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أوالً .المقدمة

 .1يغطي تقرير األنشطة السادس والثالثوف لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب
المعروض عمى مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات األعضاء في االتحاد األفريقي
بموجب المادة  54مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب الفترة من
نوفمبر  2013إلى مايو  ،2014وىو يمقي الضوء ،مف بيف جممة أمور أخرى،
عمى االجتماعات القانونية لمجنة ،تقارير الدوؿ التي تـ بحثيا ،الق اررات التي
اعتمدتيا لجنة حقوؽ اإلنساف ،الشكاوى والبالغات المعروضة عمى المجنة،
أوضاع حقوؽ اإلنساف في القارة ،بعثات التعزيز التي نفذتيا المجنة ،الشؤوف
المالية ،المسائؿ الخاصة بالعامميف والتشغيؿ وكذلؾ تنفيذ مقررات المجمس
التنفيذي.

ثانياً .االجتماعات القانونية

 .2تـ عقد ثالثة اجتماعات قانونية خالؿ الفترة التي يغطييا ىذا التقرير ،وىي
تحديداً )1( :االجتماع الخامس المشترؾ لييئتي مكتبي المجنة والمحكمة األفريقية

لحقوؽ اإلنساف والشعوب في أديس أبابا ،إثيوبيا في  24يناير  2014عمى
ىامش قمة يناير ألجيزة السياسة لالتحاد األفريقي
أ) االجتماع المشترك الخامس لهيئتي المكتبين – أديس أبابا ،إثيوبيا24 ،
يناير 2014
 .3بحثت ىيئتا المكتبيف خارطة الطريؽ الخاصة باإلعداد المشترؾ لممذكرة
المفاىيمية حوؿ مشروع  ،2016العاـ الذي أعمف "العاـ األفريقي لحقوؽ اإلنساف
والشعوب ،وخاصة حقوؽ المرأة" .وباإلضافة إلى ذلؾ ،ناقش االجتماع مسائؿ
تتعمؽ بكيفية تعميؽ التعاوف بيف المجنة والمحكمة وتيسير تعزيز وحماية حقوؽ
اإلنساف في القارة )02 ،الدورة غير العادية الخامسة عشرة المنعقدة في بانجوؿ،
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جامبيا ،مف  7إلى  14مارس  2014و( )3الدورة العادية الخامسة والخمسوف
المنعقدة في لواندا ،أنجوال ،مف  28أبريؿ إلى  12مايو .2014
ب) الدورة غير العادية ابخامسة عشرة – بانجول ،جامبيا 7 ،إلى  14مارس
2014

 .4خالؿ الدورة غير العادية الخامسة عشرة ،اعتمدت المجنة  4ق اررات ،كما بحثت
 19بالغاً عمى النحو التالي:
() 1

 6بالغات أحيمت إلى المجنة ،تسممت  4منيا ولـ تتسمـ  2وقررت
اتخاذ تدابير مؤقتة بشأف بالغ واحد (.)1

() 2

تـ النظر في قبوؿ  9بالغات 7 ،منيا أعمف قبوليا بينما تـ إرجاء
بحث االثنيف المتبقيف إلى حيف تمقي المجنة المزيد مف المعمومات.

() 3

تـ النظر في حجية وأسانيد بالغيف (.)2

() 4

تـ النظر في طمب بشأف إعادة إدراج الشكوى.

() 5

تـ بحث طمب بشأف إضافة المزيد مف األطراؼ إلى الشكوى.

 .5يوجد المزيد مف التفاصيؿ في الفقرتيف  21و 222مف ىذا التقرير.
ج) الدورة العادية الخامسة والخمسون – لواندا ،أنجوال 28 ،أبريل –  12مايو
2014

 .6افتتح أعماؿ الدورة العادية الخامسة والخمسيف معالي وزير العدؿ وحقوؽ اإلنساف
لجميورية جامبيا ،سيادة الدكتور روي جورج كارنيرو مانجيرا ،بينمت ترأست
رئيسة المجنة ،سيادة المفوضة كاييتسي زينبو عموـ فعاليات الجمسة العامة
وافتت اح الجمسة الخاصة .وقد تولى نائب الرئيس ،سيادة المفوض محمد بشير
خمؼ اهلل ،رئاسة بقية مناقشات ومداوالت الجمسة الخاصة ،بمعاونة سيادة
المفوضة راف آالبيني جانسو بصفتيا نائب رئيس باإلنابة.
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 .7إلى جانب الرئيس ونائب الرئيس المشار إلييما أعاله ،حضر الدورة السادة

المفوضوف التالية أسماؤىـ :راف آالبيني جانسو ،يينج كاـ جوف يينج سيؾ يويف،
سوياتا مايجا ،لوسي آزواجبور ،ميد اس .ؾ .كاجوا ،مايا ساىمي فاضؿ،
باسيفيؾ مانيراكيزا ،لورانس ماروجو ميوت .وقد تغيب عف حضور الدورة ألسباب
خارجة عف إرادتو سيادة المفوض فيث بانسي تالكوال.

 .8حضرت الدورة الدوؿ األعضاء التالية :الجزائر ،أنجوال ،بوركينا فاسو،
الكاميروف ،جيبوتي ،إريتريا ،إثيوبيا ،الجابوف ،جامبيا ،غينيا بيساو ،ليسوتو،
ليبريا ،موريتانيا ،موزمبيؽ ،النيجر ،نيجيريا ،رواندا ،الجميورية الصحراوية
العربية الديمقراطية ،ساو تومي وبرانسيب ،السنغاؿ ،جنوب افريقيا ،جنوب
السوداف ،السوداف ،سوازيالند ،أوغندا وزيمبابوي.
 .9مف بيف الدوؿ الػ  ،26ألقت  21دولة عضو كممات وبيانات تتعمؽ بالتدابير
التي تـ اتخاذىا لتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف في أراضييا ،وىي تحديداً:

الجزائر ،أنجوال ،بوركينا فاسو ،الكاميروف ،جيبوتي ،إريتريا ،إثيوبيا ،جامبيا،
ليسوتو ،ليبريا ،موريتانيا ،النيجر ،نيجيريا ،رواندا ،الجميورية الصحراوية العربية

