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 المحتويات
عدد  عنوان المقرر رقم المقرر مسلسل

 الصفحات
1 EX.CL/DEC.236 (VIII) 

االتحاد / وضع اتفاقيات منظمة الوحدة األفريقيةمقرر عن 

  .األفريقي

2 

2  EX.CL/DEC.237 (VIII) 
 

 الدمج بين المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب مقرر بشأن

  .ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي

1 

3 EX.CL/DEC.238 (VIII) 
دى مقرر بشأن الطلب المقدم من نادى الليونز الدولي العتماده ل 

  .االتحاد األفريقي

1 

4  EX.CL/DEC.239 (VIII) 
 

بشأن التعديالت المقترحة على قواعد إجراءات اللجنة  مقرر

  .الوزارية للترشيحات
1 

5  EX.CL/DEC.240 (VIII) 2  .مقرر بشأن وضع الالجئين والعائدين والمشردين داخليا 

6  EX.CL/DEC.241 (VIII) 
 

يقية في الدورة الخاصة للجمعية مقرر بشأن إعداد المساهمة األفر

  .العامة لألمم المتحدة

2  

7  EX.CL/DEC.242 (VIII) 
مقرر بشأن التقرير المؤقت عن إنشاء المؤسسات المالية لالتحاد  

  ).للعلم(األفريقي 

2  

8 EX.CL/DEC.243 (VIII) مقرر بشأن المؤتمر األفريقي الخامس لوزراء الخدمة العامة.   

9  EX.CL/DEC.244 (VIII) 
 

لالتحاد  بشأن تقرير الدورة األولي لمؤتمر وزراء الثقافة مقرر

 ديسمبر 14 إلي 10األفريقي ، المنعقدة في نيروبي ، كينيا ، من 
2005  

2  

10  EX.CL/DEC.245 (VIII) 2  بشأن خطة العمل اللغوية المنقحة ألفريقيا مقرر  

11  EX.CL/DEC.246 (VIII) 1   للغات األفريقية عاما2006ًإلعالن عام  مقرر  

12  EX.CL/DEC.247 (VIII) 1  .بشأن الدورة الثانية لمؤتمر وزراء الصحة األفريقيين مقرر  

13  EX.CL/DEC.248 (VIII) 
 

المنقحة للتغذيـة  مقرر بشأن االستراتيجية اإلقليمية األفريقية

2005– 2015.   

2  

14  EX.CL/DEC.249 (VIII) رية لتعزيز الصحة والحقوق مقرر بشأن إطار السياسة القا

  .الجنسية واإلنجابية في أفريقيا 

2  

15  EX.CL/DEC.250 (VIII) 
للحد من  بشأن برنامج العمل لتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية مقرر 

  .خطر الكوارث

  

2  
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16  EX.CL/DEC.251 (VIII) 
 

مقرر بشأن المؤتمر السابع لوزراء االتحاد األفريقي المسؤولين 

  .الحيوانيةعن الثروة 

2  

17  EX.CL/DEC.252 (VIII) 
 

مقرر بشأن تقرير المؤتمر األول لوزراء االتحاد األفريقي 

  .المسؤولين عن شؤون المرأة والجنسين

2  

18  EX.CL/DEC.253 (VIII) 1  .السلع األفريقية مقرر بشأن  

19  EX.CL/DEC.254 (VIII) 1  .مقرر بشأن تقرير مؤتمر وزراء العلم والتكنولوجيا  

20  EX.CL/DEC.255 (VIII) 
مقرر بشأن الموقف األفريقي الموحد من عملية مراجعة خطة  

  .العمل لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة

1  

21  EX.CL/DEC.256 (VIII) 3  . مقرر بشأن فلسطين والشرق األوسط 

22  EX.CL/DEC.257 (VIII) 
 

ة األفريقية مقرر بشأن تقرير األنشطة السنوي التاسع عشر للجن

  . لحقوق اإلنسان والشعوب

1 

23 EX.CL/DEC.258 (VIII) 1  .مقرر بشأن نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

24  EX.CL/DEC.259 (VIII) 2  .بشأن أنفلونزا الطيور السريعة االنتشار مقرر  

25  EX.CL/DEC.260 (VIII)  1  . أوروبا–مقرر بشأن حوار أفريقيا 

26  EX.CL/DEC.261 (VIII) 
 

مقرر بشأن انتخاب قضاة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان 

  .والشعوب

1 

27  EX.CL/DEC.262 (VIII) 
 

في اللجنة األفريقية للخبراء ) 1(مقرر بشأن انتخاب عضو واحد 

  .حول حقوق الطفل ورفاهيته

1 

28  EX.CL/DEC.263 (VIII) 
ونزع السالح في مقرر بشأن وضع مركز األمم المتحدة للسلم  

  .أفريقيا

1  

29 EX.CL/DEC.264 (VIII) 1  .مقرر بشأن الهجرة والتنمية في أفريقيا  

30 EX.CL/DEC.265 (VIII) 1  .مقرر بشأن الميثاق األفريقي المنقح للنهضة الثقافية  

31 EX.CL/DEC.266 (VIII) 1  .مقرر بشأن إنشاء معهد ثقافي أفريقي  

32 EX.CL/DEC.267 (VIII) 
 كينيا في –مقرر بشأن المؤتمر األول لوزراء الثقافة في نيروبي  

2006.   

1  

33 EX.CL/DEC.268 (VIII) 1  .مقرر بشأن النظام األساسي لألكاديمية األفريقية للغات  

34 EX.CL/DEC.269 (VIII)  1  . المهجر–مقرر بشأن عملية أفريقيا  

35 EX.CL/DEC.270 (VIII) 1  مقرر بشأن الصومال  

36 EX.CL/DEC.271 (VIII) 1  .مقرر بشأن الوضع في كوت ديفوار  

37 EX.CL/DEC.272 (VIII) 1  .مقرر بشأن الترشيحات األفريقية في النظام الدولي  

38 EX.CL/DEC.273 (VIII) 2  .مقرر بشأن الشباب األفريقي  
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39 EX.CL/DEC.274 (VIII) 
 

لعربية الليبية مقرر بشأن المقترحات المقدمة من الجماهيرية ا

  .الشعبية االشتراكية العظمى

1  

40 EX.CL/DEC.275 (VIII) 
 

مقرر مقترح السودان بإنشاء المنظمة األفريقية للتربية والثقافة 

  .والعلوم

1  

41 EX.CL/DEC.276 (VIII) 1  .مقرر بشأن التصديق على معاهدة بليندابا  

42 EX.CL/DEC.277 (VIII) 1  .م التحرير في أفريقيامقرر بشأن االحتفال بيو  

 



EX.CL/DEC. 236 (VIII)  

  

 مقرر بشأن

  االتحاد/وضع اتفاقيات منظمة الوحدة األفريقية

 VIII(210 /CL.EX( الوثيقة -األفريقي
 

  :إن المجلس التنفيذي

 . بالتقريريحيط علماً - 1

بدخول بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب يحيط علما أيضا  - 2

 .بشأن حقوق المرأة في أفريقيا حيز التنفيذ

مفوضية على المبادرات والجهود الرامية إلي تشجيع الدول  برئيس ال يشيد - 3

االتحاد /األعضاء على أن تصبح أطرافاً في اتفاقيات منظمة الوحدة األفريقية

 .األفريقي

جميع الدول األعضاء على تحديد األولويات والتعجيل بالتوقيع والتصديق يحث  - 4

 .  أو االنضمام إليهااالتحاد األفريقي/على اتفاقيات منظمة الوحدة األفريقية

 أعضاء البرلمان األفريقي المساعدة من خالل السعي إلي كسب التأييد يناشد - 5

وتوعية الدول األعضاء للتعجيل بعملية التصديق على اتفاقيات منظمة الوحدة 

 . االتحاد األفريقي أو االنضمام إليها/األفريقية

ين بعض النصوص  من المفوضية دراسة المشكلة المتكررة للتناقض بيطلب - 6

االتحاد األفريقي ويوصي /اللغوية لبعض اتفاقيات منظمة الوحدة األفريقية

 .باتخاذ التدابير لمعالجة هذه المسألة

 من المفوضية اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ مقرر الدورة العادية يطلب أيضا  - 7

 مراجعة  ، بشأن2004الخامسة للمجلس التنفيذي المنعقدة بأديس أبابا في يوليو 

االتحاد األفريقي ، بما في ذلك عقد اجتماعات /اتفاقيات منظمة الوحدة األفريقية



EX.CL/DEC. 236 (VIII)  



EX.CL/DEC. 237 (VIII)  

  

  مقرر بشأن

  الدمج بين المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 VIII(211 /CL.EX( الوثيقة  - ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي 
 

  إن المجلس التنفيذي ،   
 
 بالتقرير المرحلي عن تنفيذ المقــرر يحيط علما - 1

ASSEMBLY/AU/DEC.83 (V) بشأن الدمج بين المحكمة األفريقية لحقوق 

 . ان والشعوب ومحكمة العدل لالتحاد األفريقياإلنس

 بتقرير اجتماع مجموعة العمل عن مشروع الوثيقة القانونية يحيط علماًُ أيضا - 2

الواحدة المتعلقة بالدمج بين المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

 .ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي

 بالتفويض المنوط به من قبل  بوزير خارجية الجزائر على الوفاء بكفاءةيشيد - 3

 .المؤتمر

 من الدول األعضاء تقديم تعليقاتها بخصوص مشروع الوثيقة القانونية يطلب  - 4

  إلي المفوضية لتجميعها 2006 مارس 31الواحدة المذكور ،كتابيا، بحلول 

 . ونقلها إلي كافة الدول األعضاء

لذي أعدته مجموعة  أنه ينبغي عرض مشروع الوثيقة القانونية الواحدة ايقرر - 5

عمل الجزائر بما في ذلك التعليقات والمالحظات الواردة من الدول األعضاء ، 

على اجتماع للجنة الممثلين الدائمين والخبراء القانونيين للدول األعضاء 

  .الستكماله وتقديمه إلي الدورتين العاديتين المقبلتين للمجلس التنفيذي والمؤتمر

  ـ



EX.CL/DEC. 238 (VIII)  

