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 مقرر
 ، 03، والـ03، والـ92بشأن تقارير األنشطة الـ 

 ،لمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 7EX.CL/71 (XX)الوثيقة 

 
 فيذي:إن المجمس التن

 
، وتوصيات المجنة األفريقية لحقوؽ 20، والػ 21، والػ39بتقارير األنشطة الػ يحيط عمما   -0

 اإلنساف والشعوب، وكذلؾ بالمالحؽ المرفقة بيا ؛

بأنشطة المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب خالؿ الفترة مف يحيط عمما أيضا   -3
 ؛3100إلى ديسمبر  3119مايو 

 بمالحظات أعضاء لجنة الممثميف الدائميف حوؿ التقرير المذكور؛يحيط عمما كذلك   -2

مف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب مواصمة العمؿ بالتعاوف الوثيؽ مع يطمب   -4
المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب و مفوضية االتحاد األفريقي مف أجؿ تعزيز 

 القارة؛ يحقوؽ اإلنساف عمي نحو فعمى ف

مف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب اجراء المشاورات الضرورية طمب أيضا ي -5
مع الدوؿ األعضاء المعنية بخصوص مزاعـ انتياؾ حقوؽ اإلنساف حتى يتسنى ليا 

 ؛السياسةتقديـ تقرير متوازف إلى أجيزة صنع 

مسائؿ مف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب أف تعرض جميع اليطمب كذلك  -6
المالية واالدارية عمى لجنة الممثميف الدائميف مف خالؿ لجنتيا الفرعية لميياكؿ والمجنة 

 السياسةاالستشارية لمميزانية والشؤوف اإلدارية والمالية، حتى يتسنى ألجيزة صنع 
تخصيص الموارد البشرية والمادية والمالية المناسبة لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف و 

 والشعوب؛
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لحكومة جميورية جامبيا لقبوليا استضافة المجنة األفريقية طواؿ يعرب عن امتنانو  -7
الماضية، ويحثيا عمى توفير مقر دائـ ليذه المجنة، طبقا لممعايير  35السنوات الػ 

 ؛3115المتعمقة باستضافة أجيزة االتحاد األفريقي، والمعتمدة في سرت)ليبيا( في يوليو 

في  عف المجمس التنفيذي الصادر EX.CL/DEC.639(XVIII)المقرر يؤكد من جديد  -8
، والذي يطمب مف المجنة األفريقية أف تشير في تقرير أنشطتيا إلى وضع 3100يناير 

 حقوؽ اإلنساف في القارة؛

الدوؿ التي لـ تقـ بذلؾ حتى  يحثالدوؿ األعضاء التي قدمت جميع تقاريرىا، ويينئ  -9
 مف الميثاؽ االفريقي 63نصوص عمييا في المادة اآلف، عمى الوفاء بااللتزامات الم

 ؛والشعوباإلنساف لحقوؽ 

أراضي مف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب أف ترسؿ بعثة إلى  يطمب  -01
بغية التحقيؽ في انتياكات حقوؽ المحتمة لجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية ا

 ؛3102ممجمس التنفيذي في يناير القادمة لإلى الدورة العادية اإلنساف وتقديـ تقرير 

لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب  20، والػ 21، والػ39تقارير األنشطة الػ يعتمد  -00
مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف  59بنشرىا طبقا لممادة يأذن ومالحقيا، و

 والشعوب.
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