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  االعالم     تحالف  في   أأووسع   تمثل   االتعذيیب  االتي   من   ااالستغاثة   شبكة   االتعذيیب  نشاطط   لمناهھھھضة   االعالميیة   االمنظمة تنسق
  االقانونن     إإططارر   خاررجج   وواالقتل   االتعسفي   ووااالحتجازز   االقاسيیة   االتعذيیب  وواالمعاملة   ضد   تناضل   حكوميیة لمنظماتت  غيیر

  ااإلن   لحقوقق   االخطيیرةة   ااالنتهھاكاتت   من   ووغيیرهھھھا   االقسريي   االووااالختفاء   للمنظمة   االمتناميیة   االعالميیة   االشبكة يیة  عالمسانن.
بلدااً  موززعة  على  كامل  مناططق  االعالم.    92منظمة  محليیة  ووووططنيیة  ووإإقليیميیة  من    311لمناهھھھضة  االتعذيیب  تتضمن  حاليیا ً 

االتعذيیب  هھھھي  ااالستجابة  الحتيیاجاتت  أأعضاء  شبكتهھا  في    لمناهھھھضةوومن  بيین  االجواانب  االمهھمة  لواليیة  االمنظمة  االعالميیة  
االمناصرةة  وواالدعوةة  ووبناء  االقدررااتت،  بما  في  ذذلك  االحاجة  إإلى  تطويیر  ااسترااتيیجيیاتت  فعالة  للتقاضي  على  االمستوىى    مجالل

  على     متوفرةة   تكونن   ال   عندما   إإنصافف  قانوني   على   للحصولل   االقاسيیة   االتعذيیب  وواالمعاملة   ضحايیا   لمساعدةة االدوولي
االدوولل  االتي  ال  يیزاالل  االتعذيیب  وواالمعاملة  االقاسيیة    االمستولى  االمحلّى  وولمساندتهھم  في  نضالهھم  ضد  ااإلفالتت  من  االعقابب  في

مستشريیانن  فيیهھا  وومسموحح  بمماررستهھما.  وولتحقيیق  هھھھذهه  ااألهھھھداافف،  قامت  االمنظمة  بإصداارر  سلسلة  من  االكتب  مكونة  من  
أأرربعة  أأجزااء،  يیمثل  كل  ووااحد  منهھا  ددليیال  حولل  مماررساتت  ووإإجرااءااتت  ااآلليیاتت  ااإلقليیميیة  وواالدووليیة  االمخولة  بالنظر  في  

لفردديیة  االمتعلقة  بانتهھاكك  االحظر  االمطلق  للتعذيیب  وواالمعاملة  االقاسيیة،  ووااالجتهھاددااتت  االقضائيیة  االخاصة  بهھا.  االشكاووىى  اا
  االدليیل  االُمحدثّث  االمتعلق  بحظر  االتعذيیب  وواالمعاملة  االقاسيیة  في  االنظامم  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  هھھھو  االثالث  في   ووهھھھذاا

  هھھھذهه  االسلسلة.
  

  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن:  حظر  االتعذيیب  وواالمعاملة  االقاسيیة  في  االنظامم
  ددليیل  للضحايیا  ووللمداافعيین  عنهھم
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  االدليیل  االثالث    -سلسلة  كتب  االمنظمة  االعالميیة  لمناهھھھضة  االتعذيیب    
  االطبعة  االثانيیة

  
  

  شكر  ووتقديیر
  

ً  في  االمرااحل  االمختلفة  من  عمليیة  تحديیث     االعميیق  لكل  من  قدمم  مساعدةة  ووددعما نودد  أأنن  نتقدمم  بشكرنا
  هھھھذاا  االدليیل:

  
     فكتورريیا   أأناهھھھيیت  سيیمونيیانن،   هھھھيیروويیغ،   في  سبيیستيیانن   ساعدوواا   االذيین   توندوو،   وومارريیانا سكريیفانكوفا،

إإجرااء  ااألبحاثث؛  لورراا  بوغيیو  ووكريیستوفر  كيیليیر  لمساعدتهھما  في  االتحريیر؛  سيینابو  بيینغا  للمساعدةة  في  
  لوررنس  الكروو  وومارريیانا  جيینت  لما  قدماهه  من  ددعم  عامم  وومساعدةة.-االبحث  ااألساسي؛  آآنن

  
     منظمة   من   أأووددرر   أأ.   جودديي   إإلى ً   أأيیضا   بالشكر   إإنتراايیتس’نتوجهھ   للحقوقق  ‘   االمصريیة وواالمباددررةة

  االلجنة  ااألفريیقيیة،     أأمامم   فيیهھا  ضمن  قضيیة  حقيیقيیة   للسماحح  بتضميین  االشكاووىى  االتي  تقدمواا االشخصيیة
  ووذذلك  في  ملحق  هھھھذاا  االدليیل.

  
  
  
  

  إإخالء  مسؤووليیة
  

  أأوو     ووهھھھي  ال  تعكس  آآررااء  أأيي  مؤسسة ً  لمؤلفي  االكتابب،   االكتابب  تتبع  حصريیا   في  هھھھذاا   االوااررددةة ااآلررااء
  منظمة.
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  تصديیر
  
  كانت  االظرووفف’   مهھما   االمهھيینة   أأوو   االالإإنسانيیة   أأوو   االقاسيیة   للتعذيیب  وواالمعاملة   ال  تبريیر إإنن  موقف  ‘.

االقانونن  حيیالل  هھھھذهه  االمسألة  هھھھو  من  أأووضح  ما  يیكونن،  فيیما  يیظل  االتنفيیذ  يیمثل  االتحديي  ااألكبر  في  االعالم  
  كلهھ.
  

االقائمة  على  صعيید  االتنفيیذ  عن    يیسعى  هھھھذهه  ااإلصداارر  من  ددليیل  االمماررسيین  إإلى  ااإلسهھامم  في  ررددمم  االفجوةة
  بحيیث  يیصبح     أأفريیقيیا   في   ااإلنسانن   حقوقق   عن   وواالمداافعيین   االمحاميین   ووددعم   ووتشجيیع   تمكيین ططريیق
  عنصراا ً    ااإلقليیميیة،   ددوونن   االعدلل   محاكم   ذذلك   في   بما   ااإلنسانن،   لحقوقق   ااألفريیقي   االنظامم   إإلى االلجوء

  إإلى  االقضاء  وومحارربة   االخاصة  باالحتكامم ً  من  ااسترااتيیجيیاتهھم     أأساسيیا   لقد  حظرتت  االماددةة   5االتعذيیب.
من  االميیثاقق  ااألفريیقي  االلجوء  إإلى  االتعذيیب  فيیما  سنت  معظم  االدوولل  ااألفريیقيیة  تشريیعاتت  تحظر  االتعذيیب  
  ووسوء  االمعاملة.  وومع  ذذلك  يیظل  االتعذيیب  ووغيیرهه  من  أأشكالل  سوء  االمعاملة  سائداا ً في  االبلداانن  ااألفريیقيیة.

  
ك  فقد  تم  إإحراازز  تقدمم  منذ  إإصداارر  االطبعة  ااألوولى  ال  يیزاالل  االتعذيیب  يیُمارَرسس  على  نطاقق  ووااسع،  وومع  ذذل

من  االدليیل  على  صعيید  ووضع  حد  لإلفالتت  من  االعقابب  االذيي  يیصاحب  االتعذيیب  في  معظم  ااألحواالل.  لقد  
  االحالة  من     في  عمليیة  االقضاء  على  هھھھذهه   شأنهھا   لهھا   أأددااةة باتت  االنظامم  ااألفريیقي،  على  حدااثتهھ  االنسبيیة،

  االتد   االتطورر   يیتيیح   إإذذ   االعقابب؛   من   ووتداابيیر  ااإلفالتت   االقانونيیة   وواالسابقة   ااألحكامم   تشهھدهه   االذيي رريیجي
  ااألفريیقي  ألغرااضض  ااالحتكامم  على     إإلى  االنظامم   للمحاميین  وومنظماتت  حقوقق  ااإلنسانن  االلجوء االحمايیة

  االمستوىى  ااالسترااتيیجي  سعيیا ً إإلى  معالجة  االمشكالتت  االنظاميیة  وواالمؤسساتيیة  في  أأووططانهھم.
  

لتالي  فإنن  تقديیم  أأددلة  تُثبت  صحة  االمزااعم  بمماررستهھ  يیمثل  يیُماررسس  االتعذيیب  بعيیداا ً عن  أأعيین  االناسس،  ووبا
تحديیاتت  خطيیرةة  وومتعدددةة.  وونظراا ً لمماررستهھ  على  يید  موظظفيین  حكوميیيین  في  معزلل  عن  ااألعيین  أأوو  في  
  متسلح     قويي  وومضلل   تكتل   مع   لوجهھ ً   ووجهھا   نفسهھ   إإلى  االقضاء   االمحتكم   يیجد   منظمة،   سيیاسة إإططارر

يیب.  كما  إإنن  ااستقطابب  االرأأيي  االعامم  ووكسب  تعاططفهھ  قد  ال  برووحح  االجماعة،  إإذذاا  ما  سعى  إإلى  منع  االتعذ
  االسعي  إلنصافف     أأضف  إإلى  ذذلك  أأنن   خطيیرةة.   بجراائم ً   متهھما   االضحيیة   كانن   ما   إإذذاا ً   هھھھيینا   أأمرااً يیكونن
  وواالمداافعيین  عن  حقوقق     وواالشهھودد ً  في  تعرضض  االضحايیا   يیكونن  في  االغالب  سببا   ووتعويیضهھم االضحايیا

صبح  االسعي  إإلى  ااالنتصافف  عبر  االوسائل  ااإلقليیميیة  ااإلنسانن  للتهھديید.  ووفي  ظظل  كل  هھھھذهه  االتحديیاتت،  يی
  هھھھو  ااألمل  االوحيید  على  ااألغلب  لجبر  ااألضراارر  االناجمة  عن  االتعذيیب.

  
     عامم   االدليیل   هھھھذاا   من   ااألوولل   ااإلصداارر   فراانس  2006نُشر   من   كل   ااألساسيیة   بصيیغتهھ   ووضعهھ   ووقد ،

  يیتعلق  بالنظامم  ااألفريی   خبيیراانن  وومرجعيیتانن  فيیما قي  لحقوقق  ااإلنسانن.  فيیلجواانن  ووشيیديي  أأدديینكلو،  ووهھھھما
أأما  ااإلصداارر  االحالي  من  هھھھذاا  االدليیل  فهھو  عباررةة  عن  ططبعة  محدَّثة  مع  االحفاظظ  على  معظم  االنصوصص  

  ووجو   مكغريیغورر   لوررنا   إإعداادد   من   هھھھي،   كما   على  -ااألصليیة   االثانيیة   االطبعة   ووتشتمل   برووددوومم. آآنن
نسانن  وواالشعوبب  إإررشاددااتت  مفصلة  لتسلسل  إإجرااءااتت  االتقدمم  بشكوىى  لدىى  االلجنة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإل

  ااألفريیقيیة     االمحكمة   بهھ   االذيي  تضطلع   للدوورر   إإلى  جانب  شرحح   ااإلقليیميیة،   االهھيیئاتت  ددوونن   من ووغيیرهھھھا
  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب.
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  االهھيیئاتت     هھھھذهه   عن   االصاددررةة   االقضائيیة   ااألحكامم   لتطورر ً   أأيیضا   االدليیل   من   االحاليیة ووتعِرضض  االطبعة
  االقضائي   االمناهھھھج  االرااسخة  وواالناشئة  في  ااالجتهھادد   يیتعلق  بطبيیعة  ووفحوىى  اااللتزااماتت    موضحةً فيیما

من  االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب،  مع  االتطرقق  أأيیضا ً إإلى    5االتي  اانطوتت  عليیهھا  االماددةة  
  محتوىى  االوااجباتت  ااإلجراائيیة  وونطاقق  جبر  أأضراارر  ضحايیا  االتعذيیب.

  
  االنظامم  ااألفر يیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  يیظهھر  االكم  االمتزاايید  من  ااألحكامم  االقضائيیة  االكيیفيیة  االتي  يیتطورر  بهھا

ليیصبح  أأددااةة  فعالة  في  محارربة  االتعذيیب  ووسوء  االمعاملة،  بيید  أأنهھ  ال  يیمكن  إإغفالل  االتحديیاتت  االكبيیرةة  االتي  
  تسهھم     أأنن   االدليیل   من   االمحدثة   االطبعة   لهھذهه   وويینبغي   ااألفريیقيیتيین.   وواالمحكمة   االلجنة   من   كل توااجهھهھا

تعزيیز  جواانب  االقوةة  وواالتغلب  على    أأيیضا ً في  بناء  قدررااتت  االمماررسيین  وومنظماتت  االمجتمع  االمدني  على
  االصعوباتت  في  االنظامم  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن.

  
  للمحاميین  وواالمداافعيین  عن  حقوقق  ااإلنسانن  ووأأعضاء     االعمليیة   االمساعدةة   االحاليیة   االطبعة نأمل  أأنن  تقدمم
  االقاررةة     أأرركانن   شتى   في   االتعذيیب   لمناهھھھضة   االعالميیة   للمنظمة   االتابعة   االتعذيیب   ضحايیا   نجدةة شبكة

ة.  إإننا  من  خاللل  هھھھذاا  االعمل  نحثهھم  على  ااإلسهھامم  في  ررددمم  فجوةة  االتنفيیذ  ووبالتالي  تقريیبنا  أأكثر  ااألفريیقيی
  ‘.ال  تبريیر  للتعذيیب  مهھما  كانت  االظرووفف’من  االوعد  االقانوني  بأنن  

  
  جيیراالد  ستابيیرووكك
  ااألميین  االعامم

  2014يیونيیو/  حزيیراانن  
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 مقدمة
  

  ااألفريیقي  ااإل   ااإلصداارر  هھھھي  االتعريیف  بالنظامم   من  هھھھذاا قليیمي  لحقوقق  ااإلنسانن  من  خاللل  لمحة  االغايیة
  معايیيیرهھھھا     ووتطورر   ااإلقليیميیة   ووددوونن   ااإلقليیميیة   ااإلنسانن   حقوقق   هھھھيیئاتت   عمل   إإططارر   عن موجزةة
  االجهھاتت     إإليیهھ ً  إإلى  توفيیر  كتيیب  إإررشادديي  عملي  تعودد   االدليیل  أأيیضا   يیسعى  هھھھذاا   االقضائيیة. ووااجتهھاددااتهھا

  يیضعهھ   لما   االحكوميیة   غيیر   وواالمنظماتت   االمدني   االمجتمع   في   مفصل    االفاعلة   شرحح   من   أأيیديیهھا بيین
  االنظامم     يیتضمنهھا   االتي   ااإلنسانن   حقوقق   أأددووااتت   مختلف   باستعمالل   االخاصة   وواالمتطلباتت لإلجرااءااتت
  االنظامم  ووإإمكانيیاتهھ  وواالتحديیاتت   ااألفريیقي.  ووبصوررةة  عامة،  سيیتولى  هھھھذاا  ااإلصداارر  شرحح  منجزااتت  هھھھذاا

  االتي  تقف  أأمامهھ  على  صعيید  االتصديي  لمشكلة  االتعذيیب  االمستفحلة.
  

ء  أأ  من  االدليیل،  نتناوولل  بالشرحح  وواالتوضيیح  ااإلططارر  االمؤسساتي  لالتحادد  ااألفريیقي  ووهھھھو  ااإلططارر  في  االجز
  بالمالمح     بالتعريیف   سنقومم   ثم   وومن   ااإلنسانن.   لحقوقق   ااألفريیقي   االنظامم   ضمنهھ   يیعمل   االذيي االعامم
  ااألفريیقي  في  مجالل  حقوقق  ااإلنسانن  إإلى  جانب  االتعريیف  بالميیثاقق     معاهھھھدااتت  ااالتحادد ااألساسيیة  ألهھھھم

وواالهھيیئة  االمنفذةة  لهھذاا  االميیثاقق  ‘)  االميیثاقق’أأوو  ‘  االميیثاقق  ااألفريیقي(’ريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  ااألف
  االلجنة’أأوو  ‘  االلجنة  ااألفريیقيیة(’أأال  ووهھھھي  االلجنة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب   ووقد  عمدنا،  ‘).

نن  وووواليیة  تعزيیزهھھھا  عند  االحديیث  عن  االلجنة  ااألفريیقيیة،  إإلى  بيیانن  االفرقق  بيین  وواليیة  حمايیة  حقوقق  ااإلنسا
  وواالشعوبب     ااإلنسانن   لحقوقق   ااألفريیقيیة   بالمحكمة   االتعريیف   االدليیل   يیتولى   ذذلك   بعد   لهھا. االممنوحتيین

  لحقوقق  ااإلنسانن(’   ااألفريیقيیة   االمحكمة ‘     ااألفريیقيیة’’أأوو   االمحكمة   في  حمايیة  ‘)   االلجنة   لواليیة االمكملة
دد  ااألفريیقي  ااألخرىى  ذذااتت  حقوقق  ااإلنسانن،  وومن  ثم  يیشرعع،  ووبإيیجازز،  في  االتعريیف  بمعاهھھھدااتت  ااالتحا

  لمختلف     االممنوحة   االواليیة   بالتفصيیل   االثاني   ااإلصداارر   هھھھذاا   يیعايین   بدووررهه،   االتعذيیب.   بمسألة االصلة
االهھيیئاتت  ااألفريیقيیة  ددوونن  ااإلقليیميیة  ووتكويینهھا  ووااجتهھاددهھھھا  االقضائي،  ووهھھھي  محكمة  االعدلل  االتابعة  للجماعة  

)     أأفريیقيیا   غربب   لدوولل   االتابECOWASااالقتصادديیة   االعدلل   وومحكمة   أأفريیقيیا  )   شرقق   لجماعة عة
)EAC)     ااألفريیقي   للجنوبب   ااإلنمائيیة   االجماعة   وومحكمة (SADC  االتي     االمهھمة   االجواانب   وومن .(

  يیغطيیهھا  هھھھذاا  االقسم  االشرحح  االمفصل  إلجرااءااتت  تقديیم  االشكاووىى  لدىى  كل  هھھھيیئة  حقوقيیة  من  هھھھذهه  االهھيیئاتت.
  

  االمعايی   االميیثاقق  ااألفريیقي  أأهھھھم   ااستُخلصت  من   االدليیل،   هھھھذاا   بب  من   ووفي  االجزء   ااألساسيیة االملزمة  يیر
قضايیا  محدددةة.  وومن  خاللل  بطبيیعتهھا  ووددررست  على  ضوء  تفسيیر  االلجنة  لهھذهه  االمعايیيیر  عندما  بتت  في  

  للتعذيیب  ووسوء     ااألساسيیة   االعناصر   ددررااسة   االجزء   يیتولى  هھھھذاا   للجنة،   ااالجتهھاددااتت  االقضائيیة ددررااسة
جزيین،  وواالتزااماتت  االدوولل  االمعاملة  من  قبيیل  االحد  ااألقصى  االمطلوبب  لتميیيیز  االتعذيیب،  وومعاملة  االمحت

االمتعلقة  بالتحقيیق  ووإإنزاالل  االعقوبة  ووتجنب  االمماررساتت  االخاصة  بالحصانة،  وومسألة  االعفو.  وويیشيیر  هھھھذاا  
ً  إإلى  االمعايیيیر  ااألساسيیة  االمتعلقة  بحقوقق  االطفل  ووحقوقق  االمرأأةة.  إإضافة  إإلى  ذذلك،  يیؤكد   االجزء  أأيیضا

  االحقوقيیة.هھھھذاا  االجزء  على  سبل  ااالنتصافف  االمتاحة  من  خاللل  هھھھذهه  االهھيیئاتت  
  

  االدعاووىى     رراافعي   تزوويید   بهھدفف   ووذذلك   بالشكاووىى،   بالتقدمم   االمتعلقة   ااإلجرااءااتت   جج   االجزء وويیشرحح
بالمعرفة  االعمليیة  بعمليیة  االتقدمم  بشكوىى  إإلى  مختلف  االهھيیئاتت  ااإلقليیميیة  ووددوونن  ااإلقليیميیة،  حيیث  نوقشت  

  االشكاووىى  االفردديیة  أأمامم  االلجنة  ااألفريیقيیة  خطوةة  بخطوةة،  ووم ن  ثم  قوررنت  مع  االمرااحل  االتي  تمر  بهھا
  ذذلك  يیوضح  هھھھذاا     بعد   لحقوقق  ااإلنسانن.   ااألفريیقيیة   االمحكمة   أأمامم   لهھا   االتي  يیُحتمل  أأنن  تخضع االعمليیة
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  ااإلقليیميیة.     االهھيیئاتت  شبهھ   من   هھھھيیئة   كل   لدىى   بشكاووىى   االتقدمم   بإجرااءااتت   االخاصة   ااإلجرااءااتت االجزء
  حقوقق  اا   حمايیة   في  إإططارر  وواليیة   إإلى  االبعثاتت  االميیداانيیة ً   أأيیضا   االجزء   إإبراازز  إلنسانن  وويیتطرقق  هھھھذاا مع

  االحاالتت  االتي  تم  فيیهھا  االتحقيیق  في  أأعمالل  االتعذيیب  أأوو  إإعداادد  االتقارريیر  بشأنهھا.
  

أأما  االقسم  (دد)  فيیناقش  وواليیة  تعزيیز  حقوقق  ااإلنسانن  بقدرر  ما  تتصل  هھھھذهه  االواليیة  بمسائل  االتعذيیب  ووسوء  
لنيیة  للجنة،  االمعاملة.  وومن  أأهھھھم  عناصر  هھھھذهه  االمناقشة  ددوورر  االمنظماتت  غيیر  االحكوميیة،  وواالجلساتت  االع

  االلجنة     ووتبني   ااإلنسانن،   حقوقق   تعزيیز   إإططارر   في   االلجنة   أأعضاء   بهھا   يیقومم   االتي   االزيیاررااتت ووأأهھھھميیة
للقرااررااتت  (غيیر  االملزمة)،  ووتقارريیر  االدوولل  ووجهھودد  االمقررر  االخاصص  االمعني  بمسألة  االسجونن  ووظظرووفف  

إإنكارر  حقوقق    االنابع  من  سيیاقق-ااالحتجازز  في  أأفريیقيیا.  إإنن  االتوكيید  على  عمليیة  تعزيیز  حقوقق  ااإلنسانن  
  إإلى  جانب  االفقر  ووااألميیة   من    -ااإلنسانن  ووتجاهھھھلهھا   ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  عن  غيیرهه يیميیز  االنظامم

  االنظم  ااإلقليیميیة.
  

  االتعذيیب  في     معني  بمسألة   من  هھھھو   في  كِل   عموماً،   ااإلصداارر،   بهھذاا   االذيي  نستهھدفهھ   االجمهھورر يیتمثل
االحكوميیة  االعاملة  في  أأفريیقيیا.  لقد    أأفريیقيیا،  ووبوجهھ  خاصص  منظماتت  االمجتمع  االمدني  وواالمنظماتت  غيیر

فضاًء  يیمكن  للمنظماتت  غيیر    -كما  ذذكرنا  في  تصديیر  هھھھذاا  االمجلد-أأووجد  عهھد  االديیمقرااططيیة  في  أأفريیقيیا  
  االنظامم     فهھم   يیتم   ووعندما   بقدرر  أأكبر  من  االحريیة  ووإإحدااثث  قدرر  أأكبر  من  االتأثيیر.   االعمل  فيیهھ االحكوميیة

ح،  فإنهھ  بمقدووررهه  أأنن  يیصبح  أأددااةة  شديیدةة  االفعاليیة  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  ووااستخداامهھ  بالشكل  االصحيی
  ووبناء     في  االوقت  االحاضر.   االبلداانن  ااألفريیقيیة   في  االعديید   االتنفيیذ   االتي  تعتريي  عمليیة   االفجوةة في  ررددمم
عليیهھ،  فإنن  ددوورر  منظماتت  االمجتمع  االمدني  وومسؤووليیتهھا  في  االتصديي  للتعذيیب  هھھھما  ااآلنن  أأكبر  من  أأيي  

  ووقت  مضى.
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  فهھرسس  االمحتويیاتت
  

  مقدمة
  زء  أأ:  خلفيیة  االنظامم  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانناالج
  

  االتطورر  االمؤسساتي:  من  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  إإلى  ااالتحادد  ااألفريیقي  -أأووال ً 
  

  االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  -ثانيیا ً 
  

 االلجنة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  -ثالثا ً 
  
  .  االعضويیة  ووططريیقة  االعمل1
  وقق  ااإلنسانن.  وواليیة  حمايیة  حق2
  .  وواليیة  ددعم  حقوقق  ااإلنسانن  ووااإلجرااءااتت  االخاّصة  (االمقّررروونن)3
  

  االمحكمة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  -رراابعا ً 
  

  االمعاهھھھدااتت  ااألفريیقيیة  ااألخرىى  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالهھيیئاتت  االمنشأةة  بموجبهھا  -خامسا ً 
  

  محاكم  االعدلل  ددوونن  ااإلقليیميیة  -ساددسا ً 
  
 عة  ااالقتصادديیة  لدوولل  غربب  أأفريیقيیامحكمة  االعدلل  االتابعة  للجما .1

  االقضائي  ووااالختصاصص  وواالتكويین  االواليیة
  للمحكمة  االشكاووىى  تقديیم                  
 محكمة  االعدلل  االتابعة  لجماعة  شرقق  أأفريیقيیا .2

  االقضائي  ووااالختصاصص  وواالتكويین  االواليیة                  
  للمحكمة  االشكاووىى  تقديیم                    

  محكمة  االجماعة  ااإلنمائيیة  للجنوبب  ااألفريیقي .3
  االقضائي  ووااالختصاصص  وواالتكويین  االواليیة                  

  للمحكمة  االشكاووىى  تقديیم                    
  

  االجزء  بب:  االمعايیيیر  ااألساسيیة  االمتعلقة  بالتعذيیب  في  االمنظومة  ااألفريیقيیة  ااإلقليیميیة  لحقوقق  ااإلنسانن
  

  االمعايیيیر  ااألساسيیة  في  االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  -سابعا ً 
  
  مم  االميیثاقق.  نظرةة  عامة  على  أأحكا1
 .  ااالجتهھادد  االقضائي  للجنة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب2
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 أأ.  حظر  االتعذيیب:  توضيیح  للمباددئئ  االعامة  وواالمفهھومم
  بب.  االحبس  ااالنفراادديي

  جج.  اانتهھاكك  االكراامة  ااإلنسانيیة
  دد.  ظظرووفف  ااالحتجازز

 ااالحتجازز  على  أأساسس  االصحة  االعقليیةهھھھـ.  
 وو.  عقوبة  ااإلعداامم

  زز.  االعقوبة  االجسديیة
 الل  االعقوبة  ااألخرىىحح.  أأشك

  طط.    االضماناتت
 يي.  ااإلعاددةة  االقسريیة  لالجئيین

  كك.  ااالختفاء  االقسريي
  لل.  االتسليیم  ااالستثنائي  لألشخاصص

 مم.  االوااجباتت  ااإلجراائيیة
  

 االمعايیيیر  ااألساسيیة  في  االمعاهھھھدااتت  ااألفريیقيیة  ااألخرىى  لحقوقق  ااإلنسانن  -ثامنا ً 
  
  .  حظر  االتعذيیب  في  االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  االطفل  ووررفاهھھھهھ1
  وواالشعوبب  االمتعلق  2   ااإلنسانن   لحقوقق   ااألفريیقي   بالميیثاقق   االملحق   االبرووتوكولل   االتعذيیب  في   حظر .

  بحقوقق  االمرأأةة  في  أأفريیقيیا
  

     االتعذيیب:   من   االحمايیة   جج:   وواالمحكمة  االجزء   ااألفريیقيیة   االلجنة   إإلى   االشكاووىى   تقديیم إإجرااءااتت
  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن

 
  االشكاووىى  االفردديیة  -تاسعا ً 

  
 عامة  لمحة.  1
 ااختيیارر  االمحكمة  االمناسبة  .2
  االمثولل  أأمامم  االمحكمة.  حق  3
  .  مقبوليیة  االدعوىى4
 

  يیجب  أأنن  تحتوىى  على  أأسماء  مقدمي  االشكوىى  وومعلوماتت  ااالتصالل  بهھمأأ.  
 بب.  أأنن  تكونن  ااالنتهھاكاتت  محل  االشكوىى  قد  ووقعت  بعد  االمصاددقة  على  االميیثاقق

 ي  وواالميیثاقق  ااألفريیقيجج.  يیجب  أأنن  تتواافق  االشكاووىى  مع  االقانونن  االتأسيیسي  لالتحادد  ااألفريیق
ً  يیجب  أأنن  ال  يیكونن  خطابب  االشكوىى  دد.    مسيیئا
  .  يیجب  أأنن  ال  تستند  االشكوىى  إإلى  االتقارريیر  ااإلعالميیة  ووحسبهه
  يیجب  ااستنفادد  كل  ووسائل  ااالنتصافف  االمحليیة  أأووالً    وو.

  ااحتراامهھا  يیجبزز.  شرووطط  االقبولل  ااألخرىى  االتي  
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  .  ااإلجرااءااتت  االتحفظيیة5
  .  االتسويیة  االودديیة6
  (االمتطلباتت  االخاصة  باألددلة  ووعبء  ااإلثباتت).  إإثباتت  االوقائع  7
  .  ددررااسة  ااألسس  االموضوعيیة8
 .  تبريیرااتت  االحكومة  9

 .االقيیودد  االمقبولة10
 .  ططرقق  االتفسيیر11
  ااالنتصافف  وواالتعويیض.  12
  .  تنفيیذ  االقرااررااتت13
  
  االشكاووىى  بيین  االدوولل  -عاشراا ً   
  

 االزيیاررااتت  االميیداانيیة  ووبعثاتت  تقصي  االحقائق  -حادديي  عشر  
  
  ونيیة  للبعثاتت  ووإإررسالهھا.  ااألسس  االقان1
  .  بعثاتت  مختاررةة  2
  

  االجزء  دد:  مسألة  االتعذيیب  في  وواليیة  االلجنة  ااألفريیقيیة  في  مجالل  تعزيیز  حقوقق  ااإلنسانن
  

 االمنّظماتت  غيیر  االحكوميیة  االحائزةة  على  صفة  مرااقب  -ثاني  عشر  
  

  االحضورر  وواالمشارركة  في  منتدىى  االمنّظماتت  غيیر  االحكوميیة  وواالدووررااتت  االمفتوحة  -ثالث  عشر  
  
  االندووااتت  -ع  عشر  ررااب
  

 االقرااررااتت  -خامس  عشر  
  
  االقرااررااتت  االموااضيیعيیة  1
  قانونيیة    أأ. ااألسس  وواالمباددئئ  االتوجيیهھيیة  االخاصة  بالحق  في  االحصولل  على  محاكمة  عاددلة  وومساعدةة

 في  أأفريیقيیا
  أأوو   بب.   االتعذيیب  وواالمعاملة   وومنع   بحظر   ووااإلجرااءااتت  االخاصة   االتوجيیهھيیة   بالمباددئئ   االمتعلق االقراارر

 وواالالإإنسانيیة  وواالمهھيینة  (مباددئئ  ررووبن  آآيیلند)  االعقوبة  االقاسيیة
  .  االقرااررااتت  االخاصة  بدوولل  محدددةة2
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    ززيیاررااتت  االدعم  -ساددسس  عشر  
  

  تقارريیر  االدوولل  -سابع  عشر  
  

  االمقررروونن  االخاصونن  -ثامن  عشر  
  
  .  االمقررر  االخاصص  االمعني  بالسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز  في  أأفريیقيیا1
    .  االمقررروونن  االخاصونن  ااآلخروونن  2
  

  ة  االقضايیااالمرااجع  ووقائم
  

 االمرفقاتت
 

  االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  1االمرفق  
  نموذذجج  شكوىى:  ررسالة  االتعريیف  ووبيیانن  االمقبوليیة  (اانجليیزيي)  2االمرفق  
  لحقوقق    3االمرفق     ااألفريیقيیة   االمحكمة   بإنشاء   وواالمتعلق   ااألفريیقي   بالميیثاقق   االمحلق االبرووتوكولل

  ااإلنسانن  وواالشعوبب
  (اانجليیزيي)  مباددئئ  ررووبن  آآيیلند  4االمرفق  
 وواليیة  االمقررر  االخاصص  االمعني  بالسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز  في  أأفريیقيیا  (اانجليیزيي)  5االمرفق  
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  االجزء  أأ:  خلفيیة  االنظامم  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن
  االتطورر  االمؤسساتي:  من  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  إإلى  ااالتحادد  ااألفريیقي  -أأووال ً 
  

شأنهھا  في  ذذلك  شأنن  االنظم  ااإلقليیميیة  ااألخرىى  لحقوقق    تبنت  االمؤسساتت  ااألفريیقيیة  االمشتركة  بيین  االدوولل،
ااإلنسانن،  آآليیاتت  إإقليیميیة  مالئمة  لحظر  االتعذيیب  في  أأفريیقيیا.  ووتطورر  سلوكك  هھھھذهه  االمؤسساتت  تجاهه  حقوقق  
  االسيیاسيیة  ااإلقليیميیة  االتي  تغيیرتت  منذ     ووتجاهه  حظر  االتعذيیب  خاصة  على  ضوء  االقيیم ااإلنسانن  عموما

  االس   في   ااألفريیقيیة   االدوولل   أأغلب   (ااستقاللل   ااألفريیقيیة   االوحدةة   منظمة   ووتعد -1963تيینيیاتت.
2001/2002     (منذ   ااألفريیقي   ووااالتحادد   ااإلقليیميیة  2001/2002)   االمؤسساتت   هھھھذهه   أأهھھھم   من (

  االمشتركة؛  وومن  االضروورريي  إإذذنن  االقيیامم  بتقديیم  موجز  لهھاتيین  االمؤسستيین.
  

ىى  االمعاهھھھدةة  بمقتضى  ميیثاقق  يیرتقى  إإلى  مستو  1963تأسست  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  في  مايیو/أأيیّارر  
(ووهھھھو  ميیثاقق  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة).  ووقد  كلف    1صاددقت  عليیهھ  االدوولل  ااألفريیقيیة  االتي  ااستقلت  حديیثا

االدوولل  ااألفريیقيیة  بتنسيیق  ووتكثيیف  االتعاوونن  فيیما  بيینهھا  ووجهھوددهھھھا  من    -من  بيین  أأهھھھداافهھ  ااألخرىى-االميیثاقق  
  لشعوبب  أأفريیقيیا   أأفضل   حيیاةة   تحقيیق   ااحتراامم  2أأجل   مع   االدوولي   االتعاوونن   االمتحدةة    ووددعم   ااألمم ميیثاقق

.  ووفي  االمقابل،  ططلب  االميیثاقق  من  االدوولل  ااألعضاء  ااالمتثالل  إإلى  3ووااإلعالنن  االعالمي  لحقوقق  ااإلنسانن
  في     االتدخل   ووعدمم   االسيیاددةة   في   االدوولل   بيین   االمساووااةة   مبدأأ   ذذلك   في   بما   ااألساسيیة   االمباددئئ   من عددد

  .4االشؤوونن  االدااخليیة  للدوولل
 

  ررؤؤ   مؤتمر   أأسماهه   جهھاززااً   االميیثاقق   ووااستحدثث   بصفتهھ   وواالحكوماتت   االدوولل   ااألعلى  ’ساء االجهھازز
  5‘للمنظمة   وويیتكونن   االسنة   في   ووااحدةة   مرةة   االمؤتمر   وويینعقد   ااسمهھ–.   يیشيیر   االدوولل    –كما   ررؤؤساء من

.  ووتتضمن  االمؤسساتت  6ااألعضاء  وواالحكوماتت.  ووكانت  قرااررااتت  االمؤتمر  تُتخذ  بأغلبيیة  ثلثي  ااألعضاء
لتي  أأُنشأتت  في  االعاصمة  ااإلثيیوبيیة  أأدديیس  أأبابا  ااألساسيیة  ااألخرىى:  مجلس  االوززررااء  ووااألمانة  االعامة  اا

تحت  ااإلشراافف  ااإلدداارريي  لألميین  االعامم.  وويیتشكل  مجلس  االوززررااء  من  ووززررااء  االخاررجيیة  وويیجتمع  مرتيین  
  علميیاتت     على   ااإلشراافف   مسؤووليیة   االعامة   باألمانة   ووأأُنيیط   االمجلس.   عمل   برنامج   وويیعد   االسنة في

                                                 
سبتمبر/ أيلولل،  13، ودخلل حيز النفاذ في 1963مايو/ أيار  25تم تبنيه في أديس أبابا بإثيوبيا في  ميثاق منظمة الوحدة األفريقية، 1 

، صفحة I.L.M. (2، طُبعت مرة ثانية في المواد القانونية الدولية (39، صفحة 479) .U.N.T.Sمجموعة معاهدات األمم المتحدة (
 ) [سيشار إليه من هنا فصاعدًا بميثاق منظمة الوحدة األفريقية].1963( 766

 ) (ب)1( 2نفس المصدر، المادة  2 
أ 217إلعالن عنه بموجب قرار الجمعية العامة رقم ) (هـ)، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، تم تبنيه وا1( 2نفس المصدر ، المادة  3
)III 1948ديسمبر/ كانون األولل  10) الصادر. 
 )2)ـ(1( 3أعاله، المادة  1ميثاق منظمة الوحدة األفريقية، الهامش رقم  4 
 .8)، و 1( 7نفس المصدر، المادتان  5
  ).2(  10،  االماددةة  نفس المصدر  6 
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تتولى  ددعم  عمليیاتت  كل  من  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  ووكانت  ااألمانة  االعامة    7منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة
  .8وواالمؤسساتت  ااإلقليیميیة  لحقوقق  ااإلنسانن  في  أأفريیقيیا

كانن  يیُنظر  إإلى  ططريیقة  معاملة  االحكوماتت  لموااططنيیهھا،  ططيیلة  معظم  فترةة  حيیاةة  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة،  
  االمؤسساتت   أأوو   ااألخرىى   االحكوماتت  ااألفريیقيیة   فيیهھ   تؤثر   ال   محلى   شأنن   أأساسس  أأنهھا   بشكل    على إإال

في  االشؤوونن  االدااخليیة  للدوولل  ‘  للتدخل’محدوودد.  وومّكن  االمنع  االدقيیق  من  قبل  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  
ااألعضاء  وواالحكوماتت  كثيیراا  من  االحكوماتت  ااألفريیقيیة  من  مالحقة  ووتصفيیة  من  ترااهھھھم  معاررضيین  لهھا  

  اال   من   ااحتجاجج   ددوونن   وواالتعسفيیة   االمستعجلة   ااألخرىى   االتعذيیب  وواالوسائل   إإلى   ااألفريیقيیة  باللجوء دوولل
  سنوااتت     خاللل   أأووجهھا   االمتوااططئة   االسلبيیة   ووبلغت  هھھھذهه   صعودد    1970ااألخرىى. حيیث  شهھدتت  االقاررةة

االعديید  من  ااألنظمة  االشرسة.  فلم  تستطع  إإذذنن  االحكوماتت  ااألفريیقيیة  إإدداانة  االتصفيیة  االمنظمة  لمعاررضي  
تورريي  في    أأنظمة  عيیديي  أأميین  في  أأووغنداا  ووجونن  بداالل  بوكاسا  في  جمهھورريیة  أأفريیقيیا  االوسطى  ووسيیكو

  االعنصريي  في     االفصل   لنظامم   االقوليیة   ووااكتفت  باإلدداانة   ااالستواائيیة   في  غيینيیا   ووماسيیاسس  نغوما غيینيیا
  جنوبب  أأفريیقيیا.

  
ووددفع  ااالستيیاء  االمبررر  ددااخل  أأفريیقيیا  ووخاررجهھا  حيیالل  هھھھذهه  ااالززددووااجيیة  في  االمعايیيیر  إإلى  االمصاددقة  على  

  وواالشعوبب   ااإلنسانن   لحقوقق   ااألفريیقي   االميیثا9االميیثاقق   ووبدخولل .     سنة   االنفاذذ   حيیز   ااألفريیقي   1986قق
  وواالشعوبب     ااإلنسانن   لحقوقق   ااألفريیقيیة   االلجنة   ااألفريیقيیة(’ووإإنشاء   االلجنة ‘     االلجنة’أأوو (‘     1987سنة

  .10أأووجدتت  آآليیة  قويیة  لرصد  سلوكك  االحكوماتت  ااألفريیقيیة  في  االتعامل  مع  شعوبهھا
 

                                                 
  .7  ،  االماددةةنفس المصدر  7 
. وانبثق عن هذه القواعد 1993منظمة الوحدة األفريقية قواعد تتعلق بترتيبات استشارية فقط مع منظمات المجتمع المدني سنة تبنت  8 

شكالن لهذه الترتيبات: صفة المراقب واتفاقية التعاون المختصة. ويمكن فقط للمنظمات غير الحكومية األفريقية أن تطلب صفة مراقب 
يقية على عكس اتفاقية التعاون المختصة التي يمكن أن تبرم مع المنظمات غير الحكومية غير األفريقية. وعلى لدى منظمة الوحدة األفر

المنظمات غير الحكومية التي ترغب في الحصولل على هذه الصفة أن تتأكد من تتطابق أهدافها ونشاطاتها مع المبادئ األساسية وأهداف 
يثاق، وأن تكون منظمة أفريقية مسجلة وأن يكون مقرها الرئيسي في أفريقيا وأن تتكون أغلبية منظمة الوحدة األفريقية المتضمنة بالم

 أعضائها من المواطنين األفارقة. ويجب أن تُثبت بأن لديها قاعدة مالية صلبة وأن أغلبية مصادر تمويلها أفريقية. وقد عدلت مقاييس منح
 .AHG/192, Revدورة العادية التاسعة والعشرين لمجلس رؤساء الدولل والحكومات، صفة مراقب لدى منظمة الوحدة األفريقية خاللل ال

1 (XXIX) يجب على كلل منظمة غير حكومية ترغب في الحصولل على صفة مراقب أن تتقدم بطلب 1993(أ)ـ(ج)، (1، المادة .(
جلس الوزراء يتضمن ميثاقها وقوانينها والقائمة أشهر على األقلل من موعد انعقاد االجتماع التالي لم 6خطي إلى السكرتير العام قبلل 

الحالية لألعضاء ومصادر تمويلها وآخر تقرير مالي لها وعريضة تحتوي على نشاطها السابق والحالي. ولمزيد من المعلومات، راجع 
فريقي، يعد المجلس االقتصادي التأسيسي لالتحاد األ نالقسمين الحادي عشر والثاني عشر من الجزء (د) من هذا الدليلل. وبموجب القانو

واالجتماعي والثقافي الهيكلل الذي ينظم عالقات المجتمع المدني مع االتحاد. وقد أنشأ االتحاد األفريقي مجلسه االقتصادي واالجتماعي 
 . وينظر المجلس في مراجعة قواعد التشاور بين االتحاد األفريقي والمجتمع المدني.2004والثقافي سنة 

أكتوبر/ تشرين  21، ودخلل حيز النفاذ في 1981يونيو/حزيران  27األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المصادق عليه في  الميثاق 9 
)، ILM21  )1982 58، المعاد طبعه في المواد القانونية الدولية CAB/LEG/67/3 Rev. 5، وثيقة منظمة الوحدة األفريقية رقم 1986األولل من عام 

 من هذا الدليلل النص الكاملل للميثاق. 1يضم المرفق رقم ‘]. الميثاق’أو ‘ الميثاق األفريقي’فصاعدًا بـ [سيشار إليه من هنا 
نوفمبر/تشرين الثاني  2من الميثاق األفريقي. وجرى تدشينها في  30ُأنشأت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بمقتضى المادة  10 

. [سيشار إليها من 4، الفقرة ACHPR/RPT/1st، 88ـ1987جنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب . انظر التقرير األولل لنشاط الل1987
 ‘]اللجنة األفريقية’اآلن فصاعدًا 
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  االعادد   ددووررتهھا   في   ااألفريیقيیة   االوحدةة   منظمة   ووحكوماتت   ددوولل   ررؤؤساء   مؤتمر   االساددسة  ووصاددقق يیة
     يیوليیو/تّموزز   في     2000وواالثالثيین   جديیدةة   أأساسيیة   معاهھھھدةة   على   توغو   في   االقانونن  –بلومي هھھھي:
  ااألفريیقي   لالتحادد   11االتأسيیسي   سنة   االنفاذذ   حيیز   االتأسيیسي   االقانونن   ووددخل   ااالتحادد  2001.   ووخلف .

  اا   االذيي   ااالفتتاحي   ااالجتماعع   أأثناء ً   ررسميیا   محلهھا   ووحل   ااألفريیقيیة   االوحدةة   منظمة   في  ااألفريیقي نعقد
  .2002يیوليیو/تّموزز  

 
وويیحتوىى  االقانونن  االتأسيیسي  لالتحادد  ااألفريیقي،  على  عكس  ميیثاقق  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  االذيي  سبقهھ،  

تعزيیز  ووحمايیة  حقوقق  ااإلنسانن  ’على  االتزاامم  صريیح  بحقوقق  ااإلنسانن  ووعلى  إإلزاامم  االدوولل  بالعمل  على  
االموااثيیق  ااألخرىى  ذذااتت  االصلة  بحقوقق  وواالشعوبب  ططبقا ً للميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  وو

حق  ااالتحادد  في  االتدخل  في  ددوولة  عضو  ططبقا ً لمقررر  ’.  وويیستحدثث  االقانونن  حقا  جديیداا  هھھھو  12‘ااإلنسانن
  ضد     وواالجراائم   االجماعيیة   ووااإلباددةة   االحربب   جراائم   في   متمثلة   خطيیرةة   ظظرووفف   ظظل   في االمؤتمر

  إل  13‘ااإلنسانيیة   ااالتحادد   من   في  ططلب  االتدخل   ااألعضاء   االدوولل   ووااألمنووكذلك  حق   االسالمم .  14عاددةة
ووتعزيیز  االمباددئئ    15ووتلزمم  االمعاهھھھدةة  باإلضافة  إإلى  ذذلك  االدوولل  ااألعضاء  بدعم  االمساووااةة  بيین  االجنسيین

  .17‘ااحتراامم  قدسيیة  االحيیاةة  االبشريیة’وو    16االديیمقرااططيیة  ووحقوقق  ااإلنسانن  ووسيیاددةة  االقانونن  وواالحكم  االرشيید
  

بمنظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  االسابقة،    ووتتضمن  أأجهھزةة  ااالتحادد  ااألفريیقي،  االتي  تحاكي  تلك  االتي  كانت
  وواالمجلس     ااألفريیقيیة)   االوحدةة   ووحكوماتت  منظمة   لمؤتمر  ررؤؤساء   ااألفريیقي  (االمشابهھ مؤتمر  ااالتحادد
  ااالتحادد     وولجنة   ااألفريیقيیة)   االوحدةة   منظمة   ووززررااء   لمجلس   (االمشابهھ   ااألفريیقي   لالتحادد االتنفيیذيي

    18ااألفريیقي   االوحدةة   لمنظمة   االعامة   ااستُعيیض  عن  منصب    19ااألفريیقيیةاالتي  حلت  محل  ااألمانة فيیما
  ااألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  برئيیس  لجنة  ااالتحادد  ااألفريیقي.

 
وويیلعب  كل  من  مؤتمر  ااالتحادد  وومجلسهھ  االتنفيیذيي  وولجنة  ااالتحادد  أأددووااررااً  مهھمة  في  ددعم  ووتقويیة  كفاءةة  

  ااإلقليیميیة   االمعايیيیر   ووتطبيیق   في  أأفريیقيیا   لحقوقق  ااإلنسانن   ووعلى  20لحقوقق  ااإلنسانن  ااآلليیاتت  ااإلقليیميیة .
  مسؤووليیة     االتنفيیذيي   وواالمجلس   كالمؤتمر   ااألفريیقي   لالتحادد   االسيیاسيیة   االهھيیاكل   تتحمل   االمثالل سبيیل

 ضمانن  تطبيیق  االدوولل  ااألعضاء  لقرااررااتت  االلجنة  ااألفريیقيیة.
                                                 

 11العادية السادسة والثالثين لمجلس رؤساء الدولل والحكومات ، القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، المصادق عليه في الدورة  11 
 . CAB/LEG/23.15 ، 2001مايو/ أيار  26بلومي، توغو، ودخلل حيز النفاذ في  2000يوليو/تموز 

 (هـ)ـ(ح) 3المادة ، نفس المصدر 12 
 (ح) 4المادة  ،نفس المصدر 13 
‘. التغييرات غير الدستورية للحكومات’(ي). ترفض الدولل األعضاء في القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي  4المادة  ،نفس المصدر 14 

(ع). كما أنها تتعهد بعدم السماح للحكومات التي تصلل إلى السلطة بوسائلل غير دستورية بالمشاركة في أنشطة  4المادة  ،المصدرنفس 
 . 30المادة  ،نفس المصدراالتحاد. 

 (لل) 4المادة  ،نفس المصدر 15 
 (م) 4المادة  ،نفس المصدر 16 
 (س) 4الفصلل  ،نفس المصدر 17 
  5المادة  ،نفس المصدر  18 
 20المادة  ،نفس المصدر 19 
  لالططالعع  على  ووصف  ألجهھزةة  منظمة  االحدةة  ااألفريیقيیة  ووووظظائفهھا  في  ددعم  ووحمايیة  حقوقق  ااإلنسانن،  اانظر:  20 

F. Viljoen, International Human Rights Law in Africa. Oxford University Press: Oxford (2012) 
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  االمؤسساتي     االنسق   إإلى   االوططنيیة   االواليیة   نطاقق   تتجاووزز   االتي   االحوكمة   هھھھيیاكل   من   االعديید ووأأضيیف

ااألفريیقيیة،  بمقتضى  االقانونن  االتأسيیسي  لالتحادد  ااألفريیقي.  ووااستحدثث  ااالتحادد  ااألفريیقي    لمنظمة  االوحدةة
منذ  نشأتهھ  مجلس  االسالمم  ووااألمن  ووبرلمانن  عمومم  أأفريیقيیا  وواالمجلس  ااالقتصادديي  ووااالجتماعي  وواالثقافي.  

  ووأأعطى  لسفرااء  االدوولل  ااألعضاء  لدىى  أأدديیس  أأبابا  ددوورراا  مهھما  من  خاللل  لجنة  االممثليین  االداائميین.
 

  وويیقدمم  وويیع   أأفريیقيیا   في   للصرااعاتت   دداائمة   أأسس   على   يیتصدىى   كهھيیكل   ووااألمن   االسالمم   مجلس مل
االمشوررةة  لمؤتمر  ااالتحادد  ااألفريیقي  في  االمسائل  االمتعلقة  بحفظ  االسالمم  ووإإمكاناتت  االتدخل.  أأما  برلمانن  
  يیتألف     حيیث   ااستشارريیانن   جهھاززاانن   فهھما   وواالثقافي   ووااالجتماعي   وواالمجلس  ااالقتصادديي   أأفريیقيیا عمومم

  يیتألف  االمجلس  ااالقتصادديي  ووااالجتماعي  االبرلما   فيیما نن  من  أأعضاء  في  برلماناتت  االدوولل  ااألعضاء،
  سوىى     االرااهھھھنة،   االمرحلة   في   ااألفريیقي،   االبرلمانن   يیمتلك   ووال   مدني.   منظماتت  مجتمع   من وواالثقافي
سلطاتت  ااستشارريیة  إإالّ  أأنن  وواليیتهھ  تتضمن  ااإلشراافف  على  نشاططاتت  االهھيیكل  االتنفيیذيي  لالتحادد  ااألفريیقي.  

  مهھما    ووتجتمع   االمجلس  االتنفيیذيي  ووتؤدديي  ددوورراا   أأكبر  من  االمؤتمر  أأوو   االممثليین  االداائميین  بوتيیرةة لجنة
 وومتناميیا  في  ددررااسة  االقضايیا  بعمق  أأكبر  ووفي  إإعداادد  جدوولل  أأعمالل  االمجلس  االتنفيیذيي.

  
  ااألفريیقيیة،   االلجنة   لحقوقق    ووتبقي   ااألفريیقيیة   وواالمحكمة   ااألفريیقي،   االميیثاقق   بمقتضى   ااستُحدثت االتي

في  االمنظومة  ااألفريیقيیة.  ووفيیما  يیلي    وقق  االشعوبب،  هھھھما  هھھھيیئتا  حقوقق  ااإلنسانن  االرئيیسيیتيینااإلنسانن  ووحق
  شرحح  ألهھھھم  مالمحهھما.

 
 االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  -ثانيیا ً 

  
.  ووقد  ااعتمد  22أأوولل  آآليیة  تضمن  حمايیة  حقوقق  ااإلنسانن  في  االقارّرةة  ااألفريیقيیة  21يیعتبر  االميیثاقق  ااألفريیقي
  في  يیونيیو/حزيیراانن  االميیثاقق  من  قبل  منظم ووددخل  حيیز    1981ة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  في  نيیرووبي  بكيینيیا

ووعلى    1999.  ووفى  ماررسس/آآذذاارر  سنة  1986أأكتوبر/تشريین  ااألوولل    21االنفاذذ  بعد  خمس  سنوااتت  في  

                                                 
  أعاله. 9الميثاق األفريقي، راجع الهامش رقم  21 

قامت الدولل األفريقية منذ تبنيها الميثاق بإبرام صكوك معاهدات أخرى لحماية حقوق اإلنسان في أفريقيا منها الميثاق األفريقي لحقوق  22 
.  1990يوليو/ تموز  11 الطفلل ورفاهه الذي صادق عليه مؤتمر رؤساء دولل وحكومات منظمة الوحدة األفريقية بكامباال، أوغندا، في

، [سيشار إليه من هنا فصاعدًا CAB/LEG/24.9/4 ، وثيقة منظمة الوحدة األفريقية1999نوفمبر/تشرين الثاني  29نفاذ في دخلل حيز ال
؛ وبروتوكولل الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان ‘]الميثاق األفريقي لحقوق الطفلل’

ورة العادية السادسة والثالثوين لمؤتمر رؤساء دولل وحكومات منظمة الوحدة األفريقية، وغادوغو، بوركينا فاسو، والشعوب الذي تبنته الد
سيشار إليه من ‘ [ التقارير الدولية لحقوق اإلنسان’، المعاد طبعه في إصدار OAU/LEG/AFCHPR/PROT (III)، 1998يونيو/حزيران  9في 

ن هذا الدليلل على نسخة منه؛ وبروتوكولل الميثاق م 3المرفق ، يحتوي ‘]ألفريقية لحقوق اإلنسانبروتوكولل المحكمة ا’هنا فصاعدًا 
األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الذي تبنته الدورة العادية الثانية لمؤتمر رؤساء دولل وحكومات 

البروتوكولل ’، [سيشار إليه من هنا فصاعدًا Assembly/AU/Dec. 14(II)، 2003تموز يوليو/ 11االتحاد األفريقي بمابوتو، موزمبيق، في 
 ‘].األفريقي لحقوق المرأة
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  23إإثر  إإقراارر  إإرريیتريیا  بهھذهه  ااآلليیة  تحّصل  االميیثاقق  ااألفريیقي  على  االمصاددقة  االكليیة  لجميیع  ددوولل  االقاررةة
  باتت     أأخرىى،   في  ووبعباررةة االدوولل  ااألرربع  وواالخمسونن  ااألعضاء  باالتحادد  ااألفريیقي،  جميیعهھا،  أأططراافا

 .        24االميیثاقق  ااألفريیقي
  

     االمستوىى  يیحتوىى   على   ااإلنسانن   حقوقق   حمايیة   في   إإسهھامهھ   خصائص  تبيین   على   ااألفريیقي االميیثاقق
.  25‘هھمتوااضع  في  أأهھھھداافهھ  وومرنن  في  ططريیقت’.  وولكّن  أأحد  أأوواائل  االمحلّليین  للميیثاقق  ووصفهھ  بأنهّھ  ااإلقليیمي

وولكي  يیعكس  االتحديیاتت  االمطرووحة  على  االقارّرةة،  فقد  أأددمج  االميیثاقق  حمايیة  االحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة  
  االحقوقق.     تطبيیق  هھھھذهه   كيیفيیة   أأنن  يیحددد   ددوونن   ووااحدةة   ضمن  ووثيیقة   وواالثقافيیة   ووااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة

لمساووااةة  مع  فمثال  عامل  االميیثاقق  االحق  في  االتعليیم  وواالحق  في  االتمتع  بأفضل  صحة  ممكنة  على  قدمم  اا
ااالقتصادديیة  -االحق  في  حّريیة  االتعبيیر  وواالتنظيیم.  ووتؤكد  االلجنة  في  بحث  مهھم  لهھا  أأنّن  االحقوقق  ااالجتماعيیة

بنفس  االطريیقة  مثل  بقيیة  ‘  بلوررتهھا  في  االوااقع’تمثّل  جزء  ال  يیتجزأأ  من  االميیثاقق  ووتشددد  على  إإمكانيیة  
  .      26االحقوقق

  
  وواالسيیا   االمدنيیة   بالحقوقق   االمتعلقة   االضماناتت   صيیغت   بفقرااتت  لقد   معظمهھا   في   االميیثاقق   في سيیة

  وو   ووبال  مخالب،   بيید  فضفاضة  غيیر  ملزمة ً   بتلك  االحقوقق  ررهھھھنا   االتمتع   تركت  مسألة   قد تبدوو  ووكأنهھا
     االتنظيیم   حريیة   فمماررسة   االمحلّي؛   سمح  بذلك    -مثال–االقواانيین   إإذذاا   االقانونن’مكفولة   ذذلك  ‘.   ددفع ووقد

محلّى  مرتئيیةً  أأنّن  أأيي  تقيیيید  للحقوقق  االوااررددةة  في  االلجنة  للتوضيیح  بأنن  كلمة  "قانونن"  ال  تعني  االقانونن  اال
 .27االميیثاقق  يیجب  أأنن  يیكونن  مطابقا  لقوااعد  االقانونن  االدوولي

  
ال  يیحتوىى  االميیثاقق  على  قوااعد  تخص  ااالستثناء،  ووقد  قامت  االلجنة  بتأوويیل  هھھھذاا  االصمت  على  أأنهّھ  منع  

بالضرووررةة  منعا  لهھ  إإذذ  .  وولكّن  غيیابب  قوااعد  تنّص  على  ااالستثناء  ال  يیعنى  28أليي  ااستثناء  يیمّس  االميیثاقق

                                                 
والملحق (يوليو/  5-1، المرفقات AHG/222 (XXXVI)، تقرير النشاط الثالث عشر 1999مارس/آذار  15سلمت إريتريا صك التصديق في  23 

، 1984الوحيد حاليًا الذي ليس طرفًا في الميثاق. فبعد انسحابه من منظمة الوحدة األفريقية عام  ). المغرب هو البلد األفريقي2000تموز 
 يظلل المغرب خارج إطار آلية الرصد للمعاهدة اإلقليمية التي تم التفاوض بشأنها تحت إشراف المنظمة.

بية") وال تتضمن عضوية المغرب الذي رفض تتضمن عضويتها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ("الصحراء الغر 24 
 اإلعتراف بالجمهوربة الديموقراطية عندما اعترفت بها منظمة الوحدة األفريقية.

25 O. Okere, “The  Protection  of  Human  Rights  in  Africa  and  the  African  Charter  on  Human  and  Peoples’  Rights:  A  
Comparative Analysis with the European and American Systems”, 6 Human Rights Quarterly 141, 158 (1984). 

 27، الدورة العادية الثالثون (155/96شكوى  اللجنة األفريقية، مركز العملل للحقوق االجتماعية واالقتصادية وآخرون ضد نيجيريا، 26 
 .68)، الفقرة 2011أكتوبر/ تشرين األولل 

، الدورة العادية 96/152، 94/128، 93/105ميديا رايتس أجندا وآخرون ضد نيجيريا. الشكاوى أرقام اللجنة األفريقية، منظمة  27
: 23). كذلك، ُأتبع الحق في اللجوء باستيفاء شرط األهلية الذي نصت عليه المادة 1998أكتوبر/ تشرين األولل  31الرابعة والعشرون (

الوطني والدولي. وتحكم العالقات بين الدولل المبادئ الضامنة والعالقات الودية التي  . للشعوب الحق في السالم واألمن على الصعيدين1’
. بغية تعزيز السلم والتضامن والعالقات الودية تتعهد 2أكدها ضمنيًا ميثاق األمم المتحدة وأكدها مجددًا ميثاق منظمة الوحدة األفريقية. 

من هذا الميثاق بأي أنشطة  12شخص يتمتع بحق اللجوء طبقًا لمنطوق المادة الدولل األطراف في هذا الميثاق بحظر: (أ) أن يقوم 
تخريبية موجه ضد بلده األصلي أو ضد أي دولة أخرى طرف في هذا الميثاق. (ب) أن تستخدم أراضيها كقواعد تنطلق منها األنشطة 

 ‘.التخريبية أو اإلرهابية الموجهة ضد شعب أي دولة أخرى طرف في هذا الميثاق
أكتوبر/  11، الدورة العادية الثامنة عشرة (74/92اللجنة األفريقية، اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والحريات ضد تشاد، شكوى رقم  28 

، الدورة العادية 89/93و 52/91و 50/91و 48/90)، منظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودان، شكاوى رقم 1995تشرين األولل 
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يیحق  للدوولل،  بحسب  االقانونن  االدوولي  االعرفي،  أأنن  تضع  ااستثناءااتت  تتعلّق  بالموااثيیق  وولذلك  فإنن  إإمكانيیة  
ووقد  صاددقت  بعض  االدوولل  ااألططراافف،    .29تعطيیل  هھھھذاا  االحق  من  قبل  االميیثاقق  ااألفريیقي  تبقى  محل  نقاشش

وومع  ذذلك  ظظل  االتحفظ  محدوودداا ً ،  على  االميیثاقق  ااألفريیقي  مع  إإبداائهھا  تحفظاتت  عليیهھ،  31ووززاامبيیا  30كمصر
 للغايیة.

 
ً  متعلّقة     أأحكاما يیتضّمن  االميیثاقق،  شأنهھ  في  ذذلك  شأنن  ااإلعالنن  ااألمريیكي  لحقوقق  ووووااجباتت  ااإلنسانن،

.  وويیكفل  االميیثاقق،  بخالفف  االمعاهھھھدااتت  االدووليیة،  االحق  في  االملكيیة  بيینما  32بحقوقق  ووووااجباتت  ااألشخاصص
  وو   وواالموااططنة   خصوصيیة   لحقوقق   االوااضحة   االضماناتت   لإلنسانن،يیُغفل   حقوقا   باعتباررهھھھا   33االجنسيیة

 .34وولكنهّھ  يیمنع  االطردد  االجماعي  لألجانب  وويیقّر  بحق  االلجوء
  

حقوقق  "االشعوبب"  مجسداا ً بذلك  فكرةة  أأنّن  االحقوقق    -كما  تشيیر  تسميیتهھ-يیتضّمن  االميیثاقق  ااألفريیقي  أأيیضا  
     مثل  حق  االشعوبب  في  تقريیر  مصيیرهھھھا   حقا   إإنّن   بطبيیعتهھا.   جماعيیة   أأيیضا   وولكنهّھا ظظّل  ليیست  فردديیة

خالفيیا  من  حيیث  إإثاررتهھ  مسألة  من  يیستحق  تسميیتهھ  "شعب".  ال  يیتضمن  االميیثاقق  أأيي  تعريیف  لمفهھومم  
  في  مجموعة  من  ااألشخاصص  ‘االشعب’ ،  بيید  أأنن  االلجنة  ااألفريیقيیة  شرحت  االسماتت  االمطلوبب  توفرهھھھا

ً  ’كي  تسمي  نفسهھا   ففي  قضيیة  كيیفيین  مغواانغا  غنميیت  ووآآخروونن  ضد  االكاميیروونن،  ااررتأتت  االلجنة  ‘.  شعبا
  بع   أأنن   لألددبيیاتت   شامل   بتحليیل   قيیامهھا   شعب  جنوبب  االكاميیروونن’د   يیمكن  ‘   االتي   بالموااصفاتت يیتمتع

   ً  ’ااعتباررهه  على  أأساسهھا ألنهھم  يیحملونن  خصائص  ووأأووجهھ  تشابهھ  عديیدةة  من  ’ألغرااضض  االميیثاقق  ‘  شعبا
  35‘.بيینهھا  االتارريیخ  االمشتركك  وواالتوااتر  االلغويي  وواالصلة  باألررضض  وواالنظرةة  االسيیاسيیة

  
  االم ً  لحقهھم  في  تقريیر  االمصيیر  بموجب  بشكل  أأساسي،  ززعم   االقضيیة  أأنن  ثمة  اانتهھاكا شتكونن  في  هھھھذهه

من  االميیثاقق  ووأأنن  هھھھذاا  ااالنتهھاكك  نابع  من  إإخفاقق  ددوولة  االكاميیروونن  في  ااالستماعع  إإلى  االتماساتهھم    20االماددةة  
     عامم   ااستفتاء   ضمنهھا   وومن   االذااتي،   بالحكم   االكاميیروونن    1994االمطالبة   جنوبب   أأبناء   فيیهھ   أأيید االذيي

                                                                                                                                                 
، 61/91، 54/91نوفمبر/ تشرين الثاني)، الجمعية األفريقية الماالوية وآخرون ضد موريتانيا، شكاوى رقم  15السادسة والعشرون (

  ).2000مايو/ أيار  11، الدورة العادية السابعة والعشرون (210/98، 164-169/97، 98/93
29  See   R.   Higgins,   “Derogations   under   Human   Rights   Treaties”,   48  British Yearbook of International Law, 281, 
(1976-77). 

  انظر الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، الدولل المصادقة على الميثاق على الرابط:  30 
http://www.achpr.org/instruments/achpr/.  

 نفس المصدر. 31 
، انظر أيضا اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان، الذي تم تبنيه 29-27أعاله، المواد  9األفريقي، راجع الهامش رقم  الميثاق 32 

، ُأعيدت طباعته في الوثائق ×××. قرار منظمة الدولل األمريكية رقم 1948مايو/ أيار  2في المؤتمر الدولي التاسع للدولل األمريكية، 
 .OAS/Ser.L/V/I.4 Rev. 9 (2003); 43 AJIL Supp. 133 (1949)قوق اإلنسان في المنظومة المشتركة للبلدان األمريكية األساسية المتعلقة بح

من الميثاق.  5بيد أن قراءة اللجنة األفريقية تفيد أن الحق في الجنسية وارد ضمنًا في ضمان الوضعية القانونية الواردة في المادة  33
نوفمبر/ تشرين الثاني  6، الدورة العادية الثامنة والعشرون (97/93جون ك. موديسي ضد بوتسوانا، الشكوى رقم انظر اللجنة األفريقية، 

2000.( 
لكلل شخص الحق عند اضطهاده في أن يسعى ويحصلل  ’) على أن 3(12أعاله، تنص المادة  9الميثاق األفريقي، راجع الهامش رقم  34 

 ...‘.على ملجأ
 27، الدورة العادية الخامسة واألربعون (266/03كيفين مغوانغا غنميت وآخرون ضد الكاميرون، الشكوى رقم  اللجنة األفريقية،  35 

  .177-174)، الفقرات 2009مايو/ أيار 

http://www.achpr.org/instruments/achpr/
http://www.achpr.org/instruments/achpr/
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ووعلى  االرغم  من  ذذلك،  ااررتأتت  االلجنة  أأنهھا  ال  تستطيیع  أأنن  "تتخيیل  ااالنفصالل    36داا ً ساحقاً.ااالنفصالل  تأيیيی
  ألبناء     بالنسبة   االمصيیر   تقريیر   أأشكالل   من   شكالً   باعتباررهه   عليیهھ،   تشجع   أأوو   تغض  االطرفف  عنهھ أأوو

.  ووقد  أأيیدتت  37‘يیهھددد  ووحدةة  أأررااضي  جمهھورريیة  االكاميیروونن’ألنن  من  شأنن  ذذلك  أأنن  ‘  جنوبب  االكاميیروونن
ارر  االذيي  تم  في  قضيیة  مؤتمر  شعب  االكاتانغا  ضد  جمهھورريیة  االكونغو  االديیمقرااططيیة،  بأنهھ  االلجنة  ااالختب

من  االميیثاقق،  يیجب  أأنن    20كي  تشكل  ااالنتهھاكاتت  أأساسا ً لمماررسة  حق  تقريیر  االمصيیر  بموجب  االماددةة  
  يیكونن  هھھھناكك:

  
ددليیل  ملموسس  على  ووقوعع  اانتهھاكاتت  لحقوقق  ااإلنسانن  إإلى  حد  يیتعيین  معهھ  ووضع  ووحدةة  أأررااضي  

لطرفف  موضع  االتساؤؤلل،  مقروونا ً بحرمانن  االشعب  من  حقهھ  في  االمشارركة  في  االحكومة  االدوولة  اا
  38).1(13االذيي  كفلتهھ  االماددةة  

  
ً  أأنن   ً  بهھ  من  أأشكالل  حق  تقريیر  االمصيیر  في  ’ووأأووضحت  االلجنة  أأيیضا   معترفا   شكالً ااالنفصالل  ال  يیعدّ

  سيیاقق  االميیثاقق  ااألفريیقي   كا’ووأأنن  ‘   أأوو  تقريیر  االمصيیر،   وواالحكم  ااألشكالل  االمختلفة  من  االحكم لفدررااليیة
االمحلي  وواالحكومة  االمركزيیة  وواالكونفدررااليیة  وواالحكم  االذااتي،  يیمكن  تطبيیقهھا  فقط  إإذذاا  تماشت  مع  سيیاددةة  

،  ووقد  13ووفي  هھھھذهه  االحالة،  لم  تعثر  االلجنة  على  أأيي  اانتهھاكك  للماددةة  ‘.  االدوولة  االطرفف  ووووحدةة  أأررااضيیهھا
  ذذلك   ً  بغيیابب  االدليیل  على  ووقوعع  –ددفعهھا   لحقو’مقروونا إإلى  ااالستنتاجج    -‘قق  ااإلنسانناانتهھاكاتت  جسيیمة

  39من  االميیثاقق.  20بأنهھ  لم  يیقع  أأيي  اانتهھاكك  للماددةة  
 

 االلجنة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  -ثالثا ً 

من  االميیثاقق،  االنظر  في  االقضايیا    30أأصبح  بمقدوورر  االلجنة  ااألفريیقيیة،  االتي  أأُنشأتت  بموجب  االماددةة  
لغايیة  ددخولل  االبرووتوكولل    40ق  االميیثاقق  ااألفريیقيتمثل  ااآلليیة  االوحيیدةة  لتطبيی،  ووظظلت  1987ااعتبارراا ً عامم  

  .2004االمؤسس  للمحكمة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  حيیز  االتطبيیق  في  يینايیر/كانونن  االثاني  
 
 .  االعضويیة  ووططريیقة  االعمل1
  

من  االميیثاقق  ااألفريیقي  االلجنة  ااألفريیقيیة  كهھيیئة  مستقلّة  من  االخبرااء  تتكونن  من  أأحد    30تؤسس  االماددةة  
،  من  موااططني  االدوولل  ‘ااالحتراامم  من  قدرر  بأعلى  تحظى  االتي  ااألفريیقيیة  االشخصيیاتت’  نم  عضوااً  عشر  

  ااألططراافف  في  االميیثاقق     في  مجالل  ’وو   بالكفاءةة   ووتتمتع   وواالحيیدةة   ااألخالقق  وواالنزااهھھھة   بسمو   لهھا مشهھودد

                                                 
  .186-184نفس المصدر، الفقرات   36 
  .190نفس المصدر، الفقرة   37 
) 1995مارس/ آذار  22، الدورة العادية السادسة عشرة (57/92اللجنة األفريقية، مؤتمر شعوب الكاتانغا ضد زائير، الشكوى رقم   38 

  .6الفقرة 
  .200، الفقرة 266/03اللجنة األفريقية، كيفين مغوانغا وآخرون ضد الكاميرون، الشكوى رقم   39 
،  ACHPR/RPT/1stوالشعوب، ، تقرير النشاط األولل للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان30أعاله، الفصلل  9انظر الميثاق األفريقي، الهامش رقم  40 

 .أعاله 22 الهامش )1988. انظر أيضا بروتوكولل المحكمة األفريقية، (أبريلل/ نيسان 4الفقرة 
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  وواالشعوبب   ااإلنسانن   ووال    41‘حقوقق   حكوماتهھم   يیمثلونن   ووال   االشخصيیة   بصفتهھ   فيیهھا   يیعملونن وواالذيین
     42‘.ووحمايیتهھا  أأفريیقيیا  في  وواالشعوبب  ااإلنسانن  بحقوقق  االنهھوضض’  بمهھمة  االلجنة  اققاالميیث  وويیكلفددوولهھم.

 43أأخرىى.  مرةة  اانتخابهھم  إإعاددةة  وويیجوزز  سنوااتت  ست  مدةة  االلجنة  أأعضاءتستمر  عضويیة  
 

  االلجنة  ااألحد     أأعضاء   باعتبارر  أأنّن   مهھما   ددوورراا   في  بانجولل  بغامبيیا،   وومقرهھھھا   االداائمة، ووتؤدديي  ااألمانة
  للجنة  وواالماليیة  االبشريیة  االمواارردد  في  االنقص  كانن  ووقد.  44ئسهھا  أأميین  عاممعشر  يیعملونن  بدوواامم  جزئي.  وويیر

 45االمعلقيین.  من  لعددد  نقد  موضع
  

تقومم  االلجنة  بمعظم  أأعمالهھا  خاللل  ددووررتيین  سنويیتيین  مدةة  االوااحدةة  منهھما  خمسة  عشر  يیوما  تعقداانن  في  
عض  مهھامهھا  االقيیامم  نوفمبر/تشريین  االثاني.  ووتتطلّب  ب  -مايیو/أأيیّارر  ووأأكتوبر/تشريین  ااألوولل  -أأبريیل/نيیسانن

  تنقسم  االدووررااتت  إإلى  جزء  مغلق  تماررسس  فيیهھ  االلجنة  وواليیتهھا   بأعمالل  ما  بيین  فترااتت  اانعقادد  االدووررااتت.
  ااإلنسانن.     حقوقق   تعزيیز   في   وواليیتهھا   فيیهھ   تماررسس   مفتوحح   ووجزء   ااإلنسانن،   حقوقق   بحمايیة االخاصة

  من  بطلب  ووذذلك  ‘نائيیةااستث’  ددووررااتت  تعقد  أأنن  للجنة  يیجوزز  ‘االعادديیتيین’  االدووررتيین  هھھھاتيین  إإلى  ووباإلضافة

  ددووررةة  2008  عامم  منذ  االلجنة  عقدتت  ووقد  االلجنة.  أأعضاء  أأغلبيیة  من  أأوو  ااألفريیقي  ااالتحادد  لجنة  ررئيیس
  ووتنعقد  ااستثنائيیتيین.  ددووررتيین  تعقد  كانت  االسنوااتت  أأغلب  ووفي  االسنة،  في  ااألقل  على  ووااحدةة  ااستثنائيیة
  ااالستثنائيیة  االدووررةة  ففي  خاصص.  وجهھب  ااإلنسانن  بحقوقق  تتعلق  أأووضاعع  مع  للتعامل  ااالستثنائيیة  االدووررااتت
  في  االسيیاسي  االوضع  على  االلجنة  رركزتت  ،2013  عامم  اانعقدتت  وواالتي  االمثالل،  سبيیل  على  عشرةة،  االراابعة

  في  االسيیاسي  ااالنقالبب  االلجنة  ناقشت  ،2010  عامم  في  االمنعقدةة  االثامنة،  ااالستثنائيیة  االدووررةة  ووفي  مالي،
  االنيیجر.

 
 .  وواليیة  حمايیة  حقوقق  ااإلنسانن  2
 

لألططراافف  االمتضرررةة  أأنن  تتقدمم  بشكوىى  إإلى  االلجنة  ااألفريیقيیة  تدّعى  فيیهھا  اانتهھاكك  قوااعد  االميیثاقق.  يیمكن  
وواالكيیاناتت  غيیر  االحكوميیة،  بما  في  ذذلك  ااألفراادد،  أأنن  يیقدمواا  ددعاووىى  ووشكاووىى    46من  االدوولل  وويیمكن  لكل

                                                 
 ). 1( 31 المادة أعاله، 9 رقم الميثاق األفريقي، الهامش 41
 .30المادة  ،نفس المصدر 42
 والتي واألربعين السابعة العادية دورتها في والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة أقرته الذي الداخلي، النظام األفريقية، اللجنة  43 

  .5 المادة ،‘]الداخلي النظام’ بـ فصاعدًا اآلن من إليه [يشار 2010 أيار مايو/ من 26 ولغاية 12 من غامبيا، بانجولل، في انعقدت
 رئيسة (نيجيريا) أتوكو دوبيه كاثرينآلتي ذكرهم: حتى تاريخ كتابة هذه السطور، تتكون اللجنة في الوقت الحالي من األشخاص ا 44

 فاضلل سهلل ومايا (الكاميرون)، أسواغبور لوسي؛ واألعضاء اآلخرون هم: اللجنة رئيس نائب (رواندا) كايتيسي سيلفي وزينبو للجنة،
 (بنين)، غانسو-أالبيني ورينيه ي)،(بوروند مانيراكيزا وباسيفيك (تونس)، اهللا خلف بشر ومحمد (أوغندا)، كاغوا س.ك. وميد (الجزائر)،
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  يیةووال  تحت  ااألططراافف  االدوولل  بانضوااء  خاصص  إإضافي  إإعالنن  أأوو  برووتوكولل  أليي  حاجة  ال.  47أأمامم  االلجنة
  ووتجعل  ااألفريیقيیة  االلجنة  تُنشئ  ااألفريیقي  االميیثاقق  من  30  االماددةة  أأنن  إإذذ  ااإلنسانن؛  حقوقق  حمايیة  في  االلجنة

  االميیثاقق  في  ااألططراافف  االدوولل  ألنن  إإجبارريیة  ااألفريیقيیة  االلجنة  منظومة  ووتعدُّ    إإجبارريیة.  ررصد  آآليیة  منهھا
  إإليیهھا.  ااالمتثالل  عدمم  خيیارر  تمتلك  ال  ااألفريیقي

  
  اا   ططرفف  في   ددوولة   أليیة   أأخرىى  ططرفف  في  يیجوزز   ددوولة   أأيیة   بشكوىى  ضد   تتقدمم   أأنن   ااألفريیقي لميیثاقق

  تتلق َ   لماالميیثاقق  النتهھاكهھا  االميیثاقق  ااألفريیقي  (وويیسمى  هھھھذاا  االنوعع  من  االشكاووىى  بالشكاووىى  بيین  االدوولل).  
  آآليیة  إإلى  االلجوء  إإلى  االدوولل  تميیل  ال  48ااآلنن.  لغايیة  االدوولل  بيین  فقط  ووااحدةة  شكوىى  إإال  ااألفريیقيیة  االلجنة

  ااإلنسانن  حقوقق  هھھھيیئاتت  من  غيیرهھھھا  في  االحالل  هھھھي  كما  ااألفريیقيیة،  االلجنة  في  ووللاالد  بيین  االشكاووىى

أأما  االحالة  االثانيیة  فتتعلّق  بالشكاووىى  االتي  يیتقدمم  بهھا  أأفراادد  أأوو  منظماتت  غيیر  حكوميیة  (ووتسمى    ااإلقليیميیة.
               49.هھھھذهه  االشكاووىى  بالشكاووىى  االفردديیة)

 
     تتفاددىى  االتدخل  في  االشؤوونن  االمحليیة   على  ضآلة  ااألهھھھميیة  ووباعتبارر  أأنن  كل  ددوولة   االدوولل  عالووةة لبقيیة

االمسندةة  إإلى  حقوقق  ااإلنسانن  في  سيیاقق  االسيیاسة  االخاررجيیة  وواالعالقاتت  االدووليیة  فإنن  ااحتمالل  االلجوء  إإلى  
 مثل  هھھھذهه  االشكاووىى  خاصة  فيیما  يیتعلق  بالتعذيیب  يیبدوو  ضعيیفا.

  
  في  تجدهه  االذيي  لزااميااإل  االطابع  تكتسي  ال  قرااررااتهھا  فإنن  قضائيیة،  شبهھ  هھھھيیئة  هھھھي  ااألفريیقيیة  االلجنة  أأنن  بما  

  لجنة  آآررااء  بهھا  تتمتع  االتي  كتلك  مؤثرةة  أأددبيیة  سلطة  لهھا  أأنن  بيید’  االقضائيیة  االمحاكم  عن  االصاددررةة  االقرااررااتت
  هھھھي  االلجنة  فإنن  ذذلك،  وومع  ااإلنسانن.  لحقوقق  االمشتركة  ااألمريیكيیة  ووااللجنة  ااإلنسانن  لحقوقق  االمتحدةة  ااألمم
مكن  للجنة  أأنن  تخلُص  إإلى  نتيیجة  أأوو  أأنن  تُصدرر  .  وويی50االميیثاقق  بنودد  تفسيیر  في  االمختصة  االرسميیة  االجهھة

     ووأأنن  ترسل  توصيیاتهھا   للميیثاقق،   االدوولة   بشأنن  اامتثالل   اانتهھاكاتت-إإعالنا   ووجودد إإلى  االدوولة    -في  حالة
االعضو  لتصويیب  حاالتت  ااالنتهھاكك  تلك.  ووقد  كانن  للجنة،  وومن  خاللل  إإجرااءااتت  االنظر  في  االشكاووىى  

  خالل   من   فسرتت   شأنن   ذذااتت   قضائيیة   ااجتهھاددااتت   في  االفردديیة،   االحق   ذذلك   في   بما   االميیثاقق   قوااعد هھا
 االسالمة  من  االتعذيیب  ووااألشكالل  ااألخرىى  من  االمعاملة  االقاسيیة.

  
     في   أأوو   للتقّصي  في  االحاالتت  االمستعجلة   خاّصة   صالحيیة   أأنهھا  ’ووتمتلك  االلجنة   يیبدوو حاالتت  بعيینهھا

  جماعيیة   أأوو   خطيیرةة   اانتهھاكاتت   عن   بالميیثاققتكشف   االمنصوصص  عليیهھا   للحقوقق   ااألووضاعع51،   أأما .  

                                                                                                                                                 
 رقم الشكوى ا وأوغندا،، جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بوروندي وروانداألفريقية اللجنة. 54-47المواد  ،نفس المصدر 46 

 وهذه هي الشكوى الوحيدة ما بين الدولل المسجلة لدى اللجنة األفريقية. ).2003 أيار مايو/ 29( والثالثون الثالثة العادية الدورة ،227/99
 .57-55 المواد أعاله، 9 هامشالميثاق األفريقي،  47 
  .227/99 رقم الشكوى وأوغندا، ورواندا نديبورو ضد الديمقراطية الكونغو جمهورية األفريقية، اللجنة  48 
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  أأوو   ً  من  أأنماطط  ااالنتهھاكاتت  االخطيیرةة   نمطا االمستعجلة،  بحسب  االميیثاقق،  فهھي  تلك  االتي  يیتبيین  أأنن  فيیهھا
االجسيیمة.  وويیمكن  االتثبت  من  ووجودد  مثل  هھھھذاا  االنمط  من  خاللل  االحصولل  على  أأددلة  بوجودد  إإفالتت  من  

 من  االميیثاقق.  5االعقابب  أأوو  غيیابب  لنتائج  بسبب  ااألعمالل  االمنتهھكة  للماددةة  
  

بما  في  ذذااكك    52،‘للتحقيیق  مالئمة  ووسيیلة  أأيیة  إإلى  تلجأ  أأنن’  للجنة  يیجوزز  االميیثاقق،  من  46  االماددةة  ووبموجب
  تزوويیدهھھھا  على  قاددرر  أأخر  شخص  أأيي  أأوو  ااألفريیقيیة  االوحدةة  لمنظمة  االعامم  ااألميین’ططلب  االمعلوماتت  من  

  في  االتفصيیل  من  بمزيید  إإليیهھا  االتطرقق  سيیجريي  االتي  االحقائق  تقصي  بعثاتت  إإلى  باإلضافة  ‘بالمعلوماتت
ووفى  إإططارر  االوقايیة  وواالحمايیة  من  االتعذيیب  ووغيیرهه  من  ضرووبب  االمعاملة  أأوو  االعقوبة  االقاسيیة    53.دد  االقسم

ووأأخذ  شهھاددااتت  االضحايیا    حكوميیة،  غيیر  منظماتتأأوو  االإلنسانيیة  أأوو  االمهھيینة،  يیمكن  االلجوء  إإلى  خبرااء  وو
  وواالناجيین  وومرتكبي  ااالنتهھاكاتت،  ووااستخداامم  آآليیاتت  لجمع  ااألددلة  ال  تعرضض  االضحايیا  للخطر.

 
من  االميیثاقق  أأنن  تعرضض  قرااررااتهھا  أأوو  تقريیر  نشاططهھا  االسنويي،    59لى  االلجنة  بمقتضى  االماددةة  وويیجب  ع

  االتقريیر     ددررااسة   بعد   عاددةة   االمؤتمر   وويیقررر   فيیهھا.   ااألفريیقي  للنظر   ااالتحادد   على  مؤتمر   نشرهھھھا، قبل
وواالقرااررااتت  االسماحح  بإصدااررهھھھا  أأمم  ال  على  االرغم  من  أأنن  االميیثاقق  ال  يینص  بالضرووررةة  على  ذذلك.  ووبعد  

  يیبديي  ذذلك     االمؤتمر  ال   ووكانن   ااالتحادد.   لمؤتمر   االموّجهھة   االلجنة   االقرااررااتت  ضمن  تقارريیر تدررجج  هھھھذهه
  بدوونن  نقاشاتت  كثيیرةة  قبل  ااستبداالل     االقرااررااتت  ووكانن  يیصاددقق  عليیهھا االكثيیر  من  االمالحظاتت  حولل  هھھھذهه

  وولكن  منذ  سنة     االحكوماتت  من  أأكبر  عددد  أأخذ،    2000منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  باالتحادد  ااألفريیقي.

نقاشاتت  أأكثر  جديیة  ووسيیاسيیة  متعدددةة  االتوجهھاتت    يیخوضض  بدأأ  ووبالتالي  االتقارريیر  هھھھذهه  مع  يیتعامل  فريیقيیةااأل
     االمؤتمر.   قبل   من   للجنة   االسنويیة   االتقارريیر   في   االمفّوضض  للنظر   االتنفيیذيي   االمجلس   قررر  ووقدددااخل

  االثامنة  االعادديیة  ددووررتهھ  ففي  االلجنة.  أأنشطة  تقارريیر  نشر  تأجيیل  مناسباتت،  عدةة  في  االتنفيیذيي،  االمجلس

  تقريیر  بنشر  االمجلس  يیصرحح  لم  ،2011  عامم  من  االثاني  كانونن  يینايیر/  في  اانعقدتت  وواالتي  مثالً،  عشرةة،
  االدوولل  ررددوودد  تقريیرهھھھا’  في  تُدررجج  أأنن  بدالً    ااألفريیقيیة  االلجنة  من  ووططلب  وواالعشريین،  االتاسع  االلجنة  نشاطط

  االوقائع  من  االتثبت  في  االمعنيیة  ااألعضاء  االدوولل  إإشرااكك’  ووإإلى  ‘متوااززنة  نظرةة  لتكويین  ووذذلك  ااألعضاء
  أأنشطة  تقريیر  على  االمواافقة  إإررجاء  تم  ثم  وومن  .54‘عشرةة  االتاسعة  االعادديیة  للدووررةة  االتقريیر  تقديیم  ووإإعاددةة

  االلجنة  أأنشطة  تقريیر  إإلى  باإلضافة  ،2011  تموزز  يیوليیو/  في  أأخرىى  مرةة  وواالعشريین  االتاسع  االلجنة
  حزيیراانن  يیونيیو/  ووفي  2012.55  عامم  من  ياالثان  كانونن  يینايیر/  في  عليیهھا  االمواافقة  تمت  أأنن  إإلى  االثالثيین،

ً    االمجلس  قررر  2006  عامم  من   56ااحتوااهه  االتقريیر  االعشروونن  للجنة  ززيیمبابويي  ضد  قراارر  نشر  إإررجاء  أأيیضا
ووأأتاحح  للحكومة  االزيیمبابويیة  فرصة  أأخرىى  لتقديیم  مالحظاتهھا  على  هھھھذهه  االقضيیة  بالرغم  من  أأنهھا  كانت  
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109 (1999). 
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  في  االقراارر  إإددررااجج  ووتم  57في  هھھھذاا  االشأنن.قد  شارركت  بالفعل  في  االجلسة  االمخصصة  لسماعع  ااألططراافف  
ً    االتنفيیذيي  االمجلس  ططرفف  من  ااإلجرااءااتت  هھھھذهه  ووتعد  58وواالعشريین.  االحادديي  االلجنة  أأنشطة  تقريیر   مؤشراا

  في  لسجلهھا  االعلني  بالنقد  يیتعلق  فيیما    ااألعضاء  االدوولل  بيین  فيیما  االدفاعي  االتوجهھ  من  ددررجة  ووجودد  على
  ااإلنسانن.  حقوقق

 
  
 إلجرااءااتت  االخاّصة  (االمقّررروونن).  وواليیة  ددعم  حقوقق  ااإلنسانن  وواا3
  

من  االميیثاقق،  تعزيیز  حقوقق  ااإلنسانن  ووذذلك  عبر    45تتضمن  مسؤووليیاتت  االلجنة  ااألفريیقيیة،  ططبقا ً للماددةة  
     ذذلك   في   بما   االمعايیيیر   االمشاكل  ’ووضع   حل   إإلي   تهھدفف   االتي   وواالقوااعد   االمباددئئ   ووووضع صيیاغة

  اا   وواالحريیاتت   وواالشعوبب   ااإلنسانن   بحقوقق   بالتمتع   االمتعلقة   لسن  االقانونيیة   أأساسا   تكونن   لكي ألساسيیة
وواالقيیامم  بأعمالل  ااستشارريیة  بما  في  ذذلك  تفسيیر    59،‘االنصوصص  االتشريیعيیة  من  قبل  االحكوماتت  ااألفريیقيیة

بناء  علي  ططلب  ددوولة  ططرفف  أأوو  إإحدىى  مؤسساتت  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  أأوو  منظمة  تعترفف  ’االميیثاقق  
 .61االحلقاتت  االدررااسيیة  وواالندووااتتبراامج  توعيیة  مثل  االمحاضرااتت  وووو  60،‘بهھا  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة

  
ً  ألحكامم  االماددةة   ووتتسلم  االلجنة  كذلك  االتقارريیر  االدوورريیة  االتي  يیجب  على  االدوولل  ااألعضاء  تقديیمهھا  ططبقا

.  وومن  شأنن  ااستالمم  االلجنة  لهھذهه  (دد)  االجزء  في  االتفصيیل  من  بمزيید  موضح  هھھھو  كماووتنظر  فيیهھا،    62
  62ذهه  االدوولل  لقوااعد  االميیثاقق.االتقارريیر  ووددررااستهھا  أأنن  يیمّكنهھا  من  متابعة  مدىى  ااحتراامم  هھھھ

 
ووإإضافة  لذلك  باددررتت  االلجنة  بعد  مدةة  ززمنيیة  باستحدااثث  آآليیاتت  أأخرىى  لتكميیل  وواليیتهھا  ااألصليیة.  وومن  
  ااآلليیاتت  ووقع  إإنشاء  منصب  االمقررر  االخاصص  إإلى  جانب  آآليیاتت  خاصة  أأخرىى،  حيیث  جرىى   بيین  هھھھذهه

  بإجرااءاا   أأوو   االقضاء   خاررجج   باإلعداامم   االخاصص  االمعنى   االمقررر   من:   كل   تعّسفا  تعيیيین   أأوو   موجزةة تت
)  1996)  وواالمقررر  االخاصص  االمعنى  بالسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز  بأفريیقيیا  (في  1994بأفريیقيیا  (في  

     (في   بأفريیقيیا   االمرأأةة   بحقوقق   االخاصص  االمعنى   بحريیة  1999وواالمقررر   االخاصص  االمعنى   وواالمقررر (
     (في   بأفريیقيیا   لمهھاجريینوواا  االلجوء  ووملتمسي  بالالجئيین  االمعني  االخاصص  وواالمقررر  ،)2004االتعبيیر

ً    وواالمشردديین ،  وواالمقررر  االخاصص  االمعنى  بالمداافعيین  عن  حقوقق  ااإلنسانن  )،2004(  أأفريیقيیا  في  ددااخليیا
  ووأأوولئك  االبشريیة  االمناعة  نقص  بفيیرووسس  االمصابيین  ااألشخاصص  حقوقق  بحمايیة  االمعنيیة  ووااللجنة  )،2004(

  من  بمزيید  االواليیاتت  لهھذهه  نتعرضض  ووسوفف  ).2010  (في  بهھ  وواالمتأثريین  بهھ  ااإلصابة  لخطر  االمعرضيین
 (دد).  االجزء  في  االتفصيیل

  

                                                 
  .2 الفقرة EX.CL/Dec.310(IX) اإلفريقية، اللجنة األنشطة، تقرير بشأن التنفيذي المجلس قرار اإلفريقي، االتحاد  57 
  .LEX.CL(X)322 ،2006 الثاني تشرين نوفمبر/ في عليه الموافقة تمت والعشرين، الحادي األنشطة تقرير األفريقية، اللجنة  58 
  (ب).-)1( 45 المادة أعاله، 9 رقم الهامش راجع األفريقي، الميثاق  59 
 ).3( 45المادة ، نفس المصدر 60 
 .)(أ)1( 45نفس المصدر، الميثاق األفريقي، المادة  61 
 . 62المادة  ،نفس المصدر 62 
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ً    االلجنة  ووتعيین   عضو  من  تتألف  أأنهھا  حيیث  من  االخاصيین  االمقررريین  عن  تختلف  ووهھھھذهه  االعمل،  فرقق  أأيیضا
أأوو  أأكثر  ووكذلك  من  أأعضاء  من  منظماتت  االمجتمع  االمدني  أأوو  من  خبرااء  آآخريین.  وونذكر  على    ووااحد

  ووااإلعداامم  ااإلعداامم  بعقوبة  االمعنيیة  االفرقق  كتلسبيیل  االمثالل  من  بيین  فرقق  االعمل  االتابعة  للجنة  ااألفريیقيیة  
  وواالتي  االتعذيیب  بمنع  االمعنيیة  ووااللجنة  أأفريیقيیا،  في  االتعسفي  االقتل  أأوو  موجزةة  بإجرااءااتت  أأوو  االقضاء  خاررجج
  عمل  شرحح  ووسيیتم.  63ااألعضاء  االدوولل  ددااخل  آآيیلند  ررووبن  مباددئئ  تطبيیق  عمليیة  ووتفعيیل  تعزيیز  على  تعمل
 االدليیل.  هھھھذاا  من  (دد)  االجزء  في  االتفصيیل  من  بمزيید  االلجنة

  
  االمحكمة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  -رراابعا ً 

 
االمحكمة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن    ااألفريیقي  ااالتحادد  مؤتمر  ددشن  ،2006  عامم  من  تموزز  يیوليیو/  3  في

  إإلى  ااإلنسانن  لحقوقق  ااألفريیقيیة  االمحكمة  مفهھومم  يیعودد  .‘)االمحكمة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن(’وواالشعوبب  
  باتجاهه  ااألفريیقيیة  االوحدةة  منظمة  في  ااألعضاء  االدوولل  لدىى  ضعيیفة  االسيیاسيیة  ااإلررااددةة  أأنهھ  بيید  ،1961  عامم

  االلجنة  ااستحدااثث  على  ااألصلي  االميیثاقق  يینص  بالمقابل،  محكمة.  بموجبهھا  تُنشأ  االميیثاقق  في  أأحكامم  إإددررااجج

ً  تمش  أأكثر  تكونن  بحيیث  بشأنهھا  آآنذااكك  نقاشش  دداارر  قضائيیة  غيیر  هھھھيیئة  عن  عباررةة  ووهھھھي  ااألفريیقيیة،   مع  يیا
  عامم  االدووليیة  االحقوقيیيین  لجنة  تزعمتهھا  فقد  ااألفريیقيیة  االمحكمة  ااستحدااثث  مباددررةة  أأما  64ااألفريیقيیة.  االتقاليید
  وواالمنشئ  66بالميیثاقق  االملحق  االبرووتوكولل  1998  عامم  ااألفريیقيیة  االوحدةة  منظمة  أأجاززتت  ووقد  1993.65

  االدوولة  مصاددقة  عقب  ،2004  عامم  في  إإال  االنفاذذ  حيیز  يیدخل  لم  لكنهھ  ااإلنسانن،  لحقوقق  ااألفريیقيیة  للمحكمة

  على  صاددقت  االتي  االدوولل  عددد  بلغ  ،2013  االثاني  تشريین  نوفمبر/  1  ووفي  عليیهھ.  عشرةة  االخامسة
  أأعمالهھا  بمزااوولة  االمحكمة  ووبدأأتت  67ددوولة.  26  ااإلنسانن  لحقوقق  ااألفريیقيیة  بالمحكمة  االخاصص  االبرووتوكولل

  آآبب  أأغسطس/  ووفي  أأبابا،  يیسأأدد  ااإلثيیوبيیة،  االعاصمة  في  2006  عامم  من  االثاني  تشريین  نوفمبر/  في

  عامم  آآبب  أأغسطس/  في  ططلباتهھا  أأوولل  االمحكمة  ووتلقت  بتنزاانيیا.  أأررووشا  بمديینة  مقرهھھھا  إإلى  اانتقلت  2007
  جمهھورريیة  ضد  يیوغوغومبايي  ميیشلوتت  قضيیة  في  2009  عامم  أأحكامهھا  أأوولل  ووأأصدررتت  2008

ً  ططلب  28  تلقت  قد  االمحكمة  كانت  2013  عامم  من  أأيیلولل  سبتمبر/  شهھر  ووبحلولل  68االسنغالل.   من  فرغت  ا
  يیزاالل  ال  أأنهھ  غيیر  ااستشارريي.  ررأأيي  ططلب  ضمنهھا  وومن  االبت،  قيید  قضايیا  ثمانيیة  تزاالل  ووال  منهھا  عشريین

  ااالجتهھادد  تقيیيیم  االمبكر  من  فإنهھ  وولذلك  االميیثاقق،  من  5  االماددةة  مع  يیتعامل  حكم  إإصداارر  االمحكمة  على  يیتعيین
  االمعاملة.  ووسوء  بالتعذيیب  يیتعلق  فيیما  للمحكمة  االقضائي

                                                 
 Resolution on Guidelines and Measures for the Prohibition and Prevention of انظر: آيلند، روبن مبادئ حولل النقاش من لمزيد 63 

Torture,  Cruel,  Inhuman  or  Degrading  Treatment  or  Punishment  in  Africa”  ACHPR/Res.61(XXXII)02 )2002( هنا من إليه شار[سي 
 في انعقدت والتي بغامبيا، بانجولل في والثالثين الثانية العادية دورتها في المبادئ هذه اللجنة تبنت وقد ‘].آيلند روبن مبادئ’ بـ فصاعدًا

 المبادئ. لهذه الكاملل النص على 4 المرفق يحتوي .2002 األولل تشرين أكتوبر/ 23-17 من الفترة
64   Dr. A. Zimmerman and  J.  Baumler,  “Current  Challenges  Facing  the  African  Court  on  Human  and  
Peoples’  Rights”,  KAS International Reports (July 2010). 

  السابق. المصدر نفس  65 
  أعاله. 22 الهامش اإلنسان، لحقوق األفريقي البروتوكولل انظر  66 
 وليسوتو وليبيا وكينيا وغانا وغامبيا والغابون والكونغو القُمر وجزر ديفوار وكوت نديوبورو وبوركينافاسو الجزائر هي: الدولل وهذه  67 

 وتونس وتوغو وتنزانيا والسنغالل أفريقيا وجنوب ورواندا ونيجيريا والنيجر موريشيوس وجزر وموريتانيا وموزمبيق ومالوي ومالي

  وأوغندا.
  ).2009 األولل كانون ديسمبر/ 15( 001/2008 رقم الطلب السنغالل، جمهورية ضد يوغوغومباي ميشلوت األفريقية، اللجنة  68 
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  مؤتمر  أأقرهه  أأنن  بعد  االنفاذذ  حيیز  ااألفريیقيیة  االعدلل  بمحكمة  االخاصص  االبرووتوكولل  ددخل  ،2009  عامم  ووفي

  االمحكمة  مع  إإنشائهھا،  قبل  االمحكمة،  هھھھذهه  ‘ددمج’  قررر  االمؤتمر  إإال  .2003  عامم  ااألفريیقي  ااالتحادد
  ووشكَّلت  69ااألفريیقيیة.  ااإلنسانن  ووحقوقق  االعدلل  محكمة  ووهھھھي  ووااحدةة،  هھھھيیئة  في  ااإلنسانن  لحقوقق  ااألفريیقيیة
  االماليیة  االمواارردد  محدوودديیة  حيیث  من  قلق  مبعث  مدمجة  محكمة  إإنشاء  إإلى  االدااعيیة  االمسوغاتت  مجموعة
  بالنظامم  االخاصص  االبرووتوكولل  إإجاززةة  تمت  ،2008  عامم  ووفي  االمحكمتيین.  لكال  االمتاحة  وواالبشريیة

  إإلى  يیشيیر  مما  توقفت  ااالندماجج  عمليیة  أأنن  سوىى  ااألفريیقيیة،  ااإلنسانن  ووحقوقق  االعدلل  لمحكمة  ااألساسي
  صاددقت  ،2013  االثاني  كانونن  يینايیر/  3  تارريیخ  وولغايیة  االمحكمة.  هھھھذهه  إلنشاء  االسيیاسيیة  ررااددةةااإل  ضعف
  االدوولل  من  االالززمم  االعددد  أأصل  من  ااألفريیقي  لالتحادد  االتابعة  االعدلل  محكمة  برووتوكولل  على  ددوولل  5  فقط

  70ددوولة.  15  ووهھھھو  االنفاذذ  حيیز  يیدخل  كي  عليیهھ  تصاددقق  أأنن  يیجب  االتي
 

     ااألفريیقيیة   أأُنشأتت  االمحكمة   لقد   كي   ااإلنسانن   لحقوقق  ’لحقوقق   ااألفريیقيیة   للجنة   االتكليیف  االوقائي تتمم
بعباررةة  أأخرىى،  ال  تقومم  االمحكمة  مقامم  االلجنة،  بل  تتمم  وواليیتهھا  في  االنظر  في    71‘ااإلنسانن  وواالشعوبب

  بقدرر  (جج)  االجزء  يیوضح  كما  االمحكمة،  إإلى  ااالعتيیادديي  االطريیق  إإنن  72االشكاووىى  االفردديیة  ووما  بيین  االدوولل.
ً    يیظل  فإنهھ  ووبالتالي  ااإلحالة،  إإجرااءااتت  خاللل  من  ااألفريیقيیة  االلجنة  عبر  مريی  االتفصيیل،  من  أأكبر   لزااما
  االلجنة  تبت  أأنن  ووبعد  االلجنة.  إإلى  بشكاووااهھھھم  االتقدمم  االفردديیة،  االشكاووىى  معظم  في  االشكاووىى،  أأصحابب  على
  لىإإ  بإحالتهھا  االمخولة  هھھھي  ووحدهھھھا  االلجنة  أأنن  إإذذ  االمحكمة،  لدىى  بدعوىى  االتقدمم  للفردد  يیجوزز  ال  االقضيیة،  في

  على  ااألمثلة  وومن  ااألفريیقيیة.  للجنة  االدااخلي  االنظامم  من  )1(118  االماددةة  نص  في  جاء  كما  االقضاء
  أأوو  االلجنة،  لقراارر  االطرفف  االدوولة  فيیهھا  تمتثل  لم  قضايیا  االمحكمة؛  إإلى  بإحالتهھا  االلجنة  قامت  االتي  االقضايیا
ً    يیجوزز  ل،بالمقاب  73ااإلنسانن.  لحقوقق  االنطاقق  ووااسعة  أأوو  خطيیرةة  اانتهھاكاتت  على  اانطوتت  قضايیا   أأيیضا

  قرااررااتت  أأنن  هھھھو  ووااللجنة  االمحكمة  بيین  االفرقق  أأنن  بيید  74االمحكمة،  لدىى  ددعاووىى  ررفع  ااألططراافف  للدوولل
ً    ملزمة  ااألوولى   كاملة  تبقى  االلجنة  وواليیة  فإنن  االتعزيیزيي،  ددووررهھھھا  يیخص  فيیما  أأما  ااألططراافف.  للدوولل  قانونيیا
 منقوصة.  غيیر
  

زهھھھم  بأخالقق  عاليیة  ووكفاءةة  عمليیة  أأوو  تتكونن  االمحكمة  من  أأحد  عشر  قاضيیا  ااختيیروواا  على  أأساسس  تميی
     في  مجالل  حقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب.   أأوو  أأكادديیميیة  معترفف  بهھا   االقضاةة  هھھھؤالء  أأوولل  أأددىى  ووقدقانونيیة

                                                 
 .Assembly/AU/Dec. 45 (III) Rev. 1القرار الخاص بتشكيلة أجهزة االتحاد األفريقي،  69 
 على موقعةال للدولل األفريقي االتحاد قائمة انظر دولة. 29 الموقعة الدولل عدد وكان ومالي. وليسوتو والكونغو وبوركينافاسو بينين  70 

 الرابط: على والموجودة إليه، والمنضمة عليه/ والمصادقة األفريقية اإلنسان وحقوق العدلل لمحكمة األساسي بالنظام الخاص البروتوكولل
http://au.int/en/sites/default/files/Protocol%20on%20Statute%20of%20the%20African%20Court%20of%20Justice%20

and%20HR.pdf..  
 .2 المادة أعاله، 22 الهامش راجعبروتوكولل المحكمة األفريقية،  71 
 الجزء من )3( تاسعًا القسم انظر المحكمة، إلى اللجنة من القضايا إحالة في بما واللجنة المحكمة بين للعالقة أوسع شرح على لالطالع  72 
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    االيیميین   2006يیونيیو/حزيیراانن    3يیومم   ستة    االبرووتوكولل،  ألحكامم  ووططبقا.   لمدةة   مهھامهھم يیتولى  االقضاةة
  ووااحدةة   لمرةة   االنصابب  االذيي  يی  75سنوااتت  يیجوزز  تجديیدهھھھا   حددد   في  مدااووالتهھا  كما   االبدء خّولل  للمحكمة

ً  بطاقم  عامليین  من  أأمانة  منظمة  االوحدةة  76بسبعة  أأعضاء   ووعلى  خالفف  االلجنة  االتي  ُجهھزتت  مبدئيیا .
  .77ااألفريیقيیة،  ثم  بعد  ذذلك  من  لجنة  ااالتحادد  ااألفريیقي،  سيیكونن  للمحكمة  سجلهھا  ووططاقمهھا  االخاصيین  بهھا

  2010.78  عامم  أأجاززتهھ  االذيي  االدااخلي  االنظامم  وللاالبرووتوك  مواادد  إإلى  ااستناددااً    أأعمالهھا  االمحكمة  ووتماررسس
 

متى  كانن  صالح  االعداالة  يیتطلب  ’يیخولل  االبرووتوكولل  للمحكمة  تزوويید  االمتقاضيین  بالمساعدةة  االقانونيیة  
.  ووستصدرر  أأحكامهھا  بعد  تسعيین  80.  ووتنعقد  االمحكمة  ووتباشر  إإجرااءااتهھا  االقضائيیة  بشكل  علني79‘ذذلك

م  االصاددرر  عنهھا  نافذ  االمفعولل  ووعلى  االدوولل  ااألططراافف  وويیكونن  االحك  81يیوما  من  ااالنتهھاء  من  االمدااووالتت
  .82أأنن  تضمن  تنفيیذهه  إإجبارريیا

 
 االمعاهھھھدااتت  ااألفريیقيیة  ااألخرىى  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالهھيیئاتت  االمنشأةة  بموجبهھا    -خامسا ً 

  
  83منذ  ااعتمادد  االميیثاقق  ااألفريیقي  قامت  االدوولل  ااألفريیقيیة  تحت  إإشراافف  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  االسابقة

  اا   أأيي   خليیفتهھا،   ااإلنسانن  ثم   لحقوقق   أأخرىى   معاهھھھدااتت   على   وواالمصاددقة   بالمناقشة   ااألفريیقي، التحادد
وواالبرووتوكولل  ااألفريیقي  لحقوقق    84أأشهھرهھھھا  تلك  االتي  تتضمن  االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  االطفل  ووررفاهھھھهھ

  لحقوقق  85االمرأأةة   ااألفريیقيیة   (االلجنة   بحقوقق  االطفل  ووررفاهھھھهھ   االمعنيیة   ااألفريیقيیة   االخبرااء   ووكانت  لجنة .
  لجنة    أأوولل  86ااألططفالل)   مهھمة   ووتماثل   منفصل.   االمعاهھھھدااتت  بشكل   تُستحدثث  بمقتضى  أأوولى  هھھھذهه آآليیة

  كانت  ،2013  عامم  من  االثاني  تشريین  نوفمبر/  شهھر  ووبحلوللاالخبرااء  تلك  االمتعلقة  باللجنة  ااألفريیقيیة.  
  شكوتانن  االلجنة  تلقت  ووقد  ثمانيیة.  بشأنن  توصيیاتهھا  ووقدمت  أأططراافف  ددوولل  من  تقريیرااً    14  تلقت  قد  االلجنة

                                                 
يتم انتخاب قضاة المحكمة لمدة ست سنوات، ويجوز إعادة ): ’1( 15 المادة ه،أعال 22 الهامش راجعبروتوكولل المحكمة األفريقية،  75 

 انتخابهم مرة واحدة فقط، وتنتهي مدة أربعة قضاة من المنتخبين االنتخاب األولل في نهاية سنتين وتنتهي مدة أربعة قضاة آخرين في نهاية
 6( أفريقيا) (جنوب مكغابو برنارد والقاضي (سنتان) (غانا) أكوفو صوفيا المستشارة فهم: الحاليين المحكمة قضاة أما‘ أربع سنوات.

