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EX/CL/DEC.20 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن بروتوكول حول العالقات بين االتحاد

  األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية،

 III(22 .DEC/CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ، 

  

بالتقرير المرحلي الذي قدمه الرئيس المؤقـت عـن إعـداد           يأخذ علماً    - 1

عـات  مشروع بروتوكول حول العالقات بين االتحاد األفريقي والمجمو       

 االقتصادية اإلقليمية؛

 من المفوضية اإلسراع بعملية إعداد بروتوكـول جديـد حـول            يطلب -2

العالقات بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وإبالغ        

 الدول األعضاء بالتقدم المحرز في هذا الصدد؛

 كافة المجموعات االقتصادية على التعاون مع المفوضية من أجل          يحث - 3

 لتعجيل باستكمال إعداد البروتوكول الجديد؛ا

من المفوضية توسيع نطاق المشاورات حول مشروع بروتوكول        يطلب   - 4

 جديد ليشمل الدول األعضاء وأصحاب المصالح اآلخرين؛

 من المفوضية عرض مشروع البروتوكول الجديد علي االجتماع         يطلب -5

 .القادم للمجلس التنفيذي

  ـ

  



EX/CL/DEC.21 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن تقرير الرئيس المؤقت عن تفعيل

  المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي

  III(23/CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ، 

 بتقرير الرئيس المؤقت عن تفعيل المجلس االقتصادي يحيط علماً - 1

 واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي؛

 المشاورات حول مشروع  من رئيس المفوضية أيضا توسيع نطاقيطلب - 2

النظام األساسي مع منظمات المجتمع المدني حتى يعكس مجموعة 

 واسعة من وجهات نظر هذه المنظمات؛

 من رئيس المفوضية أيضا أن يضمن التوزيع المبكر لمشروع يطلب - 3

النظام األساسي على لجنة الممثلين الدائمين وتنظيم اجتماع لمراجعته 

 .دية الرابعة للمجلس التنفيذيقبل عرضه علي الدورة العا
 

  ـ
 



EX/CL/DEC.22 (III) 

  

 مقـرر

  بشأن تقرير الرئيس المؤقت

 عن مصادر التمويل البديلة لالتحاد األفريقي،

 III(24 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

  بالتقرير؛يحيط علماً  - 1

إرسال التقرير إلي الدول األعضاء كي يتم بحثه بواسطة اإلدارات          يقرر   - 2

 المختصة؛ 

 عن المصادر البديلة لتمويل      المفوضية إلي القيام بتحديث الدراسة     يدعو - 3

االتحاد األفريقي إذا اقتضى األمر ذلك مع األخذ فـي االعتبـار اآلراء             

التي أعربت عنها الدول األعضاء وعقد اجتماع لخبراء الدول األعضاء          

من أجل دراسة التقرير وتقديم توصيات لبحثها خالل الـدورة العاديـة            

 .ديلة لتمويل االتحادالرابعة للمجلس التنفيذي حول المصادر الب

  ـ

  

  



EX/CL/DEC.23 (III) 

  

  مقـرر

  ،2003بشأن ميزانية الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 

 REV) III(25 /CL/EX.1الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

  بالتقرير؛يحيط علماً  - 1

 2003المؤتمر باعتماد ميزانية الفترة من سبتمبر إلى ديـسمبر          يوصي   - 2

 دوالرا أمريكيا وتقسيمها بين الدول      13ر090ر000ر00المحددة بمبلغ   

 .اء حسب الجدول الحالي لتقدير األنصبةاألعض

  

 ـ



EX/CL/DEC.24 (III) 

  

 ررـمق

  ،2004ميزانية البرامج لسنة  بشأن

  REV) III(26 /CL/EX.1الوثيقة 

  

  ، المجلس التنفيذي إن

  

  بالتقرير؛يحيط علماً - 1

  :يوصي المؤتمر بما يلي  - 2

 الفترة من يناير إلى 2004ميزانية البرامج لسنة أن تغطي  )1

 دوالر 43ر000ر000ر00 وتبلغ قيمتها 2004ديسمبر 

  .أمريكي

 في حدود 2004في ميزانية البرامج لسنة أن يعاد النظر  )2

 دوالر أمريكي ، وذلك بواسطة 43ر000ر000ر00مبلغ 

األعضاء الجدد المنتخبين في مفوضية االتحاد األفريقي في 

 .أديس أبابا، إثيوبيا، بعد استالم مهام مناصبهم 

 أن تقوم اللجنة االستشارية الفرعية للميزانية والشؤون  )3

لجنة الممثلين الدائمين بدراسة الميزانية اإلدارية والمالية و

 قبل عرضها على المجلس التنفيذي 2004المعدلة لسنة 

 .2004مارس /لبحثها خالل دورته العادية الرابعة في فبراير

  ـ
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 ررـمق

  لجنة الفرعية للمساهمات، تقرير البشأن

  III(27 /CL/EX(الوثيقة 

  

  ، التنفيذي المجلس إن

  

  بالتقرير؛يحيط علماً  - 1

  على الدول األعضاء التي سددت مساهماتها؛يثني - 2

  جميع الدول األعضاء علي الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه االتحاد؛يحث - 3

 : يقرر ما يلي  -4

  

لمقدرة لفترة السبعة األشهر    إضافة المساهمات ا   )1(

 حتى  2003إلي مساهمات السنة المالية     ) 2002 ديسمبر   -يونيو(

 شـهراً بالنـسبة لمتـأخرات       19تكون السنة المالية مركبة من      

  المساهمات؛

 :بقاء الدول األعضاء التالية خاضعة للعقوبات )2(

  غينيا بيساو؛ -

 ليبيريا؛ -

 جمهورية أفريقيا الوسطي؛ -

 يمقراطية؛جمهورية الكونغو الد -

 ساوتومي وبرنسيب؛ -

 سيشل؛ -

 الصومال؛ -

 .اتحاد جزر القمر -

  رفع العقوبات المفروضة علي النيجر؛ )3(
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 منح سيراليون إعفاء استثنائيا مؤقتا؛ )4(

التزام الدول األعضاء التي قدمت خطط إعادة الجدولـة بتلـك            )5(

 الخطط مع تسديد مساهماتها في ميزانية السنة المالية الجارية؛

العقوبات علي الدول األعضاء التي تتخلف عن       استمرار تطبيق    )6(

  .دفع مساهماتها

  

  ـ
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 مقـرر

  بشأن تقرير الرئيس المؤقت عن بناء

 السالمة األحيائية، القدرات األفريقية في مجال

 III(31 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

   بالتقرير؛يحيط علماً - 1

 علي حاجة الدول األعضاء لتزويد نفسها بالقدرات البشرية يؤكد - 2

ئية في إطار تنفيذ والمؤسسية الالزمة لمعالجة مسائل السالمة اإلحيا

 بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة اإلحيائية؛

 علي الخطوات التي اتخذت حتى اآلن علي المستويات الوطنية يصادق - 3

واإلقليمية والقارية بهدف إقامة نظام أفريقي للسالمة اإلحيائية وكذلك 

برنامج أفريقي لبناء القدرات في مجال السالمة اإلحيائية بغية تعزيز 

 الدول األعضاء علي معالجة المسائل المتعلقة بالسالمة قدرات

 اإلحيائية؛

 الدول األعضاء ، امتثاالً ألحكام بروتوكول قرطاجنة، أن تستخدم يحث - 4

القانون النموذجي األفريقي في مجال السالمة اإلحيائية والذي أعدته 

مفوضية االتحاد األفريقي كأساس لصياغة صكوكها القانونية الوطنية 

مجال السالمة اإلحيائية بغية إقامة ومواءمة نظام أفريقي في مجال في 

السالمة اإلحيائية لتنظيم حركة األجسام المعدلة جينياً ونقلها واستيرادها 

 في أفريقيا؛

 البلدان المتقدمة ال سيما شركاء إفريقيا في التنمية الذين يرغبون يناشد - 5

ارد المالية والتقنية في مساعدة أفريقيا في هذا المسعى ، منح المو

 الالزمة وتقديم المساعدة في تنفيذ هذا البرنامج؛
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من رئيس المفوضية عقد اجتماع للخبراء في هذا المجال يطلب  - 6

ومنظمات المجتمع المدني إلثراء هذه المسألة وتقديم اقتراحات بشأن 

 موقف أفريقي موحد تعتمده أجهزة صنع القرارات في االتحاد األفريقي؛

 من رئيس المفوضية ضمان استمرار برنامج بناء القدرات يضاًيطلب أ - 7

في مجال السالمة اإلحيائية في الدول األعضاء وتقديم تقارير سنوية إلى 

 .المجلس حول التقدم المحرز في هذا الشأن
 

  ـ



EX/CL/DEC.27 (III) 

 
 ررـمق

   التقرير المؤقت عن إنشاء اللجنة األفريقية للطاقة،بشأن

  III(32 /CL/EX(الوثيقة 

  

  المجلس التنفيذي ،  إن

  

   بالتقرير الشفهي الذي قدمته المفوضية؛يحيط علماً - 1

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدعمها يعرب عن امتنانه - 2

ة ولما بذلته من تضحيات من أجل المتعدد األشكال للجنة األفريقية للطاق

 انطالقها وتعزيز البيئة المالئمة لتطويرها؛

  باالنطالق الفعلي ألنشطة اللجنة األفريقية للطاقة؛يرحب - 3

 :  جميع الدول األعضاء على يحث - 4

  

التوقيع والتصديق دون إبطاء علي االتفاقية الخاصة   ) أ

  بإنشاء اللجنة األفريقية للطاقة؛

إلي اللجنة من خالل القيام، ضمن تقديم الدعم الالزم   ) ب

جملة أمور أخرى، بسداد المساهمات المالية الطوعية 

 .لميزانية اللجنة األفريقية للطاقة

 من المفوضية تعزيز اللجنة األفريقية للطاقة، وأهدافها وغاياتها يطلب - 5

  وبرنامجها علي نحو أكبر ، واستمرار تقديم الدعم المالي الالزم لها؛

 المفوضية تقديم تقارير دورية إلي المجلس عن أنشطة  منيطلب أيضا - 6

 .اللجنة األفريقية للطاقة

  

  ـ

  



EX/CL/DEC.28 (III) 

  

 ررـمق

   التقرير المرحلي عن تنفيذ الحملة األفريقيةبشأن

  للقضاء علي ذبابة تسي تسي وداء المثقبيات،

  III(33 /CL/EX(الوثيقة 

  

   التنفيذي ،المجلس إن

  

   بالتقرير؛يحيط علماً - 1

 جهود المفوضية لتنفيذ مشروع الحملة األفريقية للقضاء على  يقر بارتياح - 2

 ات؛ ذبابة تسي تسي وداء المثقبي

 للمساعدة التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن تقديره  - 3

وشركاء التنمية اآلخرين إلى المفوضية والدول األعضاء المتضررة، دعماً 

 لجهود أفريقيا في مكافحة داء المثقبيات؛ 

 بتضمين مكتب تنسيق الحملة األفريقية للقضاء علي ذبابة تسي تسي يرحب  - 4

 يات في هيكل مفوضية االتحاد األفريقي؛ وداء المثقب

 جميع الدول األعضاء والمجتمع الدولي على إدراج االلتزام بالقضاء يحث  - 5

على داء المثقبيات ضمن أهداف برامجها وأولياتها اإلنمائية وعلى التعاون 

مع مكتب تنسيق الحملة األفريقية للقضاء على ذبابة تسي تسي وداء 

  الدعم المطلوب لتنفيذ أهداف الحملة؛المثقبيات وذلك لتوفير

 الحاجة إلى اتخاذ نهج جماعي وشامل علي نطاق القارة برمتها يؤكد -6

 للقضاء على مشكلة ذبابة تسي تسي؛

 من المفوضية تكثيف جهودها في حشد االلتزام والتعاون بين كل يطلب -7

الدول المتضررة من أجل اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة وسريعة لتنفيذ 

رامج استئصال ذبابة تسي تسي، وتقديم تقرير إلى القمة المقبلة لالتحاد ب

 .األفريقي عن التقدم المحرز في هذا الصدد
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 ـ



EX/CL/DEC.29 (III) 

  

  مقرر بشأن تقرير الرئيس المؤقت

  عن آلية المتابعة ورفع التقارير حول تنفيذ

 خطة العمل المنقحة لمكافحة المخدرات في أفريقيا،

 III(34 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  بالتقرير؛يحيط علماً  - 1

 أهمية مكافحة المخدرات ومنع الجريمة وارتباطهما بالمسائل اإلنمائية يقر - 2

 لسياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية؛وا

ً أهمية منع إساءة استعمال المخدرات واالتجار غير المشروع بها يقر أيضا - 3

 في أفريقيا؛

 من المفوضية القيام، طبقاً لمقرر دوربان الصادر في يوليو يطلب - 4

حول مكافحة المخدرات في أفريقيا بتزويد وحدة مكافحة المخدرات 2002

ة بالدعم الالزم لتمكينها من االضطالع بتقييم منتصف المدة ومنع الجريم

لخطة عمل االتحاد األفريقي بغية رفع تقارير بشأنها إلى المؤتمر الوزاري 

 القادم لالتحاد األفريقي حول مكافحة المخدرات في أفريقيا؛

 من رئيس المفوضية تقديم تقرير عن سياسات مكافحة يطلب أيضاً -5

 .ا إلى االجتماع القادم للمجلس التنفيذيالمخدرات في أفريقي

  ـ



EX/CL/DEC.30 (III) 

