ذاس س  ذكتالدرة هيا، ذتالحرل ييا ذ  ي  كؽ يللط ي ا
 تيلت كياذال ـذتيل  كـذتيكطاياذ لكحبذالتذتيمتط.

ذ
ذ ل  ءذليؾذ لذدةياذ .66 ذتيرلذتيرت ءذتيل كلاذأباتشا ضد فاووىينميرـ ذ ايحيتي ذ، تيعلي 

 يه ذ أفذتيليل ؽذتخ تي لذيمكؿذحز تذلفذتيرمتيعذتيايحيتمذكافذا ك لهذرهرؿذ لذهتئت ذ
 تررة صذتيل  كـذتيايحيتيا.ذ لذالهذتي ةيا،ذايلاءذتيل كلاذتيعلي ذيل ذيلل:

ذذذ
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ذيل ذ ذكيحب ذ يزتلي  ذاة   ذتيهترلل ذرمتيعا  ذ ل ذهلحه ذرـ ذتيلم ذتخ تي ل ذتيليل ؽ " ف
رحعلهذراليلي ،ذلللهذللؿذحليعذتي كتايفذتخرتلذتيرلذرهرؿذ لذتيةال ي ءذذل  كلا ذاف

تي ة ئياذيل  كلا .ذكيليه،ذ" لتذك اءذتي  كؽذتيلتهياذتيكتته ذ لذتيليل ؽذتخ تي لذرهرؿذ
لذك فذتيليل ؽذتخ تي لذالذيعرتؼذ أمذرع تضذ  لذهتئت ذتررة صذتيل  كـذتيايحيتيا،ذكت 

هذتيلرعل اذ  ي  كؽذتالحرل يياذكتالدرة هياذرهرؿذالذتخرتلذ يفذاحي ؿذتي  كؽ،ذ  يلكت
ذ."30 لذهتئت ذتررة صذتيل  كـذتيايحيتيا

ذ
ذ .67 ذ لذدةيا ذتي تتت ذتاعك لذيهلت ذاية  ذتيل كلاذأوجوجو ضد الدولةيكحه ذرؤكه ذياهل  ،

 تيعلي ذل ذيلل:ذ

ذ
ذت ذتيرمتيع ذلف ذتخ تي لذحز ت ذتيليل ؽ ذاة   ذتيكطال، ذتيرمتيع ذ ل ذ هل حه يهترللذ  كـ

تيايحيتمذكيهرؿذرط يؽذا ك لهذ... لذتيةال ياذتي ة ئياذيلل  كـ،ذط   ذيل ذاصذيليهذ
تيهسركتذكحليعذتي كتايفذتخرتلذلتءذتيةلا،ذكليؾذخاهذرـذ هل اذتيليل ؽذتخ تي لذ لذ
ذتيكطال.ذ ة  اذ ي ذليؾ،ذ هفذتيليل ؽذتخ تي لذي  كؽذتإلاس فذكتيمعكبذد  ؿذ رمتيعا 

ذط ذلف ذي كتيهذيلرط يؽ ذكط    ذدةيا، ذكؿ ذظتكؼ ذ سب ذتيعلي  ذتيل  كـ ذلف ذكليت تؼ
حتت تءذكؿذل كلا ذ."31كلل تس ءذكت 

 

ذ .68 ذيل ذس يؿذأورونتو دوجالس ضد شركة شيؿ المحدودة لمتنمية البترولية لذدةيا ،
ذ يه ذمتكاذ تيلل ؿ،ذ هفذتي ككلاذتالر  هيا،ذ ي ذح ابذتيمتك ءذتي رتكيياذتخرتل،ذذ ل 

رالياذتي رتكيياذكمتكاذلمغلا،ذدتتءذ ام  ذلمتكعذتيغ زذتيلسيؿذيايحيتي ذميؿذتيل هكه ذيل
 لذ كال.ذكدهذك فذليؾذ لذ ط تذيتضذالسرغالؿذلكتتهذتيغ زذتيه ئلاذ لذايحيتي .ذغيتذ
ذيـذيرـذتيمتكعذ يهذ الذ عهذ ه ذتيلمتكع،ذكد ـذ افذر ييـذتال تذتي يئياذتيلمذيعر تذ يزتلي 

ستذتي ةياذاكؿذتخلتذيل ذاس لذغي بذ ؽذتيللكؿذال ـذلكتطفذي هذ ر همذليؾ،ذ ر
تيل كلا.ذلـذيحأذ ي ذل كلاذتالسرئا ؼذ ايحيتي ذتيرلذاكهءذةال ي ءذتيل  كـذ لذتي ءذ

 .32لفذتيليل ؽذتخ تي لذ)تيرةهيؽذكتيرط يؽ(ذ24 لذهيكلذلت كياذيل ذاس لذتيل ه ذ

                                                 
30

 (2000) 6 NWLR (Pt 600) 228 
 
 

31
  (1994) 9 NWLR (pt 336) 1, 26-27 

32
  (1999) 2 NWLR(pt 591)  466 
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 ذذ

ذ ي ذ ل   .69 ذتيلكت ذتيس يلا ذتيايحيتيا ذتي ة ي  ذتي  كؽذتالحرل يياذيههؼذحليع ءذحكتزذت ع
ذتسرعل ؿذ ذيحتب ذاف ذيللهيل ذيا غل ذك ف ذكيليه، ذتيايحيتيا. ذتيل  كـ ذال  كتالدرة هيا
 حتت تءذتالارة ؼذتيل لياذتيلر  اذ هالذلفذافذيلرتضذااهذيـذيكفذيحكزذت عذتيهيكلذ

ذتي  كؽذتالدرة هياذكتالحرل يياذك  كؽذ ا ذتيايحيتياذالذرعر تذيلكل  س اياذخفذتيل  كـ
ذ حتت تءذ ذيسرعلؿ ذيـ ذتيلهيل ذاف ذتخ تي يا ذتيلحاا ذرتل ذكيليه، ذراليليا. ذ  ك  ررلرع

 تالارة ؼذتيهترلياذكيـذيكة ذل ذتيلمذلاعهذلفذتي ي ـذ ليؾ.

ذ
ذ

 بناء عمى األسباب المذكورة، تعمف المجنة البالغ غير مقبوؿ             
ذ

  تـ اعتماده في الدورة االستثنائية الخامسة لمجنة
 األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب، المنعقدة 

 .2008يوليو  29إلى  21ببانجوؿ، جامبيا، مف  
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ذمايكؿ ماجورو )زيمبابوي( – 308/2005البالغ             
ذذذذذذذذذذذذ

 موجز الوقائع       

 

ذحلهكتياذ .1 ذةه ذ  يلهيل(، ذيلل ذ ل ذ ييه ذ)تيلم ت ذل حكتك ذل يكؿ ذتيلهيل ذتي الغ ذالت دهـ
ل   كم،ذهكياذطتؼذ لذتيليل ؽذتخ تي لذ)تيلم تذ ييه ذ يل ذيللذ  يهكياذتيلهي ذيليه (.ذ فذزي

 تيلهيلذلكتطفذ لذتيهكياذتيلهي ذيليه ذكي يـذذ  يي ذ لذحلهكتياذحكبذا تي ي .

 ذذ

ذتإلاس فذ .2 ذي تي ءذك  كؽ ذتاره ك ءذرطيت  ذتترك ء ذيليه  ذتيلهي  ذتيهكيا ذاف ذتيلهيل يزيـ
ذكل ذةهه، ذكتي تيل ايا،ذتخس سيا ذتي  اكايا ذكتيمؤكف ذتيعهؿ ذكزيت ذتترك ه  ذايل ؿ ذرالؿ يؾذلف

 ككليؾذلاظلاذتيلر  تتءذتيلتكزياذر ءذسلطاذذتيتئيلذكتي ككلا.

ذ
يؤكهذافذالتذيلاظل ءذكتخ تتهذكتخحهز ذتيللككت ذتترك ءذتاره ك ءذرطيتذ لذ ط تذلل تساذ .3

 له له ذتذ ةلره ذككال ذيلهكياذتيلهي ذيليه .

ذ
ذ"لحلكياذة ؼذي كذ .4 ذك  ضذتئيلذ لذللؼذك اءذ يه  ذ س بذيلله ذلارهكا ؿذ فذ  كده

ذلفذ ذة يلريف ذ ةهتت ذ لاع ذتإلهتتيا ذتيل كلا ذال ـ ذتيهكيا ذررهـ ذ)آاز(" ذتيلتر طا زيل   كم
ة ؼذآاز،ذذكال ذهيللذايكزذكهيللذايكزذييكـذتخ ه.ذرـذت عذتي ةياذال ـذتيل كلاذتإلهتتياذ

 .2003س رل تذذ23 لذ

ذ
ذيؤكه .5 ذالاره ك ءذ  كدهذذ ذاه   ذاة   ذآاز، ذية ي  ذاةهته ذتيلم ذتي تتت ذي ب ذااه تيلهيل

تإلاس اياذيل ذايهمذككال ذيلهكياذتيلهي ذيليه .ذك يل ذيلل،ذيستهذرسلسؿذتي كتهثذتيرلذلفذ
 راليه ذتارهكءذتيهكياذتيلعاياذ  كده ذتإلاس ايا:

ذ
يتذتيعهؿذكتيمؤكفذتي  اكاياذ.ذ فذكزذ2003س رل تذذ24تهي ذافذتي  هلاذتخكي ذكدعءذ لذ .6

ذيللهيلذك اءذاية ذ ذزليلا ذ ي ذلكر ه ذتسرهي  ذرميا ل س ، ذ  رتيؾ ذتيسيه ذلع يل كتي تيل ايا،
ذافذ ذلل ها  ذرعليل ء ذ ييه  ذييةهت ذل رم ك ( ذرمي ك ذ)تي  ةيا ذتإلهتتيا ذتيل كلا ذ ل د ةيا

ذكتيرلذك فذلفذتيل تتذافذيتاسه  ذتيلرعل اذ لحلكياذآازذتية ليا، ذيا غلذذتي ةيا تيلهيل،
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ذلفذ ذطل   ذل رم ك  ذرمي ك ذتي  ةيا ذكرل ء ذتيكزيت. ذيليه  ذسيهؿ ذتيرل ذيلطتي ا ذط    لع يحره
 تيكزيتذ ه الغذتيرعليل ءذ ي ذتيلهيلذلعذالتذ  ير يهذ ه ذ ت ي .ذذ

ذ
،ذاظتتذ2004ك اءذتيلعلكل ءذررلرصذ لذلط ي اذتيل كلاذ رأحيؿذتيل  كلاذذ ر ذ  تتيتذ .7

ياللياذيـذركفذرسر ؽذلع للاذل  يه ذلفذطتؼذتي ة  ذيككاه ذح هاذخفذلحلكياذآازذتإل
يةلـذتيغت ياذك"تإلل تي يييفذتارتيف".ذل اي ،ذرل ءذتي  ةياذل رم ك ذرعليل ءذر ةلذ أاهذ لتذ
ذتالسرئا ؼذ لذ ذ ي  ذ  السرل ع ذتيلرعل ا ذتإليالليا ذآاز ذيل ذطلبذلحلكيا كت  ءذتيل كلا

ذ ذ  يرتريصذ ةهكت ذلـ ذتيرلذكدءذي حؿ، ذتيلل كة ء ذيلرطت ذيعتضذليؾ ذ  ه ة يلريه ،
ذيزيل   كمذ ذتخ تي ل ذتيكطال ذتالر  ه ذ يف ذاحؿذذ–ك اءذح تيا ذلف ذكتي تكا ذتيكطايا تيح ها

ذ س سا.ذ ذ ي ذلت لا ذكتيرلذكةؿ ذزيل   كم(، ذ)اك تذ زبذلع تضذ ل ذتيهيل تتطل تيرغييت
تيح هاذتيكطاياذكتي تكاذ-يزيل   كمذكإلل  ءذالهذتيعالداذتي س ساذ يفذتالر  هذتيكطالذتخ تي ل

لفذاحؿذتيرغييتذتيهيل تتطل،ذاظهتذيل  ةلذلمتكعذلم كت ذلرل  ذيليهذ يفذتيطت يفذك عضذ
 كل ئؽذارتلذلؤيه .

ذ
ذتياظتذ لذتيللؼذلفذ يثذ .8 ذ عه اه، ذتيرعليل ءذكت  يلابذتيلهيلذ ي ذتي كؿذ اهذرح اؿذاله

ذلكت   ذ ذتإليالليا ذآاز ذلحلكيا ذية ي  ذ ء ذ ي ذتيكد ئع، ذتيع حؿ ذتالسرل ع ذطلب ذيل   
،ذرتالذتيلهيلذ2003اكرك تذذ19 ي ذذ15.ذلفذ2003س رل تذذ27تالسرئا ؼ،ذكليؾذا كذ

 .2003اكرك تذذ24حلس ءذتالسرل عذ ي ذتالسرئا ؼذ يفذتيطت يف.ذلـذاحؿذتي ةياذيل ءذ لذ

ذ
لاظلاذ لذكدءذال ؽ،ذاكهذتيلهيلذافذ ياكرشذك لكمياهت،ذكاكذلمر هذ لذككاهذيةكتذدلذ .9

ذ لذ ذلكر ه ذاظله ذ ي ذتحرل ع ذهي ه ذذ22تيلر  تتءذتيلتكزيا، ذالتذ2003اكرك ت ذ ييه ذا لغ .
ذ ت ضذ ذتيلهيل ذرط يب ذرعليل ء ذلع ذتيلتكزيا ذتيلر  تتء ذلاظلا ذلف ذآرت ذككيؿ تير ت
ذرـذ ذلزتيا ذكلك  أ ، ذ لا ه، ذكيه ذل   ؿ ذتإليالليا ذآاز ذلحلكيا ذت عره ذتيلم تالسرئا ؼ

 ليـذغتبذل مكا الاه.تسرةال ه ذك لالذ لذ د

ذ
ذكتي تيل ايا،ذ .10 ذتي  اكايا ذكتيمؤكف ذتيعهؿ ذكزيت ذترةؿ ذليؾ، ذ ي  ذ ة  ا ذ اه، ذتيلهيل ي كؿ

ذ ذ ر تيخذ ذا رلي ، ذ  رتيؾذرميا ل م ، ذييسأؿذ2003اكرك تذذ23لع يلذ ذ لذتير سعاذلس  ، ،
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ذتسركل ؿذ ذ ةهه ذ اه ذد ئال ذتيلهيل ذته ذتي ةيا. ذ ل ذتي كـ ذتسركلؿ ذك ف ذ هت ذيل  تيلهيل
اهذسيكت ؽذيل ذتالسرئا ؼ.ذيؤكهذتيلهيلذافذتيكزيتذايتبذيفذتسري ئهذ زت ذتي تتتذ تي كـذكت 

 تيللككت،ذ ؿذ  كؿذتيرأليتذ مكؿذغيتذل تتذيل ذتيلهيلذك/اكذرههيهه".ذ

ذ
ذ .11 ذ ل ذتإليالليا ذآاز ذلحلكيا ذية ي  ذتي كـ ذاةهت ذااه ذذ24يزيـ ،ذ2003اك ل ت

ذكت ذتيتت عا ذ ل ذلـ ذتيظهت. ذ عه ذتيتت عا ذرلي ذ كتيل ذا  ذرميا ل م  ذلع يل ذترةؿ ياةؼ،
ذ اهذ ذد ئال ذ مه  ذ ي ه ذلار هت ذسلل ، ذتي ةيا ذسيت ذ ر هيه ذكترهله ذغ ةب، ذكاك   يلهيل،

 اةهتذ كل ذالالهذيليهذيلال ذ تيط اي ذتيعظل ذكتي كتءذتإلل تي يياذتخرتل.

