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EX.CL/DEC.348 (XI)  

 
  مقرر بشأن

  مواءمة سياسة األجور للمفوضية،

 XI(329 /CL.EX(الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي، 

 .بالدراسة حول مواءمة سياسة األجور للمفوضيةيحيط علماً  - 1

بقيام المفوضية بتقييد اآلثار المالية للتعديالت المقترحة على يوافق ويصرح  - 2

ي على متأخرات  دوالر أمريك1ر892ر592ر00جدول المرتبات بقيمة 

 .المساهمات

من المفوضية القيام بدراسة تكميلية حول مقترح الخبراء االستشاريين يطلب  - 3

من جدول مرتبات األمم المتحدة % 75الذي يحدد جدول األعمال بنسبة 

 . وتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه المفوضية في اعتماد هذه المواءمة

ول المرتبات لتشمل منظمات أخرى بما للمفوضية بتوسيع الدراسة حيصرح  - 4

في ذلك تلك التي توجد خارج القارة األفريقية وتوفير بيانات حديثة للدول 

 .األعضاء

من المفوضية أن تقوم على جناح السرعة باستحداث نظام جديد لتقييم يطلب  - 5

 .األداء وربط األجر باألداء 

سياسة األجور مع من المفوضية استكمال الدراسة حول مواءمة يطلب كذلك  - 6

 وإعادة تقديم التوصيات األخرى الواردة في تقرير لجنة الممثلين 2008نهاية 

يجب أن تأخذ . الدائمين لمزيد من البحث من قبل لجنة الممثلين الدائمين

العملية بأكملها في االعتبار التوصيات المذكورة أعاله ونتائج المراجعة 

 . المؤسسية إذا اقتصي األمر

  ـ



EX.CL/DEC.349 (XI)  

 
 مقرر بشأن

  مراجعة نظام الضمان االجتماعي لالتحاد األفريقي،

 XI(330 CL.EX(الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي، 

 .بالتقرير عن مراجعة نظام الضمان االجتماعي لالتحاد األفريقييحيط علماً  - 1

بالحاجة الملحة إلى تحسين ظروف خدمة عاملي المفوضية ويؤكد مجدداً يقّر  - 2

 . ده سابقا لتحقيق هذا الهدفالمقرر الذي اعتم

تأجيل بحث التقرير عن مراجعة نظام الضمان االجتماعي لتمكين الدول يقرر  - 3

األعضاء من إجراء المزيد من المشاورات حول هذه المسألة بالنظر لطابعها 

 .التقني ومدى تعقيدها

من رئيس المفوضية عرض مقترحات ملموسة على لجنة الممثلين يطلب  - 4

ن هيكل وصالحيات الصندوق المقترح واآلثار المالية المترتبة الدائمين بشأ

 . عليه

من لجنة الممثلين الدائمين على إعادة النظر في التقرير وتقديم يطلب أيضا  - 5

 .توصيات في هذا الشأن إلى الدورة العادية القادمة للمجلس

 ـ

  



EX.CL/DEC.350 (XI)  

 
 مقرر بشأن

  تعديل هيكل مابوتو ـ الجزء الثالث، المجلد الثاني،

 XI(331/CL.EX(الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي،

  

 بتقرير اللجنة الفرعية إلصالح الهياكل التابعة للجنة الممثلين يحيط علما .1

  .الدائمين

 من يطلب بالمبادئ التي تسترشد بها اإلصالحات القادمة للهياكل ويقر .2

 التقيد بها بصورة دقيقة على نحو ما ورد في تقرير لجنة المثلين المفوضية

 .PRC/RPT. (XIV)الدائمين، الوثيقة 

 التعديالت التي تم إدخالها على هيكل مابوتو ـ الجزء الثالث كما يجيز .3

ويوافق ، PRC/RPT. (XIV)ورد في تقرير لجنة الممثلين الدائمين، الوثيقة 

 .  آثارها الماليةعلى

 التعديالت الرامية إلى إعادة تسمية عدد من مناصب هيكل علىيوافق  .4

مابوتو لمديرية الشئون االجتماعية دون آثار مالية كما جاء في تقرير لجنة 

 PRC/RPT. (XIV)الممثلين الدائمين 

  ـ



EX.CL/DEC.351 (XI)  
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 مقرر بشأن

  هيكل المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،

 XI(331 /CL.EX(الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي، 

بتقرير اللجنة الفرعية إلصالح الهياكل عن هيكل المحكمة يحيط علماً  - 1

  .األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

فية على بالمبادئ التي ينبغي االسترشاد بها إلجراء تعديالت إضاّيقر  - 2

من المحكمة االلتزام بها على نحو دقيق على نحو ما ورد ويطلب الهياكل 

 . PRC/RPT (XIV)بيانه في تقرير لجنة الممثلين الدائمين 

 : للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بوضع الهيكل التالييرخّص - 3

  مكتب الرئيس )1(

 مكتب أمين السجل )2(

  أمين السجل -

 الشؤون القانونية -

  اللغويةالشؤون -

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -

 \خدمات المراسم -

 المكتبة والتوثيق، المحفوظات، الفهرسة والتوزيع -

 المالية والمحاسبة -

 إدارة الموارد البشرية -

 الطباعة على اآللة الكاتبة واالستنساخ -

 المساعدة العامة -
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فقاً و) 46(على إجمالي عدد العاملين البالغ ستة وأربعين عامال يوافق  - 4

وال يشمل هذا العدد هيئة القضاة . EX.CL/331 (XI) , PRC/RPT. (XIV)للتقرير 

  .  قاضيا الذين يتم انتخابهم11المؤلفة من 

من المحكمة أن تبادر فوراً وبالتعاون مع المفوضية إلى عملية يطلب  - 5

التعيين مع مراعاة معايير التوظيف بما في ذلك، الحصص والمساواة بين 

لتمثيل اإلقليمي والتدرج في شغل الوظائف المعتمدة على أساس الجنسين وا

 . برمجة واضحة

على شروط خدمة أعضاء المحكمة وغيرهم من بقية موظفي مكتب يوافق 0 - 6

الوثيقة رقم (أمين السجل وفقا لما ورد في تقرير لجنة الممثلين الدائمين 

PRC/RPT. (XIV)  ألفريقي المتعلقة كما يقرأ مع الوثائق القانونية لالتحاد ا

 . بالمزايا النظامية الممنوحة لموظفي االتحاد األفريقي الدائمين

  

  ـ

  



EX.CL/DEC.352 (XI)  

  

 مقرر بشأن

  االتحاد األفريقي،/ منظمة الوحدة األفريقيةمعاهدات وضع

 XI(339 /CL.EX(الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي، 

االتحاد / بالتقرير حول وضع معاهدات منظمة الوحدة األفريقيةيحيط علما - 1

 .األفريقي

برئيس المفوضية على المبادرة والجهود الرامية إلى تشجيع الدول يشيد  - 2

االتحاد /ء على أن تصبح أطرافاً في اتفاقيات منظمة الوحدة األفريقيةاألعضا

 .األفريقي

الدول األعضاء على تحديد أولويات التوقيع والتصديق على اتفاقيات يناشد  - 3

االتحاد األفريقي واالنضمام إليها والتعجيل بهذه العملية /منظمة الوحدة األفريقية

 مع الدول األعضاء ، بمواءمة من المفوضية أن تقوم، بالتعاونويطلب 

 .النصوص بمختلف اللغات الرسمية

 الدول األعضاء تزويد المفوضية بالطرق التي تنتهجها للتصديق على  منيطلب - 4

المعاهدات واالنضمام إليها وفقا لإلجراءات الدستورية المعمول بها في كل دولة 

ة للمجلس عضو حتى تتمكن المفوضية من استكمال تنفيذ المقررات السابق

 .يق في الدول األعضاء0التنفيذي بشأن مواءمة إجراءات التصد

من المفوضية أيضا التعجيل بتنفيذ مختلف مقررات المجلس وخاصة تلك يطلب  - 5

 .االتحاد األفريقي/التي تتعلق بمراجعة اتفاقيات منظمة الوحدة األفريقية

لف النصوص من المفوضية كذلك التعجيل بحل مشكلة التناقض بين مختيطلب  - 6

 . اللغوية وتعيين خبير قانوني ناطق باللغة العربية للمساعدة في هذا الخصوص

  



EX.CL/DEC.352 (XI)  

  ـ



EX.CL/DEC.353 (XI)  

