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  مقرر بشأن

  ،2009المالية لسنة لالميزانية البرنامجية لالتحاد األفريقي 

  VIX(455 /CL.EX(الوثيقة 
 

  :إن المجلس التنفيذي

البـالغ قيمتهـا    . ،2009ميزانية االتحـاد األفريقـي للـسنة الماليـة          يعتمد   - 1

 :على النحو التالياً ليتم توزيعها  أمريكياً دوالر164,256,817

 دوالر من المساهمات المقـدرة للـدول        93,804,243يمة  ي بق مبلغ إجمال -1

 األعضاء، على أساس جدول تقدير األنصبة المعتمد؛

 دوالر مخـصص للبـرامج التـي يـتم          57.412,574مبلغ إجمالي قيمته     - 2

 الحصول عليها من الشركاء الدوليين؛

 دوالر، يتم تمويله من فوائض ميزانيات السنوات        13,040,000مبلغ قيمته    - 3

2004 – 2007. 

 :يعتمد الميزانية الموزعة بين أجهزة االتحاد األفريقي كما يلي  -2
ــشغيلية    ــة الت الميزاني

  بالدوالر

الميزانيــة البرنامجيــة 

  بالدوالر

  اإلجمالي بالدوالر

  13,478,924  3,943,447  9,535,477  البرلمان األفريقي

اللجنة األفريقية لحقوق   

  اإلنسان والشعوب

2,376,639  1,295,127  3,671,766  

ــة   ــة األفريقي المحكم

ــسان  ــوق اإلنـ لحقـ

  والشعوب

6,892,269  750,000  7,642,269  

ــصادي  المجلــس االقت

  واالجتماعي والثقافي

1,606,500  -  1,606,500  

مفوضــية االتحــاد  

  األفريقي

75,164,886  62,692,472  137,857,358  

  164,256,817  68,581,046  95,575,771  اإلجمالي
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ة وتقديم الميزانية وعرضه على لجنـة       غمفوضية وضع نموذج لصيا   ال يطلب من -3

الممثلين الدائمين، من خالل لجنتها الفرعية للميزانية والشؤون اإلدارية والماليـة،           

 .لبحثه 

 أن تعمل جميع أجهزة االتحاد األفريقي، منها البرلمان األفريقي واللجنـة            يقرر - 4

كمـة األفريقيـة لحقـوق اإلنـسان        األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب والمح    

والشعوب والمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، على نحو وثيـق، مـع           

في إعداد الميزانيات الخاصة بها ضماناً المتثالها للـنظم واللـوائح           المفوضية  

المالية لالتحاد األفريقي ولوائح عاملي االتحاد األفريقي؛ فضال عـن النمـاذج            

 .اغة الميزانية وتقديمهاالموحدة المتعلقة بصي

مفوضية إلى ضمان توحيد أرقام الحسابات لميزانيات جميع أجهزة         المن  يطلب   - 5

 .االتحاد األفريقي

من مكتب مراجعة الحسابات الداخلية لمفوضية االتحاد األفريقي أيـضاً          يطلب   - 6

ـ       ع أجهـزة االتحـاد األفريقـي       القيام، بصورة دورية، بمراجعة حسابات جمي

 .األخرى

مركزية نفقـات مجلـس مراجعـي الحـسابات        من المفوضية ضمان     يطلـب  - 7

  .مفوضيةالميزانية الخارجيين في إطار 

مفوضية رصد عملية إعداد الميزانية من جانـب جميـع أجهـزة            المن  يطلب   - 8

عـاملي  االتحاد األفريقي لكفالة امتثالها للنظم واللوائح المالية ونظـم لـوائح            

 .فريقياالتحاد األ

من جميع أجهزة االتحاد األفريقي أيضاً تقديم بيانات شهرية إلى مفوضية           يطلب   - 9

متثال للنظم واللـوائح    االتحاد األفريقي ألجل متابعة تنفيذ الميزانية وضمان اال       

 .التحادالمالية ل

ضرورة قيام جميع أجهزة االتحاد األفريقي بتقديم طلباتها للتحويل وفقـاً           يقرر   -10

التحاد األفريقي إلى لجنة الممثلين الدائمين، عن طريق        للنظم واللوائح المالية ل   

 الشؤون اإلدارية والمالية لبحثها؛لجنتها الفرعية للميزانية و
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من المفوضية التحقق في عملية توظيف العاملين ضمن جميـع أجهـزة            يطلب   -11

 ألخرى وضمان توحيد عقود التوظيف؛االتحاد األفريقي ا

مع أعضاء هيئة   المستقبلي  وع الميزانية   من المفوضية كذلك مناقشة مشر    يطلب   -12

ل عرضـه علـى     مكتب اللجنة الفرعية للميزانية والشؤون اإلدارية والمالية قب       

 اللجنة الفرعية للبحث؛

 :من البرلمان األفريقييطلب  -13

 ثمانية وخمـسين فـي      وقف عملية تطبيق زيادة بدل تسوية المرتب بنسبة        - 1

أربعين وتطبيق زيادة بنسبة    هم  عند انتهاء عقود  على العاملين   % 58المائة  

 .وفقاً للقواعد واللوائح المالية لالتحاد% 40في المائة 

 ؛مفوضية الإلى مقرر  الاهذبسيتأثرون العاملين الذين إرسال نسخ من عقود  - 2

دل تسوية المرتب بناء على المرتب األساسي فقط، دون أن يشمل           احتساب ب  - 3

 بدل السكن؛

مكتب البرلمان األفريقي لها آثار مالية حتـى        تنفيذ أي قرارات لهيئة     إيقاف   - 4

 توافق عليها أجهزة وضع السياسات لالتحاد األفريقي؛

للجنة الفرعية المعنية بالهياكل    إلى ا الهيكل التنفيذي للبرلمان األفريقي     تقديم   - 5

 ؛2009للبحث قبل قمة يوليو 

ونظـم  النظم واللوائح المالية لالتحاد األفريقـي       ب االلتزام على نحو صارم    - 6

 مـن   15 المادة   إلىولوائح العاملين عند إعداد الميزانية وتنفيذها باإلضافة        

 البروتوكول المؤسس للبرلمان األفريقي المتعلقة بإعداد الميزانية؛

 وخاصـة   2009عدم إدماج أي خطوط ميزانية غير معتمدة في ميزانيـة            - 7

 بدالت الجلسات والدعوة واالتصال والتنسيق والمسؤولية؛

معدالت بدل اإلعاشة اليومي وفقاً للنظم واللوائح الماليـة لالتحـاد           تطبيق   - 8

 األفريقي؛

 عن دفع معدالت بدل سكن مرتفعـة وتطبيـق معـدالت االتحـاد              التوقف - 9

  .األفريقي المعتمدة

  ـ



EX.CL/DEC.455 (XIV) 

 

  مقرر بشأن

  الفائضاستخدام

  

  :إن المجلس التنفيذي

 رأس المال العامل تجديدمن الفائض ل%) 10(استخدام عشرة بالمائة  علىيوافق  -1

 .2007 إلى 2004 دوالر أمريكي من فائض الفترة من 3.260.000بمبلغ قدره 

 قيالمبلغ المخصص لشراء ملكيات االتحاد األفريوزيادة مراجعة  على يوافق أيضاً -2

من متأخرات %) 20(إلى عشرين بالمائة %) 15(من خمسة عشرة بالمائة 

 .المساهمات

من الفائض المتراكم خالل %) 40( على استخدام نسبة أربعين في المائة يوافق أيضاً -3

 . لتمويل ميزانية هذه السنة2007 – 2004الفترة 

تقديم مقترحات حول مراجعة المواد ذات الصلة في النظم  من المفوضية يطلب -4

 . الفائض والعجزستخدامواللوائح المالية والمتعلقة با

-  
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  مقرر بشأن

  األخرىالماليةالمسائل 

  

  :إن المجلس التنفيذي

مائتا وقيمتها ) المجلس(عضاء مجلس المراجعين الخارجيين ألمكافأة دفع يوافق على  -1

 .لرئيس المجلس%) 20(في اليوم زائد عشرين بالمائة  )200.00(دوالر أمريكي 

من المفوضية أن تقوم، بالتشاور مع لجنة الممثلين الدائمين، بتعيين شركة يطلب  -2

مراجعة شرعية لحسابات بعثة جراء عملية مستقلة للمراجعة في أقرب وقت ممكن إل

االتحاد األفريقي في السودان وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية 

 .2009المقبلة في يوليو 

  ـ
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 مقرر بشأن

  ،مساهمات الدول األعضاء

 XIV(453 /CL.EX(الوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

  . بالتقرير عن مساهمات الدول األعضاءيحيط علماً - 1

 للدول األعضاء التالية على دفعها مساهماتها في الميزانية         يعرب عن تقديره   - 2

كونغـو،  الجزائر، أنجوال، بوتسوانا، بوركينـا فاسـو،، ال       : العادية بالكامل 

مصر، إثيوبيا، غانا، غينيا االستوائية، كينيا، ليسوتو، ليبيريا ليبيا، مالوي،          

ناميبيا، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، الجمهوريـة العربيـة الـصحراوية          

 الـدول   ويـشجع الديمقراطية، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيـا وزمبيـا         

 .وفي الوقت المحدداألعضاء األخرى على دفع مساهماتها المقدرة كاملة 

 .إزاء عدم دفع بعض الدول األعضاء مساهماتهايعرب عن قلقه  - 3

 .  الدول األعضاء التي عليها متأخرات مساهمات على التعجيل بدفعهايحث - 4

 اإلبقاء على اإلعفاء المؤقت من العقوبات لبوروندي وسيراليون مـا           يقرر - 5

وين االلتزام بخطة   دامتا ملتزمتين بجدول الدفع ويحث هاتين الدولتين العض       

 .إعادة الجدولة

 :  إبقاء العقوبات المفروضة على الدول التاليةيقرر - 6

 الرأس األخضر )1

 جمهورية الكونغو الديمقراطية،  )2

 إرتريا، )3

 ساوتومي وبرنسيب،  )4

 سيشل  )5
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 طلب سيشل إعادة جدولة متأخراتها ويطلب مـن المفوضـية            على يوافق - 7

 .إبالغ حكومة سيشل بهذا الموقف

ببيان جمهورية الكونغو الديمقراطية وال يوافق على اقتراحهـا          يحيط علماً  - 8