 رمضاني أوغستينو والمستشار سنوات) 6( (الجزائر أوغرغوز فتساح والمستشار (سنتان) (بوروندي) نيونغيكو جيرارد والمستشار سنوات)
 والمستشار سنوات) 6( (نيجيريا) تومسون نوانوري يإلس والمستشارة سنوات) 6( (ماالوي) تمباال دنكن والمستشار سنوات) 6( (تنزانيا)
 سنوات) 6( (كينيا) كيوكو بن والمستشار سنوات) 6( (السنغالل) غويسيه الحاجي والمستشار سنوات) 4( ديفوار) (كوت أوري سيلفين

 ونصف). سنوات 4( (توغو) أبا كيميالبالو والمستشار
 .23 المادة اإلنسان، لحقوق األفريقية المحكمة بروتوكولل 76 
 .24المادة  ،نفس المصدر 77 
 المحكمة، قوانين األفريقي، االتحاد انظر .2008 عام المحكمة تبنته الذي المؤقت الداخلي النظام محلل 2010 لعام الداخلي النظام حلل  78 

  .court.org-www.african الرابط: على الموجودة
 ).2( 10المادة  ،س المصدرنف 79 
 ).1( 10المادة  ،نفس المصدر 80 

 .28نفس المصدر، الفصلل  81
 .30الفصلل ،نفس المصدر 82 
 أعاله.‘ أوالً’انظر القسم  83 
 أعاله. 22الميثاق األفريقي لحقوق الطفلل ورفاهه، الهامش رقم  84 
 عاله.أ 22البروتوكولل األفريقي لحقوق المرأة في أفريقيا، الهامش رقم  85 
 .32أعاله، المادة  22الميثاق األفريقي لحقوق الطفلل ورفاهه، الهامش رقم  86 

http://www.african-court.org/
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  فإنن    87.تارريیخهھ  حتى  فقط   ااألفريیقي،   االميیثاقق   محتوىى   إإلى   يیضيیف   االبرووتوكولل   أأنن ووباعتبارر
  االلجنة     كلّفت   ووبالمقابل   جديیدةة.   ررصد   هھھھيیئة   أأيیة   يیستحدثث   لم   االمرأأةة   لحقوقق   ااألفريیقي االبرووتوكولل
ااألفريیقيیة  وواالمحكمة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  بتنفيیذ  أأحكامم  هھھھذاا  االبرووتوكولل،  في  حيین  لم  تنظر  االلجنة  

  قيیة  في  شكاووىى  تدّعى  اانتهھاكك  االبرووتوكولل  لحد  ااآلنن.  ااألفريی
 

  وواالمتعلقة     االمتحدةة قبلت  االدوولل  ااألفريیقيیة  االعديید  من  معاهھھھدااتت  حقوقق  ااإلنسانن  االملزمة  االتابعة  لألمم
     لسنة   ااتفاقيیاتت  جنيیف  ااألرربع   على  االبرووتوكوليین  ااالختيیارريیيین  لسنة    194988بالتعذيیب  مثل عالووةة

  بالح  197789   االخاصص   االدوولي   وواالسيیاسيیةوواالعهھد   االمدنيیة   االتعذيیب  90قوقق   مناهھھھضة .  91ووااتفاقيیة
ووصاددقت  جميیع  االدوولل  ااألفريیقيیة  ااألرربع  وواالخمسونن  ااألعضاء  في  ااألمم  االمتحدةة  على  ااتفاقيیاتت  جنيیف  
  حيین     في   االقاسيیة؛   للمعاملة   ااألخرىى   االتعذيیب  ووااألشكالل   االثالث  االمشتركك   االفصل   فيیهھا   يیحظر االتي

لبرووتوكوليین  ااإلضافيیيین  ااألوولل  وواالثاني  التفاقيیاتت  جنيیف  ددوولة  على  االتواالي  على  اا  50وو  51صاددقت  
     صاددقت  194992لعامم   وواالسيیاسيیة    50.   االمدنيیة   االدوولي  االخاصص  بالحقوقق   على  االعهھد   أأفريیقيیة ددوولة

منهھ  على  فقرةة  صريیحة  تنص  على  ووجوبب  عدمم  تعريیض  أأيي  شخص  للتعذيیب    7االذيي  تحتوىى  االماددةة  
ددوولة  فقط  من  بيین  هھھھذهه  االدوولل    32.  ووصاددقت  93وواالمهھيینةأأوو  االمعاملة  أأوو  االعقوبة  االقاسيیة  وواالالإّإنسانيیة  

                                                 
 (نيابة المفتوح المجتمع في العدالة مبادرة أفريقيا، في والتنمية اإلنسان حقوق معهد ورفاهه، الطفلل بحقوق المعنية األفريقية الخبراء لجنة  87 

  .2011 آذار) مارس/ 22( عشر السابعة العادية الدورة ،002/2009 رقم الشكوى ينيا،ك ضد كينيا) في النوبية األصولل ذوي األطفالل عن
اتفاقية جنيف لتحسين حالل جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان، التي أقرها المؤتمر الدبلوماسي إلنشاء االتفاقيات الدولية  88 

؛  UNTS 31 75، 1950أكتوبر/ تشرين األولل  21اذ في ، والتي دخلت حيز النف1949أغسطس/آب  12لحماية ضحايا الحرب في 
واتفاقية جنيف لتحسين حالل جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، التي أقرها المؤتمر الدبلوماسي إلنشاء االتفاقيات 

 UNTS 85 1950،75ولل أكتوبر/ تشرين األ 21، والتي دخلت حيز النفاذ في 1949أغسطس/آب  12الدولية لحماية ضحايا الحرب في 
 12واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، التي أقرها المؤتمر الدبلوماسي إلنشاء االتفاقيات الدولية لحماية ضحايا الحرب في 

؛ واتفاقية جنيف بشأن حماية UNTS 135 75، 1950أكتوبر/ تشرين األولل  21، والتي دخلت حيز النفاذ في 1949أغسطس/آب 
 12اص المدنيين في وقت الحرب، التي أقرها المؤتمر الدبلوماسي إلنشاء االتفاقيات الدولية لحماية ضحايا الحرب في األشخ

 .UNTS 287 75، 1950أكتوبر/ تشرين األولل  21، والتي دخلت حيز النفاذ في 1949أغسطس/آب 
بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكولل ، والمتعلق 1949أغسطس/آب  12البروتوكولل اإلضافي التفاقيات جنيف في  89 

األولل)، الذي أقره المؤتمر الدبلوماسي المعني بإعادة توكيد القانون اإلنساني الدولي الساري على المنازعات وتطويره، في جنيف وتم 
 1125، 95طبقًا ألحكام المادة  1978ولل ديسمبر/ كانون األ 7ودخلل حيز النفاذ في  1977ديسمبر/ كانون األولل  12التوقيع عليه في 

UNTS 3 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية 1949أغسطس/آب  12؛ والبروتوكولل اإلضافي التفاقيات جنيف في ،
ى المنازعات وتطويره، في (البروتوكولل الثاني)، الذي أقره المؤتمر الدبلوماسي المعني بإعادة توكيد القانون اإلنساني الدولي الساري عل

طبقًا ألحكام المادة  1978ديسمبر/ كانون األولل  7ودخلل حيز النفاذ في  1977ديسمبر/ كانون األولل  12جنيف وتم التوقيع عليه في 
23  ،1125 UNTS 609. 

 أعاله. 50العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهامش رقم  90 
ة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، التي تنبتها الجمعية اتفاقية األمم المتحد 91 

، ُأدرج النص الكاملل 1987يونيو/ حزيران  26، ودخلت حيز النفاذ في 1984ديسمبر/كانون األولل  10في  39/46العامة بالقرار رقم 
 ‘].مناهضة التعذيب ةاتفاقي’ها من هنا فصاعدًا لالتفاقية في المرفق [وسيشار إلي

 .www.icrc.orgانظر الموقع  92 
 لالطالع على وضعية التصديق على معاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. www.ohchr.orgراجع الموقع  93 
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االذيي  يیسمح  لألفراادد    94على  االبرووتوكولل  ااالختيیارريي  للعهھد  االدوولي  االخاصص  بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة
ددوولة  عضو  في  ااالتحادد  ااألفريیقي  بصفة  ملزمة  ااتفاقيیة  مناهھھھضة  االتعذيیب  االتي    43االشكاووىى.  ووقبلت  

  تحتويي  على  تفصيیل  أأكبر  لطبيیعة  االتزاام   ااحتوتهھ  االماددةة   االدوولي  االخاصص    7اتت  االدوولل  مما من  االعهھد
  وواالسيیاسيیة،   االمدنيیة   االدوولل    95بالحقوقق   ااألشخاصص  أأوو   حق   قبولهھ   عن   أأعلن   منهھا   قليیالً   عدددااً   أأنن بيید

بل  إإنن  عدددااً  أأقل  منهھا  صاددقق  على  االبرووتوكولل  ااالختيیارريي    96ااألخرىى  في  تقديیم  شكاووىى  ضد  االدوولة
  االتعذيیب   مناهھھھضة   يیسمح  97التفاقيیة   ألماكن    االذيي   بزيیاررااتت   مستقلة   ووووططنيیة   ددووليیة   هھھھيیئاتت بقيیامم

  .98ااالحتجازز  في  االدوولل  ااألعضاء
  

  ً   ااإلقليیميیة  ددوونن  االعدلل  محاكم  -  ساددسا
  
  أأفريیقيیا  غربب  لدوولل  ااالقتصادديیة  للجماعة  االتابعة  االعدلل  محكمة  .1
  

  خمس  من  ،1975  عامم  تأسست  االتي  )،ECOWAS(  أأفريیقيیا  غربب  لدوولل  ااالقتصادديیة  االجماعة  تتألف

  االدوولل  بيین  ااالقتصادديي  االتكامل  تعزيیز  في  االجماعة  هھھھذهه  مهھمة  ووتتلخص  99أأفريیقيیة.  غربب  ددوولة  ةةعشر
  بناء  كمشارريیع  ااإلنمائيیة  االمشارريیع  تنفيیذ  جانب  إإلى  ااالقتصادديي،  االنشاطط  ميیادديین  كافة  في  ااألعضاء
  ئيیةوواالما  االزررااعيیة  االمواارردد  تنميیة  إإلى  باإلضافة  االجماعة  أأجزااء  بيین  تربط  االتي  ووااالتصاالتت  االطرقق
  غربب  لدوولل  ااالقتصادديیة  للجماعة  االتابعة  االعدلل  محكمة  ووتعتبر  ااألعضاء.  االدوولل  ددااخل  االطاقة  وومواارردد

  إإنشاء  معاهھھھدةة  من  15  االماددةة  ووتنص  للجماعة.  االقضائي  االذررااعع  بنيیجيیريیا،  أأبوجا  في  وومقرهھھھا  أأفريیقيیا،

                                                 
ح الباب للتوقيع والمصادقة عليه واالنضمام البروتوكولل اإلختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تم تبنيه وفت 94 

مارس/  23، والذي دخلل حيز النفاذ في 1966ديسمبر/ كانون األولل  16الصادر في  2200A (XXI)له بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
 .U.N.T.S. 302 999؛  A/6316 (1966)، وثيقة األمم المتحدة UN GAOR Supp. (No. 16) at 59 21 ، 9طبقا للمادة  1976آذار عام 

الدولل األفريقية التي ليست طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب هي: أنغوال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وإريتريا،  95 
ن وغامبيا، ورواندا، و الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، وساو توم وبرنسيبي، والسودان، وتنزانيا، وزيمبابوي. يذكر أ

الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (الصحراء الغربية) ليست عضوًا في األمم المتحدة، أما المغرب، وهو عضو في األمم 
 المتحدة ولكنه ليس عضوا في االتحاد األفريقي، فقد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب.

، وهي: الجزائر، 22يب للنظر في الشكاوى الفردية بمقتضى المادة قبلت إحدى عشرة دولة أفريقية بصالحية لجنة مناهضة التعذ 96 
وبوروندي، والكاميرون، وغانا، وغينيا بيساو، والمغرب، والسنغالل، وجزر سيشلل، وجنوب أفريقيا، وتوغو، وتونس. لم تقم ثالث دولل 

. وفي المجملل، قبلت 21لدولل بمقتضى المادة منها (بوروندي والمغرب وسيشلل) باإلعالن المماثلل الذي يقبلل بإجراءات الشكاوى بين ا
 تسع دولل أفريقية بهذا اإلجراء؛ هي الدولل الثماني المذكورة أعاله إضافة إلى أوغندا.

 البروتوكولل االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، التي تبناها 97 
، ودخلل حيز 2002ديسمبر/كانون األولل  18في دورتها السابعة والخمسين في  GA res. 57/199جمعية العامة لألمم المتحدة رقم قرار ال

 .ILM 26 (2003) 42؛ A/RES/57/199 (2003)، وثيقة األمم المتحدة رقم 2006يونيو/ حزيران  22النفاذ في 
 70دولة، من أصلل  12دد الدولل األفريقية األطراف في البروتوكولل االختياري ، كان ع2013نوفمبر/ تشرين الثاني  1حتى تاريخ  98 

دولة طرف فيه، وهذه الدولل االثنتا عشرة هي: بنين وبوركينا فاسو ووبروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وليبيريا ومالي 
 والسنغالل وتوغو وتونس. سوموريتانيا وموريشيو

بنين وبوركينا فاسو وكيب فيردي وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر وهذه البلدان هي:  99 
 ونيجيريا والسنغالل وسيراليون وتوغو.
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  على  ،‘)االمعدلة  ااالتفاقيیة(’  1993  عامم  في  تعديیلهھا  بعد  100أأفريیقيیا،  غربب  لدوولل  ااالقتصادديیة  االجماعة
  ،2000  عامم  عملهھا  بدأأتت  االتي  للمحكمة  االتنظيیمي  ااإلططارر  أأما  للجماعة.  االتابعة  االعدلل  محكمة  إإنشاء
  يیوليیو/  6  في  االصاددرر  االبرووتوكولل  في  تفصيیلهھا  تم  فقد  االقضائيیة  ووإإجرااءااتهھا  ووصالحيیاتهھا  عملهھا  ووآآليیاتت
  وواالبرووتوكولل  ،2005  االثاني  وننكان  يینايیر/  19  في  االصاددرر  االتكميیلي  وواالبرووتوكولل  ،1991  عامم  تموزز

  االتكميیلي  وواالنظامم  ،2002  حزيیراانن  يیونيیو/  3  وونظامم  ،2006  حزيیراانن  يیونيیو/  14  في  االصاددرر  االتكميیلي
  2006.101  حزيیراانن  يیونيیو/  13  في  االصاددرر

 
  االقضائي  ووااالختصاصص  وواالتكويین  االواليیة

  
  االمساووااةة  ووبمباددئئ  قانوننبال  االتقيیُّد  ضمانن’  في  االبرووتوكولل  من  9  االماددةة  بموجب  االمحكمة  وواليیة  تتمثل
  االدوولل  ررؤؤساء  هھھھيیئة  تعيیّنهھم  قضاةة  سبعة  من  االمحكمة  ووتتألف  102‘.ااالتفاقيیة  أأحكامم  ووتطبيیق  تفسيیر  في

  إإشغالهھم  مدةة  ووتبلغ  ااالقتصادديیة،  االجماعة  في  ااألعضاء  االدوولل  موااططني  من  وويیكونواا  وواالحكوماتت
  سنوااتت.  أأرربع  االمحكمة  في  لمناصبهھم

  
  قضايیا  في  االبت  ااختصاصص’  على  ،2005  لعامم  االتكميیلي  وكوللاالبرووت  بموجب  االمحكمة،  حصلت  ثم

  إإلى  إإضافة  االتعذيیب.  قضايیا  ذذلك  في  بما  ‘ااألعضاء  االدوولل  من  أأيي  في  تقع  االتي  ااإلنسانن  حقوقق  اانتهھاكك
  االتي  االمباددئئ  أأفريیقيیا  غربب  لدوولل  ااالقتصادديیة  للجماعة  االمعدلة  ااالتفاقيیة  من  (زز)4  االماددةة  بيیّنت  ذذلك،

  ووتعزيیزهھھھا  االشعوبب  ووحقوقق  ااإلنسانن  بحقوقق  ااالعتراافف’  تضمنت  وواالتي  االمحكمة  هھھھذهه  عليیهھا  تقومم
ً    ‘ووحمايیتهھا   103وواالشعوبب.  ااإلنسانن  لحقوقق  ااألفريیقي  االميیثاقق  ألحكامم  ططبقا

  
  االمحكمة  إإلى  االشكاووىى  تقديیم

  
  يیقيیمهھا  االتي  االدعاووىى  في  بالنظر  االمحكمة  تختص  ،2005  لعامم  االتكميیلي  االبرووتوكولل  أأحكامم  إإلى  ااستناددااً  
  أأشخاصص  يیقيیمهھا  االتي  أأوو  ااألعضاء؛  االدوولل  قبل  من  ااإلنسانن  لحقوقق  اانتهھاكك  ووقوعع  فيیهھا  يیزعمونن  أأفراادد

  لدوولل  ااالقتصادديیة  االجماعة  في  مسؤووليین  يید  على  لالنتهھاكك  حقوقهھم  تعرضض  بزعم  ااعتبارريیة  ووهھھھيیئاتت
  فيیهھا  تزعم  االتنفيیذيیة  ووااألمانة  ااألعضاء  االدوولل  تقيیمهھا  االتي  أأوو  لهھا؛  تابعة  مؤسساتت  أأوو  أأفريیقيیا  غربب
  يیتعلق  فيیما  إإجرااء  أأيي  قانونيیة  تحديید  ووبهھدفف  ااالتفاقيیة  بموجب  بالتزااماتهھا  االوفاء  في  عضو  وولةدد  إإخفاقق

  إإليیهھا  االمحالة  االنزااعاتت  أأوو  ااألعضاء  االدوولل  بيین  االنزااعاتت  إإلى  باإلضافة  ااالقتصادديیة؛  االجماعة  باتفاقيیة

                                                 
مايو/ أيار  28التي ُأقرت في ‘ معاهدة الغوس’باسم  أفريقيا غرب لدولل االقتصادية للجماعة التابعة العدلل محكمةمعاهدة إنشاء  100 

 .1993يوليو/ تموز  24في الغوس، توغو، وعدلت في  1975
، والبروتوكولل التكميلي 1991يوليو/ تموز  6في  A/P1/7/91 أفريقيا غرب لدولل االقتصادية للجماعة التابعة العدلل محكمةبروتوكولل  101 

A/SP.1/01/05  لل لديباجة البروتوكولل والمواد  2005يناير/ كانون الثاني  19فيمن البروتوكولل  30و 22و 9و 2و 1المعدA/P1/7/91 
يونيو/ حزيران  14الصادر في  A/SP.2/06/06) من النسخة اإلنجليزية من البروتوكولل المذكور؛ والبروتوكولل التكميلي 1(4والمادة 
والقانون التكميلي  2002يونيو/ حزيران  3)؛ والقانون الصادر في 3(7) والمادة 7) و (3(-)1(4و  4) و2(-)1(3المعدلل للمواد  2006

C/REG.2/06/06  2006يونيو/ حزيران  13الصادر في. 
  ).1(9 المادة )1991( أفريقيا غرب لدولل االقتصادية للجماعة التابعة العدلل محكمةبروتوكولل   102 
 (ز).4 المادة أعاله، 107 الهامش راجع أفريقيا، غرب لدولل االقتصادية الجماعةمعاهدة إنشاء  103 
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  أأحكامم  إإصداارر  االبرووتوكولل،  بموجب  للمحكمة،  وويیجوزز  104وواالحكوماتت.  االدوولل  ررؤؤساء  هھھھيیئة  ططرفف  من
  105أأعضاء.  ددوولل  أأوو  االهھيیئة  ذذلك  منهھا  ططلبت  ما  إإذذاا  قانونيیة

  
  االمحكمة  إإلى  االلجوء  االمعنويیة  وواالهھيیئاتت  لألشخاصص  االفردديیة  بالشكاووىى  االخاصة  االمحكمة  إإجرااءااتت  تتيیح

  وواالشعوبب  ااإلنسانن  لحقوقق  ااألفريیقيیة  لالتفاقيیة  خرووقاتت  بوقوعع  ااألعضاء  االدوولل  ضد  شكوىى  ووتقديیم
ً    االعضو  االدوولة  تكونن  االتي  االدووليیة  ااإلنسانن  حقوقق  يیاتتووااتفاق  معاهھھھدااتت  من  ووغيیرهھھھا   تضع  ووال  فيیهھا.  ططرفا

ً    االمحكمة   10  االماددةة  تتطلب  حيیث  إإليیهھا،  االلجوء  قبل  االمحليیة  ااالنتصافف  سبل  ااستنفادد  بضرووررةة  شرططا
  تكونن  أأال  أأفريیقيیا  غربب  لدوولل  ااالقتصادديیة  للجماعة  االتابعة  االعدلل  لمحكمة  االمعدلل  االبرووتوكولل  من

  نتطرقق  ووسوفف  106أأخرىى.  ددووليیة  محكمة  أأمامم  مطرووحة  االمسألة  تكونن  ووأأال  وللمجهھ  من  االشكوىى

  االدليیل.  هھھھذاا  من  (بب)  االجزء  في  االصلة  ذذااتت  االمحكمة  هھھھذهه  لقرااررااتت  أأكبر  بتفصيیل
  
  أأفريیقيیا  شرقق  لجماعة  االتابعة  االعدلل  محكمة  .2
  

  خمس  اعضويیتهھ  في  تضم  حيیث  أأفريیقيیا،  في  ااإلقليیميیة  ددوونن  االمنظماتت  أأصغر  أأفريیقيیا  شرقق  جماعة  تعد
  1999  عامم  االكيیانن  هھھھذاا  أأُنشأ  ووأأووغنداا.  االمتحدةة  تنزاانيیا  ووجمهھورريیة  وورروواانداا  ووكيینيیا  بورروونديي  هھھھي:  ددوولل،
  االتعاوونن  تعميیق  في  ووغايیاتهھا  أأهھھھداافهھا  ووتتمثل  107أأفريیقيیا،  شرقق  جماعة  إإنشاء  معاهھھھدةة  على  االمواافقة  عقب
  االمعاهھھھدةة  من  9  االماددةة  جبووبمو  ووااالجتماعيیة.  ووااالقتصادديیة  االسيیاسيیة  االمسائل  في  ااألعضاء  االدوولل  بيین

  االجماعة،  هھھھذهه  مؤسساتت  من  كوااحدةة  ‘)االمحكمة(’  أأفريیقيیا  شرقق  لجماعة  االتابعة  االعدلل  محكمة  تأسست
  .2005  عامم  قضايیاهھھھا  ألوولى  ووااستمعت  2001  عامم  في  ووددُشنت

  
  عندما  فقط  أأررووشا  في  يیجتمعونن  االقضاةة  أأنن  بمعنى  االتفرغغ؛  عدمم  أأساسس  على  عملهھا  االمحكمة  تماررسس
  االبتَّ    للمحكمة  وويیجوزز  108أأفريیقيیا.  شرقق  ددوولل  جماعة  ووززررااء  مجلس  يیرتئيیهھ  ما  ووحسب  اجة،االح  تقتضي

  مؤقتة  ووتداابيیر  109‘االمعاهھھھدةة  [هھھھذهه]  عن  ناشئة  قانونيیة  بمسألة’  تتعلق  أأحكامم  ووإإصداارر  فردديیة  قضايیا  في
  في  االمحكمة  قرااررااتت  لمرااجعة  بطلب  االتقدمم  وويیمكن  110‘.فيیهھا  مرغوبب  أأوو  ضروورريیة  أأنهھا  ترىى’  ملزمة

  بسبب  لهھا،  االممكن  من  كانن  معيینة  حقيیقة  ااكتشافف  إإلى  مستندااً  ’  ذذلك  يیكونن  أأنن  ووهھھھي  فقط  ااحدةةوو  حالة
ً    تأثيیرااً    تؤثر  أأنن  ططبيیعتهھا،   غيیر  االحكم،  إإصداارر  عند  للمحكمة  معرووفة  كانت  أأنهھا  لو  االحكم  على  حاسما

                                                 
 .4)، المادة A/SP.1/01/05 )2005لل التكميلي البروتوكو 104 
 .10 المادة )A/P1/7/91 )1991 أفريقيا غرب لدولل االقتصادية للجماعة التابعة العدلل محكمةبروتوكولل   105 

لب ، هاديجاتو ماني كوراو ضد النيجر، الطأفريقيا غرب لدولل االقتصادية للجماعة التابعة العدلل محكمةنفس المصدر. انظر أيضًا:  106 
 ).2008أكتوبر/ تشرين األولل  ECW/CCJ/APP/08/08  )27رقم 

 بعد 2000 تموز يوليو/ في النفاذ حيز ودخلت 1999 الثاني تشرين نوفمبر/ 30 في عليها التوقيع تم أفريقيا، شرق جماعة إنشاء معاهدة  107 
 رواندا وجمهورية بوروندي جمهورية وانضمت وتنزانيا. وأوغندا كينيا وهي فيها األصلية الثالث الشريكة الدولل قبلل من عليها المصادقة
 14 في عليها تعديالت (أدخلت 2007 تموز يوليو/ 1 من اعتبارًا الجماعة في العضوية كاملتي وأصبحتا حزيران يونيو/ 18 في للمعاهدة
  ./http://www.eac.int/treaty الرابط: على موجودة )،2007 آب أغسطس/ 20و 2006 األولل كانون ديسمبر/

 .http://eacj.org/?page_id=19لمزيد من المعلومات حولل تأسيس محكمة العدلل التابعة لجماعة شرق أفريقيا، انظر:  108 

 ).1(36، المادة 8معاهدة إنشاء جماعة شرق أفريقيا، الفصلل  109 
 .39نفس المصدر، المادة  110 

http://www.eac.int/treaty/
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ً    يیكن  وولم  عندئذ ٍ   بهھا  علم  للطلب  االمقدمم  للطرفف  ووال  للمحكمة  يیكن  لم  حقيیقة  أأنهھا   ببذلل  فهھا،ااكتشا  ممكنا
  111‘.االحكم  صدوورر  قبل  االطرفف  ذذلك  قبل  من  االمعقولل  االجهھد

  
  ااألعضاء  االدوولل  في  االوططنيیة  االمحاكم  أأنن  على  أأفريیقيیا  شرقق  جماعة  إإنشاء  معاهھھھدةة  من  34  االماددةة  تنص
  جانب  إإلى  االمعاهھھھدةة  أأحكامم  بتفسيیر  للجماعة،  االتابعة  االعدلل  محكمة  جانب  إإلى  ااألخرىى،  هھھھي  مخولة
  أأنن  غيیر  ‘.االجماعة  عن  االمنبثقة  ااإلجرااءااتت  أأوو  االقرااررااتت  أأوو  االتوجيیهھاتت  أأوو  ااألنظمة  صحة’  من  االتثبت

  أأسبقيیة  ،33  االماددةة  بموجب  لهھا،  "يیكونن  ووتفسيیرهھھھا  االمعاهھھھدةة  أأحكامم  بتطبيیق  االمتعلقة  االمحكمة  قرااررااتت
  112‘.مماثلة  مسألة ٍ   بشأنن  االوططنيیة  االمحاكم  قرااررااتت  على
  

  االقضائي  ووااالختصاصص  لتكويین وو  االواليیة
  
  معاهھھھدةة  تفسيیر  في  بالقانونن  االتقيید  من  االتأكد  بمهھمة  مكلّفة  أأفريیقيیا  شرقق  لجماعة  االتابعة  دللاالع  محكمة  إإنن

  ووشعبة  االبداايیة  شعبة  هھھھما:  غرفتيین،  من  االمحكمة  ووتتألف  بهھا.  وواااللتزاامم  أأفريیقيیا  شرقق  جماعة  إإنشاء

  قاططن’إإلى  ااستناددااً    االبداايیة  شعبة  عن  صاددرر  حكم  أأيي  سماعع  في  ااألخيیرةة  هھھھذهه  تختص  حيیث  ااالستئنافف،
  ذذلك  في  وواالبت  ‘ااإلجراائيیة  االقوااعد  مخالفة’  أأوو  ‘االقضائي  ااالختصاصص  عدمم  أأساسس  على’  أأوو  ‘قانونيیة
  113االحكم.

  
  ً   يیجريي’  قضاةة  تعيیيین  عن  مسؤووالً    أأفريیقيیا  شرقق  جماعة  قمة  مؤتمر  يیكونن  االمعاهھھھدةة،  من  24  للماددةة  ططبقا

  وواالحيیدةة  ةبالنزااهھھھ  لهھم  يیُشهھد  ممن  ااألعضاء  االدوولل  بهھم  توصي  أأشخاصص  بيین  من  ااختيیاررهھھھم
  ووااحد  ووقاضٍض    االبداايیة  لشعبة  قاضيیيین  من  أأكثر  تعيیّن  أأنن  االعضو  االدوولة  لنفس  يیجوزز  ووال  ‘.ووااالستقالليیة

  للتجديید.  قابلة  غيیر  سنوااتت  سبع  االمحكمة  في  االقضاةة  خدمة  مدةة  ووتبلغ  114ااالستئنافف.  لشعبة
  

  تي:ااآل  االنحو  على  للمحكمة  االقضائي  ااالختصاصص  نطاقق  االمعاهھھھدةة  من  27  االماددةة  أأووضحت  ووقد
ً    االمحكمة  تختص’ ً    للمحكمة  يیجوزز  115‘.ووتطبيیقهھا  االمعاهھھھدةة  هھھھذهه]  [بنودد  بتفسيیر  مبدئيیا   في  تنظر  أأنن  أأيیضا

  ااالختصاصص،  هھھھذاا  مثل  تمنحهھا  ااتفاقيیة  أأوو  عقد  يیتضمنهھا  بالتحكيیم  خاصة  فقرةة  عن  تنشا’  مسألة  أأيیة
ً    مؤسساتهھا  من  أأيي  أأوو  االجماعة  ووتكونن   يیتضمنهھا  بالتحكيیم  خاصة  فقرةة  عن  تنشأ’  االتي  تلك  أأوو  ‘فيیهھا  ططرفا
  االفقرةة  تنص  ذذااتهھ  االوقت  ووفي  116‘.للمحكمة  ااالختصاصص  هھھھذاا  مثل  أأططراافهھا  تمنح  تجارريیة  ااتفاقيیة  أأوو  عقد

  ااإلنسانن  بحقوقق  وومتعلقة  ووااستئنافيیة  أأصليیة  أأخرىى’  مسائل  في  االنظر  أأنن  على  27  االماددةة  من  االثانيیة
ً    للمحكمة،  االقضائي  ااالختصاصص  ضمن  يیقع  مسائل]  [من  ذذلك  ووغيیرهھھھا   في  االمجلس  سيیقرررهه  لما  ططبقا

                                                 
  ).3(35جماعة شرق أفريقيا، المادة  معاهدة إنشاء  111 
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  لوضع  برووتوكولل  إإلى  تتوصل  أأنن  االشريیكة  االدوولل  على  االغايیة،  تلك  وولبلوغغ  مناسب.  الحق  موعد
  117‘.االتنفيیذ  موضع  االموسع  ااالختصاصص

  
  حقوقق  قضايیا  على  ووااضحة  قضائيیة  بواليیة  للجماعة  االتابعة  االعدلل  محكمة  فيیهھ  تتمتع  ال  االذيي  االوقت  ووفي

  من  6  االماددةة  منطوقق  في  موضح  هھھھو  ووكما-  أأفريیقيیا  شرقق  لجماعة  سيیةااألسا  االمباددئئ  أأنن  إإال  ااإلنسانن،
  االقانونن  ووسيیاددةة  االديیمقرااططيیة  بمباددئئ  اااللتزاامم  ذذلك  في  بما  االرشيیدةة  االحوكمة’  على  تشتمل  -االمعاهھھھدةة

  إإلى  باإلضافة  االجنسيین،  بيین  وواالمساووااةة  االفرصص  ووتكافؤ  ااالجتماعيیة  وواالعداالة  وواالشفافيیة  وواالمساءلة
ً    ووحمايیتهھا  ووتعزيیزهھھھا  وواالشعوبب  نساننااإل  بحقوقق  ااالعتراافف   لحقوقق  ااألفريیقي  االميیثاقق  ألحكامم  ططبقا
  بالتقيیُّد’  االجماعة  في  ااألعضاء  االدوولل  تُلزمم  االتي  7  للماددةة  بالنسبة  االحالل  كذلك  118‘.وواالشعوبب  ااإلنسانن

  معايیيیر  على  وواالحفاظظ  ااالجتماعيیة  وواالعداالة  االقانونن  ووسيیاددةة  وواالديیمقرااططيیة  االرشيیدةة  االحوكمة  بمباددئئ
  119ددووليیاً".  عليیهھا  االمتعاررفف  ااإلنسانن  حقوقق

  
  ططعنت  االتي  أأفريیقيیا  شرقق  لجماعة  االعامم  ااألميین  ضد  كاتباززيي  قضيیة  في  االمحكمة،  ااررتأتت  هھھھنا،  وومن

  تتعلق  قضايیا  في  للبت  االقضائيیة  االواليیة  بعد  تُمنح  لم  أأنهھا  ررغم  أأنهھ  أأووغنديیيین،  سجناء  ااحتجازز  بقانونيیة
  العتباررهھھھا  كمسوغغ  أأعالهه  7وو  6  االماددتيین  إإلى  أأشاررتت  اأأنهھ  إإال  120ذذااتهھا،  بحد  ااإلنسانن  حقوقق  بانتهھاكاتت
ً    تماررسس  لن’  االذيي  االوقت  في  أأنهھا  االمحكمة  أأووضحت  ووقد  مقبولة.  االقضيیة   نزااعاتت  في  للبت  ااختصاصا
  ووذذلك  )،1(27  االماددةة  بموجب  االتفسيیر  في  ااختصاصهھا  مماررسة  عن  تحجم  لن  فإنهھا  ااإلنسانن،  حقوقق

  االذيي  االموقف  هھھھو  ووهھھھذاا  121‘.إإال  ليیس  ااإلنسانن،  لحقوقق  اانتهھاكاتت  بوقوعع  االمزااعم  تشمل  ااإلشاررةة  ألنن
  في  ااالختصاصص  بعدمم  االدفع  إإلى  االرااميیة  للدوولل  ااألووليیة  ااالعترااضاتت  حيیالل  باستمراارر  االمحكمة  تتخذهه

  جماعة  ووززررااء  مجلس  بحث  ،2005  عامم  من  أأيیارر  مايیو/  ووفي  122ااإلنسانن.  بحقوقق  االصلة  ذذااتت  االقضايیا

  ااألمر  االمعاهھھھدةة،  من  )2(27  االماددةة  ألحكامم  ططبقا  محكمةاال  ااختصاصص  نطاقق  توسيیع  مسألة  أأفريیقيیا  شرقق
  أأنن  بيید  االعدلل،  لمحكمة  االموسع  ااالختصاصص  بتفعيیل  االخاصص  االبرووتوكولل  مسوددةة  إإجاززةة  إإلى  قادد  االذيي
  123بعد.  االنفاذذ  حيیز  يیدخل  لم  االبرووتوكولل  هھھھذاا
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  للمحكمة  االشكاووىى  تقديیم
  

  ددوولة  ضد  عضو  ددوولة  أأيیة  قبل  من  اهھھھدةةاالمع  خرقق  بحاالتت  االمتعلقة  االشكاووىى  باستقبالل  االمحكمة  ُكلفت
ً    وويیجوزز  للجماعة.  تابعة  مؤسساتت  ووضد  أأخرىى  عضو   االتقدمم  أأفريیقيیا  شرقق  لجماعة  االعامم  لألميین  أأيیضا
  في  االمقيیميین  وواالطبيیعيیيین  االقانونيیيین  لألشخاصص  يیجوزز  كذلك  ااألعضاء.  االدوولل  ضد  االشكاووىى  هھھھذهه  بمثل
  قبل  من  االمعاهھھھدةة  لبنودد  اانتهھاكاتت  ووقوعع  هھافيی  يیزعمونن  بشكوىى  للتقدمم  االمحكمة  إإلى  االلجوء  عضو  ددوولة

  ااإللزاامم  صفة  االمحكمة  قرااررااتت  ووتكتسب  124االجماعة.  مؤسساتت  من  مؤسسة  أأوو  ااألعضاء  االدوولل  إإحدىى
  على  وويیجب  االمحكمة.  في  ااالستئنافف  هھھھيیئة  لدىى  تستأنف  أأنن  االدوولل  هھھھذهه  بوسع  أأنهھ  غيیر  ااألعضاء،  للدوولل
  قرااررااتت  لتنفيیذ  فورريیة  تداابيیر  ااتخاذذ  لمعاهھھھدةة،اا  من  38  االماددةة  من  3  االفقرةة  بموجب  ااألعضاء،  االدوولل

  تمتثل  ال  االتي  االدوولل  لرددعع  عقوباتت  بفرضض  خاصة  بإجرااءااتت  االعمل  يیجريي  ال  أأنهھ  إإال  االمحكمة،
  االمحكمة.  لقرااررااتت

  
  االمحليیة،  ااالنتصافف  سبل  ااستنفادد  على  تشتمل  ال  فهھي  االشكوىى،  لقبولل  االعدلل  محكمة  لشرووطط  بالنسبة  أأما

  أأوو  االتوجيیهھاتت  [صدوورر]  أأوو  نشر  أأوو  سَّن  [تارريیخ]  من  شهھريین  خاللل’  لشكاووىىاا  تقديیم  تستوجب  أأنهھا  إإال
  إإلى  ذذلك  فيیهھ  نما  االذيي  االيیومم  تارريیخ  من  ذذلك،  غيیابب  حالل  في  أأوو،  االشكوىى،  موضوعع  ااإلجرااء  أأوو  االقراارر
ً    االمحكمة  ااتّبعت  ووقد  125‘.االمشتكي  علم ً    نهھجا ً    صاررما   تعاملهھا  عند  االزمنيیة  االقيیودد  مسألة  حيیالل  ما  نوعا
  هھھھذاا  من  (جج)  االجزء  من  في  االتفصيیل  من  بمزيید  سنبيین  كما  ااإلنسانن،  بحقوقق  تتعلق  شكاووىى  مع

  أأحد  أأوو  االعامم  ااألميین  أأوو  االمشارركة  للدوولة  يیجوزز’  أأنهھ  على  االمعاهھھھدةة  من  40  االماددةة  ووتنص  126االتقريیر.
ً    يیكونواا  لم  إإنن  االمشارركة،  االدوولل  سكانن   تلك  في  االتدخل  االمحكمة،  في  بهھا  االمنظورر  االدعوىى  في  ططرفا

  أأوو  االمؤيیدةة  ااألددلة  على  االمتدااخل  االطرفف  يیقدمهھا  االتي  االبنودد  تقتصر  أأنن  على  االمحكمة،  من  بإذذنن  االدعوىى

  127‘.االدعوىى  أأططراافف  من  ططرفف  لحجج  االنافيیة
  
  ااألفريیقي  للجنوبب  ااإلنمائيیة  االجماعة  محكمة  .3
  
  االتكامل  بدعم  االمكلفة  ااإلقليیميیة  ددوونن  االهھيیئة  هھھھي  )SADC(  ااألفريیقي  للجنوبب  ااإلنمائيیة  االجماعة  إإنن

  128االجماعة.  في  االعضويیة  صاحبة  االجنوبيیة  ااألفريیقيیة  االدوولل  في  االمعيیشيیة  االظرووفف  ووتحسيین  ااإلقليیمي
  مذكرةة  بموجب  أأُنشأ  االذيي  ااألفريیقي،  للجنوبب  ااإلنمائي  االتنسيیق  مؤتمر  هھھھناكك  كانن  االهھيیئة  هھھھذهه  إإنشاء  قبل

  ااألفريیقي،  جنوببلل  ااإلنمائيیة  االجماعة  وومعاهھھھدةة  إإعالنن  تبني  تم  ،1992  عامم  ووفي  .1980  عامم  في  تفاهھھھم
  ااإلنمائيیة  االجماعة  إإلى  ااألفريیقي  للجنوبب  ااإلنمائي  االتنسيیق  مؤتمر  تحولل  االوااقع  في  عنهھ  تمخض  مما

  ااإلنمائيیة  االجماعة  محكمة  تأسيیس  على  1992  عامم  معاهھھھدةة  من  16  االماددةة  نصت  ووقد  ااألفريیقي.  للجنوبب
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  ‘االصلة  ذذااتت  شؤوونهھا  من  لكذذ  ووغيیر  ووإإجرااءااتهھا  ووصالحيیاتهھا  تشكيیلهھا’  تحديید  ليیتم  ااألفريیقي  للجنوبب
ً    االمحكمة  هھھھذهه  إإنشاء  ووتم  129االجماعة.  قمة  مؤتمر  يیتبناهه  برووتوكولل  في   خاللل  من  2000  عامم  في  ررسميیا

  لم  أأنهھ  إإال  االدااخلي.  وونظامهھا  االقضائي  ووااختصاصهھا  ووتنظيیمهھا  االمحكمة  تشكيیل  يیوضح  برووتوكولل  تبني
  في  ااألفريیقي  للجنوبب  ااإلنمائيیة  عةاالجما  لدوولل  قمة  مؤتمر  خاللل  2005  عامم  إإال  االمحكمة  تدشيین  يیتم

  130االمحكمة.  هھھھيیئة  أأعضاء  تعيیيین  تم  حيیث  بناميیبيیا  وويیندهھھھوكك
  

  االدوولل  ررؤؤساء  قمة  أأعلنت  ززمبابويي،  بحق  االقرااررااتت  من  سلسلة  أأعقابب  ووفي  ،2010  عامم  ووفي
  عنهھ  تمخض  االذيي  ااألمر  بالمحكمة،  أأُنيیطت  االتي  االوظظائف  مرااجعة  في  االبدء  االجماعة  في  ااألعضاء

  بالنظر  يیتعلق  فيیما  االمحكمة  ااختصاصاتت  تقليیص  تم  ،2012  عامم  من  آآبب  أأغسطس/  ووفي  ا.عملهھ  تعليیق

  من  الحق  ووقت  في  االمحكمة  حل  تم  ثم  وومن  ووقانونيیيین،  ططبيیعيیيین  أأشخاصص  قبل  من  مرفوعة  ددعاووىى  في
  برووتوكوالً    أأنن  أأفريیقيیا  جنوبب  ررئيیس  أأكد  ،2013  عامم  من  االثاني  تشريین  نوفمبر/  ووفي  131االسنة.  نفس
ً    جديیدااً     إإنشاء  تم  أأوو  االمحكمة  تفعيیل  أأُعيید  إإذذاا  حتى  ذذلك،  وومع  132بشأنهھ.  االتفاووضض  يیجريي  بالمحكمة  خاصا

  يیظل  أأنن  االمحتمل  من  فإنهھ  ااألفريیقي،  للجنوبب  ااإلنمائيیة  االجماعة  في  االنزااعاتت  لحل  جديیدةة  مؤسسة

  بيین  بالنزااعاتت  االصلة  ذذااتت  ووبرووتوكوالتهھا  االجماعة  معاهھھھدةة  تفسيیر  على  مقتصرااً    ااختصاصهھا  نطاقق
  133فقط.  ااألعضاء  االدوولل

  
  االقضائي  ووااالختصاصص  وواالتكويین  االواليیة

  
  وواالهھيیئاتت  ااألفريیقي  للجنوبب  ااإلنمائيیة  االجماعة  معاهھھھدةة  بأحكامم  "االتقيید  بضمانن  االجماعة  محكمة  ُكلفت
  خمسة–  أأعضاء  عشرةة  من  تتألف  االمحكمة  هھھھيیئة  ووكانت  134‘.االمالئم  االتفسيیر  ووتفسيیرهھھھا  لهھا،  االتابعة

  االقيیامم  من  هھھھؤالء  تمكن  عدمم  عند  االداائميین  لألعضاء  كبدالء  يیعملونن  ندداائميی  غيیر  ووخمسة  دداائميین  منهھم
ً    تصدرر  بهھا،  االعمل  تعليیق  قبل  االمحكمة  ووكانت  بوااجباتهھم.   ووكانت  135قانونيیة  ووفتاووىى  مبدئيیة  أأحكاما

  أأشخاصص  بيین  وواالنزااعاتت  وواالجماعة،  االدوولل  بيین  االنزااعاتت  في  للبت  حصريي  باختصاصص  تتمتع
  صالحيیاتت  ووكانت  136االعامليین.  ووططاقم  االجماعة  بيین  االنزااعاتتوو  وواالجماعة،  قانونيیيین  وو  ططبيیعيیيین

ً    االمحكمة،   االمنبثقة  وواالصكوكك  االبرووتوكوالتت  ووكافة  االمعاهھھھدةة  تفسيیر  في  تنحصر  االسارريي،  للقانونن  ططبقا

                                                 
 عام النفاذ حيز ودخلت 1992 عام تبنيها تم التي ‘]المعاهدة’ فصاعدًا هنا من إليها [سيشار األفريقي للجنوب اإلنمائية الجماعةمعاهدة  129 

 .األفريقي للجنوب اإلنمائية الجماعة إنشاء لمعاهدة المعدلة االتفاقية بموجب 2001 عام وعدلت 1993
 7 في ُأجيز الذي ‘]المحكمة بروتوكولل’ فصاعدًا هنا من إليه [سيشار األفريقي للجنوب اإلنمائية الجماعة بمحكمةالبروتوكولل الخاص  130 

 الجماعة. قبلل من 2008و 2007و 2000 األعوام في وعدلل 2000 عام آب أغسطس/

 .24 الفقرة )2012 آب أغسطس/ 18( األفريقي، للجنوب اإلنمائية الجماعةالبيان الختامي للقمة الثانية والثالثين،  131 
" [زوما يقترح بديالً عن محكمة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي]  Zuma suggests alternative to SADC tribunalانظر سابا، " 132 

-http://www.timeslive.co.za/politics/2013/11/06/zuma-suggests، موجود على الرابط: 2013نوفمبر/ تشرين الثاني  6تايمزاليف، 

alternative-to-sadc-tribunal. 
 .األفريقي للجنوب اإلنمائية الجماعةالبيان الختامي للقمة الثانية والثالثين،  133 

 ).1(16 المادة األفريقي، للجنوب اإلنمائية الجماعةدة معاه  134 

 .20و 16 المادتان المحكمة، بروتوكولل 135 

 .19و 18و 17نفس المصدر، المواد  136 
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  قرااررااتت  أأنن  على  االبرووتوكولل  من  )3(24  االماددةة  ووتنص  للجماعة.  االتابعة  االمؤسساتت  تبنتهھا  االتي  عنهھا
  فيیهھا.  االطعن  يیمكن  ووال  ووملزمة  نهھائيیة  االمحكمة

  
  قابلة  االقرااررااتت  تصبح  االمحكمة،  قرااررااتت  إإنفاذذ  في  عضو  ددوولة  أأخفقت  إإذذاا  أأنهھ  )5(32  االماددةة  في  ووجاء
  ضعف  عن  االناجم–  ااإلنفاذذ  صالحيیاتت  في  االضعف  هھھھذاا  أأنن  بيید  االجماعة،  قمة  مؤتمر  خاللل  من  للنفاذذ

  قضيیة  في  االمحكمة  كمح  صدوورر  أأعقابب  في  للنقد  عرضة  كانن  -ااألعضاء  للدوولل  االسيیاسيیة  ااإلررااددةة

ً    االحكم  هھھھذاا  أأثارر  فقد  ززمبابويي.  في  االتميیيیزيي  االُملكيیة  قانونن  بشأنن  137كامبل   محدوودديیة  حولل  نقاشا
  مزااررعيین  بمجموعة  تتعلق  االقضيیة  ووكانت  138حلهھا.  إإلى  االمطافف  نهھايیة  في  أأددىى  االمحكمة  صالحيیاتت

  لألررااضي  ةااإلجبارريی  للمصاددررةة  برنامج  تطبيیق  نتيیجة  االحكومة  قبل  من  أأررااضيیهھم  صوددررتت  بيیض

  االذيي  ززمبابويي  ددستورر  من  17  ررقم  االتعديیل  من  (بب)16  االقسم  أأنن  االمحكمة  ووااررتأتت  االعامم.  للصالح
  عاددلة  محاكمة  على  االحصولل  حق  من  االمدعيین  حرمم  قد  ااألررااضي،  مصاددررةة  في  االطعن  إإمكانيیة  يیستبعد
  ماعةاالج  معاهھھھدةة  من  (جج)4  االماددةة  يینتهھك  نحو  على  االعرقق،  بسبب  ضدهھھھم  االتميیيیز  عدمم  في  وواالحق

  تعويیضاتت  ووددفع  االمحكمة  لقراارر  ااالمتثالل  ززمبابويي  حكومة  ررفض  ووبعد  139ااألفريیقي.  للجنوبب  ااإلنمائيیة

  في  أأعضاء  أأخرىى  ددوولل  تأيیيید  كسب  من  ززمبابويي  تمكنت  إإجرااء،  ااتخاذذ  في  االقمة  ووإإخفاقق  للمزااررعيین،
  بالمحكمة.  االعمل  لتعليیق  االجماعة

  
  من  14  االماددةة  أأنن  إإال  ااإلنسانن،  لحقوقق  محكمة  ذذااتهھا  بحد  تكن  لم  االمحكمة  أأنن  من  االرغم  ووعلى

  ااإلنسانن  حقوقق  مباددئئ  مع  يیتماشى  بما  االجماعة  معاهھھھدةة  لتفسيیر  خاصة  صالحيیاتت  منحتهھا  االبرووتوكولل
  حقوقق  قضايیا  في  االنظر  -فعلت  ووقد-  للمحكمة  يیجوزز  كانن  هھھھنا  وومن  140وواالديیمقرااططيیة.  االقانونن  ووسيیاددةة
  لكانن  فقط،  االدوولل  بيین  االنزااعاتت  في  لبتاا  على  مقصوررةة  كانت  االمحكمة  وواليیة  أأنن  وولو  141ااإلنسانن.

  سماعع  لتستطيیع  كانت  ما  االمحكمة  أأنن  ذذلك  كبيیرةة،  بصوررةة  تضاءلل  قد  ااإلنسانن  حقوقق  حمايیة  في  ددووررهھھھا
  حكوماتهھم.  ضد  أأشخاصص  قبل  من  مرفوعة  ددعاووىى

  
  للمحكمة  االشكاووىى  تقديیم

  
  في  وورردد  ووكما  ريیقيااألف  للجنوبب  ااإلنمائيیة  االجماعة  لمحكمة  االدااخلي  االقانونن  من  32  االماددةة  بموجب

  االتفاصيیل  على  يیحتويي  ددعوىى  بطلب  بالتقدمم  االمحكمة  مجريیاتت  تُستهھل  بالمحكمة،  االخاصص  االبرووتوكولل

                                                 
 SADC رقم القضية زمبابوي، جمهورية ضد وآخرون المحدودة تي) في (بي كامبلل مايك األفريقي، للجنوب اإلنمائية الجماعة محكمة 137 

(T) 2/2008 )28  2008نوفمبر/ تشرين الثاني.( 
 البيان الختامي موبوتو (موزمبيق)،الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي، مؤتمر القمة الثاني والثالثين لرؤساء الدولل والحكومات،  138 
 .)2012أغسطس/آب  18(
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  وويیمكن  142االمنشودد.  ووااإلنصافف  ااالددعاء  ططبيیعة  إإلى  باإلضافة  عليیهھ  وواالمدعى  االمدعي  من  بكل  االمتعلقة
ً    االدعاووىى  في  االشرووعع   143االدااخلي.  امماالنظ  من  34  االماددةة  بموجب  خاصص  ااتفاقق  ططريیق  عن  أأيیضا

  
  االبرووتوكولل  من  15  االماددةة  فتوضحهھا  االمحكمة،  إإلى  االمقدمة  االشكاووىى  بمقبوليیة  االخاصة  االمتطلباتت  أأما

  في  عضوااً    ددوولة  االمدعي  يیكونن  أأنن  تشترطط  وواالتي  ااألفريیقي،  للجنوبب  ااإلنمائيیة  االجماعة  بمحكمة  االخاصص
ً    أأوو  االجماعة ً    شخصا ً    أأوو  ططبيیعيیا ً    أأوو  قانونيیا ً    االمدعي  يیكونن  أأنن  يیُشترطط  ووال  االجماعة.  لدىى  موظظفا   من  موااططنا

  االتقدمم  ووززرراائهھا  وومجلس  االجماعة  لقمة  يیجوزز  ذذلك،  إإلى  باإلضافة  االجماعة.  في  االعضو  االدوولل  موااططني
  في  عضو  ددوولة  ضد  شكاووىى  تقديیم  االممكن  وومن  االقانونيیة.  االفتوىى  على  للحصولل  للمحكمة  بطلب

  نزااعاتت  في  للبت  قضائيیة  بواليیة  تتمتع  نتك  لم  االمحكمة  أأنن  إإال  االجماعة،  مؤسساتت  من  أأيي  أأوو  االجماعة

  للجماعة  االتابعة  االعدلل  محكمة  من  االنقيیض  ووعلى  144فقط.  االعامم  أأوو  االخاصص  االقطاعع  من  أأشخاصص  بيین
  االجماعة  محكمة  كانت  أأفريیقيیا،  شرقق  لجماعة  االتابعة  االعدلل  وومحكمة  أأفريیقيیا  غربب  لدوولل  ااالقتصادديیة
  يیقدمم  ال  االبلديي  االقانونن  كانن  إإذذاا  إإال’  االمحليیة  نتصاففااال  سبل  ااستنفادد  تشترطط  ااألفريیقي  للجنوبب  ااإلنمائيیة
  145‘.فاعلة  غيیر  االمتاحة  ااالنتصافف  سبل  أأنن  أأوو  ااالنتصافف،  سبيیل

  
ً    االمحكمة  أأصدررتت  توااجدهھھھا،  عمر  من  االقصيیرةة  االفترةة  ووخاللل   تتعلق  قضيیة  ووعشريین  ووااحد  في  أأحكاما
  ووأأوواامر  147ررااضي،ااأل  مصاددررةة  ووقواانيین  146االعمل،  من  االجائر  االفصل  ضمنهھا  من  مختلفة  بمسائل

  ااستثنائيیة  أأهھھھميیة  لهھما  قضيیتانن  هھھھناكك  ووكانت  149للسلطة.  تقاسم  عمليیة  من  ووااإلقصاء  148االترحيیل،

  االتعذيیب.  بشأنن  ااإلقليیمي  االقضائي  ااالختصاصص  بتطويیر  تتعلقانن
  

  150االمحكمة،  في  تنظر  تعذيیب  قضيیة  أأوولل  هھھھي  ززمبابويي  جمهھورريیة  ضد  ووآآخروونن  غوندوو  قضيیة  كانت

  ألوواامر  تمتثل  لم  االتي  ززمبابويي  ضد  بشكوىى  االزيیمبابويیة  االشرططة  ديی  على  عنف  ضحيیة  12  تقدمم  حيیث
  حق  من  االمدعيین  حرمم  االذيي  االدوولة  مسؤووليیة  قانونن  من  )2(5  للقسم  ززمبابويي  ااستندتت  ووقد  محكمتهھا.
  من  )1(6وو  (جج)4  االماددتيین  يینتهھك  االقضيیة  موضوعع  االبند  أأنن  االمحكمة  ووااررتأتت  االفعلي  ااالنتصافف

                                                 
 .33و  32النظام الداخلي، المادتين  األفريقي، للجنوب اإلنمائية الجماعة محكمة 142 
 34نفس المصدر، المادة  143 
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  يیشمل  بالمعاهھھھدةة  االمحمي  االقانونن  سيیاددةة  مفهھومم  أأنن  ذذلك  ااألفريیقي،  وببللجن  ااإلنمائيیة  االجماعة  معاهھھھدةة
  يیرقى  للمدعيین  االحقيیقي  ااالنتصافف  تأميین  عدمم  فإنن  ووبالتالي  االفعلي؛  ااالنتصافف  على  االحصولل  في  االحق

  في  االمحكمة  ررجعت  ووقد  االقانونن.  ووسيیاددةة  ااإلنسانن  حقوقق  مباددئئ  بدعم  االدوولة  االتزاامم  نقض  مستوىى  إإلى
  ااألووررووبيیة  االمحكمة  ووضعتهھ  االذيي  االفعلي  ااالنتصافف  في  االحق  بشأنن  االقضائي  ددااالجتهھا  إإلى  حكمهھا
  وواالمحكمة  153ااألفريیقيیة  ووااللجنة  152ااإلنسانن  لحقوقق  ااألمريیكيیة  االبلداانن  وومحكمة  151ااإلنسانن  لحقوقق

  بشأنن  ااإلنسانن  بحقوقق  االمعنيیة  االلجنة  عن  االصاددرر  18  ررقم  االعامم  وواالتعليیق  154أأفريیقيیا  بجنوبب  االدستورريیة

ً    االضحايیا  منحت  حيیث  االمدعيین  شكوىى  أأيیدتت  االمحكمة  أأنن  من  االرغم  ووعلى  155االتميیيیز.  عدمم   تعويیضا
  االحكم.  لهھذاا  ااالمتثالل  ررفضت  ززمبابويي  حكومة  أأنن  إإال  ددووالرر،  مليیونن  17  قيیمتهھ  ااألضراارر  عن
  
  ووسايیمكسبانن  االمحدووددةة  (مورريیشيیوسس)  سايیمكسبانن  ضد  االمتحدةة  االتنزاانيیة  االجمهھورريیة  قضيیة  في

  أأثناء  مورريیشيیوسس  من  موااططن  بمعاملة  تتعلق  قضيیة  ووهھھھي  156غووو،جو  ووأأجايیي  االمحدووددةة  (ززنزبارر)
  تعريیفهھا  في  1984  لعامم  االتعذيیب  مناهھھھضة  ااتفاقيیة  من  1  االماددةة  إإلى  االمحكمة  ااستندتت  ترحليیهھ،  عمليیة

  ااجتهھاددهھھھا  في  مرجع  نقطة  مجردد  من  أأكثر  هھھھي  االدووليیة  االقانونيیة  ااألعراافف  أأنن  مجدددااً    ووأأكدتت  للتعذيیب

  حولل  اابتداائي  حكم  إإصداارر  في  ااالختصاصص  بعدمم  االمحكمة  ددفعت  ،ذذلك  من  االرغم  ووعلى  االقضائي.
  في  االمدعي  إلخفاقق  ذذلك  قانوني،  إإجرااء  إإلى  االلجوء  في  االحق  اانتفاء  بسبب  االترحيیل  قراارر  قانونيیة
  ووااررتأتت  أأددلة.  بأيیة  للتعذيیب  بالتعرضض  ززعمهھ  تأيیيید  عن  وولعجزهه  االمحليیة  ااالنتصافف  سبل  ااستنفادد
  االوططنيیة  االمحاكم  إإلى  االلجوء  بوسعهھ  كانن  فعالً،  للترحيیل  االمدعي  تعرضض  من  االرغم  ووعلى  أأنهھ  االمحكمة

  157االقانوني.  ممثلهھ  خاللل  وومن  غيیابهھ  أأثناء  االترحيیل  قراارر  في  وواالطعن

                                                 
 ).2006 تموز يوليو/ 4( 59450/00 رقم دعوى طلب فرنسا، ضد سانتشيز ز،راميوي اإلنسان، لحقوق األوروبية المحكمة 151 
من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان)  8و 25) و2(27، الضمانات القضائية في حاالت الطوارئ (المواد OC-9-87الفتوى القانونية  152 

 ).1987أكتوبر/ تشرين األولل  6محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان (
من أجلل حقوق اإلنسان ومعهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا (نيابة عن أندرو باركلي  ناللجنة األفريقية، محامون زيمبابويو 153 

 ).2008مايو/ أيار  22، الدورة العادية الثالثة واألربعون (294/04ميلدروم) ضد زمبابوي، الشكوى رقم 
يونيو/  CCT 19/07, ZACC 8 )2م. إي. سي عن دائرة الصحة، وغوانتينغ وقضية أخرى  المحكمة الدستورية األفريقية، نياثي ضد 154 

 ).2008حزيران 
 ).HRI/GEN/1/Rev.1 at 26 )1994حولل عدم التمييز، وثيقة األمم المتحدة رقم  18اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  155 
 رقم القضية وآخرين، المحدودة (موريشيوس) سايمكسبان ضد  المتحدة التنزانية الجمهورية ي،األفريق للجنوب اإلنمائية الجماعة محكمة 156 
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  بب   ااإلقليیميیة    :االجزء   ااألفريیقيیة   االمنظومة   في   بالتعذيیب   االمتعلقة   ااألساسيیة االمعايیيیر
 لحقوقق  ااإلنسانن  

  
  ُجمل   تضمنتهھ   أأمٌر   االمعاملة   االتعذيیب  ووسوء   في  معاهھھھدااتت،  حظر   مؤططرةة   ووغيیر   مؤططرةة   معايیيیر، ة

  وواالقواانيین     ااألحكامم   منزلة   لهھ   ددوولي  عرفي   معيیارر   ذذلك،   فوقق   ووهھھھو،   ااألفريیقيیة.   االبلداانن تنطبق  على
)  بمعنى  أأنن  اااللتزاامم  بحظر  االتعذيیب  يیبقى  مطلقا ً ووغيیر  قابل  لالنتقاصص  حتى  Jus Cogensاالقطعيیة  (

  أأيیة   على   بعد   تصاددقق   لم   االتي   االدوولل   لتلك   مقدمة    بالنسبة   ووفي   االحظر.   هھھھذاا   مثل   تتضمن معاهھھھدةة
االمعاهھھھدااتت  ذذااتت  االصلة  بهھذاا  االحظر  يیأتي  االميیثاقق  ااألفريیقي.  كذلك  تنطويي  صكوكك  أأخرىى  على  حظر  

  ووررفاهھھھهھ   االطفل   لحقوقق   ااألفريیقي   االميیثاقق   منهھا   في    158مماثل   االمرأأةة   بحقوقق   االمتعلق وواالبرووتوكولل
  اا  159أأفريیقيیا   االملزمة   االمعايیيیر   لهھذهه   أأكبر   بعمق   في  ووسنتطرقق   االصكوكك   تلك   عليیهھا   ااحتوتت لتي

 االفقرااتت  االالحقة.  
 

ووهھھھي  ااتفاقيیة  منظمة  االوحدةة  -ووهھھھناكك  معاهھھھدةة  أأخرىى  تم  تبنيیهھا  تحت  إإشراافف  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  
تحرمم  ااإلعاددةة  االقسريیة  لالجئ    -ااألفريیقيیة  االتي  تحكم  االمظاهھھھر  االخاصة  بمشكالتت  االالجئيین  في  أأفريیقيیا

  إإلى  بلد  حيیث  أأوو  ترحيیلهھ  في  سيیاقق  االقانونن  االخ   أأوو  سالمتهھ  ’اصص  بالالجئيین  ووحمايیتهھم،   حيیاتهھ تتهھددد
.  وولكن  ووعلى  االرغم  من  أأنن  االقرااررااتت  االتي  تبنتهھا  االلجنة  ااألفريیقيیة  توفر  عددداا ً 160‘االبدنيیة  أأوو  حريیتهھ

  االقوةة     تملك   ال   االقرااررااتت   تلك   أأنن   أأال   االمعاهھھھدةة،   تضمنتهھا   االتي   للمعايیيیر   االمفسرةة   االتوجيیهھاتت من
االقواانيین  ’ووسنبحث  في  االقسم  االراابع  عشر  أأددناهه  تارريیخ  معايیيیر  وونطاقق  ااختصاصص  ااإللزااميیة  لتنفيیذهھھھا.  

 (مثل  االقرااررااتت)  االتي  تم  تبنيیهھا  من  قبل  ااالتحادد  ااألفريیقي/  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة.‘  غيیر  االملزمة
  

  االمعايیيیر  ااألساسيیة  في  االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب    -سابعا ً 
  
  االميیثاققنظرةة  عامة  على  أأحكامم    -1
  

ً  ألسس  وونطاقق  االضماناتت  االمتعلقة  بالحق  في   ثمةأأحكامم  عديیدةة  في  االميیثاقق  ااألفريیقي  تتضمن  تعريیفا
     االماددةة   تكفل   إإذذ   االذااتت  ااإلنسانيیة؛   ووسالمة   االتعذيیب    5االحيیاةة   ووتحرمم   ااإلنسانيیة   االميیثاقق  االكراامة من

  :161بنص  االعباررااتت  االتاليیة
  

  ووااالعتراافف  بشخصيی   كراامتهھ   االحق  في  ااحتراامم   أأشكالل  لكل  فردد   كافة   االقانونيیة  ووحظر تهھ
  وواالعقوباتت     أأنوااعهھ   بكافة   وواالتعذيیب   ااالسترقاقق   خاصة   ووااستعباددهه   وواامتهھانهھ ااستغاللهھ

  .وواالمعاملة  االوحشيیة  أأوو  االالإإنسانيیة  أأوو  االمذلة
                                                 

 أعاله. 22الميثاق األفريقي لحقوق الطفلل ورفاهه، راجع الهامش رقم  158 
 أعاله. 22قيا، ، راجع الهامش رقم البروتوكولل المتعلق بحقوق المرأة في أفري 159 
اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكالت الالجئين في أفريقيا، التي تبناها مؤتمر رؤساء الدولل   160 

ثيقة المنظمة ، و1974يونيو/ حزيران  20، ودخلت حيز النفاذ في 1969سبتمبر/ أيلولل  10والحكومات في دورته العادية السادسة في 
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ووتكملهھا،  مثل  ضماناتت  االحمايیة  االمتساوويیة  أأمامم    5تعززز  أأحكامم  أأخرىى  في  االميیثاقق  ما  جاء  في  االماددةة  

حرمانهھ  من  هھھھذاا  االحق  ’االحيیاةة  وواالسالمة  االشخصيیة  بما  في  ذذلك  ضمانن  عدمم    وواالحق  في  162االقانونن،
وواالضماناتت  االمتعلقة  بالحصولل  على  محاكمة    164وواالحق  في  االحريیة  ووااألمن  االشخصيیيیّن  163،‘تعسفا

  165محايیدةة  وواالضماناتت  بمرااعاةة  ااألصولل  االقانونيیة.
  

   على  يید  جهھاتت  فاعلة  تابعة  تنطبق  على  ااألعمالل  االتي  تتم    5ووقد  أأكدتت  االلجنة  ااألفريیقيیة  أأنن  االماددةة
  مسؤووليیة     مسؤوولة   االدوولة   ال  تكونن   حتى  عندما   إإلى  أأنهھ   ووخلُصت  االلجنة   لهھا.   غيیر  تابعة   أأوو للدوولل
  االدوولة     ااعتبارر   يیمكن   يیزاالل   ال   فإنهھ   حكوميیة،   غيیر   جهھاتت  فاعلة   يید   تمت  على   أأعمالل   عن مباشرةة

  ااإلنس   لحقوقق   االحكوميیة   االمنظماتت  غيیر   منتدىى   قضيیة   ففي   للميیثاقق.   ززمبابويي  ضد  منتهھكة   في انن
  غيیر     بجواازز  ااعتبارر  االدوولة  مسؤوولة  عن  أأعمالل  جهھاتت  فاعلة   االعامم   بالمبدأأ   أأقرتت  االلجنة ززمبابويي،
حكوميیة  "ليیس  بسبب  االفعل  بحد  ذذااتهھ،  بل  بسبب  عدمم  بذلل  االجهھد  االوااجب  [من  ططرفف  االدوولة]  لمنع  

  االضحايیا".   أأضراارر   لجبر   االضروورريیة   ااإلجرااءااتت   ااتخاذذ   لعدمم   أأوو   هھھھذ  166ااالنتهھاكك   االقضيیة  ووفي هه
بالتحديید،  تطرقت  االلجنة  لمسألة  ما  إإذذاا  كانت  االدوولة  قد  بذلت  االجهھد  االوااجب  في  منع  أأعمالل  االتعذيیب  
ووأأعمالل  االقتل  خاررجج  نطاقق  االقضاء  على  يید  جهھاتت  غيیر  حكوميیة  ووبالتالي  توفيیر  االحمايیة  للضحايیا.  

  اانتهھاكاتت  مز   مع   ااإلجرااءااتت  "للتعامل   من   ااتخذتت  مجموعة   بأنهھا   ددفعت  االدوولة   لحقوقق  ووقد عومة
ااإلنسانن،  من  بيینهھا  تعديیل  االقواانيین  ووتوقيیف  االجناةة  االمزعوميین  ووتقديیمهھم  للمحاكمة،  ووددفع  تعويیضاتت  

ووحاججت  االدوولة  بأنهھ    167لبعض  االضحايیا  وواالتأكد  من  االتحقيیق  في  معظم  االمزااعم  االتي  قُدمت  إإليیهھا".
  تمكن  بعض  االضحايی   االعنف  ووعدمم   ووططبيیعة   آآنذااكك،   من  تحديید  "بسبب  االظرووفف  االتي  كانت  سائدةة ا
  االتي  أأُحيیلت  إإليیهھا   تتمكن  االشرططة  من  االتحقيیق  في  جميیع  االقضايیا   لم   االفاعليین، ووأأشاررتت    168‘.هھھھويیة

  االدوولة  لم  تكن  كافيیة،   االلجنة  إإلى  أأنن  االمشتكي  لم  يیقدمم  أأددلة  كافيیة  تثبت  أأنن  ااإلجرااءااتت  االتي  ااتخذتهھا
  ووعليیهھ  فإنهھا  توصلت  إإلى  عدمم  ووجودد  اانتهھاكك.

 
 نة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب.  ااالجتهھاددااتت  االقضائيیة  للج2
 

  ااإلنسانن،     حقوقق   حمايیة   صعيید   على   لواليیتهھا   مماررستهھا   خاللل   وومن   ااألفريیقيیة،   االلجنة   لدىى نن تكوَّ
  االخامسة  منهھ     االميیثاقق  ااألفريیقي  في  االماددةة   بالحقوقق  االتي  ضمنهھا ررصيید  من  االفقهھ  االقضائي  االمتعلّق

 لمتعلّقة  بالتعذيیب  وواالمعاملة  االسيیئة.ووغيیرهھھھا  من  ااألحكامم  ااألخرىى  االمشارر  إإليیهھا  آآنفا ً وواا
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 أأ.  حظر  االتعذيیب:  توضيیح  للمباددئئ  االعامة  وواالمفهھومم
  

  أأنهّھما  ووثيیقا  ااالررتباطط،  ووهھھھما:  ااحتراامم  كراامة  ااإلنسانن  وومنع    5تنطويي  االماددةة   على  بعديین  مختلفيین  إإالّ
االرقيیق  وواالتعذيیب    ووتجاررةةااالسترقاقق  ااستغاللهھ  وواامتهھانهھ.  يیزدداادد  ااألمر  تعقيیدااً  عندما  تدررجج  هھھھذهه  االماددةة  

  ااالستغاللل     على   "أأمثلة"   أأنهھا   على   وواالمهھيینة   وواالالإّإنسانيیة   االقاسيیة   االعقوبة   أأوو   االمعاملة ووضرووبب
  االدووليیة     ااالتفاقيیاتت   في   وواالسخرةة   وواالعبودديیة   ااالسترقاقق   مع   االتعامل   يیجريي   بالمقابل، ووااالمتهھانن.

  ااال   الحتماليیة   االمجالل   يیتيیح   مما   بذااتهھا،   مستقلة   ماددةة   في   عاددةة   لحظر  ااألخرىى   االمزددووجج نتهھاكك
ااالسترقاقق  أأوو  االعبودديیة  أأوو  االعمالة  االقسريیة  وولحظر  االتعذيیب  وواالمعاملة  أأوو  االعقوبة  االالإإنسانيیة.  وومن  
  قضيیة     في   توصلت،   أأفريیقيیا   غربب   لدوولل   ااالقتصادديیة   للجماعة   االتابعة   االعدلل   محكمة   أأنن االالفت

ااالسترقاقق  قد  يیتوااجد  ددوونن  أأنن    من  ااالبتذاالل  [االقولل  إإنن]’هھھھادديیجاتو  ماني  كوررااوو  ضد  نيیجيیريیا،  إإلى  أأنهھ  
ظظرفف  االعبودديیة  ’معهھا.  غيیر  أأنن  االمحكمة  ووعلى  االرغم  من  توصلهھا  إإلى  أأنن  ‘  يیكونن  االتعذيیب  حاضرااً  

قد  ووقع    5،  ووجدتت  أأنن  اانتهھاكك  االماددةة  ‘تسبب  للمشتكي  بأذذىى  جسديي  وونفسي  وومعنويي  ال  يیمكن  إإنكاررهه
  169تعذيیب  أأوو  سوء  االمعاملة.على  أأسس  من  ااالسترقاقق  لكنهھا  لم  تتوصل  إإلى  نتيیجة  منفصلة  بشأنن  اال

  
حق  أأساسي  ططبيیعي  لكل  ’على  أأنهھا‘  االكراامة  ااإلنسانيیة’ووقد  أأووضحت  االلجنة  ااألفريیقيیة  معنى  عباررةة  

  إإنهھ  حق     ددوونن  تميیيیز. إإنسانن  بصرفف  االنظر  عن  قدررااتهھ  االعقليیة  أأوو  جواانب  ااإلعاقة  االتي  يیعاني  منهھا
  االوسائل  االمم   بكافة   ووحمايیتهھ   االدوولل  ااحتراامهھ   أأخرىى    170‘.كنةططبيیعي  من  ووااجب  جميیع ووفي  قضايیا

     أأنن  االماددةة   فيیهھا   لم  تفرقق  االلجنة  بيین  عدمم  ااحتراامم    5وُوجد   اانتهُھكت،   االكراامة’قد ووبيین  اانتهھاكك  حظر  ‘
  .171االتعذيیب  وواالمعاملة  وواالعقوبة  االقاسيیة  وواالالإّإنسانيیة  وواالمهھيینة"’
  

  من     االمنفصليین   االعنصريین   لهھذيین   ووااضح   فهھم   محاووالتت  تكويین   من   االمحدوودد   االتحليیل يیضعف  هھھھذاا
؛  إإذذاا  أأنهھ  ال  يیجريي  االدمج  في  االغالب  بيین  هھھھذيین  االعنصريین  االرئيیسيین،  فقط،  بل  إإنن  االلجنة  ال  5ماددةة  اال

     تشكل   االتي   ووتلك   "تعذيیباً"   تشكل   االتي   ااألعمالل   بيین ً   دداائما   أأوو  ’تفرقق   قاسيیة   عقوبة   أأوو معاملة
 وويیمكن  تفسيیر  هھھھذاا  االتوجهھ  باالعتمادد  على  عامليین  أأساسيیيین.‘.  الإّإنسانيیة

 
  اال   االتحليیل   االبداايیة  يیدخل   في   خاصة   االلجنة،   لدىى   االقضائي   ااالجتهھادد   في   توجهھ   ضمن ً   أأيیضا محدوودد

  ااألساسيیة     بعرضض  االوقائع   فقط   تقومم   كانت   بل   قرااررااتهھا،   شرحح   في   تتوسع   االلجنة   تكن   لم عندما
ووااألحكامم  االمنطبقة  عليیهھا  ثم  تخلص  إإلى  نتيیجة  بسيیطة  بشأنن  ما  إإذذاا  كانن  قد  ووقع  اانتهھاكك  من  عدمهھ  ددوونن  

                                                 
، الطلب رقم ادية لدولل غرب أفريقيا، هاديجاتو ماني كوراو ضد نيجيريامحكمة العدلل التابعة للجماعة االقتص  169 

ECW/CCJ/APP/08/08. 
 279/03انظر مثالً، اللجنة األفريقية، منظمة حقوق اإلنسان السودانية ومركز حقوق السكن واإلخالء ضد السودان، الشكوى رقم  170 
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 .190)، الفقرة 2013أكتوبر/ تشرين األولل  12، الدورة االستثنائية العاشرة (323/06إنترايتس ضد مصر، الشكوى رقم 
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  اا   معيینةتحاوولل  االطريیقة   على  ووقائع   محدددةة   قانونيیة   أأحكامم   تنطبق  بهھا فعلى  سبيیل    172لتي  تتعلق  أأوو
االمثالل،  لم  تحددد  االلجنة  في  قضيیة  كريیشنا  أأتشوثانن  ضد  مالوويي،  ما  إإذذاا  كانن  االحبس  ااالنفراادديي  وواالتقيیيید  
بالسالسل  وواالنوعيیة  االردديیئة  تماما ً للطعامم  وواالحرمانن  من  االرعايیة  االصحيیة  االتي  عانى  منهھا  االضحايیا  

منفصل  يیرقى  إإلى  مستوىى  االتعذيیب  أأوو  غيیرهه  من  أأشكالل  سوء  االمعاملة.  بالمقابل،  ااررتأتت  االلجنة    بشكل
.  لكن  ووعلى  االرغم  من  أأنن  قرااررااتت  االلجنة  5بكل  بساططة  أأنن  هھھھذهه  ااألعمالل،  مجتمعة،  تتنافى  مع  االماددةة  

  االتعمق  أأكثر     كانن  باإلمكانن   إإال  أأنهھ   بمنطق  أأقوىى،   وومؤيیدةة ً   إإفصاحا أأصبحت  في  ووقت  الحق  أأكثر
 بكثيیر  في  االتحليیل  في  غالبيیة  ااألحيیانن.

 
وو  ‘  االمعاملة  االالإإنسانيیة’وو  ‘  االقسوةة’وو‘  االتعذيیب(’ااألشكالل  ااألرربعة  لسوء  االمعاملة  عند  االتعامل  مع  

  االقضاء  ال  تأتي  بتصنيیف  ووااضح  أأوو  تميیيیز  ‘)  ااإلهھھھانة’   فإنن  أأحكامم بشكل  منفصل،  وولو  إإلى  حد  ما،
  ففي     أأووكو  ضد  كيینيیاددقيیق.   االتعّرضض  لمعاملة  ’االتميیيیز  بيین  ،  ووقع  173قضيیة  جونن  دد. االكراامة  ووعدمم

  االمهھيینة   أأوو   االالإإنسانيیة ‘     وو   ناحيیة   إإثباتت  ’من   تّم   فقد   أأخرىى.   ناحيیة   من   االتعّرضض  للتعذيیب" عدمم
االمالبساتت  االتاليیة:  أأووقف  االمشتكي  ووااحتُجز  لمدةة  عشرةة  أأشهھر  ددوونن  محاكمة  في  اانتهھاكك  ووااضح  للماددةة  

  عش  6   االذيي  دداامم   ووخاللل  ااالحتجازز   االميیثاقق،   ااإلناررةة  من   أأشهھر  تركك  االمصباحح  االكهھربائي  ساططع رةة
  االظرووفف  من    250(   ووترقى  هھھھذهه   االمشتكي  من  ااستعمالل  االحمامم.   حرمم   باستمراارر  كما   مضاًء ووااطط)

  ووال  معاملة     تعذيیبا   ال  تشكل   أأنهھا   إإال   وواالمهھيینة   االالإإنسانيیة   إإلى  مستوىى  االمعاملة   االلجنة   نظر ووجهھة
  تتكشف174قاسيیة   لم   ااألددلة   االعثورر  على  أأنن   ووبعد .       من االتعذيیب  االبدني  ’عن  ووقوعع  حاالتت  محدددةة

أأحجمت  االلجنة  عن  ااتخاذذ  قراارر  بوقوعع    -ررغم  االزعم  بوقوعع  هھھھذهه  االمعاملة  بعباررااتت  عامة–‘  وواالعقلي
 .  175‘للحق  في  عدمم  االتعرضض  للتعذيیب’اانتهھاكك  

  
م  ثمة  تناقض  في  االقراارر  االصاددرر  في  قضيیة  أأووكو،  فقد  أأشاررتت  االلجنة  في  االفقرةة  االسابقة  لقرااررهھھھا  بأنهھ  ل

فيیما  توصلت  إإلى  ووقوعع  اانتهھاكك    5يیتم  اانتهھاكك  االحق  في  عدمم  االتعّرضض  للتعذيیب  االمتضَمن  في  االماددةة  
للمبدأأ  االساددسس  من  مجموعة  مباددئئ  ااألمم  االمتحدةة  االمتعلقة  بحمايیة  جميیع  ااألشخاصص  االذيین  يیتعرضونن  

  جواازز  تعريیض  االمحتجز  176أليي  شكل  من  أأشكالل  ااالحتجازز  وواالسجن   على  عدمم   االمبدأأ   يینص  هھھھذاا .
وونالحظ  عند  قرااءةة  االقراارر  في  ‘.  تعذيیب  أأوو  االمعاملة  أأوو  االعقوبة  االقاسيیة  أأوو  االالإّإنسانيیة  أأوو  االمهھيینةلل’

  الإّإنسانيیة     معاملة   ووجودد   سببهھ   يیكونن   ووأأنن   بد   االساددسس  ال   االمبدأأ   اانتهھاكك   على   ااالستداللل   أأنن مجملهھ
االلجنة.  هھھھذاا    وومهھيینة  ووليیس  االقسوةة  أأوو  االتعذيیب،  وولكن  هھھھذاا  االتفسيیر  غيیر  ووااضح  بالمرةة  في  ااستنتاجاتت

ااالفتقارر  إإلى  االوضوحح  من  جهھة  االلجنة  بخصوصص  االتميیيیز  بيین  االتعذيیب  وواالمعاملة  االقاسيیة  وواالالإإنسانيیة  
وواالمهھيینة  نرااهه  في  قضايیا  أأتت  الحقاً.  ففي  قضيیة  معهھد  حقوقق  ااإلنسانن  وواالتنميیة  في  أأفريیقيیا  (نيیابة  عن  

                                                 
، 100/93و 56/91و 47/90و 25/89انظر مثال: اللجنة األفريقية، فريق المساعدة القانونية المجانية وآخرون ضد زائير، الشكاوى  172 
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لة  أأوو  االعقوبة  االقاسيیة  أأوو  االالإإنسانيیة  االمعام’آآخريین)  ضد  أأنغوال،  قالت  االلجنة  إإنن    13إإسماليیا  كوناتيیهھ  وو
أأوو  االمهھيینة...  تشيیر  إإلى  أأيي  فعل  يیترااووحح  ما  بيین  حرمانن  االمرء  من  االتوااصل  مع  أأسرتهھ  ووررفض  إإبالغغ  
أأسرتهھ  عن  مكانن  ااحتجاززهه،  ووظظرووفف  االسجونن  االمكتظة  وواالضربب  ووغيیر  ذذلك  من  أأشكالل  االتعذيیب  

  إإمك   وواانعداامم   االغذااء   وونقص   االضوء   من   االحرمانن   قبيیل   من   االدووااء  االجسديي   على   االحصولل انيیة
  177‘.وواالرعايیة  االصحيیة

 
  سقف  االمعاملة  أأوو  االعقوبة  االقاسيیة  أأوو  االالإإنسانيیة  أأوو  االمهھيینة

  
     كانت  اانتهھاكاتت  االماددةة   إإذذاا ً  ما   توضح  دداائما   لم   من  أأنن  االلجنة من  االميیثاقق  ترقى  إإلى    5على  االرغم
يیعطي  أأيیة  إإررشاددااتت  بشأنن  مستوىى  االتعذيیب  أأوو  غيیرهه  من  سوء  االمعاملة،  إإال  أأنن  ااجتهھاددهھھھا  االقضائي  ال  

     االماددةة   يینتهھك   كي   ما   فعل   يیبلغ   أأنن   يیتوجب   االذيي   هھھھورريي5االحد   قضيیة   ففي   نيیجيیريیا،  -.   ضد لوزز
  أأوو     قاسيیة   أأوو  عقوبة   تعذيیب  أأوو  معاملة   أأنهھا   االمزعومم   االمعاملة   إإلى  ووجوبب  أأنن  تبلغ توصلت  االلجنة

  االحد  ااألددنى  االال   بيید  أأنن  تحديید   أأددنى  من  االشدةة. ززمم  لجعل  تلك  االمعاملة  تقع  الإإنسانيیة  أأوو  مهھيینة  حدااً
ضمن  نطاقق  محظوررااتت  االميیثاقق  يیعتمد  على  االعديید  من  االعواامل  وومن  ضمنهھا  االمدةة  االتي  ااستغرقتهھا  
–تلك  االمعاملة،  ووآآثاررهھھھا  على  حيیاةة  االضحيیة  بدنيیا  وًوعقليیاً،  ووعمر  االضحيیة  ووجنسهھا  ووحالتهھا  االصحيیة  

  كانن  لذلك  صلة.   لتعريیف  االتع  178حيیثما   االلجنة   لتفسيیر   بالنسبة   أأشاررااتت  في  ااجتهھاددهھھھا  أأما   فقد ذيیب،
ووفيیما  يیلي    179من  ااتفاقيیة  ااألمم  االمتحدةة  لمناهھھھضة  االتعذيیب،  1االقضائي  إإلى  االتعريیف  االواارردد  في  االماددةة  

  نصهھ:
  
  يیلحق  عمداا ً ’ ً  كانن  أأمم  عقليیاً، يیقصد  "بالتعذيیب"  أأيي  عمل  يینتج  عنهھ  أألم  أأوو  عذاابب  شديید  جسديیا

ث،  على  معلوماتت  أأوو  على  بشخص  ما  بقصد  االحصولل  من  هھھھذاا  االشخص،  أأوو  من  شخص  ثال
  شخص  ثالث  أأوو     أأوو   هھھھو   ااررتكبهھ،   أأنهھ   في   يیشتبهھ   أأوو   ااررتكبهھ   على  عمل   معاقبتهھ   أأوو ااعتراافف،

أأوو  عندما  يیلحق  مثل  هھھھذاا  ااأللم  أأوو  االعذاابب  أليي    –تخويیفهھ  أأوو  إإررغامهھ  هھھھو  أأوو  أأيي  شخص  ثالث  
ت  سبب  من  ااألسبابب  يیقومم  على  االتميیيیز  أأيیا  كانن  نوعهھ،  أأوو  يیحرضض  عليیهھ  أأوو  يیواافق  عليیهھ  أأوو  يیسك

عنهھ  موظظف  ررسمي  أأوو  أأيي  شخص  آآخر  يیتصرفف  بصفتهھ  االرسميیة.  ووال  يیتضمن  ذذلك  ااأللم  أأوو  
  نتيیجة     يیكونن   االذيي   أأوو   االعقوباتت   لهھذهه   االمالززمم   أأوو   قانونيیة   عقوباتت   عن   فقط   االناشئ االعذاابب

  180‘عرضيیة  لهھا.
  

  االمعاملة     تعريیف   إإططارر   ضمن   تقع   االتي   ااألعمالل   ألنوااعع   بالنسبة   بعض  االتوضيیح   االلجنة ووقدمت
  انيیة  أأوو  االمهھيینة.  ووقد  ااررتأتت  االلجنة  على  نحو  يیتساووقق  مع  االتعريیف  ما  يیلي:االالإإنس

                                                 
، الشكوى رقم آخرين) ضد أنغوال 13معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا (نيابة عن إسماليا كوناتيه واللجنة األفريقية،  177 
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 .155الفقرة 
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44 
 

  
من  االميیثاقق  االمعاملة  االقاسيیة  فقط  بل  وواالمعاملة  االالإّإنسانيیة  وواالمهھيینة.    5ال  تحظر  االماددةة  

ووال  يیشمل  ذذلك  ااألعمالل  االمسببة  لآلالمم  االبدنيیة  أأوو  االنفسيیة  فحسب،  بل  ووتلك  االتي  تمتهھن  
    181هھھھو  بعكس  إإررااددتهھ  ووضميیرهه.االمرء  أأوو  تجبرهه  على  ما  

 
ووقد  ووضحت  االلجنة  أأيیضا ً أأنن  أأعماالً  محدددةة  تشكل  معاملة  قاسيیة  أأوو  الإإنسانيیة  أأوو  مهھيینة؛  فقد  ااررتأتت  

ااحتجازز  أأشخاصص  ددوونن  االسماحح  لهھم  باالتصالل  مع  عائالتهھم  ووررفض  ’االلجنة،  على  سبيیل  االمثالل،  أأنن  
     مستوىى   إإلى   يیرقى   ااعتقالهھم،   وومكانن   حقيیقة   بشأنن   عائالتهھم   من  إإبالغغ   لكل   االالإإنسانيیة االمعاملة

.  كما  ووووجدتت  االلجنة  أأيیضا ً أأنن  مماررساتت  معيینة  في  أأماكن  ااالعتقالل  تشكل  182‘االمحتجزيین  ووعائالتهھم
ً  في  بعض  االحاالتت.  وومن  ااألمثلة  على  هھھھذهه  االمعاملة  االضربب   معاملة  الإإنسانيیة  وومهھيینة،  بل  ووتعذيیبا

  183ووتقيیيید  االيیديین  االرجليین  باألصفادد  وواالحبس  ااالنفراادديي.
  
  عاملة  أأثناء  ااالحتجاززاالم
  

ووااجتهھدتت  االلجنة  في  مسألة  حظر  االتعذيیب  وواالتداابيیر  االوقائيیة  ضد  االحرمانن  االتعسفي  من  االحيیاةة  في  
في  االقضايیا  االسودداانيیة،  ااشتملت  أأعمالل  االتعذيیب  االمزعومة    185ووقضايیا  مورريیتانيیة.  184قضايیا  سودداانيیة

  اال   بالماء   ااألررضض  ووبلِّهھم   على   ااالستلقاء   على   االمحتجزيین   إإجبارر   في  على   ووحبس  االمحتجزيین بارردد
     متر  ووااحد،    1.8مجموعاتت  من  أأرربعة  أأشخاصص  في  ززناززنن  تبلغ  مساحة  أأررضيیتهھا مترااً  ووااررتفاعهھا

  االنومم،     من   االمعتقليین   لحرمانن   ااألبواابب   على   متكرررةة   بصوررةة   االطرقق   مع   بالماء   عمدااً ووإإغرااقهھا
االتعذيیب  ااألخرىى    ووإإجرااء  إإعدااماتت  ووهھھھميیة  وومنع  االمعتقليین  من  ااالستحمامم  ووااالغتسالل.  وومن  أأعمالل

تحريیق  االمعتقليین  بالسجائر  وورربط  بعض  أأجزااء  االجسم  بالحبالل  لقطع  سريیانن  االدووررةة  االدمويیة  إإليیهھا،  
  االجرووحح  بالحامض     معالجة   وومن  ثم   االتسبب  بتمزقاتت  خطيیرةة   بالعصي  إإلى  ددررجة   بشدةة ووضربهھم

  ،  ااررتأتت  االلجنة  ما  يیلي:5ووبعد  االتوصل  إإلى  ووقوعع  اانتهھاكاتت  للماددةة    186(ااألسيید).
  

                                                 
ويوا جونيور) ومنظمة الحقوق -اللجنة األفريقية، إنترناشنالل بن، ومشروع الحقوق الدستورية، وإنتررايتس (نيابة عن كن سارو 181 

أكتوبر/ تشرين  31، الجلسة العادية الرابعة والعشرون (161/97و 154/96و 139/94و 137/94يجيريا، الشكاوى رقم المدنية ضد ن
غير الحكومية ضد  ة. وتكرر في قضايا الحقة: اللجنة األفريقية، منتدى منظمات حقوق اإلنسان الزيمبابوي78) الفقرة 1998األولل 

، الدورة العادية الحادية 288/2004؛ وغابرييلل شومبا ضد زمبابوي، شكوى رقم 96، الفقرة 245/02زمبابوي، الشكوى رقم 
، 323/06؛ والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنتررايتس ضد مصر، شكوى رقم 164) الفقرة 2012مايو/ أيار  2والخمسون (

مارس/  1، الدورة االستثنائية التاسعة (334/06؛ والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنتررايتس ضد مصر، شكوى رقم 187الفقرة 
 .190)، الفقرة 2011آذار 

 3، الدورة العادية الثالثة والثالثون (229/98و 222/98اللجنة األفريقية، مكتب غازي سليمان القانوني ضد السودان، الشكاوى رقم  182 
 .62)، الفقرة 2003مايو/ أيار 

 .7، الفقرة 64/92يابة عن أليكي باندا) ضد ماالوي، شكوى رقم اللجنة األفريقية، كريشنا أتشوثان (ن 183 
 .89/93و  52/91و 50/91و 48/90اللجنة األفريقية، منظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودان، شكاوى رقم  184 
 169/97-164و 98/93و 61/91و 54/91اللجنة األفريقية، الجمعية األفريقية الماالوية وآخرون ضد موريتانيا، شكاوى رقم  185 
 .210/98و
 .89/93و  52/91و 50/91و 48/90اللجنة األفريقية، منظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودان، شكاوى رقم  186 
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ا  أأنن  االحكومة  لم  تفند  أأوو  تفسر  أأعمالل  االتعذيیب  االمزعومة،  فإنن  االلجنة  ووجدتت  أأنن  مثل  هھھھذهه  بم
     االماددةة من    5ااألعمالل  تبرهھھھن،  مجتمعة  وومنفرددةة،  على  مسؤووليیة  االحكومة  عن  اانتهھاكك  أأحكامم

  187االميیثاقق  ااألفريیقي.
  

جج  -2االقسم    أأما  االمزااعم  بوقوعع  تعذيیب  في  قضايیا  مورريیتانيیة،  وواالذيي  سنناقشهھ  بمزيید  من  االتفصيیل  في
أأددناهه،  فقد  ااشتملت  على  ووضع  االمعتقليین  في  ززناززيین  صغيیرةة  معتمة  تحت  ااألررضض  مع  إإجباررهھھھم  على  
االنومم  على  أأررضيیاتت  باررددةة  ليیال ً في  فصل  االشتاء  بالصحرااء،  ووتجويیع  االمعتقليین  عن  عمد،  ووحرمانهھم  

  ووررشش  االفل ً  عليیهھم،   مغشيیا   في  االماء  حتى  يیسقطواا   ووتغطيیس  ررؤؤووسهھم   االصحيیة، فل  في  من  االرعايیة
  ااغتصابب     إإلى   باإلضافة   هھھھذاا   االتناسليیة،   بأعضائهھم   االجهھد   عالي   كهھربائي   تيیارر   ووووصل عيیونهھم
االسجيیناتت  ووددفن  االمعتقليین  في  االرمالل  ليیموتواا  ببطء.  ووقد  توصلت  االلجنة  إإلى  أأنن  هھھھذهه  ااألعمالل  تشكل  

  ووقالت:  5،188اانتهھاكا ً للماددةة  
  

ااألعمالل،  سوااء  أأأأُخذتت  مجتمعة  أأمم  إإنن  االحكومة  لم  تتقدمم  بأيي  حجة  لتفنيید  هھھھذهه  االحقائق.  ووهھھھذهه  
  وواالالإإنسانيیة     االقاسيیة   االمعاملة   االتعذيیب  ووأأشكالل   إإلى   االلجوء   اانتشارر   على   ددليیالً   تعد منفرددةة،

.  إإنن  حقيیقة  تركك  االسجناء  ليیموتواا  موتا ً 5وواالمهھيینة  على  نطاقق  ووااسع،  ووهھھھي  تشكل  اانتهھاكا ً للماددةة  
معاملة  االقاسيیة  وواالالإإنسانيیة  وواالمهھيینة  )  يیشكل  بنفس  االقدرر  شكالً  من  أأشكالل  اال10بطيیئا ً (االفقرةة  

  من  االميیثاقق.  5االتي  تحظرهھھھا  االماددةة  
  

ووقرررتت  االلجنة  أأيیضاً،  في  كلتا  االقضيیتيین،  أأنن  حاالتت  االوفاةة  االناجمة  عن  أأعمالل  االتعذيیب  أأوو  ااإلعداامم  
،  وواانتهھكت  حظر  االحرمانن  7شكلت  خرقا ً لضماناتت  مرااعاةة  ااألصولل  االقانونيیة  االتي  تضمنتهھا  االماددةة  

  االتعسفي  م   االماددةة   االذيي  نصت  عليیهھ   االلجنة    4ن  االحيیاةة   أأكدتت  االلجنة  في  قضيیة   كذلك، من  االميیثاقق.
أأنن  االماددةة  تحظر  ااإلعداامم  بإجرااءااتت  موجزةة  ووااإلعداامم  االتعسفي  ووااإلعداامم    189االوططنيیة  لحقوقق  ااإلنسانن
مقتل  االموااططنيین  ’ووبالتالي  فإنن  االلجنة  لم  توااجهھ  صعوبة  في  االتوصل  إإلى  أأنن    190خاررجج  نطاقق  االقضاء.

  االقانونن  يیشكل  اانتهھاكا ً   االذيین   على  يید  موظظفي  إإنفاذذ   حتى  االموتت،   االرصاصص  أأوو  ُعذبواا أأطُطلق  عليیهھم
  191من  االميیثاقق.  5للماددةة  

  
  االلجنة   تصورر   ضوء   يیحيیلنا    ووفي   نسبيیا،   االغامضة   تعريیفاتهھا   جانب   إإلى   االسيیئة   االمعاملة لدررجاتت

  تت  االصلة.  ووااألحكامم  ذذاا  5االبحث  إإلى  تحليیل  أأووضاعع  محدددةة  ااقتضى  فيیهھا  ااستدعاء  االماددةة  
  

  

                                                 
 .57نفس المصدر، الفقرة  187 
 .118نفس المصدر، الفقرة  188 
 .22، الفقرة 74/92اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والحريات ضد تشاد، شكوى رقم اللجنة األفريقية،  189 
) وآخرون ضد Organisation Mondiale Contre la Tortureنفس المصدر؛ واللجنة األفريقية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ( 190 

 ).1996أكتوبر/ تشرين األولل  31، الدورة العادية العشرون (99/93و 49/91و 27/89رواندا، الشكاوى رقم 
) ضد Peuples Mouvement  Burkinabé  des  Droits  de  l’Homme  et  desلبوركينية لحقوق اإلنسان والشعوب (اللجنة األفريقية، الحركة ا 191 

 ).2001مايو/ أيار  7، الدورة العادية التاسعة والعشرون (204/97بوركينا فاسو، شكوى رقم 
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 بب.  االحبس  ااالنفراادديي
 

يیُقصد  بالحبس  ااالنفراادديي  االحبس  االذيي  ال  يیمتلك  فيیهھ  االمحتجز  أأيیة  ووسيیلة  أأوو  إإمكانيیة  للتوااصل  مع  أأيي  
  192شخص  عداا  محتجزيیهھ  وورربما  ززمالؤؤهه  في  االسجن.

 
،  جرىى  توقيیف  أأحد  عشر  عضوااً  من  االحكومة  ااإلرريیتريیة  بعد  أأنن  اانتقدوواا  2001في  سبتمبر/  أأيیلولل  

ساتت  االحكومة  في  ررسالة  مفتوحة،  ووااحتجاززهھھھم  في  االحبس  ااالنفراادديي  ددوونن  توجيیهھ  تهھم.  عالنيیة  سيیا
  االنظر  في     ووعند   أأوو  عائالتهھم.   من  ااالتصالل  بمحاميیهھم   يیتمكنواا   وولم ووكانن  مكانن  ااحتجاززهھھھم  مجهھوالً
  في     للحق   اانتهھاكك   حدووثث   إإلى   االلجنة   توصلت   ووإإفريیم،   ززغفيیلد   قضيیة   عنهھم،   نيیابة   قُدمت شكوىى

،  6خصيیيین  وواالحق  في  عدمم  االتعرضض  لالعتقالل  االتعسفي  كما  نصت  عليیهھ  االماددةة  االحريیة  ووااألمن  االش
  االتعليیل،  ووصفت  االلجنة  االحبس  ااالنفراادديي  بأنهھ     ووفي  معرضض  هھھھذاا إإلى  جانب  اانتهھاكك  أأحكامم  أأخرىى.

  193‘اانتهھاكك  جسيیم  لحقوقق  ااإلنسانن  من  شأنهھ  أأنن  يیؤدديي  إإلى  اانتهھاكاتت  أأخرىى  كالتعذيیب  ووسوء  االمعاملة’
ووقد  يیفضي  أأيیضا ً إإلى  اانتهھاكك  أأحكامم    6س  ااالنفراادديي  يیشكل  إإذذنن  اانتهھاكا ً للماددةة  بعباررةة  أأخرىى،  فإنن  االحب
     كالماددةة   غيیرهھھھا،   االشخصيیة  5أأخرىى   للحقوقق   االمصريیة   االمباددررةة   قضيیة   في   االلجنة   ااررتأتت   كما ،

     ررقم   شكوىى   مصر،   ضد   االحبس    334/06.194ووإإنتررراايیتس   أأنن   االلجنة   أأكدتت   االقضيیة   هھھھذهه ففي
مدةة  هھھھذهه  ‘  ططالت’ملة  أأوو  عقوبة  قاسيیة  أأوو  الإإنسانيیة  أأوو  مهھيینة  إإذذاا  ما  ااالنفراادديي،  بحد  ذذااتهھ،  قد  يیشكل  معا

للمعتقل.  ووبالنظر  إإلى  هھھھذاا  االرأأيي،  فإنهھ  من  االمستغربب  أأال    195‘االعزلل  ااالنفراادديي’االمعاملة  ووااقتضى  
،  علما ً بأنن  مجموعع  مدةة  االحبس  ااالنفراادديي  كانن  قد  تخطى  5تتوصل  االلجنة  إإلى  ووجودد  اانتهھاكك  للماددةة  

  أأيیلولل  االسنتيین  (من  سبتمبر   تشريین  االثاني    2001/   االنطق  بقراارر  2003إإلى  نوفمبر/ ،  ووهھھھو  موعد
  ً   إإنهھ  لمن  االصعب  أأنن  يیتخيیل  االمرء  تعريیفا ال  يینطبق  على  مالبساتت  هھھھذهه  ‘  للحبس  االمطولل’االلجنة).

  ففي  قضيیة     االنقطة.   لهھذهه   تتطرقق  صرااحة   لم   االلجنة   االتي  توصلت  إإليیهھا   االنتيیجة   أأنن   غيیر االقضيیة،
     ااررتأتت  االلجنة  أأنن  االحبس  ااالنفراادديي  لمدةة  ضد  إإرر  19منظمة  االماددةة سنوااتت  يیشكل  معاملة    5يیتريیا،

  196الإإنسانيیة  وومهھيینة.
 

  يینبغي  أأال  تكونن  هھھھناكك     إإلى  أأنهھ   أأشاررتت  االلجنة   ووإإفريیم،   ززغفيیلد   في  قضيیة ااعتقاالتت  ’ووفي  قرااررهھھھا
يیجب  على  االدوولل  أأنن  تعلن  عن  أأنن  شخصا ً ما  يیخضع  لالعتقالل  ووأأنن  تفصح  عن  مكانن  ’ووأأنهھ  ‘  سريیة
ً    ااعتقالهھ   197‘.أأيیضا

  
  
  

                                                 
 ).2006مارس/ آذار  er International LawIncommunicado, Unacknowledged and Secret Detention und ) "2جمعية منع التعذيب، " 192 
نوفمبر/ تشرين  20، الدورة العادية الرابعة والعشرون (250/2002ضد إريتريا، الشكوى رقم  زغفيلد وإفريماللجنة األفريقية،  193 

 .55)، الفقرة 2003الثاني 
 .219، الفقرة 334/06، شكوى رقم ضد مصر سالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنتررايتاللجنة األفريقية،  194 
 نفس المصدر. 195 
 ).2007مايو/ أيار  30، الجلسة العادية الحادية واألربعون (275/03ضد إريتريا، الشكوى رقم  19منظمة المادة اللجنة األفريقية،  196 
 نفس المصدر. 197 
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 جج.  اانتهھاكك  االكراامة  ااإلنسانيیة

  
  االكهھربائيیة  ووااالعتدااء  االجنسي،     االقسريي  من  االمالبس  وواالصدمة   أأنن  االتجريید تعتبر  االلجنة  ااألفريیقيیة

     االماددةة   ألحكامم ً   ططبقا   ااإلنسانيیة   االكراامة   تحترمم   ال   أأعمالل   بأنهھا   وومنفرددةة،   االميیثاقق    5مجتمعة من
  ق  198ااألفريیقي.   من   عددد   في   االلجنة   ااعتمدتت   ّمتسع   تفسيیر   على   للكراامة’رااررااتهھا كأساسس  ‘

شخص  االضحيیة  فقط  بل  تضمن  لهھ    5الستنتاجاتهھا.  ال  تغطي  االحمايیة  االمنصوصص  عليیهھا  في  االماددةة  
  جميیع     في   االكريیم   للعيیش   االضروورريیة   ووااالجتماعيیة   ااالقتصادديیة   االظرووفف   من   ااألددنى   االحد كذلك

حة  للحق  في  االسكن  عن  االميیثاقق،  فعلى  سبيیل  االمثالل،  ووفي  ظظل  غيیابب  االضماناتت  االصريی  199ااألحواالل.
  االتعذيیب     حظر   ذذلك   في   بما   ااإلنسانيیة   االكراامة   ضمانن   إإلى   االحق   هھھھذاا   حمايیة   في   االلجنة ااستندتت

أأصبح  االمدعى    200قضيیة  مودديیسي.  ففي  5وواالمعاملة  االقاسيیة  وواالالإإنسانيیة  وواالمهھيینة  االمثبتة  في  االماددةة  
  اال جنسيیة  منهھ  ووررحلتهھ  إإلى  ددوولة  جنوبب  بال  جنسيیة  بعد  أأنن  سحبت  االدوولة  االمدعى  عليیهھا،  بوتسواانا،

أأفريیقيیا  ألسبابب  سيیاسيیة،  ووقد  ررحلتهھ  جنوبب  أأفريیقيیا  بدووررهھھھا  إإلى  ما  كانت  تُدعى  عندئٍذ  بوفوتاتسواانا  
وواالتي  قامت  بدووررهھھھا  بترحيیلهھ  مجددداا ً إإلى  بوتسواانا.  ووبعد  عجز  سلطاتت  االدوولة  االمدعى  عليیهھا  عن  حل  

  ززم   لمدةة   مشرددااً   تركتهھ   االمدّعى،   مكانن  إإقامة   مع  مشكلة   أأررضض  على  االحدوودد نيیة  ططويیلة  على  قطعة
  ااسم     االغرضض  أأططلقت  عليیهھا   لهھذاا   أأعدتهھا  خصيیصا ووقد  ررأأتت  االلجنة  ‘.  أأررضض  محايیدةة’جنوبب  أأفريیقيیا

بأنن  بوتسواانا،  بفعل  سحبهھا  لجنسيیة  االسيید  مودديیسي  ووإإبعاددهه  بشكل  متكررر،  قد  اانتهھكت  حقهھ  في  االتمتع  
ً  إإلى  أأنن  مث   االتشريید  االقسريي  يیعد  معاملة  ال  إإنسانيیة  بكراامتهھ  ااإلنسانيیة.  ووخلُصت  االلجنة  أأيیضا ل  هھھھذاا

   ً   اانتهھاكا   يیشكل   مما   ’وومهھيینة   للماددةة ً   اانتهھاكا   ووبالتالي   ااإلنسانن   االقضيیة  201‘5لكراامة   هھھھذهه   ووتدعم .
ااالستنتاجج  بأنن  االتشريید  غيیر  االطوعي  أأوو  االقسريي  االناتج  مباشرةة  عن  فعل  االدوولة  أأوو  إإحدىى  ووكاالتهھا  

  لحق  ااحتراامم  االكراامة  ااإلنسا   أأنهھا  تدعم  االحجة  االقائمة  على  أأنهھ  من  حق  ضحايیا  يیعد  اانتهھاكا نيیة.  كما
  في  ذذلك  توفيیر     في  مثل  هھھھذهه  االحاالتت  بضماناتت  االحد  ااألددنى  من  االمساعدةة  بما االتشريید  أأنن  يیطالبواا

 االسكن.
  

