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 من حنن؟

ة  لتدفنع عن حوقق  لنإسسن  ولتنمي تعيل على –ممظي  بلجةكة  مسنوقل  غري رحبة   --BHRDوقق  لنإسسن  ولتنمية  بروكسل حل
 من قبل جميقع  من لملدلفعني عن حوقق  لنإسسن . 2018وموقرهن بروكسل. أتسست رمسةن يف عنم ، 

 ق  ومبندئ لتدميوقرلطة    لتوقنستعيل لملمظي  على ضين  متنع مجةع لألفرلد يف لتشر  لألوسط ومشنل إفريوقةن ابتعدلت  ولحلري  حتت محني
ق  من خالل آتة  لألسشط  لتثوقنفة  ولحلوقققة  يف إطنر لتوقنسق  لتدويل حلوق لجملنيع حتسني ولتنطقيروحوقق  لنإسسن  و لملشنرك  يف 

 لنإسسن ، ولملةثن  لألفريوقي حلوقق  لنإسسن .
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 كلمة رئيس منظمة بروكسل لحقوق اإلنسان

بدأ سشنطمن لحلوقققي مع لتلجم  لألفريوقة  حلوقق  لنإسسن  ولتشعقب يف منيق/أاير 
مع توقدمي لتشكنوى لخلنص  ابالسنهنكنت لحلوقققة  ولنإسسنسة  لتيت مت تفقيضمن 2016

فةهن من عديد من ضحناي لالسنهنكنت لحلوقققة  يف عدة دول إفريوقة  بصفيت حمنمي 
 أ ي أحد بإلضنف  إىل – ابتدفنع عن لحلرايت ومعين -أسنيي إىل لتوقنرة لألفريوقة  

عوقند لتدورة ، ومبمنسب  لسأبمنء لتوقنرة لألفريوقة  وأمحل جمسة  مجهقري  مصر لتعربة  
  – 2017لألفريوقة  حلوقق  لنإسسن  ولتشعقب  يف منيق/أاير  تلجم   60لل

-ولخلربلء  رين لخلقلص ولملفقضنيتالتنوقنء ابملوقر كن  يل شرف حضقر فعنتةنت تلك لتدورة حةث  تنقلفر فرص  
جل الحقوق والتواصل الفعال أل،  وأعضنئهن ، ومن أجل إقنم  عالق  مبنشرة مع لتلجم  لألفريوقة لتنوقنريروتسلةم 

يت لتدول لنإفريوقة  لت  -والحريات والتنمية للقارة األفريقية، وقد كان من أبرز ما يميز هذه الدورة
 325وصل إىل عدد ممثلي لملمظينت غري لحلكقمة  ، ممدوابً  96نيل عدد دوت   إبمج 20بلغ  لجللس حضرت 

عدد -ممدواًب  30عدد ممثلي لملمظينت ولملؤسسنت لتقطمة   -ممدوبق  4عدد ممثلي لالحتند لنإفريوقي ، ممدوابً 
 ممدوبق . 6"غري إفريوقة  "دوتة  لتمظينت لملعدد ممثلي -ممدوابً 78ممثلي لملمظينت لتيت تنينع بصف  مرلقب 

تدشني إعال  لملبندئ لتنقجةهة  حلفظ لألمن ولتمظنم يف جلس   حضقروقد كن  يل شرف 
.ي. من ِقبل مسئقيل إسفنذ لتوقنسق  يف أفريوقةن. حبضقر وزير لتدلخلة  لتمةجري  لألفريوقة  لتنجيعنت

 ؛لنإعال هذل وتسليت سسخ  من 

د يف دوت  بلجةكن ، وابتنحدي وحةمين أتسست ممظي  بروكسل حلوقق  لنإسسن  ولتنمية  يف
بروكسل عنصي  لتدوت  وعنصي  حوقق  لنإسسن ، قرران أ  تكق  أفريوقةن هي حمل لهنينممن ألجل 

عيل سسعى إىل أتهةل وتدريب لتشبنب ولتفنةنت ولتمهقض هبم، ولت -متمية  جمنيعنهتن وأفرلدهن
صقره ابتنعنو   لنإرهنب بكنف على سبذ لتعمف وحمنرب  لتنطرف ولتوقضنء على لتنيةةز لتعمصر.ي، و 

قضة  ولملف -مع لهلةئنت لتدوتة  ، ووفق آتةنت عيل لألمم لملنحدة وجملس حوقق  لنإسسن 
 لألوروبة  حلوقق  لنإسسن .