الديمقراطية ،السنغاؿ ،جنوب أفريقيا ،جنوب السوداف ،السوداف ،أوغندا
وزيمبابوي.
 . 10وعالوة عمى البياف الذي ألقتو حوؿ أوضاع حقوؽ اإلنساف في بمدىا ،ألقت
معالي وزيرة حقوؽ اإلنساف والعمؿ اإلنساني والعالقات مع المجتمع المدني في
جميورية موريتانيا العربية ،السيدة عيشتو مياىاـ ،كممة باسـ الدوؿ األعضاء في
االتحاد األفريقي خالؿ مراسـ افتتاح أعماؿ الدورة.
 .11أشادت المجنة ببالغ التقدير بالمستوى التمثيمي الرفيع لبعض وفود الدوؿ وتنوعيا
حيث ضمت ،مف بيف جممة أمور أخرى ،برلمانييف وأعضاء في المؤسسات
الوطنية لحقوؽ اإلنساف .وحرصت المجنة عمى أف تتوجو بالثناء بصفة خاصة إلى
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جميوريات أنجوال وليبريا وموريتانيا وموزمبيؽ ،والجميورية العربية الصحراوية
الديمقراطية والسوداف وأوغندا التي أرسمت وفوداً عمى مستوى وزاري .كما أعربت
المجنة عف امتنانيا العميؽ لجميورية أنجوال لكونيا قد أتاحت مشاركة عدة وزراء
في الدورة عالوة عمى الدور النشط الذي اضطمع بو الوفد األنجولي في المناقشات
والمداوالت.
 .12شارؾ في الدورة العادية الخامسة والخمسيف ثالثمائة وأربعة وثمانيف ()384
مندوباً ،منيـ ،مائة وثالثة وأربعوف ( )143يمثموف ست وعشريف ( )26دولة
عضو ،أربعة ( )4يمثموف أجيزة االتحاد األفريقي ،ثمانية عشر ( )18يمثموف
المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف ،ثالثة عشر ( )13يمثموف منظمات دولية
وحكومية و ستة وعشروف ( )26يمثموف مراقبيف آخريف عالوة عمى مندوبي
الصحافة.
 .13خالؿ الدورة حصمت اثنتا عشرة ( )12منظمة غير حكومية عمى صفة مراقب لدى
المجنة ،وبذلؾ يصؿ العدد اإلجمالي لممنظمات غير الحكومية الحاصمة عمى صفة
مراقب لدى المجنة إلى .478
 .14بحثت المجنة واعتمدت تقريري بعثتي التعزيز المشتركتيف المتيف تـ إيفادىما إلى
جميورتي الجابوف وأوغندا ،وكذلؾ الوثائؽ التالية :التعميقات العامة حوؿ المادتيف
( 1.14أ) و(ب) و(ج) و(ز) والمادة ( 2.14أ) و(ج) مف بروتوكوؿ الميثاؽ
األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب حوؿ حقوؽ المرأة في أفريقيا (بروتوكوؿ
مابوتو) ،تقرير مجموعة الدراسة حوؿ حرية تكويف جمعيات واتحادات في أفريقيا،
تقرير حوؿ مشاركة المجنة في الدورة الثالثة والعشريف لمجنة الخبراء األفريقية حوؿ
حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو ،تقرير حوؿ أدوات وآليات بعثات التعزيز لمجموعة العمؿ
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المعنية بالصناعات االستخراجية والبيئة وانتياكات حقوؽ اإلنساف في افريقيا،
دراسة حوؿ حؽ الحصوؿ عمى الجنسية في أفريقيا ،الخطوط التوجييية حوؿ
ظروؼ الحبس الشرطي واالعتقاؿ قبؿ المحاكمة في أفريقيا ،المبادئ والخطوط
التوجييية حوؿ حقوؽ اإلنسات ومكافحة اإلرىاب ،تحديث حوؿ القضايا
المعروضة عمى المحكمة ،الرأي االستشاري بشأف الطمب الذي تقدمت بو المجنة
األفريقية لمخبراء في حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو إلى المحكمة والمذكرة المفاىيمية حوؿ
المشروع  2016وتقرير أميف المجنة.
أعضاء في مجموعات العمؿ التابعة ليا حوؿ
 .15قامت المجنة بتعييف خبراء جدد
ً
القضايا والمسائؿ التالية :عقوبة اإلعداـ وعمميات القتؿ التعسفية أو وفؽ إجراءات

موجزة أو خارج نطاؽ القضاء في أفريقيا والصناعات االستخراجية والبيئة
وانتياكات حقوؽ اإلنساف في أفريقيا.
 . 16بينما توجيت بالشكر إلى جميورية أنجوال عمى استضافتيا لدورتيا العادية الخامسة
والخمسيف لمجنة ،فأف المجنة اغتنمت ىذه الفرصة لكي تشمؿ بالشكر والتقدير
الدوؿ األطراؼ التي استضافت دورات المجنة .كما أعربت عف تقديرىا لكؿ مف
النيجر وموريتانيا وبووركينا فاسو عمى عرضيا استضافة الدورات العادية السادسة
والخمسيف والسابعة والخمسيف والثامنة والخمسيف لمجنة ،عمى التوالي.
 .17كما اغتنمت المجنة فرصة انعقاد ىذا المنتدى لكي تحث الدوؿ األعضاء األخرى،
خاصة تمؾ التي لـ تفعؿ ذلؾ بعد ،عمى النظر في استضافة إحدى الدورات
المستقبمة لمجنة – ليس فقط بغرض تخفيؼ العبء غمى الدولة الكريمة المضيفة،
جامبيا ،ولكف أيضاً لالستفادة مف عالقة الشراكة مع المجنة مف خالؿ ىذه
الممارسة البالغة األىمية.
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ثالثاً .تقارير الدول
 .18خالؿ الدورة ،بحثت المجنة التقدرير الدورى األولي والمدمج لميبريا والذي عرضو
وزير العدؿ باإلنابة ،معالي ويتونيا ي .ديكسوف بارنيس؛ والتقرير الدوري المدمج
لموزمبيؽ وقد عرضتو وزيرة العدؿ الموزمبيقية ،معالي ماريا بنفيندا دلفينا ليفي؛
والتقرير الدولري المدمج لمجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية المقدـ مف وزير
العدؿ الصحراوي ،معالي حمادة سمما داؼ .وفي ىذا الصدد ،تود المجنة أف تسجؿ
بالثناء أف جميع التقارير تـ عرضيا بواسطة وفود عمى مستوى وزاري.
 .19تقرر إرجاء اعتماد المالحظات الختامية عمى تقارير ىذه الدوؿ األطراؼ الثالث
إلى تاريخ الحؽ ،بغية السماح لمدوؿ األعضاء يتوفير المعمومات اإلضافية التي
طمبتيا المجنة.
 .20فيما يمي بياف بالموقؼ بالنسبة لتقديـ الدوؿ األعضاء لتقاريرىا الدورية إلى المجنة
حتى تاريخ انعقاد الدورة العادية الخامسة والخمسيف:
الدولة العضو