ووفى  قضيیة  أأخرىى،  هھھھي  ددعوىى  بوررووهھھھيیت  وومورر  ضد  غامبيیا،  أأووضحت  االلجنة  أأنن  االمعاناةة  االشخصيیة  
  كثيیرةة  ووتعتمد  على  االمالبساتت  االخاصة  بكل  قضيیة  معرووضة  أأمامم  تتخذ  أأشكا’وواالمعاملة  االمهھيینة   الً
.  وويیمكن  أأنن  تتطلب  هھھھذهه  االمالبساتت  االخاصة  أأنن  يیجتمع  اانتهھاكك  االحق  في  االكراامة  202‘االلجنة  ااألفريیقيیة

مثال،  تألفت  من    203ااإلنسانيیة  مع  أأحكامم  أأخرىى  في  االميیثاقق  كالحق  في  االصحة.  فالقضايیا  االمورريیتانيیة
.  ووقد  1992وو  1986عن  أأحدااثث  ووقعت  في  هھھھذاا  االبلد  في  االفترةة  ما  بيین    خمس  شكاووىى  موحدةة  ناتجة

                                                 
كريشنا أتشوثان (نيابة عن ؛ انظر أيضًا 74/92رقم  اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والحريات ضد تشاد، شكوىاللجنة األفريقية،   198 

  .64/92أليكي باندا) ضد ماالوي، شكوى رقم 
  .296/05و 279/03اللجنة األفريقية، منظمة حقوق اإلنسان السودانية ومركز حقوق السكن واإلخالء ضد السودان، الشكوى رقم   199 
 .97/93رقم اللجنة األفريقية، جون ك. موديسي ضد بوتسوانا، شكوى  200 
 .32نفس المصدر، الفقرة  201 
)، الفقرة 2003، الجلسة العادية الثالثة والثالثون (مايو/ أيار 241/2001اللجنة األفريقية، بوروهيت ومور ضد غامبيا، شكوى رقم  202 

77. 
 169/97-164و 98/93و 61/19و 54/91اللجنة األفريقية، الجمعية األفريقية الماالوية وآخرون ضد موريتانيا، شكاوى رقم   203 
 .210/98و
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ااددعت  هھھھذهه  االشكاووىى  باختصارر  ووجودد  حاالتت  من  االرقق  وومن  االمماررساتت  االشبيیهھة  ووتميیيیز  عنصريي  
مؤسساتي  بهھذاا  االبلد  تماررسهھ  جماعة  االبيیداانن  (مورر)  االحاكمة  ضد  جماعة  االسكانن  االسودد  ذذااتت  االكثافة  

  أأنن  االمورريیتانيیيین  االسودد  يیتعرضونن  لالستعبادد  ووأأنهھ  يیجريي  االسكانيیة  ااألعلى.  ووزُزعم  في  هھھھذ   االقضايیا هه
بصوررةة  ررووتيینيیة  إإجالؤؤهھھھم  أأوو  تهھجيیرهھھھم  عن  أأررااضيیهھم  االتي  تقومم  االحكومة  بعد  ذذلك  بوضع  يیدهھھھا  عليیهھا.  
  تحت  ووططأةة     ليیموتواا   حتى  االموتت  ووتركواا   من  االمحتجزيین  جوعواا   أأنن  عدددااً ووتدّعى  االشكاووىى  أأيیضا

  من  االعنايیة  االطبيیة،  إإلى  جانب  أأعمالل  ظظرووفف  جويیة  قاسيیة  بدوونن  أأغطيیة     أأنهھم  حرمواا وومالبس  كما
أأخرىى.  ووقد  ررأأتت  االلجنة  أأنن  تجويیع  االمساجيین  ووحرمانهھم  من  ااألغطيیة  وواالمالبس  وواالعنايیة  االصحيیة  

وواالحق  في    5يیمثل  في  آآنن  ووااحد  اانتهھاكا  لضماناتت  ااحتراامم  االكراامة  ااإلنسانيیة  االتي  نصت  عليیهھا  االماددةة  
  .204من  االميیثاقق  16االصحة  االذيي  كفلتهھ  االماددةة  

في  قضيیة  منظمة  حقوقق    205بنفس  االطريیقة،  ااتفقت  االلجنة  مع  لجنة  ااألمم  االمتحدةة  لمناهھھھضة  االتعذيیب،
عمليیاتت  ااإلخالء  االقسريي  ’ااإلنسانن  االسودداانيیة  وومركز  حقوقق  االسكن  ووااإلخالء  ضد  االسودداانن،  على  أأنن  

االعقوبة  االقاسيیة  أأوو  ووتدميیر  االمناززلل  االتي  تنفذهھھھا  جهھاتت  غيیر  حكوميیة  ترقى  إإلى  مستوىى  االمعاملة  أأوو  
  ااالنتهھاكاتت  لحقوقهھم     من  مثل  هھھھذهه   االضحايیا   في  حمايیة   أأخفقت  االدوولة   ما   إإذذاا   االمهھيینة   أأوو االالإإنسانيیة

  عمليیاتت  206‘ااإلنسانيیة   من   االمدنيیيین   حمايیة   في   االدوولة   إإخفاقق   أأنن   االقضيیة   هھھھذهه   في   ووااررتأتت  االلجنة .
  5خلصت  إإلى  أأنهھ  يینتهھك  االماددةة  وو‘  قاسٍس  ووالإإنساني  وويیهھددد  جوهھھھر  االكراامة  ااإلنسانيیة’ااإلخالء  االقسريي  

ووفي  ضوء  عدمم  ااحتوااء  االميیثاقق  على  ماددةة  تنص  على  االحق  في  االمسكن،  فإنهھ  من    207من  االميیثاقق.
     االماددةة   االتي  كفلتهھا   االحمايیة   ااستعملت  تداابيیر   بمكانن  أأنن  االلجنة   ووبوجهھ  خاصص  االحق  في  5ااألهھھھميیة ،

  208ثقافيیة  كالحق  في  االسكن.االكراامة  ااإلنسانيیة،  كي  تؤيید  االحقوقق  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  وواال
  

ً    بدلوهھھھا  أأفريیقيیا  غربب  لدوولل  ااالقتصادديیة  للجماعة  االتابعة  االعدلل  محكمةووقد  أأددلت     معنى  تفسيیر  في  أأيیضا

ً    تشكل  أأنن  شأنهھا  من  االتي  ووااألعمالل  ‘ااإلنسانيیة  االكراامة’   شملت  ااإلنسانيیة.  االكراامة  في  االفردد  لحق  اانتهھاكا
ً    15  على  نآآخريی  4وو  نيیجيیريیا  ضد  آآخريین  14وو  بايیي  جوتت  قضيیة   سفيینة  ططاقم  ضمن  من  كانواا  مدعيیا
  غيیر  ااالتجارر  بشبهھة  ططاقمهھا  أأفراادد  ووااعتقل  االنيیجيیريي  االجيیش  قبل  من  أأووقفت  قد  سفيینتهھم  ووكانت  شحن.

  ااإلعالمم  عدساتت  أأمامم  ُعرضواا  أأنهھن  االمدعونن  ووززعم  االنيیجيیريي.  االقانونن  يیخالف  بما  بالنفط  االمشرووعع

  يیتم  أأنن  قبل  إإليیهھم  االموجة  االتهھم  بكافة  مذنبونن  أأنهھم  ززعمت  االتي  االدوولة  قبل  من  وواالدوولة  االنيیجيیريي
  حقهھم  اانتهھاكك  مستوىى  إإلى  يیرقى  سمعتهھم  على  ذذلك  عن  االناتج  االضررر  ووأأنن  محكمة،  أأيیة  على  عرضهھم

  أأعمالل  أأنن  من  االرغم  على  أأنهھ  االمحكمة  ووقرررتت  االميیثاقق.  من  5  االماددةة  بموجب  ااإلنسانيیة  االكراامة  في

                                                 
 .122نفس المصدر، الفقرة  204 
، الدورة العادية التاسعة والعشرون 161/2000لجنة مناهضة التعذيب، هاجريزي دزمايلل وآخرون ضد يوغوسالفيا، شكوى رقم  205 
)2002.( 
، 296/05و 279/03السودان، الشكوى رقم اللجنة األفريقية، منظمة حقوق اإلنسان السودانية ومركز حقوق السكن واإلخالء ضد   206 

  .159الفقرة 
 .164نفس المصدر، الفقرة  207 
لمزيد من المعلومات فيما يتعلق باالجتهاد القضائي بخصوص الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، انظر م. النغفورد (محرر)  208 
’Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative Law‘) ،2009، مطبعة جامعة كامبردج: كامبردج.( 



49 
 

  االتحقيیقاتت  أأثناء  االدوولة]  ططرفف  [من  تجاووززااتت’  على  مؤشرااً    تعد  االدوولة  بهھا  قامت  االتي  االسلبيیة  االدعايیة
  209ااإلنسانيیة.  االكراامة  في  االحق  اانتهھاكك  مستوىى  إإلى  ترقى  ال  أأنهھا  إإال  ‘ااألووليیة

  
 دد.  ظظرووفف  ااالحتجازز    

  
     للماددةة   االمزعومة   لالنتهھاكاتت   تكرااررااً   ااألكثر   ااألساسس   ااالحتجازز   ظظرووفف   تقسيیم  5تشكل   وويیمكن .

  تزعمهھا   االتي   ااالحتجازز   ظظرووفف    ظظرووفف   مجموعتيین:   إإلى   االلجنة   فيیهھا   نظرتت   االتي االشكاووىى
  بالجواانب     ووتتصل   االمنهھجيیة   من   أأكبر   بقدرر   بطبيیعتهھا   تتسم   االتي   االمادديیة’ااالحتجازز ‘   ،  ‘االنفسيیة’وو
     (أأوو   للحيیاةة   االمحضة   بالضرووررااتت   تتصل   االتي   االظرووفف   ’وومجموعة   ااالجتماعيیة –االحقوقق

  ة.  مثل  االغذااء  وواالماء  وواالرعايیة  االطبيی‘)  ااالقتصادديیة
 

  وواالمهھيینة     االالإإنسانيیة   االمعاملة   مستوىى   إإلى   ترقى   االتي   لالحتجازز   االظرووفف  االمادديیة   تتخذ   أأنن يیمكن
ااألشكالل  االتاليیة:  االزناززيین  االمظلمة  أأوو  االخاليیة  من  االهھوااء  االنقي  أأوو  االمتسخة  أأوو  االمكتظة.  ففي  إإحدىى  

     في   حبس  االمحتجزيین   أأنن   االلجنة   ااعتبرتت   ظظرووفف  ال’االقضايیا   في   وومتسخة   قذررةة إإنسانيیة  ززنزاانة
ووبنفس    210وومنعهھم  من  ااالتصالل  بالعالم  االخاررجي  يیعتبر  معاملة  قاسيیة  ووالإإنسانيیة  وومهھيینة.‘  وومهھيینة

االطريیقة،  يیشّكل  ااالحتجازز  لمدةة  عشرةة  أأشهھر  ددااخل  ززنزاانة  مضاءةة  باستمراارر  بمصباحح  كهھربائي  قوتهھ  
ريیا،  تمثلت  .  ففي  قضيیة  منظمة  ميیديیا  رراايیتس  أأجنداا  ضد  نيیجيی211ووااتت  معاملة  الإإنسانيیة  وومهھيینة  250

 ااددّعاءااتت  االضحيیة  في  هھھھذهه  االحالة  في  ما  يیلي:
كانت  يیدااهه  ووررجالهه  مقيیدتيین  إإلى  ااألررضض  ليیال  وونهھارراا.  وومن  يیومم  ااحتجاززهه  إإلى  يیومم  مثولهھ  

يیوما ً لم  يیسمح  لهھ  باالستحمامم.  ووكانن  يیحصل  على  ووجبتيین    147أأمامم  االمحكمة،  أأيي  ططيیلة  
  عرضهھ   بالغوسس  ووجوسس  ووقبل   ااحتجاززهه   فترةة   ووخاللل   االيیومم،   االتحقيیق    في   هھھھيیئة أأمامم

االخاصة  قبل  محاكمتهھ  أأمامم  محكمة  عسكريیة،  بقي  في  االحبس  ااالنفراادديي  ددااخل  ززنزاانة  
 212معدةة  للمجرميین.

  
اانتهھاكا ً للحق  في  ااالحتراامم  وواالكراامة  ’ووقد  توصلت  االلجنة  في  هھھھذهه  االقضيیة  إإلى  أأنن  تلك  االمعاملة  تشكل  
  االالإإ   أأوو   االقاسيیة   االعقوبة   أأوو   من  االمعاملة   وواالحق  في  االحريیة   بوجب  االماددةة   االمهھيینة   أأوو من    5نسانيیة

  213االميیثاقق.
  

  ااحتجازز     أأنن   االلجنة   ااررتأتت   أأنغوال،   ضد   أأفريیقيیا   في   وواالتنميیة   ااإلنسانن   حقوقق   معهھد   قضيیة ووفي
  إإلى     باإلضافة   تنظيیفهھا،   يیتم   االحيیوااناتت  وولم   إليیوااء   ذذلك   قبل   كانت  تستخدمم   مراافق ااألشخاصص  في

                                                 
، شكوى رقم آخرين 4و نيجيريا ضد آخرين 14و بايي جوت، أفريقيا غرب لدولل االقتصادية للجماعة التابعة العدلل محكمة 209 

ECW/CCJ/APP/10/06(2009). 
 .40الفقرة  ،225/98لوز ضد نيجيريا، شكوى رقم -اللجنة األفريقية، هوري 210 
 .22، الفقرة 232/99اللجنة األفريقية، قضية، جون د. أوكو ضد كينيا، شكوى رقم  211 
، الدورة العادية الثامنة والعشرون 224/98اللجنة األفريقية، ميديا رايتس أجندا (نيابة عن نيران ماالولو) ضد نيجيريا، شكوى رقم   212 
 .70)، الفقرة 2000نوفمبر/ تشرين الثاني  6(
 .72نفس المصدر، الفقرة  213 
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ال  يیمكن  ووصفهھ  إإال  مهھيینا ً ’مناسبة  للمرااحيیض    إإجبارر  االمعتقليین  على  االنومم  بالقربب  من  مراافق  غيیر
  ً   214من  االميیثاقق.  5ووهھھھو  بالتالي  يینتهھك  االماددةة  ‘  ووالإإنسانيیا

  
،  5ووفيیما  يیتعلق  بتوفيیر  االظرووفف  ااألساسيیة  لتأميین  االحيیاةة،  وُوجد  أأنن  االظرووفف  االتاليیة  قد  اانتهھكت  االماددةة  

  االطبيیة   االعنايیة   من   وواالحرمانن   ااألططعمة   نوعيیة   ووسوء   االغذااء   كفايیة   عدمم   عدمم    ووهھھھي:   أأوو االالززمة
   215توفيیرهھھھا.

  
-غالبا ً ما  تكونن  هھھھذهه  االعناصر  متدااخلة  كما  يیتبيین  لنا  أأحكامم  االسواابق  االقانونيیة  للجنة.  ففي  قضيیة  سارروو

     تنتهھك  االماددةة   أأنهھا   ااشتملت  ااألعمالل  االتي  وُوجد   جونيیورر،   االمحتجزيین    5فيیفا من  االميیثاقق  على  إإبقاء
إإنن  بعض  االمحتجزيین  في  هھھھذهه  االقضيیة  كانواا    مقيیديي  ااأليیديي  ووااألررجل  ووضربهھم  ددااخل  االزنزاانة.  بل

     كانت   بأنهھا   االزناززيین   وُوصفت   ووقد   االزنزاانة.   حيیطانن   إإلى   بالسالسل   االنقي  ’يیربطونن   للهھوااء تفتقد
  ووقذررةة   االقيیامم  ‘   االمحتجزيین   على   يیثبت   لم   ووبالمقابل   ططبيیة؛   عنايیة   أأيیة   من   االمحتجزيین   حرمانن مع

 .216بأعمالل  عنيیفة  أأوو  محاووالتت  للفراارر
  

     االلجنة   أأنن   غيیر   نيیجيیريیاخلصت   ضد   االمدنيیة   االحريیاتت   منظمة   قضيیة   ااالحتفاظظ  في   أأنن   إإلى ،
بالخطر  االوااضح  ’بالرغم  من  إإقرااررهھھھا  ‘  ال  يیعد  بالضرووررةة  الإإنسانيیا’بالموقوفيین  في  ثكنة  عسكريیة  

  .217‘جرااء  ااالفتقارر  إإلى  تداابيیر  االحمايیة  االطبيیعيیة  بشأنن  معاملة  االمساجيین  
  

  ااالحتجازز  على  أأساسس  االصحة  االعقليیةهھھھـ.  
  
بأنن  نظامم  االصحة  االعقليیة  بغامبيیا  يیحط  من    218عم  االمدعونن  في  قضيیة  بوررووهھھھيیت  وومورر  ضد  غامبيیازز

  لعامم     االمجانيین   ااحتجازز فف  قانونن   عرَّ   لقد   االميیثاقق.   من   االخامسة   للماددةة   مطابق   ااإلنسانن  ووغيیر قيیمة
  ووأأمر    1917   وو"حمقى"،   "مجانيین"   بأنهھم   عقليیة   صحيیة   مشكالتت   من   يیعانونن ااألشخاصص  االذيین

  إإج   ووتعتبر  باستخداامم   فعالة.   آآليیاتت  ررقابة   ال  تخضع  أليي  إإشراافف  أأوو   شهھاددااتت  ططبيیة رااءااتت  إلعطاء
االلجنة  ااألفريیقيیة  أأنن  تصنيیف  ااألشخاصص  االمصابيین  بأمرااضض  عقليیة  "بالمجانيین"  وو  "االحمقى"  يیحط  

     يیناقض  االماددةة   بما   ااإلنسانيیة  وومن  كراامتهھم   فسرتت  االلجنة    5من  قيیمتهھم   ووقد من  االميیثاقق  ااألفريیقي.
  الي:قرااررااتهھا  كالت

 
)  من  2(1في  معرضض  االتوصل  إإلى  هھھھذهه  االنتيیجة،  تودد  االلجنة  أأنن  تستلهھم  قرااررهھھھا  من  االمبدأأ  

مباددئئ  ااألمم  االمتحدةة  االخاصة  بحمايیة  ااألشخاصص  االمصابيین  بمرضض  عقلي  ووتحسيین  االعنايیة  

                                                 
 .292/2004اللجنة األفريقية، معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا ضد أنغوال، شكوى رقم  214 
  .52نفس المصدر، الفقرة   215 
قوق ويوا جونيور) ومنظمة الح-(نيابة عن كن سارو ساللجنة األفريقية، إنترناشنالل بن، ومشروع الحقوق الدستورية، وإنتررايت  216 

 .79، الفقرة 161/97و 154/96و 139/94و 137/94المدنية ضد نيجيريا، الشكاوى رقم 
نوفمبر/  15، الدورة العادية السادسة والعشرون (151/96، شكوى رقم اللجنة األفريقية، منظمة الحريات المدنية ضد نيجيريا 217 

 .26)، الفقرة 1999تشرين الثاني 
 .240/2001مور ضد غامبيا، شكوى رقم اللجنة األفريقية، بوروهيت و 218 
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يیعامل  جميیع  ااألشخاصص  االمصابونن  بمرضض  ’بالّصحة  االعقليیة.  وويیشترطط  هھھھذاا  االمبدأأ  على  أأنن  
  االذيین  يیعالجو   لإلنسانن  من  كراامة  عقلي  أأوو   ما   مع  ااحتراامم   إإنسانيیة   معاملة   االصفة نن  بهھذهه

  أأصيیلة   يیوددوونن  ‘.   عقليیة   بإعاقاتت   االمصابيین   ااألشخاصص   أأنن   ااألفريیقيیة   االلجنة ووترتأيي
ااالشترااكك  في  نفس  ااآلمالل  ووااألحالمم  ووااألهھھھداافف  ووأأنن  يیتمتعواا  بنفس  االحقوقق  في  االسعي  إإلى  

ً  مثل  أأيي   ووااألهھھھداافف  تماما   يیحق  لألشخاصص  من    تحقيیق  تلك  ااآلمالل  ووااألحالمم إإنسانن  آآخر.
     ااألشخاصص  االمصابيین  بمرضض  عقلي  أأنن  يیتمتعواا   أأوو كأيي  إإنسانن  -ذذوويي  ااإلعاقاتت  االعقليیة

  االحق  في    -أأخر   ووهھھھو  حق  يیقع  في  صميیم   االمستطاعع،   قدرر   ووحافلة   ووعادديیة   كريیمة بحيیاةة
االكراامة  ااإلنسانيیة.  وويینبغي  على  جميیع  االدوولل  ااألططراافف  في  االميیثاقق  ااألفريیقي  أأنن  تحرصص  

االحق  بحماسس  ووأأنن  تحميیهھ  بقوةة  تطابقا  مع  االمبدأأ  االرااسخ  أأنن  جميیع  االناسس  يیولدوونن    على  هھھھذاا
 219أأحراارراا  وومتساوووونن  في  االكراامة  وواالحقوقق.

  
لقد  ااستند  هھھھذاا  االقراارر  إإذذاا ً على  االحق  في  االكراامة  ووليیس  على  ضمانن  حظر  االتعذيیب  أأوو  سوء  االمعاملة.  

يیحق  لكل  شخص  بقطع  االنظر  ووبحسب  عباررااتت  االلجنة  فإنن  االكراامة  ااإلنسانيیة  "حق  أأساسي  أأصيیل  
  لكن  االلجنة  ررفضت  االحجة  220‘عن  قدررااتهھ  أأوو  إإعاقتهھ  االعقليیة،  حسب  االحالل،  االتمتع  بهھ  ددوونن  تميیيیز .

لألشخاصص  االذيین  يیعتقد  بأنهھم  مصابونن  بمرضض  عقلي  أأوو  يیعانونن  من  ‘  االتلقائي’االقائلة  إإنن  ااالحتجازز  
     عقليیة   حالتهھم-إإعاقة   تشخيیص   على   ااالططالعع   إإمكانيیة   يیلغى   ااالحتجازز  يینت  -وواالذيي   حظر هھك

  االتعسفي’   غيیر  ‘.   االرعايیة   مؤسساتت   إإلى   أأُحيیلواا   االذيین   ااألشخاصص   فإنن   االلجنة   نظر   ووجهھة فمن
     االماددةة   االتي  تضمنتهھا   ااالعتقالل  ووااالحتجازز    6مشموليین  بالحمايیة   ووااألمن"  وومنع   "بالحريیة االمتعلّقة

  .  221االتعسفي
 

  لآلمالل  خاصة  ووأأنن  االخشيیة  من  تدهھھھورر  وو   االتفسيیر  مخيیبا ضعيیة  االمحاليین  إإلى  مؤسساتت  وويیعتبر  هھھھذاا
االرعايیة  تكونن  أأكبر  ألنن  االذيین  يیقومونن  عاددةة  بأهھھھم  االتشخيیصاتت  هھھھم  من  ااألططباء  غيیر  مختصيین  ووليیس  
بالضرووررةة  أأخصائيیو  علم  االنفس.  ووتسلم  االلجنة  صرااحة  بأنن  هھھھذاا  االوضع  (ووبالتالي  كانن  قرااررهھھھا)  ال  

ة  بحمايیة  ااألشخاصص  االمصابيین  من  مباددئئ  ااألمم  االمتحدةة  االمتعلق  17وو  16وو  15تنطبق  عليیهھ  االمباددئئ  
   222بمرضض  عقلي  ووتحسيین  االعنايیة  بالّصحة  االعقليیة

  
 وو.  عقوبة  ااإلعداامم  

 
لم  يیمنع  االميیثاقق  ااألفريیقي  عقوبة  ااإلعداامم  بشكل  صريیح  إإذذ  ااكتفى  بمنع  االحرمانن  من  االحق  في  االحيیاةة  

  نو223‘تعسفا’   في   اانعقدتت   االتي   وواالعشريین   االساددسة   االعادديیة   ددووررتهھا   في   االلجنة   تبنت   ووقد فمبر/  .
     االثاني  من  عامم     1999تشريین   لوقف  ’في  كيیغالى  بروواانداا   تصورر   يیحث  االدوولل  على  ووضع قرااررااً

                                                 
 .60و 59نفس المصدر، الفقرتين  219 
 .57نفس المصدر، الفقرة  220 
من الميثاق لم تكن  6. وقالت اللجنة إن "المادة 68ـ64من الميثاق األفريقي، انظر نفس المصدر، الفقرات  6في انتهاك للمادة  221 

  .68بحاجة إلى المساعدة الطبية إلى مؤسسات رعاية"، الفقرة  لغايات شمولل األوضاع التي يتم فيها إدخالل أشخاص
 نفس المصدر. 222 
 .4أعاله، المادة  9الميثاق األفريقي، انظر الهامش  223 
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يیطلب  فيیهھ  من  االدوولل  ااألططراافف  في  االميیثاقق  وواالتي  ماززاالت  تشرعع  لعقوبة  ااإلعداامم  بأنن  ‘  عقوبة  ااإلعداامم
  تطبيیقهھا   224تمتنع  عن   ووفي  عامم .2008     تبنت  االلجنة   ااألططراافف  إإلى  مرااعاةة’،   االدوولل   يیدعو   قرااررااً

  ااإلعداامم   ‘ووقف  االعمل  بعقوبة   على  قراارر  عامم   من  جديید   مؤكدةة   االدوولل    1999،   إإلى  ددعوتهھا إإضافة
ااألططراافف  إإلى  االمصاددقة  على  االبرووتوكولل  ااالختيیارريي  االثاني  للعهھد  االدوولي  االخاصص  بالحقوقق  االمدنيیة  
  من  خطوااتت  نحو  إإلغاء  عقوبة     تتخذهه   االدوورريیة  عما وواالسيیاسيیة  ووإإلى  إإددررااجج  معلوماتت  في  تقارريیرهھھھا

 225إلعداامم  في  بلداانهھا.اا
 

     على  أأنن  إإفي  قضيیة   أأكدتت  االلجنة   بوتسواانا،   ضد   عن  مارريیاتت  سونجليین  بوشش)   نيیابة نتررراايیتس  (
  فرضض     بأنن   االلجنة   سلّمت   االقضيیة،   هھھھذهه   ففي   االميیثاقق.   أأحكامم   مع   متعاررضة   ليیست   ااإلعداامم عقوبة

     للماددةة ً   يیشكل  خرقا   مما   االجرمم   غيیر  متناسب  مع  خطوررةة   ااإلعداامم   ووااستهھلت  من  االميیث  5عقوبة اقق.
  إإنهھ     يیتعلق  بعقوبة  ااإلعداامم،  قالت  فيیهھا   فيیما   االمنطقيیة  بعباررااتت  تتناغم  مع  قرااررهھھھا ال  ’االلجنة  مقدمتهھا
.  226‘يیوجد  قاعدةة  في  االقانونن  االدوولي  تحددد  االمالبساتت  االتي  يیجوزز  بمقتضاهھھھا  فرضض  عقوبة  ااإلعداامم

تجاهھھُھل  االوقائع  االمخففة  ووتشيیر  االلجنة  في  مسوغاتت  قرااررهھھھا  إإلى  أأنن  االعقوبة  تكونن  غيیر  متناسبة  عند  
للمسؤووليیة  ااألخالقيیة  للمتهھم  (االظرووفف  االمخففة)  أأوو  عدمم  إإيیالئهھا  أأيیة  أأهھھھميیة.  ووووجدتت  االلجنة  في  هھھھذهه  
  االمتعلقة     االوقائع   في   يیُعثر   لم   ألنهھ   االمنطقيیة   عدمم   من   يیخلو   االمحليیة   االمحاكم   تحليیل   أأنن االقضيیة

  يیخفف  من  االمسؤووليیة  ااألخالقيیة  للمت هھم.  ووهھھھكذاا،  أأدديین  االمتهھم  (بوشش)  بالتصرفف  ااإلجراامي  على  ما
الررتكابهھ  جريیمة  خطيیرةة  وومرعبة  (االقتل)  اانطوتت  على  جهھد  ووتخطيیط  كبيیريین.  حتى  في  حالل  كانت  

.  227ططبيیعة  االجرمم‘  ال  يیمكن  إإغفالل’االظرووفف  االشخصيیة  لللفاعل  تدعو  إإلى  تخفيیف  االعقوبة،  إإال  أأنهھ  
     يیتواافق  مع   ال   ااإلعداامم   عقوبة   من  مسألة   فإنن  موقف  االلجنة   ذذلك،   االتي  تبيین  وومع   االدووليیة االمعايیيیر

االظرووفف  االتي  ال  يیجوزز  فيیهھا  فرضض  عقوبة  ااإلعداامم؛  أأيي  بحق  ااألحدااثث  وواالنساء  االحواامل  ووااألشخاصص  
  االمختليین  عقليیاً،  باإلضافة  إإلى  عدمم  قانونيیة  االتشريیعاتت  االتي  تفرضض  عقوبة  ااإلعداامم  ااإلجبارريیة.

 
عداامم  ليیست  مسألة  مدىى  تناسب  االحكم  يیمكن  لنا  أأنن  نحاجج  أأيیضا ً بأنن  االمسألة  فيیما  يیتعلق  بالحكم  باإل

االصاددرر  مع  االجرمم،  بل  هھھھي  مسألة  االشكل  االذيي  ستتخذهه  هھھھذهه  االعقوبة.  فمثالً،  يیمكن  للمرء  أأنن  يیقولل  إإنهھ  
حتى  إإذذاا  كانت  عقوبة  ااإلعداامم  متناسبة  مع  االجرمم،  في  ظظل  ظظرووفف  معيینة،  فإنن  ططريیقة  تنفيیذ  ااإلعداامم  

.  ففي  قضيیة  بوشش،  ددفع  االمشتكي  بأنن  5مع  االماددةة  قد  ترقى  إإلى  مستوىى  االعقوبة  االقاسيیة  بما  يیتناقض  
     مستوىى   إإلى   وويیرقى   قاسس   (شنقا)   ببوتسواانا   ااإلعداامم   تنفيیذ   وواالمهھانة  ’شكل   ددااععٍ   بغيیر االمعاناةة

.  وولم  تتطرقق  االلجنة  إإلى  هھھھذهه  االحجة  في  قرااررهھھھا  وويیعودد  ذذلك  على  ااألررجح  إإلى  أأنهھا  بنت  228‘ووااإلذذاللل
نع  عقوبة  ااإلعداامم  بقطع  االنظر  عن  كيیفيیة  تنفيیذهھھھا.  ووقد  قرااررهھھھا  على  مباددئئ  االقانونن  االدوولي  االتي  ال  تم

تمسكت  االلجنة  بهھذهه  االرؤؤيیة  في  قضيیة  االمباددررةة  االمصريیة  للحقوقق  االشخصيیة  ووإإنتررراايیتس  ضد  مصر  

                                                 
 .99(XXVI)42.)، قرار اللجنة األفريقية رقم1999قرار يحث الدولل على وضع تصور لوقف العملل بعقوبة اإلعدام ( 224 

  .08(XXXXIIII)136)، قرار اللجنة األفريقية رقم 2008لى مراعاة وقف العملل بعقوبة اإلعدام (قرار يدعو الدولل األطراف إ  225 
 .31نفس المصدر، الفقرة  226 

 .37نفس المصدر، الفقرة   227

 .5نفس المصدر، الفقرة  228 
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  لإلعداامم     وواالالإإنسانيیة   االقاسيیة   بالطبيیعة   االمتعلقة   االحجة   مع   االتعامل   عن   االطريیقة   بنفس وواامتنعت
 229شنقاً.

 
  بوشش     االمشتكي  في  قضيیة   معقولة  ووحاجج   مدةة   قبل   إإشعارر   بإعطائهھ   االمحكمة   قيیامم   عدمم   بأنن ً أأيیضا

  من  أأشكالل  ‘  يیجعل’،  ووأأنن  ذذلك  5بتارريیخ  ووتوقيیت  تنفيیذ  ااإلعداامم  يیعد  اانتهھاكا  للماددةة   من  ااإلعداامم  شكالً
االعقوبة  االقاسيیة  وواالالإإنسانيیة  وواالمهھيینة.  ووعلى  االرغم  من  اامتناعع  االلجنة  االحكم  على  أأساسس  هھھھذهه  االحجة  

عليیهھا  لم  تتلقى  إإشعاررااُ  ززمنيیا ً كافيیا ً بهھذهه  االحجة  كي  تتمكن  إإعداادد  االردد  عليیهھا،  إإال    ألنن  االدوولة  االمدعى
  يیتعلق   أأنهھا  أأشاررااتت  في  مالحظة  عابرةة  إإلى  ووجوبب  "أأنن  يیتحلى  االنظامم  االقضائي  بوجهھ  إإنساني  فيیما

  ااقتبست  االلجنة  عن  قراارر  مجلس  شوررىى  230بتنفيیذ  أأحكامم  ااإلعداامم"   هھھھذاا   ووفي  سبيیل  ددعم  تصريیحهھا .
  االملك  في  ب   بخصوصص  ووجوبب  منح  االشخص  االمداانن  فرصة   أأفراادد  ’ريیطانيیا ترتيیب  شؤوونهھ  ووززيیاررةة

عائلتهھ  االمقربيین  لهھ  قبل  ووفاتهھ،  ووتلقي  االمشوررةة  االرووحيیة  وواالتشجيیع  كي  يیتمكن  من  تهھيیئة  نفسهھ  على  
  .231‘أأحسن  صوررةة  ممكنة  لموااجهھة  آآخر  محنهھ

 
مناسبة  يیمكن  أأنن  يیجعل    تشيیر  هھھھذهه  االمالحظاتت  إإلى  أأنن  عدمم  ااحتراامم  هھھھذهه  االضماناتت  االدنيیا  في  قضيیة

من  االميیثاقق.  ووبما  أأنن  االوقائع  االمذكوررةة  في  قراارر  االلجنة  ال  تشيیر  إإلى  توفّر    5من  ااإلعداامم  مخالفا  للماددةة  
     (في   بهھ   تقدمت   ررفض  ااالستئنافف  االذيي   بيین   ما   االفترةة   في   للمداانة   االقبيیل   هھھھذاا   من   فرصة   30أأيیة

)،  يیظهھر  لنا  أأنن  االوقائع  في  هھھھذهه  2001ماررسس/آآذذاارر    31)  ووإإعداامهھا  (في  2001يینايیر/كانونن  االثاني  
االقضيیة  على  ووجهھ  االخصوصص  تشكل  اانتهھاكا ً على  هھھھذاا  ااألساسس.  ووكانن  يیتعيین  على  االلجنة  إإذذنن  أأنن  توفر  
للدوولة  االمدعى  عليیهھا  فرصة  إإعداادد  ررددووددهھھھا  في  هھھھذاا  االشأنن  عوضا ً عن  ااإلحجامم  عن  االبت  في  االقضيیة.  

الجة  هھھھذهه  االقضيیة  على  االمستوىى  وومن  االمؤسف  أأنن  يیتوااصل  االتعجل  االمجحف،  االذيي  ووسم  ططريیقة  مع
  االمحلي،  على  االمستوىى  االدوولي.  

  
نالحظ،  بالمقابل،  أأنن  االلجنة  قد  أأقرتت  في  قضايیا  أأخرىى  بضماناتت  مرااعاةة  ااألصولل  االقانونيیة  ووططبقتهھا  
  فإنن  فرضض  عقوبة     ووبهھذاا   االميیثاقق  ااألفريیقي.   بموجب  أأحكامم   ااإلعداامم   إإلى  عقوبة   على  االلجوء كقيیودد

تت  مرااعاةة  ااألصولل  االقانونيیة  االتي  أأقرهھھھا  االميیثاقق  يیشكل  اانتهھاكا  للحق  في  ااإلعداامم  يیشكل  يیخالف  ضمانا
  .  232االحيیاةة  وويیُحتج  بهھ  كانتهھاكك  لحظر  االتعذيیب

 
  ال     االعقوبة   قبل  صدوورر   قانونيیة   تطبيیق  عمليیة   أأنن   قرررتت  االلجنة   وومورريیتانيیا،   االسودداانن ووفي  قضايیا

  ووح   االحق  في  االحيیاةة  وواالكراامة  ااإلنسانيیة.   اانتهھكت  االعمليیة  االقانونيیة  يیحولل  ددوونن  اااللتزاامم  باحتراامم يیثما
أأحكامم  االميیثاقق،  فإنن  االعقوبة  االمتأتيیة  من  مثل  هھھھذهه  االعمليیة  ستنتهھكهھ  أأيیضاً.  ففي  قضايیا  االسودداانن،  قرررتت  

                                                 
 .334/06المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنترايتس ضد مصر، شكوى رقم اللجنة األفريقية،  229 
 .41، الفقرة 240/2001، شكوى رقم انترايتس ( نيابة عن ماريات سونجلين بوش) ضد بوتسوانالجنة األفريقية، ال 230 
 ).1996( 418و 97مجلس شورى الملك بالمملكة المتحدة، غويرا ضد بابتستي، قضية استئناف رقم  231 
ويوا جونيور) ومنظمة الحقوق -(نيابة عن كن سارو ستاللجنة األفريقية، إنترناشنالل بن، ومشروع الحقوق الدستورية، وإنترراي 232 

 .78، الفقرة 161/97و 154/96و 139/94و 137/94المدنية ضد نيجيريا، الشكاوى رقم 
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   ضابط  جيیش  بعد  محاكمتهھم  كانن  غيیر  قانوني  ألنن  االحق  في  ااالستعانة  بمحامٍم    28االلجنة  أأنن  إإعداامم
  233بموجب  االماددةة  ووقع  اانتهھاكهھ  أأيیضاً.

  
حرمواا  من    1990أأبريیل/  نيیسانن    24بحق  االسودداانن  أأنن  االضباطط  االذيین  أأُعدمواا  في  ززعمت  االشكاووىى  

بالحصولل    -بعد  مواافقة  االمحكمة–االتمثيیل  االقانوني  ووأأقرتت  االدوولة  بأنن  قانونهھا  االوططني  يیسمح  للمتهھم  
على  االمساعدةة  في  ددفاعهھ  من  خاللل  مستشارر  قانوني  أأوو  أأيي  شخص  يیختاررهه،  بما  في  ذذلك  في  ددفاعهھ  

خاصة.  ووتحاجج  االدوولة  بأنهھ  تم  االتقيید  بإجرااءااتت  االمحاكم  بكل  ددقة  في  محاكمة  هھھھؤالء  أأمامم  االمحاكم  اال
  في     االنزيیهھة   للمحاكمة   ااألساسيیة   االمعايیيیر   مرااعاةة   تتم   لم   أأنهھ   خلُصت  إإلى   االلجنة   أأنن   غيیر االضباطط.

  وواالعشريین   االجيیش  االثمانيیة   ضباطط   إإعداامم   ااإلعدااماتت  234قضيیة   أأنن   االدوولة   إإعالنن   ووررفضت  االلجنة .
  ً   االدليیل  على  أأنن    نُفذتت  ووفقا   تقدمم   ذذلك  أأنن   من   بدالً   االدوولة   كانن  على   ووااررتأتت  أأنهھ   االدااخليیة، للقواانيین

  في     ااحتراامهھ   تم   في  االدفاعع  عن  نفسهھ   االميیثاقق  ااألفريیقي  ووأأنن  حق  االمتهھم   تتواافق  مع  أأحكامم قواانيینهھا
  235االمحاكماتت.

  
  ووإإنتررراايیتس     االشخصيیة   للحقوقق   االمصريیة   االمباددررةة   في  قضيیة   ااررتأتت  االلجنة   مصر  بالمقابل، ضد

  االحق  في  334/06(   على  االمشتكيین  باإلعداامم  عقب  محاكمة  غيیر  عاددلة  مع  عدمم   فيیهھا   االتي  ُحكم ،(
من  االميیثاقق،  إإال  أأنهھ  لم    7االطعن،  أأنهھ  على  االرغم  من  أأنن  مجريیاتت  االمحاكمة  غيیر  االعاددلة  تنتهھك  االماددةة  

يیجر  تنفيیذهه  بعد.    ووذذلك  ألنن  حكم  ااإلعداامم  لم  236على  أأساسس  حكومة  ااإلعداامم،  5وو  4يیتم  اانتهھاكك  االماددتيین  
     للماددةة   اانتهھاكك   حدووثث   إإلى   توصلت   االلجنة   أأنن   ووسوء    5غيیر   للتعذيیب   تعرضض  االمشتكيین بسبب

االمعاملة  خاللل  فترةة  ااحتجاززهھھھم،  وومن  ضمن  ذذلك  االعنف  االجسديي  وواالحبس  ااالنفراادديي،  هھھھذاا  باإلضافة  
حصولل  على  إإلى  ضعف  االتداابيیر  ااالحترااززيیة  االتي  تهھدفف  إإلى  االحيیلولة  ددوونن  تلك  ااألعمالل  من  قبيیل  اال

  5.237محامٍم  ووططبيیب،  بيید  أأنن  االحكم  باإلعداامم  لم  يیفضي  إإلى  اانتهھاكك  االماددةة  
 

 زز.  االعقوبة  االجسديیة
 

  ااألهھھھليیة     االجامعة   من   ططالباتت   ثماني   أأدُديینت   االسودداانن،   ضد   ددوويیبلر   فراانسيیس   كيیرتس   قضيیة في
تنفيیذ  جلدةة  على  ظظهھوررهھھھن  مكشوفة  مع  اال  40وو  25باإلخاللل  بالنظامم  االعامم  ووُحكم  عليیهھن  بالجلد  بيین  

االعلني.  وونفّذتت  عقوبة  االجلد  بوااسطة  سوطط  مصنوعع  من  سلك  ووماددةة  بالستيیكيیة  مما  تركك  آآثارراا ً دداائمة  
على  جسدهھھھن.  ووكانت  ااآللة  االمستخدمة  غيیر  نظيیفة  وولم  يیحضر  ططبيیب  لإلشراافف  على  تنفيیذ  االعقوبة.  

منحهھا  االمجتمع  ووااددعت  االطالباتت  فيیما  بعد  بأنن  االجلد  كانن  مذال  ووال  يیتطابق  مع  االمكانة  االرفيیعة  االتي  
  .  ووقرررتت  االلجنة  أأنهھ:238االسوددااني  للمرأأةة

                                                 
 .66و 65، الفقرتين 89/93و  52/91و 50/91و 48/90اللجنة األفريقية، منظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودان، شكاوى رقم  233 
 نفس المصدر. 234 
 .66نفس المصدر، الفقرة  235 
 .232و 231، الفقرتين 334/06ضد مصر، شكوى رقم  سالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنتررايتاللجنة األفريقية،  236 
 .190نفس المصدر، الفقرة  237 
مايو/ أيار  29والثالثون (، الدورة العادية الثالثة 236/2000كيرتس فرانسيس دويبلر ضد السودان، شكوى رقم اللجنة األفريقية،   238 
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  على     جسديي   عنف   مماررسة   ددوولة،   خاصص  لحكومة   ووبوجهھ   لألشخاصص،   يیحق   ال "
  االتعذيیب     بمماررسة   لإلقراارر   مساوٍو   االفعل   بهھذاا   االقيیامم   إإنن   خفيیفة. ااألشخاصص  بسبب  جنح

حقوقق  برعايیة  االدوولة  بحسب  االميیثاقق  وويیتناقض  مع  ططبيیعة  هھھھذهه  االمعاهھھھدةة  [االتي  ترعى]  
  .  239ااإلنسانن"

  
 حح.  أأشكالل  االعقوبة  ااألخرىى

 
  ااألفريیقيیة.     االدوولل   من   االعديید   في   االشرعيیة]   [االحدوودد   االشريیعة   على   االعقوباتت  االقائمة   قواانيین تطبق
وويیسمح  هھھھذاا  االنظامم  االقانوني  برجم  االمتزووجج  إإنن  ثبتت  إإدداانتهھ  بفعل  االزنا،  ووغيیر  االمتزووجج  االضالع  في  

ي  جراائم  مثل  االسرقة،  فتكونن  االعقوبة  في  قطع  يید  االساررقق.  عالقاتت  جنسيیة  خاررجج  إإططارر  االزووااجج.  أأما  ف
  ضد     ووآآخريین)   حسيیني   يیكوبو   صفيیة   عن   (نيیابة   إإنتررراايیتس   قضيیة   في   إإنتررراايیتس،   ططعنت ووقد

،  في  هھھھذهه  ااألشكالل  من  االعقوباتت،  وولكن  االلجنة  لم  تتوصل  إإلى  ووجودد  اانتهھاكك  نظراا  لسحب  240نيیجيیريیا
  في  االقضيیة   االلجنة،   تجد   أأنن   االمرجح   وومن     االدعوىى.   االعامم–االمالئمة   نهھجهھا   هھھھذهه    -معتمدةة   مثل أأنن

  من  االميیثاقق.    5االعقوباتت  يینتهھك  االماددةة  
 

  طط.  االضماناتت
 

  االعاددلة   االمحاكمة   مباددئئ   آآيیلند  241تؤكد   ررووبن   ااإلجراائيیة    242وومباددئئ   االضماناتت   بيین   االتراابط على
  االمباددررةة     قضيیة   ففي   االمعاملة.   سوء   من   ااألخرىى   ووااألشكالل   للتعذيیب   االتعّرضض   عدمم   في وواالحق
  االضماناتت     من   االحرمانن   أأنن   ااررتأتت  االلجنة   مصر،   ووإإنتررراايیتس  ضد   االشخصيیة   للحقوقق االمصريیة

من    5ااإلجراائيیة  كحرمانن  االمحتجز  من  االحصولل  على  محامٍم،  على  سبيیل  االمثالل،  يیشكل  اانتهھاكا ً للماددةة  
لى  يینبغي  أأنن  يیكونن  مفهھوما ً لدىى  االدوولة  االمدعى  عليیهھا  أأنهھ  يیقع  ع’االميیثاقق.  ووجاء  في  قراارر  االلجنة  أأنهھ  

  االمستقلة،     االقانونيیة   االحصولل  على  االمساعدةة   بتوفيیر  إإمكانيیة   بموجب  االميیثاقق،   ثابت،   االتزاامم عاتقهھا
ووووجدتت  االلجنة  أأيیضا ً أأنن  حق  ‘.  [ووهھھھو  االتزاامم]  ووااقع  في  صلب  االحظر  االدوولي  للتعذيیب  ووسوء  االمعاملة

  فوررااً  على  قاضٍض  من   في  االجواانب  االحيیويیة  ’االمحتجزيین  في  االخضوعع  لفحص  ططبي  ووأأنن  يیُعرضواا
  من  [أأشكالل]  سوء  االمعاملة  ووررددعهھا   أأنن  ااالحتجازز    243‘.منع  االتعذيیب  ووغيیرهه كذلك،  ووجدتت  االلجنة

 244من  االميیثاقق.  6ووبالتالي  خرقا ً للماددةة  ‘  سلبا  تعسفيیا  للحريیة’بدوونن  توجيیهھ  تهھمة  يیشكل  
 

                                                 
 .55نفس المصدر، الفقرة  239 
، الدورة العادية السابعة 269/2003(نيابة عن صفية يكوبو حسيني وآخرين) ضد نيجيريا، الشكوى رقم  ساللجنة األفريقية، إنتررايت 240 

 ). 2005مايو/ أيار  11والثالثون (
،  99 (XXVI)41 )قة بالحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، قرار اللجنة األفريقية رقم المبادئ والتوجيهات المتعل 241 
 ‘].مبادئ المحاكمة العادلة’[سيشار إليها من هنا فصاعدًا  )1999(
 .4، مرفق النص الكاملل لهذه المبادئ في المرفق VI 33مبادئ روبن آيلند، مرفق  242 

 .183و 179و 177، الفقرات 334/06ضد مصر، شكوى رقم  سالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنتررايتيقية، اللجنة األفر 243
 31، الدورة العادية الرابعة والعشرون (102/93اللجنة األفريقية، مشروع الحقوق الدستورية وآخرون ضد نيجيريا، شكوى رقم   244 

  .55)، الفقرة 1998أكتوبر/ تشرين األولل 
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ووأأشاررتت  إإلى    6إإلى  ووجودد  اانتهھاكك  للماددةة    245ووتوصلت  االلجنة  في  قضيیة  ززغفيیلد  ووإإفريیم  ضد  إإررتيیريیا
ووأأنن  ‘  إإمكانيیة  فورريیة  لالتصالل  بمحامٍم  ووبعائالتهھم’ولل  جميیع  ااألشخاصص  االمحتجزيین  على  ووجوبب  حص

.  ووأأضافت  االلجنة  أأنن  االجهھة  االتي  يیجب  أأنن  246‘حمايیة  حقوقهھم  االمتعلقة  بالصحة  االبدنيیة  وواالعقليیة’تتم  
،  كما  وويیجب  أأنن  ‘أأوو  أأيیة  سلطة  قضائيیة  أأخرىى  مناسبة’تحددد  قانونيیة  ااالحتجازز  هھھھي  محكمة  قضائيیة  

     إإلى  تتوفّر   االمالحظاتت   هھھھذهه   ترقى   ددوورريیا.   ااالحتجازز   تمديید   تبررر   ااألسس  االتي   في   االطعن إإمكانيیة
مستوىى  ااالشترااطط  بوجوبب  أأنن  يیسمح  االقانونن  االدااخلي  باستصداارر  أأمر  إإحضارر  قضائي  للتحقيیق  في  
قانونيیة  ااعتقالل  محتجز  أأوو  ما  شابهھهھ  من  ااإلجرااءااتت.  وويیجب  توجيیهھ  ااالتهھامم  للمشتبهھ  فيیهھم  وومحاكمتهھم  

  فورراا’   االمحاكمة  وو‘   مباددئئ   عليیهھا   نصت   كما   االعاددلة   االمحاكمة   معايیيیر   ترااعى   أأنن   االدوولة على
  اانتهھاكك  للفصل  247االعاددلة   إإلى  ووجودد   االقضيیة   ووتوصلت  االلجنة  في  هھھھذهه   االذيي  يیشمل  مختلف  1(7. (

 االعناصر  االمتعلقة  بحق  االمدعى  في  االتقاضي.
  

أأمر  ااإلحضارر  أأوو  ما  شابهھهھ  من    إإنن  ااتخاذذ  إإجرااءااتت  بما  يیكفل  االتدقيیق  في  قانونيیة  ااالحتجازز  عن  ططريیق
ااإلجرااءااتت  يیعدُّ  من  االضماناتت  ااإلجراائيیة  االمهھمة.  وويیعد ّ جسم  االضحيیة  دداائما  أأفضل  ددليیل  في  االحاالتت  
  وولذلك  يیعتبر  أأمر  ااإلحضارر  االقضائي   االمتعلقة  بالتعذيیب  أأوو  ااالنتهھاكاتت  االمشابهھة  للحرمة  االجسديیة،

لحق  في  إإجرااءااتت  ااألمر  االقضائي  باإلحضارر  ووسيیلة  ناجعة  في  االغالب.  ووبالتالي  يیمثل  االحرمانن  من  اا
  على  شرطط  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة ً  في  قضيیة  248تعديیا   مع  ذذلك،  كانن  ررأأيي  االلجنة  ملتبسا .

مشرووعع  االحقوقق  االدستورريیة  وومنظمة  االحريیاتت  االمدنيیة  وومنظمة  ميیديیا  رراايیتس  أأجنداا  ضد  نيیجيیريیا،  فيیما  
     من   االحرمانن   عن   االمترتبة   االدقيیقة   بالنتائج   حيیث  يیتعلق   من   ااإلحضارر   أأمر   إإجرااءااتت   في االحق

  بعض     حرمت   قد   االقضيیة   هھھھذهه   في   االنيیجيیريیة   االحكومة   ووكانت   االميیثاقق.   بموجب   االدوولل مسؤووليیة
االصحفيیيین  االمعتقليین  من  حق  االحصولل  على  أأمر  ااإلحضارر  االقضائي  للتحقيیق  في  قانونيیة  ااعتقالهھم،  

  وورر   االحقوقق.   من   بالتجريید   خاصة   أأحكامم   إإلى   لجوئهھا   خاللل   من   أأنن  ووذذلك   قرررتت   االلجنة   أأنن غم
،  249(االحريیة  االشخصيیة)  6االحرمانن  من  حق  ااألمر  باإلحضارر  ال  يیشكل  بمفرددهه  اانتهھاكا  تلقائيیا ً للماددةة  ’

  يیتعلق  بأمر  6إإال  أأنهھا  ووجدتت  أأنن  ااالحتجازز  بدوونن  محاكمة  أأوو  تهھمة  يیتعاررضض  مع  االماددةة     فيیما   ووأأما .
  ااإلحضارر،  فقد  ناقشت  االلجنة  بأنن  االسؤاالل  االحقيیقي  يیجب  أأنن  يیكونن  م   كانن  االحق  في  االحصولل  ’ا إإذذاا

،  ووما  6على  أأمر  ااإلحضارر،  بتطوررهه  في  أأنظمة  االقانونن  االعامم،  الززمة  ضروورريیة  للحمايیة  في  االماددةة  
  -على  نحو  مخيیب  لآلمالل–.  ووفيیما  أأحجمت  االلجنة  250‘إإذذاا  كانن  تعليیقهھ  يیمثل  بالتالي  اانتهھاكا  لهھذهه  االماددةة

أأجابت  عنهھ  باإليیجابب  في  قضيیة  كزيیم  أأميینو  عن  ااإلجابة  عن  هھھھذاا  االسؤاالل  في  هھھھذهه  االقضيیة،  بداا  أأنهھا  قد  

                                                 
 .250/2002ضد إريتريا، شكوى رقم زغفيلد وإفريم لجنة األفريقية، ال 245 
 .55نفس المصدر، الفقرة  246 
 .55الفقرة  ،نفس المصدر 247 
نوفمبر/  15، الدورة العادية السادسة والعشرون (153/96شكوى رقم اللجنة األفريقية، مشروع الحقوق الدستورية ضد نيجيريا،  248 

 .10 )، الفقرة1999تشرين الثاني 
 .24، الفقرة نفس المصدر 249 
 .25، الفقرة نفس المصدر 250 
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حيیث  أأيیدتت  االنتيیجة  االتي  توصلت  إإليیهھا  في  قضيیة  كزيیم  أأميینو  بأنن  ااعتبرتت  أأيیضا  أأنن    251ضد  نيیجيیريیا
    252)  (أأ).1(7ررفض  منح  ااألمر  باإلحضارر  يیمثل  اانتهھاكا  للحق  في  االتقاضي  بمقتضى  االماددةة  

  
 ااإلعاددةة  االقسريیة  لالجئيین  يي.

  
     االماددةة   ض  5تلزمم   االميیثاقق،   ااألشخاصص  إإلى  مكانن  من   إإررجاعع   ااألططراافف  باالمتناعع  عن   االدوولل منيیاً،

وويیجب  على  االدوولل  أأنن    253يیمكن  أأنن  يیكونواا  فيیهھ  عرضة  لخطر  اانتهھاكك  االحقوقق  االتي  كفلتهھا  هھھھذهه  االماددةة.
.  ووعليیهھ  فقد  254تتقيید  بدقة  بالمعايیيیر  االخاصة  بمرااعاةة  ااألصولل  االقانونيیة  قبل  تنفيیذ  أأيیة  عمليیاتت  ططردد

     ااألفريیقيیة   االتي  كفلتهھا  ااررتأتت  االلجنة   االقانونيیة   ااألصولل   بمرااعاةة ووجوبب  تطبيیق  االضماناتت  االمتعلقة
     االذيي    7االماددةة   االبلد   أأوو   إإقامتهھ من  االميیثاقق  ااألفريیقي  على  االترحيیل  غيیر  االطوعي  للشخص  من  بلد

يیتضمن  ووااجب  االدوولة    7.  ووااعتبرتت  االلجنة  أأنّن  حق  االشخص  االمنصوصص  عليیهھ  في  االماددةة  255يیستضيیفهھ
.  وويیقتضى  هھھھذاا  االوااجب  أأنن  تقومم  االحكومة  بتقديیم  256نهھ  من  مماررسة  هھھھذاا  االحقفي  إإنشاء  االبنى  االتي  تمك ّ 

  يیتعرضونن     االذيین   أأوو   حدووددهھھھا   ددااخل   االلجوء   ملتمسي   لألشخاصص  من   وواالمادديیة   االقانونيیة االمساعدةة
إلجرااءااتت  االترحيیل  من  أأررااضيیهھا.  يیحظر  إإذذنن  االطردد  االجماعي  لغيیر  موااططني  االدوولة  حسب  االميیثاقق  

  .  257نسانيیة  ووال  يیحترمم  االحق  في  مرااعاةة  ااألصولل  االقانونيیةباعتباررهه  يینتهھك  االكراامة  ااإل
 

  ااالختفاء  االقسريي  كك.
 

  االقسريي  إإلى     ااالختفاء   أأيي  شكل  من  أأشكالل  ’تشيیر  عباررةة   ااالختطافف  أأوو   أأوو   ااالحتجازز ااالعتقالل  أأوو
  ااألفراادد     من   مجموعاتت   أأوو   أأشخاصص   أأوو   االدوولة،   موظظفي   أأيیديي   على   يیتم   االحريیة   من االحرمانن

  من   وويیعقبهھ  ررفض  ااالعتراافف  بحرمانن  االشخص  من    يیتصرفونن  بإذذنن  أأوو  ددعم   بمواافقتهھا،   أأوو االدوولة
على    258‘.حريیتهھ  أأوو  إإخفاء  مصيیر  االشخص  االمختفي  أأوو  مكانن  ووجوددهه،  مما  يیحرمهھ  من  حمايیة  االقانونن

  في     االنفاذذ   االقسريي  حيیز   ااالختفاء   ااألشخاصص  من   جميیع   لحمايیة   االدووليیة   ااالتفاقيیة   ددخولل   من االرغم
  2013صاددقق  عليیهھا  حتى  شهھر  نوفمبر/  تشريین  االثاني  من  عامم  ،  لم  يی2010دديیسمبر/  كانونن  ااألوولل  

                                                 
)، الفقرة 2000مايو/ أيار  11، الدورة العادية السابعة والعشرون (205/97شكوى رقم اللجنة األفريقية، كزيم أمينو ضد نيجيريا،  251 

21. 
 .18الفقرة ، 153/96اللجنة األفريقية، مشروع الحقوق الدستورية ضد نيجيريا، شكوى رقم  252 
، 91، فقرة 97/93. وفي جون ك. موديسي ضد بوتسوانا، شكوى رقم 15تشير مبادئ روبن آيلند إلى خطر التعذيب في الفقرة   253 

 طبقت اللجنة هذا المبدأ فيما يتعلق بخطر انتهاك الكرامة اإلنسانية.
 .34، الفقرة 99/93و 49/91و 27/89اوى رقم ، الشكالمناهضة التعذيب ضد رواند المنظمة العالميةاللجنة األفريقية،  254 
 نفس المصدر. 255 
، الدورة العادية 87/93آخرين) ضد نيجيريا، الشكوى رقم  6اللجنة األفريقية، مشروع الحقوق الدستورية (نيابة عن زماني لكوت و 256 

 .137ولية تقارير حقوق اإلنسان الد 3)، 1996)، معاد طبعه في (1995مارس/ آذار  22السابعة عشرة (
 الخبراء لجنة؛ 97/93)، جون ك. موديسي ضد بوتسوانا، شكوى رقم 5(12أعاله، المادة  9الميثاق األفريقي، راجع الهامش رقم  257 

 ويذ األطفالل عن (نيابة المفتوح المجتمع في العدالة مبادرة أفريقيا، في والتنمية اإلنسان حقوق معهد ورفاهه، الطفلل بحقوق المعنية األفريقية

 .002/2009 رقم الشكوى كينيا، ضد كينيا) في النوبية األصولل
 .2االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، المادة  258 
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من  جانبهھ،  ال  يیحتويي  االميیثاقق  ااألفريیقي  على  حظر  صريیح    259سوىى  عددد  قليیل  من  االدوولل  ااألفريیقيیة.
  تنطويي  على  حاالتت  ااختفاء  قسريي   لالختفاء  االقسريي،  غيیر  أأنهھ  رُرفعت  إإلى  االلجنة  ااألفريیقيیة  قضايیا

  مزعومة،  حيیث  ااررتأتت  االلجنة  ااآلتي:
  
  ووااألمن  يین   االكراامة   في   االحق   بيینهھا   وومن   ااإلنسانن   حقوقق   من   جملة   االقسريي   ااالختفاء تهھك

االشخصيین،  وواالحق  في  عدمم  االتعرضض  للتعذيیب  ووغيیرهه  من  أأشكالل  االمعاملة  أأوو  االعقوبة  االقاسيیة  
أأوو  االالإإنسانيیة  أأوو  االمهھيینة،  ووحق  ااالحتجازز  في  ظظرووفف  إإنسانيیة،  ووحقوقق  االشخصيیة  االقانونيیة،  

إإذذاا    -محاكمة  عاددلة،  وواالحق  في  االحيیاةة  ااألسريیة،  وواالحق  في  االحيیاةةوواالحق  في  االحصولل  على  
  260ما  قُتل  االشخص  االمختفي.

  
ووقد  ووسمت  االلجنة  ااالختفاء  االقسريي،  في  قضيیة  جج.  إإ.  ززيیثا  وو  بب.  جج.  لل.  وويیثا  ضد  موززمبيیق،  على  
  فيیما     االدوولي   االقضائي   لالجتهھادد   تحليیالً   إإجراائهھا   بعد   االلجنة   ووخلصت   للميیثاقق.   متوااصل   خرقق أأنهھ

  إإلى  أأنن  يی ً  متوااصالً ً  متوااصال ً ’خص  ااألعمالل  االتي  تشكل  خرقا   يیشكل  اانتهھاكا   االقسريي  ... ااالختفاء
  261‘.لحقوقهھ...

  
  االتسليیم  ااالستثنائي  لألشخاصص  لل.
 
ً  يیمنيیا ً   262،  تلقت  االلجنة  ااألفريیقيیة  سرااً  شكوىى  ضد  جيیبوتي؛2009في  عامم   ووكانن  االمشتكي  موااططنا

معصوبب  االعيینيین  وونُقل  جواا ً إإلى  مركز  ااعتقالل  سريي    2003ااددّعى  أأنهھ  أأُخذ  من  منزلهھ  في  تنزاانيیا  عامم  
  االواليیاتت  االمتحدةة،     ذذلك  إإلى  عهھدةة   بعد   نقلتهھ   االمشتكي  أأنن  االسلطاتت  االجيیبوتيیة   وويیزعم في  جيیبوتي.
حيیث  أأقلتهھ  ططائرةة  إإلى  أأفغانستانن  حيیث  ااحتجز  هھھھناكك  في  سجن  سريي  ووبقي  في  االحبس  ااالنفراادديي  مدةة  

  1هھ  ددوونن  توجيیهھ  أأيیة  ااتهھاماتت.  وويیزعم  االمشتكي  أأنن  االمواادد  ستة  عشر  شهھرااً  قبل  أأنن  يیتم  إإططالقق  سرااح
  وو1(7وو  6وو  5وو  4وو  3وو  2وو   وو4(12)   تشريین    18وو  14)   نوفمبر/   وولغايیة   اانتهُھكت. من  االميیثاقق  قد

  كانت  االقضيیة  ما  تزاالل  بانتظارر  قراارر  بشأنن  مقبوليیتهھا.  2013االثاني  
  

 
 
 االوااجباتت  ااإلجراائيیة  مم.

  ووااجب  االتحقيیق  ووإإيیقاعع  االعقابب  

                                                 
صادقت على االتفاقية الدولي التالية: بوركينا فاسو والغابون وموريتانيا والمغرب والسنغالل وتونس وزامبيا. انضمت نيجيريا إلى  259 

. ووقعت عليها الدولل األفريقية التالية: الجزائر وبوروندي والكاميرون وتشاد والكونغو وليسوتو 2009فاقية في يوليو/ تموز االت
 ومدغشقر وموزمبيق والنيجر وسوازيالند وتنزانيا وتوغو وأوغندا.

أبريلل/ نيسان  1رة االستثنائية التاسعة (، الدو361/08ج. إ. زيثا و ب. ج. لل. ويثا ضد موزمبيق، شكوى رقم اللجنة األفريقية،  260 
 .81)، فقرة 2011

 .94نفس المصدر، فقرة  261 
)، 2011مايو/ أيار -التاسعة واألربعون (أبريلل/ نيسان، الدورة العادية 383/210اللجنة األفريقية، األسد ضد جيبوتي، الشكوى رقم  262 

  .http://www.interights.org/al-asad/index.htmlلمزيد من المعلومات، انظر: 

http://www.interights.org/al-asad/index.html
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  االزعم  تكونن  االدوول   بالتحقيیق  في  هھھھذاا   ملزمة   للميیثاقق، ً   بحدووثث  فعل  يیشكل  اانتهھاكا   ززعم   وورردد   كلما ة،

  ففي  قضيیة  ررفعتهھا   بذلك  ااالنتهھاكك.   االمناسبة  بمن  توررططواا   من  إإيیقاعع  االعقوبة   بشكل  مستقل  ووبالتأكد
أأشاررتت  االلجنة  إإلى    منظمة  حقوقق  ااإلنسانن  االسودداانيیة  وومركز  حقوقق  االسكن  ووااإلخالء  ضد  االسودداانن،

محكمة  ااألووررووبيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  في  قضيیة  جورردداانن  ضد  االمملكة  االمتحدةة  كي  تحددد  معايیيیر  قراارر  اال
  ااإلنسانن.   لحقوقق   االمزعومة   ااالنتهھاكاتت   في   االتحقيیق   ااستمراارر    263كفاءةة   أأنن   إإلى   االلجنة ووتوصلت
     تقديیمهھا   تارريیخ   منذ   االشكوىى   في   االمزعومة   االنظامم  ’ااالنتهھاكاتت   في   ضعف   ووجودد   على يیبرهھھھن

ووقرررتت  االلجنة  أأنن  االسودداانن  اانتهھك    264‘.لكفاءةة  االتي  تكفل  إإجرااء  تحقيیقاتت  ناجحة...االقضائي  وواافتقارر  ل
إإخفاقهھ  في  االعمل  بالجهھد  االوااجب  على  حمايیة  االسكانن  االمدنيیيین  في  ’من  االميیثاقق  بسبب    5وو  4االماددتيین  
في  قضيیة  منتدىى    5وو  4ووعلى  االنقيیض  من  ذذلك،  لم  تجد  االلجنة  أأيي  اانتهھاكك  للماددتيین    265‘.ددااررفورر...
قوقق  ااإلنسانن  غيیر  االحكوميیة  االزيیمبابويیة  ضد  ززمبابويي  ذذلك  أأنن  ااألعمالل  موضع  االشكوىى  منظماتت  ح

نُفذتت  على  يید  جهھاتت  غيیر  حكوميیة  بيینما  ووجدتت  االلجنة  أأنن  االدوولة  بذلت  االعنايیة  االوااجبة  على  أأفضل  
  للتحقيیق  في  االمزااعم.   االقراارر  أأنهھ  ال    266ووجهھ  ممكن  في  ظظل  االظرووفف،   في  هھھھذاا   يیلفت  ااالنتباهه وومما

  شاررةة  إإلى  معايیيیر  االكفاءةة  في  االتحقيیقاتت  في  ااالنتهھاكاتت  االمزعومة  بحق  االميیثاقق.يیورردد  أأيیة  إإ
  

     أأنن ً   أأيیضا   االسودداانن   ضد   االمرفوعة   االقضايیا   في   االلجنة   محاكماتت  ’ووتوصلت   بعد   أأُعدمواا االسجناء
بإجرااءااتت  موجزةة  ووتعسفيیة  ووأأنن  مدنيیيین  مجهھولي  ااالسم  كانواا  ضحايیا  عمليیاتت  إإعداامم  خاررجج  نطاقق  

أأيیة  معلوماتت  محدددةة  حولل  ااإلعدااماتت  ’االلجنة،  مشيیرةة  إإلى  أأنن  االدوولة  لم  توفر  ووتابعت    267‘.االقضاء
  ،  قائلة:‘االمذكوررةة

  
باإلضافة  إإلى  ااألشخاصص  االمذكوررةة  أأسماؤؤهھھھم  في  االشكاووىى،  هھھھناكك  ااآلالفف  من  حاالتت  ااإلعداامم  
ااألخرىى  في  االسودداانن.  حتى  إإنن  لم  تكن  كلهھا  من  عمل  االقوااتت  االحكوميیة،  فإنن  مسؤووليیة  حمايیة  

  االنا   (اانظر:  جميیع   االحكومة   عاتق   على   تقع   االدوولة   سلطاتت   نطاقق   ضمن   االمقيیميین سس
ACHPR/74/91:93    قضيیةUnion des JeunesAvocats    ضد  تشادد).  حتى  مع  كونن

  عرضة     يیكونونن   االنزااعع   مناططق   قاططني   االمدنيیيین   فإنن   أأهھھھليیة،   حربب   حالة   يیعيیش االسودداانن
  اال   االتداابيیر   جميیع   ااتخاذذ   االدوولة   على   وويیترتب   للخطر   خاصة   أأنهھم  بصوررةة   لتضمن ممكنة

يیعاملونن  ططبقا ً للقانونن  ااإلنساني  االدوولي.  تعدُّ  االتحقيیقاتت  االتي  قامت  بهھا  االحكومة  خطوةة  إإيیجابيیة،  
لكن  نطاقق  تلك  االتحقيیقاتت  ووعمقهھا  لم  يیكونا  بالمستوىى  االمطلوبب  لمنع  عمليیاتت  ااإلعداامم  خاررجج  

  وو ً   تماما   أأشخاصص  مستقلونن   االتحقيیق   يیتولى   أأنن   يیجب   عليیهھا.   وواالمعاقبة   يیُزوَوددوواا  االقضاء أأنن
                                                 

، 296/05و 279/03السكن واإلخالء ضد السودان، الشكوى رقم  اللجنة األفريقية، منظمة حقوق اإلنسان السودانية ومركز حقوق 263 
 .150الفقرة 

 .153نفس المصدر، الفقرة  264 
 .681نفس المصدر، الفقرة  265 
-181، الفقرات 245/02غير الحكومية ضد زمبابوي، الشكوى رقم  ةاللجنة األفريقية، منتدى منظمات حقوق اإلنسان الزيمبابوي 266 

183. 
؛ انظر 48، الفقرة 89/93و  52/91و 50/91و 48/90اللجنة األفريقية، منظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودان، شكاوى رقم   267 

 169/97-164و 98/93و 61/91و 54/91ريقية، الجمعية األفريقية الماالوية وآخرون ضد موريتانيا، شكاوى رقم أيضًا اللجنة األف
  .119، الفقرة 210/98و
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  يیتم     ووأأنن   االمأل   على   إإليیهھا   يیتوصلونن   االتي   االنتائج   عن   ااإلعالنن   يیتم   ووأأنن   االالززمة بالمواارردد
االشرووعع  في  عمليیاتت  االمالحقة  االقضائيیة  ططبقا ً للمعلوماتت  االتي  تم  االمكشف  عنهھا.  إإنن  من  شأنن  
تشكيیل  لجنة  تتألف  من  االنائب  االعامم  للمنطقة  وومسؤووليین  من  االشرططة  ووااألمن،  كما  حدثث  في  

االتي  شكلهھا  محافظ  جنوبب  ددااررفورر،  أأنن  يیُغفل  ااحتماليیة  أأنن  تكونن    1987لة  لجنة  االتحقيیق  عامم  حا
–قوىى  االشرططة  ووااألمن  متوررططة  في  نفس  االمذبحة  االتي  ُكلفواا  بالتحقيیق  فيیهھا.  إإنن  لجنة  االتحقيیق  

  ااألفريیقيیة   االلجنة   نظر   للحيیدةة    -من  ووجهھة   االضماناتت  االالززمة   وومن  خاللل  تركيیبتهھا، ال  تقدمم،
  ليیة.ووااالستقال
  

 االحصانة  وواالعفو
  

  االتزااماتت  االدوولل     مع ً   متعاررضا   االعفو  عن  مرتكبيیهھا   االتعذيیب  أأوو   جراائم يیعتبر  منح  االحصاناتت  ضد
  االدوولي.   االقانونن   بموجب   عليیهھ   وواالمعاقبة   وومنعهھ   االتعذيیب   آآيیلند    268لحظر   ررووبن   تنص  مباددئئ إإذذ

  اال   االتعذيیب  ووسوء   أأوو  عفو  عن  جراائم   حصانة   ووجودد   من  عدمم   يیعد  بوضوحح  على  أأنن  االتأكد معاملة
  269عنصراا ً مهھما ً من  عناصر  محارربة  ااإلفالتت  من  االعقابب  عن  مثل  هھھھذهه  االجراائم.

  
منتدىى  منظماتت  حقوقق  ففي  قضيیة    270ووقد  أأيیدتت  االلجنة  ااألفريیقيیة  هھھھذاا  االمبدأأ  في  ااجتهھاددااتهھا  االقضائيیة؛

  ززمبابويي   ضد   االحكوميیة   غيیر   االزيیمبابويیة   ااإلنسانن   ررقم   االرأأفة   قانونن   أأنن   االلجنة   ااررتأتت لعامم    1،
  لمرتكبي  2000   االقضائيیة   االمالحقة   االذيي  حظر   االسيیاسيیة’،   ذذااتت  االدوواافع   االجراائم وواانطوىى  على  ‘

لم  يیشجع  ااإلفالتت  من  االعقابب  ووحسب،  بل  سد  االطريیق  في  االوااقع  على  أأيي  سبيیل  ’إإططالقق  سرااحهھم،  
ووبناء  على  توصلهھا  إإلى  أأنن  قانونن  االرأأفة  يیشكل    271‘متاحح  للتحقيیق  في  أأيیة  مزااعم  بسوء  االمعاملة...

منح  عفو  إلعفاء  ’من  االميیثاقق،  ااختتمت  االلجنة  االنتيیجة  االتي  خلُصت  إإليیهھا  بأنن    7وو  1ا ً للماددتيین  اانتهھاك
  272‘.مرتكبي  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  من  تبعة  االمحاسبة  يینتهھك  حق  االضحايیا  في  ااالنتصافف  االفعالل

  
 
 
 
 

  االمعايیيیر  ااألساسيیة  في  االمعاهھھھدااتت  ااألفريیقيیة  ااألخرىى  لحقوقق  ااإلنسانن  -ثامنا ً 
  االتعذيیب  في  االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  االطفل  ووررفاهھھھهھ.  حظر  1

                                                 
 .38الفقرة  CAT/C/GC/3)، وثيقة األمم المتحدة 2012، (3لجنة األمم المتحدة ضد التعذيب، التعليق العام رقم  268 
 .16مبادئ روبن آيلند، فقرة  269 
 169/97-164و 98/93و 61/91و 54/91الجنة األفريقية، الجمعية األفريقية الماالوية وآخرون ضد موريتانيا، شكاوى رقم  270 
 Commission وUnion  Interafricaine  des  Droits  de  l’Homme ؛ وجان يوكوفي دغلي نيابة عن العريف ن. بيكاغني، و210/98و

International de Juristes مايو/ أيار  22، الدورة العادية السابعة عشرة (91/93و 88/93و 83/92كاوى رقم ضد توغو، ش
1995.( 

 .211، الفقرة 245/02غير الحكومية ضد زمبابوي، الشكوى رقم  ةاللجنة األفريقية، منتدى منظمات حقوق اإلنسان الزيمبابوي 271 
 .215نفس المصدر، فقرة  272 
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يیرتكز  حظر  االتعذيیب  في  االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  االطفل  ووررفاهھھھهھ  (االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  االطفل)  

  273‘يیحتاجج  إإلى  االحمايیة  االقانونيیة  في  جو  من  االحريیة  وواالكراامة  ووااألمن’على  ااإلقراارر  بأنن  نمو  االطفل  
ووددخل  حيیز  االنفاذذ  في  االعامم    1999تم  تبني  هھھھذاا  االميیثاقق  في  عامم    إإلى  أأنن  يیصبح  ررااشداا  وومتوااززنا.  ووقد

  ذذااتهھ.
 

في  معرضض  تصديي  االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  االطفل  لمشكلة  تعذيیب  ااألططفالل  في  أأفريیقيیا،  حددد  خمسة  
  ووحمايیة     ااألططفالل،   عمالة   من   وواالحمايیة   االتقليیديیة،   االمماررساتت   ووهھھھي:   االتعذيیب   لحظر   محدددةة أأووجهھ

لعنف،  وواالحمايیة  باتباعع  ااألصولل  االقانونيیة،  ووحمايیة  ااألططفالل  في  االنزااعاتت  ااألططفالل  من  ااالستغاللل  وواا
  على     تشجع   أأال   االدوولل   من   االميیثاقق   وويیطلب   االقسريیة.   االهھجرةة   من   ااألخرىى   االحاالتت   أأوو االمسلحة

  لألططفالل.   ااإلنسانيیة   االحقوقق   مع   تنسجم   ال   االتي   وواالديینيیة   وواالثقافيیة وويیعرفف    274االمماررساتت  االعرفيیة
أأوو  ‘  تلك  االعاددااتت  وواالمماررساتت  االضاررةة  بصحة  أأوو  حيیاةة  االطفل’بحث  تشمل    االميیثاقق  هھھھذهه  االمماررساتت

  للطفل  على  أأساسس  االجنس’   االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  275‘االتي  تنطويي  على  تميیيیز  بالنسبة   وويیمنع .
  االسيیاقق  خطوبة  ااألططفالل  من  كال  االجنسيین  وويیحددد  سن  االمواافقة  على  االزووااجج  بثماني   االطفل  في  هھھھذاا

هھھھذهه  االقوااعد  ووغيیرهھھھا  من  االميیثاقق  االتي  سيیتم  تناوولهھا  بعد  قليیل  أأنن    .  وويیتضح  من  خاللل276عشرةة  سنة
  بهھا     يیقومم   االتي   ااألفعالل   على   يیقتصر   ال   االمهھيینة   أأوو   وواالالإإنسانيیة   االقاسيیة   وواالمعاملة   االتعذيیب حظر
  االقاسيیة     االمعاملة   أأشكالل   من   للتعذيیب  ووغيیرهه   تتصدىى ً   أأحكاما   يیتضمن   بل   ووحسب،   االدوولة موظظفو

 .277تت  غيیر  حكومة  لألططفالل  االتي  ترتكبهھا  جهھا
  

ووتتضح  سلسلة  ااإلجرااءااتت  االتي  يیمكن  أأنن  تتخذهھھھا  االدوولة  بهھدفف  ثني  االناسس  عن  االمماررساتت  االضاررةة  
  ووتطلب  هھھھذهه     ااألططفالل  ووحمايیتهھم.   بعمالة   االمتعلقة   االميیثاقق  ااألفريیقي  للطفل   ااالططالعع  على  مواادد عند

  ت   ووإإدداارريیة   إإجرااءااتت  تشريیعيیة   تتخذ   االميیثاقق  أأنن   ااألططراافف  في   االدوولل   من   إإلى  االمواادد   االلجوء تضمن
  ووااإلعالمم   االعامم   وواالتثقيیف   االجنائيیة     278االعقوباتت   من   ااألططفالل   ااالستغاللل  ’لحمايیة   أأشكالل كافة

  االبدني  أأوو     االنمو   يیتعاررضض  مع   أأوو   أأيي  عمل  يیحتمل  أأنن  يینطويي  على  خطوةة، ااالقتصادديي  وومن  أأددااء
 .279‘االعقلي  أأوو  االرووحي  أأوو  ااألخالقي  أأوو  ااالجتماعي  للطفل

 
  لح   ااألفريیقي   االميیثاقق   وويیطلب   ااتخاذذ   االدوولل   من   بالتوااززيي   االطفل   ووإإدداارريیة  ’قوقق   تشريیعيیة إإجرااءااتت

  ووتربويیة   ووااجتماعيیة   وواالمهھيینة‘   االالإإنسانيیة   االتعذيیب  وواالمعاملة   من   ااألططفالل   هھھھذاا  280لحمايیة   وويیؤكد .
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  في  ذذلك  ااالعتدااء  االجنسي   االمعاملة  ووااإلهھھھمالل  بما ‘  االميیثاقق  على  ااإليیذااء  االبدني  أأوو  االعقلي  أأوو  إإساءةة
 :282إإجرااءااتت  االحمايیة  ألغرااضض  هھھھذاا  االميیثاقق  على.  ووتتضمن  281لألططفالل

  
  للطفل،     االالززمم   االدعم   لتوفيیر   خاصة   متابعة   ررصد   ووحدااتت   إلنشاء   االفعالة ااإلجرااءااتت
  أأجل     من   للوقايیة   ااألخرىى   ااألشكالل   ووكذلك   االطفل،   ررعايیة   على   يیقومونن   االذيین ووألوولئك

معالجة]  وومتابعة  االتعرفف  على  ووااإلبالغغ  عن  [وواالقيیامم  باإلحاالتت،  ووإإجرااء]  االتحقيیقاتت،  [وواال
 حاالتت  إإساءةة  معاملة  ووإإهھھھمالل  االطفل.

 
ووبالعوددةة  إإلى  إإجرااءااتت  االحمايیة  ووفق  ااألصولل  االقانونيیة  االمتعلقة  بتعذيیب  ااألططفالل  ووإإساءةة  معاملتهھم،  

  لألططفالل   ااإلعداامم   منع  عقوبة   قد   االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  االطفل   إإساءةة    283نالحظ  أأنّن   أأوو ووتعذيیبهھم
  تسلب  حريیتهھم   عندما   عن    .284معاملتهھم   سلبت  حريیتهھم   االذيین   ااألططفالل وويیطلب  بالخصوصص  فصل

كما  يیطلب  من  االدوولل  ااألططراافف  في  االميیثاقق  أأنن  تحددد    285االرااشديین  في  مؤسساتت  ااالحتجازز  أأوو  االسجن
    286االسن  ااألددنى  االذيي  يیفترضض  أأنن  ال  يیكونن  االطفل  ددوونهھ  قاددرراا ً على  مخالفة  االقواانيین  االجنائيیة  االمحليیة.

 
أأقرتت  االدوولل  ااإلططراافف    287ي  ذذلك  االنزااعاتت  االمسلحة  االدااخليیةووفي  حاالتت  االنزااعاتت  االمسلحة  بما  ف

  ذذلك  عدمم     في   بما   تمس  االطفل   االتي   ااإلنساني   االدوولي   االقانونن   معايیيیر   بوجوبب  ااحتراامم   االميیثاقق في
.  وويیوسع  االميیثاقق  مجالل  288ااستعمالل  ااألططفالل  في  ااألعمالل  االحربيیة  مباشرةة  أأوو  تجنيید  ااألططفالل  كجنودد

  االدوول   ااالتفاقيیاتت   كل   ليیشمل   االتعديیالتت  االحمايیة   إإضافة   مع   االالجئيین   لألططفالل   بالنسبة   لالجئيین يیة
  االدااخلي   االتهھجيیر   حالة   يیعيیشونن   االذيین   باألططفالل   االمتعلقة   سبيیل    289االضروورريیة   على   ذذلك، وويیعنى

  أأنن     يیمكن   ددااخليیة   مناططق   إإلى   أأوو   أأررااضض  أأجنبيیة   إإلى   ااألططفالل   نقل   أأوو   إإررجاعع   إإمكانيیة   عدمم االمثالل،
  وو   االتعذيیب   أأوو   للمعاناةة   فيیهھا   االمعاملة  يیتعرضواا   ووإإساءةة   وواالعقوبة   االمهھيینة   أأوو   االالإإنسانيیة االمعاملة

  ووااإلهھھھمالل.
  

  لحقوقق  ااألططفالل)     ااألفريیقيیة   (االلجنة   بحقوقق  االطفل  ووررفاهھھھهھ   االمعنيیة   ااألفريیقيیة   االخبرااء تشكلت  لجنة
من  االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  االطفل  ووررفاهھھھهھ.  ووقد  ُكلفت  االلجنة  بتعزيیز  ووضمانن    32بموجب  االماددةة  
عضواا ً يیجريي  ااختيیاررهھھھم  من  قبل  مؤتمر    11طفل  بموجب  االميیثاقق.  ووتتألف  االلجنة  من  حمايیة  حقوقق  اال

                                                 
 نفس المصدر 281 
  ).2(16نفس المصدر، المادة  282 
 ).3(5المادة  ،نفس المصدر 283 
 ).2(17المادة  ،نفس المصدر 284 
 )(ب).2(17المادة  ،نفس المصدر 285 
 ).4(17المادة  ،نفس المصدر 286 
 ).3(22المادة  ،نفس المصدر 287 
 ).2)ـ(1( 22المادة  ،نفس المصدر 288 
 ).4) و(1(23المادة   ،نفس المصدر 289 



63 
 

     لمدةة   مناصبهھم   وويیشغلونن   ااألفريیقي،   ااالتحادد   ووحكوماتت   ددوولل   إإعاددةة    5ررؤؤساء   وويیمكن سنوااتت
  290اانتخابهھم.

  
  بالتميیيیز  وواانتهھاكك  االحق  لم  تتلَق   االلجنة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااألططفالل  سوىى  شكاووىى  فردديیة  يیتعلق  أأحدهھھھا
جنسيیة  لألططفالل  من  أأصولل  نوبيیة  في  أأفريیقيیا،  ووآآخر  يیتعلق  بأووضاعع  ااألططفالل  في  شمالل  أأووغنداا.  في  اال

  في  وواالتنميیة  ااإلنسانن  حقوقق  معهھد.  ووقد  ااددعت  قضيیة  وولم  تصدرر  االلجنة  بعد  قرااررهھھھا  بشأنن  هھھھذهه  ااألخيیرةة

  ضد  نيیا)كيی  في  االنوبيیة  ااألصولل  ذذوويي  ااألططفالل  عن  (نيیابة  االمفتوحح  االمجتمع  في  االعداالة  مباددررةة  أأفريیقيیا،
  مبيین  هھھھو  كما  بالتعذيیب  تتعلق  قضايیا  إإلى  تتطرقق  وولم  ،14وو  )3(11وو  6وو  3  االمواادد  اانتهھاكك  تم  أأنهھ  كيینيیا،
  291أأعالهه.

  
  االتقارريیر  االمقدمة  من  االدوولل  ااألططراافف  فيیما   ً  ااستالمم  وومرااجعة ووتشمل  االواليیة  االممنوحة  للجنة  أأيیضا

  آآنفاً،   ذذكنا تقريیرااً  من  هھھھذهه  حتى    14تلقت  االلجنة    يیتعلق  بتنفيیذ  االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  االطفل.  ووكا
.  وويیعد  هھھھذاا  أأددااًء  سيیئا ً إإذذاا  ما  292،  ووقدمت  توصيیاتهھا  لثمانيیة  منهھا2013نوفمبر/  تشريین  االثاني  من  عامم  

  ددوولة.  46علمنا  أأنن  عددد  االدوولل  ااألفريیقيیة  االتي  صاددقت  على  االميیثاقق  هھھھو  
  

لقيیامم  بمهھماتت  ااستقصائيیة  في  من  االميیثاقق  ااألفريیقي  للطفل  با  45كما  أأنن  االلجنة  مكلفة  بموجب  االماددةة  
االدوولل  ااألططراافف  كي  توثق  أأووضاعع  حقوقق  االطفل  في  االدوولل  ااألططراافف  وواالتقدمم  بتوصيیاتهھا  إإلى  االدوولل  
االمعنيیة.  ووتقومم  االلجنة  بعد  اانتهھائهھا  من  مثل  هھھھذهه  االمهھماتت  بإعداادد  تقريیر  مفصل  عن  تحقيیقاتهھا  ووتضع  

  إإلى  االمجلس  االتنفيی   االتقريیر   تقديیم   يیتم   ثم   وومن   توصيیاتهھا.   االممثليین  فيیهھ   ااألفريیقي  وولجنة ذيي  لالتحادد
االداائميین  وومؤتمر  ااالتحادد  ااألفريیقي.  ووحالل  مواافقة  مؤتمر  ااالتحادد  على  االتقريیر  يیمكن  إإتاحة  االتقريیر  
  االطلب  إإلى  االدوولل     حيیث  يیمكن  من  خاللهھا   إإجرااءااتت  متابعة ً   ووهھھھناكك  أأيیضا الططالعع  االجمهھورر  عليیهھ.

تم  ااتخاذذهھھھا  لتنفيیذ  توصيیاتت  االلجنة.  ووقد  نفذتت  ااألططراافف  أأنن  تقدمم  ررددااً  مكتوبا ً يیوضح  االخطوااتت  االتي  
  في  شمالل  أأووغنداا.  2005االلجنة  أأوولى  مهھماتهھا  ااالستقصائيیة  عامم  

  
  ااألفريیقي     االميیثاقق   في   محدددةة   نطاقق  ااختصاصص  أأحكامم   ددررااساتت  لتوضيیح   عدةة كذلك  أأططلقت  االلجنة

وواالماددةة  ‘  يیا  للطفلاالمصلحة  االعل’للطفل  وومعانيیهھا  وومحتوااهھھھا.  فقد  قامت  االلجنة،  مثالً،  ببحث  على  مبدأأ  
من  االميیثاقق  تم  تقديیم  نتائجهھ  في  االدووررتيین  االعاشرةة  وواالثانيیة  عشرةة  للجنة  االلتيین  اانعقدتا  في  نوفمبر/    31

  ،  على  االترتيیب.2008وو  مايیو/  أأيیارر    2007تشريین  االثاني  
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.  حظر  االتعذيیب  في  االبرووتوكولل  االملحق  بالميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  االمتعلق    2
 االمرأأةة  في  أأفريیقيیا  بحقوقق

  
كما  هھھھو  االشأنن  بالنسبة  للميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  االطفل،  فإنن  االبرووتوكولل  االملحق  بالميیثاقق  ااألفريیقي  
لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  االمتعلق  بحقوقق  االمرأأةة  في  أأفريیقيیا  (االبرووتوكولل  ااألفريیقي  لحقوقق  االمرأأةة)  

هھ  حظر  االتعذيیب  االخاصة  بالمرأأةة  وومنهھا  من  االميیثاقق  ااألفريیقي  من  خاللل  تعاملهھ  مع  أأووج  5يیكّمل  االماددةة  
فف     وويیعّرِ   االمرأأةة.   ضد   وواالعنف   االضاررةة   االتقليیديیة   االمماررساتت   ووحظر   االكراامة   في   االحق بالتحديید

أأيي  سلوكيیاتت  أأوو  موااقف  وو/أأوو  مماررساتت  تؤثر  سلبا  ’االبرووتوكولل  االمماررساتت  االتقليیديیة  االضاررةة  بأنهھا  
االحيیاةة  وواالصحة  وواالكراامة  وواالتعليیم  ووسالمة  على  االحقوقق  ااألساسيیة  للنساء  وواالفتيیاتت  مثل  حقوقهھن  في  

  ووعّرفف  االبرووتوكولل  االعنف  ضد  االمرأأةة  بأنهھ  جميیع:  293‘.االبدنن
 

ااألعمالل  االمرتكبة  ضد  االمرأأةة  االتي  تسبب  أأوو  من  شأنهھا  أأنن  تسبب  معاناةة  جسديیة  أأوو  جنسيیة  أأوو  
  ااألعمالل  أأوو  بفرضض  قيیودد     بمثل  هھھھذهه   بالقيیامم   في  ذذلك  االتهھديید   أأوو  ضررر  ااقتصادديي  بما نفسيیة

فيیة  على  االمرأأةة  أأوو  حرمانهھا  من  االحريیاتت  ااألساسيیة  في  االحيیاةة  االعامة  وواالخاصة  سوااء  في  تعس
 294أأووقاتت  االسلم  أأوو  في  حالة  االنزااعاتت  أأوو  االحربب.

  
وويیبيین  هھھھذاا  االتعريیف  بوضوحح  بأنن  حظر  االتعذيیب  يیمكن  أأنن  يیشمل  بمقتضى  هھھھذاا  االبرووتوكولل  االمعاملة  

  االحكوميیة.   االجهھاتت  غيیر   ووكذلك   جهھاتت  حكوميیة   عن   االمماررساتت    االصاددررةة   االبرووتوكولل وويیحضر
  وومعاقبتهھا     وواالحمايیة  منهھا   االنساء  وويیطلب  من  االدوولل  ااألعضاء  منعهھا   وواالعنف  ضد   االضاررةة االتقليیديیة

  295ووااستئصالهھا   أأنن   وويیطلب   االمرأأةة   كراامة   االبرووتوكولل   وويیكفل   االتداابيیر  ’.   ااألططراافف   االدوولل تعتمد
  كا   من   ووحمايیتهھا   كراامتهھا،   في   اامرأأةة   كل   حق   حمايیة   لضمانن   االعنف  [ووخاصة  االمناسبة   أأشكالل فة

  ووااللفظي   االجنسي   أأوو  296‘االعنف]   إإدداارريیة   أأوو   إإجرااءااتت  تشريیعيیة   االتداابيیر   هھھھذهه   تتضمن   أأنن   وويیمكن .
  االضحايیا     تأهھھھيیل   إإعاددةة   ووخدماتت   ووعقوباتت،   جنائيیة   وومالحقة   ااقتصادديیة،   أأوو   تربويیة   أأوو ااجتماعيیة

     أأيیة   أأوو   االخدماتت  ااالجتماعيیة   لتوسيیع   ميیزاانيیاتت  ااحتيیاططيیة   ووإإعداادد   أأخرىى  تتعلق  وومعالجتهھم، تداابيیر
  297بالسيیاساتت.

 
ووفي  حاالتت  االنزااعاتت  االمسلحة،  بما  في  ذذلك  االنزااعاتت  االمسلحة  االدااخليیة،  أأقرتت  االدوولل  ااألططراافف  في  
االبرووتوكولل  ااألفريیقي  لحقوقق  االمرأأةة  باحتراامم  االقانونن  ااإلنسانيیة  االدوولي  االمنطبق  على  حمايیة  االمرأأةة  

  في  ذذلك  االعنف   بما   للعنف،   االمحظوررةة االجنسي  ووااالغتصابب  ووأأشكالل  ااالستغاللل    من  كل  ااألشكالل
  ضد     ووجراائم   حربب   جراائم   ااألفعالل   هھھھذهه   ووتعتبر   للحربب.   كأددووااتت   االمستعملة   ااألخرىى االجنسي

                                                 
 .1أعاله، المادة  22البروتوكولل األفريقي لحقوق المرأة، الهامش رقم  293 
 نفس المصدر 294 
 ،5ـ4المادتين ، نفس المصدر 295 
 ).4(3، المادة نفس المصدر 296 
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.  وومع  ذذلك،  ال  يیزاالل  يیتعيین  توضيیح  هھھھذهه  ااألحكامم  في  سيیاقق  االشكاووىى  298ااإلنسانيیة  بحسب  االبرووتوكولل
  قوقق  ااإلنسانن.االمقدمة  أأمامم  كل  من  االلجنة  ااألفريیقيیة  أأوو  االمحكمة  ااألفريیقيیة  لح
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  جج:   ااألفريیقيیة    االجزء   االلجنة   إإلى   االشكاووىى   تقديیم   إإجرااءااتت   االتعذيیب:   من االحمايیة
  وواالمحكمة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن

  
  االميیثاقق     أأحكامم   مع   تتنافى   االتي   االمعاملة   ووسوء   االتعذيیب   بمماررسة   االمتعلّقة   االدعاووىى   ررفع يیمكن

  في  أأفريی   أأوو  ااألفريیقي  وواالبرووتوكولل  االمتعلق  بحقوقق  االمرأأةة   بالشكاووىى  االفردديیة   عن  ططريیق  االتقدمم قيیا
  لضعف     وونظرااً   لحقوقق  ااإلنسانن.   ااألفريیقيیة   االمحكمة   أأوو   ااألفريیقيیة   لدىى  االلجنة   االدوولل االشكاووىى  بيین
  االتركيیز  على  ااإلجرااءااتت  االمتعلّقة  بالشكاووىى  االفردديیة  االتي   ااحتماالتت  االشكاووىى  بيین  االدوولل،  سيینصبُّ

  اا   االلجنة   في  االغالب  أأمامم   إإليیهھا   من  االشكاووىى  ووقع  االلجوء   كبيیرااً   تتلقى  االلجنة  عدددااً   ووعندما ألفريیقيیة.
  إإلى  االدوولة     ميیداانيیة)   بعثة   تقصي  حقائق  (أأوو   أأنن  ترسل  بعثة   للجنة   يیجوزز   ما،   ددوولة االمتشابهھة  ضد

  أأددناهه.  االحادديي  عشراالمعنيیة  كما  سنوضح  الحقا ً في  االقسم  
  

 االشكاووىى  االفردديیة  -تاسعا ً 
  

 .  لمحة  عامة1
 

     االماددةة   االميی  56تبيیّن   االدااخلي  للجنة  من   االنظامم   االبابب  االثالث  من   االثالث  من ثاقق  ااألفريیقي  وواالفصل
يیمكن  أليي    299االعناصر  ااألساسيیة  االخاصة  بتقديیم  اااللتماساتت  االفردديیة  إإلى  منظومة  االلجنة  ااألفريیقيیة.

  ووال  يیشترطط  في     االلجنة.   االتقدمم  بشكوىى  أأمامم   منظمة  غيیر  حكوميیة) شخص  ططبيیعي  أأوو  قانوني  (أأيي:
  يیكو   أأنن   االشكوىى   يیتخذوواا  مقدمم   أأنن   االضحايیا   أأوو   االشكوىى   لمقدمي   يیمكن   كما   ضحيیة،   أأوو ً   محاميیا نن

محاميین  لمساعدتهھم  ددوونن  أأنن  يیجبروواا  على  ذذلك.  ال  تنحصر  عمليیة  االنظر  في  االشكاووىى  االمقدمة  للجنة  
  أأنن  تستمع     أأيیضا   يیمكنهھا   تستمع  إإلى  مناقشاتت  شفهھيیة  كما   ما   بل  غالبا ااألفريیقيیة  في  االبالغغ  االخطي،

 حايیا.  وويیجب  أأنن  تحتويي  االشكوىى  على  ما  يیلي:لشهھاددااتت  االشهھودد  وواالض
 

ااسم  مقدمم  االشكوىى  ووعنواانهھ  أأوو  معلوماتت  أأخرىى  عن  كيیفيیة  ااالتصالل  بهھ،  ووعمرهه  وومهھنتهھ.  وويیجوزز  لهھ    .أأ
  بالمقابل  أأنن  يیطالب  بعدمم  االكشف  عن  هھھھويیتهھ؛

 ااسم  االدوولة  االطرفف  االمشتكى  عليیهھا؛  .بب
 أأحكامم  االميیثاقق  االمزعومم  اانتهھاكهھا؛  .تت
  في  ذذلك    ووصف  ووااقعي  لألحدااثث  أأوو  للحيیثيیاتت  .ثث   االشكوىى  بما -ووحسب  االممكن-االتي  ااررتكزتت  عليیهھا

 االتواارريیخ  ووااألماكن  ووااألشخاصص  أأوو  االمؤسساتت  االمشتركة  فيیهھا؛
 أأيیة  إإصاباتت  أأوو  نتائج  أأخرىى  نجمت  عن  ااألعمالل  محل  االشكوىى،  مع  توفيیر  االدليیل  إإنن  أأمكن؛  .جج
تقديیم  تفسيیر  لعدمم  ااإلجرااءااتت  االتي  ااتخذهھھھا  مقدمم  االشكوىى  الستنفادد  كل  ووسائل  ااالنتصافف  االمحليّیة،  أأوو    .حح

 جدووااهھھھا؛  وو
 .300االدررجة  االتي  تمت  بهھا  تسويیة  نفس  االقضيیة  من  قبل  هھھھيیئة  تحقيیق  أأوو  تسويیة  ددووليیة  أأخرىى  .خخ
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ال  يیوجد  تحديید  لحجم  االشكوىى  وولكن  يیفضل  ااالختصارر  وواالوضوحح.  ووتقبل  االلجنة  االشكاووىى  ووتعالجهھا  
  اال   االوثائق   أأوو   االشكاووىى   ترجمة   يیجب   وولذلك   وواالفرنسيیة   ااإلنجليیزيیة   وواالمكتوبة  باللغتيین   لهھا مدعمة

  تُرسل     االترجمة.   هھھھذهه   تكاليیف   االشكوىى   مقدمم   وويیتحمل   االلغتيین،   هھھھاتيین   إإحدىى   إإلى   أأخرىى بلغاتت
  بالبريید     إإلكتروونيیة   أأوو   ووررقيیة   نسخة   شكل   على   بغامبيیا   بانجولل   في   االلجنة   أأمانة   إإلى االشكاووىى

  .  301اااللكترووني
  

  كي  على  االعنواانن  االتالي:يیمكن  إإررسالل  اااللتماسس  بالبريید  إإلى  ااألميین  االعامم  دد.  مارريي  مابورر
Dr. Mary Maboreke, Executive Secretary 
African  Commission  on  Human  and  Peoples’  Rights 
Kairaba Avenue 
P.O. Box 673 Banjul 
The Gambia 

  
  4392962 (220)      أأوو  عبر  االفاكس  على  االرقم:

  
  au-banjul@africa-union.org    أأوو  بالبريید  ااإللكترووني  على  االعنواانن:

  
  االمسجل  ألنن  ذذلك  يیسمح     االخاصص  أأوو  بالبريید   بالبريید   يیُنصح  إإررسالهھا في  حالل  إإررسالل  نسخة  ووررقيیة،
بالتأكد  من  ووصولهھا  إإلى  االلجنة.  ووعندما  تستلم  االلجنة  االشكوىى،  تسند  لهھا  أأمانة  االلجنة  ررقما ً ووتفتح  لهھا  

  ثم  يیدرر سس  هھھھذاا  االملف  باددئئ  ذذيي  بدء  من  قبل  أأمانة  االلجنة  للتأكد  من  صالحيیة  االشكوىى  للنظر؛  ملفاً،
  االمرفوعة  ضد  أأشخاصص  أأوو  ددوولل  غيیر  أأفريیقيیة  أأوو  ددوولل  أأفريیقيیة     االقضايیا حيیث  ال  تقبل  االلجنة،  مثالً،

  ليیست  ططرفا  في  االميیثاقق  ااألفريیقي.  
 

تنتقل  إإلى  مرحلة  تحديید  أأهھھھليیتهھا  ووإإذذاا  ما  ااجتاززتت  االشكوىى  هھھھذهه  االمرحلة  االشكليیة  إإلى  حد  بعيید،  فإنهھا  
للقبولل  [أأوو  مقبوليیتهھا].  ووتحددد  االلجنة  في  هھھھذهه  االمرحلة  ما  إإذذاا  كانن  مقدمم  االشكوىى  قد  ااستوفى  شرووطط  

     االماددةة   عليیهھا   نصت   االتي   الحقا.    56االقبولل   موسع   بشكل   االشرووطط   لهھذهه   ووسنتطرقق   االميیثاقق، من
  ااالستماعع  إإليیهھ  في  مرحلة  االقبولل.  وويیمكن  للمشتكي  أأوو  االمحامي  االذيي  يینوبب  عنهھ  أأنن  يیطلب  من  االلجنة

 
تنتهھي  عمليیة  االنظر  في  االشكوىى  إإذذاا  قرررتت  االلجنة  عدمم  قبولهھا،  وولكنهھا  إإذذاا  قرررتت  قبولل  االشكوىى  فإنهھا  
تبدأأ  بالنظر  في  االشكوىى  من  حيیث  ااألسس  االموضوعيیة  لهھا  ووعاددةة  ما  تُشعر  االلجنة  ااألططراافف  االمعنيیة  

قبل  أأنن  تقررر  مصيیر  االشكوىى  بناًء  على  أأسسهھا  عند  بلوغهھا  هھھھذهه  االنقطة.  وويیجوزز  للجنة،  في  أأيي  ووقت  
االموضوعيیة،  أأنن  تطلب  من  تلقاء  نفسهھا  أأوو  بناًء  على  ططلب  االمشتكي  من  االدوولة  االمعنيیة  االمواافقة  على  

  إإصالحهھ.   يیمكن   ال   لضررر   تعرضض  االضحيیة/االضحايیا   لمنع   تحفظيیة   إإجرااءااتت   ثم    302ااتخاذذ وومن
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صاددررةة  عن  أأمانة  االلجنة،  ااألططراافف  تستدعى  االلجنة،  من  خاللل  ددعوااتت  حضورر  جلساتت  ااالستماعع  اال
االمتناززعة  للحضورر  ووتقديیم  ددفوعهھا  في  جلساتت  ااالستماعع،  سوااء  بنفسهھا  أأوو  بوااسطة  محامٍم  عنهھا،  إإذذاا  

ووفي  نهھايیة  هھھھذهه  االعمليیة  تتخذ  االلجنة  عاددةة  قرااررهھھھا  ووتقومم  باإلعالنن  عنهھ  بعد  عرضهھ  على    303شاءتت.
  هھھھذاا   وومصاددقة   ااألفريیقي   ووحكوماتت  ااالتحادد   ددوولل   ررؤؤساء   تقريیر    مؤتمر   من   كجزء   عليیهھ االمؤتمر

  نشاطط  للجنة.
 

يیمكن  لمقدمم  االشكوىى  أأنن  يیُلحق  االشكوىى  بمواادد  إإضافيیة  متى  أأرراادد  ذذلك،  خاللل  هھھھذهه  االعمليیة  بما  في  ذذلك  
  بكل     عليیهھا   االمدعى   االدوولة   بإططالعع   بالمقابل   ملزمة   االلجنة   وولكن   االشفويیة،   جلساتت  ااالستماعع أأثناء

لردد  على  محتوااهه.  وومن  شأنن  تقديیم  هھھھذهه  االمالحق  بشكل  ملحق  إإضافي  ووأأنن  تعطيیهھا  مدةة  ثالثة  أأشهھر  ل
مبالغ  فيیهھ  أأنن  يیطيیل  من  مدةة  االنظر  في  االشكاووىى،  وويیتحتم  بالتالي  عدمم  االلجوء  إإليیهھا  إإال  عندما  تكونن  

  ضروورريیة  تماما ً إلنجاحح  االشكوىى.
 

