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 :أوال . مقدمة

أديس أبابا،  يالمنعقدة ف ير االتحاد األفريقبحثت الدورة العادية الثانية والعشرون لمؤتم .1
لممفوضية بشأن تنفيذ مقررات المحكمة الجنائية  يالتقرير المرحم 2014يناير يإثيوبيا، ف
بين جممة  من ،ASSEMBLY/AU/DEC.493.(XXII)بعد ذلك، اعتمد المؤتمر المقرر و الدولية. 

 :يأمور أخرى عمى النحو التال
 :ييقرر مايم.  23"" 
المحكمة  االتحاد األفريقي بشأن لمقرراتاالمتثال  األطراف األفريقية غي لمدولينب (1

 األفريقية أن المقترحات لضمان بصوت واحد التكمم  واالستمرار في الجنائية الدولية
لممحكمة الجنائية  من نظام روما األساسي   27و 16المادتين  تعديالت عمىال حول

 بشأن األطراف األفريقية الدول يق عمل مجموعةمن قبل  فر  بحثيا  تمي ،الدولية
نظام روما  يف  األطراف الدول  مؤتمرالدورات القادمة ل من جانب وكذلك التعديالت
 األساسي؛

 يالجماع االنضمام وااللتزام  لضمان لجميع الدول األعضاء ممحة ىناك حاجة  (2
 ؛تحاد األفريقيسيسي لالالقانون التأ التزاماتيا بموجب مع تمشياً  متفق عمييا  بمواقف

 
األعضاء األفريقيين في و  في نيويورك األطراف األفريقية مجموعة الدوليجب عمى   (3

 بشأن لممؤتمر المختمفة المقررات تنفيذ متابعةاألفريقية األطراف  الدول مكتب
 أن المقترحاتضمان و  المفوضيةمع ، بالتعاون المحكمة الجنائية الدولية

 الدول قبل من المناسب عمى النحو معالجتيا/بحثيا تم قيةاألفري  واالنشغاالت
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اإلجراءات  من خالل المفوضية بشأن  مؤتمرال تقرير إلى  ورفع األطراف األفريقية
 ؛بشكل منتظم المتخذة

إلى توسيع نطاق اختصاص المحكمة األفريقية لمعدل وحقوق  يمالرا بمقرره . يذكر 24
من المفوضية بالتعاون مع  يطمبفي القارة و الجرائم الدولية لمنظر في اإلنسان
تقديم تقارير عن ذلك  من أجل عمميةال تسريع المصمحة صاحبة األطراف جميع
 ؛2014في يونيو  مؤتمرإلى ال

 المسألة، وىو أمر  من المفوضية تقديم تقرير عن التطورات الجديدة في . يطمب25 
 ".2015في يناير  رينرابعة والعشالعادية ال اميم ألفريقيا، في دورتي

تحديث أجيزة صنع سياسة  بيدف أعالهمقرر المؤتمر ل وفقاً  يالحال التقرير تم إعداد .2
 .المذكورمقرر ال منذ اعتماد التي حدثت حول التطورات ياالتحاد األفريق

حقوق لمعدل و  المحكمة األفريقية اختصاص نطاق  توسيع من أجل المتخذة  اإلجراءات. ثانيا
  اإلنسان

بالتعاون مع  من المفوضية   2014يناير   يمقرره  المعتمد فمن خالل مؤتمر مب الط .3
محكمة األفريقية ملالوالية القانونية  نطاق تسريع عممية توسيع أصحاب المصمحة جميع 

، مقررالقارة. وعقب ىذا ال داخل الجرائم الدولية من أجل محاكمة لمعدل وحقوق اإلنسان 
 يالمشتركة بين االتحاد األفريقالدورة األولى  ، 2014ايو م  يمفوضية ، فعقدت ال

المؤتمر األفريقي السابق والشؤون القانونية )العدل حول  والمجنة الفنية المتخصصة 
الوزراء المسؤولين  يضم اآلن  ووزراء العدل/ المدعين العامين من الدول األعضاء ولكنل
النظر في من أجل ( ية وسيادة القانونالدستور المسائل مثل حقوق اإلنسان و  مسائل نع
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النظام األساسي لممحكمة حول بروتوكول بال ةالممحقالتعديالت بشأن بروتوكول المشروع 
 األفريقية لمعدل وحقوق اإلنسان.