 
 مقـرر

  بشأن الرياضة وإساءة استعمال المخدرات في أفريقيا،

  III(34 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  بالتقرير؛يحيط علماً - 1

 إزاء استعمال الرياضيين والرياضيات للعقاقير المنشطة يعرب عن القلق - 2

  في جميع أنحاء العالم؛

اسة أفريقية  من المفوضية اتخاذ الخطوات المناسبة لوضع سييطلب - 3

لمكافحة المخدرات في مجال الرياضة بالتعاون مع المجلس األعلى 

للرياضة في أفريقيا وغيره من المنظمات الرياضية اإلقليمية ومنظمات 

ألعاب القوى مثل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات واللجنة األولمبية 

 الدولية وغيرهما؛

ة في دورة األلعاب األفريقية  إلى الدول األعضاء للمشاركيجدد نداءه - 4

 أكتوبر 18 إلى 4الثامنة التي ستقام في أبوجا، نيجيريا، خالل الفترة من 

الرياضة في مواجهة إساءة استعمال المخدرات في " تحت شعار 2003

  واإلسهام في تحقيق نجاحها؛"أفريقيا

 جميع الدول األعضاء على اتخاذ الخطوات المناسبة للوفاء يحث بقوة - 5

هداتها المالية تجاه المجلس األعلى للرياضة في أفريقيا لتمكينه من بتع

التحضير لدورة األلعاب األفريقية الثامنة في أبوجا ، نيجيريا ، على نحو 

 .مناسب لكفالة نجاحها

  ـ



EX/CL/DEC.31 (III) 

  

 ررـمق

  تقرير الرئيس المؤقت عن أعمال بشأن

  المؤتمر األفريقي حول االنتخابات والديمقراطية والحكم الرشيد،

 III(35 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  بالتقرير والتوصيات المهمة الصادرة عن مؤتمر بريتوريا؛يحيط علماً  - 1

خابية المستقلة لجنوب    على مفوضية االتحاد األفريقي واللجنة االنت      يثني - 2

أفريقيا علي المبادرة التي اتخذتاها لتنظيم مـؤتمر حـول االنتخابـات            

 إلـى   7والديمقراطية والحكم الرشيد في بريتوريا، جنوب أفريقيا، من         

 بالتوصيات الواردة في التقرير؛ويحيط علماً  . 2003 إبريل 10

جهزة األخـرى   أعضاء اللجان االنتخابية واأل   :  بكافة المشاركين    يشيد - 3

المكلفة بإدارة العمليات االنتخابية وأعضاء المحاكم الدستورية وأعضاء        

 البرلمانات والباحثون الذين ساهموا في نجاح هذا المؤتمر؛

 من مفوضية االتحاد األفريقي عقد اجتماع للخبراء الحكوميين من          يطلب - 4

ل أجل بحث الوثائق الصادرة عن مؤتمر بريتوريا وخاصة الوثيقة حـو          

التوجيهات بخصوص بعثات مراقبة ومتابعة االنتخابات التابعة لالتحـاد         

 األفريقي والوثيقة حول آفاق إنشاء صندوق للمساعدات االنتخابية؛

بالبيان الصادر عن مؤتمر بريتوريـا حـول االنتخابـات          يحيط علماً    - 5

  استرعاء انتباه مؤتمر االتحاد إليه؛يقررو. والديمقراطية والحكم الرشيد

 باقتراح مفوضية االتحاد األفريقي الخاص بـصياغة مـشروع          رحبي - 6

وثيقة حول الديمقراطية والحكم الرشيد وتضمينها كافة التعهدات التـي          

 منها تقديم هذه الوثيقـة  ويطلـب أعلنتها الدول األعضاء في هذا الصدد    

 .لبحثها خالل االجتماع المقترح للخبراء الحكوميين

  ـ



EX/CL/DEC.32 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن تقرير الرئيس المؤقت

  عن مشروع البروتوكول الملحق

 باتفاقية االتحاد األفريقي لمنع اإلرهاب ومكافحته،

 III(51 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  بالتقرير؛يحيط علماً - 1

 للمفوضية للخطوات التي اتخذتها الستكمال مشروع يعرب عن تقديره - 2

 حول منع اإلرهاب 1999اقية الجزائر لعام البروتوكول الملحق باتف

  ومكافحته؛

بمشروع البروتوكول كما راجعته الدورة العادية الـثانية يحيط علماً  - 3

 والتسعون للجهاز المركزي آللية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها،

 يونيو 13 و12المنعقدة على مستوى السفراء في أديس أبابا يومي 

 ؛2003

ى استكمال مشروع البروتوكول وعرضه على اجتماع  المفوضية إليدعو - 4

خبراء من الدول األعضاء لتقديمه بعد ذلك إلي أجهزة توجيه السياسات 

 . لالتحاد

  

 ـ



EX/CL/DEC.33 (III)  
  

  مقـرر

 بشأن وضع التوقيع والتصديق على معاهدات االتحاد األفريقي،

 III(36 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

   بالتقرير؛يحيط علما - 1

/  كافة الدول األعضاء التوقيع والتصديق على المعاهداتيناشـد - 2

  االنضمام إليها؛االتفاقيات المعتمدة تحت رعاية االتحاد األفريقي أو

 من المفوضية استكمال مراجعة كافة معاهدات واتفاقيات منظمة يطلب - 3

الوحدة األفريقية لتحديد مدى مالءمتها لالتحاد األفريقي وعقد اجتماع 

 .للنظر في هذه المراجعة) في الجزء األخير من السنة(للخبراء 

  

  ـ
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  مقـرر

 بشأن الهيكل والموارد البشرية المطلوبة

  وظروف خدمة عاملي المفوضية واآلثار المالية المترتبة عليها،

 III(39 /CL/EX(الوثيقة 
 

  إن المجلس التنفيذي ،

   بتقرير لجنة الممثلين الدائمين؛يحيط علماً - 1

 :يقرر - 2

  :فيما يتعلق بالهيكل   )أ

يلية واإلقليمية لالتحاد األفريقي اإلبقاء على درجات رؤساء المكاتب التمث - 1

  كما اقترحتها لجنة الممثلين الدائمين؛

أن يتم دمج أمانة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا في هيكل مفوضية االتحاد  - 2

األفريقي على نحو تدريجي من خالل وحدة تنسيق ال يتجاوز عدد العاملين 

وتو ولمدة ثـالث أشخاص على أن تبدأ عملها بعد قمة ماب) 5(فيها خمسة 

 سنوات أو حتى تصبح هياكل االتحاد عاملة بالكامل أيهما األول؛) 3(

 إلى العدد اإلجمالي للعاملين بمكتب 2إضافة موظف إعالم بدرجة م - 3

 ؛)ليلونجوي(االتحاد األفريقي في 

 إلى العدد اإلجمالي للعاملين 2ثقافي بدرجة م/إضافة موظف إعالمي - 4

 ي القاهرة؛بمكتب االتحاد األفريقي ف

تطبيق التوصية بتشكيل لجنة تسيير للمكتب األفريقي للثروة الحيوانية على  - 5

جميع المكاتب العلمية والفنية على أن تقوم الجهات المانحة والشركاء 

 اآلخرون بتغطية نفقات المشاركة فيها؛

رفع درجة منسق الحملة األفريقية لمكافحة ذبابة تسى تسى وداء المثقبيات  - 6

 ؛2واإلبقاء على درجة مساعد المنسق عند م 4إلى م

قيام المفوضية بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين بمراجعة المكاتب  - 7

 .اإلقليمية والتمثيلية من أجل تزويدها بالعدد المالئم من العاملين
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  :فيما يتعلق بالمرتبات والهيكل وظروف الخدمة األخرى  )ب

جنوب األفريقي متضمناً عشــرة اعتماد هيكل مرتبات مجموعة تنمية ال - 1

خطوات في جميع درجاتها وزيادة سنوية في مرتبات العاملين ) 10(

  المهنيين؛

 :اعتماد هيكل مرتبات أعضاء المفوضية على النحو التالي - 2

 لنموذج مجموعة تنمية الجنوب 10 خطوة 1درجة مد: المفوضون  •

  ؛%15األفريقي مع إضافة نسبة 

 لنموذج مجموعة تنمية 10خطوة  1درجة مد: نائب الرئيس  •

 ؛%32ر50الجنوب األفريقي مع إضافة نسبة 

 لنموذج مجموعة تنمية الجنوب 10 خطوة 1درجة مد: الرئيس  •

 ؛%50األفريقي مع إضافة نسبة 

اعتماد المفوضية معدل بدل اإلعاشة اليومي لمجموعة تنمية األفريقي  - 3

  :كالتالي

وعة تنمية الجنوب معدل بدل اإلعاشة اليومي لمجم: الرئيس  •

مع إضافة نسبة ) أي بدل اإلعاشة اليومي في األمم المتحدة(األفريقي

  ؛40%

معدل بدل اإلعاشة اليومي لمجموعة تنمية الجنوب : نائب الرئيـس  •

مع إضافـة ) إي بدل اإلعاشة اليومي لألمم المتحـدة(األفريقي 

 ؛%30نسبة 

دل بدل اإلعاشة مع: المفوضون والعاملون اآلخرون في المفوضية  •

أي بدل اإلعاشة اليومي (اليومي لمجموعة تنمية الجنوب األفريقي 

 ؛%20مع إضافة نسبة ) لألمم المتحدة

اعتماد مبدأ المراجعة المنتظمة لهيكل مرتبات أعضاء المفوضية وكافة  - 4

  .فئات العاملين اآلخرين بالمفوضية كل خمس سنوات

 :فريقيفيما يتعلق بنظام الحصص لالتحاد األ  )ج 
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وظائف على األقل لكل دولة ) 4(اعتماد المبدأ المتعلق بتخصيص أربع   )1

عضو على أن توزع بقية الوظائف على أساس المساهمات المقدرة لكل 

  دولة عضو؛

أن يتم استثناء المسؤولين المنتخبين والعاملين في ظل التعيينات الخاصة   )2

 .وفئة الخدمة العامة، من نظام الحصص

  :ا يتعلق بالتعيين فيم) د

 فما فوق مفتوحاً أمام جميع 4أن يكون التعيين لوظائف بدرجة خ ع أ  )1

  مواطني الدول األعضاء بالنسبة لكل من التعيين الدولي والمحلى؛

 مفتوحة لمواطني كافة الدول 4أن تكون جميع الوظائف دون درجة خ ع أ  )2

 .لى المستوي المحلياألعضاء على أن يكون التعيين وفق شروط التعيين ع

 ـ

  



EX/CL/DEC.35 (III) 

  توصية

  ،*بشأن مراجعة جدول تقدير األنصبة لالتحاد األفريقي

 III(40 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

 بالتقرير؛يحيط علماً  - 1

 : المؤتمر بما يلي يوصي  - 2

 جدول تقدير األنصبة كما تمت التوصية به بحـد أقصي بحث )1

% 0ر75و% ر25وحد أدني يتراوح بين % 8ر25قـــدره 

 ؛16لمتضمن في الجدول رقم على النحو ا

 المفوضية بإجراء التعديالت الالزمة مع مراعاة ضرورة تكليف )2

تخفيف العبء وأخذ المالحظات التي أبدتها بعض الدول 

األعضاء بالنسبة الرتفاع مستوي معدالت مساهماتها في 

 .الحسبان

 تفويض اللجنة الوزارية المختصة لمراجعة جدول تقدير تجديد )3

ي ينبغي أن تقوم بمراجعة مستمرة لألداء األنصبة والت

االقتصادي للدول األعضاء بغية إعادة تقدير مساهماتها عند 

 .االقتضاء

بالنظر إلى الكارثة الطبيعية التي تعرضت لها الجزائر يمنح هذا  )4

على أن يستمر في سداد ) 5(البلد فترة سماح مدتها خمس 

نـوات بالنسبة للس% 7ر25مساهماته بمعدل سنوي قدره 

الخمس القادمة ثم يعود بعد ذلك إلى سداد النسبة الجديدة وقدرها 

 %.8ر25

  

 ----------------------------  
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  .أعربت مصر عن تحفظ في هذا الشأن*  
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 مقـرر

  بشأن الوضع في جزر القمر،

  a)III(42 /CL/EXالوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

 تجاه الصعوبات التي تمت مواجهتها فيما يعرب عن قلقه البالغ - 1

يتعلق بتنفيذ اتفاقية فومبوني اإلطارية للمصالحة الوطنية في جزر 

  القمر؛

 فبراير 17علي أن اتفاقية فومبوني اإلطارية بتاريخ يؤكد مجدداً  - 2

 ويناشد، تظل اإلطار المناسب لتسوية النزاع في جزر القمر 2001

 كل األطراف المعنية االمتثال لنص وروح االتفاقية؛

بنتائج الزيارة التي قام بها الرؤساء الثالثة لجزر القمر يحيط علماً  - 3

 2003 يونيو 20التي تتمتع بالحكم الذاتي وإلى جنوب أفريقيا في 

 ة حكومة جنوب أفريقيا؛ بناًء على دعو

 جميع األطراف القمرية األخرى المشاركة في عملية المصالحة يحث - 4

على إظهار روح الحوار والتسوية لتسهيل استكمال عملية إنشاء 

المؤسسات المنصوص عليها في اتفاقية فومبوني والتعجيل بعملية 

 المصالحة؛

واصلة  اللجنة الوزارية لدول المنطقة والترويكا على ميشجع - 5

جهودها لحل المسائل المعلقة وذلك لتمهيد الطريق إلجراء 

 االنتخابات التشريعية؛
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 لكافة شركاء االتحاد األفريقي في جزر القمر ، يعرب عن تقديره - 6