 حميقد فرغلي                      
 رئةس ممظي  بروكسل حلوقق  لنإسسن  ولتنمية  –لحملنمي 
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 موقدم 

لنإسسن  ولتنمية  على لنإهنينم حبنت  حوقق  لنإسسن  ولتدفنع عمهن خنص  يف لتوقنرة حترص ممظي  بروكسل حلوقق  
 لنإفريوقة ، لتيت سرلهن حبنج  منس  إىل رعني  ولهنينم مؤسسنت لجملنيع لملد ي لتغري حكقمة  ذلت لتمطن  لتدويل،

وقة  حلوقق  وهي لتلجم  لألفري تذل سسلط لتضقء يف هذل لتنوقرير على ولحدة من أهم لملؤسسنت لنإقلةية  لحلوقققة 
لنإسسن  ولتشعقب، وكذتك سشري إىل تقلصل ممظي  بروكسل حلوقق  لنإسسن  مع لتلجم  ، وبعض لألسشط  يف لتوقنرة 

 لألفريوقة .

 تمقيه

 لعنيد هذل لتنوقرير على مصدر رئةسي تليعلقمنت وهق مققع لتلجم  لألفريوقة  لالتةكرتو ي: 

http://www.achpr.org/ar/ 

 :لألفريوقة  حلوقق  لنإسسن  ولتشعقب لتنعريف ابتلجم ملخص 
من لملةثن  لنإفريوقي حلوقق  لنإسسن  ولتشعقب )لعنيد  45 -30 أتسست لتلجم  لنإفريوقة  حلوقق  لنإسسن  ولتشعقب مبقجب لملقلد

( تننقيل مهي  رصد تمفةذ وإدرلك لحلوقق  لتقلردة ابملةثن ، وصدقت 1986 أكنقبر 21 يف، ودخل حةز لتمفنذ 1981 يف سريويب عنم
 لألعضنء ابالحتند لنإفريوقي. " 53علةه كنف  لتدول وعددهم "

 تشكةل لتلجم :
ل أبريل/ يقم خال 15خبري مسنوقل من مقلطين لتدول لألطرلف يف لملةثن ، وجتنيع لتدول مرتني سمقاًي ملدة 11 تنكق  لتلجم  من  

 منيق، وأكنقبر/ سقفيرب. وموقرهن لتدلئم يف ابجنقل جبنمبةن.

 مهنم وصالحةنت لتلجم :

 تعزيز حوقق  لنإسسن  بربلمج رفع لتقعي حبوقق  لنإسسن . -

 وضع معنيري حوقق  لنإسسن .  -

 وتفسري أحكنم لملةثن .  -

 لنإسسن  من لألفرلد ضد لتدول، ومن لتدول ضد لتدول.محني  حوقق  لنإسسن  بنلوقي شكنو.ي لملنعلوق  ابسنهنكنت حوقق   -

 .عن إعينل لحلوقق  لتقلردة ابملةثن  62 لتمظر يف لتنوقنرير لتدوري  لتيت توقدمهن لتدول مبقجب لملندة -
 
 

http://www.achpr.org/ar/
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 " اآلليات" األفريقية  اإلجراءات الخاصة باللجنة

 

 وجميقعنت لتعيل.  ني، ولتلجن ،لملوقررين لخلنص مثل فرعة  إسشنء آتةنت جيقز تلجم 

كل دورة عندي   أعينهلن إىل لتلجم  يف آتة  فرعة  ل  توقدم توقريرل عن جيب على كل آتة  فرعة . كل والي  ولخنصنصنت حتدد لتلجم و 
 .كل دورة عندي  هلن هلن.لتلجم  يف

