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االتحاد األفريقي يحتفل بالذكرى الـ :50
دعوة إلى إعادة التأكيد على مركزية حقوق اإلنسان
مع احتفال االتحاد األفريقي بالذكرى الخمسين إلنشاء منظمةة الوحةدا األفريقيةةب وبمةد مةرور
أكثر من عقد من الزمان على تشكيل االتحاد األفريقيب الذي يسمى إلى الوصةول إلةى أفريقيةا
موحدا ومزدهرا ومسالمة بجهود مواطنيها أنفسهمب بحيث تمثل قوا دينامية في الحلبة الدولية"ب
ينبغي وضع حقوق اإلنسان والسلم واألمن والمدالةة الدوليةة علةى رأد جةدول األعمةال وقةد
أعلن رؤساء الدول عام  2013عام ًا لألممية األفريقية والنهضة األفريقية
ويساور منظمة المفو الدولية قلق من أن المديد من بواعث القلق الخاصة بحقوق اإلنسان التةي
ش َّكلت دافم ًا إلنشاء االتحاد األفريقي (وخليفته منظمة الوحدا األفريقيةة لةم يةتم التصةدي لهةاب
وأنها ستحتل مقمد ًا خلفي ًا في قطار رحلة الخمسين عام ًا التالية الذي سينطلق إن منظمة المفةو
الدولية تحث الزعماء األفارقة على اغتنام فرصةة الةذكرى الخمسةين مةن أجةل وضةع حقةوق
اإلنسان في المقدمة وتنفيذ وعودهم والتزاماتهم
ويمبر القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي الذي اعتُمةد فةي عةام  2000عةن عةزم الةدول علةى
ِّ
"تمزيز وحماية حقوق اإلنسان والشموب ودعم المؤسسات الديمقراطية والثقافةة الديمقراطيةة
وضمان الحكم الرشيد وسيادا القانون وفق ًا للميثاق األفريقي لحقةوق اإلنسةان والشةموب" بيةد
أنه على الةرغم مةن ذلةم ومةن االلتزامةات التةي قُطمةت الحقة ًاب كمةا ورد فةي وثيقةة "مبةادرا
الشراكة الجديدا من أجل تنمية أفريقيةا" (نيبةاد ب الممنونةة بةة :اإلعةالن المتملةق بالديمقراطيةة
والحكم الرشيد واإلدارا السياسية واالقتصادية وإدارا الشركاتب والبروتوكول الملحق بالميثاق
األفريقي لحقوق اإلنسان والشموب والمتملق بحقوق المرأا في أفريقياب والبروتوكةول الخةا
بالميثاق األفريقي إلنشاء المحكمةة األفريقيةة لحقةوق اإلنسةان والشةموبب فةقن اإلحقةاق التةام
والفمال لحقوق اإلنسان ال يزال أمر ًا بميد المنال بالنسبة ألغلبية األفارقة
وتمتقد منظمة المفو الدولية أن االحتفال بالذكرى الخمسين يتيح للزعماء األفارقة فرصة جديدا
العتمةاد خطةةة عمةةل ذات جةدول امنةةي واضةةح لتنفيةةذ الوعةود وااللتزامةةات المتملقةةة بحقةةوق
اإلنسان التةي قطموهةا علةى أنفسةهم طوعة ًا علةى نحةو كامةلب وتمزيةز مختلةل ا ليةات التةي
أنش ةؤوها لحمايةةة وتمزيةةز حقةةوق اإلنسةةان فةةي سةةانر بلةةدان المنطقةةة وجملهةةا فمالةةة وتُبةةرا
التوصةةيات التاليةةة بمةة المجةةاالت التةةي يتمةةين علةةى الجمميةةة المامةةة والمجلةةد التنفيةةذي
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والحكومات األفريقية بوجه عام أن تنظةر فيهةاب إذا أرادت التصةدي للتحةديات الهانلةة لحقةوق
اإلنسان التي تواجه القارا األفريقية

أ) االتحاد األفريقي وصكوك حقوق اإلنسان
يتمةين علةى االتحةاد األفريقةي أن يشةجع الةدول األعضةاء  -التةي لةم تفمةل ذلةم بمةد – علةةى
التصديق على البروتوكول الخا بالميثاق األفريقي إلنشاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان
والشموب وغيره من المماهدات الدولية األخرى لحقوق اإلنسان
يصدق علةى البروتوكةول الخةا بالميثةاق األفريقةي إلنشةاء المحكمةة األفريقيةة لحقةوق
ولم
ِّ
اإلنسان والشموب (البروتوكول ب الةذي دخةل حيةز النفةاذ فةي  25يناير/كةانون الثةاني 2004ب
سوى  26دولة عضةو فةي االتحةاد األفريقةي حتةى ا ن ولةم يةزد عةدد الةدول التةي أصةدرت
إعالنات تسمح بموجبها لألفراد والمنظمات غير الحكومية باللجوء إلى المحكمة مباشةرا علةى
خمد دول (بوركينا فاسوب غاناب مالويب ماليب وتنةزانيا وسةيظل إسةهام المحكمةة األفريقيةة
في حماية حقوق اإلنسان في سانر بلةدان أفريقيةا محةدود ًاب مةا لةم تةؤمن جميةع الةدول األربةع
والخمسين األعضاء في االتحاد األفريقي بالبروتوكول الخا بقنشاء المحكمة وتمتمده وتقبةل
اختصا المحكمة من خالل إصدار اإلعالن المطلوب
إن منظمة المفو الدولية تحث الجممية المامة والمجلد التنفيذي لالتحاد األفريقي علةى ضةمان
ما يلي:
 أن تبادر الحكومات األفريقية – التي لم تفمل ذلةم بمةد – إلةى التصةديق بةدون تةأخير علةى
البروتوكول الخا بقنشاء محكمةة المةدل وحقةوق اإلنسةان األفريقيةةب التةي سةتحل محةل
محكمة حقوق اإلنسان وباإلضافة إلى ذلمب يتمين على الدول – بما فيها تلم التةي صةدَّقت
على البروتوكول – إصدار إعالنات تسمح لألفراد والمنظمات غير الحكومية بةاللجوء إلةى
المحكمة مباشرا
 أن تقوم الحكومات األفريقية بمراجمة القةوانين والممارسةات بهةدل ضةمان أن تكةون هةذه
القوانين والممارسات متسقة تمام ًا مع البروتكول والميثاق األفريقي
كما تطلب منظمة المفو الدولية من االتحاد األفريقي حث الدول األعضاء فيه – التةي لةم تفمةل
ذلم بمد – علةى التصةديق علةى أو االنضةمام إلةى المماهةدات الدوليةة لحقةوق اإلنسةان بةدون
تحفظاتب والتي تشمل:
 اتفاقية مناهضة التمذيب وغيره من ضروب المماملةة أو المقوبةة القاسةية أو الالإنسةانية أو
المهينة؛
 المهد الدولي الخةا بةالحقوق االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة والبروتوكةول اإلضةافي
الملحق بها؛
 المهةد الةةدولي الخةةا بةالحقوق المدنيةةة والسياسةةيةب مةع البروتوكةةولين االختيةةاريين األول
والثاني الملحقين به؛
 االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز المنصري؛
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االتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييةز ضةد المةرأا والبروتوكةول االختيةاري
الملحق بها؛
البروتكوالن االختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل؛
االتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع الممال المهاجرين وأفراد عانالتهم؛
نظام روما األساسي للمحكمة الجنانية الدولية

ب) االتحاد األفريقي وآليات حماية حقوق اإلنسان
ينبغي أن تُظهر الحكومات األفريقية واالتحاد األفريقي قيادا مبدأيةب وأن تكونب بشكل خةا ب
جاهزا الستخدام ن فوذها ومستمدا لتوجيه انتقادات علنية للدول األعضاء التي ترتكب انتهاكات
حقوق اإلنسان وينبغي استخدام مبدأ "التضامن األفريقي" لتحسين سجل الحكومات األفريقيةة
في مجال حقوق اإلنسانب وليد لتحصين مرتكبي االنتهاكات وإال فقن الشم في قدرا االتحةاد
األفريقي على إحداث فرق في مجاالت حقوق اإلنسان سيظل قانم ًا
ويتمين على االتحاد األفريقي والحكومات األفريقيةة تقةديم الةدعم السياسةي والمةالي مةن أجةل
تمزيز المؤسسات األفريقية لحقوق اإلنسان القانمةة حالية ًا وجملهةا أكثةر فماليةة ومنةذ تحويةل
"منظمة الوحدا األفريقية" إلةى "االتحةاد األفريقةي" فةي عةام 2002ب أنشةأ الزعمةاء األفارقةة
مؤسسات لحقوق اإلنسانب من قبيةل المحكمةة األفريقيةة لحقةوق اإلنسةان والشةموبب واللجنةة
األفريقية لحقوق الطفل ورفاهةب والمجلد االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقةيب
ومجلةةد السةةلم واألمةةن كمةةا قطةةع الزعمةةاء األفارقةةة وعةةود ًا والتزامةةات ال تُحصةةى بتمزيةةز
المؤسسة الرنيسية لحقوق اإلنسان التابمة لالتحاد األفريقي – وهي المفوضية األفريقية لحقوق
اإلنسان والشموب بيد أن االلتزامات التي لةم يةتم اإليفةاء بهةا والوعةود التةي نُكثةت أدت إلةى
تقوي قدرا المؤسسةات األفريقيةة لحقةوق اإلنسةان علةى ممارسةة صةالحياتها وفةي بمة
الحاالت األخرى كان انمدام االستقالل والشةفافية والمشةاركة لمنظمةات المجتمةع المةدني فةي
هينةات مةةن قبيةةل المجلةةد االقتصةةادي واالجتمةاعيب أو عةةدم تنفيةةذ التوصةةيات الصةةادرا عةةن
مؤسسات حقوق اإلنسان من عوامل ضمفها
إن إنشاء مؤسسات لإلشرال على تنفيذ حقوق اإلنسان في أفريقيا شيء حميدب ولكن الزعمةاء
األفارقة يجب أن يواكبوا التوقمات عن طريق تزويد مؤسسات حقوق اإلنسان التابمةة لالتحةاد
األفريقي بالموارد اإلنسانية والمادية والمالية الضرورية كما يتمين على الةدول األعضةاء فةي
االتحاد األفريقي ضمان التنفيذ الكامل والفمال لقرارات المفوضةية األفريقيةة لحقةوق اإلنسةان
والشموب وغيرهةا مةن الهينةات المشةابهةب إذا أرادت أن تنفةذ حقة ًا التزامةات النوايةا الحسةنة
بموجب الميثاق األفريقي
وتحث منظمة المفو الدولية االتحاد األفريقةي علةى التنفيةذ الكامةل لجميةع قةرارات المفوضةية
األفريقية لحقوق اإلنسان والشموب المتملقة بضمان الحمايةة التامةة للحقةوق اإلنسةانية لجميةع
الدول األعضاء في االتحةاد األفريقةي كمةا اتخةذت المفوضةية األفريقيةة عةدد ًا مةن القةرارات
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الرنيسية التي لم يتم تنفيذها بمد إن منظمة المفو الدولية تدعو االتحاد األفريقي إلى تنفيةذ هةذه
القرارات بشكل كامل

ج) االتحاد األفريقي والعدالة الدولية

يتمثل أحد أهم التحديات التي تواجه االتحاد األفريقي حالية ًا فةي اإليفةاء بالتزاماتةه بوضةع حةد
لإلفالت من المقاب على االنتهاكات الخطيرا لحقوق اإلنسانب بما في ذلم تهدنة التةوترات مةع
المحكمة الجنانية الدولية وقد قطمت  34دولة أفريقية التزام ًا حيوي ًا بقحقاق المدالة الدوليةة مةن
خالل التصديق علةى نظةام رومةا األساسةي للمحكمةة الجنانيةة الدوليةةب ولةديها التةزام قةانوني
بالتماون التام مع المحكمة وهذا أمر يتسق كلي ًا مةع رسةالة االتحةاد األفريقةي بيةد أن االتحةاد
أصبح في السنوات األخيرا منتدي ًا إلضمال الدعم للمحكمة الجنانية الدولية والتماون ممها
وقد ها َل منظمة المفو الدولية بشكل خا قراراتُ االتحاد األفريقي التةي حاولةت منةع الةدول
األعضةةاء فةةي االتحةةاد األفريقةةي مةةن اإليفةةاء فةةي التزاماتهةةا القانونيةةة بةةالقب علةةى الةةرنيد
السوداني عمر البشيرب المتهم بارتكاب جرانم إبةادا جماعيةة وجةرانم ضةد اإلنسةانية وجةرانم
حرب فةي دارفةور وتحةث المنظمةة الةدول األعضةاء فةي االتحةاد األفريقةيب وخاصةة الةدول
األطرال في نظام روما األساسي على مقاومة أية جهود أخرى تهدل إلى تقوي التماون مع
المحكمة الجنانية الدولية أو دعمها مةن خةالل قةرارات االتحةاد األفريقةيب وإلةى ضةمان دعةم
االتحاد األفريقي لحكم القانون وتحقيق المدالة للضحايا األفارقة

د) االتحاد األفريقـي والحقـوق االصتصـادية واالاتماعيـة واليقافيـة فـي
أفريقيا
عمليات اإلخالء القسري في أفريقيا
إن المفوضةةية األفريقيةةة لحقةةوق اإلنسةةان والشةةموب تكفةةل الحقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة
والثقافيةب من قبيل الحق في السكن المالنمب ولكن انمدام اإلرادا السياسية من جانب المديد مةن
الحكومات األفريقية لتنفيذ التزاماتها أدى إلى استمرار انتهاكات تلم الحقوق اإلنسانية
ويتجلى عدم احترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فةي عمليةات اإلخةالء القسةريب
التي نجم عنها إجالء أكثر من ثالثة ماليةين أفريقةي مةن منةاالهم قسةر ًا وقةد تركةت عمليةات
اإلخالء القسري المديد من الناد بال مأوىب وبميدين عن مصةادر الميةاه النظيفةة أو الغةذاء أو
التمديدات الصحية أو وسانل الميش أو التمليمب وبدون تمويضات كافية في ممظم األحيان وفي
المديد من البلدان األفريقيةب غالب ًا ما تكون عمليات اإلخالء القسري مصحوبة بانتهاكات حقوق
إنسانية أخرىب مةن قبيةل اسةتخدام القةوا المفرطةة علةى أيةدي أولنةم الةذين ينفةذون عمليةات
اإلخالءب واالعتقاالت التمسفية والضرب واالغتصاب والتمذيب وحتى القتل
إن منظمة المفو الدولية تحث االتحاد األفريقي على دعوا الدول األعضاء فيه إلى:
 الوقل الفوري لممليات اإلخالء القسري؛
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إقرار وتنفيذ قوانين تحظر عمليات اإلخالء القسريب ووضةع ضةمانات كافيةة تكفةل اتسةاق
جميع عمليات اإلخالء مع الممايير الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان؛
اتخاذ خطوات فور ية لمنح الحد األدنى من الحماية القانونية لجميع األشخا الذين يتمتمون
بهذه الحمايةب وذلم بمد التشاور الحقيقي مع المجتممات المتضررا
ضمان حصول األشخا الذين يميشون في المشوانيات والمستوطنات غير الرسمية علةى
متساوب والخضةو
الماء والتمديدات الصحية والرعاية الصحية والسكن والتمليمب على نحو
ٍ
إلجراءات حفظ األمن بشكل عادل وفمال؛
ضمان مشاركة سكان المشوانيات بشكل حقيقي في القرارات التي تؤثر علةى حيةاتهمب بمةا
فيها تحسين مستوى المشوانيات والتخطيط وعمليات المواانة

وفيات األمهات أيناء الحمل والوالدة ،والحقوق الانسية واإلناابية في أفريقيا
إن منظمة المفو الدولية ترحب بالدور القيادي الذي لمبه االتحاد األفريقةي حتةى ا ن للتصةدي
لمشكلة وفيات األمهات والنضال من أجل الصحة الجنسية واإلنجابية فةي أفريقيةا وفةي خطةة
عمل مابوتو التزمت الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بقعادا موضمة تنظيم األسرا كجةزء
أساسي مةن عمليةة إحةراا تقةدم فةي تحسةين صةحة األمهةاتب وفةي تلبيةة احتياجةات الصةحة
الجنسية واإلنجابية للشبابب وتقلي حاالت اإلجها غير ا مةن (بمةا فةي ذلةم عةن طريةق
توفير خدمات اإلجها إلى أقصى حد يسمح به القانون ب وفي تقديم خدمات نوعية ورخيصة
لتمزيز األمومة ا منة
إن الجهود الرامية إلى تقلي ممدالت وفيات وأمرا األمهات التي يمكن منمهةا فةي أفريقيةا
يجب أن تمترل باألسباب الجذرية التي تقل وراءها ففي شةتى أنحةاء المةالمب تواجةه النسةاء
تقةو جميمة ًا قةدرتهن علةى المطالبةة
والفتيات المنل والتمييز والفقر وعةدم المسةاوااب التةي ِّ
بحقوقهن وتسهم في وقو الوفيات واألمرا التي يمكن منمها إن أية مقاربةة فمالةة لتقلةي
ممدالت الوفيات واألمرا لدى األمهات يجب أن تشمل االلتزام الواضح بةالحقوق اإلنسةانية
للنساء والفتيات وبالمساواا في نو الجند
إن منظمة المفو الدولية تدعو االتحاد األفريقي والدول األعضاء فيه إلى:
 تمزيز الحقوق الجنسية واإلنجابية للنسةاءب بمةا فيهةا السةمان لهةن بالحصةول علةى خةدمات
الصحة االنجابية والجنسية وصحة األمومة الشاملة
 ضةةمان وجةةود إطةةار حقةةوقي لجميةةع سياسةةات وبةةرامق االتحةةاد األفريقةةيب باإلضةةافة إلةةى
السياسات الوطنية وفي سياق صحة األمومةب يجب أن تشمل مثل هةذه الخطةوات دعةم مةا
يلي:
 القضاء على جميع الموانق التي تمتر سبيل تةوفير الخةدمات الخاصةة بصةحة األمهةاتب
ومنها الموانق المالية والجغرافيةب فضالً عن متطلبات موافقة الطرل الثالةث علةى الرعايةة
الصحية الجنسية واإلنجابية؛
 إصالن القوانين والسياسات التي تنطوي على تمييز ضد المرأاب كتلم التةي ال تتضةمن منةع
تجرم اإلجها
اواج األطفال أو المنل المنةزليب أو التي ِّ
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ما بعد عام  – 2015إطار التنمية
تحث منظمة المفو الدولية االتحاد األفريقي على المشاركة الكاملة في عمليات مناقشةة ووضةع
إطار التنمية لما بمد عام  2015على المستويات الوطني واإلقليمةي والةدولي وتةدعو المنظمةة
إلى أن تتسم هذه الممليات بما يلي:
تسهل إشرام الجماعات المهمَّشة في هذه الممليات بشكل فمال
 الشمول – أي أنها
ِّ
 الشفافية – أي أنهةا تحتةوي علةى مملومةات بشةأن سةيرورا ومضةمون المةداوالت المتاحةة
لمنظمات المجتمع المدني وغيرها من األطرال الممنية المتأثراب ومنها الجماعات المهمشة
تسةهل المشةاركة الحقيقيةة لألشةخا الةذين يميشةون تحةت نيةر الفقةر
 التشاركية :أي أنها
ِّ
وممثليهم وغيرهم من منظمات المجتمع المدنيب خالل المملية
 التبصُّ ر بممايير حقوق اإلنسان – أي ضمان مشاركة هينات حقوق اإلنسان وخبةراء حقةوق
اإلنسان والفاعلين في المجتمع المدني من ذوي الصلةب وضمان مُدخالتهم
وينبغي استخدام إطار ما بمد عام  2015كأداا لتمكين الناد من مراقبة الحكومةات والشةركات
والدول الثالثة والمؤسسات الدولية وغيرها من الفةاعلين فةي مجةال التنميةةب ومحاسةبتها علةى
وا جبات ومسؤوليات حقوق اإلنسان القانمةب بما فيها ذات الطبيمة الخارجةة عةن نطةاق قةانون
البلد الممني ويجب أن يسترشد إطةار التنميةة بقطةار تحقيةق الحقةوق اإلنسةانية لجميةع الةذين
يميشون تحت نير الفقر وهذا يقتضي بشكل خا أن يدعو االتحاد األفريقي الدول األعضةاء
إلى إظهار:
 االلتزام بضمان اتساق سياسات وبرامق التنمية مع التزامات حقوق اإلنسان وحكم القانون؛
 ضمان أن تستند أهدال وأُطر التنمية إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسان؛
 االلتزام بتمزيز آليات المساءلة عةن االلتزامةات الحاليةة لحقةوق اإلنسةان كجةزء مةن إطةار
التنمية لما بمد عام 2015؛
 االلتزام بضمان أن تكون التنمية شاملة وتضع حد ًا للتمييز وتكفل المساواا فةي نةو الجةند
وتمطي األولوية للجماعات األقل حظ ًا؛
 إعادا التأكيد على الحق في الحصول على المملومات وفي المشاركة

االتحــاد األفريقــي والبروتوكــول االختيــاري للعهــد الــدولي الخــا
بالحقوق االصتصادية واالاتماعية واليقافية
في  5مايو/أيار  2013دخل البروتوكول االختياري للمهد الدولي الخا بةالحقوق االقتصةادية
واالجتماعية والثقافية حيز النفاذ ويوفر المهد الدولي المذكور أساس ًا قانوني ًا صةلب ًا ألساسةيات
الحياا البشرية وعلى الرغم من الطبيمة الملزمة للمهد الدوليب فةقن عةدد الةدول التةي تراعةي
نصهب ناهيم عن روحهب قليل جد ًاب إن لم يكن ممدوم ًاب ومن بينهةا الةدول األكثةر غنةىب عنةدما