وخاصة االتحاد األوروبي ، واألمم المتحدة والمنظمة الدولية 

جهود االتحاد للفرانكوفونية وجامعة الدول العربية، لدعمها المستمر ل

األفريقي وحكومة جنوب أفريقيا في البحث عن المصالحة الوطنية 

 . والسالم الدائم في جزر القمر

  ـ
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  مقـرر

  بشأن عملية السالم في الصومال،

 b)III(42 /CL/EXالوثيقة 

  

 إن المجلس التنفيذي ،

   تمسكه بوحدة الصومال واستقالله وسالمة أراضيه؛يؤكد - 1

 إزاء التقدم الذي أحرز في مؤتمر المصالحة الوطنية يعرب عن ارتياحه - 2

نتقالية  الحكومة الوطنية االويحثالصومالية المنعقد في مباجاتي بكينيا 

واألحزاب على االستمرار في إظهار اإلرادة السياسية المطلوبة لضمان 

 التوصل إلى نجاح المؤتمر في النهاية؛

للجهود التي بذلها السفير بثيول كيبالقات ، المبعوث يعرب عن تقديره  - 3

الكيني الخاص في الصومال ورئيس اللجنة الفنية التابعة للهيئة 

ية ، في تعزيز المصالحة خالل مؤتمر مباجاتي الحكومية المشتركة للتنم

 بهدف التوصل إلى نهاية إيجابية؛

 على جهود دول خط المواجهة ، جيبوتي وإثيوبيا وكينيا، وكذلك يثني - 4

 على مضاعفة ويحثهمالشركاء الذين دعموا المؤتمر حتى اآلن ، 

 جهودهم الجماعية لإلسراع بعملية السالم؛

ليديين والشيوخ في الصومال االستمرار في  القادة والقادة التقيناشد - 5

إظهار االلتزام بتحقيق السالم الدائم واالستقرار لصالح السكان في 

 الصومال؛

 إلى القادة والفصائل الصومالية لاللتزام بوقف األعمال يوجه نداًء - 6

 2002 أكتوبر 27العدائية كما ينص عليه إعالن إلدوريت بتاريخ 

  واالستقرار في الصومال؛بهدف تحقيق السالم الدائم

 الصادر عن الدورة العادية الثانية والتسعين للجهاز يؤيد المقرر - 7

المركزي آللية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها ، على مستوى 
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 المانحين والمجتمع الدولي عموماً تقديم الدعم والمساعدة يناشد - 8

المراقبين العسكريين لالتحاد األفريقي في المطلوبين لتسهيل نشر بعثة 

 الصومال؛

 المجتمع الدولي دعم مبادرات السالم في الصومال وتقديم يناشد أيضاً - 9

 المساعدات اإلنسانية للسكان المتضررين من جراء الحرب في البالد؛

 عمل الهيئة التي كلفها األمين العام لألمم المتحدة ، متابعة للقرار يدعم -10

 بجمع المعلومات المستقلة حول 2002 يوليو 22اريخ  بت1425رقم 

انتهاك حظر األسلحة المفروض على الصومال بموجب قرار مجلس 

 ، وتقديم توصيات 1992 يناير 23بتاريخ ) 1992 (733األمن رقم 

بشأن التدابير العملية الممكنة لتنفيذ حظر األسلحة ، وفى هذا الصدد 

ليم والقادة والفصائل الصومالية إلى  المجلس التنفيذي بلدان اإلقيدعو

 التعاون بالكامل مع هذه الهيئة لتمكينها من الوفاء بتفويضها؛

 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجتمع الدولي برمته إلى يدعو -11

دعم عملية نشر قوة حفظ السالم في الصومال وتسهيل عمليات نزع 

مجتمع بعد اختتام مؤتمر السالح وتسريح الجنود وإعادة دمجهم في ال

 .مباجاتي مباشرة وذلك من أجل استعادة السالم واألمن في الصومال

 ـ
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 مقـرر

  بشأن عملية السالم في السودان،

 c)III(42 /CL/EXالوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

 بالتقدم الكبير الذي حدث في محادثات سالم السودان برعاية يرحب - 1

 ويشيدالهيئة الحكومية المشتركة للتنمية وبمساعدة المجتمع الدولي 

، لجهودهما سيمبيويا. ك. بحكومة كينيا ومبعوثها الخاص اللواء ر

الجيش /الرامية إلى تسهيل المفاوضات بين حكومة السودان والحركة

  الشعبي لتحرير السودان؛ 

 الطرفين االستمرار في إظهار روح التوافق وقبول الحل الوسط يناشد - 2

والتعاون الكامل مع الوساطة حتى يتم التوصل إلي اتفاقية سالم نهائية 

 في أقرب وقت؛

تزام المستمر بوقف األعمال العدائية كما تنص  على الحاجة لالليؤكد - 3

 ، وبالتعاون التام مع فريق 2002 أكتوبر 15عليه مذكرة التفاهم بتاريخ 

التحقيق والمراقبة المنصوص عليه في الضميمة التي ألحقت بمذكرة 

 بغية خلق الظروف المواتية لنجاح محادثات 2003 فبراير 4التفاهم في 

 السالم؛

 الشتراك مفوضية االتحاد األفريقي في محادثات هيعرب عن ارتياح - 4

سالم في السودان والخطوات التي اتخذتها المفوضية لإلسهام في أنشطة 

فريق التحقيق والمراقبة، تمشياً مع المقرر الصادر عن الجهاز 

 على مستوي السفراء ، المنعقدة 92المركزي خالل دورته العادية 

 . 2003 يونيو 13 و12يومي 
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 المجتمع الدولي المساهمة في مبادرات إعادة التعمير ما بعد يناشد - 5

 الحرب في السودان، دعماً التفاقية سالم نهائية؛

 تشكيل لجنة وزارية ، أو رئاسية إذا اقتضت الضرورة ذلك، يقرر - 6

برئاسة جنوب أفريقيا لمتابعة عملية إعادة البناء ما بعد انتهاء النزاع في 

 عضوية اللجنة بالتشاور بين جنوب أفريقيا السودان على أن يتم تحديد

 . والسودان ومفوضية االتحاد األفريقي

 ـ
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  مقـرر

  بشأن عملية السالم في بوروندي،

 d)III(42/CL/EXالوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

 على القادة البورونديين وخاصة الرئيس السابق بيير بويويا وخلفه يثني -1

السيد دوميسيان نداييزي على نجاحهما في تحقيق انتقال سلمي للسلطة 

هد بها خالل القمة اإلقليمية على رأس الدولة طبقاً لاللتزامات التي تم التع

 في إطار 2001 يوليو 23الخامسة عشرة حول بوروندي المنعقدة في 

  اتفاقية أروشا للسالم والمصالحة في بوروندي؛

بالتقدم الملحوظ الذي حققته عملية السالم في بوروندي ال سيما يرحب  - 2

 بين 2002 ديسمبر 2 أكتوبر و7توقيع اتفاقي وقف إطالق النار في 

حكومة االنتقالية لبوروندي من ناحية والمجلس الوطني للدفاع عن ال

قوات الدفاع الديمقراطية بزعامة جان بوسكو /الديمقراطية

قوات التحرير الوطنية /ندايكينجوروكى، وحزب جبهة تحرير شعب الهوتو

/ بزعامة االن موجابا رابونا ، والمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية

 الديمقراطية بزعامة بيير نكورو نزيزا ، من ناحية قوات الدفاع عن

  أخرى؛

 إزاء استمرار األعمال العدوانية في بوروندي بالغ قلقه يعرب عن - 3

 2والصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار الموقع في 

 اختطاف برلمانيين من قبل المجلس الوطني بشدة ويدين 2002ديسمبر 

قوات الدفاع عن الديمقراطية بزعامة بيير /ةللدفاع عن الديمقراطي

  إطالق سراحهم على الفور وبدون أي شروط؛ويطلبكورونزيزا 
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 المبادرة اإلقليمية من أجل السالم في بوروندي إلى عقد قمة إقليمية يدعو - 4

عاجلة من أجل تسوية كافة المسائل العالقة وال سيما بين الحكومة 

قوات الدفاع /طني للدفاع عن الديمقراطيةاالنتقالية لبوروندي والمجلس الو

 عن الديمقراطية بزعامة بيير كورونزيزا؛

قوات التحرير الوطنية بزعامة أغاتون / حزب تحرير شعب هوتويحث - 5

رواسا على وضع حد لهجماته واالنضمام فوراً لعملية السالم من أجل 

المفوضية على اتخاذ يشجع إبرام اتفاق لوقف إطالق النار ، كما 

لمبادرات المالئمة لدعم الجهود المبذولة في هذا الصدد، وبحث التدابير ا

التي ينبغي اتخاذها في حالة استمرار هذه المجموعة في رفضها من أجل 

 الحيلولة دون استمرار أعمال العنف ضد المدنيين األبرياء؛

بنشر مراقبي االتحاد األفريقي في بوروندي تنفيذاً للمقرر الذي يرحب  - 6

ه الدورة العادية الثامنة والثمانين للجهاز المركزي المنعقدة على اتخذت

 عن امتنانه للبلدان التي ويعرب ، 2003 يناير 14مستوى السفراء يوم 

قدمت مراقبين في هذه البعثة وهى بوركينا فاسو والجابون وجمهورية 

 مالي وتونس؛

عادية الحادية بالجهود المبذولة حالياً طبقاً لمقرر الدورة اليرحب كذلك  - 7

 ، من اجل 2003 إبريل 2والتسعين للجهاز المركزي المنعقدة في 

استكمال نشر البعثة األفريقية في بوروندي كما ينص عليه اتفاق وقف 

 تقدير االتحاد ويؤكد مجدداً ، 2002 ديسمبر 2إطالق النار الموقع في 

التحادية األفريقي لحكومات جمهورية جنوب افريقيا وجمهورية إثيوبيا ا

الديمقراطية وجمهورية موزمبيق على المساهمة بقوات في تشكيل البعثة 

 األفريقية في بوروندي؛

 إزاء النقص الشديد في الموارد المالية والوسائل يعرب عن قلقه العميق -8

 المجلس ويكرراللوجستية الذي أدي إلى تأخير نشر البعثة األفريقية، 

ه االتحاد األفريقي للدول األعضاء واألمم التنفيذي النداء العاجل الذي وجه

المتحدة والمجتمع الدولي برمته لتقديم الدعم المالي واللوجستي الالزم 
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لوساطة والمبادرة من رئيس المفوضية أن يقوم بالتعاون مع ايطلب  -9

اإلقليمية للسالم في بوروندي واألمم المتحدة ، بمواصلة جهوده الرامية 

إلى حشد الموارد المالية والوسائل اللوجستية المطلوبة لنشر البعثة 

األفريقية وبدء عملها بما في ذلك عقد مؤتمر لإلعالن عن التعهدات في 

 هذا الصدد؛

قاتلين التابعين للحركتين المسلحتين  ببدء إقامة معسكرات تجمع الميرحب - 10

قوات الدفاع عن الديمقراطية /للمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية

بزعامة جان بوسكو ندايكنجو روكي وقوات التحرير الوطنية بزعامة االن 

بشدة الهجمات التي يرتكبها المجلس الوطني للدفاع ويدين موجابارابونا 

عن الديمقراطية بزعامة بيير نكينوزيزا في قوات الدفاع /عن الديمقراطية

، ضد موقع تمركز المقاتلين الذي أقيم في مويانجى طبقاً 2003 يونيو 28

لتفويض البعثة األفريقية ، وكذلك الهجمات المميتة المشتركة بين المجلس 

الوطني للدفاع عن الديمقراطية وحزب تحرير شعب هوتو ضد السكان 

 ؛2003 يوليو 7المدنيين منذ 

بعثة األمم المتحدة في بوروندي ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات يشجع  - 11

المختصة األخرى على مواصلة تقديم دعمها وتعاونها إلنجاح عملية 

السالم في بوروندي وخاصة فيما يتعلق بالوسائل اللوجستية الالزمة 

 إلقامة وتشغيل معسكرات المقاتلين؛

دولي للتعجيل بتقديم المساعدات  إلى المجتمع اليوجه نداء عاجال - 12

االقتصادية والمالية التي تم التعهد بها خالل اجتماعي المائدة المستديرة 

 .في جنيف وباريس من أجل تخفيف معاناة شعب بوروندي

 ـ



EX/CL/DEC.40 (III) 
Page 1 

 
  مقـرر

  بشأن عملية السالم في جمهورية الكونغو الديمقراطية،

 e)III(42 /CL/EXالوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

بالتطورات اإليجابية لعملية السالم في جمهورية يأخذ علماً مع االرتياح  - 1

الكونغو الديمقراطية وال سيما توقيع أطراف الحوار فيما بين الكونغوليين 

 على البيان الختامي 2003 إبريل 2وب افريقيا ، في في صن سيتي ، جن

حول الحوار الذي تعهدت بموجبه باحترام جميع المقررات التي اتخذت 

  طوال العملية؛

 للجهود التي بذلت بالفعل بهدف تنفيذ االتفاق الكامل يعرب عن ارتياحه - 2

 ويرحبوالشامل وال سيما العملية الجارية إلقامة المؤسسات االنتقالية 

 أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين في ويحثبتشكيل حكومة انتقالية 

األزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية على االلتزام بتنفيذ االتفاقات 

 التي وقعوا عليها؛

 إزاء الوضع األمني واإلنساني الخطير السائد في مقاطعة يعرب عن قلقه - 3

 مذابح السكان المدنيين ويدين بشدةايتورى وخاصة بونيا وضواحيها ، 

 .واالنتهاكات العديدة لحقوق اإلنسان التي اقترفت فيها 

من جميع األطراف المتنازعة في اإلقليم وقف أعمال العنف وسرعة يطلب  - 4

 مارس 18تطبيق اتفاقي وقف إطالق النار اللذين وقعا في بونيا يوم 

دول  ويحث على التوالي 2003 مايو 16 وفى دار السالم يوم 2003

اإلقليم على المساعدة بنشاط في وقف إمدادات األسلحة والذخائر والدعم 

 اللوجستي المقدم إلى الجماعات المسلحة والميليشيات في المنطقة؛
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 لجنة السالم في ايتورى بوصفها انسب إطار إلحالل السالم يؤيد بقوة - 5

 واألمن في اإلقليم وتعزيز الثقة والمصالحة بين أطراف النزاع 

 الحكومة االنتقالية بأن تدرج ضمن أولوياتها ، إحالل وإقرار األمن ىيوص - 6

 .في اإلقليم والمصالحة بين األطراف 

، بنشر قوة طوارئ ) 2003 (1484 بقرار مجلس األمن رقم يرحب - 7

مؤقتة متعددة الجنسيات في بونيا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم 

 األمنية وتحسين الوضع اإلنساني المتحدة للمساعدة على استقرار األوضاع

 في المدينة؛

 من جميع أطراف النزاع وكذلك بلدان اإلقليم ، التعاون مع هذه يطلب - 8

 القوة وتقديم الدعم الالزم لها لكفالة نجاح مهمتها؛

من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجتمع الدولي يطلب أيضا  - 9

تحدة في الكونغو لكي تحل محل بأسره اإلسهام في تعزيز بعثة األمم الم

قوة الطوارئ المؤقتة المتعددة الجنسيات التي تنتهي مهمتها في األول من 

 ؛2003سبتمبر 

 من المجتمع الدولي مواصلة تقديم دعمه لعملية السالم يطلب أيضاً -10

والمصالحة الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبالتالي تعزيز 

ا بالفعل وجعل العملية الجارية عملية ال رجعة المكاسب التي تم تحقيقه

 فيها؛

  

  ـ
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 مقـرر

 بشأن الوضع في أنجوال،

  f)III(42 /CL/EXالوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

 للتقدم في عملية تعزيز السالم وإعادة التعمير في يعرب عن ارتياحه - 1

 على الحكومة األنجولية لجميع اإلجراءات التي اتخذتها ويثنيأنجوال 

  في هذا الشأن؛

ي للمساهمة بصورة أكبر في  نداءه للدول األعضاء والمجتمع الدوليكرر - 2

جهود إعادة التعمير في فترة ما بعد النزاع وتقديم المساعدة اإلنسانية 

 المطلوبة للسكان الذين هم في حاجة إليها؛

 على أهمية عملية إزالة األلغام ومساعدة ضحايا األلغام وإصالح يؤكد - 3

ة المناطق التي كانت تنتشر فيها األلغام من أجل إنجاح عملية إعاد

 باقتراح أنجوال ويرحب. اإلعمار االجتماعي واالقتصادي في أنجوال

الداعي إلى عقد مؤتمر قاري حول مشكلة األلغام المضادة لألفراد بما 

 من المفوضية تسهيل عقد ويطلبفي ذلك وضع تنفيذ اتفاقية أوتاوا ، 

 .هذا المؤتمر في وقت قريب

 ـ
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  مقـرر

  بشأن الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطي،

  g)III(42 /CL/EXالوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

التزامه الثابت بمقرر الجزائر ذي الصلة الصادر في يوليو يؤكد مجدداً  - 1

 وإعالن لومي حول التغييرات غير الدستورية للحكومات 1999

يا الوسطي  على المقرر حول الوضع في جمهورية أفريقويصادق

الصادر عن الدورة العادية التسعين للجهاز المركزي آللية منع 

  ؛2003 مارس 17النزاعات وإدارتها وتسويتها المنعقدة في 

من السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطي اتخاذ اإلجراءات يطلب  - 2

 على مواصلة ويشجعهاالالزمة للتعجيل باستعادة الشرعية الدستورية 

 المصالحة الوطنية والحوار مع جميع القوي السياسية العمل على تعزيز

 واالجتماعية في البلد؛

 في الوقت نفسه بتعليق مشاركة جمهورية أفريقيا الوسطي في يوصي - 3

 أنشطة أجهزة صنع القرار لالتحاد األفريقي وفقاً إلعالن لومي؛

 بقرار الرئيس المؤقت إيفاد مبعوثه الخاص السيد صادوق فياال يرحب - 4

نس إلى جمهورية أفريقيا الوسطي وغيرها من بلدان اإلقليم من تو

 منه مواصلة وتعزيز الحوار الذي تم الشروع فيه بالفعل مع ويطلب

سلطات جمهورية أفريقيا الوسطي وكذلك مع العناصر الفاعلة السياسية 

واالجتماعية األخرى في البالد ، بغية التعجيل بالعودة إلى الشرعية 

 من المفوضية اإلسراع بعملية فتح مكتب االتصال ويطلبالدستورية 

لالتحاد األفريقي في جمهورية أفريقيا الوسطي طبقاً للمقرر ذي الصلة 

 للجهاز المركزي؛
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 بالجهود التي تبذلها الدول األعضاء في المجموعة االقتصادية يرحب - 5

لدول وسط أفريقيا والشركاء في التنمية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية 

 تعجيل باستعادة الشرعية الدستورية؛وال

 من رئيس المفوضية االستمرار في االتصال بجميع يطلب أيضا - 6

المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية، بغية تنسيق ومواءمة أنشطتها 

ومواقفها إزاء مشكلة جمهورية أفريقيا الوسطي ، مع مواقف االتحاد 

 األفريقي؛

 بما في ذلك البنك الدولي وصندوق  إلى المانحين الدوليينيوجه نداًء - 7

النقد الدولي ، لتقديم المساعدات الالزمة لتسهيل عملية االنتعاش 

 .االجتماعي واالقتصادي لجمهورية أفريقيا الوسطي

 ـ
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  مقـرر

 بشأن الوضع في كوت ديفوار،

  h)III(42 /CL/EXالوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

 ماركوسي منذ – بالتقدم المحرز في عملية تنفيذ اتفاقية ليناس يرحب - 1

 2003 مارس 7انعقاد المائدة المستديرة في أكرا حول كوت ديفوار في 

ا والرئيس برعاية الرئيس جون أجيبكوم كوفوور، رئيس جمهورية غان

  الحالي للمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛

 لحكومة المصالحة الوطنية في جهودها التي تبذلها من يعرب عن تأييده - 2

 بالتقدم المحرز في مجال ويرحب. أجل تعزيز عملية إحالل السالم

 تطبيع العالقات بين كوت ديفوار والبلدان المجاورة؛

 ، علي اتفاق وقف إطالق النار 2003 مايو 3 بالتوقيع في يرحب أيضا - 3

الشامل والنهائي بين القوات المسلحة الوطنية اإليفوارية والقوات 

 كافة األطراف على الوفاء بالتزاماتها وتوفير الظروف ويحثالجديدة، 

 ؛.المالئمة  لتنفيذ هذا االتفاق

بتنفيذ حكومة المصالحة الوطنية لعملية تسريح المقاتلين يحيط علماً  - 4

زع أسلحتهم وإعادة تمركزهم مع تحديد مواقع إعادة تمركز عناصر ون

قوات الدفاع واألمن من ناحية والقوات الجديدة من (القوات المتناحرة 

 ؛)ناحية أخرى

 بقرار حكومة كوت ديفوار استكمال عملية نزع يحيط علماً كذلك - 5

 جميع األطراف ويناشد 2003 سبتمبر 15السالح في موعد أقصاه 

 ن بالكامل من أجل ضمان نجاحها؛ التعاو
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 باعتماد حكومة كوت ديفوار مشروع قانون العفو العام وإجازته يرحب - 6

 في وقت الحق من قبل البرلمان؛

 للبيان المشترك الصادر عن القوات المسلحة لكوت يعرب عن ارتياحه - 7

 إلعالن انتهاء الحرب والتأكيد بصفة 2003ديفوار والقوات في يوليو 

ضوع قوات الدفاع واألمن لكوت ديفوار والقوات الجديدة خاصة علي خ

 لرئيس الجمهورية وحكومة المصالحة الوطنية؛

 العملية المشتركة لنشر فرق من القوات المسلحة اإليفوارية يشجع - 8

والقوات الجديدة ، وقوات المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، 

كوت ديفوار، وقوات عملية ليكورن بهدف ضمان األمن في غرب 

بالنتائج المشجعة التي أحرزت في هذا ويحيط علماً مع االرتياح، 

 الصدد؛ 

 جميع القادة السياسيين اإليفواريين إلى االشتراك بنشاط في هذه يدعو - 9

العملية وضبط النفس والعمل على إحالل السالم وتعزيز عملية 

ة لتفكيك  على اتخاذ كافة الترتيبات الالزمويحثهمالمصالحة الوطنية 

الميليشيات والجماعات المسلحة األخرى التي تهدد عملية المصالحة 

 فوراً؛

 جميع القادة السياسيين اإليفواريين االشتراك بنشاط في عملية يناشد -10

 المصالحة الوطنية وممارسة ضبط النفس والسعي إلى تطبيع الوضع؛

يدجان ،  لفتح مكتب االتصال لالتحاد اإلفريقي في أبيعرب عن ارتياحه -11

 والتنصيب الرسمي لبعثة األمم المتحدة في كوت ديفوار؛

 من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ، ومن األمم المتحدة ، يطلب -12

والمجتمع الدولي بأسره تقديم مساعدة مالية ولوجستية إلى المجموعة 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل تسهيل عملية النشر الكامل 

 فظ السالم في كوت ديفوار؛ لقواتها لح

 بالمساهمات المالية الرمزية لالتحاد األفريقي نحو تحسين يرحب أيضا -13

وضع الالجئين والمشردين في اإلقليم الفرعي ويوجه من جديد نداًء إلى 
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إلى المجتمع الدولي وخاصة الشركاء في التنمية يوجه نداًء عاجالً  -14

الثنائيين والمتعددي األطراف من أجل تعبئة الموارد الالزمة إلعادة 

  . البناء في كوت ديفوار

  ـ
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  مقـرر

 بشأن الوضع في ليبيريا،

 i)III(42 /CL/EXالوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ، 

  

تقديره ودعمه لما تبذله المجموعة االقتصادية لدول غرب يؤكد مجدداً  - 1

أفريقيا حالياً من جهود إلحالل السالم واألمن واالستقرار في ليبيريا وال 

عة الرئيس جون سيما الجهود التي يبذلها الرئيس الحالي للمجمو

كوفوور رئيس غانا الستضافة محادثات السالم في أكرا والدور الذي 

يضطلع به الرئيس أوليسيجون أوباسانجو رئيس نيجيريا لتسهيل اتخاذ 

 الترتيبات االنتقالية في البالد؛

ويؤيد بالكامل الدعوة التي وجهتها نيجيريا إلى الرئيس تشارلز يرحب  - 2

وط علي نحو ما أعلنه الرئيس أوباسانجو في تايلور وما يدعمها من شر

بما في ذلك االمتناع عن أي مضايقات . 2003 يوليو 6منروفيا في 

وعن ممارسة أي ضغط غير الزم علي نيجيريا بخصوص هذه 

 المسألة؛

 علي اتفاق 2003 يونيو 17 بالتوقيع في أكرا ، غانا ، في يرحب مجدداً - 3

وانية بين حكومة جمهورية وقف إطالق النار وتوقف األعمال العد

ليبيريا والليبيريين المتحدين من أجل المصالحة والديمقراطية والحركة 

من أجل الديمقراطية في ليبيريا تحت رعاية الرئيس الحالي للمجموعة 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا ، الرئيس كوفوور رئيس غانا وبواسطة 

 سبق؛اللواء عبد السالم أبو بكر رئيس نيجيريا األ

 تجدد القتال في منروفيا مؤخراً خرقاً التفاق وقف يعرب عن قلقه إزاء  - 4

علي األطراف إلنهاء ويثني  ، 2003 يونيو 17إطالق النار المبرم في 
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 موقف االتحاد األفريقي على نحو ما ورد في مقرر يؤكد مجدداً - 5

 والمتمثل في عدم 2000 وإعالن لومي لعام 1999الجزائر لعام 

 اعتراف االتحاد بأية تغييرات غير دستورية للحكومة؛

 األطراف إلى استمرار التعاون مع الوسيط اللواء أبو بكر الذي يدعو - 6

يدعمه فريق من الوسطاء يمثلون المجتمع الدولي بما في ذلك االتحاد 

ل األفريقي لدى استئناف المفاوضات بغية سرعة التوصل إلى اتفاق شام

 للسالم؛

 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجتمع الدولي ككل يدعو أيضاً - 7