 .  ااختيیارر  االمحكمة  االمناسبة2
 

  ً آلليیاتت  أأخرىى  لحقوقق  ااإلنسانن،    بما  أأنن  االكثيیر  من  االدوولل  ااألططراافف  في  االلجنة  ااألفريیقيیة  يیخضع  أأيیضا
  ااإلنسانن   بحقوقق   االمعنيیة   االمتحدةة   ااألمم   لجنة     304مثل   أأقل–ووكذلك   االمتحدةة    -ووبشكل   ااألمم للجنة

  االمناسب  لالحتكامم.   االمنبر   ااختيیارر   االمشتكي   على   يیتعيین   فإنهھ   االتعذيیب،   من    305لمناهھھھضة   عددد ثمة
  من   يیختارروواا   أأنن   ااإلنسانن   حقوقق   اانتهھاكاتت   لضحايیا   يیمكن   االتي   االمحكمة    االمحاكم   فقرااررااتت بيینهھا.

ااألفريیقيیة  ملزمة،  أأما  قرااررااتت  االلجنة  ااألفريیقيیة  فليیست  كذلك.  بَيید  أأنهھ  يیمكن  للجنة  ااألفريیقيیة  أأنن  تحيیل  
أأددناهه،  باإلضافة  إإلى    3االشكاووىى  إإلى  االمحكمة  ااألفريیقيیة،  ووقد  تم  توضيیح  إإجرااءااتت  ااإلحالة  في  االقسم  

     إإ  االراابعاالقسم   إإضافة   االدليیل.   هھھھذاا   من   أأ   االجزء   من   االماددةة   تتيیح   ذذلك،   برووتوكولل  6(34لى   من (
االمحكمة  للمنظماتت  غيیر  االحكوميیة  االتي  تتمتع  بصفة  مرااقب  بتقديیم  شكاووىى  مباشرةة  إإلى  االمحكمة؛  

     فقط  من  االدوولل  أأصدرر   جدااً   قليیالً   االسطورر–غيیر  أأنن  عدددااً ااإلعالنن  االالززمم    -حتى  تارريیخ  كتابة  هھھھذهه
لجنة  االخبرااء  ااألفريیقيیة  االمعنيیة  بحقوقق    مة.  ووتمثلللسماحح  بتقديیم  االشكاووىى  االفردديیة  مباشرةة  إإلى  االمحك

     ووررفاهھھھهھ،   كانت  االطفل   إإذذاا ً   ممكنا   آآخر   منبرااً   االطفل،   لحقوقق   ااألفريیقي   االميیثاقق   بمقتضى االمنشأةة
يیُمكن،  باإلضافة  إإلى  ذذلك،  ااعتبارر  محاكم    306االمزااعم  تتعلق  بتعرضض  ططفل  للتعذيیب  أأوو  سوء  االمعاملة.

     لدوولل  غربب  أأفريیقيیا  أأيي  م-االعدلل  ااألفريیقيیة  ددوونن  ااإلقليیميیة   للجماعة  ااالقتصادديیة   االعدلل  االتابعة حكمة
  على     للجنوبب  ااألفريیقي،   ااإلنمائيیة   االجماعة   وومحكمة   شرقق  أأفريیقيیا   لجماعة   االتابعة   االعدلل وومحكمة

  االتحديید   ووأأنن    -ووجهھ   السيیما   إإليیهھا   االلجوء   اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  في  أأفريیقيیا   يیمكن  لضحايیا منابر

                                                 
 .99نفس المصدر، المادة  303 
صادقت . أعاله 94والسياسية، راجع الهامش رقم نية بمقتضى البروتوكولل االختياري األولل للعهد الدولي الخاص بالحقوق المد  304 

 .أفريقية على صالحيات لجنة حقوق اإلنسان دولة 32قرابة 
 .22 أعاله، المادة 91التعذيب، انظر الهامش رقم اتفاقية مناهضة  305 
خبراء األفريقية المعنية بحقوق ) من الجزء (أ) أعاله لالطالع على مزيد من المعلومات المفصلة حولل لجنة ال1راجع القسم ثامنا ( 306 

 الطفلل ورفاهه.



69 
 

  االهھيیئاتت  تعتبر  مل   على  االبت  قرااررااتت  هھھھذهه   االهھيیئاتت  قاددررةة   للدوولل  ااألططراافف  ناهھھھيیك  عن  أأنن  هھھھذهه زمة
  307معاهھھھدااتت  ددووليیة  لحقوقق  ااإلنسانن  إإضافة  إإلى  االميیثاقق  ااألفريیقي.  قضائيیا ً في  اانتهھاكاتت

 
تمت  تسويیتهھا  [من  ’)  [من  االميیثاقق  ااألفريیقي]  على  ووجوبب  أأال  تكونن  االشكاووىى  قد  7(56تنص  االماددةة  

  لمباددئئ   ططبقا   االمعنيیة]   االدوولل   قبل   وواالقانونن  ميیثا‘   ااألفريیقيیة   االوحدةة   ووميیثاقق  منظمة   االمتحدةة قق  ااألمم
  االتأسيیسي  لالتحادد  ااألفريیقي   أأنن  االماددةة   كما   أأمانة  االلجنة  أأنن  2(93.   االدااخلي  للجنة  تلزمم )  من  االنظامم

     االقضايیا   من   قضيیة   كل   في   لتسويیة’تشيیر   أأخرىى   ددووليیة   هھھھيیئة   إإلى   االشكوىى   تقديیم   تم   قد   أأنهھ ‘  إإلى
كن  إإررسالل  االشكاووىى  إإلى  هھھھيیئتيین  أأوو  أأكثر  في  االوقت  ذذااتهھ  ططالما  أأنهھ  لم  االنزااعاتت،  ووبعباررةة  أأخرىى،  يیم

 308بعد  من  قبل  هھھھيیئة  لحقوقق  ااإلنسانن.‘)  تسويیتهھا(’يیجر  االبت  بشأنهھا  نهھائيیا ً 
  

  االعواامل     هھھھذهه   ضمن   وومن   إإليیهھا،   ااالحتكامم   االمراادد   االمحكمة   ااختيیارر   في   االعواامل   من   االعديید يیدخل
مامم  االمحكمة  ووسهھولة  االلجوء  إإليیهھا،  وواالمدةة  االمحتملة  االتي  االمتطلباتت  االمتعلقة  بأهھھھليیة  إإقامة  االدعوىى  أأ

  االقضيیة،     ووااسترااتيیجيیة   االمحليیة،   ااالنتصافف   ووسائل   ااستنفادد   وومدىى   االقضائيیة،   مجريیاتهھا تستغرقهھا
ووااإلمكاناتت  االمتوفرةة  لمقدمم  االشكوىى،  وونوعيیة  االمسائل  االقانونيیة  االمنظورر  فيیهھا.  وويیفضل  االلجوء  مثال  

حالة  االتي  ال  يیكونن  فيیهھا  االمتقدمم  بالشكوىى  هھھھو  نفسهھ  االضحيیة  أأوو  أأنهھ  يیتصرفف  إإلى  االلجنة  ااألفريیقيیة  في  اال
  بأسمائهھم     ااألفريیقيیة   االلجنة   إإلى   االضحايیا   يیلجأ   أأال   بالضرووررةة   يیعنى   ال   ووهھھھذاا   االضحيیة،   من بتوجيیهھ
  أأمامم     ألنن  شرووطط  االمثولل   إإليیهھا   االلجوء   بل  وويیفضل   أأمامهھا.   ددعوااهھھھم   لن  يیكسبواا   ووإإال  فإنهھم االخاصة

  أأكثر  تسا   بنفس  االمحكمة   من  االصكوكك  االدووليیة  ااألخرىى. ً  بمقتضى  االميیثاقق  ااألفريیقي  من  االعديید محا
االطريیقة،  تعتبر  محكمة  االعدلل  االتابعة  للجماعة  ااالقتصادديیة  لدوولل  غربب  أأفريیقيیا  وومحكمة  االعدلل  االتابعة  
لجماعة  شرقق  أأفريیقيیا  محكمتانن  مفضلتانن  بالنسبة  لضحايیا  من  ددوولل  تقع  ضمن  ااالختصاصص  االقضائي  

  متيین  ألنن  متطلباتهھما  لقبولل  االشكوىى  ال  تشتمل  على  ااستنفاذذ  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة.  لهھاتيین  االمحك
 

وويیمكن  للجنة  ااألفريیقيیة  أأنن  تعقد  جلساتت  لسماعع  االحجج  االشفويیة  وواالشهھاددااتت  االحيیة،  حيیث  تمثَّل  االدوولل  
االمدعى  عليیهھا  في  االغالب  بمحاميیهھا  ووددبلوماسيیيیهھا  في  هھھھذهه  االجلساتت.  وومن  شأنن  عقد  جلساتت  ااستماعع  

اشرةة  أأنن  يیتيیح  للدوولل  االمدعى  عليیهھا  إإمكانيیة  االمساهھھھمة  في  حل  االمشكالتت،  وولكنهھا  قد  تكونن  مكلفة  مب
  بالمقابل  تكونن  جميیع  االمجريیاتت     يیتعلق  بهھ  من  مصارريیف.   بسبب  االسفر  ووما ً  ططويیالً وومستغرقة  ووقتا

لفة  ووأأكثر  االقضائيیة  أأمامم  هھھھيیئاتت  حقوقق  ااإلنسانن  االتابعة  لألمم  االمتحدةة  خطيیة  فقط،  ووبالتالي  معقولة  االتك
 ااقتصادداا ً للوقت.

  
  منظوماتت  مرااقبة     من   غيیرهھھھا   من   أأكبر   وواالضماناتت   االحقوقق   من   مجموعة   ااألفريیقيیة   االلجنة تكفل
حقوقق  ااإلنسانن  االتي  تدخل  فيیهھا  االدوولل  ااألفريیقيیة،  كما  أأنن  ااألططراافف  االتي  تلتمس  االحصولل  على  أأحكامم  

  ال   مالئمة   أأكثر   تجدهھھھا   قد   ووثقافيیة   ووااجتماعيیة   ااقتصادديیة   حقوقق   في  بشأنن   مرنة   ااسترااتيیجيیة عتمادد
  شكوىى  بشأنن  حقوقق  ااإلنسانن  [في  ااختيیاررهھھھا     إإلى  تقديیم   ااألططراافف  االساعيیة   ستعتمد   أأخيیرااً، االقضيیة.

  للمحكمة  االمالئمة]  على  مدىى  حظوظظهھا  في  كسب  االدعوىى  ووااالنتصافف  االكامل.  
                                                 

 راجع القسم السادس من الجزء (أ) أعاله لالطالع على مزيد من المعلومات المفصلة حولل محاكم العدلل دون اإلقليمية. 307 
عن مسؤولي نظام الديرغ معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا (نيابة سيالسي و-، مثالً، اللجنة األفريقية، هاريغوين جيبري انظر 308 

 .117-114)، الفقرات 2011نوفمبر/ تشرين الثاني  7، الدورة العادية الثانية والخمسون (301/05السابق) ضد إثيوبيا، شكوى رقم 
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 .  حق  االمثولل  أأمامم  االمحكمة3

 
  لم  يیتعرضض  قبل  االنظر  في  مسألة  قبولل  االشكوىى،  يیجب  تحديید  أأحقيیة  االمش تكي  بالمثولل  أأمامم  االلجنة.

  االمقابل     ووفي   االقضاء،   أأمامم   االمثولل   في   االحق   أأيي   االمسألة،   لهھذهه   صريیح   بشكل   ااألفريیقي االميیثاقق
  على  االسوااء     االحكوميیة   وواالمنظماتت  غيیر   للضحايیا   تسمح   جداا   ووااسعة   على  مقارربة ااعتمدتت  االلجنة

  بحقوقق  اا   االمعنيیة   االمتحدةة   ااألمم   ووبخالفف  لجنة   لديیهھا.   االتعذيیب  أأوو  بالتظلم   مناهھھھضة إلنسانن  أأوو  لجنة
نظامم  ااالتفاقيیة  ااألووررووبيیة،  يیجوزز  أليي  شخص  االتقدمم  بشكوىى  أأمامم  االنظامم  ااألفريیقي؛  إإذذ  ال  يیُشترطط  أأنن  

ً  موكليین  عنهھم .  ففي  قضيیة  بايیس  309يیكونن  مقدمو  االشكوىى  من  االضحايیا  أأوو  من  أأقارربهھم  أأوو  أأشخاصا
ىى  ضد  ااالحتجازز  غيیر  االقانوني  االذيي  على  سبيیل  االمثالل،  قدمت  موااططنة  ددنمركيیة  شكو  310ضد  ززاائيیر،

تعرضض  لهھ  أأحد  ززمالئهھا  في  جامعة  كيینشاسا  حيیث  كانت  تعمل  آآنذااكك.  ووال  يیشترطط  أأنن  يیكونن  مقدمو  
  ددوولة     ووال  من  االمقيیميین  في  أأيیة االشكاووىى  من  موااططني  بلد  ططرفف  في  االميیثاقق  أأوو  من  االمقيیميین  فيیهھ،

  مقرااً.   ااألفريیقي  أأوو  من  متخذيیهھا   في  ووحدثث  أأنن  ططعن  311عضو  في  ااالتحادد   االمدعى  عليیهھا ت  االدوولة
سيیالسي  وومعهھد  حقوقق  ااإلنسانن  وواالتنميیة  في  أأفريیقيیا  -هھھھارريیغويین  جيیبرييمقبوليیة  االشكوىى،  في  قضيیة  

،  على  أأساسس  أأنن  هھھھذاا  االمعهھد  غيیر  مسجل  في  (نيیابة  عن  مسؤوولي  نظامم  االديیرغغ  االسابق)  ضد  إإثيیوبيیا
  312رطط  للتقدمم  بشكوىى  لديیهھا.إإثيیوبيیا،  بيید  أأنن  االلجنة  أأكدتت  أأنهھ  ال  يیوجد  متطلب  خاصص  بالموااططنة  كش

سوااء  أأكانن  فردداا  أأمم  جماعة  أأنن  يیتقدمم  بشكوىى.  ووال  يیطلب  من  االمنظماتت  ‘  شخص’يیجوزز،  إإذذااً،  أليي  
 غيیر  االحكوميیة  أأنن  تكونن  متحصلة  على  صفة  مرااقب  لدىى  االلجنة  كي  تتمتع  بحق  االتقدمم  بشكوىى.

 
  ً   ووااضحا ً   ااختالفا   ااإلنسانن   لحقوقق   ااألفريیقيیة   االمحكمة   أأمامم   االمثولل   بقضايیا    وويیختلف  حق   يیتعلق فيیما

  ااالستشارريیة.     ااآلررااء   أأوو   بانتهھاكاتت  مزعومة)   نزااعاتت  متعلقة   على   تنطويي   االتي   (كتلك االنزااعاتت
  ااألفريیقيیة     االمحكمة   برووتوكولل   بمقتضى   االمحكمة   أأمامم   خالفيیة   ددعاووىى   ررفع   االتاليیة   للهھيیئاتت يیمكن

 :313لحقوقق  ااإلنسانن
  

  االلجنة  ااألفريیقيیة؛    )أأ
 ة  مرفوعة  أأمامم  االلجنة؛  ددوولة  ططرفف  تكونن  هھھھي  االمشتكي  في  قضيی  )بب
 ددوولة  ططرفف  تكونن  هھھھي  االمدعى  عليیهھ  في  قضيیة  مرفوعة  أأمامم  االلجنة؛    )تت

                                                 
 4) 1997، أعيد طبعها في (25/8925/89) ضد زائير، شكوى رقم OMCTاللجنة األفريقية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ( 309 
معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا (نيابة سيالسي و-اللجنة األفريقية، هاريغوين جيبري؛ 92، فقرة 89ارير حقوق اإلنسان الدولية تق

نوفمبر/ تشرين الثاني  7، الدورة العادية الثانية والخمسون (301/05عن مسؤولي نظام الديرغ السابق) ضد إثيوبيا، شكوى رقم 
 .105)، الفقرة 2011

، الدورة العادية السابعة عشرة 31/89اللجنة األفريقية، ماريا بايس ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقًا)، شكوى رقم  310 
 ).1995مارس/ آذار  22(
(نيابة عن ليهلوهنولو برنارد كوبيدي) ضد بوتسوانا، شكوى رقم  Spilg and Mack & DITSHWANELOاللجنة األفريقية،  311 

 ).2013أكتوبر/ تشرين األولل  12، الدورة االستثنائية العاشرة (277/03
معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا (نيابة عن مسؤولي نظام الديرغ السابق) ضد سيالسي و-اللجنة األفريقية، هاريغوين جيبري 312 

 .64، الفقرة 301/05إثيوبيا، شكوى رقم 
 ).1(5المادة أعاله،  22راجع الهامش رقم حقوق اإلنسان, بروتوكولل المحكمة األفريقية ل 313 
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 ددوولة  ططرفف  ووقع  أأحد  موااططنيیهھا  ضحيیة  النتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن؛    )ثث
 منظماتت  أأفريیقيیة  مشتركة  بيین  االحكوماتت.    )جج

 
تمتع  ووباإلضافة  إإلى  ذذلك،  يیمكن  للمحكمة  أأنن  تستقبل  مباشرةة  قضايیا  ترفعهھا  منظماتت  غيیر  حكوميیة  ت

)  من  االبرووتوكولل  6(34بصفة  مرااقب  لدىى  االلجنة  ااألفريیقيیة،  ضد  أأيیة  ددوولة  أأعلنت  بمقتضى  االماددةة  
  االشكاووىى   هھھھذهه   مثل   في   االنظر   في   االمحكمة   بصالحيیة   إإقرااررهھھھا   بوجهھ  314عن ً   مناسبا   هھھھذاا   وويیُعتبر .

االدوولل  خاصص  لقضايیا  االتعذيیب  ألنهھ  يیوفر  آآليیة  سريیعة  لالنتصافف  لدىى  االقضاء.  إإال  أأننا  نجد  أأنن  من  بيین  
،  لم  يیصدرر  هھھھذاا  ااإلعالنن  إإال  عن  2013االتي  صاددقت  على  االبرووتوكولل  لغايیة  نوفمبر/  تشريین  االثاني  

  بورركيینافاسو  ووغانا  ووماالوويي  وومالي  ووتنزاانيیا.
 

  ااإلحالة.     إإجرااءااتت   ططريیق   عن   أأيي   االلجنة؛   عبر   يیمر   االمحكمة   إإلى   للوصولل   ااالعتيیادديي االمسارر
  االف   االشكاووىى   تقديیم   عامة   بصوررةة   يیتم   حتى  ووبالتالي   االقضيیة   تبت  في   أأنن   ما   االتي   االلجنة   إإلى ردديیة

  بإحالة     االمخولة   االوحيیدةة   هھھھي   فاللجنة   االمحكمة؛   أأمامم   االدعوىى   ررفع   ألهھھھليیة   فاقديین   ااألفراادد يیصبح
     االماددةة   بمقتضى   االمحكمة   إإلى   للجنة.1(118االقضايیا   االدااخلي   االنظامم   من   على    315)   ااألمثلة وومن

  االتي  أأُحيیلت  إإلى  االمحكمة  من  قبل  االل   االتي  أأخفقت  االدوولة  االطرفف  في  ااالمتثالل  االقضايیا جنة  االقضايیا
  االنطاقق  لحقوقق     أأوو  ووااسعة   االتي  تنطويي  على  اانتهھاكاتت  خطيیرةة   تلك  االقضايیا   أأوو   لقراارر  االلجنة، فيیهھا

  أأمامم  االمحكمة  إإال  أأنهھا  تحبذ  ااالمتناعع  عن  ذذلك  حتى    316ااإلنسانن. ووررغم  أأنهھ  يیحق  للدوولل  ررفع  قضايیا
سلبيیة  ملزمة  قانونا ً لهھا.  وولغايیة  ااآلنن  لم  تتلقى  االمحكمة  أأيیة  تتجنب  االدعايیة  االسلبيیة  أأوو  صدوورر  أأحكامم  

 قضيیة  من  هھھھذاا  االنوعع.
  

ووعلى  غراارر  االلجنة  ااألفريیقيیة،  تتمتع  االمحكمة  ااألفريیقيیة  بسلطة  قضائيیة  ااستشارريیة  مستمدةة  من  االماددةة  
  أأيیة  ددوولة317)  من  االميیثاقق  ااألفريیقي3(45   .  وويیجوزز  للجهھاتت  ااآلتيیة  ططلب  ااآلررااء  وواالفتاووىى  االقانونيیة:

أأيیة  منظمة  أأفريیقيیة  معترفف  ’عضو  في  ااالتحادد  ااألفريیقي  ووأأيي  جهھازز  من  أأجهھزةة  ااالتحادد  ااألفريیقي  وو  
  ااألفريیقي   ااالتحادد   قبل   من   بهھا   بصفة  ‘.   االمتمتعة   االحكوميیة   غيیر   االمنظماتت   ااألخيیرةة   هھھھذهه ووتشمل

،  خمسة  2013مرااقب  لدىى  االلجنة.  ووقد  تلقت  االمحكمة،  حتى  شهھر  نوفمبر/  تشريین  االثاني  من  عامم  
ووززعم    318باتت  لفتاووىى  قانونيیة:  ااثنانن  منهھا  من  ددوولتيین  عضو  ووثالثة  من  منظماتت  غيیر  حكوميیة.ططل

  ااالجتماعيیة   االحقوقق   مشرووعع   من   االمقدمم   منهھا،   ااألوولل   ااالنتشارر  -االطلب   أأنن   وواالمساءلة، ااالقتصادديیة
اادد  االوااسع  للفقر  في  نيیجيیريیا  يیشكل  اانتهھاكا ً للميیثاقق  ااألفريیقي,  ووقد  رُرفض  االطلب  إلخفاقهھ  في  تحديید  مو

                                                 
 ).6(34 و )3(5 المادتان، نفس المصدر 314 
 اللجنة األفريقية، النظام الداخلي. 315 
، اللجنة األفريقية ضد ليبيا، 004/2011المحكمة األفريقية، المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد ليبيا، الطلب رقم  316 

 .006/2012؛ اللجنة األفريقية ضد كينيا، الطلب رقم 002/2013 الطلب رقم
 .4المادة ، نفس المصدر 317 
؛ 2013أغسطس/ آب  6االقتصادية والمساءلة، -مشروع الحقوق االجتماعيةمن قبلل  001/2013المحكمة األفريقية، طلب رقم  318 

من  002/2012)؛ الطلب رقم 2012مايو/ أيار  16اءلة (االقتصادية والمس-من قبلل مشروع الحقوق االجتماعية 001/2012والطلب 
 ).2012نوفمبر/ تشرين الثاني  23) ومركز التقاضي الجنوبي األفريقي (PALUقبلل نقابة المحامين األفارقة (
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  من  االصكوكك  االدووليیة  لحقوقق  ااإلنسانن  االتي  جرىى  اانتهھاكهھا. كذلك  تم    319االميیثاقق  ااألفريیقي  أأوو  غيیرهه
  مالي.  320ررفض  ططلب  من  ليیبيیا   جرىى  سحب  ططلب  تقدمت  بهھ ووكانن  ال  يیزاالل  هھھھناكك  ططلبانن    321فيیما

،  أأحدهھھھما  من  منظماتت  مجتمع  مدني  من  2013لفتوىى  قانونيیة  قيید  االبت  في  نوفمبر/  تشريین  االثاني  
  322قيیا  بخصوصص  قانونيیة  تعليیق  االعمل  بمحكمة  االجماعة  ااإلنمائيیة  للجنوبب  ااألفريیقي.جنوبب  أأفريی

  
  حق  االمثولل  أأمامم  االهھيیئاتت  ددوونن  ااإلقليیميیة

  
  متطلباتت     ااألخرىى،   هھھھي   أأفريیقيیا،   غربب   لدوولل   ااالقتصادديیة   للجماعة   االتابعة   االعدلل   محكمة فسرتت

  ااال   االحقوقق   مشرووعع   قضيیة   ففي   ااألفق.   ررحب   تفسيیرااً   هھھھيیئتهھا   أأمامم ااالقتصادديیة  -جتماعيیةاالمثولل
وواالمساءلة  ضد  نيیجيیريیا،  قدمت  االدوولة  ااعترااضاتت  عديیدةة  منهھا  أأنن  االمشتكي  ال  يیمتلك  حق  االمثولل  أأمامم  

قد  فشل    -ووهھھھو  منظمة  غيیر  حكوميیة-االمحكمة  االالززمم  من  أأجل  ررفع  ددعوىى  قضائيیة.  ووبما  أأنن  االمشتكي  
  ااأل   عن   ناتجة   جسديیة   إإصابة   أأوو   خسائر   أأوو   أأضراارر   عانى  من   إإثباتت  أأنهھ   في  في   االمزعومة عمالل

االمدعي  ال  يیمتلك  االحق  أأوو  االمصلحة  أأوو  اااللتزاامم  االذيي  يیمكن  أأنن  يیمنحهھ  ’االشكوىى،  حاججت  االدوولة  بأنن  
االحق  في  ااتخاذذ  هھھھذهه  االخطوةة؛  أأوو  أأنن  االمدعي،  بالمقابل،  ال  يیمتلك  مصلحة  كافيیة  أأوو  خاصة  في  أأددااء  

بهھا،  ااستعرضت  االمحكمة  من  جان  323‘.االوااجب  االذيي  يیسعى  إإلى  إإنفاذذهه  عن  ططريیق  االقيیامم  بهھذاا  االعمل
ال  حاجة  ألنن  ’تفسيیر  حق  االمثولل  قي  قضايیا  االمصلحة  االعامة  ووخلُصت  إإلى  أأنهھ  في  مثل  هھھھذهه  االقضايیا  

يیُثبت  االمدعي  أأنهھ  عانى  من  أأيیة  إإصابة  جسديیة  أأوو  أأنن  لهھ  مصلحة  خاصة  يیجب  حمايیتهھا  كي  يیتمتع  بحق  
ً  يیستحق  االحمايی ً  عاما   االحق  قد  اانتهھك،  االمثولل.  وويیجب  على  االمدعي  أأنن  يیثبت  أأنن  ثمة  حقا ة  ووأأنن  هھھھذاا

  للنظر  في  االمحكمة   قابلة   موضوعع  االقضيیة   االمسألة   ووأأنن   جماعة    324‘.بزعمهھ،   ااتخذتت  محكمة ووقد
  325شرقق  أأفريیقيیا  موقفا ً مشابهھاً.

 
 .  مقبوليیة  االدعوىى4

 
يیمكن  االتقدمم  بشكوىى  للجنة  ااألفريیقيیة  من  خاللل  تبليیغ  يیتم  توجيیهھهھ  إإلى  أأمانة  االلجنة  في  بانجولل  بغامبيیا.  

عباررةة  عن  ووثيیقة  مكتوبة  بشأنن  اانتهھاكاتت  مزعومة  لدوولة  عضو  للميیثاقق  ااألفريیقي.  وولكي    وواالشكوىى
من  االميیثاقق.    56يیقع  االنظر  في  االشكوىى  يیجب  أأنن  تتوفر  فيیهھ  شرووطط  االقبولل  االتي  نصت  عليیهھا  االماددةة  
 وويیجب  أأنن  تتوفر  هھھھذهه  االشرووطط  مجتمعة  أأيي  أأنن  تستوفى  جميیع  متطلباتت  االلجنة  لقبولهھا.

                                                 
 ).2201مايو/ أيار  16االقتصادية والمساءلة (-مشروع الحقوق االجتماعيةمن قبلل  001/2013المحكمة األفريقية، طلب رقم  319 
 ).2012مايو/ أيار  16( من قبلل الجماهيرية الشعبية االشتراكية الليبية العظمى 002/2011المحكمة األفريقية، طلب رقم  320 
 ).2012مايو/ أيار  16جمهورية مالي(من قبلل  001/2011المحكمة األفريقية، طلب رقم  321 
 6) ومركز التقاضي الجنوبي األفريقي (PALUن األفارقة (من قبلل نقابة المحامي 002/2012طلب رقم المحكمة األفريقية،  322 

 ) من الجزء (أ).3) بشأن تعليق العملل بمحكمة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي، انظر القسم سادسًا (2013أغسطس/ آب 
ضد نيجيريا،  ة والمساءلةاالقتصادي-محكمة العدلل التابعة للجماعة االقتصادية لدولل غرب أفريقيا، مشروع الحقوق االجتماعية 323 

ECW/CCJ/APP/08 )27  20)، فقرة 2009أكتوبر/ تشرين األولل. 
 .33نفس المصدر، فقرة  324 
وجمعية المحامين الكينيين وجمعية المحامين التنجانيقيين وجمعية  ، جمعية المحامين في شرق أفريقيامحكمة جماعة شرق أفريقيا 325 

ن الزنزنباريين ضد النائب العام الكيني والنائب العام التنزاني والنائب العام األوغندي واألمين العام المحامين األوغنديين وجمعية المحامي
 ).2007يوليو/ تموز  11( 2007على  9لجماعة شرق أفريقيا، طلب رقم 
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     شرووطط  االمحكمة   ووأأما   بمقتضى  االماددةة   لشرووطط  االلجنة   االميیثاقق    56لقبولل  االشكوىى  فهھي  مماثلة من

  327وويیجوزز  للمحكمة  أأيیضاً،  أأثناء  نظرهھھھا  في  مقبوليیة  قضيیة  ما،  أأنن  تطلب  ررأأيي  االلجنة.  326ااألفريیقي.
  كانت  االلجنة     قضيیة   أأيیة   مقبوليیة   في   االنظر   بإعاددةة   ااآلنن   لغايیة   االمحكمة   تقم   لم   االعملي،   االوااقع في

  بتت     قد   تمتلك  ااألفريیقيیة   االمحكمة   بأنن ً   علما   االموضوعيیة،   أأسسهھا   إإلى   ااستناددااً ً   سابقا   مقبوليیتهھا في
  االمقبوليیة،     بشأنن  تحديید ً  أأصيیالً   أأنن  تماررسس  ااختصاصا   وولكن  يیمكن  للمحكمة   بذلك.   للقيیامم االصالحيیة

)  من  برووتوكولل  االمحكمة  ااألفريیقيیة،  في  االقضايیا  ااالستثنائيیة  االتي  يیمكن  أأنن  تتقدمم  2(6بمقتضى  االماددةة  
ً  –)  من  االبرووتوكولل.  وولكن  3(5منظماتت  غيیر  حكوميیة  بمقتضى  االماددةة    بهھا ال    -ووكما  أأووضحنا  سابقا

يیمكن  ررفع  مثل  هھھھذهه  االدعاووىى  إإال  ضد  االدوولل  االتي  أأقرتت  بالواليیة  االقضائيیة  للمحكمة  بمقتضى  االماددةة  
  )  من  االبرووتوكولل.6(34
  

 .56ووسنتولى  ااآلنن  ددررااسة  شرووطط  قبولل  االشكاووىى  االتي  نصت  عليیهھا  االماددةة  
 
 328يیجب  أأنن  تحتوىى  على  أأسماء  مقدمي  االشكوىى  وومعلوماتت  ااالتصالل  بهھمأأ.  
 

يیجب  أأنن  تذكر  االشكاووىى  أأسماء  االمشتكيین  (أأوو  مقدمي  االشكوىى)  ووعناوويینهھم،  غيیر  أأنهھ  يیجوزز  للمشتكي  
.  ووتوصي  االلجنة  بإددررااجج  أأسماء  االضحايیا  االمزعوميین  ووعناوويینهھم    329ططلب  عدمم  االكشف  عنهھ  ااسمهھ.

  اال   متطلباتت   ليیس  من   ذذلك   أأنن   االكشف  عن  330شكوىىررغم   عدمم   ططلب   للضحايیا   يیجوزز   ذذلك   وومع ،
  يینص  على    331هھھھويیاتهھم.   ذذااتت  االصلة   االقانونيیة   االسابقة   أأحكامم   شرطط  بمقتضى  االميیثاقق  أأوو ووال  يیوجد

  .332ووجوبب  تقديیم  االشكوىى  فقط  من  قبل  أأشخاصص  محايیديین  أأوو  منظماتت
 
 يیجب  أأنن  تكونن  ااالنتهھاكاتت  محل  االشكوىى  قد  ووقعت  بعد  االمصاددقة  على  االميیثاقق  .  بب

                                                 
رقم انظر الهامش اإلنسان،  )؛ بروتوكولل المحكمة األفريقية لحقوق7)ـ(1(56 أعاله، المادة 9انظر الهامش رقم الميثاق األفريقي،  326 

 . 6المادة أعاله،  22
 بروتوكولل المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان، نفس المصدر. 327 
 ). 1(56المادة  أعاله، 9انظر الهامش رقم الميثاق األفريقي،  328 
 25ادية السادسة واألربعين (، الدورة الع310/05اللجنة األفريقية، مركز دارفور لإلغاثة والتوثيق ضد السودان، الشكوى رقم  329 

 .65)، فقرة 2009نوفمبر/ تشرين الثاني 
 169/97-164و 98/93و 61/91و 54/91اللجنة األفريقية، الجمعية األفريقية الماالوية وآخرون ضد موريتانيا، شكاوى رقم   330 
التوجيه  ، المبادئ2حيفة البيانات رقم : ص. انظر أيضًا266/03؛ وكيفن مغوانغا غونمي وآخرون ضد الكاميرون، شكوى رقم 210/98و

  أعاله. 301الهامش الخاصة بتقديم الشكاوى، 
 169/97-164و 98/93و 61/91و 54/91اللجنة األفريقية، الجمعية األفريقية الماالوية وآخرون ضد موريتانيا، شكاوى رقم  331 
التوجيه  ، المبادئ2: صحيفة البيانات رقم انظر أيضًا .266/03؛ وكيفن مغوانغا غونمي وآخرون ضد الكاميرون، شكوى رقم 210/98و

 أعاله. 301الهامش الخاصة بتقديم الشكاوى، 
 233/99شكوى ، (نيابة عن الحركة األفريقية ومواطنون من أجلل السالم في إريتيريا) ضد أثيوبيا سنتررايتاللجنة األفريقية، إ 332 
 .47، الفقرة )2003مايو/ أيار  29، الدورة العادية الثالثة والثالثون (234/99و
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  على  ال   عليیهھا   االمدعى   االدوولة   مصاددقة   بعد   حدثت   االتي   ااالنتهھاكاتت   ددعاووىى   في   إإال   االلجنة   تنظر
االميیثاقق  ااألفريیقي  أأوو  اانضمامهھا  إإليیهھ.  وويیمكن،  مع  ذذلك،  قبولل  شكوىى  بخصوصص  اانتهھاكاتت  بدأأتت  قبل  
  بعد     فعليیة   بصوررةة   ااالنتهھاكاتت   تلك   ااستمرتت   حالل   في   االميیثاقق   على   االمعنيیة   االدوولة مصاددقة

،  أأيي  قبل  مدةة  1977مثالً،  بدأأ  ااالنتهھاكك  االمزعومم  حواالي  سنة    334،ففي  قضيیة  مودديیسي  .333االمصاددقة
ططويیلة  من  االمصاددقة  على  االميیثاقق  ااألفريیقي.  فقد  أأدديین  مقدمم  االشكوىى،  ووهھھھو  موااططن  بوتسوااني  ُسحبت  
منهھ  جنسيیتهھ  ألسبابب  سيیاسيیة،  بدخولل  بوتسواانيیا  بطريیقة  غيیر  قانونيیة،  لكنهھ  ااستأنف  االحكم  االصاددرر  

،  تقدمم  مودديیسي  بشكوىى  1993إإال  أأنهھ  لم  يیُنظر  أأبدااً  في  هھھھذاا  ااالستئنافف.  ووفي  عامم    1978  بحقهھ  عامم
  فواافقت   ً  متوااصالً،   حاجج  بأنن  االوقائع  تشكل  اانتهھاكا   شكوااهه   االنظر  في  مقبوليیة   ووأأثناء   االلجنة، أأمامم
  عمليیاتت  االترحيیل     خاللل   من   متكررر   بشكل   االقانونيیة   عطلت  االعمليیة   االدوولة   أأساسس  أأنن   على االلجنة

ووفي  قضيیة  كيیفن  مغواانغا  غونمي  ووآآخروونن  ضد  االكاميیروونن،  ااررتأتت  االلجنة  كذلك  عسفي  للمشتكي.  االت
  االميیثاقق     ددخولل   قبل   ووقعت   قد   االمشتكونن   يیزعمهھا   االتي   بعض  ااالنتهھاكاتت   أأنن   من   االرغم   على أأنهھ

،  إإال  أأنن  االشكوىى  قُبلت  ألنن  االشعورر  بآثارر  ااالنتهھاكاتت  1989ااألفريیقي  حيیز  االنفاذذ  في  االكاميیروونن  عامم  
آآثارر  مثل  هھھھذهه  ااالنتهھاكاتت  ’ابقة  ااستمر  بعد  ددخولل  االميیثاقق  حيیز  االنفاذذ.  ووقالت  االلجنة  إإنهھ  نظراا ً ألنن  االس

،  فإنهھا  تتمتع  بالواليیة  االقضائيیة  على  ااالنتهھاكاتت  االتي  ‘قد  تشكل  بحد  ذذااتهھا  اانتهھاكاتت  بمقتضى  االميیثاقق
مصاددقة  ‘  هھ  من  آآثارر  بعدإإذذاا  ما  ااستمرتت  هھھھذهه  ااالنتهھاكاتت  أأوو  ما  خلفت’ووقعت  قبل  االمواافقة  على  االميیثاقق  
ووتمحوررتت  هھھھذهه  االشكوىى  حولل  االتميیيیز  وواالعنف  االلذيین  يیتعرضض    335االدوولة  االمدعى  عليیهھا  على  االميیثاقق.

  على     ااإلنجليیزيیة  وواالذيین  ااحتجواا   باللغة   ااألعظم   سكانن  جنوبب  االكاميیروونن  االذيین  يینطق  سوااددهھھھم لهھما
لكاميیروونن  ااالتحادديیة  في  االذيي  أأددىى  إإلى  قيیامم  جمهھورريیة  اا  1961ضم  االحكومة  لجنوبب  االكاميیروونن  عامم  

،  من  اانتهھاكك  1961االعامم  ذذااتهھ.  ووبحسب  االمشتكيین،  عانى  أأهھھھالي  جنوبب  االكاميیروونن،  اابتدااًء  من  عامم  
لعددد  من  االحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة  وومن  ضمنهھا  االحق  في  االمساووااةة  أأمامم  االقانونن  وواالحق  في  االحيیاةة،  

  حق   جانب   إإلى   عاددلة   محاكمة   على   االحصولل   في   وواالحق   االتعذيیب،   أأنن  وومنع   ووررغم   أأخرىى. وقق
     إإلى  أأنن  االشكوىى  كشفت  عن  ووجودد  1989االكاميیروونن  صاددقت  على  االميیثاقق  عامم   خلُصت  االلجنة ،

  االميیثاقق  ’   على   االكاميیروونن   مصاددقة   بعد   ااستمرتت ً   جميیعا   أأنهھا   يیُزعم   للميیثاقق   كافيیة اانتهھاكاتت
  337لميیثاقق.ووقرررتت  االلجنة  أأيیضا ً أأنن  حاالتت  ااالختفاء  االقسريي  تشكل  اانتهھاكا ً مستمراا ً ل  336‘.ااألفريیقي

من  ناحيیة  ثانيیة،  ااتخذتت  محكمة  االعدلل  االتابعة  لجماعة  شرقق  أأفريیقيیا  موقفا ً مختلفا ً بعض  االشيء  فيیما  
     مستمرااً. ً   اانتهھاكا   االتي  تشكل   شرقق  جماعة  إإنشاء  معاهھھھدةة  من  )2(30  االماددةة  تنصيیتعلق  باألعمالل

  أأوو  نشر  أأوو  سَّن  [تارريیخ]  من  شهھريین  خاللل’  االدعاووىى  إإقامة  مجريیاتت  في  االشرووعع  ووجوبب  على  أأفريیقيیا

  تارريیخ  من  ذذلك،  غيیابب  حالل  في  أأوو،  االشكوىى،  موضوعع  ااإلجرااء  أأوو  االقراارر  أأوو  االتوجيیهھاتت  [صدوورر]
  االطبيیة  338‘.االحالة  ووبحسب  االمشتكي،  علم  إإلى  ذذلك  فيیهھ  نما  االذيي  االيیومم االقانونيیة  -ووفي  قضيیة  االوحدةة

  ااختصاصص  اال   بعدمم   دداافعةً   باعترااضض  اابتداائي   تقدمت  االدوولة   كيینيیا،   ضد   ألنن  االمستقلة   نظرااً محكمة
                                                 

مارس/ آذار  22، الدورة العادية السابعة عشرة (59/91رقم الشكوى إميغبا لويس ميكونغو ضد الكاميرون،  انظر: اللجنة األفريقية، 333 
  .97/93)؛ وجون ك. موديسي ضد بوتسوانا، شكوى رقم 1995

 .97/93قم اللجنة األفريقية، جون ك. موديسي ضد بوتسوانا، شكوى ر 334
 .97-95، الفقرات 266/03اللجنة األفريقية، كيفن مغوانغا غونمي وآخرون ضد الكاميرون، شكوى رقم  335 
 .72نفس المصدر، الفقرة  336 
 .361/08اللجنة األفريقية، ج. إ. زيثا و ب. ج. لل. زيثا ضد موزمبيق، شكوى رقم  337 
 ).2(30معاهدة إنشاء جماعة شرق أفريقيا، المادة  338 
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ااالنتهھاكاتت  االمزعومة  (ووهھھھي  إإعدااماتت  ووأأعمالل  تعذيیب  وومعاملة  قاسيیة  ووالإإنسانيیة  وومهھيینة  بحق  سكانن  
ووحاجج  االمشتكونن  بأنن  ااإلخفاقق    339مقاططعة  ماوونت  إإلغونن)  ووقعت  قبل  شهھريین  من  تسجيیل  االشكوىى.

  جا   إإلى   بمرتكبيیهھا   االمناسبة   االعقوبة   ووإإيیقاعع   االشكوىى   محل   ااألعمالل   في   االتحقيیق   تعويیض  في نب
االضحايیا  يیرقى  إإلى  مستوىى  ااالنتهھاكك  االمستمر  لحقوقهھم.  وووواافقت  االمحكمة  االمشتكيین  االرأأيي  ووااصفة  

     بأنهھا   االشكوىى   محل   ااالنتهھاكاتت  ’االمسائل   بداايیة   من   االممتدةة   االوقائع   من   وومستمرةة   كاملة سلسلة
  ااالنت   معالجة   أأخفقت  في   االكيینيیة   االجمهھورريیة   بأنن   االمشتكي   قراارر   [لحظة]   ووحتى هھاكاتت  االمزعومة

  أأساسس    340‘.االمزعومة   على   االقراارر   ااستأنفت   االدوولة   أأنن   غيیر   للقضيیة،   قبولهھا   االمحكمة ووأأعلنت
وونقضت  شعبة  ااالستئنافف  قراارر  قبولل  االقضيیة،    341ااألحدااثث  االمزعومة  في  االشكوىى  محدددةة  االتوقيیت.

     2(30حيیث  ااررتأتت  أأنن  االماددةة   إإنشاء  جماعة  شرقق  أأفريیقيیا   من  معاهھھھدةة ال  تعترفف  بأيي  خرقق  أأوو  ’)
،  ووأأنن  ‘مستمر  للمعاهھھھدةة  خاررجج  [فترةة]  االشهھريین  بعد  نماء  ااإلجرااء  االمعني  إإلى  علم  االمشتكياانتهھاكك  

أأيیة  وواليیة  قضائيیة  صريیحة  أأوو  ضمنيیة  بتمديید  االفترةة  االزمنيیة  االتي  حدددتهھا  ’االمعاهھھھدةة  ال  تمنح  االمحكمة  
ىى  أأنن  وومن  شأنن  هھھھذهه  االقضيیة  أأنن  تظهھر  أأنن  محكمة  االعدلل  االتابعة  لجماعة  شرقق  أأفريیقيیا  ال  تر‘.  االماددةة

إإخفاقق  االدوولة  في  إإجرااء  تحقيیق  في  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  ووااالنتصافف  لهھا  ووجبر  ضرررهھھھا  اانتهھاكا ً 
مستمراا ً للمعاهھھھدةة.  كما  أأنن  االمحكمة  ررفضت  مفهھومم  ااالنتهھاكك  االمستمر  على  أأساسس  االيیقيین  االقانوني  في  

  ااألووغنديي  ووااألم   االكيیني  وواالنائب  االعامم   االنائب  االعامم يین  االعامم  قضيیة  عمر  عوضض  ووستة  آآخريین  ضد
  342لجماعة  شرقق  أأفريیقيیا.

  
 343جج.  يیجب  أأنن  تتواافق  االشكاووىى  مع  االقانونن  االتأسيیسي  لالتحادد  ااألفريیقي  وواالميیثاقق  ااألفريیقي

 
  ااألفريیقي     االتأسيیسي  لالتحادد   االقانونن   االتواافق  مع   لتحقيیق  شرووطط هھھھناكك  عنصراانن  يیجب  ااستيیفاؤؤهھھھما

  ضد     ااألوولل  هھھھو  أأنهھ  ال  يیمكن  تقديیم  شكوىى  إإالّ ددوولة  ططرفف  في  االميیثاقق  ااألفريیقي  وواالميیثاقق  ااألفريیقي.
ووفي  االقانونن  االتأسيیسي  لالتحادد  ااألفريیقي  في  نفس  االوقت.  لهھذاا،  فإنهھ  ال  يیمكن  االتقدمم  بشكوىى  ضد  ددوولة  
غيیر  أأفريیقيیة  أأوو  ددوولة  إإفريیقيیة  ليیست  ططرفا  في  كال  االصكيین.  ووااحترااما  لما  تقدمم،  فقد  ررفضت  االلجنة  

  وويیوغسال   كالبحريین   أأفريیقيیة،   غيیر   ددوولل   ضد   مقدمة   ااألمريیكيیة،  شكاووىى   االمتحدةة   وواالواليیاتت فيیا
  شكاووىى   كذلك  االحالل  بالنسبة  لشكاووىى  قُدمت  ضد  ددوولل  أأفريیقيیة  غيیر    344‘.يیتعذرر  قبولهھا’ووااعتبرتهھا

                                                 
 2010على  3آخرين، رقم  4و كينيالنائب العام الالقانونية المستقلة ضد -الوحدة الطبيةمحكمة العدلل التابعة لجماعة شرق أفريقيا،  339 
 ).2011يونيو/ حزيران  29(
 نفس المصدر. 340 
لحكم  1، طلب استئناف رقم ستقلةالقانونية الم-الوحدة الطبيةضد  كينيالنائب العام المحكمة العدلل التابعة لجماعة شرق أفريقيا،  341 

 .16و 17)، الصفحات 2012مارس/ آذار  15الشعبة االبتدائية (
عمر عوض وستة آخرين ضد النائب العام الكيني والنئب العام األوغندي واألمين العام  ،محكمة العدلل التابعة لجماعة شرق أفريقيا 342 

 ).2011كانون األولل  ديسمبر/ 5( 2011على  4رقم  طلب. لجماعة شرق أفريقيا
 ).2(56 المادة ،أعاله 9وقم  راجع الهامشالميثاق األفريقي،  343 
 26، الدورة العادية الرابعة (2/88شكوى رقم ضد الواليات المتحدة األمريكية، إهيبريمي و وشوكتنياإهيانظر، اللجنة األفريقية،  344 

أكتوبر/  26، الدورة العادية الرابعة (3/88شكوى رقم ين ضد يوغسالفيا، مركز إستقاللل القضاة والمحام)؛ 1988أكتوبر/ تشرين األولل 
أكتوبر/  26، الدورة العادية الرابعة (5/88شكوى رقم ن. ماكوجي ضد الواليات المتحدة األمريكية،  برينس ج.)؛ و1988تشرين األولل 
أكتوبر/ تشرين  26، الدورة العادية الرابعة (7/88ى شكولجنة الدفاع عن المساجين السياسيين ضد البحرين، و)؛ 1988تشرين األولل 

 .)1988األولل 
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     ووبالتالي   االميیثاقق   في   قبولهھا’أأططراافف   يیتعذرر   االلجنة‘   قبل   مع  345من   متعاررضة   االشكوىى   ووتكونن .
مثالً،  أأوو  عندما    346يیمثل  ددوولة؛  كاألفراادداالقانونن  االتأسيیسي  وواالميیثاقق  ااألفريیقي  عندما  تقدمم  ضد  كيیانن  ال  
  .347ال  تتمكن  االشكوىى  من  تحديید  ططرفف  خصم  يیمكن  االتعرفف  عليیهھ

 
  ددوولة   على   االمرفوعة   االشكاووىى   على ً   أأيیضا   ااألفريیقيیة   للمحكمة   االقضائيیة   االواليیة ووأأنن    348ووتقتصر
     بمقتضى  االماددةة   أأصدررتت  ااإلعالنن  االالززمم   االخصوصص  قد   على  ووجهھ   االدوولة   من  6(34تكونن  هھھھذهه (

  برووتو   االقسم   في   بالتفصيیل   تناوولهھ   تم   وواالذيي   االمحكمة،   ضد    3كولل   فاالنا   فيیمي   قضيیة   في أأعالهه.
  في     ااألططراافف   االدوولل   يیمثل   ااالتحادد   أأنن   من   االرغم   على   أأنهھ   االمحكمة   قرررتت   ااألفريیقي، ااالتحادد
االبرووتوكولل،  إإال  أأنهھ  بحد  ذذااتهھ  ليیس  ططرفا ً في  االبرووتوكولل،  ووبناء  عليیهھ  ترىى  االمحكمة  أأنن  االنظر  في  

ووكانن  االمدعي  في  هھھھذهه  االقضيیة  يیسعى  إإلى  االطعن  في  متطلباتت    349ضيیة  ليیس  من  ااختصاصهھا.هھھھذهه  االق
 ً بأنن  االمتطلب  يیتعاررضض  مع  االمواادد  6(34ااإلعالنن  بموجب  االماددةة     2وو  1)  من  االبرووتوكولل  محاججا

من  االميیثاقق  ااألفريیقي  ووأأنهھ  يینتهھك  حق  االمشتكي  في  االخالصص  من  االتميیيیز  ووحقهھ    66وو  26وو  13وو  7وو
  350معاملة  متساوويیة  باإلضافة  إإلى  حقهھ  في  االتقاضي.في  محكمة  نزيیهھة  وو

  
أأما  االعنصر  االثاني،  فهھو  ووجوبب  أأنن  تزعم  االشكوىى  ووقوعع  اانتهھاكاتت  ظظاهھھھرةة  لحقوقق  أأقرهھھھا  االميیثاقق،  بيید  
  يیكفى  أأنن     إإذذ   االميیثاقق  االتي  اانتهھكت،   أأوو  أأحكامم   مواادد   بالضرووررةة أأنهھ  ال  يیُطلب  من  االمشتكي  أأنن  يیحددد

ا ً من  االحقوقق  ااألساسيیة  االتي  أأقرهھھھا  االميیثاقق  ااألفريیقي.  ووتعتبر  تنتهھك  االوقائع  االمزعومة  في  االشكوىى  أأيی
االشكوىى  غيیر  متواافقة  مع  االميیثاقق  ااألفريیقي  في  حالل  لم  تنطِو  االمزااعم  محل  االشكوىى  على  هھھھذاا  االنوعع  

  ليیبيیريیا   ضد   فريیديیريیك  كوررفاهه   ووفي  قضيیة   ووهھھھكذاا،   ااددعى  351من  ااالنتهھاكاتت.   االمثالل،   على  سبيیل ،
باطط  عند  شرططة  ااألمن  االليیبيیريیة،  ووفساددااً،  ووالأأخالقيیة  عند  عمومم  عدمم  اانض’مقدمم  االشكوىى  أأنن  هھھھناكك  

االشعب  االليیبيیريي،  ووخطراا ً يیهھددد  ااألمن  االقومي  سببهھ  خبرااء  ماليیونن  أأمريیكانن،  ووأأنن  بلداانا ً أأخرىى  تساند  
ووخلصت  االلجنة  إإلى  أأنن  هھھھذهه  االمزااعم  لم  تكشف  عن  ‘.  جنوبب  أأفريیقيیا  وونظامم  االفصل  االعنصريي  فيیهھا

ال  توجد  عداالة  ’على  نفس  االمنواالل،  ااعتبرتت  االلجنة  أأنن  ااددّعاءااتت  من  قبيیل  أأنهھ  أأيیة  اانتهھاكاتت  للميیثاقق.  وو
  االجزاائر   االوحدةة    352‘في   لمنظمة   االعامم   لألميین   للتجديید   االتوغولي   االدعم   سحب   بأنن   ااالددعاء أأوو

هھھھي  ااددعاءااتت    353‘سحبا  لجنسيیتهھ  االتوغوليیة  بحكم  ااألمر  االوااقع’ااألفريیقيیة  االسابق،  آآددمم  كوددجو  يیعتبر  
منتدىى  منظماتت  حقوقق  ااإلنسانن  االزيیمبابويیة  جانب  آآخر،  ططعنت  االدوولة  في  قضيیة  غيیر  مقبولة.  من  

                                                 
 .)1988أكتوبر/ تشرين األولل  26، الدورة العادية الرابعة (1/88شكوىرقم فريديريك كورفاه ضد ليبيريا، اللجنة األفريقية،  345 
أكتوبر/ تشرين األولل  26رة العادية الرابعة (، الدو12/88شكوى ، خيلي ضد منظمة الوحدة األفريقيةنمحمد الاللجنة األفريقية،  346 

 .آنذاك قدمت الشكوى في هذه الحالة ضد إيدي أومرو، السكريتير العام لمنظمة الوحدة األفريقية). 1988
 .34/88، شكوى رقم عمر م. كوراه جاىاللجنة األفريقية،  347 
اللجنة األفريقية، كما أوضحنا في القسم الرابع في الجزء أ من يمكن إحالة القضايا المرفوعة ضد دولل أطراف إلى المحكمة من قبلل  348 

) من بروتوكولل المحكمة 6(34هذا الدليلل، أو يمكن رفعها من قبلل منظمة غير حكومية تمتعت بصفة مراقب، طبقًا ألحكام المادة 
 من هذا الدليلل. 3األفريقية لحقوق اإلنسان، كما يوضح القسم 

 .71)، فقرة 2012يونيو/ حزيران  26( 001/11فاالنا ضد االتحاد األفريقي، الطلب رقم  فيميالمحكمة األفريقية،  349 
 .3نفس المصدر، فقرة  350 
 .1/88شكوى رقم  فريديريك كورفاه ضد ليبيريا،اللجنة األفريقية،  351 
 ).1994أبريلل/ نيسان  27، الجلسة العادية الخامسة (13/88شكوى رقم حاج علي محمد ضد الجزائر, اللجنة األفريقية،  352 
 ).1994أبريلل/ نيسان  27، الجلسة العادية الخامسة (35/89شكوى رقم سيوم أيالي ضد توغو، اللجنة األفريقية،  353 
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،  مقبوليیة  االدعوىى  على  أأساسس  أأنن  االمشتكي  لم  يیحددد  االمواادد  االتي  يیزعم  غيیر  االحكوميیة  ضد  ززمبابويي
  اانتهھكت  من  االميیثاقق  ااألفريیقي.  ووأأووضحت  االلجنة  بأنن   ااألمر  يیعودد  للجنة  ااألفريیقيیة،  بعد  االنظر  ’أأنهھا

  في  بيیانن  االحقوقق  االتي  اانتهھكت  ووااإليیصاء  بوسيیلة  ااالنتصافف  االمناسبة  في  االحقائق  اال تي  بيین  يیديیهھا،
  354‘.إلعاددةة  االحقوقق  للمشتكي  أأوو  االمشتكيیة

 
  أأنن     االلجنة   بمقدوورر   أأصبح   أأفريیقيیا،   في   االمرأأةة   بحقوقق   االمتعلق   االبرووتوكولل   على   االمصاددقة ووبعد

  ل   ووإإنن   حتى   اانتهھاكاتت  للبرووتوكولل   ووقوعع   تزعم   االتي   االشكاووىى   االمزعومة  تستقبل   االوقائع   تظهھر م
  أأووسع  نطاقا ً    ووأأصبح  كذلك  مجالل  ااالختصاصص  االموضوعي  للمحكمة حدووثث  اانتهھاكك  للميیثاقق  نفسهھ.

     إإليیهھ ً   مضافا   نفسهھ   ااختصاصهھا   مجالل   تشمل   االمحكمة   وواليیة   أأنن   يینص  على   االبرووتوكولل أأيیة  ’ألنن
)  من  1(3االماددةة  .  وومن  هھھھنا،  فإنن  355‘صكوكك  ذذااتت  صلة  لحقوقق  ااإلنسانن  تُصاددقق  عليیهھا  االدوولة  االمعنيیة

  قبولل  أأيیة  قضيیة  تدّعي  ووقوعع  اانتهھاكاتت  لصكوكك  حقوقيیة  غيیر   برووتوكولل  االمحكمة  تخولل  االمحكمة
  منبثقة  عن  ااالتحادد  ااألفريیقي  كاتفاقيیة  مناهھھھضة  االتعذيیب.

 
ً  يیجب  أأنن  ال  يیكونن  خطابب  االشكوىى  دد.    مسيیئا
  

     االماددةة   من  االميیثاقق  ااألفريیقي  أأنن  تتضمن  االشكاووىى  3(56تمنع (’     نابيیة   إإلي  االدوولة  أألفاظظا أأوو  مسيیئة
وولكنهھا  لم  تحددد  بدقة  ما  تعنيیهھ  ‘  مؤسساتهھا  أأوو  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  (ااالتحادد  ااألفريیقي)االمعنيیة  أأوو  

ً  مسيیئة’عباررةة     أألفاظظا ،  ااددعى  356ففي  قضيیة  االراابطة  االكاميیروونيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  ضد  االكاميیروونن‘.
  شملت     ووجسيیمة   اانتهھاكاتت  خطيیرةة   ووقوعع   مختلفة  46االمشتكونن   من    حالة   االتعذيیب  وواالحرمانن من

االطعامم.  ووززعم  االمشتكونن  أأيیضا ً أأنن  االسكانن  االمدنيیيین  يیتعرضونن  لالضطهھادد  وواالمجاززرر  ألسبابب  إإثنيیة.  
  إإلى     موجهھ   وومسيیئة   نابيیة ً   تضمنت  أألفاظظا   أأنهھا   االشكوىى  بحجة   ااعترضت  االكاميیروونن  على  هھھھذهه ووقد

ب  على  بولل  بيیا  أأنن  يیردد  يیج’االرئيیس  بولل  بيیا؛  فقد  ااعترضت  االكاميیروونن،  مثالً،  على  عباررااتت  مثل  
  االمتجسد  في    30’وو  ‘  على  االجراائم  ضد  ااإلنسانيیة سنة  من  االنظامم  ااإلجراامي  ووااالستعمارريي  االجديید

ووقد  قبلت  االلجنة  ااعترااضاتت  ‘.  براابرةة  االحكومة’وو  ‘  نظامم  مرتكبي  االتعذيیب’وو  ‘  االثنائي  أأهھھھيیدجو/بيیا
  االكاميیروونن  ووقرررتت  عدمم  قبولل  االشكوىى.

  
ن  أأجل  حقوقق  ااإلنسانن  ضد  ززمبابويي،  ططعنت  االدوولة،  على  نفس  في  قضيیة  محامونن  ززيیمبابويیونن  م

)  3(56االنحو،  في  مقبوليیة  االشكوىى  على  أأساسس  أأنهھا  لم  تستوفف  االمتطلباتت  االتي  نصت  عليیهھا  االماددةة  
من  االميیثاقق  من  حيیث  أأنن  االلغة  االتي  ااستخدمتهھا  االشكوىى  مسيیئة.  من  جانبهھا  قدمت  إإيیضاحا ً فيیما  يیتعلق  

  بسقف  مثل  تلك  االلغة:
  

ما  إإذذاا  كانت  عباررةة  معيینة  نابيیة  أأوو  مسيیئة  ووما  إإذذاا  كانت  تمس  نزااهھھھة  االقضاء،  يیجب  أأنن  لتحديید  
تتكونن  لدىى  االلجنة  قناعة  فيیما  إإذذاا  كانن  االهھدفف  من  تلك  االعباررةة  أأوو  االلغة  هھھھو  االتعديي،  بصوررةة  

                                                 
 .167، الفقرة 245/02اللجنة األفريقية، منتدى منظمات حقوق اإلنسان الزمباوبية غير الحكومية ضد زمبابوي، شكوى رقم  354 
 ).1(3 أعاله، المادة 22، انظر الهامش رقم لحقوق اإلنسان األفريقيةبروتوكولل المحكمة  355 
 24( ، الدورة العادية الحادية والعشرون65/92شكوى رقم رون، يرونية لحقوق اإلنسان ضد الكاميالرابطة الكام اللجنة األفريقية، 356 

 .)1997أبريلل/ نيسان 
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غيیر  مشرووعة  وومتعمدةة،  على  كراامة  أأوو  سمعة  أأوو  نزااهھھھة  موظظف  قضائي  أأوو  هھھھيیئة  قضائيیة،  
  كانت  قد  ااستُخد   إإذذاا   تلويیث  عقولل  االعامة  أأوو  عقل  أأيي  شخص  ووما مت  بطريیقة  االقصد  منهھا

  يیكونن     أأنن   يیجب   االناسس  فيیهھا.   ثقة   إإضعافف   أأوو   االعداالة   تطبيیق   في حصيیف  لغرضض  االطعن
االقصد  من  [تلك]  االلغة  االنيیّل  من  نزااهھھھة  االمؤسسة  وومكانتهھا  ووضربب  سمعتهھا.  وولهھذهه  االغايیة،  

   يیثاقق  ااألفريیقي  ماثلة  في  ااألذذهھھھانن  )  من  االم2(9)  مع  إإبقاء  االماددةة  3(56يیتعيین  تفسيیر  االماددةة
"     في  إإططارر  االقواانيین  وواالتي  تنص  على  أأنهھ   وويینشرهھھھا يیحق  لكل  إإنسانن  أأنن  يیعبر  عن  أأفكاررهه

".  يیجب  إإحدااثث  توااززنن  بيین  االحق  في  االتكلم  بحريیة  ووووااجب  حمايیة  مؤسساتت  االدوولة  ووااللواائح
ي  االوقت  ذذااتهھ  بما  يیضمن  أأنن  االلجنة  عند  حثهھا  على  عدمم  ااستخداامم  ااأللفاظظ  االنابيیة،  ال  تنتهھك  ف

  مثل  حق  حريیة     االميیثاقق  ااألفريیقي  ووال  تحولل  ددوونن  االتمتع  بهھا، االحقوقق  ااألخرىى  االتي  كفلهھا
  357االتعبيیر  كما  في  هھھھذهه  االحالة.

  
  بحسب  االماددةة     مسيیئة   أأوو   نابيیة   على  أألفاظظ   محتويیة   االقضيیة   في  هھھھذهه   االمستعملة   االلغة   االلجنة   تجد لم

أأصحابب  االشكاووىى  لغة  أأقل  ااستقطابا ً لوصف    )  من  االميیثاقق،  إإال  أأنهھ  من  االمستحسن  أأنن  يیستعمل3(56
  بخصوصص  مدىى     االنتائج   الستخالصص   للجنة   االمجالل   ووتركك   للحقوقق   اانتهھاكا   تشكل   االتي ااألعمالل

  خطوررةة  تصرفف  ااألشخاصص  االمتوررططيین  أأوو  مستوىى  فساددهھھھم.
  

 هھھھـ.  يیجب  أأنن  ال  تسنتد  االشكوىى  إإلى  االتقارريیر  ااإلعالميیة  ووحسب
  

     االشكوىى   قبولل   شرووطط   عل’من   فقط   تقتصر   ااإلعالمم  أأال   ووسائل   تبثهھا   االتي   ااألنباء   تجميیع ى
.  ووقد  أأخذتت  االلجنة  بفحوىى  هھھھذاا  االشرطط  ألوولل  من  االميیثاقق  56من  االماددةة    4ططبقا ً للفقرةة  ،  ‘االجماهھھھيیريیة

  غامبيیا   ضد   جوااررةة   كك.   ددااوودداا   االسيیر   في  قضيیة   قدمتهھا  358مرةة   ااالعترااضاتت  االتي   بيین   من   ووكانن .
  أأنهھ   على  شكوىى  االرئيیس  االسابق  جوااررةة   من  ووسائل  حكومة  غامبيیا   ااستندتت  إإلى  معلوماتت  مستقاةة ا

  ااإلعالمم،     ووسائل   في   االمنشوررةة   االمعلوماتت   على   االكلى   ااالعتمادد   بخطوررةة   ااعتراافهھا   وومع ااإلعالمم.
  :  359عللت  االلجنة  ررأأيیهھا  كالتالي

 
رربما  كانت  االنتيیجة  ستأتي  على  نفس  االقدرر  من  االضررر  لو  أأنن  االلجنة  ررفضت  شكوىى  ما  

  على     في  بعض  من  أأووجهھهھا   وويیرجع  ذذلك  العتماددهھھھا أأخبارر  نشرتت  عبر  ووسائل  ااإلعالمم.
إإنن  لم  –الستعمالل  االميیثاقق  للفظ  "تقتصر".  ال  شك  أأنن  ووسائل  ااإلعالمم  تبقى  االمصدرر  ااألهھھھم  

  االوحيید   كانت    -تكن   إإذذاا   ما   مسألة   هھھھنا،   االمسألة   تكونن   أأنن   إإذذنن   يینبغي   فال للمعلوماتت...
 حيیحة  أأمم  ال.  االمعلوماتت  مأخوذذةة  من  ااإلعالمم،  بل  ما  إإذذاا  كانت  تلك  االمعلوماتت  ص

  

                                                 
، 284/03، شكوى رقم ضد زمبابويوالصحف الزيمبابوية المتحدة اإلنسان مبابويون من أجلل حقوق يمحامون زاللجنة األفريقية،  357 

. انظر أيضًا على سبيلل المثالل، اللجنة األفريقية، مركز دارفور لإلغاثة 96)، فقرة 2009أبريلل/ نيسان  3الدورة االستثنائية السادسة (
 .69-68، الفقرتين 310/05310/05والتوثيق ضد السودان، شكوى رقم 

مايو/  11، الدورة العادية السابعة والعشرون (149/96و 147/95شكاوى رقم ك. جوارة ضد غامبيا،  االسير داودنة األفريقية، اللج 358 
 ).2000أيار 

 .26-24 الفقرات ،نفس المصدر 359 
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     االماددةة   عليیهھ   باألساسس  االمنطقي  االذيي  ترتكز   االقضيیة   في  هھھھذهه   فعليیاً،   أأقرتت  االلجنة،   من  4(56لقد (
االميیثاقق،  إإال  أأنهھا  ررسمت  حدوودد  تأثيیرهھھھا.  يینطبق  هھھھذاا  بوجهھ  خاصص  على  قضايیا  االتعذيیب  االذيي  يیصعب  

  ااإلصاباتت   ررؤؤيیة   االحاالتت  عدمم   من   االعديید   في   يیمكن   إإذذ   ططبيیعتهھ؛   بحكم   إإثباتهھ   بالعيین    عاددةة االبدنيیة
االمجرددةة  ووهھھھي  حتى  إإنن  شوهھھھدتت  فيیمكن  أأنن  يیعطى  لهھا  أأكثر  من  تفسيیر  ووااحد.  لذلك،  قد  يیكونن  للتقارريیر  
ااإلعالميیة  ددوورر  مؤثر  في  إإثباتت  حدووثث  االتعذيیب  أأوو  ااتساعع  نطاقق  ااستعمالهھ.  ووقد  ااتخذتت  االلجنة  هھھھذاا  

 360االالحقة.االموقف  في  االقضايیا  
  
    361يیة  أأووالً  وو.  يیجب  ااستنفاذذ  كل  ووسائل  ااالنتصافف  االمحل  
  

  إإلى     قبل  االلجوء   كل  ووسائل  ااالنتصافف  االمحليیة يیطلب  االميیثاقق  من  أأصحابب  االشكاووىى  أأنن  يیستنفدوواا
  ااألفريیقيیة   تتمم  362االلجنة   إإنهھا   بل   بداايیة،   ليیست  إإجرااءااتت  [محاكم]   إإذذااً   ااألفريیقيیة   االلجنة   آآليیاتت   إإنن .

  هھھھو  ااألساسس  االذيي  يیقومم  عليیهھ   االتتامم  هھھھذاا ااشترااطط  ااستنفادد  سبل    ووتعززز  آآليیاتت  االحمايیة  االوططنيیة.  وومبدأأ
  االميیثاقق     أأحكامم   بمقتضى   ااالنتصافف   عمليیة   في   االزااوويیة   حجر   يیشكل   وواالذيي   االمحليیة ااالنتصافف

ووقد  أأكدتت  االلجنة،  في  معرضض  تحديیدهھھھا  لهھذهه  االعواامل،  أأنن  االغايیة  من  شرطط  ااستنفاذذ  سبل    363ااألفريیقي.
  قب ً   ددااخليیا   مزااعم   كي  تعالج  هھھھكذاا   للدوولة   االمجالل   إإتاحة   هھھھو   إإلى  منابر  ااالنتصافف  االمحليیة   االلجوء ل

غيیر  أأنن  هھھھذاا  االشرطط  ال  يیعني  ووجوبب  أأنن  يیستنفد  االمشتكونن  كل  ووسيیلة  اانتصافف    364ددووليیة  للبت  فيیهھا.
  365غيیر  متوفر  أأوو  غيیر  فعالل.  -من  االناحيیة  االعمليیة–محليیة،  ووهھھھو  أأمر  ثبت  أأنهھ  

  
  ووكافيیة     متوفرةة   االمحليیة   االتقاضي   إإجرااءااتت   أأنن ً   تفترضض  ضمنا   االماددةة   هھھھذهه   أأنن   االلجنة   أأقرتت ووقد

  ااالنتصافف  ذذااتت  االطبيیعة    366عالة.ووف   هھھھي  سبل   االتي  يیتوجب  ااستنفاددهھھھا   ااالنتصافف  االمحليیة إإنن  سبل
فقط.  وولذلك  فإنن  االهھيیئاتت  غيیر  االقضائيیة،  كلجانن  حقوقق  ااإلنسانن  االوططنيیة  أأوو  سبل  االتخفيیف  ‘  االقضائيیة’

ً  لرؤؤيیة  االلجن  367‘.سبل  اانتصافف  محليیة’فإنهھا  ال  تعد  ‘  االعفو’االتنفيیذيیة  ااالستنسابيیة  مثل   ة  فإنن  ووططبقا
سبيیل  ااالنتصافف  يیكونن  متاحا ً إإذذاا  كانن  بمقدوورر  ملتمس  ااالنتصافف  االحصولل  عليیهھ  ددوونن  أأيیة  معيیقاتت،  ’

                                                 
 .245/02ى رقم انظر، مثالً، اللجنة األفريقية، منتدى منظمات حقوق اإلنسان الزيمبابوية غير الحكومية ضد زمبابوي، شكو 360 
 ).5(56المادة أعاله،  9رقم الهامش الميثاق األفريقي،  361 

ن. ج.  انظرمن بين شروط القبولل بمقتضى الميثاق األفريقي.  ىإثارة للجدلل واألبعد مد األكثرا الشرط عتبر هذينفس المصدر.  362
، "So Far, so Fair: The Local Remedies Rule in the Jurisprudence of  the  African  Commission  on  Human  and  Peoples’  Rights"أدومبانا 

 ).2003( 1أميريكان جورنالل أوف إنترناشنالل لو 
 ).5(56أعاله، المادة  9الميثاق األفريقي، الهامش رقم   363

 la Rencontre Africaine pourو  ؛31، فقرة 149/96و 147/95شكاوى رقم ك. جوارة ضد غامبيا،  االسير داودانظر مثالً: اللجنة األفريقية،  364 

Defense  des  Droits  de  l’Homme  (RADDHO) ]الدورة العادية 71/92] ضد زامبيا، شكوى رقم األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان اللقاء ،
-ق االجتماعيةمشروع الحقو؛ و825تقارير حقوق اإلنسان الدولية  6)، ُأعيدت طباعته في 1997أكتوبر/ تشرين األولل  31العشرون (

)، فقرة 2010نوفمبر/ تشرين الثاني  28، الدورة العادية الثامنة واألربعون (338/07ضد نيجيريا، شكوى رقم  االقتصادية والمساءلة
58. 

 نفس المصدر. 365 
دستورية ؛ ومشروع الحقوق ال31، فقرة 149/96و 147/95شكاوى رقم ضد غامبيا،  ا ك. جوارهالسير داوداللجنة األفريقية،  366 

 .6، فقرة 87/93آخرين) ضد نيجيريا، شكوى رقم  6(نيابة عن زماني ليكوت و
 .334/06اللجنة األفريقية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنتررايتس ضد جمهورية مصر العربية، شكوى رقم  367 
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وويیعتبر  هھھھذاا  االسبيیل  فعاال ً إإذذاا  كانن  يینطويي  على  إإمكانيیة  تحقيیق  االنجاحح،  ووكافيیا ً إإذذاا  كانن  قاددرراا ً على  جبر  
  االمشتكي     368‘.ضررر   االمتعلق   االعامم   للشرطط   ااستثناءااتت   أأرربعة   هھھھناكك   فإنن   هھھھنا،   سبل  وومن باستنفادد

  ااالنتصافف  االمحليیة،  ووهھھھي:
  
)1(      ااتضح  للجنة   إإذذاا أأنن  إإجرااءااتت  ووسائل  ااإلنصافف  ’ال  يیُشترطط  ااستنفاذذ  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة

  )  من  االميیثاقق  ااألفريیقي.5(56،  كما  نصت  عليیهھ  االماددةة  ‘هھھھذهه  قد  ططالت  بصوررةة  غيیر  عادديیة
 عندما  تكونن  سبل  ااالنتصافف  غيیر  متاحة. )2(
 الئمة  أأوو  غيیر  كافيیة.عندما  تكونن  سبل  اانتصافف  غيیر  م )3(
  369عندما  تكونن  سبل  ااالنتصافف  غيیر  فعالة. )4(

  
مدىى  توفر  سبل  ااالنتصافف  عند  ترحيیل  االمشتكي  من  االدوولة  االتي  يیُزعم  أأنن  االتعذيیب  ووقع  فيیهھا،  أأوو  

  فرااررهه  منهھا
من  االمسائل  االمهھمة  االتي  تُثارر  في  قضايیا  االتعذيیب  مسألة  ما  إإذذاا  كانن  يیمكن  االقولل  إإنن  سبل  ااالنتصافف  

االشخص  االذيي  تم  ترحيیلهھ  من  بالددهه  أأوو  فر  منهھا.  وواالوااقع  أأنن  االلجنة  لم  تبقى  ثابتة  على  في  متناوولل  يید  
  جواابب  ووااحد  في  هھھھذهه  االمسألة.

 
     قضيیة     االلقاءففي   ااإلنسانن   حقوقق   عن   للدفاعع   ززاامبيیاااألفريیقي   االزاامبيیة  370ضد   االحكومة   بَنت ،

ا  هھھھّجرتهھم  ززاامبيیا  االتي  رُرفعت  نيیابة  عن  مئاتت  من  موااططني  غربب  أأفريیقيی-ااعترااضهھا  في  هھھھذهه  االقضيیة  
  ً على  أأساسس  عدمم  ااستنفادد  االمشتكي  لسبل  ااالنتصافف  االمحليیة.  ووقد  ررفضت  االلجنة  ااعترااضض    -جماعيیا

ال  تعني...  ووجوبب  ااستنفادد  ’)  من  االميیثاقق  5(56ززاامبيیا  ووأأيیدتت  قبولل  االدعوىى  معللة  ذذلك  بأنن  االماددةة  
  غيیر  متا  -في  ووااقع  ااألمر-االمشتكيین  أليیة  ووسيیلة  اانتصافف  محليیة،  ااتضح   .  371‘حة  ووغيیر  فعالةأأنهھا

  بصوررةة  جماعيیة  ددوونن  إإمكانيیة  االطعن  [في  هھھھذاا   ووأأشاررتت  االلجنة  إإلى  أأنن  االضحايیا  ووعائالتهھم  رُرحلواا
االترحيیل]  قضائيیاً،  ووخلُصت  إإلى  أأنن  سبل  ااالنتصافف  االتي  ذذكرتهھا  االدوولة  االمدعى  عليیهھا  لم  تكن  في  

 373.ووقد  تمسكت  االلجنة  بهھذاا  االموقف  في  قرااررااتهھا  االالحقة  372ووااقع  ااألمر  متاحة.
  

  غانا،   أأبوباكر  ضد   ااالنتصافف    374ووفي  قضيیة   سبل   شخص  باستنفاذذ   إإلزاامم   إإلى  أأنن خلُصت  االلجنة
  أأمر  غيیر     بلدهه،   من   فارّر   ووهھھھو   منطقي’االمحليیة،   في  غانا  ‘.   أأبوباكر  معتقالً   كانن   االقضيیة، ففي  هھھھذهه

                                                 
  .32-31، الفقرتين 149/96و 147/95شكاوى رقم ضد غامبيا،  هك. جوار االسير داوداللجنة األفريقية،   368 
؛ وغابرييلل شومبا ضد زمبابوي، 46، فقرة 275/03ضد إريتريا، شكوى رقم  19نفس المصدر، اللجنة األفريقية، منظمة المادة  369 

 .59-56، الفقرات 288/2004شكوى رقم 
 .71/92شكوى رقم اللقاء األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان ضد زامبيا، اللجنة األفريقية،  370 

(2000) AHRLR 321 (ACHPR 1996  االحالة  االمتعلقة  بـ  (_لل  إإ  دد  حح  إإ)    825االتقارريیر  االدووليیة  لحقوقق  ااإلنسانن    6،  االمعادد  ططبعهھا  في]
  الحقا.

 .12الفقرة ، نفس المصدر 371 
 .15الفقرة  ،نفس المصدر 372 
راليونيين في غينيا) ضد غينيا، شكوى رقم اللجنة األفريقية، معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا (نيابة عن الالجئين السي 373 

 ).2004ديسمبر/ كانون األولل  7، الدورة العادية السادسة والعشرون (249/02
 ).1996أكتوبر/ تشرين األولل  31، الدورة العادية العشرون (103/93اللجنة األفريقية، أبوباكر ضد غانا، شكوى رقم  374 
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     عامم     1985كسجيین  سيیاسي  ددوونن  محاكمة  منذ   من  سجنهھ  عامم إإلى  ددوولة  كوتت    1992حتى  فرااررهه
  اال   لحقوقق  دديیفواارر   اانتهھاكك   ووقوعع   تتكشف  عن   االوقائع   ووجدتت  أأنن   أأنن   بعد   ووااتخذتت  االلجنة، مجاووررةة.

كمبدأأ  توجيیهھي  في  االخرووجج  بقناعة  مفاددهھھھا  ‘  ططبيیعة  االشكوىى’من    1996االمشتكي،  في  قرااررهھھھا  عامم  
  اللتماسس  ااالنتصافف  من  االسلطاتت  ’أأنهھ  من  غيیر  االمنطقي     إإلى  غانا أأنن  يیُطلب  من  االمشتكي  االعوددةة

  375‘.االوططنيیة
  

،  ُمنح  1999وواالتي  بُت  فيیهھا  عامم    376قضيیة  الحقة،  هھھھي  قضيیة  رراايیتس  إإنترناشنالل  ضد  نيیجيیريیا،ووفي  
شخص  فارر  من  االحكم  االدكتاتورريي  في  نيیجيیريیا  االلجوء  في  االواليیاتت  االمتحدةة.  ووبما  أأنن  هھھھذاا  االشخص  
  سبل     ااستنفادد   ااجل   من   إإليیهھا   مطالب  بالعوددةة   غيیر   فإنهھ   على  حيیاتهھ،   بسبب  خشيیتهھ   نيیجيیريیا   من فر

  فف  االمحليیة.ااالنتصا
  

ووأأصدررتت  االلجنة  قرااررااً  نهھائيیا ً كذلك  في  ثالثث  قضايیا  أأخرىى  تتعلق  بهھذهه  االمسألة  في  ددووررتهھا  االعادديیة  
.  ووفي  ااثنتيین  منهھا،  ساررتت  2000االسابعة  وواالعشريین  االتي  اانعقدتت  في  أأكتوبر/  تشريین  ااألوولل  من  عامم  

  ووفي  االقضيیة  اال   االسابقة. ثالثة،  أأيي  قضيیة  االسيیر  االلجنة  على  خطى  االمنطق  االذيي  ااعتُمد  في  االقضايیا
  جوااررهه،   كك.   من    377ددااوودداا   بهھ   يیخص  ااإلططاحة   فيیما   سابق   ررئيیس  ددوولة   قدمهھا   بشكوىى   تتعلق ووهھھھي

منصبهھ  ووااألحدااثث  االتي  أأعقبت  ااالنقالبب  االذيي  أأخرجهھ  من  االسلطة.  ووقالت  االلجنة،  االتي  ووجدتت  أأنهھ  ال  
االرئيیس  االسابق  أأنن  يیتعيین  على  االمشتكي  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  في  غامبيیا،  إإنن  االطلب  من  

  ووهھھھي     ااألخرىى،   االقضيیة   ووفي   وواالحس  االسليیم.   االمنطق   مع   يیتنافي   لغامبيیا   يیعودد   ووأأنن   بحيیاتهھ يیغامر
كانن  خوفف  االمشتكي  على  حيیاتهھ  االداافع  ووررااء  االتوصل  إإلى  أأنهھ  من    378قضيیة  كزيیم  أأميینو  ضد  نيیجيیريیا،

  غيیر  االمناسب  أأنن  يیُشترطط  عليیهھ  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة.
  

فقد  بدتت  االلجنة  ووكأنهھا  تنحرفف    379ة  االثالثة،  قضيیة  مركز  االدفاعع  االقانوني  ضد  غامبيیا،أأما  في  االقضيی
  على  االمشتكي     ااشترططت  االلجنة   االقضيیة،   ففي  هھھھذهه   مبررر.   االقضائي  بغيیر   في  ااالجتهھادد عن  نهھجهھا
  هھھھو     االمشتكي  هھھھنا   للتو.   لهھا   االتي  تطرقنا ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  ررغم  تشابهھ  ااألووضاعع  مع  االقضايیا

يي  يیتخذ  من  غامبيیا  مقراا ً لهھ  ووقد  أأُمر  بمغاددررةة  غامبيیا  بعد  أأنن  تسببت  تقارريیرهه  في  حرجج  صحفي  نيیجيیر
يیوااجهھ  محاكماتت  عن  جراائم  ااررتكبهھا  في  ’للحكومة  االنيیجيیريیة.  في  االظاهھھھر،  تم  ترحيیل  االصحفي  كي  

  هھھھذاا  ‘نيیجيیريیا   فرصص  ااالعترااضض  على   لهھ   تُتح   وولم   جدااً   ووقت  قصيیر   خاللل   ترحيیلهھ   تنفيیذ   تم   ووقد ،
يیجر  توقيیف  االصحفي  أأوو  محاكمتهھ  عند  ووصولهھ  إإلى  نيیجيیريیا.  ووعلى  االرغم  من  االزعم    االترحيیل.  وولم

االذيي  ال  يیمكن  تفنيیدهه  وواالذيي  قدمهھ  ضمن  حجتهھ  بأنهھ  ال  يیستطيیع  االعوددةة  إإلى  غامبيیا  ألنن  قراارر  ترحيیلهھ  ال  
  ووقد     غامبيیا.   ااالنتصافف  في   سبل   ااستنفادد   أأووالً   عليیهھ   يیتعيین   أأنهھ   قرررتت   االلجنة   أأنن   إإال   قائماً، يیزاالل

ووفي  تجاهھھھل  ووااضح  الجتهھاددااتهھا  –برتت  االلجنة  االشكوىى  غيیر  مقبولة،  مشترططة  بذلك  ووألوولل  مرةة  ااعت

                                                 
 .6نفس المصدر، فقرة  375 
نوفمبر/ تشرين  15، الدورة العادية السادسة والعشرون (215/98رايتس إنترناشنالل ضد نيجيريا، شكوى رقم يقية، اللجنة األفر 376 

 ).1999الثاني 

  .149/96و 147/95شكاوى رقم ضد غامبيا،  ا ك. جوارهالسير داوداللجنة األفريقية،   377 
 .205/97شكاوى رقم ، كزيم أمينو ضد نيجيريااللجنة األفريقية،  378 
 ).2000مايو/ أيار  11، الدورة العادية السابعة والعشرين (219/98، شكوى رقم مركز الدفاع القانوني ضد غامبيااللجنة األفريقية،  379 
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أأنن  يیقومم  االمشتكي  االذيي  فر  من  بلد  أأوو  أأُجبر    -االقضائيیة  بما  في  ذذلك  قراارريین  ااتخذتهھما  في  االدووررةة  ذذااتهھا
كاهھھھل  بالمقابل  على  مغاددررتهھ  باللجوء  إإلى  االقانونن  في  ذذلك  االبلد.  إإنن  مثل  هھھھذاا  االشرطط  قد  يیضع  على  
  االضحايیا  االذيین  يیعيیشونن  في  ظظرووفف  مماثلة  عبئا ً ماليیا ً وولوجيیستيیا ً غيیر  منطقي  ووال  ططاقة  لهھم  بهھ.

  
ووااتخذتت  االلجنة  موقفا ً مماثال ً في  قضيیة  أأووبيیرتت  تشيینهھامو  ضد  ززمبابويي،  فقد  ااددعى  االمشتكي  في  هھھھذهه  

خوفا ً على  االقضيیة  أأنن  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  غيیر  معقولل  ووغيیر  عملي  في  ظظل  فرااررهه  من  ززمبابويي  
  من  جانبهھا،     للتهھديیدااتت  وواالمضايیقاتت  ووااالعتقالل  على  يید  مسؤووليین  في  االدوولة. حيیاتهھ  عقب  تعرضهھ
  االضروورريي  أأنن     ليیس  من   أأنهھ   إإلى   إإضافة   ووليیس  قسريیاً، ً   كانن  ططوعيیا   االترحيیل   بأنن حاججت  االدوولة
  ووأأشاررتت  االدوولة  إإلى  قض   االمرء  بشخصهھ  في  االدوولة  للجوء  إإلى  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة. يیة  يیتوااجد

موااططنيیّن  ززيیمبابويیيیّن  كانا  قد  فراا  إإلى  بريیطانيیا  وومن  ثم  نجحا،  بمساعدةة  محامٍم  من  ززمبابويي،  بتقديیم  
االتماسس  للمحاكم  االزيیمبابويیة  للحصولل  على  تعويیض  عن  االتعذيیب  االذيي  تعرضا  لهھ.  وووواافقت  االلجنة  

جد  بشخصهھ  في  ضوء  عدمم  ااحتيیاجج  االمرء  بمقتضى  االقانونن  االزيیمبابويي  ألنن  يیتواا’االدوولة  االرأأيي  بأنهھ  
  للمشتكي     يیجوزز   ال   فإنهھ   االمحليیة،   ااالنتصافف   سبل   ااستنفادد   في   االمضي   من   يیتمكن   كي   االبالدد في

  متناوولهھ   ااالنتصافف  ليیست  في   سبل   ااستنفادد   بأنن   ااالعتبارر    380‘.ااالددعاء   بعيین   االقراارر   هھھھذاا   يیأخذ ووال
  من  خارر   سبل  ااالنتصافف  االمحليیة   إإلى  ااستنفادد   االوصولل جج  االمعيیقاتت  االتي  يیمكن  أأنن  تعترضض  سبيیل

االبالدد  كتكاليیف  االحصولل  على  االمشوررةة  االقانونيیة  ووصعوبة  االتحصل  على  ااألددلة  إإلى  جانب  مصاعب  
  أأخرىى.

  
،  أأصدررتت  االلجنة  قرااررهھھھا  بخصوصص  االمقبوليیة  ووااألسس  االموضوعيیة  لقضيیة  غابريیيیل  2012في  عامم  

شومبا  ضد  ززمبابويي.  وواالضحيیة  في  هھھھذهه  االقضيیة  هھھھو  محامم  عن  حقوقق  ااإلنسانن  من  ززمبابويي  كانن  قد  
  باررتكابب  ت   تهھم   لهھ   قبل  أأنن  توجهھ   موظظفي  االدوولة   على  يید   أأيیامم   ثالثة   مدةة   ووتعذيیبهھ   إإيیقافهھ  ووااحتجاززهه م

  االبالدد     من   االحكم   هھھھذاا   إإثر   على   ووفر   االعليیا،   االمحكمة   من   بأمر   عنهھ   ااإلفرااجج   تم   ثم   خيیانة. أأعمالل
وميین.  متوجهھا ً إإلى  جنوبب  أأفريیقيیا،  خشيیة  منهھ  على  حيیاتهھ.  ووفي  ووقت  الحق  عادد  إإلى  ززمبابويي  لمدةة  يی

  أأوو     االعملي   غيیر   من   فإنهھ   لزمبابويي   االطوعيیة   غيیر   االمشتكي   لمغاددررةة   نتيیجة   أأنهھ   االشكوىى ووااررتأتت
االمعقولل  أأنن  يیُنتظر  منهھ  أأنن  يیعودد  إإلى  ززمبابويي  الستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة،  ووأأحالت  االلجنة  إإلى  

أأنن  االدوولة  تتجاهھھھل  قضايیا  لم  يیتم  فيیهھا  إإنفاذذ  أأوواامر  االمحاكم،  بما  فيیهھا  أأوواامر  االمحكمة  االعليیا،  ووززعمت  
  381بانتظامم  قرااررااتت  االمحاكم  االتي  تكونن  ضد  االحكومة.

  
  ااالنتصافف     سبل   ااستنفادد   االمشتكي   على   يیتعيین   كانن   إإذذاا   بما   تتعلق   سابقة   قرااررااتت   االلجنة ووعايینت

ووووجدتت  االلجنة،  ددوونن  كثيیِر  تعليیل،  أأنن    382االمحليیة  وومدىى  اانطباقهھا  على  هھھھذهه  االقضيیة  بالتفصيیل  االتامم.
اسس  عدمم  ااستطاعة  االمشتكي  االمضي  في  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  ددوونن  االقضيیة  مقبولة  على  أأس

ااالصطداامم  بعواائق  جرااء  خشيیتهھ  على  حيیاتهھ،  مما  يیجعل  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  غيیر  متاحح ٍ 
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وومع  ذذلك  سنجد    384ووتوصلت  االلجنة  أأيیضا ً إإلى  أأنن  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  غيیر  فعالل.  383لهھ.
ميیع  االقضايیا  مقبولة  على  نفس  هھھھذهه  ااألسس،  كما  سنبيینهھ  في  االقسم  االخاصص  بعبء  أأنن  االلجنة  لم  تعتبر  ج

  ااإلثباتت  أأددناهه.
  

  في     ااالنتصافف  االمحليیة   سبل   ااستنفادد   شرطط   بمذهھھھب  ثابت  تجاهه   متمسكة   االلجنة   تبدوو   ال باختصارر،
  االضحيیة  على  االفراارر  من  بلدهه،  بل  تنحى  إإلى  تقيیيیم  كل  قضيیة  لوحدهھھھا.  من     االتي  يیُجبر  فيیهھا االقضايیا

  صاحب  االشكوىى     يیقدمم   عندما   أأنهھ   يیبدوو   ثانيیة،   االحاالتت–ناحيیة   سليیما ً   -في  مثل  هھھھذهه ً   منطقيیا تفسيیرااً
ووددليیال ً يیبيین  أأنن  عوددتهھ  إإلى  االدوولة  االتي  ووقع  فيیهھا  ااالنتهھاكك  سيیضعهھ  في  دداائرةة  االخطر  أأوو  أأنن  االقيیامم  بذلك  

  نتصافف  االمحليیة.سيیكونن  غيیر  مجٍد  في  ووااقع  ااألمر،  فإنن  االلجنة  قد  تتخلى  عن  شرطط  ااستنفادد  سبل  ااال
  

أأما  محكمة  االجماعة  ااإلنمائيیة  للجنوبب  ااألفريیقي،  فقد  نحت  منحى  آآخر  على  هھھھذاا  االصعيید؛  ففي  قضيیة  
  تقدمت  تنزاانيیا     ووااثنيین  آآخريین،   االمحدووددةة   االمتحدةة  ضد  سايیمكسبانن  (مورريیشيیوسس)   تنزاانيیا جمهھورريیة

  االمحدووددةة بشأنن  ترحيیل    باعترااضض  أأوولي  على  االشكوىى  االمقدمة  من  قبل  سايیمكسبانن  (مورريیشيیوسس)
مديیر  االشركة.  ووكانن  ااالعترااضض  مبنيیا ً على  أأساسس  عدمم  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  ووااعترااضض  
  االترحيیل  ال  يیعني  أأنن  تم     أأنن   ووقرررتت  االلجنة   ترحيیل  مديیرهھھھا.   بإلغاء   على  ططلب  سايیمكسبانن تنزاانيیا

  اال   في  هھھھذهه   االضحيیة   بوسع   كانن   ووأأنهھ   ااالنتصافف  االمحليیة،   سبل   ااستنفادد   عن  شرطط   أأنن  االتناززلل حالة
  385يیطعن  في  قانونيیة  ترحيیلهھ  من  خاررجج  االبالدد.

  
  كفايیة  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  ووفاعليیتهھا

  
  االتظلم     االتي  يیعتبر  فيیهھا   لتشمل  تلك  االقضايیا   االقضائي  للجنة،   االمباددئئ  االقائمة  في  ااالجتهھادد تمتد  هھھھذهه

     االمحليیة   االمحاكم   فيیهھ’أأمامم   مرغوبب   غيیر   أأوو   عملي   غيیر   االمشتكي‘   أأوو   للضحيیة ووهھھھذاا    386بالنسبة
يینطبق  في  كثيیر  من  االقضايیا  على  ضحايیا  االتعذيیب.  ووتشمل  االحاالتت  االتي  ووجدتت  فيیهھا  االلجنة  أأنن  سبل  

  ااالنتصافف  االمحليیة  غيیر  كافيیة  أأوو  فعالة،  على  ما  يیلي:
  

  االحرمانن  من  ااالستئنافف  االفعلي
 

  االم   ففي  االقضايیا   حيین  يیُمنع  االضحيیة  من  حق  ااالستئنافف  االفعلي.   سبل  ااالنتصافف  فعالةً تعلقة  ال  تعدُّ
مبدأأ  عامم  ووغيیر  قابل  للتقيیيید  من  مباددئئ  االقانونن  ’بالسودداانن  ووصفت  االلجنة  االحق  في  ااالستئنافف  بأنهھ  

اانتهھاء  ’كذلك  في  قضايیا  االسودداانن  بأنهھ  [إإجرااء]  يیلي  ‘  ااالستئنافف  االفعلي’.  ووعّرفت  االلجنة  387‘االدوولي
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ةة  االنظر  في  االقضيیة  محكمة  اابتداائيیة  مختصة  من  االنظر  في  قضيیة،  يیمكن  لهھ  أأنن  يیؤددىى  منطقيیا ً إإلى  إإعادد
من  قبل  سلطة  قضائيیة  أأعلى،  مما  يیقتضي  أأنن  تقدمم  هھھھذهه  ااألخيیرةة  كل  االضماناتت  االضروورريیة،  في  هھھھذاا  

  للعداالة   للتطبيیق  االسليیم   أأنن  االتشريیعاتت  االمحليیة  في  كل  من  مورريیتانيیا  388‘.االصددد،   ووااررتأتت  االلجنة ،
     االصاددررةة   االقرااررااتت   تثبيیت   اامتيیازز   االتنفيیذيیة   للسلطة   أأعطت   االتي   ااالبتداائيیة،  وونيیجيیريیا   االمحاكم عن

االمباددررةة  االمصريیة  للحقوقق  ووفي  قضيیة    )(أأ).1(7عوضا  عن  حق  ااالستئنافف،  تخالف  أأحكامم  االماددةة  
،  لم  يیُشترطط  على  االمشتكيین  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة،  حيیث  االشخصيیة  ووإإنتررراايیتس  ضد  مصر

أأحكامم  باإلعداامم  غيیر    خلُصت  االلجنة  إإلى  عدمم  توفر  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  نظرااً  لصدوورر
وولم  يیكن  أأمامم    389قابلة  لالستئنافف  بحق  االضحايیا  في  هھھھذهه  االقضيیة  من  محكمة  أأمن  االدوولة  االمستعجلة.

االضحايیا  إإال  ااالعتمادد  على  االرئيیس  إللغاء  هھھھذهه  ااألحكامم،  ووهھھھو  ما  ااعتبرتهھ  االلجنة  إإجرااء  غيیر  قضائي  
  ذذوو  ططبيیعة  ااستنسابيیة.

  
  من  ااختصاصهھا‘  االعادديیة’تجريید  االمحاكم  

  
  دد   االتي   االمواادد   أأثر   االلجنة دد’ررست   تجّرِ   سبل  ‘   توفر   عدمم   مسألة   على   ااختصاصاتهھا   من االمحاكم

  غامبيیا   ضدّ   في  ثالثث  قضايیا   االقضايیا،  392وواالسودداانن  391وونيیجيیريیا  390ااالنتصافف  االمحليیة   هھھھذهه   في .
فت  االلجنة  هھھھذهه  االمواادد  بأنهھا  أأحكامم  ووفقرااتت  قانونيیة     تمنع  االمحاكم  االعادديیة  من  االنظر  في  قضايیا  ...’عرَّ

.  ووقرررتت  االلجنة  في  كل  393‘أأوو  قبولل  أأيیة  ططلباتت  ااستئنافف  للقرااررااتت  االصاددررةة  عن...  االمحاكم  االخاصة
هھھھذهه  االقضايیا  أأنن  ووجودد  مثل  هھھھذهه  االمواادد  يیلغي  أأيیة  ضرووررةة  الستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة.  ووأأقرتت  
  من  االتصرفف  كمحكم   يیمنعهھا   سبل  ااالنتصافف  االمحليیة   بأنن  االقانونن  االذيي  يیستوجب  ااستنفادد ة  االلجنة

بداايیة،  وولكنهھا  أأعاددتت  االتأكيید  على  ووجوبب  أأنن  تكونن  هھھھذهه  االسبل  االمحليیة  متوفرةة  ووفعالة  ووكافيیة.  ووررأأتت  
  من  ااختصاصاتهھا     االمحاكم   االتي  تجردد   ووااألحكامم   االمواادد   أأنن   االقضايیا   من  هھھھذهه   في  كل  قضيیة االلجنة

  جعلت  من  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  غيیر  متاحة  ووغيیر  موجوددةة  في  نفس  االوقت.
  

  قانوني  وومرااعاةة  ااألصولل  االقانونيیةحالة  االنظامم  اال
  

ضد  إإرريیتريیا،  على  االحجز  ااالنفراادديي  االمستمر  لثمانيیة  عشر  صحفيیا ً   19اانطوتت  قضيیة  منظمة  االماددةة  
في  إإرريیتريیا  ددوونن  توجهھ  االسلطاتت  أأيیة  ااتهھاماتت  ضدهھھھم.  ووحاججت  االدوولة  بأنن  ااستمراارر  ااحتجازز  هھھھؤالء  

في  غيیابب  ’نائيیة.  ووتوصلت  االلجنة  إإلى  أأنهھ  االضحايیا  كانن  سببهھ  االحالة  االمتردديیة  لمنظومة  االعداالة  االج
أأيیة  إإجرااءااتت  مادديیة  من  جهھة  االدوولة  لتحويیل  االضحايیا  إإلى  االمحكمة،  أأوو  االسماحح  لهھم  بالحصولل  على  
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  .96، الفقرة 334/06ضد مصر، شكوى رقم  سالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنتررايتاللجنة األفريقية،   389 
 نفس المصدر. 390 
)؛ 2003لثالثون (مايو/ أيار ، الجلسة العادية الثالثة وا241/2001انظر: اللجنة األفريقية، بوروهيت ومور ضد غامبيا، شكوى رقم  391 
 .250/2002ضد إريتيريا، الشكوى رقم  زغفيلد وإفريمو
 .أعاله 28في الهامش رقم القضية المشار إليها  انظر 392 
 140/94شكاوى رقم ضد نيجيريا،  اأجندميديا رايتس مشروع الحريات الدستورية ومنظمة الحريات المدنية واللجنة األفريقية،  393 
 .28الفقرة  )،1999نوفمبر/ تشرين الثاني  5، الدورة العادية السادسة والعشرون (145/95و 141/94و
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ممثليین  قانونيین  عنهھم  بعد  ثالثث  سنوااتت  من  توقيیفهھم  ووااحتجاززهھھھم،  ووبعد  أأكثر  من  سنة  على  منعهھم  من  
اجج  بأنن  سبل  ااالنتصافف،  ووإإنن  كانت  متوفرةة،  غيیر  ذذلك،  فقد  تولدتت  لدىى  االلجنة  قناعة  كافيیة  لالستنت

  كافيیة   غيیر   وو/أأوو   394‘فاعلة   ووفي  قضيیة   ووعلى  نفس  االمنواالل، سيیالسي  وومعهھد  -هھھھارريیغويین  جيیبريي.
  االشكوىى     بأنن  االمسائل  االتي  أأثاررتهھا   جاددلت  االدوولة   إإثيیوبيیا،   ضد حقوقق  ااإلنسانن  وواالتنميیة  في  أأفريیقيیا

فف  االمحليیة  لم  يیجر  ااستنفاددهھھھا  بعد،  ووبالتالي  فإنن  االمنظورر  فيیهھا  أأمامم  محكمة  محليیة  ووأأنن  سبل  ااالنتصا
     االماددةة   5(56االمتطلباتت  االتي  تنص  عليیهھا   ااررتأتت  أأنهھ   االلجنة   أأنن   غيیر   تستوفَف.   لم يیتوجب  رربط  ’)

)  مع  عمليیة  تحديید  حدووثث  اانتهھاكاتت  محتملة  لحقوقق  معيینة  نص  عليیهھا  5(56ااالستثناءااتت  من  االماددةة  
     نزيیهھة   محاكمة   على   االحصولل   في   كالحق   االميیثاقق،   االماددةة   االقاعدةة  7بمقتضى   عن   ااالستثناء   إإنن .

  ما     لدوولة   االدااخلي   االوضع   يیتسم   ال   عندما   إإذذنن   يینطبق   ااالنتصافف  االمحليیة   سبل بخصوصص  ااستنفادد
  395‘.بمرااعاةة  ااألصولل  االقانونيیة

  
كانت  محكمة  االجماعة  ااإلنمائيیة  للجنوبب  ااألفريیقي،  االتي  لم  تعد  قائمة،  االهھيیئة  ددوونن  ااإلقليیميیة  االوحيیدةة  

ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  قبل  تقديیم  االشكوىى.  ووقد  ااتخذتت  االمحكمة  موقفا ً مماثال ً   االتي  تشترطط
  تلك     إإلى   االوصولل   يیكونن   عندما   ااالنتصافف  االمحليیة   سبل   ااستنفادد   تشترطط   حيیث  ال لموقف  االلجنة،
االسبل  غيیر  ممكن  أأوو  أأنهھا  عديیمة  االفعاليیة،  وويیشمل  ذذلك  ااألووضاعع  االتي  يیُنتهھك  فيیهھا  االحق  في  محاكمة  

  396ة  ووال  ترااعى  ااألصولل  االقانونيیة.نزيیهھ
  

  تكلفة  ااإلجرااءااتت  االقضائيیة
  

إإلى  أأنن  االلجوء  إإلى  االضماناتت  االتي  ااحتوااهھھھا  االميیثاقق    397بوررووهھھھيیت  وومورر،أأشاررتت  االلجنة،  في  قضيیة  
يیجب  أأال  يیكونن  حكراا ً على  ااألغنيیاء  ووأأنهھ  ال  فائدةة  من  ووجودد  سبيیل  لالنتصافف  نظريیا ً بيینما  ال  ااألفريیقي  

ا  محددديین  بلوغهھ  في  ظظل  االظرووفف  االمادديیة  لقضيیة  معيینة.  في  هھھھذهه  االقضيیة  يیمكن  لمشتكيین  أأوو  ضحايی
االتي  ضمت  ضحايیا  تم  إإددخالهھم  إإلى  مؤسساتت  ررعايیة  على  أأساسس  عدمم  أأهھھھليیتهھم  االعقليیة،  قالت  االلجنة  

   ً  كمرضى  ’إإنهھ ً  أأوو  كرهھھھا   ططوعا   ااحتجاززهھھھم   ااألشخاصص  االذيین  يیتم   إإال  أأنن  تنظر  إإلى  ططبيیعة ال  يیسعهھا
جانيین]  ووأأنن  تسألل  نفسهھا  ما  إإذذاا  كانن  [بإمكانن]  هھھھؤالء  االمرضى  االوصولل  بمقتضى  [قانونن  ااحتجازز  االم

  قانونيیة   مساعدةة   ددوونن   من   االمتاحة   االقانونيیة   ااإلجرااءااتت   االقانونيیة    398‘.إإلى   االمساعدةة   ألنن وونظرااً
االمحدددةة  بموجب  االقانونن  االغامبي  لم  تُقدمم،  عمليیاً،  لهھؤالء  االضحايیا،  توصلت  االلجنة  إإلى  أأنن  االضحايیا  

  399ااالفترااضض)  غيیر  مطالبيین  باستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة.  (وواالمشتكيین  بحكم
  
  

                                                 
  .82،  االفقرةة  275/03ضد  أأرريیتيیريیا،  االشكوىىة  ررقم    19االلجنة  ااألفريیقيیة،  منظمة  االماددةة    394 
لي نظام الديرغ السابق) ضد معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا (نيابة عن مسؤوسيالسي و-اللجنة األفريقية، هاريغوين جيبري  395 

  .113، الفقرة 301/05إثيوبيا، شكوى رقم 
آخرين ضد جمهورية زمبابوي، القضية رقم  78محكمة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي، مايك كامبلل (بي في تي) المحدودة و  396 

SADC (T) 2/2008 )28  26و 25)، الفقرتين 2008نوفمبر/ تشرين الثاني.  
  .241/2001ألفريقية، بوروهيت ومور ضد غامبيا، شكوى رقم اللجنة ا  397 
  .35ة الفقر ،نفس المصدر  398 
  .38و 37تين الفقر ،نفس المصدر 399 
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  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  على  نطاقق  ووااسع  ووااإلفالتت  من  االعقابب
  

ااررتأتت  االلجنة  تعليیق  االقاعدةة  االمتعلقة  باستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  في  حاالتت  ااالنتهھاكك  االخطيیرةة  
     وولذلك  ااعتبرتت  االلجنة   االنطاقق  لحقوقق  ااإلنسانن.   ووووااسعة   االماددةة   يیجب  قرااءةة   في  ضوء  5(56أأنهھ (

  ووااجبهھا  في:
  

  االحرفي     بالتطبيیق   تتمسك   أأنن   يیمكن   ووال ...     وواالشعوبب   ااإلنسانن   حقوقق   حمايیة ضمانن
لشرطط  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  في  االحاالتت  االتي  يیكونن  فيیهھا  االلجوء  إإلى  محكمة  

ة.  ووهھھھذاا  محليیة  غيیر  عملي  أأوو  غيیر  مرغوبب  فيیهھ  بالنسبة  للمشتكي  في  كل  شكوىى  فردديی
هھھھو  االحالل  عند  ووجودد  عددد  كبيیر  من  االضحايیا.  وونظرااً  لخطوررةة  أأووضاعع  حقوقق  ااإلنسانن  
ووعددد  ااألشخاصص  االمتأثريین،  فإنن  سبل  ااالنتصافف  هھھھذهه،  على  االشاكلة  االتي  قد  توجد  عليیهھا  

     أأنهھا   أأوو   متوفرةة   غيیر ً   عمليیا   تعدّ   االمحليیة،   االمحاكم   االميیثاقق–في   تعبيیر   حد قد    -على
    400.‘ططالت  بصوررةة  غيیر  عادديیة’
 

     أأيیضاً.   ااالنتصافف  ووفاعليیتهھا   سبل   بتوفر   ااالستثناء   هھھھذاا   ااإلنسانن  وويیتعلق   حقوقق   منظمة   قضيیة ففي
نطاقق  ’االسودداانيیة  وومركز  حقوقق  االسكن  ووااإلخالء  ضد  االسودداانن،  ااررتأتت  االلجنة  على  نحو  مماثل  أأنن  

     ااألشخاصص  االمتأثريین   ووعددد   ووططبيیعتهھا   االمزعومة   االحالل–ااالنتهھاكاتت   سبل    -بطبيیعة   من يیجعالنن
  401‘.النتصافف  غيیر  متوفرةة  ووغيیر  فاعلة  ووغيیر  كافيیةاا
  

  سبل     ااستنفادد   قاعدةة   من   ااالستثناء   يیبررر   أأنن   االعقابب   من   ااإلفالتت   من   نظامم   ووجودد   شأنن   من إإنن
  االرأأيي  في  قضيیة  االمنظمة  االعالميیة  لمناهھھھضة  االتعذيیب     ووقد  ااعتمدتت  االلجنة  هھھھذاا ااالنتصافف  االمحليیة.

