
إشادة من منظمات المجتمع المدني بقرار اللجنة االفريقية الذي يدين ممارسة 

 العنف على اساس اتجاه االفراد الجنسي 

 او على اساس هويتهم الجندرية

 

 

 
يرحب تحالف المنظمات والمدافعين عن حقوق االنسان والذين يعملون على تقدم 

لحقوق االنسان و الشعوب حقوق االنسان و الشعوب، بقيام اللجنة االفريقية 

بإصدار قرار بخصوص 'حماية االفراد من العنف ومن انتهاكات اخرى لحقوق 

االنسان على اساس اتجاهاتهم الجنسية الحقيقة او المنسوبة لهم او على اساس 

هويتهم الجندرية' وذلك خالل الجلسة الخامس و الخمسون  للجنة  والذي عقد 

 .٤١٠٢يل في لوندا، انغوال في شهر ابر

 

وهنا نتذكر مقدمة الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والبشر حين اكدت الدول 

االعضاء على فضائل التقاليد التاريخية االفريقية وعلى قيم الحضارة 

االفريقية وانه البد ان هذه الفضائل و القيم ان تلهم و تشكل رؤية الدول 

نؤمن ان هذا القرار ما هو اال االعضاء لمفهوم حقوق االنسان و الشعوب. ونحن 

 استمرار للتعبير الواضح والمؤكد على هذه القيم.

 

نحن جميعا نحيي اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب والتي تعتبر 

المؤسسة االهم المفوضة بحماية والدفاع عن حقوق االنسان على مستوى افريقيا 

تع كل مواطن/ة افريقي/ة بهذه على دورها القيادي في االعتراف بأحقية ان يتم

الحقوق دون االعتبار التجاهاتهم الجنسية او هويتهم الجندرية او اي شكل من 

 اشكال التعبير االخرى عن الذات.

 

و ينص الميثاق االفريقي ان اللجنة مناط بها بمسؤولية وضع معايير حقوق 

 االنسان الذي على جميع دول االتحاد االفريقي ان تحترمه. 

 
يأتي وجود اللجنة ليعكس تحيزات الدول االعضاء انما جاء ليضع الدول  لم

 امام مسؤولياتها عندما يفشلوا باحترام معايير حقوق االنسان التي وضعتها.

 

لقد جاء هذا القرار بوقت تتجه به عدد الدول الى تبني او دراسة تبني 

فين ومغايرين تشريعات تستهدف اشخاص 'يعتقد انهم' او 'انهم بالفعل' مختل

للمواصفات المرتبطة بالجندر و الهوية الجندرية و المواصفات التي تعبر عن 

 اتجاهم الجنسي.

 

وبتالي بانه من االهمية بمكان ان تضع اللجنة باعتبارها تطورات اوضاع 

قضايا حقوق االنسان في القارة، وان تختار ان تركز انتباهها على انتهاكات 

 االتجاه الجنسي او الهوية الجندرية لالفراد.  حقوق االنسان على اساس

 

اننا نحتفل بقرار يضع وبوضوح جميع انهاكات حقوق االنسان المرتبطة باالتجاه 

الجنسي او الهوية الجندرية واشكال التعبير عنها ضمن صالحيات اللجنة 

 االفريقية وذلك حسب تفويض الميثاق االفريقي. 

 

دولية مشابهة لحماية حقوق االنسان من  ظاهرة واسترشدا بمبادرات اقليمية و 

رهاب المثلية الجنسية ورهاب التحول الجنسي الموجودة على مستوى العالم 

يوفر القرار ارضية قانونية لجميع من يعاني من العيش تحت تهديد العنف 

بسبب اتجاههم الجنسي او هويتهم الجندرية او الشكل الذي يعبروا بها عن 

رى ان هذا القرار شرف لذكرى كل من خسر/ت حياته/ا للعنف هويتهم.اننا ن

 بسبب اختالفهم على هذه االسس.

 

يعتبر هذا القرار الخطوة االولى نحو التاكيد على المساواة و الكرامة 

لجميع االفارقيين و االفريقيات الذين تم استهدافهم و الذين ال يزال التعامل 



الدرجة الثانية بسبب اتجاهاتهم  معهم على انهم مواطنون و مواطنات من

الجنسية او هويتهم الجندرية او الشكل الدي يعبروا بها سواء بالحقيقة او 

 باالعتقاد. 

 

اننا ندعو كل من يلتزم بالعمل في افريقيا على حقوق 'حرية السيطرة 

واستقالل' الجسد و الحياة و الكرامة و تحقيق عدم التميز والمساواة للجميع 

للوصول الى قارة  خالية و آمنة من العنف ولضمان ان يتم  تطبيق  للعمل معا

 مادة القانون من قبل جميع دول الميثاق االفريقي.  

 

نكن بالعرفان لجميع الناشطين و الناشطات و المدافعين و المدافعات عن 

حقوق االنسان و المجموعات و المؤسسات التي عملت في اللجنة االفريقية بدون 

لل وباصرار كبير، وايضا للذين ساندوا هذا العمل بوسائل مختلف كلل او م

خالل السنوات الثمانية الماضية)في اسفل الصفحة قائمة بأسماء المجموعات ما 

التي ساهمت بوقت ما بهذا العمل(. إن هدفنا  ٤١٠٢-٤١١٢بين السنوات 

النسان المشترك هو ضمان اعتراف وادراك اللجنة االفريقية ان انتهاك حقوق ا

على اساس االتجاه الجنسي او الهوية الجندرية او طريقة التعبير عنها هو 

 انتهاك يمكن مقاضاته حسب الميثاق االفريقي  وان هذا االمر قد تم.

