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 .1تنظٌم العمل
 .Iالفترة التً ٌغطٌها التقرٌر
 .1تمت المصادقة على تقرٌر النشاط السنوي الرابع عشر فً الددور الاادٌدة السداباة
والثالثددٌل لقمددة ر سدداو دوم و مومددات مندمددة الو ددد اعفرٌقٌددة المناقددد بلو امددا
امبٌا فً جوٌلٌة  2001بقرارها رقم ). AHG/229(XXXVII
و فً قمة ر ساو الددوم وال مومدات المشدار هلٌأدا ،عدال تدم انتيداع ،مدٌل عدام جدٌدد
لمندمة الو د اعفرٌقٌة ـ السٌد عمار هٌسً ـ وثالثدة ،عاداو فدً اللجندة اعفرٌقٌدة ـ
الدمتور ،نجٌال مٌلو والسٌد سالٌماتا ساوادوغو والسٌد ٌاسر سدٌد  ،مدد ال سدل ـ ممدا
تم هعاد انتياع عاو وا د فً اللجنة هو ـ السٌد ممام ر اق بار
ٌغطً تقرٌر النشاط السنوي اليامس عشر دورتً اللجندة الادادٌتٌل الثالثدٌل والوا دد
والثالثٌل اللتٌل عقدتا على التوالً بٌل  13و ، 27متوبر  2001ببدانجوم غامبٌدا وبدٌل
 02و  16ماي  2002ببرٌتورٌا جنوع هفرٌقٌا.
ب ـ وضعٌة التصدٌق
 .2لقد ،صب ت مم الددوم اععاداو فدً مندمدة الو دد اعفرٌقٌدة ،طرافدا فدً المٌثداق
اعفرٌقً ل قوق اعنسال والشاوع.
ت ـ الدورات وجدول األعمال
 .3عقدت اللجنة مما هو مدكمور ،عدال دورتدٌل عدادٌتٌل مندك المصدادقة علدى تقرٌدر
نشاطأا السنوي الرابع عشر فً جوٌلٌة . 2001
جدوم ،عمام مم مل الدورتٌل موجود فً الملحق  Iلأكا التقرٌر.
ث .التشكٌلة والمشاركة
 .4انتيددع المضددوا ممددام ر اق بددار والمضواددة جاٌنابددا جددوهم فددً الدددور الاادٌددة
الثالثٌل على التوالً ربٌسا وناببا للربٌس.
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شارك المضواول اآلتٌة ،سماوهم فً ،شغام الدور الاادٌة الثالثٌل.
الربٌس
نابع الربٌس

المضوا ممام ر اق بار
المضواة جاٌنابا جوهم
المضوا على بدوي الشٌخ
المضوا ،ندرو ر .شٌموفٌرا
المضواة فٌرا م .شٌروا
المضوا هٌمانوام ف .و .دانموا
المضوا ٌاسر سٌد  ،مد ال سل
المضواة ،نجٌال مٌلو
المضوا ل .بارنً بٌتٌانا
المضوا اتم بل سالم
المضواة سلٌماتا ساوادوغو

 .6شارك ممثلو الدوم اعطرف التساة والاشرٌل)  (29الدوارد ،سدماوها فدً مدا ٌلدً
فً ،شغام الدور الاادٌة الثالثٌل وقدموا تصرٌ ات :الج ابر بندٌل بورمٌندا فاسدو
بورندي المامرول ماع فٌر جمأورٌدة هفرٌقٌدا الوسدطى مدوت دٌضدوار جمأورٌدة
المونغو الدٌمقراطٌة هرٌتٌرٌا هثٌوبٌا مصر الغابول غامبٌا غٌنٌا بٌسداو لبٌبٌرٌدا
لٌبٌددا مورٌتانٌددا المو مبٌددق نامٌبٌددا نٌجٌرٌددا روندددا السددٌنغام سددٌرالٌول جنددوع
هفرٌقٌا السودال طوغو تونس ،وغندا.
 .7شارك ،عااو اللجنة اآلتٌة ،سماوهم فً ،شغام الدور الاادٌة الوا د والثالثٌل:
المضوا ممام ر اق بار الربٌس
نابع الربٌس
المضواة جاٌنابا جوهم
المضوا على بدوي الشٌخ
المضوا ،ندرو ر .شٌموفٌرا
المضواة فٌرا م .شٌروا
المضوا هٌمانوام ف .و .دانموا
المضوا ٌاسر سٌد  ،مد ال سل
المضواة ،نجٌال مٌلو
المضوا ل .بارنً بٌتٌانا
المضوا اتم بل سالم
المضواة سلٌماتا ساوادوغو
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 .8شددارك ممثلددو الدددوم اعطددرف السددتة والثالثددول  )36الددوارد ،سددماوها فددً مددا ٌلددً فددً
،شددغام الدددور الاادٌددة الوا ددد والثالثددٌل وقدددموا تصددرٌ ات :الج ابر ،نغددو بوتسددوانا
بنددٌل بورندددي بورمٌنددا فاسددو المددامرول جمأورٌددة هفرٌقٌددا الوسددطى مونغددو مددوت
دٌضوار جمأورٌة المونغو الدٌمقراطٌة جٌبوتً مصر هرٌتٌرٌا هثٌوبٌا الغابول غٌنٌدا
مٌنٌا لوسوطو لٌبٌا مورٌتانٌا مورٌس المو مبٌق النٌجر نٌجٌرٌا رونددا الجمأورٌدة
الاربٌدددة الصددد راوٌة الدٌمقراطٌدددة السدددٌنغام جندددوع هفرٌقٌا السدددودال تان انٌا طوغدددو
تونس ،وغندا امبٌا و ٌمبابوي.
 .9مما شارك فً ،شغام الددورتٌل الادادٌتٌل ممثلدول عدل الأٌبدات الميتصدة للمدم المت دد
وممثلول عل الم سسات الوطنٌة ل قوق اعنسال والمندمات غٌر ال مومٌة.
ج .المصادقة على تقرٌر النشاط السنوي
 .11درست اللجنة تقرٌر نشاطأا السنوي اليامس عشر وصادقت علٌد فدً الددور الاادٌدة
الوا د والثالثٌل.

 IIـ نشاطات اللجنة
أ .دراسة التقارٌر الدورٌة للدول األطراف
 .11طبقا ع مام الماد  62مل المٌثاق اعفرٌقً ل قوق اعنسال والشاوع تلت م مم دولة
طرف فً المٌثاق بتقدٌم مم سنتٌل ابتداو مل تارٌخ ديوم المٌثاق ٌ التنضٌك تقرٌدرا عدل
اعجراوات التشرٌاٌة وغٌرها المتيك قصد تضاٌم قوق اعنسال المامونة فً المٌثاق.
 .12درست اللجنة فً دورتأا الاادٌة الوا د والثالثٌل تقارٌر الدوم اععااو التالٌة:
ـ التقرٌر اعولً للمامرول مرمبا مل مم التقارٌر المتأير )
ـ التقرٌر اعولً للوسوطو مرمبا مل مم التقارٌر المتأير )
ـ التقرٌر اعولً لمورٌتانٌا مرمبا مل مم التقارٌر المتأير )
ـ التقرٌر الدوري لطوغو مرمبا مل مم التقارٌر المتأير )
 .13عبدرت اللجنددة عددل راددابأا لل ددوار الددكي ،قامتد مددع الدددوم اععادداو وشددجات هددك
اعيٌر على مواصلة الجأود الرامٌة هلى الوفاو بالت اماتأا الوارد فً المٌثاق.
 .14وااٌة تقدٌم التقارٌر الدورٌة والتقارٌر اعولٌة مل قبم الدوم اعطراف موا ة فدً
الملحق  IIلأكا التقرٌر.
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 .15توج اللجنة نداو مل ا للدوم اعطراف المتدأير لمدً تقددم تقارٌرهدا فدً ،سدر وقدت
مممل وتكمرها بإممانٌة جمع مم التقارٌر المتأير فً تقرٌر وا د.
ب  .نشاطات الترقٌة
 )،تقرٌر رئٌس اللجنة
 .16يالم الضتر الماتبر قام ربٌس اللجنة بالنشاطات التالٌة بصضت ربٌس اللجنة :
 .المشدارمة فدً اجتمدا ممتدع اللجندة اعفرٌقٌدة الدكي عقدد بمقرهدا ببدانجوم غامبٌدا
مل  25هلى  27جوال .2001
 .المشارمة ٌوم  25جوٌلٌة  2001فً الندو التلض ٌة التً ،قٌمت عل باد لأٌبة ت مٌم
جاب شمام ـ جنوع للمجلس اعوروبً الوا د والاشرٌل.
 .المشارمة فً الدور الثالثة واليمسٌل للضوج الضرعً مل ،جم ماٌدة قدوق اعنسدال
وترقٌتأا بقصر اعمم بجنٌف مل  10هلى ، 17وت .2001
 .المشارمة فً الندو الدولٌة لمناهاة الانصدرٌة والتمٌٌد الانصدري ومدر اعجاندع
والالتسامح المرتبط بأدا التدً عقددت بددوربال جندوع هفرٌقٌدا مدل ، 31وت هلدى
 07سبتمبر .2001
 .المشددارمة فددً ا جتمددا السددنوي لمرمدد شددمام – جنددوع ل قددوق اعنسددال التددابع
للمجلس اعوروبً مل  22هلى  26نوفمبر  2001بل بول البرتغام.
 .المشارمة فً  26جانضً  2002فً اجتما آللٌة مندمة الو دد اعفرٌقٌدة لتسدٌٌر
الن اعات فً هفرٌقٌا والوقاٌة منأا بصضة مال د.
 .نداوات عاجلة موجأة باسم اللجنة اعفرٌقٌة:
ـد لددربٌس دولددة نٌجٌرٌددا طالبددا مند التددديم هثددر هصدددار مددم باععدددام الصددادر اددد
السٌد صافٌا ٌاموبو سٌنً مل قبم م ممة الشرٌاة.
ـ هلى ربٌس دولدة هرثٌرٌدا طالبدا مند مالومدات دوم قادٌة اعشدياش اع دد عشدر
الموقوفٌل والماتقلٌل مل دول ،ي اتصام مع اليارج.
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(ب) شاطات أعضاء اللجنة اآلخرٌن
 .17قام ،عااو اللجنة يالم الضتر ما بٌل الدورتٌل بالنشاطات التالٌة
المفوضة جوهم:
 .المشارمة فً ا جتما الت اٌري الثانً للندو الدولٌة لمناهاة الانصرٌة.
 .المشددارمة فددً اجتمددا المندمددة الدولٌددة للملمٌددة الضمرٌددة ٌددل جددرت مناقشددات ددوم
الطرٌقة التً تممل المندمة مل تقدٌم مساعدتأا للجنة اعفرٌقٌة وعمانتأا.
 .المشارمة فً ا جتما الرابع وم اعجراوات الدولٌة لترقٌة قدوق المدر ،فدً هفرٌقٌدا
و ماٌتأا
 .المشارمة فً منتدٌات المندمات غٌر ال مومٌة التً عقدت قبم الدورتٌل  30و .31
 .هجراو اتصدا ت لتنددٌم ا جتماعدات الرامٌدة هلدى مسداعد مسدار المصدال ة الجارٌدة
بموت دٌضوار.
 .المشارمة فً اجتما وم موادو  :دوار دوم هنشداو هطدار مالبدم ل قدوق اعنسدال
فً ا ت اد اعفرٌقً الكي جرى مل  5هلى  7نوفمبر  2001بجنٌف سووٌسرا.
 .مددل  22دٌسددمبر 2001هلددى ٌ 5ندداٌر  ٌ : 2002دار هلددى غامبٌددا ٌددل التقددت بددو راو
وسلطات هدارٌة ناقشت ماأم مواو قطادة اعرا التدً يصصدت للجندة هلدى جاندع
قااٌا ،يرى تتالق ب قوق اعنسال.
 .المشارمة فً المنتدى اعفرٌقً للتنمٌة الكي عقد بأدٌس ،بابا هثٌوبٌا مدل  3هلدى  8مدارس
. 2002
 .اعبقددداو علدددى ا تصدددام الددددابم مدددع ،ماندددة اللجندددة لمتابادددة توصدددٌات اللجندددة وقراراتأدددا
ولواب أا.
البروفٌسور ا.ف .و .دانكوا:
 .مأمة ترقٌة هلى السٌشم مل  2هلى ٌ 6ولٌو .2001
 .ملمة افتتا ٌة وم موادو  :اآللٌدات اعفرٌقٌدة :تطلادات ونجاعدة ،ثنداو النددو اتدً
ندمدددت ت دددل عندددوال  :الادالدددة فدددً هفرٌقٌدددا مدددل قبدددم و ار الشددد ول اليارجٌدددة
البرٌطانٌة والمومنولل مل ٌ 30ولٌو هلى  2غشت .2001
 .مل  03هلدى  09غشدت ادور بصدضة مال دد ،شدغام اللجندة الضرعٌدة لمندمدة اعمدم
المت د وم قوق اعنسال بجنٌف سوٌسرا.
 .تقدٌم مدايلة فً النددو التدً ندمدت مدل  5هلدى ، 6متدوبر  2001دوم  20سدنة مدل
عمر الندام اعقلٌمدً اعفرٌقدً ل قدوق اعنسدال مدل طدرف الماأدد البرٌطدانً للقدانول
الدولً بمناسبة الكمرى الاشرٌل للمصادقة على المٌثاق اعفرٌقً .وقد تناولت المدايلة
مواو بنٌة الندام اعفرٌقً وتندٌم
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 .فً  30غشت اور بصضة قاا لمسابقة الم ممة ا فتراادٌة اعفرٌقٌدة السداباة
بماأد قوق اعنسال لجاماة برٌتورٌا.
 .المشارمة فً منتدى المندات غٌر ال مومٌة المناقد مل  11هلى ، 12متوبر 2111
 .تقدٌم م اار يالم ا ٌاو الكمرى الراباة لوفا هربرت شٌتٌبو تناولت مواو مانى
قددوق اعنسددال والدٌمقراطٌددة لمماف ددة الضقددر فددً هفرٌقٌددا بجاماددة مبددابوي هددراري
بتارٌخ  2نوفمبر .2001
 .المشارمة فً ملتقى وم تارٌف التاكٌع ندمت الجماٌة مل ،جم الوقاٌة مل التادكٌع
بجنٌف سوٌسرا فً  10ـ  11نوفمبر .2001
 .المشارمة فً الدور اعولى لمنتدى لٌ بول المندم وم  :اعطضام والشباع فً هفرٌقٌدا:
فاعلول فً تنمٌتأم الكاتٌة مل  24هلى  26نوفمبر  2001بل بول البرتغام.
 .تقدٌم مدايلة يالم الملتقى المندم وم التطلادات فدً مدا بدٌل اعقدالٌم بالنسدبة للمددافاٌل
عدل قدوق اعنسدال فدً  24مدارس  .2002وقدد نددم هدكا الملتقدى مدل طدرف مدم مدل
ممتدددع المضدددوا السدددامً ل قدددوق اعنسدددال للمدددم المت دددد والمصدددل ة الدولٌدددة ل قدددوق
اعنسال جنٌف سوٌسرا.
 .تقدددٌم مدايلددة تناولددت التوصددٌات ددوم متاباددة الندددو الدولٌددة المناهاددة للانصددرٌة:
التطلاات اعفرٌقٌة يالم اجتما اليبراو الكي ندمت المصل ة الدولٌة ل قوق اعنسال
بجنٌف سوٌسرا فً  25مارس .2002
 .تقدٌم م اار وم قوق المدر ،فدً هفرٌقٌدا بمناسدبة الددرس الميصدش عجدراوات
قوق اعنسال الكي ندمت المصل ة الدولٌة ل قوق اعنسال بجنٌف سوٌسرا.
المفوض شٌكوفٌرا
 .مأمة ترقر هعى نامٌبٌا مل  11هلى  17جوٌلٌة  2111و هلى جند ع هفرٌقٌدا مدل
 25هلى  29سبتمبر .2111
 .المشددارمة فددً الندددو الدولٌددة لمناهاددة الانصددرٌة وفددً النشدداطات الت اددٌرٌة للندددو
الدولٌة مل ، 25وت هلى  8سبتمبر . 2111
 .المشارمة فً الورشة استشدارٌة الت ادٌر للنددو الموجأدة للم سسدات الوطنٌدة ل قدوق
اعنسال فً جوهانسبورغ مل  26هلى ، 28وت .2111
 .المشدارمة فدً دوار مدندم مدل طدرف  Article 19دوم موادو دور وواجبدات
وسابم اععالم بالنسبة للانصرٌة ٌل قدمت يالل مدايلة ت ت عندوال :هدم ٌنبغدً
لوسددابم اععددالم ،ل تلت د م بمناهاددة الانصددرٌة والمشددارمة بالتددالً فددً الناددام اددد
الانصرٌة فً المجتمع
 .تقدٌم مدايلة فً افتتاح ورشة  Media Lawyersالمناقدد بأداراري مبدابوي فدً
نوفمبر .2111
 .المشارمة فً اجتما فوج الامم وم مشرو تصرٌح مبادئ رٌة التابٌر فً هفرٌقٌا
المناقد بماع تاول جنوع هفرٌقٌا مل  11هلى  11فبراٌر .2112
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 .المشددارمة فددً ورشددة الامددم ددوم الوقاٌددة مددل التاددكٌع والماددامالت القاسددٌة فددً هفرٌقٌددا
المناقد مل  12هلدى  14فبراٌدر  2112بمداع تداول وروبدل نٌالندد هفرٌقٌدا الجنوبٌدة
والمندمة مل طرف جماٌة الوقاٌة مل التاكٌع  )APTبالتااول مع اللجنة اعفرٌقٌة.
المفوض على بدوي الشٌخ
 .الت اٌرات النأابٌة للملتقدى دوم ال قدوق ا قتصدادٌة وا جتماعٌدة والثقافٌدة بالتاداول
مددع انترراٌددت وماأددد القدداهر لدراسددات قددوق اعنسددال و ومرم د الامددم مددل ،جددم
ال قوق ا قتصادٌة.
 .م اار وم ا ت اد اعفرٌقً و قوق اعنسال بجاماة جنوع هفرٌقٌا.
 .ت اٌر م اار وم الاالقدات المسدتقبلٌة بدٌل اللجندة اعفرٌقٌدة وا ت داد اعفرٌقدً
،لقٌت بمرم قوق اعنسال لجاماة برٌتورٌا.
المفوض بن سالم
ددوم المشددارمة فددً الندددو الدولٌددة لمناهاددة التمٌٌ د الانصددري