يتملق األمر بضمان تمتُّع جميع مواطنيها بهذه الحقوق بشكل كامل
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ويوفر هذا البروتوكول لألشخا إمكانية اإلنصال إذا شمروا بأنةه تةم الةدود علةى حقةوقهم
ا ألساسية وهو عبارا عن اتفاقية جانبية للمهد الدولي الخا بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافيةب يتضمن إنشاء آلية دولية للشكاوى الفردية كما يتضمن إنشاء أداا حيوية لألشخا ب
والسيما الذين يميشون تحت نير الفقرب لمساءلة حكوماتهم إذا انتهكت حقوقهم
قبل نحو عامب وفي مارد/آذار 2012ب اعتمدت المفوضية األفريقية لحقوق اإلنسان والشموب
وتشكل البلةدان األفريقيةة قرابةة ثلةث عةدد البلةدان التةي
قرار ًا أعلنت فيه دعمها للبروتوكول
ِّ
وقَّمت رسمي ًا على البروتوكولب ولم يمد أمامها سوى خطوا واحدا باتجاه التصديق عليه
وتصةدق
المخيب لآلمال للغاية أن دولة أفريقية واحدا لم تقم بهذه الخطوا الواحةدا التاليةة
ومن
ِّ
ِّ
على البروتوكول – مع أن أفريقيا تُمدُّ إحدى مناطق المالم التي يمكةن أن يسةتفيد سةكانها أكثةر
من غيرهم من إمكانية المطالبة باإلنصال في حالة انتهام حقوقهم المنصو عليها في المهةد
الدولي الخا بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وهذا أمةر يةدعو للدهشةة إذا أخةذنا
بمين االعتبار الدعم القوي الذي أظهرته بلدان أفريقية عديدا لمملية اعتمةاد البروتوكةول وقةد
وقل المديد من هذه الدول على الخطوط األمامية للدعوا إلى االعتةرال بةالحقوق االقتصةادية
واالجتماعية والثقافية
إننا نحث جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي علةى التصةديق علةى البروتوكةولب الةذي
يمتبر شاخص ًا حقيقي ًا على طريق حقوق اإلنسانب وضمان أن يقترب الناد من الميش بكرامة

هـ) االتحاد األفريقي والسلم واألمن في أفريقيا
امهورية الكونغو الديمقراطية
إن االلتزامات المتملقة بوقل دورات المنةل فةي امهوريـة الكونغـو الديمقراطيـةب التةي
قطمتها في  24فبراير/شباط إحةدى عشةرا دولةة أفريقيةة1ب باإلضةافة إلةى االتحةاد األفريقةيب
ومجموعة تنمية بلدان أفريقيةا الجنوبيةة والمةؤتمر الةدولي لمنطقةة البحيةرات المظمةى واألمةم
المتحداب يجب أن تُترجمب بال تأخيرب إلى عمل من أجةل حمايةة حقةوق اإلنسةان ووردت أنبةاء
عن أن جماعات مسلحةب من قبيل مليشيات ماي – ماي المحليةب والقوات الديمقراطية لتحرير
روانداب وقوات التحرير الوطنيةب والقةوات الديمقراطيةة المتحالفةة – الجةيش الةوطني لتحريةر
أوغنةةداب اسةةتمرت فةةي شةةن هجمةةات علةةى السةةكانب مةةن قبيةةل عمليةةات القتةةل غيةةر القةةانوني
واالغتصاب واالختطالب فضالً عن حرق ونهةب الممتلكةات وبمةد هدنةة دامةت سةتة أشةهرب
استؤنل القتال في هذا األسبو بين منظمة  M23والجةيش الةوطني فةي ضةواحي غومةاب ممةا
أسفر عن نزون المزيد من السكان

 1وقَّعت البلدان التايل على اتفاقية اإلطار :أنغوال ،بوروندي ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،مجهورية الكونغو ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،رواندا ،جنوب أفريقيا ،جنوب
السودان ،أوغندا ،تنـزانيا ،وزامبيا.
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ويتمين على لواء التدخل الذي سيتم نشره عما قريةب فةي إقلةيم كيفةو الشةمالي بقيةادا أفريقيةة
تحت امرا قوات بمثة األمةم المتحةدا لتحقيةق االسةتقرار فةي جمهوريةة الكونغةو الديمقراطيةة
"مونسكو" أن يمطةي األولويةة لحمايةة المةدنيين ولهةذا الغةر يجةب أن يتشةاور اللةواء مةع
القطاعات المدنية في بمثة "مونسكو" والوكاالت اإلنسانية ذات الصلة في تقييم المخاطر علةى
المدنيين ووضع خطط مجددا لحمايتهم قبل بدء كل عملية ويجب أن تنضم الدول األفريقية إلى
المجتمع الدولي لممارسة الضةغط علةى حكومةة الكونغةو الديمقراطيةة لالنخةراط فةي إصةالن
حقيقي لقطا األمنب وضمان مساءلة على انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني ووضةع
برامق التسريح وإعادا إدماج األشخا الذين يتركون الجماعات المسلحة
السودان
في السودانب ال يزال المدنيون فةي واليتةيج جنبةو كردفةان والنيةل األارق يتحملةون المةبء
األكبر من أواار المنل في النةزا بين القوات المسلحة السةودانية والجةيش الشةمبي لتحريةر
السودان  -قطا الشمالب الةذي نشةب فةي يونيةو/حزيران  2011وقةد نفةذ الجةيش السةوداني
هجمات متممدا ضد المدنيين وعمليات قصل عشةوانيةب أسةفرت عةن مقتةل وجةرن عشةرات
المدنيين وتدمير الممتلكات المدنيةةب وقةد تشةكل جةرانم حةرب وقةام الجةيش الشةمبي لتحريةر
السةةودان – قطةةا الشةةمال باعتقةةال مةةدنيين تمسةةفي ًا ونفَّةةذ عمليةةات قصةةل عشةةوانية وعةةرَّ
الخصان المدنية لمخيمات الالجنين في جنوب السودان للخطرب وذلم بتحويله وُ جهةة المةواد
الغذانية واستخدام المخيمات لتجنيد المقاتلين
أدى استمرار قيام الحكومة السودانية بمنع وصول المسةاعدات اإلنسةانية إلةى كلتةا المنطقتةين
إلى إحداث تأثير هانل على حياا المدنيين؛ إذ أدى النق الحاد في المواد الغذانية وعةدم تةوفر
المستلزمات الطبية والموظفين الطبيين والمياه الكافية والمرافق الصحية وغيرها من الخدمات
اإلنسانيةب إلى فرار ما يربو على  220,000شخ من إثيوبيةا وجنةوب السةودان وباإلضةافة
إلى ذلمب فقد نزن داخلي ًا عشرات ا الل من المدنيين الذين يميشون في ظرول فظيمةب حيةث
تنمو أعدادهم بسرعة مع اتسا رقمة النةزا وتمددها إلى أجزاء أخرى مةن السةودانب ومنهةا
جنوب كردفان
وعالوا على ذلمب فقن الحكومة السودانية ال تزال تقوم باعتقال األشةخا الةذين يُنظةر إلةيهم
على أنهم يدعمون الحركة الشمبية لتحرير السودان  -قطةا الشةمالب وهةي الجنةان السياسةي
للجيش الشمبي لتحرير السودان – قطا الشمالب ومن بينهم نشطاء سلميون ومحةامون وورد