ذ
ذدتتتذ .12 ذ  سرئا ؼ ذطل   ذتيعلي  ذتيل كلا ذال ـ ذتإليالـ ذيحاا ذت عء ذال ؽ، ذكدء  ل
ل كلاذتإلهتتيا.ذلفذحهره ،ذدتتءذلحلكياذآازذتإلياللياذتيلحك ذ ي ذتيل كلاذتيعلي ذتي

 يطلبذالتذ راليلذدتتتذتيل كلاذتال رهتئياذ  يتغـذلفذتالسرئا ؼذتيلمذت عرهذيحااذتإليالـ.

ذ
يةتحذتيلهيلذااهذ عهذر هيـذلحلكياذآازذتإلياللياذيهلتذتيطلب،ذرعتةءذيةغكطذ .13

ذتي ذلفذطتؼذككال  ذتي ةيا.ذذمهيه  ذ  يرا زؿذيفذاله ذتيليفذط ي كا  ذتيلهي ذيليه  هكيا
ذيير عكتذ ذتيلر  تتءذتيلتكزيا ذلاظلا ذلف ذاتسلءذاية   ذتيلهي ذيليه  ذتيهكيا ذاف كيزيـ

 تيلهيلذيفذكلبذكيتتد كتذر تك رهذكرل يالرهذلعذتارتيف.

ذ
تتءذيزيـذكليؾذافذ فذرميسلك،ذتيلمذك فذيمر هذ لذككاهذلر تتذلفذلاظلاذتيلر   .14

ذيزيل   كم ذتخ تي ل ذتيكطال ذيالر  ه ذس     ذكلسرم تت ذيلهيااذ-تيلتكزيا، ذتيكطايا تيح ها
ا تتتم،ذكلفذدهل  ذتيلا ةليف،ذترةؿذ هذلتتءذيهيه ذ لذل  كياذإلدا يهذ أفذيعلفذيفذ
ذكافذ ذك س سا، ذرطيت  ذك اءذدةيا ذ اه  ذد ئال ذتي ةيا، ذكتئيلذ لذاله ذةال يره يهـ

يتيهذافذيرـذرسحيؿذلحلكياذآازذتإليالليا.ذاكذة ذرميلكذاية ذتيتئيلذلكغ  لذيـذيكفذ
ذ لذزيل   كم،ذ ذك  تذاكتبذللكةلذتيمتطاذ ذا ه ذرم اغ تت، ذيتاسه ذ تي   افذتيتئيلذاامأ
ذيل ذافذتيلهيلذك فذر ءذ ذتيرأكيه ذرـ ذكده ذآازذتإليالليا ذلحلكيا ذسيتذدةيا يلتتد ا

 تد  اذتح ؿذالفذتيهكيا.

ذ
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يلذتي  هياذيمت ذلس  ،ذرل  ذتيلهيلذلك يلاذا رلياذلفذ،ذ كت2003اك ل تذذ23 لذ .15
رميسلكذتيلمذك فذيزيـذافذيحلاذسي ترهذك اءذلل ك اذ  ي تبذلفذلازؿذتيلهيلذكيطلبذ
لاهذتيلس يه .ذكيل ذكةؿذتيلهيلذسأيهذرسيسلكذيل ذ لتذك فذسيتالذل  كلاذلحلكياذ

رل  ا ،ذ تهذيليهذتيلهيلذذآازذتإلياللياذاكذسيعلفذيفذيهـذةال يرهذط   ذيةكتلتذتيرل
 د ئالذ اهذسيتالذتيحلسا.

ذ
ذ لذ .16 ذتيلهيلذكليؾذااه ذ ا  ذ2003اك ل تذذ24يزيـ ذرأحيؿذتيلهيلذيل ةيا ذ عه ،

يل ذطلبذلفذتيطت يف،ذرل  ذ كتيلذتير سعاذلس  ذلك يلاذا رلياذلفذلع يلذرميا ل س ذ
كيلال ذ تيط اييفذذتيلمذك فذيزيـذافذيهيهذلعلكل ءذيفذتيعالد ءذتي  ئلاذ يفذتيلهيل

ل تي يييفذآرتيف،ذكافذتير  يؽذح تذيلرل ءذلفذالهذتالهي  تء.ذاكة ذتيكزيتذكليؾذافذ كت 
ذ  يللؼذ ذتخرتلذتيلرعل ا ذسركسبذتي ةيا ذتإليالليا ذآاز ذ أفذلحلكيا ذيه ذد يكت لر تيف
تيلعلؽذال ـذتيلهيل.ذك عيهذليؾ،ذترةلءذتي  ةياذل رم ك ذ  يلهيلذكد يءذيهذ فذتيكزيتذ

سرهي ا ذ ي ذلكر هذة  حذتييكـذتير يل.ذكار تءذتيلهيلذ أفذتيكزيتذك فذيتيهذافذيعتؼذت
كيؼذياكمذتيلهيلذتي ءذ لذدةياذلحلكعذآازذتإلياللياذكلذي يطذتي ككلاذيلل ذ ليؾذ
 لذاللذتية  ح.ذ عهذلك يلاذتي  ةياذل رم ك ذل  مت ،ذترةؿذتيكزيتذلفذحهيهذ  يلهيلذ

 ر هذ لذتيل لااذة    .آلتتذ ي هذ  يلحل ذ ي ذلك

ذ
ذيللعلكل ءذتيرلذرل  ا .ذكك فذ2003اك ل تذذ25 لذ .17 ذتير  ذتيلهيلذ  يكزيتذط    ،

ذآازذ ذلحلكيا ذدةيا ذ ل ذيررله ذاف ذتيلهيل ذياكم ذتيلم ذتي تتت ذيعتؼ ذاف ذيكه تيكزيت
تإليالليا.ذت ضذتيلهيلذافذير تهذ ليؾذلكة  ذااهذيـذيسرلعذ عهذ ي ذتي تتايفذتيرر لياذ

ذتيلهيلذافذيلطت يفذ ذيزيـ ذافذيعتؼذتياريحا. ذيكفذ كسعه ذك  ير يلذ لـ  كؿذتيلكةكع،
ذتيس   اذ ذتيليلا ذ ه  ذترةلء ذرميهكتك، ذاكحيسريف ذتيمتطا، ذللكةا ذاف ذيه ذاكة  تيكزيت
يرر تهذ أفذتيلهيلذك فذر ءذتير  يؽذيركتطئهذلعذيلال ذ تيط اييفذ لذدةياذلحلكياذذ

 كديله.آازذتإلياللياذكااه ذراظتذ لذت رل ؿذر

ذ
يزيـذتيلهيلذاية ذافذتيكزيتذكةعذال لهذيههتذية يلاذ"ا تتيه"ذك فذيرةلفذل  الذ .18

 لذتيةل اذتخكي ذيهيلذافذتيلهيلذك فذر ءذتالسرحكتبذ مأفذدةياذلحلكياذآازذ
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ذكر  ي ذزيـذافذرميسلكذرل  هذلفذللكةياذتيمتطا.ذ ذذ دتتتت تإليالليا.ذا تزذتيكزيتذاية 
ذتيلملكع ذتإلدتتت ذ أفذذ لذالت ذتيلهيلذار ته ذ أف ذ رةتي  ءذرليه ذاهي ذرميسلك  يليف،

 دةياذلحلكياذآازذتإلياللياذرـذتي ءذ يه ذسلل .

ذ
ذيكفذيهيهذري تذآرتذ .19 ذيـ ذتيةغطذتيلسرلت، ذالت ذال ـ يلابذتيلهيلذ ي ذتي كؿذ اه

سكلذتإليالفذيفذيهـذةال يرهذ لذتي ةيا.ذك  يتغـذلفذتإليالفذيفذيهـذتيةال يا،ذ
 ر ءذلتتد اذككال ذالفذتيهكيا.ظؿذتيلهيلذ

ذ
،ذرل  ذلك يلاذا رلياذلفذيةكذ لذ2003ي كؿذتيلهيلذ اهذ لذتخكؿذلفذهيسل تذ .20

ذ  تكاذ ذ ذك اءذ ةهه ذيليه  ذتيلهي  ذتيهكيا ذ أف ذرر ته ذتيمتطا ذكلف ذ ذتي  اكايا تيحلعيا
ذ ك ياذةههذكااهذسيرـذركديلهذك  سهذذالره ل ءذغيتذل هه ذلع د اذيهذيل ذر هيهذيلهكيا

 تيلهي ذيليه .

ذ
ذ .21 ذ ر  ذ ذتالرر    ذتيلهيل ذدتت ذكالاه، ذيل ذساللره ذلاه ذ ي ذذ9رك   ذك ت هيسل ت

 حاكبذا تي ي ذ يثذي يـذكالحئ.

ذ
ذرعتضذ .22 ذتيلم ذتي ة   ذ ل ذتيك يه ذتيعةك ذييل ذ اه ذتي كؿ ذ ي  ذتيلهيل يلاب

ذتيزيل   كذ ذتيراليليا ذيرهرؿذتيسلطا ذل  راذكلسرلت  ذ ؿذللاذلل تساذلاهحيا، ياذيالةطه ه،
  لذيلؿذتيسلطاذتي ة ئيا.

ذذذذذ
ذالدعوىذذذذذذذذذ

ذ
، 18، 16، 15، 14، 9، 8، 5، 3المواد يلابذتيلهيلذ ي ذتي كؿذ اهذرـذتاره ؾذذ .23
 لفذتيليل ؽذتخ تي لذي  كؽذتإلاس فذكتيمعكب. 26و

 ذذ

 يطلبذتيلهيلذلفذتيلحااذتخ تي ياذافذرررلذتإلحتت تءذتير ييا: .24

ذ
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ذيكلذر هـذتي ككلاذافذرطلبذ هي  حذلفذتيهكياذ .ذا ذافذرلر ذر  ي   تيلهي ذيليه 
ذلترك لذالهذتالاره ك ءذ ي ذتيل  كلاذ

افذرألتذتيهكياذتيلهي ذيليه ذ أفذره عذ ي ذتيلهيلذرعكية ذيل ذرعتضذيهذلفذ .ذب
لع ا  ذحسلياذكةهلاذالسياذك  هتفذتيهرؿذكتيكظيلا،ذككليؾذ غي بذتيركتةؿذ

 لعذاستره،ذكليؾذاريحاذيهلتذتيكةع.

ذ
 جراء اإل

ذ
كلتسؿذي تذتي تيهذتإليكرتكال.ذكدهذرل رهذتيلحااذذ2005اك ل تذذ2 فذتي الغذلؤتجذ لذ .25

 .2005اك ل تذذ8تخ تي ياذ لذ

 ذذذ

ذكار تءذتيلهيلذ أاهذسيرـذ2005اك ل تذذ17 لذ .26 ذتي الغذ ذ  سرالـ ذا  هءذتخل اا ،
 ي يا.تياظتذ لذتي الغذالا  ذتيهكت ذتيع هياذتيل لااذكتيلالليفذيلحااذتخ تذ

ذ
ذ2005هيسل تذذ5اك ل تذ ي ذذ21الا  ذتيهكت ذتيع هياذتيل لااذكتيلالليفذتيلاع ه ذلفذ .27

    احكؿ،ذح ل ي ،ذاظتءذتيلحااذتخ تي ياذ لذتي الغذذكدتتءذتير  تا ذلت كياذ ييه .

ذ
ذ ر تيخذ .28 ذتية هت  ذتيملهيا ذاسراذلفذ2005هيسل تذ8 لكحبذتيللكت  ذا لءذتخل اا ،

ذ ذتيهكيا ذ ي  ذتي الغ ذمتكا ذطتيؽ ذيف ذيليه  ذركت يه ذذDHLتيلهي  ذاف ذلاه  كطل ء
 لال ظ ره ذ لذغةكفذتخمهتذتيلاللاذتير ييا.ذكل ذطل ءذلفذتيلهيلذر هيـذلال ظ رهذ

  كؿذتيل  كيياذ لذغةكفذتخمهتذتيلاللاذتير ييا.

ذ
ذ .29 ذ ر تيخ ذة هت  ذملهيا ذللكت  ذذ20 لكحب ذتي الغذ2006ل تل ذطت ل ذرلكيت ذرـ ،

  ظ رهل ذتيلكرك اذ كؿذل  كيياذتي الغ. كحكبذر هيـذلال

ذ
ذ الغذغ  تييؿذمكل  .ذ2006ا تيؿذذ3 لذ .30 ذتيلال ظ ءذ كؿذل  كييا ذرل ءذتخل اا ،

ذ ذ ر تيخ ذتية هت ذتيرط ب ذذ12 لكحب ذ ي ذ2006ا تيؿ ذتخ تي يا ذتيلحاا ذال اا ذكر ء ،
ذ أفذتي الغذرـذت عهذ ي ذتيلحااذتخ تي ياذلفذطتؼذل يكؿ ذرر ته ل حكتكذذغ تييؿذمكل  
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تيلمذيـذي ؿذدطذ فذلفذتيللكفذامذيلللهذغ  تييؿذمكل  .ذذرـذاية ذ تس ؿذاسراذلفذالتذ
 تيرط بذ ي ذتيلهيلذل يكؿذل حكتكذ.

ذ
 ي ذ هذتاع  هذتيهكت ذتخت عيف،ذيـذيتهذامذتهذلفذتيلهيل.ذكيليه،ذرـذرأحيؿذتي الغذ .31

ذت ذكلف ذتيلهيل ذلف ذته ذتارظ ت ذ ل ذكتخت عيف ذتي  هيا ذتيهكت  ذككليؾذ ي  ذمكل  ، يسيه
 لال ظ ءذلفذتيهكياذتيلهي ذيليه ذ مأفذتيل  كييا.

ذ
ذ ر تيخذ .32 ذة هتريف ذملهيا ذذ11 لكحبذرط بذكللكت  ذ ي ذ2006هيسل ت ذلكحهيف ،

ي ذتيهكياذتيلهي ذيليه ذ  يركتيل،ذذرـذ طالعذتيطت يفذيل ذتي تتتذتيلمذتررلرهذ تيلهيلذكت 
ت عيفذيلاظتذ لذل  كؿذتي الغذرالؿذتيهكت ذتي  هياذتيلحااذتخ تي ياذالا  ذهكتره ذتيع هياذتخ

ذتخمهتذ ذغةكف ذ ل ذتيل  كييا ذ كؿ ذلال ظ رهل  ذ تس ؿ ذتيطت يف ذلف ذطيلب كتخت عيف.
 تيلاللاذتيرلذرللذرل لذتيرط  يف.ذ

ذ
ذ .33 ذ ل ذ يكرتكايا ذتس يا ذتيلهيل ذذ18اتسؿ ذلارهلذذ2006هيسل ت ذاف ذ يه  اكه

تيلمذيعلؿذغ  تييؿذمكل  ذلهيتتذراليلي ذيهذيركي ذتيزيل   كييفذتيليفذيعيمكفذ لذتيلال ذكذ
 رلليله،ذكافذيل ذتخل ااذافذر  ؿذلال ظ ءذالتذتخريت.