إلى تقديم المساعدات اإلنسانية المطلوبة بإلحاح إلى المواطنين 

 األطراف المتحاربة الكف عن شن الهجمات على ويناشدالمتضررين ، 

 العاملين وعلى مساعدات اإلغاثة التي تقدمها الوكاالت اإلنسانية؛

 المجتمع الدولي إلى دعم جهود المجموعة االقتصادية لدول غرب يدعو - 8

أفريقيا من أجل نشر قوة تدخل وقوة دولية لتحقيق االستقرار بهدف 

 . ضمان وقف إطالق النار ، وتيسير إحالل السالم واألمن في ليبيريا

  

 ـ
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  مقـرر

 بشأن المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات الكبرى،

 III(43/CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

مساندة االتحاد األفريقي للمؤتمر الدولي المقترح حول السالم يؤكد مجدداً  - 1

ويتيح هذا . واألمن والديمقراطية والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى

شاملة قائمة على التشاور لمشكلة عدم االستقرار المؤتمر الفرصة لمعالجة 

  وغيرها من المشاكل ذات الصلة التي تواجه المنطقة؛

لكون بلدان المنطقة قد رحبت باإلجماع بالمؤتمر يعرب عن ارتياحه  - 2

الدولي المقترح وتبنت التوصية التي يتم بموجبها الشروع فوراً في عملية 

 بانعقاد االجتماع األول حبيروفى هذا الصدد، . التحضير للمؤتمر

 ؛2003 يونيو 24 و23للمنسقين الوطنيين للمؤتمر الدولي يومي 

األهمية التي تكتسيها موافقة بلدان المنطقة على انعقاد المؤتمر ، يؤكد  - 3

على أساس المقررات واإلعالنات وغيرها من الوثائق ذات الصلة 

 األفريقي حول االتحاد/األخرى الصادرة عن منظمة الوحدة األفريقية

الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق اإلنسان ، ومنع النزاعات وإدارتها 

 وتسويتها وحول التنمية والتكامل االقتصاديين؛

 أهمية اإلعالن الرسمي لمؤتمر األمن واالستقرار والتنمية والتعاون يؤكد - 4

 وأثره على المؤتمر 2000في أفريقيا الصادر عن قمة لومي في يوليو 

 زمع عقده حول منطقة البحيرات الكبرى؛الم

 بالدعم السياسي والدبلوماسي للبلدان المجاورة لمنطقة البحيرات يرحب - 5

 الكبرى والبلدان األخرى لعملية التحضير للمؤتمر وعقده؛
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رئيس مفوضية االتحاد األفريقي على مواصلة جهوده المشتركة مع يشجع  - 6

افة الترتيبات الالزمة لدعم األمم المتحدة ودول المنطقة وعلى اتخاذ ك

 عملية التحضير للمؤتمر والمساهمة في إنجاحه؛

 للشراكة النشطة والتعاون المثمر بين األمم المتحدة يعرب عن ارتياحه - 7

واالتحاد األفريقي، ال سيما من خالل مكتب الممثل الخاص لألمين العام 

 لرئيس لألمم المتحدة في منطقة البحيرات الكبرى ، والمبعوث الخاص

مفوضية االتحاد األفريقي وذلك بالنسبة لكافة المبادرات المتعلقة 

 بالتحضير للمؤتمر الدولي؛

 إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى شركاء التنمية الثنائيين يوجه نداًء عاجالً - 8

والمتعددي األطراف ، لكي يقدموا مساعداتهم السياسية والدبلوماسية 

للمؤتمر الدولي وعقده ومتابعته بغية ضمان والفنية والمالية في التحضير 

 .نجاحه

 ـ
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  مقـرر

 بشأن وضع الالجئين والعائدين والمشردين،

  III(44 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

 إزاء حجم ظاهرة الالجئين في أفريقيا وتكرارها يعرب عن قلقه البالغ - 1

   الضرورة الملحة لمعالجة األسباب الرئيسية لهذه الظاهرة؛ويؤكد

 ويوجه نداًء كرم ضيافتها  لبلدان اللجوء علييعرب عن امتنانه العميق - 2

إلى المجتمع الدولي القتسام العبء بصورة عادلة من خالل تقديم 

 المساعدات المتزايدة والمستمرة للسكان والدول المعنية؛

 بالجهود الحميدة التي تبذلها بعض البلدان األصلية بالتعاون مع يرحب - 3

توفير مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بهدف ضمان 

الحماية القانونية الفعالة لالجئين وتعزيز العودة الطوعية لالجئين في 

 ظل األمن والكرامة؛

 في هذا الصدد لبدء عمليات إعادة الالجئين إلى يعرب عن ارتياحه - 4

بعض البلدان األصلية التي أصبحت تتوفر فيها الظروف المالئمة 

 مساعدات كبيرة  الدول األعضاء والمجتمع الدولي ككل تقديمويناشد

إلى البلدان والوكاالت اإلنسانية المعنية للتمكين من إعادة الدمج 

 االجتماعي واالقتصادي للعائدين في ظل أفضل الظروف الممكنة؛

 للمبادرات المتخذة من قبل بعض بلدان اللجوء        يعرب عن ارتياحه أيضاً    - 5

 بهدف دمج الالجئين في إطار سياسة ترمي إلي جعل الالجئ عنـصراً           

 فـي   ويناشدفاعالً أساسياً من عناصر التنمية االجتماعية واالقتصادية        

هذا الصدد الدول األعضاء تضمين خططها اإلنمائية الوطنية واإلقليمية         

  المشاكل المحددة لالجئين؛– بقدر المستطاع –
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 بعالقات التعاون الممتازة القائمة بين االتحاد األفريقي ومفوضية         يرحب - 6

السامية لشؤون الالجئين وعلي وجـه التحديـد الجهـود          األمم المتحدة   

المبذولة بغية تنفيذ األنشطة ذات األولوية الواردة فـي خطـة التنفيـذ             

 الشاملة وكذلك برنامج توفير الحماية الدولية لالجئين؛

 أعمال العنف الخطيرة التي ترتكب ضد السكان المدنيين بمـن   يـشجب  - 7

اف في النزاع علـى االلتـزام        األطر ويحثفيهم الالجئون والمشردون    

 بدقة بالقانون اإلنساني؛

 المجتمع الدولي إيالء االهتمام لقضية المشردين في أفريقيا بمـا           يناشد - 8

الحكومات المعنيـة   ويناشد  يتناسب مع الطابع الخطير ألسلوب حياتهم       

العمل بالشراكة مع ممثلي المجتمع الدولي من أجل االستجابة بطريقـة           

 شكلة؛مالئمة لهذه الم

 الجهود التي تبذلها لجنة االتحـاد األفريقـي بـشأن           يالحظ مع االمتنان   - 9

الالجئين سعياً إلى إيجاد حلول دائمة لمشكلة الالجئين والمشردين فـي           

 إلى تعبئة متزايدة للموارد اإلضافية لالستجابة علي نحو         ويدعوأفريقيا  

 أفضل الحتياجات الالجئين والمشردين؛

 -دانية ويؤكد ضرورة زيارة كافة البلدان المعنية        بالزيارات المي يرحب   -10

 وتقديم مساعدات كبيرة إليها تتناسب مـع        –في حدود الموارد المتاحة     

 حجم المشاكل التي يفرضها وجود الالجئين في أراضيها؛

 إزاء األزمة المالية التي تواجه مفوضية األمم المتحـدة          يعرب عن قلقه   -11

إلى خفض أنشطة هذه الوكالـة فـي        السامية لشؤون الالجئين مما أدي      

 إلـى المـانحين التقليـديين       ويوجه نداءً أفريقيا على وجه الخصوص     

للمفوضية السامية لشئون الالجئين لكي يستمروا في تـوفير التمويـل           

الالزم لها لتمكينها من تنفيذ برامجها المختلفة في أفريقيا علـى نحـو             

 فعال؛ 

ة وضع الالجئـين والعائـدين      من المفوضية االستمرار في متابع    يطلب   -12

بالتعاون الوثيق مع األمم المتحدة ومـع       والعمل  والمشردين في أفريقيا    
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 ـ



EX/CL/DEC.47 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن المؤتمر الوزاري األول لالتحاد األفريقي

  حول حقوق اإلنسان في أفريقيا،

  III(46 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ، 

  

  بالتقرير؛يحيط علماً  - 1

 والذي 2003 مايو 8إعالن كيجالي الصادر عن الوزراء في يجيز  - 2

 اإلنسان في يؤدي إلى المزيد من الدعم لعمليات تعزيز وحماية حقوق

 أفريقيا؛

 الدول األعضاء والمفوضية اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ إعالن يناشد - 3

 ؛)موريشيوس(كيجالي وإعالن وخطة عمل جراند باي 

 لحكومة رواندا وشعبها على استضافة يعرب عن االمتنان العميق - 4

المؤتمر الوزاري األول لالتحاد األفريقي حول حقوق اإلنسان المنعقد 

 يجالي؛في ك

 لكافة الشركاء بمن فيهم وكاالت األمم المتحدة يعرب عن التقدير - 5

وخاصة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب المفوض السامي لحقوق 

اإلنسان ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين واللجنة الدولية 

ى للصليب األحمر واليونيسيف واليونسكو والمنظمات الدولية األخر

ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على ما قدمته من 

ويناشدها دعم للمفوضية وعلى مساهمتها في إنجاح المؤتمر الوزاري 

 . دعم تنفيذ إعالني جراند باي وكيجالي حول حقوق اإلنسانأيضاً

  ـ
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  مقـرر

  بشأن التقرير عن التطورات

 في الشرق األوسط وفلسطين،

 III(47/CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

  بالتقرير؛يحيط علماً -1

 بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات يذكّر -2

ومجلس الوزراء حول القضية الفلسطينية والوضع في الشرق األوسط 

د على أن القضية الفلسطينية هي محور النزاع في الشرق والتي تؤك

األوسط ، وأنه ال يمكن إحالل سالم شامل ودائم وعادل إال بانسحاب 

إسرائيل الكامل من كافة األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها 

القدس الشرقية وهضبة الجوالن السورية ومزارع شبعا اللبنانية ، وما لم 

فلسطينيون حقوقهم الوطنية الثابتة طبقاً لقرارات األمم المتحدة يمارس ال

 – 465 – 338 – 252 – 242وخاصة قرارات مجلس األمن أرقام 

 181 وقراري الجمعية العامة رقمي 1403 و1402 – 1397 – 478

  وعلى أساس مبدأ األرض مقابل السالم؛1948 لسنة 194 و 1947لسنة 

ملين للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل  عن تضامنه ودعمه الكايعرب -3

والمشروع تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي الوحيد 

من أجل ممارسة حقوقه الثابتة بما فيها حق العودة وتقرير المصير وبناء 

 دولة مستقلة على ترابه الوطني؛

حقوقه  أن العائق الرئيسي الذي يهدد حصول الشعب الفلسطيني على يؤكد -4

الوطنية وتحقيق حل سلمي هو االستعمار االستيطاني الذي يمارس في 

 من خالل 1967األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 
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 على االلتزامات القانونية للدول األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة يؤكد -5

 لضمان احترام هاتين الوثيقتين في 1وكذلك البروتوكول اإلضافي رقم 

 الحاجة إلى التنفيذ الفعال للوثيقتين في األراضي ويؤكد. جميع الظروف

 في هذا الخصوص إلى ويدعو. فيها القدس الشرقيةالفلسطينية المحتلة بما 

اتخاذ إجراءات ملموسة ضد المنتجات الواردة من المستوطنات اإلسرائيلية 

غير الشرعية وضد المخالفين لذلك من المستوطنين باإلضافة إلى 

إجراءات أخرى على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية لضمان 

 ويدعوأهمية اللجوء إلي الوسائل القضائية  المجلس على ويؤكدالتنفيذ، 

إلى تطبيقها بدون إفالت قوات االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة 

بما فيها القدس الشرقية من العقاب على ما ترتكبه من جرائم الحرب، 

  المجلس في هذا الصدد دور المحكمة الجنائية الدولية؛ويالحظ

قيق حل سلمي للنزاع الفلسطيني  على التزامه بتحيؤكد من جديد* - 6

 دعمه لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية ويؤكد. اإلسرائيلي

المستقلة وممارسة سيادته في دولته فلسطين التي تعتبر القدس الشرقية 

 في هذا الخصوص بالتصور العالمي إلقامة دولتين ، ويرحب. عاصمة لها

 جنب في حدود آمنة معترف بها ، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً إلى

في الشرق األوسط دون تأخير " خارطة الطريق" الجانبين على تنفيذ ويحث

 أو تغيير؛
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---------------------------  
  ".خارطة الطريق"أبدت الجماهيرية العظمي تحفظاتها حول *  
 

 عن تصميمه ويعرب على ضرورة إيجاد حل يدعمه المجتمع الدولي يؤكد - 7

 عن تأييده للتواجد الدولي ويعرب أيضاً. على بذل الجهود في هذا االتجاه

الضروري في األراضي الفلسطينية المحتلة لتوفير الحماية للسكان 

المدنيين الفلسطينيين ومساعدة الطرفين على تنفيذ االتفاقيات التي تم 

لدولي  على الدور الفريد الذي يقوم به مجلس األمن اويؤكد. التوصل إليها

 المجلس القيام بواجباته ومسئولياته تجاه ويناشد. في هذا الخصوص

 أن التمثيل ويكرر. القضية الفلسطينية والوضع في الشرق األوسط

اإلسرائيلي في أعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية ينبغي أن يكون 