 .لعرض مبان لتغطية متأخراتها

عدم إعفاء البلدان الخارجـة مـن النزاعـات مـن اإلجـراءات             يقرر   - 9

 من قبل المفوضـية حـول المـسألة         االستثنائية حتى استكمال الدراسة   

 .تقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأنبحثها واعتمادها وو

من رئيس المفوضية استكشاف إمكانية فتح بـاب الحـوار مـع            يطلب   -10

الخاضعة للعقوبات بغية إقناعها بـسداد متأخراتهـا        ) 5(البلدان الخمسة   

والوفاء بدفع مساهماتها بخصوص وضعها كدول أعضاء فـي االتحـاد           

 . األفريقي

 ـ
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  مقرر بشأن

  2009جدول اجتماعات االتحاد األفريقي لعام 

  XIV(453 /CL.EX(الوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

 بتقرير لجنة الممثلين الدائمين عن مشروع جدول اجتماعات االتحاد يحيط علماً   -1

 ؛2009األفريقي لعام 

 الصادر عن  EX.CL/DEC.419 (XIII) أحكام المقرر السابقيؤكد من جديد    -2

 28 و27دورته العادية الثالثة عشرة المنعقدة في شرم الشيخ، مصر، يومي 

  ؛2008يونيو 

 بالمفوضية وخاصة مديرية خدمات المؤتمرات لما بذلته من جهود فائقة في يشيد   -3

تحسين نوعية الخدمات وتقديمها في الوقت المناسب من أجل ضمان حسن سير 

 .االجتماعات

د تخطيط وتنظيم اجتماعاتها المستقبلية، تفادي من المفوضية السعي عنيطلب    -4

 تداخل هذه االجتماعات وتركيزها في شهور محددة؛

المفوضية على ترشيد كل اجتماعاتها والحد أيضاً من عدد القمم يشجع    -5

 .واالجتماعات الوزارية التي تعقد في سنة واحدة

لميزانية  على ضرورة تطابق االجتماعات مع المخصصات المعتمدة في ايؤكد   -6

دون أن يؤدي ذلك إلى التأثير سلباً على خدمة هذه االجتماعات بصورة فعالة 

 وسلسة ؛

من المفوضية ضمان التنسيق والتشاور الالزم بين مختلف ادارتها، عند يطلب    -7

 تنظيم اجتماعات تتناول نفس المواضيع وتشارك فيها نفس األطراف المعنية؛

يم اجتماعات ليست مدرجة في جدول أنه ال ينبغي للمفوضية تنظيقرر    -8

 االجتماعات المعتمد؛
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أنه يتعين على المفوضية مراعاة المناسبات الدينية وأيام العطالت يؤكد مجدداً    -9

 .الوطنية عند إعداد جدول اجتماعاتها

 من المفوضية ضمان إعداد وثائق العمل بما فيها تقارير االجتماعات يطلب - 10

في الوقت المناسب وكفالة إرسالها إلى الدول والسيما االجتماعات الوزارية 

 .األعضاء

المفوضية أن تثني اإلدارات عن التخطيط لالجتماعات من خالل  منيطلب أيضاً  - 11

االتصاالت المباشرة مع عواصم الدول األعضاء دون علم أو إشراك ممثليها 

 الدائمين لدى االتحاد األفريقي ؛

أن تستكمل، بالتعاون مع المفوضية، لجنة الممثلين الدائمين  كذلك من طلبي - 12

 .2009 في أقرب وقت ممكن بعد قمة يناير 2009جدول اجتماعات 

من المفوضية متابعة تنفيذ هذا المقرر وتقديم تقرير عن ذلك إلى  يطلبوأخيرا،  - 13

 .2009الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذي في يوليو 

 ـ
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  مقرر بشأن

   معاهداتوالتصديق على وضع التوقيع

  ، ومواءمة إجراءات التصديقاالتحاد األفريقي/منظمة الوحدة األفريقية

  VXI(458 /CL.EX( الوثيقة

  

  :إن المجلس التنفيذي

منظمة الوحدة  معاهداتالتوقيع والتصديق على وضع   بالتقرير عنيحيط علماً - 1

 .االتحاد األفريقي/األفريقية

المدعين العامين المنعقد في أو / بتقرير مؤتمر وزراء العدل وًلما أيضايحيط ع - 2

 .2008 نوفمبر 4 – أكتوبر 27كيجالي، رواندا، من 

واالنضمام إلى /للتعجيل بالتوقيع والتصديق إلى الدول األعضاء نداءه يكرر - 3

 واالنضمام إليها األفريقي االتحاد/منظمة الوحدة األفريقية معاهداتجميع 

ء في كل األحوال بعملية التصديق في غضون السنة الواحدة المقبلة والبد

 وفي ،نسبة للمعاهدات القائمة التي لم يتم التصديق عليها أو االنضمام إليهاالب

  .سنة واحدة العتماد المعاهدات المستقبليةأثناء 

جراءات إحول المدعين العامين أو / ومؤتمر وزراء العدل توصيات يجيز - 4

بالتصديق على  تعجيلالداخل الدول األعضاء وتدابير  ى المعاهداتلتصديق علا

التي تهدف تلك بما في ذلك  االتحاد األفريقي/معاهدات منظمة الوحدة األفريقية

 :إلى ما يلي

االتحاد /على التصديق على معاهدات منظمة الوحدة األفريقية لتشجيعا )1(

 األفريقي؛

يق على معاهدات منظمة بالتصد  والتعجيلالتصديقإجراءات مواءمة  )2(

 االتحاد األفريقي؛/الوحدة األفريقية

 معالجة مشكلة عدم التطابق بين مختلف النصوص اللغوية؛  )3(

 .لهذه المعاهدات التنفيذ السريع ضمانو )4(
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المفوضية تنفيذ التوصيات المتعلقة بإجراءات الدول األعضاء و من يطلب - 5

 / الوحدة األفريقيةةتصديق وإجراءات التعجيل بالتصديق على معاهدات منظم

 .االتحاد األفريقي الموجهة إليها

 الدول األعضاء على البدء في عملية التصديق على معاهدات االتحاد يحث - 6

 .من اعتمادها) 1(األفريقي في غضون سنة واحدة 

الدول  تأييد وتوعيةال  كسببعملية للقيام إلى البرلمان األفريقي نداءهيكرر  - 7

معاهدات  االنضمام إلى/بعملية التصديق علىضرورة التعجيل باألعضاء 

 .االتحاد األفريقي/منظمة الوحدة األفريقية

إضفاء الصبغة المؤسسية على أسبوع توقيع معاهدات االتحاد األفريقي يقرر  - 8

 .امفي ديسمبر من كل ع

 من المفوضية اتخاذ الخطوات الالزمة للتعجيل بتنفيذ المقررات السابقة يطلب - 9

االتحاد /للمجلس التنفيذي بشأن مراجعة معاهدات منظمة الوحدة األفريقية

األفريقي وتقديم تقرير عن ذلك إلى الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذي 

 .2009المقرر عقدها في يوليو 

إلى  دوريتقرير  وتقديم متابعة تنفيذ هذا التقرير المفوضية من ً أيضايطلب -10

  .في هذا الخصوصما تم إحرازه من تقدم عالمجلس التنفيذي 

  ـ
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  مقرر بشأن

  ،لبرلمان األفريقيلمتعلق باامراجعة البروتوكول 

  XIV(459 /CL.EX(الوثيقة 

  

  : التنفيذيإن المجلس

 .لبرلمان األفريقي لتعلقالم المفوضية عن مراجعة البروتوكول  بتقريرًعلمايحيط  -1

للمفوضية الشروع في عملية مراجعة البروتوكول المرفق بالمعاهدة المؤسسة  يرخص -2

 .ة االقتصادية األفريقية والمتعلق بالبرلمان األفريقيللجماع

من المفوضية إعداد واستكمال االختصاصات من أجل المراجعة بالتشاور مع  طلبي -3

 .البرلمان األفريقيمع األخذ في االعتبار آراء لجنة الممثلين الدائمين 

تناداً إلى اسإعداد دراسة شاملة حول مراجعة البروتوكول أيضاً من المفوضية يطلب  -4

وتقديم التوصيات راء البرلمان األفريقي آلمع األخذ في االعتبار االختصاصات 

 لالتحاد األفريقي عن طريق لجنة ةالمناسبة في هذا الشأن إلى أجهزة صنع السياس

 . 2009الممثلين الدائمين لبحثها خالل الدورة العادية القادمة في يوليو 

تعديل قواعد إجراءاته بما يتمشى مع الصكوك أيضاً من البرلمان األفريقي يطلب  -5

 . لالتحاد األفريقيالقانونية

تحديد مدة والية هيئة مكتبه من خالل بالتعجيل ، يطلب من البرلمان األفريقي وأخيراً -6

االستلهام من أجهزة االتحاد األفريقي األخرى وإجراء انتخابات جديدة لتجديد مدة 

 .جديدةمكتب أو انتخاب هيئة والية هيئة المكتب الحالية 

 ـ
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  مقرر بشأن

  تنفيذ برنامج الحدود لالتحاد األفريقي،

  XIV(459 /CL.EX(الوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

 . بتقرير رئيس المفوضية عن تنفيذ برنامج الحدود لالتحاد األفريقي يحيط علماً -1

 الصادر عن دورته العادية الحادية عشرة EX.CL/DEC.370 (XI)بالمقرر  يذكّر  -2

، والذي أجاز المجلس 2007 يونيو 29و 28 يومي غانا، المنعقدة في أكرا،

 .بموجبه برنامج الحدود لالتحاد األفريقي

 .بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الحدود لالتحاد األفريقييرحب  -3

المفوضية على المواظبة في جهودها وال سيما من خالل متابعة تعزيز يشجع  -4

لة التوعية ببرنامج الحدود لالتحاد قدراتها وخاصة من حيث الموارد البشرية وحم

األفريقي والشروع في المشاورات حول العناصر الرئيسية من برنامج الحدود 

لالتحاد األفريقي وصياغة وثيقة قانونية حول التعاون عبر الحدود وبدء برنامج 

لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وعقد المؤتمر الثاني للوزراء األفريقيين 

 .ن مسائل الحدودالمسؤولين ع

الدول األعضاء إلى اتخاذ كافة التدابير الالزمة للقيام بدورها بالكامل في يدعو  -5

البلدان التي لم ترد على ويدعو أيضا تنفيذ برنامج الحدود لالتحاد األفريقي 

االستبيان المتعلق بوضع الحدود في أفريقيا، إلى فعل ذلك في أقرب اآلجال، 

عيين الحدود األفريقية ما لم تكن قد قامت بهذه العملية والتعجيل بعملية رسم وت

حتى اآلن وذلك عن طريق الحوار، وأن تتخذ كافة الخطوات الالزمة لتعزيز 

 .المبادرة المحلية حول التعاون عبر الحدود
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 لحكومة جمهورية ألمانيا االتحادية على مساعدتها في تنفيذ يعرب عن امتنانه -6

شركاء االتحاد األفريقي اآلخرين على دعم ويحث ألفريقي برنامج الحدود لالتحاد ا

شركاء االتحاد األفريقي على دعم ويحث تنفيذ برنامج الحدود لالتحاد األفريقي 

تنفيذ برنامج الحدود لالتحاد األفريقي والوفاء بالتعهدات التي قدموها حيثما كان 

 .ذلك مناسبا

عاون عبر الحدود باعتباره تكملة المفوضية على اتخاذ المبادرات لتنمية تيشجع  -7

 .ضرورية لكل من ترسيم وتعيين الحدود في أفريقيا حيثما لم يتم القيام بذلك

المفوضية على اتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان احترام الموعد يشجع أيضا  -8

 الذي حددته مذكرة تفاهم حول األمن واالستقرار والتنمية 2012النهائي لعام 

 . أفريقيا لترسيم وتعيين جميع الحدود قدر المستطاعوالتعاون في 

من المفوضية ضمان تنفيذ برنامج الحدود لالتحاد األفريقي على أساس مبدأ يطلب  -9

التفريع ومع مراعاة األدوار المنوطة بالدول األعضاء والمجموعات االقتصادية 

 . اإلقليمية واالتحاد األفريقي

مل بنشاط نحو إقامة الشراكات مع  من المفوضية مواصلة العيطلب أيضا - 10

المنظمات ذات الخبرة في مجال إدارة المسائل المتعلقة بالحدود وخاصة األمم 

 .المتحدة واالتحاد األوروبي ومنظمة الدول األمريكية

تقديم التقارير بانتظام عن تنفيذ برنامج الحدود لالتحاد كذلك من المفوضية يطلب  - 11