 
  مقرر بشأن 

  الطلب المقدم من نادى الليونز الدولي العتماده 

 VIII(212 /CL.EX( الوثيقة  -لدى االتحاد األفريقي 
 

  إن المجلس التنفيذي ،   
 
 بالطلب المقدم من نادي الليونز الدولي والوثائق المرفقة به يحيط علما - 1

 .بخصوص الحصول على صفة مراقب لدى االتحاد األفريقي

 لجنة الممثلين الدائمين إبقاء هذه المسألة تحت المراجعة وتقديم منيطلب   - 2

وفي . التوصيات المناسبة بشأنها إلي الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذي

هذا الصدد يجب إعادة النظر في معايير منح صفة المراقب لدى االتحاد 

 .األفريقي

  ـ



EX.CL/DEC.239 (VIII)  

  

  بشأن  مقرر

  التعديالت المقترحة على قواعد إجراءات اللجنة الوزارية

 VIII(213 /CL.EX( الوثيقة  -للترشيحات 
 

  إن المجلس التنفيذي ،   

 .  بتوصيات لجنة الممثلين الدائمينيحيط علما - 1

 .  اعتماد قواعد إجراءات اللجنة الوزارية للترشيحات كما تم تعديلهايقرر   - 2

  ـ



EX.CL/DEC. 240 (VIII)  

  

  مقرر بشأن

  الالجئين والعائدين والمشردين داخليا 

 VIII(214 /CL.EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،   
 
من استمرار وتنامي ظاهرة الالجئين والمشردين داخليا في يعرب عن قلقه  - 1

 . أفريقيا

بالتطورات اإليجابية التي لوحظت في حاالت بعض  بإرتياحيحيط علما  - 2

 .التي تعزز األمل في عودة الالجئين والمشردين داخلياالنزاعات في القارة و

بالبلدان المضيفة للكرم الذي ما فتئت تقدمه على الرغم من إمكانياتها  يشيد  - 3

 . المحدودة

 . المجتمع الدولي زيادة المساعدة للدول وللشعوب المتأثرةيناشد  - 4

ن صياغة سياسة يكون من شأنها تيسير حصول الالجئي من المفوضيةيطلب  - 5

 . والمشردين داخليا على التعليم بما في ذلك التعليم بعد المرحلة االبتدائية

التقدم المحرز في التحضير لالجتماع الوزاري حول الالجئين  يالحظ  - 6

 ويدعو ببوركينا فاسو 2006والمشردين داخليا المقرر عقده في شهر يونيو 

 .الدول األعضاء للمشاركة فيه بصورة فعالة وضمان إنجاحه

  ـ
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  مقرر بشأن

  إعداد المساهمة األفريقية في الدورة الخاصة

   حول اإليدز 2006للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 

 VIII(216 /CL.EX( الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي ،   

  بالتقرير عن إعداد المساهمة األفريقية في الدورة الخاصة يحيط علما - 1

  . حول اإليدز2006للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 

حول فيروس )  ، في أبوجا2001في أبريل ( بأن نتائج القمة األفريقية يذكر    - 2

اإليدز والسل واألمراض المعدية ذات صلة األخرى، /نقص المناعة البشرية

كانت تشكل مساهمة أفريقيا في الدورة الخاصة للجمعية العامة لألمم 

  . 2001المتحدة حول اإليدز في يونيو 

 بالمنتدي القاري حول حقوق اإلنسان والشعوب واألشخاص ر أيضايذك     - 3

اإليدز الذي عقد في أديس أبابا /المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية 

  . 2005في نوفمبر 

 بأن ويقربإنشاء الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا يرحب  - 4

الوصول إلي الوقاية أفريقيا قد استفادت كثيرا من الصندوق في تعزيز 

والعالج والرعاية والدعم لألشخاص المتأثرين والمتضررين بفيروس نقص 

 . اإليدز/المناعة البشرية

 بالنداء العالمي واألفريقي لتوفير فرص عالمية للوقاية والعالج أيضا يرحب - 5

 . اإليدز/والرعاية للمصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية

د الدورة الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة حول اإليدز  بعقيرحب أيضا - 6

 إلجراء مراجعة نصف مرحلية إلعالن اإللتزامات الصادر في 2006في 

2001 . 
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 صياغة موقف أفريقي موحد كمساهمة القارة في التقرير عن يؤيد بقوة - 7

مراجعة تنفيذ إعالن االلتزامات الصادر عن الدورة الخاصة للجمعية العامة 

  . 2001ألمم المتحدة في ل

 من المفوضية وفقاً لألهداف المذكورة، تنسيق وقيادة عملية تحديد يطلب - 8

الموقف األفريقي الموحد بالتعاون مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية 

 .اإليدز /النشطة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

موحد العتماده من قبل  من المفوضية تقديم الموقف األفريقي ال يطلب أيضا - 9

وزراء الصحة لالتحاد األفريقي خالل مؤتمر الصحة العالمي في مايو 

 ثم إلي الدورة الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة حول اإليدز في 2006

 .2006يوليو 

من المفوضية تقديم تقرير عن الموقف األفريقي إلى الدورة يطلب أيضا  -10

 .  يذيالعادية التاسعة للمجلس التنف

  ـ
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  مقرر بشأن

  التقرير المؤقت عن إنشاء المؤسسات المالية

 VIII(217 /CL.EX( الوثيقة  –) للعلم(لالتحاد األفريقي 
 

  إن المجلس التنفيذي ،   

  .  بالتقرير المؤقتيحيط علما - 1

 الصادر عن الدورة العادية ASSEMBLY/AU/DEC.64 بالمقرريذكر    - 2

ي يقرر فيه من بين أمور الرابعة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الذ

 : أخرى توزيع المقار على النحو التالي 

  .البنك المركزي األفريقي ، غرب أفريقيا )1

 .البنك األفريقي لالستثمار ، شمال أفريقيا )2

 .صندوق النقد األفريقي ، وسط أفريقيا )3

 بأن شمال أفريقيا قد رشحت الجماهيرية العربية الليبية يحيط علما أيضا    - 3

 . شتراكية العظمي الستضافة مقر للبنك األفريقي لالستثمارالشعبية اال

  من إقليمي الوسط والغرب اتخاذ التدابير الالزمة إلبالغ المفوضية يطلب - 4

 باسمي البلدين اللذين يستضيفان مقري صندوق النقد 2006 مارس 31قبل 

 . األفريقي والبنك المركزي األفريقي على التوالي

 اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتشكيل اللجان الفنية من المفوضيةيطلب أيضا  - 5

 . للتسيير ذات الصلة بإنشاء المؤسسات المشار إليها أعاله

 . تقديم تقرير إلي الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذييطلب أيضا - 6

  ـ



EX.CL/DEC.243 (VIII)  

 
  مقرر بشأن 

  المؤتمر األفريقي الخامس لوزراء الخدمة العامة

 VIII(222 /CL.EX(الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي ،   

  

  .بالتقريرإذ يحيط علماً  - 1

النعقاد المؤتمر األفريقي الخامس لوزراء الخدمة يعرب عن ارتياحه  - 2

 . العامة تحت رعاية االتحاد األفريقي

اد الميثاق األفريقي للخدمة العامة وإعالن  أيضاً العتميعرب عن ارتياحه - 3

 .أديس أبابا الذي أصدره المؤتمر

 الدول األعضاء إلي كفالة تنفيذه بصورة ويدعوإعالن أديس أبابا يؤيد  - 4

 .فعالة 

إلي المفوضية القيام ، بالتعاون الوثيق مع أمانة النيباد ، بتحديث يطلب  - 5

 .لالتحاد الميثاق واعتماده من قبل أجهزة صنع السياسة 

إضفاء الصبغة المؤسسية على مؤتمر وزراء الخدمة العامة يطلب أيضا  - 6

 .جنباً إلي جنب مع عملية إنشاء اللجان الفنية المتخصصة

 ويوصيعلى مبدأ إنشاء آلية لمحاربة الفساد في الخدمة العامة يوافق  - 7

 . بإجراء دراسة متعمقة بهدف تحديد الطرق واآلثار المالية
 

 ـ
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  مقرر بشأن

  تقرير الدورة األولي لمؤتمر وزراء الثقافة

  لالتحاد األفريقي

 VIII(223 /CL.EX(الوثيقة  
 

  إن المجلس التنفيذي ،   
 
 . بالتقرير يحيط علما - 1

 .  بدور الثقافة في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامةيعترف  - 2

 :يجيز - 3

  . يقية إعالن نيروبي حول الثقافة والتكامل والنهضة األفر-أ 

خطة عمل نيروبي بشأن تعزيز الصناعات الثقافية لتنمية أفريقيا كما -ب

  .اعتمدها وزراء الثقافة من حيث المبدأ 

ورقة الموقف األفريقي حول وضع التراث العالمي في أفريقيا   -ج 

  .واالقتراح الخاص بإنشاء صندوق أفريقي للتراث العالمي

ذ قرار واجادوجو حول تنشيط المتحف جهود الجزائر إلعادة إطالق تنفييشجع  - 4

  .األفريقي الكبير في الجزائر بروح التضامن األفريقي

الثقافة والتكامل "من المفوضية متابعة تنفيذ إعالن نيروبي حول يطلب  - 5

  .وتقديم تقرير عن ذلك إلي المجلس التنفيذي" والنهضة األفريقية

  ـ
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  مقرر

  بشأن خطة العمل اللغوية ألفريقيا

 VIII(223 /CL.EX(الوثيقة 

  

  