  إلى التأكد من عدم تغطية سلطةويدعومتمشياً مع القانون الدولي ، 

  بما فيها القدس الشرقية؛1967إسرائيل للمناطق التي كانت تحتلها منذ 

 القوة – لغياب الرئيس ياسر عرفات بسبب تقييد إسرائيل يعرب عن أسفه - 8

 السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية في ويدين لحريته في الحركة –المحتلة 

 مع الرئيس عرفات باعتباره ويعرب عن تضامنههذا الخصوص ، 

 ئيس المنتخب ورمز نضال الشعب الفلسطيني؛الر

 أعضاء طبقاً للمقرر 10 قراره بتشكيل لجنة مكونة من يؤكد أيضاً - 9

AHG/DEC.182(XXXVIII) في دوربان، 2002 الصادر في يوليو 

جنوب أفريقيا، من قبل الدورة العادية الثامنة والثالثين لمؤتمر رؤساء 

 الدول والحكومات؛

عة تنفيذ هذا المقرر وتقديم تقرير عنه إلى  تصميمه على متابيؤكد -10

 .االجتماعات القادمة لالتحاد األفريقي

 ـ
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 مقـرر

 بشأن تقرير الرئيس المؤقت عن الدورة العادية األولي

 للجنة العمل والشؤون االجتماعية لالتحاد األفريقي،

 III(48 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

   بالتقرير؛يحيط علماً - 1

 التوصيات المتضمنة في تقرير الدورة العادية األولي للجنة العمل يقر - 2

 لالتحاد األفريقي المنعقدة في جراند باي، والشؤون االجتماعية

 ؛2003 إبريل 15 إلى 10موريشيوس، خالل الفترة من 

 أعضاء هيئة المكتب ومفوضية االتحاد األفريقي متابعة ورصد يناشد - 3

 تنفيذ مقررات وتوصيات دورات لجنة العمل والشؤون االجتماعية؛

لمبدأ الثالثي في  من مفوضية االتحاد األفريقي كفالة االلتزام بايطلب - 4

قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة للعمل والعمالة والشؤون 

االجتماعية واإلبقاء على االجتماع السنوي حول العمل والشؤون 

االجتماعية وذلك عندما إنشاء األجهزة ذات الصلة التابعة لالتحاد 

 األفريقي وتعزيزها؛

االجتماعية ألفريقيا وتشكيل  بالقرار المتخذ إلعداد إطار السياسة يرحب - 5

لجنة ثالثية لصياغة الصالحيات واإلشراف علي عمل الخبراء 

 منظمة العمل الدولية وغيرها ويناشداالستشاريين لوضع هذا اإلطار 

من الشركاء االجتماعيين تقديم الدعم والمساعدة في صياغة إطار 

 السياسة المذكورة؛
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لتزامها السياسيين باألطفال من  الدول األعضاء إبداء إرادتها وايناشد - 6

خالل التصديق علي الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وتحقيق 

 .األهداف المتضمنة في الموقف األفريقي الموحد بشأن األطفال

 من مفوضية االتحاد األفريقي أال تتقيد فقط بالرصد وإنما بمتابعة يطلب - 7

تعلقة باألطفال والشباب تنفيذ المقررات بشأن المسائل األساسية الم

 وغيرهما من المجموعات الضعيفة األخرى؛

 أن يعرض في المستقبل تقرير اللجنة األفريقية للخبراء حول يقرر - 8

 أجهزة ويناشدحقوق الطفل ورفاهيته علي المجلس التنفيذي لبحثه 

وضع السياسات تزويد اللجنة بأمانة وموارد كافية لتمكينها من الوفاء 

  نحو فعال؛بتفويضها على

أجهزة توجيه السياسات في االتحاد األفريقي تزويد اللجنة يناشد أيضاً  - 9

األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته بأمانة فنية وبالموارد 

 .المناسبة لتمكينها من إنجاز تفويضها علي نحو فعال

 بإعداد خطة عمل بشأن األسرة في أفريقيا لتشكل إسهام أفريقيا يرحب -10

 االحتفال بالعيد العاشر للعام الدولي لألسرة؛في 

 بأن الرؤية الجديدة للوظائف في أفريقيا حاسمة بالنسبة لبرنامج خلق يقر -11

 مفوضية االتحاد األفريقي تقديم الدعم ويناشد. الوظائف في أفريقيا

وكذلك منظمة السياسي للرؤية الجديدة لبرنامج الوظائف في أفريقيا، 

م المزيد من الموارد من ميزانيتها العادية لمواجهة  تقديالعمل الدولية

 تحديات التوظيف في أفريقيا؛

من الدول األعضاء تقديم الدعم إلى الوكاالت المتخصصة لالتحاد يطلب  -12

األفريقي مثل المعهد األفريقي إلعادة التأهيل، وحركة شباب عموم 

فريقي للبحث أفريقيا، والمجلس األعلى للرياضة في أفريقيا، والمركز األ

التطبيقي والتدريب في مجال اإلنماء االجتماعي، من خالل االنضمام 

إلى عضوية المؤسسات إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، وتسديد 

 المساهمات المستحقة لميزانياتها؛ 
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 من الدول األعضاء المشاركة بنشاط في دورة األلعاب يطلب أيضا -13

 .2003 نيجيريا في أكتوبر األفريقية المقرر إقامتها في أبوجا،

  ـ
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 ررـمق

  دورة العادية األوليلالرئيس المؤقت عن ا تقرير بشأن

  لمؤتمر وزراء الصحة لالتحاد األفريقي

  III(49 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

   بالتقرير؛يحيط علماً - 1

  على التوصيات الواردة فيه؛يصادق - 2

اكية  عن امتنانه لحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتريعرب - 3

 ؛2003 إبريل 30 إلى 26العظمي الستضافتها المؤتمر الذي عقد من 

 عن تقديره للمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية والمكاتب يعرب - 4

اإلقليمية ألفريقيا وشرق البحر األبيض المتوسط، واليونيسيف وبرنامج 

م األمم المتحدة بشأن اإليدز واللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألم

المتحدة وصندوق األمم المتحدة للسكان واللجنة الدولية للصليب األحمر 

والمنظمة الدولية للهجرة والصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل 

والمالريا ونادي الروتاري الدولي والشركاء اآلخرين علي ما قدموه من 

دعم مالي في سبيل التحضير لعقد المؤتمر األول لوزراء الصحة 

 ريقيين لالتحاد األفريقي؛األف

 بأن األمراض المعدية واألمراض المتعلقة بالتغذية قد أعاقت التنمية يقر - 5

 االقتصادية واالجتماعية ألفريقيا طوال السنين؛

 جميع االلتزامات السابقة والرامية إلى تعزيز الصحة يؤكد من جديد - 6

ومكافحة األمراض في أفريقيا، بما في ذلك مقرر دوربان رقم 

CM/DEC.673 (LXXVI) بشأن تنمية الموارد البشرية للصحة في 
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 2000 الدول األعضاء أن تخصص، طبقاً إلعالني أبوجا فــي يناشد - 7

فيذ الفعلي لتوصيات ، الموارد المالية الالزمة لضمان التن2001و

الشراكات /المؤتمر الوزاري لالتحاد األفريقي ودعم تنفيذ المبادرات

الصحية ذات الصلة مثل الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا والصندوق 

العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا وبرنامج دحر المالريا 

ر السل والشراكة الدولية لمكافحة اإليدز في أفريقيا ووقف انتشا

والتحالف العالمي للقاحات والتطعيم والقضاء علي شلل األطفال في 

 أفريقيا؛

 من كافة المجموعات االقتصادية اإلقليمية إنشاء مكاتب للصحة يطلب - 8

والشؤون االجتماعية تتولى تنسيق البرامج واألنشطة المتعلقة بالصحة 

مع االتحاد والشؤون االجتماعية بين كل من الدول األعضاء وبالتعاون 

األفريقي ووكاالت األمم المتحدة والوكاالت الدولية األخرى ذات الصلة 

وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي كل سنتين بشأن التقدم المحرز في 

 هذا الصدد؛ 

 من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة يطلب - 9

ا التابعة لألمم المتحدة لمكافحة اإليدز واللجنة االقتصادية ألفريقي

وصندوق األمم المتحدة للسكان واللجنة الدولية للصليب األحمر واللجنة 

الدولية للهجرة والصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا 

وغيرها من الهيئات التابعة لألمم المتحدة، فضال عن المنظمات 

طاع الصحة في الحكومية وغير الحكومية ، أن تواصل دعم أنشطة ق

 أفريقيا؛

 بالتعاون مع هيئة – رئيس مفوضية االتحاد األفريقي القيام يفوض -10

 بتنسيق ومتابعة ورصد عملية تنفيذ -مكتب المؤتمر الوزاري 

لتنظيم محفل قاري لتحديد ومواءمة "التوصيات ، بما في ذلك الدعوة 
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ً رئيس مفوضية االتحاد األفريقي بتنظيم اجتماعات لمؤتمر يكلف أيضا -11

وزراء الصحة األفريقيين مرة كل سنتين وبأثر رجعي اعتبارا من 

، وتقديم تقرير بانتظام إلى المجلس التنفيذي حول ما يحرز 2003إبريل 

  . تقدم في هذا الشأنمن 

  ـ



EX/CL/DEC.51 (III) 
  

 ررـقم

  )اتفاقية الجزائر(المشروع المنقح لالتفاقية األفريقية  بشأن

  حول حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية،

 III(50 /CL/EX(الوثيقة 

  

  ، التنفيذي المجلس إن

 بمفوضية االتحاد األفريقي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد يشيد - 1

وارد الطبيعية، على ما بذلته من مساعٍ الدولي لحفظ الطبيعة والم

 حول حفظ الطبيعة والموارد 1968لتحديث االتفاقية األفريقية لعام 

ورفعها إلى مستوي ومعايير الوثائق الدولية ) اتفاقية الجزائر(الطبيعية 

  الحديثة حول البيئة والموارد الطبيعية؛

 ونيجيريا،  بحكومات الجزائر وبوركينا فاسو والكاميرونيشيد أيضاً - 2

 ، على مبادرتها بتحقيق 1968األطراف في اتفاقية الجزائر لعام 

 مراجعة هذه االتفاقية؛

حول حفظ الطبيعة ) اتفاقية الجزائر( االتفاقية األفريقية المنقحة يجيز - 3

 والموارد الطبيعية؛

  مؤتمر رؤساء الدول والحكومات اعتماد االتفاقية المنقحة؛يدعو - 4

ضاء على القيام، في أسرع وقت ممكن ، بالتوقيع  جميع الدول األعيحث - 5

والتصديق على االتفاقية المذكورة بعد اعتمادها من قبل رؤساء الدول 

 والحكومات للسماح بدخولها حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن؛ 

 من رئيس المفوضية اتخاذ التدابير الالزمة لكفالة قيام الدول يطلب - 6

 . االتفاقية المنقحةاألعضاء بالتوقيع والتصديق على

 ـ
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 ررـمق

   الدورة العادية األولي للجنة الوزاريةبشأن

  الفرعية للتجارة المنبثقة عن اللجنة الفنية

  المتخصصة للتجارة والجمارك والهجرة،

 III(53/CL/EX(الوثيقة 

  

  ،  المجلس التنفيذيإن
 

 .بالتقريريحيط علماً  - 1

 موريشيوس وجميع الدول األعضاء علي النتائج المثمرة التـي          يهنئ   - 2

لت إليها الدورة األولي للجنة الوزارية الفرعيـة حـول التجـارة            توص

 المنبثقة عن اللجنة الفنية المتخصصة للتجارة والجمارك والهجرة ؛

 مقررات وزراء تجارة الدول األعضاء فـي االتحـاد األفريقـي            يجيز - 3

   ؛ AU/TD/MIN/RPT. (I)الواردة في التقرير 

 التدابير واإلجراءات الالزمة    من مفوضية االتحاد األفريقي اتخاذ    يطلب   - 4

بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات ذات الصلة،        

  لتنفيذ المقرر ورفع تقرير دوري للمجلس التنفيذي في هذا الشأن ؛

عن شكره لجميع الشركاء في التنمية وخاصـة برنـامج األمـم            يعرب   - 5

ألفريقية لبناء القـدرات    المتحدة اإلنمائي واالتحاد األوروبي والمؤسسة ا     

والوكالة السويدية للتنمية الدولية وكذلك اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا           

التابعة لألمم المتحدة ويناشدها االستمرار في تقديم الدعم الفني والمالي          

الالزم ألعمال المفوضية في تنفيذ مقـررات وزراء التجـارة لالتحـاد      

 . األفريقي

 ـ
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  مقـرر

  بشأن التعاون األفريقي العربي،

  III(54 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

   بالتقرير؛يأخذ علماً  -1

  :فيما يتعلق بتنشيط التعاون األفريقي العربي  -2

   التزامه بتنشيط التعاون األفريقي العربي وتعزيزه؛يؤكد مجدداً  ) أ

لعامة لجامعة الـدول     علي مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة ا      يثني  ) ب