 .ترم د ت ،هددم نشدداطات
ومتاباتأا.
 .المشددارمة فددً ندددو ندمتأددا البلدددال الضرنمضونٌددة ددوم الوادداٌة فددً منطقددة الب ٌددرات
المبرى.
 .مدايلة وم ال قوق ا قتصادٌة وا جتماعٌة والثقافٌة فً جانضً  2112بتونس.
 .ب ل وم الاولمة وتأثٌراتأا على ال قدوق ا قتصدادٌة وا جتماعٌدة والثقافٌدة ممدا هدً
مامونة فً المٌثاق اعفرٌقً.
 .المشددارمة فددً الملتقددى ددوم متاباددة وسددبم تطبٌددق تددأثٌرات ندددو دوربددال لمناهاددة
الانصددرٌة المندمددة مددل طددرف المرم د شددمام جنددوع ومجموعددة مددل المندمددات غٌددر
ال مومٌة الغربٌة.
 .المشارمة مع نشطاو قوق اعنسال فً المضاواات وم البروتوموم اعاافً لمااهد
اعمم المت د لمناهاة التاكٌع.
 .المشارمة فً اجتما فوج الامم وم ال ق فً التنمٌة.
 .المشارمة فً دور لجنة اعمم المت د ل قوق اعنسال.
 .اتصددا ت مددع جماٌددة الوقاٌددة مددل التاددكٌع بمناسددبة تندددٌم الورشددة ددوم الوقاٌددة مددل
التاكٌع والماامالت القاسٌة بماع تاول وروبل هسالند فً فبراٌر .2112
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المفوضة شٌروا
 .مدايلددة ددوم اللجنددة فددً ا جتمددا الت اددٌري للملتقددى اعفرٌقددً الثددانً ددوم السددجول
وهصالح الندام الاقابً فً هفرٌقٌا المناقد بلٌلونغوي ما وي فً ،وت .2111
 .المشددارمة فددً الندددو الدولٌددة لمناهاددة الانصددرٌة والتمٌٌ د الانصددري ومددر اعجانددع
والالتسامح المرتبط بأا بدوربال جنوع هفرٌقٌا مل  31جوٌلٌة هلى ، 8وت .2111
 .لقاو مع السلطات ال مومٌة لمالوي والت ددل ماأدم لتدوعٌتأم دوم ادرور التصددٌق
على البروتوموم المتامل هنشاو الم ممة اعفرٌقٌة.
 .هعداد مشرو مدونة السلوك للمضواٌل طبقا للاأد التً ملضتنً بأا اللجندة فدً دورتأدا
الاادٌة الثالثٌل.
المفوض بٌتٌانا
 .متابادددة واددداٌة قدددوق اعنسدددال فدددً بوتسدددوانا والمو مبٌدددق واللوسدددوطو وسدددوا ٌالند
و مبابوي والبقاو فً اتصام مع المندمات غٌر ال مومٌة االمتواجد فً البالد.
 .متددديم ربٌسددً فددً اجتمددا لمندمددات غبددر مومٌددة علددى هددام م د تمر ر سدداو دوم
و مومددات مندمددة الو ددد اعفرٌقٌددة بلو ام دا امبٌددا فددً  9جوٌلٌددة  2111وفددً
الندو وم قوق الالجبٌل المناقد بغوتنغ جنوع هفرٌقٌا فً  18جوٌلٌة .2111
 .المشددارمة ممال ددد مددع المضددوا شددٌغوفٌرا فددً المسددابقة اعفرٌقٌددة لل مددم ا فترااددً
بجاماة برٌتورٌا.
 .مشدارمة فاالدة فدً تندددٌم النددو الدولٌدة لمناهادة الانصددرٌة وتسدأٌم مشدارمة ،عادداو
اللجنة فً الندو .
 .مناقشددة مددع  DANIDAبمشددارمة باددا ،عادداو اللجنددة ددوم فددوج الامددم المملددف
بالسمال اعصلٌٌل ومع اعمٌل الادام المسداعد لمندمدة الو دد اعفرٌقٌدة السدضٌر جنٌدت
وم الاالقات بٌل اللجنة اعفرٌقٌة ومندمة الو د اعفرٌقٌة.
 .المشارمة فً اجتما فوج الامم وم مشدرو هعدالل المبدادئ المتالقدة ب رٌدة التابٌدر
فً هفرٌقٌا المناقد بماع تاول جنوع هفرٌقٌا مل  11هلى  11فبراٌر .2112
 .المشارمة فً الورشة وم الوقاٌة مل التاكٌع والماامالت القاسٌة فً هفرٌقٌا المندمدة
بمداع تداول وروبدل هسدالند جندوع هفرٌقٌدا مدل طدرف جماٌدة الووقاٌدة مدل التاددكٌع
 ) APTبالتااول مع اللجنة اعفرٌقٌة مل  12هلى  14فبراٌر .2112
 .المشارمة فً نشاطات فوج الامم وم قوق السمال اعصلٌٌل وتنددٌم اجتمدا الضدوج
المشار هلٌ فً برٌتورٌا مباشر قبٌم الدور الاادٌة الوا د والثالثٌل.
 .المشارمة فً الت اٌر لاقد الدور الاادٌة الوا د والثالثٌل.
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المفوضة ساالماتا ساودٌغو
 .المشارمة بأدٌس ،بابا هثٌوبٌا فً ا جتما اعوم لليبراو دوم مشدرو البروتومدوم
المتالق ب قوق المر ،فً هفرٌقٌا مل  13هلى ، 27متوبر 2111
 .مأمة ترقٌة هلى النٌجر مل  11هلى  23مارس .2111
المفوض ٌاسر سٌد أحمد الحسن
 .مأمة ترقٌة هلى لٌبٌا والسودال مل  26مارس هلى ، 2برٌم 2112
 .المشارمة فً اجتمدا اليبدراو دوم مشدرو مااهدد مندمدة الو دد اعفرٌقٌدة لمماف دة
الرشو مل  26هلى  29نوفمبر  2111بأدٌس ،بابا هثٌوبٌا
 .تقدددٌم عددروا ددوم سددٌر الندددام اعفرٌقددً لترقٌددة قددوق اعنسددال و ماٌتأددا فددً عددد
اجتماعات للمستيدمٌل المدنٌٌل وممثلً المندمات غٌر ال مومٌة باليرطوم .
 .18قام ،عااو اللجنة بمأدام الترقٌدة هلدى الددوم اعطدراف التالٌدة :لٌبٌدا نامٌبٌدا النٌجدر
جنددوع هفرٌقٌددا السددودال بورمٌن دا فاسددو والسٌشددمٌ .وجددد تو ٌددع الدددوم اعطددراف علددى
المضواٌل بالنسبة لنشاطات الترقٌة وال ماٌة فً الملحق  IVلأكا التقرٌر
(ت) الملتقٌات والندوات
 .19عقددددت النددددو الدولٌدددة لمناهادددة الانصدددرٌة والتمٌٌددد الانصدددري ومدددر اعجاندددع
والالتسددامح المددرتبط بأددا مددل ، 31وت هلددى  07سددبتمبر  .2001وشددارك فددً ،شددغام هددك
الندو يمسة ،عااو مل اللجنة اعفرٌقٌة وفً ميتلف ا جتماعات التً عقدت قبدم النددو
الدولٌة.
 .21فددً الضتددر المانٌددة ندددم المرم د اعفرٌقددً للدٌمقراطٌددة ودراسددات قددوق اعنسددال
بالتادداول مددع اللجنددة اعفرٌقٌددة ومندمددات ،يددرى ل قددوق اعنسددال منتدددى المندمددات غٌددر
ال مومٌة قبٌدم اناقداد الددورتٌل الادادٌتٌل الثالثدٌل والوا دد والثالثدٌل لت ادٌر مشدارمة
المندمات غٌر ال مومٌة للدفا عل قوق اعنسال فً ،شغام اللجنة اعفرٌقٌة.
 .21ندم اعمٌل الاامة لمندمدة الو دد اعفرٌقٌدة اجتماعدا لليبدراو قصدد دراسدة مشدرو
مااهددد مندمددة الو ددد اعفرٌقٌددة ددوم مماف ددة الرشددو مددل  26هلددى  29نددوفمبر 2001
بأدٌس ،بابا هثٌوبٌا .ومانت اللجنة ممثلة فً هكا ا جتما .
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مجموعات /السكان األصلٌٌن
 . 22عقد فوج الامدم لليبدراو دوم السدمال اعصدلٌٌل /المجموعدات اجتماعد اعوم قبٌدم
اناقاد الدور الاادٌة الثالثٌل للجنة اعفرٌقٌة ببدانجوم غامبٌدا بتدارٌخ ، 12متدوبر 2111
وفً هكا ا جتما صادق فوج الامم علدى برندامع عمدم شدامم للنشداطات التدً سدٌنج ها
يالم الضتر التً تغطً عأدت .
 .23و متاباة لأكا ا جتما ،عدد ،عاداو فدوج الامدم وثٌقدة هطدار مضأدومً لت دٌدد جدم
الامم المنوط ب  .وقد نوقشت هدك الوثٌقدة فدً لقداو علدى شدمم طاولدة مسدتدٌر عقدد قبٌدم
الدور الاادٌة الوا د والثالثٌل للجندة اعفرٌقٌدة فدً ، 31برٌدم  2112ببرٌتورٌدا جندوع
هفرٌقٌا شارك فٌ يبراو فً مٌدال السمال اعصلٌٌل .ومانت اللجنة ممثلة فً هكا اللقاو.
حرٌة التعبٌر والمٌثاق اإلفرٌقً
 .24فددً دورتأددا الاادٌددة الثالثددٌل وتباددا لمصددادقتأا علددى الالب ددة ددوم رٌددة التابٌددر
نصبت اللجنة اعفرٌقٌة فوج عمم وم رٌة التابٌر ٌتامل ،عااو مل اللجنة اعفرٌقٌدة
ومل مودضٌل مل ،مانة اللجنة اعفرٌقٌة ومل ممثلٌل عل البرندامع القدانونً للمداد 19
 Law Programme of Article 19وتتمثم مأمة فدوج الامدم فدً صدٌاغة مشدرو هعدالل
مبادئ قصد تدعٌم اآللٌة اعفرٌقٌة ل ماٌة ال ق فً التابٌر واقتراح نلٌة مالبمة لمسداعد
اللجنة على دراسة ا ترام رٌة التابٌر وامال متابات .
 .25ومال فوج الامم وم رٌة التابٌر قد عقد اجتماع اعوم مل  11هلى  11فبراٌدر
 2112بماع تاول جنوع هفرٌقٌا .وشارك فٌ ،عااو مل اللجنة اعفرٌقٌة.

 .26طبقا لميطط مورٌس للضتر  1996ـ  2111قررت اللجندة تنددٌم عددد مدل النددوات
والملتقٌددات .ويددالم الضتددر الماتبددر اسددتطاعت اللجنددة بالتنسددٌق مددع الجماٌددة مددل ،جددم
الوقاٌة مل التاكٌع ،ل تندم بنجاح الملتقى دوم الوقاٌدة مدل التادكٌع فدً الضتدر مدل 11
هلى  14فبراٌر  2002بماع تاول جنوع هفرٌقٌا .ومثم اللجنة عاوال فً هكا الملتقى.

 .27بددالرغم مددل ،ل اللجنددة مانددت قددادر علددى تندددٌم باددا الملتقٌددات والندددوات فددإل
مادمأا ت ام للتندٌم وياصة:
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 .مقارنة ندام ال ماٌة فً المٌثاق اعفرٌقً مع اعندمة اعقلٌمٌة اعيرى.
 .ال قوق ا قتصادٌة وا جتماعٌدة والثقافٌدة :ا تدرام الددوم اعطدراف لاللت امدات
الم دد فً المٌثاق اعفرٌقً.
 .مدى مالومة المٌثاق اعفرٌقدً ل قدوق اعنسدال والشداوع وبصدضة ياصدة ال دق
فً التنمٌة وال ق فً الادٌ فدً بٌبدة نقٌدة وصد ٌة وال دق فدً السدلم واعمدل
وال ق فً تقرٌر المصٌر.
 .قوق اعطضام فً هفرٌقٌا
 .رٌة التنقم و ق اللجوو فً هفرٌقٌا
 .البنود المقٌد فً المٌثاق اعفرٌقً
 .اللجنة اعفرٌقٌة والم سسات الوطنٌة لترقٌة قوق اعنسال والشاوع و ماٌتأا
 .م الن اعات اعثنٌة على اوو قوق اعنسال
 .مشملة الطرد الجماعً فً هفرٌقٌا
 .ال م السلمً للن اعات ا جتماعٌة واعثنٌة فً ندر قوق اعنسال
 .اعشمام المااصر للابودٌة فً هفرٌقٌا
 .ال ددق فددً التربٌددة وفددً المشددارمة الشددابٌة وفددً التربٌددة غٌددر الشددملٌة :شددروط
،ساسٌة للتنمٌة فً هفرٌقٌا
 .قوق اعشياش الماوقول
 .قوق الالجبٌل واعشياش المنقلٌل فً هفرٌقٌا
 .28دعت اللجندة الددوم اععاداو والمندمدات الدولٌدة والمندمدات غٌدر ال مومٌدة لتقددٌم
دعمأا لتندٌم الملتقٌات والندوات المشار هلٌأا ،عال وعٌنت مضواٌل لامال التنسٌق.

 .29وٌنبغددً ،ل نشددٌر هلددى ،ل هندداك هجددراوات قددد اتيددكت لتندددٌم الملتقددى ددوم ال قددوق
ا قتصادٌة وا جتماعٌة والثقافٌة وا ترام الدوم اعطراف لت اماتأا الم دد فً المٌثداق
اعفرٌقً والملتقى وم الالجبٌل واعشياش المنقلٌل فً هفرٌقٌا.
ت ـ تقرٌر المقرر الخاص حول السجون وظروف االعتقال فً إفرٌقٌا
 .31يددالم الضتددر الماتبددر قامددت الدددمتور فٌددرا مالنغددا ووا شددٌروا المقددرر الياصددة
ددوم السددجول ودددروف ا عتقددام فددً هفرٌقٌددا ب ٌددارات للسددجول و،مددامل ا عتقددام فددً
مالوي مدل  17هلدى  26جدوال  2001وفدً نامٌبٌدا مدل  17هلدى  28سدبتمبر 2001
وفً ،وغنددا مدل  11هلدى  23مدارس  . 2002وفدً هطدار مأمتأدا ولمدً تسدتطٌع دراسدة
ممارسات البلدال المتطور ارت المقرر مكلك سجنا فً غالسغو المملمة المت د ٌوم
، 09برٌم .2002
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ٌ .31قدددٌم ممتدددع المقدددرر الياصدددة عالقدددات جٌدددد مدددع بندددام رٌضدددورم انترناسدددٌونام
 .)PRIوفً هطار عالقاتأا التقت المقرر الياصة وم السجول ودروف ا عتقام فً
هفرٌقٌددا مس د ولً  )PRIفددً ،برٌددم  2002وكلددك مددل ،جددم برمجددة نش داطأا المسددتقبلً
ممقرر ياصة ومناقشة المٌضٌة التً ٌممل ،ل ٌدعم بأدا الدـ  )PRIالمقدرر الياصدة فدً
القٌام بمأامأا.
ث ـ تقرٌر المقررة الخاصة حول حقوق المرأة فً إفرٌقٌا
 .32انتيبددت اللجنددة فددً دورتأددا الاادٌددة الثالثددٌل المضواددة ،نجددٌال مٌلددو مقددرر ياصددة
وم قوق المر ،فً هفرٌقٌا.
 .33فً الدور الاادٌة الوا د والثالثٌل ،علمت المقرر الياصة وم قوق المر ،فدً
هفرٌقٌا اللجنة بأنأا قامت بادد مل النشاطات منأا:
 المشدددارمة فدددً ا جتمدددا اعوم لليبدددراو دددوم مشدددرو بروتومدددوم المٌثددداق
اعفرٌقً المتالق ب قوق المر ،فً هفرٌقٌا المناقد بأدٌس ،بابا مل  12هلى16
نوفمبر .2001
 المشددارمة فددً ا جتمددا المددندم مددل طددرف المندمددة غٌددر ال مومٌددة ال قددوق
منددا مدل  28فبراٌدر هلدى  3مدارس  2002وفدً
والدٌمقراطٌة فدً مدونت
نأاٌة ا جتما و بٌال مشترك مع المقررٌل الياصدٌل دوم قدوق المدر،
فً الندام اعمرٌمً وفً ندام اعمم المت د .
 بداٌة الت اٌرات لدراسدة دوم موادو النسداو والضقدر فدً هفرٌقٌدا الغربٌدة
وفً هفرٌقٌا الوسطى و وم الانف المسلط على النساو.
 المبددادر باجتماعددات مددع مندمددات غٌددر مومٌددة تأددتم بصددضة ياصددة بددال قوق
اعنسددانٌة للمددر ،فددً ميتلددف الدددوم ،ععادداو قصددد تجسددٌد التادداول مددع هددك
المندمات.
 توجٌ نداو عاجم لربٌس دولة ناٌجٌرٌا لتطلع من التدديم هثدر ال مدم باععددام
الصادر عل م ممة الشرٌاة اد السٌد صضٌة ٌاموبو سٌنً.

ج ـ سٌرورة صٌاغة مشروع بروتوكوول المٌثواق اإلفرٌقوً المتعلوق بحقووق المورأة فوً
إفرٌقٌا.
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 .34قدددمت المقدرر الياصددة ددوم قددوق المددر ،فددً هفرٌقٌددا فددً الدددور الاادٌددة الوا ددد
والثالثٌل تقرٌرا وم عملٌة صٌاغة مشرو بروتوموم المٌثاق اعفرٌقً المتالدق ب قدوق
المر ،فً هفرٌقٌا والمصادقة علٌ  .و،علنت بأل اجتما اليبراو اعوم الميصش لدراسة
مشددرو البروتومددوم قددد عقددد بددأدٌس ،بابددا هثٌوبٌددا مددل  12هلددى  16نددوفمبر  .2001وقددد
شارمت فً ا جتما  )44دولة عاو.
ح ـ المصادقة على بروتوكول المٌثاق اإلفرٌقً لحقوق اإلنسان والشوعوب المتضومن إنشواء
المحكمة اإلفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب.
 .35تأسضت اللجنة فً دورتٌأا الاادٌتٌل الثالثٌل والوا د والثالثٌل على التأير الكي تشدأد
عملٌة التصددٌق علدى البروتومدوم المشدار هلٌد ،عدال  .و ددت ،ل السدنغام وبورمٌندا فاسدو
وغامبٌا ومالً ومد يرا ،وغنددا هدً الددوم الو ٌدد التدً قددمت ،دوات التصددٌق .وٌنبغدً ،ل
تقدم ، )10دوات تصدٌق ،يرى لمً ٌديم البروتوموم ٌ التنضٌك .وجأت اللجنة نداو مل دا
للدوم اعطراف التً لم تصادق باد على البروتوموم لمً تضام كلك و ثدت مندمدات الددفا
عل قوق اعنسال على تشجٌع الدوم اعطراف على التصدٌق على هك اعدا الأامة.
خ ـ المصادقة على اللوائح
 .36صددادقت اللجنددة فددً دورتٌأددا الاددادٌتٌل الثالثددٌل والوا ددد والثالثددٌل علددى ثددالل )3
لوابح .و قابمة ونصوش هك اللوابح موجود فً الملحق  IVلأكا التقرٌر.