  مقرر بشأن

  وضع الالجئين والعائدين والمشردين داخلياً في إفريقيا،

 XI(340/CL.EX(الوثيقة 

  إن المجلس،

 بالتقرير عن وضع الالجئين والعائدين والمشردين داخليا في يحيط علما .1

 .إفريقيا

 إزاء استمرار التشريد القسري للسكان في القارة وما يعبر عن بالغ  قلقه .2

 . أثير سلبي على حياة األشخاص المتضررينيترتب على ذلك من ت

إلى المجتمع الدولي كي يكثف من مساعدته لضحايا التشريد يوجه نداًء  .3

ان األصلية ، ال سيما في إطار إعادة 0القسري في البلدان المضيفة والبلد

البناء لفترة ما بعد النزاع، وذلك بغية ضمان إدماجهم المستديم في 

 .المجتمع

ضية االستمرار في عملية إعادة تنشيط لجنة التنسيق من المفويطلب  .4

لمساعدة الالجئين والمشردين، واستكمال اختصاصات فريق العمل المنبثق 

عنها وكفالة التصديق على االختصاصات المذكورة من قبل مكتب 

 . المستشار القانوني، وتقديمها إلى الدورة القادمة للمجلس بهدف اعتمادها

لتمهيدية التي اتخذها فريق العمل المكلف باإلعداد للقمة بالمبادرات ايرحب  .5

الخاصة لرؤساء الدول والحكومات بشأن التشريد القسري في أفريقيا، 

مواصلة اإلعداد للقمة من أجل ويطلب ، 2008المقرر عقدها في عام 

 .ضمان نجاحها

 بالوثيقة المفاهيمية حول سياسة االتحاد في مجال الوصول إلىيحيط علماً  .6

من ويطلب . التعليم لمرحلة ما بعد االبتدائي لصالح ضحايا التشريد

المفوضية تقديمها إلى مؤتمر وزراء التعليم المقرر عقده في سبتمبر 

 . بجنوب أفريقيا، لبحثها قبل اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي2007

 ـ



EX.CL/DEC.354 (XI)  

  

  مقرر بشأن

  تنفيذ أجندة االتحاد األفريقي الخاصة بحرية التنقل في أفريقيا،

  XI(341 /CL.EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي،

 بالتقرير عن تنفيذ أجندة االتحاد األفريقي الخاصة بحرية التنقل يحيط علماً - 1

  .في أفريقيا

بلوماسي طالق الرمزي لجوازي السفر الديحيط علما أيضا بل ويشيد باإل - 2

 EX.CL/DEC.337(X)والخاص لالتحاد األفريقي كجزء من تنفيذ المقرر 

 . 2007 يرالصادر عن المجلس التنفيذي في ينا

إلى التمييز بين موضوع جواز السفر الدبلوماسي لالتحاد يشدد على الحاجة  - 3

 .األفريقي وموضوع حرية التنقل في أفريقيا

مع الدول األعضاء حول جواز  المفوضية إلى مواصلة المشاورات  يدعو - 4

 . السفر الدبلوماسي لالتحاد األفريقي

 عقد منتدى يضم المسؤولين األفريقيين على المستويات الوطنية يقرر - 5

واإلقليمية والقارية وإجراء لجنة الممثلين الدائمين مثل هذه المشاورات 

 وصياغتها التوصيات حول المسائل ذات االهتمام المشترك التي من شأنها

 .تسهيل حرية التنقل في أفريقيا 

  ـ
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  مقرر بشأن

  أوروبا،–حوار أفريقيا 

 XI (423/CL.EX(الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي، 

 .وروبياالتحاد األبتقرير عن الحوار بين أفريقيا ويحيط علماً  - 1

بالمشاورات التي تم إجراؤها مع مختلف أصحاب المصالح والتي يرحب  - 2

التحاد  ا-أفضت إلى استكمال مخطط االستراتيجية الموحدة بين أفريقيا

   .األوروبي

 االتحاد األوروبي باعتباره -مخطط االستراتيجية الموحدة بين أفريقيايعتمد  - 3

أساس صياغة استراتيجية موحدة كاملة وخطة عمل يتم اعتمادهما في 

 . أوروبا في لشبونة- خالل قمة أفريقيا2007ديسمبر 

لى التعجيل  االتحاد األوروبي والخبراء ع- الترويكا الوزارية ألفريقيايحث  - 4

بصياغة االستراتيجية الموحدة وخطة العمل باعتبارها جزءا من وثائق قمة 

 .لشبونة

 أوروبا المقرر عقدها في -بالتقدم المحرز في التحضير لقمة أفريقيايرحب  - 5

 ويالحظ أن جميع البلدان األفريقية 2007لشبونة، البرتغال في ديسمبر 

 .رها بدون شروطوأجهزة االتحاد األفريقي سوف تدعى لحضو

لمشاركة الكاملة على اجميع البلدان األفريقية وأجهزة االتحاد األفريقي يحث  - 6

 .في القمة

على عقد اجتماع وزاري مشترك للتحضير الكافي لقمة لشبونة يوافق  - 7

ويرحب في هذا الصدد بعرض جمهورية مصر العربية الستضافة االجتماع 

  . 2007في نوفمبر 
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ية ضمان أخذ جدول أعمال القمة احتياجات التنمية من رئيس المفوضيطلب  - 8

 .في أفريقيا في الحسبان بما في ذلك الزراعة واألمن الغذائي

اإلطالق القادم للشراكة بين أفريقيا واالتحاد األوروبي حول البنية يؤيد  - 9

من المفوضية اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان ويطلب التحتية 

 . فريقيين في هذا الحدث الهاممشاركة أصحاب المصالح األ

  ـ

  



EX.CL/DEC.356 (XI)  

  

  مقرر بشأن

  تقييم تقدم أفريقيا نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية،

  XI(332 /CL.EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي،

 بالتقرير عن تقييم تقدم أفريقيا نحو تحقيق األهداف اإلنمائية يحيط علماً - 1

  .لأللفية

 المفوضية، بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية ولجنة يدعو - 2

مم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وبنك التنمية األفريقي ، إلى مواصلة األ

 .رصد التقدم في تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية

جميع الدول األعضاء إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق يدعو  - 3

 . 2015األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول 

لتنمية األفريقي على  المفوضية واللجنة االقتصادية ألفريقيا وبنك ايكلف - 4

بتعزيز قدرات مؤسسات اإلحصاء الوطنية ومنظمات اإلحصاء 

 . األفريقية لتنمية قدرات اإلحصاء في أفريقيا

 إلى المفوضية تقديم تقرير عن التقدم في تقييم األهداف اإلنمائية يطلب - 5

لأللفية إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، مرة كل سنة، على األقل 

 . اون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا وبنك التنمية األفريقيوذلك بالتع

  ـ



EX.CL/DEC.357 (XI)  

  

  مقرر بشأن

  البروتوكول حول العالقات بين االتحاد األفريقي

 XI (483/CL.EX(، الوثيقة والمجموعات االقتصادية اإلقليمية
 

  إن المجلس التنفيذي، 

تقرير عن البروتوكول حول العالقات بين االتحاد البيحيط علماً  - 1

  .األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

  .المؤتمر باعتمادهصي والبروتوكول وييعتمد  - 2

المؤتمر بالتصريح لرئيس المفوضية بالتوقيع على البروتوكول يوصي  - 3

  .نيابة عن مفوضية االتحاد األفريقي

  ـ



EX.CL/DEC.358 (XI)  

  

  مقرر بشأن

  مؤتمر االتحاد األفريقي األول للوزراء المسؤولين عن النقل البحري،

 XI (943/CL.EX(الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي، 

تقرير عن مؤتمر االتحاد األفريقي األول للوزراء البيحيط علماً  - 1

 .المسؤولين عن النقل البحري

 .ريقياإعالن وخطة عمل أبوجا حول النقل البحري في أفيعتمد  - 2

المفوضية، بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية يطلب من  - 3

والهيئات المتخصصة والدول األعضاء وأصحاب المصالح اآلخرين، 

اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تنفيذ خطة العمل لتنمية قطاع 

 .النقل البحري في القارة

ية وإطار قانوني المفوضية خاصة على التعجيل بوضع سياسة قاريحث  - 4

 .ومؤسسي لتنسيق تنمية قطاع النقل البحري

إلى المنظمة البحرية الدولية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية يوجه نداًء  - 5

ألفريقيا وبنك التنمية األفريقي واالتحاد األفريقي والشركاء اآلخرين في 

 .التنمية لدعم تنفيذ خطة عمل االتحاد األفريقي حول النقل البحري

المفوضية تقديم تقارير دورية عن تنفيذ مقرر المجلس يطلب من  - 6

 .التنفيذي

 ـ
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  مقرر بشأن

  مؤتمر االتحاد األفريقي الثالث للوزراء المسؤولين عن النقل الجوي،

 XI(350 /CL.EX (الوثيقة
 

 إن المجلس التنفيذي،
 بالتقرير عن مؤتمر االتحاد األفريقي الثالث للوزراء يحيط علما - 1