  إن المجلس التنفيذي ،   
 
 .  بالتقرير عن خطة العمل اللغويةيحيط علما - 1

 . أهمية اللغات األفريقية في تعزيز العدالة االجتماعية والتنمية المستدامةيؤكد  - 2

 تتجاوز الحدود الوطنية بأن تعزيز اللغات األفريقية وخاصة تلك التييعترف  - 3

 .يعتبر عامال مهما لدفع قضية التكامل األفريقي

بمفوضية االتحاد األفريقي ومؤتمر وزراء الثقافة األفريقيين لتحديث يشيد  - 4

إلي تنفيذها على المستويات الوطنية ويدعو . خطة العمل اللغوية ألفريقيا

 . واإلقليمية الفرعية والقارية

ات األفريقية التي يقع مقرها في باماكو ، مالي ، تفعيل من أكاديمية اللغيطلب  - 5

 .خطة العمل وتسهيل تنفيذها

من رئيس مفوضية االتحاد األفريقي تنسيق ومتابعة األنشطة  يطلب أيضا  - 6

 . الرامية إلي تنفيذ خطة العمل وتقديم تقرير بشأنها

ثب اليونسكو والشركاء ذوي الصلة اآلخرين على مواصلة العمل عن كيشجع  - 7

مع مفوضية االتحاد األفريقي وأكاديمية اللغات األفريقية في عملية تنفيذ خطة 

 .العمل

  ـ
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EX.CL/DEC.246 (VIII)  

  

  مقرر بشأن

   عاماً للغات األفريقية2006إعالن عام 

 VIII(223 /CL.EX(الوثيقة 

  

  

  إن المجلس التنفيذي ،   
 
 .2005 المنقحة في 1986 باعتماد خطة العمل اللغوية ألفريقيا في يذكر - 1

 بإعالن نيروبي حول الثقافة والتكامل والنهضة األفريقية الذي يحيط علما - 2

ؤتمر وزراء الثقافة لالتحاد األفريقي المنعقدة في اعتمدته الدورة األولي لم

  .2005نيروبي ، كينيا ، في ديسمبر 

بدور اللغات األفريقية في تسهيل التكامل االجتماعي والثقافي والسياسي يعترف  - 3

 .للقارة

 . عاما للغات األفريقية2006توصية المؤتمر بإعالن عام يقرر  - 4

اكل لتعزيز اللغات على المستوي جميع الدول األعضاء علي إنشاء هييشجع  - 5

 . الوطني والمشاركة في األنشطة المخططة للعام

من المفوضية تنسيق هذه األنشطة بالتعاون مع اليونسكو والشركاء ذوي يطلب  - 6

 .الصلة اآلخرين

  ـ

  



EX.CL/DEC.247 (VIII)  

  مقرر بشأن تقرير

  الدورة الثانية لمؤتمر وزراء الصحة 

  2005 أكتوبر 14-10 جابوروني ، بوتسوانا ، -األفريقيين

 VIII(225 /CL.EX(الوثيقة 

  

  

  إن المجلس التنفيذي ،   
 
  .  بالتقريريحيط علما - 1

 .بحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها على استضافة المؤتمريشيد  - 2

 . في تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية ألفريقيا أهمية الصحة يؤكد مجدداً - 3

 إعالن جابروني نحو خريطة طريق بشأن حصول الجميع على الوقاية يجيز - 4

 .والعالج والرعاية

المقرر بشأن عقد دورة خاصة لمؤتمر وزراء الصحة األفريقيين يجيز أيضا  - 5

  . 2006تكرس للصحة اإلنجابية وحقوقها وذلك في مابوتو ، موزمبيق في 

من المفوضية وضع خارطة طريق بشأن التمكن المستمر للجميع من يطلب  - 6

الحصول على الوقاية والعالج والرعاية تحقيقا لألهداف اإلنمائية المتعلقة 

بالصحة في غضون سنة واحدة وذلك بالتشاور مع الدول األعضاء وخالل مدة 

 . معقولة

ة وتنسيق تنفيذ التوصيات من مفوضية االتحاد األفريقي متابعيطلب أيضا  - 7

 .الواردة في التقرير ورفع تقرير عن الوضع إلي المجلس التنفيذي
 

  ـ

  



EX.CL/DEC.248 (VIII)  
Page 1 

  

  مقرر بشأن

  االستراتيجية اإلقليمية األفريقية 

  2015 – 2005المنقحة للتغذية 

 VIII(225 /CL.EX(الوثيقة 

  

  

  إن المجلس التنفيذي ،   

 – 2005(  باالستراتيجية اإلقليمية األفريقية المنقحة للتغذيةيحيط علما - 1

2015.(  

وبالجهود بخطورة انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية في أفريقيا يعترف  - 2

 . التي تبذلها الدول األعضاء لتخفيف أثارهما

بدور التغذية في التنمية االجتماعية واالقتصادية وتحقيق األهداف يعترف  - 3

 .اإلنمائية لأللفية في أفريقيا

 ).2015 – 2005(  االستراتيجية اإلقليمية األفريقية المنقحة للتغذيةيجيًز - 4

عات االقتصاد من أجل التعجيل  الدول األعضاء على تعبئة كافة قطايحث - 5

 – 2005(بتنفيذ خطة العمل لالستراتيجية اإلقليمية األفريقية المنقحة للتغذية

2015.( 

 الدول األعضاء على اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتخصيص يحث أيضا - 6

موارد كافية للتخفيف من األسباب الرئيسية ألزمة الغذاء والتغذية في 

 .أفريقيا

ل األعضـاء استخدام االستراتيجية اإلقليمية األفريقية  من الدويطلب - 7

كخطة إرشادية تتم االستعانة بها عند ). 2015 – 2005(المنقحة للتغذية

 .وضع خطط العمل الوطنية بشأن التغذية
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 المجتمع الدولي االستمرار في تقديم المساعدات من أجل بلوغ أهداف يناشد - 8

 ).2015 – 2005(منقحة للتغذيةاالستراتيجية اإلقليمية األفريقية ال

من المفوضية تقديم تقرير إلي المجلس التنفيذي عن التقدم المحرز يطلب  - 9

في تنفيذ خطة عمل االستراتيجية اإلقليميـــة األفريقية المنقحـة 

 .مرة كل سنتين) 2015 – 2005(للتغذية

  ـ
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  مقـرر بشأن

   لتعزيز الصحة والحقوق اإلنجابية*إطار السياسة القارية

  والجنسية في أفريقيا 

 ANNEX )VIII(225 /CL.EX. 1الوثيقة

  

  إن المجلس التنفيذي ،   

  

  .  بتقرير الدورة الثانية لمؤتمر وزراء الصحة األفريقيينيحيط علما - 1

منظمات الدولية والشركاء بجهود مختلف وكاالت األمم المتحدة واليعترف  - 2

اآلخرين في التنمية والمنظمات غير الحكومية في مساعدة الدول األعضاء 

  . على تحسين صحة األمهات والمواليد

 بدور الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية في بلوغ األهداف اإلنمائية  يعترف-3

  .لأللفية وأهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

 السياسة القارية لتعزيز الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية في  إطاريجيز - 4

  .أفريقيا

  الدول األعضاء على تخصيص موارد كافية لتحسين صحة األمهات يحث - 5

  .والمواليد

الدول األعضاء على دمج الصحة الجنسية واإلنجابية في البرامج يحث أيضاً  - 6

نسية واإلنجابية وفيروس الصحية الوطنية من خالل الربط بين الصحة الج

اإليدز وبرامج الرعاية الصحية األولية األخرى /نقص المناعة البشرية

واالسترشاد بإطار السياسة القارية لتعزيز الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية 

  .في أفريقيا
                                           

 .  أبدت وفود الجزائر وجيبوتي ومصر وليبيا والصومال والسودان وتونس تحفظاتها على عنوان المقرر وبعض مضامينه *
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المجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدة من أجل تحقيق األهداف يناشد  -7 

السياسة القارية لتعزيز الصحة والحقوق اإلنجابية المضمنة في إطار 

  .والجنسية في أفريقيا

 إلى المفوضية بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة يطلب - 8

الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة بشأن اإليدز واليونسيف واالتحاد الدولي 

قارية لتعزيز الصحة والحقوق لتنظيم األسرة، العمل على تنفيذ إطار السياسة ال

  .اإلنجابية والجنسية في أفريقيا وتقديم تقرير مرحلي في هذا الشأن كل سنتين

  ـ
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  مقرر بشأن

  برنامج العمل لتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية

 VIII(228 /CL.EX( الوثيقة  - للحد من خطر الكوارث 
 

  إن المجلس التنفيذي ،   

  بتقرير المؤتمر الوزاري لالتحاد األفريقي حول الحد من خطر يحيط علما - 1

 .الكوارث 

بية إلنشاء  باالقتراح الذي قدمته جمهورية مصر العريحيط علما أيضا  - 2

مركز أفريقي للحد من خطر الكوارث وإدارتها ويشيد بمصر على هذه 

 . المبادرة

  على برنامج العمل الخاص بتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية األفريقية يوافق - 3

 .للحد من خطر الكوارث 

جميع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على تنفيذ يحث   - 4

 . ذكوربرنامج العمل الم

 من المفوضية وأمانة النيباد تسهيل وتنسيق تنفيذ برنامج العمل في يطلب - 5

 .القارة

 الشركاء المتعاونين التقليديين تقديم الدعم المطلوب لمفوضية االتحاد يناشد - 6

األفريقي والدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية من أجل كفالة 