البيان

تقرير معروض عمى مالوي ،نيجيريا ،السنغاؿ ،سيراليوف وأوغندا

المجنة لمبحث – 5
حتى اآلف 6 -

الكاميروف ،كوت ديفوار ،الجابوف ،ليبريا ،موزمبيؽ والجميورية العربية الصحراوية
الديمقراطية

 1تقرير متأخر 7 -
تقريران

( )2

بوركينا فاسو ،بوروندي ،جميورية الكونغو الديمقراطية ،ليبيا ،ناميبيا ،السوداف وتوجو

متأخر أنجوال ،بنيف ،بوتسوانا ،الكونغو ب ارزافيؿ ،إثيوبيا ،مدغشقر ،موريشيوس ورواندا
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تقديمهما 8 -
ثالثة ( )3تقارير متأخرة الجزائر ،كينيا ،تنزانيا ،تونس ،زامبيا وزيمبابوي
–6

الرأس األخضر ،تشاد ،جميورية أفريقيا الوسطى ،مصر ،جامبيا ،غانا ،غينيا ،ليسوتو،

أكثر مف ثالثة ()3

تقارير متأخرة 14 -

مالي ،موريتانيا ،النيجر ،سيشيؿ ،جنوب أفريقيا وسوازيالند

لـ تقدـ وال تقرير واحد – جزر القمر ،جيبوتي ،غينيا بيساو ،إريتريا ،ساو تومي وبرانسيب والصوماؿ

7

جنوب السوداف

لـ تصادؽ بعد عمى
الميثاؽ األفريقي 1 -

رابعاً .الق اررات المعتمدة من المجنة
 .21اعتمدت المجنة الق اررات التالية خالؿ الفترة قيد االستعراض:
الدورة
الدورة
غير

العادية

الخامسة
عشرة

الدورة

العادية

الخامسة

الق اررات المعتمدة
( )1قرار بشأف أوضاع حقوؽ اإلنساف في جميورية جنوب السوداف.
( )2قرار بشأف اليجمات ضد الصحفييف واإلعالمييف في جميورية الصوماؿ
االتحادية.

( )3قرار بشأف أوضاع حقوؽ اإلنساف في جميورية أفريقيا الوسطى.

( )4قرار بشأف أوضاع حقوؽ اإلنساف في جميورية نيجيريا االتحادية.
أ .ق اررات بشأن اآلليات الخاصة

( )1قرار بشأف تجديد والية مجموعة العمؿ المعنية بقضايا محددة تتعمؽ بعمؿ المجنة.
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والخمسون

( )2قرار بشأف تجديد والية المقرر الخاص المعني بأوضاع المدافعيف عف حقوؽ
اإلنساف في أفريقيا.

( )3قرار بشأف تجديد والية المجنة المعنية بحماية بحقوؽ األشخاص الحامميف لفيروس
نقص المناعة البشرية وىؤالء الميددوف بيذا الخطر والعرضة لإلصابة بيذا

المرض.

( )4قرار بشأف تعييف خبراء جدد أعضاء في مجموعة العمؿ المعنية بعقوبة اإلعداـ
والقتؿ العتسفي أو وفؽ إجراءات موجزة أو بدوف محاكمة في أفريقيا.

( )5قرار بشأف تعييف خبراء جدد أعضاء في مجموعة العمؿ المعنية بالصناعات
االستخراجية والبيئة وانتياكات حقوؽ اإلنساف في أفريقيا.

( )6قرار بشأف تعييف خبراء جدد أعضاء في مجموعة العمؿ المعنية بحقوؽ كبار
السف واألشخاص ذوي اإلعاقة في أفريقيا.
ب .ق اررات قطرية
( )1قرار بشأف القضاء عمى العنؼ الجنسي ضد المرأة في جميورية الكونغو
الديمقراطية.

( )2قرار بشأف الموقؼ في الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
ج .ق اررات مواضيعية
( )1قرار بشأف حؽ التظاىر السممي.

( )2قرار بشأف الحماية ضد العنؼ واالنتياكات األخرى لحقوؽ اإلنساف ضد
األشخاص عمى أساس توجييـ الجنسي الفعمي أو المحتسب أو ىويتيـ

الجنسانية.

( )3قرار بشأف صياغة مبادء وخطوط توجييية حوؿ حقوؽ اإلنساف ومكافحة
اإلرىاب.

( )4قرار بشأف تمديد الموعد النيائي المحدد لمدراسة حوؿ العدالة االنتقالية في
أفريقيا.

( )5قرار بشأف تغير المناخ في أفريقيا.
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( )6قرار بشأف األفعاؿ اإلرىابية في أفريقيا.

( )7قرار بشأف االنتخابات في أفريقيا في .2014
( )8صياغة بروتوكوؿ يمحؽ بالميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب حوؿ الحؽ
في الحصوؿ عمى الجنسية في أفريقيا.

خامساً .شكاوى حقوق اإلنسان المعروضة عمى المجنة

 .22معروض عمى المجنة حالياً سبعة وثمانوف ( )87بالغاً ،وقد تـ النظر في
البالغات التالية خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير:

(أ) بالغات تم بحثها
الدورة
الدورة غير
العادية

الخامسة
عشرة

المرحمة ،اإلسم ،النتائج/المالحظات
أوالً .االستالم

(أ)بالغات تم استالمها:

()1البالغ رقم  – 134/460فرنسيسكو فيميب ماشادو فاسكو مبواي كامبي ار

(يمثمو البروفسور الدكتور جيؿ سيستاؾ) ضد موزمبيؽ.

( )2البالغ رقم  – 134/460جاؾ جوناثاف بنياميف فيراسامي (يمثمو ديؼ
ىورناـ) ضد موريشيوس.