د ـ العالقات مع المالحظٌن
 .37واصددلت اللجنددة تضمٌرهددا يددالم الدددورتٌل الاددادٌتٌل الثالثددٌل والوا ددد والثلثددٌل ددوم
ٌد ام فددً جدددوم ،عمددام
تااونأدا مددع الم سسددات الوطنٌدة ل قددوق اعنسددال .والمواددو
اللجنة.

 .38وافقت اللجنة اعفرٌقٌة فدً دورتٌأدا الادادٌتٌل الثالثدٌل والوا دد والثالثدٌل علدى مدنح
صضة المنتسع للم سسات الوطنٌة ل قوق اعنسال التالٌة:
 .اللجنة الوطنٌة ل قوق اعنسال للمامٌرول
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 .اللجنة الوطنٌة ل قوق اعنسال لطوغو
 .اللجنة الوطنٌة ل قوق اعنسال لمورٌس
وتمول اللجنة اعفرٌقٌة قد من ت فً المجمدو
وطنٌة ل قوق اعنسال.

صدضة المنتسدع لاشدر  )10م سسدات

 .39جددت اللجنة نداوها هلى الدوم اعطدرف قصدد هنشداو هٌبدات وطنٌدة ل قدوق اعنسدال
و تدعٌم الأٌبات الموجود الٌا.
 .41من ت اللجنة فً دورتٌأدا الثالثدٌل و الوا دد و الثالثدٌل صدضة المال دد للمندمدات
غٌر ال مومٌة اآلتٌة:
-

مندمة  Minority Rights Groupالمتواجد بلندل
الجماٌة البنٌنٌة للمر ،و ال ٌا
ال رمة اعفوارٌة ل قوق اعنسال موت دٌضوار)
ال رمة النٌجٌرٌة مل ،جم الدفا عل قوق اعنسال و ترقٌتأا النٌجر)
يلٌة ا تصام و اععالم للجماٌات النسوٌة تشاد)
جماٌة  Reporter sans Frontieresفرنسا)
جماٌة  Women Aid Collectiveناٌجٌرٌا)
مندمة ، Kituo Cha Katibaوغاندا)
مرم قوق اعنسال لمساعد السجناو مصر)
جماٌة  Africa Legal Aidهولندا)
ات اد ال قوقٌٌل السودانٌٌل السودال)
لجنة قوق اعنسال ببانغالدا
المصل ة القانونٌة ل قوق اعنسال HURILAWS -ناٌجٌرٌا)
المر ،و القانول فً جنوع افرٌقٌا WLSA -مبابٌوي)
مجموعة المندمات غٌر ال مومٌة  LOTUSل قوق اعنسال و التنمٌٌة جمأورٌدة
مونغو الدٌمقراطٌة)
جماٌة  Developpement 2000بنٌل)
مندمة  Commonwealth Human Rights Initiative-CHRI, Afriqueغانا).

و همدكا ٌصددبح الادددد اعجمددالً للمندمددات غٌددر ال مومٌدة التددً تتمتددع بصددضة المال ددد هلددى
تارٌخ  16ماٌو  2002مابتٌل و يمس و سباٌل  )275مندمة.
ذ ـ نشاطات الحماٌة
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 .41درست اللجنة يالم دورتأا الاادٌة الثالثٌل ثمانٌة عشر  )18مراسلةٌ :ل قدررت
الندددر فددً مراسددلتٌل اثنتددٌل جدٌدددتٌل  )2و اتيددكت قددرارا مددل ٌددل المواددو بالنسددبة
لمراسلة وا د  )1و درست يمسة عشر  )15مراسلة ،يرى.
 .42اجتمات اللجنة فً جلسة استثنابٌة لدراسدة المراسدلة رقدم  227/99ـ جمأورٌدة مونغدو
الدٌمقراطٌة/بوروندي و رواندا و ،وغندا مل ٌل المواو  .و طبقا للماد  3مدل ندامأدا
الدايلً وافقت اللجنة اعفرٌقٌة على هيطار اعمدٌل الادام لمندمدة الو دد اعفرٌقٌدة/ا ت اد
اعفرٌقً بيصوش هكا القرار ثم باد كلك ت دد تارٌخ الدور ا ستثنابٌة.
 .43علمت اللجندة يدالم دورتأدا الاادٌدة الوا دد و الثالثدٌل بأند نددرا لدنقش التموٌدم لدم
ٌمل باعممال عقد الددور ا سدتثنابٌة قبدم الددور ال الٌدة لمدل اللجندة ،بقدت علدى مبدده عقدد
الدور ا ستثنابٌة لدراسة المراسلة  227/99وكلك فً انتدار تدوفر التموٌدم وفدً الدة
عدم توفر ستدرس هممانٌة تيصٌش عددد مدل اعٌدام فدً دورتأدا الاادٌدة الثانٌدة والثالثدٌل
لمناقشة القاٌة.
 .44درست اللجنة فً دورتأا الاادٌة الوا د والثالثٌل ،رباة عشدر  )24مراسدلة قبلدت
مل بٌنأا اللجنة ثمانً  )8مراسالت جدٌدد واتيدكت قدرار عددم القبدوم بالنسدبة لمراسدلتٌل
 .)2وقام الشامول بس ع مراسلة وا د  )1مما مانت ثدالل عشدر  )13مراسدلة م دم
مناقشة قبم ،ل ت جم هلى الدور الاادٌة الثانٌة والثالثٌل لدراستأا بمٌضٌة مامقة.
القرارات المتالقة بأك المراسالت موجود فً الملحق  Vلأكا التقرٌر.

ر .المسائل اإلدارٌة و المالٌة
أ) المسائل اإلدارٌة
 .45قدم ،مٌل اللجنة اعفرٌقٌة فً الدورتٌل الاادٌتٌل الثالثٌل و الوا دد و الثالثدٌل تقرٌدر
وم الوااٌة اعدارٌة و المالٌة للجنة.

 .46قدم ،مٌل اللجندة تقرٌدر عدل الواداٌة اعدارٌدة للجندة اعفرٌقٌدة و عدل وادع مدودضً
،مانتأا .وناق ،عااو اللجنة هك القاٌة بامق وقد دت اللجنة ،ل مسدتوٌات الرواتدع
ومد عقود المدودضٌل مدل نضدس المسدتوى غٌدر متوا ندة و شدك ،ل كلدك ٌد ثر علدى عمدم
اللجنة اعفرٌقٌة مما ،ل يطور هكا اعمر تضاقمت نتٌجدة تو ٌدع غٌدر متمضدائ للمدودضٌل فدً
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الدابر القانونٌة عمانة اللجنة وقد طلدع ،عاداو اللجندة مدل اعماندة الاامدة لمندمدة الو دد
اعفرٌقٌة ،ل تندر فً هكا المشمم وياصة بالنسبة لتودٌف عددد ،مبدر مدل الميتصدٌل مدل
كوي اليبر فً القانول فً ،مانة اللجنة .
 .47هنأ ،عااو اللجنة اعفرٌقٌدة اعماندة علدى الامدم الدكي ،نج تد رغدم الددروف الصدابة
التً تواجأأا.
ب) المسائل المالٌة
 .1مٌزانٌة منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة
 .48طبقا للماد  41مل المٌثاق اعفرٌقً ل قوق اعنسال و الشاوع تت مدم اعماندة الاامدة
لمندمة الو د اعفرٌقٌة تمالٌف تسٌٌر اللجندة اعفرٌقٌدة بمدا فدً كلدك تدوفٌر المسدتيدمٌل و
المددوارد و اليدددمات .وفددً هددكا المجددام عبددرت اللجنددة عددل ارتٌا أددا للت سددل التدددرٌجً
لدروف الامم.
 .2التموٌل خارج المٌزانٌة
 .49ساٌا ستممام الموارد الممنو ة مل قبم مندمة الو د اعفرٌقٌة التً تدم غٌر مافٌة
مدل
واصلت اللجنة الب ل عل المساعد المالٌة و المادٌة وتتلقى الٌدا هدك المسداعد
الشرماو المكمورٌل فً ما ٌلً:
أ) المركز الدانمركً لحقوق اإلنسان " DCHR

 .50ت ام ،مانة اللجنة تتلقى تمدوٌال يدارج المٌ انٌدة مدل قبدم المرمد الددانمرمً ل قدوق
اعنسال لتموٌم منصع مس وم اعدار .
 .51واصم المرم الدانمرمً ل قوق اعنسال با تصام مع اعمانة اتصا ت مدع ميتلدف
المتااملٌل قصد تاببة موارد هاافٌة لصالح اللجنة وهو ٌنسق عملٌة تاببدة ميتلدف المدوارد
لتطبٌق اليطة ا ستراتٌجٌة.
 .52مل المأم ،ل نشٌر هلدى ،ل المرمد الددانمارمً ل قدوق اعنسدال قدد انددمع مدع المندمدة
الدانمارمٌددة ل قددوق اعنسددال و،ل هددكا ا ندددماج سددٌديم ٌ د التنضٌددك ابتددداو مددل ٌ 17ندداٌر
 .2003وقد عبرت اللجنة عل ،ملأا فً ،ل ٌتواصم التااول مع DCHR
ب) الوكالة السوٌدٌة من أجل الدعم الدولً SIDA
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 .53تواصم هك الومالة تموٌم نشاطات الترقٌة و ال ماٌة التً تقوم بأا اللجندة .وتيصدش
هعانتأا لتموٌم نشاطات اللجنة و لدعم قدرات مستيدمً ،مانتأا.
ت) الحكومة الهولندٌة
 .54ت ام و ار الش ول اليارجٌة الأولندٌة تدعم مرمد التوثٌدق و فدر الصد افة و
اععددالم .و قددد يصصددت ،يٌددرا هعانددة بمبلددغ  213.600دو را ،مرٌمٌددا لتموٌددم منصددبً
ميتصددٌل فددً القددانول واللددكٌل مانددا ممددولٌل مددل قبددم المجتمددع اعفرٌقددً للقددانول الدددولً
والمقارل.
ث) المركز الدولً لحقوق الشخص و التنمٌة الدٌمقراطٌة
 .55منح المرم الدولً ل قوق الشيش و التنمٌة الدٌمقراطٌة المتواجد بمندا هعانة قدرها
 15.000 $CANيمسددة عشددر ،لددف دو ر مندددي) لتموٌددم نشدداط المقددرر الياصددة ددوم
قوق المر فً هفرٌقٌا.
ج) الشركاء اآلخرون
 . 56تستمر اللجنة فً ا ستضاد مل المساعد المتادد اعشمام التدً ٌقددمأا شدرماو نيدرول
،فارقة و غٌر ،فارقدة و هدكا مدا ٌسدمح لأدا بالقٌدام بصدضة جٌدد بمأدام ترقٌدة و ماٌدة قدوق
اعنسال و الشاوع .و هً تقترح تا ٌ ا ،مثر لأكا التااول و المساعد .

ح) التقٌٌم و تدقٌق الحسابات
 .57اسددتقبلت اللجنددة يددالم الضتددر المانٌددة يبددراو و مدددققٌل مددالٌٌل قدددموا مددل ميتلددف
المندمات الشرٌمة لتقٌٌم باا نشاطات اللجنة و القٌام بتدقٌقأا نكمر على اليصوش:
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ـ قٌام مستشار مل ممتع المضواٌة السامٌة للمم المت دد ل قدوق اعنسدال ب ٌدار هلدى مقدر
اللجنة فً الضتر ما بٌل  23فبراٌر و  3مارس  2002بغرا تقٌٌم المشارٌع الممولة سدابقا
مل طرف المضواٌة ععاد بال اتضاق التااول الموقع فً ،برٌم  .1999و ٌنتدر ،ل ٌقدوم
مودف مدل نضدس الممتدع ب ٌدار للماندة فدً بداٌدة شدأر ٌونٌدو  2002لتددقٌق سدابات
المضواٌة.
ـ د عٌنددت ال مومددة السددوٌدٌة مدددققٌل لل سددابات تدداباٌل لممتددع التدددقٌق اٌرنسددت ،نددد ٌونددغ
الموجدددود بسدددتومأولم و م اسدددع عمدددومً ماتمدددد هدددو السدددٌد مدددارم غسدددتاف غدددوتبرغ
لمراجاددة سددابات الددـ  SIDAو مارفددة مددا هكا اسددتاملت اعمددوام الميصصددة للجنددة علددى
الن و المتضق علٌ و مدى مطابقة هجراوات الم اسبة و المراقبة مع شروط . SIDA
ـ تم تودٌف ممتع التدقٌق اليارجً:
 KPMG Chartered Accountants and Business Consultantsلمراجاة مافة سدابات
المان ٌل طبقا لالتضاقات الموقاة ماأم.
 . 58عبرت اللجنة اعفرٌقٌة عل امتنانأا الامٌق لمافة المان ٌل و الشرماو اآليرٌل الكٌل
ممل دعمأم المالً و المادي وغٌرهما اللجنة مل تأدٌة مأامأا يالم الضتر المانٌة.

مصادقة قمة رؤساء الدول و الحكومات على التقرٌر
 .59صادقت قمة ر ساو الدوم و ال مومات لمندمة الو د اعفرٌقٌة على هكا التقرٌدر بادد
و
دراست و جاوت هك المصادقة فً قرارها الكي عبدرت فٌد عدل ارتٌا أدا للتقرٌدر
،عطت موافقتأا لنشر .
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مـدخل:
تتاددمل هددك الوثٌقددة مليددش وقدداباً لمددم القددرارات الاالقددة التددً ٌنبغددً ،ل تبددل فٌأددا اللجنددة
يالم الدور الاادٌدة الوا دد والثالثدٌل .وتتادمل مليصدات الوقدابع فقدط ممدا عرادت مدل
قبم ،ص ابأا و،جوبة الدوم اعطراف المانٌة عند ا قتااو.
مما تتامل هك الوثٌقة ملخصوات ومشوارٌع القورارات المتالقدة بالمراسدالت المطرو دة ،مدام
اللجنة والتً ستندر اللجنة فٌأا مل ٌل المواو يالم الدور الاادٌدة الوا دد والثالثدٌل.
وقددد ،عددد اعمانددة مشددارٌع قددرارات سددواو بالنسددبة لأيطددار والقبددوم ،و مددل ٌددل مواددو
المراسالت التً تم التصرٌح بقبولأا للمصادقة الم تملة علٌأا مل قبم اللجنة.
هك المليصات موجأدة لمسداعد اللجندة فدً النددر فدً المراسدالت الماروادة علدى اللجندة.
وباعاافة لمقرر مم مراسلة فإل مدم ،عاداو اللجندة ٌسدتلمول نسدية مدل هدك الوثٌقدة قبدم
بداٌة الدور تى ٌتممنوا مل دراسدتأا وا سدتبناس بمدم الاناصدر التدً تتادمنأا قبدم النددر
فً المراسالت.
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بسطت الوثٌقة وصارت سألة الضأم :هك تقدم عرا ام عل اعجراوات والمر لة التً توجد
علٌأا مدم مراسدلة .وتتادمل مالومدات عدل مدم المراسدالت المتبادلدة بدٌل اعماندة ومدم دولدة
طرف مانٌة مل جأة وتلك المتبادلة مع المدعٌل مدل جأدة ،يدرى .وفدً بادا المراسدالت
تسأم المرافاات عمم اللجنة.
وفً ما ٌتالق بتو ٌع المراسالت على ميتلف المقررٌل فقد اعتمددت اعماندة علدى المقداٌٌس
التالٌة:
 االستمرارٌة :بقدـدر مدا هدو مممدل ٌاتندً نضدس المضوادٌل بدنضس المراسدالت
فً مم الدورات التً تطرح للندر فٌأا.
 اللغـة :التً قدمت بأا المراسلة
 الخبـرة :عندما تمول لمضوا ماارف ياصة فً مجام مرتبط بمراسلة ما.
 تساوي عبء األعمال .
فً الدور التاساة عشر قدم اقتراح ٌقاً مقاعد عامدة بدأل م دافد مدا ٌممدل ،ل ٌمدول
مقررا عٌة مراسلة .لكلك فالى مم مضوا ،ل ٌطلع فردٌا اللجنة عندما ٌجد ،ي رج مدا فدً
،ل ٌمول مقررا لمراسلة ماٌنة.وسدٌمول قدرار م ترمدا مدل دول ،ل ٌشدترط مند ،ي تبرٌدر.
مما اتضق على ،ن عندما تبادر اللجنة باملٌة فا الن ا بالترااً بدٌل الدولدة والمددعً ل)
ٌممل ،ل ٌمول مل المضٌد ومل الاروري ،ل ٌتمضم المضوا المنتمً لكلك البلدد ،و المقدٌم فٌد
بتلك المراسلة بصضت مقررا.وفً مثم هك ال الدة فدإل المضدوا الماندً ٌممدل ،ل ٌلادع دور
الوسٌط بٌل اللجنة والدولة المدعى علٌأا.
لم تارا المراسالت تبادا عهمٌتأدا بدم تبادا للترتٌدع اعجرابدً ممدا هدً ماروادة ،ي مدل
ٌل المواو والقبوم ومليصات لأيطار.
وبالنسددبة للمراسددالت المتشددابأة ،ي تلددك المتالقددة بددنضس اع دددات ،و تلددك التددً تسددرد نضددس
الوقددابع) لمنأددا مارواددة مددل قبددم مدددعٌل ميتلضددٌل اددد نضددس البلددد ٌممددل للجنددة ،ل تقددرر
امأما وتتصرف اعمانة تباا لكلك.
ٌشار هلى الامم الال م بالنسبة لمم مراسلة فً نأاٌة مم مليش ت ت عنوال  :العمل الوالزم
وت ددت عنددوال توصووٌة ٌممددل للمددٌل ،ل ٌقتددرح من ددى قددرار م تمددم نيددكا باددٌل ا عتبددار
المالومات المتوفر عل مم مراسلة.
وبالنسووبة للمراسووالت التووً ٌنتظوور أن ٌتخووذ فٌهووا قوورار موون حٌووث الموضوووع هنووا مشووارٌع
قرارات متوفرة فً نهاٌة كل ملخص تحت عنوان :من حٌث الموضوع.
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قرارات من حٌث الموضوع
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المضوا ه .ف .و .دانموا
 .)،شروط القبوم :الماد 47و48و  51و )1 51وما ٌلٌأا مل الندام الدايلً للجنة اعفرٌقٌة
ل قوق اعنسال والشاوع.
ع) .طرٌقة التقصً:
 .طلع سرٌع مقدم مل طرف الدولة المدعٌة
 .طلع اتياك هجراوات م قتة
 .طلع استدعاو دور طاربة عصدار قرار فً القاٌة
 .1فددً  8مددارس  1999تسددلمت ،مانددة اللجنددة اعفرٌقٌددة ل قددوق اعنسددال والشدداوع مددل
سدددااد السدددٌد لٌوندددار شدددً ،ومٌتنددددو و ٌدددر ال قدددوق اعنسدددانٌة لجمأورٌدددة المونغدددو
الدٌمقراطٌددددة والتددددً تسددددمى فددددً مددددا ٌلددددً المونغددددو الدٌمقراطٌددددة ) ل برسددددالة
رقددم CABMIN/MDH/MM/201/MZ/99:م ريددة فددً  24فبراٌددر  1999مراسددلة
مقدمددة باسددم ال مومددة المونغولٌددة تطبٌددق ع مددام المدداد مددل المٌثدداق اعفرٌقددً ل قددوق
اعنسددال والشدداوع اددد مومددات بورندددي وروندددا و،وغندددا والتددً تسددمى فددً مددا
روندا و ،وغندا .على التوالً).
ٌلً :بورندي