 . التنفيذ الفعال لبرنامج العمل

  ـ
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  مقرر بشأن تقرير

  المؤتمر السابع لوزراء االتحاد األفريقي المسؤولين 

 VIII(229 /CL.EX( الوثيقة  -عن الثروة الحيوانية 
 

  إن المجلس التنفيذي ،   
 
 .   بالتقرير يحيط علما - 1

 . التوصيات الواردة فيهيجيز - 2

حاد  ببعثة المكتب األفريقي للثروة الحيوانية التابع لالت يحيط علما أيضا - 3

األفريقي والتفويض المنوط بأمانة النيباد والدور المهم للمجموعات االقتصادية 

 .اإلقليمية في تنمية الموارد الحيوانية

 على الخطة االستراتيجية للمكتب األفريقي للثروة الحيوانية التابع  يوافق - 4

 ويطلب أن يتم أخذ المسائل المتعلقة 2007 – 2005لالتحاد األفريقي للفترة 

 .باالنتاج والتجارة في الحسبان

باعتماد مؤتمر الوزراء األفريقيين للتنمية الزراعية الوثيقة المرفقة يرحب  - 5

بالبرنامج األفريقي الشامل الثاني للتنمية الزراعية حول القطاع الفرعي 

 . للماشية

 من المكتب األفريقي للثروة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي وأمانة يطلب - 6

اد تعزيز تعاونهما مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية ومؤسسات األبحاث النيب

من أجل تنفيذ الوثيقة المرفقة بالبرنامج األفريقي الشامل الثاني للتنمية الزراعية 

 . حول القطاع الفرعي للماشية

 من المكتب األفريقي للثروة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي يطلب أيضا - 7

فيذ األنشطة المخططة في إطار وحدة النظام اإليكولوجي الصومالي التعجيل بتن

للقضاء على الطاعون البقري وإعداد برنامج بخصوص فترة ما بعد البرنامج 
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األعضاء على توفير الموارد الكافية للخدمات البيطرية جميع الدول يحث  - 8

 .وخاصة لشبكات مراقبة األوبئة

المفوضية النظر في تنظيم مائدة مستديرة للمانحين وتعبئة موارد  منيطلب  - 9

 .جديدة من أجل تعزيز البرنامج األفريقي للقضاء على األوبئة الحيوانية

انحين بشأن أنشطة الحملة  من المفوضية عقد مؤتمر مماثل للميطلب أيضا -10

األفريقية للقضاء على داء المثقبيات وذبابة تسي تسي من أجل تكملة جهود 

 .التمويل الحالية لبنك التنمية األفريقي

 مع التقدير التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة الحملة األفريقية للقضاء يالحظ -11

التغييرات على داء المثقبيات وذبابة تسي تسي ويجيز التوصية بإدخال 

الالزمة على هيكل مكتب تنسيق الحملة األفريقية للقضاء على داء المثقبيات 

 .وذبابة تسي تسي استجابة للتوسع في أنشطته ونطاق تغطيته

 من المفوضية تقديم تقرير إلي المجلس خالل دورته العادية يطلب أيضا -12

  .العاشرة عن تنفيذ هذا المقرر 

  

  ـ
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  مقرر بشأن

  تقرير المؤتمر األول لوزراء االتحاد األفريقي المسؤولين

 VIII(230 /CL.EX( الوثيقة  –عن شؤون المرأة والجنسين 
 

  إن المجلس التنفيذي ،   

  .  بالتقريريحيط علما - 1

بقيام االتحاد األفريقي بعقد المؤتمر األول للوزراء األفريقيين يرحب     - 2

الجنس والذي استضافته حكومة السنغال من المسؤولين عن المرأة ونوع 

  . 2005 أكتوبر 15 إلي 12

إطار تنفيذ اإلعالن الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا  يجيز  - 3

والخطوط التوجيهية لمراقبة اإلعالن الرسمي حول المساواة بين الجنسين 

عالن الرسمي في أفريقيا وتقديم التقارير بشأنهما كوثيقتين لتسهيل تنفيذ اإل

 .  توصيات المؤتمرويجيز أيضا

الدول األعضاء تنفيذ كافة االلتزامات الواردة في اإلعالن الرسمي يناشد  - 4

 .وخاصة مبدأ المساواة بين الجنسين

 الدول األعضاء التي لم توقع أو تصادق على بروتوكول الميثاق يناشد - 5

تنضم إليه ، أن األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة أو 

 . تبادر إلي القيام بذلك

أيضا التوصية بعقد مؤتمر وزراء االتحاد األفريقي المسؤولين عن يجيز  - 6

شؤون المرأة والجنسين بانتظام وإضفاء الصبغة المؤسسية على المؤتمر 

 . وفقاً لعملية إنشاء اللجان الفنية المتخصصة 

 بنوع الجنس في كافة برامج  من المفوضية ضمان دمج المسائل المتعلقة يطلب - 7

وأنشطة االتحاد بما في ذلك النيباد وأيضا في برامج وأنشطة المجموعات 

 .االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء وتوفير الموارد الكافية لهذا الغرض
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 بالتعاون القائم بين المفوضية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية  يرحب أيضا - 8

ق تعاون أقوي بينهما من أجل تعزيز المساواة بين على تحقيويحث .ألفريقيا

 .الجنسين وتمكين المرأة في القارة

 باقتراح جمهورية موريشيوس استضافة المؤتمر الثاني لوزراء  يرحب أيضا - 9

  .االتحاد األفريقي المسؤولين عن المرأة ونوع الجنس

 ـ
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 مقرر بشأن

 VII(226 /CL.EX( الوثيقة –السلع األفريقية 
 
  

  : إن المجلس التنفيذي 

 

  . بتقرير المؤتمر الوزاري لالتحاد األفريقي حول السلعيحيط علما  – 1

  . إعالن وخطة عمل أروشا حول السلع األفريقيةيجيز  - 2

  .وخطة العمل الدول األعضاء تنفيذ االلتزامات الواردة في اإلعالن يناشد  - 3

للمفوضية القيام بالتعاون مع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية يصرح   – 4

اإلقليمية و الصندوق المشترك للسلع ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمات المعنية األخرى بإنشاء آلية متابعة  

  .ل السلع األفريقيةلتسهيل تنفيذ خطة عمل أروشا حو

 من المفوضية تقديم التقارير بانتظام إلي المجلس التنفيذي عن تنفيذ خطة يطلب -  5

  .عمل أروشا

 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والحكومة اليابانية والصندوق يعرب عن امتنانه -  6

نمية المشترك للسلع على دعمهم المالي وكذلك لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والت

والصندوق المشترك للسلع على دعمهما الفني للحلقة الدراسية للخبراء والمؤتمر 

  .الوزاري

  

  ـ
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  مقرر بشأن 

  التقرير عن مؤتمر وزراء العلم والتكنولوجيا

 VIII(224 /CL.EX(الوثيقة  
 

  إن المجلس التنفيذي ،   

  

 .بالتقريريحيط علماً  - 1

بعملية ترشيد برنامج العلم والتكنولوجيا إلدارة العلم يحيط علماً أيضاً  - 2

 . والتكنولوجيا في المفوضية وبرنامج العلم والتكنولوجيا للنيباد

خطة العمل األفريقية الموحدة لتنفيذ برنامج بحث وتطوير في أفريقيا كما يجيز  - 3

 .اعتمدها وزراء العلم والتكنولوجيا

على تحمل المفوضية ومكتب النيباد للعلم والتكنولوجيا والدول األعضاء يوافق  - 4

دة مسؤولية تعبئة الموارد المالية والفنية الالزمة لتنفيذ البرامج والمشاريع الوار

 . في خطة العمل األفريقية الموحدة للعلم والتكنولوجيا

النداء الموجه من المؤتمر إلي الدول األعضاء في االتحاد األفريقي يجيز أيضا  - 5

من إجمالي ناتجها % 1للقيام بزيادة ميزانياتها الوطنية للعلم والتكنولوجيا بنسبة 

 .الوطني لضمان تنفيذ برامجها ومشاريعها

الموجه من المؤتمر لضمان التنفيذ الفعال والمنسق لبرنامج األبحاث  النداء يؤيد - 6

والتطوير لخطة العمل األفريقية الموحدة للعلم والتكنولوجيا وكذلك التعبئة 

 .الفعالة للعلماء األفريقيين من أجل االلتفاف حولها

تشكيل مجموعة عمل مشتركة رفيعة المستوي بين االتحاد األفريقي يجيز أيضا  - 7

 اليونسكو إلعداد برنامج شامل حول إنشاء وتمويل مراكز متميزة –لنيباد  ا–

  .في أفريقيا لتنفيذ خطة العمل األفريقية الموحدة للعلم والتكنولوجيا

 ـ 
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  مقرر بشأن

  الموقف األفريقي الموحد من عملية مراجعة

  األمم المتحدة لخطة العمل الخاصة باألسلحة الصغيرة والخفيفة

  VIII(215 /CL.EX(الوثيقة 

  

  :إن المجلس التنفيذي

 الموقف األفريقي الموحد من عملية مراجعة األمم المتحدة لخطة يجيز - 1

األسلحة الصغيرة والخفيفة العمل الخاصة بمنع االتجار غير المشروع ب

والقضاء عليه بجميع جوانبه كما تم اعتمادها من قبل االجتماع القاري 

الثاني للخبراء الحكوميين األفريقيين حول االتجار غير المشروع باألسلحة 

 ديسمبر 16 إلى 14الصغيرة والخفيفة المنعقد في ويندهوك، ناميبيا من 

2005 .  