أن  25عضو ًا في الحركة الشمبية لتحرير السودان – قطا الشمال اعتُقلةوا فةي الفتةرا مةن 1
إلى  9مايو/أيار 2013ب وكان من بينهم أسماء أحمدب وهي محامية سودانية وناشطة في مجةال
حقوق اإلنسةان تةدافع عةن السةجناء السياسةيين وسةجناء الةرأي وال تةزال اسةماء احمةد قيةد
االعتقال بدون تهمة وبدون السمان لها بتوكيل محامين
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وتصاعدت التوترات التي نشبت في أبيي بين قبيلة الدنكا نغوم وقبيلة المسيرية تصاعد ًا كبير ًا
في أعقاب حادثة قتل اعيم قبيلة الدنكا نغوم كةول دينةك كةول وأحةد أفةراد قةوا حفةظ السةالم
التابمة لألمم المتحدا في  4مايو/أيار 2013
وفي مايو/أيار  2011شنت القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتحالفةة ممهةا هجومة ًا علةى
المدينةب مما أدى إلى نزون أكثر من  100,000شخ داخلي ًا ولم يمةد سةوى أقةل مةن نصةل
عدد النااحين إلى ديارهم حتى اليةوم ولةم يةتم التوصةل إلةى اتفةاق حةول بنيةة لجنةة المراقبةة
المشتركة في أبيي لضمان عمليات حفظ األمن بشكل كال وتقديم المساعدا اإلداريةة للمةدنيين
لتمكينهم من المودا ا منة إلى أبيي وعالوا على ذلةمب فقنةه لةم يةتم تنفيةذ آليةة مراقبةة حقةوق
اإلنسان الواقمة ضمن صالحيات قوا األمم المتحدا األمنية المؤقتة ألبيي (يونسال
إن منظمة المفو الدولية ترحب بقدانة االتحاد األفريقي لمقتل الزعيم كول دينك كول وأحد أفراد
قوا حفظ السالم التابمة لألمم المتحداب وتدعو إلى إجراء تحقيق في الحادثة بيد أنه لم يُجر أي
تحقيق فيها حتى ا ن
وال تزال االنتهاكات متفشية في دارفورب التي شهدت ايادا حادا في حوادث المنل منذ أواخر
ووردت مةزاعم متمةةددا وذات
عةام 2012ب ممةا أدى إلةى نةزون أكثةةر مةن  300,000شةخ
صدقية حول ضلو القوات الحكوميةب وخاصة أفراد قوات حرد الحدود وقوات االحتياط في
الشرطة المركزية السودانيةب في هجمات متمددا ومتممدا وعلى نطاق واسع ضد المدنيين فةي
سياق المنل المجتممي
وفي  23فبراير/شباط  2013هاجم منات المسلحين مدينة السريلب التي لجأ إليها نحو 60,000

شخ من النااحين داخلي ًا وتشير مصادر محلية إلى مقتل  53شخص ًا وجرن  66آخرين من
المقيمةةين هنةةام فةةي ذلةةم الهجةةوم وشة َّكل المةةدنيون األغلبيةةة السةةاحقة مةةن الضةةحايا وفةةي 4
يناير/كانون الثاني ورد أن  53شخص ًا من سكان قرية في خليق مرتم قد قُتلةوا عنةدما تمةرَّ
المدنيون لهجوم في منطقة جبل عامر على أيدي مسلحين مةن الرايقةات وفةي كلتةا الحةالتينب
ذكر شهود عيان أسماء أفراد حرد الحدود الذين تورطوا في الهجماتب وتحدثوا عن استخدام
األسلحة الثقيلة التي ال توجد إال بحواا القوات الحكومية
وفي أعقاب الهجومب نُقل عن آدم شيخةب عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الةوطنيب قولةه إن
المهاجمين "جاءوا في مركبات حكومية تحمل أسلحة مرخصة من قبل الدولةب وتلقةوا رواتةبهم
من الدولة "

وعلى مدى المام الماضي قامت الحكومة السةودانية بزيةادا جهودهةا الراميةة إلةى تقييةد حريةة
التمبير واالشترام في الجمميات والتجمع
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وفي الفترا من يونيو/حزيران إلةى أغسةطد/آب 2012ب اعتقةل جهةاا األمةن الةوطني منةات
المتظاهرين والنشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني رد ًا على موجة االحتجاجات السةلمية
إلى حد كبير التي اجتاحت البالد
وقد أُطلق سران ممظم الممتقلين بدون تهمة وقد تمرضوا بشكل اعتيادي لمماملة وصلت إلةى
حد التمذيب وغيره من ضروب المماملة أو المقوبةة القاسةية أو الالإنسةانية أو المهينةةب ومنهةا
الضةرب بالمصةي والخةراطيم المطاطيةة والقبضةات؛ وإرغةام الممتقلةين علةى الوقةول تحةةت
الشمد الحارقة لمدا أيام في كل مرا؛ والحرمان من الطمام والماء والنةومب وإرغةام الممتقلةين
علةةى اتخةةاذ أوضةةا جسةةدية قاسةةية وتمرضةةت الممةةتقالت اإلنةةاث للمنةةل الجنسةةيب بمةةا فيةةه
االغتصابب وما يُسمى فح المذرية الشبيه باالغتصاب
وعلى الرغم من إعالن الرنيد عمر البشير في  1أبريل/نيسان  2013عن أنةه سةيتم اإلفةراج
عن الس جناء السياسيينب فقن جهاا األمن الوطني ال يزال يقوم بالقب على األشخا بشةكل
اعتيادي واحتجااهم بدون توجيةه تهةم إلةيهم وظةل عشةرات األشةخا قيةد االعتقةال بةدون
محاكمةب وكان المديد منهم من واليتي النيل األارق وجنوب كردفان
وقُتل ما ال يقل عن عشرا أشخا ب ممظمهم من طلبة المدارد الثانويةب في احتجاج نُظم فةي
 31يوليو/تموا 2011ب عندما استخدم أفراد جهاا األمن الوطني وقوات االحتياط في الشةرطة
المركزية الذخيرا الحية ضد المحتجين وفي  5ديسمبر/كانون األول 2012ب قُتل أربمة طةالب
في جاممة الجزيراب في ودمدني عندما قام أفةراد جهةاا األمةن الةوطني وقةوات االحتيةاط فةي
الشرطة المركزية السودانية بتفريق احتجاج سلمي باستخدام المنل
وفي أواخر ديسمبر/كانون األول  2012أغلقت السلطات ما ال يقةل عةن ثالثةة منظمةات غيةر
حكوميةب وهي" :أري"ب وهي منظمةة غيةر حكوميةة لحقةوق اإلنسةان؛ ومركةز الخةاتم عةدالن
لالسةةتناراب ومركةةز الدراسةةات السةةودانية وقةةد تمةةرَّ موظفةةو هةةذه المنظمةةات للمضةةايقة
واالستجواب
وال تزال وسانل اإلعالم تواجه قيةود ًا صةارمة ورقابةة يوميةة مةن قبةل جهةاا األمةن الةوطني
وأغلقت السلطات ثالث صةحل فةي عةام 2012ب وهةي ألةوان ورأي الشةمب والتيةار ويتلقةى
المحررون ايارات يومية ومكالمات هاتفية ورسانل نصية قصيرا من قبل عمالء جهاا األمةن
الةةوطني تهةةدل إلةةى السةةيطرا علةةى التغطيةةة اإلخباريةةةب ويواجهةةون تهديةةدات بةةالطرد وإلغةةاء
ويممد جهاا األمن الوطني بين الحين وا خر إلى مصادرا طبمات صحل بأكملهاب
الترخي
األمر الذي يكبدها خسانر مالية ويشكل خطر ًا علةى اسةتمرارها وفةي المةام الماضةي تمةر