 .المسؤولين عن النقل الجوي
ر ياموسوكرو لسنة  على القرار بتكليف مهام الوكالة التنفيذية لمقرصادقي - 2

 . للجنة األفريقية للطيران المدني1999
 .على إعالن أديس أبابا حول أمن الطيران المدنييصادق أيضا  - 3
 يحثو. 2010- 2007على خطة عمل النقل الجوي للفترة يصادق كذلك  - 4

دول األعضاء على تقديم الدعم الضروري للجنة األفريقية للطيران ال

كافة التزاماتها المالية لتمكين اللجنة من تحقيق المدني بما في ذلك الوفاء ب

  .أهدافها
من المفوضية اإلشراف على تنفيذ القرار بتكليف مهام الوكالة  طلبي - 5

 للجنة األفريقية للطيران المدني 1999التنفيذية لمقرر ياموسوكرو لسنة 

في أسرع وقت ممكن وكذلك بضمان مواءمة تنفيذ خطتي عمل ليبرفيـل 

الخاصتين بالقطاع الفرعي للنقل الجوي ) 2007(يس أبابا وأد) 2006(

 .في أفريقيا
إلى المفوضية، بأسرع وقت ممكن، استكمال مواءمة قواعد يطلب أيضا  - 6

المنافسة في النقل الجوي وإعداد آلية فض النزاعات القارية وتقييم تنفيذ 

 . 1999مقرر ياموسوكرو لسنة 
 المجموعات االقتصادية اإلقليمية إلى المفوضية، بالتعاون معيطلب كذلك  - 7

والدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين، استكمال التحضيرات 
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حدة منظمة الطيران المدني الدولي ولجنة األمم المتالمفوضية يناشد  - 8

االقتصادية ألفريقيا وبنك التنمية األفريقي واالتحاد األوربي والشركاء 

اآلخرين في التنمية دعم تنفيذ خطة عمل االتحاد األفريقي النقل الجوي 

 .2010- 2007للفترة 
إلى المفوضية تقديم تقارير دورية عن تنفيذ هذا المقرر إلى المجلس يطلب  - 9

 .التنفيذي
 ـ
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  مقرر بشأن

  الدورة األولى لمؤتمر وزراء الرياضة،

 XI(353 /CL.EX( الوثيقة
 

 إن المجلس التنفيذي،
 . بتقرير الدورة األولى لمؤتمر وزراء الرياضة لالتحاد األفريقييحيط علما - 1
الوزراء على توفير القيادة في تنمية الرياضة كما هو وارد في الخطة شيد ي - 2

راكاً لدور الرياضة كأداة لتحقيق األهداف اإلنمائية االستراتيجية للمفوضية، وإد

لأللفية وتنفيذاً لإلعالن الصادر عن المؤتمر الثامن لالتحاد األفريقي حول السنة 

الدولية لكرة القدم األفريقية والذكري الخمسين لرابطة كرة القدم األفريقية والتحضير 

 .  كحدث أفريقي2010لكأس العالم في عام 
 - افة الجزائر أللعاب عموم أفريقيا التاسعة التي تتبعها ألعاب أفريقياباستضيرحب  - 3

  . 2008آسيا في الجزائر العاصمة، الجمهورية الجزائرية في يوليو 
 بالدور الذي تلعبه الرياضة في التنمية السياسية واالجتماعية واالقتصادية يقر - 4

 .وباعتبارها أداة  لبناء السالم وتحقيق التكامل اإلقليمي
انشغاله بمحدودية تدابير إدماج الرياضة والتربية البدنية في المناهج يعرب عن  - 5

التعليمية على كافة المستويات في المؤسسات التعليمية بما في ذلك إدماج النساء 

والفتيات والمعوقين والشباب الذين يعيشون أوضاع النزاعات وما بعدها وكذلك 

 .الالجئين والمشردين
ضاء واالتحادات الرياضية األفريقية واالتحادات الرياضية الدولية دول األع اليحث - 6

على الحفاظ على تطوير الرياضة في القارة ضمن أولويات أجندة خططها اإلنمائية 

 الدول األعضاء على ويحث كذلكتمشيا مع االلتزامات السابقة على كافة المستويات 

ستراتيجي على ترويج أنواع مواصلة التعاون مع المفوضية في إضفاء الطابع اال

  .الرياضة في أفريقيا
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إلى إضفاء الطابع المؤسسي على مؤتمر وزراء الرياضة وفقا لمقرر اللجان دعو ي - 7

 .الفنية
هيئة مكتب مؤتمر وزراء الرياضة لإلشراف على تنفيذ األنشطة المنصوص يدعو  - 8

 . 2007 يونيو 8عليها في إعالن أديس أبابا الصادر في 
 للترويج للسنة 2010ل األعضاء تنفيذ األنشطة المبرمجة حتى سنة  الدويناشد - 9

الدولية لكرة القدم األفريقية وبرنامج التراث األفريقي لكأس العالم لكرة القدم لسنة 

2010 . 
إلى المفوضية إعداد إطار سياسة االتحاد األفريقي في مجال الرياضة وتقدم يطلب  -10

  . 2008مقرر عقدها في يوليو تقرير إلى الدورة العادية للمجلس ال
إلى المفوضية تنسيق عمل اللجنة المكلفة بدراسة إعادة هيكلة المجلس يطلب كذلك  -11

األعلى للرياضة في أفريقيا وكذلك العالقة بين الحكومات واالتحادات الرياضية 

الوطنية واتحادات الرياضة الدولية ورفع تقرير عن ذلك إلى الدورة العادية للمجلس 

 .2008رر عقدها في يوليو المق
 ـ
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  مقرر بشأن

  تقرير الدورة العادية الثالثة لمؤتمر وزراء الصحة لالتحاد اإلفريقي،

  ،2007 أبريل 13-9جوهانسبيرج، جنوب إفريقيا، 

 XI(354/CL.EX(الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي،

 بتقرير الدورة العادية الثالثة لمؤتمر وزراء الصحة لالتحاد يحيط علما .1

 .األفريقي

مية الصحة في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية  على أهيؤكد مجددا .2

 .في إفريقيا

 إعالن جوهانسبيرج الصادر عن الدورة الثالثة لمؤتمر وزراء يجيز .3

 .   لالتحاد اإلفريقي 1الصحة

 االستراتيجية اإلفريقية في مجال الصحة كإطار تقوم الدول يجيز أيضا .4

 . تواجه القارةاألعضاء على أساسه باالستجابة للتحديات التي

 :يجيز كذلك .5

  .خطة الصناعة الصيدلية إلفريقيا  . أ

 .خطة العمل حول منع العنف في إفريقيا  . ب

آلية الرصد ورفع التقارير لنتائج قمة أبوجا الخاصة المنعقدة في   . ج

اإليدز والسل / حول فيروس نقص المناعة البشرية2006مايو 

 . والمالريا
 

اون مع األطراف الفاعلة المعنية،  الدول األعضاء على أن تقوم، بالتعيحث .6

 .بتنفيذ هذه االلتزامات ورفع تقارير إلى المفوضية

                                           
  .  أعربت جمهورية مصر العربية وأوغندا عن تحفظاتها في هذا الشأن 1 



EX.CL/DEC.361 (XI)  
Page 2 

 من المفوضية أن تقوم، بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية يطلب .7

وغيرها من الشركاء، بمتابعة وتنسيق تنفيذ التوصيات المتضمنة في التقرير 

 .فضال عن الوثائق التي اعتمدها المؤتمر

 من المفوضية رفع تقرير عن تنفيذ نتائج وتوصيات المؤتمر يطلب أيضا .8

  .إلى المجلس بصورة منتظمة

  ـ
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  مقرر بشأن

  تنظيم مؤتمر سنوي مشترك لوزراء التجارة والتخطيط والتنمية

  االقتصادية بين مفوضية االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا،

  XI(335 /CL.EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس،

 بتقرير مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية إذ يحيط علماً - 1