 .األفريقي

  ـ
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   بشأنمقرر

  دينوضع الالجئين والعائالتقرير عن  

  ، والمشردين داخلياً في أفريقيا

 XIV(460 /CL.EX(الوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

  

 في   عن وضع الالجئين والعائدين والمشردين داخلياً       بالتقرير يحيط علماً  - 1

 .أفريقيا

ـ و الخطـورة البالغـة  المتكـررة   المشاكل منيعرب عن قلقه    - 2 ة المتعلق

  .بعض أقاليم القارة األفريقية بالالجئين والعائدين والمشردين داخليا في

جتماعات خبراء الدول األعـضاء     باالنعقاد وبالنتائج اإليجابية ال    بيرح - 3

في االتحاد األفريقي المعنيين بمـسائل التـشريد القـسري، والخبـراء       

ة القانونيين حول مشروع اتفاقية االتحاد األفريقـي لحمايـة ومـساعد          

المشردين داخليا في أفريقيا والمؤتمر الوزاري الثاني حـول الالجئـين           

، 2008 في نوفمبر     إثيوبيا ،، في أديس أبابا   والعائدين والمشردين داخلياً  

 لقمة رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي الخاصة حـول          تحضيراً

ـ       الالجئين والعائدين والمشردين داخلياً    ي  في أفريقيا، المقرر عقـدها ف

 .، في كمباال، أوغندا2008أبريل 

لالجئـين  امـساعدة   الخاصـة ب   هـا الدول األعضاء على برامج    يهنئ - 4

تعزيـز آليـات    اللجوء  بلدان  من   طلبي و ،والعائدين والمشردين داخلياً  

  .المساعدة بغية جعلها أكثر فعالية

إلـى بلـدان اللجـوء      الحاجة إلى تقديم المزيد من المساعدة        على   يؤكد - 5

حمل العبء  تمسؤولياتها المتزايدة و  ب االضطالع كما ينبغي  لتمكينها من   

 . وجود الالجئينجراءاإلضافي الذي يقع على عاتق اقتصاداتها 



EX.CL/DEC.462 (XIV) 
Page 2 

 المـساعدة للبلـدان   وتقـديم المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته   يدعو - 6

هيلهم مـن   وتـأ نهم  يطتواألصلية في إعادة الالجئين إلى الوطن وإعادة        

 .أجل ضمان إدماجهم المستدام

من الدول األعضاء أن توفر للمفوضية إحصائيات حديثة بـشأن          يطلب   - 7

لتمكينها مـن تجليـة الـصورة       الالجئين والعائدين والمشردين داخلياً     

 الحقيقية للوضع اإلنساني في بلدانهم؛

بعرض جمهورية أوغندا استضافة القمة الخاصة األولى لرؤساء        يرحب   - 8

دول وحكومات االتحاد األفريقي حول الالجئين والعائدين والمـشردين         

 .داخلياً

 ـ
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   بشأنمقرر

  XII(408 .DEC/CL.EX(تقرير المفوضية عن تنفيذ المقرر 

  بشأن االحتفال بإلغاء الرق،

 XIV(461 /CL.EX(الوثيقة 

  

  : التنفيذيسإن المجل

 بشأن EX.CL/DEC.408 (XII) عن تنفيذ المقرر  بالتقريريحيط علماً - 1

 .االحتفال بإلغاء الرق

 فريق الخبراء حول الرق  لالنعقاد الناجح الجتماعيعرب عن ارتياحه - 2

-10من  ومتابعة المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية في بانجول ، جامبيا

 بشأن  EX.CL/DEC.408(XII)المقرر رقممع   تمشيا2008 يونيو 13

  .بذكرى إلغاء الرق االحتفال

 .االجتماعرية جامبيا على استضافة لحكومة جمهوه تقديريعرب عن  - 3

اإلقليمي األفريقي  رورية نيجيريا المؤتمباستضافة حكومة جمه يرحب - 4

 .دورباناالستعراض في لمؤتمر  التحضيري

تجارة   ضحايايذكريوم ب  األولاالحتفال العالميتنظيم ل ب عن ارتياحهيعر - 5

من قبل األمم المتحدة في نيويورك  الرق في المقر الرئيسي لألمم المتحدة

 .2008ارس  م25 في والجماعة الكاريبيةاالتحاد األفريقي و

لمؤتمر  التحضيراتحول  تنظيم حلقة دراسيةل ب عن ارتياحه أيضاًيعر - 6

من جانب البعثة الدائمة لالتحاد األفريقي في جنيف  في دوربان ضاالستعرا

 .2008 أبريل 5في 
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 عمليةبوالمجتمع الدولي إلى االلتزام بصورة كاملة   الدول األعضاءيدعو - 7

وتوفير   السياسيةتهابير عن إرادالتع من خاللدوربان  االستعراض في

 .االستعراض لعملية االعتمادات المالية

الدول األعضاء إلى تزويد المفوضية بمعلومات حول الجهود الوطنية يدعو  - 8

 .الرامية إلى إنهاء األشكال المعاصرة للرق

نتائج اجتماع فريق الخبراء حول الرق خدم أن تستمفوضية ال  منيطلب - 9

عناصر اإلسهام في ولمناهضة العنصرية المؤتمر العالمي  متابعةعملية و

في عام كمتابعة للمؤتمر العالمي لألمم المتحدة الستعراض دوربان لمؤتمر 

ما يتصل و  العنصري وكراهية األجانبمييزوالتلمناهضة العنصرية  2001

 أبريل 24- 20في جنيف، سويسرا من المقرر عقده بذلك من تعصب 

 في القادمة للمجلس التنفيذيالعادية  بشأنه إلى الدورة تقرير  وتقديم2009

 .2009يوليو 

من المفوضية أن تقوم، بالتعاون مع األفريقيين في المهجر، يطلب أيضا  -10

 العبودية وأشكالها المعاصرة مع التركيز الخاص على بإعداد الدراسة عن

 العمل  مع األخذ في االعتبار عن فترة االستعمارقضايا مرتبطة بالتعويض

الذي أنجزته اللجنة المعنية بالتعويضات المنشأة طبقاً لقرار منظمة الوحدة 

في أبوجا،  1991 المعتمد في يونيو CM/RES.1339 (LIV)األفريقية 

 . وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.نيجيريا

وغيرها ية لى الهجمات العنصرعلى الرد إمفوضية االتحاد األفريقي يدعو  -11

 . عند حدوثهامن الهجمات ضد المهاجرين األفريقيين

  ـ



EX.CL/DEC.464 (XIV) 
  

  مقرر بشأن

  إنشاء بورصة عموم أفريقيا،

  XIV(464 /CL.EX(الوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

 بتقرير المؤتمر االستثنائي لوزراء االقتصاد والمالية األفريقيين يحيط علماً - 1

 .2009 يناير 14المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، في 

 .أفريقيا توصيات المؤتمر االستثنائي بشأن جدوى بورصة عموم يجيز - 2

 بالدراسة حول جدوى بورصة عموم أفريقيا طبقا للمقرر يحيط علماً - 3

ASSEMBLY/AU/DEC.109 (V) 5( الصادر عن الدورة العادية الخامسة( 

لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة في سرت، الجماهيرية العظمى، في يوليو 

2005 . 

والمجموعات  من المفوضية القيام بالتعاون مع الدول األعضاء يطلب - 4

االقتصادية اإلقليمية والبورصات األفريقية القائمة وهيئاتها التنظيمية 

والسماسرة والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين، بإجراء دراسة 

إضافية لتعميق خيار النهج التدريجي المتخذ نحو تحقيق التكامل بين 

 .البورصات األفريقية

 .إلجراء الدراسة اإلضافية منح الموارد المالية الالزمة يقرر - 5

  ـ
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  مقرر بشأن

  خطة العمل لتنفيذ مبادرة الجدار األخضر الكبير للصحراء والساحل،

 XIV(465 /CL.EX(الوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

 بخطة العمل لتنفيذ مبادرة الجدار األخضر الكبير للصحراء يحيط علماً - 1

 .والساحل

ار األخضر خطة العمل بما في ذلك الميزانية اإلرشادية لتنفيذ مبادرة الجديجيز  - 2

 . الكبير للصحراء

المفوضية مسؤولية تنسيق وتسهيل تنفيذ خطة العمل لتنفيذ مبادرة  من يطلب - 3

الجدار األخضر الكبير للصحراء والساحل بالتعاون مع الدول األعضاء 

 .والمجموعات االقتصادية المعنية

  الدول األعضاء المعنية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية إلى وضعيدعو - 4

الترتيبات المالية والمؤسسية الضرورية على المستويات الوطنية واإلقليمية 

 .واإلقليمية الفرعية لتوجيه عملية تنفيذ البرنامج

من المفوضية أن تتجنب االزدواجية عند تنفيذ خطة العمل وأن تستخدم يطلب  - 5

 المبادرات واألدوات القائمة على المستويات اإلقليمية الفرعية واإلقليمية

 .والقارية

 الشركاء اإلنمائيين إلى دعم الدول األعضاء المعنية والمجموعات  يدعو - 6

االقتصادية اإلقليمية والمفوضية لضمان التنفيذ الفعال لخطة العمل على 

 .المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية

  ـ
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  مقرر بشأن

  زيادة مرتبات الموظفين المنتخبين والموظفين اآلخرين باالتحاد األفريقي

  XVII(RPT /PRC (الوثيقة 

  :إن المجلس التنفيذي

 بتقرير لجنة الممثلين الدائمين حول مراجعة المرتبات والبـدالت          يحيط علماً    -1

 لموظفي المفوضية؛ 

ات األساسية لجميـع المـوظفين      المراجعة ، زيادة المرتب    استناداً إلى يقرر ،      -2

 :المنتخبين والموظفين اآلخرين للمفوضية بالطريقة اآلتية

 ؛ %25العاملون في فئة الخدمة العامة     ) أ

 ؛%20العاملون في الفئة المهنية     ) ب

 ؛ %15العاملون المنتخبون   )ج

 ؛2009 دخول الزيادة حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير أيضاً يقرر   -3

ع بدل غير مقيم لعاملي الخدمة العامة المعينين دوليـاً بمعـدل            دفيقرر كذلك      -4

 دوالر سنوياً بالنسبة للعاملين الذين يعولون وهـؤالء         2400 دوالر و  3000

 الذين ال يعولون على التوالي؛

بدل تسوية المرتب، بدل سكن، وبدل      (بحث المراجعة المقترحة للبدالت     يقرر     -5

اآلثار المالية بشأنها اعتبارا مـن ينـاير         وتنفيذ   2009بعد قمة يناير    ) تعليم

  من متأخرات المساهمات؛ 2009
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من لجنة الممثلين الدائمين مراجعة فترة تواتر الخمس سنوات لمرتبات          يطلب     -6

العاملين وتقديم توصيات مناسبة إلى الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذي          

  ؛2009في يوليو 

 ـ



EX.CL/DEC.467 (XIV) 

  