صحفيون ومصورون ومذيمون في محطات التلفزا لالعتقال والمضايقة والتمذيب وغيةره مةن
أشكال إساءا المماملة على أيدي أفراد جهاا األمن الةوطني وقةال صةحفيون محليةون إنةه تةم
طرد عشرات الماملين في وسانل اإلعالمب أو اعتُبروا فانضةين عةن الحاجةة منةذ حملةة القمةع
التي شُنت في صيل عام 2012
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إن منظمة المفو الدولية تدعو مجلد السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي إلى اتخاذ إجةراءات
بشأن النةزا الدانر في واليتي جنوب كردفان والنيل األارقب وال سيما:
 مطالبة حكومة السودان بالسمان للمنظمات اإلنسانية والمراقبين المسةتقلين لحقةوق اإلنسةانبالوصول إلى المنطقتين بشكل مباشر وبدون عراقيل؛
 المطالبة بوضع حد فوري للهجمات المتممدا ضةد المةدنيين علةى أيةدي الحكومةة السةودانيةوللهجمات المشوانية من قبل طرفيج النةزا ؛
 إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في االنتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقةانوناإلنسةةاني مةةن جميةةع أطةةرال النةةةزا فةةي واليتةةي جنةةوب كردفةةان والنيةةل األارق منةةذ
يونيو/حزيران 2011
كما تدعو منظمة المفو الدولية االتحاد األفريقي إلى:
وال وكامل في انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتُكبةت فةي
 حث السودان على إجراء تحقيقٍ
أبيي في عام 2011ب ومنها مزاعم قتل المدنيين ونهب وحةرق الممتلكةات المدنيةة وغيرهةا مةن
انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني
 حث الحكومة السةودانية علةى وقةل مضةايقة المةدافمين عةن حقةوق اإلنسةان والممارضةينالسياسيين والصحفيين ونشةطاء المجتمةع المةدنيب وضةمان حقهةم فةي حريةة التمبيةر والتنقةل
واالشترام في الجمميات والتجمع السلميب وعلى التقيُّد بااللتزامات الدولية بموجب المماهدات
اإلقليمية والدوليةب ووضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها جهاا األمن الوطني
وتدعو منظمة المفةو الدوليةة االتحةاد األفريقةي إلةى التصةدي لالنتهاكةات الخطيةرا المسةتمرا
للقانون اإلنساني الدولي وانتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان في دارفورب والسيما:
 بذل كل جهد ممكن العتقال الرنيد البشير وآخرين من المطلوبين للمحكمة الجنانية الدوليةةبوضمان نقلهم إلى مقر المحكمة الجنانية الدولية؛ وتنفيذ توصةيات فريةق الخبةراء التةابع لألمةم
المتحداب ولجنة الخبراء بشأن دارفور
 حث الحكومة السودانية على اتخاذ تدابير ملحة لوقل الهجمات على المدنيين من قبل قواتهابوإجراء تحقيقات عاجلة في الهجمات المزعومة وانتهاكات حقوق اإلنسان
الصومال
ش َّكل االنتقال السياسي في الصومال في أغسطد/آب  2012شاخص ًا مهم ًا بيد أن انتهاكات
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني المرتبطة بالنةزا المسلح بةين قةوات الحكومةة والمليشةيات
التابمة لها وقوات بمثة االتحاد األفريقي في الصومال (أميسوم والجماعة اإلسالمية المسةلحة
الممروفة باسم "حركة الشباب" ال تزال تؤدي إلى تدمير الحياا في جنوب ووسط الصومال
وفي الوقت الذي أعلن الةرنيد حسةن شةيح محمةودب مةرار ًاب أن األمةن إحةدى أولوياتةهب فةقن
األوضا األمنية ال تزال متقلبة للغايةة وعقةب فقةدان حركةة الشةباب سةيطرتها علةى منةاطق
رنيسية في جنوب ووسط الصومالب أضافت جماعات مسلحة أخرى إلى مسألة حماية المدنيين
تمقيد ًا على تمقيد إذ يتم إدماج المليشيات في قوات الحكومةب بينما تمجز قوات الحكومة نفسها
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عن توفير الحماية للمدنيينب بل إنها تستهدفهم في بم الحاالت وقامت قوات الحكومة بحملة
اعتقاالت واسمة للمدنيين في المناطق التي تةتهم الحكومةة فيهةا السةكان بالتمةاطل مةع حركةة
الشبابب بينما تستمر حركة الشباب فةي ارتكةاب أعمةال عنةل وقتةل فةي المنةاطق التةي تةتهم
الحركة فيها السكان بالتماطل مع الحكومة والقوات المتحالفة ممها
وتتفشى االنتهاكات ضد المدنيينب والسيما عمليةات االغتصةاب والنهةبب بسةبب ضةمل نظةام
الضبط والربط وسيطرا القيادا في صفول قوات الحكومة وهذه قضةية رنيسةية فةي المنةاطق
التي يقطنها النااحون داخلي ًا وال تزال أوضا مستوطنات النااحين داخلي ًا مزرية للغايةةب مةع
ورود أنباء عن تمر النساء والفتيات ألعمال المنل الجنسي وعلى أسةاد نةو الجةند إن
ممظم سكان المخيمات هم من النساء واألطفال الممرَّ ضين إلساءا المماملة واالستغالل واُ عم
أن المديد من االعتداءات الجنسية وعمليات االغتصاب قد ارتُكبت على أيدي قوات الحكومة
ويُمتبر نزون السكان من المشكالت المستمرا والخطيراب حيث تنشأ هذه المشكلة قبل األعمال
الحربية أو أثناءهاب وكذلم بسبب خول المدنيين من تجنيةدهم كمقةاتلين أو اتهةامهم بالتجسةد
وعلى الرغم من خطة الممل الموقمة من قبل الحكومة االتحادية االنتقاليةب والرامية إلى وضةع
حد لممليات قتل وتشويه األطفال في أتون النةزا في أغسطد/آب 2012ب فقد اتُخةذت تةدابير
إيجابية قليلة جد ًا تهدل إلةى إنهةاء دور األطفةال فةي القةوات الحكوميةة والجماعةات المسةلحة
المتحالفة ممها وال يزال تجنيد األطفال مستمر ًا من قبل حركةة الشةباب والجماعةات المسةلحة
المتحالفة ممها وما اال الصحفيون والماملون في اإلعالم في الصةومال يتمرضةون لالعتةداء
والمضايقة والترهيب على أيدي أطرال النةزا فمنةد ديسةمبر/كانون األول  2011قُتةل مةا ال
يقل عن  23صحفي ًا في مقديشوب وقد قُتل ثالثة منهم في عام  2013وفي نوفمبر/تشرين الثاني
 2012أعلن الرنيد عزمه على إنشاء فرقة عمل للتحقيق في حوادث قتل الصةحفيينب وتحديةد
هوية الجناا ولكن لم يتم تميين أحد فةي فرقةة الممةل حتةى ا نب كمةا لةم يجةر أي تحقيةق فةي
حوادث قتل الصحفيين وال تزال السلطات في أر البونت وأر الصةومال تفةر قيةود ًا