العربية لما اتخذتاه من مبادرات هامة نحو تنشيط التعاون األفريقـي         

العربي، وما حققتاه من نجاح خالل اجتماعهما األول المعقود فـي           

 ؛2003 يناير 24 إلى 22القاهرة، مصر، من 

 مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية         يحث  )ج

وة مبكراً لعقد االجتماع الثاني للخبراء المـستقلين التخـاذ   علي الدع 

 قرار نهائي خالل الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذي؛

 الخبراء المستقلين إصدار توصيات محددة وعملية من أجـل          يناشد  )د

 تنشيط هذا التعاون؛

 إلي المنظمتين عرض نتائج اجتماعي الخبراء علـي الـدورة           يطلب  )هـ

ثة عشرة للجنة الدائمة للتعاون األفريقـي العربـي إلقرارهـا           الثال

  .ومتابعتها

  :وفيما يتعلق بالمعهد الثقافي األفريقي العربي - 3

 لحكومة جمهوريـة مـالي علـى        يعرب مجدداً عن امتنانه     )أ 

  استضافة المعهد؛
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 لتشاد وكينيا ومالوي والـسنغال وتـونس        يعرب عن التقدير    )ب 

  ذية للمعهد؛للخدمة في اللجنة التنفي

 من حكومتي بوركينا فاسـو وجمهوريـة زيمبـابوي          يطلب  )ج 

  إرسال أسماء ممثليهما في المجلس األكاديمي للمعهد مبكراً؛

 بالدعوة مبكراً إلى عقد اجتماع المجلـس األكـاديمي          ينادى  )د 

  للمعهد؛

 المعهد على بدء تنفيذ البرامج المتفق عليهـا لـصالح           يحث  )هـ

  دان األفريقية والعربية؛شعوب وحكومات البل

 جميع البلدان والوكاالت الثنائية والمتعددة األطـراف        يناشد  )و 

تقديم مساعدات فنية ومالية إلى المعهد لتمكينـه مـن تنفيـذ            

  .برامجه على نحو فعال

  

  :وفيما يتعلق بالمعرض التجاري األفريقي العربي السادس - 4

 في تعزيـز     للدور الذي يقوم به المعرض     يعرب عن تقديره    )أ 

  االستثمار والتجارة بين أفريقيا والعالم العربي؛

 لحكومة جمهورية تنزانيا المتحـدة علـى        يعرب عن امتنانه    )ب 

 ديسمبر  15 إلى   4قبولها استضافة المعرض خالل الفترة من       

  ؛2003

 لمستوي التحضيرات المتخذة بخـصوص    يعرب عن ارتياحه    )ج 

 جهودهـا فـي هـذا       باللجنة التنظيمية على   ويشيدالمعرض  

  الصدد؛

 جميع البلدان األفريقية والعربيـة والقطـاع الخـاص          يناشد  )د 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وبنك التنميـة األفريقـي        

وأمانة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا وغيرها من المنظمـات   

  . اإلقليمية والعالمية األخرى المشاركة بنشاط في المعرض
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بالمحفل األفريقي العربي لتعزيز االسـتثمار فـي مجـال          وفيما يتعلق    - 5

  :الزراعة

 على مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعـة         يثني  )أ 

الدول العربية للمبادرة المناسبة التي اتخـذت فـي الوقـت           

 –المالئم لتنظيم محفلين حول االستثمار في مجال الزراعـة          

  ألفريقي؛القطاع الذي يعتبر عصب االقتصاد ا

 لحكومة جمهورية الكاميرون على قبولهـا       يعرب عن امتنانه    )ب 

 على التعجيـل بتنظـيم هـذا        ويحثاستضافة المحفل األول    

  االجتماع؛

 من المجموعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا       يطلب  )ج 

والمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا وكافة األطـراف        

كبر قدر ممكن مـن الـدعم       المعنية األخرى التعاون وتقديم أ    

  للمساعدة على نجاح المحفل؛

 جميع الدول األعضاء في المجموعة االقتصادية لدول        يناشد  )د 

غرب أفريقيا والمجموعة االقتصادية لدول وسـط أفريقيـا         

والقطاع الخاص والتجمعات األخرى الموجودة فـي غـرب         

أفريقيا ووسطها المشاركة بنشاط في المرحلة األولـي مـن          

  حفل المخصصة لغرب أفريقيا ووسطها؛الم

 كافة التجمعات اإلقليمية المعنية والمهنيـين والقطـاع         يشجع  )هـ

  الخاص في أفريقيا والعالم العربي على المشاركة في المحفل؛

 من مفوضية االتحاد األفريقي القيـام بالتعـاون مـع           يطلب  )و 

ن  في أسرع وقت ممك    –األمانة العامة لجامعة الدول العربية      

 ببدء التحضير للمرحلة الثانية من المحفـل المخصـصة          –

  لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي؛
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وفيما يتعلق بالدورة الثالثة عشرة للجنة الدائمة للتعـاون األفريقـي            - 6

  :العربي

 بالدول األعضاء في اللجنة الدائمة للتعـاون األفريقـي          يشيد  )أ 

  عاون؛العربي على ما بذلته من جهود لتعزيز هذا الت

 إزاء التأخير في عقد الدورة الثالثة عـشرة         يعرب عن القلق    )ب 

  للجنة الدائمة للتعاون األفريقي العربي؛

 مفوضية االتحاد األفريقي واألمانـة العامـة لجامعـة          يناشد  )ج 

  الدول العربية عقد الدورة المذكورة في أسرع وقت ممكن؛

العربـي تركيـز     من اللجنة الدائمة للتعاون األفريقي       يطلب  )د 

جهودها على توصيات اجتماعات الخبراء األفريقيين والعرب       

  المستقلين حول تنشيط التعاون األفريقي العربي؛ 

 مفوضية االتحاد األفريقي واألمانـة العامـة لجامعـة          يناشد  )هـ

الدول العربية اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ القرارات الصادرة        

  .األفريقي العربيعن اللجنة الدائمة للتعاون 

  

 ـ
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  مقـرر

  بشأن تقرير الرئيس المؤقت عن الصندوق الخاص للمساعدات

  الطارئة في حاالت الجفاف والمجاعة في أفريقيا،

 III(63 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

  بالتقرير؛يحيط علماً  - 1

 للدعم الذي قدمه الصندوق إلي الدول األعضاء يعرب عن تقديره - 2

 المتضررة بالجفاف والمجاعة؛

  لبنك التنمية األفريقي علي دعمه لعمل الصندوق؛عرب عن امتنانهي - 3

 بارتفاع معدالت الجفاف والمجاعة في أفريقيا التي يعرب عن قلقه - 4

يحتمل أن تزداد علي نحو أكبر ما لم تتخذ التدابير الالزمة لخفضها في 

 حينه؛

  إزاء تدهور الوضع المالي للصندوق؛يعرب أيضا عن قلقه - 5

بلدان األعضاء والوكاالت اإلنسانية والوكاالت المانحة  جميع اليناشد - 6

 .اإلقليمية والدولية تقديم الدعم المالي الالزم لإلبقاء علي الصندوق

  

  ـ



EX/CL/DEC.55 (III) 

 
  مقـرر

  بشأن التقرير عن االختيار التمهيدي للمرشحين

  لشغل مناصب مفوضي االتحاد األفريقي،

 III(56 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

  بالتقرير؛يحيط علماً  - 1

 .التوصيات الواردة فيهيعتمد  - 2

  

  ـ
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  مقـرر

  بشأن تعيين أعضاء اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،

 III(57 /CL/EX(الوثيقة 

  

   إن المجلس التنفيذي ،

  

  بالتقرير؛ يحيط علماً  - 1

 مؤتمر االتحاد بتعيين األشخاص التالية أسماؤهم الذين انتخبهم يوصي - 2

 : المجلس كأعضاء في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

  

  ؛)بوتسوانا(السيدة سانجي موناجينج    )1

  ؛)موريتانيا(السيد محمد عبد اهللا ولد بابانا    )2

  ؛)تنزانيا(السيد بهام توم مكيريا نيادوجا    )3

  

  ـ



EX/CL/DEC.57 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن تعيين أعضاء اللجنة األفريقية للخبراء

  حول حقوق الطفل ورفاهيته،

 III(58 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ، 

  

  بالتقرير؛ يحيط علماً  - 1

 مؤتمر االتحاد بتعيين األشخاص التالية أسماؤهم كأعضاء فـي          يوصي - 2

 : اللجنة األفريقية للخبراء بشأن حقوق الطفل ورفاهيته

  

  ؛)نيجيريا(أبيجبو  البروفيسور بيتر أونيه كويري   )1

  ؛)إثيوبيا(الدكتور أسفا بيكلي    )2

  ) بوركينا فاسو(السيد جان بابتست زونجرانا    )3

  ).توجو(السيدة نجوا بولو    )4

  

  ـ



EX/CL/DEC.58 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن مشروع بروتوكول محكمة العدل لالتحاد األفريقي،

 III(59 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

بتقرير الرئيس المؤقت عن المؤتمر الوزاري حول مشروع        يحيط علماً    - 1

 بروتوكول محكمة العدل لالتحاد األفريقي؛

عوب كمؤسسة  اإلبقاء علي المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والش      يقرر   - 2

متميزة ومنفصلة عن محكمة العدل لالتحاد األفريقي وبالتـالي حـذف           

 وكافة التذييالت من مشروع البروتوكول؛) 3(و ) 2 (56المادة 

مشروع بروتوكول محكمة العدل لالتحاد األفريقي كما تم تعديلـه          يقر   - 3

 . مؤتمر االتحاد باعتمادهويوصي

  

 ـ
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  مقـرر

  بشأن دمج الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا

 في هياكل وعمليات االتحاد األفريقي،

 III(60 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،
 

 بتقرير الرئيس المؤقت والدراسة التي أعدها المستشارون حول         يحيط علماً  - 1

  ألفريقي؛دمج الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا في هياكل وعمليات االتحاد ا

 على ضرورة اإلبقاء علي الزخم واألثر اللذين أحـدثتهما الـشراكة             يؤكد - 2

 الجديدة لتنمية أفريقيا ودعمهما؛ 

 أن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيـا التـي هـي برنـامج              يؤكد من جديد   - 3

لمفوضية االتحاد األفريقي ، يجب أن يكون دمج أمانتهـا فـي مفوضـية              

 وأن يبدأ بعد قمة مابوتو لفترة يمكن أن تبلغ ثالث           االتحاد األفريقي تدريجياً  

سنوات أو عند الوقت الذي تصبح فيه هياكل االتحاد األفريقي فاعلة ، أيهما             

 أقرب؛ 

من رئيس المفوضية إنشاء وحدة تنسيق بالمفوضية ال يزيـد عـدد            يطلب   - 4

العاملين فيها عن خمسة مـوظفين وذلـك لتـسهيل الجوانـب الوظيفيـة              

لعملية الدمج وتقديم مقترحات إلى لجنة الممثلين الدائمين، تتعلق         والبرامجية  

بتحديد درجات العاملين مع األخذ في االعتبار التوصيات التي سـبق وأن            

 أعدتها لجنة الممثلين الدائمين فيما يتعلق بالهيكل؛ 

من رئيس المفوضية بذل قصارى الجهود الممكنة لضمان التنـسيق          يطلب   - 5

دة التي يتم إنشاؤها وأمانة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا         والتعاون بين الوح  

 في بريتوريا؛
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 بترك جميع المسائل األخرى الواردة في الدراسـة حـول           يصدر توجيهاته  - 6

دمج الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا في هياكل وعمليات االتحاد األفريقـي           

ة لجنـة رؤسـاء   والتي ال تمت لهياكل االتحاد األفريقي بصلة مباشرة لعناي       

الدول والحكومات المعنية بتنفيذ الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا والتي كلفت          

 بإجراء الدراسة؛ 

 الممثلين اإلقليميين في كل من لجنة تسيير الشراكة الجديـدة لتنميـة              يحث - 7

أفريقيا ولجنة التنفيذ لرؤساء الدول والحكومـات علـى إطـالع أقـاليمهم             

التطورات التي تحدث في إطـار الـشراكة الجديـدة     المختلفة بانتظام على    

 .لتنمية أفريقيا

 ـ



EX/CL/DEC.60 (III) 

  

  ررـمق

   األمن البحري في أفريقيا،بشأن

  ADD) III(61 /CL/EX.1الوثيقة 

  

  المجلس التنفيذي ،  إن

  

   بالمذكرة التي قدمتها جمهورية غانا؛يحيط علماً مع التقدير - 1

 أن سالمة وأمن األنشطة البحرية بشكل عام والنقل البحري بشكل يدرك - 2

ل األفريقية بشكل خاص مسألة حيوية لتنمية االقتصادات البحرية للدو

 منتظم ومتناسق؛

  أهمية التجارة البحرية بالنسبة القتصادات الدول األفريقية؛يدرك أيضاً - 3

 الدول األعضاء التي لم تنضم إلي االتفاقيات الدولية ذات الصلة، يناشد - 4

وال سيما االتفاقية الخاصة بأمن المالحة البحرية الدولية ومرافق 

 اة في عرض البحار ، أن تفعل ذلك؛الموانئ واتفاقية سالمة الحي

 من المفوضية أن تشرع في مراجعة الميثاق األفريقي للمالحة يطلب - 5

البحرية والتشريع البحري النموذجي تمهيداً لتكييفهما مع األوضاع 

 السائدة؛

 من المفوضية إجراء دراسة بشأن استخدام الحاويات يطلب أيضا - 6

 يا؛وإمكانية إنشاء مركز للحاويات في أفريق

 من المفوضية أن تنظم مؤتمراً لوزراء النقل البحري يسبقه يطلب أيضا - 7

 اجتماع للخبراء لدراسة واعتماد الوثائق المنقحة؛

 من رئيس المفوضية تقديم تقرير إلى الدورة العادية يطلب أخيراً - 8

 .الخامسة للمجلس التنفيذي في هذا الشأن

  ـ
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  مقرر

  بشأن القمة العالمية حول مجتمع المعلومات،

 ADD) III(61 /CL/EX.3الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ، 

  