( )3البالغ رقم  – 134/463اوجيف آتيجاف – آميتي (يمثمو مجمع االتحادات)
ضد ظاىرة اإلفالت مف العقاب في توجو.
(ب)بالغات تم استالمها واتخذت في شأنها تدابير مؤقتة

()1البالغ رقم  – 134/461اسكندر نيجا وريوت آليمو (يمثميما المبادرة
اإلعالمية لمدفاع القانوني الحرية اآلف ولنكولف اينوفيشاف) ضد إثيوبيا.

ج) بالغات لم يتم استالمها:
( )1البالغ رقم  – 14/464أوىورو كينياتا والسيد ويمياـ روتو (يمثميما اينوسانس
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بروجكت آفريكا) ضد كينيا.
( )2البالغ رقم  – 14/465بنيديكت ؼ .سانوه (يمثمو اينوسونس بروجيكت
آفريكا) ضد جنوب السوداف.
ثانياً .المقبولية
(أ)بالغات أعمن قبولها:

()1البالغ رقم  – 06/318مبادرة عدالة المجتمع المفتوح Open Society

 Justice Initiativeضد كوت ديفوار.

()2البالغ رقم  – 2007/341المساواة اآلف ورابطة المحاميات اإلثيوبيات
ضد إثيوبيا.

()3البالغ رقم  – 07/344انترايتس ضد مصر.

()4البالغ رقم  – 10/385المجنة الدولية لمقانونييف (كينيا) ضد جميورية
كينيا.

()5البالغ رقم – 10/388نيتيورورنيا آدرياف ضد بوروندي

()6البالغ رقم  – 11/396السيد الشرقاوي (يمثمو  EIPRو Open Society

 )Justice Initiativeضد مصر.

()7البالغ رقم  – 10/393معيد حقوؽ اإلنساف والتنمية في أفريقيا
والمساءلة في التنمية ضد جميورية الكونغو الديمقراطية.
(ب)بالغات تأجل بحثها إلى حين ورود معمومات إضافية
()1البالغ رقم  – 10/383األسد ضد جيبوتي.

()2البالغ رقم  – 11/406مجتمع القانوف  Law Societyفي سوازيالند
ضد سوازيالند.
ثالثاً .حجية وأسانيد البالغ
البالغ رقم Law Society - 04/287تيتانجي دوجا ارنست (بالنيابة عف شبيونومو
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مارتينيت وآخريف) ضد الكاميروف.
البالغ رقم  – 09/379منعـ الحاج عثماف حميدة وأمير سميماف ضد السوداف.
رابعاً .طمبات إعادة اإلدراج التي تمت الموافقة عميها
()1البالغ رقم  – 10/391عبد الرحمف محمد جاسيف وتسعة آخروف (يمثميـ
مشروع المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف في شرؽ أفريقيا والقرف األفريقي) ضد
السوداف.

خامساً .طمب إضافة المزيد من األطراف في الشكوى
()1البالغ رقم  – 13/425عمي ىسكوري وعيد الحكيـ نصر (نيابة عف
األشخاص المتضرييف مف مف بناء سدي ميروي وكاجبار) ضد السوداف.

الدورة العادية أوالً .االستالم
الخامسة

والخمسون

بالغات تم استالمها:

( )1البالغ رقم  – 4/466أفراد قتموا ولحؽ بيـ ضرر وأذى خالؿ االشتبكات التي وقعت
أماـ مقر مجمس الوراء عاـ ( 2011تمثميـ اسر عالء عبد اليادي وثالثة آخريف)

ضد مصر.

البالغ رقم  – 14/467صدرت أحكاـ باإلعداـ ضد  529شخصاً (يمثميـ حزب
الحرية والعدالة المصري) ضد مصر.

ثانيا .المقبولية
أ) بالغات أعمن قبولها:

( )1البالغ رقم  324و OMCT and LIZADEEL - 06/325ضد جميورية
الكونغو الديمقراطية.

( )2البالغ رقم  – 07/364حركة  17مايو ضد جميورية الكونغو الديمقراطية.
( )3البالغ رقم  – 12/415غدوارد ناتانييؿ ايتوند ايكوتو ضد الكاميروف.
( )4البالغ رقم  – 12/416جاف ماري آتانجانا ضد أوغندا.
( )5البالغ رقم  – 12/413توماس كواييمو ضد أوغندا.
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( )6البالغ رقم  – 12/443صفية اسحؽ محمد عيسى (يمثميا اتحاد اإلصالح
 REDRESS Trustضد السوداف.

ب) بالغات أعمن عدم قبولها:

( )1البالغ رقم  – 10/383األسد ضد جيبوتي.

( )2البالغ رقم  – 12/414محامو حقوؽ اإلنساف (سوازيالند) ضد سوازيالند.
ج) بالغات تأجل بحثها إلى حين ورود معمومات إضافية
( )1البالغ رقم  – 09/366حمادي كاموـ ضد تونس.
ثالثاً .حجية وأسانيد البالغ
( )1البالغ رقم  – 06/322تساتسو تسيكاتا ضد غانا.
رابعاً .طمب إعادة اإلدراج

( )1رسمياً البالغ رقم ( EIPR, HRW and INTERIGHTS - 11/394نيابة
عف شعب ليبيا) ضد ليبيا ،وأيضاً البالغ رقم  – 2011/004المجنة األفريقية
لحقوؽ اإلنساف والشعوب ضد ليبيا.

 .23تبيف الفقرة  24أعاله أنو خالؿ فترة ما بيف نوفمبر  2013ومايو :2014
 تـ استالـ  6بالغات جديدة.
 لـ يتـ استالـ بالغيف.
 تـ بحث  18بالغاً عمى مستوى المقبولية –  13منيا أعمف قبوليا 2 ،منيا لـ يتـ
قبوليما بينما تـ إرجاء نظر  3بالغات إلى حيف تقديـ معمومات إضافية.