تمسفية على حرية اإلعالم
وما اال انمدام المساءلة على االنتهاكات الجسةيمة للقةانون الةدولي لحقةوق اإلنسةان والقةانون
اإلنسةةاني مسةةتمر ًا لةةدى جميةةع أطةةرال النةةةزا ب بمةةا فيهةةا قةةوات بمثةةة االتحةةاد األفريقةةي فةةي
الصومال ومن شأن ذلم أن يرسل رسالة إلى الجناا مفادها أنه لن تكون هنام أية ردود أفمال
على الجرانم التي تشكل انتهاك ًا للقانون الدولي أو انتهاكةات حقةوق اإلنسةانب وأنهةا بالتةالي ال
تشكل سبب ًا للخول من المدالة
إن منظمة المفو الدولية تدعو االتحاد األفريقي إلى:
 مساعدا الحكومة االتحادية الصومالية على اتخاذ خطوات لممارسة رقابة أشةد علةى أفمةال
قواتها المسلحة وأية قوات مرتبطة بهاب وذلم من خالل احترام مبدأ مسؤولية القيةادا بشةكل
واضح

- 12 -









حث أطرال النةزا كافة على االلتزام بالقانون اإلنسةاني الةدولي والقةانون الةدولي لحقةوق
اإلنسان وهذا يتضمن احترام االلتزامات المتملقة بحماية السكان المدنيين من آثار األعمةال
الحربية ووقل التجنيد أو استخدام األشخا الذين تقل أعمارهم عن  18عام ًا فةي القةوات
المسلحة أو المليشياتب وذلم بما يتماشى مع خطة الممل الموقَّمة من قبل الحكومة االتحادية
االنتقالية في أغسطد/آب 2012
اإلصرار على قيام الحكومة الصومالية بقجراء تحقيقات كاملة ومحايدا في انتهاكات القانون
اإلنسةةاني الةةدولي أو انتهاكةةات حقةةوق اإلنسةةانب واإليفةةاء بااللتزامةةات التةةي قطمتهةةا فةةي
نوفمبر/تشةةرين الثةةاني  2012بةةالتحقيق مةةع مرتكبةةي أفمةةال االغتصةةاب والمنةةل الجنسةةي
ومالحقتهم قضاني ًا
حث الحكومة الصةومالية علةى اإليفةاء بالتزاماتهةا بقنشةاء فرقةة عمةل تتةولى التحقيةق فةي
عمليات قتل الصحفيين ودعوا السلطات الصومالية إلى ضةمان حمايةة الصةحفيين بةقجراء
تحقيقةةات عاجلةةة وفمالةةة ومحايةةدا فةةي حةةوادث القتةةل واالعتةةداءات والمضةةايقاتب وتقةةديم
المسؤولين عنها إلى ساحة المدالة
ضمان احترام قوات بمثة االتحاد األفريقي في الصومال للقانون اإلنساني الةدولي والقةانون
الدولي لحقوق اإلنسانب بما فةي ذلةم مةن خةالل إنشةاء آليةة مراقبةة دانمةة وشةفافةب وتتُّبةع
الخسانر في صفول المدنيينب وخلية التحليل والردب بهدل التحقيق في مزاعم سوء السلوم
من جانب القوات والتصدي لهاب وذلم وفق ًا لقرار مجلةد األمةن التةابع لألمةم المتحةدا رقةم
2093

ساحل العاج
في ساحل الماجب وبمد مرور سنتين على أامة ما بمد االنتخاباتب التي أسةفرت عةن مقتةل مةا
يربو علةى  3000شةخ ب ال تةزال سةاحل المةاج تشةكل مةونالً لالنتهاكةات الخطيةرا لحقةوق
اإلنسان التي ترتكب ضد مؤيدي الرنيد السابق لورنةت غبةاغبو الممةروفين أو المشةتبه بهةم
وكانت القوات الجمهورية لساحل الماج – الجيش الةوطني والشةرطة المسةكرية مسةؤولة عةن
المديد من انتهاكات حقوق اإلنسان – عقب توقيةل واحتجةاا أشةخا خةارج إطةار القةانونب
وغالب ًا على أساد الهوية المرقية والدوافع السياسية وما كان لهذه األفمةال أن تةتم لةوال كثةرا
أماكن االعتقال غير الممترل بهاب حيث كان يُحتجز األشخا الذين يشتبه في ارتكابهم أفماالً
ضد أمن الدولة بممزل عن المةالم الخةارجيب وأحيانة ًا لفتةرات طويلةة وفةي ظةرول الإنسةانية
ومهينة
وفي غرب ساحل الماج تمرَّ آخر مخيم للنااحين داخلي ًا في ناهيبلي بالقرب من مدينة دويكو
(على بمةد  450كيلةومتر ًا مةن أبيةدجان للهجةوم والتةدمير فةي يوليو/تمةوا  2012علةى أيةدي
أشخا مدعومين من قبل مليشيا "دواود"ب وهي مليشيا تتألل من صيادين تقليديين وتحظى
برعاية الدولة والجيش
إن منظمة المفو الدولية تدعو االتحاد األفريقي إلى:
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 ضمان توقل قوات األمن في ساحل الماج عن استهدال األشخا على أساد االنتمةاءات
المرقية والسياسيةب وضمان قيام السلطات بتقديم جميع األشخا المسؤولين عن انتهاكةات
حقوق اإلنسان إلى المحاكمة؛
 ضمان إنشاء لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق فةي انتهاكةات حقةوق اإلنسةان التةي ارتُكبةت
خالل الهجوم على مخيم ناهيبلي في  20يوليو/تموا  2012وبمده
مالي
منذ اندال األامة في مالي في يناير/كانون الثةاني 2012ب وعقةب االنقةالب المسةكري الةذي
وقع في مارد/آذار 2012ب ارتكبت جميع أطرال النةزا انتهاكات جسةيمة لحقةوق اإلنسةانب
ومنها الجيش المالي والطوارق وجماعات الممارضة اإلسالمية المسلحة التي بسطت سيطرتها
على شمال البالد حتةى وقةو الهجةوم المسةكري الةذي شةنَّه الجيشةان الفرنسةي والمةالي فةي
يناير/كانون الثاني  2013وورد أن الجيش المالي ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في
المناطق التي استماد السيطرا عليهاب حيةث اسةتهدل الطةوارق والمةرب بشةكل خةا وذوي
"البشرا غير الداكنة" بوجه عامب ممن يُشتبه في أن لهم صالت بجماعات الممارضة المسلحة
إن منظمة المفو الدولية تدعو االتحاد األفريقي إلى:
 ضمان توقل الجيش المالي عن القيام بممليات انتقامية ضد المستهدَفين على أسةاد عرقةي
وضد الممارضين السياسيين والصحفيين؛
 ضمان إجراء تمحي سليم للقوات األفريقيةة التةي تؤلةل بمثةة الةدعم الدوليةة ذات القيةادا
األفريقية في مالي والتي سيتم إدماجها في قوا حفظ السالم القادمةة التابمةة لألمةم المتحةداب
مكون قوي خا بحقوق اإلنسان في قوام قوا حفظ السالمب مع نشر عدد كبير من
وإدخال ِّ
مراقبي حقوق اإلنسان في سانر أنحاء مالي
امهورية أفريقيا الوسطى
يساور منظمة المفو الدولية قلق عميق بشأن األنبةاء الةواردا عةن اسةتمرار تفشةي االنتهاكةات
الجسيمة لحقوق اإلنسان في امهورية أفريقيا الوسطى منذ استيالء "سليكا"ب وهو انتالل
يضةةم عةةد ًا مةةن الجماعةةات المسةةلحةب علةةى امةةام السةةلطة فةةي االنقةةالب الةةذي وقةةع فةةي 24
مارد/آذار 2013