  لملوقرر لخلنص حقل حري  لتنعبري ولتقصقل إىل لملعلقمنت -
  مبسأت  لتسجق  وظروف لالحنجنز لملوقرر لخلنص لملعين -
  لملوقرر لخلنص لملعين ابملدلفعني عن حوقق  لنإسسن  -
لملوقرر لخلنص لملعين ابتالجئني وطنتيب لتلجقء ولملهنجرين ولملشردين دلخلةن -

  
  لملوقرر لخلنص لملعين حبوقق  لملرأة -
  جلم  ممع لتنعذيب يف أفريوقةن -
  ولالجنينعة  ولتثوقنفة فريق لتعيل لملعين ابحلوقق  لالقنصندي   -
  فريق لتعيل لملعين بعوققب  لنإعدلم -
  فريق لتعيل لملعين ابتسكن  لألصلةني / لجملنيعنت يف أفريوقةن -
  فريق لتعيل بشأ  قضناي حمددة تنعلق بعيل لتلجم  لألفريوقة  -
  فريق لتعيل لملعين حبوقق  كبنر لتسن وذو.ي لالعنق  -
  سنخرلجة  ولتبةئ  ولسنهنكنت حوقق  لنإسسن فريق لتعيل لملعين مبجنل لتصمنعنت لال -
جلم  محني  حوقق  لملصنبني بموقص لملمنع  لملكنسب  ، وأوتئك لالشخنص لملعرضني تلخطر ولجمليقعنت لملسنضعف ، ولملنأثرين  -

  بفريوس سوقص لملمنع  لتبشري 
  لتلجم  لالسنشنري  تشؤو  لملةزلسة  ولملقظفني -
  فريق لتعيل لملعين ابملرلسالت -
 جلم  لتوقرلرلت -
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 اختصاصات اللجنة  

 األفريقي اختصات اللجنة وهي: من الميثاق 45 تحدد المادة 

 ترويج /تعزيز حقوق اإلنسان والشعوب  -

 .بالتوعية والتعبئة العامة ونشر المعلومات من خالل الحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات والبعثات تقوم اللجنة 

 

 اإلنسان والشعوبحماية حقوق  -

وتسوية المنازعات وديا، وتقديم الدول  تضمن اللجنة حماية حقوق اإلنسان و الشعوب من خالل إجراء المراسالت 

المنظمات غير الحكومية  النداءات العاجلة وغيرها من  لتقاريرها)بما في ذلك النظر في تقارير الظل المقدمة من 

 .ق العمل والبعثاتالمقررين الخاصين ومجموعات/فر أنشطة 

 

 قديم تقارير الدولت -

من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين تقريرا حول التدابير  62وفقا للمادة 

وقد تم  .التشريعية أو التدابير األخرى التي تم اتخاذها بهدف تحقيق الحقوق والحريات التي يعترف بها هذا الميثاق ويكفله

ويتم جعلها علنيًّا  62تقديم ما يلي من تقارير الدول األولية/ الدورية للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وفقا للمادة 

 .من الئحة إجراءات اللجنة األفريقية 74بموجب المادة 

 

 أهم الصكوك القانونية الخاصة باللجنة األفريقية

 الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

 الميثاق األفريقي حول الديمقراطية واالنتخابات والُحْكم

democracy-http://www.achpr.org/ar/instruments/charter/ 

 بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة

 القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي

 شعوبالبروتوكول الخاص بالميثاق األفريقي إلنشاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان وال

 الميثاق األفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل

 إفريقيااتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكالت الالجئين في 

 قانون غير ملزم -تجمعات األفريقيةحفظ األمن وال

africa-in-assemblies-http://www.achpr.org/ar/instruments/policing/ 

 

 

 

http://www.achpr.org/ar/instruments/achpr/
http://www.achpr.org/ar/instruments/charter-democracy/
http://www.achpr.org/ar/instruments/charter-democracy/
http://www.achpr.org/ar/instruments/women-protocol/
http://www.achpr.org/ar/instruments/au-constitutive-act/
http://www.achpr.org/ar/instruments/court-establishment/
http://www.achpr.org/ar/instruments/child/
http://www.achpr.org/ar/instruments/refugee-convention/
http://www.achpr.org/ar/instruments/policing-assemblies-in-africa/
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 المنظمات غير الحكومية