  .حدة االقتصادية ألفريقياللجنة األمم المت

 إلى مقرر مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي إذ يشير - 2

ASSEMBLY/AU/DEC.37(V) الصادر عن الدورة العادية الخامسة 

 بإضفاء الطابع المؤسسي 2005للمؤتمر المنعقدة في سرت، ليبيا في يوليو 

والتخطيط والتنمية على أساس سنوي على مؤتمر الوزراء األفريقيين للمالية 

 . االجتماعية

 الصادر في يناير ASSEMBLY/AU/140 (VII) إلى المقرر إذ يشير أيضاً - 3

 بشأن تعزيز مفوضية االتحاد واللجنة االقتصادية ألفريقيا وبنك التنمية 2007

 . األفريقي وتعزيز شراكتهم

لية  القتراح مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء االقتصاد والمايجدد تأييده - 4

 AU/CAMEF/RPT. (II)) 2006المنعقد بياوندي، الكاميرون في نوفمبر 

بتنظيم اجتماع سنوي مشترك بين االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية 

 .ألفريقيا

لبيان الوزاري والقرارات الصادرة عن مؤتمر الوزراء األفريقيين يؤيد ا - 5

س أبابا، إثيوبيا في الثالث للمالية والتخطيط والتنمية االقتصادية المنعقد بأدي

 بتنظيم مؤتمر سنوي (XL) 853 وبصفة خاصة القرار 2007من أبريل 
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المؤتمر المشترك اعتباراً  المفوضية واللجنة االقتصادية ألفريقيا بتنظيم يكلف - 6

 للوزراء األفريقيين المسؤولين عن المالية والتخطيط والتنمية 2008من سنة 

 .االقتصادية وتقديم تقريرها إلى المجلس

  ـ



EX.CL/DEC.363 (XI)  

  مقرر بشأن

  التعاون اإلفريقي العربي،

 XI(356/CL.EX(  الوثيقة

 إن المجلس التنفيذي،

  بتقرير رئيس المفوضية عن التعاون األفريقي العربي،يحيط علما .1

 المفوضية واألمانة العامة لجامعة الدول العربية على  مبادرتهما يثني على .2

 في باماكو، مالي إلى الموفقة بشأن تحويل المعهد الثقافي اإلفريقي العربي

 .معهد إفريقي عربي للثقافة والدراسات االستراتيجية

 بالدور الذي سيضطلع به المعهد اإلفريقي العربي للثقافة والدراسات يرحب .3

االستراتيجية في االستجابة للقضايا االستراتيجية وتحديد المسار المستقبلي 

 . للتعاون اإلفريقي العربي

اع بعملية التحويل السريع للمعهد الثقافي اإلفريقي  الطرفين على اإلسريحث .4

 .العربي إلى معهد إفريقي عربي للثقافة والدراسات االستراتيجية

 رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي واألمين العام لجامعة الدول العربية يهنئ .5

على إبرام االتفاقية العامة حول التعاون بين االتحاد األفريقي وجامعة الدول 

 .2007ية في عام العرب

 االتفاقية ويدعو كال من رئيس المفوضية وجامعة الدول العربية إلى يجيز  .6

 .اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لتنفيذ أحكام االتفاقية

  ـ
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 مقرر بشأن

  مفاوضات منظمة التجارة العالمية،
 XI(359 /CL.EX(  الوثيقة

  

 إن المجلس التنفيذي،

 . بتقرير المفوضية عن مفاوضات منظمة التجارة العالميةيحيط علما .1

 أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى يدعو باستئناف المفاوضات ويرحب .2

اقف التفاوضية، مما يعد إبداء اإلرادة السياسية وتوخي المرونة في المو

أمراً ضرورياً لضمان نجاح المفاوضات على أساس األبعاد اإلنمائية 

 .الرئيسية المتفق عليها في القاهرة

 بوزراء التجارة لالتحاد اإلفريقي والمجموعة اإلفريقية في جنيف على يشيد .3

جهودهم المتواصلة للتعبير عن شواغل ومصالح إفريقيا في إطار 

 .مة التجارة العالميةمفاوضات منظ

 بمدى أهمية قرار هونغ كونغ لمنظمة التجارة العالمية بشأن تقديم يقر .4

المعونة مقابل التجارة للبلدان النامية بغية تمكينها من االستفادة الكاملة من 

 .برنامج تحرير التجارة لمنظمة التجارة العالمية

التدابير المالئمة   الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي إلى اتخاذ يدعو .5

 ةالمتعلق يةاالتفاقلضمان االستفادة القصوى من التسهيالت والتعديالت في 

 بما في ذلك توقيع بالتجارة المتصلة الفكرية الملكية حقوق بجوانب

البروتوكول الذي ستدخل بموجبه هذه التعديالت حيز التنفيذ وذلك وفقا 

 .التفاقية منظمة التجارة العالمية

ل األعضاء في االتحاد اإلفريقي والمجموعات االقتصادية  الدويحث .6

اإلقليمية أيضاً على إنشاء اآلليات والهياكل المناسبة لتفعيل مبادرة المعونة 

 .مقابل التجارة واالستفادة القصوى منها
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 االتحاد األوروبي والشركاء اآلخرين في التنمية أيضاً ، على اتخاذ يحث .7

 . كر للمعونة مقابل التجارةخطوات ملموسة للتفعيل المب

 من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة يطلب .8

وبنك التنمية اإلفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ) االنكتاد(والتنمية 

إلفريقيا تقديم الدعم الالزم للدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي 

يمية لصياغة برامجها الخاصة بالمعونة مقابل والمجموعات االقتصادية اإلقل

 .التجارة

 ـ
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  مقرر بشأن

  الوضع في الشرق األوسط وفلسطين،
 XI(360/CL.EX(  الوثيقة

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

 . بالتقرير عن الوضع في الشرق األوسط وفلسطينيحيط علماً .1

 بالمقررات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الوحدة يذكّر .2

 .لسطيناالتحاد اإلفريقي بشأن الوضع في الشرق األوسط وف/اإلفريقية

 على دعمه الكامل والمتواصل وتضمانه مع الشعب الفلسطيني يعيد التأكيد .3

في كفاحه العادل والمشروع تحث سلطة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل 

الوحيد للشعب الفلسطيني في سبيل ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة 

اضيه للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة إلى أر

واستعادة ممتلكاته وإقامة دولة مستقلة على أراضيه الوطنية، عاصمتها 

القدس وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي وجميع قرارات األمم المتحدة 

 .االتحاد اإلفريقي/والمقررات األخرى ذات الصلة لمنظمة الوحدة اإلفريقية

يني اإلسرائيلي  على دعمه إليجاد تسوية سلمية للنزاع الفلسطيؤكد مجددا .4

على أساس مبادئ القانون الدولي وجميع القرارات ذات الصلة لمجلس 

األمن لألمم المتحدة والجمعية العامة ومبادرة السالم العربية إلنهاء 

 وتحقيق رؤية دولتين 1967 مايو 5االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ في 

 فلسطين المستقلة تعيشان جانبا إلى جنب في سالم وأمن هما إسرائيل ودولة

 .وذات السيادة داخل حدود دولية

 من األمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير عملية لحماية الشعب الفلسطيني يطلب .5

من خالل إرسال قوات حماية دولية إلى األراضي الفلسطينية المحتلة 

وإجبار إسرائيل على السماح لبعثات تقصي الحقائق لألمم المتحدة المكلفة 



EX.CL/DEC.365 (XI)  
Page 2 

 من تدهور الظروف االقتصادية واالجتماعية والصحية يعبر عن بالغ قلقه .6

للشعب الفلسطيني جراء استمرار االحتالل اإلسرائيلي والحصار فضال عن 

 .لممتلكاتالقيود المفروضة على تنقل األفراد وا

 التدابير القمعية اإلسرائيلية واالعتداءات وكافة األعمال التي يدين بقوة .7

ترتكبها إسرائيل بحق شعب بريء وأعزل وسياسات االغتياالت وأعمال 

االقتحام الجارية في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية فضال عن الجرائم 

ية األخيرة التي نفذتها واالغتياالت البشعة وبشكل خاص االعتداءات الوحش

 مايو ضد مختلف المؤسسات الرسمية في قطاع 17القوات اإلسرائيلية في 

 الحكومة اإلسرائيلية على وضع حد لجميع هذه اإلجراءات يحثغزة، و

العشوائية واألعمال االنتقامية التي تشكل خرقا للقانون الدولي واتفاقية 

 .1949جنيف الرابعة المبرمة في 

 سياسة االعتقاالت واالحتجازات اإلسرائيلية المستمرة بحق يدين بقوة .8

الفلسطينيين، السيما اختطاف واحتجاز الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي 