وكما كانت الحال في الماضيب فقن المدنيين يتحملون القسط األكبر من أواار انتهاكات حقةوق
اإلنسان فقد قُتل عشرات المةدنيينب وتمةرَّ آخةرون للتمةذيبب كمةا تمرَّ ضةت نسةاء وفتيةات
لالغتصابب واستمر تجنيد األطفال في صفول المقاتلينب ونزون عشرات ا الل من المدنيين
عن ديارهم كما تشمر المنظمة بالقلقب ليد ألن السلطات الجديدا تفتقر إلى اإلرادا أو القةدرا
على منع أو وقل االنتهاكات فحسبب وإنما ألن جنود انةتالل "سةليكا" هةم الجنةاا الرنيسةيون
على ما يبدو كما وردت أنباء عن وقو انتهاكات لحقوق اإلنسانب ومنها قتل المدنيين وإحراق
المناال وغيرها مةن ممتلكةات المةدنيين علةى أيةدي المصةابات والبةدو المسةلحين والصةيادين
المتط فلين وقد عجزت الحكومات المتماقبة في جمهورية أفريقيا الوسطى عةن تةوفير الحمايةة
الكافية للمدنيين أو منع االنتهاكات على أيدي الفاعلين غير التابمين للدولة
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وأعلنت الحكومة عن فتح تحقيقات في انتهاكات حقوق اإلنسان التةي اقترفهةا الةرنيد السةابق
بوايزيهب ولكن ال يوجد دليل على أن الحكومة الجديدا تملم خطط ًا لتقديم جنودها الذين اقترفوا
انتهاكات لحقوق اإلنسان إلى ساحة المدالة
وتقلَّصت قدرا المنظمات اإلنسانية على مساعدا المدنيين الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعداب
بمن فيهم األطفال المرضى والذين يمانون من سوء التغذية وقةد نشةأت هةذه األوضةا نتيجةة
لتفشي حالة انمدام األمن ونهةب المركبةات والممةدات باإلضةافة إلةى مخةزون المةواد الغذانيةة
والمواد الطبية لدى المنظمات اإلنسانية وذُكر أن جنود انتالل "سليكا" مسؤولون عةن الكثيةر
من أعمال النهب وخلق مناخ من انمدام األمن للماملين في المجال اإلنساني
وتدهورت أوضا حقوق اإلنسان على الرغم من وجود عدد من القوات الدولية وبمثةات حفةظ
السالمب ومن بينها مكتب االتصال التابع لالتحاد األفريقي في جمهورية أفريقيا الوسطى ويقوم
مكتب التنسيق بمراقبة األوضا السياسية في جمهورية أفريقيا الوسطىب ويسهم فةي عمليةات
المصالحة الوطنية
وتمرُّ أوضا حقوق اإلنسان واألوضا اإلنسانية في جمهوريةة أفريقيةا الوسةطى فةي مرحلةة
حرجة ولذا فقن استمرار تدهورهاب أو حتى احتمةال تةدهورها أمةر ينبغةي أال يُسةمح بةه وقةد
أحدثت تلم األوضا تأثير ًا على البلدان المجاوراب التي يماني المديد منها من عةدم االسةتقرار
وتمصل بها النةزاعات المسلحة وما يترتب عليها من أامات حقوق اإلنسان إن منظمة المفةو
الدولية تحث االتحاد األفريقةي بقةوا علةى اسةتخدام مناسةبة الةذكرى الخمسةين إلعطةاء اخةم
لمزمها على تسلم امام القيادا لضمان أن تتخذ اإلدارا الجديدا في بانغوي تدابير فورية لحماية
المدنيين من انتهام حقوقهم اإلنسانية وتنفيذ حكم القانون
وينبغي أن يستخدم االتحاد األفريقي نفوذه لحث سلطات جمهوريةة أفريقيةا الوسةطى علةى مةا
يلي:
 شجب انتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي جنود انتالل "سليكا" علن ًا وبال مواربة؛ وقل األشخا الةذين يُشةتبه فةي ضةلوعهم فةي انتهاكةات حقةوق اإلنسةان عةن الممةل فةيالمهمات المنوطة بهم على الخطوط األمامية؛
 إنشاء لجنة تحقيق مستقلة ومحايةداب بالتمةاون مةع منظمةات المجتمةع المةدني فةي جمهوريةةأفريقيةةا الوسةةطىب كةةي تتةةولى التحقيةةق فةةي انتهاكةةات حقةةوق اإلنسةةان التةةي ارتُكبةةت منةةذ
ديسمبر/كانون األول  2012بشةكل خةا ب وتحديةد هويةة الجنةااب بهةدل تقةديمهم إلةى سةاحة
المدالةب فضالً عن تقةديم توصةيات تفصةيلية لضةمان حصةول الضةحايا وعةانالتهم علةى جبةر
الضرر وضمان عدم تكرار مثل تلم االنتهاكات؛
 حيثما تتوفر أدلة كافية ومقبولةب ينبغةي تقةديم األشةخا الةذين يُشةتبه فةي ارتكةابهم جةرانمتشمل انتهاكات حقوق اإلنسانب بمةن فةيهم األشةخا الةذين يتولةون مسةؤوليات قياديةةب إلةى
ساحة المدالة بموجب إجراءات محاكمة تفي بالممايير الدولية للمحاكمات المادلةب بدون اللجوء
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إلى فر عقوبة اإلعدام ويتمةين علةى السةلطات تحقيةق اإلنصةال وتقةديم التمويضةات إلةى
الضحايا وعانالتهم؛
 التأكيد للمدافمين عن حقوق اإلنسان والماملين في المجال اإلنساني والصحفيين بأن بوسمهمالقيام بمملهم بدون خولب وأن الذين يمتدون عليهم سيقدَّمون إلى ساحة المدالةة فةي محاكمةات
عادلة؛
 إعادا تنظيم وإعادا بناء نظام المدالةب بما في ذلم توفير الموارد واألمن للموظفين القضانيينلمساعدتهم على التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم الجناا إلى ساحة المدالة؛
 نز أسلحة جميةع الجنةود األطفةال وتسةريحهم فةور ًاب وإصةدار تملميةات إلةى جميةع القةادابضمان عدم تجنيد أي طفل في قوات األمن وضةمان إعةادا إدمةاج الجنةود األطفةال السةابقين
بشكل سليم في الحياا المدنية
إن منظمة المفو الدولية تدعو االتحاد األفريقي إلى:
 توفير المساعدات المادية والموظفين الضروريين لتمكين حكومة جمهورية أفريقيا الوسةطىمن تمزيز وحماية حقوق اإلنسانب بما في ذلم التحقيق فةي انتهاكةات حقةوق اإلنسةانب وتقةديم
الجناا إلى ساحة المدالة وتحقيق جبر الضرر للضحايا؛
 حث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على احترام وحماية وتمزيز حقوق اإلنسانب بما فةيذلم عن طريق إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقمت مؤخر ًا؛
 ضمان تقديم الدعم السياسي والموارد لمكتب االتصال التابع لالتحاد األفريقي في جمهوريةةأفريقيا الوسطىب من أجل جمع المملومات المتملقة بأوضا حقوق اإلنسان في البالد ونشرهاب
مع تقةديم توصةيات محةددا إلةى االتحةاد األفريقةي بشةأن حمايةة وتمزيةز حقةوق اإلنسةان فةي
جمهورية أفريقيا الوسطى
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