جماعي  لالجئيین  االبورروونديیيین  االباتوتسي  إإلى  ووآآخروونن  ضد  رروواانداا،  حيیث  نظرتت  في  مسألة  االطردد  اال
  سنة     في  قرااررهھھھا   ووااررتأتت  االلجنة   االروواانديیة.   يیتعلق  بمسألة    1996بورروونديي  من  قبل  االحكومة فيیما

     االدعوىى   من  ’قبولل   كبيیر   لعددد   ووشمولهھا   ووتنوعهھا   االمزعومة   ااالنتهھاكاتت   نطاقق   التساعع   نظراا أأنهھ
  ااالنتصافف   سبل   ااستنفادد   إإلى   حاجة   ال   فإنهھ   ااألسس  402االمحليیة"  ااألشخاصص...   في   االنظر   ووعند .

االموضوعيیة  للشكوىى،  ووجدتت  االلجنة  اانتهھاكاتت  عدةة  للميیثاقق  ااألفريیقي  بما  في  ذذلك  اانتهھاكك  االحق  في  
  إإتباعع  ااألصولل  االقانونيیة  ووحظر  االتعذيیب  وواالمعاملة  االقاسيیة  وواالالإإنسانيیة  وواالمهھيینة.  

                                                 
اللجنة األفريقية، منظمة مشروع الحقوق الدستورية والحريات المدنية ومنظمة ميديا رايتس أجندا ضد نيجيريا، الشكوى رقم   400 

  .57-56)، الفقرات 1999نوفمبر/تشرين الثاني  5العادية السادسة والعشرون ( ، الدورة149/95، 141/94، 140/94
، 296/05و 279/03منظمة حقوق اإلنسان السودانية ومركز حقوق السكن واإلخالء ضد السودان، الشكوى رقم اللجنة األفريقية،   401 

  .100الفقرة 
  ،17، الفقرة 99/93و 49/91و 27/89الشكاوى رقم ون ضد رواندا، لمناهضة التعذيب وآخر اللجنة األفريقية، المنظمة العالمية 402 

 11، الدورة العادية الثانية والعشرون (162/97شكوى رقم ، ضد السنغالل حركة المهاجرين الموريتانيين في السنغالل انظر:ولكن 
النظر في شكوى مقدمة نيابة عن  -حليةالماستنفاد سبلل االنتصاف على أساس عدم -، حيث رفضت اللجنة )1997نوفمبر/ تشرين الثاني 

 نتهاكات على نطاق واسع.القوات األمن السنغالية ارتكاب دعت االالجئين الموريتانيين في السنغالل 
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  لإل   من  االتعذيیب  حجة   للحمايیة   يیمثل  غيیابب  سبل  ااالنتصافف  فعليیة   سبل  كما عفاء  من  شرطط  ااستنفادد

     في  قضيیة   ززمبابويي،  ااالنتصافف.   االحكوميیة  ضد   غيیر منتدىى  منظماتت  حقوقق  ااإلنسانن  االزيیمبابويیة
     االرأأفة   قراارر   إإلى   ذذااتت  ددوواافع  -أأشاررتت  االلجنة   جريیمة   أأيیة   عن   كل  شخص  مسؤوولل   عن االذيي  عفا

ً  على  ااحتمالل  ااتخاذذ  إإجرااءااتت  جنائيیة  بحقهھ ً  إلعالنن    بصفتهھ  -سيیاسيیة  ووبذلك  سد  االطريیق  مسبقا سببا
  403قبولل  االشكوىى  على  االرغم  من  عدمم  ااستنفاددهھھھا  لسبل  ااالنتصافف  االمحليیة.

  
  عبء  ااإلثباتت

 
يیمثل  عبء  تقديیم  بيیناتت  ااإلثباتت  عنصرااً  مهھما ً من  عناصر  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  كشرطط  

رااء  ،  أأشاررتت  االلجنة  إإلى  أأنهھ  يیجب  تطبيیق  ااإلج404لقبولل  االشكوىى.  ففي  قضيیة  إإليیسانمى  ضد  نيیجيیريیا
  االمشتكي     يیبدأأ   أأوو  عدمم  كفايیتهھا:(أأ)   أأوو  عدمم  فعاليیتهھا االتالي  إلثباتت  عدمم  توفر  ووسيیلة  اانتصافف  محدددةة
االعمليیة  بتقديیم  ااالددعاءااتت  ذذااتت  االصلة  بالموضوعع،  (بب)  ثم  يیجب  على  االدوولة  االمدعى  عليیهھا  أأنن  تثبت  

     ااآلنن   االكرةة   تصبح   عموماً.(جج)   ووكافيیة   ووفاعلة   متوفرةة   [االمحليیة]   ااالنتصافف   سبل   ملعب  أأنن في
االمشتكي  االذيي  عليیهھ  أأنن  يیثبت  أأنهّھ  حتى  ووإإنن  توفرتت  سبل  ااالنتصافف  ووكانت  فاعلة  ووكافيیة  بشكل  عامم،  

.  ووتتجلى  أأهھھھميیة  عبء  ااإلثباتت  في  قضيیة  مجلس  أأنوااكك  للعداالة  405إإال  أأنهھا  ليیست  كذلك  في  حالتهھ  هھھھو
قناعع  االلجنة  فمجردد  ااالددعاء  بأنن  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  غيیر  فاعلة  ال  يیكفي  ووحدهه  إل  406ضد  أأثيیوبيیا؛

وومن  بيینهھا  قضيیة    407بعدمم  ووجوبب  ااستنفادد  تلك  االسبل.  ووقد  تكررر  ذذلك  في  عددد  من  االقضايیا  االالحقة،
     االماددةة     19منظمة   بأنن   ااألفريیقيیة   االلجنة   فيیهھا   أأووضحت   االتي   إإرريیتريیا،   على  ’ضد   يیتوقف ااألمر

افف  االمحليیة  االمشتكي  في  ااتخاذذ  جميیع  االخطوااتت  االوااجب  ااستنفاددهھھھا،  أأوو  محاوولة  ااستنفادد  سبل  ااالنتص
  بسبب  حوااددثث     للدوولة   سبل  ااالنتصافف  االمحليیة   ال  يیكفي  أأنن  يیطعن  االمشتكي  في  بقدررةة على  ااألقل.

  بيینا  أأعالهه  408‘.معزوولة ً  محدددةة،  كما   االمشتكي  قاددررااً  على  ااإلثباتت    -غيیر  أأنهھ  ثمة  ظظرووفا يیكونن  فيیهھا
  ا  بالفعل.إإثباتا ً مادديیا ً عدمم  كفايیة  ووفاعليیة  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  ددوونن  محاوولة  ااستنفاددهھھھ

  
إإال  أأنن  هھھھناكك  ثالثث  قضايیا  تبيین  لنا  شكل  االتحديیاتت  االمرتبطة  باستيیفاء  شرطط  عبء  ااإلثباتت  ووااإلعفاء  
  أأعالهه     بيینا   ووكما   االكفايیة.   أأوو   االفعاليیة   أأساسس  عدمم   على   ااالنتصافف  االمحليیة   سبل   ااستنفادد   شرطط من

  مقبول   االقضيیة   أأنن   االلجنة   ووجدتت   فقد   ززمبابويي،   ضد   شومبا   غابريیيیل   لقضيیة   عدمم  بالنسبة   ررغم ة
  إإلى  خشيیة     إإضافة   االسبل   تلك   فاعليیة   أأساسس  عدمم   على   ااالنتصافف  االمحليیة   لسبل   االمشتكي ااستنفادد
االمشتكي  على  حيیاتهھ  إإذذاا  ما  طُطلب  منهھ  االعوددةة  إإلى  ززمبابويي  الستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  هھھھناكك.  

                                                 
  .72  ، الفقرة245/02اللجنة األفريقية، منتدى منظمات حقوق اإلنسان الزيمبابوية غير الحكومية ضد زمبابوي، الشكوى رقم  403 
 .)2005مايو/ أيار  11، الدورة العادية السابعة والثالثين (268/2003شكوى رقم  ضد نيجيريا،إليسانمى يقية، اللجنة األفر 404 
 .45، الفقرة نفس المصدر 405 
 ).2006مايو/ أيار  25، الدورة العادية التاسعة والثالثون (299/05شكوى رقم مجلس أنواك للعدالة ضد أثيوبيا، اللجنة األفريقية،  406 
 .338/07االقتصادية والمساءلة ضد نيجيريا، شكوى رقم -مشروع الحقوق االجتماعيةلجنة األفريقية، ال 407 
 .67، فقرة 275/03ضد إريتريا، الشكوى رقم  19منظمة المادة اللجنة األفريقية،  408 
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د  ووأأووبيیرتت  تشيینهھامو  ض  409ووعلى  االعكس  من  ذذلك،  ووفي  قضيیتي  ميیكائيیل  ماجورروو  ضد  ززمبابويي
  سبل  410ززمبابويي   ووفعاليیة   بتوفر   يیتعلق   فيیما ً   مختلفا ً   موقفا   ااتخذتت   االلجنة   أأنن   بداا   االترتيیب،   على ،

ااالنتصافف  في  ززمبابويي.  لقد  كانت  مالبساتت  هھھھاتيین  االقضيیتيین  مشابهھة  إإلى  حد  كبيیر  لمالبساتت  قضيیة  
مما  غابريیيیل  شومبا  من  حيیث  أأنن  االمشتكيین  خضعواا  لسلسة  من  أأعمالل  االترهھھھيیب  وواالتهھديید  وواالمضايیقة  

  يیبدوو  مايیزتت  بيین  هھھھذهه   ً  على  حيیاتهھم.  لكن  االلجنة  على  ما ددفعهھم  إإلى  االفراارر  إإلى  جنوبب  أأفريیقيیا  خوفا
االقضايیا  على  أأساسس  مدىى  االقوةة  االتي  أأثبت  فيیهھا  االمشتكي  خشيیتهھ  على  حيیاتهھ،  حيیث  عللت  االجنة  ذذلك  

  قائلة  إإنن:
  

ذيي  أأووقعتهھ  مؤسساتت  ااإلثباتت  االوااضح  لعنصر  االخوفف  اال–ثمة  شيء  ووااحد  مشتركك  في  االقضايیا  أأعالهه  
محدددةة  تابعة  للدوولة،  ووهھھھو  خوفف  ااررتأتت  االلجنة  في  هھھھذهه  االقضيیة  "أأنن  من  شأنهھ  أأنن  يیعيید  عقارربب  ساعة  

  االعداالة  إإلى  االوررااء  إإذذاا  ما  طُطلب  من  االمشتكي  تجريیب  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة".
  

خشيیة  على    غيیر  أأنهھ  في  االشكوىى  االمنظورر  فيیهھا  حاليیاً،  يیزعم  االسيید  ميیكائيیل  ماجورروو  أأنهھ  فر  من  االبالدد
  من     أأنهھم   في   يیشتبهھ   ووأأشخاصص   االعدلل   ووززيیر   قبل   من   وواالمضايیقة   للترهھھھيیب   تعرضض   كونهھ حيیاتهھ
االعناصر  االتابعة  للدوولة.  ووأأشارر  أأيیضا ً إإلى  أأنهھ  تلقى  "مكالمة  هھھھاتفيیة  من  عضو  في  االجمعيیة  االقانونيیة  

  سيیج   ووأأنهھ   بفبركة  قضيیة  ضدهه   تقومم   االمدعى  عليیهھا   أأنن  االدوولة   فحوااهھھھا   متعاططف  معهھ ريي  وواالشرططة
  إإلقاء  االقبض  عليیهھ  ووحبسهھ  بتهھم  غيیر  محدددةة  كعقابب  لهھ  على  تحديي  أأوواامر  االدوولة  االمدعى  عليیهھا".

  
من  االوااضح  في  هھھھذهه  االشكوىى  أأنن  االمشتكي  أأططلق  بكل  بساططة  ااتهھاماتت  عامة  وولم  يیؤيید  ااددعاءااتهھ  بأددلة  

يیماتت  موثقة  أأوو  إإفاددااتت  خطيیة  بقسم  أأوو  شهھاددااتت  من  آآخريین.  وويیزعم  االمتشكي  أأنن  االوززيیر  أأررسل  لهھ  تعل
ً  لمحكمة  االشؤوونن   عبر  ززميیل  لهھ  إإال  أأنهھ  ال  توجد  ططريیقة  لتأكيید  هھھھذهه  االوااقعة.  لقد  كانن  االمدعي  ررئيیسا
  ززميیٍل     عبر   االوززيیر   من   االمرسلة   االمزعومة   للتعليیماتت   بهھا   يیمكن   االتي   االكيیفيیة   يیبيین   وولم ااإلدداارريیة

تكونن  مرهھھھبةً  لهھ  أأوو    أأنن  -وواالذيي  لم  تُبلغ  االلجنة  بنوعع  االتأثيیر  االذيي  كانن  يیملكهھ  على  االمشتكي-للمشتكي  
  االتي  يیزعم  االمشتكي  أأنهھ  تلقاهھھھا  من   أأنن  تكونن  قد  أأررهھھھبتهھ  بالفعل.  باستثناء  االمكالمة  االهھاتفيیة  االمباشرةة

     في   وو  23االوززيیر   ااألوولل   تشريین     24أأكتوبر/   عامم   من   االثاني   تشريین   جميیع  2003نوفمبر/   فإنن ،
من  ااررتكبهھا  هھھھم  عناصر  تابعة  أأعمالل  االترهھھھيیب  وواالتهھديید  وواالمضايیقة  االتي  يیزعمهھا،  يیشتبهھ  االمشتكي  أأنن  

للدوولة.  إإنن  معظم  ااددعاءااتت  االمشتكي  غيیر  مدعمة  بأددلة  ثبوتيیة؛  فعلى  سبيیل  االمثالل،  أأشارر  (االمدعي)  
     االفقرةة   االقراارر    7-4-5-2في   عن   ررضاهه   عدمم   عن   عبّر   "االوززيیر   أأنن   إإلى   قدمهھا   االتي   االمواادد من

دهه"،  ددوونن  أأنن  يیبيین  االطريیقة  االمذكورر  ووحاوولل  على  نحو  غيیر  مالئم  االتأثيیر  على  االمشتكي  وو/أأوو  تهھديی
  االتي  نُفذ  بهھا  هھھھذاا  االتأثيیر  أأوو  االتهھديید  من  قبل  االوززيیر.

  
ووالحظت  االلجنة  أأيیضا ً أأنن  االتهھديید  أأوو  االضغط  االذيي  ززعم  االمشتكي  أأنهھ  موررسس  عليیهھ  من  قبل  أأيینوتش  
كاموشيینداا،  االذيي  يیشتبهھ  فيیهھ  االمشتكي  نفسهھ  بأنهھ  عنصر  تابع  لمؤسسة  ااالستخباررااتت  االمركزيیة،  لم  يیتم  

يیدهه  بإثباتاتت:  وولم  يیتم  كذلك  إإثباتت  االضغط  وواالمكيیدةة  االتي  زُزعم  أأنن  ووررااءهھھھا  االسيید  بن  تشيیزفو،  االذيي  تأيی
                                                 

نوفمبر/ تشرين الثاني  24األربعون (، الدورة العادية الرابعة و308/05ميكائيلل ماجورو ضد زمبابوي، شكوى رقم   اللجنة األفريقية،  409 
2008.(  

نوفمبر/تشريین  االثاني    28،  االدووررةة  االعادديیة  االثانيیة  ووااألرربعونن  (307/05االلجنة  ااألفريیقيیة،  أأووبيیرتت  تشنهھامو  ضد  ززمبابويي،  شكوىى  ررقم    410 
2007.(  
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     إإلى  ذذلك،    -حسب  االمشتكي–يیُشتبهھ   إإضافة   لمؤسسة  ااالستخباررااتت  االمركزيیة.   يیعمل  مخبرااً في  أأنهھ
  متعاططف  معهھ   وواالشرططة   االقانونيیة   في  االجمعيیة   من  عضو   هھھھاتفيیة   تلقى  مكالمة   االمشتكي  أأنهھ   يیزعم
فحوااهھھھا  أأنن  االدوولة  االمدعى  عليیهھا  تقومم  بفبركة  قضيیة  ضدهه  ووأأنهھ  سيیجريي  إإلقاء  االقبض  عليیهھ  ووحبسهھ  
بتهھم  غيیر  محدددةة  كعقابب  لهھ  على  تحديي  أأوواامر  االدوولة  االمدعى  عليیهھا.  وولم  يیتم  تقديیم  ما  يیُثبت  صحة  كل  

االمتعاططف  معهھ    هھھھذهه  االمزااعم  [فإذذاا]  أأخذنا  االزعم  ااألخيیر  مثالً،  فماذذاا  لو  أأنن  "عضو  االجمعيیة  االقانونيیة"
كانن  مجردد  حيیلة؟  ماذذاا  لو  كانن  [هھھھذاا  االعضو]  يیتصرفف  من  تلقاء  ذذااتهھ  برغبة  في  ااالستفاددةة  من  محنة  

  االمشتكي؟  بل  إإنن  ااسم  هھھھذاا  االشخص  غيیر  معرووفف  حتى.
  

  لبث  االخوفف  في  نفس  شخص  ما     االالززمة   االمضايیقة   مستوىى  االترهھھھيیب  أأوو   أأنن  تحددد ال  يیمكن  للجنة
تهھ.  إإال  أأنهھ  ال  يیوجد،  في  االقضيیة  االحاليیة،  ددليیل  مادديي  يیربط  خوفف  إلجباررهه  على  االهھربب  خوفا ً على  حيیا

  411االمشتكي  على  حيیاتهھ  بالدوولة  االمدعى  عليیهھا.
  

  ووأأووبيیرتت     ماجورروو   ميیكائيیل   في  قضيیتي   االمشتكيیانن   أأشارر   شومبا،   لقضيیة   بالنسبة   االحالل   هھھھي ووكما
  إإ   االلجنة   محيیليین   في  ززمبابويي،   ااالنتصافف  االمتوفرةة   سبل   فاعليیة   إإلى  عدمم   من  تشيینهھامو لى  ددززيینة

  فيیهھا     يیتم   وواالتي  لم   االمحكمة  االعليیا،   فيیهھا   بما   االدوولة، ً  ضد   محاكم  أأحكاما   االتي  أأصدررتت  فيیهھا االقضايیا
إإنفاذذ  ااألحكامم  االصاددررةة.  غيیر  أأنن  االلجنة  لم  تقتنع  في  هھھھذهه  االقضايیا  بالحجج  االوااررددةة  حولل  عدمم  فاعليیة  

بعض  ااألددلة  ’االمشتكي    سبل  ااالنتصافف  االمتاحة،  ووأأشاررتت  إإلى  االمتطلب  االخاصص  بضرووررةة  أأنن  يیقدمم
ووقد  أأشاررتت  االلجنة  في  كلتا  االقضيیتيین  إإلى  ‘.  االكافيیة  إلثباتت  محاوولتهھ  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة

موقف  االمحكمة  ااألووررووبيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  االمتمثل  في  أأنهھ  حتى  لو  كانن  لدىى  االمدعي  سبب  لالعتقادد  
أأنن  يیلتمسواا  تلك  االسبل.  ووقد  خلُصت    بأنن  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  االمتاحة  قد  ال  تكونن  فاعلة،  عليیهھم

بكل  بساططة  في  ‘  ططعنا’االلجنة  في  قضيیتي  ميیكائيیل  ماجورروو  ووأأووبيیرتت  تشيینهھامو  إإلى  أأنن  االمشتكيیيین  
     إإلى   ااستناددااً   االمحليیة   ااالنتصافف   سبل   معزوولة’فاعليیة   قرااررهھھھا  ‘حوااددثث   عن   بنفسهھا   بذلك   نائيیة ،

  االقضيیتانن   ااعتبرتت   ووهھھھكذاا   شومبا.   قضيیة   في   االمنطقي   سبل    ووتعليیلهھا   ااستنفادد   لعدمم   مقبولتيین غيیر
  ااالنتصافف  االمحليیة.

 
وورربما  يیكونن  هھھھناكك  مالذذ  محتمل  عندما  يیتعذرر  تطبيیق  ااإلعفاء  من  قاعدةة  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف؛  فقد  
  على  االتدخل  في  حاالتت  معيینة.   يیكونن  االمقررر  االخاصص  االمعني  بالسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز  قاددررااً

من  هھھھذاا    1دد،  االقسم  االسابع  عشر،  االعنواانن  االفرعي  ررقم  لالططالعع  على  تفاصيیل  أأشمل،  ررااجع  االجزء  
  االمجلد.  

  
  تقديیم  االبرااهھھھيین  على  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة

  
يینبغي  على  مقدمي  االشكاووىى،  في  االوااقع،  أأال  يیشيیروواا  فقط  إإلى  سبل  ااالنتصافف  االمتاحة  ووحسب،  بل  

قانونيیة  –وقت،  أأيیة  صعوباتت  وواالجهھودد  االتي  بذلوهھھھا  الستنفاددهھھھا.  وويینبغي  أأنن  تذكر  االشكاووىى،  بنفس  اال
برززتت  عند  محاوولة  ااالستفاددةة  من  سبل  ااالنتصافف  االمتاحة،  ووأأنن  تصف  أأيیضا ً نتائج  االجهھودد    -ووعمليیة

                                                 
 .94-90، الفقرات 308/05اللجنة األفريقية، مشيلل ماجورو ضد زمبابوي، شكوى رقم  411 
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أأعلنت  االلجنة  أأنن  االشكوىى  غيیر  مقبولة  بسبب    412االتي  بُذلت.  ففي  قضيیة  ستيیفن  أأ.  أأيیغبي  ضد  نيیجيیريیا،
  أأنن:
  

     سلطاتت"،   ااالنتصافف  لدىى  "عدةة   إإلى   سعى   بأنهھ   ااددعى   االملف  االمشتكي   في   إإشاررةة   توجد   ال بيینما
  االموجودد  بيین  يیديي  االلجنة  إإلى  أأيیة  إإجرااءااتت  أأمامم  االمحاكم  االمحليیة  بشأنن  االمسألة.

  
  زز.  شرووطط  االقبولل  ااألخرىى  االتي  يیجب  ااحتراامهھا    
  
  ‘االفترةة  االزمنيیة  االمعقولة’
 

اقق  أأنن  )  من  االميیث6(56في  حالل  محاوولة  االمشتكي  االلجوء  إإلى  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة،  تتطلب  االماددةة  
 .413من  تارريیخ  ااستنفادد  تلك  االسبل.‘  فترةة  ززمنيیة  معقولة’تُقدمم  االشكوىى  للجنة  خاللل  

  
  من  ذذلك  مع  كل  ‘  االفترةة  االزمنيیة  االمعقولة’ووال  يیوضح  االميیثاقق  ما  هھھھي   ووبالتالي  تعاملت  االلجنة  بدالً

ر  فترةة  االستة  أأشهھ’قضيیة  على  حدةة،  مما  نتج  عنهھ  شيء  من  االتضارربب:  فمن  ناحيیة  أأشاررتت  االلجنة  إإلى  
لكنهھا    414من  تارريیخ  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  وواالتي  أأعطتهھا  االلجنة  لتقديیم  االشكاووىى،‘  االمعتاددةة

ووقد    415أأيیضا ً قبلت  شكاووىى  قُدمت  إإليیهھا  بعد  أأكثر  من  ستة  أأشهھر  من  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة.
لشكوااهه  حيیثما  كانن  هھھھناكك  سبب  ووجيیهھ  ووااضطراارريي  ووررااء  عدمم  تقديیم  االمشتكي  ’أأووضحت  االلجنة  بأنهھ  

  االمشتكي  فرصة  سماعع     تقع  على  عاتق  االلجنة  في  منح  هھھھذاا   فإنن  االمسؤووليیة   االلجنة، كي  تنظر  فيیهھا
  416قضيیتهھ،  ووذذلك  في  سبيیل  تحقيیق  االعدلل  وواالعداالة.

  
     بعد   االشكوىى   تقديیم   تم   االسودداانن،   ضد   وواالتوثيیق   لإلغاثة   ددااررفورر   مركز   قضيیة   من    29في شهھرااً

ديیم  أأيي  سبب  لهھذاا  االتأخيیر  فقد  أأعلنت  االلجنة  االشكوىى  غيیر  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف.  ووبما  أأنهھ  لم  يیتم  تق
ضد  ززمبابويي،    19ووفي  قضيیة  منظمة  االماددةة    417).6(56مقبولة  بسبب  عدمم  ااستيیفائهھا  لشرووطط  االماددةة  

  تخالف  مبدأأ     أأنهھا   وواالتي  ززعمواا   على  ااإلعالمم   االمفرووضة   االقانونيیة ااعترضض  االمشتكونن  على  االقيیودد
عد  سنتيین  من  صدوورر  قراارر  االمحكمة  االعليیا  ووكانن  سبب  االتأخيیر  حريیة  االتعبيیر.  ووقد  تم  تقديیم  االشكوىى  ب

االذيي  قدّمهھ  االمشتكونن  أأنهھم  كانواا  يینتظروونن  ليیروواا  ما  إإذذاا  كانن  سيیتم  تطبيیق  قراارر  االمحكمة  االعليیا.  إإال  أأنن  
ً  ’االلجنة  لم  تر  في  ذذلك  سببا ً  ذذلك  أأنن  قراارر  االمحكمة  االعليیا  قضى  بأنن  أأرربعة  من  ‘  ووجيیهھا ً ووااضطراارريیا

  االقانونيیة   لم    ااألحكامم   االمشتكيین   ووأأنن   ددستورريیة   كانت  غيیر   ااالعترااضض  عليیهھا   تم   االتي   عشر االسبعة
                                                 

)، 2003مايو/ أيار  29، الدورة العادية الثالثة والثالثون (252/2002ستيفن أ. أيغبي ضد نيجيريا، شكوى رقم األفريقية،  اللجنة 412 
 .15فقرة 

 ).6(56المادة أعاله،  9رقم انظر الهامش الميثاق األفريقي،  413 
أوبيرت تشينهامو ضد زمبابوي، شكوى رقم ؛ و310/05اللجنة األفريقية، مركز دارفور لإلغاثة والتوثيق ضد السودان، شكوى رقم  414 

، غير أن الشكوى لم تقبلل ‘تأخيرًا غير معقولل’أشهر ال يشكلل  10. وفي هذه القضية، ارتأت اللجنة أن التأخير مدة 89، فقرة 307/05
 على أساس عدم استنفاد سبلل االنتصاف المحلية.

 .44، فقرة 288/2004ى رقم اللجنة األفريقية، غابرييلل شومبا ضد زمبابوي، شكو 415 
 .77، فقرة 310/05اللجنة األفريقية، مركز دارفور لإلغاثة والتوثيق ضد السودان، شكوى رقم  416 
 .79و 78، الفقرتين نفس المصدر 417 
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يیكونواا  ررااضيین  بتلك  االنتيیجة.  وولهھذاا  االسبب  أأعلنت  االلجنة  االقضيیة  غيیر  مقبولة  بسبب  عدمم  ووجودد  سبب  
لفترةة  االتأخيیر  االبالغة  سنتيین  بيین  موعد  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة  ووتارريیخ  ‘  ووجيیهھ  ووااضطراارريي’

  ىى  للجنة.تقديیم  االشكو
  

   ً   أأسبابا   تعتبرهه   بما   يیتعلق   فيیما   االلجنة   قرااررااتت   في   تواافق   عدمم   هھھھناكك   أأنن   يیبدوو   ذذلك، ووجيیهھة  ’وومع
  ووااضطراارريیة   ااالنتصافف  ‘   سبل   ااستنفادد   بعد   أأشهھر   من  ستة   االشكوىى  ألكثر   في  تقديیم   االتأخر ووررااء

ن  إإجبارر  شهھرااً  م  16االمحليیة.  في  قضيیة  غابريیيیل  شوما  ضد  ززمبابويي،  تم  تقديیم  االشكوىى  للجنة  بعد  
  االمتعلق  بمقبوليیة     في  قرااررهھھھا   ووذذكرتت  االلجنة ً  على  سالمتهھ.   خوفا   االبالدد االمشتكي  على  االفراارر  من

  االشكوىى:
  

     ااألفريیقيیة   االلجنة   تحددد   لم   االحقيیقة،   عليیهھا-في   االمدعى   االدوولة   أأشاررتت   االزمنيیة    -كما   االفترةة ماهھھھيیة
  تميیل  إإلى  االمروونة  ووبالت   أأنهھا   إإال  أأنهھ  يیتضح  من  مماررساتهھا   لكل  االمعقولة   االمسألة الي  أأنن  تقررر  هھھھذهه

  فعلى  سبيیل  االمثالل،  قبلت  االلجنة  ااألفريیقيیة  في  االعديید  من  االحاالتت  شكاووىى  قُدمت   قضيیة  على  حدةة.
  من     أأكثر   بعد   ااالنتصافف  االمحليیة.    16إإليیهھا   سبل   ااستنفادد   اانتهھاكك  أأوو   ااإلبالغغ  عن  ووقوعع   من شهھرااً

شهھراا ً   16ليیة  وواالذيي  سجل  شكوااهه  بعد  ووعليیهھ،  تعتقد  االلجنة  ااألفريیقيیة  أأنن  االمشتكي  في  االشكوىى  االحا
  418)  من  االميیثاقق  ااألفريیقي.6(56من  ووقوعع  ااالنتهھاكك  قد  لبى  االشرووطط  االمنصوصص  عليیهھا  في  االماددةة  

  
  في     االتأخيیر  االشرووطط  االوااررددةة   االتي  لبى  فيیهھا   يیتعلق  بالكيیفيیة   فيیما   تقديیرااتت  سوااء   أأيیة   االلجنة   تجِر لم

تأخيیر.  بيید  أأنهھ  ووفي  قضيیة  ميیكائيیل  ماجورروو  لل‘  االوجيیهھ  ووااالضطراارريي’)  أأوو  في  االسبب  6(56االماددةة  
     ُسجلت  االشكوىى  بعد   ززمبابويي، ً  على  حيیاتهھ    22ضد   من  فراارر  االمشتكي  من  ززمبابويي  خوفا شهھرااً

ووسالمتهھ.  ووززعم  االمشتكي  أأنن  فترةة  االتأخيیر  هھھھذهه  سببهھا  أأنهھ  كانن  يیخضع  لعالجج  نفسي  في  جنوبب  أأفريیقيیا  
  تعرضت  لهھ   االتي   وواالتهھديیدااتت   االمضايیقاتت   مع   تجربتهھ   أأنهھم  عقب   أأشخاصص  يیعتقد   قبل   من   حيیاتهھ ا

  تحسن     يینتظر   كانن   أأنهھ ً   أأيیضا   االمشتكي   ووذذكر   االزيیمبابويیيین.   ووااألمن   االمخابرااتت   لجهھاززيي تابعيین
االوضع  في  ززمبابويي  كي  يیتسنى  لهھ  ااستنفادد  سبل  ااالنتصافف  االمحليیة.  ووقد  أأقرتت  االلجنة  بحقيیقة  فراارر  

إإال  أأنهھا  أأعلنت  عن  عدمم  قبولل  االشكوىى  ألنهھ    ،‘كانن  يیحتاجج  ووقتا ً ليیستقر’االمشتكي  من  بلدهه  ووأأنهھ  بالتالي  
من  االوااضح  أأنن  فترةة  ااثنيین  ووعشريین  شهھراا ً بعد  االفراارر  من  االبالدد  تتجاووزز  فهھم  االمرء  للفترةة  االزمنيیة  ’

  419‘.االمعقولة
  

  سبل  ااالنتصافف     ااستنفادد ً  بشأنن  مسألة   أأكثر  تقدميیا ً   من  أأنن  االلجنة  أأخذتت  تنحى  ااتجاهھھھا ووعلى  االرغم
ا  االتي  تكونن  فيیهھا  هھھھذهه  غيیر  كافيیة  أأوو  فاعلة،  إإال  أأنهھا  في  االوقت  ذذااتهھ  كانت  االمحليیة،  السيیما  في  االقضايی

     االماددةة   بمقتضى   االمعقولة   االزمنيیة   االفترةة   بشأنن  شرطط   أأكثر  صراامة   تطبيیق   نحو   من  6(56تتجهھ (
  االميیثاقق  ااألفريیقي.

  
  
  

                                                 
  .44، فقرة 288/2004اللجنة األفريقية، غابرييلل شومبا ضد زمبابوي، شكوى رقم   418 
  .110، فقرة 308/05ضد زمبابوي، شكوى رقم ميكائيلل ماجورو   اللجنة األفريقية،  419 
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  االقضايیا  االمبتوتت  فيیهھا

  
  420‘ااألططراافف  ووتزعم  نفس  االوقائعقضيیة  لنفس  ’ال  تقبل  االلجنة  االشكوىى  االمقدمة  إإليیهھا  إإذذاا  كانت  هھھھناكك  

  االتعذيیب     مناهھھھضة   كلجنة   أأخرىى،   ددووليیة   قضائيیة   آآليیة   قبل   من   االبت،   ال  ززاالت  قيید   أأوو   بت  فيیهھا، قد
غيیر  أأنن  ررفع  االمسألة    421االتابعة  لألمم  االمتحدةة  أأوو  االلجنة  االمعنيیة  بحقوقق  ااإلنسانن  في  ااألمم  االمتحدةة.

بغي  لهھ  أأنن  يیحولل  ددوونن  االنظر  فيیهھا  من  قبل  إإلى  عنايیة  االمفوضض  ااألعلى  لشؤوونن  لالجئيین،  مثالً،  ال  يین
  االشرطط.   هھھھذاا   بمقتضى   باالحتجازز    422االلجنة   االمعني   االعامل   االفريیق   يینضويي   ال   االطريیقة، ووبنفس

  االماددةة     تصوررتهھا   االهھيیئاتت  االتي   أأنوااعع   ضمن   قضائيیة،   غيیر   هھھھيیئاتت  ددووليیة   من   شابهھهھ   ووما االتعسفي
  ااألفريیقي.7(56   االميیثاقق   من   تُعت  423)   أأال   يینبغي   عليیهھ،   هھھھذهه  ووبناًء   مثل   أأمامم   االتي  تُرفع   االقضايیا بر

  كانت     أأخرىى،   ناحيیة   من   هھھھذاا.   االمقبوليیة   لشرطط   ااستيیفائهھا   عدمم   أأساسس   على   مقبولة   غيیر االهھيیئاتت
]     ااألفريیقيیة   االحركة   عن   إإنتررراايیتس  (نيیابة   قضيیتي   في ]  Pan African Movementاالشكاووىى

  (نيیاب   ووإإنتررراايیتس   أأثيیوبيیا   ضد   إإرريیتريیا)   في   االسالمم   أأجل   من   ااألفريیقيیة  ووموااططنونن   االحركة   عن ة
]Pan African Movement  وومنظمة  [Inter Africa Group  ضد  أأثيیوبيیا،  تتعلق  بالترحيیل  (

،  حيیث  تشكلت  لجنة  1999424وو  1998االقسريي  للسكانن  بسبب  االصرااعع  بيین  إإرريیتريیا  ووأأثيیوبيیا  ما  بيین  
  -جيیل  االشكاووىىوواالتي  تم  االتوصل  إإليیهھا  بعد  تس–للتظلماتت  بمقتضى  االتسويیة  االسلميیة  إلنهھاء  االنزااعع  

  االنظر  في  منح  االتعويیضاتت  ووإإررجاعع  االمستحقاتت  ووسبل  ااالنتصافف  ااألخرىى  عن  ااالنتهھاكاتت   غايیتهھا
  عن     تخلت  االلجنة   االمعطيیاتت،   على  هھھھذهه   ووبناًء   للسكانن.   االقسريي   االتهھجيیر   ضحايیا   منهھا االتي  عانى

  االنظر  في  هھھھذهه  االقضايیا  لصالح  لجنة  االتظلماتت  ووعلقت  نهھائيیا  االنظر  في  االشكوىى.
 
 إلجرااءااتت  االتحفظيیة.  اا  5
  

يیجوزز  لصاحب  االشكوىى  أأوو  االمحامي  االذيي  يینوبب  عنهھ  أأنن  يیطلب  من  االلجنة  أأنن  تشيیر  باتخاذذ  إإجرااءااتت  
أأوو  أأنن  تقومم  االلجنة  ‘  تحفظيیة  "لمنع  ووقوعع  ضررر  يیتعذرر  إإصالحهھ  بضحيیة  أأوو  ضحايیا  ااالنتهھاكك  االمزعومم

  نفسهھا.   تلقاء   من     425بذلك   بحسب  ما   تشيیر،   بأنن   للجنة   االدااخلي   االنظامم   على  وويیسمح   مناسباً، ترااهه

                                                 
 8، الدورة العادية الخامسة (15/88شكوى رقم  (مرحلة قبولل الدعوى)، يرئضد زا يألفونس يهنسوسو أندر-امباك، اللجنة األفريقية 420 

 ).1988أكتوبر/ تشرين األولل 
 ).7(56 أعاله، المادة 9، الهامش رقم الميثاق األفريقي421 

422 See C. A. Odinkalu  and  C.  Christensen,  “The  African  Commission  on  Human  and  Peoples’  Rights:  The  
Development of Its Non-State  Communications  Procedures”,  20  Human  Rights  Quarterly  235,  266-268 (1998). 

ة في أفريقيا (نيابة عن مسؤولي نظام الديرغ السابق) ضد معهد حقوق اإلنسان والتنميسيالسي و-اللجنة األفريقية، هاريغوين جيبري 423 
 .117، الفقرة 301/2005إثيوبيا، شكوى رقم 

 س) ضد أثيوبيا وانتررايتفي إريترياومواطنون من أجلل السالم ] Pan African Movement[حركة األفريقية ال(نيابة عن  سإنتررايت  424
، 234/99و 233/99أثيوبيا، شكاوى رقم ) ضد Inter Africa Groupومنظمة  ]Pan African Movement[ حركة األفريقيةال(نيابة عن 

  ).2003مايو/ أيار  29الدورة العادية الثالثة والثالثون (
 .)1(98المادة أعاله،  43اللجنة األفريقية، النظام الداخلي، انظر الهامش رقم  425 
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  بتطبيیق  إإجرااءااتت  مؤقتة  أأوو  تحفظيیة  أأثناء  االمجريیاتت  االقضائيیة. ووال  يیكونن    426االدوولة  االمدعى  عليیهھا
  لهھذهه  ااإلجرااءااتت  أأيي  تأثيیر  على  االقراارر  االنهھائي  فيیما  يیتعلق  بالقضيیة.

 
نيیة  في  ااألحواالل  االتي  يیتم  إإبالغغ  االلجنة  بوجودد  اانتهھاكك  مع  ززعٍم  بإمكا’ووأأووضحت  االلجنة  ااألفريیقيیة  أأنهھ  

إإلحاقق  ضررر  يیتعذرر  إإصالحهھ  بالضحيیة،  فإنن  االلجنة  ستتصرفف  بسرعة  ططالبة  من  االدوولة  أأنن  تكف  عن  
  االمسألة     معايینة   من   االلجنة   اانتهھاء   بعد   ما   إإلى   جبرهه   يیمكن   ال   يیسبب  ضررراا   قد   إإجرااء   بأيي االقيیامم

ة  فمثال  في  قضايیا  االتعذيیب  أأوو  عدمم  االترحيیل  االقسريي،  يیجوزز  للجنة  أأنن  تطلب  من  االدوول  427‘.بالكامل
االمدعى  عليیهھا  أأنن  تلغي  االتعذيیب  أأوو  أأنن  تحظر  ااستعمالل  معدااتت  االتعذيیب  أأوو  أأنن  ال  تطردد  االالجئ  من  

  للشكوىى.   االموضوعيیة   ااألسس   بشأنن   االبت   يیتم   أأنن   إإلى   قضيیة    428أأررضهھا   في   االلجنة،   وُوفقت ووقد
  تحفظيیة     إإجرااءااتت   ااتخاذذ   بطلب   مصر،   ضد   ووإإنتررراايیتس   االشخصيیة   للحقوقق   االمصريیة االمباددررةة

من  ااألهھھھميیة  بمكانن  ااإلشاررةة  إإلى  أأنن  االتداابيیر  االتحفظيیة  قد  تتطلب    429.عمليیة  إإعداامم  ووشيیكةإليیقافف  تنفيیذ  
  بالكف  عن  ااتخاذذ  إإجرااء  معيین،   ااتخاذذ  إإجرااءااتت  سلبيیة،  من  قبيیل  االطلب  إإلى  االدوولة  االمدعى  عليیهھا
  االرعايیة     كتقديیم   معيینة   إإجرااءااتت   في   االشرووعع   من   عليیهھا   االمدعى   االدوولة   تمنع   إإيیجابيیة ووإإجرااءااتت

 لمعتقل.االطبيیة  
  

-وويیمثل  عدمم  اامتثالل  االدوولل  لهھذهه  ااألوواامر  االمشكلة  ااألساسيیة  على  هھھھذاا  االصعيید؛  ففي  قضيیة  كيین  سارروو
تجاهھھھلت  نيیجيیريیا  ووبوتسواانا،  على  االترتيیب،  ااإلجرااءااتت  االتحفظيیة    431ووقضيیة  بوشش،  430وويیواا  جونيیورر

  ووجرىى  إإعداامم  االمدعيیيین  فيیما  كانت  شكوااهھھھما  ال  تزااال  قيید  االنظر.
 

االخطوررةة  االشديیدةة  ووعندما  ’في  حاالتت    االتحفظيیةكمة  باللجوء  إإلى  ااإلجرااءااتت  يیسمح  برووتوكولل  االمح
.  ووتكتسب  هھھھذهه  432‘تكونن  [هھھھذهه  ااإلجرااءااتت]  ضروورريیة  لمنع  ووقوعع  ضررر  يیتعذرر  إإصالحهھ  لألشخاصص

االصالحيیة  أأهھھھميیة  خاصة  في  حاالتت  االتعذيیب.  ووبخالفف  االلجنة  ااألفريیقيیة،  االتي  ووررددتت  صالحيیاتهھا  في  
  إإلى  ااإلجرااءااتت  االم   االصعيید  ااإلشاررةة   االدااخلي،  ُثُبتت  صالحيیاتت  االمحكمة  على  هھھھذاا ؤقتة  في  نظامهھا

في  االبرووتوكولل  مما  يیعني  ضمنا ً أأنن  أأيیة  إإجرااءااتت  مؤقتة  تشيیر  إإليیهھا  االمحكمة  تكونن  ملزمة  على  نحو  
  من     أأحكامهھا   بهھ   تتمتع   االذيي   االقدرر   بنفس   ااإلجرااءااتت   تلك   لهھا   أأُصدررتت   االتي   للدوولة   فيیهھ   لبس ال

  أأمرتت  االم  433ااإللزاامم.   االدوولل  لقد   ددعت  فيیهھا   من  االقضايیا   في  االعديید   إإجرااءااتت  تحفظيیة   باتخاذذ حكمة
  ااألفريیقيیة     االلجنة   قضيیة   ففي   إإصالحهھ.   يیتعذرر   ضررر   ووقوعع   لتالفي   يیلزمم   ما   باتخاذذ   عليیهھا االمدعى

                                                 
 .98نفس المصدر، المادة  426 
، الدورة العادية الحادية 239/2001شكوى رقم دومينغوس سيكوندا) ضد ناميبيا، خوسية (نيابة عن  سيتإنتررااللجنة األفريقية،  427 

 ).2002مايو/ أيار  16والثالثين (
 .نفس المصدر 428 

 .78، الفقرة 334/06المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنترايتس ضد مصر، شكوى رقم اللجنة األفريقية،  429
ويوا جونيور) ومنظمة الحقوق -إنترناشنالل بن، ومشروع الحقوق الدستورية، وإنتررايتس (نيابة عن كن سارو اللجنة األفريقية، 430

 .161/97و 154/96و 139/94و 137/94المدنية ضد نيجيريا، الشكاوى رقم 
 .240/2001شكوى رقم  (نيابة عن ماريات سونجلين بوش) ضد بوتسوانا، سايترإنتر اللجنة األفريقية،  431 
 ).2(27المادة ، أعاله 22رقم انظر الهامش بروتوكولل المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان،  432 
انظر التقرير المؤقت للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب الذي تبلغ فيه المجلس التنفيذي عن عدم االمتثالل من قبلل دولة،   433 

  .8)، الفقرة 2013من البروتوكولل ( 31وفقًا للمادة 
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  بشأنن     ااألفريیقيیة   االلجنة   تلقتهھا   بخصوصص  شكوىى   كيینيیا   جمهھورريیة   وواالشعوبب  ضد   ااإلنسانن لحقوقق
من  جماعة  ااألووجيیك  ااإلثنيیة  من  أأررضيیهھا  االتقليیديیة  في  غاباتت  ماوو،  ااإلخالء  االقسريي  لسكانن  ااألصليیيین  

  االعمل  بالحظر  على     بإعاددةة   باتخاذذ  إإجرااءااتت  تحفظيیة  مطالبة  حكومة  كيینيیا أأصدررتت  االمحكمة  أأمرااً
  ااألووجيیك.   للسكانن   يیتعذرر  إإصالحهھ   حدووثث  ضررر   لمنع   االمتناززعع  عليیهھا في    434معامالتت  ااألررااضي

  ف   بورركيینا   ضد   كوناتي   إإيیسا   لوهھھھي   عليیهھ  قضيیة   ووُحكم   بالتشهھيیر   أأدُديین   بصحفي   تتعلق   االتي اسو،
  االتعبيیر-بالسجن  سنة  ووااحدةة،  ططلب  االمشتكي     اانتهھكت  حقهھ  في  حريیة   أأنن  ااإلدداانة ااتخاذذ    -االذيي  ززعم

إإجرااءااتت  تحفظيیة  تتمثل  في  ااإلفرااجج  االفورريي  عنهھ  ووتوفيیر  االرعايیة  االصحيیة  االمناسبة  لهھ  في  االحجز.  
ألنن  من  شأنن  ذذلك  أأنن  يیؤثر  على  االقضيیة  ااألساسيیة،  غيیر  وولم  تطلب  االمحكمة  ااإلفرااجج  االفورريي  عنهھ  

  435أأنهھا  أأمرتت  االدوولة  بتزوويیدهه  باألددوويیة  وواالرعايیة  االصحيیة  ططيیلة  مدةة  حبسهھ.
  

تمتلك  االهھيیئاتت  ددوونن  ااإلقليیميیة  أأيیضا ً صالحيیاتت  منح  إإجرااءااتت  مؤقتة  ووتتمتع  بقدرر  أأكبر  من  االمروونة  
  عل   تقتصر   ال   صالحيیاتهھا   أأنن   ذذلك   االصالحيیاتت،   تلك   مماررسة   في   ووقوعع   منع   يیتعذرر  ’ى ضررر

  تتمتع  محكمة  االعدلل  االتابعة  ‘  إإصالحهھ كما  هھھھي  االحالل  بالنسبة  للجنة  ااألفريیقيیة  وواالمحكمة  ااألفريیقيیة.
     االماددةة   بموجب   أأفريیقيیا،   غربب   لدوولل   ااالقتصادديیة   لهھا،    20للجماعة   االمنشئ   االبرووتوكولل من

  تعليیماتت  تحفظيیة   أأيیة   إإصداارر   أأوو   إإجرااءااتت  تحفظيیة   باتخاذذ   أأوو    بصالحيیاتت  ااألمر   ضروورريیة ترااهھھھا
وويیجوزز  لمحكمة  االعدلل  االتابعة  لجماعة  شرقق  أأفريیقيیا  أأنن  تصدرر  إإجرااءااتت  مؤقتة،  يیكونن  لهھا    436محبذةة.

ووبموجب  االماددةة    437من  االمعاهھھھدةة  االمنشأةة  للمحكمة.  39نفس  تأثيیر  قرااررااتت  االمحكمة  بمقتضى  االماددةة  
لسبب  ووجيیهھ،  أأنن  ’ة  من  برووتوكولل  محكمة  االجماعة  ااإلنمائيیة  للجنوبب  ااألفريیقي،  يیجوزز  للمحكم  28

تأمر  بتعليیق  عمل  مزعومم  يیجريي  ااالعترااضض  عليیهھ  لدىى  االمحكمة،  وويیجوزز  لهھا  أأنن  تأمر  باتخاذذ  تداابيیر  
ووفي  االقضيیة  االتي  دداارر  حولهھا  خالفف  كبيیر  ووهھھھي  قضيیة  مايیك  كامبل    438‘.مؤقتة  أأخرىى  حسب  االلزوومم

  االزيیمبابويیة  ااستمال   االمشتكونن  بقراارر  االحكومة   وواالتي  ططعن  فيیهھا كك  ااألررااضي  ووآآخر  ضد  ززمبابويي،
االزررااعيیة،  أأصدررتت  االمحكمة  تداابيیر  مؤقتة  بوقف  إإخرااجج  االمشتكيین  من  أأررااضيیهھم  إإلى  أأنن  يیتم  االبت  

  439بشكوااهھھھم.
 
  .  االتسويیة  االودديیة6
  

  للشكاووىى  بيین  االدوولل     االتسويیاتت  االودديیة   بهھا   االتي  تتم   االعمليیة   ااألفريیقيیة   االدااخلي  للجنة يیوضح  االنظامم
     فبموجب  االماددةة   بطلب  من  ااألططراافف  من  اا  109وواالشكاووىى  االفردديیة.   للجنة،   يیجوزز   االدااخلي، لنظامم

االمعنيیة  أأوو  بمباددررةة  ذذااتيیة  منهھا  ووبمواافقة  ااألططراافف،  تقديیم  االخدماتت  االمتعلقة  بالتسويیة  االودديیة  بما  في  
                                                 

مارس/ آذار  15( 006/2012المحكمة األفريقية، اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا، الطلب رقم  434
2003.( 

 20. أمر اإلجراءات المؤقتة، الفقرات 20، فقرة 004/2013المحكمة األفريقية، لوهي إيسا كوناتي ضد بوركينا فاسو، الطلب رقم  435 
 .22و 
 .20، المادة A/P1//7/91)، 1991محكمة العدلل التابعة للجماعة االقتصادية لدولل غرب أفريقيا (الخاص بإنشاء البروتوكولل  436 
 .39)، المادة 2007وأغسطس/ آب  2006معاهدة إنشاء جماعة شرق أفريقيا (بعد تعديلها في ديسمبر/ كانون األولل  437 
 .28المادة  بروتوكولل محكمة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي، 438 
 SADC (T)القضية رقم محكمة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي، مايك كامبلل (بي في تي) المحدودة وآخرون ضد زمبابوي،   439 

 ).2007ديسمبر/ كانون األولل  13( 2/2007
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ذذلك  تيیسيیر  عمليیة  االتفاووضض  بيین  ااألططراافف  وواالتأكد  من  أأنن  أأيیة  تسويیاتت  يیتم  لتوصل  إإليیهھا  تتماشى  مع  
ن  على  شرووطط  تلك  االتسويیة،  ووأأنن  االتسويیاتت  تشتمل  على  تعهھد  من  أأحكامم  االميیثاقق  ووأأنن  االضحايیا  مواافقيی

  االتسويیة.   بنودد   في  شرحح    440ااألططراافف  بتنفيیذ   بما   أأنن  االلجنة  مكلفة  بإعداادد  تقريیر  حولل  االتسويیة، كما
  االتقيید     في  مرااقبة   االلجنة   ووددوورر   بنوددهھھھا   بتنفيیذ   وواالتوصيیاتت  االمتعلقة   إإليیهھا   االتوصل   تم   االتي للتسويیة

عليیهھا.  ووإإنن  لم  يیتم  تنفيیذ  شرووطط  االتسويیة،  يیجوزز  للجنة  موااصلة  االنظر  في    بالشرووطط  االتي  تم  ااالتفاقق
  االمشتكي.   ططلب   على   بناء   ااالعتيیادديیة،   إإجرااءااتهھا   بحسب     441االشكوىى   االماددةة   االنظامم    90تبيین من

  تم     يیسبق  ووأأنن   لم   أأنهھ   غيیر   االدوولل،   االشكاووىى  بيین   في  سيیاقق   االتسويیاتت  االودديیة   إإبراامم االدااخلي  عمليیة
ااتت.  إإنن  االلجوء  إإلى  االتسويیاتت  االودديیة  منبثق  عن  فهھم  االلجنة  بأنن  االغايیة  من  االلجوء  إإلى  هھھھذهه  ااإلجرااء

  حقوقق     هھھھيیئاتت   أأنّن   كما   للمناززعاتت.   سلميیة   حلولل   ووإإيیجادد   االحواارر   هھھھو   االفردديیة   االشكاووىى إإجرااءااتت
  قد     ااإلنسانن   لحقوقق   ااألمريیكيیة   االبلداانن   لجنة   مثل   معاهھھھدااتت،   بموجب   االمنشأةة   ااألخرىى ااإلنسانن

  لعديید  من  االمناسباتت.ااستعملت  هھھھذاا  ااإلجرااء  في  اا
 

مثاال ً جيیداا ً لمزاايیا    442تعتبر  قضيیة  إإنتررراايیتس  (نيیابة  عن  صفيیة  يیاكوبو  حسيیني  ووآآخريین)  ضد  نيیجيیريیا
وومخاططر  االتسويیاتت  االودديیة  في  سيیاقق  ااددّعاءااتت  االتعذيیب  وواالعقوباتت  االإلنسانيیة.  فقد  قدّمت  هھھھذهه  االشكوىى  

لعقوباتت  االقائم  على  أأحكامم  االشريیعة  نيیابة  عن  عددد  من  ااألشخاصص  االذيین  أأدديینواا  ووحوكمواا  حسب  نظامم  اا
في  عددد  من  أأقاليیم  نيیجيیريیا.  وونظرااً  ألنن  االشكوىى  كانت  ال  تزاالل  قيید  االبت  االنهھائي،  ااستشهھدتت  االلجنة  

لضمانن  عدمم  تنفيیذ  أأحكامم  ااإلعداامم  بهھؤالء  ااألشخاصص،  حيیث  أأشارر  االرئيیس  االنيیجيیريي  إإلى    111بالماددةة  
حكامم  ااإلعداامم.  ووقامم  االمشتكي  بسحب  االدعوىى  مستنداا  لضمانن  عدمم  تنفيیذ  أأ‘  لن  تألواا  جهھدااً  ’أأنّن  ااإلددااررةة  

إإلى  االتطميین  االضمني  بتنفيیذ  هھھھذاا  االتعهھد.  وولكن  على  االرغم  من  أأنن  هھھھذهه  االتسويیة  أأددتت  إإلى  تفادديي  إإيیقاعع  
االعقوبة  ااألشد،  إإال  أأنن  سحب  االدعوىى  أأددىى  كذلك  إإلى  عدمم  االنظر  في  االعديید  من  االعناصر  ااألخرىى  في  

  ة  وونقص  ضماناتت  االمحاكمة  االعاددلة  بموجب  قانونن  االشريیعة.االشكوىى،  وواالمتعلّقة  بأشكالل  االعقوب
  

ووعلى  االرغم  من  ووجوبب  ااتفاقق  االطرفيین  على  شرووطط  االتسويیة،  إإال  أأنهھ  ال  يیوجد  شرطط  أأوو  ضمانن  بأنن  
  كانت  ال  تتواافق  مع     إإذذاا   االصيیغة   ستقبل  بهھذهه   حقوقق  ااإلنسانن’االلجنة   ااحتراامم   كذلك،  ‘ حسب  ررأأيیهھا.

عندما  تكونن  ااالنتهھاكاتت  االمزعومة  لحقوقق  ااإلنسانن  خطيیرةة    تكونن  ااحتماالتت  االتسويیة  االودديیة  ضئيیلة
كالتعذيیب؛  وويیعودد  االسبب  في  ذذلك،  جزئيیاً،  إإلى  اانسداادد  بابب  االحواارر  مسبقا ً نظراا  للعدااء  االحاصل  بيین  

  االطرفيین.
  

  كال  االطرفيین  في  ااستئصالل  جذوورر  ااالنتهھاكك  ددوونن  االمضي  بالقضيیة     االودديیة  عن  إإررااددةة   االتسويیة تعبّر
  ررسم   مرحلة   نحو ً   االمسائل  بصوررةة  قدما   هھھھذهه   لحّل   ااستعداادداا   أأكثر   االدوولل   يیمكن  أأنن  تكونن   أأخرىى. يیة

  وودديیة  بدال ً من  سلوكك  مسارر  قضائي  قد  يیعرضهھا  لدعايیة  غيیر  مرغوبب  فيیهھا.
  
  
  

                                                 
 .109 أعاله، المادة 43راجع الهامش رقم اللجنة األفريقية، النظام الداخلي،  440 
 نفس المصدر. 441 
 .269/2003شكوى رقم  ضد نيجيريا، ن)ي(نيابة عن صفية ياكوبو حسيني وآخر سنتررايتاللجنة األفريقية، إ 442 
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  .  إإثباتت  االوقائع  (االمتطلباتت  االخاصة  باألددلة  ووعبء  ااإلثباتت)7
 

ئق  االمؤيیدةة  الددّعاءااتهھم،  ففي  يیقع  على  عاتق  االمشتكيین  إإلى  االلجنة  االعبء  ااألوولي  لتقديیم  االوقائع  وواالحقا
  يیؤيید  مزااعمهھم     االمزااعم  ما   تتطلب  االلجنة  أأنن  يیقدمم  أأصحابب  هھھھذهه حالة  االمزااعم  بالتعرضض  للتعذيیب،

  تارريیخ    443هھھھذهه.   تفاصيیل  عن  ذذلك  مثل   للتعذيیب  ددوونن  تقديیم   تعّرضهھم ووال  يیكفي  أأنن  يیدّعي  االضحايیا
.  444حايیا  سوااء  أأعانواا  منهھا  أأمم  الوومكانن  وونوعع  ااألفعالل  االمرتكبة  إإضافة  إإلى  أأيیة  آآثارر  خلفتهھا  على  االض

  .445في  غيیابب  مثل  هھھھذهه  االمعلوماتت  5ووال  تعتبر  االلجنة  أأنن  اانتهھاكا ً ووقع  للماددةة  
  

ااستند  االمدّعونن  في  االقضايیا  االمرفوعة  ضد  االسودداانن  إإلى  إإفاددااتت  شخصيیة  ووأأددلة  خبرةة  (شهھاددااتت  أأططباء)  
  أأوو  تعسفاً،ووتقريیر  االمقررر  االخاصص  االمعني  بحاالتت  ااإلعداامم  خاررجج  االقضاء  أأوو  بإجرااءااتت     446موجزةة

 ووذذلك  لتأيیيید  مزااعمهھم  بمماررسة  االتعذيیب  على  نطاقق  ووااسع.  كما  ززووددوواا  االلجنة  بقائمة  بأسماء  االضحايیا.
  

وويیجب  على  االدوولة  االمدّعى  عليیهھا  أأنن  تردد  على  االحيیثيیاتت  االتي  يیقدّمهھا  صاحب  االشكوىى؛  ووفي  غيیابب  
.  بعباررةة  أأخرىى،  447هھھھا  االمدعيمثل  هھھھذاا  االردد،  ستبني  االلجنة  حكمهھا  على  أأساسس  االمعلوماتت  االتي  أأعطا

  االلجنة  ستقبل     فإنّن   االمشتكي،   تقدمم  بهھا   االوجاهھھھة  كما   االحكومة  لدحض  االدعوىى  ظظاهھھھرةة عند  عدمم  ررددّ
  االتي  ررفعت  ضد  االسودداانن،  على  سبيیل  االمثالل،  خلصت   االوقائع  حسب  رروواايیة  االمدعي.  ففي  االقضايیا

  االلجنة  إإلي  ما  يیلي:  
  

  أأنن  االحكومة  لم  تدحض  أأوو  تفسر  أأعمالل  االتعذ   االلجنة  تعتبر  أأنن  بما يیب  االمزعومة،  فإنّن
     االماددةة   عن  اانتهھاكك  أأحكامم   االدوولة   مسؤووليیة   االميیثاقق    5تلك  ااألعمالل  ددليیل  على  .... من

  .448ااألفريیقي
  

ووتمسكت  االلجنة  بهھذاا  االموقف  في  قضايیا  تلت  ذذلك  لم  تفند  فيیهھا  االدوولة  االدليیل  االظاهھھھريي  
  449إإنسانيیة  أأوو  االمهھيینة.الستخداامم  االتعذيیب  أأوو  االمعاملة  أأوو  االعقوبة  االقاسيیة  أأوو  االال

  

                                                 
شكوى رقم ، ضد نيجيرياومركز الدفاع القانوني ومشروع الدفاع والمساعدة القانوني منظمة الحريات المدنية اللجنة األفريقية،    443 

  .45  )، الفقرة2001مايو/ أيار  7(، الدورة العادية التاسعة والعشرون 218/98
فريقي لحقوق اإلنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين ضد األ واالتحادني)، غن. بكاالعريف ن ياوفي دغلي (نيابة عن اجاللجنة األفريقية،   444 

 .91/93و 88/93و 83/92و 91/93و 88/93و 83/92شكاوى رقم  توغو،
شكوى رقم ، ضد نيجيرياومركز الدفاع القانوني ومشروع الدفاع والمساعدة القانوني ية منظمة الحريات المدناللجنة األفريقية،   445 

  .45، الفقرة 218/98
  .5، الفقرة 89/93و  52/91و 50/91و 48/90اللجنة األفريقية، منظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودان، شكاوى رقم   446 
 169/97-164و 98/93و 61/91و 54/91وآخرون ضد موريتانيا، شكاوى رقم اللجنة األفريقية، الجمعية األفريقية الماالوية   447 
  .103و 92، الفقرتين 210/98و
  .57، الفقرة 89/93و  52/91و 50/91و 48/90اللجنة األفريقية، منظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودان، شكاوى رقم  448 
؛ والمبادرة المصرية للحقوق 132، الفقرة 288/2004ي، شكوى رقم انظر مثالً: اللجنة األفريقية، غابرييلل شومبا ضد زمبابو 449 

 .171-170، الفقرتان 334/06ضد مصر، شكوى رقم  سالشخصية وإنتررايت
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  ااألخيیرةة     في  االقضايیا   االكافيیة   اانتهھاكاتت  باألددلة   بوقوعع   ااالددعاء   تأيیيید   برززتت  أأهھھھميیة ووقد
االتي  رُرفعت  ضد  ززمبابويي.  ففي  قضيیة  ميیكائيیل  ماجورروو  ضد  ززمبابويي،  ووجدتت  االلجنة  
  بخصوصص  االمضايیقاتت     فيیهھا   االوااررددةة   االمزااعم   يیثبت   االذيي   االدليیل   تقدمم   لم   االشكوىى أأنن

االتي  كانت  االسبب  ووررااء  فراارر  االمشتكي  من  ززمبابويي.  ووقد  أأشاررتت  االلجنة  وواالتهھديیدااتت  وو
  يیتعلق  باألشخاصص  االذيین     فيیما   االمقدمة   االتفاصيیل   كفايیة   ووعدمم   االطبيیة   ااألددلة إإلى  اانعداامم
ززعم  االمشتكي  أأنهھم  مسؤوولونن  عن  االتهھديیدااتت  وواالمضايیقاتت،  هھھھذاا  باإلضافة  إإلى  ااالفتقارر  

ووااتخذتت    450تخباررااتت  االمركزيیة  االزيیمبابويي.إإلى  االدليیل  بأنن  هھھھؤالء  يینتمونن  لمكتب  ااالس
  إإلى  ضعف     ززمبابويي  مشيیرةة   ضد   أأووبيیرتت  تشيینهھامو   نفس  االموقف  في  قضيیة االلجنة
  ااعتبرتت     ووقد   باالنتهھاكاتت  االمزعومة.   للدوولة   االتابعة   االعناصر   االذيي  يیثبت  صلة االدليیل
  قبلتهھا   االتي   تشومبا،   غابريیيیل   قضيیة   في   أأما   مقبولتيین.   غيیر   االقصيیتيین   هھھھاتيین   االلجنة

     تم  تقديیم   قالت  االلجنة  إإنهھ  قد   في  صالح  االمشتكي، أأددلة  أأكثر  من  ’االلجنة  ووكانن  قرااررهھھھا
  كافيیة   حيیث  تضمنت  هھھھذهه  ‘   االمعاملة،   بالتعرضض  للتعذيیب  ووسوء   االضحيیة   مزااعم لتأيیيید

  451ااألددلة  عددداا ً من  االتقارريیر  االطبيیة  وواالسيیكولوجيیة.
  

  ااحت   فترةة   حصلت  للشخص  إإصاباتت  أأثناء   إإذذاا   أأنهھ   ووأأكدتت  االلجنة   فإنن  عبء  كما جاززهه
ااإلثباتت  سيیقع  على  عاتق  االدوولة  إلقناعع  االلجنة  أأنن  االزعم  ال  أأساسس  لهھ  من  االصحة.  ووفي  
  للحقوقق  االشخصيیة  ووإإنتررراايیتس  ضد  مصر،  خلصت  االلجنة     االمصريیة   االمباددررةة قضيیة
إإلى  أأنهھ  ططالما  أأنن  االدوولة  أأخفقت  في  تقديیم  تفسيیر  مقنع  لكيیفيیة  تعرضض  االضحايیا  إلصاباتت  

ووفي  ضوء  االتواافق  االحاصل  في  رروواايیاتت  االضحايیا  بشأنن  االتعذيیب،    أأثناء  فترةة  ااعتقالهھم،
     االشرعي   فحص  االطبيیب   ووثقهھا   االتي   االضحايیا   أأجسادد   على   االعالماتت   تم  –فإنن االذيي

ااعتبرتت  ددليیال ً على  االلجوء  إإلى  االتعذيیب  االذيي  ال  يیمكن  أأنن  يیكونن  قد    -تأخيیرهه  بدوونن  مبررر
  452ااررتكبهھ  أأحد  غيیر  االدوولة.

  
  .  ددررااسة  ااألسس  االموضوعيیة  8
  

  مرحلة  ددررااسة  ااألسس  االموضوعيیة     تدخل  إإجرااءااتهھا   االنظر  في  االشكوىى، إإثر  إإعالنن  االلجنة  قبولهھا
للشكوىى،  ووهھھھي  مرحلة  تعايین  فيیهھا  االلجنة  مسألة  ما  إإذذاا  كانت  االدوولة  االمدّعى  عليیهھا  قد  اانتهھكت  أأيي  حق  
  يیعطى     توضيیحا،   االقضيیة   أأووجهھ   بعض   ااقتضت   ووإإذذاا   االصلة.   ذذااتت   االحقوقيیة   االصكوكك بمقتضى

  إإضافيیة  االطرفانن   بمعلوماتت   االلجنة   لتزوويید   أأشهھر   ثالثة   االموضوعيیة  453مهھلة   ااألسس   في   يینظر .
للشكوىى  في  ددووررةة  منفصلة  تنتهھي  بقراارر  يیحددد  ما  إإذذاا  كانت  االحقوقق  االمعنيیة  قد  اانتهھكت  أأمم  ال.  ووتتبع  
  أأكثر     ططابعا   االسنيین،   بمروورر   ااإلجرااءااتت،   ووااتخذتت  هھھھذهه   ااإلجرااءااتت.   نفس  هھھھذهه   ااألفريیقيیة االمحكمة

لساتت  ااالستماعع  االتي  تعقدهھھھا  االلجنة.  يیمثل  االضحايیا  في  أأغلب  االحاالتت  محامونن،  ررغم  ررسميیة  في  ج
أأنن  االنظامم  االدااخلي  للجنة  ال  يینص  على  ذذلك.  ووعاددةة  ما  يیكونن  هھھھؤالء  االمحاميین  أأعضاء  في  منظماتت  

                                                 
 .92، فقرة 308/05ميكائيلل ماجورو ضد زمبابوي، شكوى رقم   اللجنة األفريقية، 450 
 .159، الفقرة 288/0042اللجنة األفريقية، غابرييلل شومبا ضد زمبابوي، شكوى رقم  451 
 .171، الفقرة 334/06ضد مصر، شكوى رقم  سالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنتررايتاللجنة األفريقية،  452 
 .100نفس المصدر، المادة  453 
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غيیر  حكوميیة  تقدمم  هھھھذهه  االخدمة  مجانا،  حيیث  يیقومواا  بإعداادد  االدفوعاتت  االمكتوبة  كما  يیسمح  لهھم  بتقديیم  
ً  ألحكامم  االماددةة  مناقشا من    100تت  شفويیة  ووفي  حاالتت  أأكثر  ااستثنائيیة  يیمكنهھم  ااستدعاء  شهھودد،  ططبقا

  454االنظامم  االدااخلي  للجنة.
  
  .  .تبريیرااتت  االحكومة9
 

تُمنح  االدوولة  باعتباررهھھھا  االطرفف  االمدعى  عليیهھ  في  االشكاووىى  االفردديیة،  االفرصة  لتقديیم  رروواايیتهھا  للوقائع  
ااخلي  للجنة،  يیجريي  تبليیغ  االدوولل  بكل  االشكاووىى  ووتعطى  مدةة  ووتفسيیرااتهھا  للقانونن.  ووبمقتضى  االقانونن  االد

ثالثة  أأشهھر  للردد:  أأووال  على  مسألة  مقبوليیة  االشكوىى،  ووإإذذاا  ما  تم  قبولهھا،  يیكونن  على  االدوولة  االردد  على  
.  ووتعطي  االلجنة  كال  االطرفيین  االفرصة  لتقديیم  حججهھما  شفويیا ً حولل  455ااألسس  االموضوعيیة  للشكوىى

  على  حد  سوااء.  مقبوليیة  االشكوىى  ووأأسسهھا  االموضوعيیة
 

لم  تكن  االدوولل  تشارركك  غالبا  في  االمجريیاتت  االكتابيیة  وواالشفويیة  للجنة  خاصة  في  االسنوااتت  ااألوولى  من  
عمل  االلجنة.  وويیتمثل  االسبب  جزئيیا ً في  ذذلك  في  عدمم  برووزز  االلجنة  بقوةة  في  االمشهھد  إإضافة  إإلى  قلة  

لتزاايید  في  االتسعيینيیاتت  االوعي  [بدوورر]  االلجنة  ووقلة  االمعرفة  بهھا.  غيیر  أأنن  مشارركة  االدوولل  أأخذتت  في  اا
  فيیما     سوااء   االقضايیا   في  معظم   يیمثلهھا ً   أأصبحت  االدوولل  تنتدبب  محاميیا   ووااليیومم من  االقرنن  االماضي،

  يیتعلق  بالمواادد  االخطيیة  االتي  تقدمهھا  للجنة  أأوو  في  جلساتت  ااالستماعع  أأمامهھا.
  

  حظر   ااعتبارر   تعاررفف  على   االعالم   أأنن   ووبما   مختلفة. ً   ااددعاءااتت  االتعذيیب  ططرقا   على   االدوولل   رردد   ااتخذ
ووبما  أأنن  جميیع  ددوولل  ااالتحادد  ااألفريیقي  أألزمت  نفسهھا  )  Jus Cogensقطعيیا ً ووآآمرااً  (االتعذيیب  معيیاررااً  

  على  ااألقل  باحتراامم  االميیثاقق  ااألفريیقي،  لم  تحاوولل  أأيیة  ددوولة  تبريیر  االتعذيیب  وواالحالة  هھھھذهه.
  

ذاا  االصددد  من  ااالسترااتيیجيیاتت  االتي  تتبناهھھھا  االدوولة  تفنيید  أأوو  إإنكارر  االوقائع  كما  قدمهھا  االمشتكي.  ووفي  هھھھ
     إإنهھ   أأنن  تلك  ’تقولل  االلجنة   للمزااعم،   في  معرضض  تفنيیدهھھھا   االمدعى  عليیهھا، ال  يیكفي  أأنن  تجاددلل  االدوولة

االمزااعم  تفتقر  إإلى  ااإلثباتاتت  بكل  بساططة  فيیما  هھھھي  مؤيیدةة  بمجموعة  من  االوثائق.  يیجب  على  االدوولة  
  االعكس   يیثبت   االذيي   االدليیل   تقدمم   أأنن   باألحرىى   عليیهھا   ووإإ  456‘.االمدعى   ززغفيیلد   قضيیة   ضد  ففي فريیم

  االخاررجيیة  ااإلرريیتريیة  بالمزااعم  االمتعلقة  بحبس    457إإرريیتريیا شخصيیة  عامة  اانفراادديیا ً   11أأقّرتت  ووززااررةة
     مناسبة’وولكن   حكوميیة   مراافق   االسيیئة    458‘.في   للمعاملة   تعّرضض  هھھھؤالء   أأيیضا   االحكومة ووأأنكرتت

االدوولة    ووقالت  بأنّن  ااألحد  عشر  شخصا  تحّصلواا  على  خدماتت  ططبيیة.  وولم  يیكلل  هھھھذاا  االدفاعع  بالنجاحح  ألنن ّ 
.  أأخفق  هھھھذاا  االدفاعع  أأيیضا ً على  أأساسس  آآخر:  ووهھھھو  أأنهّھ  459تؤيید  مزااعمهھا‘  معلوماتت  أأوو  إإثباتاتت’لم  تقدمّم  

  من     تمكيینهھم   ووددوونن   سريي   بأسلوبب   ااحتجاززهھھھم   ووهھھھو   أأال   االمحتجزيین؛   شكوىى   لفحوىى   يیتطرقق لم
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بأنن  االمحتجزيین  ااالتصالل  بمحاميیيیهھم  ووعائالتهھم.  وولم  تُلِق  االلجنة  باالً  كذلك  لتأكيید  االحكومة  ااإلرريیتريیة  
  .460في  هھھھذهه  االقضيیة  سيیمثلونن  أأمامم  االمحكمة  االمختصة  في  "أأسرعع  ووقت  ممكن"

  
  حيیث     مماثالً، ً   موقفا   أأفريیقيیا   غربب   لدوولل   ااالقتصادديیة   للجماعة   االتابعة   االعدلل   محكمة   ااتخذتت ووقد
ااتخذتت  قرااررااتت  لصالح  ضحايیا  االتعذيیب  في  قضايیا  كانن  رردد  االدوولل  فيیهھا  مجردد  إإنكارر  للمزااعم  االمتعلقة  

اررسة  تعذيیب،  ددوونن  أأنن  تقدمم  أأيیة  أأددلة  تثبت  نفيیهھا.  فقد  كانن  االمشتكي  في  قضيیة  موسى  سعيیديي  خانن  بمم
  وواالمخابرااتت     ااألمن   جهھاززيي   قبل   من   ووااحتُجز ً   تعسفيیا   ااعتُقل   أأنهھ   ززعم ً   غامبيیا ً   صحفيیا   غامبيیا ضد

ً  للتعذيیب  وواالمعاملة    22االغامبيیيین  مع  ووضعهھ  في  االحبس  ااالنفراادديي  مدةة     أأيیضا ً  تعرضض  خاللهھا يیوما
  وواالمهھيینة.   باعتقالل    461االالإإنسانيیة   علم   ووأليي   االمزااعم   لتلك   االتامم   ااإلنكارر   على   االدوولة   ددفاعع ووقامم

في  ظظل  غيیابب  أأيیة  حقائق  أأوو  مالبساتت  يیمكن  للمحكمة  اانطالقا ً ’االمشتكي  ووحبسهھ.  ووااررتأتت  االلجنة  أأنهھ  
فإنن  االمحكمة    منهھا  أأنن  تقولل  إإنن  االمدعي  لم  يیكن  يیروويي  االحقيیقة،  ووبما  أأنن  االدليیل  قائم  ال  يیرقى  إإليیهھ  شك،

قاددررةة  على  قبولل  ددليیل  االمدعي  ووترىى  أأنن  االمدعي  تعرضض  أأثناء  ااحتجاززهه  للتعذيیب  على  يید  عناصر  
  462‘.ااألمن  االتابعيین  للمتهھم

 
  مالحقتهھا     خاللل   من   مثال   االتعذيیب   ااجتثاثث   على   تعمل   أأنهھا   ووااألخرىى   االفيینة   بيین   االدوولل ووتحاجج

  أأنن   من   ووعلى  االرغم   باررتكابهھ.   االمتهھميین   للمسؤووليین   مهھما ً   قضائيیا   إإجرااًء   االمسؤووليین  يیعدً محاكمة
بالطبع  للمحاسبة  عن  أأعمالل  االتعذيیب،  إإال  أأنن  االلجنة  ال  ترىى  أأنن  مثل  هھھھذهه  االمحاكماتت  هھھھي  ااإلجرااء  
االوحيید  االمطلوبب  ووكانت  حريیصة  على  عدمم  االقبولل  ااألعمى  بمثل  هھھھذهه  االحجج.  ووقد  ررفضت  االلجنة  

  االتبريیر  االذيي  تقدمت  بهھ  االحكومة  االسودداانيیة  في  اا   على  أأساسس  أأنن  مثل  هھھھذاا   االمرفوعة  ضدهھھھا لقضايیا
ووقرررتت  االلجنة،  في  االوااقع،  أأنن  االتحقيیق    463‘.متناسبا ً مع  حجم  االتجاووززااتت’إإجرااء  االحكومة  لم  يیكن  

  قضائيیاً،     عنهھا   االمسؤووليین   مالحقة   ثم   ااإلنسانن،   حقوقق   صكوكك   من   ووغيیرهه   االميیثاقق   اانتهھاكاتت في
شمل  أأشكاال ً أأخرىى  أأيیضا ً من  ااالنتصافف،  مطلوبب  من  االدوولة  كي  تفي  بالتزااماتهھا؛  إإال  أأنن  االمتطلباتت  ت

  وومن  ضمنهھا  تقديیم  االضماناتت  بعد  تكراارر  ااالنتهھاكاتت.
 

  ووفي     االمعاملة.   سوء   أأشكالل   بهھدفف  تبريیر   االوططني   ااألمن   موضوعع   بعض  االدوولل   تستحضر كذلك
  ببعض     االخاصة   االتفاصيیل   االمشتكي   قدمم   االكاميیروونن،   ضد   ووآآخروونن   غونمي   مغواانغا   كيیفن قضيیة

  االذيین  أأُخض   للتعذيیب  ووبتر  ااألعضاء  وواالحرمانن  من  االرعايیة  االصحيیة  على  يید  موظظفي  االضحايیا عواا
  االمزااعم  قائلة  إإنن  بعض  نشطاء  جنوبب     إإنفاذذ  االقانونن  االكاميیروونيیيین.  ووررددتت  االدوولة  على  هھھھذهه أأجهھزةة
  االقانونن     تمثلت  في  قتل  موظظفيین  تابعيین  لدوواائر  إإنفاذذ   في  االبالدد   إإررهھھھابيیة   أأعماالً االكاميیروونن  ااررتكبواا

  سالحح.ووتخريیب  ممتلكا   ووسرقة   االدوولة     464تت   أأنهھ   ااررتأتت   االلجنة   أأنن   االدوولة  ’غيیر   كانت   ووإإنن حتى
  وواالمعاملة     للتعذيیب   االضحايیا   إإخضاعع   لهھا   يیبررر   ال   ذذلك   فإنن   مزعومة،   إإررهھھھابيیة   أأنشطة تحارربب
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  وواالمهھيینة   وواالالإإنسانيیة   االقاسيیة   وواالعقوبة ‘     للماددةة ً   اانتهھاكا   ذذلك  يیشكل   إإلى  أأنن من    5ووخلصت  االلجنة
  كتبريیر  للتعذيیب  بوصفهھ    465االميیثاقق  ااألفريیقي.   االحكومة  ااإلرريیتريیة  ررددهھھھا   تقدمم ووفي  االوقت  االذيي  لم

  ااألمن  االقومي  كمسوغغ ٍ    أأشاررتت  إإلى  مسألة   إإال  أأنهھا   ووإإفريیم،   في  قضيیة  ززغفيیلد كذلك  على  االمزااعم
لعمليیة  ااالحتجازز  غيیر  االقانوني.  ووحاججت  االحكومة  بأنن  ااألحد  عشر  محتجزاا  تآمروواا  لالنقالبب  على  

     االشرعيیة   االقومي  ب’االحكومة   ووتقويیض  ااألمن   االبلد   بهھدفف  االمس  بسيیاددةة   أأجنبيیة   قوىى   مع التوااططؤ
  466‘.ااإلرريیتريي  ووتهھديید  االمجتمع  ااإلرريیتريي  وواالرفاهھھھيیة  االعامة  لشعبهھ

  
  االوططنيیة     االقانونيیة   االمعايیيیر   بشأنن   خالفاتت   ثمة   االوططني،   باألمن   االصلة   ذذااتت   بالحجج   يیتعلق ووفيیما

     في  قضيیة   ااستندتت  االحكومة   االمحليیة.   ووإإفريیمززغفوواالسيیاددةة   بأنن    يیلد   محاججة   االوططنيیة إإلى  قواانيینهھا
     تم   قانونن  االعقوباتت  االمعمولل  بهھ  في  إإرريیتريیا’ااعتقالل  ااألحد  عشر  شخصا ً  ألحكامم بيید  أأنن    467‘.ططبقا

هھھھذهه  االحجة  سقطت  لتضارربهھا  مع  االدستورر  ااإلرريیتريي  ذذااتهھ  االذيي  يیشترطط  أأنن  يیمثل  كل  شخص  محتجز  
  .468ساعة  من  توقيیفهھ  48أأمامم  محكمة  قضائيیة  خاللل  

  
  االتي  تنتهھك  االميیثاقق  بصفتهھا  ووث   أأال  ووهھھھي  االدفاعع  عن  ااألعمالل   االدوولل،   أأخرىى  تتبعهھا   ااسترااتيیجيیة مة

ضد  إإرريیتريیا،  ناقشت  االدوولة  بأنن  ااألعمالل    19ضروورريیة  في  سيیاقق  االحرووبب.  ففي  قضيیة  منظمة  االماددةة  
على  خلفيیة  حربب  في  ووقت  ’االمزعومة،  بما  في  ذذلك  ااالعتقالل  االتعسفي  لمددد  ططويیلة  وواالتعذيیب،  تمت  

  االتداابيیر  ك   باتخاذذ   بوااجبهھا   ملزمة   لذلك،   نتيیجة   االحكومة،   ووأأنن   مهھدددااً   نفسهھ   االوططن   ووجودد   فيیهھ انن
غيیر  أأنن  االلجنة  أأشاررتت  إإلى  أأنن  االميیثاقق  ااألفريیقي،  ‘.  ااالحترااززيیة  ووأأنن  تعلق  االعمل  حتى  حقوقا ً معيینة

ووعلى  االنقيیض  من  غيیرهه  من  صكوكك  حقوقق  ااإلنسانن،  ال  يیشتمل  على  فقرااتت  ووأأحكامم  تسمح  بتقيیيید  
ووجودد  حربب،  ددووليیة  أأوو  أأهھھھليیة،  أأوو  غيیر  ’لحقوقق  في  أأووقاتت  االحربب  أأوو  االطوااررئئ.  ووااررتأتت  االلجنة  أأنن  اا

ذذلك  من  ااألووضاعع  االطاررئة  ددااخل  أأررااضي  االدوولة  االطرفف  ال  يیمكن  ااستخداامهھ،  إإذذنن،  مبررراا ً الررتكابب  
  469‘.ااالنتهھاكاتت  بحق  أأيي  من  االحقوقق  االتي  نص  عليیهھا  االميیثاقق

  
   .االقيیودد  االمقبولة10
  

  أأ   االلجنة   ترىى   االماددةة   بمقتضى   االتعذيیب   حظر   بأيیة    5نن   يیسمح   ووال   مطلق   حظر   هھھھو   االميیثاقق من
.  عالووةة  على  ذذلك،  ااررتأتت  االلجنة  على  نحو  دداائم  أأنن  "االميیثاقق  ااألفريیقي،  470ااستثناءااتت  أأوو  تحديیدااتت

  ااألووضاعع     بسبب   االوااجباتت   عن   إإعفاء   بأيي   يیسمح   ال   ااألخرىى،   ااإلنسانن   حقوقق ووبخالفف  صكوكك
    471‘.االطاررئة   حا’ووبذلك   في   حتى     [.…]لة   كتبريیر    [.…]حربب   بهھا   ااالستشهھادد   يیمكن   ال فإنهھ
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.  ووفضالً  عن  ذذلك،  فإنن  االميیثاقق  يیأمر  االدوولل  472‘النتهھاكك  االدوولة  أأوو  سلطاتهھا  ألحكامم  االميیثاقق  ااألفريیقي
     يیكفلهھا   االتي   االحقوقق   معرضض  تنفيیذ   لكل  ’ااألططراافف  في   االميیثاقق   بمقتضى   االمكفولة   االحقوقق بتأميین

  473‘.لقضائيیة،  سوااء  أأكانواا  موااططنيین  أأمم  غيیر  ذذلكااألشخاصص  االوااقعيین  ضمن  وواليیتهھا  اا
  

 .  ططرقق  االتفسيیر  11
  

بما  ‘  بحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوببتسترشد  بالقانونن  االدوولي  االخاصص  ’يیسمح  االميیثاقق  للجنة  ااألفريیقيیة  بأنن  
.  كما  أأنن  االميیثاقق  يیفوضض  474في  ذذلك  االصكوكك  االدووليیة  ااألخرىى  االتي  تكونن  االدوولل  ااألفريیقيیة  ططرفا  فيیهھا

  ف’االلجنة  أأنن   ااالتفاقيیاتت  االدووليیة  ااألخرىى  سوااء  االعامة  أأوو  االخاصة  ووااألعراافف    475‘ي  ااعتباررهھھھاتأخذ
  االدوولل  ااألفريیقيیة،     للقانونن  وواالتي  تعترفف  بهھا ً  وواالمباددئئ  االعامة   قانونا   االتواافق  على  ااعتباررهھھھا االتي  تم

  االقانونيیة   ووااالجتهھاددااتت   االقانونن’  476وواالسواابق   قوااعد   لتحديید   مساعدةة   ووسائل   باعتباررهھھھا ووكذلك  ‘.
  وواالشعوبباالمماررس   ااإلنسانن   لحقوقق   االدووليیة   ااألعراافف   مع   االمتواافقة   ااألفريیقيیة   سلطت    477اتت ووقد

  ااألحكامم     تفسيیر   إإلى   االحاجة   على   االمناسباتت  االضوء،   من   االعديید   في   االقضائيیة،   وواالسواابق ااألحكامم
     تفسيیرااً ً  ’االقانونيیة   478‘تارريیخيیا   ووبأسلوبب   ااألفريیقيیة’.   للظرووفف   االسواابق    479‘مرااععٍ   أأوواائل وومن

كرست  قاعدةة  ذذهھھھبيیة:  تفسيیر  االحقوقق  لصالح  االحريیاتت  ووصالح  االفردد  ووحقوقق  ااإلنسانن،    االقضائيیة  االتي
     سِمح’أأوو   نحو   ضد  480‘على   ددووبلر   فراانسيیس   كيیرتس   قضيیة   في   االلجنة   تفسيیر   في   جاء   فقد .

 أأنهھ:  481االسودداانن
  

على  االرغم  من  أأنن  تحديید  ما  إإذذاا  كانن  فعل  ما  يیشكل  معاملة  الإإنسانيیة  أأوو  مهھيینة  يیرتبط  في  
  ب   ااألمر   أأوو  نهھايیة   االتعذيیب   حظر   تفسيیر   بوجوبب   تقر   االلجنة   فإنن   االقضيیة، مالبساتت

االمعاملة  أأوو  االعقوبة  االقاسيیة  وواالالإإنسانيیة  وواالمهھيینة  على  أأووسع  نطاقق  ممكن  ليیمنع  أأكبر  
  مجموعة  ممكنة  من  سوء  االمعاملة  االبدنيیة  وواالعقليیة.

                                                 
 .نفس المصدر 472 
 .71/92شكوى رقم اللقاء األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان ضد زامبيا، اللجنة األفريقية،  473 
 .60 المادة أعاله، 9راجع الهامش  رقم الميثاق األفريقي،  474 
 .61 المادة، نفس المصدر 475 

 .باألمم المتحدة اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون الالجئينالنتائج التي تتوصلل إليها يتضمن هذا مثال و 476
 .نفس المصدر 477 
وثيقة . 1980يناير/ كانون الثاني  27التي دخلت حيز النفاذ في متعلقة بقانون المعاهدات، ) من اتفاقية فيينا ال1(31كذلك طبقًا للمادة  478 

المواد القانونية  8، 331مجموعة معاهدات األمم المتحدة، صفحة  1155)، 1969مايو/ أيار  A/Conf.39/27 )23رقم  األمم المتحدة
، الدورة العادية التاسعة والعشرون 211/98د القانونية ضد زامبيا، شكوى رقم . انظر أيضًا: اللجنة األفريقية، مؤسسة الموار679الدولية 

 بعضها".بنوده تعزز أن بصورة كلية و:"يجب أن يفسر الميثاق 70الفقرة  )،2001مايو/ أيار  7(
 .68 ، فقرة155/96) ضد نيجيريا، شكوى رقم SERACاللجنة األفريقية، سيراك وآخرون ( 479 
؛ واللجنة األفريقية، منظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودان، 225/98لوز ضد نيجيريا، شكوى رقم -ة، هورياللجنة األفريقي 480 

 ".هو االستثناءلحقوق أي تقييد ليجب أن يكون ": 80، الفقرة 89/93و  52/91و 50/91و 48/90شكاوى رقم 
: اللجنة األفريقية، كذلك انظر ؛50ـ49الفقرتان ، 362/2000، شكوى رقم رتس فرانسيس دوبلر ضد السودانيكاللجنة األفريقية،  481 

لوز ضد نيجيريا، شكوى رقم -؛ واللجنة األفريقية، هوري224/98شكوى رقم  ضد نيجيريا، ا (نيابة عن نيران مالولو)أجندميديا رايتس 
225/98. 
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رىى  أأوو  االمعايیيیر  االدووليیة،  ووال  تعطي  هھھھذهه  االماددةة  االميیثاقق  ااألفريیقي  صالحيیة  مرااقبة  نظم  ااالتفاقيیاتت  ااألخ

  ااتخاذذهھھھا     عند   وواالدووليیة   االمقاررنة   االقضائيیة   ووااالجتهھاددااتت   االمماررساتت   تعايین   أأنن   للجنة   يیمكن وولكن
ووقد  فعلت  ذذلك  باستمراارر.  كما  يیمكن  ألصحابب  االشكاووىى  ووممثليیهھم  أأنن  يیستشهھدوواا  بهھذهه    482االقرااررااتت

سابقا  فإنن  االتفسيیر  ااألددقق  للماددةة    االمعايیيیر  ووااالجتهھاددااتت  أأوو  أأنن  يیعتمدوواا  عليیهھا.  ووكما  تمت  ااإلشاررةة  إإليیهھ
لوزز  يینبع  من  ااالعتمادد  على  االفقهھ  االقضائي  االذيي  تبنتهھ  ااالتفاقيیة  ااألووررووبيیة  لحقوقق  -في  قضيیة  هھھھورريي  5

  لحقوقق  483ااإلنسانن   االبلداانن  ااألمريیكيیة   لمحكمة   االقضائيیة   بالسواابق  ووااألحكامم   ااسترشدتت  االلجنة   كما .
  ً .  ووااليیومم،  تدررسس  484،  أأيي  في  قضيیة  ززغفيیلد  ووإإفريیمااإلنسانن  في  االتفسيیر  عندما  ااتخذتت  قراارراا ً آآخر  مهھما

  باالجتهھاددااتت     ووكذلك   ااإلنسانن   لحقوقق   ااألووررووبيیة   للمحكمة   االقضائيیة   باالجتهھاددااتت   ووتستشهھد االلجنة
  485االقضائيیة  للجنة  ااألمم  االمتحدةة  االمعنيیة  بحقوقق  ااإلنسانن  وولجنة  ااألمم  االمتحدةة  لمناهھھھضة  االتعذيیب.

 
  على  أأح   ددقة   محتوىى  أأكثر   أأضفت  االلجنة   ووقد   االماددةة   ااستشهھدتت  بتعريیف  االتعذيیب  في    5كامم عندما

ووقد  ااستدعت  االجنة  أأيیضا ً مجموعة  مباددئئ    486من  ااتفاقيیة  ااألمم  االمتحدةة  لمناهھھھضة  االتعذيیب.  1االماددةة  
  أأشكالل     من   شكل   أليي   يیتعرضونن   ااألشخاصص  االذيین   جميیع   بحمايیة   االمتعلقة   االمعنيیة   االمتحدةة ااألمم

ووووجدتت    6وو  1،  مثالً،  ااعتمدتت  االلجنة  علي  االمبدأأيین  ااالحتجازز  أأوو  االسجن.  ففي  قضيیة  أأووكو  ضد  كيینيیا
  .  487أأنن  ثمة  اانتهھاكا ً لكال  االمبدأأيین

  
كافة  االقضايیا  وواالنزااعاتت  االتي  ’صالحيیة  االنظر  في    7وو  3تمتلك  االمحكمة  ااألفريیقيیة  بموجب  االماددتيین  

تتعلق  تقدمم  إإليیهھا  وواالتي  تتعلق  بتفسيیر  ووتطبيیق  االميیثاقق  ووهھھھذاا  االبرووتوكولل  ووأأيي  ااتفاقيیة  أأفريیقيیة  أأخرىى  
                                                 

، 44، الفقرة 204/97شكوى رقم بوركينا فاسو، لحقوق اإلنسان والشعوب ضد البوركينية الحركة اللجنة األفريقية، في  :مثالً 482 
واستندت إليه في قرارها، وهو إعالن تم تبنيه في األشخاص من اإلختفاء القسري  جميعلحماية  المتحدةإعالن األمم باللجنة استشهدت 

 .GA res ,1992)م . وفي في الدورة السابعة واألربعين للجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب القرار رق 1992شباط/ فبراير  12

47/133, 47 UN GAOR Supp. (No. 49) at 207, UN Doc. A/47/49) ،وآخرون ( سيراكقضية في وSERAC ،ضد نيجيريا (
اآلراء والتعليقات العامة للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمحكمة كبير من اللجنة بشكلل أستفادت ، 155/96شكوى رقم 

اللجنة التي اعتمدت فيها ، 151/96شكوى رقم ، ضد نيجيريا منظمة الحريات المدنية: كذلك انظرلحقوق اإلنسان.  األمريكيةن البلدا
 . لحقوق اإلنسانلمحكمة األوروبية االجتهاد القضائي الخاص بجلسات المحكمة العادلة ل على شكلل مماثللب
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، ، اعتمدت على 41، الفقرة 225/98قم لوز ضد نيجيريا، شكوى ر-اللجنة األفريقية، هوري 483 

حقوق  لحمايةاالتفاقية األوروبية : أيضا انظر، )1978يناير/ كانون الثاني  18( 5310/71 رقمطلب ضد المملكة المتحدة، أيرلندا 
ودخلت  ،1950نوفمبر/تشرين الثاني  4تم تبنيها في ، والتي 14و 11بعد تعديلها بموجب البروتوكولين اإلنسان والحريات األساسية، 

 .ETS 5 ،1953سبتمبر/ أيلولل  3حيز النفاذ في 
استندت إلى قضية محكمة البلدان األمريكية، بيالئكيث التي ، 250/2002ضد إريتريا، الشكوى رقم  زغفيلد وإفريماللجنة األفريقية،  484 

 .1988يولية/تموز  29، الحكم الصادر في 4ة الرقم المتسلسلل للقضي، ، راسوضد هند يثرودريغ
 279/03منظمة حقوق اإلنسان السودانية ومركز حقوق السكن واإلخالء ضد السودان، الشكوى رقم اللجنة األفريقية، انظر، مثالً،  485 

، شكوى رقم ؛ والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنتررايتس ضد جمهورية مصر العربية123، فقرة 296/05والشكوى رقم 
، الدورة 263/02وجمعية المحامين الكينية وكيتوو تشا شيريا ضد كينيا، شكوى رقم  الدولية؛ والقسم الكيني من لجنة الحقوقيين 334/06

 .41)، فقرة 2004ديسمبر/ كانون األولل  7العادية السادسة والثالثون (
 279/03دانية ومركز حقوق السكن واإلخالء ضد السودان، الشكوى رقم منظمة حقوق اإلنسان السواللجنة األفريقية، انظر، مثالً،  486 

 .160، فقرة 296/05والشكوى رقم 
 .232/99انظر اللجنة األفريقية، جون د. أوكو ضد كينيا، شكوى رقم  487
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،  غيیر  أأنهھ  يیبدوو  أأنن  االمحكمة  لم  تقم  بذلك  في  ظظل  تحديید  ااجتهھاددهھھھا  االقضائي  إإلى  هھھھذاا  ‘بحقوقق  ااإلنسانن
  االحد.

  
  إإليیهھ.     ووااالستنادد   ااالعتبارر   في   االدوولي   االقانونن   أأخذ   صالحيیة   أأيیضاً   ااإلقليیميیة   ددوونن   االهھيیئاتت ووتمتلك

ريیقي  على  ووجوبب  قيیامم  )  من  برووتوكولل  محكمة  االجماعة  ااإلنمائيیة  للجنوبب  ااألف1(21ووتنص  االماددةة  
     االقضائي  االخاصص  بهھا   باالجتهھادد   وواالمباددئئ  ’االمحكمة   االمعاهھھھدااتت  االمطبقة   ااالعتبارر   بعيین   ااألخذ مع

  االعامم   االدوولي   االقانونن   ووأأحكامم   ساميیسكبانن    488‘.االعامة   ضد   االمتحدةة   تنزاانيیا   جمهھورريیة   قضيیة في
االتعذيیب  باإلشاررةة  إإلى  (مورريیشيیوسس)  االمحدووددةة،  عّرفت  محكمة  االجماعة  ااإلنمائيیة  للجنوبب  ااألفريیقي  

  489من  ااتفاقيیة  ااألمم  االمتحدةة  لمناهھھھضة  االتعذيیب.  1االتعريیف  االواارردد  في  االماددةة  
  

  .  ااالنتصافف  وواالتعويیض12
  

يیصعب  على  االدااررسس  أأنن  يیرسم  بدقة  االخط  االذيي  اانتهھجتهھ  االلجنة  في  إإنصافهھا  للضحايیا.  إإال  أأنهھ  يیمكننا  
  االصعيی   االلجنة  على  هھھھذاا   ااألوولى  االتعرفف  على  ثالثث  مقاررباتت  ااتبعتهھا   لعملهھا.   مع  تطورر  مزااوولتهھا د

ساددتت  خاللل  سنوااتهھا  ااألوولى  حيیث  كانت  االلجنة  تتوصل  إإلى  ووجودد  اانتهھاكك  إإال  أأنهھا  كانت  تمتنع  عن  
  االميیثاقق     االتحفظ  في  أأنن   االسبب  ااألصلي  لهھذاا   وويیكمن   إلنصافف  االضحايیا.   االممكنة االتطرقق  للوسائل

.  ووفي  االمقارربة  االثانيیة،  بدأأتت  االلجنة  في  وواالنظامم  االدااخلي  للجنة  ال  يیأتيیانن  على  ذذكر  سبل  ااالنتصافف
     االدوولة   تطلب  من   االتي   كالتوصيیة   مبهھم   اانتصافف  صيیغت  بشكل   سبل   بتبني   الحقة ااتخاذذ  ’مرحلة

  االميیثاقق   مع   متواافقا   قانونهھا   لجعل   االخطوااتت  االضروورريیة   االلجنة  ‘.   لجوء   فهھي   االثالثة،   االمقارربة أأما
االسماحح  ’باشرةة  مثل  ددعوةة  االدوولة  االطرفف  إإلى  أأحيیانا ً إإلى  االتوصيیة  بوسائل  اانتصافف  أأكثر  تفصيیال  ووم

  على     للحصولل   لهھم   االكاملة   ااإلمكانيیة   توفيیر   مع   مدنيیة   محاكم   أأمامم   بالمثولل لألشخاصص  االمتهھميین
وومع  ذذلك  بقيیت  مماررسة  االلجنة  غيیر  متناغمة.  ‘.  محاميین  من  ااختيیاررهھھھم،  ووتحسيین  ظظرووفف  ااحتجاززهھھھم

  فيیم   االلجنة   مماررسة   بيین   كبيیرةة   فجوااتت   حدثت   ذذلك،   لضحايیا  ووجرااء   االتعويیضاتت   بمنح   يیتعلق ا
االتي  تضمنتهھا  االمباددئئ  ااألساسيیة  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  وواالمعايیيیر  االدووليیة  للتعويیض  بما  فيیهھا  تلك  

  لحقوقق     بشأنن  االحق  في  ااالنتصافف  وواالتعويیض  عن  ااالنتهھاكاتت  االجسيیمة   االمتحدةة   لألمم وواالتوجيیهھيیة
  490ي  االدوولي.ااإلنسانن  االدووليیة  ووااالنتهھاكاتت  االخطيیرةة  للقانونن  ااإلنسان

  
  االمقاررباتت     في  لقد  أأخذتت  االلجنة،  على  مر  االسنوااتت،  بكل  مقارربة  من  هھھھذهه   إإليیهھا االثالثث  االتي  أأشرنا

     االماددةة   اانتهھكت   االتي   ضد  5االقضايیا   االدووليیة]   [االحقوقق   إإنترناشنالل   رراايیتس   منظمة   قضيیة   ففي .
هھا  لم  تتقدمم  ،  لكن5مثال،  خلصت  االلجنة  إإلى  ووقوعع  اانتهھاكك  للماددةة    492لوزز،–ووقضيیة  هھھھوررىى    491نيیجيیريیا

بأيیة  توصيیاتت  لالنتصافف  للضحايیا.  أأما  ااإلنصافف  االذيي  ااقترحتهھ  االلجنة  في  قضيیة  االمنظمة  االعالميیة  

                                                 
 (ب).21أعاله، المادة ××× بروتوكولل محكمة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي، راجع الهامش  488 

 .SADC (T) 01/2009قضية رقم ) المحدودة وآخرين، ستنزانيا المتحدة ضد سايمكسبان (موريشيو جمهورية 489 
 ).2013"، (أكتوبر/ تشرين األولل  Reaching for Justice: The Right to Reparation in the African Systemتقرير جبر األضرار، " 490 

 .215/98ا، شكوى رقم ضد نيجيري ]ق الدوليةالحقو[ منظمة رايتس إنترناشناللاللجنة األفريقية،  491
 .225/98لوز ضد نيجيريا، شكوى رقم -اللجنة األفريقية، هوري 492
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    493لمناهھھھضة  االتعذيیب  ووآآخروونن  ضد  رروواانداا   فقد  صيیغ    5بعد  حدووثث  اانتهھاكك  للماددةة ووأأحكامم  أأخرىى،
مع  قراارر    ااتخاذذ  إإجرااءااتت  متطابقة’بعباررااتت  مفتوحة  أأمامم  االتفسيیرااتت  االمختلفة  تحث  االحكومة  على  

  االلجنة   إإجرااءااتت  ‘.   ااتخاذذ   االدوولة   تتطلب  من   تفصيیالً   إإنصافف  أأكثر   بعمليیاتت ً   أأيیضا   االلجنة ووأأمرتت
  توصيیاتت     ااشتملت  على   حيیث   ااإلنصافف  هھھھذهه   قرااررااتت   تنوعت   ووقد   االقضايیا.   من   عددد   في محدددةة
بإجرااء  تعديیالتت  تشريیعيیة،  وومنح  تعويیض  مالئم  للضحايیا،  ووتحسيین  ظظرووفف  ااالحتجازز.  ووقد  خرجت  

  ة  بالتوصيیاتت  االتاليیة  في  عددد  من  االقضايیا:االلجن
 
  494وواانتهھاكاتت  أأخرىى؛  5النتهھاكاتت  االماددةة  ‘  تضع  االحكومة  حدااً  ’)  أأنن  1(
  495مدنيیيین  محتجزيین  بمرااكز  ااحتجازز  عسكريیة؛‘تحسيین  ظظرووفف  ااحتجازز)  ’2(
  496)  ضمانن  تزوويید  ااألشخاصص  االمحتجزيین  بالعالجج  وواالرعايیة  االصحيیيین؛3(
ازز  أأوو  مرااقبتهھا  بصوررةة  منتظمة  من  قبل  أأشخاصص  مؤهھھھليین  )  ضمانن  ااإلشراافف  على  مرااكز  ااالحتج4(

  497وو/أأوو  ذذوويي  خبرةة؛
بما  يیتماشى  مع  ’لضحايیا  ااالنتهھاكاتت  ’  ددفع  تعويیضاتت  كافيیة’االتي  تكفل  ‘  االتداابيیر  االمناسبة’)  ااتخاذذ  5(

ااإلنصافف  االفعلي  وومن  ضمنهھا  إإعاددةة  االممتلكاتت  ’ووضمانن  منح  االضحايیا  أأشكالل    498‘االمعايیيیر  االدووليیة
  ؛499‘وواالتعويیض

)  ااإلفرااجج  عن  ااألشخاصص  االذيي  ااحتجزوواا  ددوونن  توجيیهھ  تهھمة  أأوو  إإجرااء  محاكمة  أأوو  االذيین  أأدُديینواا  في  6(
  500؛7محاكمة  بما  يیشكل  اانتهھاكا ً للماددةة  

  501)  إإجرااء  تحقيیقاتت  ررسميیة  فعليیة  في  ااالنتهھاكاتت  وومالحقة  االمسؤووليین  عنهھا  قضائيیاً؛7(
  502)  إإجرااء  تعديیالتت  قانونيیة.8(
  

جنة  في  مماررستهھا  لعملهھا  فيیما  يیتعلق  بمنح  االتعويیضاتت  في  االقضايیا  ووتنوعت  ااالجتهھاددااتت  االقضائيیة  لل
للضحايیا  فيیما  ،  ففي  بعض  االقضايیا  ططلبت  ددفع  تعويیضاتت  ماليیة  5االمقامة  على  أأساسس  اانتهھاكك  االماددةة  

تقدمت  بتوصيیاتت  أأكثر  عموميیة  في  قضايیا  أأخرىى.  ففي  قضيیة  كيیفن  مغواانغا  غونمي  ووآآخروونن  ضد  

                                                 
 .99/93و 49/91و 27/89الشكاوى رقم لمناهضة التعذيب وآخرون ضد رواندا،  اللجنة األفريقية، المنظمة العالمية 493 
 .85، الفقرة 89/93و  52/91و 50/91و 48/90شكاوى رقم  اللجنة األفريقية، العفو الدولية وآخرون ضد السودان، 494 
 .29، الفقرة 151/96شكوى رقم ، ضد نيجيريا منظمة الحريات المدنيةاللجنة األفريقية،  495 
 .87، فقرة 292/2004اللجنة األفريقية، معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا ضد أنغوال، شكوى رقم  496 
 .87نفس المصدر، فقرة  497 
 169/97-164و 98/93و 61/91و 54/91اللجنة األفريقية، الجمعية األفريقية الماالوية وآخرون ضد موريتانيا، شكاوى رقم  498 
؛ والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد مصر، شكوى رقم 275/03ضد إريتريا، شكوى رقم  19؛ ومنظمة المادة 210/98و

334/06. 
والشكوى رقم  279/03اإلنسان السودانية ومركز حقوق السكن واإلخالء ضد السودان، الشكوى رقم  منظمة حقوقاللجنة األفريقية،  499 

 .241، فقرة 296/05
 .334/06اللجنة األفريقية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد مصر، شكوى رقم  500 
والشكوى رقم  279/03ء ضد السودان، الشكوى رقم منظمة حقوق اإلنسان السودانية ومركز حقوق السكن واإلخالاللجنة األفريقية،  501 

 ..288/04؛ وغابرييلل شوما ضد زمبابوي، شكوى رقم 241، فقرة 296/05
)، 2000نوفمبر/ تشرين الثاني  6، الدورة العادية الثامنة والعشرون (231/99انظر محامون بال حدود ضد بوروندي، شكوى رقم  502 

 .233، فقرة 334/06الشخصية ضد مصر، شكوى رقم  ؛ والمبادرة المصرية للحقوق34فقرة 
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االلجنة  أأنن  االدوولة  مسؤوولة  عن  أأعمالل  تعذيیب  في  اانتهھاكٍك  للماددةة    االكاميیروونن  على  سبيیل  االمثالل،  ووجدتت
  لم  تشتمل  على  جبر  أأضراارر  ااألفراادد،  من  قبيیل  االتعويیض  االمالي  للضحايیا.    5،503 بيید  أأنن  توصيیاتهھا

  ووقد  أأووصت  االلجنة  أأنن  تقومم  االكاميیروونن  بما  يیلي:
  
1.    في  ذذلك  إإلغاء  جميیع  مماررساتت  االتميیيیز  بحق  سكانن  شمالل  غربب  ووجنوبب  غربب  االكاميیروونن،  بما

  ااستعمالل  االلغة  ااإلنجليیزيیة  على  قدمم  االمساووااةة  [مع  االلغة  االفرنسيیة]  في  االمعامالتت  االتجارريیة؛
  في   .2   االمحاكم   للمثولل  أأمامم   باإلنجليیزيیة ووقف  ترحيیل  ااألشخاصص  االمتهھميین  من  االمحافظاتت  االناططقة

 االمحافظاتت  االناططقة  بالفرنسيیة؛
هھمهھا.  ووكبديیل  عن  ذذلك،  يیتوجب  على  ضمانن  محاكمة  كل  شخص  يیوااجهھ  تهھما ً جنائيیة  باللغة  االتي  يیف .3

  أأنن  تتأكد  من  ااستخداامم  مترجميین  فورريیيین  في  االمحاكم  لتجنب  تعريیض  حقوقق   االدوولة  االمدعى  عليیهھا
 االمتهھميین  للخطر؛

  االمناططق   .4   فيیهھا   بما توززيیع  موااقع  االمشارريیع  االوططنيیة  على  نحو  متساوو  على  مختلف  مناططق  االبالدد،
 ميیروونن  ووفقا ً للجدووىى  ااالقتصادديیة  وواالتوااززنن  بيین  ااألقاليیم؛االشماليیة  االغربيیة  وواالجنوبيیة  االغربيیة  من  االكا

ددفع  تعويیضاتت  للشركاتت  في  شمالل  غربب  ووجنوبب  غربب  االكاميیروونن  االتي  عانت  من  جرااء  تميیيیز   .5
 االبنوكك  ضدهھھھا  في  االمعاملة؛

االدخولل  في  حواارر  بنّاء  مع  االمشتكيین،  السيیما  االمجلس  االوططني  للكاميیروونيیيین  االجنوبيیيین  وواالمنظمة   .6
  للكاميیر   تهھددد  االشعبيیة   قد   االتي   االتظلماتت   إإلى   باإلضافة   االدستورريیة   االقضايیا   لحل   االجنوبيیيین، وونيیيین
 االوحدةة  االوططنيیة؛

  ررئيیس   .7   غيیر   شخصيیاتت   من   تشكيیلهھ   على   االعمل   خاللل   من   ااألعلى   االقضائي   االمجلس إإصالحح
  االجمهھورريیة  ووووززيیر  االعدلل  ووأأعضاء  االسلطة  االتنفيیذيیة  ااآلخريین.