المجنة الفنية  بو أوصت وفق ماغتو النيائية، يبصتم اعتماد مشروع البروتوكول  .4
مؤتمر لم 23 الــــــــ من قبل الدورة العاديةالعدل والشؤون القانونية،  المتخصصة حول

لم . وحتى اآلن، 2014يونيو  27و  26في مالبو، غينيا االستوائية، يومي  ةعقدالمن
صدق عمى البروتوكول المذكور. وتجدر اإلشارة إلى أن عضو ولم ت قع أي دولة تو 

، وبعد ذلك حيز التنفيذ البروتوكول دخول ل ضرورية التصديقات من ( 15خمسة عشر )
ممحكمة األفريقية لمعدل وحقوق اإلنسان من أجل لالدولي تفعيل قسم القانون الجنائي 

 الجرائم الدولية والعابرة لمحدود الوطنية. محاكمة

 ASSEMBLY/AU/DEC.419(XIX) المؤتمر من مقرر 4. اإلجراءات المتخذة من أجل تنفيذ الفقرة ثالثا  

يونيو  في إثيوبيا أبابا، في أديسالمتعقدة  االتحادمؤتمر ل 19ـــــــــــال العادية الدورةاعتمدت  .5
الجنائية  المحكمةبشأن  ASSEMBLY/AU/DEC.419(XIX)مقرر المؤتمر  2012عام 
  : ما يمي عمىأخرى  أمور جممةمن بين  ،ينص والذى الدولية

محكمة ب صالالتل نالمدعين العامي/ العدل اجتماع وزراء توصياتيصادق عمى .   .«  3  
 مسألة بشأن فتوى لطمب، المتحدة العامة لألمم من خالل الجمعية العدل الدولية

الرسميين من الدول   كبار المسؤولينرؤساء الدول و ل القانون الدولي، ظل يف، الحصانات
، ضوء ىذا يف ، لممحكمة الجنائية الدولية في نظام روما األساسي طرافاً ت ليس  يالت
عمى طمب  واآلثار المترتبة لجدوى ا حول  الدراسة إجراء المزيد من يةمن المفوضطمب ي

 .»التنفيذي مجمسال إلىتقرير عن ذلك  رفع محكمة العدل الدولية و  فتوى منال إجراء ىذه
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طمب  وآثار جدوى شاممة عن مشروع دراسة، لمقررىذا اتنفيذ ل لمفوضية، وضعت ا .6
الرسميين كبار المسؤولين رؤساء الدول و  حصانات حولمحكمة العدل الدولية  فتوى من

لمنظر . لممحكمة الجنائية الدولية في نظام روما األساسي التي ليست أطرافا الدول من 
مع المجموعة  مشاورات 2014مارس  يمفوضية فالأجرت  مشروع الدراسة، في

السادسة  لمجنةين فريقياألالخبراء القانونيين نيويورك و  في (مستوى السفراء) األفريقية
 .المتحدة العامة لألمم لمجمعية

المجنة السادسة من ون األفريقيون الخبراء القانونيالمجموعة األفريقية و  أعضاءبدى أ .7
في  إلدراجيا المالحظات األولية ،ىذه المشاورات خالللمجمعية العامة لألمم المتحدة، 

 .الدراسة مشروع
الفنية  القادم لمجنة إلى االجتماع ديمولتق دراسةال  مشروعاستكمال اآلن ب المجنة تقوم .8

في عام  تجتمع س  يتال القانونية العدل والشؤونالمعنية ب لالتحاد األفريقي المتخصصة
 .االتحاد األفريقي  يصنع السياسة ف أجيزة من قبل توصياتيا بحث  قبل 2015

رئيس  المحكمة الجنائية الدولية ضدالمقدمة من قبل  بشأن الدعاوىرابعا. تحديث 
 السودان

المقدمة  بالدعاوى  فيما يتعمق تطورات كبيرة لم تحدث التقرير،شمميا  يالتالفترة  خالل .9
الدائرة  تالحظ ،مع ذلكو . السودان ضد رئيس المحكمة الجنائية الدولية من قبل

-ICC-02 /05-01 / 09مقررالخالل   من للمحكمة الجنائية الدوليةالثانية   التمهيدية
قد أخفقت في  الكونغو الديمقراطية جميورية أن، 2014أبريل   9 بتاريخر الصاد  195
 إلى المحكمةوتسميمو  البشيرالسودان  رئيس عمى قبضال عدمل مع المحكمة التعاون