ذ
ذ .34 ذ ر تيخ ذتية هت  ذتيملهيا ذتيللكت  ذذ4 لكحب ذتيهكياذ2007يا يت ذتخل اا ذلٌكتء ،

يـذط ي اذلاه ذر هذ تيلهي ذيليه ذ  ي تتتذتيلمذتررلرهذتيلحااذ لذهكتره ذتيع هياذكتخت عيف،
لال ظ ره ذ كؿذتيل  كؿ،ذكليؾذ لذغةكفذتخمهتذتيلاللاذتيرلذرللذرل لذتإلرط ت.ذرـذ

 كليؾذ تس ؿذرط بذرلكيتذآرتذ ي ذتيهكياذتيلهي ذيليه .

 

ذذ24 لذ .35 ذكرـذ2007ا تيؿ ذتيل  كييا. ذ كؿ ذتيلهي ذيليه  ذلال ظ ءذتيهكيا ذرل ءذتخل اا ،
ذتإليكرتكالذكطيذ ذ ي ذتيلهيلذيفذطتيؽذتي تيه ذ) فذا له  ذتإلهال ذ لال ظ ءذ ة  يا لبذلاه

 تدرة ذتخلت(،ذ غياذلع يحاذ عضذتيا  طذتيرلذال تره ذتيهكياذتيلهي ذيليه ذ لذلال ظ ره .

ذ
ذتيع هياذتي  هياذكتخت عيف،ذدتتءذتيلحااذتإل تي ياذرأحيؿذتياظتذ لذتي الغذ ي ذ .36 الا  ذهكتره 

 الرر لذتي تتتذ كؿذتيل  كييا.ذ42هكتره ذتيػذ
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ذ
ذتية هت ذ ACHPR/LPROT/COMM/308/2005/ZIM/TNبذتيرط بذتدـذ لكح .37 ،

ذ ذذ20 ر تيخ ذتدـذذ2005يكييك ذتيملهيا ذتيللكت  ك لكحب
ACHPR/LPROT/COMM/308/2005LZIM/REذتيرلذر لؿذاللذتير تيخ،ذاير تذذ،

 .42تيطت  فذ  تتتذتيلحااذتخ تي ياذتي  ةلذ رأحيؿذتياظتذ لذتي الغذ ي ذهكتره ذتيع هياذتيػذ

ذ
 ،ذاحلءذتيلحااذتي الغذي لاذتيكدء42الا  ذهكتره ذتيع هياذتيػذ .38

ذ
 ،ذرـذ رط تذتيطت يفذ  تتتذتيللكةيا.2007هيسل تذذ19 لكحبذللكت ذملهياذة هت ذ لذ .39

ذ
 القرار بشأف المقبولية

 
 مالحظات المدعي بشأف المقبولية

 
ذتي .40 ذدهـ ذتيلم ذاك ذااه ذ يث ذتيلحاا ذال ـ ذيلرةتؼ ذااليا ذيه ذاف ذتيلهيل ذكلكتطفذزيـ  الغ

ذيلليل ؽذ ذظ اتت ذتاره ك  ذيكته ذتي الغ ذاف ذتيلهيل ذ ظ ذال ذ  يلط   ا، ذيرعلؽ ذك يل  زيل   كم.
ذافذتيهييؿذتيلمذدهلهذالذيسراهذ  طذ ي ذذ ذاكه ذكل  ذتيلهي ذيليه . تخ تي لذلفذطتؼذتيهكيا
ذر  تيتذ ذرةكة  ذاةيؿ، ذهييؿ ذيل  ذل ايا ذيكاه  ذتإليالـ، ذكس ئؿ ذ لره  ذتيرل تيلعلكل ء

 ظل ءذ  كؽذتإلاس فذلكلكؽذ ه .لا

 

ذيب ذ .41 ذي عذيل ذتيهكيا ذةتحذتيلهيلذااه ذتالارة ؼذتيل ليا، ذكس ئؿ ذيرعلؽذ  سرال ل  يل 
ذدتتتت ذتيةهه ذ هلت ذكاكته ذلر  ا. ذتالارة ؼ ذ حتت تء ذاف ذيل  ذتيهييؿ ذ مأفذذءر هيـ تيلحاا

السيد داود ؾ. ك 33منظمة الممتقى األفريقي لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف ضد زامبياتي الغيف:ذ
كاة ؼذتيلهيلذااهذ لذكةعهذتير ص،ذ هفذتيطعفذييلذلر   ذخاهذذ.34حاوارا ضد جامبيا

غيتذد هتذيل ذتسرعل يه،ذكدهذتةطتذ ي ذتيلتتتذلفذزيل   كمذرك  ذيل ذ ي رهذك ي  ذادت  ئهذ
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ذي بذ ذا تي ي  ذحاكب ذحلهكتيا ذ ي  ذيحأ ذكده ذتإلهتتيا، ذتيل كلا ذ ل ذك  ض ذكظيلره   كـ
   ي رؿذكةتتذغيتذل ههذاي  هذ هذتيلهي ذيليه و.ذذرههيهتء

 ذذ

تيلمذذ35يلءذتيلهيلذتار  هذتيلحااذ ي ذدتتتا ذتيلرعلؽذ  الغذتيلاظلاذتيهكيياذيل  كؽذ/ايحيتي  .42
اكهءذ يهذتيلحااذافذيحزذتيلهيلذيفذتسرعل ؿذ حتت تءذتالارة ؼذتيل لياذ عهذ تتتذرك  ذ

ذ ذتيلحك ، ذيه ذليا  ذ يث ذ ايف ذلف ذ ي ره ذ حتت تءذيل  ذ لعي ت ذيلرعتيؼ ذك  ي  ذس    يمكؿ
تالارة ؼذتيل ليا.ذكترررـذلال ظ ذااهذ لتذايرلذ عيفذتالير  تذااهذيـذيكفذلكحكهتذ لذاتتةلذ
تيهكياذتيلهي ذيليه ذ يثذك فذلفذتيللكفذتي  ثذيفذ حتت تءذتالارة ؼ،ذكااهذ تذلفذتي لهذ

ذيرة  ذيل ذ ي ره، ذل هد  ذتيلمذك ف ذ س بذتيرههيه ذلل تساذذلكتا  ذيل  ذد هتت ذيكف ذيـ ااه
  حتت تءذتارة ؼذهكفذيتدلا.

ذ
ير هلذتيلهيلذكليؾذ ع يياذ حتت تءذتالارة ؼ،ذلال ظ ذافذ حتت تءذتالارة ؼذالذرككفذ .43

ذيل ذتي تتتتءذ ذتيلهي ذيليه  ذتيهكيا ذافذته ذزتيل  ذيلاح ح، ذررةلفذت رل ال ذ الذياهل   ع يا
ذطتؼذلاظل  ذلف ذحيهت ذركلي   ذلكل ا ذلعرتؼذ ه ،ذتي ة ئيا ذكهكييا ذا تي يا ذ ككليا ءذغيت

ذتيرلذالذرككفذ لذة ي ه ذ ذتي تتتتءذتي ة ئيا ذررع لؿذلع ذتيلهي ذيليه  ذافذتيهكيا لال ظ 
ذ أمذدتتتذ ذتيلهي ذيليه  ذتيهكيا ذرر يه ذاف ذ لذدةيره ذالذيركدع ذكااه ذكتالسرهح ف،   يالل  ال 

دتتتتءذتيل كلاذتيرلذالذرككفذ لذدة ئل.ذكي كؿذ فذتيهكياذتيلهي ذيليه ذرليؿذ ي ذرح اؿذ
ذ ذ ركليؽ ذد لكت ذزيل   كم ذ ل ذتإلاس ف ذ  كؽ ذ ذيف ذتيلهت عيف ذاف ذلةيل    ياذذ12ة ي ه ،

ذ ذي ـ ذلال ذدتتتتءذتيل كلا ذتيهكيا ذتيلرعلؽذ2000رح الءذ يه  ذتيعلي  ذتيل كلا ذدتتت ذكيلكت .
ي  ؿذ يه ذافذتاللايفذ  ةياذتيا   اذتيرح تياذيللزتتييف،ذكدةياذل تؾذرم ككاهكك ذكتتمذتيرلذ

رعتة ذيالررط ؼذكتيرعليبذيل ذيهذتيحيش.ذكترررـذد ئالذ اهذاظتتذيلظتكؼذكط يعاذهيكته،ذ
ذك فذ ذ ل  ذي تتتتءذتيل كلا، ذتإلال ل ذيهـ ذلل تسا ذلف ذتيلهي ذيليه  ذتيهكيا ذتمرهتءذ ه كل 

ذتارة  ذ حتت تء ذلر  عا ذرلء ذيك ذ يح  يا ذاريحا ذ ي  ذيلةل ذاف ذ ل ذت رل ؿ ذام ؼذي ةيره
ل ليا.ذكيتلذ  ير يلذااهذيـذيكفذاا ؾذلفذهتعذيللر  عا.ذكاريتتذيلابذتيلهيلذ ي ذااهذ ر ذ
يكذك فذلركتحهتذ لذتي لهذيل ذك فذ  سرط يرهذافذيسراللذ حتت تءذتالارة ؼذتيل لياذ يثذافذ
امذتسرال لذيا غلذافذير يهذ  ي  اكفذ كؿذتيرزتل ءذتيهكؿذتيرلذيلاعذتيلهيلذلفذت عذهيكلذ

 تيهكياذ عهذتا ة  ذلهلاذمهتيفذتير  تتذلفذر تيخذكدكعذتي  هلا.ةهذ
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 ذ

مهتتذيل ذتالاره ؾذخاهذذ22 ة  اذ ي ذليؾ،ذي كؿذتيلهيلذ اهذرـذر هيـذتي الغذ عهذلةلذ .44
ك فذيألؿذافذير سفذكةعذتي الهذلل ذك فذيسل ذيهذ  سرعل ؿذ حتت تءذتالارة ؼذتيل لياذ.ذ

ذافذكةتحذ أفذتيكةعذرهاكتذكافذالؿذتير ذلةيل  ذتال رل ؿذ لذتي تيبذتيع حؿ،  سفذ عيه
تي    ذ لذتالارظ تذ يال ذتيلهيلذيرعتضذيرعليبذكلع ا  ذالسييفذد سييفذلفذحتت ذتةطه ههذ
ذحلهكتياذ ذ ي  ذ تتته ذلال ذااه ذكاة ؼذتيلهيل ذ ةال ه. ذيلكف ذال ذمؾذةتتت ذهكف سيل ؽ

 ال ـذتيلحاا.ذحاكبذا تي ي ذير  عذيالح ذالسي ذكيـذيكفذ ل هكتهذت عذ الغ

ذ
لكتذتيلهيلذاس    ذارتلذلاعرهذلفذ د لاذتيهيكلذةلفذ هكهذتيلهلاذتيلطلك ا،ذرةكة ذ .45

لتتي  ذتيسلطاذتي ة ئياذيلهكااذسلكؾذرلراعذيلكل ذ لكح ه ذيفذ  هت ذتامذاكذترر لذلكدؼذ
اية  ذغ هتكتذزيل   كمذخس  بذررعلؽذ  الةطه ه،ذذ8ةهذتيلؤسسا،ذلال ظ ذااهذلفذاةؿذ

ذ ذاسترهذ هك ذاية   ذ ي   ذيل  ذير ؼ ذك ف ذااه ذلةيل  ذت رح ح ، ذةكره ذت ع ذتيلم تيك يه
تخدت يفذتيليفذك اكتذلعتةيفذيالةطه هذ س  ه،ذكااهذك فذي حزتذيفذر هيـذتي الغذيل ذتيلكتذ
 يثذااهذك فذي ر اذ ي ذلكتتهذكلتت ؽ،ذلال ظ ذافذر هيـذتي تتتذاة  ذللكا ذ لةؿذلس يه ذ

 كهيـذلرة لايف.

ذ
(،ذيـذيرـذر هيـذتي الغذ ي ذامذحه زذهكيلذ7)56يتت،ذلابذتيلهيلذ ي ذااه،ذط   ذيلل ه ذكار .46

 آرت.

ذ
 مالحظات الدولة المدعى عمييا حوؿ المقبولية

ذ
تسرعتةءذتيهكياذتيلهي ذيليهذ هيح زذكد ئعذتي الغذكاكة ءذااه ذسرركي ذلع يحاذذلس ئؿذ .47

اة  هذتية ي ".ذةت ءذتيهكياذافذتيلهيلذتيكد ئعذتيلرعل اذ  يلهيلذ"يكلذيعيهذتي الغذ ي ذ
ذ ذ ذتدـ ذتي سـ ذا ك ـ ذ لكحب ذتإلهتتيا ذتيل كلا ذتئيل ذهيكتف ذ ل ذلعيَّا  ذهسركتذذ79ك ف لف

ذافذ ذاة  ءذتيهكيا ذتإلهتتيا. ذتيلرعلؽذ  يل كلا ذتي  اكف ذلتتي   ذلع ذرأكيله  زيل   كمذتيرلذرـ
 ذييسكتذدة  ذ،ذلال ظ ذاس س ذتؤس  ذتيل  كـ،ذ لذ ط تذتيله ـذتيرلذيركيكاه ذ ةلرهـذ ك ل

 افذذتيلهيلذيـذيكفذد ةي .

 ذذ
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ك سبذدكؿذتيهكيا،ذك فذلفذتيللرتضذافذيتالذتيلهيلذل كلاذ لذ كالكتيك،ذيكفذخس  بذ .48
ة ياذك  كـذيالد رهذلعذكزيتذتيعهؿ،ذرـذرعيياهذذيهلذل كلاذتإلهتتيا.ذكال ظءذتيهكياذافذ

ذل ذتيل كلا، ذ ل ذ   ئه ذطكتؿ ذلتية  ذك ف ذتيلهيلذتيلهيل ذرعييف ذلال ذتيكتدع، ذ ل ذااه ةيلا
 تئيس ذيلل كلا،ذك فذيس  تذ  ارظ ـذ ي ذحلهكتياذحاكبذا تي ي ذيلتي ياذتيط يا".