والمجلس البلدي بدون محاكمة، مما يشكل خرقا خطيرا للقانون اإلنساني 

 .الدولي

 عملية بناء الجدار الفاصل المستمرة وتوسيعها حتى يشمل يدين بقوة .9

المستوطنات داخل األراضي الفلسطينية المحتلة حول مدينة القدس وداخلها، 

 وحدة سكنية انتهاكا 20000السيما القرار اإلسرائيلي األخير بشأن بناء 

للقانون اإلنساني الدولي وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 

العدل  إسرائيل على االستجابة للرأي االستشاري لمحكمة يحث و1949

  .ES-10/15الدولية وقرار الجمعية العامة رقم 

 من المجتمع الدولي وأعضاء اللجنة الرباعية مواصلة بذل قصارى يطلب .10

 عن دعم يعبرجهدهما من أجل إحياء المفاوضات وإنقاذ عملية السالم و

 .االتحاد اإلفريقي لتنظيم مؤتمر سالم دولي حول النزاع في الشرق األوسط
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الوحدة الوطنية الفلسطينية رمزاً لوحدة الشعب الفلسطيني في حكومة يعتبر  .11

مواجهة المحتل اإلسرائيلي ويعرب عن قلقه البالغ من تدهور الوضع بين 

 فتح وحماس الذي –العنصرين الرئيسين المكونين لحكومة الوحدة الوطنية 

 .أدي إلى حل هذه الحكومة

 ويذكّرب الفلسطيني  أن هذا الوضع يضر، بشكل خطير، بقضية الشعيؤكد .12

الفلسطيني بأن وحدتهم هي الضمان الوحيد لالحتفاظ بمكاسبهم وتحقيق 

 .أهدافهم الوطنية

 عن دعمه للقرار المتعلق بمبادرة السالم العربية الصادرة عن القمة يعبر .13

 2002العربية األخيرة المنعقدة في الرياض التي انطلقت من بيروت في 

على أنها هامة ومالئمة لوضع حد  إليها وينظر. وأكدتها قمة الرياض

للنزاع في الشرق األوسط وللتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة على 

 .كافة الجبهات

يحث حكومة إسرائيل على قبول مبادرة السالم العربية باعتبارها جهدا  .14

عربيا مشتركا لوضع حد للنزاع في الشرق األوسط وفرصة لضمان 

ن إسرائيل والدول العربية بل الطريق الوحيد لتحقيق االعتراف المتبادل بي

 .ذلك

 من المجتمع الدولي رفع الحصار والمقاطعة عن الحكومة وذلك يناشد .15

لتحسين الظروف المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني، وهي ظروف تعتبر 

 .أحد عوامل التوتر والتصعيد

 كافة األطراف  من التوتر والعنف في لبنان ويطلب منيعبر عن بالغ قلقه .16

 .اللبنانية حل خالفاتها عن طريق التفاوض

 حكومة إسرائيل على وضع حد الحتالل هضبة الجوالن السورية يحث .17

 وذلك وفقا 1967وجميع األراضي العربية المحتلة خالل حرب يوليو 

لقرارات مجلس األمن لألمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القراران رقم 

 .338 و242

 ـ
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  مقرر بشأن

  اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته،

 XI(338 /CL.EX( الوثيقة
 

 إن المجلس التنفيذي،
 بتقرير الدورتين الثامنة والتاسعة للجنة األفريقية للخبراء حول حقوق يحيط علما - 1

 .الطفل ورفاهيته
ة لعملها الفعال اللجنة على المنجزات التي حققتها في مجال خلق قاعدة صلببشيد ي - 2

 من اللجنة الشروع في بحث ويطلبمن خالل اعتماد الوثائق اإلجرائية واإلطارية 

 .حتى اآلن التقارير التي تم استالمها من الدول األعضاء
انشغاله من تدنى وضع األطفال في القارة ويعيد التأكيد على ضرورة يعرب عن  - 3

 .ل األطفاوازدهارجعل أفريقيا مكانا مالئما لنمو 
الدول األعضاء التي لم تصدق بعد على الميثاق األفريقي لحقوق الطفل يحث  - 4

  .ورفاهيته على اإلسراع بعملية التصديق عليه
الدول األعضاء أيضا على الحفاظ على مسائل األطفال ضمن أولويات أجندات  حثي - 5

هيته وخطة سياساتها اإلنمائية الوطنية وفقا لبنود الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفا

 .العمل حول األطفال وتوفير الميزانية الضرورية لتنفيذها
اللجنة إلى لعب دور نشط لعقد المنتدى األفريقي الثاني حول األطفال الذي يدعو  - 6

 لتقييم المنجزات التي تحققت على طريق تنفيذ خطة العمل 2007سيعقد في سبتمبر 

 ).أفريقيا مالئمة لألطفال (2001حول األطفال لسنة 
 الدول األعضاء على تعبئة االستمارة التي ُأرسلت إليهم وإعادتها إلى يحث كذلك  - 7

 . مفوضية االتحاد األفريقي في الموعد المحدد
 الدول األعضاء تقديم الدعم المعنوي والفني والمالي إلى اللجنة األفريقية يناشد - 8

 . للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته لتمكينها من أداء مهامها
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إلى المفوضية تفعيل أمانة اللجنة على نحو عاجل لتمكينها من أداء عملها طلب ي - 9

 .بصورة أكثر فعالية
إلى المفوضية تقديم نتائج المنتدى األفريقي الثاني حول األطفال إلى يطلب كذلك  -10

 2007الدورة الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة المقرر عقدها في سبتمبر 

 . هي الموقف األفريقي ورفع تقرير بذلك إلى المجلس التنفيذيباعتبار تلك النتائج
 ـ
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  مقرر بشأن

  مفاوضات اتفاقيات الشراكة االقتصادية،

 XI(358 /CL.EX(الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي،   

 المفوضـية عـن مفاوضـات اتفاقيـات الـشراكة           بتقريريحيط علماً    - 1

 .االقتصادية

بمقرر الدورة الخامسة والثمانين لمجلس وزراء بلدان       يحيط علما أيضا     - 2

 21 الهادئ المنعقد في بروكسل مـن        أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط   

  . حول مفاوضات اتفاقيات الشراكة االقتصادية2007 مايو 24إلى 

بإعالن اتفاقيات الشراكة االقتصادية الصادر عن مؤتمر رؤسـاء         يذكَر   - 3

دول وحكومات االتحاد األفريقي خالل دورته العادية الثامنة المنعقدة في          

 .2007ر ـأديس أبابا، إثيوبيا في يناي

 من بطء التقدم فـي مفاوضـات اتفاقيـات الـشراكة            يعرب عن قلقه   - 4

االقتصادية فيما يخص بعد اإلنماء مثل إضـافة المـوارد لالسـتجابة            

لتكاليف التكييف وبناء وتعزيز قدرات اإلنتاج والتوريـد التـي تعتبـر            

أساسية لجعل اتفاقيات الشراكة االقتصادية وثائق فعالة لتحقيـق النمـو           

 .مستدام والقضاء على الفقر في البلدان األفريقيةاالقتصادي ال

بااللتزام السياسي بضمان جعل اتفاقيات الشراكة االقتصادية أداة        يرحب   - 5

 .لخدمة تنمية مجموعة بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ

المفوضية األوروبية إلى أن تعكس في مواقفها التفاوضية االلتزام         يدعو   - 6

ل األعضاء في االتحاد األوروبي بجعل اتفاقيات الـشراكة         السياسي للدو 

 .االقتصادية أداة لخدمة التنمية

رئيس المفوضية مـع  أو /و بأن يتباحث رئيس االتحاد األفريقييوصي  - 7

القيادة السياسية لالتحاد األوروبـي علـى أعلـى المـستويات حـول             
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االتحاد األوروبي على بحث إمكانية اتخاذ تدابير انتقالية من شأنها          يحث   - 8

الحفاظ على الوصول المستمر للصادرات األفريقية إلى أسواق االتحـاد          

، نظرا لالحتمال الضعيف في أن تتم       2007األوروبي فيما بعد ديسمبر     

ة فيما يخص اتفاقيات الـشراكة االقتـصادية        معالجة كافة المسائل العالق   

 .2007والستحالة استكمال عملية التصديق عليها بحلول نهاية 

من مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليميـة        يطلب   - 9

والتجمعات اإلقليمية المتفاوضة أن تعد وتقدم تقريرا شامال عن التقـدم           

لمضي قدما فـي مجـال التجـارة        المحرز والمشاكل القائمة وطريق ا    

والتعاون االقتصادي مع االتحاد األوروبي لبحثه من قبل وزراء التجارة          

 .لالتحاد األفريقي وأجهزة وضع السياسات األخرى

 ـ
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  مقرر بشأن

  ،إدارة الموارد الطبيعية األفريقية

 XI(356 /CL.EX(الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي، 

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا وبنك التنمية األفريقـي عـن          بتقريريحيط علماً    .1