  
  بجبر   االلجنة   االتي  أأووصت  فيیهھا   االجبر  في    ووفي  االقضايیا   هھھھذاا   قيیمة   تحديید   يیتم   لم   االفردديیة، ااألضراارر

     االدوولل   ططالبت   حيیث   االمالئمة’االعاددةة،   تعويیضاتت     504‘بدفع   لضمانن  ’أأوو   االمناسبة   االتداابيیر ااتخاذذ
  تعويیض   تقدمم    505االضحايیا.‘   أأنغوال،   ضد   أأفريیقيیا   في   وواالتنميیة   ااإلنسانن   حقوقق   معهھد   قضيیة ففي

إإنسانيیة  وواالمهھيینة  االتي  تعرضواا  لهھا  فيیما  أأووصت  االمشتكونن  بطلباتت  تعويیض  محدددةة  عن  االمعاملة  االال
تعويیضاتت  ’االلجنة  بتشكيیل  جنة  لتقصي  االحقائق  للتحقيیق  في  ااالنتهھاكاتت  إإلى  جانب  ضمانن  إإعطاء  

‘  االتعويیضاتت  االمالئمة’وومع  ذذلك،  لم  توضح  بعد  أأوو  تزوودد  االدوولل  بتوجيیهھاتت  تبيین  ماهھھھيیة    506‘.مالئمة
  االذيي  يیمكن  ااعتباررهه     اانتهھاكك  أأحكامم  االميیثاقق  ااألفريیقي  لضما‘  تداابيیر  مناسبة’أأوو  ما نن  حصولل  ضحايیا

  على  االتعويیض.
  

                                                 
 .114، فقرة 266/03اللجنة األفريقية، كيفن مغوانغا غونمي وآخرون ضد الكاميرون، شكوى رقم  503 
-اللجنة األفريقية، هاريغوين جيبري ؛ و194، الفقرة 288/2004اللجنة األفريقية، غابرييلل شومبا ضد زمبابوي، شكوى رقم  504 

 .301/05د حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا (نيابة عن مسؤولي نظام الديرغ السابق) ضد إثيوبيا، شكوى رقم معهسيالسي و
الجمعية األفريقية الماالوية وآخرون ضد موريتانيا، شكاوى رقم ؛ و236/2000، شكوى رقم رتس فرانسيس دوبلر ضد السودانيك 505 

 275/03ضد إريتريا، شكوى رقم  19ومنظمة المادة ؛ 210/98و 169/97-164و 98/93و 61/91و 54/91
 .87، فقرة 292/2004اللجنة األفريقية، معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا ضد أنغوال، شكوى رقم  506 
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،  لم  توصِص  االلجنة  بمقداارر  محددد  من  االتعويیضاتت  إإال  في  قضيیة  2013وولغايیة  نوفمبر/  تشريین  االثاني  
ووقد  تقدمت    507ووااحدةة،  هھھھي  قضيیة  االمباددررةة  االمصريیة  للحقوقق  االشخصيیة  ووإإنتررراايیتس  ضد  االسودداانن.

أأنهھن  تعرضن  للتحرشش  االجنسي  وواالترهھھھيیب  ووسوء  االمعاملة  على  بهھذهه  االشكوىى  أأرربع  نساء  ززعمن  فيیهھا  
يید  أأعضاء  من  االحزبب  االوططني  االديیمقرااططي  أأثناء  ااحتجاجج  سلمي،  ووذذلك  بحضورر  االشرططة  االتي  لم  

     االماددةة   ااددعت  االمشتكيیاتت  أأنن   ووقد   االعنف.   في ً   وواالتي  شارركت  أأيیضا   لوقف  تلك  االمعاملة ،  5تتدخل
جنيیهھ  مصريي  (أأيي  ما  يیعاددلل    57000تعويیض  مقدااررهه  إإضافة  إإلى  مواادد  أأخرىى،  قد  اانتهھكت  ووططالبن  ب

  ددووالرر  تقريیباً)  لكل  منهھن.  8300
  

ووووجدتت  االلجنة  أأنن  االتحرشش  االجنسي  االذيي  عانت  منهھ  االضحايیا  ااررتقى  إإلى  مستوىى  االمعاملة  االقاسيیة  
  18وو  16وو  9وو  3وو  2وو  1إإلى  جانب  اانتهھاكهھ  للمواادد    5وواالالإإنسانيیة  وواالمهھيینة  بما  يیشكل  اانتهھاكا ً للماددةة  

االميیثاقق،  ووططلبت  إإلى  االدوولة  ددفع  االتعويیض  بالقيیمة  االتي  ططالبت  بهھا  كل  ضحيیة  إإلى  جانب    من  26وو
االتحقيیق  في  ااالنتهھاكاتت  االمزعومة  وومحاكمة  االمسؤووليین  عنهھا  وواالشرووعع  في  عددد  من  أأعمالل  إإصالحح  
االقواانيین  بما  يیكفل  عدمم  تكررر  ااالنتهھاكاتت  في  االمستقبل.  وولم  توضح  االلجنة  ااألسبابب  االتي  ددعتهھا  إإلى  

االتعويیض  بالمقداارر  االمحددد،  غيیر  أأنن  هھھھذهه  االقضيیة  قد  تكونن  ذذااتت  صبغة  ددالليیة  تدعو  االمدعيین  إإلى    منح
  أأنن  يیدررجواا  ضمن  االوثائق  االمقدمة  إإلى  االلجنة  ططلباتت  محدددةة  للتعويیض.

  
  إإنن  االتزاامم     االقائلة   االقضائيیة   في  ااجتهھاددااتهھا   كانت  ووااضحة   ااألفريیقيیة   إإلى  أأنن  االلجنة ووتنبغي  ااإلشاررةة

عويیض  للضحايیا  ال  يیسقط  بزوواالل  االحكومة  االمسؤوولة  عن  ااالنتهھاكاتت  عن  االسلطة،  إإذذ  االدوولة  بتقديیم  االت
  حتى  لو  كانت  تلك  االتعويیضاتت  عن     منح  تعويیضاتت  للضحايیا   مسؤووليیة ترثث  أأيیة  حكوماتت  تعقبهھا

  508اانتهھاكاتت  ااررتكبتهھا  االحكومة  االسابقة.
  

     االمحكمة   االلجنة-يینص  برووتوكولل   يیوجهھ   االذيي   االميیثاقق   تعاررضض  مع   عل  -في   إإصداارر  صرااحة ى
  أأوواامر  مناسبة’   عباررتي  509لجبر  ااألضراارر  االناجمة  عن  ااالنتهھاكاتت‘   االفقرااتت  ذذااتت  االصلة   ووتورردد .
على  ووجهھ  االتحديید  بالرغم  من  عدمم  ااحتواائهھا  على  قائمة  شاملة  في  هھھھذاا  ‘  جبر  ااألضراارر’وو  ‘  تعويیض’

  بالنس  510االصددد.   أأما   االتعويیض.   لمنح ً   ططلبا   تتضمن   قضيیة   في   ااآلنن   لحد   تبت   لم   االمحكمة بة  لكن
  االمحالة  إإلى  االمحكمة  من  قبل  االلجنة،   االدااخلي    511للقضايیا فقد  أأشارر  بعض  االمعلقيین  إإلى  أأنن  االنظامم

للجنة  ال  يیعطي  االمشتكي  في  قضيیة  محالة  فرصة  تقديیم  ططلب  تعويیض  منفصل،  كما  هھھھي  االحالل  في  
منظوماتت  حقوقق  ااإلنسانن  ااإلقليیميیة  ااألخرىى،  مما  يیعترضض  سبيیل  االضحيیة  في  حقهھ  في  االتعويیض  عن  

  512هھاكاتت  إإحكامم  االميیثاقق.اانت

                                                 
  .275، فقرة 323/06اللجنة األفريقية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنتررايتس ضد السودان، شكوى رقم   507 
  .78/92و 68/92و 64/92األفريقية، كريشنا أتشوثان والعفو الدولية ضد ماالوي، شكاوى رقم اللجنة   508 
 ).1(27المادة أعاله،  22رقم راجع الهامش بروتوكولل المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان،  509 
نتهاك لحق من حقوق اإلنسان أو . إذا ما خلصت اللجنة إلى حدوث ا)1(27المادة بروتوكولل المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان،   510 

الشعوب، فعليها إصدار األمر المناسب إلصالح ما نجم عن االنتهاك بما في ذلك دفع تعويض عادلل أو جبر األضرار التي لحقت 
  بالضحايا.

 أدناه. أ (ثالثا)جزءلمزيد من المعلومات عن عملية إحالة القضايا، راجع ال 511 
 أعاله. 490تقرير جبر األضرار، راجع الهامش  512 
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ً  بشكاووىى  آلليیاتت  االعداالة  ددوونن  ااإلقليیميیة     أأيیضا   اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  أأنن  يیتقدمواا –يیجوزز  لضحايیا

  وومحكمة     غربب  أأفريیقيیا   لدوولل   ااالقتصادديیة   للجماعة   االتابعة   االعدلل   محكمة   االتحديید ووهھھھي  على  ووجهھ
  للجنوبب  ااألفريیقي   ااإلنمائيیة   االجماعة   وومحكمة   أأفريیقيیا   شرقق   لالنتصافف  وواالحصولل  سع  -جماعة ً يیا

  كأكثر  هھھھذهه     لدوولل  غربب  أأفريیقيیا   للجماعة  ااالقتصادديیة   االعدلل  االتابعة   ووبرززتت  محكمة على  تعويیض.
  االهھيیئاتت  تقدما ً من  حيیث  جبر  االضررر  وومنح  االتعويیض  بمبالغ  محدددةة  ووكبيیرةة.

  
ة  ووعلى  االرغم  من  أأنن  االبرووتوكولل  االتكميیلي،  االذيي  يیفوضض  محكمة  االعدلل  االتابعة  للجماعة  ااالقتصادديی

  االنظر  في  االشكاووىى  االمتعلقة  باالنتهھاكاتت  االمزعومة  لحقوقق  ااإلنسانن،  ال  يینص   لدوولل  غربب  أأفريیقيیا
  االقيیامم  بذلك  بمقتضى  االماددةة   )  1(19على  االحكم  بصرفف  تعويیضاتت،  ترتئي  االمحكمة  أأنهھ  بمقدووررهھھھا

  بتطبيیق    1991من  برووتوكولل  االمحكمة  لعامم   ً  لما  تضمنتهھ  ’االذيي  يیسمح  لهھا مجموعة  االقواانيین  ططبقا
  وومنهھا:‘  )  من  االنظامم  االدااخلي  لمحكمة  االعدلل  االدووليیة1(39االماددةة  

ااالتفاقيیاتت  االدووليیة،  عامة  كانت  أأمم  خاصة،  االتي  أأررست  ااألحكامم  االتي  أأقرتت  بهھا  صرااحة  االدوولل    -أأ
  االمختصمة؛

 ااألعراافف  االدووليیة  بصفتهھا  ددليیال ً على  مماررسة  متعاررفف  عليیهھا  كقانونن؛  -بب
 االمتحضرةة؛االمباددئئ  االعامة  للقانونن  االتي  أأقرتهھا  االدوولل    -جج
،  االقرااررااتت  االقضائيیة  ووتوجيیهھاتت  خبرااء  االقانونن  االدوولي  من  أأعلى  59ططبقا ً ألحكامم  االماددةة    -دد

 االكفاءااتت  من  مختلف  االدوولل،  ووذذلك  كوسيیلة  مساعدةة  التخاذذ  قرااررااتت  على  أأساسس  أأحكامم  االقانونن.
  

  ااجتهھاددااتهھا     ضمن   أأفريیقيیا،   غربب   لدوولل   ااالقتصادديیة   للجماعة   االتابعة   االعدلل   محكمة   منحت ووقد
  موسى  سعيیديي  اال   ففي  قضيیة   خاصص.   بوجهھ   االتعويیضاتت  االتي  تستحق  ااالهھھھتمامم   من   االعديید قضائيیة،

     بتعويیض  قيیمتهھ   ططالب  االمشتكي   غامبيیا،   ووجدتت    2خانن  ضد   جانبهھا،   من   أأميیركي.   ددووالرر مليیونن
فقداانن  ’من  االميیثاقق  ااألفريیقي،  ووأأخذتت  بعيین  ااالعتبارر    7وو  6وو  5االمحكمة  أأنن  اانتهھاكا  قد  ووقع  للمواادد  

  ل   [االضحيیة]   ااألررباحح  ووااالحتجازز  غيیر  االقانوني  مدةة   ووخساررةة   إإلى  جانب  ااإلصابة    22لعمل... ً يیوما
ووقد  حكمت    513‘.االجسديیة  االتي  تسببت  لهھ  باأللم  وواالعذاابب،  في  تقيیيیم  ااألضراارر  االتي  لحقت  بالمدعي

ددووالرر.  ووفي  قضيیة  حادديیجاتو  ماني  كورروو    200000االمحكمة  للمدعي  تعويیضا ً عن  االضراارر  قيیمتهھ  
ت  محكمة  االعدلل  االتابعة  للجماعة  ااالقتصادديیة  لدوولل  غربب  أأفريیقيیا  االمشتكيیة  تعويیضا ً ضد  االنيیجر،  منح

ددووالرر  تقريیباً)  عن  ااالسترقاقق  ووما  يیتصل  بهھ    25000ماليیيین  فرنك  نيیجريي  (أأيي  ما  يیعاددلل    10قيیمتهھ  
  لمدةة  تزيید  عن  تسع  سنوااتت. ووفي  قضيیة  جوتت    514من  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  االتي  تعرضت  لهھا

آآخريین،  ططلبت  االمحكمة  من  نيیجيیريیا  تعويیض  االمشتكيین  االعشرةة    4نيیجيیريیا  وو  آآخريین  ضد  14بايیي  وو
  515ددووالرر  لكل  منهھم.  42720االذيي  خضعواا  لالعتقالل  االتعسفي  لمدةة  ططويیلة  مبلغ  

  
  

                                                 
 .ECW/CCJ/APP/11/07القضية رقم موسى سعيدي خان ضد غامبيا، ، محكمة العدلل التابعة للجماعة االقتصادية لدولل غرب أفريقيا 513 
 .ECW/CCJ/APP/08/08محكمة العدلل التابعة للجماعة االقتصادية لدولل غرب أفريقيا، حاديجاتو ماني كورو ضد النيجر، طلب رقم  514 
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  .  تنفيیذ  االقرااررااتت13
  

يیتمثل  االتحديي  ااألكبر  االذيي  توااجهھهھ  منظومة  حقوقق  ااإلنسانن  ااألفريیقيیة  في  االوقت  االحاضر  في  تنفيیذ  
  االمن   هھھھذهه   ررصد  قرااررااتت   يینص  على   ااألفريیقيیة   للجنة   االدااخلي   االنظامم   أأنن   من   االرغم   ووعلى ظومة.

  االلجنة،   قرااررااتت   لتنفيیذ   االدوولل   تتخذهھھھا   ااإلجرااءااتت  االتي   ثغرااتت    516وومتابعة   ززاالت  هھھھناكك   ال   أأنهھ إإال
خطيیرةة  على  هھھھذاا  االصعيید.  ووبحسب  بعض  االمعلقيین،  أأخفقت  االدوولل  في  ااالمتثالل  لقرااررااتت  االلجنة  في  

  م  60أأكثر  من     وومن  أأبرززهھھھا    517ن  االقضايیا.بالمائة   من  االعواامل،   االسبب  في  ذذلك  إإلى  عددد وويیعودد
  اانعداامم  ااإلررااددةة  االسيیاسيیة  لتنفيیذ  توصيیاتت  االلجنة  من  ططرفف  االدوولل.

  
  وواالمكلف     للجنة   االتابع   بالشكاووىى   االمعني   االعامل   االفريیق   قرااررااتت  االلجنة   وومتابعة   على  ررصد يیقومم

وومع  ذذلك،  ال    518‘.ريیق  االمقررريین  االخاصيینبتنسيیق  وومتابعة  قرااررااتت  االلجنة  بشأنن  االشكاووىى،  عن  طط’
يیزاالل  نطاقق  وواليیة  االفريیق  االعامل،  االذيي  تم  توسيیعهھ  مؤخرااً،  ددوونن  االمستوىى  االذيي  يیجب  أأنن  تكونن  عليیهھ  
  كاللجنة     ااألخرىى،   ااإلقليیميیة   ددوونن   االقضائيیة   للهھيیئاتت   بالنسبة   االحالل   هھھھو   كما   االفعالة،   ااإلنفاذذ آآليیة

  االقراا   إإنفاذذ   آآليیة   ووهھھھي   أأووررووبا   لمجلس   لحقوقق  االوززاارريیة   ااألووررووبيیة   االمحكمة   عن   االصاددررةة ررااتت
  توصيیاتت  االلجنة  غيیر  ووااضح  هھھھو  ااآلخر.     تنفيیذ   غيیر  أأنن  ااإلجرااء  االخاصص  بمتابعة  ووررصد ااإلنسانن.
فبعد  مواافقتهھا  على  االقراارر  ووإإصدااررهه،  كانت  االلجنة  تقدمم  االقليیل  من  االتوضيیح  بشانن  عمليیة  متابعة  تنفيیذ  

  إإذذاا  كانن  ع مل  االلجنة  يیشتمل  على  االمتابعة  مع  االدوولل  مباشرةة.  االقراارر،  كما  أأنهھ  من  غيیر  االوااضح  ما
     آآليیاتت    112ووعلى  االرغم  من  أأنن  االماددةة   إإال  أأنهھ  ال  توجد   االمتابعة، توضح  ااإلجرااء  االخاصص  بعمليیة

  في     االتنفيیذ   فإنن  "عبء   بعض  االمعلقيین،   أأشارر   ووكما   لذلك،   وونتيیجة   االقرااررااتت.   تنفيیذ   تضمن ملزمة
  519شتكيین".غالبيیة  االقضايیا  حتى  ااآلنن  يیقع  على  كاهھھھل  االم

  
ن  االنظامم  االدااخلي  االلجنة  من  إإبالغغ  االلجنة  االفرعيیة  االمنبثقة  عن  لجنة  االممثليین  االداائميین  وواالمجلس   يیمّكِ
  حتى  نوفمبر/     يیسفر،   لم   ااإلجرااء   أأنن  هھھھذاا   بيید   ااألفريیقي،   قرااررااتت  ااالتحادد االتنفيیذيي  بخصوصص  تنفيیذ

     االثاني   تنفيیذهھھھ2013تشريین   عدمم   نتيیجة   االدوولل   ضد   عقوباتت  ررسميیة   عن  أأيیة   لتوصيیاتت  االلجنة.  ، ا
     تنص  االماددةة   إإلى  ذذلك،   بعمليیة    112باإلضافة   االدااخلي  على  إإددررااجج  االمعلوماتت  االمتعلقة من  االنظامم

  االتبليیغ  عن  بلوغغ     ووفي  ظظل  قصورر  هھھھذاا   للجنة.   االسنويیة   االقرااررااتت  في  تقارريیر  ااألنشطة   تنفيیذ متابعة
توصيیاتت  االلجنة،  مما  يیعمق  غايیتهھ،  ال  تتمخض  عنهھ  نتائج  ذذااتت  شأنن  بحق  االدوولل  االتي  تمتنع  عن  تنفيیذ  

  بال  شك  من  حدةة  مشكلة  االتنفيیذ  االتي  توااجهھهھا  االلجنة.
  

‘  بالتوصيیاتت’من  االعواامل  ااألخرىى  االتي  تسهھم  في  عدمم  تنفيیذ  قرااررااتت  االلجنة  تسميیة  تلك  االقرااررااتت  
  تتعززز     أأنن   توقع   هھھھناكك   كانن   االمحكمة،   إإنشاء   عند   للدوولل.   ملزمة   غيیر   أأنهھا   على   تُفهھم   يیجعلهھا مما

نة  عن  ططريیق  إإحالتهھا  للقضايیا  إإلى  االمحكمة  االتي  تُصدرر  بدووررهھھھا  قرااررااتت  ملزمة.  إإال  أأنهھ  قرااررااتت  االلج

                                                 
 .112اللجنة األفريقية، النظام الداخلي، المادة  516 
 .26أعاله، صفحة  490تقرير جبر األضرار، راجع الهامش رقم  517 
، الدورة ACHPR/Res.255(LII)12الفريق العاملل المعني بالشكاوى وتعديلل تشكيله رقم  توسيع نطاق واليةاللجنة األفريقية، قرار  518 

 ).2012أكتوبر/ تشرين األولل  22العادية الثانية والخمسون (
 .89أعاله، صفحة  490تقرير جبر األضرار، راجع الهامش رقم  519 
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  االمحالة،     االتعليیق  على  تأثيیر  االمحكمة  على  مسألة  تنفيیذ  االقرااررااتت  في  االقضايیا يیظل  من  االمبكر  جدااً
  نظراا ً لحدااثة  عمر  االمحكمة  االعملي.

  
ر  ددقيیقة.  ووعلى  سبيیل  االمثالل،  ال  تشتمل  عالووةة  على  ذذلك،  غالبا ً ما  تكونن  توصيیاتت  االلجنة  مبهھمة  ووغيی

     بإجرااء   إإصالحاتت  تشريیعيیة’االتوصيیاتت  االمتعلقة   أأنن  ‘   يینبغي   االذيي   ما   حولل   محدددةة   تفاصيیل على
تشملهھ  هھھھذهه  ااإلصالحاتت،  ااألمر  االذيي  يیخلق  مشكلة  ليیس  لمسألة  االتنفيیذ  فقط،  بل  ووللرصد  االفعالل  لمثل  

  إإلى  أأنن  االتحديیاتت ً   ووأأشارر  االمرااقبونن  أأيیضا   االتنفيیذ.   من    هھھھذاا   يیتعلق  بالتنفيیذ   االدوولل  فيیما االتي  توااجهھهھا
حيیث  ااالفتقارر  للمواارردد  االماليیة  لتعويیض  االضحايیا  إإضافة  إإلى  ضعف  أأوو  عدمم  كفايیة  االتنسيیق  بيین  االدوولل  

  520ااألططراافف  االتي  يیقع  على  عاتقهھا  تنفيیذ  قرااررااتت  االلجنة.
  

قرااررااتهھا،  إإال  أأنن    على  االرغم  من  أأنن  االهھيیئاتت  ددوونن  ااإلقليیميیة  توااجهھ  هھھھي  ااألخرىى  تحديیاتت  تتعلق  بتنفيیذ
  االقرااررااتت  تسهھم  بشكل  ما  في  إإحدااثث  االتنفيیذ.  يیتضمن  برووتوكولل  عامم     2005االطبيیعة  االملزمة  لهھذهه

  غربب     لدوولل   ااالقتصادديیة   للجماعة   االتابعة   االعدلل   محكمة   أأُنشأتت  بموجبهھ   وواالذيي   بالمعاهھھھدةة، االملحق
أأمر  تنفيیذ  قضائي  يیجب    أأفريیقيیا،  متطلبا ً يیشترطط  أأنن  يیتخذ  تنفيیذ  ااألحكامم  االصاددررةة  عن  االمحكمة  شكل

وويیتوجب  على  االدوولل  أأنن  تنشئ  أأوو  تحددد  سلطة    521على  أأميین  االسجل  أأنن  يیسلمهھ  إإلى  االدوولة  االمعنيیة.
ووططنيیة  تكونن  مسؤوولة  عن  تنفيیذ  ااألحكامم  االصاددررةة  عن  االمحكمة.  أأما  قرااررااتت  محكمة  االعدلل  االتابعة  

لمعاهھھھدةة  االمنشأةة  للجماعة  لجماعة  شرقق  أأفريیقيیا،  فهھي  ملزمة  ووقابلة  لالستئنافف.  ووعلى  االرغم  من  أأنن  اا
  للبدء     إإجرااءااتت   توجد   ال   أأنهھ   إإال   االقرااررااتت،   تنفيیذ   من   االتأكد   ووفقرااتت  تنص  على ً   أأحكاما تتضمن

  522بتطبيیق  االنتائج  االمترتبة  على  عدمم  تنفيیذ  االدوولل  لتلك  االقرااررااتت.
  

  االشكاووىى  بيین  االدوولل  -عاشراا ً 
  

ةة  بيین  االدوولل،  هھھھي  قضيیة  جمهھورريیة  حتى  تارريیخ  كتابة  هھھھذهه  االسطورر،  لم  تبت  االلجنة  إإال  في  شكوىى  ووااحد
غيیر  معلنة  شملت  ‘  حربب’االتي  نشأتت  عن    523االكونغو  االديیمقرااططيیة  ضد  بورروونديي  وورروواانداا  ووأأووغنداا

فقد  ااتهھمت  جمهھورريیة  االكونغو  االديیمقرااططيیة  االقّوااتت  ‘.  االبحيیرااتت  االكبرىى’هھھھذهه  االدوولل  ااألرربع  في  منطقة  
  لحقوقق  ااإلنس   االدوولل  باررتكابب  اانتهھاكاتت  خطيیرةة   أأساسيیة،  االمسلّحة  لهھذهه انن  ددااخل  أأررااضيیهھا،  بصوررةة

     إإلي   ووترحيیلهھم   االمدنيیيّین   من   االعديید   ااختطافف   مسألة   ووكانت   رروواانداا.   في   أأيیضا معسكرااتت  ’وولكن
.  ووااستنادداا ً 524في  رروواانداا  من  ضمن  ااالتهھاماتت  االتي  ووّجهھتهھا  جمهھورريیة  االكونغو  االديیمقرااططيیة‘  ااعتقالل

في  قرااررهھھھا  على  ااتفاقيیة  جنيیف  االثالثة    من  االميیثاقق،  ااررتكزتت  االلجنة  61وو  60إإلى  ما  جاء  في  االماددتيین  
     االحربب)  1949لسنة   ووقت   في   ااألشخاصص  االمدنيیيّین   بحمايیة   معاملة    525(االمتعلّقة   إإلي   تدعو االتي

                                                 
  .نفس  االمصدرر  520 
 .24ة لدولل غرب أفريقيا، المادة محكمة العدلل التابعة للجماعة االقتصاديبروتوكولل  521 
 .33-30معاهدة إنشاء جماعة شرق أفريقيا، المواد  522 
 .227/99شكوى رقم ، ندا وأوغنداارووجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بوروندي اللجنة األفريقية،  523 
 .6، الفقرة نفس المصدر 524 
 .89، الفقرة نفس المصدر 525 
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إإنسانيیة  للمدنيیيّین  أأثناء  االصرااعاتت  أأوو  ااالحتاللل.  ووقضت  االلجنة  بوجودد  عددد  من  ااالنتهھاكاتت  بما  في  
 حجج  االقانونيیة  للدوولل  االمدّعى  عليیهھا.رراافضة  بذلك  كل  من  االوقائع  وواال  5526ذذلك  اانتهھاكك  االماددةة  

  
  االزيیاررااتت  االميیداانيیة  ووبعثاتت  تقصي  االحقائق  -حادديي  عشر  

 
  .  ااألسس  االقانونيیة  للبعثاتت  ووإإررسالهھا  1

  
     أأيیة  ووسيیلة  مالئمة  للتحقيیق’اللجوء  إإلى  منهھ  ب  46يیخولل  االميیثاقق  ااألفريیقي  بمقتضى  االماددةة إلنجازز  ‘

     االقانوني   ااألساسس   االماددةة   هھھھذهه   ووتوفر   ووظظائفهھا.   باسم   أأيیضا   االمعرووفة   أأوو   االميیداانيیة ززيیاررةة  ’للبعثاتت
  االدوولل   ددوولة  ‘.   من  االشكاووىى  ضد   االعديید   تُقدمم   االزيیاررااتت  عندما   بهھذهه   االقيیامم   قراارر   عاددةة   االلجنة ووتتخذ

  كي  تستكشف  إإمكانيیاتت  إإجرااء     للجنة   االمجالل   إإتاحة   االزيیاررااتت  في   هھھھذهه   من   االغايیة   ووتتمثل محدددةة،
  االتحقيیق  في  االو   للشكوىى  أأوو   وودديیة   بمهھماتت  تسويیة ً  أأنن  تقومم   أأيیضا   وويیجوزز  للجنة   بهھا.   االمرتبطة قائع

تقصي  للحقائق  عندما  تِردد  تقارريیر  عن  ووقوعع  اانتهھاكاتت  لحقوقق  ااإلنسانن  على  نطاقق  ووااسع  في  ددوولة  
ً  كي     تلقت  شكوىى  مسبقا   ووال  يیُشترطط  على  االلجنة  أأنن  تكونن  قد ططرفف  أأوو  مزااعم  ذذااتت  ططبيیعة  عامة.

أأنن  من  بيین  االثغرااتت  االتي  تعتريي  هھھھذهه  ااإلجرااءااتت  هھھھي    تبررر  شرووعهھا  في  بعثة  لتقصي  االحقائق.  إإال
  توقفهھا  على  مواافقة  نفس  االدوولة  االتي  يیجريي  االتحقيیق  بشأنهھا  ووعلى  ددووررهھھھا  في  تفعيیل  عمل  االبعثة.

  
  .  بعثاتت  مختاررةة  2  

  
قامت  االلجنة  بعددد  من  االزيیاررااتت  االميیداانيیة  ووأأررسلت  بعثاتت  تقصي  االحقائق  إإلى  كل  من  مالي  وواالسنغالل  

  وونيی   ووددوولل  وومورريیتانيیا   وواالسودداانن   االديیمقرااططيیة   االصحرااوويیة   االعربيیة   وواالجمهھورريیة   ووززمبابويي جيیريیا
 أأخرىى  غيیرهھھھا.  وونتوقف  عند  بعثة  ززمبابويي  من  أأجل  ددررااسة  هھھھذهه  االعمليیة  عن  كثب.  

 
  من     االعديید   تلقت  في   أأنن   بعد   االحقائق   لتقصى   ززمبابويي   إإلى   بعثة   إإررسالل   ااألفريیقيیة   االلجنة قرررتت

  تقارريیر  تشيیر  إإلى  اانت   عدةة   للصعوباتت  ددووررااتهھا   وونظراا   االبلد. هھاكاتت  ووااسعة  لحقوقق  ااإلنسانن  في  هھھھذاا
االناتجة  عن  ترتيیب  هھھھذهه  االزيیاررةة،  مر  أأكثر  من  سنة  من  تارريیخ  ااتخاذذ  االلجنة  قراارر  االزيیاررةة  (مايیو/أأيیارر  

  ).2002)  ووموعد  االزيیاررةة  ذذااتهھا  (يیونيیو/  حزيیراانن  2001
 

فيیة  االمتعلقة  بإصالحح  قواانيین  ووذذهھھھبت  هھھھذهه  االبعثة  إإلى  ما  هھھھو  أأبعد  من  مجردد  االنظر  في  االقضايیا  االخال
ااألررااضي  ووحق  االملكيیة  بمقتضى  االميیثاقق  ااألفريیقي،  حيیث  نظرتت  في  ااالددعاءااتت  بمماررسة  االتعذيیب.  

شهھاددةة  شهھودد  كانواا  ضحايیا  االعنف  االسيیاسي  ووضحايیا  آآخريین  تعرضواا  للتعذيیب  إإثناء  ’ووقد  تلقت  االبعثة  
االتت  االتعسفيیة،  كالتي  شملت  ررئيیس  .  كما  أأثيیرتت  مزااعم  باللجوء  إإلى  ااالعتق527‘إإيیقافهھم  لدىى  االشرططة

  حقوقق     عن   وواالمداافعيین   االمعاررضة   ووتعذيیب  ززعماء   آآخريین،   بيین   من   بزمبابويي   االمحاميین جمعيیة
  ااألفعالل  في  كثيیر  من  االحاالتت  كانواا     بأنن  االمسؤووليین  عن  هھھھذهه   ووأأقرتت  االلجنة  في  تقريیرهھھھا ااإلنسانن.

  ااألفريیقي’   االوططني   حزبب  ااالتحادد   من   ززمب-نشطاء   في   االوططنيیة   (حزبب  ززاانو)  ابويياالجبهھة ووفي  ‘.
                                                 

 .98نفس المصدر، الفقرة  526 
 . 3، الفقرة  CL/109 (V)EX.زمبابوي، الملحق اا في لجنة األفريقية، الملخص التنفيذي لتقرير بعثة تقصي الوقائع ال 527 
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االمقابل،  ووفي  ضوء  قوةة  االتأكيیدااتت  االتي  صدررتت  عن  االرئيیس  موغابى  ووسيیاسيیيین  آآخريین  من  حزبب  
     بأنهھ   على  ااإلططالقق’ززاانو   االعنف،   تعتمد   سيیاسة   أأوو   خطة   أأيیة   هھھھناكك   تكن   عن  ‘لم   اامتنعت  االلجنة ،

انن  من  االوااضح  تماما ً أأنن  ااالستنتاجج  بأنن  ااالنتهھاكاتت  تشكل  نمطا ً منسقا ً يیجريي  بمواافقة  االحكومة.  لقد  ك
 االحكومة  حظيیت  بكثيیر  من  االمحاباةة  في  هھھھذاا  االمجالل.

  
  تمثّل  في  عدمم  ووجودد  مؤسسة  فعالة  لمرااقبة  قانونيیة  عمل  االشرططة  ووقبولل   ووفي  ااستنتاجج  أأقل  االتباسا
  االشكاووىى     الستقبالل   مكتب   ووجودد   من   االرغم   ووعلى   فيیهھا.   االتحقيیق   مع   ضدهھھھا   االمقدمة االشكاووىى

االمكتب  أأظظهھر  تحيیزااً  في  أأنشطتهھ  ووكانن  يیعاني  من  قلة  االمواارردد  وواانعداامم  االفعاليیة  وواالمظالم  إإال  أأنن  هھھھذاا  
ثقة  االناسس.  ووتضمنت  إإحدىى    -نتيیجة  لذلك-في  أأغلب  ااألحيیانن  وويیتأّخر  في  إإصداارر  تقارريیرهه  حتى  فقد  

  توصيیاتت  االلجنة  ااستحدااثث  آآليیة  مستقلة  الستقبالل  االشكاووىى  االمتعلقة  بسلوكك  االشرططة.
 

لزيیمبابويیة  موضع  ااستنكارر  أأيیضاً.  ووقد  أأُفيید  بأنن  ميیليیشيیاتت  االشبيیبة،  االتي  ووكانن  تسيیيیس  قوااتت  االشرططة  اا
ااستُعملت  لتأجيیج  نارر  االعنف  االسيیاسي،  وولذلك  أأووصت  االلجنة  بحلهّھا.  ‘  معسكرااتت  للشبابب’ددرربت  في  

من  ووحدةة  االتحقيیقاتت  االجنائيیة  ااضطلعت  في  أأنشطة  ‘  االعناصر’ووأأشاررتت  االلجنة  أأيیضا  إإلي  أأنن  بعض  
  اال   للمماررساتت   دووليیةمخالفة   آآيیلند‘.   ررووبن   مباددئئ   بدررااسة   االحكومة   االلجنة ووتطبيیقهھا    528ووأأووصت

  لتحسيین  مستوىى  االمهھنيیة  وواالمساءلة  لجهھازز  االشرططة.
  

ووعندما  قدمت  االلجنة  أأخيیراا  االتقريیر  كجزء  من  تقريیر  نشاططهھا  االسنويي  االساددسس  عشر،  ااحتّج  االمندووبب  
  االنتائ   لم  تعَط  فرصة  للردد  على  هھھھذهه ج.  ووعلى  االرغم  من  تفنيید  االلجنة  االزيیمبابويي  بأنّن  حكومة  بالددهه

لصحة  االوقائع  االتي  ااررتكز  عليیهھا  هھھھذاا  االرأأيي،  إإال  أأنهھ  تمت  إإحالة  االتقريیر  إإلي  االحكومة  لتعقّب  عليیهھ،  
  يیُسمح     وولم   االسماحح  بنشر  تقريیر  نشاطط  االلجنة   االعامة  ووألوولل  مّرةة ووبناء  على  ذذلك  ررفضت  االجمعيیة

يیث  أأدُدررجج  هھھھذاا  االردد  ضمن  تقريیر  االنشاطط  االسابع  يینشر  تقريیر  االبعثة  إإال  بعد  تقديیم  االحكومة  لرددهھھّھا،  ح
 .529عشر  للجنة

  
  قد     بأنن  االفرصة   االتي  أأقّرتت  فيیهھا   من  خاللل  إإجابتهھا   االزيیمبابويیة وويیتجلى  االشاغل  االحقيیقي  للحكومة

  في  االتقريیر   لتعقيیب  على  االوقائع  االوااررددةة   ااعتمادد  530أأتيیحت  لهھا   االفرصة  منحت  فقط  بعد   لكن  هھھھذهه ،
ً  لإلجرااءااتت  ذذلك  أأنهھ  لم  تتم  مرااعاةة  قواانيین  االلجنة  للتقريیر،  ووهھھھو  ما  ررأأتت  اا   مخالفا لحكومة  فيیهھ  عمالً

  االوااضح     وويیبقي  من  غيیر   االطبيیعيیة.   حالل–االعداالة   قد    -على  أأيیة   االزيیمبابويیة   كانت  االحكومة   إإذذاا ما
 خاللل  قمة  ااإلتحادد  ااألفريیقي.‘  االقنبلة’عبّرتت  عن  أأيي  من  هھھھذهه  االشوااغل  للجنة  قبل  تفّجر  هھھھذهه  

  
ليیقاتهھا  االبعثة  ووتقريیرهھھھا  ااستنادداا ً إإلى  مجموعة  من  ااألسس؛  فقد  ااعتبرتت  أأنن  مدةة  اانتقدتت  االحكومة  في  تع

  االتي  دداامت     وونطاقق  عملهھا،   االبعثة   غيیر  كافيیيین    4ززيیاررةة   هھھھراارريي،   فقط  ووااقتصرتت  على  مديینة أأيیامم
     االحقيیقة’لتميیيیز   حيیث  ‘.   أأيیضاً،   االحكومة   مجهھر   تحت   االحقائق   تقصي   عمليیة   ططبيیعة ووووضعت

                                                 
 أعاله. 133رقم  الهامش ، آيلند روبنمبادئ  انظر 528 
 .اللجنة األفريقية، تقرير النشاط السنوي السابع عشر 529 
 .تقرير النشاط السنوي السابع عشر للجنةمن الملحق اا الحقائق الذي تضمنه قصي تقرير بعثة تبشأن تعليقات الحكومة الزيمبابوية  530 
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  االلجنة   بأنن   االحكومة   معيینيین    حاججت   مشتكيین   مع   مقابالتت   بإجراائهھا   كافيیة   تثبت   عمليیة   تجِر لم
  ووحصولهھا  على  إإجاباتت  االحكومة  عن  مزااعم  محدددةة  ددوونن  غيیرهھھھا.

  



113 
 

 االتعذيیب  في  وواليیة  االلجنة  ااألفريیقيیة  في  مجالل  تعزيیز  حقوقق  ااإلنسانناالجزء  دد:  مسألة  
  

 االمنّظماتت  غيیر  االحكوميیة  االحائزةة  على  صفة  مرااقب  -ثاني  عشر  
 

.  ووتمّكن  هھھھذهه  531منّظماتت  غيیر  االحكوميیة  االحصولل  على  صفة  مرااقب  لدىى  االلجنة  ااألفريیقيیةيیمكن  لل
     من   االحكوميیة   غيیر   االمنّظماتت   بحقوقق  ’االصفة   االتمتع   ددوونن   [االلجنة]   ددووررااتهھا   في االمشارركة

  منهھا    532‘االتصويیت   في  ذذلك  غيیر  االحائزةة ً  (بما   أأنهھ  يیجوزز  للمنظماتت  غيیر  االحكوميیة  عموما ووررغم
قترحح  على  أأمانة  االلجنة  إإددررااجج  بنودد  على  جدوولل  ااألعمالل  ووأأنن  تحصل  على  على  صفة  مرااقب)  أأنن  ت

،  غيیر  أأنن  هھھھذهه  ااإلمكانيیاتت  ليیست  متاحة  حقاً،  في  االوااقع  533نسخٍ  من  جدوولل  ااألعمالل  االمؤقت  للدووررااتت
  ترسل     االلجنة   أأمانة   ذذلك  ألنّن   مرااقب،   على  صفة   االحائزةة   االحكوميیة االعملي  سوىى  للمنّظماتت  غبر

 فقط.  االمعلوماتت  لهھذهه  ااألخيیرةة
 

     تتقدمّم   أأنن   مرااقب   صفة   على   االحصولل   في   االرااغبة   االحكوميیة   االمنّظماتت  غيیر بطلب  ’يیجب  على
وويیتعيین  عليیهھا  إإررسالل  االوثائق  االتاليیة  قبل  ثالثة  أأشهھر  من  موعد  اانعقادد  االدووررةة  االتي  ستنظر    534،‘موثّق

وني  ووقائمة  في  ططلبهھا:  نظامهھا  ااألساسي  وومعلوماتت  حولل  هھھھيیاكلهھا  االتأسيیسيیة  ووددليیل  على  ووجوددهھھھا  االقان
  بأنشطتهھا   ووبيیانٍن   تمويیلهھا   وومصاددرر   أأعضائهھا   كل   االنظامم  535تضّم   خاللل   من   يیتضح   أأنن   وويیجب .

  أأهھھھداافهھا     ووأأنن   ااإلنسانن   حقوقق   مجالل   في   تعمل   أأنهھا   ووأأنشطتهھا   بالطلب   االمتقدمة   للمنظمة ااألساسي
  .536تتواافق  مع  االقانونن  االتأسيیسي  لالتحادد  ااألفريیقي  وومع  االميیثاقق  ااألفريیقي

 
  منذ     منحت  االلجنة،   سنة   نوفمبر/    1987اانطالقهھا   في   ووااألرربعيین   االخامسة   االعادديیة   ددووررتهھا وولغايیة

منّظمة  غيیر  حكوميیة  من  ضمنهھا  عددد  من  االمنّظماتت    466صفة  االمرااقب  إإلى    2013تشريین  االثاني  
  منع     رراابطة   (مثل   منّظماتت  ددووليیة   االمنّظماتت  من   ووتتكّونن  هھھھذهه   االتعذيیب.   منع االتي  تتضمن  وواليیتهھا

)     وواالمAPTاالتعذيیب ()     االتعذيیب   لمناهھھھضة   االعالميیة   إلصالحح  OMCTنّظمة   االدووليیة   وواالمنّظمة (
)     االجنائي   في  PRIاالقانونن   االصدماتت   لضحايیا   االطبي   االتأهھھھيیل   مركز   (مثل   أأفريیقيیة   وومنّظماتت ((

الغوسس  بنيیجيیريیا  ووجمعيیة  ززمالة  االسجونن  ااألثيیوبيیة).  وومن  بيین  أأحدثث  االمنظماتت  غيیر  االحكوميیة  االتي  
  منظم   مرااقب:   صفة   على   االحقوقق  حصلت   أأجل   من   االعالميیة   وواالمباددررةة   حدوودد   بال   محامونن ة

                                                 
لدى اللجنة، المسمى ب "صفة مراقب على الحصولل على الشكلل الخاص لصفة  نشجع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أيضًا 531

الدورة حضرت مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان  19أن  ، كمابمرور األعوامالمنتسبة عدد المنظمات غير الحكومية قد تزايد ". والمنتسب
 دور هذه المؤسسات في عملل اللجنة ودوراتها ال يتسم دائما بالوضوح. . غير أن التاسعة والثالثين للجنة

 .62اللجنة األفريقية، النظام الداخلي، المادة  532
 .33و )هـ)(3(32المادتان ، نفس المصدر533 
للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجالل حقوق اإلنسان لدى المراقب صفة بمعايير منح وحيازة تعلق القرار الماللجنة األفريقية،  534 

مايو/  5، الدورة العادية الخامسة والعشرون (ACHPR/Res.33(XXV)99قرار اللجنة  )،1999اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (
 .كاملة منهعلى نسخة  1. يحتوي المرفق 1)، فقرة 1999أيار 

 .3الفقرة  ،نفس المصدر 535 
 .2الفقرة  ،نفس المصدر 536 
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  غيیرهھھھا.   ووأأخرىى   أأفريیقيیا)   (جنوبب   االنسائيیة   االراابطة   وومركز   وواالثقافيیة   ووااالجتماعيیة   537ااالقتصادديیة
هھھھذاا،  وويیندررجج  منع  االتعذيیب  ووسوء  االمعاملة،  مباشرةة  أأوو  ضمناً،  ضمن  وواليیة  عددد  كبيیر  غيیر  هھھھذهه  من  

  ألفريیقيیة  على  االسوااء).االمنّظماتت  غيیر  االحكوميیة  (االدووليیة  وواا
  

 االحضورر  وواالمشارركة  في  منتدىى  االمنّظماتت  غيیر  االحكوميیة  وواالدووررااتت  االمفتوحة  -ثالث  عشر  
 

تحضر  االمنّظماتت  غيیر  االحكوميیة  االحائزةة  على  صفة  مرااقب  منتدىى  االمنّظماتت  غيیر  االحكوميیة  االذيي  
ىى  االمنظماتت  غيیر  يینعقد  قبل  معظم  ددووررااتت  االلجنة.  بصوررةة  عامة،  تمتلك  االمنظماتت  االتي  تحضر  منتد

  كانن     في  االبداايیة،   أأيیضاً.   االمنظماتت  ااألخرىى  مرحب  بهھا   إإال  أأنن  مشارركة   االمرااقب، االحكوميیة  صفة
  يینظمهھ  في     بيینما   للحقوقيیيین،   االدووليیة   منتدىى  االمنظماتت  غيیر  االحكوميیة  يیجريي  من  قبل  االلجنة تنظيیم

ولل  بغامبيیا.  وويیهھدفف  االوقت  االحاضر  االمركز  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالديیمقرااططيیة،  وومقرهه  في  بانج
هھھھذاا  االمنتدىى  إإلى  توفيیر  فضاء  مفتوحح  حيیث  يیمكن  للمنّظماتت  غيیر  االحكوميیة  أأنن  تتباددلل  االتجارربب  ووأأنن  
  حقوقق     ووتعزيیز   حمايیة   أأجل   من   االتعاوونن   عرىى   تعزيیز   إإلى   باإلضافة   ااسترااتيیجيیاتت  موّحدةة، تضع

  اا   غيیر   االمنّظماتت   منتدىى   عن   االصاددررةة   االقرااررااتت   متابعة   االغالب   في   يیتم   في  ااإلنسانن. لحكوميیة
االدووررااتت  االمفتوحة  للجنة  ااألفريیقيیة.  فعلى  سبيیل  االمثالل،  أأقّرتت  ووررشة  عمل  االمنّظماتت  غيیر  االحكوميیة  

  االعادديیة  االسابعة  عشر  للجنة،   قبل  اانعقادد  االدووررةة ووااعتُمد  االقراارر    538قرااررااً  بشأنن  االسجونن  في  أأفريیقيیا
  بالتالي  كمسوددةة  لقراارر  االلجنة  في  هھھھذاا  االمجالل.

  
  توفر  االدووررااتت  االمفتوح   إإمكانيیة   االحواارر’ة بيین  مندووبي  االدوولل  ووممثلي  االمنّظماتت  غيیر  االحكوميیة،  ‘

  حقوقق     ووضعيیة   حولل   موجزااً ً   عرضا   تقدمم   أأنن   مرااقب   صفة   على   االحائزةة   للمنّظماتت   يیمكن حيیث
     مشتركك  تحت  بند   ذذااتت  ااهھھھتمامم   معيین  أأوو  حولل  قضيیة   حقوقق  ااإلنسانن  في  ’ااإلنسانن  في  بلد ووضعيیة

كثيیرااً  ما  يیستفيید  مندووبو  االحكوماتت  من  هھھھذهه  االفرصة  للّردد  على  االدووررةة.  وو  من  جدوولل  أأعمالل‘  أأفريیقيیا
ما  توررددهه  االمنظماتت.  ووتهھدفف  هھھھذهه  االدووررااتت،  من  ناحيیة،  إإلى  إإططالعع  أأعضاء  االلجنة  وواالمنّظماتت  غيیر  
  ووتوعيیتهھم؛     معلوماتت   من   لديیهھا   ما   على   االجلساتت   لهھذهه   ااآلخريین   وواالحاضريین   ااألخرىى االحكوميیة

  أأخرىى  على     االد’ووتعمل  من  ناحيیة   ووفضحهھاذذكر   باالسم   االمتعديیة   االمدّعى  ‘.وولل   االدوولل   أأنّن ووااتضح
  باألخص  على  االمزااعم  االمتعلقة  بوقوعع  اانتهھاكاتت  خطيیرةة  لحقوقق  ااإلنسانن  مثل  االتعذيیب؛   عليیهھا  ترددّ

 إإّما  بالنفي  أأوو  بالوعد  بالتحقيیق  ووتصويیب  ااألووضاعع  إإذذاا  ااقتضت  االحاجة  ذذلك.
 

  االندووااتت  -رراابع  عشر  
 

     االلجنة   ندووااتت’تنّظم   ززيیاددةة    بالشرااكة‘   منهھا   االغايیة   كيیاناتت  أأخرىى،   أأوو   حكوميیة   منّظماتت  غيیر مع
  في     ظظرووفف  االسجونن   حولل   ااألفريیقيیة   االندووةة   االندووااتت   أأوواائل   من   ووكانن   ااألفريیقي.   بالميیثاقق االوعي
  االقانونن     إلصالحح   االدووليیة   االمنّظمة   بمشارركة   ااألفريیقيیة   االلجنة   إإشراافف   تحت   نّظمت   االتي أأفريیقيیا

  أأخ   حكوميیة   االجنائي  وومنّظماتت  غيیر   بتبني   االندووةة   ووتَّوجت  هھھھذهه   ااألووغنديیة. إإعالنن  ’رىى  وواالحكومة
                                                 

)، 2013نوفمبر/ تشرين الثاني  5-أكتوبر/ تشرين األولل 22اللجنة األفريقية، البيان الختامي للدورة العادية الرابعة والخمسين (من  537 
 .25فقرة 

538 See F. Viljoen, ‘“The Special Rapporteur on Prisons and Conditions of Detention in Africa: chievements 
and Possibilities’,”27 Human Rights Quarterly 125 (2005). 
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  االخاصص    539‘كمباال  بشأنن  أأحواالل  االسجونن  في  أأفريیقيیا   ااستحدااثث  منصب  االمقررر وواالذيي  اانبثق  عنهھ
 ً هھھھو  االندووةة  ااالستشارريیة   االمعني  بمسألة  االسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز.  ووهھھھناكك  مثالل  آآخر  أأحدثث  ززمنيیا

رئيیسيیة  االتي  تؤثر  على  االمصاباتت  بفيیرووسس  نقص  االمناعة  قضايیا  حقوقق  ااإلنسانن  اال’ااإلقليیميیة  حولل  
،  وواالتي  نظمتهھا  لجنة  حمايیة  االمصابيین  بفيیرووسس  نقص  ‘في)  في  أأفريیقيیا-آآيي-االبشريیة  االمكتسب  (إإتش

االمناعة  االبشريیة  ووااألشخاصص  االمهھددديین  باإلصابة  بهھ  وواالمعرضيین  لهھ  وواالمتضررريین  منهھ  في  أأفريیقيیا،  
رااكك  مع  برنامج  ااألمم  االمتحدةة  االمشتركك  االمعني  بفيیرووسس  نقص  االمنبثقة  عن  االلجنة  ااألفريیقيیة،  باالشت

     من   اانعقدتت   وواالتي   بالسنغالل،   ددكارر   في   االبشريیة/ااإليیدزز     3االمناعة   ااألوولل    5إإلى   تشريین أأكتوبر/
االتعقيیم  االقسريي  ووحمايیة  حقوقق  ااإلنسانن  ’.  ووتمخضت  االندووةة  عن  صيیاغة  مشرووعع  قراارر  حولل  2013

  فيیرووسس     من   على  خدماتت  االرعايیة   االحصولل   االبشريیةفي   شكلت  أأساسس    540‘نقص  االمناعة وواالتي
  نوفمبر/     في   وواالخمسيین   االراابعة   االدووررةة   تبنتهھ   وواالذيي   تحت  نفس  ااالسم   االلجنة   عن   االصاددرر االقراارر

  2013.541تشريین  االثاني  
 

 االقرااررااتت  -خامس  عشر  
 

تتبنى  االلجنة  بمقتضى  وواليیتهھا  في  تعزيیز  حقوقق  ااإلنسانن  قرااررااتت  تنطويي  ططبيیعتهھا  على  توصيیاتت  ووقد  
  قرااررااتت  تخص  موضوعا ً أأوو  بلداا  معيیّنا.تكونن  

  
 .  االقرااررااتت  االموااضيیعيیة1

  
  محورر     ااألمر   هھھھذاا   ووكانن   ااالحتجازز.   أأماكن   في   ااألررجح   على   االمعاملة   االتعذيیب  ووسوء   أأعمالل تقع

االقراارر  بشأنن  ’ااهھھھتمامم  أأوولل  قراارر  للجنة  متعلّق  بالتعذيیب  ووغيیرهه  من  أأشكالل  سوء  االمعاملة  عند  تبنيیهھا  
وواافق  مؤتمر  ررؤؤساء  ددوولل    2003.  ووفي  يیوليیو/  تموزز  من  عامم  9951542سنة  ‘  االسجونن  في  أأفريیقيیا

  محاكمة     على   االحصولل   في   بالحق   االخاصة   االتوجيیهھيیة   االمباددئئ   على   ااألفريیقي ووحكوماتت  ااالتحادد
  هھھھذهه     ضحايیا   ووحمايیة   االتعذيیب   منع   في   االقانونيیة   ااألصولل   مرااعاةة   معايیيیر   تتضمن   وواالتي عاددلة

فس  االقمة  كذلك  على  االمباددئئ  االتوجيیهھيیة  ووااإلجرااءااتت  .  وووواافق  ااالتحادد  ااألفريیقي  في  ن543االمماررساتت
االمتعلّقة  بحظر  وومنع  االتعذيیب  وواالمعاملة  أأوو  االعقوبة  االقاسيیة  وواالالإإنسانيیة  وواالمهھيینة  في  أأفريیقيیا  (مباددئئ  

  .544ررووبن  آآيیلند)
  

                                                 
، تم تبنيه في الندوة العالمية حولل أحوالل السجون في أفريقيا بالعاصمة األوغندية ن في أفريقياوالسجبشأن أحوالل "إعالن كمباال  539 

 ]. ""إعالن كمباالسيشار إليه من هنا فصاعدًا [)، 1996سبتمبر/ أيلولل  21_19كمباال، (
قضايا حقوق اإلنسان الرئيسية التي تؤثر على المصابات بفيروس نقص اللجنة األفريقية، بيان صحفي حولل الندوة اإلقليمية حولل  540 

 )2013أكتوبر/ تشرين األولل  5المناعة البشرية المكتسب في أفريقيا (
التعقيم القسري وحماية حقوق اإلنسان في الحصولل على خدمات الرعاية من فيروس نقص المناعة بشأن  قرار اللجنة األفريقية 541 

 ).2013نوفمبر/ تشرين الثاني  5، الدورة الرابعة والخمسون (260، قرار اللجنة رقم البشرية
 .)1995مارس/ آذار  22ة (عشر ةعالدورة العادية الساب، 19اللجنة األفريقية، القرار الخاص بالسجون في أفريقيا رقم  542 
 أعاله. 63المبادئ التوجيهية للمحاكمات العادلة، راجع الهامش رقم  543 
 أعاله. 63مبادئ روبن آيلند، راجع الهامش رقم  544 
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   ‘  االقواانيین  غيیر  االملزمة’تقع  االمباددئئ  االتوجيیهھيیة  للمحاكمة  االعاددلة  وومباددئئ  ررووبن  آآيیلند  ضمن  دداائرةة
  ووض   صكوكك  االتي   من   ووغيیرهه   هھھھو   ووتعزيیزهه   ااألفريیقي   االميیثاقق   بهھدفف  توسيیع   ااألفريیقيیة   االلجنة عتهھا

  ووجهھ     على   االتوجيیهھاتت،   هھھھذهه   ووتهھدفف   أأفريیقيیا.   في   االتعذيیب   تحظر   االتي   االمشابهھة االمعاهھھھدااتت
  للتواافق  مع     االدوولة  ووممثلوهھھھا االخصوصص،  إإلى  توضيیح  مجموعة  ااإلجرااءااتت  االتي  يیمكن  أأنن  تتخذهھھھا

  ااإلجرااءااتت  االمختلفة  على  االقواانيین،  وواالضماناتت  معايیيیر  االمعاهھھھدااتت  ذذااتت   االصلة،  حيیث  تشتمل  هھھھذهه
ااإلجراائيیة،  ووآآليیاتت  االمرااقبة،  ووقوااعد  تقديیم  أأددلة  ااإلثباتت،  وواالمعايیيیر  االمتعلّقة  بالشرططة،  ووااإلجرااءااتت  
  االدوولل.     ووبيین   االدوواائر   بيین   ووإإجرااءااتت  االتعاوونن   (كالتدرريیب)،   وواالقضاء   بسلوكك  ااإلددعاء ذذااتت  االصلة

تسهھم  هھھھذهه  االمباددئئ  االتوجيیهھيیة  في  تحديید  نطاقق  ااستحقاقق  االضحايیا  لإلنصافف.  ووفيیما  يیلي  ووبهھذاا  االشكل  
  شرحح  مفصل  لهھذهه  االمباددئئ  االتوجيیهھيیة.

 
ااألسس  وواالمباددئئ  االتوجيیهھيیة  االخاصة  بالحق  في  االحصولل  على  محاكمة  عاددلة  وومساعدةة  قانونيیة    .أأ

 في  أأفريیقيیا
 

     سنة   االمتعلق  1999تبنت  االلجنة   االتفاصيیل   فيیهھ   تحددد   االميیثاقق،  قرااررااً   بمقتضى   االعاددلة   بالمحاكمة ة
     االماددةة   ووحيیادديیة    7ووبالتحديید   ااستقالليیة   منهھا   االمسائل،   من   ططويیلة   قائمة   مع   االقراارر   وويیتعاططى منهھ.

  االعامم     االمدعي   ووددوورر   ااألحكامم   بإصداارر   االمتعلقة   وواالمسائل   االفعلي   ااالنتصافف   في   وواالحق االمحاكم
  تن   االعامم،   لالددعاء   ووبالنسبة   االقانونيیة.   ما  وواالمساعدةة   منهھا   أأمورر؛   على  عدةة   االتوجيیهھيیة ص  االمباددئئ

  545يیلي:
 

عندما  يیحوزز  ااالددعاء  االعامم  على  قراائن  ضد  االمشتبهھ  بهھم  ووهھھھو  يیعلم  أأوو  يیعتقد،  ااستنادداا ً إإلى  
  يیشكل     مما   باللجوء  إإلى  ووسائل  غيیر  مشرووعة،   االحصولل  عليیهھا   تم   أأنهھ أأسس  منطقيیة،

طوتت  [تلك  ااألساليیب]  على  اانتهھاكا  خطيیراا  لحقوقق  االمشتبهھ  بهھم  ااإلنسانيیة،  خاصة  إإذذاا  اان
  من  االتجاووززااتت     أأوو  غيیرهھھھا   وواالمهھيینة   وواالإلنسانيیة   االقاسيیة   االعقوبة   أأوو االتعذيیب  وواالمعاملة
  أأوولئك     إإال  ضد   االقراائن   هھھھذهه   ررفض  ااستعمالل   يیتوجب  عليیهھ   ااإلنسانن،   لحقوقق ااألخرىى
  كل     ووااتخاذذ   لذلك، ً   ووفقا   االقضائيیة   االهھيیئة   إإبالغغ   أأوو   االوسائل،   هھھھذهه   مثل   يیستعملونن االذيین

  رااءااتت  االكفيیلة  بتقديیم  االمسؤووليین  عن  ااستعمالل  مثل  هھھھذهه  االوسائل  للعداالة.ااإلج
 

  546‘.االحق  في  االمعاملة  ااإلنسانيیة’لشرحح  ‘  ااألحكامم  االمنطبقة  على  االتوقيیف  ووااالحتجازز’يیتطرقق  قسم  
للتعذيیب  أأوو  االمعاملة  أأوو  االعقوبة  ’على  االدوولل  أأنن  تكفل  عدمم  تعرضض  أأيي  من  االمحتجزيین  بشكل  قانوني  

.  وويیجب  ااتخاذذ  إإجرااءااتت  خاصة  لحمايیة  االنساء  ووااألحدااثث.  وويیجب  547‘نسانيیة  أأوو  االمهھيینةاالقاسيیة  أأوو  االإل
  تمس  كراامة     أأنن   تهھديیدااتت  من  شأنهھا   أأوو   ووسائل   عناصر  عنف  أأوو   أأيیة   من   االتحقيیق  خاليیا   يیكونن أأنن

.  وويیجب  االسماحح  بتقديیم  548‘على  ااألمورر‘  االحكم’أأوو  ‘  قدررتهھ  على  ااتخاذذ  االقرااررااتت’االشخص  ووتضعف  
  االت   بمماررسة   هھھھذهه  شكاووىى   مثل   في   للتحقيیق   فعالل   بنظامم   االعمل   يیتم   ووأأنن   االقاسيیة   وواالمعاملة عذيیب

                                                 
 ).1أعاله.، الفقرة و( 63المبادئ التوجيهية للمحاكمات العادلة، راجع الهامش رقم  545 
 .)7(القسم م ،نفس المصدر 546 
 )(ب).7الفقرة م( ،المصدر نفس 547 
 ).ـ)(ه7الفقرة م( ،نفس المصدر 548 



117 
 

  لهھ     تعرضواا   االمباددئئ  االتوجيیهھيیة،  ااالنتصافف  عما   بمقتضى  هھھھذهه   االتعذيیب،   وويیحق  لضحايیا االشكاووىى.
  مرتكبي  االتعذيیب     في  االتحقيیق  مع   في  االحصولل  على  االتعويیض  ووووااجب  االدوولة   في  ذذلك  حقهھم بما

  .549اذذ  إإجرااءااتت  إإدداارريیة  بحقهھموومالحقتهھم  قضائيیا ً وو/أأوو  ااتخ
  

     عامم   من   االثاني   تشريین   نوفمبر/   2006ووفي   ررقم   االقراارر   تبنت  االلجنة ،100       إإعالنن  ’بشأنن تبني
،  وواالذيي  يیوضح  ‘ليیلونغويي  بشأنن  تيیسيیر  االحصولل  على  االمساعدةة  االقانونيیة  في  نظامم  االعداالة  االجنائيیة

  اال   لضمانن   ااتخاذذهھھھا   االدوولل   على   يیتوجب   االتي   ااإلجرااءااتت   كبيیر   االمساعدةة  بتفصيیل   على حصولل
  550االقانونيیة  ضمن  منظوماتت  االعداالة  االجنائيیة  لديیهھا.

  
االقراارر  االمتعلق  بالمباددئئ  االتوجيیهھيیة  ووااإلجرااءااتت  االخاصة  بحظر  وومنع  االتعذيیب  وواالمعاملة  أأوو    بب.

 االعقوبة  االقاسيیة  وواالالإإنسانيیة  وواالمهھيینة  (مباددئئ  ررووبن  آآيیلند)
  

  هھھھي:  حظر   أأقسامم   إإلى  ثالثة   مباددئئ  ررووبن  آآيیلند   ووااحتيیاجاتت    تنقسم   من  االتعذيیب،   وواالوقايیة االتعذيیب،
 .551ضحايیا  االتعذيیب

  
االتعذيیب    -في  االوااقع-يیتمثل  االوااجب  ااألساسي  للدوولة،  بموجب  هھھھذهه  االمباددئئ  االتوجيیهھيیة،  في  أأنن  تحظر  

ووجوبب  تجريیم  االتعذيیب    -في  االمرتبة  ااألوولى-بمقتضى  قانونهھا  االمحلي  وونظامهھا  االقانوني.  ووهھھھذاا  يیعنى  
ً  للتعريیف  االواارردد   يیجب  تطبيیق  نظامم  فعالل  552من  ااتفاقيیة  مناهھھھضة  االتعذيیب  1في  االماددةة    ططبقا   ثانيیاً، .

.  ووإإذذاا  ما  ثبُت  بالتحقيیق  أأنن  تلك  االمزااعم  553وويیمكن  بسهھولة  االلجوء  إإليیهھ  للتحقيیق  في  مزااعم  االتعذيیب
صحيیحة،  يیجب  االلجوء  إإلى  االقضاء.  ووإإذذاا  ما  تمت  إإدداانة  االجناةة  في  االنهھايیة،  فإنهھ  يیجب  إإيیقاعع  االعقوبة  

  554بهھم.  االمناسبة
 

ضض  مرتكبيیهھا     يیجب  االتعامل  مع  االتعذيیب  بصفتهھ  جريیمة  تعّرِ ووعلى  مستوىى  االقواانيین  االمحليیة  أأيیضاً،
للتسليیم  إإلى  االسلطاتت  االتي  تالحقهھم  ببلد  آآخر،  وولكن  ال  يیجوزز  ترحيیل  أأيي  شخص  أأوو  تسليیمهھ  إإلى  بلد  

                                                 
 ).ي)(7نفس المصدر، الفقرة م( 549 
إعالن ليلونغوي بشأن تيسير الحصولل على المساعدة القانونية في نظام العدالة الجنائية في أفريقيا، الذي ُأقر في مؤتمر المساعدة  550 

 24-22وغير المحامين وغيرهم من مزودي الخدمات في أفريقيا، ليلونغوي، ماالوي ( القانونية في العدالة الجنائية: دور المحامين
 ).2004نوفمبر/ تشرين الثاني 

 أعاله. 63 رقم راجع الهامش، آيلند روبنمبادئ  551 
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  للتعذيیب   في  هھھھذاا555يیمكن  أأنن  يیتعرضض  فيیهھ   كبيیرااً   ااعتماددااً   االمباددئئ  االتوجيیهھيیة   ووتعتمد االمجالل  على    .
 ااتفاقيیة  مناهھھھضة  االتعذيیب.

 
  لهھذهه     تفسيیرهھھھا   االمحليیة  عند   بالتعذيیب  ووال  للمحاكم   للقواانيین  االمتعلقة   عند  صيیاغتهھا ال  يیمكن  للدوولل،
االقواانيین،  أأنن  تتخذ  من  حالة  االحربب  أأوو  االتهھديید  بهھا  أأوو  حالة  عدمم  ااالستقراارر  االسيیاسي  االدااخلي  أأوو  حالة  

.  ووال  556جوء  إإلى  االتعذيیب  ووغيیرهه  من  أأشكالل  سوء  االمعاملة:موضوعيیا ً لل‘  مبرررااً  ’االطوااررئئ  االعامة  
  أأوو  حالة     االضرووررةة   االتاليیة:   على  أأيي  من  ااألسس  االقانونيیة   االمعاملة يیجوزز  للدوولل  كذلك  تبريیر  سوء

  االعليیا   ااألوواامر   أأوو   االعامم   االنظامم   حفظ   أأوو   االمعلنة   خاللل  557االطوااررئئ   وومن   االتوجيیهھيیة،   االمباددئئ   إإنن .
  ذذهھھھبت  إإليیهھ  ااتفاقيیة  ‘سيیرااتتاالتف’ااستباقهھا  لهھذهه  االتبريیرااتت  أأوو   ووعدمم  سماحهھا  بهھا،  تذهھھھب  إإلى  أأبعد  مما

 مناهھھھضة  االتعذيیب  ووتتعامل  بشكل  مناسب  مع  شوااغل  ذذااتت  أأهھھھميیة  خاصة  في  أأفريیقيیا.
 

من  جانب  آآخر،  يیجب  على  االدوولل  أأنن  تتخذ  إإجرااءااتت  مكن  شأنهھا  أأنن  تمنع  ووقوعع  االتعذيیب.  وويیعتمد  منع  
إإجرااءااتت  ما  قبل  االمحاكمة.  وواالجانب  ااألهھھھم  على  هھھھذاا    االتعذيیب  على  ووجودد  االضماناتت  ووتطبيیقهھا  أأثناء

أأماكن  ’االصعيید  هھھھو  أأنن  تحظر  االقواانيین  وواالمماررساتت  االوططنيیة  االحبس  ااالنفراادديي،  ووأأنن  تحظر  ااستخداامم  
  قانونيیة   غيیر   ااحتجازز   االصلة  ‘   ذذااتت   االمكتوبة   االسجالتت   حفظ   تضمن   ووأأنن   ذذلك،   على   تعاقب ووأأنن

.  إإنن  ووجودد  آآليیة  558عترااضض  على  قانونيیة  ااالحتجازز)وواالتقيید  باستصداارر  أأمر  ااإلحضارر  (بما  يیسمح  باال
  وواالمهھن     االمستقل   االقضاء   ددوورر   أأهھھھميیة   عن   تقل   ال   االتي   أأهھھھميیتهھ   لهھ   للشكاووىى   ووفعالة   مستقلة ووططنيیة
  االمدىى     على   وواالتوعيیة   االتدرريیب   بقيیمة   منهھا   ووووعيیا   االحكوميیة.   غيیر   وواالمنظماتت   وواالطبيیة االقانونيیة

ظيیم  ددووررااتت  تدرريیبيیة  على  حقوقق  ااإلنسانن  لموظظفي  ددوواائر  االبعيید،  تطالب  االمباددئئ  االتوجيیهھيیة  االدوولل  بتن
  .559أأنفاذذ  االقانونن  ووااألمن  ووبراامج  االتوعيیة  االعامة

 
وويیمكن  لظرووفف  ااالحتجازز  أأنن  ترقى  إإلى  ددررجة  االتعذيیب  ووسوء  االمعاملة.  ووعند  االتعامل  مع  ظظرووفف  

  االخاصص  وووو   االمقررر   لعمل   بالنسبة   االتوجيیهھيیة   االمباددئئ   أأهھھھميیة   تتأكد   ببعض  االتفصيیل ثاقة  ااالحتجازز
  بيین     االفصل   تضمن   أأنن   أأخرىى،   أأشيیاء   بيین   من   االدوولل،   يیُطلب  من   االمثالل،   سبيیل   فعلى   بهھ. صلتهھا

  تديینهھم،   أأحكامم   وواالذيین  صدررتت  في  حقهھم   بعد   يیحاكمواا ووكذلك  االفصل  بيین    560االمحتجزيین  االذيین  لم
.  ووتقع  هھھھاتانن  االمسألتانن  في  صلب  وواليیة  االمقررر  561ااألحدااثث  وواالنساء  وواالمحتجزيین  االرااشديین  االذكورر

خاصص  االمعني  بالسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز  في  أأفريیقيیا.  ووفي  نفس  االسيیاقق،  فإنن  االدوولل  مدعوةة  إإلى  اال
االتقليیص  من  ااكتظاظظ  االسجونن  عن  ططريیق  االتشجيیع  على  عدمم  إإصداارر  أأحكامم  بالسجن  بشأنن  االجراائم  

  .562االصغيیرةة
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ضمانن  أأما  االقسم  االثالث  من  االمباددئئ  االتوجيیهھيیة  فيیتطرقق  الحتيیاجاتت  االضحايیا؛  حيیث  يیطالب  االدوولل  ب

االضحايیا  ‘  جبر  أأضراارر’وويیفرضض  على  االدوولل  أأيیضا ً ‘  حمايیة  ضحايیا  االتعذيیب  ووعائالتهھم  من  االعنف’
ووأأخيیراا  يیجب  على  االدوولل  ‘.  بصرفف  االنظر  عما  إإذذاا  كانت  االعمليیة  االقضائيیة  االجنائيیة  قد  نجحت  أأمم  ال’

هھھھم  أأنن  تكفل  االعنايیة  االطبيیة  للضحايیا  ووحصولهھم  على  فرصص  االتأهھھھيیل  إإضافة  إإلى  تعويیضهھم  ووددعمهھم  
  .563‘وومن  يیعيیلونن’
 

غيیر  أأنن  هھھھذهه  االمباددئئ  االتوجيیهھيیة  غيیر  ملزمة،  شأنهھا  شأنن  قرااررااتت  االلجنة،  بل  إإنن  ما  يیصدرر  عنهھا  هھھھو  
بمثابة  توصيیاتت.  وومع  ذذلك،  فإنن  مستوىى  مرجعيیتهھا  ااررتفع  باستشهھادد  االلجنة  بهھا  في  قرااررااتهھا.  وومثالل  

االحق  في  االلجوء  إإلى  االقضاء  ذذلك،  في  قضيیة  رراايیتس  أأنترناشنالل  ضد  نيیجيیريیا،  حيیث  ااستُند  إإلى  قراارر  
)(جج)  من  االميیثاقق  من  أأجل  1(7وواالمحاكمة  االعاددلة  لتفسيیر  االحق  في  االمحاكمة  االعاددلة  االمكفولل  بالماددةة  

ووقد  قامت  االلجنة  بالشيء  ذذااتهھ  في  قضيیة  أأحدثث    564إإددررااجج  حق  إإعالمم  االفردد  بسبب  توقيیفهھ  أأوو  ااحتجاززهه.
  ززمبابويي.   ضد   شوما   غابريیيیل   قضيیة   هھھھي   ذذلك،     565من   قضيیة   للحقوقق  ووفي   االمصريیة االمباددررةة

     بالقسم   االلجنة   ااستعانت   ووإإنتررراايیتس،   االضماناتت    20االشخصيیة   لتفسيیر   آآيیلند   ررووبن   مباددئئ من
  566ااألساسيیة  لمنع  تعذيیب  االمحتجزيین،  بما  في  ذذلك  االحق  في  االفحص  االطبي  االمستقل.

  
اددئئ  ررووبن  ،  أأُننشأتت  لجنة  متابعة  مب2002ووفي  االدووررةة  االتاسعة  وواالعشريین  للجنة  االتي  اانعقدتت  عامم  

  االلجنة  من     ووتتكونن  هھھھذهه   على  ووررقق. آآيیلند  ("لجنة  االمتابعة")  لكي  ال  تبقى  مباددئئ  ررووبن  آآيیلند  حبراا
االلجنة  ااألفريیقيیة  ووجمعيیة  االحمايیة  من  االتعذيیب  ووعددٍد  من  االخبرااء  ااألفاررقة  ااألكفاء  تحدددهه  االلجنة.  ووفي  

ة  منع  االتعذيیب  في  أأفريیقيیا،  ،  ااتخذتت  االلجنة  قرااررااً  بتعديیل  ااسم  لجنة  االمتابعة  ليیصبح  لجن2009عامم  
  ددوونن  تعديیل  وواليیتهھا.  ووقد  أأُسندتت  للجنة  االمتابعة  االواليیة  االتاليیة:

x   ندووااتت  بهھدفف  نشر  مباددئئ  ررووبن  آآيیلند    -بدعم  من  االشركاء  االمهھتميین-يیجوزز  للجنة  االمتابعة  أأنن  تنظم
  لدىى  أأصحابب  االمصلحة  على  االصعيیديین  االوططني  ووااإلقليیمي.

x تقترحح     ثم   وومن   تضع،   أأنن   عليیهھا   بتعزيیز    يینبغي   االخاصة   ااالسترااتيیجيیاتت   ااألفريیقيیة،   االلجنة على
  ووتطبيیق  مباددئئ  ررووبن  آآيیلند  على  االمستويیيین  االوططني  ووااإلقليیمي.

x .يیجب  عليیهھا  أأنن  تشجع  ووتيیسر  من  تطبيیق  مباددئئ  ررووبن  آآيیلند  في  االدوولل  ااألعضاء  
x ادديیة.    يیجب  على  االلجنة  أأنن  تعد  تقريیراا ً بسيیر  ااألعمالل  ووتقدمهھ  للجنة  في  كل  ددووررةة  من  ددووررااتهھا  االع  

  
  من     لغيیرهھھھا   االممنوحة   االواليیاتت   في   منهھ   بكثيیر   أأقل   االتفاصيیل   من   قدرر   على   االلجنة تنطويي  وواليیة
ااآلليیاتت  االخاصة  بموجب  االميیثاقق  ااألفريیقي،  مما  يیدلل  على  نهھج  يینحى  باتجاهه  االتعزيیز  وواالمنع  أأكثر  منهھ  

ة  ووبخاصة  عالقتهھا  باتجاهه  االتحقيیق.  ووقد  ووجهھ  بعض  االمعلقيین  االنقد  للغموضض  االذيي  يیكتنف  وواليیة  االلجن
مع  االمقررر  االخاصص  االمعني  بالسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز،  باعتبارر  ذذلك  أأحد  االعواامل  االتي  تسهھم  في  

                                                 
  .50نفس  االمصدرر،  االفقرةة   563 
نوفمبر/ تشرين  15، الدورة العادية السادسة والعشرون (215/98اللجنة األفريقية، رايتس إنترناشنالل ضد نيجيريا، شكوى رقم  564 

 .29و  28)، الفقرتان 1999الثاني 
 .172، الفقرة 288/2004اللجنة األفريقية، غابرييلل شومبا ضد زمبابوي، شكوى رقم  565 
 .174، الفقرة 334/06ضد مصر، شكوى رقم  ساللجنة األفريقية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنتررايت 566 
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ووقد  وواافقت  لجنة  االمتابعة  على  نظامهھا  االدااخلي  ووخطة  االعمل  ااالسترااتيیجيیة  ااألوولى    567اانعداامم  فعاليیتهھا.
  االذيي  عقتهھ  في  كليیة  بريیستولل  للقانونن  عامم     في  أأوولل  ااجتماعاتهھا   وومنذ  ذذلك  االحيین  تبنت  2005لهھا .

  2011.568االلجنة  عددداا ً من  خطط  االعمل  ااالسترااتيیجي  كانن  آآخرهھھھا  عامم  
  

ووكما  هھھھي  االحالل  بالنسبة  لسابقتهھا،  اانتقص  ااالفتقارر  االمزمن  للمواارردد  االماليیة  االمناسبة،  اانتقاصا ً كبيیرااً،  
علي.  وولم  تتوفر  من  قدررةة  لجنة  منع  االتعذيیب  في  أأفريیقيیا  على  ووضع  وواليیتهھا  موضع  االتنفيیذ  االكامل  وواالف

لدىى  االلجنة  ااألفريیقيیة  أأيیة  أأمواالل  للجنة  االمتابعة  االتي  اانتظرتت  ثالثث  سنوااتت  قبل  أأنن  تعقد  ااجتماعهھا  
،  ووهھھھو  ااالجتماعع  االذيي  أأقرتت  فيیهھ  هھھھذهه  االلجنة  نظامهھا  االدااخلي  ووصاغت  مسوددةة  خطة  2005ااألوولل  عامم  

قارر  للمالل  وواالمواارردد  مجدددااً،  بل  عملهھا  ااالسترااتيیجي.  ووقد  تأثر  تنفيیذ  هھھھذهه  االخطة  أأيیضا ً سلبا ً بسبب  ااالفت
.  2007-2005تنفيیذ  أأيي  من  ااألنشطة  االوااررددةة  في  خطة  االعمل  للفترةة    -لنفس  هھھھذاا  االسبب–إإنهھ  لم  يیجر  

  عامم   (تغطي    2011وومنذ  ذذلك  االحيین  تبنت  االلجنة  عدددااً  من  خطط  االعمل  ااالسترااتيیجي  كانن  آآخرهھھھا
يیزاالل  هھھھناكك  شوطط  بعيید  يیتعيین  قطعهھ.  ).  ووررغم  تحسن  االتنفيیذ،  إإال  أأنهھ  ال  2014إإلى    2012االفترةة  من  

  تقر  بعد  ووثائق  االسيیاساتت  االهھاددفة  إإلى  صيیاغة  ااسترااتيیجيیة     تنفذ  لجنة  االدررااساتت  االمطلوبة  وولم   لم إإذذ
  569ووااضحة  ووفعالة  لمكافحة  االتعذيیب  ووسوء  االمعاملة  في  أأفريیقيیا،  كما  تضمنتهھ  وواليیتهھا.

  
تت  االتدرريیبيیة  مع  مختلف  أأصحابب  ووقد  نظمت  االلجنة  في  معرضض  تنفيیذهھھھا  لخطط  عملهھا  عددداا ً من  االندوواا

االمصلحة  تناوولت  عددداا ً من  االقضايیا  االمتعلقة  بمنع  االتعذيیب  ووكانن  من  أأهھھھداافهھا  نشر  مباددئئ  ررووبن  آآيیلند.  
)     نيیجيیريیا   من   كل   في   االندووااتت   هھھھذهه   (2008ووُعقدتت   ووليیبيیريیا (2009)     وواالسنغالل (2011  (

)     االبرووتوك2012وواالكاميیروونن   حولل   إإقليیميیة   ندووةة ً   أأيیضا   االلجنة   وونظمت   التفاقيیة  )   ااالختيیارريي ولل
)  ووعقدتت  مؤتمراا ً تذكارريیا ً في  االذكرىى  االعاشرةة  لصدوورر  مباددئئ  2012مناهھھھضة  االتعذيیب  في  االسنغالل  (

.  ووأأررسلت  االلجنة،  إإضافة  إإلى  ذذلك،  بعثاتت  قطريیة  تهھدفف  2012في  جنوبب  أأفريیقيیا  عامم  ررووبن  آآيیلند  
  (  إإلى  تشجيیع  حظر  وومنع  االتعذيیب  توجهھت   ووبنيین  (2009إإلى  كل  من  أأووغنداا )  وواالجزاائر  2009)

).  وولكن  مما  يیؤسف  لهھ،  لم  2012)  وومورريیتانيیا  (2011)  ووجمهھورريیة  االكونغو  االديیمقرااططيیة  (2010(
يیتم  إإعداادد  تقريیر  من  أأيي  من  هھھھذهه  االبعثاتت  باستثناء  االبعثة  إإلى  مورريیتانيیا،  ووذذلك  بسبب  نقص  االتمويیل  

  ل   االمتاحة   االبحثيیة  ووااإلدداارريیة   تقارريیر  للبعثاتت  يیسهھم  في  ضعف  وواالمواارردد   إإنن  االعجز  عن  إإعداادد لجنة.
  االشفافيیة  في  إإعداادد  وومنهھجيیة  االبعثاتت  االتي  تنفذهھھھا  االلجنة.

  
  عامم     ددليیالً   إإصدااررهھھھا مباددئئ  ررووبن  آآيیلند  ’بعنواانن    2008وومن  أأنشطة  لجنة  منع  االتعذيیب  في  أأفريیقيیا

،  هھھھذاا  باإلضافة  إإلى  إإططالقق  ‘ذاالتوجيیهھيیة  االخاصة  بحظر  وومنع  االتعذيیب  في  أأفريیقيیا:  ددليیل  عملي  للتنفيی
     بعنواانن   نصف  سنويیة   أأفريیقيیا’نشرةة   في   االتعذيیب   مرااقبة ‘     إإلى  2008عامم   االنشرةة   ووتهھدفف  هھھھذهه .

  إإططالعع  االجمهھورر  على  االمعلوماتت  االمتعلقة  بعمل  االلجنة  ووتوضيیح  أأحكامم  مباددئئ  ررووبن  آآيیلند.

                                                 
567 See,  for  example,  D.  Long  and  L.  Muntingh,  ‘“The  Special  Rapporteur  on  Prisons  and  Conditions  of  
Detention in Africa and the Committee for the Prevention of Torture in Africa: The Potential for Synergy 
or  Inertia?’,  SUR International Journal of Human Rights, Vol. 13 (2010). 

التالي:  ، متوفرة على الرابط2014-2012لجنة منع التعذيب في أفريقيا، خطة اللجنة االستراتيجية لمنع التعذيب في أفريقيا للفترة  568 
http://www.achpr.org/files/news/2011/07/d29/cpta_strategic_plan.pdf. 

 –اآلليات الخاصة ’لمزيد من المعلومات حولل العملل الذي تضطلع به لجنة منع التعذيب في أفريقيا، انظر موقع اللجنة األفريقية  569 
 ./http://www.achpr.org/mechanisms/cptaلجنة منع التعذيب في أفريقيا، على الرابط: 
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 .  االقرااررااتت  االخاصة  بدوولل  محدددةة2

،  تتبنى  االلجنة  ااألفريیقيیة  45حقوقق  ااإلنسانن  بمقتضى  االماددةة    من  أأجل  تدعيیم  أأرركانن  وواليیتهھا  في  تعزيیز
  معيین.     بلد   في   ااإلنسانن   حقوقق   بانتهھاكاتت   بالتنديید   عاددةة   فيیهھا   تقومم   محدددةة   بدوولل   متعلقة قرااررااتت
ووتضمنت  هھھھذهه  االقرااررااتت  في  االعديید  من  االمناسباتت  إإشاررااتت  إإلى  االتعذيیب  ووااالحتجازز  االتعسفي  ووغيیر  

  2004ن  أأمثلة  ذذلك  قراارر  االلجنة  االخاصص  بكوتت  دديیفواارر  عامم  ذذلك  من  ضرووبب  االمعاملة  االسيیئة،  ووم
االذيي  أأشاررتت  فيیهھ  االلجنة  إإلى  ااالنتهھاكاتت  االجسيیمة  لحقوقق  ااإلنسانن  االتي  ااررتكبت  في  سيیاقق  ااألحدااثث  

     سنة   1999منذ   إإنهھا   قرااررهھھھا   في   ووقالت  االلجنة   لحقوقق  ’.   وواالمحمومة تأسف  لالنتهھاكاتت  االخطيیرةة
ماتت  االميیداانيیة  وواالتعسفيیة  ووحاالتت  االتعذيیب  ووااالحتجازز  االتعسفي  ااإلنسانن  بحق  االسكانن  االمدنيیيین  كاإلعداا

  لتقصى  االوقائع  للتحقيیق  في  اانتهھاكاتت    570‘.ووااالختفاء  االقسريي   بإررسالل  بعثة ووااتخذتت  االلجنة  قراارراا
  حقوقق  ااإلنسانن  االمرتكبة  في  كوتت  دديیفواارر  منذ  بداايیة  ااألززمة.

  ااالستثنائيیة  االراابعة  في   تبنت  االلجنة  في  ددووررتهھا   فبراايیر  عامم    ووبنفس  االطريیقة، قراارراا ً   2008شباطط/
  االبلد.   بشأنن  أأووضاعع  حقوقق  ااإلنسانن  في  االصومالل  قرررتت  فيیهھ  إإررسالل  بعثة  لتقصي  االحقائق  إإلى  هھھھذاا

،  قراارراا ً 2013كذلك،  تبنت  في  ددووررتهھا  االراابعة  وواالخمسيین  االتي  اانعقدتت  في  نوفمبر/  تشريین  االثاني  
  مال   في   االقسريي   ووااالختفاء   االميیدااني   ااإلعداامم   أأعمالل   فيیهھ   ااتخاذذ  دداانت   إإلى   االحكومة   فيیهھ   ووددعت ي،

االتداابيیر  االالززمة  إلنهھاء  تلك  ااالنتهھاكاتت  وومحاسبة  مرتكبيیهھا،  وومن  ضمن  هھھھذهه  االتداابيیر  إإجرااء  تحقيیق  
    571مستقل.   تموزز   يیوليیو/   في   عشرةة   االراابعة   ااالستثنائيیة   ددووررتهھا   عدةة  2012ووفي   االلجنة   تبنت ،

  إإلى  أأعمالل  االتعذيیب  وو غيیرهه  من  ضرووبب  سوء  االمعاملة  قرااررااتت  خاصة  ببلداانن  محدددةة  أأشاررتت  فيیهھا
  االقراارر  االخاصص  بأووضاعع  حقوقق  ااإلنسانن  في  مصر ووجمهھورريیة  االكونغو    572وواالعنف،  كانن  من  بيینهھا

  575ووجمهھورريیة  أأفريیقيیا  االوسطى.  574ووغيینيیا  573االديیمقرااططيیة

وومع  تزاايید  حجم  تعاملهھم  مع  االنظامم  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن،  بدأأ  ممثلو  االحكوماتت  يیأخذوونن  موقفا ً 
االقرااررااتت؛  فعندما  رُرفعت  بعض  االقرااررااتت  االخاصة  بدوولل  معيینة  إإلى  االمجلس  االتنفيیذيي  خالفيیا ً من  هھھھذهه  

                                                 
 .)2004يونيو/ حزيران  4الدورة العادية الرابعة والثالثون (، ACHPR /Res.67(XXXV)04، بكوت ديفواراللجنة األفريقية، القرار المتعلق  570 
لعادية الرابعة ، الدورة اACHPR/Res.258اللجنة األفريقية، قرار بشأن اإلعدامات بإجراءات موجزة واالختفاء القسري في مالي،  571 

 ).2013نوفمبر/ تشرين الثاني  5والخمسون (
، الدورة االستثنائية الرابعة عشرة 40ACHPR/Res.2اللجنة األفريقية، قرار بشأن أوضاع حقوق اإلنسان في جمهورية مصر العربية،  572 
 ).2013يوليو/ تموز  24(
، الدورة االستثنائية الرابعة 41ACHPR/Res.2رية الكونغو الديمقراطية، اللجنة األفريقية، قرار بشأن أوضاع حقوق اإلنسان في جمهو 573 
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.  ووكانت  االلجنة  في  576لالتحادد  ااألفريیقي  ووجمعيیتهھ  االعامة  أأووقف  نشر  هھھھذهه  االقرااررااتت  في  بعض  ااألحيیانن
  االمرفوعة  إإلى  االجمعيیة     االقرااررااتت  بشكل  منتظم  ضمن  تقارريیر  أأنشطتهھا االسنوااتت  االسابقة  تُدررجج  هھھھذهه

  لم   على  االقرااررااتت  االعامة   ددوونن  ااستثناء،   تواافق،   االعامة   ااألفريیقيیة  حيیث  كانت  االجمعيیة   االوحدةة نظمة
  ضمن  مجمل  االتقريیر.

 
وولم  يیتضح  ااألساسس  االذيي  ااعتمدتت  عليیهھ  االلجنة  في  تضميینهھا  تقارريیر  االنشاطط  االقرااررااتِت  االمتعلقة  بدوولل  

انن  ووبالتالي  ال  تحتاجج  معيینة.  فاللجنة  تتبنى  هھھھذهه  االقرااررااتت  في  إإططارر  وواليیتهھا  في  تعزيیز  حقوقق  ااإلنس
من  االجمعيیة  االعامة  لنشرهھھھا.  وومن  خاللل  االنظر  إإليیهھا  من  هھھھذهه  االزااوويیة،  نجد  ‘  إإذذنن’هھھھذهه  االقرااررااتت  إإلى  

أأنن  إإددررااجج  االقرااررااتت  ضمن  االتقارريیر  يیأتي  من  بابب  االمجاملة  االتي  تهھدفف  إإلى  إإعطاء  االجمعيیة  االعامة  
  صوررةة  كاملة  عن  أأعمالل  االلجنة.

 
  االع   ااررتأتت  االجمعيیة   ناحيیتهھا،   عشر  من   االتاسع   االنشاطط   تقريیر   على   ااألفريیقي  في  ررددهھھھا   لالتحادد امة

  حولل     نظرهھھھا   ووجهھة   حتى  تقدمم   أأشهھر  للدوولل  االمعنيیة   ثالثة   فترةة   أأووال  بإعطاء   االلجنة   أأنن  تقومم للجنة
  ططلبت  االجمعيیة  االعامة  من  االلجنة  أأنن     كما تضمن  في  االمستقبل  إإددررااجج  ررددوودد  كل  االدوولل  ’االقرااررااتت.

هھا  قبل  عرضهھا  أأمامم  االمجلس  االتنفيیذيي  وو/أأوو  االجمعيیة  االعامة  للنظر  ااألعضاء  على  قرااررااتهھا  ووأأحكام
حتى  ووإإنن  كانت  في  االظاهھھھر  جزءاا  من  وواليیة  تعزيیز  -ووكانن  ررأأيي  االحكوماتت  أأنن  هھھھذهه  االقرااررااتت  ‘.  فيیهھا

  -وواالكالمم  ال  يیزاالل  للحكوماتت–إإال  أأنهھا  ترتقي  إإلى  مستوىى  إإجرااءااتت  االحمايیة،  ووعليیهھ    -حقوقق  ااإلنسانن
عزيیزيیة،  تنهھمك  االلجنة  في  االتوصل  إإلى  نتائج  بشأنن  االوقائع  وواالقانونن  ترقى  ووتحت  ستارر  االقرااررااتت  االت

  بوقوعع  اانتهھاكاتت  بمقتضى  االميیثاقق.‘)  قرااررااتت(’إإلى  ددررجة  ااستنتاجاتت  
 

  كمسألة     إإليیهھ   االنظر   عليینا   وويینبغي   ووااضح،   غيیر   االعامة   االجمعيیة   لقراارر   االموضوعي   ااألساسس إإنن
  أأدُدرر   ررددهھھھا،   االدوولة   قدمت   ووعندما   ثم،   من   االلجنة  إإجراائيیة.   نشاطط   تقريیر   في   وواالردد   االقرااررااتت جت

  578.وويیمكن  االرجوعع  إإلى  هھھھذهه  االقرااررااتت  على  موقع  االلجنة  ااألفريیقيیة.577االعشريین
 

   ززيیاررااتت  االدعم  -ساددسس  عشر  
 

ً  بالنسبة  لتأثيیرهھھھا  ووفعاليیتهھا،  كما  أأووضحنا   يیعد  االدوورر  االتعزيیزيي  االذيي  تضطلع  بهھ  االلجنة  أأمرااً  حاسما
  االجا   إإنجازز  هھھھذاا   ووفي  سبيیل   االثالثث  وواالخمسيین  سابقاً.   االدوولل   أأعضاؤؤهھھھا   تقاسم   االلجنة، نب  من  وواليیة

ااألططراافف  في  االميیثاقق  فيیما  بيینهھم  ليیقومواا  بزيیاررااتت  من  حيین  آلخر  لهھذهه  االدوولل.  تتمثل  االغايیة  من  هھھھذهه  
االبعثاتت  في  االتشجيیع  على  مزيیٍد  من  االمصاددقة  على  االميیثاقق  ااألفريیقي  ووتطبيیقهھ  إإلى  جانب  حث  االدوولل  

ووعلى  االرغم    579ارريیرهھھھا  أأوو  االتي  لم  تقدمم  أأيیة  تقارريیر  على  تقديیم  تلك  االتقارريیر.االتي  تأخرتت  في  تقديیم  تق

                                                 
(يناير/كانون  Assembly/AU/Dec 101(VI)االتحاد األفريقي، القرار الخاص بتقرير النشاط التاسع عشر للجنة األفريقية ،  576 

 ).2006الثاني 
الذي تم إقراره في الدورة العادية التاسعة للمجلس التنفيذي لالتحاد  EX.CL/279 (IX)فريقية، تقرير النشاط العشرون، اللجنة األ 577 

 ).2006يونيو/ حزيران  29-25األفريقي (
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  جدوولل     يیلي   ووفيیما   ززيیاررةة.   أأرربعيین   من   بأكثر   االلجنة   أأعضاء   قامم   االلوجيیستيیة   االماليیة   االمحدددااتت من
  580االزيیاررااتت  االحالي:

 
  االبلداانن  عضو  االلجنة

  إإثيیوبيیا  ووغامبيیا  ووليیبيیريیا  وواالسودداانن  لوررنس  موررووغويي  موتي
  أأووغنداا  وونيیجيیريیا  ووززمبابويي  وورروواانداا  ووماالوويي  سوااغبوررلوسي  أأ

  بورركيینا  فاسو  ووتونس  ووغيینيیا  وواالسنغالل  وومصر  مايیا  سهھلي  فاضل
  ووكيیب    غانسورر-رريیني  أأالبيیني   وومالي   االديیمقرااططيیة   االكونغو   ووجمهھورريیة االكاميیروونن

  فيیردديي  ووتوغو
  جنوبب  أأفريیقيیا  ووبوتسواانا  ووإإرريیتريیا  وواالصومالل  ووززاامبيیا  ميید  سس.  كك.  كاغواا

ليیسوتو  ووناميیبيیا  ووسوااززيیالند  وومورريیشيیوسس  ووجنوبب  االسودداانن    يیث  بانسي  تالكوالف
  ووسيیرااليیونن

  االديیمقرااططيیة    محمد  بشيیر  خلف  هللا   االصحرااوويیة   االعربيیة   وواالجمهھورريیة تشادد
  ووجمهھورريیة  أأفريیقيیا  االوسطى  وومورريیتانيیا

  كيینيیا  ووموززمبيیق  ووبنيین  ووتنزاانيیا  ووغيینيیا  بيیساوو  باسيیفيیك  مانيیرااكيیزاا
  ووليیبيیا    سويیاتا  مايیغا   وواالنيیجر   (برااززاافيیل)   االكونغو   ووجمهھورريیة أأنغوال

  ووغيینيیا  ااالستواائيیة
  ووجزرر    يیونغ  كامم  جونن  يیونغ  سيیك  يیونن   ووبرنسيیبي   تومم   ووساوو   ووغانا   وومدغشقر   االقمر جزرر

  سيیشل  
  بورروونديي  وواالجزاائر  ووكوتت  دديیفواارر  ووحيیبوتي  وواالغابونن  ززيینوبو  كايیتيیسي

  
  

  تقارريیر  االدوولل  -سابع  عشر  

 
من  االميیثاقق،  بتقديیم  تقريیر  مرةة  كل    62في  االميیثاقق  ااألفريیقي،  بمقتضى  االماددةة  تتعهھد  كل  ددوولة  عضو  

     ااتخذتهھا   االتي   ااإلجرااءااتت   حولل   ووكفلهھا  ’سنتيین   أأقرهھھھا   االتي   وواالحريیاتت   االحقوقق   تفعيیل بهھدفف
.  وولتنظيیم  هھھھذهه  االعمليیة،  تبنت  االلجنة  االمباددئئ  االتوجيیهھيیة  االخاصة  بالتقارريیر  االدوورريیة  االوططنيیة  ‘االميیثاقق...

     1988581لعامم   حولل   تقريیر   تقديیم   االدوولل   على   االتوجيیهھيیة   االمباددئئ   تفرضض   االدستورريیة  . االتداابيیر
  بهھدفف  تطبيیق  أأحكامم     ااتخاذذهھھھا   ااألخرىى  االتي  تم   االعمليیة   االتداابيیر   من   ووغيیرهھھھا   ووااإلدداارريیة وواالتشريیعيیة

كما  ووتطلب  من  االدوولل  تقديیم  تقريیر  حولل  ااألشكالل  ووااإلجرااءااتت  االمتخذةة  إلنصافف  االميیثاقق  ااألفريیقي.  
  يین  اانتهھكت  حقوقهھم  بمقتضى  االميیثاقق.ااألشخاصص  االذ
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  حولل  االمسائل  االتاليیة     تقريیراا   االمباددئئ  االتوجيیهھيیة  للتقارريیر  أأنن  تعد يیتوجب  على  االدوولل  بمقتضى  هھھھذهه
  االتعذيیب  ووسوء     في  ذذلك  حظر   بما   االميیثاقق،   االتي  كفلهھا   وواالسيیاسيیة   االحقوقق  االمدنيیة   بجميیع االمتعلقة

  لنظر1(  582االمعاملة:   قابالً   االمشمولل   االحق   يیعد   هھھھل (  )     بمقتضى  االدستورر؟ )هھھھل  يیسمح  2االمحكمة
  كانن  ااألمر  كذلك  فما  هھھھي  االظرووفف  االتي  تقتضيیهھ؟     االحق،  ووإإذذاا االقانونن  االمحلي  بتحديید  أأوو  تقيیيید  هھھھذاا

  االحق؟  وويیجب  أأنن  يیشتمل  تقريیر  االدوولة  3(   هھھھي  ووسائل  ااالنتصافف  االمتاحة  في  حالل  اانتهُھك  هھھھذاا )  ما
رريیة  ووااإلجرااءااتت  ااألخرىى  االتي  تضع  هھھھذاا  على  ووصف  لإلططارر  االرسمي  لإلجرااءااتت  االتشريیعيیة  ووااإلدداا

االحق  موضع  االتنفيیذ  ووكذلك  االخطوااتت  االمتخذةة  في  هھھھذاا  االشأنن  باإلضافة  إإلى  االصعوباتت  االتي  تعترضض  
  تطبيیق  هھھھذاا  االحق  في  االوااقع  االعملي.

 
يیُدررجج  االتقريیر  إإثر  تقديیمهھ  على  جدوولل  أأعمالل  االدووررةة  االقاددمة  للجنة،  حيیث  يیقدمم  ممثل  االدوولة  االطرفف  

ليیومم  االمحددد  لذلك  وومن  ثم  يیقومم  أأعضاء  االلجنة  بطرحح  ااألسئلة  ووتلقي  ررددوودد  االحكومة.  ثم  االتقريیر  في  اا
     االمبدأأ   حيیث   من   االلجنة   ختاميیة’تتبنى   مالحظاتت   ووتقدمم  ‘   وواالسلبيیة   ااإليیجابيیة   االنقاطط   فيیهھا تعيین

  583توصيیاتهھا  للدوولة  االعضو.
 

  ااألوولل،  حصل  توتر  بسبب  االتضارربب  بيین  ااالم   ااختباررهھھھا   أأنن  ددخلت  االعمليیة تثالل  االرسمي  من  وومنذ
  حيیث  االمواادد  االقانونيیة  من  ناحيیة،  ووبيین  ااالمتثالل  االموضوعي  من  ناحيیة  أأخرىى.

 
  كمقررريین  خاصيین،     أأوو   في  فرقق  االعمل   موااقع   أأيیضا   يیشغلونن   االذيین   االلجنة   أأعضاء تركزتت  أأسئلة
  االنظر  في  االتقريیر     عند   فمثالً ووعلى  نحو  متزاايید،  حولل  مسائل  معيینة  ووااقعة  ضمن  نطاقق  وواليیتهھم.

    ااألوولي   أأبريیل/نيیسانن   في   للجنة   وواالعشريین   االتاسعة   االدووررةة   خاللل   ططرحت  عضو  2001لناميیبيیا ،
االلجنة  تشيیروواا،  االتي  تشغل  منصب  االمقررر  االخاصص  االمعني  بمسألة  االسجونن  أأسئلة  حولل  ااالكتظاظظ  
ووفصل  االمساجيین  ددااخل  االسجونن.  ووسألل  عضو  االلجنة  مونجنغ،  ووهھھھو  عضو  في  فريیق  االعمل  االمعني  

  قد  ططبقت  تلك  مباددئئ  ررووبن  آآيیلند    بمتابعة  مباددئئ  ررووبن   كانت  رروواانداا   إإذذاا آآيیلند  االبعثة  االروواانديیة  عما
  584ووجّرمت  االتعذيیب  باعتباررهه  جريیمة  مستقلة  بذااتهھا.