ذ
ذ .49 ذلف ذاس كييف ذتيلهيلذطلبذ ح ز  ذاف ذتيهكيا ذذ31 ي ذذ9رؤكه ذ ي ذذ2003هيسل ت يلسلت

.ذكاة  ءذتيهكياذ2004يا يتذذ14حلهكتياذحاكبذا تي ي ذيلعا ياذتيط يا.ذلـذدهـذتسر  يرهذ لذ
ذتيركزيعذ ذيهؿذ  صذدة ةا ذ لذزيل   كم، ذك اءذر لؿذياكتا  ذلفذافذتيتس يا ذ  يتغـ ااه،
ذكتسرارحءذتيهكياذلفذليؾذافذتيظتكؼذتيللككت ذ ذك اءذلتسلاذلفذحاكبذا تي ي . يل ذااه 
ذالذررا سبذلعذت يؿذدستمذكل ذ ذتيلهيلذتي اله ذتيرلذغ هتذ ه  ذرهؿذيل ذافذتيكيليا اياله

 ـ.ذيزي

ذ
ة غاذد اكاياذيل ذغي  هذكليؾذذ رس  يءذتيهكياذيل ذتيلمذيه عذتيلهيلذيسع ذ ي ذ ةل  .50

 طلبذ ح ز ذك ر هيـذتسر  يرهذ ي ذيكزيتذتيلمذك فذيهههه.ذاة  ءذتيهكيا،ذهكفذر هيـذاياذكلي ا،ذ
ذك اءذ ذرهؿذ كةكحذيل ذااهذظؿذ لذ كتتذلعذتي ككلاذتيرلذي كؿذ اه  افذتيكل ئؽذتيلرك ت 

هه.ذلـذال ظءذتيهكياذافذتس ياذتالسر  ياذك اءذر لؿذاللذياكتفذتيلهيلذكااهذ"ذيكذرةطه
ذ ي ا ذ ذتيعاكتفذتيلمذايط ه ك اءذ ككلاذزيل   كمذراكمذتاليرهت ذيل ذ ي رهذالسرعللءذالت
ذتيلهيلذيـذيرعتضذدطذ ذيررع  ه".ذذك لذتيرر ـ،ذةت ءذتيهكياذ أفذتي  ي اذالذافذ" رل  ئي 

 ف،ذكالذ لذامذلك ف،ذالذ لذهترؿذزيل   كمذكالذ لذر تحه".يلرههيهذلفذامذك 

ذ
 يل ذيرعلؽذ ل  كيياذتي الغ،ذتدرت ءذتيهكياذذافذييعلىفذتي الغذغيتذل  كؿذيعهـذتيلط   اذلعذ .51

 (ذلفذتيليل ؽ.6(ذك)5(،ذ)2)56ا ك ـذتيل ه ذ

ذ
ؽذ يثذااهذ(ذلفذتيليل 2)56لا ءذتيهكياذ ي ذتي كؿذافذتي الغذييلذلط    ذخ ك ـذتيل ه ذ .52

يكتهذتهي  تءذي لاذهكفذر هيـذاهيا،ذلةيلاذدكيه :ذذيكلذرككفذتيهيكلذلط   اذيلليل ؽذاكذ
ذ  يكد ئعذ ذهييؿذتاره ؾذظ اتذيلليل ؽ.ذك سبذتامذتيهكيا، ذيا غلذافذي هـ يل  اكفذتيرأسيسل،
ذ  يكد ئ ذتي  ي ا، ذ" ل ذااه ذلال ظا ذيلليل ؽ، ذتاره ؾ ذام ذ ي  ذرميت ذال ذتي الغ ذ ل عذتيلل ت 
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كتيلس ئؿذتيرلذرعر تذلكةعذتيمككلذ لذتي الغذالذرهرؿذ لذهتئت ذتالررة صذتيلكةكيلذ
 كتالررة صذتي  ئـذ ةلاذتيمرصذيلحاا.

ذ
(،ذزيلءذتيهكياذافذ5)56 رةكصذتسرال لذ حتت تءذتالارة ؼذتيل لياذتيكتته ذ لذتيل ه ذذ .53

ركتذتيلمذياصذيل ذلفذتيهسذ24 حتت تءذتالارة ؼذك اءذلر  اذيللهيل،ذلسرمهه ذ  ي سـذ
تيرةتؼذتيلمذيرعيفذتيرل ههذ لذ  ياذكدكعذتاره ؾذي  كؽذتإلاس ف،ذلةيلاذااهذالذيكحهذامذ
هييؿذيل ءذافذتيلهيلذتسراللذ حتت تءذتالارة ؼذتيل ليا،ذكلكة اذكليؾذااهذ لكحبذد اكفذ
زيل   كم،ذياهذل ذيتركبذمرصذايل الذرارهؾذ  كؽذمرصذآرت،ذ  هلك فذالتذتخريتذافذ

 ي ةؿذيل ذللكتذ ظتذلفذتيل كلاذرلاعذتيلارهؾذلفذراليلذيلله.

ذ
 رةكصذ ع يياذ حتت تءذتالارة ؼ،ذرؤكهذتيهكياذافذتيهسركتذياصذيل ذتسر اليياذتيسلطاذ .54

تي ة ئياذ لذلل تساذله له ،ذط   ذيل ه ذتخلـذتيلر ه ذتيلرعلؽذ  سر اليياذتي ة  ذكتيل  هوذ
  ؽذ لذل  كلاذي هيا.تيركحيهياذيلحااذتخ تي ياذ كؿذتي

ذ
ذتيلريفذ .55 ذيل ةيريف ذلم  ها ذدةيره ذ أف ذتي  ئلا ذتيلهيل ذ حا ذيليه  ذتيلهي  ذتيهكيا ت ةء

ذم تؿذ ذ)  سـ ذيل  كؽ ذتيهكييا ذكتيلاظلا ذغ ل ي  ذةه ذح كتتت ذهتكه ذتيسيه ذتي ة   ذال ـ ت عهل 
  ي رؿ.ذ  تيهكتفذزيزت(ذةهذايحيتي ،ذلةيلاذااهذك فذيكحهذ لذتي ةياذتخريت ذرههيهذ  ي لذ

ذتي ككلا،ذ ذةه ذدتتتتءذدة ئيا ذتي ككلا ذط  ءذ يه  ذ ذالللا ذاكتهءذتيهكيا ذ ي ذليؾ،  ة  ا
 لةيلاذااه،ذ ر ذ لذتي ةياذتيهتئت ذ ياه ذك يفذتيلهيل،ذر يهءذتي ككلاذ  ي تتتتءذتي ة ئيا.

ذ
ذااهذ لكحبذتي  اكفذتيزيل   كذ .56 ذ  يركتحهماكة ءذتيهكياذاية  ذد اكاي  ذ،ذييلذتيلهيلذلط ي  

ذد اكفذ ذلف ذكال ذاف ذلةيلا ذل ليا، ذتارة ؼ ذ حتت تء ذيل  ذيل ةكؿ ذتي اله ذ ل مرةي 
تيل كلاذتيعلي ذكتيل كلاذتيهسركتياذيسل ذخمذمرص،ذتحالذاكذتلتا ،ذ ت عذهيكلذ ي ذاياذ
ذااهذ لذدةياذتيلذرمكركذكل تؾذ لفذتيل كلريفذيفذطتيؽذل  ليه.ذكر  عءذتيهكياذلميت 

ذ لذتيلللكاذذرم كاكاهكك ،ذرعتضذتية يريف ذرعكية ذكال  يلرعليبذلفذككال ذتيهكياذكطل  
ذتيرل لذ ذلف ذتيلهيل ذيلاع ذل  ذللا ذييل ذااه ذد ئلا ذتيهكيا ذكررلء ذتي ةيا. ذ كس   تيلر ه ،

  حتت تءذتارة ؼذ اللذتيطتي ا.

 ذذ
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ذتيلهيلذ .57 ذ ي  ذره ع ذرزتؿ ذزيل   كمذال ذ ككلا ذ ف ذتي كؿ ذ ي  ذلا ءذتيهكيا ذارتل، ذحها لف
تسر  يره،ذكيليهذ هفذ حاذدلاذتإللك اي ءذتيرلذرلتعذ ه ذير تيتذتيرأرتذ لذت عذلع مهذلالذدهـذ

تيهيكلذالذاس لذيه ،ذلةيلاذااهذك فذ كسعهذذافذيةهتذرعليل ءذ ي ذل  ليهذ لذزيل   كمذ
 ييركي ذر هيـذتيطلبذ  سله.

ذ
اذياصذ سبذدكؿذتيهكيا،ذ  كؿذتيلهيلذرةليؿذتيلحااذياهل ذزيـذافذد اكفذتيرزتل ءذتيهكيذ .58

ذتيهكياذررةعذيلهلاذ ذذ60يل ذافذتيهي كلذةه ذتي سـ لفذتي  اكفذذ6يكل .ذكاكة ءذافذ
يكل ذررصذتإلرط تذ اياذ ه ذلر  ع ء.ذياصذتي  اكفذيل ذذ60ياصذ كةكحذيل ذافذلهلاذ

ذيل ذ ذاي ـ ذلةلذسرا ذ عه ذهكيا ذهيكلذةه ذ ت ع ذيا غلذتإلرط ت ذ لذ عضذتي ة ي ، ااه،
كرتلذتيهكياذااهذك فذلفذتيلركدعذافذيا سبذليؾذتغ اذتيلهيل،ذذتإل الغذ اياذ ه ذلر  ع ء.

ذ لالثذساكتءذكافذطلبذتيلهيلذتيلمذيـذ ذ  ياس اذيللط ي  ءذل هه  ذتير  هـ لةيلاذافذله 
 يلضذيليهذلالثذساكتءذيـذيكفذ  ير يلذلر  هل .

ذ
افذت عذلفذتيليل ؽذتيرلذراصذيل ذذ56(ذ6اكهءذتيهكياذاية ذافذتي الغذيـذيتتعذتيل ه ذ) .59

تي الغذيحبذافذيرـذةلفذ هكهذزلاياذلع كياذ عهذتسرال لذ حتت تءذتالارة ؼذتيل لياذغيتذ
ااهذذياهل ذيهتؾذتيلهيلذافذ حتت تءذتالارة ؼذتيل لياذرسرغتؽذاكلتذلل ذيا غل،ذيا غلذيهذ
افذيت عذهيكتهذ ي ذتيلحااذيل ذتيلكت.ذكرلابذتيهكياذااهذ  يتغـذلفذافذتيليل ؽذالذي يفذل ذ
ذ لذ ذ ه ذتيعلؿ ذيحتم ذلل  ذرسرك ل ذاف ذيلحاا ذيا غل ذتيلع كيا، ذتيزلايا ذتي هكه ذيمكؿ تيلم
تيل  كـذتخرتل،ذ ل ذ يه ذيحااذتي لهتفذتخلتيكياذتيرلذ ههءذ رت ذسراذامهتذكلهلاذلع كيا،ذ
ذكتيل كلاذ ذتإل تي يا ذتيعهؿ ذل كلا ذ يف ذيهلج ذتيلم ذتي تكركككؿ ذلمتكع ذ ر  ذااه لةيلا

 تإلاس فذياصذيل ذ رت ذسراذامهت.تإل تي ياذي  كؽذ

ذ
،ذكافذ"التذذ22اكهءذتيهكياذافذتيلهيلذت عذتي الغذ عهذلةلذ .60 مهتتذيل ذتالاره ؾذتيلزيـك

تير هيـذح  ذ عهذتا ة  ذتيلهلاذتيلاةكصذيليه ذ له ذطكيلا"ذ سبذتامذتيهكيا.ذ رةكصذ
ذتي ذاكة ء ذالسل، ذيالا ذيل  ذيل ةكؿ ذ ذيسع  ذك ف ذ أاه ذتي  ئلا ذتيلهيل ذافذلزتيـ هكيا

 يثذك فذيميطفذتيهكياذتيلهي ذذ2004تيلهيلذك فذل طذتخاظ تذ لذذحاكبذا تي ي ذلالذ
يليه ،ذلةيلاذافذتيل  الءذتية لياذتيرلذامتا ذتيلهيلذالذرك لذ ةكت ذمرصذيع الذلفذ
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ذاكذامذ ، ذامذهييؿذيل ءذتيعالاذتيلزيـك ذر هيـ ذيرـ ذد ئلاذ أاهذيـ ذر  عءذتيهكيا لم كؿذالسيا.
ارة ئلذ كؿذتخس  بذتيرلذاهءذ ي ذالتذتيكةع.ذ يل ذيرعلؽذ زيـذتيلهيلذااهذذرمريصذلف

يـذيكفذيهيهذاياذلكتته،ذر كؿذتيهكياذ اهذك فذيرل  ذلع مهذكك فذ كسعهذافذيسرعللهذيت عذهيكتهذ
 ال ـذتيلحاا.

 

 تءذ لذتيرر ـ،ذاكهءذتيهكياذااهذيـذ"يكتهذال ـذتيلحااذامذس بذل اعذير تيتذيهـذتسرال لذ حتت .61
 تارة ؼذل لياذ لذ هكهذزلاياذلع كيا".ذكر ع ذيليؾذيحبذ يالفذتي الغذغيتذل  كؿ.

ذذ
 دائرة اختصاص المجنة اإلفريقية.

ذ
ذ

ذالتذ .62 ذيرا كؿ ذتإل تي يا ذتيلحاا ذةال يا ذلسأيا ذيليه  ذتيلهي  ذتيهكيا ذال تء ذتي الغ، ذالت  ل
تذل ؿذتيرالؼذالذرهرؿذ لذتي الغ.ذلميت ذ ي ذااهذ"اس س ذ...ذ  يكد ئعذكتيلس ئؿذتيرلذرعر 

ذكطتحذ ذيلحاا". ذتالررة صذ هتعذمرةل ذتيلكةكيلذاك ذتإل تي يا ذتررة صذتيلحاا هتئت 
تيرةتي ذرس ؤالءذ كؿذةال ياذتيلحااذيلاظتذ لذالتذتي الغ.ذك  ير يل،ذسراظتذتيلحااذاكالذ

  لذتيلس ئؿذتيرلهيهياذتيرلذال تره ذتيهكياذ رةكصذةال يره .

 ذذذ

ذ"يعٌتؼذد لكلذ ال .63 ذيلل: بحكـ الموضوع المعني، ؾذتي  اكالذتالررة صذتيلكةكيلذكل 
ذتالررة صذذنتيجة لمموضوع، أو نابع مف طبيعتو" ذيعٌتؼ ك ير يل:ذذبداع شخصي يال 

 ذ"بسبب الشخص المعني، نابع مف صفة الشخص".

ذ
ذتخلفذتيحسه .64 ذاك ذتيرلذررعلؽذ  يساللا ذللؿ ذ لذتي الغ، ذتالهي  تءذتيكتته  ذيط يعا م،ذاظتت

ك  يرركيؼذكتيرعليب،ذرتلذتيلحااذافذتي الغذيليتذلس ئؿذل هياذذلفذمأاه ذافذرمكؿذتاره ك ذ
ذتي الغذ ذتيلعالذ يثذاف ذتيلكةكع ذتررة صذ  كـ ذ للحاا ذيهلت، ذكتير  تت ذتإلاس ف. ي  كؽ
ذيرعلؽذ  الررة صذ ذ يل  ذتيليل ؽ. يرةلفذتهي  تءذالاره ك ءذ  كؽذتإلاس فذتيرلذي ليه 

ذي يفذتي الغذتسـذة   ه،ذكاكذمرصذتيرزلءذتيهكياذتيلهي ذتي  ئـذ ةلاذ تيمرصذيلحاا،
يليه ذ   رتتـذك ل ياذ  كدهذ لكحبذتيليل ؽذتإل تي ل.ذ يل ذيرعلؽذ  يهكيا،ذسحلءذتيلحااذافذ
ذتي ةيا،ذالذهكياذطتؼذ لذتيليل ؽذتإل تي لذلالذ ذ لذاله ذتيلهي ذيليه  ذتيهكيا زيل   كم،
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تيلهيلذكتيهكياذتيلهي ذيليه ذاالياذتيرةتؼذ) ؽذتيللكؿذال ـذ.ذك  ير يل،ذ لكؿذلفذ1986
 تيلحاا(.ذك  ير يل،ذ لهلهذتخريت ذتررة صذد ئـذيل ذةلاذتيمرصذيلاظتذ لذتي الغ.