  مقرر بشأن

  ) دال(إجراء تعديالت على هيكل مابوتو الجزء 

  XVII(RPT /PRC (الوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

 بتوصيات لجنة الممثلين الدائمين حول إجراء تعديالت على هيكل          يحيط علماً    -1

 مابوتو؛ 

توصيات لجنة الممثلين الدائمين بـدعم جميـع الطلبـات للتغييـرات            يجيز     -2

قرارات مدعمة بمقررات ذات الصلة صادرة عن أجهزة وضع         ) 1: (الهيكلية

 )3(للمفوضية  ملتزمة بمبادئ فعالية التكاليف والنقاط المرجعية       ) 2(السياسات  

القيام بعملية التعيين بطريقة تدريجية ومرحلية بغية تخطيط ومراقبـة وإدارة           

 . اآلثار المالية على نحو أفضل

الجديدة المعتمدة للجنة   ) 33(لثالثة والثالثين   أن يتم التعيين في المناصب ا     يقرر   -3

اعتبارا من  ) 5(األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب عبر فترة خمس سنوات         

 .2010يناير 

التعديالت على هيكل مابوتو كما وردت في تقريـر لجنـة الممثلـين             يعتمد     -4

 ويوافق على إدراج آثارها المالية فـي        PRC/RPT.(XVII)الدائمين، الوثيقة   

 ؛2010ميزانية 

 ـ
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  بشأنقرر م

  االتحاد األفريقي المسؤولين عن الشباب وزراء الدورة العادية الثانية لمؤتمر 

  XIV(704/CL.EX(الوثيقة 
 

  

  :المجلس التنفيذيإن 

بتقرير المؤتمر الثاني لوزراء االتحاد األفريقي المسؤولين عن يحيط علماً  - 1

  ؛2008ير  فبرا15 إلى 12الشباب المنعقد في أديس أبابا ، إثيوبيا، من 

 ؛ 2008 بتقرير المفوضية عن عام الشباب األفريقي يحيط علماً - 2

 توصيات المؤتمر الثاني لوزراء االتحاد األفريقي المسؤولين عن الشباب؛يجيز  - 3

 بإيداع وثائق التصديق على الميثاق األفريقي للشباب من قبل أيضاً يحيط علماً - 4

لجماهيرية العظمى، مالي، بوركينا فاسو، جيبوتي، الجابون، غينيا بيساو، ا

موزمبيق، موريشيوس، ناميبيا، النيجر، رواندا، وأوغندا، ويشيد بالجهود التي 

بذلتها الدول األعضاء والمنظمات الشبابية في سبيل الترويج للميثاق األفريقي 

 للشباب والتصديق عليه؛

ي الدول األعضاء التي لم تصدق على الميثاق على اإلسراع بفعل ذلك فيحث  - 5

 .أقرب وقت ممكن

بالمساهمات التي قدمتها المنظمات الشبابية لعمليات التنمية في يعترف ويشيد  - 6

العديد من الدول األفريقية ويدعوها إلى المشاركة القوية في اتخاذ اإلجراءات 

 الكفيلة بتسهيل التقدم نحو تحقيق أهداف الميثاق األفريقي للشباب؛ 

ذولة وأوجه الدعم المقدمة من الحكومة  بالجهود المبيعترف ويشيد أيضاً - 7

 عاماً في استضافة المقر الرئيسي التحاد 40الجزائرية طوال ما يزيد على 

 الشباب األفريقي؛

 بالشبان األفريقيين لمشاركتهم النشطة في إعادة تنشيط اتحاد الشباب يشيد أيضاً - 8

 المعتمد األفريقي من خالل توفير ميثاق الشباب األفريقي باعتباره اإلطار

 قانونياً؛
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من المفوضية تنسيق عملية تسليم المهمة واألنشطة بين األمانة العامة يطلب  - 9

السابقة وهيئة المكتب الجديدة المنتخبة التحاد الشباب األفريقي والناجمة عن 

الكونغو في أول أغسطس جمهورية مؤتمر برازافيل المنعقد في برازافيل، 

 ؛2008

النظر في إمكانية عرض استضافة المقر الرئيسي الدول األعضاء إلى يدعو  -10

 التحاد الشباب األفريقي؛

 باتحاد الشباب األفريقي كجهاز تنسيق قاري للمنظمات الشبابية يعترف أيضاً -11

 ووكالة مختصة لالتحاد األفريقي بخصوص المسائل الشبابية؛ 

قي وعام  بالدول األعضاء والمفوضية لالحتفال الناجح بيوم الشباب األفرييشيد -12

، وتنفيذ المبادرات ذات الصلة بذلك مثل استحداث 2008شباب أفريقيا لعام 

 نشيد الشباب األفريقي وتنظيم المسيرة األفريقية الكبيرة األولى للسلم والتضامن؛ 

بتنفيذ المفوضية للمشاريع الرائدة للتعليم والتدريب الفني والمهني يحيط علماً  -13

غير النظامي بخصوص فترة ما بعد النزاعات في كل من بورندي وجمهورية 

الدول / الكونغو وليبريا، فضالً عن إنشاء المراكز األولى لالتحاد األفريقي

 . األعضاء لبناء قدرات الشباب في تلك البلدان

عقداً للنهوض بالشباب في  "2019 – 2009بإعالن عقد يوصي المؤتمر  -14

ويطلب من المفوضية وضع خطة عمل عشرية للنهوض بالشباب يتم " أفريقيا

تنفيذها خالل العقد بالتعاون مع الحكومات والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

من خالل إجراء مشاورات وطنية وإقليمية وقارية حول المسائل األفريقية 

ة بغية تقديم توصيات حول مشاركة الشباب في صنع القرار من أجل الراهن

تعزيز الوحدة والسالم واألمن والتضامن والتنمية المستدامة لعملية التكامل 

 القاري في جميع المجاالت الرئيسية لالتحاد األفريقي؛ 

بالشباب األفريقي " بإدراج القضايا المرتبطة بالنهوض يوصي أيضاً المؤتمر -15

  للقمة ؛2010في أجندة دورة يوليو " نهوتمكي

جميع الدول األعضاء إلى تخصيص موارد كافية لقيادة الشباب وتمكينهم يدعو  -16

 ولتنفيذ الميثاق األفريقي للشباب وكافة برامج العمل الوطنية الخاصة بالشباب؛ 
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من المفوضية والدول األعضاء واتحاد الشباب األفريقي وجميع الشركاء يطلب  -17

ين التعاون على نحو وثيق من أجل نشر وتوسيع البرامج المبتكرة التي المعني

 من قبيل إنشاء مركز 2008تمت المبادرة بها خالل عام الشباب األفريقي 

االتحاد األفريقي للدول األعضاء للتدريب على بناء قدرات الشباب وتحرك 

 ة؛ الشباب واالتصاالت ووسائل اإلعالم المتعددة والتنمية المستدام

 المفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واتحاد الشباب أيضاً يدعو -18

األفريقي والدول األعضاء إلى تعزيز التعاون المتبادل وكذلك وضع آليات فعالة 

 لتنفيذ السياسات الشبابية وخطة العمل الوطنية حول الشباب؛ 

لمدني ومنظمات  الوكاالت الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع ايناشد -19

شباب المهجر والشركاء في التنمية مواصلة دعمهم الوطني واإلقليمي والقاري 

 .للنهوض بالشباب في أفريقيا وفقاً لميثاق الشباب األفريقي

بالعرض الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية الستضافة حلقة يرحب  -20

  .2009دراسية للشباب في أغسطس 

ير عن تنفيذ هذا المقرر إلى الدورة العادية المقبلة من المفوضية تقديم تقريطلب  -21

  .2009للمجلس التنفيذي في يوليو 

  ـ
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  مقرر بشأن

  تقرير الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري األفريقي للبيئة،

  XIV(471 /CL.EX(الوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

بتقرير الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري األفريقي للبيئة يحيط علماً  - 1

 .2008 يونيو 12 إلى 10المنعقدة في جوهانسبيرج، جنوب أفريقيا من 

ت الصادرة عن الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري األفريقي  التوصيايجيز - 2

 .للبيئة

المفوضية القيام، بالتعاون مع أمانة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا يطلب من  - 3

، بدعم وتسهيل تنفيذ مقررات وتوصيات الدورة الثانية عشرة للمجلس )النيباد(

 .الوزاري األفريقي للبيئة

متحدة للبيئة لمواصلة ودعم أنشطة المجلس الوزاري  برنامج األمم اليدعو - 4

 .األفريقي للبيئة

من الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وضع الترتيبات يطلب  - 5

المؤسسية على المستويات الوطنية واإلقليمية واإلقليمية الفرعية لتوجيه تنفيذ 

للمجلس الوزاري المقررات والتوصيات الصادرة عن الدورة الثانية عشرة 

 .األفريقي للبيئة

المقررات والتوصيات الصادرة عن المجلس   الشركاء إلى دعم تنفيذيدعو - 6

 .الوزاري األفريقي للبيئة

  ـ
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  مقرر بشأن

 الدورة الثانية لمؤتمر وزراء الرياضة لالتحاد األفريقي،

 XIV(472 /CL.EX(الوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

 بتقرير الدورة الثانية لمؤتمر وزراء الرياضة لالتحاد األفريقي يحيط علماً .1

  . 2008 أكتوبر 14 إلى 10المنعقدة في أكرا، غانا من 

 :ري السيما ما يلي توصيات المؤتمر الوزايجيز .2

  .حل المجلس األعلى للرياضة في أفريقيا )1

تنفيذ مدونة السلوك الخاصة بالعالقات بين الحكومات والمنظمات  )2

 .الرياضية الوطنية والدولية

 .نشر وتعميم إطار السياسة للتنمية المستدامة للرياضة في أفريقيا )3

 2010 حدث الدول األعضاء إلى مساندة جمهورية جنوب أفريقيا فييدعو  .3

 الكاملة من الفرص الترويجية ةلالتحاد الدولي لكرة القدم واالستفاد

واالجتماعية واالقتصادية التي يوفرها الحدث بالنسبة للدول األعضاء 

 .والقارة

 بعرض جمهورية نيجيريا االتحادية استضافة الدورة الثالثة لمؤتمر يرحب .4

 .2009وزراء الرياضة في 

بعة تنفيذ نتائج المؤتمر وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى  من المفوضية متايطلب .5

 .المجلس التنفيذي

  ـ
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   بشأنمقرر

  ،األفريقيةموارد المعدنية تنمية وإدارة ال

 XIV(474 /CL.EX(الوثيقة 

  

  :جلس التنفيذيالمإن 

  

المفوضية عـن تنميـة وإدارة المـوارد المعدنيـة            بتقرير يحيط علماً  - 1

  .األفريقية

الـذي  و ،األفريقيـة إلعالن حول تنمية وإدارة الموارد المعدنية       ا يجيز - 2

فريقي األول للوزراء المسؤولين عـن تنميـة        اعتمده مؤتمر االتحاد األ   

 .2008 أكتوبر 17 في ، إثيوبيا،الموارد المعدنية في أديس أبابا

في مؤتمر االتحاد األفريقي    دمج الشراكة األفريقية للتعدين     يوافق على    - 3

مـن اآلن   يكـون   للوزراء المسؤولين عن تنمية الموارد المعدنية الذي        

 لالتحاد األفريقي المسؤول عن تنميـة       الجهاز الوزاري الوحيد  فصاعدا  

 .وإدارة الموارد المعدنية

 من وزراء االتحـاد األفريقـي       يطلببرؤية التعدين األفريقية و    يرحب - 4

د خطة عمل ملموسة إلنجاز     المسؤولين عن تنمية الموارد المعدنية إعدا     

 .الرؤية

عدنية على أهمية الفعالية والشفافية في استغالل وإدارة الموارد الم        يؤكد   - 5