 تـ النظر في تـ بحث  3بالغات واتخذ قرار بشأنيا عمى مستوى جية األسانيد.
 تـ إعادة جدولة بالغ واحد بينما أرجئ البت في طمب إعادة إدراج إلى حيف تقديـ
معمومات إضافيية.
 تمت الموافقة عمى طمب واحد بشأف زيادة عدد الموقعيف عمى أحد البالغات.
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 .24إعماالً لمقاعدة  12مف قواعد إجراءاتيا ،تمقت المجنة معمومات تتعمؽ بتنفيذ ق ارراتيا
بخصوص بالغيف ،وىما تحديداً البالغ رقم  – 06/323المبادرة المصرية لمحقوق
الشخصية وانترايتس ضد مصر والبالغ رقم  – 2008/365بياجون از كريستوفر (يمثمه
الدكتور كيرتس دوبمير والسيدة مارجريت ويويرنكي) ضد أوغندا.
 .25في البالغ رقم  ،08/365أبمغ مقدـ الشكوى المجنة بأف قرارىا نفذ بشكؿ جزئي ،وطمبت
المجنة مف الدولة المعنية تنفيذ الجزء المعمؽ مف القرار.
 .26في البالغ رقـ  ،06/323ذكرت الدولة المشكو في حقيا أنو قد تـ بذؿ جيود كبيرة
لجماية حقوؽ المرأة في البالد بصفة عامة ،وطمبت المجنة مف الدولة إفادتيا بمعمومات
تتعمؽ بتدابير واضحة وممموسة تـ اتخاذىا لتنفيذ قرار المجنة بشأف البالغ في مجاالت
محددة.
 .27تغتنـ المجنة ىذه الفرصة لإلشارة إلى أنو وفقاً لمقاعدة  )8(112و( )9مف قواعد
إجراءاتيا ،سوؼ تدرج في تقرير أنشطتيا قسم ًا يتناوؿ بالتفصيؿ تنفيذ الدوؿ األعضاء
لق اررات المجنة .كما أف المجنة سوؼ تدرج اآلف أقساماً حوؿ االستجابة لطمباتيا فيما

يتعمؽ ببعثات التعزيز والنداءات العاجمة وكذلؾ االمتثاؿ إلى أوامرىا فيما يخص التدابير

المؤقتة.
سادس .أنشطة المفوضين خالل فترة ما بين انعقاد الدورات
 . 28تمثمت األنشطة التي قاـ بيا السادة المفوضوف خالؿ فترة ما بيف انعقاد الدورات بصفتيـ
أعضاء في المجنة وفي آلياتيا الخاصة ،قد تمثمت أساساً في مشاركتيـ في دورات المجنة
واجتماعاتيا القانونية وفي بعثات التعزيز إلى جانب تعزيز الميثاؽ األفريقي والصكوؾ

األخرى لحقوؽ اإلنساف مف خالؿ الحمقات الدراسية والمؤتمر وورش العمؿ وايضاً مف
خالؿ االجتماعات واألنشطة أألخرى التي تنظميا اآلليات التي ينتموف لعضويتيا.

 . 29في ىذا الصدد ،قامت المجنة خالؿ الفترة قيد االستعراض ،مف بيف جممة أمور أخرى،
بإصدار بيانات صحفية عمى النحو التالي :البياف الصحفي حوؿ أوضاع حقوؽ اإلنساف
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في جميوريا نيجيريا االتحادية ،البياف الصحفي حوؿ أوضاع حقوؽ اإلنساف في
جميورية أفريقيا الوسطى والبياف الصحفي المشترؾ الصادر عف المجنة ومكتب المفوض
األعمى لحقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة حوؿ حادث اختطاؼ طالبات مدارس في
نيجيريا.
 .30ولقد تـ إدراج التقارير التي تستعرض تفصيالً أنشطة السادة المفوضيف خالؿ فترة ما بيف

انعقاد الدورات في تقارير أنشطتيـ  ،وىي متاحة عمى الموقع اإلليكتروني لمجنة:

.WWW.achpr.org
 .31تود المجنة أيضاً التنويو بأنو وفقاً لممادة ( )1( 54ج) مف الميثاؽ ،فأنيا تعاونت مع
المفوضيف الخاصيف في مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة بيدؼ ضماف

افضؿ مستوى ممكف لتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف في القارة.
سابعاً .أوضاع حقوق اإلنسان في أفريقيا
(أ) التطورات اإليجابية

 )1زيادة عدد الدول األعضاء التي قدمت تقاريرها الدورية إلى المجنة امتثاالً
إلى حكـ المادة  62مف الميثاؽ األفريقي.

 )2الجهود المبذولة في مجال مكافحة استخدام أساليب التعذيب :قررت 46

دولة أفريقية تحريـ استخداـ وسائؿ التعذيب ،بينما صادقت  44دولة عضو

في االتحاد األفريقي عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمناىضة التعذيب وغيره مف
ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة.
 )3التدابير المتخذة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب في العديد من
البمدان :إنشاء لجنة وطنية لحقوؽ اإلنساف في الجميورية العربية الصحراوية
الديمقراطية ،إنشاء لجنة وطنية لحقوؽ اإلنساف واعتماد خطة عمؿ وطنية
لحقوؽ اإلنساف في السوداف ،اعتماد خطة عمؿ وطنية لحقوؽ اإلنساف
وصياغة مثياؽ المواطنيف لضماف توفير الخدمات العامة بشكؿ كاؼ وفعاؿ
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ومساءلة الحكومة واألجيزة المدنية في إثيوبيا ،إنشاء مرصد وطني يختص
بمسائؿ حماية حقوؽ المرأة والمجمس الوطني لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة
في الجزائر واعتماد خطة عمؿ إلعادة التوطيف تنص عمى دفع تعويض
لألشخاص النازحيف مف أمالكيـ بواسطة عائدات الصناعة البترولية في
أوغندا.
 )4ت عاظم حجم تصديق الدول األعضاء عمى الصكوك اإلقميمية والدولية
لحقوق اإلنسان :تصديؽ الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية عمى
بروتوكوؿ الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب حوؿ إنشاء محكمة
أفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب وعمى اتفاقية االتحاد أألفريقي حوؿ منع
ومحاربة الفساد ،التصديؽ عمى الميثاؽ األفريقي حوؿ الديمقراطية
واالنتخابات والحكـ مف قبؿ كوت ديفوار ومالي والسوداف والجميورية العربية
الصحراوية الديمقراطية وكذلؾ التصديؽ عمى اتفاقية االتحاد األفريقي حوؿ
حماية ومساعدة النازحيف داخمياً في أفريقيا مف قبؿ أنجوال وكوت ديفوار
ومالوي والجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية وزيمبابوي.