 
  االخاصص     االمثالب  االتي  تعتريي  ااإلجرااء   أأهھھھم   أأحد   تقارريیرهھھھا   بإررسالل   بعض  االدوولل   ووفاء   عدمم وويیعتبر

ر  على  ااإلططالقق  للجنة،  ووهھھھذهه  االدوولل  هھھھي:  بإعداادد  تقارريیر  االدوولل،  حيیث  لم  تقدمم  أأحد  عشر  ددوولة  أأيي  تقريی
  تومم     ووساوو   وومالوويي   ووليیبيیريیا   ااالستواائيیة   ووغيینيیا   بيیساوو   ووغيینيیا   ووإإرريیتريیا   ووجيیبوتي   االقمر جزرر

  االسودداانن   ووجنوبب   وواالصومالل   ووسيیرااليیونن   تقارريیرهھھھا  585ووبرنسيیب   قدمت   فقط   ددوولل   ثماني   هھھھناكك .
  تقريیر  ووااح   في  تسليیم   أأخرىى  متأخرةة   ووهھھھناكك  ثمانيیة   في  االموعد   في  االدوورريیة   ووست  ددوولل  متأخرةة د،

تسليیم  تقريیريین  ووستة  أأخرىى  في  تسليیم  ثالثة  تقارريیر،  فيیما  يیبلغ  عددد  االدوولل  االمتأخرةة  في  تسليیم  أأكثر  

                                                 
 .8و 4و 3-1فقرات ال ،نفس المصدر انظر 582 
 .observations/-concluding-and-http://www.achpr.org/states/reportsراجع الرابط:  583 
 امبيا.، بانجولل، غ2005مايو/أيار  11أبريلل/نيسان إلى  27الدورة السابعة والثالثون،  584 
أكتوبر/  22والخمسين للجنة األفريقية ( اللجنة األفريقية، تقرير النشاط الرابع والثالثين، الذي تم إقراره في الدورة العادية الرابعة 585 
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ً  بشأنن  ووضعيیة  تقارريیر    586ددوولة.  15من  ثالثة  تقارريیر   يینبغي  إإشعارر  االمنظماتت  غيیر  االحكوميیة  دداائما
  وعدهھھھا.بلداانهھا  ووعليیهھا  بالتالي  تشجيیع  بلداانهھا  على  تقديیم  تقارريیرهھھھا  في  م

 
       74تنص  االماددةة   عامم   تعديیلهھا   بعد   للجنة،   االدااخلي   االنظامم   لمنظماتت  2010من   يیكونن   أأنن   على ،

  ووبالتحديید  على  شكل     تقارريیر  االدوولل،   إإعداادد   االمدني  ددوورر  مشارركك  في  عمليیة ‘  تقارريیر  ظظل’االمجتمع
     ووجاء  في  منطوقق  االماددةة   للقضايیا.   كملحق  تكميیلي  لتقريیر  االحكومة     74يیجريي  تقديیمهھا ن  يیتعيی’أأنهھ

  تقريیر  ددوولة  ما     في  معايینة على  االمؤسساتت  وواالمنظماتت  أأوو  أأيیة  أأططراافف  مهھتمة  ترغب  في  ااإلسهھامم
  إإلى     تقارريیر  االظل،   وومن  ضمنهھا   أأنن  ترسل  مساهھھھماتهھا،   االمعني، ووأأووضاعع  حقوقق  ااإلنسانن  في  االبلد

ً  على  ااألقل  من  موعد  معايینة  االتقريیر.  وويیجب  على  االلجنة  بموجب  نفس    60أأمانة  االلجنة  قبل   يیوما
تتحرىى  كافة  االمعلوماتت  ذذااتت  االصلة  بأووضاعع  حقوقق  ااإلنسانن  في  االدوولة  االمعنيیة  بما  في  ’اددةة  أأنن  االم

  ووططنيیة   حكوميیة   غيیر   وومنظماتت   مؤسساتت   من   االوااررددةة   االظل   ووتقارريیر   االبيیاناتت   ذذلك   يیترتب  ‘. ال
على  نسخة  من  تقريیر  االدوولة،  غيیر  أأنهھ  يینبغي  ‘  تقريیر  االظل’بالضرووررةة  أأنن  تحصل  االجهھة  االتي  تعد  

تت  غيیر  االحكوميیة  ،  في  االوضع  االمثالي،  أأنن  تتحصل  على  تقريیر  االدوولة  ووأأنن  تقدمم  تعليیقاتت  للمنظما
  587محدددةة  ووأأسئلة  منبثقة  عن  محتوااهه.

 
  صيیاغة     في   االحكوميیة   غيیر   االمنظماتت   مشارركة   في   تتمثل   االصددد   هھھھذاا   في   أأخرىى   مقارربة ووتوجد

ادديیة  االمطرووحة  أأنن  تقومم  مسوددااتت  االتقارريیر  على  االمستوىى  االوططني.  في  االوااقع،  تقترحح  ااألسئلة  ااالعتيی
االلجنة  باعتمادد  هھھھذهه  االمقارربة،  وولكن  ددوونن  إإلزاامم  االمنظماتت  غيیر  االحكوميیة  بالمشارركة  في  االعمليیة،  غيیر  
أأنهھ  يیجب  تحتفظ  االمنظماتت  غيیر  االحكوميیة  االتي  تقررر  االمشارركة  بحق  تقديیم  تقارريیر  بديیلة  تتعاررضض  

  [مع  تقارريیر  االدوولل].  
 

  هھھھو  ووجوبب  لعب  االم   وولذلك  يیجب  ااألمر  االذيي  يیبدوو  جليیا   في  االمتابعة.   ددوورراا نظماتت  غيیر  االحكوميیة
     على   االحصولل   محاوولة   االمنظماتت   هھھھذهه   االختاميیة’على   االمالحظاتت   االتوصيیاتت  ‘   تتضمن االتي

  االحقوقق.   وومناصرةة   االتأيیيید   لكسب   كأددووااتت   تستعملهھا   حتى   للدوولل   تكونن    االموجهھة   أأنن وويیمكن
  وواالد   االمناصرةة   لجهھودد   فعاال   أأساسا   للجنة   االختاميیة   موضوعيیا ً االمالحظاتت   تحليیال   تمثل   ألنهھا عوةة

  ووأأفريیقيیا  بامتيیازز  اللتزااماتت  االدوولل  في  مجالل  حقوقق  ااإلنسانن.  
  

  االمقررروونن  االخاصونن  -ثامن  عشر  
 

  االدوولل   ررفض   عن   االناجم   لإلحباطط   لاللتزااماتت  نتيیجة   وونظراا ً   ااالمتثالل   االتقارريیر   بتقديیم االمتعلقة
  ذذااتت  أأهھھھميیة  خاصة،  ااستحدثت  االلجنة  ع   االتصديي  لقضايیا   من  االمقررريین  االخاصيین  من  لضرووررةة دددااً

بيینهھم  االمقررر  االخاصص  االمعني  بالسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز  في  أأفريیقيیا  االذيي  لهھ  أأهھھھميیة  خاصة  بالنسبة  
  لقضيیة  سوء  االمعاملة،  ووهھھھو  بالتالي  يیتطلب  منا  ااهھھھتماما  خاصاً.

  
                                                 

 .observations/-concluding-and-.org/states/reportswww.achprنفس المصدر. لمزيد من المعلومات، انظر الرابط:  586 
 :لمزيد من المعلومات حولل مشاركة منظمات المجتمع المدني في إطار إجراءات إعداد تقارير الدولل، انظر 587 
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 588.  االمقررر  االخاصص  االمعني  بالسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز  في  أأفريیقيیا1
  

  االعادديیة  االعشريین  االتي  اانعقدتت  في  مورريیشيیوسس  في  أأكتوبر/تشريین  ااألوولل  أأنشأتت  االلجنة  في  ددووررتهھ ا
     ووكانن  1996من  عامم   منصب  االمقررر  االخاصص  االمعني  بالسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز  في  أأفريیقيیا، ،

  فالواليیة     أأفريیقيیا؛   في   ااالحتجازز   أأماكن   االظرووفف  في   تحسيین   في   االمساهھھھمة   ذذلك   من   االلجنة هھھھدفف
سجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز  ووااختصاصاتت  عملهھ  على  صلة  قويیة  االممنوحة  للمقررر  االخاصص  االمعني  بال

  بمسألة  االتعذيیب  ووغيیرهه  من  ضرووبب  سوء  االمعاملة  ااألخرىى.
 

  كانن  يیتوجب  تعيیيین  شخص  من  ددااخل  أأمم  من  خاررجج     إإذذاا ووقد  تمحورر  االنقاشش  ااألوولي  حولل  مسألة  ما
صفوفف  االلجنة  كمقررر  خاصص  معني  بالسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز،  وومع  ذذلك  كانن  جميیع  االمقررريین  

  من  ددااخلهھا.  وويیتولى  هھھھذاا  االمنصب  حاليیا ً عضو  االلجنة  ميید  سس.  كك.  كاغواا.
 

     قضيیة   مجردد   من   أأكبر   هھھھو   ما   تشمل   االمقررر   وواليیة   أأنن   معرفة   بمكانن   ااألهھھھميیة   سجونن’من وو  ‘
االذيین  ُجرددوواا  من  ’ووبما  أأنن  هھھھذهه  االواليیة  تقتضي  من  االمقررر  معايینة  أأووضاعع  ااألشخاصص    589‘.مساجيین’

  حريیتهھم   لتشمل  مرااك‘   تمتد ز  ااالحتجازز  ااألخرىى  مثل  مدااررسس  ااإلصالحح  وواالتأهھھھيیل  ووززنزااناتت  فإنهھا
االشرططة.  ووبذلك  فإنن  االواليیة  معنيیة  بأووضاعع  كل  ااألشخاصص  االمحتجزيین  سوااء  أأكانواا  محكوما ً عليیهھم  
  بانتظارر     قضيیة   ذذمة   على   االموقوفونن   االمحكوميین   غيیر   فئة   ضمن   وويینضويي   محكوميین.   غيیر أأمم

     أأخرىى  من   أأشكالل   ووفق   االمحتجزوونن   أأوو   ااالحترااززيي’االحبس  االمحاكمة   تنطويي  عباررةة  ‘. بالمقابل،
على  شيء  من  اااللتباسس  ذذلك  ألنهھ  تم  تفسيیر    -في  ااسم  منصب  االمقررر  االخاصص–ااالحتجازز  ‘  ظظرووفف’

االواليیة  على  نحو  يیجعل  نطاقهھا  أأكثر  ااتساعا.  كذلك،  يیمتد  نطاقق  االتحقيیق  في  أأسبابب  اانتهھاكاتت  حقوقق  
  بالعد   االمتصلة   ااألووجهھ   ليیشمل   ااإلنسانيیة   يیسمح  االمحتجزيین   االذيي   االقانوني   كالنظامم   االجنائيیة االة

باالحتجازز  وومرااقبة  ااحتجازز  ااألشخاصص  االذيین  يیستمر  حجزهھھھم  ااحتيیاططيیا.  ووبعباررةة  أأخرىى،  ال  يینحصر  
  االوززااررااتت     مع   بالسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز   االخاصص  االمعني   االمقررر   وواليیة   االذيي  تقتضيیهھ االتفاعل

تت  االمعنيیة  بالعداالة  االجنائيیة  ووااالحتجازز  في  االمعنيیة  بقضايیا  االسجونن  وومسؤووليیهھا  فقط،  بل  وومع  االوززاارراا
  وواليیة     في   االسيیئة   االمعاملة   ضرووبب   من   ووغيیرهه   االتعذيیب   قضيیة   أأهھھھميیة   ووتبرزز   االشرططة. ززنزااناتت
االمقررر  االخاصص  االمعني  بالسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز  نظرااً  إلمكانيیة  تعرضض  االمحتجزيین  االمحكومم  

 ااالحتجازز،  إإلى  االتعذيیب.  عليیهھم  وواالذيین  لم  يیُحكم  عليیهھم،  في  االسجونن  ووغيیرهھھھا  من  أأماكن
  

تستهھدفف  االواليیة  بصوررةة  أأساسيیة  تفقٌّد  ظظرووفف  االسجونن  وواالتحقيیق  فيیهھا  من  خاللل  االزيیاررااتت  االميیداانيیة  
ألماكن  ااالحتجازز  ددااخل  االدوولة،  ووااألووضاعع  وواالظرووفف  االتي  تسهھم  في  اانتهھاكك  حقوقق  االمحتجزيین  في  

                                                 
588 See generally,  F.  Viljoen,  “The  Special  Rapporteur  on  Prisons  and  Conditions  of  Detention   in  Africa:  
Achievements  and  Possibilities”,  27  Human Rights Quarterly 125 (2005). The full texts of the first seven 
SRP reports are available at: http://www.penalreform.org/english/frset_pub_en.htm.. 
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     من  خاللل  االزيیاررااتت  أأوو   ذذلك  إإما   وويیتم   االدررااساتت’أأفريیقيیا،   االزيیاررااتت  وواالدررااساتت    وويینتج‘. عن  هھھھذهه
  االتركيیز  على  محورريین:  محورر   تقارريیر  مكتوبة  عن  االنتائج  االتي  خلُص  إإليیهھا  االمقررر  االخاصص.  وويینصبُّ
  إإيیالء     في   يیتمثل   عامم   وومحورر   منفرددةة   بصفة   في  ووجوبب  االتحقيیق  في  ظظرووفف  االدوولل خاصص  يیتمثل

  ااالهھھھتمامم  للدررااساتت  على  مستوىى  االقاررةة  ككل.
 

     عامم   االم2013لغايیة   ززاارر   حسب  االتسلسل  ،   مرتيین)   منهھا   ثالثة )     ددوولة   عشرةة   االخاصص  ثالثة قررر
  االتالي:

 
  1997ماررسس/  آآذذاارر    3  –فبراايیر/  شباطط    23      ززمبابويي

  1997أأغسطس/  آآبب    30  -  20        مالي
  1997دديیسمبر/  كانونن  ااألوولل    24  –  14      موززمبيیق
  1998فبراايیر/  شباطط    20  –  10      مدغشقر

    27        مالي   االثاني   تشريین     8  –نوفمبر/   ااألوولل   كانونن   1998دديیسمبر/
  (االزيیاررةة  االثانيیة)

  1999يیونيیو/  حزيیراانن    26  -  21      غامبيیا
  1999أأغسطس/  آآبب    31  –  23        بنيین

    2000يیونيیو/  حزيیراانن    29  –  19  جمهھورريیة  أأفريیقيیا  االوسطى
  (االزيیاررةة  االثانيیة)  2001أأبريیل/  نيیسانن    14  –  4      موززمبيیق
  2001يیونيیو/  حزيیراانن    28  –  17      ماالوويي

    2001سبتمبر/  أأيیلولل    28  –  17      بيیاناميی
  2002ماررسس/  آآذذاارر    23  –  11      أأووغنداا

  2002سبتمبر/  أأيیلولل    15  –  2      االكاميیروونن
  (االزيیاررةة  االثانيیة)  2003فبراايیر/  شباطط    5  –يینايیر/  كانونن  االثاني    23        بيینيین
  2004ماررسس/  آآذذاارر    29  –  15      أأثيیوبيیا

 2004يیونيیو/  حزيیراانن    30  –  14      جنوبب  أأفريیقيیا
  
  أأيیارر  كذ ً  في  سوااززيیالند  في  شهھر  مايیو/ عندما  عقدتت  االلجنة    2008لك  ززاارر  االمقررر  االخاصص  سجونا

ااألفريیقيیة  ددووررتهھا  االعادديیة  االثالثة  ووااألرربعيین،  غيیر  أأنن  تلك  لم  تكن  ززيیاررةة  ررسميیة  ووبالتالي  لم  يیصدرر  أأيي  
  االخاصص  بزيیاررااتت     االمقررر   قامم   ذذلك،   غراارر   ووعلى   سوااززيیالند.   في   ظظرووفف  ااالحتجازز   حولل تقريیر

ة  للسجونن  في  سيیاقق  تنفيیذ  مهھماتت  تعزيیزيیة  لحقوقق  ااإلنسانن،  منهھا  على  سبيیل  االمثالل  ززيیاررتهھ  إإلى  خاص
،  أأوو  بصفتهھ  عضو  لجنة  منع  االتعذيیب  في  أأفريیقيیا  كما  هھھھي  االحالل  بالنسبة  لزيیاررتهھ  2009االجزاائر  عامم  
  .  وولم  يیجر  توثيیق  هھھھذهه  االزيیاررااتت  في  تقريیر  للمقر  االخاصص.2008لليیبيیريیا  عامم  

  
قائمة  بالضرووررةة  قائمة  االدوولل  االتي  تُعدُّ  ااإلساءةة  لحقوقق  االمحتجزيین  وواالسجناء  فيیهھا  ووال  تعكس  هھھھذهه  اال

  مختلفة     تقارريیر   تشيیر   إإذذ   مشكلة   تمثل   االشمالل   ددوولل   من   االتقارريیر   قلة   أأنن   غيیر   خاصص.   بوجهھ مقلقة
  تونس  وومصر     مثل   بلداانن   في   مهھدددةة   وواالسجناء   االمحتجزيین   تكونن  حقوقق   أأنن   ااحتماليیة   إإلى بانتظامم

عدمم  مواافقة  االدوولل  على  ززيیاررااتت  االمقررر  االخاصص  االمعنى  بالسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز    ووليیبيیا.  وويیعتبر
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  إإلى     االخاصص  بزيیاررةة   االمقررر   يیقم   لم   بالمقابل،   االبلداانن.   تلك   االزيیاررااتت  إإلى   قلة   في االسبب  االرئيیسي
رروواانداا  بالرغم  من  االوضعيیة  االمؤلمة  لآلالفف  من  االمحتجزيین  بسجونن  هھھھذاا  االبلد،  ووذذلك  لسبب  مختلف.  

ااستند  منطقيیا  إإلى  ااألثر  االمحدوودد  جداا  االذيي  قد  تحدثهھ  االزيیاررةة  نظراا ً لشرووعع  االسلطاتت  من    هھھھذاا  االسبب
  .590تلقاء  نفسهھا  في  معالجة  االوضع  عبر  آآليیاتت  من  قبيیل  نظامم  غاكاكا  للعداالة

  
  من     كبيیر،   بشكل   االخاصص،   االمقررر   من   االدوورر   هھھھذاا   يیقتضيیهھا   االتي   لألعمالل   ضعف  االتمويیل   حدَّ لقد

  االوااقعة  بيین  يینايیر/    قدررتهھ  على  االنهھوضض  بأعباء   االلجنة  ااألفريیقيیة؛  فخاللل  االفترةة   حدددتهھا وواليیتهھ  كما
،  لم  يیقم  االمقررر  االخاصص  بأيیة  ززيیاررةة  لبلد  أأفريیقي  بغرضض  2008ووسبتمبر/  أأيیلولل    2006كانونن  االثاني  

ووتجدرر  ااإلشاررةة  أأيیضا ً إإلى  أأنن  ددعم  مكتب    591مرااقبة  االسجونن  ووأأماكن  ااالعتقالل  بسبب  نقص  االتمويیل.
  االخاصص  با   خاصص  من  االمقررر   ووبوجهھ   خاررجيیة،   مصاددرر   من   بعيید   إإلى  حد   يیتم   كانن   وواالمواارردد لمالل

االمنّظمة  االدووليیة  إلصالحح  االقانونن  االجنائي.  غيیر  أأنن  هھھھذاا  االتمويیل  تناقص  بشكل  كبيیر  مع  مروورر  االوقت  
ووتمخض  عنهھ  تخفيیض  حادد  لعددد  ززيیاررااتت  االمقررر  االخاصص.  هھھھذاا  باإلضافة  إإلى  ما  شكلهھ  اانعداامم  االرغبة  

  ووقد  لدىى  االدوولل  في  ااستق   االصعيید.   االتكليیف  من  عائق  كبيیر  على  هھھھذاا بالل  ززيیاررااتت  من  صاحب  هھھھذاا
أألغيیت  ززيیاررةة  للمقررر  االخاصص  إإلى  تونس  تم  االتخطيیط  لهھا  مؤخرااً  بسبب  عدمم  وورروودد  رردد  من  االحكومة  
االتونسيیة.  ووقد  اانتقد  بعض  االمعلقيین  االمقررر  االخاصص  بسبب  عدمم  مماررستهھ  لدوورر  أأكثر  قوةة  ووإإيیجابيیة  في  

  592من  االدوولل.االحصولل  على  مواافقاتت  
  

  ووظظرووفف  ااالحتجازز  االترتيیب  االتالي:  االمقررر  االخاصص  االمعنى  بالسجوننبصوررةة  عامة،  تتخذ  ززيیاررةة  
  
x   مع  مسؤووليین  حكوميیيین  من  االوززااررااتت  تبدأأ  االزيیاررةة  بعقد  مؤتمر  صحفي  يیتلوهه  بصوررةة  أأووليیة  لقاءااتت

  ً  .  االمعنيیة  بالسجونن  ووااالحتجازز  في  مرااكز  االشرططة،  وورربما  مع  منّظماتت  غيیر  حكوميیة  أأيیضا
x   .تتم  ززيیاررةة  االسجونن  ووأأماكن  ااالحتجازز  كما  هھھھي  االعاددةة،  أأيي  في  االعاصمة  أأووال  ثّم  في  االمناططق  االريیفيیة

وويیجريي  االمقررر  االخاصص  مقابالتت  مع  مسؤووليین  من  كل  هھھھذهه  االمؤسساتت.  ووقد  يیُسمح  للمقررر  االخاصص  
 بالقيیامم  بزيیاررااتت  غيیر  مجدوولة  سلفا ً ألماكن  ااالحتجازز.

x منظماتت  غيیر  حكوم     االمقابالتت  تُجرىى  لقاءااتت  مع   هھھھذهه   تتم   ووقد   في  مجاالتت  ذذااتت  صلة،   عاملة يیة
  في     لقاءااتت  إإضافيیة   تجرىى   ثم   ااالحتجازز.   أأماكن   إإلى   االزيیاررااتت   كل،   أأوو   ببعض،   االقيیامم   قبل يیمكن
االعاصمة  يیمكن  خاللهھا  تناوولل  قضايیا  محدددةة  مع  مسؤووليین  حكوميیيین.  ووفي  االحالة  االمثاليیة،  يیُعقد  لقاء  

  االمقررر  مع  ررئيیس  االدوولل  ووإإططالعهھ  على  تقريیر  م   االنتائج  االتي  توصل  إإليیهھا   ووأأهھھھم وجز  عن  االزيیاررةة
  االخاصص.

                                                 
اإلبادة الجماعية التي وقعت ولة عن محاكمة المتهمين ببعض الجرائم المرتبطة بندية مسؤارومجتمع محاكم عن  عبارةمحاكم غاكاكا  590 

على الرابط: متوفر وال(رواندا)  2001يناير/كانون الثاني  26المؤرخ في  40/2000 األساسي رقمالدستوري القانون  انظر. 1994عام 
http://www.inkiko-gacaca.gov.rw/pdf/Law.pdf . 

، الذي أقر في الدورة العادية العاشرة EX.CL/322 (X)ة، تقرير النشاط العشرون؛ وتقرير النشاط الحادي والعشرين اللجنة األفريقي 591 
)، 1، المرفق (EX.CL/446 (XIII))؛ وتقرير النشاط الثالث والعشرين 2007يونيو/ حزيران  29-25للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي (

)؛ وتقرير النشاط الرابع 2008يونيو/ حزيران  28-24الثة عشرة للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي (الذي أقر في الدورة العادية الث
 ) الذي أقر في الدورة الثالثة عشرة للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي.2، المرفق (EX.CL/446 (XIII)والعشرين 
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x .تنتهھي  االزيیاررةة  بمؤتمر  صحفي  ختامي  
 

  أأما  ززيیاررةة  االسجن  فتتم  حسب  االبرنامج  االتالي:
x .لقاء  مبدئي  مع  مديیر  االمؤسسة  
x أأماكن  ااالحتجازز  وواالمراافق  االطبيیة.  في  أأماكن  ااالحتجازز،  يیخاططب  االمقررر  االخاصص  االنزالء،    تتم  ززيیاررةة

م  يیزوورر  االزنزااناتت  وويیتفقدهھھھا  وويیدوونن  مالحظاتهھ.  ووبعد  ذذلك  يیقابل  االمقررر  االخاصص  عددداا  محددداا  وومن  ث
  من  االمحتجزيین  بشكل  منفردد،  في  غرفة  خاصة،  ددوونن  حضورر  أأيي  من  االمسؤووليین.  

x      ااقتضى  ااألمر    االمقررريیعودد االخاصص  إإلى  االضابط  االمسؤوولل  ليیعطى  توصيیاتهھ  على  عيین  االمكانن  إإذذاا
 ذذلك.  

 
تعد  مسوددةة  االتقريیر  االخاصص  بهھا  ثم  ترسل  إإلى  أأررفع  مسؤوولل  حكومي  مختص  في  بعد  اانتهھاء  االزيیاررةة،  

  حسب     االتقارريیر   بتعديیل ً   االخاصص  ليیس  ملزما   االمقررر   لكن   عليیهھا.   للتعليیق   بالدوولة   االجنائيیة االشؤوونن
تعليیقاتت  االدوولل  عليیهھا  إإال  إإذذاا  كانن  االتعليیق  يیشيیر  إإلى  نقطة  يیتضح  أأنهھا  غيیر  ددقيیقة،  وومع  ذذلك  يیتم  إإررفاقق  

اتت  مع  االتقريیر  عندما  تنشرهه  االلجنة.  ووقد  تكونن  هھھھذهه  االتعليیقاتت  في  بعض  ااألحيیانن  مؤشراا ً هھھھذهه  االتعليیق
  حكومة     االتعليیقاتت  من   ااشتملت   االمثالل   سبيیل   فعلى   االخاصص  وواالدوولة؛   االمقررر   بيین   بناء   حواارر على
  إإلى  تأكيیدااتت  بأنن  االسلطاتت  أأخذتت  مالحظة     للتقريیر  إإضافة   االشاملة ماالوويي  على  ااالمتنانن  للطبيیعة

    593جاالتت  االتي  يیجب  االعمل  عليیهھا  وواالتي  أأبرززهھھھا  االتقريیر.بشأنن  االم
 

بعد  أأكثر  من  سنة  من  االزيیاررةة،  مع  أأنهھ  نُشر    -ررغم  عدمم  توفر  كل  االبيیاناتت–عموماً،  تنشر  االتقارريیر  
  االخاصص  عن     االمقررر   تقارريیر   في   حدثث   كما   االزيیاررةة   من   سنتيین   من   أأكثر   بعد   بعض  االحاالتت في

،  بل  ووبعد  أأكثر  من  ثالثث  سنوااتت  كما  حدثث  في  تقريیر  2001ززيیاررتهھ  لكل  من  ناميیبيیا  ووأأووغنداا  عامم  
     عامم   االخاصص  للكاميیروونن   االمقررر   ووثائق  2002ززيیاررةة   من   االكثيیر   لنشر   االزمني   االجدوولل   أأنن   ووبما .

االلجنة  قد  يیصل  إإلى  سنة،  فإنن  االتأخيیر  ألكثر  من  سنتيین  أأوو  ثالثة  يیعد  تأخيیرااً  مفرططا ً ذذلك  أأنهھ  يیمكن  
     غضونن   في   االتقارريیر   هھھھذهه   اا  9نشر   من   للتقريیر  أأشهھر   االمرتقب   ااألثر   العتمادد   وونظراا لزيیاررةة.

ووتوصيیاتهھ  ااعتمادداا ً كبيیراا ً على  سرعة  صدوورر  االتقريیر،  يیجب  تقليیص  مدةة  االتأخيیر  في  إإصدااررهه  بحيیث  
  تقارريیر  تعايین  أأحواالل  االسجونن  ووااالحتجازز  أأوو    9ال  تتخطى     على  أأيیة   االمواافقة   تجِر   وولم   هھھھذاا أأشهھر.

  .2005نشرهھھھا  منذ  عامم  
  

تقريیر  االمقررر  االخاصص  االمعنى  بالسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز.  قبل  نشر  تقريیر  تدررسس  االلجنة  بأكملهھا  
االمقررر  االخاصص  ااألوولل  االمتعلق  بزمبابويي،  تم  إإعداادد  تقريیر  أأوولي  عند  اانعقادد  ددووررةة  االلجنة  االتي  ناقشتهھ  
ثم  ضّمنتهھ  في  تقريیر  نشاططهھا  االعاشر.  ووأأصبح  االمقررر  االخاصص  بعد  ذذلك  يیقدمم  تقريیراا  في  كل  ددووررةة  عن  

قامم  بهھا  إإلى  جانب  إإيیجازز  شفويي  عن  االنتائج  االتي  يیخلص  إإليیهھا.  وولم  يیكن  يیجريي  في  تلك  نشاططاتهھ  االتي  
للجنة  أأوو  مناقشتهھ  أأوو  إإقرااررهه  على  ااإلططالقق،    –أأيي  االذيي  يیتم  نشرهه  –االدووررااتت  تقديیم  االتقريیر  االكامل  

ً  إإلى  االمقررر  االخاصص  االمعنى  بالسجونن  ووظظرووفف   ووبالتالي  فإنن  االتقريیر  االنهھائي  االمنشورر  يیُنسب  دداائما
حتجازز  ال  إإلى  االلجنة.  بل  إإنن  أأعضاء  االلجنة  بالكادد  يیحصلونن  على  نسخة  منهھ  بعد  نشرهه.  ووتبعا ً لذلك  ااال
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  االدوولل     ررؤؤساء   قبل   من   معايینتهھا   تتم   كانن   االتي   االنشاطط   تقارريیر   ضمن   تُدررجج   االتقارريیر   هھھھذهه   تكن لم
 وواالحكوماتت.

  
  االد   إإلى  االمسؤووليین  االحكوميیيین  في  كل   حيیث  تُرسل   إإثر  صدووررهھھھا،   االتقارريیر وولل  ااألفريیقيیة،  ووتوززعع

كالدوواائر  االحكوميیة  االمعنيیة  بالعداالة  وومصالح  االسجونن.  ‘  مرااكز  االتنسيیق’وويیُحبذ  إإررسالهھا  إإلى  عنواانن  
ووترسل  االتقارريیر  أأيیضا ً للمنظماتت  غيیر  االحكوميیة  االتي  تولى  ااهھھھتماما  خاصا  للشؤوونن  االجنائيیة.  ووتوجد  

عاليیاتت  ااألخرىى  االمتصلة  باللجنة  ططريیقتانن  أأساسيیتانن  للتوززيیع:  االتوززيیع  االعامم  خاللل  ددووررااتت  االلجنة  وواالف
  ووااإلررسالل  بالبريید  للمعنيیيین  من  ااألشخاصص  وواالمنظماتت.  

 
ال  يیتم  االعمل  على  ما  يیبدوو  بخطة  توززيیع  تكفل  ووصولل  االتقارريیر  إإلى  كل  االمسؤووليین  وواالمنظماتت  غيیر  
  االمقرررةة     بحوززةة   يیبق   لم   االمثالل،   سبيیل   على   االخاصص.   االمقررر   ززيیاررةة   في   شارركت   االتي االحكوميیة

سوىى  نسخة  ووااحدةة  من  االتقريیر  حولل  مالوويي  االذيي    2002يیروواا  مع  نهھايیة  سبتمبر/أأيیلولل  االخاصة  تش
  أأثناء     اانطباعع   تولد   وومالوويي  وومالي  ووموززنبيیق)   (في  غامبيیا   مناسباتت  عديیدةة   ووفي   شهھر.   قبل نشر
  االمقررر     على  نسخ  من  تقارريیر  ززيیاررةة االتقيیيیم  بأنن  مسؤووليین  ذذووىى  ررتب  عاليیة  وومتوسطة  لم  يیحصلواا

  االخاصص  إإلى  ددوولهھم.
 

تختلف  االتقارريیر  ااختالفا ً كبيیراا ً من  حيیث  ططبيیعتهھا  وومضمونهھا،  غيیر  أأنن  معظم  االتقارريیر  ااألخيیرةة  ااتبعت  
  االمماررساتت     ااالهھھھتمامم،   مجاالتت   االنتائج،   االمقدمة،   االتاليیة:   ااألقسامم   من   يیتكونن   للمحتويیاتت ً تنظيیما

عد  ااألقسامم  تتحددد  على  االقدرر  ااألكبر  من  االتفاصيیل.  وولم  ت‘  االنتائج’االسليیمة،  االتوصيیاتت.  وويیحتويي  قسم  
بحسب  موااضعهھا  أأوو  تسلسلهھا  االزمني  ووإإنما  بمضاميین  االقضايیا.  وويیحتويي  االتقريیر  على  أأمثلة  محدددةة  

إإلى  قضايیا  معيینة  ‘  االنتائج’لكنهھ،  في  االعمومم،  يیقدمم  موجزاا ً ووصوررةة  عامة  عن  ااألووضاعع.  يیتطرقق  قسم  
من  ‘  ااالحتجازز  ظظرووفف’في  تسلسل  محددد،  حيیث  يیتم  أأووال  ووصف  نظامم  االسجونن  وومن  ثم  يیتم  تحليیل  

  وواالقيیودد     ووأأووقاتت  االرااحة،   االخاررجي،   ووااالتصالل   وواالطعامم،   ووااألسّرةة،   وواالمباني،   االنزالء، حيیث  عددد
  وواالتظلماتت     االعامليین  وومدررااء  االسجونن،  ووااالنضباطط،   وواالعالقة  بيین  ططاقم على  فسحة  االهھوااء  االطلق،

يیة  مع  بعض  االتفاصيیل.  وواالمرااقبة  االدااخليیة  وواالخاررجيیة  وويیتطرقق  االقسم  في  االنهھايیة  إإلى  االمسائل  االصح
  ووقد  ااتسمت  صيیاغة  االنتائج  وواالتوصيیاتت  في  بعض  ااألحيیانن  بعدمم  االوضوحح.

  
  تجنب     ووتهھدفف  إإلى   فيیهھ   مبالغ   نحو   على   االحكوماتت   لرغباتت   بمرااعاةة   تتسم   أأنهھا   ذذلك   إإلى أأضف

ووكانن  ضعف  االتركيیز  على  االظرووفف    594االخرووجج  بنتائج  ووااضحة  بوجودد  اانتهھاكاتت  للمعايیيیر  االدووليیة.
  لال   االخاصص  االقانونيیة   االمقررر   تقارريیر   في   االظرووفف  االمادديیة-حتجازز   إإلى   االمعظم   تطرقت  في   -االتي

  حبس     تمديید   في  ظظل   السيیما   صعبة،   مشكلة   ذذلك   ااعتبروواا   االذيین   بعض  االمعلقيین   مالحظة موضع
  595االمحتجزيین  لفترااتت  ططويیلة  جداا ً كما  هھھھو  موثق  في  بعض  االبلداانن  االتي  تمت  ززيیاررتهھا.

 

                                                 
جمهورية  وظروف االحتجاز عنالمقرر الخاص المعني بالسجون  تقريركمثالل على المراعاة المبالغ فيها، راجع لالطالع على  594 

 .أفريقيا الوسطى
595   F. Viljoen, International Human Rights Law in Africa, Oxford University Press: Oxford (2012),  p. 373. 
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عة  في  كل  من  مالي  ووموززمبيیق  ووبيینيین.  وويیعتبر  مدىى  االسهھولة  أأقيیمت  لحد  ااآلنن  ثالثث  ززيیاررااتت  متاب
  ااألوولى  وواالرغبة  االعامة  للحكومة  في  االتعاوونن  مع  االمقررر  االخاصص  يیيیسراانن     االزيیاررةة االتي  نظمت  بهھا
  بذلل  االمقررر  االخاصص  االمعني  بالسجونن  ووظظرووفف     لمالي،   االمتابعة   ففي  ززيیاررةة   االمتابعة. مهھمة  ززيیاررةة

ً  للمقاررنة  ب   محسوسا   وولم  ااالحتجازز  جهھداا يین  االوااقع  االقائم  وواالتوصيیاتت  االتي  قُدمت  قبل  ذذلك  بسنتيین.
تحقق  هھھھذهه  االطريیقة  إإال ّ نجاحا  جزئيیا  ألنهھ  ال  يیمكن  عقد  مقاررنة  ددقيیقة  بيین  االقضايیا  االتي  كانت  موضوعع  
  ووثمة     االتوصيیاتت  من  عدمهھ.   بتنفيیذ   االتقيید   بشأنن   نهھائيیة   بنتيیجة   االخرووجج   يیتم   لم   أأنهھ   كما االتوصيیاتت،

  وويیتجلى  ذذلك  بشكل  مسألة  أأخرىى  هھھھي  اانعد   ااألوولى  وواالثانيیة،   بيین  االزيیاررةة   فيیما اامم  ررووحح  ااالستمراارريیة
  وواالتفسيیر  ااألووضح  لذلك  هھھھو  أأنن  االزيیاررتيین  قامم  بهھما   خاصص  في  االزيیاررااتت  االتي  تمت  إإلى  موززمبيیق.

  مقررراانن  مختلفانن،  هھھھذاا  ناهھھھيیك  عن  اافتقارر  االتوصيیاتت  ااألصليیة  إإلى  ددقة  االتحديید.
  

  عن  ططلبا   عباررةة   االمقررر  االخاصص  االمعني  بالسجونن  ووظظرووفف  االندااءااتت  االمستعجلة تت  بشأنن  مساعدةة
  مستعجلة.     االندااءااتت  ذذااتت  ططبيیعة   هھھھذهه   تكونن   ما   ووعاددةة   معيین.   لبلد   االزيیاررةة   إإططارر   خاررجج ااالحتجازز
وويیمكن  أأنن  تكونن  صاددررةة  عن  شخص  ما  من  بلد  ززااررهه  أأصالً  االمقررر  االخاصص  أأوو  من  شخص  في  بلد  

  االمقر   وويیستطيیع   االخاصص.   االمقررر   االطلباتت  آآخر  ووااقع  ضمن  وواليیة   مثل  هھھھذهه   االخاصص  االتعامل  مع رر
 بطريیقتيین:

x 596تحويیل  االندااء  إإلى  نظامم  االشكاووىى  االذيي  ااستحدثتهھ  االلجنة.  
x   أأنن  يیعالج  االمقررر  االخاصص  االطلب  مباشرةة  عن  ططريیق  االتدخل  االشخصي  بهھدفف  االوصولل  إإلى  تسويیة

  وواالفائ   االتدخل  يیقومم  على  االضغط  االشخصي  للمقررر  االخاصص  ووليیس  عبر  عمل  االلجنة،   هھھھذاا دةة  وودديیة.
االرئيیسيیة  لهھذاا  االحل  االبديیل  بالنسبة  لطالب  االمساعدةة  هھھھو  االتفافهھ  على  شرووطط  ااستنفادد  ووسائل  ااالنتصافف  

  .  597االمحليیة
  

  بعض     في   االندااءااتت  االمستعجلة.   مع   للتعامل   منظمة   توجيیهھيیة   مباددئئ   أأوو   ووااضحة   سيیاسة   توجد ال
غامبيیا،  فيیما  جرىى  االعمل  االمناسباتت  تم  ااتباعع  االطريیقة  ااألوولى،  كما  في  ززيیاررةة  االمقررر  االخاصص  دداانكو  ل

بالخيیارر  االثاني  في  االعديید  من  االحاالتت  ااألخرىى،  وومنهھا  عندما  قامم  االمقررر  االخاصص  في  نوفمبر/  تشريین  
  ووقد    1999االثاني     فعل  على  ااحتجازز  شخص  هھھھناكك  ددوونن  محاكمة.   إإلى  ررئيیس  أأنغوال  كردد بالكتابة

االبريیطانيیة  (بي  بي  سي).  أأططلق  سرااحح  هھھھذاا  االشخص  بعد  أأسبوعيین  ووتمكن  من  االحديیث  لهھيیئة  ااإلذذااعة  
كذلك  تم  االلجوء  إإلى  االخيیارر  االثاني  في  كيینيیا  عندما  ددعا  االمقررر  االخاصص  االسلطاتت  االكيینيیة  إإلى  توفيیر  
  في     أأنن  أأصبحت  حيیاتهھ   بعد   مواانغى)   مواارراا   االسجناء  (ووهھھھو  وويیليیامم   االمناسبة  ألحد   االصحيیة االرعايیة

  لهھ  مفوضض  االشرطط   االمقررر  االخاصص  عبر  ررسالة  ووجهھهھا   أأُبلغ   ووقد   على  خطر.   بناًء   بأنن  االسلطاتت، ة
.  ووعندما  أأُتيیحت  االفرصة  598تدخلهھ،  أأحالت  االسجيین  إإلى  ووااحد  من  أأحسن  االمستشفيیاتت  في  االبلد  للعالجج

  ااإلنسانن،     حقوقق   تعزيیز   منهھا   االغايیة   كانت   ززيیاررةة   من   كجزء ً   الحقا   كيینيیا   االخاصص  لزيیاررةة للمقررر
  ااستطاعع  االتأكد  من  نجاحح  نداائهھ  هھھھذاا.

  
                                                 

 من هذا الدليلل.من الجزء (ج)  ‘ثامنًا’القسم  انظر 596 
 .(ج) من هذا الدليلل الجزءمن  (و)4تحت العنوان الفرعي  ‘ثامنًا’القسم  انظر 597 
 16الشرطة بتاريخ مفوض رسالة ؛ و1998مايو/أيار  28بتاريخ وظروف االحتجاز رسالة المقرر الخاص المعني بالسجون  انظر 598 

 بباريس. الجنائيالقانون إلصالح الدولية منظّمة ال، في الملف الموجود بمكاتب 1998يونيو/ حزيران 
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تت  االتدخل  بالنجاحح  في  االحصولل  على  رردد  إإيیجابي  ـ  أأوو  حتى  بمجردد  رردد  غيیر  أأنهھ  لم  تتكلل  كل  محاووال
وويیواا،  مثالً،  لم  تكتف  االحكومة  االنيیجيیريیة  بعدمم  االردد،  بل  تجاهھھھلت  -من  االحكومة.  ففي  حالة  كيین  سارروو

كليیا ً شوااغل  االمقررر  االخاصص  (ووااللجنة).  ووفي  حالة  أأخرىى،  كاتب  االمفوضض  دداانكواا  االحكومة  االجيیبوتيیة  
  سجيینا  مضربا  عن  االطعامم  وولم  يیتلق  أأيي  رردد.  282بشأنن  ندااء  تقدمم  بهھ  

 
  أأهھھھداافف     أأحد   أأفريیقيیا   في   االمساجيین   بحمايیة   االخاصة   االصكوكك   ووددعم   االمساجيین   حقوقق   تعزيیز يیعد
  االمقررر  االخاصص  االمعني  بالسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز.  ووتشمل  بعض  ااألبعادد   االواليیة  االتي  ُكلف  بهھا

ر  أأفريیقيیة  االمنشأ  فيیما  يیخص  االظرووفف  االذيي  يیضع  معايیيی  599االخاصة  لهھذاا  االهھدفف  ددعم  إإعالنن  كمباال
  يیصعب  بالتأكيید     االخاصص  وونشاططاتهھ.   االمقررر   ووجودد   ووإإصالحح  االقانونن  االجنائي  ووكذلك  ددعم االجنائيیة
قيیاسس  مدىى  نجاحح  هھھھذاا  االجهھد،  بيید  أأنن  نشاططاتت  االمقررر  االخاصص  بحد  ذذااتهھا  عملت  على  االتوعيیة  بمسألة  

  االمجهھو   من   ووبالرغم   ذذلك،   وومع   بهھ.   االمنوططة   وواالواليیة   االمقررر  ووجوددهه   تقارريیر   لتوززيیع   االمبذوولل دد
االخاصص،  ال  يیزاالل  ددووررهه  غيیر  ظظاهھھھر  للعيیانن  على  ااإلططالقق،  وومردد  هھھھذاا  أأنن  االلجنة  ككل  ليیست  ظظاهھھھرةة  
للعيیانن  بالقدرر  االكافي،  ناهھھھيیك  عن  نقص  االتمويیل  االمتاحح  لمكتب  االمقررر  االخاصص  لتمكيینهھ  من  االنهھوضض  

  600بأعباء  وواليیتهھ  على  االنحو  االفعالل.
 
  ااآلخروونن  .  االمقررروونن  االخاصونن    2
  

كانن  منصب  االمقررر  االخاصص  االمعنى  بحاالتت  ااإلعداامم  خاررجج  االقضاء  أأوو  بإجرااءااتت  موجزةة  أأوو  تعسفا ً 
في  أأفريیقيیا  أأوولل  آآليیة  خاصة  جرىى  إإنشاؤؤهھھھا  بمقتضى  االميیثاقق  ااألفريیقي.  ووال  يیشكك  أأحد  في  أأهھھھميیة  هھھھذهه  

بشكل  جلي    .  ووتتضح1994ااآلليیة  االتي  وولدتت  من  ررحم  االفظائع  االتي  ااررتكبت  في  رروواانداا  خاللل  عامم  
  خاللل     وومن   االخاصص   للمقررر   االممنوحة   االواليیة   خاللل   من   االمعاملة   ووسوء   االتعذيیب   مع االعالقة
ااالجتهھاددااتت  االقضائيیة  للجنة  ااألفريیقيیة.  لكن  وولألسف،  ظظل  منصب  هھھھذاا  االمقررر  االخاصص  مغيیبا ً منذ  عامم  

  اا2001   أأما   االدوولل  حيیالهھ.   إإلى  االتصلب  االذيي  تبديیهھ   بعيید   االسبب  في  ذذلك  إإلى  حد   وويیعودد لمقررراانن  ،
  وواالمقررر     في  أأفريیقيیا   االمقررر  االخاصص  االمعنى  بحقوقق  االمرأأةة   بالموضوعع  فهھما:   االصلة ااآلخراانن  ذذوواا

  االخاصص  االمعنى  بالمداافعيین  عن  حقوقق  ااإلنسانن  في  أأفريیقيیا.  
  

  ووبإجرااءااتت     االقضاء   خاررجج   االقتل   ووحاالتت   ااإلعداامم   بعقوبة   االمعني   االعمل   فريیق   تربط   صلة ثمة
     مع   أأفريیقيیا   في ً   ووتعسفا   ووظظرووفف  موجزةة   بالسجونن   االمعني   االخاصص   للمقررر   االممنوحة االواليیة

أأثناء  اانعقادد  االدووررةة  االعادديیة  االثامنة  وواالثالثيین    2005ااالحتجازز.  تم  إإنشاء  فريیق  االعمل  في  ااألصل  عامم  
  للجنة.  ووقد  ُكلف  فريیق  االعمل  بما  يیلي:

  
x إإعداادد  ووررقة  مفهھومم  أأكثر  تعمقا ً حولل  عقوبة  ااإلعداامم  في  أأفريیقيیا؛ 
x سترااتيیجيیة  تشتمل  على  إإططارر  عملي  ووقانوني  فيیما  يیتعلق  بإلغاء  عقوبة  ااإلعداامم؛ووضع  خطة  (خطط)  اا 

                                                 
 .أعاله××  رقمالهامش إعالن كامباال،  انظر 599 
، على سبيلل المثالل، اللجنة األفريقية، تقرير النشاط ما بين الدورتين الذي أعده المقرر الخاص المعني بالسجون وظروف انظر 600 

). متوفر على الرباط: 2006التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني -االحتجاز في أفريقيا، الدورة العادية األربعون (الخامس عشر
http://www.achpr.org/sessions/40th/intersession-activity-reports/mumba-malila/. 

http://www.achpr.org/sessions/40th/intersession-activity-reports/mumba-malila/
http://www.achpr.org/sessions/40th/intersession-activity-reports/mumba-malila/
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x جمع  االمعلوماتت  ووموااصلة  مرااقبة  ااألووضاعع  من  حيیث  تطبيیق  عقوبة  ااإلعداامم  في  االدوولل  ااألفريیقيیة؛ 
x صيیاغة  مقترحح  للتمويیل  غايیتهھ  جمع  ااألمواالل  لتغطيیة  تكاليیف  أأعمالل  فريیق  االعمل؛ 
x   601ددووررةة  عادديیة  للجنة  ااألفريیقيیة.تقديیم  تقريیر  بسيیر  ااألعمالل  في  كل  

  
     عامم   2012في   االقراارر   وواالخمسيین   االثانيیة   االعادديیة   ددووررتهھا   في   ااألفريیقيیة   االلجنة   تبنت بشأنن    226،

توسيیع  وواليیة  فريیق  االعمل  االمعني  بعقوبة  ااإلعداامم  في  أأفريیقيیا،  وواالذيي  تضمن  تغيیيیر  ااسم  االفريیق  بحيیث  
     ووبإجرااءاا’ااشتمل  على  عباررةة ً  ووحاالتت  االقتل  خاررجج  االقضاء   ووتعسفا   تت  موجزةة ووأأصبحت  وواليیة  ‘.

  االفريیق  تشمل  ااآلنن  ما  يیلي:
  

x مرااقبة  ااألووضاعع  االمتصلة  بحاالتت  االقتل  خاررجج  االقضاء  ووبإجرااءااتت  موجزةة  ووتعسفا ً بكافة  تشعباتهھا؛ 
x   بشأنن     عنهھا   ااإلبالغغ   يیجريي   االتي   يیخص  االحاالتت   فيیما   بيیاناتت،   قاعدةة   حفظ   مع   االمعلوماتت، جمع

 االقضاء  ووبإجرااءااتت  موجزةة  ووتعسفا ً في  أأفريیقيیا؛أأووضاعع  تتعلق  بحاالتت  االقتل  خاررجج  
x إإجرااء  ددررااساتت  على  قضايیا  ذذااتت  صلة  بمسألة  االقتل  خاررجج  االقضاء  ووبإجرااءااتت  موجزةة  ووتعسفاً؛ 
x   للتصديي  ألووضاعع  تتعلق  بالقتل  خاررجج  االقضاء   إإبالغغ  االلجنة  عن  أأيیة  تداابيیر  عاجلة  يیتوجب  ااتخاذذهھھھا

 االفورريي؛ووبإجرااءااتت  موجزةة  ووتعسفا ً وواالتي  تسترعي  ااالهھھھتمامم  
x   االتفاعل  بصوررةة  فعالة  مع  االمعلوماتت  االوااررددةة  إإليیهھ  ووخاصة  عندما  تكونن  أأعمالل  االقتل  خاررجج  االقضاء

 ووبإجرااءااتت  موجزةة  ووتعسفا ً ووشيیكة  االحدووثث  أأوو  تكونن  قد  ووقعت؛
x   تقديیم  ما  يیتوصل  إإليیهھ  من  نتائج  ووخالصاتت  ووتوصيیاتت  حولل  ااألووضاعع  االمتعلقة  بالقتل  خاررجج  االقضاء

  ً  لكل  ددووررةة  من  ددووررااتت  االلجنة  ااألفريیقيیة.  ووبإجرااءااتت  موجزةة  ووتعسفا
  

  آآخريین  كالمنظماتت     االتعاوونن  مع  شركاء   لهھ،   االممنوحة   بموجب  االواليیة وويیتعيین  على  فريیق  االعمل،
  االلجنة     أأعضاء   من   ااثنيین   من   وويیتألف  االفريیق   االحكوميیة.   االهھيیئاتت   إإلى   باإلضافة   وواالدووليیة االوططنيیة

  602‘.االقانونيیة  االمختلفة  وومختلف  مناططق  أأفريیقيیايیتم  ااختيیاررهھھھم  من  ااألنظمة  ’ااألفريیقيیة  ووخمسة  خبرااء  
ووتشمل  أأنشطة  فريیق  االعمل  إإعداادد  مشارريیع  االقرااررااتت  االمقترحة  على  االلجنة  فيیما  يیتعلق  بإلغاء  عقوبة  
  فيیهھا     وواالمشارركة   ااإلعداامم   عقوبة   حولل   ووااإلقليیميیة   االوططنيیة   وواالندووااتت   االمؤتمرااتت   ووتنظيیم ااإلعداامم،

  أأجر   كذلك   االعاجلة.   للندااءااتت   في  ووااالستجابة   ااإلعداامم   عقوبة   مسألة   حولل   ددررااسة   االعمل   فريیق ىى
ووفي  إإططارر  عمليیة  صيیاغة  مشارريیع    2012.603أأفريیقيیا،  حسب  االتكليیف  االممنوحح  لهھ،  تم  نشرهھھھا  عامم  

االقرااررااتت،  نظم  االفريیق  مؤتمريین  إإقليیميیيین  حولل  مسألة  عقوبة  ااإلعداامم؛  أأحدهھھھما  في  كيیغالي  بروواانداا  
     عامم   ووااآل2009لدوولل  ووسط  ووشرقق  ووجنوبب  أأفريیقيیا   لدوولل  شمالل  ووغربب  ،   ببيینيین   في  كوتونو خر

.  ووقد  االتأمم  في  هھھھذيین  االمؤتمريین  ااإلقليیميیيین  مندووبونن  عن  االدوولل  وواالمجتمع  االمدني،  2010أأفريیقيیا  عامم  

                                                 
ورة العادية الثامنة ، الدACHPR/Res.79(XXXVIII)05اللجنة األفريقية، قرار بتشكيلل وتشغيلل الفريق العاملل المعني بعقوبة اإلعدام،  601 

 ).2005ديسمبر/ كانون األولل  5والثالثون (
 نفس المصدر 602 
اللجنة األفريقية، دراسة حولل مسألة عقوبة اإلعدام في أفريقيا، مقدمة من فريق العملل المعني بعقوبة اإلعدام في أفريقيا طبقًا لقرار  603 

 ).2011نوفمبر/ تشرين الثاني  7تها العادية الخمسين (، والذي تبنته في دورACHPR/Res.79(XXXVIII)05اللجنة رقم 
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ووتحتويي    604ووتمخض  عنهھا  تبني  ووثيیقة  كيیغالي  ااإلططارريیة  االخاصة  بإلغاء  عقوبة  ااإلعداامم  في  أأفريیقيیا.
غاء  عقوبة  ااإلعداامم  في  أأفريیقيیا  بما  في  ذذلك  االحاجة  هھھھذهه  االوثائق  ااإلططارريیة  على  توصيیاتت  تفصيیليیة  إلل

  605إإلى  تعديیل  االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  بشأنن  إإلغاء  عقوبة  ااإلعداامم  في  أأفريیقيیا.
  

     ففي  عامم ً  بالنجاحح، نفذتت  إإعدااماتت  في  خمس  ددوولل  أأفريیقيیة    2012تكللت  جهھودد  فريیق  االعمل  نسبيیا
مم  لقراارر  تعليیق  االعمل  بعقوبة  ااإلعداامم  وواالذيي  تبنتهھ  االلجنة  مما  يیشيیر  إإلى  ااحتراا  -بحسب  االتقارريیر–فقط  

  2008.606ااألفريیقيیة  في  ددووررتهھا  االعادديیة  االراابعة  ووااألرربعيین  عامم  
  

                                                 
وثيقة كيغالي اإلطارية الخاصة بإلغاء عقوبة اإلعدام في أفريقيا، التي تبناها المؤتمر شبه اإلقليمي األولل لدولل وسط وشرق وجنوب  604 

إلطارية نحو إلغاء عقوبة اإلعدام في أفريقيا، . وثيقة كوتونو ا2009سبتمبر/ أيلولل  25أفريقيا حولل مسألة عقوبة اإلعدام في أفريقيا، 
 .2010أبريلل/ نيسان  15التي تبناها المؤتمر شبه اإلقليمي الثاني لدولل شمالل وغرب أفريقيا حولل مسألة عقوبة اإلعدام في أفريقيا، 

 نفس المصدر. 605 
، الدورة العادية الرابعة ACHPR/Res.136بة اإلعدام، اللجنة األفريقية، قرار مطالبة الدولل األطراف الحترام قرار تعليق العملل بعقو 606 

 ).2008نوفمبر/ تشرين الثاني  24واألربعون (
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  قائمة  االقضايیا

  
  االلجنة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب

  
     ررقم   شكوىى   غانا،   ضد   أأبوباكر   ااألفريیقيیة،   (103/93االلجنة   االعشروونن   االعادديیة   االدووررةة أأكتوبر/    31،

  ).1996تشريین  ااألوولل  
  

  جيیبوتي،   ضد   ااألسد   ااألفريیقيیة،     االلجنة   ررقم   ووااألرربعونن  383/210االشكوىى   االتاسعة   االعادديیة   االدووررةة ،
  ).2011مايیو/  أأيیارر  -(أأبريیل/  نيیسانن

  
  52/91وو  50/91وو  48/90االلجنة  ااألفريیقيیة،  منظمة  االعفو  االدووليیة  ووآآخروونن  ضد  االسودداانن،  شكاووىى  ررقم  

  ).1995نوفمبر/  تشريین  االثاني    15،  االدووررةة  االعادديیة  االساددسة  وواالعشروونن  (89/93وو  
  

  اا   االلجنة   ررقم   شكوىى   أأثيیوبيیا،   ضد   للعداالة   أأنوااكك   مجلس   االتاسعة  299/05ألفريیقيیة،   االعادديیة   االدووررةة ،
  ).2006مايیو/  أأيیارر    25وواالثالثونن  (

  
     ااألفريیقيیة،   االلجنة   االماددةة     19منظمة   ررقم   االشكوىى   إإرريیتريیا،   االحادديیة  275/03ضد   االعادديیة   االجلسة ،

  ).2007مايیو/  أأيیارر    30ووااألرربعونن  (
  

  محا   ااألفريیقيیة،   االلجنة   ررقم   شكوىى   بورروونديي،   ضد   حدوودد   بال   االثامنة  231/99مونن   االعادديیة   االدووررةة ،
  ).2000نوفمبر/  تشريین  االثاني    6وواالعشروونن  (

  
يیونيیو/    4،  االدووررةة  االعادديیة  االخامسة  وواالثالثونن  (283/2003االلجنة  ااألفريیقيیة،  بب.  ضد  كيینيیا،  شكوىى  ررقم  

  ).2004حزيیراانن  
  

،  االدووررةة  االعادديیة  3/88حاميین  ضد  يیوغوسالفيیا،  شكوىى  ررقم  االلجنة  ااألفريیقيیة،  مركز  ااستقاللل  االقضاةة  وواالم
  ).1988أأكتوبر/  تشريین  ااألوولل    26االراابعة  (
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،  االدووررةة  االعادديیة  االساددسة  151/96،  شكوىى  ررقم  االلجنة  ااألفريیقيیة،  منظمة  االحريیاتت  االمدنيیة  ضد  نيیجيیريیا
  ).1999نوفمبر/  تشريین  االثاني    15وواالعشروونن  (

  
االمدنيیة  وومركز  االدفاعع  االقانوني  وومشرووعع  االدفاعع  وواالمساعدةة  االقانوني    االلجنة  ااألفريیقيیة،  منظمة  االحريیاتت

  ).2001مايیو/  أأيیارر    7،  االدووررةة  االعادديیة  االتاسعة  وواالعشروونن  (218/98،  شكوىى  ررقم  ضد  نيیجيیريیا
  

     شكوىى  ررقم   تشادد،   وواالحريیاتت  ضد   ااإلنسانن   لحقوقق   االوططنيیة   االلجنة   ااألفريیقيیة،   االدووررةة  74/92االلجنة ،
  ).1995أأكتوبر/  تشريین  ااألوولل    11(االعادديیة  االثامنة  عشرةة  

  
     شكوىى   االبحريین،   ضد   االسيیاسيیيین   االسجناء   عن   االدفاعع   لجنة   ااألفريیقيیة،   االعادديیة  7/88االلجنة   االدووررةة ،

  ).1988أأكتوبر/  تشريین  ااألوولل    26االراابعة  (
  

  وو   لكوتت   ززماني   عن   (نيیابة   االدستورريیة   االحقوقق   مشرووعع   ااألفريیقيیة،   نيیجيیريیا،    6االلجنة   ضد آآخريین)
  ).1995ماررسس/  آآذذاارر    22،  االدووررةة  االعادديیة  االسابعة  عشرةة  (87/93االشكوىى  ررقم  

  
     ررقم   شكوىى   نيیجيیريیا،   ضد   ووآآخروونن   االدستورريیة   االحقوقق   مشرووعع   ااألفريیقيیة،   االدووررةة  102/93االلجنة ،

  ).1998أأكتوبر/  تشريین  ااألوولل    31االعادديیة  االراابعة  وواالعشروونن  (
  

     نيیجيیريیا،   ضد   االدستورريیة   االحقوقق   مشرووعع   ااألفريیقيیة،     شكوىىااللجنة   االعادديیة  153/96ررقم   االدووررةة ،
  ).1999نوفمبر/  تشريین  االثاني    15االساددسة  وواالعشروونن  (

  
  ضد     أأجنداا   رراايیتس   ووميیديیا   االمدنيیة   االحريیاتت   وومنظمة   االدستورريیة   االحقوقق   مشرووعع   ااألفريیقيیة، االلجنة

نوفمبر/    5،  االدووررةة  االعادديیة  االساددسة  وواالعشروونن  (145/95وو  141/94وو  140/94نيیجيیريیا،  شكاووىى  ررقم  
  ).1999االثاني  تشريین  

  
     ااألفريیقيیة،   االلجنة   ررقم   شكوىى   االسودداانن،   ضد   ددوويیبلر   فراانسيیس   االعادديیة  236/2000كيیرتس   االدووررةة ،
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،  االدووررةة  االعادديیة  310/05االلجنة  ااألفريیقيیة،  مركز  ددااررفورر  لإلغاثة  وواالتوثيیق  ضد  االسودداانن،  االشكوىى  ررقم  

  ).2009نوفمبر/  تشريین  االثاني    25االساددسة  ووااألرربعيین  (
  

  ااألفريیقيیة  االلجنة   ووأأووغنداا،   وورروواانداا   بورروونديي   ضد   االديیمقرااططيیة   االكونغو   جمهھورريیة   ررقم  االشكوىى،
  ).2003  أأيیارر  مايیو/  29(  وواالثالثونن  االثالثة  االعادديیة  االدووررةة  ،227/99

  
،  334/06االلجنة  ااألفريیقيیة،  االمباددررةة  االمصريیة  للحقوقق  االشخصيیة  ووإإنتررراايیتس  ضد  مصر،  شكوىى  ررقم  

  ).2011ماررسس/  آآذذاارر    1االدووررةة  ااالستثنائيیة  االتاسعة  (
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  االشكوىى  ررقم     مصر،   إإنتررراايیتس  ضد   وومركز   االشخصيیة   للحقوقق   االمصريیة   االمباددررةة   ااألفريیقيیة، االلجنة
  ).2013أأكتوبر/  تشريین  ااألوولل    12،  االدووررةة  ااالستثنائيیة  االعاشرةة  (323/06

  
،  االدووررةة  االعادديیة  االسابعة  59/91روونن،  االشكوىى  ررقم  االلجنة  ااألفريیقيیة،  إإميیغبا  لويیس  ميیكونغو  ضد  االكاميی

  ).1995ماررسس/  آآذذاارر    22عشرةة  (
  

أأكتوبر/    26،  االدووررةة  االعادديیة  االراابعة  (1/88االلجنة  ااألفريیقيیة،  فريیديیريیك  كوررفاهه  ضد  ليیبيیريیا،  شكوىى  ررقم  
  ).1988تشريین  ااألوولل  

  
  ززاائيیر   ووآآخروونن  ضد   االمجانيیة   االقانونيیة   فريیق  االمساعدةة   ااألفريیقيیة،   االشكاووىى  االلجنة   47/90وو  25/89،

  ).1996أأبريیل/  نيیسانن    4،  االدووررةة  االعادديیة  االثامنة  عشرةة  (100/93وو  56/91وو
  

     ررقم   شكوىى   ززمبابويي،   ضد   شومبا   غابريیيیل   ااألفريیقيیة،   االحادديیة  288/2004االلجنة   االعادديیة   االدووررةة ،
  ).2012مايیو/  أأيیارر    2وواالخمسونن  (

  
  شكوىى     االجزاائر,   ضد   علي  محمد   حاجج   ااألفريیقيیة،   االلجنة   (13/88ررقم   االخامسة   االعادديیة   االجلسة ،27  

  ).1994أأبريیل/  نيیسانن  
  

  جيیبريي   هھھھارريیغويین   ااألفريیقيیة،   عن  -االلجنة   (نيیابة   أأفريیقيیا   في   وواالتنميیة   ااإلنسانن   حقوقق   وومعهھد سيیالسي
،  االدووررةة  االعادديیة  االثانيیة  وواالخمسونن  301/2005مسؤوولي  نظامم  االديیرغغ  االسابق)  ضد  إإثيیوبيیا،  شكوىى  ررقم  

  ).2011لثاني  نوفمبر/  تشريین  اا  7(
  

     االشكوىى  ررقم  -هھھھوررييااللجنة  ااألفريیقيیة،   نيیجيیريیا،   االعادديیة  االثامنة  وواالعشروونن  225/98لوزز  ضد   االدووررةة ،
  .)2000نوفمبر/  تشريین  االثاني    6(
  

،  االدووررةة  2/88االلجنة  ااألفريیقيیة،  إإهھھھيیانيیتشوكووو  إإهھھھيیبريیمي  ضد  االواليیاتت  االمتحدةة  ااألمريیكيیة،  شكوىى  ررقم  
  ).1988تشريین  ااألوولل    أأكتوبر/  26االعادديیة  االراابعة  (

  
االلجنة  ااألفريیقيیة،  معهھد  حقوقق  ااإلنسانن  وواالتنميیة  في  أأفريیقيیا  (نيیابة  عن  االالجئيین  االسيیرااليیونيیيین  في  غيینيیا)  

     ررقم   شكوىى   غيینيیا،   (249/02ضد   وواالعشروونن   االساددسة   االعادديیة   االدووررةة   ااألوولل    7،   كانونن دديیسمبر/
2004.(  

  
     ااألفريیقيیة،   االلجنة   شكوىى  ررقإإليیسانمى   نيیجيیريیا،   ضد   وواالثالثيین  268/2003م   االسابعة   االعادديیة   االدووررةة ،

  ).2005مايیو/  أأيیارر    11(
  

آآخريین)  ضد    13االلجنة  ااألفريیقيیة،  معهھد  حقوقق  ااإلنسانن  وواالتنميیة  في  أأفريیقيیا  (نيیابة  عن  إإسماليیا  كوناتهھ  وو
  ).2008،  االدووررةة  االعادديیة  االثالثة  ووااألرربعونن  (مايیو/  أأيیارر  292/2004أأنغوال،  شكوىى  ررقم  
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وويیواا  -قيیة،  إإنترناشنالل  بن،  وومشرووعع  االحقوقق  االدستورريیة،  ووإإنتررراايیتس  (نيیابة  عن  كن  ساررووااللجنة  ااألفريی

     ررقم   االشكاووىى   نيیجيیريیا،   ضد   االمدنيیة   االحقوقق   وومنظمة   154/96وو  139/94وو  137/94جونيیورر)
  ).1998أأكتوبر/  تشريین  ااألوولل    31،  االجلسة  االعادديیة  االراابعة  وواالعشروونن  (161/97وو
  

  إإنتررراايیتس   ااألفريیقيیة،   ررقم    االلجنة   شكوىى   بوتسواانا،   ضد   بوشش)   سونجليین   مارريیاتت   عن (نيیابة
  ).2003،  االدووررةة  االعادديیة  االراابعة  وواالثالثونن  (نوفمبر/  تشريین  االثاني  240/2001

  
االلجنة  ااألفريیقيیة،  إإنتررراايیتس  (نيیابة  عن  االحركة  ااألفريیقيیة  ووموااططنونن  من  أأجل  االسالمم  في  إإرريیتريیا)  ضد  

  ).2003مايیو/  أأيیارر    29االعادديیة  االثالثة  وواالثالثونن  (،  االدووررةة  234/99وو  233/99أأثيیوبيیا،  شكوىى  
  

]  ووموااططنونن  Pan African Movementااللجنة  ااألفريیقيیة،  إإنتررراايیتس  (نيیابة  عن  االحركة  ااألفريیقيیة  [
     ررقم   شكاووىى   أأثيیوبيیا،   ضد   إإرريیتريیا)   في   االسالمم   أأجل   االثالثة  234/99وو  233/99من   االعادديیة   االدووررةة ،

  ).2003مايیو/  أأيیارر    29وواالثالثونن  (
  

  ررقم     شكوىى   ناميیبيیا،   ضد   سيیكونداا)   ددووميینغوسس   خوسيیة   عن   (نيیابة   إإنتررراايیتس   ااألفريیقيیة، االلجنة
  ).2002مايیو/  أأيیارر    16،  االدووررةة  االعادديیة  االحادديیة  وواالثالثيین  (239/2001

  
  ررقم     االشكوىى   نيیجيیريیا،   ضد   ووآآخريین)   حسيیني   يیكوبو   صفيیة   عن   (نيیابة   إإنتررراايیتس   ااألفريیقيیة، االلجنة

  ).2005مايیو/  أأيیارر    11دديیة  االسابعة  وواالثالثونن  (،  االدووررةة  االعا269/2003
  

،  االدووررةة  ااالستثنائيیة  361/08جج.  إإ.  ززيیثا  وو  بب.  جج.  لل.  ززيیثا  ضد  موززمبيیق،  شكوىى  ررقم  االلجنة  ااألفريیقيیة،  
  .)2011أأبريیل/  نيیسانن    1االتاسعة  (

  
     مورريیتانيیا،  شكاووىى  ررقم   االماالوويیة  ووآآخروونن  ضد   االجمعيیة  ااألفريیقيیة   61/91وو  54/91االلجنة  ااألفريیقيیة،

 Union ؛  ووجانن  يیوكوفي  ددغلي  نيیابة  عن  االعريیف  نن.  بيیكاغني،  وو210/98وو  169/97-164وو  98/93وو
Interafricaine  des  Droits  de  l’Homme  ووCommission International de Juristes  

     شكاووىى  ررقم   توغو،   (91/93وو  88/93وو  83/92ضد   عشرةة   االسابعة   االعادديیة   االدووررةة   أأيیارر    22، مايیو/
1995.(  

  
  االلجن   ررقم   االشكوىى   بوتسواانا،   ضد   مودديیسي   كك.   جونن   ااألفريیقيیة،   االثامنة  97/93ة   االعادديیة   االدووررةة ،

  ).2000نوفمبر/  تشريین  االثاني    6وواالعشروونن  (
  

  6،  االدووررةة  االعادديیة  االثامنة  وواالعشروونن  (232/99االشكوىى  ررقم    االلجنة  ااألفريیقيیة،  جونن  دد.  أأووكو  ضد  كيینيیا،
  ).2000نوفمبر/  تشريین  االثاني  
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  ااألف   االلجنة   االشكوىى  ررقم   ززاائيیر،   ضد   شعوبب  االكاتانغا   مؤتمر   االساددسة  75/92ريیقيیة،   االعادديیة   االدووررةة ،
  .6)  االفقرةة  1995ماررسس/  آآذذاارر    22عشرةة  (

  
     نيیجيیريیا،   أأميینو  ضد   كزيیم   ااألفريیقيیة،   االلجنة   وواالعشروونن  205/97شكوىى  ررقم   االسابعة   االعادديیة   االدووررةة ،

  ).2000مايیو/  أأيیارر    11(
  

يیني  من  لجنة  االحقوقيیيین  االدووليیة  ووجمعيیة  االمحاميین  االكيینيیة  ووكيیتووو  تشا  شيیريیا  االلجنة  ااألفريیقيیة،  االقسم  االك
  ).2004دديیسمبر/  كانونن  ااألوولل    7،  االدووررةة  االعادديیة  االساددسة  وواالثالثونن  (263/02ضد  كيینيیا،  شكوىى  ررقم  

  
،  االدووررةة  االعادديیة  266/03االلجنة  ااألفريیقيیة،  كيیفن  مغواانغا  غونمي  ووآآخروونن  ضد  االكاميیروونن،  شكوىى  ررقم  

  ).2009مايیو/  أأيیارر    25مسة  ووااألرربعونن  (االخا
  

  ووفيیراا     أأووررتونن   عن   (نيیابة   االدووليیة   وواالعفو   بانداا)   أأليیكي   عن   (نيیابة   أأتشوثانن   كريیشنا   ااألفريیقيیة، االلجنة
     ماالوويي،  شكاووىى  ررقم   (78/92وو  68/92وو  64/92تشيیروواا)  ضد   االخامسة  عشرةة   االعادديیة   االدووررةة ،27  

  ).1994أأبريیل/  نيیسانن  
  

  مكتب   ااألفريیقيیة،     االلجنة   ررقم   االشكاووىى   االسودداانن،   ضد   االقانوني   سليیمانن ،  229/98وو  222/98غاززيي
  ).2003مايیو/  أأيیارر    3االدووررةة  االعادديیة  االثالثة  وواالثالثونن  (

  
     ااألفريیقيیة،   غامبيیاااللجنة   ضد   االقانوني   االدفاعع   مركز   ررقم   شكوىى   االسابعة  219/98،   االعادديیة   االدووررةة ،

  ).2000مايیو/  أأيیارر    11وواالعشروونن  (
  

  االعادديیة  االتاسعة  211/98مؤسسة  االمواارردد  االقانونيیة  ضد  ززاامبيیا،  شكوىى  ررقم    االلجنة  ااألفريیقيیة، ،  االدووررةة
  ).2001مايیو/  أأيیارر    7وواالعشروونن  (

  
     شكوىى  ررقم   االكاميیروونن،   ااإلنسانن  ضد   لحقوقق   االكاميیروونيیة   االراابطة   ااألفريیقيیة،   االدووررةة  65/92االلجنة ،

  .)1997أأبريیل/  نيیسانن    24(  االعادديیة  االحادديیة  وواالعشروونن
  

،  61/91،  54/91فريیقيیة،  االجمعيیة  ااألفريیقيیة  االماالوويیة  ووآآخروونن  ضد  مورريیتانيیا،  شكاووىى  ررقم  االلجنة  ااأل
  ).2000مايیو/  أأيیارر    11،  االدووررةة  االعادديیة  االسابعة  وواالعشروونن  (210/98،  164-169/97،  98/93
  

،  31/89االلجنة  ااألفريیقيیة،  مارريیا  بايیس  ضد  جمهھورريیة  االكونغو  االديیمقرااططيیة  (ززاائيیر  سابقاً)،  شكوىى  ررقم  
  ).1995ماررسس/  آآذذاارر    22لدووررةة  االعادديیة  االسابعة  عشرةة  (اا
  

  128/93وو  105/93االلجنة  ااألفريیقيیة،  منظمة  ميیديیا  رراايیتس  أأجنداا  ووآآخروونن  ضد  نيیجيیريیا.  االشكاووىى  أأررقامم  
  ).1998أأكتوبر/  تشريین  ااألوولل    31،  االدووررةة  االعادديیة  االراابعة  وواالعشروونن  (152/96وو  130/94وو
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  رراايیتس  أأجنداا   ميیديیا   ااألفريیقيیة،     االلجنة   شكوىى  ررقم   نيیجيیريیا،   ضد ،  224/98(نيیابة  عن  نيیراانن  ماالوولو)
  ).2000نوفمبر/  تشريین  االثاني    6االدووررةة  االعادديیة  االثامنة  وواالعشروونن  (

  
     ااألفريیقيیة،   االلجنة   ررقم   شكوىى   ززمبابويي،   ضد   ماجورروو   االراابعة  308/05ميیكائيیل   االعادديیة   االدووررةة ،

  ).2008نوفمبر/  تشريین  االثاني    24ووااألرربعونن  (
  

  دديیسمبر/  15(  001/2008  ررقم  االطلب  االسنغالل،  جمهھورريیة  ضد  يیوغوغومبايي  ميیشلوتت  فريیقيیة،ااأل  االلجنة
  ).2009  ااألوولل  كانونن

  
  2،  االدووررةة  االعادديیة  االخامسة  وواالثالثونن  (258/02ااآلنسة  أأ.  ضد  االكاميیروونن،  شكوىى  ررقم  االلجنة  ااألفريیقيیة،  
  ).2004يیونيیو/  حزيیراانن  

  
  االعادديیة  االراابعة  12/88لوحدةة  ااألفريیقيیة،  شكوىى  االلجنة  ااألفريیقيیة،  محمد  االنخيیلي  ضد  منظمة  اا ،  االدووررةة

  ).1988أأكتوبر/  تشريین  ااألوولل    26(
  

Burkinabé  des  Droits  de  l’Homme   Mouvementااللجنة  ااألفريیقيیة،  االحركة  االبورركيینيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  (

et des Peuples  االعادديیة  االتاسع204/97)  ضد  بورركيینا  فاسو،  شكوىى  ررقم   مايیو/    7ة  وواالعشروونن  (،  االدووررةة
  ).2001أأيیارر  
  

     ررقم   شكوىى   االسنغالل،   ضد   االسنغالل   في   االمورريیتانيیيین   االمهھاجريین   حركة   ااألفريیقيیة، ،  162/97االلجنة
  ).1997نوفمبر/  تشريین  االثاني    11االدووررةة  االعادديیة  االثانيیة  وواالعشروونن  (

  
     ااألفريیقيیة،   االلجنة   ررقم   شكوىى   ززمبابويي،   ضد   تشيینهھامو   اال307/05أأووبيیرتت   االدووررةة   االثانيیة  ، عادديیة

  .)2007نوفمبر/  تشريین  االثاني    28ووااألرربعونن  (
  

  .34/88االلجنة  ااألفريیقيیة،  عمر  مم.  كوررااهه  جاىى،  شكوىى  ررقم  
  

     ررقم   االشكاووىى   رروواانداا،   ضد   ووآآخروونن   االتعذيیب   لمناهھھھضة   االعالميیة   االمنظمة   ااألفريیقيیة،   27/89االلجنة
  ).1996وولل  أأكتوبر/  تشريین  ااأل  31،  االدووررةة  االعادديیة  االعشروونن  (99/93وو  49/91وو
  

  .25/89االلجنة  ااألفريیقيیة،  االمنظمة  االعالميیة  لمناهھھھضة  االتعذيیب  ضد  ززاائيیر،  شكوىى  ررقم  
  

،  االدووررةة  5/88االلجنة  ااألفريیقيیة،  بريینس  جج.  نن.  ماكوجي  ضد  االواليیاتت  االمتحدةة  ااألمريیكيیة،  شكوىى  ررقم  
  ).1988أأكتوبر/  تشريین  ااألوولل    26االعادديیة  االراابعة  (

  
  وومو   بوررووهھھھيیت   ااألفريیقيیة،   االلجنة   ررقم   شكوىى   غامبيیا،   ضد   االثالثة  241/2001رر   االعادديیة   االجلسة ،

  ).2003وواالثالثونن  (مايیو/  أأيیارر  
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   la  Defense  des  Droits  de  l’Homme  (RADDHO)Rencontre Africaine pourااللجنة  ااألفريیقيیة،  

شروونن  ،  االدووررةة  االعادديیة  االع71/92ااألفريیقي  للدفاعع  عن  حقوقق  ااإلنسانن]  ضد  ززاامبيیا،  شكوىى  ررقم    [االلقاء
  ).1997أأكتوبر/  تشريین  ااألوولل    31(
  

     ااألفريیقيیة،   االلجنة   ررقم   شكوىى   نيیجيیريیا،   ضد   إإنترناشنالل   االساددسة  215/98رراايیتس   االعادديیة   االدووررةة ،
  ).1999نوفمبر/  تشريین  االثاني    15وواالعشروونن  (

  
     شكوىى  ررقم   توغو،   أأيیالي  ضد   سيیومم   ااألفريیقيیة،   (35/89االلجنة   االخامسة   االعادديیة   االجلسة أأبريیل/    27،

  ).1994سانن  نيی
  

،  االدووررةة  االعادديیة  149/96وو  147/95االلجنة  ااألفريیقيیة،  االسيیر  ددااوودداا  كك.  جوااررةة  ضد  غامبيیا،  شكاووىى  ررقم  
  ).2000مايیو/  أأيیارر    11االسابعة  وواالعشروونن  (

  
  شكوىى     نيیجيیريیا،   ضد   ووآآخروونن   ووااالقتصادديیة   ااالجتماعيیة   للحقوقق   االعمل   مركز   ااألفريیقيیة، االلجنة

  ).2011أأكتوبر/  تشريین  ااألوولل    27نن  (،  االدووررةة  االعادديیة  االثالثو155/96
  

  ااالجتماعيیة   االحقوقق   مشرووعع   ااألفريیقيیة،   وواالمساءلة-االلجنة   ررقم    ااالقتصادديیة   شكوىى   نيیجيیريیا، ضد
  ).2010نوفمبر/  تشريین  االثاني    28،  االدووررةة  االعادديیة  االثامنة  ووااألرربعونن  (338/07

  
     ااألفريیقيیة،   ليیهھلوهھھھن  Spilg and Mack & DITSHWANELOااللجنة   عن   برنارردد  (نيیابة ولو

أأكتوبر/  تشريین  ااألوولل    12،  االدووررةة  ااالستثنائيیة  االعاشرةة  (277/03كوبيیديي)  ضد  بوتسواانا،  شكوىى  ررقم  
2013.(  

  
،  االدووررةة  االعادديیة  االثالثة  وواالثالثونن  252/2002االلجنة  ااألفريیقيیة،  ستيیفن  أأ.  أأيیغبي  ضد  نيیجيیريیا،  شكوىى  ررقم  

  ).2003مايیو/  أأيیارر    29(
  

  حقوقق   منظمة   ااألفريیقيیة،   االسودداانن،    االلجنة   ضد   ووااإلخالء   االسكن   حقوقق   وومركز   االسودداانيیة ااإلنسانن
  ).2009مايیو/  أأيیارر    27،  االدووررةة  االعادديیة  االخامسة  ووااألرربعونن  (296/05وو  279/03االشكوىى  ررقم  

  
     ااألفريیقيیة،   ووإإفريیمااللجنة     ززغفيیلد   ررقم   االشكوىى   إإرريیتريیا،   االراابعة  250/2002ضد   االعادديیة   االدووررةة ،

  ).2003لثاني  نوفمبر/  تشريین  اا  20وواالعشروونن  (
  

االلجنة  ااألفريیقيیة،  منتدىى  منظماتت  حقوقق  ااإلنسانن  االزيیمبابويیة  غيیر  االحكوميیة  ضد  ززمبابويي،  االشكوىى  ررقم  
  ).2006مايیو/  أأيیارر    15،  االدووررةة  االعادديیة  االتاسعة  وواالثالثونن  (245/02
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  ضد     االمتحدةة   االزيیمبابويیة   وواالصحف   ااإلنسانن   حقوقق   أأجل   من   ززيیمبابويیونن   محامونن   ااألفريیقيیة، االلجنة
  ).2009أأبريیل/  نيیسانن    3،  االدووررةة  ااالستثنائيیة  االساددسة  (284/03ززمبابويي،  شكوىى  ررقم  

  
  في     وواالتنميیة   ااإلنسانن   حقوقق   وومعهھد   ااإلنسانن   حقوقق   أأجل   من   ززيیمبابويیونن   محامونن   ااألفريیقيیة، االلجنة

ة  ،  االدووررةة  االعادديیة  االثالث294/04أأفريیقيیا  (نيیابة  عن  أأندرروو  بارركلي  ميیلدرروومم)  ضد  ززمبابويي،  االشكوىى  ررقم  
  ).2008مايیو/  أأيیارر    22ووااألرربعونن  (

  
  االمحكمة  ااألفريیقيیة

  
االمحكمة  ااألفريیقيیة،  االمحكمة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  ضد  االجماهھھھيیريیة  االعربيیة  االليیبيیة  االشعبيیة  

  ).2011ماررسس/  آآذذاارر    25(  004/2011ااالشترااكيیة  االعظمى،  االطلب  ررقم  
  

  اا   لحقوقق   ااألفريیقيیة   االمحكمة   ااألفريیقيیة،   االمحكمة   ررقم   االطلب   ليیبيیا،   ضد   وواالشعوبب   004/11إلنسانن
)2011.(  
  

     االطلب  ررقم   ليیبيیا،   لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  ضد   ااألفريیقيیة   االمحكمة   ااألفريیقيیة،   002/2013االمحكمة
)2013.(  
  

  ررقم     االطلب   كيینيیا،   جمهھورريیة   ضد   وواالشعوبب   ااإلنسانن   لحقوقق   ااألفريیقيیة   االلجنة   ااألفريیقيیة، االمحكمة
  ).2003رر  ماررسس/  آآذذاا  15(  006/2012

  
     ااألفريیقيیة،   االمحكمة   ررقم   االطلب   ااألفريیقي،   ااالتحادد   ضد   فاالنا   حزيیراانن    26(  001/11فيیمي يیونيیو/

2012.(  
  

  ).2013(  004/2013االمحكمة  ااألفريیقيیة،  لوهھھھي  إإيیسا  كوناتي  ضد  بورركيینا  فاسو،  االطلب  ررقم  
  

     ررقم   قانونيیة   فتوىى   ططلب   ااألفريیقيیة،     001/2013االمحكمة   قبل   اامن   االحقوقق -الجتماعيیةمشرووعع
  ).2013أأغسطس/  آآبب    6ااالقتصادديیة  وواالمساءلة  (

  
     ررقم   ططلب  فتوىى  قانونيیة   ااألفريیقيیة،     002/2011االمحكمة   قبل   االشعبيیة  من   االليیبيیة   االعربيیة االجماهھھھيیريیة

  ).2012مايیو/  أأيیارر    16(  ااالشترااكيیة  االعظمى
  

     ررقم   قانونيیة   فتوىى   ططلب   ااألفريیقيیة،   (  001/2011االمحكمة   مالي   جمهھورريیة   قبل   أأيیارر    16من مايیو/
2012.(  
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  محكمة  االعدلل  االتابعة  للجماعة  ااالقتصادديیة  لدوولل  غربب  أأفريیقيیا
  

  4آآخروونن  ضد  نيیجيیريیا  وو  14محكمة  االعدلل  االتابعة  للجماعة  ااالقتصادديیة  لدوولل  غربب  أأفريیقيیا،  جوتت  بايیي  وو
  ).ECW/CCJ/APP/10/06  )2009آآخريین،  ططلب  ررقم  

  
ربب  أأفريیقيیا،  حادديیجاتو  ماني  كورروو  ضد  االنيیجر،  ططلب  محكمة  االعدلل  االتابعة  للجماعة  ااالقتصادديیة  لدوولل  غ

  ).2008أأكتوبر/  تشريین  ااألوولل    ECW/CCJ/APP/08/08.  )27ررقم  
  

االقضيیة  موسى  سعيیديي  خانن  ضد  غامبيیا،  ،  محكمة  االعدلل  االتابعة  للجماعة  ااالقتصادديیة  لدوولل  غربب  أأفريیقيیا
  ).2010دديیسمبر/  كانونن  ااألوولل    ECW/CCJ/APP/11/07  )16ررقم  
  

ااالقتصادديیة  -االتابعة  للجماعة  ااالقتصادديیة  لدوولل  غربب  أأفريیقيیا،  مشرووعع  االحقوقق  ااالجتماعيیة  محكمة  االعدلل
  ).2009أأكتوبر/  تشريین  ااألوولل    ECW/CCJ/APP/0808  )27ضد  نيیجيیريیا،    وواالمساءلة

  
  

  محكمة  االعدلل  االتابعة  لجماعة  شرقق  أأفريیقيیا
  

االقانونيیة  االمستقلة،  -االوحدةة  االطبيیةاالنائب  االعامم  االكيیني  ضد  محكمة  االعدلل  االتابعة  لجماعة  شرقق  أأفريیقيیا،  
  ).2012ماررسس/  آآذذاارر    15لحكم  االشعبة  ااالبتداائيیة  (  1ططلب  ااستئنافف  ررقم  

  
  أأفريیقيیا   شرقق   لجماعة   االتابعة   االعدلل   االمحاميین  محكمة   ووجمعيیة   أأفريیقيیا   شرقق   في   االمحاميین   جمعيیة ،

     االمحاميین  ااألووغنديیيین  ووجمعيیة   االتنجانيیقيیيین  ووجمعيیة   االمحاميین   االزنزبارريیيین  االكيینيیيین  ووجمعيیة االمحاميین
  شرقق     لجماعة   ااألووغنديي  ووااألميین  االعامم   االتنزااني  وواالنائب  االعامم   االكيیني  وواالنائب  االعامم   االنائب  االعامم ضد

  ).2007يیوليیو/  تموزز    11(  2007على    9أأفريیقيیا،  ططلب  ررقم  
  

  4االكيیني  وواالقانونيیة  االمستقلة  ضد  االنائب  االعامم  -االوحدةة  االطبيیةمحكمة  االعدلل  االتابعة  لجماعة  شرقق  أأفريیقيیا،  
  ).2011يیونيیو/  حزيیراانن    29(  2010على    3آآخريین،  ررقم  

  
،  ررقم  االمرجع  أأفريیقيیا  شرقق  لجماعة  االعامم  ااألميین  ضد  كاتباززييمحكمة  االعدلل  االتابعة  لجماعة  شرقق  أأفريیقيیا،  

  ).2007نوفمبر/  تشريین  االثاني    1،  (2007على    1
  

ضد  االنائب  االعامم  االكيیني  وواالنائب  عمر  عوضض  ووستة  آآخريین    محكمة  االعدلل  االتابعة  لجماعة  شرقق  أأفريیقيیا،
دديیسمبر/  كانونن  ااألوولل    5(  2011على    4االعامم  ااألووغنديي  ووااألميین  االعامم  لجماعة  شرقق  أأفريیقيیا.  ططلب  ررقم  

2011.(  
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  محكمة  االجماعة  ااإلنمائيیة  للجنوبب  ااألفريیقي
  

بي  في  أألبرتت  فونغايي  موتيیزيي  ووآآخروونن  ضد  مايیك  كامبل  (  ااألفريیقي،  للجنوبب  ااإلنمائيیة  االجماعة  محكمة
  ).2008مايیو/  أأيیارر    30(  8/2008تي)  االمحدووددةة  ووآآخروونن،  قضيیة  ررقم  

  
  للجماعة  االعامة  ااألمانة  ضد  ميیتيینغويي  فراانسيیس  إإررنست  ااألفريیقي،  للجنوبب  ااإلنمائيیة  االجماعة  محكمة

  ).2008مايیو/  أأيیارر    27(  1/2007 ررقم  االقضيیة  ،2007  ااألفريیقي،  للجنوبب  ااإلنمائيیة
  

  5/2008  ررقم  االقضيیة  ززمبابويي،،  تي.  غوندوو  ووآآخروونن  ضد  ااألفريیقي  جنوببلل  ااإلنمائيیة  االجماعة  محكمة
  )2010دديیسمبر/  كانونن  ااألوولل    9(
  

  جمهھورريیة  ضد  ووآآخروونن  االمحدووددةة  تي)  في  (بي  كامبل  مايیك  ااألفريیقي،  للجنوبب  ااإلنمائيیة  االجماعة  محكمة
  ).2008نوفمبر/  تشريین  االثاني    28(  02/2007  ررقم  االقضيیة  ززمبابويي،

  
  جمهھورريیة  ضد  ووآآخروونن  االمحدووددةة  تي)  في  (بي  كامبل  مايیك  ااألفريیقي،  للجنوبب  ااإلنمائيیة  االجماعة  محكمة

  ).2008يیوليیو/  تموزز    18(  11/2008  ررقم  االقضيیة  ززمبابويي،
  

  ااإلنمائيیة  االجماعةحزبب  االشعوبب  االمتحدةة  االزيیمبابويي  ضد    ااألفريیقي،  للجنوبب  ااإلنمائيیة  االجماعة  محكمة
  ).2009أأغسطس/  آآبب    14(  12/2008قضيیة  ررقم  ووآآخريین،  ااألفريیقي  للجنوبب

  
  االمتحدةة  ضد  سايیمكسبانن  (مورريیشيیوسس)   محكمة  االجماعة  ااإلنمائيیة  للجنوبب  ااألفريیقي،  جمهھورريیة  تنزاانيیا

  ).2010يیونيیو/  حزيیراانن    11(  01/2009قضيیة  ررقم  االمحدووددةة  ووآآخريین،  
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  مرفقاتت
 

  االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  :1  االمرفق
 
  

 1981في  نيیرووبي  (كيینيیا)  يیونيیو    18مجلس  االرؤؤساء  ااألفاررقة  بدووررتهھ  االعادديیة  ررقم    تمت  إإجاررتهھ  من  قبل

 االديیباجة

  "االميیثاقق     بـ   إإليیهھ   االمشارر   االميیثاقق   هھھھذاا   فى   ااألططراافف   ااألفريیقيیة   االوحدةة   منظمة   فى   ااألعضاء   االدوولل إإنن
  وواالشعوبب   ااإلنسانن   لحقوقق  ،"ااألفريیقي

االعادديیة  االساددسة  عشر  لمؤتمر  ررؤؤساء  ددوولل    )  االصاددرر  عن  االدووررةة16(ددووررةة    115إإذذ  تذكر  بالقراارر  ررقم  
  من     االتي  عقدتت  في  االفترةة   ااألفريیقيیة   االوحدةة في    1979من  يیوليیو  سنة    30إإلى    17ووحكوماتت  منظمة

ليیبيیريیا  بشأنن  إإعداادد  مشرووعع  أأوولى  لميیثاقق  أأفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  تمهھيیداا  إلنشاء  أأجهھزةة  -منرووفيیا
  ووحمايیتهھا   وواالشعوبب   ااإلنسانن   بحقوقق   .للنهھوضض

  وواالمساووااةة     االحريیة   أأنن   يینص  على   االذيي   ااألفريیقيیة   االوحدةة   منظمة   ميیثاقق   ااالعتبارر   فى   تأخذ   تذكر ووإإذذ
  ااألفريیقيیة،   للشعوبب   االمشرووعة   االتطلعاتت   لتحقيیق   سيیاسيیة   أأهھھھداافف   وواالكراامة  وواالعداالة

     االماددةة   في   االواارردد   االرسمي   تعهھدهھھھا   مجددداا   تؤكد   أأشكالل    2ووإإذذ   جميیع   بإززاالة   إإليیهھ   االمشارر   االميیثاقق من
  أأفضل  لشعوبب  أأفريیقيیا  ااالس   لتوفيیر  ظظرووفف  حيیاةة   ووجهھوددهھھھا   ووتنسيیق  ووتكثيیف  تعاوونهھا تعمارر  من  أأفريیقيیا

 ووتنميیة  االتعاوونن  االدوولي  آآخذةة  في  االحسبانن  ميیثاقق  منظمة  ااألمم  االمتحدةة  ووااإلعالنن  االعالمي  لحقوقق  ااإلنسانن،
نهھا  ووتتسم  بهھا  أأفكاررهھھھا  ووإإذذ  تدرركك  فضائل  تقاليیدنا  االتارريیخيیة  ووقيیم  االحضاررةة  ااألفريیقيیة  االتى  يینبغى  أأنن  تنبع  م

  وواالشعوبب،   ااإلنسانن   حقوقق   مفهھومم  حولل
  يیبررر  حمايیتهھا     ترتكز  على  خصائص  بنى  االبشر  من  جانب  مما   تقر  بأنن  حقوقق  ااإلنسانن  ااألساسيیة ووإإذذ
  حقوقق  ااإلنسانن  من     حقوقق  االشعوبب  يیجب  أأنن  يیكفال  بالضرووررةة   ووااحتراامم   ووبأنن  حقيیقة   وواالدووليیة االوططنيیة
  آآخر،  جانب

  بال   االتمتع   أأنن   ترىى   بوااجباتهھ،ووإإذذ   ووااحد   كل   يینهھض   أأنن   يیقتضي   وواالحريیاتت  حقوقق
ووإإذذ  تعربب  عن  ااقتناعهھا  بأنهھ  أأصبح  من  االضرووررىى  كفالة  ااهھھھتمامم  خاصص  للحق  فى  االتنميیة  ووبأنن  االحقوقق  
االمدنيیة  وواالسيیاسيیة  ال  يیمكن  فصلهھا  عن  االحقوقق  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  وواالثقافيیة  ،  سوااء  فى  مفهھومهھا  أأوو  

  بال   االوفاء   ووبأنن   عالميیتهھا   االمدنيیة  فى   بالحقوقق   االتمتع   يیضمن   وواالثقافيیة   ووااالجتماعيیة   ااالقتصادديیة حقوقق
 وواالسيیاسيیة،

ووإإذذ  تعي  ووااجبهھا  نحو  االتحريیر  االكامل  ألفريیقيیا  االتي  ال  تزاالل  شعوبهھا  تناضل  من  أأجل  ااستقاللهھا  االحقيیقي  
فيیة  ووكراامتهھا  ووتلتزمم  بالقضاء  على  ااالستعمارر  ووااالستعمارر  االجديید  وواالفصل  االعنصريي  وواالصهھيیونيیة  ووتص

  تلك  االقائمة  على  أأساسس     االعدوواانن  االعسكريیة  ااألجنبيیة  ووكذلك  إإززاالة  كافة  أأشكالل  االتفرقة  ووال  سيیما قوااعد
  االسيیاسي،   االرأأيي   أأوو   االديین   أأوو   االلغة   أأوو   االجنس   أأوو   االلونن   أأوو   االعرقق   أأوو  االعنصر
  فى  ااإلعالناتت  ووااالتفاقيیاتت     وواالشعوبب  االمضمنة   ااإلنسانن   بحريیاتت  ووحقوقق   تمسكهھا   جديید   من   تؤكد ووإإذذ

ئر  االوثائق  االتى  تم  إإقرااررهھھھا  فى  إإططارر  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  ووحركة  االبلداانن  غيیر  االمنحاززةة  وومنظمة  ووسا
  االمتحدةة،  ااألمم
  االحاززمم  بما  يیقع  عليیهھا  من  ووااجب  االنهھوضض  بحقوقق  ووحريیاتت  ااإلنسانن  وواالشعوبب   ووإإذذ  تعربب  عن  إإددررااكهھا
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 إإيیالئهھا  لهھذهه  االحقوقق  وواالحريیاتت،ووحمايیتهھا  آآخذةة  فى  االحسبانن  ااألهھھھميیة  ااألساسيیة  االتى  ددررجت  أأفريیقيیا  على  
  :ااتفقت  على  ما  يیلي

 
  االجزء  ااألوولل:  االحقوقق  وواالوااجباتت

  
  االبابب  ااألوولل:  حقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب

  
 1االماددةة  

  وواالوااجباتت     بالحقوقق   االميیثاقق   هھھھذاا   ااألططراافف  فى   ااألفريیقيیة   االوحدةة   منظمة   فى   ااألعضاء تعترفف  االدوولل
  .االتشريیعيیة  ووغيیرهھھھا  من  أأجل  تطبيیقهھاوواالحريیاتت  االوااررددةة  فيیهھ  ووتتعهھد  باتخاذذ  ااإلجرااءااتت  

 
 2االماددةة  

يیتمتع  كل  شخص  بالحقوقق  وواالحريیاتت  االمعترفف  بهھا  وواالمكفولة  فى  هھھھذاا  االميیثاقق  ددوونن  تميیيیز  خاصة  إإذذاا  كانن  
قائما  على  االعنصر  أأوو  االعرقق  أأوو  االلونن  أأوو  االجنس  أأوو  االلغة  أأوو  االديین  أأوو  االرأأىى  االسيیاسى  أأوو  أأىى  ررأأيي  آآخر،  

  .أأوو  االثرووةة  أأوو  االمولد  أأوو  أأىى  ووضع  آآخر  أأوو  االمنشأ  االوططني  أأوو  ااالجتماعي
 

 3االماددةة  
  .  االناسس  سوااسيیة  أأمامم  االقانونن.  1
  ..  لكل  فردد  االحق  فى  حمايیة  متساوويیة  أأمامم  االقانونن  2
 

 4االماددةة  
ال  يیجوزز  اانتهھاكك  حرمة  ااإلنسانن.  وومن  حقهھ  ااحتراامم  حيیاتهھ  ووسالمة  شخصهھ  االبدنيیة  وواالمعنويیة.  ووال  يیجوزز  

  حرمانهھ  من  هھھھذاا  االحق  تعسفا.
 

 5ددةة  االما
لكل  فردد  االحق  فى  ااحتراامم  كراامتهھ  ووااالعتراافف  بشخصيیتهھ  االقانونيیة  ووحظر  كافة  أأشكالل  ااستغاللهھ  وواامتهھانهھ  
  أأوو     االالإإنسانيیة   أأوو   االوحشيیة   وواالعقوباتت  وواالمعاملة   أأنوااعهھ   وواالتعذيیب  بكافة   ااالسترقاقق   خاصة ووااستعباددهه

  .االمذلة
 

 6االماددةة  
مانن  أأىى  شخص  من  حريیتهھ  إإال  للدوواافع  ووفى  لكل  فردد  االحق  فى  االحريیة  ووااألمن  االشخصى  ووال  يیجوزز  حر

  .حاالتت  يیحدددهھھھا  االقانونن  سلفا،  ووال  يیجوزز  بصفة  خاصة  االقبض  على  أأىى  شخص  أأوو  ااحتجاززهه  تعسفيیا
 

 7االماددةة  
 :.  حق  االتقاضي  مكفولل  للجميیع  وويیشمل  هھھھذاا  االحق  1
ة  االحق  في  االلجوء  إإلى  االمحاكم  االوططنيیة  االمختصة  بالنظر  فى  عمل  يیشكل  خرقا  للحقوقق  ااألساسيی  -أأ

 االمعترفف  لهھ  بهھا،  وواالتي  تتضمنهھا  ااالتفاقيیاتت  وواالقواانيین  ووااللواائح  وواالعرفف  االسائد،
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 ااإلنسانن  برئئ  حتى  تثبت  إإدداانتهھ  أأمامم  محكمة  مختصة،  -بب
 حق  االدفاعع  بما  فى  ذذلك  االحق  فى  ااختيیارر  مداافع  عنهھ،  -جج
 .حق  محاكمتهھ  خاللل  فترةة  معقولة  ووبوااسطة  محكمة  محايیدةة  -دد
عمل  أأوو  اامتناعع  عن  عمل  ال  يیشكل  جرما  يیعاقب  عليیهھ  االقانونن  ووقت  .  ال  يیجوزز  إإدداانة  شخص  بسبب    2

  .ااررتكابهھ،  ووال  عقوبة  إإال  بنص،  وواالعقوبة  شخصيیة
 

 8االماددةة  
حريیة  االعقيیدةة  وومماررسة  االشعائر  االديینيیة  مكفولة،  ووال  يیجوزز  تعريیض  أأحد  إلجرااءااتت  تقيید  مماررسة  هھھھذهه  

  .االحريیاتت،  مع  مرااعاةة  االقانونن  وواالنظامم  االعامم
 

 9االماددةة  
  من  حق  كل  فردد  أأنن  يیحصل  على  االمعلوماتت..    1
  ..  يیحق  لكل  إإنسانن  أأنن  يیعبر  عن  أأفكاررهه  وويینشرهھھھا  فى  إإططارر  االقواانيین  ووااللواائح  2
 

 10االماددةة  
.  يیحق  لكل  إإنسانن  أأنن  يیكونن  ووبحريیة  جمعيیاتت  مع  آآخريین  شريیطة  أأنن  يیلتزمم  باألحكامم  االتى  حدددهھھھا    1

  االقانونن.
جمعيیة  على  أأال  يیتعاررضض  ذذلك  مع  اااللتزاامم  بمبدأأ  .  ال  يیجوزز  إإررغامم  أأىى  شخص  على  ااالنضمامم  إإلى  أأيي    2

  االتضامن  االمنصوصص  عليیهھ  في  هھھھذاا  االميیثاقق.
 

 11االماددةة  
يیحق  لكل  إإنسانن  أأنن  يیجتمع  بحريیة  مع  آآخريین  ووال  يیحد  مماررسة  هھھھذاا  االحق  إإال  شرطط  ووااحد  أأال  ووهھھھو  االقيیودد  

ي  ووسالمة  ووصحة  االضروورريیة  االتي  تحدددهھھھا  االقواانيین  ووااللواائح  خاصة  ما  تعلق  منهھا  بمصلحة  ااألمن  االقوم
  .ووأأخالقق  ااآلخريین  أأوو  حقوقق  ااألشخاصص  ووحريیاتهھم

 
 12االماددةة  

  ..  لكل  شخص  االحق  فى  االتنقل  بحريیة  ووااختيیارر  إإقامتهھ  ددااخل  ددوولة  ما  شريیطة  اااللتزاامم  بأحكامم  االقانونن  1
.  لكل  شخص  االحق  في  مغاددررةة  أأيي  بلد  بما  في  ذذلك  بلدهه،  كما  أأنن  لهھ  االحق  في  االعوددةة  إإلى  بلدهه  ووال    2

الحق  أليیة  قيیودد  إإال  إإذذاا  نص  عليیهھا  االقانونن  ووكانت  ضروورريیة  لحمايیة  ااألمن  االقومي،  االنظامم  يیخضع  هھھھذاا  
  .االعامم،  االصحة،  أأوو  ااألخالقق  االعامة

.  لكل  شخص  االحق  عند  ااضطهھاددهه  فى  أأنن  يیسعى  وويیحصل  على  ملجأ  في  أأيي  ددوولة  أأجنبيیة  ططبقا  لقانونن    3
  كل  بلد  وولالتفاقيیاتت  االدووليیة.