 .المائدة الكبرى موضوع موارد أفريقيا الطبيعية

ـ      يؤكد   .2 ة وبـاإلدارة الفعالـة     االلتزام القوي بملكية أفريقيا لمواردها الطبيعي

والحكيمة للموارد الطبيعية األفريقية بغية تحقيق التنمية المستدامة والقضاء         

 .على الفقر في أفريقيا مع تأكيد قوى على القيمة المحلية المضافة

المفوضية بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيـا وبنـك التنميـة           يكلف   .3

ؤولين عن إدارة الموارد الطبيعية في      األفريقي بتنظيم اجتماع للوزراء المس    

الدول األعضاء بغرض التفكير في المسائل الكبرى ذات الصلة باسـتغالل           

الموارد الطبيعة األفريقية كحافز للتنمية وتقديم تقرير إلى الـدورة العاديـة            

 . 2008القادمة للمجلس المقرر عقدها في يناير 

  ـ
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  مقرر بشأن

  منصب األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، 

 XIV. (RPT/PRC(الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي،

أهمية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر من أجل سبل توفير يدرك  - 1

  .المعيشة لماليين األفريقيين المتأثرين بالجفاف والتصحر

 .ن أهمية خاصة في تنمية أفريقيابما لالتفاقية ميذكّر  - 2

بأن فترة والية األمين التنفيذي لالتفاقية الحالي تأتي إلى يحيط علماً   - 3

 . نهايتها

لألمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة يعرب عن تقديره وعرفانه  - 4

 السفير حما أربا ديالو لما تحلي به من التزام وإخالص وقيادة –التصحر 

 . اء مفاوضات وتنفيذ االتفاقيةحكيمة أثن

األهمية القصوى التي توليها أفريقيا لالتفاقية ويوصي األمين يؤكد مجدداً  - 5

 .العام لألمم المتحدة بتعيين أفريقي آخر على رأس األمانة الدائمة لالتفاقية

من رئيس المفوضية التشاور مع الشركاء الرئيسين ذوى الصلة يطلب  - 6

 الترتيبات الالزمة لتنفيذ هذا المقرر وتقديم وإشراكهم وكذلك اتخاذ كل

 .تقرير بشأنه إلى الدورة العادية القادمة للمجلس

  ـ



EX.CL/DEC.370 (XI)  

 
 بشأنمقرر 

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي عن سير ونتائج تقرير

 مؤتمر الوزراء األفريقيين المسؤولين عن مسائل الحدود

  ،2007 يونيو 7المنعقد في أديس أبابا في 

  XI (523/CL.EX(الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي، 

ين  رئيس المفوضية حول سير مؤتمر الوزراء األفريقي بتقريريحيط علما - 1

 يونيو 7المسؤولين عن مسائل الحدود المنعقد في أديس أبابا ، إثيوبيا في 

2007. 

اإلعالن حول برنامج االتحاد األفريقي حول الحدود وطرق تنفيذه كما يجيز  - 2

 .تم اعتماده من قبل المؤتمر الوزاري

رئيس المفوضية والدول األعضاء اتخاذ كافة التدابير الضرورية يطلب من  - 3

بانتظام إلى الجهات المعنية في دورية عن ذلك عالن ورفع تقارير لتنفيذ اإل

 . االتحاد األفريقي

  ـ



EX.CL/DEC.371 (XI)  

 
  مقرر بشأن

  تقرير مجلس المراجعين الخارجيين عن حسابات البرلمان األفريقي،

  XI(334 /CL.EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي،

 بتقرير مجلس المراجعين الخارجيين عن حسابات البرلمان يحيط علماً - 1

  .األفريقي

  . إزاء النتائج التي توصل إليها المراجعون الخارجيونيعرب عن قلقه العميق - 2

 إنشاء لجنة للمجلس تكلف بتنفيذ توصيات ونتائج مجلس المراجعين يقرر - 3

الخارجيين بالتعاون مع المفوضية والبرلمان األفريقي ورفع تقرير عن ذلك 

 . 2006إلى الدورة العادية القادمة للمجلس المقرر عقدها في يناير 

  ـ
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  مقرر بشأن

  التقرير الثاني والعشرين عن أنشطة

  اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،

  XI(364 /CL.EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي،

 : المؤتمر بما يلييوصي  - 1
 

 من الميثاق األفريقي لحقوق 59اعتماد ومنح اإلذن وفقاً للمادة  )1(

ي والعشرين عن بنشر التقرير الثان) الميثاق(اإلنسان والشعوب 

  . أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ومالحقه

 بأن مدة والية خمسة أعضاء في اللجنة ستنتهي في اإلحاطة علماً )2(

 لمساهمة هؤالء األعضاء في ويعرب عن تقديرهالدورة القادمة، 

 .اللجنة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب في القارة

فريقية لحقوق اإلنسان والشعوب على العمل الممتاز  اللجنة األتهنئة )3(

الذي تقوم به في تعزيز حقوق اإلنسان والشعوب وحمايتها في 

 . القارة

بالسيدة سالماتا سوادوجو، رئيسة اللجنة األفريقية لحقوق اإلشادة  )4(

 .اإلنسان والشعوب على مساهمتها القيمة

ريقية لحقوق اإلنسان  بالتحديات التي تواجه اللجنة األفاإلحاطة علماً )5(

 . والشعوب في لمهامها

الصادر عن دورته EX.CL/DEC.344 (IX) مقرره إعادة تأكيد  )6(

العادية العاشرة المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا طالبا من  اللجنة 

، 2008األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، مع بداية السنة المالية 
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 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، بالتعاون مع دعوة )7(

مفوضية االتحاد األفريقي، إلى استكمال هيكلها الجديد وتقديمه إلى 

الدورة المقبلة للجنة الفرعية إلصالح الهياكل التابعة للجنة الممثلين 

 . رب موعدالدائمين في أق

بنتائج جلسة استثارة األفكار بين اللجنة األفريقية اإلحاطة علماً  )8(

لحقوق اإلنسان والشعوب ولجنة الممثلين الدائمين التي عقدت في 

 وبالتصميم الذي 2007 مايو 5 و4ماسيرو، مملكة ليسوتو يومي 

عبرت عنه كافة األطراف بالعمل على تعزيز وضمان استقاللية 

 . قية لحقوق اإلنسان والشعوباللجنة األفري

 الدول األطراف التي لم تقدم تقاريرها إلى اللجنة األفريقية حث )9(

 من 62لحقوق اإلنسان والشعوب بعد، على القيام بذلك وفقاً للمادة 

 .الميثاق

 الدول األعضاء أيضاً التي لم تقم بعد بالتصديق على حث )10(

نسان والشعوب البروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإل

والمؤسس للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب والبروتوكول 

 . المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا

توصيات اللجنة / الدول األعضاء كذلك على احترام مقرراتحث )11(

األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بغية تعزيزها والمساهمة الفعالة 

 . مايتها في القارةفي تعزيز حقوق اإلنسان والشعوب وح

  ـ



EX.CL/DEC.373 (XI)  

 
  مقرر بشأن

  انتخاب أعضاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،

 XI(365 /CL.EX (الوثيقة
 

 إن المجلس التنفيذي،
 بتقرير المفوضية عن انتخاب أعضاء المحكمة األفريقية يحيط علما - 1

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
أعضاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب التالية نتخب ي - 2

 :ؤهمأسما
 ) سنوات6لمدة (    )نيجيريا(السيدة كاترين دوبي أتوكي  .1
 )لمدة سنتين(    )رواندا(السيدة زينبو سيلفي كايتيسي  .2
 ) سنوات6لمدة (      )مالي(    السيدة سوياتا مايجا .3
 ) سنوات6لمدة (    )موزمبيق) (السيدة(الدكتورة أنجيال ميلو  .4
 )سنوات 6لمدة )(موريشيوس(السيد يونغ كام جون يونغ سيك يون .5

المؤتمر بتعيين األعضاء المنتخبين للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان وصى ي - 3

 . والشعوب
 ـ
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  مقرر بشأن 

  أوضاع النزاعات في أفريقيا،

  XI(356 /CL. EX(الوثيقة  
 

  إن المجلس التنفيذي،

بالتقدم المحرز في سبيل إيجاد حلول دائمة لتسوية النزاعات في يرحب  .1

  .2007القارة منذ الدورة العادية األخيرة المنعقدة في يناير 

ألمم المتحدة الفنية  مع االرتياح نتائج مشاورات االتحاد اإلفريقي وايسجل .2

 12 و11الرفيعة المستوى مع السودان التي عقدت في أديس أبابا يومي  

 بالمقرر الذي اعتمده الحقا مجلس السلم واألمن يرحب، و2007يونيو 

لالتحاد األفريقي بشأن العملية المختلطة لالتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة في 