ذ
ذيل ذةلاذتيمرص،ذ .65 ذد ئل  ذكتررة ة  ذلكةكيي  ذتررة ة  ذافذدتتءذتيلحااذافذيه   عه

ذتيل ذلرطل  ء ذ مأف ذدتتت ذإلةهتت ذ حتت تره  ذتاف ذ يفذسركتةؿ ذتيرالؼ ذكلح الء   كييا
 تيطت يف.

ذ
 قرار المجنة األفريقية بشأف المقبولية         

ذ
لفذتيليل ؽذتإل تي ل.ذذ56 فذل  كيياذتي الغ ءذال ـذتيلحااذتإل تي ياذل ككلاذ متكطذتيل ه ذ .66

راصذالهذتيل ه ذيل ذس عاذمتكطذيا غلذتسريل ؤا ذد ؿذافذررلكفذتيلحااذتإل تي ياذلفذ يالفذ
الغذل  كال.ذ فذيـذيرـذتسريل  ذا هذالهذتيمتكط/تيلرطل  ء،ذ هفذتيلحااذتإل تي ياذرعلفذتي الغذتي 

 غيتذل  كؿ،ذ الذ لتذدهـذتيلهيلذاس    ذر تتذيهـذتسريل  ذالهذتيمتكط.

 ذذ

(ذ6(،ذ)4)–(1)ذ56 لذالتذتي الغ،ذاكهذتيلهيلذافذهيكتهذرسرك لذتيمتكطذتيكتته ذ لذتيل ه ذ .67
(ذتيرلذررا كؿذتسرال لذ5)ذ56اهذيـذي  كؿذتير يهذ  يلرطل  ءذتيكتته ذ لذتيل ه ذ(.ذكيعرتؼذ أ7ك)

 حتت تءذتالارة ؼذتيل ليا.ذيكاهذيةيؼذافذط يعاذدةيرهذكتيظتكؼذتيرلذغ هتذ يه ذتيهكياذ
ذ ي ذد يه ذ ذرسركحبذتيلحك  ذ لذحلهكتياذحاكبذ  تي ي ، ذيعيشذ  يي  ذكككاه تيلهي ذيليه ،

 تالسرلا  .ذ

ذ
ذتيه .68 ذال  ذتيل ه  ذ أ ك ـ ذير يه ذيـ ذتيلهيل ذاف ذلا ءذ ي  ذ  ه ذ)2)ذ56كيا ذ ذك)5(، ذلفذ6( )

 تيليل ؽ،ذكر ثذتيلحااذيل ذ يالفذتي الغذغيتذل  كؿ.

ذ
لفذتيليل ؽذتخ تي ل،ذسكت ذرـذذ56سراظتذتيلحااذتخ تي ياذ لفذ لذكؿذ كـذلفذا ك ـذتيل ه ذ .69

د ؿذرل لذذ56ل  ذحليعذلرطل  ءذتيل ه ذر هيهذاكذال،ذ يثذااه ذرركي ذلسئكيياذتيرأكهذلفذتسري
 امذ الغ.

ذ
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رةلفذافذت عذتي الغذال ـذتيلحااذيرـذذ56ييلرتضذافذتيمتكطذتيلاةكصذيليه ذ لذتيل ه ذ .70
 مكؿذلالئـ،ذكرسع ذيغت لاذتي الغ ءذتيسريلاذكتيلة ًي اذد ؿذافذرةؿذ ي ذلت لاذتي ءذ لذ

ذ هيالفذامذ الغذل  كالذالذيعا ذكيليه، ذتيهيكل. ذتارهكءذكد ئع ذتيطتؼذتيلعايا ذتيهكيا لذاف
ال ذيعالذ  طذافذتي الغذتسرك  ذمتكطذتياظتذ لذتيكد ئع.ذ كل ذاكذل يفذ ا ك ـذتيليل ؽ.ذكت 

ذ ذتيل ه  ذمتكط ذحليع ذ الغ ذام ذيسرك ل ذاف ذيحب ذل  كال.ذذ56س    ، ذ يالاه ذيلكف ذاف د ؿ
سيا غلذيلحااذافذر همذك  ير يل،ذ لتذتهي ذطتؼذافذتيطتؼذتارتذيـذير يهذ أ هذتيلرطل  ء،ذ 

 تايه ذ لذلس ئؿذتيرالؼذ يفذتيطت يف،ذككليؾذ لذتيلس ئؿذتيرلذييسءذل ؿذرالؼ.

  

لفذتيليل ؽذتإل تي لذيل ذافذتي الغ ءذسيرـذد كيه ذ لتذرةلاءذ ي ا ذذ(1) 56المادة راصذ .71
فذطل كتذيهـذتيكمؼذياه .ذ لذالهذتي ةياذرـذتيرعتؼذيل ذة  بذ يهكياذاة   ه ذ ر ذكت 

 الغذيل ذااهذل يكؿذل حكتك،ذكاكذيـذيطلبذيهـذتيكمؼذيفذاكيره.ذكل ذرـذر هيهذاكياذتي
ذ56تيهكياذتيلهي ذيليه ذيل ذااه ذحلهكتياذزيل   كم.ذكيليه،ذ  هذرلءذلتتي  ذ كـذتيل ه ذ

 (ذيل ذكحهذك ؼ.1)

 

لاذلفذتيليل ؽذتإل تي لذيل ذافذتي الغذيحبذافذيركت ؽذلعذليل ؽذلاظذ(2) 56المادة راصذ .72
تيك ه ذتإل تي ياذاكذلعذتيليل ؽذتإل تي لذي  كؽذتإلاس فذكتيمعكب.ذ لذالهذتي الغذرؤكهذتيهكياذ

(،ذلهيياذااهذ2)ذ56تيلهي ذيليه ذافذتي الغذالذيسرك لذتيمتكطذتيلاةكصذيليه ذ لذتيل ه ذ
اذيكلذيككفذتي الغذلركت   ذلعذتيليل ؽذتإل تي لذاكذتي  اكفذتيرأسيسل،ذيحبذافذيرةلفذدتيا

 ظ ات ذيل ذتاره ؾذتيليل ؽ.

 

.ذ لذ'ةهذ'اكذذ'الذيرا   ذلع'اكذذ'ط   ذؿذ' فذتيركت ؽ،ذ سبذد لكلذ الؾذتي  اكال،ذيعالذ .73
ذ لذتيساللاذ ذ  اره ك ءذ  ه ذلرعل ا ذلزتيـ ذلفذ يفذالكتذارتل، ذتيلهيل، ذاكته ذتي الغ، الت

تح ؿذلر  تتءذتيهكياذذتي هاياذكرعتةهذيلرركيؼذكتيلة ي اذكتيرعليبذتيالسل؛ذكيزيـذاية ذاف
تيلهي ذيليه ذة ي كهذ  سرلتتتذكلاعكهذلفذلل تساذله لهذ  تيا..ذرليتذالهذتالهي  تءذ عالذ
ذتي ؽذ لذالفذتيمرصذاكذساللرهذتي هايا،ذ دتيااذظ ات ذالاره ؾذ  كؽذتإلاس ف،ذرةكة 
ذلط ي يف ذييسكت ذتيلهييف ذ ف ذتيليل ؽ. ذاصذيليه ذكل  ذ لذظتكؼذلتةيا ذتيعلؿ ذكتي ؽذ ل
  ي فذلكتهذتيليل ؽذتيرلذرـذتاره كه ،ذاكذ ر ذ ي فذتي ؽذتيلمذيسراهكفذ ييهذل ذهتـذااهـذال تكتذ
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حكاتذتيلسأياذتيلعايا.ذ ا  ذيل ذل ذس ؽ،ذ هفذتيحااذتإل تي ياذلتر  اذخاهذ لذالتذتي الغذ،ذ
 (ذلفذتيليل ؽذتإل تي ل.2)ذ56رـذتير يه،ذ مكؿذك لؿ،ذ لرطل  ءذتيل ه ذ

 

لفذتيليل ؽذتإل تي لذيل ذافذتي الغذيرـذد كيهذ لتذيـذيرةلفذي  تتءذذ(3) 56 المادةراصذ .74
ذ)تالر  هذ ذتإل تي يا ذتيك ه  ذلاظلا ذةه ذاك ذكلؤسس ره ، ذتيلعايا ذتيهكيا ذةه ذتيمرـ ذاك تيلـ
تإل تي ل(.ذ لذالهذتي ةياذ  ي الغذتيلمذاتسلهذتيلهيلذالذيرةلف،ذ تامذالهذتيلحاا،ذامذلـذ

 (.3)ذ56  هذتسرك  ذمتكطذتيل ه ذذاكذمرـ،ذكاريحاذيليؾ

 

(ذلفذتيليل ؽذيل ذااهذالذيا غلذافذيككفذتي الغذل اي ،ذ مكؿذ ةتم،ذ4)ذ56راصذتيل ه ذ .75
يل ذار  تذرامتا ذكس ئؿذتإليالـ.ذدهـذتيلهيلذ السهذالتذتي الغذتيلمذيمكؿذتكتيرهذيرحت رهذ

جذيفذليؾذافذمتطذتيل ه ذذتيمرةياذلعذككال ذ ال لذتي  اكفذ لذتيهكياذتيلهي ذيليه .ذكيار
 (.دهذرـذتسريل ؤهذك لال.ذ4)ذ56

 

(ذيل ذافذتي الغ ءذتيرلذراظتذ يه ذتيلحااذتإل تي ياذيحبذ تس يه ذ عهذ5)ذ56راصذتيل ه ذ .76
ذيت عذ ذتيلهيلذيـ ذ ي ذاف ذتيلهي ذيليه  ذرلابذتيهكيا ذ حتت تءذتالارة ؼذتيل ليا. تسرال ل

ذ ذلف ذتي كـ ذيهلت ذط    ذتيل  كـ ذال ـ ذ حتت تءذدةيره ذيللهيل ذاري ء ذااه ذلهييا تيليل ؽ،
ذد ؿذت عذ ذيلرللذ حتت تءذتالارة ؼذاله ذكافذتيلهيلذيـ تارة ؼذك  ياذك ع ياذ لذتيهكيا،
التذتي الغذ ي ذتيلحاا.ذلفذحهاذارتل،ذي كؿذتيلهيلذ اهذل ذهتـذدهذ تذلفذتي لهذرك  ذيل ذ

 . ي رهذ لـذيكفذ كسعهذتيتحكعذ ييهذيلر  عاذالهذتإلحتت تء

 

ذت عذ .77 ذد ؿ ذااه، ذلف ذتيرأكه ذاك ذتيل ليا ذتالارة ؼ ذ حتت تء ذتسرال ل ذكتت  ذلف ذتيلاطؽ  ف
ذتيلسأياذلفذرالؿذ ذتيلعاياذ تةاذلع يحا ذيا غلذافذرر حذيلهكيا تيلر  ع ءذ ي ذايئاذهكييا،
اظ لهذتيل للذتير ص.ذتيمل ذتيلمذيلاعذتيل كلاذتيهكيياذلفذتيرهرؿذكل كلاذت رهتئياذ هالذ

36حهذاريت.لفذايئاذلل
 

 

ذتيلطلب،ذذايلكفذتسرار  .78 ذالت ذتيلحااذلتتي   لاللاذلع ييتذتئيسياذلفذتيكيلياذتيرلذر ههذ ه 
ذ ذتالارة ؼ ذ حتت تء ذرككف ذاف ذيحب ذام: ذتيمتط. ذ هلت ذتير يه ذ ر هيه ذك ع ياذكليؾ لر  ا

 .كك  يا

                                                 
36

 83/922ٚ  74/92ٚ 25/84أظش اٌجالغبد   
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رلكفذ،ذةت ءذتيلحااذافذ" حتت تءذتالارة ؼذرعر تذلر  اذ لتذجاوارا ضد غامبيا لذدةياذ .79
ذ فذ ذكرعر تذك  يا ذتياح ح؛ ذ فذك اءذر رلؿ ذكرعر تذ ع يا ذهكفذيتدلا؛ تيلهيلذلفذلر  عره 

تيلمذتسرمههذ هذكالذتيطت يف،ذرتلذتيلحااذافذبالغ جاوارا ك اءذد هت ذيل ذر كيـذتيهيكل".ذ لذ
ذكيكفذ" ذييلذ  سبذاظتي  ذك ؼ، ذ مكؿ ذلةلكاا ذرككف ذ حتت تءذتارة ؼذيحبذاف كحكه

لذغي بذليؾ،ذسكؼذرلر تذ ي ذ لك اياذتيكةكؿذ ييه ذكتيلع يياذتيلطلك ريف.ذ...ذاية ذيللي .ذ 
ك  ير يل،ذ لتذيـذيرلكفذتيلهيلذلفذتيركحهذ ي ذتيسلطاذتي ة ئياذي الههذرك  ذيل ذ ي رهذ"اكذ

 . ر ذيل ذ ي  ذادت  ئه"ذرعر تذ حتت تءذتالارة ؼذغيتذلر  اذيه"

ذ
 ي رهذك س بذرههيهتء،ذكلة ي  ءذكرأليتذغيتذذيزيـذتيلهيلذااهذغ هتذتي الهذرك  ذيل  .80

يل ذلل تساذلهاره.ذزيـذتيلهيلذكدكعذ  الءذيهـذتير يهذ  تتتذل كلاذتيلهي ذيليه ذذل تت
ذ ذتإلاس ف ذ  كؽ ذيف ذ  يه  ع ذلعايا ذ ككليا ذغيت ذلاظلا ذي  كؽذذ–كاف ذزيل   كم ل  لك

ذذ12سحلءذذ–تإلاس فذ ذلال ذ2000  يا ذدتتتتءذذ ذتيهكيا ذ سبذتامذرح الءذ يه  تيل  كـ.
تيلهيل،ذلفذتيلال ظذااهذ  يتغـذلفذككفذ حتت تءذتالارة ؼذتيل لياذلر  اذ الذيكحهذامذ
ذامذ ذيكحه ذ ال ذتيلهيل ذية ي  ذتيل كلا ذدةء ذ لت ذااه ذ يث ذيرط ي ه  ذاك ذيلع ييره  ةل ف

 ةل فذير يهذتيهكياذ  ي تتت.

ذذ
ذ .81 ذتإل تي يا ذتيلهيلذ  تتتتءذتيلحاا وقضيتي الحسف أبو بكر ضد ذفي قضية جاواراتسرمهه

 يثذتاءذتيلحااذااهذيـذيكفذلفذتيلع كؿذافذذ38والمنظمة الدولية لمحقوؽ ضد نيجيرياذ37غانا
ذ الهاـذ ذ ل ذتارة ؼذل ليا ذ حتت تء ذير  عكت ذاف ذتي ة ي  ذاله ذ ل ذتيلهييف ذلف ذا ه يركدع

ذ ذتي اله ذر تا ذتيكتدع ذ ل ذي يلكف ذك اكت ذكخاهـ ذتيلتتت، ذ ي  ذتةطتكت ذ ذده ذت عكتذيككاهـ  يث
 تي الغ ءذال ـذتيلحاا.