 حضورل 2014فبراير   27و 26يومي  الكونغو الديمقراطية إلى جميورية خالل زيارتو
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المتحدة  األمن التابع لألمم ل من مجمسك األمر إلى الدائرة حالتأو . الكوميسا قمة
دول األفريقية لم واألمر اآلن متروك.  في نظام روما األساسي األطرافالدول مؤتمر و 

 فيما يتعمق بيذه ضرورية التدابير التي تراىا التخاذ األمن الدولي ومجمساألطراف 
 .المسألة

مجمس و  فريقية األطرافالدول األ إجراء من جانبلم يتخذ أي عند استكمال التقرير،  .10
المحكمة الجنائية  مع جميورية الكونغو الديمقراطية بعدم تعاون فيما يتعمق األمن الدولي

 .البشير السودان رئيس  وتسميم عتقالبا الدولية
 ـ20ــــــــــ ال تقريرالمن خالل   2014ديسمبر  في أشار إلى ذلك المدعى العام كما  .11

 بشأن مقرراً   2014أكتوبر    14 في   التمييديةلدائرة مجمس األمن الدولي، أصدرت ال
 مصر  الدائرة  دعت.   2014أكتوبر  19 و 18يومي  إلى مصر الرئيس البشير سفر
 الدائرة التمييدية، أصدرت السياق نفس وفي .ممحكمةل الرئيس البشير اعتقال وتسميمإلى 
 5 يف إلى إثيوبيا البشير الرئيس سفر بشأن مقرراً  2014عام  نوفمبر 4في  الثانية
. إلى المحكمةتسميمو و  واعتقالإلى  المختصة السمطات اإلثيوبيةدعت و  ،2014 نوفمبر

ثيوبيا أن مصر وتجدر اإلشارة إلى   .في نظام روما األساسي ينطرف اليست وا 

المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس  بالدعاوى المقدمة من قبل  المتعمقة .  التطوراتخامسا  
 ونائب رئيس كينيا

 7 يفكينياتا، رئيس جميورية كينيا موجايي أوىورو  /كان من المقرر محاكمة السيد .12
 28في  ،اً الدائرة االبتدائية الخامسة )ب( أمر أصدرت   . ومع ذلك،2014أكتوبر عام 
ما إلى  يشير 2014سبتمبر  5 بحمولتقديم إشعار ب، يمزم النيابة 2014عام أغسطس 
، ليذ األمر وفقاً ضع يمكنيا من بدء المحاكمة في التاريخ المذكور أعاله. في و إذا كانت 



EX.CL/894 (XXVI)  

Page 6 
 

لن تكون في وضع يمكنيا من  ا إلى أني ة مشير  ا في نفس التاريخ إشعارى النيابة  رفعت
. وفي نفس السياق، طمبت 2014أكتوبر عام  7محاكمة يوم التنظيم  يف المضي قدماً 
التعاون طمب  حكومة كينيا تماماً  نفذتخرى حتى أمرة القضية يتم تأجيل  النيابة أن

 منيابة. ل المنقح
 ICC-01/09-02/11مقرر رقم البموجب ، الدائرة االبتدائية الخامسة )ب( ألغت .13

 تعقدو ، 2014أكتوبر  7 يف، موعد المحاكمة 2014سبتمبر  19 يفالصادر 
ام ضد الع  في قضية المدعي  2014أكتوبر  8و  7يومي  جمستين تحضيريتين 

 موجايي أوىورو /من السيد طمبت الغرفة كينياتا. وفي السياق نفسو، موجايي اوىورو 
 ".3125أكتوبر  8 الجمسة التحضيرية يوم في  يكون حاضرا  أن  كينياتا "

)ب(  Vالدائرة االبتدائية مقرر لعن معارضتيا التامة االتحاد األفريقي مفوضية  تأعرب .14
 القواعد اإلجرائية تعديالتعمى عمى اإلطالق طمع لتي لم تممحكمة الجنائية الدولية ال
 لدو لم 12ـــــــاإلثبات لممحكمة الجنائية الدولية التي اعتمدتيا الدورة العادية القواعد و 

القواعد  توفر. و 2013الىاي، ىولندا، في نوفمبر بفي نظام روما األساسي  األطراف  
الجمسة التحضيرية  يفليات لمشاركة الرئيس كينياتا اآلو ية رضاألالمذكورة أعاله 