 إلى يدعوفريقي في السودان ودار فور وتمديد تفويض بعثة االتحاد اإل

وخاصة اعتماد مجلس األمن . التعجيل بتنفيذ االتفاق الذي تم التوصل إليه

الدولي لقرار يأذن بعمليات القوات المختلطة وتمويلها من خالل مساهمات 

 .األمم المتحدة المقدرة

مع االرتياح أيضا الجهود التي يبذلها االتحاد اإلفريقي واألمم يسجل  .3

دة عن طريق مبعوثيهما الخاصين، سالم أحمد سالم  وجان إلياسون المتح

 جميع األطراف المعنية يدعومن أجل إحياء عملية السالم في دار فور و

 .إلى مواصلة تقديم التعاون الضروري لالتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة

 جميع األطراف المعنية على مواصلة الجهود التفاوضية على أساس يحث .4

رات األخيرة المشجعة من أجل تعزيز الثقة، بغية ضمان نجاح عملية التطو

 .السالم في دار فور

 بالجهود التي تبذلها المفوضية حاليا من أجل نشر بعثة االتحاد يرحب .5

 الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي يدعواإلفريقي في الصومال و

 لبعثة االتحاد والشركاء إلى تقديم الدعم المطلوب لتسهيل النشر الكامل

 المجلس على ضرورة ويشدد. اإلفريقي في السودان وبقائها على األرض
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ل العربية المفوضية على أن تقوم، بالتعاون مع اإليجاد وجامعة الدويشجع  .6

واألمم المتحدة وغيرها من األطراف المعنية، بمواصلة تقديم الدعم من 

أجل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية المرتقبة على جناح السرعة في 

 .الصومال

يعبر عن قلقه إزاء الصعوبات الجمة التي تواجه عملية المصالحة في جزر  .7

ي اعتمدها مجلس  المجلس بالمقررات التيرحبوفي هذا الصدد، . القمر

، فضال عن البيان الذي اعتمدته بلدان 2007 يونيو 9السلم واألمن في 

المنطقة في اجتماعها المنعقد في كيب تاون بجمهورية جمهورية إفريقيا 

 على مواصلة وتكثيف جهودها بغية ويشجعها 2007 يونيو 19بتاريخ 

خاذ القرار تمكين مجلس السلم واألمن من االجتماع بأسرع ما يمكن الت

 .الذي يتطلبه الوضع في جزر القمر

 دعمه للجهود الرامية إلى إعادة إعمار وتنمية الدول يؤكد من جديد .8

 يدعواألعضاء الخارجة من أوضاع نزاعات في فترة ما بعد النزاعات و

 .إلى تقديم الدعم المتواصل والمكثف إلى هذه البلدان

ار تفعيل الهندسة القارية للسلم للجهود المبذولة في إطيالحظ مع االرتياح  .9

واألمن، بما في ذلك نظام اإلنذار المبكر وهيئة الحكماء والقوة اإلفريقية 

 . المفوضية على مواصلة وتكثيف جهودها في هذا الصدديشجع الجاهزة و

 بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع مجلس األمن لألمم المتحدة يرحب .10

 16فريقي المنعقد في أديس أبابا بتاريخ ومجلس السلم واألمن لالتحاد اإل

 الجهازين على تعزيز تعاونهما بغية النهوض بالسلم يشجع و2007يوليو 

 .في إفريقيا

  ـ



EX.CL/DEC.375 (XI) 

 مقرر بشأن

  المراجعة لغرض خاص حول المؤتمر 

  ،2004 -األول للمفكرين في أفريقيا وفي المهجر، داكار

 XI(333 /CL.EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي،
 
 علماً بتقرير المراجعة لغرض خاص حول المؤتمر األول يحيط  - 1

  .للمفكرين في أفريقيا وفي المهجر 

المخالفات التي حدثت في تنظيم مؤتمر داكار جراء العديد من  يعرب عن قلقه  - 2

 .وخاصة فيما يتعلق بعدم التقيد بالنظم واللوائح المالية

على توصية لجنة الممثلين الدائمين الواردة في تقريرها يوافق  - 3
PRC/RPT.(XIV)  

من رئيس المفوضية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه المقررات، بما يطلب  - 4

 .وبات على المجرمينفي ذلك تطبيق العق

المفوضية بااللتزام بالنظم واللوائح المالية الحالية واتخاذ اإلجراءات يأمر  - 5

 .المناسبة لتعزيز أنظمتها للمراقبة الداخلية

من رئيس المفوضية أيضا تقديم تقرير إلى الدورة العادية القادمة يطلب  - 6

  .2008للمجلس المقرر عقدها في يناير 

  ـ
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  مقرر بشأن*

  الترشيحات اإلفريقية للمناصب داخل المنظومة الدولية،

 XI(355 /CL.EX(الوثيقة 
 

  :إن المجلس التنفيذي

  . بتقرير اللجنة الوزارية حول الترشيحاتيحيط علما .1

 . التوصيات الواردة في هذا التقريريوافق على .2

 :يقرر تأييد الترشيحات التالية .3

  

ا لعضوية مجلس محافظي الوكالة جمهورية غانا إلعادة انتخابه )1(

الدولية للطاقة الذرية في االنتخابات المقرر إجراؤها في فيينا، 

 .2007النمسا، في سبتمبر 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعضوية مجلس محافظي  )2(

الوكالة الدولية للطاقة الذرية في االنتخابات المقرر إجراؤها في 

 .2007مبر فيينا، النمسا، في سبت

جمهورية نيجريا االتحادية إلعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة  )3(

الدولية للطيران المدني في االنتخابات المقرر إجراؤها في 

 .2007مونتريال، كندا، في سبتمبر 

جمهورية مصر العربية إلعادة انتخابها لعضوية المنظمة الدولية  )4(

اؤها في مونتريال، كندا، للطيران المدني في االنتخابات المقرر إجر

 .2007في سبتمبر 

 جمهورية جنوب إفريقيا إلعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة  )5(

الدولية للطيران المدني في االنتخابات المقرر إجراؤها في 

                                           
 أعربت جمهورية موريتانيا اإلسالمية عن تحفظاتها من ترشيح الجماهيرية العظمي لعضوية مجلس األمن لألمم المتحدة لفتـرة   *

   .2006 ، المعتمد في بانجول ، جامبيا في يونيو IX) EX.CL/DEC.308( 2001 الوارد في المقرر2009 – 2008
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 لجمعية 36 خالل الدورة الـ2007مونتريال، كندا في سبتمبر 

 .2007تمبر المنظمة، المزمع إجراؤها في مونتريال، كندا، في سب

جمهورية الكاميرون إلعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة الدولية  )6(

الجزء  (2010، 2009، 2008للطيران المدني للفترة الثالثية 

خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في مونتريال، كندا، في ) الثالث

 .2007سبتمبر 

للطيران الجمهورية التونسية النتخابها في مجلس المنظمة الدولية    )7(

) كندا(المدني خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في مونتريال 

 28 إلى 18( للجمعية العامة لهذه المنظمة 37بمناسبة الدورة الـ

 ).2007سبتمبر 

جمهورية أوغندا النتخابها في مجلس المنظمة الدولية للطيران  )8(

سبة المدني خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في مونتريال، كندا بمنا

 ). 2007 سبتمبر28-18( للمؤتمر العام لهذه المنظمة 37الدورة الـ

جمهورية ناميبيا النتخابها في مجلس المنظمة الدولية للطيران  )9(

المدني خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في مونتريال، كندا بمناسبة 

 ).2007 سبتمبر28-18( للمؤتمر العام لهذه المنظمة 37الدورة الـ

بد القادر البغدادي من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الدكتور ع )10(

 المتحدة األمم المجلس التنفيذي لمنظمةاالشتراكية العظمى لعضوية 

خالل االنتخابات المقرر إجراؤها ) اليونسكو (والثقافة والعلوم للتربية

بمناسبة الدورة الرابعة والثالثين للمنظمة في باريس في أكتوبر 

2007. 