الهائلة التي تزخر بها أفريقيا بغية تحقيق الهدف المتمثل في قارة قويـة             

 .وموحدة ومزدهرة

 على الضرورة الملحة لتعزيز القاعدة الصناعية ألفريقيـا مـن           يوافق - 6

 .خالل االستفادة المحلية من مواردها المعدنية وإضافة القيمة لها

لقة بالموارد المعدنيـة    تحسين سياساتها المتع  إلى  الدول األعضاء   يدعو   - 7

ـ  و ة وقانوني ة مؤسسي أطروإنشاء    واالسـتثمار فـي     ة مناسـب  ةتنظيمي
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إنشاء قم ب تلم  من الدول األعضاء المنتجة للموارد الطبيعية، التي         يطلب - 8

 وتبـادل أفـضل     امـصالح صـناعته    تعزيزرابطات وشبكات بهدف    

 .بادر إلى فعل ذلكت، أن الممارسات والتجارب

ليمية إلى  والمجموعات االقتصادية اإلق  وأمانة النيباد   فوضية  الم منيطلب   - 9

التنميـة  ائية الرئيـسية ومبـادرات      التعجيل بإنشاء شبكة الممرات اإلنم    

 اإلمكانيـات اإلنمائيـة     العمرانية في أفريقيا بغية االستفادة القصوى من      

 وزيادتها إلـى الحـد       للموارد الطبيعة التي تزخر بها القارة      تحويليةوال

 .األقصى

التزامه بالشراكات بين القطاعين العام والخـاص فـي         يؤكد من جديد     -10

 .فريقياتنمية الموارد المعدنية أل

مفوضية، بالتعاون مع لجنة األمـم المتحـدة االقتـصادية          المن  يطلب   -11

اب المصلحة اآلخرين، مـساعدة     ألفريقيا وبنك التنمية األفريقي وأصح    

ها، وعلى وجه الخصوص في مجـاالت        األعضاء في بناء قدرات    الدول

وضع أنظمة تعدين فعالة والتفاوض على العقود بغيـة إنـشاء قطـاع             

لتنميـة االجتماعيـة    ل كون حـافزا  ن مبني على المعرفة ي    يعدتأفريقي لل 

 .على نطاق واسعويساهم فيها واالقتصادية 

دعم جهود الدول   إلى   وشركاء أفريقيا في التنمية      المجتمع الدولي  يدعو -12

األعضاء الرامية إلى تعزيز مساهماتها في قطاع الموارد المعدنية مـن           

الفقر وتعزيـز النمـو     واستئصال   األهداف اإلنمائية لأللفية     قأجل تحقي 

 . والتنمية االقتصادية المستدامة

من المفوضية متابعة تنفيذ المقرر وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى           يطلب   -13

 .المجلس التنفيذي

  ـ
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  مقرر بشأن

  ،الدورة الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الثقافة

 XIV(475 /CL.EX(الوثيقة 

  

  :جلس التنفيذيإن الم

  

 بتقرير الدورة الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الثقافة المنعقدة يحيط علماً - 1

  .2008ر ـ أكتوب23- 17في الجزائر العاصمة، الجمهورية الجزائرية من 

 توصيات المؤتمر بما في ذلك إعالن الجزائر العاصمة للدورة الثانية لمؤتمر يجيز - 2

مواءمة وتنسيق السياسات والبرامج "االتحاد األفريقي لوزراء الثقافة حول 

 .وخطة العمل للصناعات الثقافية واإلبداعية" واألنشطة الثقافية

ووكاالت األمم ) ليونسكوا( للتربية والعلوم والثقافة  منظمة األمم المتحدةيدعو - 3

المتحدة ذات الصلة األخرى وشركاء أفريقيا في التنمية إلى دعم تنفيذ توصيات 

الدورة الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الثقافة بما في ذلك خطة العمل 

 .للصناعات الثقافية واإلبداعية

ر االتحاد  بعرض جمهورية نيجيريا االتحادية استضافة الدورة لمؤتميرحب - 4

 .2010األفريقي لوزراء الثقافة في 

 من المفوضية متابعة تنفيذ نتائج الدورة الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي يطلب - 5

لوزراء الثقافة وتنسيق مختلف األحداث واألنشطة الثقافية في القارة وتقديم تقرير 

  .بشكل منتظم إلى المجلس التنفيذي

  ـ
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  مقرر بشأن

  الدورة األولى لمؤتمر االتحاد األفريقي للوزراء المسئولين عن التنمية االجتماعية،

 XIV(477 /CL.EX(الوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

ً بتقرير الدورة األولى لمؤتمر االتحاد األفريقي للوزراء يحيط علما - 1

-27بيا، من المسئولين عن التنمية االجتماعية المنعقدة في ويندهوك، نامي

  .2008 أكتوبر 31

 )2 (األفريقيإطار السياسة االجتماعية ) 1( توصيـات المؤتمر وخاصة يجيز - 2

الموقف األفريقي الموحد من ) 3(إعالن ويندهوك حول التنمية االجتماعية 

 .التكامل االجتماعي

ً التوصية بإضفاء الصبغة المؤسسية على مؤتمر الوزراء يجيز أيضا - 3

تنمية االجتماعية وعقد هذا المؤتمر مرة في كل سنتين المسؤولين عن ال

)2.( 

التزاماته السابقة إزاء التنمية البشرية واالجتماعية والسيما يؤكد مجدداً  - 4

الميثاق االجتماعي األفريقي، الموقف األفريقي الموحد حول التنمية 

االجتماعية، إعالن وبرنامج عمل قمة كوبنهاجن العالمية حول التنمية 

جتماعية، نتائج قمة جوهانسبيرج حول التنمية المستدامة، مقرر بانجول اال

حول سن تشريعات لتنظيم وضمان احترام الحياة االجتماعية في أفريقيا 

والمقررات األخرى الصادرة عن االتحاد األفريقي بشأن النهوض باألسرة 

لحكم في أفريقيا وتحسين مستوى المعيشة وحقوق اإلنسان والسلم واألمن وا

ويطلب من المفوضية اإلسراع بعرض هذه اإلعالنات والمقررات . الرشيد
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 من المفوضية اإلسراع بتنفيذ هذه المقررات وتقديم تقرير عن التقدم يطلب - 5

 .ها إلى الوزراء المعنيينالمحرز بشأن

 رئيس الدورة األولى لمؤتمر االتحاد األفريقي للوزراء المسؤولين يكلف - 6

عن التنمية االجتماعية بتقديم الموقف األفريقي الموحد من التكامل 

االجتماعي إلى الدورة السابعة واألربعين للجنة األمم المتحدة المعنية 

 .2009 فبراير  المقرر عقدها فيةبالتنمية االجتماعي

بعرض جمهورية السودان استضافة الدورة الثانية لمؤتمر االتحاد يرحب  - 7

 .2010األفريقي للوزراء المسئولين عن التنمية االجتماعية في 

 من مفوضية االتحاد متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر وتقديم تقرير بشأنها يطلب - 8

 .إلى المجلس التنفيذي

  ـ



EX.CL/DEC.474 (XIV) 

  

  مقرر بشأن

   األساسي للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدوليالنظاممشروع 

  a) VXI(478 /CL.EXالوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

المنعقد في  المدعين العامين   / بتقرير وتوصيات مؤتمر وزراء العدل     يحيط علماً  -1

 .2008 نوفمبر 4إلى  أكتوبر 27كيجالي، رواندا من 

 األساسي للجنة االتحـاد األفريقـي للقـانون         النظام بمشروع   يحيط علماً كذلك   -2

 .الدولي

األساسي للجنـة االتحـاد     النظام   مشروع    توصية المؤتمر ببحث واعتماد    يقرر -3

  .األفريقي للقانون الدولي

  ـ
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  مقرر بشأن

  ،الميثاق األفريقي لإلحصاءمشروع 

  b) VXI(478 /CL.EXالوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

المدعين العامين أو / و بتقرير وتوصيات مؤتمر وزراء العدليحيط علماً -1

 .2008 نوفمبر 4إلى  أكتوبر 27المنعقد في كيجالي، رواندا من 

 . بمشروع الميثاق األفريقي لإلحصاءيحيط علماً كذلك -2

  . مشروع الميثاق األفريقي لإلحصاء توصية المؤتمر ببحث واعتماديقرر -3

  ـ
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  مقرر بشأن

  التعاون األفريقي العربي،

  XIV(482/CL.EX(الوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

 . العربي– بتقرير المفوضية عن التعاون األفريقي يحيط علماً - 1

 بجهود رئيس المفوضية واألمين العام لجامعة الدول العربية لرفع يرحب - 2

وى االجتماعات درجة االجتماعات التشاورية السنوية بين األمانتين إلى مست

 .المشتركة

 بالتحضيرات الجارية من قبل المفوضية وجامعة الدول العربية يرحب أيضاً - 3

 منهما ويطلب 2009 العربية الثانية المقرر عقدها في -للقمة األفريقية 

االستمرار في المشاورات حول مكان انعقاد القمة قبل الدورة المقبلة 

 .2009للمجلس التنفيذي في يوليو 

العظمى العربية الليبية الشعبية االشتراكية  بعرض الجماهيرية بيرح - 4

 العربي –استضافة الدورة الثالثة عشرة للجنة الدائمة للتعاون األفريقي 

 رئيس المفوضية واألمين العام لجامعة الدول العربية على تحديد ويحث

 مواعيد انعقاد الدورة بالتشاور مع البلد المضيف قبل الدورة القادمة

 .للمجلس

 المبادرة المتعلقة بإقامة عالقات عمل مباشرة بين المجلسين األفريقي يجيز - 5

 رئيس المفوضية واألمين العام لجامعة الدول ويحثوالعربي للسلم واألمن 

العربية على إقامة آلية قابلة لالستمرار لضمان التنسيق السليم بين 

 .الجهازين

امعة الدول العربية التعجيل بإنشاء  رئيس المفوضية واألمين العام لجيناشد - 6

 عربية مشتركة للتجارة والصناعة والزراعة والمهن كما –غرفة أفريقية 

أوصت به ورشة العمل حول دور الغرف التجارية في تعزيز التجارة 
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 :ماعات التالية تنظيم األحداث واالجتيجيز - 7

 العربي للتنمية التي سوف تعقد في –الدورة األولى للمنتدى األفريقي  )1

 صانعي السياسات ويناشد 2009أحد البلدان العربية في أواخر 

األفريقيين والعرب ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص 

. والمفكرين والشخصيات البارزة المشاركة بنشاط في هذا المنتدى

 المجلس أيضا بنك التنمية األفريقي والبنك العربي للتنمية ويناشد

االقتصادية في أفريقيا وبنك التنمية اإلسالمي والمؤسسات المالية 

 .األفريقية والعربية األخرى دعم تنظيم المنتدى

 العربي المشترك حول الزراعة واألمن –االجتماع الوزاري األفريقي  )2

 جميع الدول األعضاء في يناشدو 2009الغذائي الذي سوف يعقد في 

 .االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية المشاركة في هذا االجتماع