 

 عهذهتتساذ ي ا ءذتيلهيلذكل  تاره ذ  ي ة ي ذتيرلذرـذ يتتها ذس    ذيهيـذهيكته،ذرتلذتيلحااذ .82
يل ذس يؿذتيلل ؿ،ذك فذذجاوارا افذذتي ة ي ذتيللككت ذايالهذييسءذلم  هاذي ةيره.ذ لذدةيا
ذاطي ذ هذ لذتا البذيسكتم.ذكزيـ تيلهيلذ لذالهذتي ةياذااهذذتيلهيلذتئيلذهكياذس    
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ذتيلحللذتيعسكتم".ذ ذتسرعل ؿذتيسلطاذ مكؿذس  تذلفذطتؼ...  عهذتالا البذس هءذ" س   
كزيـذتيلهيلذافذتي ككلاذتيعسكتياذا ؿذحكتذلفذتإلتا بذكتيرههيهذكتالير  ؿذتيرعسلل.ذكزيـذ

ذيع  ذااهذاييغلذد اكفذتي  كؽذتيلمذك فذكتتهتذ لذهسركتذغ ل ي  كليؾذذ1970ـذتيلهيلذاية 
،ذلل ذا طؿذتررة صذتيل  كـذيلاظتذاكذتيطعفذ لذ30/31 لكحبذتيلتسكـذتيعسكتمذتدـذ

ذتخ زتبذتيسي سياذ ذافذتيعسكتييفذلاعكت ذتهي ذتي الغذاية  ذتيلتتسيـ. ذامذلفذاله ةال يا
ككزتت ذتي ككلاذتيلهاياذس    ذلفذتيلم تكاذ لذتيام طذتيسي سل.ذتهي ذتي الغذاية ذااهذرـذ

ذتيلهيل،ذ تضذد ذدكؿ ذ سب ذتي يكه، ذاله ذكرحلء ذكتيهي اا. ذكتيرا ؿ ذتيرع يت ذ تيا ذيل  يكه
  ركديؼذكتير  ؿذامر صذ هكفذتره ـذكايل ؿذتررط ؼذكرعليبذكت  تتؽذلسحه.

 

،ذركةلءذتيلحااذ ي ذاريحاذلل ها ذافذ"تيلهيلذ لذالهذتي ةياذاط حذ هذفي قضية جاوارا .83
ذتير  ؿذت ذكرـ ذغي  ي ، ذتي تيل فذتيس   يفذ لذ ككلرهذكااهذتيعسكتيكف،ذك ككـ يكزتت ذكاية  

تيلمذ لهذتياظ ـذيل ذ هذزيـذذفالخوؼ المعمـس هذتيتيبذكتيركؼذ لذ ي  ذتيا لذ لذتي اله.ذ
تيلهيلذيـذيهعذلح الذيلمؾ.ذلل ذاداعذييلذ  سبذة  بذتي الغذكيكفذتيا لذذاية ذ أفذ

ذ ي ذتي الهذ لذليؾذتيكدءذ  يلتء،ذخمذس بذلف ذيل ذذتيعكه  تخس  ب،ذك اءذرمكؿذرطتت
 ي رهـ.ذ لذللؿذالهذتيظتكؼ،ذالذيلكفذتي كؿذ فذ حتت تءذتالارة ؼذتيل لياذك اءذلر  اذ
ذييط يبذتيلهيلذ ذاف ذكتيلاطؽ ذتيسليـ ذيلع ؿ ذتإلا اا ذ"لف ذااه ذاريتت ذال ظءذتيلحاا يللهيل".

   يعكه ذ ي ذ الههذالسرال لذ حتت تءذتالارة ؼذتيل ليا.

 

ذاي ءذسف "أبو بكر"الح  لذدةيا .84 ذغ اي  ذك فذلكتطا  ذ كت" ذ"ا ك ذتيسيه ذ أف ذيحبذتيرلكيت ،
تيسلط ءذتيغ اياذتي  ضذيليهذ لذتيلل ايا ءذ هيكلذتيرع كفذلعذلام يفذسي سييف.ذرـذتير  يهذ

(ذساكتء،ذكليؾذ ر ذ تتتهذ ي ذككءذهيلكتتذلفذ7 هكفذتره ـذاكذل  كلاذيل ذيزيهذيل ذس عذ)
.ذ عهذ تتته،ذرـذركديؼذاررهذكزكحرهذتيلريفذس ؽذافذ1992  تتيتذذ19لسرمل ذسحفذ ر تيخذ

ذيل ةكؿذ ذتي ككلا ذلف ذ لذل  كيا ذاس كييف ذطيلا ذكتيري لر  ذيزي تره ذ ي ذككءذهيلكتت س  تر 
يل ذلعلكل ءذيفذلك فذركتحهذتيلهيل.ذيتؼذتيلهيلذلفذاريهذافذتيمتطاذرل ءذلعلكل ءذ

ذك  ذيهيه  ذلتتء ذ يره ذ   ةتء ذيكهره ذيف ذدتياذر طئا ذ ل ذياه ذ  ي  ث ذتارهء ذلـ رمره،
 كتيهره.
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ار تهذللكضذتخلـذتيلر ه ذيمؤكفذتيالحئيفذ أاهـذرل كتذلفذغ ا ذر تيتتذذ1993 لذلطلعذي ـذ .85
ياهذيؤكهذيهـذ أاهذ تذ لذتيعكه ذهكفذتيرعتضذيلر  ع ءذدة ئياذ س بذ تتتهذلفذتيسحف.ذ

خس  بذسي سيا.ذلفذحهاذارتل،ذذكاة ؼذتير تيتذااهذرـذ طالؽذستتحذحليعذتيليفذتير لكت
ذلفذ ذتيل تيف ذ لع د ا ذي ةل ذد اكف ذغ ا  ذ ل ذيكحه ذك ف ذ اه ذتي كؿ ذيل  ذيةت ذتيلهيل ك ف
تيسحفذ  ي  لذيله ذررتتكحذ يفذسراذامهتذكساريف.ذكليؾذ غضذتياظتذيل ذ لتذك فذتالير  ؿذ

يط يعاذتيهيكل،ذالذذتيلمذ تكتذلاهذد اكاي ذاـذال.ذ ا  ذيل ذل ذس ؽ،ذتاءذتيلحااذااهذ"تير  تت
ذتيسلط ءذ ذتيرل لذتارة ؼذلف ذ غيا ذغ ا  ذ ي  ذ  يعكه  ذتيلهيل ذلط ي ا ذتيلاطؽ ذلف يككف

 تي  اكاياذتيكطايا.ذر ع ذيليؾ،ذرعر تذتيلحااذافذ حتت تءذتالارة ؼذييسءذلر  اذيللهيل".

 

 لذذ،ذ  ية يا،ذتيرلذك اءذط ي  ذايحيتي 39ضد نيجيريايل  كؽذذفي قضية المنظمة الدوليةذ .86
ذتير  ؿذ ذلعسكت ذ ل ذرعتضذيل  ضذكتيرعليب ذكيكت، ذ  تيهكتف ذرم تيز ذتيسيه ذيهي  ميك غك

ذ1996يا يتذذ3يسكتمذ لذغكك ا .ذيل ذ هذزيلهـ،ذرـذ ي   ذتي  ضذيل ذتيسيهذكيكتذ ر تيخذ
يل ذايهمذحاكهذلسل يفذلحهكيلذتيهكياذ  ةكتذكتيهرهذكا تتهذآرتيفذلفذاستره،ذكلكثذ لذ

.ذكالا  ذتالير  ؿذرعتضذيلةتبذ1996يا يتذذ9ذ–ذ3يعسكتمذتيللككتذلفذلعسكتذتالير  ؿذت
  يسي ط،ذكزياذ لذزازتااذلعذرلساذكات عيفذلعر الذآرتيف.ذكياهل ذرـذتكرم ؼذيالداذتي تت اذ

ذس تك ذكيف ذ  يسيه ذك اءذرت طه ذطلذذ-تيرل ذركحه ذتيرعليب. ذامك ؿ ذحليع ذيليه ذاازيكت كيكت،
اي ـذ لذلعسكتذذ5تيحسهمذتيلمذرعتضذيهذتيسيهذكيكت.ذك عهذتي الغذاهياذط ياذيل ذتيرعليبذ

تالير  ؿذ غكك ا ،ذرـذا لهذ ي ذلكربذتيهكياذيالسرر  تتءذ لذ كتءذا تككءذ يثذت رحزذلفذ
ذذ11ذ–ذ9 ذحههذ1996يا يت ذلع ذل   لا ذ  سرلا   ذادت  ئه، ذ ي  ذاك ذ ي ذل  ـ ذتيكةكؿ ذهكف ،

مرة ذآرتيفذلفذذ21هيـذتيسيهذكيكتذلعذرـذتير ذ1996يا يتذذ11تسرغتدءذرللذهد ئؽ.ذ لذ
ذتحرل عذغيتذد اكالذ لذتاره ؾذ ذ رهلاذي ه ذ لذ كتءذا تككء، ذاكغكالذ ي ذتيل  كـ د يلا

ذ ذذ70يل سـ ذتيمتدياذيسااذ ذايحيتي  ذتيحا ئياذيكاليا ذتإل تتاذيفذ1963لفذدكتايفذتيلهكاا ذرـ .
ذامر  ذتررطله ذ كل يا ذك فذطلي   ذيكفذياهل  ذ كل يا، ذكيكت ذ لذتيسيه صذلحهكيكفذك فذيمر ه

ككاهـذككال ذتي ككلا،ذكاههكتذ ي رهذ هح  تهذيل ذتيهركؿذ لذسي ت ذ لذ كتءذا تككء.ذ ا  ذ
 ي ذذ1996ل تلذذ18يل ذ م ت ذلفذل  ليفذي  كؽذتإلاس ف،ذ تذتيسيهذكيكتذلفذايحيتي ذ لذ

ذ17ئ .ذ لذككركاك،ذحلهكتياذ يايف،ذ يثذايلاهذللكضذتخلـذتيلر ه ذيمؤكفذتيالحئيفذالح
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،ذلا رهذ ككلاذتيكالي ءذتيلر ه ذةلاذالحئذكالذيزتؿذي يـذ لذتيكالي ءذتيلر ه ذ1996س رل تذ
 لالذليؾذتيكدء.ذ

 

 لذالهذتي ةياذايلاءذتيلحااذتإل تي ياذتي الغذل  كالذيل ذاس لذااهذيـذركفذللاذ حتت تءذ .87
ذ لذيههذ تياظ ـذتيعسكتم.ذ ؿذتارة ؼذلر  اذك ع ياذالاره ك ءذ  كؽذتإلاس فذ لذايحيتي 

لا ءذ ي ذا عهذلفذليؾذلؤكه ذااهذ"يرـذتسريل  ذلعي تذتسرال لذ حتت تءذتالارة ؼذياهل ذالذ
ررك تذيلمرصذ حتت تءذلالئلاذك ع يا.ذ لذالهذتي ةياذ  يلتء...ذك فذتيسيهذكيكتذي حزتذيفذ

ذ ذك ةكيه ذيل ذ ي ره، ذ ي ذ ايفذرك   ذ حتت تءذتارة ؼذل لياذي بذ تتته ذ عهذلر  عا  يل 
 يل ذةلاذالحئذلفذتيكالي ءذتيلر ه ذتخلتيكيا".

 

ذ .88 ذتي الغ ذالت ذرلييز ذالهذ40مف قضية غابلاير شومبا ضد جميورية زيمبابوييا غل ذ ل ،
ااهذك ف،ذ  ةكتذلاللاذامر صذآرتيف،ذاـذتي لذذغابلاير شومباتي ةيا،ذزيـذتيلهيلذتيسيهذ

ليل ءذلفذا هذلككؿذيه،ذتسلهذتيسيهذحكفذمكل  ذكركتتمذل غ يلذكذكرم تيزذلكر ل ،ذيرل  ذرع
ذررعلؽذ  هي  تءذلة ي  ءذسي سياذيل ذايهمذاية  ذمتطاذحلهكتياذ ذ لذلسأيا سير ال،
ذ فذتيسيهذحكفذسير الذيةكذ تيل الذيفذتي تكاذلفذاحؿذتيرغييتذتيهيل تتطل،ذذ زيل   كم.

   اذتيمغب،ذتي زبذتيلع تضذ لذزيل   كم.ذك كتيلذتي  هياذيمت ذلس  ذح  ءذمتطاذلك
ذتيلاظلاذ ذ ل ذكأية   ذاكيرهـ ذر هيه ذكامر صذرـ ذلهال ذزم ذ ل ذتيمتطا ذلف ذا تته  ت  ا
ذتيركديؼذ ذالا   ذتي  ضذيل ذكؿذلفذك فذ  ةتت. ذكاي كت ذغت ره ذكهتالكت ذيللر  تتء، تيلتكزيا
ةكهتءذلفذتيلهيلذمه ه ذلل تساذتي  اكفذكللكت ذكللل ءذككل ئؽذكا رؼذل لكؿ.ذكرعتضذ

 لتتءذيهيه ذيل ذيهذتية  طذتيلسئكؿذيفذلتكزذمتطاذس اءذل تم.ذذيلطـذكتيتكؿ

 

تدريهذتيسيهذمكل  ذلعذتارتيفذ ي ذلرلتذمتطاذس اءذل تمذ يثذت ريحزذ هكفذرهلاذكيـذ .89
ييسل ذيهذ  ي ةكؿذيل ذرلليؿذد اكال،ذكل ذك فذل تكل ذلفذرا كؿذتيطع ـذكتيمتب.ذكيزيـذ

تيزازتااذككةعكتذيل ذتاسهذدا ي ذكد هكهذ ي ذلك فذتيلهيلذااهـذارتحكهذ لذتييكـذتير يلذلفذ
ذتيغط  ذكحتهكهذلفذ ذيم هذال  ذا كذغت اذر ءذتختض.ذازيكت لحهكؿذ يثذاازيكهذهترؿذل 
ذتيكةع،ذ ذ لذالت ذكتحليه. ذ يفذيهيه ذكرهت ذحايفذكاهرلكت ذ لذكةع ذكتحليه ذيهيه ذكاكل كت لي  ه

ذ  ي رؿ.ذزيـذتيلهيلذاذ15تسرحك هذ كتيلذ ذكاههكه ذااهـذا تدكهذ  يكهت   ذ مكؿذمرة  ية 
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س ي ءذكهيككتذحسلهذ لكتهذكيل كيا.ذ  هذتيسيطت ذيل ذكظ ئلهذتيحسلياذكد  ذذ8لر طعذيله ذ
ذيةؼذ ذط ل ذر تيت ذلف ذيليه  ذلةهد  ذاسرا ذتيلهيل ذدهـ ذديئه. ذت رالع ذيل  ذ أتغلكه هل 

ذلتره.ذ ك كتذكل دهذكاح تكهذتيحتكحذتيلكحكه ذ لذحسله.ذي بذتسرحكت هذ كتيلذتيس  عاذلفذتييـك
ذلفذك  تذلسئكيلذتي تكاذلفذاحؿذتيرغييتذ ذركٌتطهذاكذكيههت يل ذر تيتذرةتي  ءذيهيه 
ذ ي ذلرلتذمتطاذ ذد هكه ذكتياةؼذلس  ، ذك كتيلذتيس  عا تيهيل تتطلذ لذام ط ءذررتي يا.