ء في االتحاد األفريقي الدفاع عن هذا  من جميع الدول األعضايطلب - 2

 . الموقف الموحد طوال عملية مراجعة األمم المتحدة

 من المفوضية اتخاذ الخطوات الضرورية إلعداد وثيقة قانونية يطلب أيضاً - 3

ملزمة لمنع االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة والخفيفة في أفريقيا 

 . ومكافحته والقضاء عليه
 

  ـ
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  مقرر بشأن 

  فلسطين والشرق األوسط

   VIII(235 /CL.EX(الوثيقة 

  

  :ن المجلس التنفيذي  إ   

جميع القرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن كل من منظمة  بكريذ -1  

  . الوحدة األفريقية واالتحاد األفريقي بشأن الوضع في الشرق األوسط وفلسطين

ل وتضامنه المتواصل مع الشعب الفلسطيني في لتأكيد على دعمه الكام ادديج -2  

نضاله العادل والمشروع تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة الشرعي 

وحيد، لممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير لاو

  المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتهاهكه وإقامة دولتمالى أإلالمصير والعودة 

قرارات  و149م رقار األمم المتحدة  وقرالقدس طبقا لمبادئ القانون الدولي

االتحاد األفريقي وكافة قرارات األمم المتحدة ذات /منظمة الوحدة اإلفريقية

  .الصلة

رائيلي طبقا ساإل- عمه الثابت إليجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني ددديج - 3

 والمبادرة العربية للسالم وخارطة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة،

 الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على تنفيذ التزاماتهما بموجبها ويحثالطريق، 

صول إلى لوا لىإبغية خلق البيئة المالئمة للعودة إلى المفاوضات النهائية الهادفة 

المنطقة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي   وعادل وشامل فيئمسالم دا

 تحقيق الحل على أساس قيام الدولتين؛ و1967لسطينية المحتلة منذ عام الف

  . سرائيل وفلسطين لتعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمنإ

اء جرالخطوات العملية والجريئة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية وخاصة إ ببحير -4

في أن تتم  عن أمله ويعرببلدية بشكل ديمقراطي وشفافية تامة، لاالنتخابات ا
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  هخطوة أولى باتجاه النسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة باعتباراب ضاًأي حبير - 5

 بما في ذلك 1967المحتلة منذ عام انسحاب شامل من كل األراضي الفلسطينية 

 الحكومة اإلسرائيلية عدم  استغالل هذا االنسحاب في ويناشدالقدس الشرقية، 

 االعتداءات المستمرة ويدينتثبيت السيطرة على الضفة الغربية والقدس الشريف، 

  .على قطاع غزة

سطينيين د المدنيين الفل ضعتداءات والقمع اإلسرائيلياال استمرار شدةب بجيش - 6

العزل بما في ذلك سياسة االغتياالت اإلجرامية المخطط لها، التي من شأنها أن 

 الحكومة اإلسرائيلية على العمل على ويحث. تؤدى إلى دورة جديدة من العنف

قاالت وتدمير عتوقف كافة اإلجراءات التعسفية واألعمال االنتقامية واال

وبشكل عشوائي، وتدمير المؤسسات متلكات والبني التحتية على نطاق واسع مال

الفلسطينية الرسمية والعامة، ويشجب أيضا تقييد حرية تنقل األشخاص 

  . والبضائع

ف بناء جدار الفصل العنصري في األراضي قوبلحكومة اإلسرائيلية  االبيط - 7

لذي يشكل انتهاكا إسرائيليا ا مدينة القدس، وخلالفلسطينية المحتلة وحول ودا

 القانونية بالقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني وخاصة اتفاقية اللتزاماتها

 على االلتزام بالرأي االستشاري لمحكمة ويحثها 1949جنيف الرابعة لعام 

 ES-10/15 وقرار الجمعية العامة رقم 2004 يوليو 9العدل الدولية الصادر في 

  . 2004ليو و ي20ادر بتاريخ الص

الوقف الفوري إلجراءاتها األحادية الجانب والهادفة إلى خلق أيضا  سرائيل إناشدي - 8

حقائق جديدة على األرض، األمر الذي يتعارض مع قرارات مجلس األمن 

الدولي ويهدد بإفشال عملية السالم وإغالق الطريق أمام تحقيق حل سلمي عادل 

  . وشامل
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انونية الهادفة إلى جراءات اإلسرائيلية غير القإليع التعديالت واجم شدةب جبيش - 9

تغيير وضع القدس المحتلة بما في ذلك هدم منازل مواطني مدينة القدس وتهديدات 

المتطرفين اإلسرائيليين باقتحام المسجد األقصى واستمرار إسرائيل في بناء جدار 

الفصل العنصري وتوسيع المستوطنات داخل القدس الشرقية وفي محيطها وفي 

قوض بشدة الجهود المبذولة إلقامة دولة فلسطين الضفة الغربية، والتي ست

  . وعاصمتها القدس

االغتياالت المستمرة ضد  ووقف دائرة العنف واالعتداءات إسرائيل أيضاناشد ي -10

المدنيين بموجب االلتزامات المتفق عليها، وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 

  . ةنيالفلسطي

لرباعية على تقديم الدعم السياسي والمالي الالزم لمجتمع الدولي واللجنة اايحث  -11

ومساعدة القيادة الفلسطينية في تمهيد الطريق إلعادة إحياء المفاوضات إلنقاذ 

  . عملية السالم

لحكومة اإلسرائيلية إنهاء احتاللها لجميع األراضي العربية المحتلة امن  لبيط -12

لصلة بما فيها القراران  اذات طبقا لقرارات مجلس األمن الدولي 1967منذ عام 

إعالن مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم، والمبادرة العربية و 338 و242

للسالم وخارطة الطريق من أجل التوصل إلى حل سلمي عادل وشامل للصراع 

  . العربي اإلسرائيلي

لما بالجهود المبذولة من قبل لجنة الدول العشر األعضاء حول فلسطين  عخذيأ -13

لصادر في يوليو ا)  AHG/RES.182(XXXVIII(تي أنشئت وفقا للمقرر وال

 على بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى إيجاد حل سلمي عادل ويحثها 2002

  . وشامل للصراع في الشرق األوسط وفلسطين

  ـ
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  مقرر بشأن 

  تقرير األنشطة السنوي التاسع عشر للجنة 

  األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

  VIII(236 /CL.EX(الوثيقة 
 

  ،  إن المجلس التنفيذي  

  

  :المؤتمر بأنيوصي   - 1

 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 59طبقاً للمادة يعتمد ويجيز ،  )1(

ر للجنة األفريقية لحقوق والشعوب ، نشر تقرير األنشطة التاسع عش

اإلنسان والشعوب والمالحق المرفقة به ، باستثناء تلك التي تتضمن 

  .قرارات بشأن  إرتريا ، إثيوبيا ، السودان ، أوغندا وزيمبابوي

الدول األعضاء المعنية إلى تقديم آرائها بخصوص القرارات يدعو  )2(

ب في غضون المذكورة  إلى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعو

أشهر من اعتماد هذا المقرر على أن تقوم اللجنة األفريقية ) 3(ثالثة 

لحقوق اإلنسان بعد ذلك بتقديم تقرير في هذا الشأن الدورة العادية المقبلة 

 .للمجلس التنفيذي 

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن تضمن في المستقبل يناشد )3(

طراف على قراراتها ومقرراتها قبل طلب الردود من كافة الدول األ

 . أو المؤتمر للبحث/تقديمها إلي المجلس التنفيذي و

 بدخول بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن يرحب  - 2

 الدول ويحث 2001 نوفمبر 25حقوق المرأة في أفريقيا حيز النفاذ في 

  .أن تفعل ذلك األعضاء التي لم تنضم بعد إلي البروتوكول على 
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 من مفوضية االتحاد األفريقي تخصيص موارد كافية من مجدداً يطلب  - 3

ميزانيتها التشغيلية للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب كما تنص عليه 

 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لتمكينها من الوفاء 41المادة 

 . ب الميثاقبصورة مستقلة بالتفويض المنوط بها بموج

 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التي لم تقدم حتى اآلن تقاريرها يحث - 4

الدورية إلي اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، على تقديم التقارير 

 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 62التي لم تقدم بعد ، طبقاً للمادة 

 .والشعوب

لحقوق اإلنسان والشعوب القيام بأسرع ما يمكن من اللجنة األفريقية يطلب  - 5

باستكمال العمل الذي تقوم به بشأن عالقاتها مع مختلف أجهزة ومؤسسات 

االتحاد األفريقي بما في ذلك المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

 . وتقديم التوصيات المناسبة إليه في هذا الشأن

 اإلنسان والشعوب االشتراك في عملية  من اللجنة األفريقية لحقوقيطلب أيضا - 6

 . تفعيل المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 ـ 
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  مقرر بشأن

    مرحلة تونس-نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
)VIII(238 /CL.EX  

  

  :إن المجلس التنفيذي

  

 . بالتقرير يحيط علما - 1

أجنـدة تـونس لمجتمـع      "و" التزام تونس "بنتائج القمة واعتماد    يرحب   - 2

 ".المعلومات

بالحضور المكثف لرؤساء الدول والحكومات األفـريقيين       يرحب أيضا    - 3

 .شاركتهم الفعالة في أعمال قمة تونسوم

برئيس وحكومة وشعب تونس لما بذلوه من جهود للتمكـين مـن            يشيد   - 4

 .نجاح القمة العالمية لمجتمع المعلومات والنتائج اإليجابية التي حققتها

الدول األعضاء على إنشاء آليات وطنية شاملة لتنفيـذ مقـررات           يحث   - 5

ية المساهمة في تحقيـق األهـداف       القمة العالمية لمجتمع المعلومات ُبغ    

 .المتفق عليها بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية والغايات

كافة الدول األعضاء والمنظمات الدوليـة إلـى دعـم صـندوق            يدعو   - 6

 .التضامن الرقمي والمساهمة فيه

من المفوضية ضـمان تنظـيم اجتماعـات الـوزراء المكلفـين      يطلب   - 7

االت ومجموعة الخبراء بانتظام وإضـفاء      بتكنولوجيا المعلومات واالتص  

 .الصبغة المؤسسية عليها طبقا لعملية إنشاء اللجان الفنية المتخصصة

مفوضية تنظيم مؤتمر للوزراء المكلفين بتكنولوجيا المعلومـات        لليجيز   - 8

واالتصاالت بمشاركة المجموعات االقتصادية اإلقليميـة والمنظمـات        

لعالمية لمجتمع المعلومـات وخطـة      الحكومية المعنية بقرارات القمة ا    

 .العمل اإلقليمية األفريقية حول اقتصاد المعرفة
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من المفوضية التعاون مـع اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا     يطلب أيضا   - 9