قدرتو المساس بمن خالل ممثميو القانونيين أو عن طريق فيديو المؤتمر دون المذكورة 
 رئيس دولة كينيا. صفتو بعمى الوفاء بمسؤولياتو الدستورية 

تا كينيا /السيد فخامة ، قدم دفاع 2014سبتمبر عام  25  يو فتجدر اإلشارة إلى أن .15
من  مكرر رابعاً  134، وفقا لممادة الجمسة التحضيريةطمب المتيم إعفاءه من حضور 

لجمسة ا  إعادة جدولة ،بدال من ذلك القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات لممحكمة، أو، 
مغمقة في  لحضور عبر دائرة تمفزيونيةبالممتيم  لمسماح  إلى موعد الحق، و التحضيرية

، 2014سبتمبر عام  30يوم ، رفضت الدائرة الطمبومع ذلك،  الحق.لاذلك التاريخ 
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أكتوبر  8  يالجمسة التحضيرية ف، في شخصيا  ، موجودا  "المتيم يكون أن بوأمرت 
3125" 

الشخصية ستدعاء المحكمة بصفتو الكينياتا  /السيد ستجاب فخامة بعد ىذا الرفض، ا .16
كينياتا  /السيدان فخامة ك. وبذلك، 2014 أكتوبر 8 في الجمسة التحضيريةوحضر 

 قرار حترامال ،جانباً  ،قمة شرق أفريقيا رئيسو  رئيساً  بصفتو ميامو لترك  نفسو مضطراً 
كينياتا أن  /السيدلم يطمب من فخامة  ،جمسة التحضيريةحضور الوب حضوره. بالمحكمة 
 مةالمحكقررت و  محاضر الجمسةجميع خالل  كان جالساً و رد عمى أية أسئمة. ييتكمم أو 

فخامة أن ىو بالحضور  استجابتو لمدعوةلى كينيا. وكانت نتيجة عدم إ وعودتوتأجيل ال
 توقيف.بال ميدداً كان  كينياتا  /السيد

برفض مقررا  2014ديسمبر  3  يف)ب(  V دائرة أصدرت ال ، بعد الجمسة التحضيرية  .17
طمب الدفاع  طمب االدعاء لمزيد من التأجيل في القضية ضد الرئيس كينياتا، وكذلك

 5المذكور أعاله ، قرر المدعي العام في  الدائرة مقرر إنياء اإلجراءات. في ضوء 
. تووىورو كينياتا لعدم كفاية األدلة لمحاكمأسحب اتياماتو ضد الرئيس  2014 ديسمبر
 .2014ديسمبر  5يذا القرار من خالل البيان الصادر في مفوضية برحبت ال

 يتد نائب رئيس كينيا، لم تحدث تطورات كبيرة خالل الفترة الض باإلجراءات فيما يتعمق  .18
 .مازالت متواصمة 2013سبتمبر عام  10بدأت يوم  يالمحاكمة التالتقرير. شمميا 

 قبل المحكمة الجنائية الدوليةمن  التحقيقات األوليةالتحقيقات والمالحقات و .  سادسا  

 .حاالت  (8)ثمانيب في ما يتعمقات يقتحقإنشائيا  منذ المحكمة الجنائية الدولية فتحت .19
 (8) ثماني تتعمقو . األعضاء في االتحاد األفريقي الدول في كل ىذه الحاالتونشأت 
 ؛.الكونغو الديمقراطية في جميورية أنيا ارتكبتيفترض  أو ترتكبابالجرائم التي حاالت 
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. ومالي ديفوار كوت ؛ليبيا ؛ كينيا؛ ( دارفور) السودان؛ جميورية أفريقيا الوسطى أوغندا؛
لممحكمة الجنائية  المدعي العام تمقى ،2014عام مايو  30في  وفي اآلونة األخيرة،

التي  فيما يتعمق بالجرائم سمطات جميورية أفريقيا الوسطى من جديدة إحالة الدولية
 .2012أغسطس  1 منذ عمى األراضي أنيا ارتكبت فترضي
 لممحكمة الجنائية الدولية مكتب المدعي العام ، فتحالتقريرشمميا  يتالفترة ال خالل .20

 ، وواصل فمسطينوأوكرانيا و  ، والعراق ، الوسطى في جميورية أفريقيا  أولية تحقيقات
تم خو ىندوراس ونيجيريا؛ وغينيا و جورجيا أفغانستان وكولومبيا و  في التحقيقات األولية