ددخل  بصفة  قانونيیة  إإلى  أأررااضى  ددوولة  ما  ططرفف  فى  هھھھذاا  االميیثاقق  إإال    .  ووال  يیجوزز  ططردد  ااألجنبي  االذيي  4
  .بقراارر  مطابق  للقانونن

.  يیحرمم  االطردد  االجماعى  لألجانب.  وواالطردد  االجماعي  هھھھو  االذيي  يیستهھدفف  مجموعاتت  عنصريیة،  عرقيیة    5
  .وودديینيیة
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 13االماددةة  
سوااء  مباشرةة  أأوو  عن  .  لكل  االموااططنيین  االحق  فى  االمشارركة  بحريیة  فى  إإددااررةة  االشئونن  االعامة  لبلدهھھھم    1

  ططريیق  ممثليین  يیتم  ااختيیاررهھھھم  بحريیة  ووذذلك  ططبقا  ألحكامم  االقانونن.
  ..  لكل  االموااططنيین  االحق  أأيیضا  فى  تولى  االوظظائف  االعموميیة  فى  بلدهھھھم  2
.  لكل  شخص  االحق  فى  ااالستفاددةة  من  االممتلكاتت  وواالخدماتت  االعامة  ووذذلك  فى  إإططارر  االمساووااةة  االتامة    3

  .للجميیع  أأمامم  االقانونن
 

 14االماددةة  
حق  االملكيیة  مكفولل  ووال  يیجوزز  االمساسس  بهھ  إإال  لضرووررةة  أأوو  مصلحة  عامة  ططبقا  ألحكامم  االقواانيین  االصاددررةة  

  .فى  هھھھذاا  االصددد
 

 15االماددةة  
  .حق  االعمل  مكفولل  فى  ظظل  ظظرووفف  متكافئة  وومرضيیة  مقابل  أأجر  متكافئ  مع  عمل  متكافئ

 
 16االماددةة  

  .يیمكنهھ  االوصولل  إإليیهھا  .  لكل  شخص  االحق  فى  االتمتع  بأفضل  حالة  صحيیة  بدنيیة  ووعقليیة  1
.  تتعهھد  االدوولل  ااألططراافف  فى  هھھھذاا  االميیثاقق  باتخاذذ  االتداابيیر  االالززمة  لحمايیة  صحة  شعوبهھا  ووضمانن    2

  .حصولهھا  على  االعنايیة  االطبيیة  فى  حالة  االمرضض
 

 17االماددةة  
  ..  حق  االتعليیم  مكفولل  للجميیع  1
  ..  لكل  شخص  االحق  فى  ااالشترااكك  بحريیة  فى  االحيیاةة  االثقافيیة  للمجتمع  2
االنهھوضض  باألخالقيیاتت  االعامة  وواالقيیم  االتقليیديیة  االتى  يیعترفف  بهھا  االمجتمع  ووحمايیتهھا  ووااجب  على  االدوولة  .    3

  .فى  نطاقق  االحفاظظ  على  حقوقق  ااإلنسانن
 

 18االماددةة  
.  ااألسرةة  هھھھي  االوحدةة  االطبيیعيیة  ووأأساسس  االمجتمع،  ووعلى  االدوولة  حمايیتهھا  وواالسهھر  على  صحتهھا  ووسالمة    1

  .أأخالقيیاتهھا
اعدةة  ااألسرةة  في  أأددااء  ررسالتهھا  كحمايیة  لألخالقيیاتت  وواالقيیم  االتقليیديیة  االتى  يیعترفف  بهھا  .  االدوولة  ملزمة  بمس  2

  .االمجتمع
.  يیتعيین  على  االدوولة  االقضاء  على  كل  تميیيیز  ضد  االمرأأةة  ووكفالة  حقوقهھا  ووحقوقق  االطفل  على  نحو  ما  هھھھو    3

  .منصوصص  عليیهھ  فى  ااالعالناتت  ووااالتفاقيیاتت  االدووليیة
  .فى  تداابيیر  حمايیة  خاصة  تالئم  حالتهھم  االبديینة  أأوو  االمعنويیة  .  للمسنيین  أأوو  االمعوقيین  االحق  أأيیضا  4
 

 19االماددةة  
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االشعوبب  كلهھا  سوااسيیة  ووتتمتع  بنفس  االكراامة  وولهھا  نفس  االحقوقق،  ووليیس  هھھھناكك  ما  يیبررر  سيیطرةة  شعب  على  
  .شعب  آآخر

 
 20االماددةة  

يیة  .  لكل  شعب  االحق  فى  االوجودد،  وولكل  شعب  حق  مطلق  ووثابت  فى  تقريیر  مصيیرهه  وولهھ  أأنن  يیحددد  بحر  1
  .ووضعهھ  االسيیاسي  ووأأنن  يیكفل  تنميیتهھ  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  على  االنحو  االذىى  يیختاررهه  بمحض  إإررااددتهھ

.  للشعوبب  االمستعمرةة  االمقهھوررةة  االحق  فى  أأنن  تحررر  نفسهھا  من  أأغاللل  االسيیطرةة  ووااللجوء  إإلى  كافة    2
  .االوسائل  االتى  يیعترفف  بهھا  االمجتمع

االدوولل  ااألططراافف  فى  هھھھذاا  االميیثاقق  في  نضالهھا    .  لجميیع  االشعوبب  االحق  فى  االحصولل  على  االمساعدااتت  من  3
  .االتحررريي  ضد  االسيیطرةة  ااألجنبيیة  سوااء  كانت  سيیاسيیة  أأمم  ااقتصادديیة  أأمم  ثقافيیة

 
 21االماددةة  

.  تتصرفف  جميیع  االشعوبب  بحريیة  فى  ثرووااتهھا  ووموااررددهھھھا  االطبيیعيیة.  وويیماررسس  هھھھذاا  االحق  لمصلحة    1
  .ااألحوااللاالسكانن  ووحدهھھھم.  ووال  يیجوزز  حرمانن  شعب  من  هھھھذاا  االحق  بأىى  حالل  من  

.  في  حالة  ااالستيیالء،  للشعب  االذىى  تم  ااالستيیالء  على  ممتلكاتهھ  االحق  االمشرووعع  فى  ااسترددااددهھھھا  ووفى    2
  .االتعويیض  االمالئم

.  يیماررسس  االتصرفف  االحر  فى  االثرووااتت  وواالمواارردد  االطبيیعيیة  ددوونن  مساسس  بااللتزاامم  بتنميیة  تعاوونن  ااقتصاددىى    3
  .نصف  وومباددئئ  االقانونن  االدووليددوولي  قائم  على  أأساسس  ااالحتراامم  االمتباددلل  وواالتباددلل  االم

.  تتعهھد  االدوولل  ااألططراافف  في  هھھھذاا  االميیثاقق  بصفة  فردديیة  أأوو  جماعيیة  بمماررسة  حق  االتصرفف  في  ثرووااتهھا    4
  .ووموااررددهھھھا  االطبيیعيیة  بهھدفف  تقويیة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  وواالتضامن  ااألفريیقي

صاددىى  ااألجنبي  .  تتعهھد  االدوولل  ااألططراافف  فى  هھھھذاا  االميیثاقق  بالقضاء  على  كل  أأشكالل  ااالستغاللل  ااالقت  5
ووخاصة  ما  تماررسهھ  ااالحتكاررااتت  االدووليیة  ووذذلك  تمكيینا  لشعوبهھا  من  ااالستفاددةة  بصوررةة  تامة  من  االمكاسب  

  .االناتجة  عن  موااررددهھھھا  االطبيیعيیة
 

 22االماددةة  
لكل  االشعوبب  االحق  فى  تنميیتهھا  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  وواالثقافيیة  مع  ااالحتراامم  االتامم  لحريیتهھا  ووذذااتيیتهھا   .  1

  .وويي  بالترااثث  االمشتركك  للجنس  االبشرىىوواالتمتع  االمتسا
  ..  من  ووااجب  االدوولل  بصوررةة  منفرددةة  أأوو  بالتعاوونن  مع  ااآلخريین  ضمانن  مماررسة  حق  االتنميیة  2
 

 23االماددةة  
.  للشعوبب  االحق  فى  االسالمم  ووااألمن  على  االصعيیديین  االوططنى  وواالدوولي.  ووتحكم  االعالقاتت  بيین  االدوولل    1

ميیثاقق  ااألمم  االمتحدةة  ووأأكدهھھھا  مجددداا  .  ميیثاقق  منظمة    مباددئئ  االتضامن  وواالعالقاتت  االودديیة  االتى  أأكدهھھھا  ضمنيیا
  .االوحدةة  ااألفريیقيیة

  :.  بغيیة  تعزيیز  االسلم  وواالتضامن  وواالعالقاتت  االودديیة  تتعهھد  االدوولل  ااألططراافف  فى  هھھھذاا  االميیثاقق  بحظر  2
من  هھھھذاا  االميیثاقق  بأىى  أأنشطة  تخريیبيیة    12أأنن  يیقومم  شخص  يیتمتع  بحق  االلجوء  ططبقا  لمنطوقق  االماددةة    -أأ

  ألصلي  أأوو  ضد  أأىى  ددوولة  أأخرىى  ططرفف  فى  هھھھذاا  االميیثاقق.موجهھة  ضد  بلدهه  اا
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أأنن  تستخدمم  أأررااضيیهھا  كقوااعد  تنطلق  منهھا  ااألنشطة  االتخريیبيیة  أأوو  ااإلررهھھھابيیة  االموجهھة  ضد  شعب  أأىى    -بب
  .ددوولة  أأخريي  ططرفف  في  هھھھذاا  االميیثاقق

 
 24االماددةة  

  .لكل  االشعوبب  االحق  فى  بيیئة  مرضيیة  ووشاملة  وومالئمة  لتنميیتهھا
 

 25االماددةة  
ططراافف  فى  هھھھذاا  االميیثاقق  ووااجب  االنهھوضض  بالحقوقق  وواالحريیاتت  االوااررددةة  فى  هھھھذاا  االميیثاقق،  يیقع  على  االدوولل  ااأل

ووضمانن  ااحتراامهھا  عن  ططريیق  االتعليیم  وواالتربيیة  ووااإلعالمم،  ووااتخاذذ  االتداابيیر  االتى  من  شأنهھا  أأنن  تضمن  فهھم  
  .هھھھذهه  االحريیاتت  وواالحقوقق  ووما  يیقابلهھا  من  االتزااماتت  ووووااجباتت

 
 26االماددةة  

ى  هھھھذاا  االميیثاقق  ضمانن  ااستقاللل  االمحاكم  ووإإتاحة  إإنشاء  ووتحسيین  االمؤسساتت  يیتعيین  على  االدوولل  ااألططراافف  عل
  .االوططنيیة  االمختصة  االتى  يیعهھد  إإليیهھا  بالنهھوضض  ووبحمايیة  االحقوقق  وواالحريیاتت  االتى  يیكفلهھا  هھھھذاا  االميیثاقق

 
  االبابب  االثاني:  االوااجباتت

  
 27االماددةة  

االمجموعاتت  االمعترفف  تقع  على  عاتق  كل  شخص  ووااجباتت  نحو  أأسرتهھ  وواالمجتمع  وونحو  االدوولة  ووسائر   .  1
  .بهھا  شرعا  وونحو  االمجتمع  االدوولي

.  تماررسس  حقوقق  ووحريیاتت  كل  شخص  فى  ظظل  ااحتراامم  حقوقق  ااآلخريین  ووااألمن  االجماعى  ووااألخالقق    2
  .وواالمصلحة  االعامة

 
 28االماددةة  

يیقع  على  عاتق  كل  شخص  ووااجب  ااحتراامم  وومرااعاةة  أأقراانهھ  ددوونن  أأيي  تميیيیز  ووااالحتفاظظ  بعالقاتت  تسمح  
  .مم  وواالتسامح  االمتباددليین  ووصيیانتهھما  ووتعزيیزهھھھماباالررتقاء  باالحتراا

 
 29االماددةة  

  عالووةة  على  ذذلك  فإنن  على  االفردد  االوااجباتت  ااآلتيیة:
.  االمحافظة  على  اانسجامم  تطورر  أأسرتهھ  وواالعمل  من  أأجل  تماسكهھا  ووااحتراامهھا  كما  أأنن  عليیهھ  ااحتراامم  وواالديیهھ    1

  .فى  كل  ووقت  ووإإططعامهھما  وومساعدتهھما  عند  االحاجة
  .ى  بتوظظيیف  قدررااتهھ  االبدنيیة  وواالذهھھھنيیة  فى  خدمة  هھھھذاا  االمجتمع.  خدمة  مجتمعهھ  االوططن  2
  ..  عدمم  تعريیض  أأمن  االدوولة  االتى  هھھھو  من  ررعايیاهھھھا  أأوو  من  االمقيیميین  فيیهھا  للخطر  3
  ..  االمحافظة  علي  االتضامن  ااالجتماعي  وواالوططني  ووتقويیتهھ  ووخاصة  عند  تعرضض  هھھھذاا  االتضامن  لما  يیهھدددهه  4
ططنهھ  ووتقويیتهھما  ووأأنن  يیساهھھھم  بصفة  عامة  في  االدفاعع  عن  .  االمحافظة  علي  ااالستقاللل  االوططني  ووسالمة  وو  5

  .بلدهه  ططبقا  للشرووطط  االمنصوصص  عليیهھا  في  االقانونن
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.  االعمل  بأقصى  ما  لديیهھ  من  قدررااتت  ووإإمكانيیاتت  ووددفع  االضراائب  االتي  يیفرضهھا  االقانونن  للحفاظظ  علي    6
  .االمصالح  ااألساسيیة  للمجتمع

قافيیة  ااألفريیقيیة  ااإليیجابيیة  ووتقويیتهھا  ووبرووحح  من  .  االمحافظة  في  إإططارر  عالقاتهھ  مع  االمجتمع  علي  االقيیم  االث  7
  .االتسامح  وواالحواارر  وواالتشاوورر،  ووااإلسهھامم  بصفة  عامة  في  ااالررتقاء  بسالمة  أأخالقيیاتت  االمجتمع

.  ااإلسهھامم  بأقصى  ما  في  قدررااتهھ  ووفي  كل  ووقت  ووعلي  كافة  االمستويیاتت  في  تنميیة  االوحدةة  ااألفريیقيیة    8
  .ووتحقيیقهھا

 
  االجزء  االثاني:  تداابيیر  االحمايیة

  
  لبابب  ااألوولل:  تكويین  ووتنظيیم  االلجنة  ااإلفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبباا
  

 30االماددةة  
تنشأ  في  إإططارر  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  لجنة  أأفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  يیشارر  إإليیهھا  فيیما  يیلي  باسم  

  ."االلجنة"  ووذذلك  من  أأجل  االنهھوضض  بحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  في  أأفريیقيیا  ووحمايیتهھا
 

 31االماددةة  
تتكونن  االلجنة  من  أأحد  عشر  عضواا  يیتم  ااختيیاررهھھھم  من  بيین  االشخصيیاتت  ااإلفريیقيیة  االتي  تتحلى  بأعلى    .  1

قدرر  من  ااالحتراامم  وومشهھودد  لهھا  بسمو  ااألخالقق  وواالنزااهھھھة  وواالحيیدةة  ووتتمتع  بالكفأةة  في  مجالل  حقوقق  ااإلنسانن  
  .وواالشعوبب  مع  ضرووررةة  ااالهھھھتمامم  بخاصة  باشترااكك  ااألشخاصص  ذذوويي  االخبرةة  في  مجالل  االقانونن

  ..  يیشتركك  أأعضاء  االلجنة  فيیهھا  بصفتهھم  االشخصيیة  2
 

 32االماددةة  
  .ال  يیجوزز  أأنن  تضم  االلجنة  أأكثر  من  عضو  من  نفس  االدوولة

 
 33االماددةة  

يینتخب  مؤتمر  ررؤؤساء  االدوولل  وواالحكوماتت  أأعضاء  االلجنة  عن  ططريیق  ااالقترااعع  االسريي  من  بيین  قائمة  
  .مرشحيین  من  قبل  االدوولل  ااألططراافف  في  هھھھذاا  االميیثاقق

 
 34االماددةة  
جوزز  أليي  ددوولة  ططرفف  في  هھھھذاا  االميیثاقق  أأنن  ترشح  أأكثر  من  شخصيین،  وويینبغي  أأنن  يیكونن  االمرشحونن  من  ال  يی

ررعايیا  االدوولل  ااألططراافف  في  هھھھذاا  االميیثاقق.  ووحيینما  تتقدمم  إإحدىى  االدوولل  بمرشحيین  ااثنيین  يیجب  أأنن  يیكونن  
  .أأحدهھھھما  من  غيیر  موااططنيیهھا

 
 35االماددةة  

ألططراافف  في  هھھھذاا  االميیثاقق  قبل  أأرربعة  أأشهھر  علي  .  يیدعو  ااألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  ااإلفريیقيیة  االدوولل  اا  1
  .ااألقل  من  تارريیخ  إإجرااء  ااالنتخاباتت  إإلي  االتقدمم  بمرشحيیهھا  لعضويیة  االلجنة
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.  يیعد  ااألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  قائمة  االمرشحيین  علي  أأساسس  االترتيیب  ااألبجديي  وويیرفعهھا    2
  .رااء  ااالنتخاباتتإإلي  ررؤؤساء  االدوولل  وواالحكوماتت  قبل  شهھر  علي  ااألقل  من  تارريیخ  إإج

  
  
 

 36االماددةة  
يیتم  اانتخابب  أأعضاء  االلجنة  لمدةة  ست  سنوااتت  قابلة  للتجديید  علي  أأنن  تنتهھي  فترةة  عمل  أأرربعة  من  ااألعضاء  

  .االمنتخبيین  في  ااالنتخاباتت  ااألوولي  بعد  عاميین  ووتنتهھي  فترةة  عمل  ثالثة  آآخريین  في  نهھايیة  أأرربع  سنوااتت
 

 37االماددةة  
نظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  عقب  ااالنتخاباتت  مباشرةة  االقرعة  يیجريي  ررئيیس  مؤتمر  ررؤؤساء  ددوولل  ووحكوماتت  م
  .36لتحديید  أأسماء  ااألعضاء  االمشارر  إإليیهھم  في  االماددةة  

 
 38االماددةة  

  .يیتعهھد  أأعضاء  االلجنة  ررسميیا  بعد  اانتخابهھم  بأددااء  ووااجباتهھم  علي  االوجهھ  ااألكمل  بإخالصص  ووحيیدةة
 

 39االماددةة  
ئيیس  االلجنة  علي  االفورر  بإبالغغ  ااألميین  االعامم  .  في  حالة  ووفاةة  أأوو  ااستقالة  أأحد  أأعضاء  االلجنة  يیقومم  رر  1

لمنظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  االذيي  يیعلن  عن  االمنصب  االشاغر  ااعتبارراا  من  تارريیخ  االوفاةة  أأوو  تارريیخ  سريیانن  
  .مفعولل  ااالستقالة

.  في  حالة  إإجماعع  ررأأيي  ااألعضاء  ااآلخريین  باللجنة  علي  توقف  أأحد  ااألعضاء  عن  أأددااء  ووااجباتهھ  أليي    2
،  يیتعيین  علي  ررئيیس  االلجنة  أأنن  يیبلغ  ذذلك  إإلي  ااألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  سبب  غيیر  االغيیابب  االمؤقت

  .ااإلفريیقيیة  االذيي  يیعلن  أأنن  االمقعد  شاغر
.  في  كلتا  االحالتيین  سالفتي  االذكر  يیستبدلل  مؤتمر  ررؤؤساء  االدوولل  وواالحكوماتت  االعضو  االذيي  صارر  مقعدهه    3

  .ة  شهھوررشاغراا  للفترةة  االباقيیة  من  مدةة  عملهھ  ما  لم  تكن  هھھھذهه  االفترةة  أأقل  من  ست
 

 40االماددةة  
  .يیبقي  كل  عضو  باللجنة  في  منصبهھ  إإلي  تارريیخ  تولي  خلفهھ  لمهھامهھ

 
 41االماددةة  

يیتولى  ااألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  مهھمة  تعيین  أأميین  االلجنة،  وويیوفر  كذلك  االعامليین  وواالخدماتت  
يیقيیة  تكاليیف  االعامليین  االالززمة  لتمكيین  االلجنة  من  االقيیامم  بمهھامهھا  بفاعليیة.  ووتتحمل  منظمة  االوحدةة  ااإلفر

  .وواالوسائل  وواالخدماتت
 

 42االماددةة  
  ..  تنتخب  االلجنة  ووررئيیسهھا  وونائبهھ  لمدةة  عاميین  قابلة  للتجديید  1
  ..  تضع  االلجنة  نظامهھا  االدااخلي  2
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  ..  يیتكونن  االنصابب  االقانوني  من  سبعة  أأعضاء  3
  ..  عند  تعاددلل  ااألصوااتت  يیرجح  االجانب  االذيي  فيیهھ  االرئيیس  4
لمنظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  حضورر  ااجتماعاتت  االلجنة،  ووال  يیشتركك  في  مدااووالتهھا    .  ال  يیجوزز  لألميین  االعامم  5

  .ووال  في  االتصويیت.  علي  أأنهھ  يیجوزز  لرئيیس  االلجنة  ددعوتهھ  إإلي  أأخذ  االكلمة  أأمامهھا
 

 43االماددةة  
يیتمتع  أأعضاء  االلجنة  خاللل  مباشرتهھم  مهھامهھم  باالمتيیاززااتت  وواالحصاناتت  االدبلوماسيیة  االممنوحة  بموجب  

  .لوحدةة  ااإلفريیقيیة  االخاصة  باالمتيیاززااتت  وواالحصاناتت  االدبلوماسيیةااتفاقيیة  منظمة  اا
 

 44االماددةة  
  .تدررجج  مكافآتت  ووااستحقاقاتت  أأعضاء  االلجنة  في  االميیزاانيیة  االعادديیة  لمنظمة  االوحدةة  ااإلفريیقيیة

 
  االبابب  االثاني:  ااختصاصاتت  االلجنة

  
 45االماددةة  

  :تقومم  االلجنة  بما  يیلي
  :.  االنهھوضض  بحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب،  ووبخاصة  1
تجميیع  االوثائق  ووإإجرااء  االدررااساتت  وواالبحوثث  حولل  االمشاكل  ااإلفريیقيیة  في  مجالل  حقوقق  ااإلنسانن    -أأ

وواالشعوبب  ووتنظيیم  االندووااتت  وواالحلقاتت  االدررااسيیة  وواالمؤتمرااتت  وونشر  االمعلوماتت  ووتشجيیع  االمؤسساتت  
  .االوططنيیة  وواالشعوبب  ووتقديیم  االمشوررةة  ووررفع  االتوصيیاتت  إإلي  االحكوماتت  عند  االضرووررةة

اددئئ  وواالقوااعد  االتي  تهھدفف  إإلي  حل  االمشاكل  االقانونيیة  االمتعلقة  بالتمتع  بحقوقق  صيیاغة  ووووضع  االمب  -بب
ااإلنسانن  وواالشعوبب  وواالحريیاتت  ااألساسيیة  لكي  تكونن  أأساسا  لسن  االنصوصص  االتشريیعيیة  من  قبل  االحكوماتت  

 .ااألفريیقيیة
االتعاوونن  مع  سائر  االمؤسساتت  ااإلفريیقيیة  أأوو  االدووليیة  االمعنيیة  بالنهھوضض  بحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب    -جج
  .حمايیتهھاوو
  ..  ضمانن  حمايیة  حقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  ططبقا  للشرووطط  االوااررددةة  في  هھھھذاا  االميیثاقق  2
.  تفسيیر  كافة  ااألحكامم  االوااررددةة  في  هھھھذاا  االميیثاقق  بناء  علي  ططلب  ددوولة  ططرفف  أأوو  إإحدىى  مؤسساتت  منظمة    3

  .االوحدةة  ااألفريیقيیة  أأوو  منظمة  تعترفف  بهھا  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة
  .د  يیوكلهھا  إإليیهھا  مؤتمر  ررؤؤساء  االدوولل  وواالحكوماتت.  االقيیامم  بأيي  مهھامم  أأخريي  ق  4
 

  االبابب  االثالث:  إإجرااء  االلجنة
  

 46االماددةة  
يیجوزز  للجنة  أأنن  تلجأ  إإلي  أأيیة  ووسيیلة  مالئمة  للتحقيیق  كما  أأنن  لهھا  أأنن  تستمع  خاصة  إإلي  ااألميین  االعامم  أأوو  إإلي  

  .أأيي  شخص  آآخر  قاددرر  علي  تزوويیدهھھھا  بالمعلوماتت
 

  مرااسالتت  االدوولل  ااألططراافف  في  هھھھذاا  االشأنن
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 47االماددةة  

إإذذاا  كانت  لديي  ددوولة  ططرفف  في  هھھھذاا  االميیثاقق  أأسبابب  معقولة  لالعتقادد  بأنن  ددوولة  أأخريي  ططرفا  فيیهھ  قد  اانتهھكت  
أأحكامهھ  فإنن  لهھا  أأنن  تلفت  نظرهھھھا  كتابة  لهھذاا  ااالنتهھاكك،  ووتوجهھ  هھھھذهه  االرسالة  أأيیضا  إإلي  ااألميین  االعامم  لمنظمة  

إإليیهھا  االرسالة  أأنن  تقدمم  توضيیحاتت  أأوو    االوحدةة  ااألفريیقيیة  ووإإلي  ررئيیس  االلجنة.  ووعلي  االدوولة  االتي  ووجهھت
بيیاناتت  مكتوبة  حولل  هھھھذهه  االمسألة  خاللل  فترةة  ال  تتجاووزز  ثالثة  أأشهھر  من  تارريیخ  ااستالمهھا  للرسالة  علي  أأنن  
تتضمن  هھھھذهه  االتوصيیاتت  وواالبيیاناتت  بقدرر  ااإلمكانن  بيیاناتت  عن  االقواانيین  ووااللواائح  ااإلجراائيیة  االمطبقة  أأوو  االتي  

  .صافف  االتي  تم  ااستنفاذذهھھھا  بالفعل  أأوو  االتي  ال  تزاالل  متاحةيیمكن  تطبيیقهھا  ووكذلك  عن  ووسائل  ااإلن
 

 48االماددةة  
إإذذاا  لم  تتم  خاللل  ثالثة  أأشهھر  من  تارريیخ  تلقي  االرسالة  ااألصليیة  من  جانب  االدوولة  االموجهھة  إإليیهھا  تسويیة  

االقضيیة  علي  نحو  مرضض  لكال  االطرفيین  االمعنيیيین  عن  ططريیق  االمفاووضاتت  االثنائيیة  أأوو  أأيي  إإجرااء  آآخر،  يیحق  
تيین  عرضض  هھھھذهه  االقضيیة  علي  االلجنة  بإبالغغ  ررئيیسهھا  ووإإخطارر  االدوولة  ااألخرىى  االمعنيیة  لكل  من  االدوول

  .ووااألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة
 

 49االماددةة  
يیجوزز  أليي  ددوولة  ططرفف  في  هھھھذاا  االميیثاقق  إإذذاا  ررأأتت  أأنن  ددوولة  أأخريي  ططرفا  فيیهھ  قد    47مع  مرااعاةة  أأحكامم  االماددةة  

هھ  ررسالة  إإلي  ررئيیسهھا  ووااألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  اانتهھكت  أأحكامهھ  أأنن  تخطر  االلجنة  مباشرةة  بتوجيی
  .ااألفريیقيیة  وواالدوولة  االمعنيیة

 
 50االماددةة  

ال  يیجوزز  للجنة  االنظر  في  أأيي  موضوعع  يیعرضض  عليیهھا  إإال  بعد  االتأكد  من  ااستنفاذذ  كل  ووسائل  ااإلنصافف  
  .االدااخليیة  إإنن  ووجدتت  ما  لم  يیتضح  أأنن  إإجرااءااتت  االنظر  فيیهھا  قد  ططالت  لمدةة  غيیر  معقولة

 
 51االماددةة  

  .يیجوزز  للجنة  أأنن  تطلب  من  االدوولل  ااألططراافف  االمعنيیة  تزوويیدهھھھا  بأيیة  معلومة  ذذااتت  صلة  بالموضوعع
يیجوزز  للدوولل  ااألططراافف  أأنن  تكونن  ممثلة  أأمامم  االلجنة  عند  بحثهھا  للموضوعع  ووأأنن  تقدمم  مالحظاتت  مكتوبة  أأوو  

  .شفويیة
 

 52االماددةة  
ااألططراافف  االمعنيیة  أأوو  أأيي  تتولى  االلجنة  بعد  حصولهھا  علي  االمعلوماتت  االتي  ترااهھھھا  ضروورريیة  من  االدوولل  

مصاددرر  أأخريي  ووبعد  ااستنفاذذ  كافة  االوسائل  االمالئمة  للتوصل  إإلي  حل  وودديي  قائم  علي  ااحتراامم  حقوقق  
ااإلنسانن  وواالشعوبب،  إإعداادد  تقريیر  تسردد  فيیهھ  االوقائع  وواالنتائج  االتي  ااستخلصتهھا،  وويیتم  إإعداادد  هھھھذاا  االتقريیر  في  

ثم  يیحالل  إإلي  االدوولل  االمعنيیة  وويیرفع  إإلي  مؤتمر    48مدةة  معقولة  من  تارريیخ  ااإلخطارر  االمشارر  إإليیهھ  في  االماددةة  
  .ررؤؤساء  االدوولل  وواالحكوماتت

 
 53االماددةة  



 

157 
 

يیجوزز  للجنة  عند  تقديیم  تقريیرهھھھا  إإلي  مؤتمر  ررؤؤساء  االدوولل  وواالحكوماتت  أأنن  تطرحح  أأيي  توصيیاتت  ترااهھھھا  
  .مفيیدةة

 
 54االماددةة  

  .اتقدمم  االلجنة  إإلي  كل  ددووررةة  عادديیة  لمؤتمر  ررؤؤساء  االدوولل  وواالحكوماتت  تقريیراا  حولل  أأنشطتهھ
 

  االمرااسالتت  ااألخرىى
 55االماددةة  

يیقومم  أأميین  االلجنة  قبل  اانعقادد  كل  ددووررةة  بوضع  قائمة  االمرااسالتت  االوااررددةة  من  غيیر  االدوولل  ااألططراافف  في  
  .االميیثاقق  وويیقدمهھا  إإلي  أأعضاء  االلجنة  االذيین  يیجوزز  لهھم  ططلب  ااالططالعع  عليیهھا  وواالنظر  فيیهھا

  .قة  ألعضائهھاووتنظر  االلجنة  في  هھھھذهه  االمرااسالتت  بناء  علي  ططلب  ااألغلبيیة  االمطل
 

 56االماددةة  
وواالمتعلقة  بحقوقق  ااإلنسانن    55تنظر  االلجنة  في  االمرااسالتت  االوااررددةة  االمنصوصص  عليیهھا  في  االماددةة  

  :وواالشعوبب  إإذذاا  ااستوفت  ووبالضرووررةة  االشرووطط  االتاليیة
  ..  أأنن  تحمل  ااسم  مرسلهھا  حتى  وولو  ططلب  إإلي  االلجنة  عدمم  ذذكر  ااسمهھ  1
  .فريیقيیة  أأوو  مع  هھھھذاا  االميیثاقق.  أأنن  تكونن  متمشيیة  مع  ميیثاقق  منظمة  االوحدةة  ااإل  2
  ..  أأنن  ال  تتضمن  أألفاظظا  نابيیة  أأوو  مسيیئة  إإلي  االدوولة  االمعنيیة  أأوو  مؤسساتهھا  أأوو  منظمة  االوحدةة  ااإلفريیقيیة  3
  ..  أأال  تقتصر  فقط  علي  تجميیع  ااألنباء  االتي  تبثهھا  ووسائل  ااإلعالمم  االجماهھھھيیريیة  4
يیتضح  للجنة  أأنن  إإجرااءااتت  ووسائل    .  أأنن  تأتي  بعد  ااستنفادد  ووسائل  ااإلنصافف  االدااخليیة  إإنن  ووجدتت  ما  لم  5

  .ااإلنصافف  هھھھذهه  قد  ططالت  بصوررةة  غيیر  عادديیة
.  أأنن  تقدمم  للجنة  خاللل  فترةة  ززمنيیة  معقولة  من  تارريیخ  ااستنفادد  ووسائل  ااإلنصافف  االدااخليیة  أأوو  من  االتارريیخ    6

  .االذيي  حدددتهھ  االلجنة  لبدء  االنظر  في  االموضوعع
مم  االمتحدةة  ووميیثاقق  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  .  أأال  تتعلق  بحاالتت  تمت  تسويیتهھا  ططبقا  لمباددئئ  ميیثاقق  ااأل  7

  .ووأأحكامم  هھھھذاا  االميیثاقق
 

 57االماددةة  
يیتعيین  علي  ررئيیس  االلجنة  ووقبل  االنظر  في  جوهھھھر  االموضوعع  إإخطارر  االدوولة  االمعنيیة  بأيیة  مرااسلة  متعلقة  

  .بهھا
 

 58االماددةة  
ا  تكشف  عن  .  إإذذاا  ااتضح  للجنة  بعد  مدااووالتهھا  حولل  ررسالة  أأوو  أأكثر  تتناوولل  حاالتت  بعيینهھا  يیبدوو  أأنهھ  1

اانتهھاكاتت  خطيیرةة  أأوو  جماعيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  فعليیهھا  أأنن  توجهھ  نظر  مؤتمر  ررؤؤساء  االدوولل  
  .وواالحكوماتت  إإلي  هھھھذهه  ااألووضاعع

.  ووفي  هھھھذهه  االحالة  يیمكن  لمؤتمر  ررؤؤساء  االدوولل  وواالحكوماتت  أأنن  يیطلب  من  االلجنة  إإعداادد  ددررااسة    2
  .لنتائج  وواالتوصيیاتت  االتي  توصلت  إإليیهھامستفيیضة  عن  هھھھذهه  ااألووضاعع  ووأأنن  ترفع  تقريیراا  مفصال  يیتضمن  اا
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.  تبلغ  االلجنة  ررئيیس  مؤتمر  ررؤؤساء  االدوولل  وواالحكوماتت  بالحاالتت  االعاجلة  االتي  ترااهھھھا  وويیمكنهھ  أأنن  يیطلب    3
  .إإليیهھا  إإعداادد  ددررااسة  مستفيیضة

 
 59االماددةة  

.  تظل  كافة  االتداابيیر  االمتخذةة  في  نطاقق  هھھھذاا  االبابب  سريیة  حتى  يیقررر  مؤتمر  ررؤؤساء  االدوولل  وواالحكوماتت    1
  .الفف  ذذلكخ
.  علي  أأنهھ  يیمكن  لرئيیس  االلجنة  نشر  هھھھذاا  االتقريیر  بناء  علي  قراارر  صاددرر  من  مؤتمر  ررؤؤساء  االدوولل    2

  .وواالحكوماتت
.  يیقومم  ررئيیس  االلجنة  بنشر  االتقريیر  االخاصص  بأنشطتهھا  بعد  أأنن  يینظر  فيیهھ  مؤتمر  ررؤؤساء  االدوولل    3

  .وواالحكوماتت
 

  االبابب  االراابع:  االمباددئئ  االتي  يیمكن  تطبيیقهھا
  

 60االماددةة  
شد  االلجنة  بالقانونن  االدوولي  االخاصص  بحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  ووبخاصة  باألحكامم  االوااررددةة  في  مختلف  تستر

االوثائق  ااإلفريیقيیة  االمتعلقة  بحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  ووأأحكامم  ميیثاقق  ااألمم  االمتحدةة  ووميیثاقق  منظمة  االوحدةة  
ااألمم  االمتحدةة  وواالدوولل  ااألفريیقيیة  ووااإلعالنن  االعالمي  لحقوقق  ااإلنسانن  ووأأحكامم  سائر  االوثائق  االتي  أأقرتهھا  

ااإلفريیقيیة  في  مجالل  حقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب،  ووكذلك  أأحكامم  مختلف  االوثائق  االتي  أأقرتهھا  االمؤسساتت  
  .االمتخصصة  االتابعة  لألمم  االمتحدةة  االتي  تتمتع  االدوولل  ااألططراافف  في  هھھھذاا  االميیثاقق  بعضويیتهھا

 
 61االماددةة  

االعامة  أأوو  االخاصة  االتي  ترسي  قوااعد  ووتأخذ  االلجنة  في  ااعتباررهھھھا  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة  ااألخرىى  سوااء  
ااعترفت  بهھا  صرااحة  االدوولل  ااألعضاء  في  منظمة  االوحدةة  ااإلفريیقيیة،  وواالمماررساتت  ااإلفريیقيیة  االمطابقة  

للنوااميیس  االدووليیة  االمتعلقة  بحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب،  وواالعرفف  االمقبولل  كقانونن  بصفة  عامة،  وواالمباددئئ  
ة،  ووكذلك  االفقهھ  ووأأحكامم  االقضاء  باعتباررهھھھا  ووسائل  مساعدةة  االعامة  للقانونن  االتي  تعترفف  بهھا  االدوولل  ااإلفريیقيی

  .لتحديید  قوااعد  االقانونن
 

 62االماددةة  
تتعهھد  كل  ددوولة  ططرفف  بأنن  تقدمم  كل  سنتيین  ااعتبارراا  من  تارريیخ  سريیانن  مفعولل  هھھھذاا  االميیثاقق  تقريیراا  حولل  

تي  يیعترفف  بهھا  االتداابيیر  االتشريیعيیة  أأوو  االتداابيیر  ااألخرىى  االتي  تم  ااتخاذذهھھھا  بهھدفف  تحقيیق  االحقوقق  وواالحريیاتت  اال
 .هھھھذاا  االميیثاقق  وويیكفلهھا

 63االماددةة  
.  يیكونن  هھھھذاا  االميیثاقق  مفتوحا  للدوولل  ااألعضاء  في  منظمة  االوحدةة  ااإلفريیقيیة  للتوقيیع  وواالتصديیق  أأوو    1

  .ااالنضمامم  إإليیهھ
  ..  توددعع  ووثائق  االتصديیق  أأوو  ااالنضمامم  إإلي  هھھھذاا  االميیثاقق  لديي  ااألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  ااإلفريیقيیة  2
ذاا  االميیثاقق  بعد  مروورر  ثالثة  أأشهھر  من  تارريیخ  ااستالمم  ااألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  .  يیبدأأ  سريیانن  هھھھ  3

  .ااإلفريیقيیة  ووثائق  تصديیق  أأوو  اانضمامم  ااألغلبيیة  االمطلقة  للدوولل  ااألعضاء  في  منظمة  االوحدةة  ااإلفريیقيیة
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  االجزء  االثالث:  أأحكامم  أأخريي

  
 64االماددةة  

لجنة  حقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  ططبقا  .  ااعتبارر  من  تارريیخ  سريیانن  هھھھذاا  االميیثاقق  يیتم  اانتخابب  أأعضاء    1
  .للشرووطط  االمحدددةة  في  أأحكامم  االمواادد  ذذااتت  االصلة  في  هھھھذاا  االميیثاقق

.  يیدعو  ااألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  ااإلفريیقيیة  إإلي  اانعقادد  ااالجتماعع  ااألوولل  للجنة  بمقر  االمنظمة  في    2
اجة  وومرةة  ووااحدةة  غضونن  ثالثة  أأشهھر  من  تشكيیل  االلجنة،  ووبعد  ذذلك  يیدعو  ررئيیسهھا  إإلي  اانعقاددهھھھا  عند  االح

  .علي  ااألقل  في  االبداايیة
 

 65االماددةة  
يیبدأأ  سريیانن  هھھھذاا  االميیثاقق  بالنسبة  لكل  ددوولة  تقومم  بالتصديیق  أأوو  ااالنضمامم  إإليیهھ  بعد  ددخولهھ  حيیز  االتنفيیذ،  بعد  

  .مروورر  ثالثة  أأشهھر  من  تارريیخ  إإيیدااعهھا  لوثائق  تصديیقهھا  أأوو  اانضمامهھا
 

 66االماددةة  
  .االضرووررةة  ببرووتوكوالتت  ووااتفاقيیاتت  خاصةيیتم  ااستكمالل  أأحكامم  هھھھذاا  االميیثاقق  إإذذاا  ددعت  

 
 67االماددةة  

يیخطر  ااألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  ااإلفريیقيیة  االدوولل  ااألعضاء  في  االمنظمة  بإيیدااعع  كل  ووثيیقة  تصديیق  أأوو  
  .اانضمامم

 
 68االماددةة  

يیجوزز  تعديیل  هھھھذاا  االميیثاقق  أأوو  تنقيیحهھ  إإذذاا  ططلبت  إإحدىى  االدوولل  ااألططراافف  ذذلك  كتابة  إإلي  ااألميین  االعامم  لمنظمة  
حدةة  ااإلفريیقيیة.  ووال  يیعرضض  مشرووعع  االتعديیل  علي  مؤتمر  ررؤؤساء  االدوولل  وواالحكوماتت  إإال  بعد  إإخطارر  االو

كافة  االدوولل  ااألططراافف  ووبعد  أأنن  تبديي  االلجنة  ررأأيیهھا  بناء  علي  ططلب  االدوولة  االتي  قدمت  االطلب.  وويیتم  إإقراارر  
لكل  ددوولة  قد  وواافقت  االتعديیل  بعد  مواافقة  ااألغلبيیة  االمطلقة  للدوولل  ااألططراافف.  وويیبدأأ  سريیانن  االتعديیل  بالنسبة  

عليیهھ  ططبقا  لقوااعدهھھھا  االدستورريیة  بعد  مروورر  ثالثة  أأشهھر  من  تارريیخ  إإخطاررهھھھا  لألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  
  .ااإلفريیقيیة  بهھذهه  االمواافقة
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:  نموذذجج  شكوىى:  ررسالة  االتعريیف  ووبيیانن  االمقبوليیة2االمرفق    
 
ANNEX 2:  SAMPLE COMMUNICATION: INTRODUCTION LETTER 
AND ADMISSIBILITY BRIEF  

 
 

 
 

  
 
Via Email, Fax and Post 
 
Secretary 
African  Commission  on  Human  and  Peoples’  Rights 
Kairaba Avenue 
P.O. Box 673 
Banjul 
The Gambia 
Fax: + 220 4392 962 
Email: achpr@achpr.org 
 
16 November 2005 
 
Dear Sir, 
 
Introduction of complaint: Mr. --- v. Egypt 
 
Pursuant to Article 55 and 56 of the African  Charter  on  Human  and  People’s  
Rights (the Charter) read with Rule 102 of the Rules of Procedure of the 
African  Commission  on  Human  and  People’s  Rights   (the  Commission),   this  
letter is submitted as an introduction of a communication, on behalf of Mr. --- 
(the Applicant).  The Applicant requests that the Commission recognise this 
as the initiation of a complaint for the purpose of seizure, and notes that a full 
communication will be submitted shortly. 
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The Applicant is a citizen of Egypt born on ---.  Prior to his arrest and 
detention, he lived at --- in Cairo, Egypt.  By profession, the Applicant is an 
engineer and Muslim scholar. 
 
The Applicant is represented by: 
 
A. Hossam Baghat 
Egyptian Initiative for Personal Rights 
2 Howd El-Laban Street 
Garden City, App. 11 
Cairo 
Egypt 
Tel/fax: + 202 795 0582- 796 2682 
Email: Hossam@eipr.org 
 
B. Andrea Coomber 
International Centre for the Legal Protection of Human Rights 
(INTERIGHTS) 
Lancaster House 
33 Islington High Street 
London N19LH 
United Kingdom 
Tel: + 44 20 7278 3230 
Fax: + 44 20 7278 4334 
Email: acoomber@interights.org 
 
The communication is filed against the state of Egypt (the Respondent State), 
which ratified the African Charter on 20 March 1984. 
 
The Applicant confirms that pursuant to Article 56(7) of the Charter, he has 
not submitted this complaint to any other procedure of international 
investigation or settlement.   
 
 
 
 
 

mailto:Hossam@eipr.org
mailto:acoomber@interights.org
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Statement of Facts 
 
The Applicant received his religious training at --- University in Cairo—the 
oldest and highest religious authority in Sunni Islam—where he obtained two 
bachelor degrees in Islamic Law and Arabic.   
 
The Applicant finished his religious studies in 2001, and between 1999 and 
May 2003 he distributed copies of his unpublished religious research widely.  
Among others, he sent copies to the President Hosni Mubarak, the then 
Crown Prince of Saudi Arabia, the Secretary General of the League of Arab 
States, the then Iraqi President, and President Mubarak’s   political   adviser  
Ossama Al Baz.  He also sent copies to different universities and religious 
scholars  in  Egypt.      The  Applicant’s  study  focuses  on  the  idea  of  “coercion  in  
Islam”,  which  he  believes  has  been  falsely  construed.    The  study  relies  on his 
training in linguistics and fiqh (Islamic jurisprudence) to refute two opinions 
often held among mainstream Muslim scholars, namely that it is the religious 
duty of Muslims to kill converts from Islam to other religions and that there is 
prohibition on Muslim women marrying non-Muslim men. 
 
In March 2003, the Applicant was summoned for questioning at State 
Security Intelligence (SSI) headquarters in Giza several times. During these 
sessions officers discussed with the Applicant the ideas that he had expressed 
in his research and brought religious scholars from --- University to debate 
these ideas and to refute them.  
 
On 18 May 2003, the Applicant was arrested at his home in Cairo by the SSI.  
He was given no reasons for his arrest.  Following his arrest, the Applicant 
spent 10 days in unlawful incommunicado detention at SSI headquarters in 
Giza and then in Istiqbal Tora Prison, where he remained until November 
2003. 
 
On 28 May 2005, the Interior Ministry issued an administrative detention 
order against him pursuant to Article 3 of Law 162/1958 on the State of 
Emergency (the Emergency Law).  The Respondent State has been in an 
official State of Emergency since 1981.  The relevant part of Article 3 allows 
the President, or the Minister for the Interior to order, orally or in writing, the 
arrest  and  detention  of  those  who  “pose  a  threat  to  public  security”.     
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Article 3 of Law 50/1982 on Amending the Emergency Law stipulates that 
detainees or their representatives may appeal their arrest or detention orders 
when 30 days lapse after the orders are issued. These appeals are considered 
by the Supreme State Security Emergency Court (the Emergency Court). If 
the Emergency Court finds in favour of the detainee the Ministry of the 
Interior has a window of 15 days to appeal the Court's decision, which is then 
considered final. A detainee has the right to file a new appeal against his/her 
detention order one month after the rejection of the previous appeal. 
 
On 3 July 2003, the Applicant was transferred to the State Security 
Prosecutor's office where he was charged with "contempt of the Islamic 
religion" under article 98 (f) of the Penal Code.  This section provides fines or 
imprisonment   for   any   person  who   “exploits religion in order to promote or 
advocate extremist ideologies by word of mouth, in writing or in any other 
manner with a view to stirring up sedition, disparaging or contempt of any 
divinely-revealed religion or its adherents, or prejudicing national unity or 
social  harmony.” 
 
The   Applicant’s   case   was   registered as number ---/2003 (Supreme State 
Security). On 29 October 2003, the State Security Prosecutor's office ordered 
the  Applicant’s   release  pending   investigation.     To  this  day,  no  action  on  the  
investigation has been taken although the Applicant understands that the case 
file is still open.   
 
Despite the order for his release, the Applicant was kept in detention until a 
new administrative detention decree was issued under Article 3 on 8 
November 2003.  He was transferred to Wadi Al-Natroun Prison. 
 
The Applicant has filed seven appeals before the Emergency Court 
challenging the legality of his detention. In each of these cases the Court has 
held in his favour and ordered his immediate release (in orders dated 19 
August 2003, 25 January 2004, 11 April 2004, 13 May 2004, 1 November 
2004, 24 July 2005, 3 October 2005). However none of these court judgments 
has ever been implemented.  Each time the Emergency Court has ordered the 
Applicant’s  release  the  Minister  for  the  Interior,  Mr.  Habib  El-Adli has issued 
a new administrative detention decree under Article 3 of the Emergency Law. 
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The most recent release order was issued on 3 October 2005 in response to 
appeal number ---/2005. 
 
Until June 2005, the Applicant was held in Wadi Al-Natroun Prison. While in 
prison, he was routinely harassed and abused by other prisoners and prison 
guards on account of alleged disrespect of Islam.  Rumours were spread 
among detainees from the Al Gamaa Al Islameya and Al Jihad groups that he 
was   an   apostate,   he   was   called   “Satan”   and   “Pig”   routinely   and   he   was  
attacked on numerous occasions.  In his complaint to authorities dated 20 
January 2003, for example, the Applicant reports that while at Istiqbal Tora 
Prison another detainee by the name of --- had advocated his murder, amid 
rumours   that  he  was  an  “infidel”  who  denied   the  Prophet’s   legacy.     Shortly  
after, --- and another detainee called --- assaulted the Applicant causing facial 
swelling and bleeding.   
 
On 19 June 2004, the Applicant complained to the authorities about their lack 
of response to his beating at the hands of --- and ---, stating that the failure to 
investigate had escalated assaults against him.  The Applicant asked to be 
referred to the forensic medical authorities so his injuries could be 
documented, but no action was taken.  His request to appear before the public 
prosecutor to file a complaint against the other detainees was denied by the 
authorities.   
 
On many other occasions, the Applicant lodged official complaints 
concerning his treatment (specifically on 29 October 2003; 20 January 2004; 
10 March 2004; 14 April 2004; 19 April 2004; 27 April 2004; 14 May 2004; 
1 June 2004; 20 June 2004; 28 August 2004; 29 August 2004; 20 September 
2004), requesting protection and investigation, but no action was taken.  In 
October 2003, his request for special protection in view of fears for his life 
resulted in the Applicant being moved to a cell in solitary confinement.  His 
cell had no sunlight, no electricity and was infested with mosquitoes.   
 
The failure of the authorities to take his ill-treatment seriously resulted in the 
Applicant embarking upon a number of hunger strikes in 2004 and in June 
2005. 
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On 30 June 2005, the Applicant was transferred to the remote Al-Wadi Al-
Gadid Prison, apparently to punish him for staging the hunger strike.  
Initially, he was subjected to harassment and occasional violence by Islamist 
inmates because of his religious beliefs.  Despite reports, the administration 
did nothing to protect him.  He now stays in the hospital ward of the prison, 
where he is kept away from the mainstream prison population. 
 
In addition to the abovementioned complaints, the Applicant has submitted a 
number of complaints to both the State Security Prosecutor's Office and to the 
National Council for Human Rights, drawing attention to the circumstance of 
his detention.  He has not received any response to any of these complaints.   
 
Despite the repeated release orders of the Emergency Court, the Applicant 
remains detained at Al-Wadi Al-Gadid Prison to this day.   
 
 
Outline of violations of the Charter 
 
The Applicant submits that his rights have been violated under Articles 2, 5, 
6, 7 (1)(d), 8, and 9(2) of the Charter.  The nature of these violations is set out 
briefly below.  The full application will provide a more comprehensive review 
of   the   Commission’s   case   law,   along   with   relevant   international   and  
comparative jurisprudence. 
 
As a preliminary matter, the Applicant notes that the violations of his rights 
outlined   below   have   been   made   possible   by   the   Respondent   State’s 
Emergency Law.  On a number of occasions, this Commission has had the 
opportunity to consider the possibility of derogation from Charter rights 
during times of emergency.  By reference to Article 1 of the Charter, the 
Applicant notes that the Commission has repeatedly emphasised that the 
Charter does not permit states to derogate from their responsibilities during 
states  of  emergency,   and   that   this   is  “an  expression  of   the  principle   that   the  
restriction of human rights is not a solution to national difficulties”  Amnesty 
International/Sudan, 48/90, paragraph 79; see also paragraph 42; see also 
Media Rights Agenda/Nigeria, 224/98, paragraph 73; Commission 
Nationale  des  Droits  de  l’Homme  et  des  Libertes/Chad, 74/92, paragraph 
21.   
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The Applicant respectfully urges the Commission to confirm that the fact that 
the Respondent State maintains a 24-year long State of Emergency cannot 
justify violations of his human rights in contravention of the Charter. 
 
Article 2  
The Applicant submits that he has been discriminated against in his 
enjoyment of Charter rights on the basis of his religious beliefs.  This 
Commission  has  confirmed  that  Article  2  “abjures  discrimination  on  the  basis  
of   any   of   the   grounds   set   out”,   noting   that   “[t]he   right   to   equality   is   very  
important.”  Legal Resources Foundation/Zambia No. 211/98, paragraph 
63.     Similarly,   it  has  emphasized   that  Article  2  of   the  Charter   “lays  down  a  
principle that is essential to the spirit of this Convention, one of whose goals 
is the elimination of all forms of discrimination and to ensure equality among 
all   human   beings”   Association Mauritanienne des Droits de 
l’Homme/Mauritania  No.  210/98,  paragraph  131. 
 
It  is  submitted  that  central  to  the  Applicant’s  treatment  by  the  authorities  and  
his continued detention is the fact that he holds particular religious views.  
The   discrimination   is   based   not   on   the  Applicant’s   religion   per se, namely 
Islam, but his understanding of his religion.   His approach to the religion has 
singled him out for discriminatory treatment in violation of Article 2.  This is 
evidenced by the fact that his initial detention was a direct response to the 
distribution of his religious study, his interrogation about his beliefs at SSI 
headquarters in Giza and that he was originally charged with the offence of 
“contempt   of   the   religion   of   Islam”.      The   Applicant   is   being   treated  
differently from other scholars purely on the basis of his religious beliefs, and 
this distinction is not reasonably justified.  Accordingly, his rights under 
Article 2 have been violated. 
 
 
Article 5 
The Applicant submits that the conditions of his detention from May 2003 
until June 2005 were inhuman in violation of Article 5.  First, the Applicant 
notes that while in detention he endured prison conditions undermining of 
human dignity.  As noted in the facts above, the Applicant was subjected to 
harassment and beatings, was held in solitary confinement and inhuman 
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conditions.  The full application will go into greater detail about specific 
incidents and the conditions of detention.  It is submitted that this ill-treatment 
reaches the necessary threshold for inhuman treatment under Article 5 of the 
Charter. 
 
Second, the Applicant submits that the Respondent State failed in its positive 
obligation to prevent ill-treatment, and its procedural obligation to effectively 
investigate the ill-treatment.  This Commission has recognised that Article 1 
of the Charter requires that States not only recognise rights, but requires that 
they   “shall   undertake…  measure   to   give   effect   to   them”.  Legal Resources 
Foundation/Zambia, 211/98, paragraph 62.  When read with Article 5, it is 
submitted that this gives rise to positive obligations of States to take measures 
to protect against ill-treatment, and to effectively investigate allegations of ill-
treatment when they occur.  
 
Meaningful protection under Article 5 requires that States take measures to 
ensure that individuals within their jurisdiction are not subjected to inhuman 
treatment.  This may include taking steps to protect individuals from harm 
from third parties, where the authorities knew or ought to have known that the 
individual was at risk (see European Court of Human Rights in Z. v. U.K., 
judgment of 10 May 2001, paragraph 73; and Pantea v. Romania, judgment 
of 3 June 2003, paragraph 118).  On numerous occasions (specifically on 29 
March 2003; 29 October 2003; 20 January 2004; 10 March 2004; 19 April 
2004; 26 April 2004; 14 May 2004; 1 June 2004; 20 June 2004; 28 August 
2004; 29 August 2004; 25 September 2004), the Applicant wrote to the 
authorities reporting the abuse and requesting they intervene to stop him 
being mistreated by other prisoners.  However no effective protective 
measures were taken and the Applicant continued to suffer abuse while in 
detention.      The  Applicant’s   situation   has   only improved because he is now 
separated from other prisoners in a hospital block. 
 
The Applicant also submits that the State failed in its procedural obligations 
to effectively investigate his allegations of ill-treatment, as required to ensure 
meaningful protection under Article 5.  Such an investigation should be 
capable of identifying and bringing to justice those responsible for such abuse 
(See McCann and Others v. the United Kingdom judgment of 27 September 
1995, paragraph 161).  Despite numerous official complaints over a long 
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period of time, no efforts have been taken to investigate the repeated 
allegations made by the Applicant, nor to bring those responsible to account.  
Accordingly, the Applicant submits that the State has failed in its procedural 
obligation under Article 5. 

 
Article 6 and 7  
As noted by this Commission, those rights enshrined in Article 6 and Article 7 
rights  are  “mutually  dependant,  and  where  the  right  to  be  heard  is  infringed,  
other violations may occur, such as detentions being rendered   arbitrary”.  
Amnesty International/Sudan, 48/90, paragraph 62.  It is submitted that in 
this case, denials of process under Article 7 have led to arbitrary arrest and 
detention in violation of Article 6.  Accordingly, the articles will be 
considered together. 
 
The Applicant notes that his arrest was arbitrary in that he was not given any 
reasons for his arrest, and has been detained subsequently without charge, 
trial, conviction or sentence by a court of law.  See paragraph 2(b), Resolution 
4(XI)92 on the Right to Recourse and Fair Trial (1992)  Media Rights 
Agenda/Nigeria, 224/98, paragraph 44 and paragraph 74. 
 
The Applicant recalls the importance that this Commission has placed on 
effective remedies with respect to arbitrary detention (Article C (c)(4) Fair 
Trial Guidelines).   While the Applicant has been able to challenge his 
detention before the Emergency Court on seven occasions and seven orders 
have been made for his release, he remains detained.  The Applicant submits 
that the execution of judgments given by the Emergency Court must be 
regarded as an integral part of his right to due process under Article 7.  The 
Respondent   State’s   domestic   legal   system   has   repeatedly   allowed   the   final,  
binding judicial order of the authorised Emergency Court to be circumvented 
by a new administrative decree each time his release is ordered.  In the 
Applicant’s  case,  each  of  these  administrative  decrees  under  Article  3  of  the  
Emergency Law has been made on precisely the same basis as the previous 
decrees that the Emergency Court has deemed unlawful.  The Applicant 
argues that in his case the guarantees afforded by Article 7 are rendered 
illusory by the continued application of the Emergency Law.   
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Further, with respect to Article 7(1)(d), the Applicant submits that his 
detention pursuant to the Emergency Law has denied him the right to be heard 
within a reasonable time.  He has been held without trial since May 2003.  By 
this   Commission’s   own   case   law,   a   delay   of   over   two   years   amounts   to  
unreasonable delay and a violation of Article 7(1)(d). Annette Pagnoulle (on 
behalf of Abdoulaye Mazou)/Cameroon, 39/90, paragraph 19. 
 
Finally, it should be noted that this Commission has found that to detain 
someone on account of their political beliefs, especially where no charges are 
brought against them, renders the deprivation of liberty arbitrary per se.  
Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation and Media 
Rights Agenda/Nigeria, 140/94, 141/94, 145/95, paragraph 51.  The 
Applicant submits that the same is true, mutatis mutandis, with respect to 
detention based on religious beliefs. 
 
 
Article 8 
The Applicant submits that his right to profess his religion has been violated.  
At  the  heart  of  this  case,  is  the  Applicant’s  understanding  of  Islam  – a religion 
to which he has dedicated his personal and work life.  An integral aspect of 
freedom of religion is the ability of individuals to express religious beliefs and 
ideas.      The   Respondent   State   has   severely   interfered   with   the   Applicant’s  
freedom of religion by detaining him, and this interference cannot be 
objectively justified.   
 
It is recognised that in certain circumstances freedom of religion can be 
restricted.  Article  27(2)  of   the  Charter  requires   rights   to  be  exercised  “with  
due regard to the rights of others, collective security, morality and common 
interest”.         The   Applicant’s   interpretation   of   Islam   poses   no   threat   to   the  
collective security, morality or common interest in the Respondent State; 
indeed  far  from  “inciting  radicalism”,  the  Applicant  professes a peaceful and 
tolerant approach to Islam.  Even if there were some justification for 
interfering  with   the  Applicant’s   right   to   freedom  of   religion,   the  measure  of  
arbitrarily detaining the Applicant would not be a proportionate response.  To 
allow such an interference with freedom of religion would erode the right 
“such   that   the   right   itself   becomes   illusory”.   Mutatis mutandis, 
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Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation and Media 
Rights Agenda/Nigeria, 140/94, 141/94, 145/95, paragraph 42.  
 
  
Article 9(2) 
As recognised by this Commission, freedom of expression is a basic human 
right,   vital   to   an   individual’s   personal   development   and   political  
consciousness, and to the conduct of public affairs and democracy of a state. 
Constitutional Rights Project and Others/Nigeria 104/94, 141/94, 145/95 
paragraph 36, Amnesty International/Zambia 212/98, paragraph 79; also 
recognised in Resolution on Freedom of Expression, ACHPR/Res.54 (XXIX) 
01 
 
The Applicant submits that his right to freedom of expression guaranteed by 
Article 9(2) has been violated.  The Applicant recalls that the Commission has 
noted, specifically with respect to freedom of expression, that there is no 
derogation  in  times  of  emergency,  as  “the  legitimate  exercise  of  human  rights  
does not   pose   dangers   to   a   democratic   state   governed   by   the   rule   of   law”  
Amnesty International/Sudan, 48/90, paragraph 79. 
 
The Charter strictly provides for freedom of expression and dissemination of 
opinions  ‘within  the  law.’    This  must  not,  however,  be  understood as covering 
only speech that is lawful under national law, but should be interpreted in line 
with international norms of free speech.  Amnesty International/Sudan 
48/90, 50/91, 52/91, 89/93, paragraph 79, 101/93 Civil Liberties 
Organisation/Nigeria, paragraph 15.  This Commission has recognised that 
an   individual’s   exercise   of   freedom   of   expression  may   be   legally   curtailed  
through the law of defamation.  However where governments opt to arrest and 
detain individuals without trial, Article 9 has plainly been violated. Huri-
Laws/Nigeria, 225/98, paragraph 28. 
 
In  this  case,  the  content  of  the  Applicant’s  written  work  is  plainly  “within  the  
law”  – in none of his writing has the Applicant promote extremism, sedition 
or contempt of Islam, nor does he pose any threat to national unity or social 
cohesion  in  the  Respondent  State.     To  the  contrary,   the  Applicant’s  writings  
advocate greater tolerance within Islam.  Accordingly, there is no objective 
justification  for  the  violation  of  the  Applicant’s  right  to  freedom of expression 
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under  Article  27(2)  of  the  Charter.    The  Applicant’s  free  expression  has  in  this  
case   been   exercised   “with   due   regard   to   the   rights   of   others,   collective  
security,  morality  and  common  interest”.     
 
 
Exhaustion of domestic remedies 
 
As noted above, the Applicant has appealed his detention numerous times 
before the State Security Emergency Court, the only judicial body designated 
for that purpose under the Emergency Law.  The Court has issued seven 
judgments ordering his release. None of these rulings have been implemented. 
These rulings were, in consecutive order - 
 
1. Appeal No. 21045/2003, pronounced on 19 August 2003 
2. Appeal No. 40334/2003, pronounced on 25 January 2004 
3.  Appeal No. 7865/2004, pronounced on 11 April 2004 
4. Appeal No. 15402/2004, pronounced on 13 May 2004 
5.  Appeal No32471/2004, pronounced on 1 November 2004 
6.  Appeal No.15506/2005, pronounced on 24 July 2005 
7. Appeal No. 21618/2005, pronounced on 3 October 2005  
 
The Emergency Court is the final court in the Respondent State to adjudicate 
on the Emergency Law, and accordingly, the Applicant has exhausted all 
available domestic remedies. 
 
In addition, the Applicant has submitted five complaints to the State Security 
Prosecutor's office and ten complaints to the National Council for Human 
Rights. He has not received any responses to these complaints.  
  
On 29 December 2004 the Egyptian Initiative for Personal Rights raised the 
Applicant’s  case  in  a  complaint  submitted  to  the  General  Prosecutor's  Office  
(Number 18323/2004).   The   complaint   requested   the   Applicant’s   immediate  
release, and asked for an investigation to be conducted in order to identify and 
hold accountable those responsible for his continued unlawful detention. No 
reply has been received. 
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Conclusion 
 
The Applicant submits this introductory letter without prejudice to the later 
submission of additional facts and legal arguments under the Charter.  In 
requesting the Commission to examine his case, the Applicant seeks the 
following –  
 

1. recognition by the Commission of violations of the abovementioned articles 
of the Charter; 

2. his immediate release from detention; 
3. harmonisation  of  the  Respondent  State’s  legislation  in  line  with  the  Fair  Trial  

Guidelines; and 
4. an order for compensation.  

 
For the reasons set out above, the Applicant respectfully requests that the 
Commission be seized of this matter for the purposes of article 56(6) of the 
Charter.  A detailed communication will be submitted in due course. 
 
Yours sincerely, 

        
Hossam Baghat     Andrea Coomber 
Director      Legal Officer 
Egyptian Initiative for Personal Rights  INTERIGHTS 
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Via Email, Fax and Post 
 
Omari Holaki 
Officer in Charge 
African  Commission  on  Human  and  Peoples’  Rights 
Kairaba Avenue 
P.O. Box 673 
Banjul 
The Gambia 
Fax: + 220 4392 962 
Email: achpr@achpr.org; bsec@achpr.org  
 
16 February 2006 
 
Dear Sir, 
 
Communication 312/2005 – INTERIGHTS and the Egyptian Initiative 
for Personal Rights (on behalf of ---) v. Egypt 
 
We refer to your letter dated 19 December 2005, confirming that the African 
Commission  on  Human  and  Peoples’  Rights  (the  Commission)  has  decided  to  
be seized of this matter.  As detailed in the introductory letter dated 16 
November 2005, this communication concerns the arbitrary detention of the 
Mr. --- (the applicant) following his expression of particular religious beliefs.  
The applicant submits that his rights have been violated under Articles 2, 5, 6, 
7 (1)(d), 8, and 9(2) of the African Charter on  Human   and  Peoples’  Rights  
(the Charter).   
 
Further   to   your   request,   the   following   are   the   applicant’s   submissions   on  
admissibility. 
 

mailto:achpr@achpr.org
mailto:bsec@achpr.org
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Article 56 of the Charter which sets out the admissibility criteria for 
complaints provides: 

Communication relating to Human and Peoples' Rights referred to in Article 
55 received by the Commission, shall be considered if they: 
1. indicate their authors even if the latter request anonymity, 
2. are compatible with the Charter of the Organisation of African Unity or 
with the present Charter. 
3. are not written in disparaging or insulting language directed against the 
State concerned and its institutions or to the Organisation of African Unity.  
4. are not based exclusively on news disseminated through the mass media, 
5. are sent after exhausting local remedies, if any unless it is obvious that this 
procedure is unduly prolonged, 
6. are submitted within a reasonable period from the time local remedies are 
exhausted, or form the date the Commission is seized with the matter, and 
7 do not deal with cases which have been settled by these states involved in 
accordance with the principles of the Charter of the United Nations, or the 
Charter of the Organisation of African Unity or the provisions of the present 
Charter.  

The applicant submits that all of these criteria are satisfied, and that the only 
criterion requiring explanation to the Commission is the exhaustion of 
domestic remedies in the case. 
 
The other criteria have been met incontrovertibly.  In brief, the applicant in 
this communication has been identified and his relevant details provided to 
the Commission, along with the details of those individuals and organisations 
representing him.  The communication is plainly compatible with the 
Constitutive Act of the African Union and with the Charter.  The 
communication is presented in polite and respectful language, and is based on 
information provided by the applicant and on court documents, not on media 
reports.  The applicant confirms that he has not submitted this complaint to 
any other procedure of international investigation or settlement.   
 
Exhaustion of domestic remedies 
 
In its jurisprudence the Commission has noted the exhaustion of domestic 
remedies under Article 56(5) to be one of the most important conditions for 
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the admissibility of communications, as it gives the State concerned the 
opportunity to remedy the alleged violation through its domestic legal system 
(Jawara/The Gambia, 147/95, paragraphs 30 and 31).   
 
In this case, the applicant submits that domestic remedies do exist in the 
Respondent State which would allow for his effective release.  These 
remedies  have  been  exhausted  and  indeed  resolved  in  the  applicant’s  favour,  
but the court orders have not been respected by the Interior Ministry.  The 
State Security Emergency Court (the Emergency Court) is the only domestic 
court charged with overseeing detention under Law 162/1958 on the State of 
Emergency (the Emergency Law).  As noted in the letter introducing this 
communication, the applicant was arrested on 18 May 2003.  Since then, the 
applicant has applied to the Emergency Court for his release on eight 
occasions, and each time this Court has ordered his release, most recently in 
January 2006. 
 
In consecutive order, these release orders have been - 
1. Appeal No. 21045/2003, pronounced on 19 August 2003 
2. Appeal No. 40334/2003, pronounced on 25 January 2004 
3.  Appeal No. 7865/2004, pronounced on 11 April 2004 
4. Appeal No. 15402/2004, pronounced on 13 May 2004 
5.  Appeal No32471/2004, pronounced on 1 November 2004 
6.  Appeal No.15506/2005, pronounced on 24 July 2005 
7. Appeal No. 21618/2005, pronounced on 3 October 2005  
8. Appeal No. 29398/2005, pronounced on 19 January 2006 
 
None of these eight rulings have been implemented, and following each 
release order the Interior Ministry has issued a new administrative detention 
order under the same provision of the Emergency Law.  As a result, the 
applicant has been continuously detained for 33 months.  Through this 
process, the Government has been given numerous opportunities to remedy 
the violations of the Charter alleged by the applicant, as required by the 
Commission (Amnesty International and Others/Sudan, 48/90, paragraph 
32).  It has simply chosen not to implement the judgments of its own 
Emergency Court. 

In this regard,   the   applicant   draws   the   Commission’s   attention   to   the  
European Court of Human Rights case of Assanidze v. Georgia (judgment 
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dated 8 April 2004), which similarly concerned the detention of a person 
whose final release had been ordered by a competent court.  In considering 
the admissibility of the case, the European Court noted that where a final 
release   order   was   made,   “the principle of legal certainty – one of the 
fundamental aspects of the rule of law – precluded any attempt by a non-
judicial authority to call that judgment into question or to prevent its 
execution”   (paragraph   131).      Accordingly,   the   European   Court   found   that  
domestic remedies had been exhausted. 

In this case, the Interior Ministry has repeatedly prevented the execution of 
the Emergency  Court’s  orders  for  the  applicant’s  release,  and  there  is  no  other  
court or body to which he can appeal.   
  
In   an   effort   to   seek   implementation  of   the  Court’s  orders,   the   applicant  has  
also submitted five complaints to the State Security Prosecutor's office and 
ten complaints to the National Council for Human Rights. He has not received 
any responses to these complaints.  On 29 December 2004 the Egyptian 
Initiative   for   Personal   Rights   raised   the   applicant’s   case   in   a   complaint  
submitted to the General Prosecutor's Office (Number 18323/2004). The 
complaint   requested   the   applicant’s   immediate   release,   and   asked   for   an  
investigation to be conducted in order to identify and hold accountable those 
responsible for his continued unlawful detention. No reply has been received. 
 
As a result of the above, the applicant has gone further than required to 
exhaust all available domestic remedies for the purpose of Article 56(5).  He 
has also submitted the communication within a reasonable time of exhaustion 
of domestic remedies pursuant to Article 56(6).  As noted above, the 
violations alleged are ongoing in that the applicant has not been released.  The 
communication was submitted within two months of the seventh final order 
for  the  applicant’s  release. 
 
Official copies of the eight Emergency Court release orders, as well as copies of the 
complaints to the State Security Prosecutor, the National Council for Human Rights and 
the  General  Prosecutor’s  Office  were  sent  to  the  Commission  via  post.   
 
It is submitted that this communication satisfies the admissibility requirements of Article 
56   of   the   African   Charter   on   Human   and   Peoples’   Rights   in   all   respects.   For   the  
abovementioned reasons, the applicant respectfully requests the African Commission to 
declare this communication admissible. 
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Yours sincerely, 

        
Hossam Baghat     Andrea Coomber 
Director      Legal Officer 
Egyptian Initiative for Personal Rights  INTERIGHTS    
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  3  االمرفق   ااإلنسانن  :   لحقوقق   ااألفريیقيیة   االمحكمة   إلنشاء   ااألفريیقي   بالميیثاقق   االخاصص االبرووتوكولل

 1997وواالشعوبب  
 
  أأططراافف  االميیثاقق  ااألفريیقي  بشأنن  حقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب،    ااألفريیقيیة   االوحدةة   في   إإنن  االدوولل  أأعضاء  منظمة   تأخذ إإذذ

  وواالعدلل  وواالكراامة  هھھھي  أأهھھھداافف  أأساسيیة  لتحقيیق     ااألفريیقيیة  يیقر  أأنن  االحريیة  وواالمساووااةة   االوحدةة ااالعتبارر  أأنن  ميیثاقق  منظمة
لى  أأنن  االميیثاقق  ااألفريیقي  بشأنن  ااإلنسانن  ووحقوقق  االشعوبب  يیؤكد  ووإإذذ  تشيیر  إإ االطموحاتت  االمشرووعة  للشعوبب  ااألفريیقيیة،

على  اااللتزاامم  بمباددئئ  حقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  وواالحريیاتت  االتي  تتضمنهھا  ااإلعالناتت  ووااالتفاقيیاتت  وواالوثائق  ااألخرىى  االتي  
  ااألخرىى،   االدووليیة   وواالمنظماتت   ااألفريیقيیة   االوحدةة   منظمة   ااألفريی تتبناهھھھا   للميیثاقق   االهھدفف  االمزددووجج   أأنن   تقر   بشأنن  ووإإذذ قي

حقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  هھھھو  االتأكيید  على  تشجيیع  حقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  وواالحريیاتت  وواالوااجباتت  من  ناحيیة،  ووحمايیتهھا  
  أأخرىى،   لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  لحمايیة  ووتشجيیع   من  ناحيیة   ااألفريیقيیة   للجنة   تقر  كذلك  بالمجهھوددااتت  ااإلضافيیة ووإإذذ

  في  عامم االذيي  ااتخذتهھ  االجمعيیة  االعموميیة   (30) 230إإذذ  تذكر  بالقراارر  وو ،1987 حقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  منذ  بداايیتهھا
  ااألفريیقيیة     االلجنة   مع   باالشترااكك   االحكوميیيین   للخبرااء   يیعقد   أأنن   االعامم   ااألميین   يیطالب   االذيي   وواالحكوماتت   االدوولل لرؤؤساء

ً  لدررااسة  ووسائل  تحسيین  فاعليیة  االلجنة  ااألفريیقيیة  بشأنن  إإنشاء  محكمة  أأفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب   على  ااجتماعا
  االخصوصص،   بشكل  ررااسخ  أأنن  تحقيیق  أأهھھھداافف  االميیثاقق  ااألفريیقي  بشأنن  حقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  يیتطلب   ووجهھ ووااقتناعا

قد   إإنشاء  محكمة  أأفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  إلتمامم  ووتأكيید  مهھمة  االلجنة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب،
 :ااتفقت  على  ما  يیلي

 1ماددةة  
 إإنشاء  االمحكمة
 .يیحكم  ااختصاصهھا  وومهھمتهھا  هھھھذاا  االبرووتوكولل") االمحكمة"  (يیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  تنشأ  محكمة  أأفر

 2ماددةة  
 االعالقة  بيین  االلجنة  وواالمحكمة

االذيي  كلفهھا  بهھ  االميیثاقق  ااألفريیقي  ") االلجنة"  (تتم  االمحكمة  االتكليیف  االوقائي  للجنة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  
 .") االميیثاقق"  (لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  

 3ماددةة  
 ااالختصاصص

يیمتد  ااختصاصص  االمحكمة  إإلى  كافة  االقضايیا  وواالنزااعاتت  االتي  تقدمم  إإليیهھا  وواالتي  تتعلق  بتفسيیر  ووتطبيیق  االميیثاقق  ووهھھھذاا   -1
 .االبرووتوكولل  ووأأيي  ااتفاقيیة  أأفريیقيیة  أأخرىى  تتعلق  بحقوقق  ااإلنسانن

 .ةتسوىى  االمسألة  بقراارر  تصدررهه  االمحكم –في  حالة  االنزااعع  حيیث  يیكونن  للمحكمة  ااختصاصص   -2
 4ماددةة  

 ااآلررااء  ااالستشارريیة
  أأفريیقيیة  تعترفف  بهھا   -1   أأوو  منظمة   أأوو  أأيي  من  هھھھيیئاتهھا،   ااألفريیقيیة،   االوحدةة بناء  على  ططلب  أأيي  ددوولة  عضو  في  منظمة

     ااألفريیقيیة   االوحدةة   أأيي  ووثيیقة   –منظمة   أأوو   تتعلق  بالميیثاقق،   قانونيیة   بشأنن  أأيي  مسألة   أأنن  تعطي  ررأأيیهھا   للمحكمة يیجوزز
 .ننأأفريیقيیة  تتعلق  بحقوقق  ااإلنسا

تبديي  االمحكمة  ااألسبابب  االتي  تتعلق  بآرراائهھا  ااالستشارريیة،  بشرطط  أأنن  يیكونن  لكل  قاضض  االحق  في  تسليیم  ررأأيي  منفصل  أأوو   -2
 .معاررضض
 5ماددةة  

 إإخطارر  االمحكمة
 :يیكونن  من  حق  من  يیلي  تقديیم  قضايیا  إإلى  االمحكمة -1
 .االلجنة  أأ
 .االدوولة  االطرفف  االتي  ررفعت  شكوىى  إإلى  االلجنة بب
 .ت  ضدهھھھا  شكوىى  إإلى  االلجنةاالدوولة  االطرفف  االتي  ررفع جج
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 6ماددةة  

 ااالختصاصص  ااالستثنائي
أأنن  تسمح  لألفراادد،  وواالمنظماتت  غيیر   –ألسبابب  ااستثنائيیة   –يیجوزز  للمحكمة   – (5)بصرفف  االنظر  عن  أأحكامم  االماددةة   -1 

 .ققمن  االميیثا (55)االحكوميیة،  وومجموعاتت  من  ااألفراادد  برفع  االقضايیا  أأمامم  االمحكمة  ددوونن  ااإلجرااء  ااألوولي  بموجب  االماددةة  
 .من  االميیثاقق (56)ووااضعة  في  ااالعتبارر  أأحكامم  االماددةة   –تنظر  االمحكمة  مثل  هھھھذهه  االقضيیة   -2 
 .يیجوزز  للمحكمة  أأنن  تنظر  االقضيیة  أأوو  تحيیلهھا  إإلى  االلجنة -3 
 7ماددةة  

 مصاددرر  االقانونن
من   (61)،  (60)تسترشد  االمحكمة  بأحكامم  االميیثاقق  وواالمباددئئ  ووااجبة  االتطبيیق  االتي  تنص  عليیهھا  االماددتانن   –في  مدااووالتهھا  

 .االميیثاقق
 8ماددةة  

 شرووطط  نظر  االمعلوماتت  االمبلغة
  االماددةة   -1    يیخص  االماددةة   (9)ال  تنظر  االمحكمة  مسألة  ناشئة  بموجب  أأحكامم   فيیما   االلجنة  تقريیرااً من  االميیثاقق  حتى  تعد

 .من  االميیثاقق (52)
 2-      االماددةة    (55)يیجوزز  للمحكمة  أأال  تنظر  قضيیة  ناشئة  بموجب  أأحكامم   ووتعد  من  االميیثاقق  حتى  تنظر   االمسألة، االلجنة

 .تقريیرااً،  أأوو  تتخذ  قرااررااً  
بعد  تقديیم  تقريیر  االلجنة  إإلى   –في  خاللل  ثالثة  أأشهھر   –يیجوزز  للمحكمة  أأنن  تتعامل  مع  قضيیة  ما  فقط  إإذذاا  ررفعت  أأمامهھا   -3 

 .االجمعيیة  االعموميیة  لرؤؤساء  االدوولل  وواالحكوماتت
 4-     االذكر   سالفة   تنص  ااألحكامم   كما   االقضيیة   قبولل   للمحكمة –بعد   إإذذاا    يیجوزز   ررفضهھا   أأنن  تقررر   ثلثي  أأعضائهھا بأغلبيیة

 .من  االميیثاقق (56)أأحد  أأسبابب  عدمم  االقبولل  االمذكوررةة  في  االماددةة   –بعد  نظرهھھھا  على  نحو  وواافف   –ووجدتت  
 9ماددةة  

 جلساتت  ااالستماعع  وواالتمثيیل
االتي  أأنن  تجريي  إإجرااءااتهھا  سرااً  في  االقضايیا   –مع  ذذلك   –تجريي  االمحكمة  إإجرااءااتهھا  بشكل  علني،  وويیجوزز  للمحكمة   -1 

 .ترىى  أأنن  ذذلك  في  صالح  االعداالة
يیكونن  من  حق  أأيي  ططرفف  في  االقضيیة  أأنن  يیمثلهھ  ممثل  قانوني  من  ااختيیاررهه،  وويیجوزز  أأنن  يیتم  توفيیر  االتمثيیل  االقانوني   -2 

 .مجانا ً متى  كانن  صالح  االعداالة  يیتطلب  ذذلك
متيیاززااتت  ووفقا ً للقانونن  يیتمتع  أأيي  شخص،  أأوو  شاهھھھد،  أأوو  ممثل  لألططراافف  االذيین  يیمثلونن  أأمامم  االمحكمة  بالحصاناتت  ووااال -3 

 .االدوولي  بما  يیلزمم  ألددااء  ووظظائفهھم  وومهھامهھم  ووووااجباتهھم  أأمامم  االمحكمة
 10ماددةة  
 االبنيیة
 1-   ً االمنتخبيین  بصفة   –من  موااططني  االدوولل  أأعضاء  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة   –تتكونن  االمحكمة  من  أأحد  عشر  قاضيیا

  في  شخصيیة  من  بيین  االقضاةة  ذذوويي  ااألخالقيیاتت  االعاليیة  وواالكفاءةة  وواالخب   االعمليیة  وواالقضائيیة  ووااألكادديیميیة  االمعترفف  بهھا رةة
 .مجالل  حقوقق  االناسس

 .ال  يیكونن  هھھھناكك  قاضيیانن  موااططنيین  لنفس  االدوولة -2 
 11ماددةة  

 االترشيیحاتت
يیكونن  ااثنانن  منهھم  على  ااألقل  من  موااططني  تلك   –يیجوزز  أليي  من  االدوولل  أأططراافف  االميیثاقق  أأنن  تقترحح  حتى  ثالثة  مرشحيین  

 .ي  للتمثيیل  االمالئم  من  حيیث  االجنس  أأثناء  عمليیة  ااالنتخابباالدوولة،  وويیعطى  ااالعتبارر  االكاف
 12ماددةة  

 قائمة  االمرشحيین
  االبرووتوكولل   -1  يیطلب  ااألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  من  كل  ددوولة  ططرفف  في  االميیثاقق   –عند  بدء  االعمل  بهھذاا

 .يیوما ً من  هھھھذاا  االطلب 90تقديیم  ترشيیحاتهھا  لعضويیة  االمحكمة  ووذذلك  خاللل  
ً  تقدمم  ووترسل  إإلى  االدوولل  أأعضاء  منظمة  يیعد  ااألميی -2 ن  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  قائمة  بالمرشحيین  مرتبة  أأبجديیا
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  ووحكوماتت     ددوولل   لرؤؤساء   االعموميیة   للجمعيیة   االتاليیة   ااالنعقادد   ددووررةة   من   ااألقل   على   يیوماً   ثالثيین   قبل   ااألفريیقيیة االوحدةة
 .("االجمعيیة  االعموميیة")االوحدةة  ااألفريیقيیة  

 13ماددةة  
 تتااالنتخابا

  في   -1    بأصوااتهھم   يیدلونن   وواالذيین   االحاضريین   ااألعضاء   ثلثي   بأغلبيیة   االسريي   باالقترااعع   االمحكمة   قضاةة   اانتخابب يیتم
 .من  هھھھذاا  االبرووتوكولل (2) 12االجمعيیة  االعموميیة  من  االقائمة  االمشارر  إإليیهھا  في  االماددةة  

 .ا  ووتقاليیدهھھھا  االقانونيیة  االرئيیسيیةتضمن  االدوولل  ااألططراافف  أأنن  يیكونن  في  االمحكمة  ككل  تمثيیال ً للمناططق  االرئيیسيیة  ألفريیقيی -2 
 .يیعطي  ااالعتبارر  االكافي  للتمثيیل  االمالئم  من  حيیث  االجنس  أأثناء  عمليیة  ااالنتخابب -3 
 .لملء  االوظظائف  االشاغرةة (3)،  (2)،  (1) 13،  (12)،  (11)يیتبع  نفس  ااإلجرااء  كما  هھھھو  مذكورر  في  االمواادد   -4 
 14ماددةة  

 مدةة  تولي  االمنصب
مدةة  ست  سنوااتت،  وويیجوزز  إإعاددةة  اانتخابهھم  مرةة  ووااحدةة  فقط،  ووتنتهھي  مدةة  أأرربعة  قضاةة  يیتم  اانتخابب  قضاةة  االمحكمة  ل -1 

 .من  االمنتخبيین  ااالنتخابب  ااألوولل  في  نهھايیة  سنتيین  ووتنتهھي  مدةة  أأرربعة  قضاةة  آآخريین  في  نهھايیة  أأرربع  سنوااتت
 2-      بالقرعة   ااختيیاررهھھھم   االسنتيین  ووااألرربع  سنوااتت  ااألوولى  يیتم   مدةة   في  نهھايیة   االذيین  تنتهھي  مدتهھم االتي  يیسحبهھا  االقضاةة

 .ااألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  مباشرةة  بعد  إإتمامم  ااالنتخابب  ااألوولل
 .يیشغل  االقاضي  االذيي  يینتخب  ليیحل  محل  قاضض  لم  تنتهھ  فترةة  منصبهھ  االمنصب  االمتبقي  من  مدةة  سلفهھ -3 
 .منهھايیوااصل  االقضاةة  نظر  االقضايیا  االذيین  نظروواا  أأجزااء   –ووعلى  االرغم  من  اانتهھاء  مدةة  شغلهھم  للمنصب   -4 
 15ماددةة  

 ااالستقاللل
  ووووفقا ً  -1    أأساسس  االوقائع،   على   بنزااهھھھة   تعرضض  عليیهھا   االتي   االمسائل   في   االمحكمة   ووتفصل   االقضاةة،   ااستقاللل يیكفل

  أأوو  تدخل  مباشر  أأوو  غيیر  مباشر  من  أأيي     أأوو  تهھديید،   أأوو  ضغط،   أأوو  إإقناعع،   أأوو  تدخل  غيیر  الززمم،   ددوونن  أأيي  قيیودد، للقانونن،
 .شخص  أأوو  جماعة  أليي  سبب

أليي  قاضض  أأنن  يینظر  قضيیة  سبق  ووأأنن  شارركك  فيیهھا  كوكيیل،  أأوو  كمستشارر،  أأوو  كمحامم  ألحد  ااألططراافف،  أأوو  كعضو    ال  يیجوزز -2 
لمحكمة  ددووليیة  أأوو  محليیة،  أأوو  لجنة  تقصى  حقائق،  أأوو  بأيي  صفة  أأخرىى،  ووأأيي  شك  بشأنن  هھھھذهه  االنقطة  يیتم  االفصل  فيیهھ  بقراارر  

 .من  االمحكمة
 3-      االمحكمة   قضاةة    –يیتمتع   مدىى   ووعلى   اانتخابهھم   لحظة   من   لمناصبهھم   للمثليین   –توليیهھم   تمنح   االتي بالحصاناتت

 .االدبلوماسيیيین  ططبقا ً للقانونن  االدوولي
 .ال  يیكونن  قضاةة  االمحكمة  مسئوليین  عن  أأيي  قرااررااتت  أأوو  آآررااء  صدررتت  أأثناء  مماررستهھم  لمهھامهھم -4 
 16ماددةة  

 االتعاررضض
اضي،  أأوو  متطلباتت  االمنصب  يیتعاررضض  منصب  قاضي  االمحكمة  مع  أأيي  نشاطط  آآخر  قد  يیتعاررضض  مع  ااستقاللل  أأوو  حيیادد  هھھھذاا  االق

 .كما  تحدددهھھھا  قوااعد  إإجرااءااتت  االمحكمة،  ووأأيي  شك  بشأنن  هھھھذهه  االنقطة  يیتم  االفصل  فيیهھ  بقراارر  من  االمحكمة
 17ماددةة  

 توقف  شغل  االمنصب
أأنهھ  لم  يیعد  يیفي   –بقراارر  جماعي  من  أأعضاء  االمحكمة  ااآلخريین   –ال  يیوقف  قاضض  أأوو  يیفصل  من  منصبهھ  إإال  إإذذاا  ااتضح   -1 

 .شغل  منصب  االقاضي  في  االمحكمةبالشرووطط  االمطلوبة  ل
 .يیكونن  مثل  هھھھذاا  االحكم  من  االمحكمة  نهھائيیا ً وويیصبح  سارريي  االمفعولل  على  االفورر -2 
 18ماددةة  

 ررئاسة  االمحكمة
 .تنتخب  االمحكمة  ررئيیسا ً لهھا  وونائبا ً للرئيیس  لمدةة  سنتيین،  وويیجوزز  إإعاددةة  اانتخابهھم  مرةة  ووااحدةة  فقط -1 
 .وقت  االكامل،  وويیقيیم  في  مقر  االمحكمةيیؤدديي  االرئيیس  مهھامهھ  االقضائيیة  على  أأساسس  اال -2 
 19ماددةة  

 االحق  في  نظر  االقضايیا
 .إإذذاا  كانن  االقاضي  موااططنا ً أليي  من  االدوولل  أأططراافف  قضيیة  تقدمم  إإلى  االمحكمة،  يیحتفظ  ذذلك  االقاضي  بالحق  في  نظر  االقضيیة
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 20ماددةة  

 االنصابب  االقانوني
عند   –اةة،  وولكن  يیجوزز  للمحكمة  أأنن  تنشئ  تنظر  االمحكمة  االقضايیا  االتي  ترفع  أأمامهھا  من  حيیث  االمبدأأ  بمعرفة  سبعة  قض

 .غرفتانن  للمشوررةة  تتكونن  كل  منهھما  من  خمسة  قضاةة –االحاجة  
 21ماددةة  

 سجل  االمحكمة
 .تعيین  االمحكمة  أأميینا ً للسجل  االخاصص  بهھا،  ووكذلك  هھھھيیئة  االعامليین  بالسجل،  ووفقا ً لقوااعد  ااإلجرااءااتت -1 
 .يیكونن  محل  مكتب  ووإإقامة  أأميین  االسجل  هھھھو  مقر  االمحكمة -2 
 22ددةة  ما

 مقر  االمحكمة
تتخذ  االمحكمة  مقرهھھھا  في  االمكانن  االذيي  تحدددهه  االجمعيیة  االعموميیة،  وولكن  يیجوزز  أأنن  تنعقد  في  إإقليیم  أأيي  ددوولة  عضو  في   -1 

 .منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  عندما  ترىى  أأغلبيیة  االمحكمة  ذذلك  مناسباً،  ووبالمواافقة  االمسبقة  للدوولة  االمعنيیة
 .االمحكمة  بعد  االتشاوورر  االالززمم  مع  االمحكمة  يیجوزز  أأنن  تغيیر  االجمعيیة  االعموميیة  مقر -2 
 23ماددةة  
 ااألددلة
تنظر  االمحكمة  ما  يیرفع  إإليیهھا  من  كافة  ااألططراافف،  ووتنشئ  لجنة  لتقصي  االحقائق   –بقدرر  ااإلمكانن  ووبعد  االتفكيیر  االكافي   -1 

  .إإذذاا  ررأأتت  ذذلك  مناسباً،  ووتساعد  االدوولل  االمعنيیة  على  توفيیر  االتسهھيیالتت  من  أأجل  االمعالجة  االفعالة  للقضيیة
  في  ذذلك  شهھاددةة  االخبرااء،  ووتصدرر   -2  يیجوزز  للمحكمة  أأنن  تتلقى  ااألددلة  االخطيیة  أأوو  االشفهھيیة  ووااالعترااضاتت  ااألخرىى  بما

 .قراارراا ً على  أأساسس  هھھھذهه  ااألددلة  ووااالعترااضاتت
 24ماددةة  

 االوقائع
لمعالجة    تأمر  باإلجرااء  االمناسب –إإذذاا  ووجدتت  االمحكمة  أأنن  هھھھناكك  اانتهھاكا ً لحق  من  حقوقق  ااإلنسانن  أأوو  حقوقق  االشعوبب   -1 

 .ااالنتهھاكك
  ددفع   -2    ووأأنن  يیتم   االحق، يیجوزز  للمحكمة  كذلك  أأنن  تأمر  بمعالجة  نتائج  ااإلجرااء  أأوو  االوضع  االذيي  يیشكل  االمخالفة  لهھذاا

 .االتعويیض  االعاددلل  للطرفف  االمضارر
ً  لتجنب  االضررر  االذيي  يیقع  على  ااألشخاصص  وويیتعذرر   -3  في  حالة  االخطوررةة  االشديیدةة  وواالطوااررئئ،  وومتى  كانن  ذذلك  ضروورريیا

 .تتخذ  االمحكمة  ااإلجرااءااتت  االمؤقتة  عند  االضرووررةة –  إإصالحهھ
 25ماددةة  
 االحكم
 .يیكونن  حكم  االمحكمة  االذيي  يیتخذ  باألغلبيیة  نهھائيیا ً ووال  يیخضع  للطعن -1 
 .يیتلى  حكم  االمحكمة  علنا ً في  االمحكمة  مع  إإررسالل  ااإلخطارر  االالززمم  إإلى  ااألططراافف -2 
 .يیتم  إإبدااء  حيیثيیاتت  حكم  االمحكمة -3 
  اا -4    يیمثل  حكم   لم    –لمحكمة  إإذذاا ً ً  أأوو  جزئيیا    –كليیا   ررأأيیا ً  –االرأأيي  االجماعي  للقضاةة يیكونن  من  حق  أأيي  قاضض  أأنن  يیسلم

 .منفصال ً أأوو  معاررضاً  
 26ماددةة  

 تنفيیذ  االحكم
 .تتعهھد  االدوولل  أأططراافف  هھھھذاا  االبرووتوكولل  باالمتثالل  للحكم  في  أأيي  قضيیة  تكونن  أأططراافا ً فيیهھا،  ووضمانن  تنفيیذهه

 27ماددةة  
 ااإلخطارر  بالحكم

 .فف  االقضيیة  بحكم  االمحكمة،  وويیتم  إإررسالهھ  إإلى  االدوولل  أأعضاء  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیةيیتم  إإخطارر  أأططراا -1 
 .يیتم  كذلك  إإخطارر  مجلس  االوززررااء  بالحكم  االذيي  يیرااقب  تنفيیذهه  نيیابة  عن  االجمعيیة  االعموميیة -2 
 28ماددةة  

 االتقريیر
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االمنصرمة،  وويیحددد  االتقريیر  على  تقدمم  االمحكمة  لكل  ددووررةة  اانعقادد  عادديیة  للجمعيیة  االعموميیة  تقريیراا ً عن  عملهھا  أأثناء  االسنة  
 .ووجهھ  االخصوصص  االحاالتت  االتي  لم  تمتثل  فيیهھا  االدوولة  لحكم  االمحكمة

 29ماددةة  
 االميیزاانيیة

تحددد  ووتتحمل  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  نفقاتت  االمحكمة،  ووأأجورر  ووعالووااتت  االقضاةة،  ووميیزاانيیة  االسجل  االخاصص  بهھا،  ووفقا ً 
 .شاوورر  مع  االمحكمة،  ووااضعة  في  ااالعتبارر  ااستقاللل  االمحكمةللمعايیيیر  االتي  تضعهھا  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  بالت

 30ماددةة  
 قوااعد  ااإلجرااءااتت

 .تضع  االمحكمة  االقوااعد  ووتحددد  ااإلجرااءااتت  االخاصة  بهھا
 31ماددةة  

 االتصديیق
 .يیفتتح  االبرووتوكولل  للتوقيیع  وواالتصديیق  أأوو  ااالنضمامم  من  قبل  أأيي  ددوولة  ططرفف  في  االميیثاقق -1 
 .ضمامم  إإلى  هھھھذاا  االبرووتوكولل  لدىى  ااألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیةيیتم  إإيیدااعع  ووثيیقة  االتصديیق  أأوو  ااالن -2 
 .يیبدأأ  االعمل  بالبرووتوكولل  بعد  شهھر  ووااحد  من  إإيیدااعع  إإحدىى  عشرةة  ووثيیقة  تصديیق  أأوو  اانضمامم -3 
 4-   ً يیبدأأ  االعمل  بالبرووتوكولل  بالنسبة  لتلك  االدوولة  في  تارريیخ   –بالنسبة  أليي  ددوولة  ططرفف  تصدقق  على  االبرووتوكولل  الحقا
 .دااعع  ووثيیقة  االتصديیق  أأوو  ااالنضمامم  االخاصة  بهھاإإيی

 .يیخطر  ااألميین  االعامم  كافة  االدوولل  أأعضاء  منظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة  ببدء  االعمل  بهھذاا  االبرووتوكولل -5
 32ماددةة  

 االتعديیالتت
  االعامم   -1    ااألميین   إإلى   االمعنى   بهھذاا ً   خطيیا   ططلباً   االبرووتوكولل   ططرفف  بهھذاا   قدمت  ددوولة   إإذذاا   االبرووتوكولل   هھھھذاا   تعديیل يیجوزز
مسوددةة  االتعديیل  بعد  إإخطارر   –بأغلبيیة  ثلثي  ااألعضاء   –نظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة،  وويیجوزز  للجمعيیة  االعموميیة  أأنن  تتبنى  لم

 .كافة  االدوولل  أأططراافف  هھھھذاا  االبرووتوكولل،  ووإإبدااء  االمحكمة  لرأأيیهھا  حولل  االتعديیل
ذذلك  ضروورريیاً،  ووذذلك  يیكونن  من  حق  االمحكمة  كذلك  أأنن  تقترحح  مثل  هھھھذهه  االتعديیالتت  على  هھھھذاا  االبرووتوكولل  عندما  ترىى   -2 

 .عن  ططريیق  ااألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة  ااألفريیقيیة
يیبدأأ  االعمل  بالتعديیل  بالنسبة  لكل  ددوولة  ططرفف  قبلت  االتعديیل  بعد  شهھر  ووااحد  من  ااستالمم  ااألميین  االعامم  لمنظمة  االوحدةة   -3 

 .ااألفريیقيیة  إلخطارر  االقبولل
_______________________ 

 .2003يیة  االمعنيیة  بحقوقق  ااإلنسانن،  االمجلد  االثاني،  دداارر  االشرووقق،  االقاهھھھرةة،  بسيیوني،  محمودد  شريیف،  االوثائق  االدوول *
 .االمعهھد  االدوولي  لحقوقق  ااإلنسانن  بجامعة  دديي  بولل  شيیكاغوووقد  نشرتت  هھھھذهه  االوثيیقة  بتصريیح  من  

 
 االعوددةة  للصفحة  االرئيیسيیة

 
 
  

http://www.law.depaul.edu/institutes_centers/ihrli/default.asp
http://www.law.depaul.edu/institutes_centers/ihrli/default.asp
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic.html
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:  مباددئئ  ررووبن  آآيیلند4االمرفق    

ANNEX 4: GUIDELINES AND MEASURES FOR THE PROHIBITION AND 
PREVENTION OF TORTURE, CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING 
TREATMENT OR PUNISHMENT IN AFRICA (THE ROBBEN ISLAND 
GUIDELINES) 

 
Part I: Prohibition of Torture 

A. Ratification of Regional and International Instruments  

1. States should ensure that they are a party to relevant international and regional human 
rights instruments and ensure that these instruments are fully implemented in domestic 
legislation and accord individuals the maximum scope for accessing the human rights 
machinery that they establish. This would include: 

a)   Ratification   of   the   Protocol   to   the   African   Charter   of   Human   and   Peoples’   Rights  
establishing an African Court of Human and Peoples' Rights; 

b) Ratification of or accession to the UN Convention against Torture, Cruel, Inhuman and 
Degrading Treatment or Punishment without reservations, to make declarations accepting 
the jurisdiction of the Committee against Torture under Articles 21 and 22 and recognising 
the competency of the Committee to conduct inquiries pursuant to Article 20; 

c) Ratification of or accession to the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights and the First 
Optional Protocol thereto without reservations; 

d) Ratification of or accession to the Rome Statute establishing the International Criminal 
Court; 

B. Promote and Support Co-operation with International Mechanisms 

2. States should co-operate with the African Commission on Human and Peoples' Rights 
and promote and support the work of the Special Rapporteur on prisons and conditions of 
detention in Africa, the Special Rapporteur on arbitrary, summary and extra-judicial 
executions in Africa and the Special Rapporteur on the rights of women in Africa. 

3. States should co-operate with the United Nations Human Rights Treaties Bodies, with 
the  UN  Commission  on  Human  Rights’  thematic  and  country  specific  special  procedures,  
in particular, the UN Special Rapporteur on Torture, including the issuance of standing 
invitations for these and other relevant mechanisms. 
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C. Criminalisation of Torture 

4. States should ensure that acts, which fall within the definition of torture, based on 
Article 1 of the UN Convention against Torture, are offences within their national legal 
systems. 

5. States should pay particular attention to the prohibition and prevention of gender-related 
forms of torture and ill-treatment and the torture and ill-treatment of young persons. 

6. National courts should have jurisdictional competence to hear cases of allegations of 
torture in accordance with Article 5 (2) of the UN Convention against Torture. 

7. Torture should be made an extraditable offence. 

8. The trial or extradition of those suspected of torture should take place expeditiously in 
conformity with relevant international standards. 

9. Circumstances such as state of war, threat of war, internal political instability or any 
other public emergency, shall not be invoked as a justification of torture, cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment. 

10.  Notions  such  as  “necessity”,  “national  emergency”,  “public  order”,  and  “ordre  public”  
shall not be invoked as a justification of torture, cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment. 

11. Superior orders shall never provide a justification or lawful excuse for acts of torture, 
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 

12. Those found guilty of having committed acts of torture shall be subject to appropriate 
sanctions that reflect the gravity of the offence, applied in accordance with relevant 
international standards. 

13. No one shall be punished for disobeying an order that they commit acts amounting to 
torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 

14. States should prohibit and prevent the use, production and trade of equipment or 
substances designed to inflict torture or ill-treatment and the abuse of any other equipment 
or substance to these ends. 

D. Non-Refoulement 

15. States should ensure no one is expelled or extradited to a country where he or she is at 
risk of being subjected to torture. 
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E. Combating Impunity 

16. In order to combat impunity States should: 

a) Ensure that those responsible for acts of torture or ill-treatment are subject to legal 
process. 

b) Ensure that there is no immunity from prosecution for nationals suspected of torture, 
and that the scope of immunities for foreign nationals who are entitled to such immunities 
be as restrictive as is possible under international law. 

c) Ensure expeditious consideration of extradition requests to third states, in accordance 
with international standards. 

d) Ensure that rules of evidence properly reflect the difficulties of substantiating 
allegations of ill-treatment in custody. 

e) Ensure that where criminal charges cannot be sustained because of the high standard of 
proof required, other forms of civil, disciplinary or administrative action are taken if it is 
appropriate to do so. 

F. Complaints and Investigation Procedures 

17. Ensure the establishment of readily accessible and fully independent mechanisms to 
which all persons can bring their allegations of torture and ill-treatment. 

18. Ensure that whenever persons who claimed to have been or who appear to have been 
tortured or ill-treated are brought before competent authorities an investigation shall be 
initiated. 

19. Investigations into all allegations of torture or ill-treatment, shall be conducted 
promptly, impartially and effectively, guided by the UN Manual on the Effective 
Investigation and Documentation of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (The Istanbul Protocol) . 

 
E. Part II: Prevention of Torture 

 
A. Basic Procedural Safeguards for those deprived of their liberty 

20. All persons who are deprived of their liberty by public order or authorities should have 
that detention controlled by properly and legally constructed regulations. such regulations 
should provide a number of basic safeguards, all of which shall apply from the moment 
when they are first deprived of their liberty. these include: 
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a) The right that a relative or other appropriate third person is notified of the detention; 

b) The right to an independent medical examination; 

c) The right of access to a lawyer; 

d) Notification of the above rights in a language, which the person deprived of their liberty 
understands; 

B. Safeguards during the Pre-trial process 

States should:  

21. Establish regulations for the treatment of all persons deprived of their liberty guided by 
the UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention 
or Imprisonment . 

22. Ensure that those subject to the relevant codes of criminal procedure conduct criminal 
investigations. 

23. Prohibit the use of unauthorised places of detention and ensure that it is a punishable 
offence for any official to hold a person in a secret and/or unofficial place of detention. 

24. Prohibit the use of incommunicado detention. 

25. Ensure that all detained persons are informed immediately of the reasons for their 
detention. 

26. Ensure that all persons arrested are promptly informed of any charges against them. 

27. Ensure that all persons deprived of their liberty are brought promptly before a judicial 
authority, having the right to defend themselves or to be assisted by legal counsel, 
preferably of their own choice. 

28. Ensure that comprehensive written records of all interrogations are kept, including the 
identity of all persons present during the interrogation and consider the feasibility of the 
use of video and/or audio taped recordings of interrogations. 

29. Ensure that any statement obtained through the use of torture, cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment shall not be admissible as evidence in any proceedings 
except against persons accused of torture as evidence that the statement was made. 

30. Ensure that comprehensive written records of those deprived of their liberty are kept at 
each place of detention, detailing, inter alia, the date, time, place and reason for the 
detention. 
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31. Ensure that all persons deprived of their liberty have access to legal and medical 
services and assistance and have the right to be visited by and correspond with family 
members. 

32. Ensure that all persons deprived of their liberty can challenge the lawfulness of their 
detention. 

C. Conditions of Detention 

States should:  

33. Take steps to ensure that the treatment of all persons deprived of their liberty are in 
conformity with international standards guided by the un standard minimum rules for the 
treatment of prisoners . 

34. Take steps to improve conditions in places of detention, which do not conform to 
international standards. 

35. Take steps to ensure that pre-trial detainees are held separately from convicted persons. 

36. Take steps to ensure that juveniles, women, and other vulnerable groups are held in 
appropriate and separate detention facilities. 

37. Take steps to reduce over-crowding in places of detention by inter alia, encouraging the 
use of non-custodial sentences for minor crimes. 

 
D. Mechanisms of Oversight 

States should:  

38. Ensure and support the independence and impartiality of the judiciary including by 
ensuring that there is no interference in the judiciary and judicial proceedings, guided by 
the UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary. . 

39. Encourage professional legal and medical bodies, to concern themselves with issues of 
the prohibition and prevention of torture, cruel, inhuman and degrading treatment or 
punishment. 

40. Establish and support effective and accessible complaint mechanisms which are 
independent from detention and enforcement authorities and which are empowered to 
receive, investigate and take appropriate action on allegations of torture, cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment. 
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41. Establish, support and strengthen independent national institutions such as human 
rights commissions, ombudspersons and commissions of parliamentarians, with the 
mandate to conduct visits to all places of detention and to generally address the issue of the 
prevention of torture, cruel, inhuman and degrading treatment or punishment, guided by 
the UN Paris Principles Relating to the Status and Functioning of National Institutions for 
the Protection and Promotion of Human Rights . 

42. Encourage and facilitate visits by NGOs to places of detention. 

43. Support the adoption of an Optional Protocol to the UNCAT to create an international 
visiting mechanism with the mandate to visit all places where people are deprived of their 
liberty by a State Party. 

44. Examine the feasibility of developing regional mechanisms for the prevention of 
torture and ill-treatment. 

E. Training and Empowerment 

45. Establish and support training and awareness-raising programmes which reflect human 
rights standards and emphasise the concerns of vulnerable groups. 

46. Devise, promote and support codes of conduct and ethics and develop training tools for 
law enforcement and security personnel, and other relevant officials in contact with 
persons deprived of their liberty such as lawyers and medical personnel. 

F. Civil Society Education and Empowerment 

47. Public education initiatives, awareness-raising campaigns regarding the prohibition and 
prevention of torture and the rights of detained persons shall be encouraged and supported. 

48. The work of NGOs and of the media in public education, the dissemination of 
information and awareness-raising concerning the prohibition and prevention of torture and 
other forms of ill-treatment shall be encouraged and supported. 

 
Part III: Responding to the Needs of Victims 

 
49. Ensure that alleged victims of torture, cruel, inhuman and degrading treatment or 
punishment, witnesses, those conducting the investigation, other human rights defenders 
and families are protected from violence, threats of violence or any other form of 
intimidation or reprisal that may arise pursuant to the report or investigation. 
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50. The obligation upon the State to offer reparation to victims exists irrespective of 
whether a successful criminal prosecution can or has been brought. Thus all States should 
ensure that all victims of torture and their dependents are: 

a) Offered appropriate medical care; 

b) Have access to appropriate social and medical rehabilitation; 

c) Provided with appropriate levels of compensation and support; 

In addition there should also be a recognition that families and communities which have 
also been affected by the torture and ill-treatment received by one of its members can also 
be considered as victims. 
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:  وواليیة  االمقررر  االخاصص  االمعني  بالسجونن  ووظظرووفف  ااالحتجازز  في  أأفريیقيیا5االمرفق    
 
ANNEX 5: TERMS OF REFERENCE FOR THE SPECIAL RAPPORTEUR ON 
PRISONS AND CONDITIONS OF DETENTION IN AFRICA 
 
MANDATE 
 
1. In accordance with its mandate under Article 45 of the African Charter on Human and 
Peoples’  Rights  (the  Charter),  the  African  Commission  on  Human  and  Peoples’  Rights  (the  
Commission) hereby establishes the position of Special Rapporteur on Prisons and 
Conditions of Detention in Africa. 
2. The Special Rapporteur is empowered to examine the situation of persons deprived of 
their liberty within the territories of State Parties to the African Charter on Human and 
Peoples’  Rights. 
 
METHODS OF WORK 
 
The Special Rapporteur shall: 
3.1. examine the state of the prisons and conditions of detention in Africa and make 
recommendations with a view to improving them; 
3.2. advocate adherence to the Charter and international human rights norms and 
standards concerning the rights and conditions of persons deprived of their liberty, 
examine the relevant national law and regulations in the respective State Parties as well as 
their implementation and make appropriate recommendations on their conformity with the 
Charter and with international law and standards; 
3.3. at the request of the Commission, make recommendations to it as regards 
communications filed by individuals who have been deprived of their liberty, their 
families, representatives [,] NG0s or other concerned persons or institutions; 
3.4. propose appropriate urgent action. 
4. The Special Rapporteur shall conduct studies into conditions or situations contributing 
to human rights violations of prisoners deprived of their liberty and recommend preventive 
measures. The Special Rapporteur shall co-ordinate activities with other relevant Special 
Rapporteurs and Working Groups of the African Commission and the United Nations. 
5. The Special Rapporteur shall submit an annual report to the Commission. The report 
shall be published and widely disseminated in accordance with the relevant provisions of 
the Charter. 
 
DURATION OF MANDATE 
 
6. This mandate will last for an initial period of two years which may be renewed by the 
Commission.   
7. The Special Rapporteur shall seek and receive information from State Parties to the 
Charter, individuals, national and international organisations and institutions as well as 
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other relevant bodies on cases or situations which fall within the scope of the mandate 
described above. 
8. In order to discharge his mandate effectively, the Special Rapporteur should be given 
all the necessary assistance and co-operation to carry out on-site visits and receive 
information from individuals who have been deprived of their liberty, their families or 
representatives from governmental or non-governmental organisations and individuals. 
9. The Special Rapporteur shall seek co-operation with State Parties and assurance from 
the latter that persons, organisations, or institutions rendering co-operation or providing 
information to the Special Rapporteur shall not be prejudiced thereby. 
10. Every effort will be made to place at the disposal of the Special Rapporteur resources 
to carry out his or her mandate. 
 
MANDATE PRIORITIES FOR THE FIRST TWO YEARS 
 
11. In order to establish his or her mandate in the first two years, the Special Rapporteur 
shall focus on the following activities, while paying special attention to problems related to 
gender: 
11.1. Make available an evaluation of the conditions of detention in Africa, highlighting 
the main problem areas. 
This should include areas such as: prison conditions; health issues; arbitrary or extra-legal 
detention or imprisonment; treatment of people deprived of their liberty; and conditions of 
detention of especially vulnerable groups such as refugees, persons suffering from physical 
or mental disabilities, or children. 
The Special Rapporteur shall draw on information and data provided by the States. 
11.2. Make specific recommendations with a view to improving the prisons and 
conditions of detention in Africa, as well as reflect on possible early warning mechanisms 
in order to avoid disasters and epidemics in places of detention. 
11.3. Promote the implementation of the Kampala Declaration. 
11.4 Propose revised terms of reference, if necessary, at the end of this two-year period to 
the African Commission and an overall programme for the following stage.  
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