 .2قدددم المونغددو الدٌمقراطٌددة هددك الشددموى بتأمددة ا نتأامددات اليطٌددر والجماعٌددة ل قددوق
اعنسال والشاوع فً المقاطاات المونغولٌة التدً مسدأا ا عتدداو مددعٌا ،ند مندك ، 2وت
 1998والمونغددو الدٌمقراطٌددة م ددم اعتددداو القددوات المسددل ة الندامٌددة لروندددا و،وغندددا
والبورندي منك قلٌم وتقدر ال مومة المدعٌة بأنأا ا ٌة نتأاك المبدادئ اعساسدٌة التدً
ت مددم الاالقددات بددٌل الدددوم طبقددا لمٌثدداق اعمددم المت ددد و لمٌثدداق مندمددة الو ددد اعفرٌقٌددة
مل قبم الدوم المتأمة.
ملخص الشكوى
 .3لمراسلة مقدمة اد مومدات بورنددي رونددا و،وغنددا .وهدً ماروادة علدى ،سداس ،نأدا
تتالق بانتأامات يطٌر وجماعٌة ل قوق اعنسال والشاوع اقترفتأا القوات المسل ة لأدك
البلدددال الثالثددة فددً المقاطاددات المونغولٌددة التددً مسددتأا رمددة التمردمنددك ، 2وت 1998
وتتشٌت الدولة المدعٌة بمول مومتً ،وغندا وروندا قد اعترفتا بوجدود قواتأدا الاسدمرٌة
على التوالً فً المقاطاات الشرقٌة للمونغو ت ت غطاو مدا تسدمٌ كرٌادة اليددا و
امال مصال أا  .وتصر المراسلة مل جأة ،يرى بأل لدى ال مومة المونغولٌة ،دلدة
مافٌة ودامغة على تورط بورندي .
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 .4وفً مدا ٌتالدق با نتأامدات اليطٌدر والجماعٌدة ل قدوق اعنسدال والشداوع وللقدانول
الدولً اعنسانً فإل ال مومة المدعٌة سواو فً شدمواها التمأٌدٌدة ،و فدً مدكمراتأا
التواٌ ٌة تبنً تدلمأا على ا نتأامات التالٌة:
 .1-4تقتٌل وتهجٌر السكان
ٌاددرا المونغددو الدددٌمقراطً بأند  :فددً ٌددوم ا ثنددٌل ، 3وت  1998قتددم ثمانٌددة
وثالثول  )38اابطا وما ٌقارع مابدة جنددٌا مدل القدوات المسدل ة المونغولبدة
الكٌل ،ن منأم السالح مسٌقا فً مطار موفومدو بومدافو الواقدع فدً مقاطادة
المونغددو لجنددوع مٌضددو وفددً ، 4وت  1998دفنددت ،مثددر مددل يمسددول )51
جثددة فددً بومددافو منأددا ددوالً عشددرول قددرع م طددة بن د ٌل سددوق نٌامدداوٌرا
مقابددم مسددجد هباندددا .وقددد وجدددت الجثددل الباقٌددة و،غلبأددا لمدددنٌٌل ) فددً ميددٌم
عسمري ٌسمى ميٌم ساٌو لبومافو.
وٌارا المونغو الدٌمقراطً باعاافة هلى كلك بأن فدً ٌدوم اعثندٌل ، 24وت
 1998قتم ،مثر مل ثمدال مابدة وسدت ويمسدول  )856شيصدا بماسدٌما فدً
م افدة لوٌندي وموانغا .ومانت الجثت التً وجدت على طوم الطرٌدق الممتدد
علددى سددتٌل  )61مٌلددومتر مددل مٌلونغوتددوي هلددى ماسددٌال فددً مقاطاددة جنددوع
مٌضو ) ،ساسا جثت ،طضام ونساو.

وٌ تمم ،ل تمول النساو قد اغتصبل قبدم اعجأدا علدٌأل مدل طدرف جالدٌأدل
الكٌل بقروا بطونأل مل الضرج تى البطل وقطاوهل باليناجر .فدً  2سدبتمبر
 1998تمددول القددوات الروندٌددة اعوغندٌددة اآلتٌددة مددل منطقددة مٌروتددو قددد قتلددت
ثالثة عشر  )13شيصا فً م اولتٌأا لقطع الطرٌق لقوات الجٌ النددامً
المونغولً المتموقع فً مامٌتوغا .فً ، 6متدوبرٌ 1998مدول ثمانٌدة و،ربادول
 )48مدنٌا قد قتلوا فً نا ٌة لوبارٌما.
و سع الدولة الشامٌة فقد ،فادت مالومات ،يرى نتٌدة مدل مدٌندة ،وفٌدرا علدى
اددضة ب ٌددر تانغانٌمددا بتقتٌددم للسددمال اعصددلٌٌل مددل بٌددنأم مضمددرٌل و،شددياش
نشٌطٌل نيرٌل .وٌمدول قدد وجدد ثالثدة مابدة وسدت وعشدرول  )326جثدة فدً
مٌددا نأددر روشددٌما غٌددر باٌددد عددل لددوبٌرٌ ي .وٌبدددو ،ل يمسددة مابددة وسددبع
و،ربادٌل  )547جثدة قدد امتشددضت مدفوندة فدً ضددر جماعٌدة ببدوٌجٌرا ومابددة
وثمانٌددة وثالثددول  )138جثددة ،يددرى وجدددت فددً مدددفل عدددام واقددع فددً نا ٌددة
لوفددونجً  .مدددل  31دٌسدددمبر  1998هلدددى  1جدددانضً ٌ 1999مدددول سدددتة مابدددة
واثنتً عشر شيصا قد قتلوا بماموبو فً مقاطاة جنوع مٌضو.
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وت مددد جمأورٌددة المونغددو الدٌمقراطٌددة مددكلك بأن د منددك بداٌددة ال ددرع فددً هددك
المقاطادددات الشدددرقٌة هجدددر السدددمال المددددنٌول مدددل قبدددم القدددوات الروندٌدددة-
اعوغندٌددة هلددى مددا تسددمٌأا بددـ الماددتقالت الموجددود فددً روندددا  .وتصددرح
الدولددة المدعٌددة مددل جأددة ،يددرى بددأل سددمال نيددرول قددد قتلددوا بمددم بسدداطة
و ،رقددت جثددتأم فددً م دارق ياصددة فددً باجٌسددٌرا) .وٌمددول الأدددف مددل هددك
الاملٌات هو هفناو السمال اعصلٌٌل مل هك المناطق وبالتدالً هنشداو مدا تصدض
بالدولة المدعٌة بـ توتسً ند .
فً ، 17وت  1998ا تدم الجدٌ الرونددي اعوغنددي المتواجدد علدى التدراع
المونغددولً لاددد ،سددابٌع سددد هنغددا عنتدداج المأربدداو الواقددع فددً مقاطاددة مونغددو
السلضى والكي هو منشدأ مدنٌدة م ادة .و ٌمدول وجدود هدك الجٌدو قدد ،دى
هلى ااطراع ٌدا الادٌدد مدل ن ف اعشدياش والنسدٌع ا قتصدادي لمونغدو
الدٌمقراطً.
مما ٌمول هكا الواع قد ،دى هلى موت الادٌدد مدل المرادى واعطضدام ددٌثً
الددو د فددً المستشددضٌات بسددبع الشددلم الددكي ،صدداع غددرف الاملٌددات وعدددم
تغكٌة ال اانات و،جأ التنضس اعيرى بالمأرباو.

 .2-4هت أعراض النساء والفتٌات المنظم.
ٌارا المونغو الدٌمقراطً بدأل القدوات المسدل ة الروندٌدة -اعوغندٌدة عملدت
على نشر اعمراا المتنقلة جنسٌا وعلى ،فاام هتدك اععدراا .وهمدكا ٌمدول
والً ،لضً جندي ،وغندي مصاع فقد المناعة الممتسبة ،و ٌ مدم فٌدروس هدكا
المددرا قددد ،رسددلوا للجبأددة فددً المقاطاددة الشددرقٌة للمونغددو للقٌددام بمأمددة هتددك
،عراا الضتٌات والنساو قصدد نشدر وبداو مدرا فقددال المناعدة الممتسدبة بدٌل
السدددمال الم لٌدددٌل وبالتدددالً القاددداو علدددٌأم نأابٌدددا .وٌشدددٌر ٌال دددد المونغدددو
الدٌمقراطً غلى مال ددة ،ل الجدٌ اعوغنددي ٌمدول مشدمال مدل  %75مدل
المصدددابٌل بمدددرا فقددددال المنادددة الممتسدددبة .وٌاددددد المتددداع اعبدددٌا المرفدددق
بالمراسلة ا ت هتك الارا الادٌد للضتٌدات والنسداو المونغولٌدات المقترفدة
مل طرف القدوات المسدل ة الروندٌدة اعوغندٌدة وياصدة فدً مقاطادة جندوع
مٌضو .وقد ورد مكلك فً هكا المتاع اعبٌا بأن فً ٌوم ا ثنٌل ، 5متدوبر
 1998فً ً لومونبا يلٌة بوبو ا بلدٌة بداجٌرال وبتالٌمدات  ،دد الادباط
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الشددباع الروندددٌٌل الملقددع بددـ تارمٌندداتور الددكي مددال ننددكاك قابدددا لماسددمر
باجٌرا انتأمت ،عراا الادٌدد مدل الضتٌدات اعنغولٌدات مدل طدرف جندود كلدك
الماسمر .وتمول ا ت هتك ،عراا ،يدرى مشدابأة قدد تمدت اعشدار هلٌأدا
فً موانغا ولونغا شبوندا وهٌدجوي.
 .3 -4نهب موارد الكونغو الدٌمقراطً
ٌتأم المونغو الدٌمقراطً مكلك روندا و،وغندا بممارسة النأدع المدندم للمدوارد
الموجددود فددً بدداطل ،را المندداطق الواقاددة ت ددت رقابددة جٌشددأما  :مددل كهددع
وماس والمولترال والولضرامٌت ومكلك فأل ممتلمات السدمال المددنٌٌل تمدول
قدد ،يددكت هلددى بورندددي وروندددا و،وغنددا مددم ،دى هلددى ه دددال ،اددرار مبٌددر
ويسار فً الربح لالقتصاد المونغولً.
وهمكا فبالنسبة للمقاطاة الشرقٌة و دها ولضتر  24شأرا فقط نأع مدا قٌمتد
، 41111111$رباول ملٌول دو را ،مرٌمٌا ) مل الماس مل طرف الجٌ
وٌمٌف كلك على ،ن اعتداو .و مانت اليسدار فدً الدربح فدً مقاطادة ماتنغدا
 1091101110111 $ملٌددار وتسددامابة ملٌددول دو ر ،مرٌمددً) بٌنمددا يسددرت
مقاطاددة ماسدداي ،مثددر مددل  11901840832 $فددً نضددس الضتددر وٌمتضددى بأددك
المقاطاات و دها.
وفددً مالٌمددا مدٌنددة مقاطاددة مارٌمددا نأبددت مددم الماددادل اليامددة التددً مانددت
موجود فً مصنع شرمة  SOMINKIمل طرف نضس الجٌو .
ولتدعٌم هك ا تأامات ٌستدم المونغو الدٌمقراطً مل جانع نير بأن فدً 4
سبتمبر  1998نأبت مم م توٌدات يد ابل فدر البندك المرمد ي للمونغدو فدً
مدٌنة بومافو و وم الغنٌمة هلى روندا.
ممددا ثٌ مددد المونغددو الدددٌمقراطً مددل جأددة ،يددرى بان د بددٌل ،متددوبر ودٌسددمبر
 1998اسددتضادت روندددا مددل عابدددات الددكهع الددكي ،نتجت د شددرمة OKIMO
والمسدددتغلٌل الم لٌدددٌل والتدددً بلغدددت  11101110111 $مابدددة ملٌدددول دو ر
،مرٌمً )  .ودابما سع تقدٌر الدولة الشامٌة فإل البل الكي ،نتع فدً المنطقدة
وفً شمام – مٌضو ٌمول قد ،مسع ،وغنددا دوالً  7101110111 $سدباٌل
ملٌددول دو را ،مرٌمٌددا ) يددالم نضددس الضتددر  .امددا اليشددع الددكي نتجت د شددرمة
 AMEXBOISالمتواجد فً مدٌنة مٌسنغانً فٌمول قد صدر ن دو ،وغنددا .
وتمول روندا و،وغندا قد استولتا على مراقبدة المددايٌم الادرٌبٌة والجمرمٌدة
التً قباتأا الدٌرٌة الاامة للارابع  )DGCودٌدوال الجمدارك و )OFIDA
على التوالً .و نأع ثدروات المقاطادات الشدرقٌة للمونغدو ٌمدس مدكلك فصدابم
ال ٌوانات المأددد بدا نقراا ماعومدابً وغدورٌال الجبدام والمرمددل والضٌلدة.
ممددا  ،دددثت ،اددرار مبٌددر للندددام اعٌمولددوجً بسددبع ا سددتغالم الضواددوي
للثروات النباتٌة وال ٌوانٌة فً المناطق التً مسأا التمرد.
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أحكام المٌثاق واألدوات الدولٌة األخرى التً ادعً بانتهاكها
ٌ .5تشددبت المونغددو الدددٌمقراطً بمون د ا د ٌة اعتددداو مسددلح صددادر عددل بورندددي و،وغندددا
وروندا .و،ل هكا ا عتداو انتأاك للمبادئ اعساسٌة التً تياع لأا عالقدات الصدداقة بدٌل
الدوم مما هو منصوش علٌ فً مٌثاق مندمة اعمم المت د ومندمة الو د اعفرٌقٌة.
وٌتالددق اعمددر ،ساسددا بمبددادئ عدددم اللجددوو للقددو فددً الاالقددات الدولٌددة وبال ددم السددلمً
لليالفددات وبددا ترام السددٌاد اعقلٌمٌددة للدددوم وعدددم التددديم فددً الش د ول الدايلٌددة للدددوم.
وٌ مددد ،ل التقتٌددم وانتأامددات قددوق اعنسددال والشدداوع اعيددرى التددً ٌ مددم مس د ولٌتأا
لبورندي و،وغندا وروندا قد ارتمبت يرقدا ع مدام المدواد 4 2ل 19 17 16 12 6
 23 22 21 21مل المٌثاق اعفرٌقً ل قوق اعنسال والشاوع.
.7و،مد المونغو الدٌمقراطً مكلك على ،ل انتأامات  ،مام الاأد الددولً المتالدق بدال قوق
المدنٌدددة والسٌاسدددٌة ومااهددددات جنٌدددف الصدددادر بتدددارٌخ ، 12وت  1949والبروتومدددوم
البروتومدوم 1
اعاافً المتالق ب ماٌة ا اٌا الن اعات المسدل ة الدولٌدة
) بتارٌخ  8جوال .1977
 .7بناء على ما سبق وعلوى أسواس عورض الوقوائع واألدوات القانونٌوة المسوتند إلٌهوا
ٌرجو الكونغو الدٌمقراطً من اللجنة اعتبار وقل أن :

 .،انتأامات قوق اعنسال التً مال السمال المدنٌول ا ٌة لأا فً المقاطاات
الشددرقٌة منافٌددة لل مددام المالبمددة للمٌثدداق اعفرٌقددً ل قددوق اعنسددال والشدداوع
المستند هلٌأا ،عال .
ع .التضادددم بالتاجٌدددم فدددً النددددر فدددً مراسدددلت وياصدددة بدددالندر للمددداد 58
الضقرتال  1و  3مل المٌثاق .وٌاود للجنة ،مر هعداد تقرٌر مضصدم وموادوعً
و ٌددادي ددوم ا نتأامددات اليطٌددر والجماعٌددة ل قددوق اعنسددال المقترفددة فددً
المقاطادددات الشدددرقٌة التدددً مسدددتأا ال دددرع وه التددد علدددى قمدددة ر سددداو دوم
و مومات مندمة الو د اعفرٌقٌة .
وٌرجو الكونغو الدٌمقراطً كذل من اللجنة:





مااٌنددة انتأامددات اع مددام المالبمددة لمٌثدداق اعمددم المت ددد ومٌثدداق مندمددة
الو د اعفرٌقٌة ومكا  ،مام المٌثاق اعفرٌقً ل قوق اعنسال والشاوع
هدانة ا عتداو على جمأورٌة المونغدو الددٌمقراطً المولدد نتأامدات يطٌدر
لل قوق اعنسانٌة فً ق السمال المسالمٌل.
هرسام مأمة ت قٌق لمااٌنة التدلمات المقدمة اد بورندي وروندا و،وغندا
المطالبة با نس اع الالمشروط للقوات الماتدٌة مل اعقلٌم المونغدولً لوادع
د لالنتأامات اليطٌر والجماعٌة لل قوق اعنسانٌة
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 مطالبدددة البلددددال المنتأمدددة ل قدددوق اعنسدددال والشددداوع بجمأورٌدددة المونغدددو
الدٌمقراطٌة بتقدٌم تاوٌا عادم عل اعارار الم دثة و،عمام النأع.
 اعشدددار هلدددى اعجدددراوات لمااقبدددة مرتمبدددً جدددرابم ال دددرع ،و الجدددرابم ادددد
اعنسدددانٌة والمتمثلدددة فدددً هنشددداو م ممدددة ياصدددة لم اممدددة الجدددرابم المرتمبدددة
بجمأورٌة المونغو الدٌمقراطٌة  .وٌممل ،ل تنشأ الم ممة الياصة بدالتاول مدع
اعمم المت د .
اإلجــراء:
 .8تسلمت ،مانة اللجنة المراسدلة بتدارٌخ  8مدارس  .1999وفدً نضدس الٌدوم وجأدت رسدالتال
عددل طرٌددق الضددامس وا ددد هلددى و ار ال قددوق اعنسددانٌة واعيددرى هلددى و ار الش د ول
اليارجٌة للمونغو الدٌمقراطٌة لأفاد با ستالم.
 .9تطبٌقا لل مام المالبمة للمٌثداق وللنددام الددايلً  ،الدت اعماندة بادد كلدك المراسدلة علدى
اللجنة المجتماة فً دورتأا الاادٌة اليامسة والاشرٌل مل ، 26فرٌم هلدى  5مداي 1999
ببوجمبور بورندي.
 .11يددالم اناقدداد الدددور اليامسددة والاشددرٌل درسددت اللجنددة المراسددلة ممددا هددً مارواددة
وقددررت قبددوم اع الددة ونتٌجددة لددكلك طلبددت مددل اعمانددة هعدالم الدددوم اعطددراف المانٌددة.
وندرا لطبٌاة هك المراسلة و،همٌتأا فقد قررت اللجنة مل جأة ،يرى تاٌٌل فرٌدق مدل
ثالثة مضواٌل للامم فٌأا.
 .11فدددً 28مددداي  1999وجأدددت مدددكمرات شدددضوٌة مصدددا بة لوثدددابق الملدددف هلدددى و ارات
الش ول اليارجٌة  /الاالقات اليارجٌة للدوم المدعى علٌأال ععالمأا بالمراسلة الم الدة
ادها مل طرف جمأورٌة المونغو الدٌمقراطً و لطلع رد فالأا بالنسبة لأك المراسلة.
 .12ف  2جوال  1999ماتبت اعمانة سلطات المونغو الدٌمقراطً ععالما بقرار اع الدة
الددكي ،صدددرت اللجنددة وطلبددت منأددا هيطددار اعمددٌل الاددام لمندمددة الو ددد اعفرٌقٌددة بأددك
المراسلة تطبٌقا للماد  49مل المٌثاق.
 .13فً الدور السادسة والاشرٌل للجنة المناقد فً نوفمبر  1999بمٌغالً رونددا نددرت
اللجنة فدً المراسدلة وبنداو علدى مالومدات تضٌدد بوجدود شدماوي تتالدق بدنضس الموادو
تمددول قددد قدددمت مددل طددرف المونغددو الدددٌمقراطً وهددً عالقددة ،مددام اعجأ د والم ددامم
الدولٌة قررت تأجٌم دراستأا فً انتدار ال صدوم علدى عناصدر مالومدات دقٌقدة دوم
ترابط الدعوٌٌل.