 )5التدابير المتخذة لحماية حقوق األطفال :إنشاء محكمة لألطفاؿ إلى جانب
ترجمة قانوف حماية الطفؿ ورفاىيتو إلى المغات المحمية لضماف سيولة
اطالع السكاف عميو في ليسوتو ،إنشاء وحدة المساعدة لمتعميـ األساسي،
برنامج لممساعدة عمى الوصوؿ إلى التعميـ ومساعدة األطفاؿ الضعفاء في
زيمبابوي ،إدخاؿ برامج التغذية المدارسية في جنوب افريقيا لتشجيع األباء
عمى إرساؿ أبنائيـ إلى المدرسة ،اعتماد قانوف لمناىضة استخداـ األطفاؿ
في األعماؿ اإلباحية في بوركينا فاسو وانشاء المجالس الوطنية ومجالس
الواليات لرفاىية الطفؿ في السوداف وكذلؾ غصدار قانوف يحظر تشويو
األعضاء التناسمية لمفتيات (الختاف) في أربع واليات في السوداف.
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 )6الجهود المبذولة لوقف ممارسات التمييز عمى اساس نوع الجنس وتعزيز
حقوق المرأة :في أنجوال صدر قانوف بشأف العنؼ ضد المرأة يحظر
االتجار في األشخاص وينص عمى زيادة حصة اإلناث مف مقاعد البرلماف
إلى  ،% 33في نيجيريا شغمت المرأة مناصب رفيعة في الييئة القضائية،
وفي ا لسوداف تـ اعتماد خطة عمؿ لمكافحة العنؼ ضد المرأة كما سجمت
حصة المرأة مف مقاعد البرلماف زيادة في كؿ مف الجزائر والجميورية
العربية الصحراوية الديمقراطية والسوداف.
 )7الجهود التي بذلت في مجال تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة
والوصول إلى المعمومات :صدر قانوف بشأف الوصوؿ إلى المعمومات في
كوت ديفوار كما صدر قانوف مماثؿ في غانا.

 )8التقدم المحرز في قطاع الصحة :في غانا ،تـ إنشاء ىيئة لمصحة العقمية
لتتبع ومراقبة مرافؽ الصحة العقمية في البالد ،في ليسوتو تـ تنفيذ مشروع
مد شبكة المياه إلى الريؼ لتوفير المياه الصالحة لمشرب لمجميع في ىذا
البمد وفي زيمبابوي تـ إعداد استراتيجية بقاء الطفؿ لمتصدي لمتحديات
الصحية وخفض معدؿ وفيات األطفاؿ وكذلؾ معدالت إصابتيـ باألمراض
اتساقاً مع األىداؼ اإلنمائية لأللفية.

 )9التقدم المحرز في مجال فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز :في
ليسوتو ،اعتمدت خطة عمؿ وطنية لمنساء والفتيات حوؿ فيروس نقص
المناعة البشرية واإليدز كما تـ إنشاء وحدة مختصة بفيروس نقص المناعة
البشرية واإليدز داخؿ و ازرة الشؤوف الجنسانية ،وفي نيجيريا صدر قانوف
يحظر التمييز ضد األشخاص المتعايشيف مع فيروس نقص المناعة البشرية
واإليدز في أماكف العمؿ ،في جنوب أفريقيا سجمت زيادة ممموسة في
معدالت الحصوؿ عمى األدوية المضادة ليذا المرض مف  1مميوف إلى
 2,4مميوف شخص إلى جانب إنشاء  300منشأة صحية جديدة عمى
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المستوى الوطني بما يخفض كثي اًر مف فرص انتقاؿ فيروس نقص المناعة

البشرية واإليدز مف األميات إلى األطفاؿ.

 )10التقدم المحرز في مجال الحقوق االجتماعية واالقتصادية :في نيجيريا
اعتمدت سياسة لمتشغيؿ كما نـ توفير  1,5مميوف فرصة عمؿ مف خالؿ
سمسمة مف المبادرات مف بينيا برنامج إعادة االستثمار؛ في الجزائر ،زاد
معدؿ االلتحاؽ بالمدارس إلى  %90كما ارتفع مستوى الحد األدنى
لألجور؛ في بوركينا فاسو ،تقرر زيادة األجور وتوفير منح دراسية لمطمبة
لمتخفيؼ مف ارتفاع تكمفة المعيشة ،وفي أنجوال صدر القانوف رقـ 14/03
بشأف الجرائـ ضد البيئة بيدؼ حماية البيئة باعتبارىا المصدر األساسي
لمموارد بالنسبة لمشعب الذي يفضي إلى تمكيف المواطنيف مف التمتع مف
حقوقيـ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،تـ توقيع مذكرة تفاىـ بيف ليسوتو
وجنوب أفريقيا حوؿ التعاوف في مجاؿ العمؿ لضماف حماية أفضؿ
لممياجريف السيسوتو ذوي الميارات المتوسطة العامميف في جنوب أفريقيا
إلى جانب إنشاء قسـ اتصاؿ لممياجريف لتوفير الخدمات االستشارية
المتعمقة بالعمؿ لمعامميف المياجريف.
 )11أوجه التحسن الذي ط أر عمى السجون وأماكن االعتقال األخرى :تـ بناء
سجوف جديدة في كؿ مف أنجوال وليبريا وموزمبيؽ وأوغندا لمعالجة مشكمة

ازدحاـ السجوف وتزامف ذلؾ مع تنظيـ دورات تدريبية لبناء قدرات مسؤولي
السجوف في مجاؿ قواعد ومعايير حقوؽ اإلنساف.
 )12حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة :في أنجوال ،صدر القانوف رقـ
21ـ 12لتعزيز وحماية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وفي السوداف تـ
إنشاء مجمس يختص برفاىية األشخاص ذوي اإلعاقة؛ في أريتريا ،شرع في
تطبيؽ برنامج مجتمعي إلعادة التأىيؿ ييدؼ إلى تيسير اإلدماج
االجتماعي وتعبئة الموارد المجتمعية لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة وتوفير
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الخدمات التجبيرية والتدريب الميارات والتشغيؿ وأيضاً توفير القروض

وغيرىا مف الفرص االقتصادية.

 )13التقدم المحرز في مجال الحقوق المدنية والسياسية :تنفيذاً لمرسوـ رئاسي
صادر في أنجوال ،تـ تطبيؽ نظاـ تسجيؿ المواليد واصدار بطاقات اليوية.