 ."غزةفي  الحريةأسطول "حادث كوريا و  في جميورية األولية وتحقيقات

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية  ي. نتائج المؤتمر الثالث عشر لمدول األطراف فسابعا  

 الدولية

األمريكية  الواليات المتحدة، في نيويوركلمدول األفريقية األطراف  13ــــــــــال الدورة انعقدت .21
 ن أجلم ىذه الدورة فيممثمة مفوضية الكانت و .  2014ديسمبر  17حتى 8من 

 مجموعة الدول مع بالتشاور المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقررات المؤتمر متابعة تنفيذ
لمدول األفريقية  13ـــــــــــال الدورة  إجراءات مى موجز عال وسيركز ىذا .األطرافاألفريقية 
وما نظام ر  تعديلمقترحات و  عمى التواليالقضاة و  يارئيس انتخاباتب فيما يتعمقاألطراف 
 .األساسي

، وزير العدل كابا صديقي المحامي لمدول األفريقية األطراف 13ــــــــــال انتخبت الدورة .22
يرأس مجموعة الدول األفريقية األطراف  ليصبح أول أفريقي السنغال جميورية ختمأمين و 

 .2014يونيو  المجمس في عمى النحو الذي أقره، ( القادمة3لمسنوات الثالث )
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 القاضي بما في ذلك قضاة  (6)ستةت الدول األفريقية األطراف ، انتخبنفسوفي السياق  .23
تمت و  .الكونغو الديمقراطية جميورية من مندوابي م-كسيا أنطوان /المحامي األفريقي

لم  ومع ذلك،. 2014ويونيوفي يناير  من قبل المجمس أيضاً  الترشيح الموافقة عمى ىذا
الذي ال  ىذا الوضع بحثينبغي و  .ول األعضاءالد من قبل بعضه الموافقة ىذتحترم 
النظام  ضمنترشيح المجنة الوزارية لم من قبل حاالت أخرى، كرر في عدةيت يزال

 المذكورة  لمجنة الوزاريةقواعد إجراءات ا األحكام ذات الصمة من تنفيذ بيدف ،الدولي
 .مشتركةاألفريقية ال والتصديقات مواقفال تعزيزالقانون التأسيسي، من أجل و 
 رؤساء حصانات قضاياحول   نظام روما األساسي عمى اقتراحات التعديل يتم بحث لم  .24

نوفمبر  األطراف في ةاألفريقي مجموعة الدول ياتكما قدم القائمين الدول والحكومات
عمى الرغم  2013أكتوبر مؤتمر الدورة االستثنائية لالصادر عن ممقرر ل إلحاقاً  2013

الدول ، دعت ومع ذلك .األطراف الدول األفريقية بعض ت بوالطمب الذي تقدم من
جميع بحث مواصمة إلى التعديالت التي أدخمت  حول فريقيا العامل األفريقية األطراف 

مدول األفريقية الدورة الرابعة عشر ل تقرير إلى رفعو  2015في عام  التعديل مقترحات
 ال تتوقع المفوضيةو .  2015برنوفم 26إلى  18 الىاي من فياألطراف المقرر عقدىا 

عدم كفاية الدعم  بسبب 2015في عام  التعديل المذكور مقترحات بحث أي تقدم في
 األطراف األخرى غالبية الدول منقوية المعارضة الاألطراف و  من الدول األفريقية المقدم

 .نظام روما األساسيعمى  ي تعديلأل

 :ثامنا. التوصيات

التوصيات  ،التنفيذي المجمس عبرمن قبل المؤتمر  منظرل أن تقترح مفوضيةتود ال .25
 :التالية
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ودولو األعضاء  يتحاد األفريقيتعين عمى المؤتمر تجديد التزام اال .1التوصية 
 .التأسيسيقانون لم وفقاً بمكافحة اإلفالت من العقاب 

بشأن المعتمدة  لممؤتمر أن يؤكد من جديد عمى مقرراتو السابقة  يينبغ .2التوصية 
 ؛المحكمة الجنائية الدولية

 استدعاء في أعقاب  قمقو العميق يتعين عمى المؤتمر أن يعرب عن  .3التوصية 
لممحكمة  (الخامسة )ب الدائرة االبتدائية مقرر من خالل كينياتا الرئيس