30

 .14تباا لقرار اع الة متبت اعمانة مكلك للطدراف المانٌدة فدً  14ندوفمبر  1999لطلدع
مال دددداتأم و ججأدددم المتالقدددة بموادددو القبدددوم الدددكي سدددٌدرس فدددً الددددور السددداباة
والاشرٌل.
 .15فً الدور الاادٌة الساباة والاشرٌل المناقد بالج ابر فً ،فرٌم/ماي  2111اسدتمات
اللجنة لمدايالت شضوٌة وم قبدوم ال الدة قددمت مدم طدرف ممثلدً المونغدو الددٌمقراطً
والدددوم المدددعى علٌأددا ال ااددر روندددا و،وغندددا ) .وباددد كلددك صددر ت اللجنددة بقبددوم
المراسلة وطلبت مل اعطراف المانٌة بإفادتأا ب جع جٌد وم مواو القاٌة.
 .16فددً ، 21متددوبر  2111وعلددى هددام ،شددغام اللجنددة الثامنددة والاشددرٌل التددً عقدددت
بموتونددو بنددٌل تلقددت اللجنددة مددكمر تتاددمل اعجوبددة وا عترااددات اعولٌددة ل مومددة
روندا على المراسلة الموجود قٌد الدراسة.
 .17وفددً نضددس التددارٌخ تلقددت اللجنددة مددكلك مددكمر تتاددمل هجابددة
المراسلة رقم .99/227

مومددة ،وغندددا علددى

 .18فددً  31دٌسددمبر  ، 2111ددام المونغددو الدددٌمقراطً علددى ،مانددة اللجنددة مددكمر تتاددمل
المراسلة .99/227

 .19فددً الدددور التاسدداة والاشددرٌل المناقددد مددل ، 23برٌددم هلددى  7مدداي 2111بطددرابلس
عندما دت اللجنة ،ل بورندي ه دى الدوم المانٌة بالمراسلة 99/227لدم توافٌأدا بدأي
رد فام طلبت مل اعمانة ،ل تنقم هلى مومدة بورنددي مدم الوثدابق المتالقدة بالمراسدلة
و،ل تطلع منأا ،ل تجٌع علٌأا.
 .21فً نضس الوقت طلبت اللجنة مل اعمانة تبلٌغ المكمرات الم ولة هلى اللجندة مدل طدرف
المونغددو الدددٌمقراطً فددً دٌسددمبر  2111هلددى روندددا و ،وغندددا لمددً تجٌددع عنأددا .و،يٌددرا
،جلت الندر فً المراسلة مل ٌل المواو هلى الدور الثالثٌل.
 .21فددً مددكمر تواددٌ ٌة مرسددلة هلددى اعمانددة بتددارٌخ  3سددبتمبر  2111تأسددضت ال مومددة
المونغولٌددة التبدداط فددً ماالجددة شددمواها بددالندر تدددهور الوادداٌة اعنسددانٌة فددً المٌدددال
رقدم
وطلبت استدعاو عاجم لدور طاربة للجنة للضصدم فدً المراسدلة الشدموى
. 99/227

الجانب القانونً:
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قبول الدعوى
ٌ ، .22لت هك المراسلة رقم  99/227على الجندة اعفرٌقٌدة ل قدوق اعنسدال والشداوع مدل
طددرف جمأورٌددة المونغددو الدددٌمقراطً طبقددا ع مددام المدداد  49مددل المٌثدداق اعفرٌقددً
ل قوق اعنسال والشاوع  .وبالضام فإل مكمر ه الة المراسدلة رقدم  99/227الموجأدة
مل طرف المونغو الدٌمقراطً هلى اللجنة بتارٌخ  8مدارس  1999تشدٌر بوادوح هلدى
،ل جمأورٌة المونغو الدٌمقراطً ٌ ٌم على اللجندة هدك المراسدلة مدإجراو اسدتاجالً
طبقددا للمدداد  49ندددرا للطددابع اليطٌددر والجمدداعً نتأامددات قددوق اعنسددال فددً ددق
المونغولٌٌل
 .23فددً مال داتأمددا الشددضوٌة المقدمددة ،مددام اللجنددة المجتماددة فددً دورتأددا الاادٌددة السدداباة
والاشدددرٌل المناقدددد بدددالج ابر فدددً ،برٌدددم ،/ي  2111اعترادددت الددددولتال المددددعى
علٌأما ال اارتال فً الدور وهما روندا و ،وغندا على قبدوم المراسدلة مصدر تال
بأل قرار الدولة المدعٌة بادرا المراسدلة مباشدر علدى ربدٌس اللجندة دول تبلٌغأدا هلدى
اعمٌل الاام لمم مل مندمة اعمم المت د ومندمة الو د اعفرٌقٌدة وهلدى الددوم المانٌدة
بالشموى غٌدر صد ٌح مدل النا ٌدة اعجرابٌدة ذو،ل كلدك ٌنبغدً ،ل ٌد دي رفدا هدك
ال الة.

 .24ومل جأة ،يرى فإل مومة روندا فً مكمرتأا المتالقة بالمراسلة قٌد الدراسدة والتدً
ت مددم عنددوال ،جوبددة واعترااددات الجمأورٌددة الروندٌددة المسددلمة للمانددة فددً 24
،متدوبر  2111طر دت مدل جدٌدد هدكا الدر،ي الدكي ماندت قدد عبدرت عند شدضوٌا يدالم
الدور الساباة والاشرٌل فدً الج ابدر  .وقدد ،ادافت رونددا مدكلك بدأل
ا دعاوات المانٌة هً م دم مناقشدات ممثضدة ومضاوادات ،مدام اعجأد الميتصدة عمدم
المت د ولمندمة الو د اعفرٌقٌة و،ل القاٌة ت ام مطرو ة ،مام هك الأٌبات .
 .25وهددكا الموقددف هددو نضددس الموقددف الددكي عبددرت عن د مومددة ،وغندددا فددً هجابتأددا علددى
المراسلة قٌد الراسة والكي تسلمت اعمانة فً ، 24متوبر .2111
مووون حٌوووث احتووورام الشوووروط الشوووكلٌة للموووادة  49مووون المٌثووواق اإلفرٌقوووً لحقووووق اإلنسوووان
والشعوب
 .26هل هجددراو ه الددة المراسددالت مددل طددرف الدددوم اعطددراف فددً المٌثدداق اعفرٌقددً ل قددوق
اعنسال والشاوع اد دوم ،يرى ،طراف مكلك فً المٌثداق مدندم بدالمواد  47هلدى 53
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مل المٌثاق .وفً هكا الشأل هناك نوعدال مدل اعجدراوات :هجدراو المراسدلة التضاوادٌة
وهجراو المراسلة ـ الشموى.
 .27فددً مددا ٌتالددق بالمراسددلة التضاواددٌة التددً تددندم مرا لأددا المددواد  47و  48مددل المٌثدداق
والمواد  88هلى  92مل الندام الدايلً للجنة فإنأا مبنٌة على الب ل عدل دم بواسدطة
التضاوا الثنابً ،و بأي هجراو سلمً نير .وفً هكا المجام فإل الدولة الشدامٌة مددعو
للضت انتبا الدولة المشتمى منأا بمراسلة ممتوبة موجأدة لأدك اعيٌدر  .وباعادافة هلدى
كلك فالى الدولة المدعٌة ،ل توج نضس المراسلة للمٌل الاام لمندمة الو دد اعفرٌقٌدة
وهلى ربٌس اللجندة .وهكا لدم تجدد القادٌة دال ٌرادً جمٌدع اعطدراف المانٌدة فدً مدد
ثالثة ،شأر سواو عل طرٌق التضداوا ،و ،ي هجدراو سدلمً ٌيتدار الطرفدال فإند ٌدتم
هيطار اللجنة بواسطة هشاار موج لربٌسأا وهلدى الدولدة اعيدرى المانٌدة وهلدى اعمدٌل
الاام لمندمة الو د اعفرٌقٌة.
 .28وفً ما ٌتالق بالمراسلة ـ الشموى بٌل دولتٌل طرفٌل فً المٌثداق والتدً ٌوجدد ،ساسدأا
فً الماد  48مل هكا اعيٌر وفً المواد  93هلى  111مل الندام الدايلً للجنة فتطبق
باع الة المباشر على اللجنة مل طرف الدولة المدعٌة التً ٌجع علٌأا ،ل تبلغ اعمدٌل
الاام لمندمة الو د اعفرٌقٌة والدولة المانٌة بالشموى.
 .29وفً مثم هك ال الة فدإل مومدة المونغدو الددٌمقراطً قصددت صدرا ة اع الدة علدى
اللجنة طبقا للماد  49مل المٌثاق .وبالضام فقد تمت اعشار فً مكمر اع الدة الدوارد
للجنة بتارٌخ  8مارس  1999تيطر جمأورٌة المونغو الدٌمقراطً اللجنة فً هجراو
استاجالً طبقدا للمداد  49نددرا للطدابع اليطٌدر والجمداعً نتأامدات قدوق اعنسدال
فً ق المونغولٌٌل.
 .31وقد ،علمت اللجنة الدوم المدعى علٌأا بالمراسدلة الشدموى قٌدد الدراسدة بواسدطة مدكمر
شددضوٌة بتددارٌخ  28مدداٌو ، 1999ي مباشددر باددد قددرار القبددوم الصددادر يددالم الدددور
اليامسة والاشرٌل للجنة .وفً هك الددور ماندت اللجندة قدد طلبدت مدل اعماندة مطالبدة
الدولة المدعٌة بتوجٌد المراسدلة  99/227هلدى الددوم المددعى علٌأدا وهلدى اعمدٌل الادام
لمندمة الو د اعفرٌقٌة.
 .31قامت ،مانة اللجنة بالتاجٌالت الارورٌة عل طرٌدق مجموعدة مدل المدكمرات الشدضوٌة
م رية فً  28ماٌو و  2جوال .1999
 .32وفددً مددا ٌيصددأا فقددد قامددت الدولددة الشددامٌة بددالتبلٌغ الاددروري بواسددطة مجموعددة مددل
اعرسددا ت مسددجلة بتددارٌخ  19ابرٌددم  2111صددادر عددل ممثلٌتأددا الدابمددة بجنٌددف
سوٌسر وموجأة هلى الممثلٌات الدابمة بجنٌف للدولة المشتمى منأا.
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 .33ومأما ٌمل مل ،مر فإن ٌبدو جلٌا بأل هعالم الدوم المشتمى منأا قد تم بأشمام ميتلضدة
بالنسبة لم توى الشموى الموجة ادها مل طرف المونغو الدٌمقراطً وكلك باد قدرار
اعيطار الدكي اتيكتد اللجندة فدً دورتأدا اليامسدة والاشدرٌل.وتبٌل متابدات اعطدراف
بقددر مدا تبٌند المال ددات الشدضوٌة بددأل هدك اعيٌدر مانددت قدد ،علمدت بمددا فٌد المضاٌددة
و ججأدا
بم توى الشموى وهكا ما سمح لأا بالتابٌر بمٌضٌة ماتبر عل مواقضأا
المتالقة بالقاٌة.
 .34وتضٌد اعشار فً هكا الشأل هلى ،ن على الامدس مدل اعجدراو المتبدع بالنسدبة للمراسدلة
التضاواٌة فإل هجراو المراسلة ـ الشموى الوارد فً المداد  49لٌسدت مشدروطة بدأي
هلد ام مددرتبط بموعددد م دددد مسددبقا بالنسددبة للتبلٌغ علمددا بأند فددً الضتددر التددً تضصددم بددٌل
دورتدٌل عددادٌتٌل للجنددة تقددوم ،مانددة هدك اعيٌددر باعرسددا ت الاددرورٌة قصددد هعددالم
اعطراف بالتطورات ال اصلة وبالمتابات والمال دات المرسلة هلٌأا.
 .35وفً هكا الشأل وعلى الامدس مدل الموقدف الدكي عبدر عند المونغدو الددٌمقراطً فدإل
هجددراو المراسددلة ـ الشددموى وهل مددال ميتلضددا عددل هجددراو المراسددلة التضاواددٌة لددٌس
بإجراو استاجالً وٌ تم على اللجنة بأل تتأمدد مدل ،ل مدم اعطدراف قدد ت صدلت علدى
المالومات وم المراسلة الم الة وقد اسدتطاعوا التابٌدر عدل مدواقضأم و ججأدم علدى
اددوو المتابددات والمال دددات الصددادر عددل اعطددراف وعددل اعطددراف اآليددرٌل .ومددل
هنددا فددإل اللجنددة تقدددر بأن د هكا مانددت باددا القواعددد الشددملٌة غٌددر اعساسددٌة لددم تتبددع
صرا ة فإل الددوم المانٌدة قدد تسدلمت فدً نجدام ماقولدة وباعشدمام المالبمدة التبلٌدغ
المالبم والمالومات الارورٌة التً تممنأا فً نجدام ماقولدة مدل التابٌدر عدل مواقضأدا
ومال داتأا فً دم ا ترام روح المٌثاق.
من حٌث ترابط الدعوٌٌن
 .36فً مكمرت التمأٌدٌة ٌقدر المونغدو الددٌمقراطً بأند  :مندك ، 2وت  1998وجمأورٌدة
المونغو الدٌمقراطً م م اعتداو مل قبم الجٌو الندامٌدة لرونددا و،وغنددا وبورنددي
وٌرى المونغو الدٌمقراطً بأل هكا ا عتداو منافٌا للقرار ) AHG/Res, 16(1الصادر
عدددل قمدددة ر سددداو دوم و مومدددات مندمدددة الو دددد اعفرٌقٌدددة دددوم سدددالمة ال ددددود
والمصددادق علٌ د فددً  21جددوال  1964بالقدداهر مصددر .ممددا ،ل هددك ا عتددداوات تقددع
ت ت طابلدة الالب دة  3314للجماٌدة الاامدة للمدم المت دد الصدادر بتدارٌخ  14فبراٌدر
 1974المتامنة تارٌف ا عتداو.
 .37فً مكمر هجابتأدا رفادت مومدة ،وغنددا ا تأدام با عتدداو وشدر ت بدأل قواتأدا
المسل ة دعٌت مل قبم الربٌس الرا م لورال دٌ ٌري مابٌال لتقدٌم ل ٌد الادول لقلدع
نددددام مدددم المر دددوم الدددربٌس موبوتدددو و،ل هدددك القدددوات قدددد بقٌدددت فدددً اعراادددً
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المونغولٌددة بسددبع الميدداطر المتولددد عددل الددة ال ددرع اعهلٌددة التددً فتتددت الت ددالف
المناها لموبوتو.
 .38وفً ما ٌتالق بوجود القوات المسل ة لرونددا فدً المونغدو الددٌمقراطً فدإل مومدة
روندددا تددرى فددً مددكمر هجابتأددا بددأل كلددك ٌاددود لميدداطر هعدداد تسددلح مرتمبددً جددرابم
اعبدداد مددل الجددٌ الروندددي سددابقا ومددل اعنترهمددوي فقددد وجددد نضس د مجب درا علددى
التديم بقوات المسل ة فً شرق المونغو الدٌمقراطً لمً ٌ مً دود ومواطنٌ .
وعلى ضوء ما سبق تصرح اللجنة بقبول المراسلة

 233/99أنترراٌت ( Interightsلحسواب الحركوة اإلفرٌقٌوة المشوتركة ومواطنوون مون
أجوول السوولم فووً إرثٌرٌووا) /إثٌوبٌووا و  234/99أنترراٌووت ( Interightsلحسوواب الحركووة
اإلفرٌقٌة المشتركة و المجموعة ما بٌن إفرٌقٌا /)Inter Africa Groupإرتٌرٌا.
المقــرر:
الدور  26المضوا هبراهٌم بدوي
الدور  27المضوا هبراهٌم بدوي
 28المضواة جاٌنابا جوهم
الدور  29المضواال بدوي وجوهم
الدور  30المضواال بدوي وجوهم

الدور
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الدور 31

المضواال بدوي وجوهم

ملخص الوقائع
ٌ .1دعً الشامً بأن يالم فتر مل الثالثً الثانً لسنة 1998
هرثٌرٌا وهثٌوبٌا ،دى فً بداٌت هلى عدوال عنٌف بٌل البلدٌل.