 )14فيما يتعمؽ بتنفيذ ق ارراتيا ،ىناؾ معمومات بدأت ترد إلى المجنة تتعمؽ بتنفيذ
ق ارراتيا عمى المستوى الوطني لمدوؿ.
(ب) مجاالت االهتمام
 ) 1ىناؾ عدة دوؿ أعضاء لـ تؼ بالتزاماتيا بموجب المادة  62مف الميثاؽ
األفريقي فيما يتعمؽ بتقديـ التقارير الدورية :فعمى سبيؿ المثاؿ 14 ،دولة
طرؼ متأخرة في تقديـ  3تقارير بينما ىناؾ  7دوؿ لـ تقد اي تقرير.
 )2أي مف التقارير المقدمة مف الدوؿ األعضاء حتى اآلف لـ يمتثؿ سواء
لمخطوط التوجييية لمتقارير بموجب بروتوكوؿ مابوتو أو لممبادئ والخطوط
التوجييية لمجنة فيما يتعمؽ بتنفيذ الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية
المنصوص عمييا في الميثاؽ األفريقي.
 )3حتى اآلف 27 ،فقط مف الدوؿ األعضاء الػ  54ىي التي صادقت عمى
بروتوكوؿ الميثاؽ األفريقي حوؿ إنشاء المحكمة األفريقية.
 )4حتى اآلف 7 ،فقط مف الدوؿ األعضاء الػ  54ىي التي أصدرت اإلعالف
الذي تنص عميو المادة  )6(34مف البروتوكوؿ بشأف السماح لألفراد
والمنظمات غير الحكومية بالوصوؿ مباشرة إلى المحكمة األفريقية.
 )5كما أنو حتى اآلف  38فقط مف الدوؿ األعضاء الػ  54ىي التي صادقت
عمى بروتوكوؿ مابوتو.
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 ) 6ال يزاؿ النزاع الدائر في جميورية أفريقيا الوسطى يحصد العديد مف األرواح
البشرية ويدمر سبؿ العيش ويفرز أعداداً ضخمة مف النازحيف داخمياً

والمياجريف.

 ) 7استمرار تعاظـ عدد ضحايا الفظائع التي ترتكبيا جماعة بوكو حراـ في
نيجيريا والتي تترؾ ندبة دائمة في الوجداف العالمي ،خاصة حادث اختطاؼ
أكثر مف  200فتاة مف طالبات مدرسة في قرية شيبوؾ ،والية بورنو ،في
 14أبريؿ .2014
 )8استمرار التعدي عمى األشخاص المصابيف بالميؽ في تنزانيا ،مما يؤدي
إلى تفاقـ محنة فئة مستضعفة تعاني بالفعؿ مف تمييز ظالـ ووصـ بالعار
واقصاء اجتماعي.
 )9تزايد أعداد الصومالييف في مخيمات االجئيف في كينيا أضعافاً مضاعفة.

 )10تتصاعد يومياً التكمفة البشرية لمنزاع الدائر في جنوب السوداف والذي
يصاحبو التشريد الجماعي لمسكاف واالحتجاز التعسفي.

 )11استمرار تفاقـ أوضاع حقوؽ اإلنساف في الجميورية العربية الصحراوي
الديمقراطية بال ىوداة.
 )12ال يزاؿ السكاف األصمييف يعانوف مف وطأة التمييز والحرماف والطرد.
 ) 13تظؿ مشكمتي الفقر والبطالة تمثالف أىـ التحديات التي تحوؿ دوف التمتع
الفعاؿ بالحقوؽ االجتماعية واالقتصادية ،خاصة بالنسبة لمذيف يعيشوف
تحت مستوى خط الفقر الدولي.
 )14ال تزاؿ المجنة تتمقى تقارير عف ممارسات القتؿ دوف محاكمة واالختفاءات
القيرية واالعتداءات والمضايقات المستمرة والتوقيفات واالعتقاالت والتي
تستيدؼ المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف والصحفييف واإلعالمييف.
 )15ىناؾ بعض دوؿ لـ تعد بعد األطر التشريعية المطموبة لحماية األشخاص
المتعايشيف مع فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز .كما أنيا لـ تعتمد
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بعد نيج تتمحور حوؿ حقوؽ اإلنساف في التصدي فيروس نقص المناعة
البشرية واإليدز وتوفير الحماية الكافية لممصابيف بيذا المرض.
 )16سوء األحواؿ في المستشفيات ،خاصة في المستشفيات النفسية :تعاني
مستشفيات كثيرة مف عدـ كفاية المرافؽ الطبية واكتظاظ المرضى والظروؼ
غير الصحية عالوة عمى عدـ توافر الوسائؿ المناسبة لحجز األشخاص
ذوي اإلعاقة النفسية واالجتماعية.
 ) 17داخؿ نطاؽ الصناعات االستخراجية :االستيالء عمى األراضي بدوف موافقة
مسبقة حرة ومطمعة مف أصحابيا السابقيف ،وبدوف دفع تعويض مناسب
لمسكاف المتضرريف مع ما يصاحب ذلؾ مف نقص في الخبرة الفنية الالزمة
لتقييـ تأثير الممارسات التعدينية عمى البيئة.
 )18عدـ كفاية اىتماـ الدوؿ األعضاء بمجاالت االىتماـ المحددة في تقارير
األنشطة السابقة لمجنة :التعذيب ،أوضاع السجوف وأماكف االعتقاؿ
األخرى ،استخداـ أحكاـ اإلعداـ وعمميات القتؿ خارج نطاؽ القضاء،
التمييز بيف الجنسيف ،تشويو األعضاء التناسمية لإلناث (الختاف) ،الزواج
القسري وغير ذلؾ مف الممارسات التقميدية الضارة.
ثامناً .بعثات التعزيز

 .32باعتبار ىذا النشاط جزءاً مف تفويض التعزيز الممنوح ليا بموجب المادة  45مف
الميثاؽ األفريقي ،أوفدت المجنة بعثة تعزيز إلى الجابوف في الفترة مف  13إلى