االجتماع رفيع المستوى للخبراء حول آفاق االستثمار في اإلقليمين  )3

 المفوضية ويناشد 2009األفريقي والعربي الذي سوف يعقد في 

لالزمة لهذا وجامعة الدول العربية البدء في اتخاذ التحضيرات ا

 .االجتماع المهم

 رئيس المفوضية ويناشد العربية –المسابقات والمنافسات األفريقية  )4

واألمين العام لجامعة الدول العربية تسهيل توقيع مذكرة تفاهم بين 

األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للشباب والرياضة واألجهزة ذات 

 .الصلة في االتحاد األفريقي

 بشأن رفع درجة وحدة EX.CL/DEC.411 (XII)بمقرره  يؤكد مجدداً - 8

 العربي داخل المفوضية إلى مستوى القسم، مع الموارد –التعاون األفريقي 

 . المفوضية على التعجيل بهذه العمليةويحثالبشرية والمالية الالزمة 



EX.CL/DEC.476 (XIV) 
Page 3 

 
من المفوضية متابعة تنفيذ هذا المقرر وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة يطلب  - 9

 . 2009ة المقبلة للمجلس التنفيذي في يوليو العادي

  ـ



EX.CL/DEC.477 (XIV) 

  مقرر بشأن

  المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي،

 XIV(483 /CL.EX(الوثيقة 

  :إن المجلس التنفيذي

 بتقرير أنشطة المفوضية عن إطالق المجلس االقتصادي يحيط علماً - 1

  واالجتماعي والثقافي؛

، فخامة الرئيس جاكايا مريشو ي رئيس مفوضية االتحاد األفريقيشيد بجهود - 2

 في ضمان إطالق ةورية تنزانيا المتحدة والمفوضيكيكويتي، رئيس جمه

مبكر وناجح للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في دار السالم، 

 ؛2008تنزانيا في سبتمبر 

 باالجتماع الالحق للمؤتمر الدائم للمجلس االقتصادي يحيط علماً - 3

 2008 ديسمبر 19 إلى 16واالجتماعي والثقافي في أبوجا، نيجيريا من 

الجهود الجارية منذ إنشائه والهادفة إلى وضع قواعد إجراءاته وخطته و

اإلستراتيجية وبرنامج عمله إلدارة االنتخابات المتبقية وتوفير إطار مناسب 

 لبناء المؤسسات ومنبر للمساهمة الفعالة في عمل االتحاد األفريقي؛ 

 وضمان تفعيل  من المفوضية اتخاذ التدابير المناسبة لدعم هذه العمليةيطلب - 4

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي؛

 من المفوضية أن تقوم بالتعاون مع هيئة مكتب المجلس يطلب أيضاً - 5

االقتصادي واالجتماعي والثقافي ومؤتمره العام باتخاذ التدابير الضرورية 

لتسهيل إتمام عملية االنتخابات في الدول األعضاء حيث لم يتم إجراء هذه 

 ات بعد؛االنتخاب

 جميع الدول األعضاء توفير الدعم والموارد الكافية للتشغيل الفعال يناشد - 6

 . للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي
  ـ
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  مقرر بشأن

  ،فلسطين والشرق األوسط الوضع في

  IVX (486/CL.EX(الوثيقة 

 

  :إن المجلس التنفيذي

 يذكر بالتقرير عن الوضع في الشرق األوسط وفلسطين؛ ويحيط علما -1

بالقرارات والمقررات ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة الوحدة 

 . األوسطاالتحاد األفريقي بشأن الوضع في فلسطين والشرق/األفريقية

 دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله الشرعي تحت يؤكد من جديد -2

قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر ممثله الوحيد والشرعي في 

ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما في ذلك الحق في 

امة عودة إلى أراضيه واسترجاع ممتلكاته إلى جانب إقالتقرير المصير و

 طبقا لمبادئ  الشريفدولة مستقلة على ترابه الوطني عاصمتها القدس

قرار كافة قرارات األمم المتحدة ذات الصلة وخاصة الالقانون الدولي و

ين إلى أراضيهم واستعادة ئالذي يدعو إلى عودة الالج 194رقم 

االتحاد األفريقي ذات /وقرارات منظمة الوحدة األفريقيةممتلكاتهم، 

 .الصلة

 الفلسطيني طبقا -  دعمه للحل السلمي للنزاع اإلسرائيلييؤكد من جديد -3

إسرائيل   ذات الصلة؛ ويدعوقراراتاللمبادئ القانون الدولي وجميع 

 .لها لألراضي الفلسطينية والعربيةإنهاء احتالإلى 

،  الرئيسيةألمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهمجلس األمن ليدعو  -4

م واألمن الدوليين بغية متحدة، في حفظ السالبموجب ميثاق األمم ال

 المجتمع الدولي إلى ممارسة يدعوتحقيق سالم شامل وعادل ودائم؛ و

  .الضغط على إسرائيل
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 القوات اإلسرائيلية اي شنتهت الة األخيرة الوحشيات الهجميدين بشدة -5

 إصابةاألبرياء وآالف المدنيين والذي أودى بحياة على قطاع غزة 

من  ويطلبلكات، مت، وأدى إلى تدمير مكثف للم بجروحضاأياآلالف 

مجلس األمن الدولي إجراء تحقيق حول االنتهاكات الخطيرة لحقوق 

اإلنسان وجرائم الحرب التي سجلت أثناء هذا العدوان فضال عن 

 .استخدام األسلحة المحظورة لكي يتم تقديم الجناة للمحاكمة ومعاقبتهم

 من المناطق وغير المشروط الفوري إسرائيل على االنسحابيحث  -6

 .المحتلة

 1860إسرائيل إلى تنفيذ قرار مجلس األمن لألمم المتحدة رقم يدعو  -7

" إلطالق النار واحترامه الكاملوقف فوري ودائم "الذي يدعو إلى 

إعادة فتح المعابر بشكل دائم طبقا " غزة من خالل نورفع الحصار ع

 اإلنسانية إلى غزة ات المساعدعدم إعاقة"إلى جانب " 2005التفاق 

 ".وتوزيعها بما في ذلك الغذاء والوقود والعالج الطبي

بالمبادرة المصرية كآلية لتنفيذ قرار مجلس األمن لألمم المتحدة يرحب  -8

، والتي تدعو أيضا إلى الوقف الفوري إلطالق النار ورفع 1860رقم 

 .الحصار وضمان الحماية الدولية للمدنيين

مه للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي من دعيعرب عن  -9

أجل إيجاد حل سلمي وشامل وعادل ودائم للنزاع القائم في الشرق 

إسرائيل إلى قبول الجهود الدولية الرامية إلى إنشاء  يدعواألوسط، و

دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف واالستجابة لمطالب 

 .المجتمع الدولي

القرار الصادر عن القمة العربية المنعقدة في دمشق والذي يدعو بيرحب  - 10

إلى المصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية وبجميع الجهود التي 

التي بذلتها البلدان الصديقة والشقيقة، ال سيما الجهود الدؤوبة والمخلصة 

 .بذلتها جمهورية مصر العربية
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لجهود الدؤوبة للقيادة الفلسطينية من أجل تحقيق ل ه تقديرعرب عن بالغي - 11

 .السالم

الحكومة اإلسرائيلية إيقاف جميع التدابير والقرارات األحادية يطلب من  - 12

 واقع جديد في األراضي الفلسطينية المحتلة، فرضالجانب الرامية إلى 

وخاصة استمرارها في بناء المستوطنات غير الشرعية كواقع 

 من الحكومة اإلسرائيلية اإليقاف الفوري لب أيضاويطجيوسياسي جديد؛ 

لكافة األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة وتدمير 

 الذي تم بناءه على األراضي الفلسطينية الفصل العنصريحائط 

المحتلة، إلى جانب احترام قرار محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية 

 المجتمع الدولي على ويحث.  الشأنالعامة لألمم المتحدة في هذا

في ممارسة الضغط على إسرائيل إليقاف كافة األنشطة االستيطانية 

 .األراضي الفلسطينية المحتلة

وهدمها ، هوتحتمسجد األقصى الحفرياتها حول مواصلة لإسرائيل يدين  - 13

 يطلبمدينة القدس؛ وفي المتعمد لألماكن األثرية ذات األهمية التراثية 

اللجنة العالمية للمواقع األثرية  البلدان ومنظمة اليونسكو ومن جميع

 التي تشكل ستفزازية االألعمالل صارمة على إسرائيل فرض عقوبات

 .مواقع األثرية العالميةتهديدا خطيرا على ال

 في الوضع اإلنساني واستمرار التدهوربتدهور يعرب عن بالغ انشغاله  - 14

ة المحتلة وخاصة ياضي الفلسطينفي األر الصحي واالقتصادي لينالمجا

اإلسرائيلية اليومية للحصار المستمر واالعتداءات كنتيجة في قطاع غزة 

المعابر التجارية الفلسطينية مع وحصار وتقييد تنقل األشخاص وإغالق 

 من السلطات اإلسرائيلية الرفع يطلببشكل مستمر، والبلدان المجاورة 

  .عابروإعادة فتح جميع المللحصار  الفوري

عمليات الغزو المستمرة، وخاصة  سات القمعيةسياالممارسات واليدين  - 15

واالعتداءات الوحشية وعمليات التدمير واالعتقاالت والقتل اليومية، 
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تدهور الظروف المعيشية والصحية إزاء يعرب عن قلقه الشديد  - 16

ويشجب للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين في المعتقالت اإلسرائيلية؛ 

 كافة الممارسات اإلسرائيلية غير اإلنسانية ضد السجناء ويدين

  .والمعتقلين

 لجميع األراضي هالى إنهاء احتاللحكومة إسرائيل إ يدعو وأخيراً - 17

  واللبنانية السوريةاألراضي  بما في ذلك1967العربية المحتلة منذ 

 القرارين وخاصةطبقا لقرارات مجلس األمن لألمم المتحدة ذات الصلة 

 إلى جانب إعالن مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم 338 و242

 رطة الطريق بغية إيجاد حل عادل وشامل وسلمي للنزاع العربياوخ

 .اإلسرائيلي

  ـ
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 مقرر بشأن

  إستراتيجية تنفيذ خطة العمل للتعجيل بالتنمية

  الصناعية في أفريقيا،

  XIV(476 /CL.EX(الوثيقة 
 

  :إن المجلس التنفيذي

  

بتقرير المفوضية عن الدورة العادية األولى لمؤتمر االتحاد األفريقي يحيط علماً  - 1

 .فريقيينالدورة الثامنة عشرة لمؤتمر وزراء الصناعة األ/لوزراء الصناعة

 .إستراتيجية تنفيذ خطة العمل للتعجيل بالتنمية الصناعية في أفريقيايجيز  - 2

وزراء الصناعة /اإلعالن الصادر عن مؤتمر االتحاد األفريقييجيز أيضاً  - 3

 . 2008 أكتوبر 28األفريقيين المنعقد في دوربان، جنوب أفريقيا، في 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية من المفوضية القيام بالتعاون مع اليونيدو ويطلب  - 4