دل ن ا مسلح دولً بدٌل

ٌ .2دعً الشامً بأن يالم هك الضتر طرد المالٌٌل مل اعشدياش كوي الجنسدٌة اعثٌوبٌدة
مل هرثٌرٌا سواو بطرٌقة مباشر ،و بطرٌقة ميططة بيلق الددروف التدً تتدرك لأدم
سوى يٌدار وا دد هدو مغدادر هثٌوبٌدا .وبصدضة ياصدة فقدد طدرد بدالقو ،مثدر مدل 2511
شيصددا وترمددوا علددى ال دددود ٌددل تجددري ماددارك اددارٌة ومانددت منطقددة ملٌبددة باعلغددام
المااد للفراد.
 .3وقددد ادعددى مددكلك بأند بددٌل شددأري جددوال  1998وجوٌلٌددة  1999طددرد ،مثددر مددل وا ددد
وسددتٌل ،لددف شيصددا ٌن دددرول مددل ،صددوم هثنٌددة هرثٌرٌددة مددانوا مقٌمددول ،و مواطنددول
شرعٌول عثٌوبٌا مل هثٌوبٌا .و،غلبٌتأم مطرودول مل ،مامل ارٌة.
ٌ .4دعً الشامً بأن بالنسبة لل التٌل ،لقً القبا على اآل ف مل اعشدياش كوي اعصدم
اعثٌوبً واعشياش كوي اعصم اعرثٌري واعتقلوا لضتدرات طوٌلدة فدً هرثٌرٌدا وهثٌوبٌدا
على التوالً فً دروف صابة دول تممٌنأم مل ال ق فدً ٌدار عدابالتأم ودول غدكاو
و مالبس ومل دول دورات للمٌا .
ٌ .5دعً الشامً بأل باا النساو والضتٌات اعثٌوبٌات عكبل وانتأمت ،عرااأل مدل طدرف
الجنود اعرثٌرٌٌل فً المناطق المانٌة.
 .6وٌدددعً الشددامً مددكلك بددأل ماددامالت و شددٌة و هنسددانٌة ومكلددة سددلطت علددى ،غلددع
المطرودٌل .ومل جأة ،يرى فقد انت عت مومتا هرثٌرٌا وهثٌوبٌا مل ،غلع المطدرودٌل
ممتلماتأم تاسضا.
 .7وبصضة يصوصٌة نشٌر هلى الة اعشدياش المطدرودٌل مدل قبدم ال مومدة اعرثٌرٌدة
والكٌل ،رغم بااأم على الامم دول ،جر مقابم مداٌتأم ممدا ،يدرج نيدرول بدالقو مدل
المنا م التً امتروها ووجدوا ،نضسأم مطرودٌل بالقو دول مأوى.
 .8بٌنما فً الة اعشدياش المطدرودٌل مدل طدرف ال مومدة اعثٌوبٌدة فقدد طلدع مدنأم فبدم
الطرد ت وٌم قوقأم على الممتلمات فً هثٌوبٌا عل طرٌق الومالة هلى ممثم شرعً.
وطبقا لأكا الطلع مال اع واج ٌاٌنول فً ،غلع اع ٌدال وجداتأم مممدثالت شدرعٌات
لمددل امتشددضوا فددً مددا باددد بأن د ،عطٌددت مألددة شددأر ،و شددأرٌل لل وجددات لمددً ٌددبال هددك
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الممتلمات قبم ،ل ٌطردل بدورهل باد ،سبو ،و ،سبوعٌل مل مطدالبتأل ببٌدع الممتلمدات.
وبصددضة عملٌددة فقددد مددال الطددرد فددً ،غلددع اع ٌددال مصد وبا بند الملمٌددة .وفددً باددا
اع ٌددال ،يددكت ممتلمددات باددا المطددرودٌل فددً شددمم مددراو .وجمدددت باددا ال سددابات
البنمٌة و،تلضت باا دفاتر ا ديدار ممدا جدع المطدرودٌل ،و ممثلدٌأم الماٌندٌل م درومٌل
مل ا نتضا بأك ال سابات.
ٌ .9دعً الشامً بأن ،ثناو الطرد مال اعولٌاو ٌضصلول بالقو عل ،بنابأم دول ،ل تترك لأدم
هممانٌة ا عتناو بأم مل ٌل الغكاو والمأوى .وقد تضاقمت الوااٌة ،ثناو تقددٌم المراسدلة
عن لدم ٌمدل فدً اسدتطاعة اعولٌداو و اعبنداو قطدع ال ددود بدٌل هرثٌرٌدا وهثٌوبٌدا و تدى
الممالمات الأاتضٌة ،صب ت فً غاٌة الصاوبة.
الشكوى
ٌ .11ددددددعشً الشدددددامً انتأددددداك المدددددواد )4 )3 )2 )1 12 )1 7 6 5 4 3 2 1و
 16 15 14 )5و  )1 )18مل المٌثاق.
اإلجـراء

 .11اسددتلمت ،مانددة اللجنددة المراسددلة المقدمددة مددل طددرف ،نترراٌددت ٌ Interightsددوم 15
امتوبر .1999
 .12فً دورتأا السادسدة والاشدرٌل المناقدد بمٌغدالً رونددا وافقدت اللجندة علدى هيطارهدا
بالمراسددلتٌل 99/ 233و  99/234وطلب دت مددل اعطددراف ت وٌدددها بمالومددات هاددافٌة
وم قبولأا طبقا للماد  56مل المٌثاق.
 .13فً  17جانضً ، 2111طلات اعمانة اعطراف على القرار المشار هلٌ ،عدال ووافتأدا
بنسية مل مليش المراسلة والنش اعصلً للشموى وبالوثابق المرفقة.
 .14فً  28فبراٌر ، 2111جابت مومة هرثٌرٌا عل طلع المالومدات اعادافٌة دوم قبدوم
المراسلة.
 .15فً  1مارس  ، 2111الت اعمانة المال دات الممتوبة لل مومدة اعرثٌرٌدة هلدى الشدامً
لٌجٌع عنأا.
 .16فً  24مدارس  ، 2111دام الشدامً علدى اعماندة هجاباتد عدل المراسدلتٌل  99/233و
 99/234والتً ولتأا بدورها هلى مومتً هثٌوبٌا وهرثٌرٌدا بتدارٌخ  27مدارس 2111
للتالٌق علٌأا.
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 .17فً  28و  31مارس ، 2111رسلت مومة هثٌوبٌا وثٌقتٌل مانونتٌل  :الباد القدانونً
للنددد ا بدددٌل هثٌوبٌدددا وهرثٌرٌدددا وت لٌدددم المصدددال ات التقنٌدددة و اعطضدددام والمسدددنول
واعثٌوبٌول المجندول فً الجٌ اعرثٌري وهما وثٌقتال ،ساسٌتال وم الن ا .
 .18فً ، 17برٌم ، 2111رسلت مومة هثٌوبٌا مال داتأا وم قبوم القاٌة ممدا ،رسدلت
نضس المال دات للشامً.
 .19فً ، 31برٌم  2111ويالم اناقاد الدور الاادٌة السداباة والاشدرٌل للجندة عدرا
 Allard K. Lowenstein International Human Rights Law Clinicو
 Yale Law schoolمل الو ٌات المت د على اللجنة مكمر يارجدة عدل اليصدومة
 )amicus curiaeوم المراسلة اد هثٌوبٌا.
 .21فددً دورتأددا الاادٌددة السدداباة والاشددرٌل المناقددد بددالج ابر اسددتمات اللجنددة هلددى ممثلددً
الطدرفٌل دوم قبدوم القادٌة وصدر ت بقبدوم المراسدلتٌل وطلبدت مدل الطدرفٌل تقددٌم
ال جع فدً مدا ٌيدش الموادو  .وقدد تدم هطدال ميتلدف اعطدراف نتٌجدة لدكلك بقدرار
اللجنة اعفرٌقٌة.
 .21فً  21سدبتمبر  2111تسدلمت اعماندة مدل الشدامً المدكمرات فدً مدا ٌيدش موادو
المراسلتٌل اد هثٌوبٌا وهرثٌرٌا و،رسلت نضس الوثابق لل مومتٌل المانٌتٌل.
 .22فً دورتأا الاادٌة الثامندة والاشدرٌل المناقدد ببندٌل اسدتمات اللجندة لارادٌل شدضوٌٌل
قدمأم الطرفال.
 .23فً  18جانضً  2111تسلمت اعمانة رسالة مل دولدة هرثٌرٌدا تددعو اللجندة هلدى هرسدام
لجنة ت قٌق هلى هرثٌرٌا بالنسبة للمراسلة .99/234
 .24فدددً ، 4برٌدددم  2111عبدددرت مومدددة هثٌوبٌدددا عدددل موقضأدددا بالنسدددبة للمراسدددلة و دددوم
التطورات المسجلة بالنسبة لمسار السلم بٌل هثٌوبٌا وهرثٌرٌا و،رسدلت نسدية مدل اتضاقٌدة
السلم المماا بٌل ال مومة الضٌدرالٌة الدٌمقراطٌة عثٌوبٌدا ودولدة هرثٌرٌدا ممدا ،رسدلت
نضس الوثابق للشامً.
 .25فً دورتأا الاادٌة التاساة والاشرٌل المناقد بلٌبٌدا اسدتمات اللجندة للادروا الشدضوٌة
لمددم اعطددراف المانٌددة وقددررت اددم المراسوولتٌن  99/233و  99/234ممددا ،جلددت
اللجنة الندر فً مواو القاٌة هلى الدور الاادٌدة الثالثدٌل ودعدت اعطدراف المانٌدة
بالمراسلتٌل  99/233و  99/234بتقدٌم ججأم عغراا التواٌح طبقدا للمداد 114
مل الندام الدايلً للجنة اعفرٌقٌة.
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 .،بالنسبة لتأسٌس النددر فدً المراسدالت وغٌدر طبقدا ع مدام المدواد  47ـ 54
مل المٌثاق اعفرٌقً ل قوق اعنسال والشاوع فً مدا ٌيدش المراسدالت بدٌل
الدوم ٌتبع اعجراو الم دد فً هكا المجام.
ع .هلى ،ي مدى تمدول المسدابم المدكمور فدً المراسدلة مشدمولة باتضداق السدلم بدٌل
مومددة الجمأورٌددة الدٌمقراطٌددة الضٌدرالٌددة عثٌوبٌددا ودولددة هرثٌرٌددا المماددى
بددالج ابر فددً  12دٌسددمبر  2111وياصددة نلٌددات دراسددة شددماوى اعفددراد فددً
ه دى الدولتٌل والتً ٌممل ،ل ٌ تع على مواطنتأم الماد .)8 5
واستطرادا
ت .اعشار هلى مالومة ،و عدم مالومة الماد  )7 56و
ل .هكا مال ،و لقرار نأابً فً ما ٌيش المواو فً هك المر لة تدأثٌر
على مسار السلم بٌل البلدٌل وما ،ثر كلك فً ال الة الامسٌة.
 .26فً  18جوال ، 2111بلدغ ،طدراف المراسدلة بقدرار اللجندة ودعٌدوا لتوجٌد مال دداتأم
وم المسابم المشار هلٌأا ،عال .
 .27فددً ، 13وت  2111قدددمت  Citizens For Peaceالتددً هددً طددرف فددً المراسددلة
 99/233مال داتأا ،رسلت نسخ مل هك الوثٌقة ل مومة هثٌوبٌا.
 .28فً ، 17وت ، 2111رسدلت مومدة هرثٌرٌدا مال داتأدا دوم القادٌة و،رسدلت نسدخ
منأا للشامً.
 .29فددً ، 24وت ، 2111رسددم الشددامً مال دات د
للمدعى علٌأم.

ددوم القاددٌة ٌددل ولددت نسددخ منأددا

 .31فً  14سبتمبر ،رسلت مومة هثٌوبٌا مال داتأا وم القاٌة ٌدل ولدت نسدخ منأدا
للشامً.
 .31فً دورتأا الاادٌة الثالثٌل المناقد بغامبٌا استمات اللجنة على الاروا الشدضوٌة لمدم
اعطراف وقررت ما ٌلً:
 علددى مددومتً الجمأورٌددة الضٌدرالٌددة الدٌمقراطٌددة عثٌوبٌددا ودولددة هرثٌرٌددا ،ل
تقدما مال داتأما المتالقة بالمراسلة المشار هلٌأا هلى لجنة الشماوي.
 بأل مم هرسام متالق بالمراسدلتٌل  99/233و  99/234موجد للجندة الطادول
ٌجع ،ل ٌصور وٌ وم هلى اللجنة اعفرٌقٌة.
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 تأجٌددم الندددر مددل ٌددل المواددو فددً المراسددلتٌل  99/233و  99/234هلددى
الدددور الاادٌددة الوا ددد والثالثددٌل للتأمددد مددل ،ل المسددابم المشددمولة بالمراسددلة
مشمولة مكلك بلجنة الشماوى ومارواة ،مامأا.
 .32فً ، 24متوبر ، 2111طلع اعطراف فً الدعوى بقرار اللجنة اعفرٌقٌة.
 .33فً  14فبراٌر  2112وم سضٌر الجمأورٌة الضٌدرالٌة الدٌمقراطٌة عثٌوبٌا بدامار هلدى
،مانددة اللجنددة اعفرٌقٌددة مددكمر شددضوٌة م ريددة فددً  18جددانضً  2112مرسددلة مددل و ار
الش ول اليارجٌة عثٌوبٌا و،رفقدت بأدك المدكمر الشدضوٌة نسدية مدل رسدالة موجأدة هلدى
ربددٌس لجنددة الشددماوى هثٌوبٌددا هرثٌرٌددا بتددارٌخ  15جددانضً  .2112فددً هددك الرسددالة ٌالددم
السددٌد م .ع .دونوفددال مستشددار هثٌوبٌددا ربددٌس لجنددة الشددماوى بددالقرار المتيددك مددل طددرف
اللجنة اعفرٌقٌة فً دورتأا الثالثٌل نيدكا فدً ا عتبدار قواعدد السدرٌة وٌطلدع مدل لجندة
الشماوى ،ل تقدم للجنة اعفرٌقٌة ،و ،ل تطلع مل اعطراف ت اٌر نسخ مل تصدرٌ ات
تقدٌم شماوى الطرفٌل.
 .34فً  11مدارس  2112اسدتلمت اللجندة نسدية مدل رسدالة  Interightsو مواطندول
مددل ،جددم السددم فددً هرثٌرٌددا  )CFP Citizens For Peaceموجأددة لددو ار الشد ول
اليارجٌة لدولة هرثٌرٌا .فدً هدك الرسدالة ٌطلدع الشدامول الدو ار المدوقر بواداٌة تقددم
المراسلتٌل  99/ 233و  99/234وبالقرار الدكي اتيكتد اللجندة اعفرٌقٌدة فدً دورتأدا
الثالثٌل .و،نأوا هلى علم الو ار بأل  Interightsو  )CFPتتمتاال بصدضة المال دد
،و المشارك الرسمً فً لجنة الشماوى وبالتالً فال ٌممنأما مراقبة وااٌة تقدم شدماوى
المطرودٌل ،و تقدٌم تقرٌر للجنة اعفرٌقٌة وم واداٌة تقددم الشدماوى .وعلٌد فقدد طلبدا
مل دولة هرثٌرٌا ،ل تسدمح لأمدا بدا طال علدى مدم الوثدابق المتالقدة ب دا ت المطدرودٌل
وبأل ٌبقوا على اطال بوااٌة تقدم شمواهما.
ومل جأة ،يرى فقد طلبت  Interightsو  )CFPمل دولة هرثٌرٌا فً هطار مأمتأمدا
هرسام الوثابق المسجلة لدى اللجنة اعفرٌقٌة هلى لجنة الشماوى ومطالبة هدك اعيٌدر بدإعالم
اللجنة اعفرٌقٌة بأل اتضاق الج ابر ٌنبغً ،ل ٌشمم اج ا ٌاٌق اللجندة اعفرٌقٌدة عدل القٌدام
بواجباتأا الم دد فً المٌثاق اعفرٌقً.

الجانب القانونً
قبول الدعوى
إجابات حكومات إثٌوبٌا وإرثٌرٌا

40

 .35قبوم المراسالت المقدمة طبقا للماد  55مدل المٌثداق اعفرٌقدً مدندم بالشدروط الم ددد
فً الماد  56مل المٌثاق المكمور .وتنش هك الماد على سباة  )7شروط ٌنبغً فدً
ال ا ت الاادٌة ،ل تتوفر عموما فً الشامً لمً ٌصرح بقبوم الدعوى.
 .36وانطالقددا مددل شددأر سددبتمبر ،مدددت مومددة هثٌوبٌددا ،ل ثالثددة شددروط غٌددر متددوفر ،ي:
المدداد  )5 )1 56و  )7ومددل جأددة ،يددرى فأددً تطاددل فددً ٌدداد المندمددات غٌددر
ال مومٌة التً قدمت المراسلة وفً مصداقٌتأا و ن اهتأا.
، .37ما مومة هرثٌرٌا فت تع بدورها بأل الشامٌل لم ٌت قق فدٌأم شدرطال وياصدة  ،مدام
المادة  )6(56و (. )7
 .38تنش الماد  )1 56مل المٌثاق اعفرٌقً على ،ل

تندر اللجنة فً المراسالت الوارد المنصوش علٌأا فدً المداد 55والمتالقدة ب قدوق
اعنسال والشاوع هكا استوفت وبالارور الشروط التالٌة:
، )1ل ت مم اسم مرسلأا تى ولو طلع هلى اللجنة عدم كمر اسم .
 .39ت مد مومة هثٌوبٌا بأن ندرا لمول الشدامٌل مندمدات غٌدر مومٌدة مدال مدل المنتددر
،ل تضصح عل اسم الكٌل تمثلأم و ٌل ،نأا لم تقم بكلك فً رسالتأا الم رية فدً شدأر
،وت  1999فمال على اللجنة ،ل ترفا المراسلة.