والمنظمات المعنية األخرى وإعداد قاعدة بيانات لـضمان المـشاركة          

الكاملة ألصحاب المصالح في تنفيذ األنـشطة اإلقليميـة ذات الـصلة            

 .بقرارات القمة العالمية لمجتمع المعلومات

المفوضية والمنظمات المعنية إلى تقييم متطلبات بنـاء القـدرات          يدعو   -10

 .للدول األعضاء وإعداد برنامج مناسب في هذا الخصوص

 المفوضية ضمان التعاون الوثيق مع المنظمات اإلقليمية والدولية         يناشد   -11

دية اإلقليميـة فيمـا يتعلـق    ذات الصلة وكذلك مع المجموعات االقتصا   

  .بمتابعة القرارات الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات

 ـ
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  مقرر بشأن 

  أنفلونزا الطيور السريعة االنتشار

 VIII(239 /CL.EX(الوثيقة  
 

  إن المجلس التنفيذي ،   
 
 .  بالتقرير عن أنفلونزا الطيور السريعة االنتشاريحيط علما - 1

بتهديد أنفلونزا الطيور واألثر االجتماعي واالقتصادي الممكن للوباء يعترف  - 2

يتعلق باألمن الغذائي وتوليد الدخل فيما على الشعوب األفريقية وخاصة فيما 

  .بين الفقراء في المناطق الريفية

 بجهود المفوضية عن طريق مكتبها األفريقي للثروة يحيط علما أيضا  - 3

الحيوانية من أجل تنسيق اإلجراءات المطلوبة لمنع دخول المرض إلى القارة 

 .األفريقية

اتيجيات مناسبة والحصول  بحاجة البلدان األفريقية إلى وضع استريعترف  - 4

 .على الوسائل الكافية للتصدي الحتمال دخول المرض إلي القارة

بنتائج مؤتمر المانحين حول أنفلونزا الطيور المنعقد في بيجين ، الصين  يرحب  - 5

  .2006في يناير 

 الشركاء في التنمية المساعدة في تعبئة المزيد من الموارد المالية والفنية يناشد - 6

 .ود الوطنية واإلقليمية الرامية إلي مكافحة أنفلونزا الطيورلدعم الجه

  بالدعم المقدم من منظمة األغذية والزراعة عن طريق مكتب االتحاد  يعترف - 7

األفريقي للثروة الحيوانية في إطار برنامج التعاون الفني بهدف خلق الوعي 

 .بتفشي األوبئة في القارة 

تحاد األفريقي للثروة الحيوانية للقيام  االقتراح المقدم من مكتب االيجيز  - 8

بالتعاون مع جامعة ديفيس في كاليفورنيا بإنشاء برنامج أبحاث في أفريقيا في 
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حديقة سرينجيتي الوطنية بتنزانيا لبناء القدرات والتدريب في مجال األوبئة في 

 . الدول األعضاء

اض الحيوانية  الدول األعضاء على تعزيز قدراتها في مجال مراقبة األمريحث - 9

 . وخاصة أنفلونزا الطيور وتوفير الموارد المالية الكافية للخدمات البيطرية

المفوضية القيام عن طريق المكتب األفريقي للثروة الحيوانية بمساعدة  يناشد  -10

الدول األعضاء على تنمية قدراتها وتعزيز أنظمتها الوطنية لمراقبة وباء 

 .أنفلونزا الطيور

ضية عقد اجتماع خبراء من الدول األعضاء في أسرع وقت من المفو يطلب  -11

ممكن بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة مثل المنظمة الدولية للصحة 

الحيوانية ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية للقيام بصورة جماعية بوضع االستراتيجيات المناسبة 

  . لمعالجة أي دخول محتمل للمرض في القارة

  ـ



EX.CL/ DEC.260 (VIII)  

 
  مقرر بشأن 

 VIII(240 /CL.EX( الوثيقة - أوروبا –حوار أفريقيا 
 

  إن المجلس التنفيذي ،   
 

 أوروبا، –بتقرير االجتماع الوزاري الخامس لترويكا أفريقيا يحيط علماً  - 1

 ، والذي راجع المسائل 2005 ديسمبر 2المنعقد في باماكو ، مالي ، في 

 .الواردة في إعالن القاهرة وخطة عملها

بإستراتيجية االتحاد األوروبي بشأن أفريقيا التي تكمل يحيط علما أيضاً  - 2

  . الخطة االستراتيجية لالتحاد األفريقي

 االتحاد األوروبي الوزارية على الجهود المبذولة –بترويكا أفريقيا يشيد  - 3

 .بشأن عدد من المسائل التي تهم الجانبين

ت األولوية بالنسبة ألفريقيا  على الحاجة إلى اإلبقاء على المسائل ذايؤكد - 4

 .أوروبا-في سياق حوار أفريقيا

 االتحاد األوروبي الوزارية في تعزيز – أن تستمر ترويكا أفريقيا يقرر - 5

الحوار بين أفريقيا واالتحاد األوروبي وأن تسعي إلي إيجاد الطرق التي 

قد تؤدي إلي إحياء آلية المتابعة المنصوص عليها في إعالن القاهرة بغية ع

 . االتحاد األوروبي في المستقبل القريب–قمة أفريقيا 

إلي وضع جدول تنفيذ مشترك ) أوروبا/أفريقيا(الخبراء من الجانبين يدعو  - 6

ودراسة استراتيجية االتحاد األوروبي من أجل ترجمة االستراتيجية إلي 

 . خطة عمل

  

 ـ



EX.CL/DEC.261 (VIII)  

 
  مقرر بشأن 

  انتخاب قضاة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 VIII(241 /CL.EX(الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي ،   
 

بتقرير مفوضية عن انتخاب قضاة المحكمة األفريقية لحقوق يحيط علماً  - 1

  .اإلنسان والشعوب

  القضاة التاليـة أسماؤهم للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسانينتخب - 2

 .والشعوب 

  )2(لمدة سنتين (       أكوفو . ب. السيدة صوفيا أ .1

  )).2(لمدة سنتين (      كانيهامبا .  و-السيد ح .2

  ))2(لمدة سنتين (      .السيد برنار ماجابو نجويبي .3

  )).2(لمدة سنتين (      .السيد جون إميل سومدا  .4

  ).سنوات) 4(لمدة أربع (      السيد حمدى فرج فانوش  .5

  ).سنوات) 4(لمدة أربع (   جوني - مافوسوالسيدة كيليلو جوستينا .6

  ).سنوات) 6(لمدة ست (      السيد جون موتسينزي  .7

 ).سنوات) 4(لمدة أربع (      .السيد فتساه أو جرجوس  .8

 ).سنوات) 6(لمدة ست (      السيد موديبو تونتي جندو  .9

 ).سنوات) 4(لمدة أربع (      السيد الحاج جيس  .10

  ).سنوات) 6(لمدة ست (     .السيد جيرار نيونجيسكو  .11

  

 المؤتمر بتعيين القضاة المنتخبين للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان يوصي  - 3

  . والشعوب 



EX.CL/DEC.261 (VIII)  

 ـ



EX.CL/DEC.262 (VIII)  

 
  مقرر بشأن 

  في اللجنة األفريقية للخبراء حول) 1(انتخاب عضو واحد 

 VIII(242 /CL.EX( الوثيقة - حقوق الطفل ورفاهيته 
 

  إن المجلس التنفيذي ،   
 

بتقرير المفوضية عن االنتخابات لشغل المنصب الشاغر في يحيط علماً  - 1

  . اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته

السيدة دولت إبراهيم حسن  كعضو في اللجنة األفريقية للخبراء  ينتخب - 2

 . حول حقوق الطفل ورفاهيته

 المؤتمر بتعيين العضو المنتخب في اللجنة األفريقية للخبراء حول يوصي - 3

 .حقوق الطفل ورفاهيته

  

 ـ



EX.CL/DEC.263 (VIII)  

 
  مقرر بشأن 

  وضع المركز اإلقليمي لألمم المتحدة للسلم ونزع السالح في أفريقيا

 VIII(243 /CL.EX( الوثيقة -
 

  إن المجلس التنفيذي ،   
 

تقرير عن وضع المركز اإلقليمي لألمم المتحدة للسلم ونزع البيحيط علماً  - 1

  . السالح في أفريقيا الذي يقع مقره في لومي

ية بحث اقتراح توجو وتقديم توصيات حول  من رئيس المفوضيطلب - 2

 .مساندة المركز

 الدول األعضاء تقديم المساهمات الطوعية إلى المركز لإلبقاء على يناشد - 3

عملياته إلى حين تقدم المفوضية توصياتها واعتماد مقرر من قبل أجهزة 

 .صنع السياسة لالتحاد

  

 ـ
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  مقرر بشأن 

  تقرير مفوضية االتحاد األفريقي

  عن الهجرة والتنمية

 VIII(233 /CL.EX( الوثيقة

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

  بالتقريريحيط علما – 1

  . بحجم وتأثير الهجرة على التنمية يعترف – 2

عن قلقه العميق من تزايد أفواج المهاجرين في أفريقيا هربا من النزاعات يعرب  – 3

  . لحةالمس

 . عن القلق من الظاهرة المقلقة لهجرة العقول األفريقيةيعرب أيضا - 4

 .عن القلق أيضاً من تنامي ظاهرة الهجرة يعرب  - 5

 على ضرورة تنفيذ خطط التنمية في أفريقيا بأسرع ما يمكن ُبغية تعزيز يشدد - 6

 .التنمية المحلية

 من أجل وضع الدول األعضاء على إكمال وتنفيذ إطار التشاور والتعاونيشجع  - 7

سياسة متكاملة فيما يتصل بالهجرة لمجابهة المشاكل التي تفرضها هذه الظاهرة 

 . وإيجاد الحلول الدائمة لها

كذلك عن عميق القلق إزاء الهجرة غير الشرعية للشباب األفريقي خاصة يعرب  - 8

 .إلى أوروبا واألخطار التي تجابههم 

 والمهينة التي غالباً ما يتعرض لها عن االستنكار للمعاملة غير اإلنسانيةيعرب  - 9

 . األفريقيون المهاجرون المقيمون في أفريقيا وخارجها
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أهمية البدء بأسرع ما يمكن في حوار سياسي موسع وشامل  علىيؤكد مجددا  -10

مع البلدان األوروبية من أجل التوصل إلي حلول مناسبة في إطار الشراكة من 

 . أجل التنمية

فريقية والمفوضية إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال من الترويكا األيطلب  -11

اجتماعها مع ترويكا االتحاد األوروبي المقرر انعقاده في منتصف شهر فبراير 

2006 .  