قواعد لعمى تعديالت اعمى اإلطالق  طمع لم ت يالت الجنائية الدولية
 من قبلالمعتمدة   لممحكمة الجنائية الدولية اإلجرائية وقواعد اإلثبات

 نظام روما األساسي يلمؤتمر الدول األطراف ف 12ـــــــــــــالالدورة العادية 
 ؛2013 في نوفمبر، ىولندا، الىاي فيالمنعقدة 

 ي المقاضاةف الحكمةب فيما يتعمقالبالغ  قمقوعن  بلممؤتمر أن يعر  يينبغ .4التوصية 
 ؛روتو /السيدقضية ل ة المستمر 

أظيرىا  يالت زعامة لم كينياتا الرئيس عمى لممؤتمر أن يثنى  يينبغ .5التوصية 
حترام وذلك الرئيس بالنيابة  تعيين  يمسبوق  المتمثل فالواإلجراء غير 
 .القارة كرامة عن فضالً  الكيني لشعبا سيادة وحمايةمقرر المؤتمر 

تمتزم  أنيالضمان  األطراف فريقيةالدول األ لجميع ممحة ىناك حاجة .6التوصية 
القانون  اللتزاماتيا بموجبوفقا  متفق عمييا مشتركة مواقفب تنطق و 

 ؛تحاد األفريقيالتأسيسي لال



EX.CL/894 (XXVI)  

Page 11 
 

االستراتيجي والقانوني و  السياسي النيج مواصمة لممؤتمر أن يقرر يينبغ .7التوصية 
 دأتياالتي ب اإلجراءاتحول  يفريقاالتحاد األانشغاالت في معالجة 

التيديد و الحاليين  والحكوماترؤساء الدول  ضد المحكمة الجنائية الدولية
، وتضميد السممب في مجال النيوض الجارية مجيودلبالنسبة تمثمو  قدالذي 

ليس ، واالستقرار سيادة القانون عن فضالً ، والمصالحة الوطنيةالجراح 
 في  ولكن أيضاً  ،في االتحاد األفريقيالمعنية األعضاء  الدول يففقط 
 .القارة

 وكذلك والىاي في نيويورك األطراف األفريقية الدول يتعين عمى مجموعة  .8التوصية 
في نظام روما  الدول األطراف مؤتمر مكتب  األعضاء األفريقيين في

 المختمفة قرراتمال  تنفيذ متابعة لممحكمة الجنائية الدولية األساسي
ضمان و مفوضية مع ال الدولية، بالتعاونالمحكمة الجنائية  بشأن مؤتمرلم

  المالئم معالجتيا عمى النحو  /تم بحثيا األفريقية والشواغلقترحات أن الم
من قبل الدول األفريقية األطراف ورفع تقرير إلى المؤتمر من خالل 

 ؛اإلجراءات المتخذة المفوضية بشأن

عمى  ياالتحاد األفريق لكون مصادقة األسفلممؤتمر أن يعرب عن  يينبغ .9التوصية 
في المحكمة الجنائية  قاض لمنصب وحيد أفريقي كمرشحشخص واحد 

أن  يوينبغ ،األطراف الدول األفريقية من قبل بعض لم يتم احترامو الدولية
عدم لعقوبات ) 16المادة  أحكامطبيق ت المجمس التنفيذيمن  طمبي

فريقي التحاد األل يةلمجنة الوزار  النظام الداخميمن  (ممقرراتلاالمتثال 
 ؛2014في يناير  المعتمدالدولي إطار النظام  يحول الترشح ف



EX.CL/894 (XXVI)  

Page 12 
 

إلى  ياالتحاد األفريق يجميع الدول األعضاء فدعوة  عمى المؤتمر ينبغي .10التوصية 
تعديالت حول البروتوكول عمى  ،في أقرب وقت ممكن، توقيع والتصديقال

 المعتمدة  الشعوبو  اإلنسانوحقوق  األفريقية لمعدل المحكمة بروتوكول
 ؛2014يونيو  27في  (االستوائية غينيا) في مالبو

ىذه  متابعة مع جميع أصحاب المصمحة بالتعاون لممفوضية يينبغ .11التوصية 
 /تم بحثياسي األفريقيةالشواغل المقترحات و أن  ضمان بيدف المسألة

 بانتظام يم تقريرتقد، و القادمة معالجتيا من قبل الدول األفريقية األطراف
 .التنفيذي من خالل المجمسالمؤتمر إلى 

- 
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