 18يناير  ،2014وأخرى إلى زامبيا مف  13إلى  17يناير .2014
 .33أثنت المجنة عمى جيبوتي وليبريا وسيشيؿ والسنغاؿ والسوداف وتونس الستجابتيا
لمطمب ال مجنة بشأف تنفيذ بعثات التعزيز إلى البمداف المعنية .كما تمت اإلشادة
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بميبريا لكونيا قد طمبت مف المجنة العمؿ سوياً مف أجؿ تحسيف أوضاع حقوؽ
اإلنساف في ىذا البمد.
 .34تغتنـ المجنة ىذه الفرصة لتشجيع الدوؿ األطراؼ عمى توجيو دعوات دائمة إلى
المجنة لمقياـ ببعثات تعزيز في بمدانيا ،كما تحث بوجو خاص الدوؿ التي وجيت
إلييا طمبات لمتصريح بتنفيذ البعثات المقترحة.
تاسعاً .الوضع المالي والتوظيف
(أ) التوظيف واالتصاالت
 .35تود المجنة أف تعرب عف تقديرىا لمفوضية االتحاد األفريقي عمى ما بذلتو مف
جيود ،خاصة خالؿ عاـ  ،2014بشأف تعييف موظفيف قانونييف لمعمؿ بأمانة
المجنة.
 .36فيما يتعمؽ باالتصاالت في أمانة المجنة ،ال تزاؿ ىناؾ صعوبات جمة تعترض
عمؿ المجنة ،وتتمثؿ في عدـ التشغيؿ الفعمي لمخطوط الياتفية وعدـ انتظاـ البريد
اإلليكتروني وتوقؼ عمؿ خطوط الفاكس.
(ب) التمويل
 .37تـ اعتماد مبمغ إجمالي لمجنة مقداره  6,395,466.00دوالر أمريكي لمسنة المالية
 ،2014منيا  4,821,043.00دوالر أمريكي مصدرىا الدوؿ األعضاء ،بينما
ساىـ الشركاء بتعيدات مقدارىا  423.00 ،1,569دوالر أمريكي.
 .38وكما ىو الحاؿ في السنوات السابقة ،فإف ميزانية البرامج المعتمدة لمجنة ىي غير
كافية لدعـ األنشطة التي يتعيف عمى المجنة االضطالع بيا لتنفيذ بفعالية التفويض
الممنوح ليا في وثيقتيا التأسيسية ،الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب.
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عاش ارً .تنفيذ مقرر المجمس التنفيذي
(أ) إعالن  2016العام األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،وخاصة "حقوق
الم أرة".

 .39تمشياً مع مقرر المجمس التنفيذي

)،EX.CL/Dec.804 (XX1V

قامت المجنة بالتعاوف

مع المحكمة وأجيزة االتحاد األفريقي األخرى المفوضة بمسائؿ حقوؽ اإلنساف
وأيضاً مع حكومة رواندا ،بإعداد مذكرة مفاىيمية حوؿ االحتفاؿ بعاـ 2016
باعتباره العاـ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب ،ال سيما حقوؽ المرأة .وسوؼ
تعرض ىذه المذكرة المفاىيمية عمى اجيزة السياسة لبحثيا خالؿ ىذه الدورة.
حادي عاشر .التوصيات
 .40وبناء عمى ما تقدـ ،توصي المجنة:
الدول األطراف
.1

التوقيع والتصديؽ عمى الصكوؾ اإلقميمية والدولية حوؿ الحكـ الرشيد والديمقراطية،
ال سيما بروتوكوؿ الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب حوؿ إنشاء محكمة
أفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب ،واصدار اإلعالف المطموب بموجب المادة )6(34
مف البروتوكوؿ؛ الميثاؽ األفريقي حوؿ الديمقراطية واالنتخابات والحكـ؛ اتفاقية
االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحتو واالتفاقية حوؿ حماية ومساعدة النازحيف
داخمياً في أفريقيا.

.2

االمتثاؿ لاللتزامات المنصوص عمييا في المادة  62مف الميثاؽ األفريقي بتقديـ

تقارير بصفة منتظمة ،اتساقاً مع الخطوط التوجييية لمجنة بشأف التقارير الوطنية
الدورية ،الخطوط التوجييية لمدولة الطرؼ بشأف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية

والثقافية في الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب؛ وايضاً مع الخطوط
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التوجييية لتقارير الدوؿ بموجب بروتوكوؿ الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف
والشعوب حوؿ حقوؽ المرأة في أفريقيا.
.3

احتراـ مجموعة األطر الزمنية المحددة لتقديـ المستندات والوثائؽ الخاصة
بالبالغات المعروضة عمى المجنة ،لتمكينيا المجنة مف بحث ومعالجة ىذه البالغات
في حينيا.

.4

تنفيذ ق اررات المجنة بشأف البالغات والتقارير حوؿ التدبير التي اتختيا فيما يتعمؽ
بذلؾ ،واالستجابة إلى النداءات العاجمة الموجية مف المجنة وتمبية طمبات المجنة
بشأف السماح بإيفاد بعثات إلى بمدانيا.

.5

أف تعمؿ في بمدانيا عمى معالجة دواعي القمؽ التي سمط عمييا الضوء في تقارير
أنشطة المجنة.

.6

صياغة وتنفيذ خطط العمؿ الوطنية لحقوؽ اإلنساف.

.7

إنشاء و/أو تعييف ىيئات وطنية تكمؼ بالقياـ بزيارات منتظمة إلى السجوف وأماكف
االعتقاؿ األخرى.

.8

النظر في استضافة إحدى دورات المجنة.

جمهورية جنوب السودان
التصديؽ عمى الميثاؽ األفريقي.
مفوضية االتحاد األفريقي:
)1

اتخاذ الخطوات الالزمة نحو التصدي لمتحديات التشغيمية التي تواجييا المجنة
وأمانتيا.

)2

التعجيؿ بشغؿ الوظائؼ المتبقية في أمانة المجنة.
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المجمس التنفيذي
)1زيادة الدعـ المادي والمالي المقدـ لمجنة لتمكينيا مف أداء عمميا بفعالية.
 )2حث الدوؿ األعضاء عمى تمبية طمب المجنة بشأف إيفاد بعثات تعزيز إلى بمدانيا،
واالستجابة لمنداءات العاجمة لمجنة وتنفيذ األوامر الصادرة مف المجنة بشأف التدابير
المؤقتة.
)3حث أطراؼ البالغ عمى تقديـ وثائقيـ ومستنداتيـ في الوقت المناسب وابالغ
المجنة بالتدابير المتخذة لتنفيذ ق ارراتيا في الحاالت التي تخصيـ.
مؤتمر رؤساء الدول والحكومات
)1حث الدوؿ األعضاء عمى الوفاء بالتزاماتيا بموجب الميثاؽ األفريقي.
)2حث الدوؿ األعضاء عمى االمتثاؿ لق اررات المجنة.
 )3اإلحاطة باألوامر الصادرة عف المجنة بشأف اتخاذ تدابير مؤقتة واستجابة الدوؿ
األعضاء ليا.
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