تور إسماعيل الحاج موسى محمد من السودان، المرشح لمقعد الدك )11(

في المجلس التنفيذي لليونسكو، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها 

بمناسبة الدورة الرابعة والثالثين للجمعية العامة للمنظمة في باريس 

 .2007في أكتوبر 
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السيد كمال عمران من تونس، المرشح لعضوية المجلس التنفيذي    )12(

 لمؤتمر اليونسكو في أكتوبر 34سكو، بمناسبة الدورة الـلليون

 في باريس خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في باريس في 2007

 .2007أكتوبر 

جمهورية مصر العربية لعضوية لجنة التراث العالمي، خالل  )13(

االنتخابات المقرر إجراؤها بمناسبة الدورة الرابعة والثالثين 

 .2007و في باريس في أكتوبر للجمعية العامة لليونسك

، خالل الحيوي المحيط برنامججمهورية مصر العربية كعضو في  )14(

االنتخابات المقرر إجراؤها بمناسبة الدورة الرابعة والثالثين 

 . 2007للجمعية العامة لليونسكو في باريس في أكتوبر 

للتربية، خالل  الدولي جمهورية مصر العربية لعضوية المكتب )15(

 المقرر إجراؤها بمناسبة الدورة الرابعة والثالثين االنتخابات

 .2007للجمعية العامة لليونسكو في باريس في أكتوبر 

جمهورية مصر العربية لعضوية اللجنة المشتركة للتربية البدنية  )16(

والرياضة، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها بمناسبة الدورة الرابعة 

 .2007ي باريس في أكتوبر والثالثين للجمعية العامة لليونسكو ف

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لوالية جديدة مدتها  )17(

كعضو في المجلس التنفيذي للمنظمة ) 2008 – 2007(سنتين 

العالمية للسياحة خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في قرطاجنة، 

 بمناسبة الدورة السابعة عشرة 2007في ديسمبر ) كولومبيا(

 .ة العامة للمنظمة العالمية للسياحةللجمعي

ترشيح جمهورية السنغال لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية  )18(

 خالل االنتخابات المقرر إجراؤها 2011 – 2008للسياحة لفترة 

 بمناسبة الدورة 2007في نوفمبر ) كولومبيا(في قرطاجنة إندياس 

 . ة العالميةالسابعة عشرة للجمعية العمومية لمنظمة التجار
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الجماهيرية العربية الليبية االشتراكية الشعبية العظمى لعضوية  )19(

) اليونيدو(المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

خالل االنتخابات المقرر إجراؤها بمناسبة الجمعية العامـة للمنظمة 

 .2007في فيينا، النمسا في نهاية عام 

لعربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمي ترشيح الجماهيرية ا   )20(

لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة اليونيدو المعنية بالبرامج والميزانية، 

خالل االنتخابات المقرر إجراؤها بمناسبة مؤتمر اليونيدو العام في 

 . 2007فيينا ، النمسا ، في أواخر 

يذي ترشيح جمهورية مصر العربية للعضوية في المجلس التنف   )21(

للمنظمة البحرية الدولية خالل االنتخابات المقرر عقدها بمناسبة 

الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر العام المنعقد في لندن، بريطانيا 

 .2007في ديسمبر 

ترشيح الدكتور أحمد حسن البراعي من جمهورية مصر العربية    )22(

لعضوية في لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 

سرهم خالل االنتخابات المقرر عقدها بمناسبة الدورة الثانية أ

والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة ، في نيويورك في ديسمبر 

2007.  

ترشيح البروفيسور دانيال ديفيد نساريكو من أوغندا لشغل منصب  )23(

القاضي في المحكمة الجنائية الدولية خالل االنتخابات المقرر 

الدورة السادسة لمؤتمر الدول األطراف التي إجراؤها بمناسبة 

  .2007 ديسمبر 14 و 30ستعقد بين 

ديالو من بوركينا فاسو / بنيتا داه-ترشيح السيدة فيكتوار فاتيماتا )24(

لوالية جديدة كعضو في لجنة األمم المتحدة للقضاء على جميع 

أشكال التمييز العنصري خالل االنتخابات التي ستجري في شهر 

 .  في نيويورك2008يناير 
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ترشيح السيد ني الوتاي أودنتوم من غانا لمنصب األمين العام للهيئة  )25(

الدولية لقاع البحار خالل االنتخابات التي ستجري في 

 .  في نيويورك2007أغسطس /يوليو

ترشيح السفير على سيدي مكومو من تنزانيا إلعادة انتخابه في  )26(

نتخابات التي منصب مدير الصندوق المشترك للسلع خالل اال

  . في كواال لمبور بماليزيا2007ستجري في نوفمبر 

  

االعتماد على نتائج المشاورات على مستوى المجلس األفريقي للطيران         يقرر أيضا    - 4

غـرب  (المدني فيما يتعلق بترشيحات كل من جمهورية السنغال وجمهورية غانا           

لية للطيران المدني خـالل     للمجموعة الثالثة للمجلس التنفيذي للمنظمة الدو     ) أفريقيا

 . 2007االنتخابات المقرر إجراؤها في مونتريال ، كندا في سبتمبر 

 :إلى االلتزام الدقيق باألحكام ذات الصلة بما يلييدعو من جديد  - 5

قرارات المجلس التنفيذي   (التي تنص على أن     ) 3 (14المادة   )1(

التي وافق عليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومـات حـول           

اللجنة بخصوص كل ترشيح تكون ملزمة بالنـسبة        توصيات  

  ).لجميع الدول األعضاء

التي تنص على أن الدول األعضاء التـي ال         ) 4 (14المادة   )2(

تلتزم بمقررات المجلس التنفيذي بشأن الترشـيحات يجـوز         

من القانون التأسيسي   ) 23(فرض عقوبات عليها وفقاً للمادة      

 . لالتحاد األفريقي

متثال ألحكام قواعد إجراءات اللجنة ذات الصلة وبـالمقررات         إلى اال يدعو أيضا    - 6

  . السابقة المتعلقة بتحديد الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لبحثها من قبل اللجنة

  ـ
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  المساهمات ، مقرر بشأن

 XI(337 /CL.EX(الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي،

بتقرير اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين عن مساهمات  يحيط علما  - 1

  .الدول األعضاء 

برفع العقوبات عن بوروندي وسيراليون مؤقتا باعتبار أنهما تقيدتا يأذن  - 2

 .بجدوليهما للسداد 

ا وغينيا بيساو وجمهورية أفريقيا الوسطي قد دفعت بأن غينييحيط علماً  - 3

 وسددت جزئيا متأخرات 2004متأخراتها من المساهمات حتى عام 

  .2005بخصوص عام 

أن تبقي الدول األعضاء التالية خاضعة للعقوبات باعتبار أن عليها يقرر  - 4

 : متأخرات من المساهمات ألكثر من سنتين 

  الرأس األخضر - 1

 لديمقراطيةجمهورية الكونغو ا - 2

 إرتريا  - 3

 ساوتومي وبرنسيب - 4

 سيشيل - 5

الرأس األخضر على تقديم جدول سدادها إلى اللجنة الفرعية يحث  - 5

من لجنة الممثلين الدائمين رفع توصيات مناسبة ويطلب للمساهمات لبحثه 

 .2008في هذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس المزمع عقدها في يناير 
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 بإعداد مقترحات بشأن التعامل مع البلدان من المفوضية التعجيليطلب  - 6

الخارجة من النزاعات فيما يتعلق بدفع متأخرات مساهماتها والمساهمات 

  . المقدرة عليها
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  إعالن حول

  الوضع في كوت ديفوار
 

  إن المجلس التنفيذي، 

 ضد 2007 يونيو 29محاولة االغتيال التي تمت في بواكي في يدين بقوةً  - 1

 . السيد سورو غيوم رئيس الوزراء اإليفواري والتي خلفت عدة ضحايا

أي محاولة رامية إلى عرقلة التقدم المحرز في عملية السالم يدين بشدة  - 2

 .وارفي كوت ديف

تحديد هوية مرتكبي هذا العمل اإلجرامي بأسرع وقت ممكن يؤكد ضرورة  - 3

 .وتقديمهم إلى العدالة

 واجادوجو السياسية دعم االتحاد األفريقي الكامل التفاقية يؤكد من جديد  - 4

 المبرمة بتسهيل من الرئيس بليز كومباورى، 2007 مارس 4بتاريخ 

 غرب أفريقيا وللجهود التي الرئيس الحالي للمجموعة االقتصادية لدول

 . تبذلها األطراف اإليفوارية بغية ضمان تنفيذها

األطراف اإليفوارية على مواصلة جهودها وتكثيفها في إطار اتفاق يشجع  - 5

واجادوجو للسياسة واالستمرار في تقديم المساعدة الضرورية الكاملة 

 .للميسر بهدف استكمال مسار السلم والمصالحة في كوت ديفوار

  ـ
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