من المفوضية إجراء االتصاالت الالزمة مع مفوضية االتحاد أيضا  يطلب -12

بشأن  أوروبا على المستوي الوزاري –األوروبي من أجل عقد اجتماع أفريقيا 

ويتم تحديد مكان وموعد هذا المؤتمر بالتشاور مع . 2006هذه المسألة في سنة 

 .الدول األعضاء 

من المفوضية عقد اجتماع للخبراء في الجزائر العاصمة حول هذا يطلب  -13

الموضوع بناء على دعوة الحكومة الجزائرية بغية إعداد موقف أفريقي موحد 

 . تمهيدا للمؤتمر المذكور

  .يظل في حالة ترقب لكل ما يستجد بشأن هذه المسألةأن يقرر  -14

  

  ـ



EX.CL/DEC.265 (VIII)  

  

  مقرر بشأن 

  الميثاق المنقح للنهضة الثقافية في أفريقيا

 VIII(223 /CL.EX(الوثيقة 

  

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

  ..  بالتقرير عن الميثاق المنقح للنهضة الثقافية في أفريقيايحيط علما – 1

على الميثاق المنقح للنهضة الثقافية في أفريقيا كما أوصت به الدورة  يوافق – 2

  . لمؤتمر وزراء الثقافة األفريقييناألولي 

  .المؤتمر باعتماد الميثاق المنقح للنهضة الثقافية يوصي  – 3

من رئيس المفوضية متابعة التوقيع والتصديق على الميثاق المنقح للنهضة  يطلب - 4

 .الثقافية في أفريقيا

  ـ



EX.CL/DEC.266 (VIII)  

  

  مقرر بشأن 

  إنشاء معهد ثقافي أفريقي

 VIII(223 /CL.EX(الوثيقة 

  

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

  . بالتقرير عن إنشاء معهد ثقافي أفريقييحيط علما – 1

  . باقتراح المفوضية بإنشاء معهد ثقافي أفريقي يحيط علما أيضا – 2

وى الخاصة بالعرض المقدم من حكومة الجزائر لرعاية دراسة الجديرحب  – 3

  .بالمعهد الثقافي األفريقي

من لجنة الممثلين الدائمين بحث تفاصيل االقتراح بما في ذلك اآلثار المالية  يطلب - 4

 . وتقديم توصياتها في هذا الشأن 

  ـ



EX.CL/DEC.267 (VIII) 

  

  مقرر بشأن 

  عقد المؤتمر الثقافي األفريقي األول في نيروبي ، 

 VIII(223 /CL.EX( الوثيقة -  2006كينيا، في 

  

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

 بالتقرير عن عقد المؤتمر الثقافي األفريقي األول في نيروبي، كينيا يحيط علما – 1

  .. 2006في 

ثقافي األفريقي األول في نيروبي ، باقتراح المفوضية بعقد المؤتمر ال يرحب – 2

  . كينيا

 بالعرض المقدم من جمهورية كينيا الستضافة المؤتمر الثقافي يرحب أيضا  – 3

  . األفريقي

من المفوضية ضمان التحضير للمؤتمر وتقديم تقرير عن نتائجه إلي أجهزة  يطلب - 4

 .السياسة

  ـ



EX.CL/DEC.268 (VIII)  

  

  مقرر بشأن

  النظام األساسي لألكاديمية األفريقية للغات

 VIII(223 /CL.EX(الوثيقة 

  

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

  . بالتقريريحيط علما – 1

بشأن إنشاء األكاديمية األفريقية للغات  CM/DEC.613 (LXXIV)بالقرار يذكر  - 2

ا ، في لصادر عن مجلس وزراء منظمة الوحدة األفريقية في لوساكا ، زامبي

   .2001يوليو 

على مشروع النظام األساسي إلنشاء األكاديمية األفريقية للغات كمكتب  يوافق  - 3

 . متخصص تابع لالتحاد األفريقي تتم استضافته في باماكو ، مالي

 .بحكومة جمهورية مالي على استضافة األكاديمية األفريقية للغاتيشيد   - 4

 . ساسيالمؤتمر باعتماد مشروع النظام األ يوصي  - 5

 . من المفوضية متابعة إنشاء األكاديمية األفريقية للغات وأنشطتها العامةيطلب  - 6

اليونسكو والشركاء اآلخرين المعنيين دعم المفوضية والتعاون معها من يناشد  - 7

  . أجل تعزيز أنشطة األكاديمية األفريقية للغات

  

  ـ



EX.CL/DEC.269 (VIII)  

  

  مقرر بشأن 

   المهجر –عملية أفريقيا 

  

  

  المجلس التنفيذي، إن

  

  . بتقرير المفوضية عن عملية المهجر األفريقيعلما يحيط - 1

 بمبادرات وجهود المفوضية والدول األعضاء لتعزيز العالقات بين يشيد - 2

  .القارة والمهجر األفريقي 

 جنوب أفريقيا في  الكاريبي الثاني في جمهورية–استضافة مؤتمر أفريقيا يؤيد  - 3

  .  من جنوب أفريقيا والمفوضية التعاون في هذا الصدد ويطلب .2007

الدول األعضاء والمجتمعات الموجودة في المهجر المشاركة في المؤتمر يناشد  - 4

 2006الثاني للمفكرين في أفريقيا والمهجر المقرر عقده في البرازيل في يوليو 

 .تواصلة في هذا االتجاه التأكيد على بذل جهود ميؤكد مجددا  - 5

 - من رئيس المفوضية اتخاذ الخطوات الالزمة لتسهيل عقد قمة أفريقيايطلب - 6

 .2006أمريكا الجنوبية في مايو 

  ـ
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  مقـرر بشأن 

  الصومال

  

  :إن المجلس التنفيذي

  

بالتقارب الذي تمت المبادرة إليه لتسوية الخالفات بين أعـضاء          رحب  ي - 1

المؤسسات االتحادية االنتقالية وخاصة إعالن عدن الـذي تـم توقيعـه            

 على العمل معا لما يخدم تعزيـز        ويشجعهم 2006 يناير   4مؤخرا في   

مل المؤسـسات االتحاديـة االنتقاليـة       نتائج عملية السالم ُبغية سير ع     

 .بفعالية

 بمقررات مجلس السلم واألمن السابقة بشأن نشر بعثة دعم السالم           يذكر - 2

التابعة لإليجاد في الصومال والتي تعقبها بعثة االتحاد األفريقي لـدعم           

 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة توفير       يناشدوفي هذا الصدد،    . السالم

لسالح على الصومال بهدف تـسهيل نـشر البعثـة          استثناء في حظر ا   

 .المنشود

من مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي القيام بدور استباقي في          يطلب   - 3

 يقرر  وفي هذا الصدد،  . التعجيل بعملية بعثة حفظ السالم إلى الصومال      

تشكيل فريق مراجعة مكون من مفوضية االتحـاد األفريقـي وأمانـة            

تحادية االنتقالية إلجراء مراجعـة شـاملة لحظـر    اإليجاد والحكومة اال  

السالح وتقديم مقترح إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بعد موافقة           

 .مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي

 كافة أعمال العنف التي ارتكبتها المجموعات التـي تـستمر فـي             يدين - 4

ة التدابير بما   تقويض نتائج عملية السالم ويشدد على ضرورة اتخاذ كاف        

فيها اللجوء إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والمحكمـة الجنائيـة            
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ال  بالمفوضية للخطوات التي اتخذتها من أجل إنشاء مكتب اتـص          يشيد - 5

لالتحاد األفريقي في جوهار ويطلب منها تقديم كل الدعم الممكن لتعزيز           

 .مؤسسات الصومال االتحادية االنتقالية

 المجتمع الدولي تقديم المساعدة والـدعم للمؤسـسات االتحاديـة           يناشد - 6

االنتقالية لتمكينها من أداء مهامها على نحو فعال والمساهمة في إعـادة            

 .إعمار الصومال

دول األعضاء على القيام بدور في كسب التأييد  لضمان التعبئة            ال يحث - 7

 .الكافية لدعم الصومال من قبل المجتمع الدولي

  ـ
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  مقرر بشأن

  كوت ديفوار

  

  :إن المجلس التنفيذي

  

عن قلقه الشديد من األحداث الخطيرة التي وقعـت فـي كـوت              يعرب - 1

 خاصة لحاالت وفاة المدنيين وتـدمير       ويأسف. 2006ديفوار في يناير    

 . الممتلكات التي حدثت خاللها 

 أن تكرار مثل هذه األحداث الخطيرة من شأنه أن يقـوض            بقلق يالحظ - 2

د الدؤوبة التي يبذلها االتحاد األفريقي وااليكواس واألمم المتحـدة          الجهو

 .والمجتمع الدولي ككل دعماً لعملية السالم

 بأقسى عبارات اللغة أعمال العنف التي وجهت ضد عمليات األمم           يدين - 3

 .المتحدة وممتلكاتها وكذلك أعمال العنف والتهديد األخرى

اع فورا عن جميع أعمال العنف      من جميع األطراف المعنية االمتن    يطلب   - 4

وإصدار بيانات محرضة وجميع األعمال األخرى التي من شـأنها أن            

تزيد الوضع سوءاً وأن تلتزم بعملية السالم وتهيئة الظـروف المواتيـة           

 . إلحالل سالم ومصالحة دائمين

دعمه المطلق للجهود التي تبذلها مجموعة العمل الدولية والوساطة         يكرر   - 5

 .لك جهود األمم المتحدةاليومية وكذ

 جميع األطراف تقديم التعاون الكامل إلي كل من عمليات األمـم            يناشد - 6

المتحدة في كوت ديفوار ومجموعة العمل الدولية والوسـاطة اليوميـة           

لتيسير التنفيذ الكامل والفعال لكافة االتفاقيات التي تم التوصـل إليهـا            

 .لألمم المتحدة لمجلس األمن التابع 1633وكذلك القرار رقم 

بالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس أولوسيجون أوباسانجو، رئيس        يشيد   - 7