بتنظيم اجتماعات إقليمية في أفريقيا لنشر خطة العمل للتعجيل بالتنمية الصناعية 

 .في أفريقيا وإستراتيجية تنفيذها

من الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ومؤسسات القطاع يطلب  - 5

أصحاب المصلحة اآلخرين، الخاص والعناصر الفاعلة فيه والشركاء في التنمية و

اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ خطة العمل للتعجيل بالتنمية الصناعية في أفريقيا على 

 .نحو فعال

على أهمية الموارد المالية الالزمة لتفعيل خطة العمل للتعجيل بالتنمية يؤكد  - 6

الدول األعضاء إلى تخصيص موارد وطنية كافية  ويدعو الصناعية في أفريقيا

 .تحقيق التنمية الصناعيةل

المفوضية أيضاً والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات األفريقية يدعو  - 7

والدولية ذات الصلة األخرى المساعدة في تعبئة الموارد للتنمية الصناعية في 

 .أفريقيا من خالل ، من بين أمور أخرى، وضع الوثائق واآلليات المالية المناسبة
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منح دراسية للبلدان ) 500(ورية مصر العربية تقديم خمسمائة بعرض جمهيرحب  - 8

األفريقية األخرى في مختلف قطاعات الصناعة وكذلك إطالق مركز التعاون 

 .الصناعي بين الجنوب والجنوب

من المفوضية أن تقدم، بالتعاون مع اليونيدو، تقارير مرحلية كل سنتين إلى يطلب  - 9

  .عمل للتعجيل بالتنمية الصناعية في أفريقياالمجلس التنفيذي عن تنفيذ خطة ال

 ـ
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  مقرر بشأن

  التعاون المتعدد األطراف،

  XIV(462 /CL.EX(الوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

 بتقرير المفوضية حول األنشطة ذات الصلة بالتعاون المتعـدد    يحيط علماً    -1

 األطراف والشراكات المختلفة؛

 بالتقدم المحرز في التحضير للقمـم المختلفـة المقـرر           يحيط أيضاً علماً     -2

 ؛ 2009م عقدها خالل العا

بأن هذه المشاركات تعتبر حيوية لعملية التنمية في أفريقيا ويحـث           يذكّر     -3

على القيام بأقصى قدر من اإلعداد لها كي تجني أفريقيا بالكامـل مزايـا              

 وفرص هذه الشراكات؛ 

 تركيا التي عقدت فـي      –باإلدارة الناجمة لقمة شراكة أفريقيا      يذكر كذلك      -4

 ؛ 2008اسطنبول في شهر أغسطس 

الدول األعضاء إلى المشاركة الكاملة في تنفيذ نتائج قمـة شـراكة            يدعو     -5

 الهند، مؤتمر طوكيو الدولي الرابـع       - تركيا، قمة منتدى أفريقيا    -أفريقيا

 للتنمية في أفريقيا؛

 من المفوضية مواصلة العمل بصورة وثيقة مع أجهـزة االتحـاد            يطلب   -6

 العمل المشتركة لقمة منتدى     األفريقي ذات الصلة بهدف االنتهاء من خطة      

 تركيـا،   – الهند، ووضع الخطة ذات الصلة بقمة شراكة أفريقيا          -أفريقيا

 بغية الحصول على فوائد قصوى وملموسة؛ 

 المقترحات الملموسة التي قدمتها الهند مـع التمويـل          يالحظ مع التقدير     -7

 الهند؛ -المخصص في إطار منتدى أفريقيا

 - قدمته حكومة فنزويال الستضافة قمة أفريقيـا        المقترح الذي  يالحظ أيضاً  -8

 من  ويطلب، في فنزويال    2009أمريكا الجنوبية الثانية في شهر أغسطس       
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 بالمقترح الذي قدمته المفوضية واألمانة العامة ومنظمـة  ويحيط كذلك علماً  -9

ر اإلسالمي لمراجعة مشروع االتفاق المبرم بينهما، الذي اعتمـده          المؤتم

 استرعاء ويطلـب ، 2000مجلس وزراء منظمة الوحدة األفريقية في عام    

 نظر هذا المجلس إلى النتائج في الوقت المناسب؛ 

 من المفوضية إجراء دراسة مراجعة شاملة لجميع الشراكات         يطلب كذلك  - 10

على دورة المجلس التنفيـذي فـي يوليـو         القائمة وإعداد تقرير لعرضه     

، ويأمر بعدم النظر في أي شراكة جديدة حتى يتم االنتهـاء مـن              2009

 . عملية المراجعة

بأن تعقد قمم الشراكة المقررة هذا العـام علـى الوجـه            يوصي المؤتمر    - 11

 : التالي

، علـى   2009 أمريكا الجنوبية، خالل شهر أغسطس       -قمة أفريقيا  -1

   التاريخ المحدد من خالل التشاور؛ أن يتم االتفاق على

، فـي أمريكـا     2009 المهجر في موعد الحق عام       –قمة أفريقيا    -2

الجنوبية، في موعد يتم االتفاق عليه بصورة متبادلـة مـع البلـد             

 المضيف؛ 

  العربية الثانية في موعد يتم االتفاق عليه؛–القمة األفريقية  -3

زمة للمشاركة فـي تحـضير      من المفوضية اتخاذ كافة التدابير الال     يطلب   - 12

وعقد االجتماعات المستقبلية للشراكات مع الصين واليابان، وفقا للمقرات         

 .السابقة بشأن هذه المسألة

على الحاجة إلى ضمان اتساق االسـتراتيجيات ضـمن مختلـف            يشدد - 13

 .الشراكات ويطلب من المفوضية تعيين منسق لهذا الغرض

  ـ
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  مقرر بشأن

   لمفوضية االتحاد األفريقي،2012- 2009الخطة اإلستراتيجية 

  XIV(454 /CL.EX(الوثيقة 

 

  :إن المجلس التنفيذي

 2012-2009 بتقـديم المفوضـية للخطـة اإلسـتراتيجية          يحيط علماً  - 1

 وبتعقيبات ومالحظات لجنة الممثلين الدائمين المتضمنة فـي الوثيقـة  
PRC/RPT. (XVII)  

ضية للعمل الـذي قامـت بـه ولجـودة وثيقـة الخطـة              بالمفويشيد   - 2

ويؤكد على ضرورة أن تعمل المفوضية بشكل وثيق مع         . اإلستراتيجية

 .لجنة الممثلين الدائمين الستكمال هذه الوثيقة

من حيث المبدأ على رسالة وأهداف مفوضية االتحاد األفريقـي          يوافق   - 3

-2004فريقي للفترة   اللذين يقوم عليهما الخطة اإلستراتيجية لالتحاد األ      

2007. 

أنه، بغية تحقيق التكامـل القـاري، يجـب أن تعمـل            يؤكد من جديد     - 4

المفوضية بالتنسيق مع الدول األعـضاء والمجموعـات االقتـصادية          

اإلقليمية وأجهزة االتحاد األخـرى والـشركاء الرئيـسيين وأصـحاب          

قيم المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص على أساس ال          

 . المشتركة لالتحاد

 لرئيس المفوضية باتخاذ التدابير المناسبة لضمان التنفيذ المالئم         يرخص - 5

لهياكل وبرامج ومشاريع وميزانيات الـدعم المـستمدة مـن الخطـة            

، وذلك في انتظار اعتمـاد الخطـة        2007–2004اإلستراتيجية السابقة   

 .2012-2009اإلستراتيجية 
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لتعاون مع لجنة الممثلين الـدائمين بتقـديم        من المفوضية القيام با   يطلب   - 6

القادمتين للمجلس التنفيذي والمؤتمر فـي      العاديتين  الخطة إلى الدورتين    

 . العتمادها بصورة نهائية2009يوليو 

 ـ
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  مقرر بشأن

  تقرير األنشطة الخامس والعشرين

  ،للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

  XIV(490 /CL.EX(الوثيقة 

  :إن المجلس التنفيذي

  

للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان    ) 25(بتقرير األنشطة الخامس والعشرين     يحيط علما    - 1

 ؛)اللجنة اإلفريقية(والشعوب 

الميثـاق  ( يثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والـشعوب      من الم  59طبقا للمادة   يعتمد،   - 2

، تقرير األنشطة الخامس و العشرين للجنة اإلفريقيـة لحقـوق اإلنـسان             )اإلفريقي

  بنشرهما؛ويسمحوالشعوب وملحقاته، 

بإنجازات اللجنة اإلفريقية في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والـشعوب           يشيد   - 3

 وتكثيف جهودها في هذا االتجاه؛على متابعة ويحثها   2008خالل عام 

الهيكل الجديد ألمانة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب الذي اقترحته          يعتمد   - 4

 المختصة التابعة لالتحاد اإلفريقـي إلـى        تاإلدارايدعو  لجنة الممثلين الدائمين، و   

 ي؛ضمان تنفيذ هذا الهيكل طبقا للقواعد والنظم ذات الصلة في االتحاد اإلفريق

 باللجنة اإلفريقية الستكمال قواعدها اإلجرائية  المؤقتة وإرسالها إلى أصحاب           يشيد - 5

 المصلحة، بمن فيهم الدول األطراف في الميثاق اإلفريقي؛

كال من اللجنة اإلفريقية والمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والـشعوب إلـى            يدعو   - 6

 اإلنسان في إفريقيا؛اإلسراع في مواءمة قواعدها بهدف تعزيز حماية حقوق 

 من اللجنة اإلفريقية رفع تقرير عن تنفيذ هذا المقرر إلى الدورة العادية             يطلب كذلك  - 7

 .القادمة للمجلس التنفيذي

  ـ
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  مقرر بشأن 

  التقرير عن أنشطة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،

  XIV(489 /.CL.EX(الوثيقة، 

  

  :إن المجلس التنفيذي

 بالتقرير عن أنشطة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لعام يحيط علما - 1

2008. 

 .المحكمة على التقدم الذي أحرزته في إنجاز مهتمهايهنئ  - 2

 الذي يرخص ، من بين أمور  EX.CL/DEC.449 (XIII)مقرره رقم بيذكّر  - 3

أخرى، للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بعرض هيكل جديد لكاتب 

 . وتقديم مقترحات جديدة فيما يتعلق بوضع القضاة2009المحكمة في 

لجنة الممثلين الدائمين بحث مقترحات المحكمة بشأن الهيكل الجديد من  طلبي - 4

لكاتب المحكمة ووضع القضاة وتقديم توصيات بهذا الشأن إلى المجلس التنفيذي 

 .خالل دورته القادمة

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التصديق على البروتوكول المؤسس يناشد  - 5

ذلك من قبل وإعالن قبول اختصاص المحكمة للمحكمة ، إن لم تكن قد بادرت إلى 

بهدف النظر في الطلبات الواردة من األفراد والمنظمات غير الحكومية، وفقاً 

 . للبروتوكول المذكور

 ـ
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  بشأن مقرر

  الترشيحات األفريقية لمناصب داخل المنظومة الدولية،

  XIII(485 /.CL.EX(الوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

 . بتقرير اللجنة الوزارية للترشيحاتيحيط علما - 1

 . على التوصيات الواردة في هذا التقريريوافق - 2

 : الترشيحات اآلتيةيجيز - 3

 في مجلس حقوق اإلنسان جمهورية الكاميرون إلعادة انتخابها كعضو )1

 .لألمم المتحدة

جمهورية كينيا كعضو في مجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة للفترة  )2

2009 -2012. 