افذا تتتمذكت رحزكهذ لذزازتاا.ذ لذتييكـذتيل يثذلفذركديله،ذسيل ذيل  ليهذ  يكةكؿذ ييهذ عهذ
 ةلكتذاؤال ذيل ذالتذدة ئلذلفذتيل كلاذتيعلي ذي ةلذ هرالئهذيلللكؿذال ـذتي ة  .ذلـذ

لفذد اكفذتياظ ـذكتخلفذتيع ليفذتيلمذيرعلؽذذ5 يل ذ عهذرـذركحيهذتره ل ءذ ييهذ لكحبذتي سـذ
ذلفذ ذ عه ذ يل  ذ لت ذهسركتيا. ذغيت ذ كس ئؿ ذ  ي ككلا ذيإلط  ا ذكتير لت ذكتيررطيط   يراظيـ

 مذرك  ذيل ذ ي ره.زيل   كذ

 

ذ مكؿذ .90 ذ ل  ءذياةتذتيركؼ، ذاك ذرمرتؾذ لذالتذكت ه ذاياله ذتخت عذتيللككت   فذتي ة ي 
كتة ،ذ لعؿذلؤسس ءذ ككلياذلعتك اذتيهكيا،ذال ـذالتذتيركؼ،ذال ظءذتيلحاا،ذ لذدةياذ

،ذافذ"لط ي اذتيلهيلذ ل  كياذ ه ذ حتت تءذتارة ؼذل لياذرككفذكههتت ذي  تبذس ياذجاوارا
ذ ذدةيا ذ ل ذتيكتت . ذ ي  ذة اذذشومباتيعهتيا ذكال ذتيرعليب ذتهي  تء ذدط ذره ضذتيهكيا يـ

ذتي ة  ذ ذ ي  ذتخلت ذيت ع ذتيلهيلذاف ذ  سرط يا ذك ف ذ اه ذتكرلءذ  ي كؿ ذ ؿ ذتيط يا، تير  تيت
 تيل للذيل ةكؿذيل ذتإلاة ؼ.

ذ
ذتي الغ،ذيهيلذتيسيهذل يكؿذل حكتكذااهذ تذلفذتي الهذرك  ذيل ذ  .91 ي ره،ذكااهذيكفذ لذالت

ك فذيرعتضذيرههيهتءذكلة ي  ءذلفذطتؼذكزيتذتيعهؿذكلفذيمر هذ لذككاهـذككال ذيلهكيا.ذ
اكة ذكليؾذااهذ"رل  ذلك يلاذا رلياذلفذيةكذلرة لفذلفذتيحلعياذتي  اكاياذكلفذتيمتطاذ
ذيرـذ ذتيللتكضذاف ذلف ذكاف ذةهه ذدةيا ذره يت ذك اءذ ةهه ذتيلهي ذيليه  ذتيهكيا ذاف رر ته

ذك   ذتيلهي ذركديله ذتيهكيا ذخكتلت ذر هيه ذيل  ذيلع د ره ذل هه  ذتره ل ءذغيت ذيل  ذ ا   سه
 يليه ".

ذ
ذرةتي ذ .92 ذاك ذلكل ا، ذ أهيا ذيهيله  ذاف ذهكف ذتره ل ءذي لا ذتيلهيل ذاطلؽ ذتي الغ، ذالت  ل

ذرعليل ءذ ي ذا هذ ذتيكزيتذاةهت ذ ف ذكيلابذ ي ذتي كؿ ذ مه هتء. ذاك لكركبذلملكعذ يليف
سيلاذيلرل ءذلفذليؾذتالهي  .ذك فذتيلهيلذتئيس ذيلل كلاذتإلهتتياذزلالئهذيكفذييلذللاذاياذكذ
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كيـذيكة ذكيؼذاههرهذتيرعليل ءذتيرلذيزيـذافذتيكزيتذاتسله ذي تذا هذزلالئهذتيلمذيـذر لغذ
تيلحااذااهذك فذلتذذالكلذيل ذتيلهيل.ذ ة  اذ ي ذتيلك يلاذتيه رلياذتيل  مت ،ذيؤكهذتيلهيلذ

،ذحليعذتيرههيهتءذكتيلة ي  ءذتيرلذ2003اك ل تذذ24اكرك تذكذ23ااهذرل  ذلفذتيكزيت،ذ لذ
تترك ه ذ زيلهذذامر صذييمر هذ لذككاهـذككال ذيل ككلا.ذلعظـذتالهي  تءذالذاس لذيه .ذ

لفذ الغهذافذ"تيكزيتذايتبذيفذتسري ئهذ زت ذذ2252427يل ذس يؿذتيلل ؿ،ذاكة ذ لذتيل ت ذ
تذل تتذيل ذتيلهيلذك/اكذرههيهه".ذكيـذيرلكفذلفذتي تتتذتيللككتذلـذ  كؿذتيرأليتذ مكؿذغي

 ركةي ذتيكيلياذتيرلذرلءذ ه ذل  كياذتيرأليتذاكذتيرههيهذتيرلذترهـذتيكزيتذ ه .

ذ
ذ ي ذ ياكرشذذ .93 ذتيةغكطذتيلساه  ذتيرههيهتءذاك ذ ذيهيـ ذاهيا ذر هيـ ذيرـ ذيـ ذااه ال ظءذتيلحاا

ذالسهذكلمر هذ لذككاهذككيال ذتيلهيلذ ذتيلمذي هله ذتيلر  تتءذتيلتكزيا.ذذك لكمياهت يلاظلا
ككليؾذتي  ؿذ  ياس اذيلةغكطذكتالسرلزتزتءذتيلترك ا،ذيل ذ هذزيـذتي الغ،ذلفذد ؿذذـ.ذ فذ
ذتيلتكزيا.ذ ذتيلر  تتء ذيلاظلا ذلر تت ذككاه ذ ل ذلمر ه ذ اه ذتيلهيل ذياه ذي كؿ ذتيلم رميسلك

ذرل  ذلك يلاذا رلياذلفذلرة لفذلفذتيح ذتيلهيلذااه ذيزيـ ذ ي ذليؾ، ذتي  اكاياذ ة  ا لعيا
كلفذتيمتطاذير تهذ أفذتيهكياذك اءذ ةههذره يتذدةياذةههذكااهذك فذلفذتيللتكضذافذيرـذ
ركديلهذك  سهذ ا  ذيل ذتره ل ءذغيتذل هه ذيلع د رهذيل ذر هيهذخكتلتذتيلهي ذيليه.ذكؿذ
ذالهذتالهي  تءذالذاس لذيه ذلفذتية ا.ذ لذتيلل ؿذتخريت،ذلفذيهتمذ"يعؿذالتذتيلرة لف
لفذتيحلعياذتي  اكاياذلحتهذرهيا؟ذيكذرةتؼذ ل ضذلميئرهذاكذك فذيتغبذ لذتالسرل ه ذ

 لفذسك ذ ظذتيلهيل؟ذ لـذييعتؼذ ر ذتسله".

ذ
ييلذ هلك فذتيلحااذافذر ههذلسركلذتيرههيهذاكذتيلة ي اذتيةتكتمذي ثذتيركؼذ لذاللذ .94

تغ لهذيل ذتيلتتتذيياحكذ السه.ذغيتذااه،ذ لذالهذتي  ي ا،ذالذيكحهذامذهييؿذيسل ذتإلاس فذكت 
  ت طذركؼذتيلهيلذ  يهكياذتيلهي ذيليه .

ذ
ذادت  ئهذ .95 كيليه،ذرتلذتيلحااذافذتيلهيلذيـذي هـذاهياذك  ياذرل ءذكيؼذك اءذ ي رهذاكذ ي  

لههه ذلفذد ؿذتيهكياذتيلهي ذيليه ،ذكليؾذ ي ذ هذ تغ لهذيل ذتيلتتتذلفذتي اله.ذكر ع ذيليؾ،ذ
 فذتيلهيلذغ هتذتي الهذ س بذتيرههيهذكتيرركيؼذلفذتيهكيا. الذيلكفذيه ذافذرعر تذا

ذ
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يكفذتيسؤتؿذاك،ذاؿذتسراللذتيلهيلذ حتت تءذتالارة ؼذتيل لياذذد ؿذلغ هترهذتي اله،ذاكذ .96
 اؿذالذيزتؿذلفذتيةتكتمذافذيسراللذ ةال  ءذتالارة ؼذتيل ليا؟

ذ
ذيكلذيل .97 ذافذيككفذلر    ذتارة ؼذل للذاك كفذتسرال له.ذ فذاكؿذمتطذيحبذافذيسرك يه

اكذ"يلكفذ لكغه،ذذ41ككللاذ"لر ح"ذرعالذ"يلكفذتي ةكؿذيليهذ لذتي  ؿ؛ذللكفذتيكةكؿذ ييه"
ر ءذتيطلب،ذح از،ذ  ةت؛...ذ لذتيلرا كؿ،ذ لذتيرهلا،ذطكعذتخلت،ذر ءذتيرةتؼ،ذ ا  ذ

.ذك سبذتامذتيلحااذتخ تي يا،ذيعر تذتالارة ؼذلر   ذ لتذرلكفذتيلهيلذلفذ42يل ذتيهيك "
ذ لذظتكؼذدةيره.لر  ذتسرعل يه ذلف ذرلكف ذ لت ذاك ذيتدلا، ذهكف ذك اءذ حتت تءذذ43 عره اؿ

 تالارة ؼذلر  اذيللهيلذ ر ذر تاذتيهكياذتيلهيلذيليه ؟

ذ
ام تءذتيهكياذااهذ لكحبذدكتاياه ،ذالذي ر اذلهعذ ي ذافذيركتحهذمرةي ذ لذتي الهذيلكةكؿذ .98

ذ ذد اكف ذلف ذكال ذاف ذلةيلا ذ حتت تءذتارة ؼذل ليا، ذتيل كلاذ ي  ذكد اكف ذتيعلي  تيل كلا
تيهسركتياذيسل ذخمذمرصذ ت عذدةياذال ـذاياذلفذتيل كلريفذيفذطتيؽذل  ليه.ذكاكتهءذ

ركمكركذكل تؾذريم كاكاهكك ذ يثذرعتةءذتية ير فذيلرعليبذيل ذايهمذراي  تيهكياذدةيا
رلءذتيهكياذد ئلاذككال ذتيهكيا،ذكطل  ذرعكية ذكال ذ لذتيلللكاذتيلر ه .ذلـذكس  ذدةيرهل .ذر

ذافذ ككلاذ ذلؤكه  ذلل للا، ذ حتت تءذتارة ؼذ طتي ا  اهذالذمل ذيلاعذتيلهيلذلفذلر  عا
ذالتذ ذيسرعلؿ ذاف ذك فذ كسعه ذكااه ذتسر  يره ذلال ذتيلهيلذلع مه ذ ي  ذره ع زيل   كمذالذرزتؿ

 تيلع شذيركليؼذل  ـذ لر  عاذهيكتهذ  سله.ذ

ذ
ل لياذ لذتيهكياذتيلهي ذيليه ،ذيكاهذيلابذذالذياكتذتيلهيلذة اذرك تذ حتت تءذتارة ؼ .99

 ي ذتي كؿذ فذ لذدةيرهذ  يلتء،ذ لتتتهذلفذتي لهذرك  ذيل ذ ي ره،ذكركتحههذ  يي ذر تاذتي لهذ
 يحعالفذ حتت تءذتالارة ؼذغيتذلر  اذيه.

ذ
رتلذتيلحااذااهذالذيلكفذيللهيلذافذيزيـذافذ حتت تءذتارة ؼذل لياذييسءذلر  اذيهذ .100

فذيل ءذااهذغ هتذتي لهذلكتا .ذكاظتتذخاهذ لكحبذد اكفذزيل   كم،ذالذي ر اذ يثذذ مؿذ لذا

                                                 
41

 (1986) 82لبِٛس ٌٛٔغِٛبْ ٌٍّشرشادفبد   
42

 (1986) 82لبِٛس ٌٛٔغِٛبْ ٌٍّزشادفبد  
43

 جبٚاسا ضذ غبِج١ب، أػالٖ 
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تإلاس فذ ي ذافذيركتحهذمرةي ذ لذتي الهذيلكةكؿذ ي ذ حتت تءذتارة ؼذل ليا،ذ الذيلكفذ
 يللهيلذافذيلابذ ي ذتي كؿذ فذ حتت تءذتالارة ؼذتيل لياذيـذركفذلر  اذيه.