 

وبالرغم من استمرار وجود بعض التخوفات و االحباطات اال اننا ثابتون في 

وانها تمنح الحقوق لكل ايماننا و ثقتنا ان الميثاق االفريقي هو وثيقة حية 

افراد وشعوب افريقيا بغض النظر عن اتجاهاتهم الجنسية او هويتهم الجندرية 

و كيفية تعبيرهم عنها. و ان اللجنة اآلن قد اكدت ذلك من خالل الفرار 

 التاريخي الذي اصدرته.

 

 
 منظمات المجتمع المدني الوطنية:

Afrique Arc-en-Ciel(افريك-ارك-إن-سيل), Togo   (توغو), AIDS 

ACODEV (ايدز ACODEV); Aides Senegal (ايدز سنغا); Alternatives-

Cameroun (الترنتفز-كاميرون); ARCAD SIDA (اركاد سيدا) ; Mali 

 Centre for Human Rights ;(ارك سيل بلس) Arc en Ciel Plus ;(ميال)

) University of Pretoria ,(مركز حقوق االنسان) بريتورياجامعة  ); 

Concerned Women's Initiative (مبادرة كونسرند وومن); East and 

Horn of Africa Human Rights Defenders Project [EHAHRDP] ( مشروع

 Dignity Association ;(شرق والقرن االفريقي للدفاع عن حقوق االنسان

) Freedom and Roam Uganda ;(مؤسسة دكنتي) داروم اغنفريدون و  ) ; 

Forum for the Empowerment of Women (منتدي دعم المرآد) ; Gay and 

Lesbian Coalition of Kenya (تحالف كنيا للمثليات والمثليين) ; 

Human Rights Awareness and Promotion Forum (  منتدى ترويج

 Human Rights Institute of Southern ; (والتوعية لحقوق االنسان

Africa (مؤسسة جنوب افريقيا لحقوق االنسان); HOCA (هوكا); Icebreakers 

Uganda (ايس بريكر توغندا); Initiative for the Advancement of 

Humanity (مبادرة تقدم االنسانية); International Centre for the 

Advancement of the Rights to Health ( المركز الدولي لتقدم الحق

لي غا بي ) LeGaBiBo ;(لمبادا موزامبيق) Lambda Mozambique ;(بالصحة

 Mouvement pour les ;(ماتركس سويسرا) Matrix (Swaziland) ;(بو

Libertés Individuelles (MOLI); My Rights (ماي رايت); National 

gay and lesbian human rights commission ( المفوضية الوطنية لحقوق

ثليينالمثليات و الم ); PEMA-KENYA ( يابيما كين ); People Opposing 

Women Abuse ( نك وومن ابيوسزبيبول اوبو ); Queer African Youth 

Networking (كوير افريقا شبكة الشباب); Queer Alliance ( تحالف

 Rainbow Identity ;(رينبو كاندل اليت) Rainbow Candle Light ;(كوير

Association ( رينبوادنتاتيمؤسسة  ); Sexual Minorities Uganda 

( أوغندااقليات جنسية  ); The Initiative for Equal Rights ( مبادرة

شبكة ) Stay Awake Network Activities ;(سيبد) SIPD ;(ايكوال رايتس

مبادرة اوغندا ) Spectrum Initiatives Uganda ;(انشطة ستي آويك



 Together for Women's Rights ;(ستوب ايدز) Stop AIDS ;(سبكترم

وومن هلث ( Women's Health and Equal Rights ;(توكزر فور وومن رايتس)

) Young Women's Initiative ;(اند ايكوال رايتس ج وومنمبادرة يون ); 

Zanzibar Youth Empowerment Activities ( يوث امباورمنت زنجبار 

 (اكتيفيتيز
 
Regional NGOs: African Men for Sexual Health and Rights 

 AIDS and Rights Alliance ;(افريقان ميين فور سكشوال هلث اند رايتس)

for Southern Africa (تحالف ايدز اند رايتس لجنوب افريقيا); 

Coalition of African Lesbians (تجمع فور افريكا للمثليات); 

Rencontre Africaine pour la Defense des Droits de l’Homme 

(RADDO); Human Rights Defenders Network in Central Africa 

(REDHAC) (هيومان رايتس دفندرز لوسط افريقيا) 
 
International NGOs: Amnesty International (امنستي انترناشنال), 

Heartland Alliance (GISHR) Human Rights Watch  تحالف هيرتالند

واتشهيومن رايتس  ); International Centre for the Protection of 

Human Rights (INTERIGHTS) ( انترناشونال سنتر فور بروتكشن اوف هيومن

 International Gay and Lesbian Human Rights Commission ,(رايتس

and Global Rights ( انترناشونال جي اند ليزبيان هيومن رايتس كومشن اند

تسغلوبال راي ) 
 

 
 لالستفسارات نرجو االتصال على االرقام التالية:

 
  كن سي ايسوم .1
+27 11 242 6801, kene@amsher.net 

 
 فادزي موباروتزا .2
+27 11 403 0004, fadzai@cal.org.za  

 

اودويو روزالين  .3   
+254 (020) 233 0050 / 812 7535، roselyn@uhai-eashri.org 

 

 
 صادر عن: 

 
African Men for Sexual Health and Rights (AMSHeR), Coalition 

of African Lesbians (CAL), Heartland Alliance (GISHR) and 

UHAI-EASHRI 
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