جمهورية موريشيوس إلعادة انتخابها كعضو في مجلس حقوق اإلنسان  )3

 .2012-2009لألمم المتحدة للفترة 

قوق جمهورية نيجيريا االتحادية إلعادة انتخابها كعضو في مجلس ح )4

 .2012-2009 للفترة اإلنسان لألمم المتحدة

جمهورية السنغال إلعادة انتخابها كعضو في مجلس األمم المتحدة للفترة  )5

2009 -2012. 

جمهورية جيبوتي إلعادة تشريحها كعضو في مجلس حقوق اإلنسان  )6

 .2012-2009لألمم المتحدة للفترة 

ة الدولية جمهورية كينيا لمنصب العضو في مجلس محافظي الوكال )7

 .للطاقة الذرية
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جمهورية الكاميرون كعضو في منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  )8

 .ومجلس التنمية الصناعية ولجنة الميزانية والبرامج

 أن تبحث اللجنة الوزارية خالل دوراتها الالحقة التي تسبق يقرر - 4

االنتخابات، ترشيحات نيجيريا وتوجو وسيراليون لشغل مقاعد أعضاء غير 

دائمين في مجلس األمن لألمم المتحدة، وأن تبحث كذلك ترشيح الكاميرون 

 .لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية

 :تية الترشيحات اآليجيز - 5

الدكتور كنده يونكيال من سيراليون إلعادة انتخابه في منصب المدير  )1

 ).اليونيدو(العام لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

السفير بابا لويس فال من السنغال إلعادة انتخابه عضوا في هيئة  )2

 .التفتيش المشتركة لألمم المتحدة

وق الدولي للتنمية نوانزي من نيجيريا الصند. الدكتور كنايو ف )3

 .الزراعية

السفير عبد الصمد منتي من جنوب أفريقيا لمنصب المدير العام للوكالة  )4

 .الدولية للطاقة الذرية

 بإعالن الجزائر العاصمة الذي اعتمده المؤتمر الثاني لوزراء يحيط علما - 6

 أكتوبر 23 إلى 19الثقافة المنعقدة في الجزائر العاصمة، الجزائر، من 

لذي أجاز ترشيح الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة لجمهورية ، ا2008

مصر العربية لمنصب المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للعلم والتربية 

 ).اليونسكو(والثقافة 

 ـ
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  مقرر بشأن

  انتخاب أعضاء المجلس االستشاري

  لالتحاد األفريقي لمكافحة الفساد،

  XIV(492 /CL.EX(الوثيقة 

  :إن المجلس التنفيذي

 بتقرير لجنة المفوضية عن انتخاب أعضاء المجلس االستشاري يحيط علماً -1

 .لالتحاد األفريقي لمكافحة الفساد

جلس االستشاري لالتحاد األفريقي  األعضاء التالية أسماؤهم لعضوية المينتخب -2

 :لمكافحة الفساد

  البلد  االسم  
  الجزائر  السيد نبيل حتالى  1
  كينيا  السيدة دورتي نياجوها انجوتي   2
  جنوب أفريقيا  السيدة فريمي جينواال  3
  السنغال  السيدة هنريت تال ديوب  4
  بوروندي   السيد ليونيداس هافياريمانا  5
  إثيوبيا  نوس بيرهي تسفوالسيد قسطنطي  6
  مالوي  السيدة جين مايمو انسا  7
  الكونغو  السيد سيموبيير انزوبابيال  8
  النيجر  السيد مازو سيدو أدامو  9

  أوغندا  السيد جيمس كاهوزا   10
  ناميبيا  السيد باولس كالنهو نوا  11
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 برفع أسماء األعضاء المنتخبين في المجلس االستشاري لالتحاد يوصي -3

 .مكافحة الفساد إلى المؤتمر لتعيينهماألفريقي ل

 ـ



EX.CL/DEC.486 (XIV) 

  

 مقرر بشأن

 إنشاء صندوق ائتمان خاص بالمرأة األفريقية،

  XIII(445 .DEC/CL.EX(الوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

 (EX.CL/DEC 445 (XIII)) بالتأخير في تنفيذ مقرر المجلس يحيط علماً - 1

 .بشأن إنشاء صندوق ائتمان خاص بالمرأة األفريقية

 .ت عاجلة لتنفيذ هذا المقرر بنك التنمية األفريقي إلى اتخاذ إجراءايدعو - 2

 ـ
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  مقرر بشأن

 سياسة االتحاد األفريقي الخاصة بمسائل الجنسين،

 XIV(491 /CL.EX(الوثيقة 

 

  :إن المجلس التنفيذي

 بتقرير االجتماع االستثنائي للوزراء المسؤولين عن مـسائل         يحيط علما  - 1

 19-15الجنسين وشؤون المرأة المنعقد في ماسيرو، مملكة ليسوتو من          

  .2008ديسمبر 

 بمـسائل   1رو حول سياسة االتحاد األفريقي الخاصـة       إعالن ماسي  يجيز - 2

 .الجنسين

 سياسة االتحاد األفريقي الخاصة بمسائل الجنسين كأداة للتعجيـل          يعتمد - 3

) ل (4بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتسهيل تنفيذ المادة          

 من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين،        

والبروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقـوق اإلنـسان والـشعوب          

والمتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، واإلعالن الرسمي لالتحاد األفريقي         

حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا، وااللتزامـات األخـرى التـي            

 .اعتمدتها الدول األعضاء في االتحاد األفريقي

 المؤتمر بإضفاء الصبغة المؤسسية على مؤتمر وزراء االتحـاد          يوصي - 4

 .األفريقي المسؤولين عن مسائل الجنسين وشؤون المرأة

 عقداً للمرأة   2020 إلى   2010المؤتمر بإعالن الفترة من     يوصي أيضا    - 5

 من الـدول األعـضاء وأجهـزة االتحـاد األفريقـي       ويطلباألفريقية  

                                                            
  . سجلت جمھورية مصر العربية تحفظاتھا 1



EX.CL/DEC.487 (XIV) 
Page 2 

 من رئيس المفوضية تقديم السياسة الخاصة بمـسائل الجنـسين    يطلـب  - 6

والوثائق ذات الصلة إلى أجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي وذلـك           

الـدورة   ورفع تقرير عن تنفيذها إلى       2009العتمادها خالل قمة يناير     

 .القادمة للمؤتمر

  ـ



EX.CL/DRAFT/DEC.488 (XIV) 

  مقرر بشأن

 جزيرة مايوت القمرية

 :إن المجلس التنفيذي

 بتقرير حكومة اتحاد جزر القمر عن الوضع في جزيـرة مـايوت             يحيط علما  - 1

  القمرية؛

 بجميع القرارات السابقة لمنظمة الوحدة األفريقية بشأن جزيـرة مـايوت            يذكّر - 2

 22 بأن شعب جزر القمر قد أعـرب خـالل اسـتفتاء             ويذكر أيضا . القمرية

، عن إدارته في االستقالل على أساس الوحدة السياسية لجـزر           1974سمبر  دي

  القمر وسالمة أرضيها؛

 من  1976 أبريل   11 و   1976 فبراير   8 أن االستفتاءين اللذين نظما في       يعتبر - 3

جانب القوة االستعمارية السابقة في جزيرة مايوت القمرية، يـشكالن انتهاكـاً            

 أن تسجيل جزيـرة مـايوت       ويعتبر أيضاً ر،  خطيرا للوحدة الترابية لجزر القم    

 القمرية في دستور الجمهورية الفرنسية يتعارض مع القانون الدولي؛

 حول تحويل جزيرة مايوت القمرية      2009 مارس   29 تنظيم استفتاء يوم     يدين - 4

  بوقف فوري لعملية تنظيم هذا االستفتاء؛ويطالبإلى مقاطعة فرنسية 

 رية إلى اتحاد جزر القمر؛ انتماء جزيرة مايوت القميؤكد - 5

 إقامة حوار فوري بين اتحاد جزر القمر وفرنسا ليقوما سـوياً بتحديـد              يطلب - 6

 ترتيبات عودة جزيرة مايوت إلى اتحاد جزر القمر؛

 .تفعيل اللجنة السباعية المختصة حول جزيرة مايوت القمريةيقرر  - 7

 ـ
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  إعالن حول فلسطين
 

 المنعقد في دورته العادية الرابعة عشرة في أديس أبابا، إن المجلس التنفيذي

  إثيوبيا؛ 

العدوان الجوي والبري والبحري الذي شنته ويصدمه بشدة سخطه يثير إذ 

مؤخراً القوات اإلسرائيلية ضد قطاع غزة والذي أودى بحياة ما يزيد على ألف 

بمن فيهم ماليين من السكان المدنيين األبرياء، وتسبب في إصابة الشخص 

 أعداد هائلة من تدميرن كما نجم عنه في الوقت ذاته والمسنوالنساء واألطفال 

 غزة من أهم الخدمات األساسية؛ وحرمان الممتلكات 

لهذا المكثف واألعمى وغير المتناسب العنيف والطابع  يأخذ في االعتباروإذ 

ة صف مدرسة تابعة لوكالة األمم المتحدة المختصويصدمه بشدة ق ،العدوان

 شمال غزة بما يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد بالالجئين الفلسطينيين في جباليا

 القانون اإلنساني الدولي؛

 إزاء الوضع اإلنساني الكارثي الناشئ عن العدوان وإذ يشعر أيضٍا ببالغ القلق

  غزة؛ علىاإلسرائيلي 

عرض للخطر دوان قد أوجد توتراً جديداً في المنطقة أن هذا العوإذ يعتبر 

ية للنزاع الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لمحاولة إيجاد تسوية سلم

 : الفلسطيني-اإلسرائيلي

اء  العدوان اإلسرائيلي ويطلب من مجلس األمن الدولي إجريدين بشدة -1

تحقيق حول االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان وجرائم الحرب التي 

لكي يتم  فضالً عن استخدام األسلحة المحظورة، ،سجلت أثناء هذا العدوان

 ؛ومعاقبتهممحاكمة الجناة للتقديم 
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يدعو إلى " الذي 1860اعتماد مجلس األمن الدولي للقرار رقم بيرحب   -2

ويفضي إلى  بشكل تام بهتم االلتزام  يفوري، دائموقف إلطالق النار 

 ؛ "للقوات اإلسرائيلية من غزةكامل انسحاب 

 هاويحثوقف إطالق النار عقب صدور القرار المذكور أعاله، بأيضاً يرحب  -3

 الظروف المواتية لحل دائم لهذا النزاع؛  على احترامه لتوفير أفضل

 أجل استرداد في نضاله منوتضامنه معه شعب الفلسطيني لل مساندتهيجدد  -4

 في الوجود كدولة مستقلة عاصمتها حقهحقوقه األساسية، بما في ذلك 

 القدس؛ 

 إسرائيل على وضع نهاية لعدوانها ضد الشعب الفلسطيني ورفع يحث -5

تأخير للسماح بحرية دون  جميع المعابر فتحوالحظر الذي تفرضه عليه 

  انتقال السلع واألشخاص وخاصة المعونة اإلنسانية، 

 عمار غزةأالمجتمع الدولي إلى تقديم معونة عاجلة ومناسبة إلعادة عو يد  -6

  ـ
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