ثاق و انتهاكات المي اللجنة إلى تجذب انتباه أنشطة اللجنة ففي المقام األول في الحكومية دورا بارزاتلعب المنظمات غير 

زيادة الوعي حول أنشطة اللجنة عن  وتساعد على األفراد و ترصد إِْذعان الدول للميثاق  جلب الُمَراَساَلت نيابة عن

 .تنظيم المؤتمرات واألنشطة األخرى طريق

إجراءات تقديم التقارير عن طريق تقديم تقارير  غير الحكومية في دورات اللجنة العامة و االنخراط في تشارك المنظمات 

 .المالحظات الختامية الظل وتعميم

 المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان

تعزيز  المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان هي هيئات نظامية انشئتها الحكومات في افريقيا وُكلفت بمسؤولية 

مؤسسات حقوق اإلنسان في بلدانهم. ان انشاء و َعَمل تلك الُمَؤسََّسات يجب ان يكون متوافق مع مبادئ األَُمم المتحدة  وحماية

وق حق بالّرغم من أّن  المتعلقة بمركز وإِْختَِصاص المؤسسات الوطنية لحماية و تعزيز حقوق االنسان )مبادئ باريس(. 

ك المنظمات غير الحكومية التي تمتل بعض النواحي مع تتشابه في التابعة قوق االنسانالمؤسسات الوطنية لح والتزامات

في مجال  مساعدة اللجنة  لحقوق االنسان المؤسسات الوطنية المراقب الممنوح لها، اذ انه يتطلب َكٰذِلَك من  وضع

على  لدانهاب لوطنية لحقوق االنسانالمؤسسات ا على سبيل المثال،لقد شجعت على الصعيد الوطني. حقوق اإلنسان تعزيز

تعزيز  دورا هاما في أيضا، وتستمر في لعب لعبت لقد معاهدات حقوق اإلنسان. التصديق على

نية يحق للمؤسسات الوط  ألنشطة اللجنة. رفع مستوى الوعي مساهماتها في وتشمل للجنة. والترويجية الِدفَاِعيّة األنشطة

العامة. تُلزم المؤسسات الوطنية لحقوق  دورات اللجنة في لحضور والمشاركةا لحقوق االنسان والتابعة للجنة

 . المنظمات غير الحكومية مرة كل سنتين َكَماهو الحال مع  إلى اللجنة عن أنشطتها تقرير بتقديم االنسان

 أمام اللجنة األفريقية. للمنظمات غير الحكومية صفة مراقب المعايير لمنح

اق والميث لالتحاداألفريقي القانون التأسيسي مع مبادئ منظمة غير الحكومية منسجمةال أهداف يجب أن تكون -1

 األفريقي.

 ان.حقوق اإلنس في مجال أن تعمل ميةالمنظمة غير الحكو يجب على -2

 ارسال َطلَب َمْكتُوب الى أمانة السر ويجب ان يكون مصحوب ب: -3

 التأسيسية ومصدر التمويل. الجهزةا قائمة بأسماء األعضاء القانوني، أ( دليل على الوجود 

 الموارد المالية.  عن ب( إعالن 

  االِخير البيان المالي ج( 

 .عن األنشطة بيان د(   
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 خاتمة

أن وايتها حميلزم بأن حقوق اإلنسان األساسية بروكسل لحقوق اإلنسان والتنمية تؤمن 

 والحق في التنمية  حقوق يلزم رعايتها،  التمتع بالحقوق والحريات

الحقوق المدنية والسياسية ال يمكن فصلها عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية وأن 

والثقافية، سواء في مفهومها أو في عالميتها، وبأن الوفاء بالحقوق االقتصادية 

 ة.واالجتماعية والثقافية يضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسي

 بلجيكا -بروكسل                                                                         

 2019يوليو/تموز 

 