ذ
ت تءذتالارة ؼذتيل لياذلر  اذ لـذركفذ ع ياذ لذيؤكهذتيلهيلذااهذ ر ذكيكذتير تءذ حتذ .101

ذرليؿذ ي ذرح اؿذتي تتتتءذتي ة ئياذتيلررل ذةها ،ذلسرمههت،ذلفذ افذتيهكياذتيلهي ذيليه 
ذدةيا ذ ل ذتيعلي  ذتيل كلا ذ  تتت ذارتل، ذالكت ذكدةيا  يف ذيللزتتييف ذتيرح تيا راي  تيا   ا

ذت ذل  للذ  كؽ ذاف ذلةيل  ذكل تؾذريم كاكاهكك ، ذيل ذركمكرك ذ لذزيل   كمذسحلكت إلاس ف
 .2000  ياذيـذرر يهذ يه ذتيهكياذ  ي تتتتءذتي ة ئياذلالذذ12تخدؿذ

ذ
ذ56راصذتيلكتئ ذتيهترلياذيلحااذتخ تي ياذافذ"تيلحااذر ءذ لذلس ئؿذتيل  كيياذط   ذيلل ه ذ .102

ررل ذ".ذيلكل ،ذرط يبذتيلكتهذتيلهييفذ أفذيكة كتذ لذللكتترهـذتيرطكتءذتيل44لفذتيليل ؽ
السرال لذ حتت تءذتالارة ؼذتيل ليا،ذيحبذيليهـذافذيك تكتذاهياذظ ات ذيل ذ ليهـذل  كياذ
ذتارة ؼذ ذككف ذلحته ذاف ذتإلاس ف ذ  كؽ ذةت ءذيحاا ذ حتت تءذتارة ؼذل ليا. السرال ل
لعيفذغيتذيلللذاكذغيتذحلتبذاكذالذيأرلذ اريحاذلكترياذيللهيلذالذيمكؿذهييالذ  هذلترهذ

أ.  لذدتتتذتيلحااذ مأفذدةياذذ45تسرال لذحليعذ حتت تءذتالارة ؼذتيلع يا.يل ذتاعهتـذاكذ
ذاكذ لذت رل ؿذذ46.ضد أستراليا ذ حتت تءذتارة ؼذل ليا ديؿذ أفذ"لحتهذمككؾذ لذ ع ييا

".ذذ لذدةياذ47ر لؿذرك ييؼذل يياذالذيعللذة  بذتي الغذلفذلر  عاذللؿذالهذتإلحتت تء
ذضد إريتريا 19المادة  ذتيلحاا ذتاء ذتيالزلاذ، ذتيرهت يت ذيررل ذاف ذتيلهيل ذيل  ذ"يرعيف ااه

السرال ل،ذاكذيل ذتخدؿ،ذيل  كياذتسرال لذ حتت تءذتالارة ؼذتيل ليا.ذالذيكللذيللهيلذافذ
ذتيل كلاذ ذ ف ذلعزكيا." ذ كتهث ذ س ب ذيلهكيا ذتيل ليا ذتالارة ؼ ذ حتت تء ذدهت  ذ ل ي هح

يكذك فذيهلذتيلهييفذاس  بذره عهـذي  كؽذتإلاس ف،ذلفذح ا ه ،ذتاءذااهذ ر ذكذذاتخكتك ي
ذيفذ ذكله  ذتالسرئا ؼذتيللكاا ذكدة ي  ذتيلر  ا ذ حتت تءذتالارة ؼذتيل ليا ذ أف  ي ذتالير  ه

                                                 
44

 ِٓ اٌٍٛائح اٌذاخ١ٍخ ٌٍجٕخ األفش٠م١خ 116أظش اٌّبدح   
45

ِٓ  2، ج2 ؽ2 ضذ ٌٕ٘ٛذا؛ فٟ 306/1988، 2َ ن2 ضذ فشٔضب؛ 222/1987، د2 ن2 ضذ فشٔضب؛ 220/1987ٚاٌمضب٠ب راد األسلبَ  

حمٛق رمش٠ش ٌجٕخ   A/45/40(1990){، ٚث١مخ األُِ اٌّزحذح 183 – 182ٚ 180ٚ 130ٚ 127ٚ 188ٚ122رمش٠ش ٌجٕخ حمٛق اإلٔضبْ 

 }أدٔبٖ 1990اإلٔضبْ ٌضٕخ 
46

 CCPR/C/59/D/560/1993(1997)، ٚث١مخ األُِ اٌّزحذح 560/1993اٌجالؽ سلُ  
47

2 أظش أ٠ضب 2CCPR/C/58/D/674/1995(1996) ٚثمخ األُِ اٌّزحذح 674/1995أظش أ٠ضب ي2 إ١ّ٠ً وبث١ش ضذ آ٠زالٔذا، اٌجالؽ سلُ  

 (CCPR/C/79/D/910/20002003، ٚث١مخ األُِ اٌّزحذح 910/2000 آرٟ أٔطٛاْ سأذٌٚف ضذ رٛغٛ؛ اٌجالؽ سلُ



 138 

رككفذ ع يا،ذ عليهـذافذيلرلسكتذرلؾذتإلحتت تءذ يثذااهذ"يرعيفذيلكل ذيل ذتيلظلكـذافذيري ذ
48 ."يلل  كـذتيل لياذ تةاذرعزيزذتي  كؽذتي  ئلاذيفذطتيؽذرأكيله

 

 ذذ

تاطالد ذلفذتير ليؿذاياله،ذرتلذالهذتيلحااذافذتيلهيلذيـذيسرعلؿذ حتت تءذتالارة ؼذ .103
ذيك فذلفذتيللكفذافذرأرلذ ذكيكذرلءذرحت ره  ذتيلهي ذيليه . ذ لذتيهكيا ذيه ذتيلر  ا تيل ليا

   ؿذلتةلذيللهيل.

ذ
ذيلاذلفذتيليل ؽذيل ذافذ"ذ(6) 56المادة راصذ .104 ذتيلحاا ذ يه ذتي الغ ءذتيرلذررل  ا  ظت

يا غلذافذرككفذلت كياذ لذغةكفذ رت ذزلاياذلع كياذتير  تتذلفذتيكدءذتيلمذرـذ يهذتسرال لذ
 حتت تءذتالارة ؼذتيل ليا،ذاكذتير  تتذلفذتير تيخذتيلمذتيرلهره ذتيلحااذك هتياذيللهلاذتيرلذ

ـذيكفذلت كي ذ".ذرؤكهذتيهكياذتيلهي ذيليه ذافذالتذتي الغذيرعر تذ يه ذافذتيهيكلذلت كياذ ييه 
 ةلفذلهلاذلع كياذط   ذيل ذاصذيليهذتيليل ؽ.

ذ
ذ لذ .105 ذتيلحاا ذتي الغذ ي ذال اا ذلؤتجذ لذذ2005اك ل تذذ8كةؿذالت ذلفذااه ذ2)  يتغـ

،ذامذ2005(.ذكاظتءذ يهذتيلحااذلفذا  ياذذتير  تهذلت كي ذ ييه ذ لذاك ل تذذ2005اك ل تذ
تي له.ذ فذتيلهيلذيـذيلحأذدطذ ي ذل  كـذ عهذلةلذساريفذذيل ذل ذيسليهذتيلهيلذ تتتهذلفذ
كيـذي هـذ الغهذ ي ذتيلحااذ الذ عهذذ2003تيهكياذتيلهي ذيليه .ذي هذغ هتذتي لهذذ لذهيسل تذ

مهتتذيل ذليؾ.ذكيؤكهذتيلهيل،ذهكفذر هيـذاهيا،ذيل ذااهذر  عذيالح ذالسي ذ لذذ22لةلذ
ذتيل ذتإللك اي ء ذيللؾ ذيكف ذيـ ذااه ذاكة  ذكل  ذا تي ي ، ذال ـذحاكب ذدةيره ذيت ع ذتيالزلا  ييا

ذيكفذيرلكفذلفذتسرعل ؿذ ذك فذيرلا ذافذير سفذتيكةعذ لذ الهه ذااه تيلحاا.ذةتحذاية 
  حتت تءذتالارة ؼذتيل لياذيكاهذرهاكت.

ذ
ذااهذك فذللاكي ذ .106 رسحؿذتيلحااذافذتيلهيلذييلذل يل ذ لذتيهكياذتيلهي ذيليه ،ذلةيل 

تي ة  ذلتر طكفذ لهكااذسلكؾذيلاعهـذي ه ذلفذذلفذر هيـذتيهيكلذ لذتيكدءذتيلا سبذخف
تير هثذيلا ذكترر لذلكدؼذةهذتيلؤسسا،ذلال ظ ذااهذاكذتيك يهذتيلمذت عذةكرهذلفذاةؿذ
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( )ِضزشٙذا ثمض١خ اإل٠شي إصج١ٕض١ش ٚاٌىٛٔز١ش إصج١ٕض١ش 2001) 79ف١ٍ١ت ١ٌزش، ٠شفغ لض١زٗ إٌٝ اٌّحىّخ األٚسٚث١خ ٌحمٛق اإلٔضبْ  

 (1998 )اٌٍجٕخ األٚسٚث١خ ثشأْ حمٛق اإلٔضبْ 28852/95ٚ 28851/95ضذ اٌٍّّىخ اٌّزحذح2 سلُ 
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اية  ذغ هتكتذزيل   كمذخس  بذلرعل اذ  الةطه ه.ذكاكة ذكليؾذااهذك فذير ؼذيل ذذ8
 ذذ ي  ذاية  ذاسترهذتخدت يفذتيليفذدهذيرعتةكفذيالةطه هذ س  ه.

ذ
رميتذتيهكياذلفذح ا ه ذ ي ذااهذ"يـذيرـذر هيـذامذهييؿذل اعذيل ذيهـذتسرال لذ حتت تءذ .107

ذافذ ذتيهكيا ذرؤكه ذلع كؿ". ذزلايا ذ هكه ذةلف ذتيلحاا ذتالارة ؼذال ـ ذاك تالارة ؼذتيل ليا
مهتتذيل ذتالاره ؾذتيلزيكـ،ذك  ير يلذ"رـذر هيلهذ عهذتا ة  ذذ22تي الغذرـذت عهذ عضذلةلذ

ك يل ذيرصذدكؿذتيلهيلذ أاهذر  عذيالح ذالسي ذ لذحاكبذا تي ي ،ذرؤكهذتيهكياذافذتخحؿ".ذ
ذ ذلال ذا تي ي  ذحاكب ذ ل ذتخاظ ت ذل ط ذيمكؿ ذتيلهي ذذ2004تيلهيل ذتيهكيا ذيميطف  يث

يليه ،ذكافذتيل  الءذتيرلذيامتا ذالذرك لذ أاه ذلفذمرصذيع الذلفذلتضذالسيا.ذلةيلاذ
تيعالاذتيلزيكـذاكذيل ذرمريصذارة ئلذ كؿذكيلياذ ة  رهذااهذيـذيرـذر هيـذامذهييؿذيل ذ

 هلتذتيلتض.ذك رةكصذزيـذتيلهيلذااهذك فذالذيللؾذلكتته،ذاكهءذتيهكياذافذتيلهيلذك فذ
 يرل  ذهرالذيل ذمكؿذلع شذكك فذ كسعهذافذيسرعللهذيت عذهيكلذال ـذتيلحاا.ذذ

ذ
غيتذافذذيلحااذرلكية ذيركيه ذذالذيرةلفذتيليل ؽذهالياذيل ذل ذيمكؿذ"تيلهلاذتيلع كيا"، .108

ذتيليل ؽ ذا ك ـ ذ  كؽذتإلاس فذ49 رأكيؿ ذ لذ ل يا ذتيلرللؿ ذرؤهمذكتح ه  ذيل ذليؾ، ذك ا   .
ذتخرتل،ذ ذتيهكييا/تإلدليليا ذتيةككؾ ذا ك ـ ذكرعر ت ذتيليل ؽ. ذاصذيليه ذيل  ذط    كتيمعكب،

تي لهتفذتخلتيكياذتيلعاياذذتالرل دياذتخكتك ياذي  كؽذتإلاس فذكتي تي ءذتخس سياذكتالرل دياذ يف
ال يمكف    كؽذتإلاس ف،ذلم  هاذر تي  .ذكراصذتالرل دياذتخكتك ياذي  كؽذتإلاس فذيل ذااهذ"ذ

أشير تبدأ اعتبارا مف التاريخ الذي تـ فيو اتخاذ  6لػ ... تناوؿ قضية ...إال في ميمة 
 تيلحااذتي الغ.".ذياهل ذرا ةلذالهذتيلهلا،ذيفذررا كؿذتيل كلا/50القرار النيائي

ذ
ذ .109 ذتيل هريف ذككسيلاذذ62كذ61 ف ذتالير  ت، ذ عيف ذتخرل ذيل  ذتيلحاا ذر ل ف ذتيليل ؽ لف

لس يه ذير هيهذتي كتيهذتي  اكاياذتي   لاذيلرط يؽ،ذ"تالرل دي ءذتيهكيياذتخرتل،ذسكت ذك اءذي لاذ
ت  ذةتي  ذاكذر ةا،ذتيرلذذرةعذدكتيهذرعرتؼذ ه ذتيهكؿذتخية  ذ لذتالر  هذتخ تي لذتيرتذ

ذيل لهتفذ ذتيلمرتكريف ذكتيل كلا ذتيلحاا ذللؿ ذتيلل للا ذتإلدليليا ذتيةككؾ ذلل تسا ذك ر ال ."...
تخلتيكيا،ذككليؾذتيل كلاذتخكتك يا،ذي هكذافذلهلاذسراذامهتذرمكؿذتيلعي تذتيع هيا.ذ  يتغـذ
                                                 

49
 ( ِٓ ا١ٌّثبق األفش٠مٟ ٌحمٛق اإلٔضبْ ٚاٌشؼٛة3) 4اٌّبدح   

50
 ِٓ االرفبل١خ األٚسٚث١خ ٌحمٛق اإلٔضبْ 26اٌّبدح   
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ذيلاعذ ذل اع ذس ب ذكيحه ذ ف ذ ه . ذتير ةا ذكد ئعه  ذ سب ذدةيا ذكؿ ذرا كؿ ذيا غل ذليؾ، لف
تيلهيلذلفذت عذهيكتهذ لذتيكدءذتيلا سب،ذ عل ذتيلحااذافذراظتذ لذتيهيكلذ تة ذلاه ذ

 يل ذركرلذتيعهتيا.

ذ
ذي  اذتيرتةءذت عذتيهيكلذالذ .110 ذتيلهيلذ  ير  تا  ذ  ي حجذتيرلذيكتها  ذتي الغ،  لذالت

كيـذذر هكذل اعا.ذيـذي هـذتيلهيلذ ي ذتيلحااذاهياذط ياذرل ءذااهذك فذيع الذلفذلم كؿذي ليا،
ي يفذل ذتيلمذحعلهذيعر هذافذتخلكتذدهذرر سفذ لذزيل   كم،ذكليؾذ عهذافذال ظ،ذاكذالسه،ذذ

ذليؾذ2000 لذهيكتهذااه،ذلالذ ،ذك اءذللاذهالئؿذل اعاذرل ءذافذتيكةعذك فذيرهاكت،ذ ل 
يهـذر يهذتي ككلاذذ  تتتتءذتيل كلا.ذ ر ذكيكذكت  ءذتيلحااذيل ذافذتيلهيلذ تذلفذ لههذ

مهتتذ عهذذ22ر اذ ي ذ عضذتيكدءذييسر ت،ذاكذااهذك فذدل  ذ ألفذاية  ذاستره،ذ له ذكااهذي 
 تتتهذررعهلذ هكهذ هـذتيلهلاذتيلع كيا.ذكيليه،ذرعر تذتيلحااذتخ تي ياذافذر هيـذتي الغذرأرتذ

 (ذلفذتيليل ؽ.6)ذ56 هكفذل تت،ذكييلذ  ير يلذلكت   ذيمتكطذتيل ه ذ

ذ
ذ .111 ذتي7)56راصذتيل ه ذاف ذيل  ذ ذط   ذ( ذتيهكؿ ذسٌكره  ذدة ي  ذ ذيرا كؿ ذاف ذيا غل ذال  الغ

يل  هوذتخلـذتيلر ه ذكليل ؽذلاظلاذتيك ه ذتإل تي ياذكتيليل ؽذتإل تي ل.ذ لذتي  ياذتيتتاااذ لـذ
ررـذرسكياذتي ةياذلفذطتؼذاياذلفذالهذتيهيئ ءذتيهكييا،ذكاريحاذيليؾ،ذ  هذتسرك  ذتيلهيلذ

 (.7)ذ56تيمتطذتيلاةكصذيليهذ لذتيل ه ذ

ذ
مايكؿ ماجورو ضد/جميورية  -308/05المجنة اإلفريقية أنو، في ىذا البالغ، أي البالغ رقـ رتلذ

لفذذذ56(ذلفذتيل ه ذ6(ذذك)5،ذيـذيسركؼذتيلهيلذتيمتطذتيلاةكصذيليهذ لذتيل تريفذ)زيمبابوي
 .غير مقبوؿتيليل ؽذتإل تي ل،ذك  ير يلذرعلفذتي الغذ

ذ
ثناء الدورة االستثنائية الخامسة لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف تـ اتخاذ ىذا القرار أ       

 والشعوب

ذ
ذ
ذ
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