جمهورية نيجيريا االتحادية وفخامة الـرئيس تـابو مبيكـي، رئـيس            



EX.CL/DEC.271 (VIII)  
Page 2 

 الـرئيس أولوسـيجون     2006 بالزيارة التي قام بها في ينـاير         يرحب - 8

أوباسنجو إلي كوت ديفوار للمساعدة في نزع فتيل التوتر الذي حـدث            

 .مؤخراً 

ة األطراف اإليفوارية وشعب كوت ديفوار عموماً على مواصـل        يشجع   - 9

جهودهما الرامية إلى التوصل إلي حل دائم لألزمة من خالل الوسـائل            

 . السلمية والحوار بدعم من المجتمع الدولي

  ـ
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  مقرر بشأن 

  الترشيحات األفريقية في النظام الدولي 

  

  :إن المجلس التنفيذي

  

 .بتقرير اللجنة الوزارية للترشيحاتيحيط علما  - 1

 .على التوصيات المتضمنة في هذا التقريريوافق  - 2

 :  الموافقة على الترشيحات التاليةيقرر - 3

السيد الطيب الشريف من الجزائر إلعادة انتخابـه لمنـصب           -

العام للمنظمة الدولية للطيران المدني في االنتخابـات        األمين  

 . 2006المقرر إجراؤها في شهر مارس 

القاضي أكوا كوينيهيا الذي تم تأييد ترشـيحه فـي المقـرر             -

EX.CL/DEC.234 (VII)  الصادر في سرت ، الجماهيريـة 

لمنصب قـاض فـي المحكمـة        . 2005العظمي في يوليو    

جموعة اإلقليمية للدول األفريقية    الجنائية الدولية في إطار الم    

 ).القائمة ب(

من المفوضية الحصول على مزيد من المعلومات من المجموعة         يطلب   - 4

األفريقية في فيينا من أجل إتاحة الفرصة للجنة لتقديم توصيات مناسبة           

إلي المجلس فيما يتعلق بترشيح نيجيريا لمجلس إدارة الوكالـة الدوليـة            

 .للطاقة الذرية

بترشيح السيد عبد الكريم بوسعيد من الجزائر لمنصب        ما أيضا   يحيط عل  - 5

مدير تنمية االتصاالت السلكية والالسلكية في االتحاد الدولي لالتصاالت         

توري من مالي المـدير الحـالي       . السلكية والالسلكية، والسيد حمدون أ    

لمكتب تنمية االتصاالت الـسلكية والالسـلكية فـي االتحـاد الـدولي             
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 بحث هذين الترشيحين حتى يتم اإلعالن عن شغور الـوظيفتين           يرجئ - 6

بالفعل إلتاحة الفرصة للدول األعضاء األخرى المهتمة بتقديم ترشيحاتها   

 .طبقا لقواعد إجراءات لجنة الترشيحات

لطاته ألعضاء لجنة الترشيحات التابعة للجنة الممثلين الـدائمين      بس يعهد - 7

 وتقـديم   2006في أديس أبابا لدراسة هذين الترشـيحين فـي مـايو            

التوصيات المناسبة إلي المجلس التنفيذي بـشأن اختيـار المرشـحين           

 . األفريقيين لشغل المنصبين المذكورين

  ـ
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  مقرر بشأن 

  الشباب األفريقي

  

  :إن المجلس التنفيذي

  

بالتقرير الصادر عن المؤتمر الثالث والعشرين لرؤساء دول        يحيط علما    - 1

 ديـسمبر   4 و 3وحكومات أفريقيا وفرنسا المنعقد في بامـاكو يـومي          

 ". حيوية ، إبداع وتطلعات: الشباب األفريقي: " تحت عنوان2005

الشباب األفريقي وتطلعاته كما وردت فـي        باهتماماتيحيط علما أيضا     - 2

البيان الذي ألقاه المشاركون في منتدى الشباب األفريقي أمـام رؤسـاء            

 2005 نوفمبر   9 و   8دول وحكومات أفريقيا وفرنسا في باماكو يومي        

 . 

على الحاجة الملحة إلعادة األمل والثقة إلـى الـشباب األفريقـي            يؤكد   - 3

لقيام بدور أكبر وبصورة كاملة فـي       وتحديد الظروف التي تمكنه من ا     

 .تنمية أفريقيا

بالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر الثالث والعـشرين         يرحب   - 4

 . لرؤساء دول وحكومات أفريقيا وفرنسا

مبادرة رئيس جمهورية فرنسا فخامة الرئيس جاك شيراك بـشأن          يؤيد   - 5

وس لمكافحـة فيـر   " ضريبة التضامن المفروضة على تذاكر الطيران     "

اإليدز والسل والمالريا واألمراض المعديـة ذات      /نقص المناعة البشرية  

 . الصلة األخرى

 :المفوضية إلىيدعو  - 6

 أفريقـي   –صندوق أوروبـي    "بحث االقتراح الرامي إلي إنشاء       )1

  . أوروبا–في سياق حوار أفريقيا " لالستثمار 



EX.CL/DEC.273 (VIII)  
Page 2 

 –تضمين موضوع الهجرة في جدول أعمـال حـوار أفريقيـا             )2

 – في اجتماع  الترويكا واجتماع قمـة أفريقيـا           أوروبا خاصة 

 .أوروبا القادم

توعية الشركاء بضرورة العمل على تعبئـة المـوارد الماليـة            )3

بصورة أكبر لدعم الجهود الوطنية واإلقليمية في مكافحة فيروس         

اإليدز والسل واألمـراض المعديـة ذات       /نقص المناعة البشرية  

 . الصلة األخرى

  ـ



EX.CL/DEC.274 (VIII)  

  

  مقــرر بشأن

  المقترحات المقدمة من 

  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

 :حول
 

مراجعة الرموز المستعارة من منظمة الوحدة األفريقية  - 1

واستحداث رموز جديدة تميز االتحاد األفريقي عن منظمة الوحدة 

  ؛EX.CL/243(VIII)ADD.1علم االتحاد، الوثيقة : األفريقية

عقد مؤتمرات القمة الثنائية مع دول أخرى وتحديد آلية  - 2

  ؛EX.CL/243(VIII)ADD.2المشاركة فيها 

عدم معاملة المقررات التي تصدر عن مؤتمرات قمة االتحاد  - 3

األفريقي معاملة عادية تخضع آلليات التصديق المعمول بها في دول 

  ؛EX.CL/243(VIII)ADD.3االتحاد 

لشرق األوسط في التسمية والمحتوي عدم ربط شمال أفريقيا با - 4

  ؛EX.CL/243(VIII)ADD.4والمدلول 

إنشاء بورصة أفريقية على مستوي القارة يكون مقرها مصر أو  - 5

  ؛EX.CL/243(VIII)ADD.5جنوب أفريقيا 

إنشاء صندوق داخل االتحاد األفريقي لتخفيف آثار ارتفاع أسعار  - 6

  .EX.CL/243(VIII)ADD.6النفط على الدول األفريقية الفقيرة 

  ـ

  إن المجلس التنفيذي،

 بالمقترحات المقدمة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية علما يحيط

 .  إحالة هذه المقترحات إلى المؤتمر لبحثه المباشريقررالعظمى وبناء على طلبها، 



 2

  ـ



EX.CL/DEC.275 (VIII) 

  
  مقرر بشأن 

 مقترح السودان بإنشاء المنظمة األفريقية للتربية والثقافة والعلوم 

  ADD) VIII(243 /CL.EX. 10الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي،

مقترح المقدم من السودان إلنشاء المنظمة األفريقية للتربية والثقافة  باليحيط علما

 .لى مؤتمر االتحاد لبحثه المباشر إحالة المقترح إيقرروالعلوم وبناء على طلبها، 
 

  ـ



EX.CL/DEC.276 (VIII) 

  
  مقرر بشأن 

  التصديق على معاهدة بلندابا

 ) معاهدة جعل أفريقيا منطقة خالية من األسلحة النووية(

 ADD)VIII(243 /CL.EX.15الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي،

  .  بالتقريريحيط علما .1

معاهدة ( بأن معاهدة جعل أفريقيا منطقة خالية من األسلحة النووية يذكر .2

 إبريل 12لتوقيع عليها في القاهرة، مصر في قد تم فتح باب ا) بلندابا

1996 .  

 أن معاهدة بلندابا لم تدخل حيز التنفيذ ألنه لم يصدق عليها يالحظ مع القلق .3

 . العدد الكافي من الدول األعضاء بعد 

 الدول األعضاء التي لم تصدق عليها بعد أن تبادر إلي القيام بذلك يناشد .4

الل هذه السنة العاشرة منذ فتح باب حتى يتسنى دخولها حيز التنفيذ خ

 . التوقيع عليها

 . إلي المفوضية أن تتابع هذه المسألة مع الدول األعضاء يطلب  .5

  ـ
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  مقرر بشأن

  االحتفال بيوم التحرير في أفريقيا

 ADD) VIII(243 /CL.EX.8الوثيقة 

 

  

  :إن المجلس التنفيذي

  .  بالمقترحيحيط علماً - 1

 االحتفال بأول أغسطس من كل سنة عيداً للتحرير تضامناً مع يقرر - 2

 . األفريقيين في المهجر

 . يوم إلى الدول األعضاء تنظيم أنشطة لالحتفال بهذا اليطلب - 3

 ـ
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