 .41مما تشك مومة هثٌوبٌدا فدً ٌداد المندمدات غٌدر ال مومٌدة التدً قددمت المراسدلة وفدً
مصددداقٌتأا و ن اهتأددا .والدددلٌم علددى كلددك سددع ادعدداو ال مومددة ،ل المندمددات غٌددر
ال مومٌددة الشددامٌة تدددرس بمٌضٌددة سددط ٌة الوادداٌة الم رٌددة آل ف اعثٌددوبٌٌل الددكٌل
ٌتاكبول بدٌل ٌ،ددي ال مومدة اعرثٌرٌدة بٌنمدا فدً مدا ٌيدش هرثٌرٌدا فإنأدا تقددم تقرٌدرا
مددامال .وعلٌددة فددإل هثٌوبٌددا ت مددد بددأل المال دددات المقدمددة ولأددا لٌسددت سددوى م اولددة
عاضاو مصداقٌة شملٌة على هك اعيٌر .
 .41فدً هدك القادٌة تددرى اللجندة ،ند بدالندر ع مددام المداد  )1 56مدل المٌثداق اعفرٌقددً
ٌمضً ،ل تتامل الشموى مما هو ال ام بالنسبة لل الة التً هً قٌد الدراسة اسدم  ،دد
ممثلً المندمة .وعلٌ فإل الشموى المانٌة ٌممل ،ل ٌصرح بادم قبولأا على ،سداس
الماد .)1 56

41

 .42وفً ما ٌيش مواو ٌاد ومصداقٌة ون اهدة المندمدات غٌدر ال مومٌدة فدإل اللجندة
تاتبرها مسألة تندرج ادمل شدروط قبدوم المراسدلة ممدا هدو وارد فدً  ،مدام المداد
 56مل المٌثاق .وفً جمٌع اع وام فإل الدلٌم المقدم للجنة ٌجالأا تددعم اسدتنتاجات
مومددة هثٌوبٌددا بالنسددبة لمصددداقٌة المندمددات غٌددر ال مومٌددة و ٌادهددا ون اهتأددا وعلددى
اليصوش  Interightsالتً ،صب ت فاال الشامً.
 .43تنش الماد  )5 56مل المٌثاق اعفرٌقً على:

تندر اللجنة فً المراسالت الوارد المنصوش علٌأا فً الماد  55والمتالقدة ب قدوق
اعنسال والشاوع هكا استوفت وبالارور الشروط التالٌة:
، )5ل تددأتً باددد اسددتنضاك وسددابم اعنصدداف الدايلٌددة هل وجدددت مددا لددم ٌتاددح للجنددة ،ل
هجراوات وسابم اعنصاف هك قد طالت بصور غٌر عادٌة
 .44وفً ما ٌيش استنضاك وسابم الطال الدايلٌة فإل مومة هثٌوبٌا تدعً بدأل المددعٌل لدم
ٌستاملوا الطاول المتوفر على مستوى الم امم الم لٌة قبم ،ل ٌلجأوا هلى اللجنة.

.45

ٌ مد الشامً بأل اللجنة اعفرٌقٌة مع الر،ي القااً بأن توجد وسدابم طادل دايلٌدة
فً متناوم الشامٌل موسٌلة ملموسة فً هك القاٌة .وللوصوم هلى هدكا القدرار فدإل
اللجنددة اعفرٌقٌددة اسددتندت فددً قرارهددا علددى القاددٌة المطرو ددة فددً المراسوولة 92/71
اللقاء اإلفرٌقً من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان /زامبٌا وهً قادٌة تتالدق بطدرد
جماعً وت وٌم الادٌد مل الا اٌا .وقد دت اللجنة اعفرٌقٌة فً هك القاٌة بدأل
:
الطددابع الجمدداعً لالعتقددا ت و هبقدداو الادد اٌا رهددل ا عتقددام قبددم طددردهم
والسرعة التً تم بأا الطرد لم تترك للشدامٌل ٌ،دة هممانٌدة لت دٌدد شدرعٌة هدك
اعفاددام علددى مسددتوى الم ددامم ولددم ٌمددل باعممددال بالنسددبة للشددامٌل ا تصددام
باابالتأم فما بالك بم امٌل.وعلٌد فدالطال الدكي تت ددل عند ال مومدة ...لدم
ٌمل متوفرا مإجراو عملً بالنسبة للشامٌل .
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 .46تدعً مومة هرثٌرٌدا بدأل الشدامً لدم ٌسدتوف الشدروط الدوارد فدً المداد  )6 56مدل
المٌثاق اعفرٌقً التً تنش على ،ل:

تندر اللجنة فً المراسدالت الدوارد المنصدوش علٌأدا فدً المداد  55والمتالقدة
ب قوق اعنسال والشاوع هكا استوفت وبالارور الشروط التالٌة:
، )6ل تقدم للجنة يالم فتر منٌدة ماقولدة مدل تدارٌخ اسدتنضاك وسدابم اعنصداف
الدايلٌة ،و مل التارٌخ الكي ددت اللجنة لبدو الندر فً المواو
 .47وعلٌ فإل اللجنة اعفرٌقٌة نيك باٌل ا عتبدار قرارهدا المتالدق بالمداد  )5 56تدرى
بدددأل اسدددتٌضاو  ،مدددام المددداد  )6 56مدددل المٌثددداق اعفرٌقدددً مدددل طدددرف الشدددامً ،صدددبح
مست ٌال.
 .48ت مددد مومتددا هرثٌرٌددا وهثٌوبٌددا مددكلك اعترااددأما علددى مددول اللجنددة اعفرٌقٌددة قددد قبلددت
المراسلة مصر تال بأل الشامٌل لم ٌ ترموا  ،مام الماد  )7 56مل المٌثاق اعفرٌقً.
 .49تقاً الماد  )7 56بأل:

" تنظووور اللجنوووة فوووً المراسوووالت الوووواردة المنصووووص علٌهوووا فوووً الموووادة 55
والمتعلقة بحقوق اإلنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالٌة:
()7أل ٌتعلوق بحوواالت تمووت تسووٌتها طبقووا لمبوادئ مٌثواق األمووم المتحوودة ومٌثوواق
منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة وأحكام هذا المٌثاق".

 .51تدعً مومتا هثٌوبٌا وهرثٌرٌا بأند بالنسدبة لل الدة موادو الدراسدة مدل المالدوم ،ل
مندمدة الو دد اعفرٌقٌددة قدد ،بلغدت علددى ،علدى المسدتوٌات بال ددم السدلمً للند ا بددٌل
هثٌوبٌا وهرثٌرٌا ،ي على مستوى قمة ر ساو الدوم وال مومات وترى ال مومتال بدأل
مندمة الو د اعفرٌقٌة مل يالم ربٌسأا ننكاك وبموافقة هرثٌرٌا وهثٌوبٌدا قدد اقتر دت
مصدددال ة تقنٌدددة لتطبٌدددق ا تضددداق اعطدددار وهجراواتددد  .ومدددل جأدددة ،يدددرى فدددإل الأٌبدددات
والوما ت ال مومٌة للمجموعة الدولٌة اعيدرى وياصدة مجلدس اعمدل للمدم المت دد
وا ت اد اعوروبً قد ،طلات على القاٌة.
 .51ومدددل جأدددة ،يدددرى فقدددد ،صدددرت ال مومتدددال علدددى ،ل اللجندددة اعفرٌقٌدددة قدددد تجددداو ت
صددال ٌاتأا عندددما تأيددك مددكلك باددٌل ا عتبددار الجوانددع ا جتماعٌددة للن د ا والتددً هددً
مرتبطة ب ،صال .وعلى اللجنة بصضتأا  ،د ،جأ مندمة الو دد اعفرٌقٌدة ،ل تت لدى
بددالت مم وال ددكر لتضددادي مددم عمددم مددل شددأن ،ل ٌاتبددر مم اولددة لارقلددة ربددٌس مندمددة
الو د اعفرٌقٌة ومباوث الياش فً ،داو مأمت على  ،سل وجد وعلٌد ٌنبغدً علدى
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اللجنة ،ل ت جم الندر فً القبوم تى ٌنتأً ربٌس مندمة الو د اعفرٌقٌة مل بكم مدم
جأددود وٌقدددم تقرٌددر لقمددة ر سدداو الدددوم وال مومددات .وٌممددل للقمددة ننددكاك هكا ر،ت
اددرور هلددى كلددك ،ل تطلددع مددل اللجنددة اعفرٌقٌددة طبقددا للمدداد  )2 58مددل المٌثدداق
اعفرٌقدددً القٌدددام بدراسدددة مامقدددة للقادددٌة وهعدددداد تقرٌدددر مالدددم ٌرفدددق باسدددتنتاجاتأا
وتوصٌاتأا وبتابٌر نير ٌنبغً ،ل ٌرفا قبوم المراسلة.
 .52تاددود مرجاٌددة المدداد  )7 56مددل المٌثدداق اعفرٌقددً هلددى فق د  )litis pendentiaوقددد
ترجمت مل قبدم اللجندة ممدا ،نأدا تاٌقأدا فدً النددر فدً المراسدالت التدً لدت بواسدطة
هجددراو ددم دولددً نيددر .وهمددكا فقددد ،صددرت المراسوولة  88/15مباكووا نسوسووو أنوودري
ألفونس  /الزاٌٌر على:

تمنع الماد  )7 56اللجنة مل الندر فً ال ا ت التً وجد لأا م عل طرٌق هٌبدة
م دولٌة ،يرى مما هو ال ام بالنسدبة للقدرار مدل ٌدل الموادو الدكي اتيكتد
لجنة قدوق اعنسدال للمدم المت دد دوم نضدس ال الدة وبدنضس اعطدراف والمتالقدة
بنضس الوقابع التً هً م توا فً القاٌة المطرو دة ،مدام اللجندة وياصدة عنددما
الماد . )7 56
ٌمول القرار فً صالح الشامً و،نأا تديم فً هطار
وعلٌ فقد صر ت برفا قبوم المراسلة.
 .53فدً المراسوولة  91/59امغبوا مكونغووو لووٌس /الكموورون جدددت اللجنددة موقضأددا اعوم
لمنأا ،ادافت بدأل الشدامً قدد صدرح بدأل التد قدد عرادت علدى المندمدات الدولٌدة
ممندمة الاضو الدولٌة وجماٌة ال قوقٌٌل اعفارقدة والمجموعدة ا قتصدادٌة اعوروبٌدة
و،ل الدراسة مل قبم هك الأٌبات تمنع قبولأا ،مام اللجنة.
 .54وبتطبٌددق الشددرط المالددق المشددار هلٌ د فددً ال الددة السددابقة فددإل اللجنددة تددرى ب دأل مددول
مندمات وهٌبات ،يدرى ممجلدس اعمدل للمدم المت دد وا ت داد اعوروبدً قدد ،يطدرت
بالقاٌة ،و الت مت بملماتأا ،و باملأا مما صر ت ب الدولة المددعى علٌأدا ٌممدل
،ل ٌمنع اللجنة مل اتياك قرار وم قبوم ال الة.
 .55و ٌل ،نأا اتيكت قرارا فً هكا المجام فٌبقى على اللجنة اآلل ،ل تقرر فً ما هكا مال
هيطار ربٌس قمة ر ساو دوم و مومات مندمة الو دد اعفرٌقٌدة بالقادٌة ٌشدمم منادا
للندددر فٌأددا .واللجنددة تأنددا نضسددأا علددى الامددم الم مددود الددكي قامددت ب د مندمددة الو ددد
اعفرٌقٌددة بالنسددبة لل مددة بددٌل هرثٌرٌددا وهثٌوبٌددا .وتاتددرف هكل تمامددا بأن د ندددرا لمونأددا
الجأا المالبم فإل اتياك مثم هكا القرار ٌاود هلٌأا .وبأدك الدروح فدإل اللجندة تاتدرف
مكلك بأل مشمم ال دود بٌل الدولتٌل هو ،ساس اع مة .وعلٌ فمدل الادروري التضرٌدق
بٌل ،ساس الشموى المقدمة ،مام اللجنة وكلك المقدم ،مام مندمة الو د اعفرٌقٌة.
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 .56هل ،سباع تقدٌم هك الشموى فً ندر اللجنة هً ا نتأاك اليطٌدر والجمداعً ل قدوق
اعنسال والشاوع التً اقترفت فً ق اعثٌدوبٌٌل فدً هرثٌرٌدا ولدٌس الند ا ال ددودي
واللجنة لٌست م هلة تياك قرار فً مثم هك المسألة.
 .57وٌممل ،ل نتساوم فً الة غٌاع المشمم ال دودي بٌل الددولتٌل هدم ٌممدل ،ل تمدول
قددد دددثت انتأامددات ل قددوق اعنسددال ر هددكا اعمددر ٌتالددق بمادداربة وبالتددالً ٌممددل
ت دٌد هك النقطة هنا .واللجنة ،مام وااٌة ملموسة دعاو بانتأاك قوق اعنسال الدكي
هو يرق ع مام المٌثاق .وهكا اعمر ماترف ب فدً الضقدر  1لمال ددة الدولدة الطدرف
مومددة دولددة هرثٌرٌددا تأنددا نضسددأا علددى مددم مبددادر مبنٌددة علددى
التددً جدداو فٌأددا ،ل
الدراسة الدقٌقة نتأامات قوق اعنسال فً الن ا بٌل هثٌوبٌا وهرثرٌا  .وبتابٌدر نيدر
هندداك ن د ا ،دى هلددى ا نتأامددات المشددار هلٌأددا بددالرغم مددل ،ل باددا ا نتأامددات قددد
اقترفت قبم بداٌة ا عتداوات.
 .58وباعاافة ع مام الماد  )7 56مل المٌثاق فإند ٌممدل ،ل نمندع الجندة مدل النددر فدً
مراسلة عرات علٌأا هكا مانت قد لت مل طرف هك الددوم طبقدا لمبدادئ  ...مٌثداق
مندمة الو د اعفرٌقٌة.
 .59فً ت لٌلأا القانونً ددت اللجنة شروط قبولأا اعتبار ،ل القاٌة قد لدت عدل طرٌدق
اعجأ المانٌة .فً القاٌة ،لضدونس مبامدا نسوسدو ،صدرت اللجندة علدى ،ند لمدً ٌلجدأ
طرف ما هلى هكا الطال فٌنبغً ،ل تمدول ال الدة اعيدرى ،و ال دم قدد تدم التدكر بد
بالنسبة لنفس الحالة وبنفس األطراف وأن ٌودعً بونفس الوقوائع التوً عرضوت أموام
اللجنة
 .61وترى اللجنة بأل دراسة الن ا المسلح بٌل الدولتٌل المانٌتٌل و،سباب مل طرف مندمة
الو ددد اعفرٌقٌددة ٌسددتجٌع لأددك الشددروط .والمشددمم المطددروح علددى مندمددة الو ددد
اعفرٌقٌة هو قاٌة سٌاسٌة مرتبطة باع مة ال دودٌة بٌل الدولتٌل بٌنما ٌتالدق المشدمم
المطدددروح فدددً المراسدددلة با نتأامدددات المددددعى بأدددا ل قدددوق اعثٌدددوبٌٌل فدددً هرثٌرٌدددا
و،عرثٌرٌٌل فً هثٌوبٌا.
 .61لمل اللجنة تسجم بأن بالرغم مل ،ل كلك ٌشمم بالارور سبع ا نتأامات المدعى
بأا فإل الن ا المسلح قد يلق اعطار لتدهور وااٌة قوق اعنسال.
 .62ممددا ،ل اعطددراف لٌسددوا ،نسددأم مددكلك فضددً ال الددة المارواددة علددى مندمددة الو ددد
اعفرٌقٌة الند ا بدٌل الددولتٌل المتياصدمتٌل وبالنسدبة لل الدة الماروادة علدى اللجندة
فإل المشمم بٌل الممثم القانونً للا اٌا مل جأة والدولتٌل اللتدٌل ٌضتدرا اقترافأمدا
لالنتأامات مل جأة ،يرى.
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 .63وعلى ،ساس ما سبق فدإل اللجندة تصدر علدى ،ل دور وسداطة مندمدة الو دد اعفرٌقٌدة
ومندمات مومٌة ،يرى فً الن ا بدٌل هرثٌرٌدا وهثٌوبٌدا ٌممدل ،ل ٌمندع اللجندة مدل
،ل تصدر قرارا بالنسبة لقبوم هك المراسلة طبقا للماد  )7 56مل المٌثاق.
 .64وتتقاسم اللجنة ر،ي الشامً الكي ٌرى بأن ٌممل للجنة ،ل تستند على  ،مدام المداد 46
مل المٌثاق تياك قدرار فدً ال الدة .لمدل وعلدى الامدس مدل تبرٌدر الشدامً فٌممنأدا ،ل
تستاٌل بأك المساعد فً ٌ،دة ل ددة يدالم دراسدتأا ل الدة عرادت علٌأدا وكلدك قبدم
قبولأا ،و باد .
 .65طلبت الدولتال المدعى علٌأما مدل اللجندة ،ل ت جدم قرارهدا فدً قبدوم هدك القادٌة هلدى
غاٌة انتأاو جأود الوساطة المبكولة مل طرف ربٌس مندمة الو د اعفرٌقٌدة فدً هطدار
هكا الن ا وفً هك المر لة ٌممل للربٌس طبقا للماد  )2 58مل المٌثاق ،ل ٌطلع
مل اللجنة هجراو دراسة مامقة وم ا نتأامات.
 .66و ٌل ،نأا قررت بأن ٌممنأا اتياك قرار فً ما ٌيش القبوم فاللجنة لٌسدت فدً اجدة
عبداو رٌ،أا وم هدك النقطدة .لمنأدا تدرى بأند مدل الادروري طدرح هدك المسدألة هندا
لغرا التواٌح .والماد  58تنش على:
 )1هكا اتاح للجنة باد مداولتأا وم رسالة ،و ،مثر تتناوم ا ت باٌنأا ٌبدو ،نأا
تمشف عل انتأامات يطٌر ،و جماعٌة ل قوق اعنسال والشاوع فالٌأدا ،ل توجد
ندر م تمر ر ساو الدوم وال مومات هلى هك اعواا .
 )2وفً هك ال الة ٌممل لم تمر ر ساو الدوم وال مومات ،ل ٌطلع مل اللجندة هعدداد
دراسة مستضٌاة عل هك اعواا و،ل ترفع هلٌد تقرٌدرا مضصدال ٌتادمل النتدابع
والتوصٌات التً توصلت هلٌأا.
 .67واع مددام المددكمور سددابقا هكا ،يددكت فددً مجملأددا تشددترط مددل اللجنددة ،ل تاددرا علددى
الم تمر ،و ولٌس الامس.
 .68وعلٌ وللسباع المارواة سابقا فإل اللجنة اعفرٌقٌة تصرح بقبوم المراسلة.
تواٌ ات مطلوبة مل اللجنة بناو على الماد  114مل الندام الدايلً للجنة اعفرٌقٌة.
تأسٌس الندر فً المراسالت ،و غٌر بناو على المواد  47و  54مل المٌثاق اعفرٌقً.
 .69تصر الدولتال المدعى علٌأما بأن لٌس مل المرغدوع فٌد مثٌدرا ،ل تت دوم المراسدالت
المارواة ،مام اللجنة هلى هجراو مدل دولدة هلدى دولدة ،يرى.وتتيدك مومدة هثٌوبٌدا هدكا
الموقددف عل البلدددٌل قددد تضاواددا و،ماددٌا اتضاقددا سددلمٌا متالقددا بددالن ا الددكي ،دى هلددى
انتأامددات ل قددوق اعنسددال ارتمبددت مددل طددرف الدددولتٌل المانٌتٌل.وعلٌ د ٌنبغددً علددى
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اللجنة اعفرٌقٌدة ،ل توقدف النددر فدً المراسدالت الماروادة ،مامأدا و،ل تتدرك المجدام
للجنة اعرثٌرٌة اعثٌوبٌة للشماوى لتسٌٌر القااٌا المطرو ة فً المراسلتٌل.
 .71والمراسالت المارواة الٌا ،مام اللجنة اعفرٌقٌدة مندمدة بدالمواد  57-55مدل المٌثداق
اعفرٌقددً .وهندداك نددو نيددر مددل المراسددالت الميتلضددة تمامددا عددل المراسددالت المندمددة
بالمواد 57-47مل المٌثاق اعفرٌقً .و تنش  ،مام المٌثاق اعفرٌقدً والنددام الددايلً
على ،ي هجدراو ٌرمدً هلدى ت وٌدم مراسدالت لٌسدت بدٌل دوم هلدى مراسدالت بدٌل دوم.
والمبادر بمراسلة بٌل دوم تتالق بالممارسة الطوعٌدة لدأراد السدٌد لدولدة طدرف فدً
المٌثدداق اعفرٌقددً :وهددو قدددرار ٌممددل اتيدداك سددوى مدددل قبددم الدددوم طبقددا للمٌثددداق
اعفرٌقدً .وانطالقددا مددل مال ددات الدددولتٌل المدددعى علٌأمدا توصددلت اللجنددة اعفرٌقٌددة
هلى النتٌجة التً مضادها ،ل هثٌوبٌا وهرثٌرٌا ترغبال فً تقددٌم مراسدلة بدٌل الددوم ،مدام
اللجنة .ومل جأة ،يرى فإنأما ترٌال بأل المراسدلة المقدمدة اددهما ،مدام اللجندة ٌجدع
رفاأا على ،ساس ،نأمدا ترٌدال بدأل اللجندة اعرثٌرٌدة اعثٌوبٌدة للشدماوى ،مثدر مالومدة
لتسٌٌر المسابم المطرو ة فً هك المراسالت .و ٌممل للجنة اعفرٌقٌدة و ٌنبغدً لأدا
،ل تندر فً المراسالت بناو على المواد  54-47هجراو متالق بدالندر فدً المراسدالت
بٌل الدوم.
هلى ،ي د ٌممل اعتبار المسابم المشمولة بالمراسالت هً مشدمولة مدكلك باتضداق السدلم
ب دٌل مددومتً هثٌوبٌددا وهرثٌرٌددا الموقددع فددً  12دٌسددمبر  2111وياصددة نلٌددة دراسددة
شددماوى اعفددراد فددً ه دددى الدددولتٌل ،و فددً الدولددة اعيددرى والتددً ٌممددل ،ل ٌ ددتع علددى
مواطنتأم الماد .))8 5
 .71تتالق القااٌا المطرو ة مل قبم الشامٌٌل ،مام اللجندة بانتأامدات قدوق اعنسدال والتدً
هً انتأامات ع مام المٌثاق اعفرٌقً مدل طدرف مدومتً هثٌوبٌدا وهرثٌرٌدا يدالم فتدر
الن ا اعرثٌري اعثٌوبً.
 .72تنشا الماد  )1 5مدل اتضداق السدلم بدٌل الددولتٌل المددعى علٌأمدا لجندة للشدماوى وت ددد
عأدتأا تنش الماد  )1 5مل اتضاق السلم على:
طبقدددا لالتضددداق اعطدددار الدددكي تلتددد م فٌددد الددددولتال الطرفدددال بماالجدددة مشدددمم التدددأثٌر
ا جتماعً ا قتصادي السدلبً لل مدة علدى المددنٌٌل وياصدة التدأثٌر علدى اعشدياش
الكٌل طردوا ٌنبغً هنشاو لجنة م اٌد للشماوى .تتمثم مأمة اللجنة فً ،يك قرار عدل
طرٌق ت مٌم ل طابع تنضٌكي بالنسبة لمم الطلبات المتالقة بالضقدد واعادرار واليسدابر
التً  ،دثتأا مومة اد ال مومة اعيرى و مواطنو دولة ادد مومدة الدولدة اعيدرى
بما فً كلك اعشياش الطبٌاٌول والمانوٌول ) ،و الو دات التاباة للدولة اعيدرى ،و
المراقبة مل طرفأا والتً:

 .،تتالددق بددالن ا الماددالع فددً ا تضاقاعطددار وبمٌضٌددات تطبٌقد ،و با تضدداق ددوم
توقٌف ا عتداوات.
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ع .تترتدع عدل انتأامددات القدانول الددولً اعنسددانً بمدا فدً كلددك مااهددات جنٌددف
لسنة ، 1949و عل انتأاماتللقانول الدولً.
 .73نلٌة الندر فدً الشدماوى المقدمدة مدل طدرف هثٌوبٌدا وهرثٌرٌدا مندمدة بالمداد  )8 5مدل
اتضاق السلم الكي ٌنش على:
ٌ )8نبغددً ،ل تقدددم الشددماوى للجنددة مددل قبددم مددم طددرف باسددم اليدداش ونٌابددة عددل
مواطنٌ بما فً كلك اعشياش الطبٌاٌول والمانوٌول .مم الشدماوى الماروادة علدى
اللجنة ٌجع ،ل تقدم يالم السنة التً تلً التارٌخ الضالً لأكا ا تضاق باستثناو الشدماوى
المقدمدة ،مدام نلٌدة دم ،يدرى متضددق علٌأدا ثنابٌدا طبقدا للضقدر ، 16و الماروادة ،مددام
منبر نير قبدم ديدوم هدكا ا تضداق ٌد التنضٌدك .وٌنبغدً ،ل تمدول اللجندة المنتددى المنبدر
الو ٌد الكي ٌممل ،ل ٌبل فً الشماوى الموصوفة فدً الضقدر ، 1و المقدمدة طبقدا للضقدر
 9مل هك الماد  .ومم شموى ،يرى مدل هدكا الندو التدً ٌممدل ،ل تمدول قدد عرادت
لمل لٌس فً الوقت الم دد ستلغى طبقا للقانون الدولً.
 .74فددً هجاباتأددا عددل التواددٌ ات المطلوبددة مددل طددرف اللجنددة اعفرٌقٌددة ،رسددلت ال مومددة
اعثٌوبٌددة الوثددابق المتالقددة بجلسددات ا سددتما التددً ندمتأددا لجنددة الشددماوى فددً  1و 2
جوٌلٌدددة  .2111ويدددالم جلسدددات ا سدددتما هدددك تسددداولت لجندددة الشدددماوى عدددل طبٌادددة
الشماوى التً تقدمت بأا مومتا هثٌوبٌا وهرثٌرٌا ،مامأا.

 .75يددالم ا سددتما ادعددت مومددة هرثٌرٌددا بأنأددا سددتقدم شددماوى عددل انتأامددات قدددوق
المددواطنٌل اعرثٌددرٌٌل و،/و المددواطنٌل اعثٌددوبٌٌل مددل ،صددوم هثنٌددة هرثٌرٌددة و،ل هددك
الشماوى تشمم مكلك تى فً وقت السلم انتأامات ل قوق اعنسدال .وتدديم الشدماوى
اعتقام المدنٌٌل مل دول م اممة بسبع انتمدابأم لمندمدات سٌاسدٌة ،و بسدبع هثنٌدتأم ،و
،صولأم الوطنٌة .وقد صر ت مومة هرثٌرٌا بأنأا ستقدم مكلك شماوى باسدم ،شدياش
مل جنسٌة هرثٌرٌة و،/و مل اصم وطنً هرثٌري على ،ساس:
 ال ج غٌر القانونً للمدنٌٌل فً الم تشدات دول م اممة و اتأام رسمً
 التاكٌع والمااملة الجسدٌة القاسٌة لأ و اعفراد.
 التسرٌح التاسضً والطرد مدل مندا م المدراو و جد ممتلمدات اعشدياش مدل
،صوم هرثٌرٌة والكٌل ٌ الول فً هثٌوبٌا.
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.76تصر مومة هثٌوبٌا ،مام لجنة الشماوى بأل مادم المااهددات المتالقدة بالقدانول اعنسدانً
الدددولً وب قددوق اعنسددال تجبددر الدددوم التددً ترتمددع انتأامددات علددى هصددالح اعسدداو التددً
 ،دثتأا للدولة الا ٌة لصالح اعشياش .لمل هدك اعدوات تنشدا عمومدا قوقدا غٌدر
شيصدٌة ياصدة للشدياش لددى ال مومدات التددً تنتأدك المااهددات بأددف الب دت عددل
تاوٌاات ،و غٌرها .وتدعً هثٌوبٌا بأن ٌوجد ،ي سدبع ٌمندع الددوم مدل هنشداو مسدار
عل طرٌق اتضاقٌة دولٌدة لأدك ال قدوق الياصدة ،مدام منبدر دولدً ممدا ددل عدل طرٌدق
المااهدددات اعقلٌمٌددة ل قددوق اعنسددال .وبندداو علددى اتضدداق دٌسددمبر اتضقددت هثٌوبٌددا وهرثٌرٌدا
علددى ،ل تيددتش اللجنددة للبددل فددً ادعدداوات الضقددد واعاددرار واليسددابر الممبددد بسددبع
انتأامات القانول اعنسانً الددولً وا نتأامدات اعيدرى للقدانول الددولً المتالقدة بدالن ا .
وعٌ فإل اتضاق دٌسمبر قد ،نشأ مسارا دولٌا للسماح للفراد بتقدٌم ا تجاجات عل طرٌق
موماتأا فً ما ٌتالق بالضقد واليسار واعارار المترتبة عل هك ا نتأامات للقانول.
 .77وبالندر دعاوات ال مومات واعفراد فإل لجنة الشماوى ترى بدأل ايتصاصدأا طبقدا
للماد ٌ )1 5غطً نوعٌل ،ساسٌٌل مل الدتدلم .وٌممدل للطدراف ،ل تقددم شدماوى تقلٌدٌدة
بٌل الدوم بناو على مبادئ قانول مس ولٌة الدولة بالندر للارر الم دل للدولدة الشدامٌة.
وٌممل ،ل تتامل هك الشماوى الشماوى مل الارر الم دل للدولة بضام اعارار التدً
تصٌع مواطنٌأا ية\رقا للقدانول الددولً .لمدل للطدراف هممانٌدة تقددٌم شدماوى مواطنٌأدا
مددأيوك فردٌددا وهددكا ٌندددرج فددً هطددار المدداد  .)1 5واللجن دة مضتو ددة للمقدداربتٌل علددى
السواو ،و للمقاربتٌل ماا طالما ،ن لٌس هناك تاوٌا م دوج لنضس الارر.

 .78وتقدر اللجنة اعفرٌقٌة بأن باد مناقشات ا ستما بأل القااٌا المطرو دة ،مامأدا هدً
ددا ت ماالجددة مددل قبددم اتضدداق السددلم لمنأددا سددتاالع  ،سددل مددل طددرف لجنددة الشددماوى.
وت مم اللجندة اعفرٌقٌدة تبادا لدكلك بأند ٌممدل للشدياش الدكٌل تتصدرف Interights
ل سابأم ،ل ٌقدموا شدماواهم للجندة الشدماوى عدل طرٌدق الددولتٌل المددعى علٌأمدا .وقدد
عبر مومة هثٌوبٌا عل دعمأا تضاق السلم ماتضاق ،نشأ نلٌدات دولٌدة ٌممند عدل طرٌقأدا
،ل ٌتابع شماوا باسم مواطنٌ الكٌل تادرروا ول قدت بأدم يسدابر و،ادرار ناتجدة عدل
انتأامدددات للقدددانول الددددولً اعنسدددانً وللقدددوانٌل الدولٌدددة اعيدددرى انددددر الضقدددر 72
السابقة ) .بٌنما ،شارت مومدة هرثٌرٌدا مدل جأتأدا بأنأدا سدتقدم شدماوى ادد انتأامدات
ال قددوق اعنسددانٌة للمددواطنٌل اعرثٌددرٌٌل و،/و المددواطنٌل اعثٌددوبٌٌل مددل ،صددوم هثنٌددة
هرثٌرٌة اندر الضقر ، 71عال ).
مالءمة المادة  )7( 56من المٌثاق اإلفرٌقً
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 .79تمنددع المدداد  )7 56اللجنددة اعفرٌقٌددة مددل الندددر فددً ال ددا ت التددً تددم الضصددم فٌأددا مددل
طددرف الدددوم طبقددا لمبددادئ مٌثدداق اعمددم المت ددد ،و مٌثدداق مندمددة الو ددد اعفرٌقٌددة ،و
ع مام المٌثاق اعفرٌقً.
 .81وٌ ٌم الشامً اللجنة على قرارها المتالق بالمراسلة  91/59أمغبا مكونغو /الكامرون
 )supraوالتً ت مد فٌأا بأل الوساطة عل طرٌق الأٌبات السٌاسدٌة ما ت داد اعوروبدً
تطبق وال الة هك على الماد  )7 56مل المٌثاق اعفرٌقً  .وعلٌ تصر Interights
بأل هكا القوم ٌنطبق مكلك على اعجأ السٌاسٌة لمندمة الو د اعفرٌقٌة.
 .81ولجنة الشماوى المنشأ بواسدطة اتضداق سدلم ٌممنأدا ،ل تاتبدر مجأدا سٌاسدً لمندمدة
الو د اعفرٌقٌة بدم هدً جأدا  ،ددل طبقدا تضداق السدلم الدكي هدو مجبدر بنداو علدى
 ،مام الماد  )13 5على تطبٌق قواعد القانول الدولٌو ٌممن ،ل ٌتيك قرارات
 . )ex aequo et bonoوبالضام فقد قررت لجنة الشماوى بأن بمارفتأا للدلدة ٌجدع
علٌأا ،ل تطبق قواعد تثبت ،و تنضً اعفاام الماترا علٌأا اندر القدراررقم  4للجندة
الشددماوى ) .وبالنتٌجددة وعلددى عمددس اللجنددة اعفرٌقٌددة فللجنددة الشددماوى القدددر علددى
ماالجةالقادداٌا الماقددد ممواطنددة اعفددراد ومبلددغ التاددوٌا الواجددع من أددولمل ٌمددنح
بددالندر لالنتأامددات المت ملددة .وهنددا تممددل الصدداوبة التددً واجأددت اللجنددة اعفرٌقٌددة فددً
قاددٌة أمغبووا مكونغووو لوووٌس /الكموورون ٌ )supraددل دددت اللجنددة انتأامددا ل قددوق
ممونغا لمنأا تواصم مصر ة فً قرارهدا بأنأدا غٌدر قدادر علدى ت دٌدد المبلدغ و،ل
ال صة ٌنبغً ،ل ت دد بناو على التشرٌع الساري المضاوم فً المامرول .

 .82فً المراسلة  /Constitutional Rights Project 91/66نٌجٌرٌا تصرح اللجندة بأنأدا
تاتمددد علددى سددٌرور ،و نلٌددة كات طددابع تقدددٌري  ...غٌددر قددانونً ،و ،نأددا لٌسددت
مجبر على اتياك قرار سع المبادئ القانونٌة لتستباد قبوم مراسلة بناو علدى المداد
 )7 56مددل المٌثدداق اعفرٌقددً .وتقددوم اللجنددة بأن د بالتأمٌددد لٌسددت ال الددة باعتبددار لجنددة
الشماوى مما هو مبٌل فً الماد  )13 5مل اتضداق السدلم الدكي ٌدنش علدى ،نأدا مجبدر
. ex equo et bono
على تطبٌق قواعد القانول الدولً و ٌممل اتياك قرارات
وهكا ٌاع لجنة الشماوى ،سضم هك اعجأ المنصوش علٌأا فً الماد .)7 56
 .83ومل جأدة ،يدرى ٌممدل للشدامً ،ل ٌتدكر بدأل لجندة الشدماوى لٌسدت م هلدة للبدل فدً
الشماوى التً قدمت طبقا للماد )8 5مل ا تضاق ،مام منبر نيدر قبدم تدارٌخ ديدوم
هددكا ا تضدداق ٌ د التنضٌددك  .وٌممددل ،ل تتمسددك  Interightsبددال المراسددلتٌل  99/233و
 99/234قد قدمتا للجنة اعفرٌقٌة فً ،متوبر  1999سنة قبم ديوم ا تضاق ٌ التنضٌدك
ل فً  12دٌسمبر .2111
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 .84واللجنددة اعفرٌقٌددة بددالرغم مددل ،ن د بإممانأددا ا سددتمرار فددً ماالجددة القادداٌا المطرو ددة
علٌأا فإنأا ترى بأن ندرا للتاقٌدات التً ٌممل ٌمثلأا هدكا اعمدر ممدا تمدت اعشدار
هلٌ فً الضقر  79مل القرار ال الً وبأدف امال صوم اعفراد الكٌل تقددم باسدمأم
الشامً على قوقأم فإل اللجنة تضام بأل تاالع لجنة الشماوى القااٌا المطرو ة فدً
المراسالت المقدمة ،مام اللجنة اعفرٌقٌة.
 .85ومل النا ٌة المبدبٌة فإل ال م المالبم للشدماوى المقدمدة ،مدام لجندة الشدماوى ٌنبغدً ،ل
ٌمول تاوٌاا نقدٌا .لمل ٌاود لأا مكلك ،مر تقدٌم ،نوا ،يرى مل ال لوم المقبولة فدً
هطددار الممارسددة الدولٌددة .ومددل الم تمددم ،ل تتوصددم اللجنددة تيدداك قددرار لمارفددة مددا هكا
مانت الدوم المدعى علٌأا قد انتأمت فاال قوق اعفراد الكٌل تتصرف لصال أم
 . Interightsلمل ومما هو ال ام فً قاٌة أمغبا مكونغو لوٌس/الكامرون )supra
مل الم مد ،ل اللجنة ستاطر لمنح تاوٌاات وٌممنأا ،ل تاطر هلدى رفدع هدك القادٌة
،مام لجنة الشماوى وفً هك المر لة ومل الم مد ،ل تمول القاٌة قد تقادمت.
 .86ولأددك اعسددباع تددرى اللجنددة بددأل القادداٌا المطرو ددة ،مددام اللجنددة اعفرٌقٌددة ٌنبغددً ،ل
تطدرح ،مددام لجنددة الشددماوشمل طددرف الدددوم المدددعى علٌأددا و هكا لددم تددالع هددك القادداٌا
ملٌة ٌكمر الشامول بأل لأم ال ق فً ،ل ٌطلبوا مل اللجنة هعاد فتح المراسلة.
 .87وبوصولأا للقرار المشار هلٌ ،عدال فدإل اللجندة تدرى ادرور تيداك قدرار فدً مدا
ٌيدش مواددو المراسددلة .ومددل جأدة ،يددرى فددإل مسددألة مارفدة مددا هكا لدم ٌد ثر قددرار
نأابً مل ٌل المواو فً مسار السلم بٌل الدولتٌل فً اجة عٌالبأا عناٌة ياصة.
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