 المعتمد من قبل الدورة CM/DEC.675 (LXXVI) بالمقرر يذكر - 1

السادسة والسبعين لمجلس وزراء منظمة الوحدة األفريقية، المنعقدة في 

 ؛2002 يوليو 6 يونيو إلي 28دوربان من 

 بأن فكرة تنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات هي في يذكر أيضا - 2

باعتبار أن تونس هي التي قامت بطرحها . المقام األول مبادرة أفريقية

بتأييد من البلدان األفريقية األخرى خالل مؤتمر مفوضي االتحاد الدولي 

 لالتصاالت السلكية والالسلكية المعقود في مينيا بوليس بالواليات

وأن أفريقيا كانت وراء اعتماد القرار رقم . 1998المتحدة األمريكية في 

   الذي بلور فكرة تنظيم هذه القمة؛73

 بالقرارات اآلتية المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم يذكر كذلك - 3

 : المتحدة في إطار القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 

 وال سيما أهداف التنمية؛ المتعلق بإعالن األلفية 2/55القرار  •

 الذي صادق علي اقتراح االتحاد 183/56القرار  •

الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية الداعي إلى تنظيم قمة علي 

 وهو القرار 2005 ثم في تونس سنة 2003مرحلتين في جنيف سنة 

  الذي أسند تحضير هذه القمة إلى لجنة حكومية مشتركة مختارة؛

ذي دعا المجتمع الدولي إلي المشاركة بنشاط في  ال238/57القرار •

عملية التحضير القمة وتمويل الصندوق االئتماني الخاص الذي 

 أنشأه لهذا الغرض االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية؛
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 المتعلق بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في 295/57القرار  •

ماع الخاص للجمعية العامة خدمة التنمية الذي اعتمد من قبل االجت

 والذي يدعو إلي تزويد منظومة 2002 يونيو 18 و17المنعقد يومي 

 األمم المتحدة باستراتيجية شاملة للمعلومات واالتصاالت؛

بالتوصيات والمقترحات الصادرة عن المؤتمر اإلقليمي يحيط علماً  - 4

و  ماي30 إلي 28األفريقي التحضيري للقمة المنعقد في باماكو من 

  ؛2002

 األهمية الكبرى التي يمثلها الطابع الفريد لهذه القمة يؤكد من جديد - 5

وعملية التحضير لها، مما يستلزم رؤية شاملة ومتكاملة لمرحلتي القمة 

وكذلك جهود متسقة يعززها العمل المشترك والمتكامل بغية ضمان 

 ؛وضوح الرؤية السياسية لعملية التحضير للقمة وتوفير شروط نجاحها

 المجتمع الدولي بأسره وبخاصة البلدان األفريقية على القيام بما يحث - 6

 :يلي

المساهمة النشطة في عملية التحضير للقمة بغية التوصل إلى تفهم  •

مشترك بشأن مجتمع المعلومات وتحديد مشروع إنمائي عادل 

  ومتكامل ومستدام في هذا الشأن؛

ب المصالح العمل على إقامة شراكة حقيقية بين جميع أصحا •

المعنيين والوصول إلي تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت من 

أجل سد الفجوة الرقمية بين البلدان وترسيخ مبادئ التضامن 

 واالستفادة المشتركة من المعرفة؛

تحويل الهوة الرقمية إلى آفاق تسمح بالحد من التفاوت االجتماعي  •

معلومات واالتصاالت داخل الدول وفيما بينها وإدماج تكنولوجيا ال

 . باعتبارها أداة استراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية

تعزيز التنوع الثقافي واللغوي من خالل استخدام تكنولوجيا  •

 المعلومات واالتصاالت؛
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تعزيز التنوع الثقافي واللغوي عن طريق تكنولوجيا المعلومات  •

 واالتصاالت؛

   :الدول األعضاء إلىيدعو  - 7

تعزيز جهود التشاور والتنسيق للمشاركة الفعالة والواضحة في  •

  صياغة الخطوط التوجيهية للقمة ونتائجها؛

ضمان مشاركة رؤساء الدول والحكومات في هذه القمة بمرحلتيها،  •

إلبراز األهمية الخاصة التي توليها البلدان األفريقية لمخاطر وآفاق 

 مجتمع المعلومات؛ 

 إعالن للمبادئ وخطة للعمل خالل المرحلة السعي إلى اعتماد •

 ؛2003 ديسمبر 12 إلى 10األولي من القمة في جنيف من 

العمل على أن تتّوج المرحلة الثانية من القمة التي تنظم في تونس  •

 باعتماد ميثاق وبرنامج عمل يؤديان 2005 نوفمبر 18 إلي 16من 

قمية، وإعداد إلى تعزيز التضامن العالمي في مجال االتصاالت الر

 خطط عمل إقليمية في هذا الصدد؛

 من مفوضية االتحاد األفريقي المشاركة بفعالية في العملية يطلب - 8

 في تونس 2005 في جنيف و2003التحضيرية وفي مرحلتي القمة في 

واالضطالع بدور أكثر بروزاً في العملية وإحاطة الدورة القادمة 

 وص؛للمجلس التنفيذي بما تحقق في هذا الخص

 من رئيس المفوضية أن يقدم إلي المجلس ، خالل دورته يطلب أيضاً - 9

 .القادمة، تقريراً عن تنفيذ هذا المقرر

  ـ
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  مقـرر

  بشأن الشباب والرياضة في أفريقيا،

 ADD) III(61 /CL/EX.4الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي ،

 بدور الرياضة في الحياة الثقافية واالجتماعية والسياسية للدول يعترف - 1

  األعضاء وكذلك في تعزيز قدر أكبر من الوحدة والتضامن في أفريقيا؛

متمثل في بناء عالم أفضل يسوده  بهدف الحركة األولمبية اليحيط علماً - 2

السالم من خالل تربية شباب العالم عن طريق الرياضة التي تمارس 

دون أي تمييز وبروح من التفاهم والتضامن والصداقة المتبادلة 

 واإلنصاف؛

بالجهود التي تبذلها الدول األعضاء لتنمية التربية البدنية والرياضة يشيد  - 3

 ات التي يشترك فيها شباب القارة؛عن طريق تمويل مختلف المسابق

 إزاء أوجه القصور العديدة التي تعاني منها أفريقيا في يعرب عن القلق - 4

مختلف المجاالت الرياضية بما فيها المشاكل التي بدأت تظهر مؤخراً من 

التعصب والتمييز العنصري والعنف وإساءة استعمال المخدرات والتي 

 اذ تدابير بشأنها؛ينبغي الحد من آثارها فوراً باتخ

 على ضرورة القيام على نحو أكبر بتعزيز العالقات المتسقة بين يشدد - 5

مختلف العناصر الفاعلة المشتركة في التنمية الرياضية على المستويات 

 الوطنية والقارية والدولية؛

 على ضرورة اعتماد سياسة مشتركة تستهدف وضع الرياضة يشدد أيضاً - 6

 ة تنمية الدول األعضاء وشعوبها؛والتربية البدنية في خدم

 من الوزراء المسؤولين عن الرياضة في الدول األعضاء تشكيل يطلب - 7

لجنة استشارية تركز على التربية البدنية والرياضة بغية تعبئة الحركة 



EX/CL/DEC.62 (III) 
Page 2 

ً من المفوضية استرعاء انتباه السلطات المعنية في الدول يطلب أيضا -8

  األعضاء لهذا المقرر وتقديم تقرير عن تنفيذه إلى الدورة المقبلة للمجلس؛

 ـ
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 ررـمق

  العنف والصحة بشأن التقرير العالمي حول

  

  ، التنفيذي المجلس إن

  

 بتقرير الدورة العادية األولي لمؤتمر وزراء الصحة األفريقيين يحيط علماً - 1

  لالتحاد األفريقي والتقرير العالمي عن العنف والصحة؛

علي جميع التوصيات التسع بشأن منع العنف الواردة في التقرير  يوافق  - 2

 ؛CAMH/7(I)كما تتضمنها الوثيقة ) 2002(عالمي عن العنف والصحة ال

 جميع الدول علي تحديد أولويات خططها الوطنية المتعددة القطاعات يحث - 3

للتنمية والتنفيذ بشأن منع العنف وعلى تعزيز أنظمة جمع البيانات بشأن 

 العنف؛ 

ع  جميع الدول األعضاء علي تسهيل الوصول المتسق لجمييحث أيضا - 4

ضحايا النزاعات المسلحة والعنف الداخلي إلي المنظمات اإلنسانية طبقا 

للقانون اإلنساني الدولي الذي يكفل احترام حياد البعثات الطبية في سياق 

 النزاعات المسلحة؛ 

 "عاماً أفريقيا لمنع العنف" 2005 من الدول األعضاء أن تعلن عام  يطلب - 5

  منع العنف؛ من أجل تعزيز وتنسيق سياسات وأنشطة

 من المجتمع الدولي التعاون مع الدول األعضاء في تعزيز المساواة يطلب - 6

بين الجنسين والتكافؤ االجتماعي وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بشأن 

منع العنف وتعزيز ومراقبة االلتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية وغيرهما 

ي استخدام طرق االستجابة من آليات حقوق اإلنسان األخرى والسعي إل

 المتفق عليها دوليا لعمليات التجارة العالمية في المخدرات واألسلحة؛ 

 :  رئيس االتحاد األفريقي يناشد - 7
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تعبئة الدعم الالزم لإلجراءات الوطنية والدولية لمنع العنف بكافة   - أ

أشكاله وتوفير رعاية طبية ونفسية واجتماعية أفضل لضحايا العنف 

  ه؛ بكافة أشكال

تقديم التقارير بانتظام إلي المجلس التنفيذي عن التقدم المحرز في   -ب

  .هذا الصدد

  ـ
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 ررـمق

  القضاء على شلل األطفال في أفريقيا بشأن

  

  ، التنفيذي المجلس إن

  

   بالتقرير؛يحيط علماً  - 1

  

  : ما يلي يقرر  - 2

الحلقات األخيرة لمرض شلل األطفال في أفريقيا وذلك بالوصول كسر  )1

 إذا 2003إلي كل طفل أثناء حمالت التحصين التي تجري خالل عام 

  ؛2005لو من المرض بحلول عام أريد الحصول علي شهادة الخ

 ومواصلة مراقبة معيار جيد لشهادة الخلو من انتشار المرض، تحقيق )2

في كل بلد أفريقي وذلك من أجل الرصد واالكتشاف والمكافحة السريعة 

 لحاالت استيراد شلل األطفال من الخارج؛

 خدمات التحصين الروتيني للوقاية من النتائج المأساوية تحسين )3

  النتقال فيروس شلل األطفال إلي المناطق الخالية من المرض؛المحتملة

 في عملية التوثيق الالزمة لمنح شهادة الخلو من مرض شلل البدء )4

 األطفال لبلدان القارة األفريقية في آخر المطاف؛

 في تعزيز البنية التحتية البشرية والمادية والمؤسسية التي تم االستمرار )5

ألطفال تعزيزاً لمكافحة األمراض الخطيرة إنشاؤها للقضاء على شلل ا

 األخرى في القارة األفريقية؛

 المجموعة الدولية تقديم ومناشدة الموارد المحلية الالزمة تخصيص )6

الدعم الالزم بما في ذلك نادي روتاري الدولي لضمان حماية جميع 

 األطفال األفريقيين لألبد من هذا المرض المقعد؛
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 والتي تقدر 2005 إلي 2003المطلوبة للفترة من  الموارد المالية تعبئة )7

  مليون دوالر أمريكي؛ 267بما قيمته 

 التقدم الذي تحقق بشأن شهادة خلو أفريقيا من مرض شلل دراسة )8

األطفال وذلك خالل كل دورة لمؤتمر وزراء الصحة لالتحاد األفريقي 

 حتى موعد تحقيق هذا الهدف التاريخي؛

د األفريقي إلى القيام بالتعاون مع منظمة  رئيس مفوضية االتحادعوة )9

الصحة العالمية واليونيسيف، بتقديم تقرير سنوي لمؤتمر االتحاد 

األفريقي عن التقدم الذي يحدث فيما يتعلق بالقضاء على شلل األطفال 

 .في أفريقيا

  ـ
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 ررـمق

   العيد العاشر للعام الدولي لألسرةبشأن

  

  ، التنفيذي المجلس إن

  

 بالقرار الذي اتخذته الدورة األولي للجنة العمل والشؤون يذكر - 1

االجتماعية التابعة لالتحاد األفريقي بشأن االستعدادات لالحتفال بالعيد 

  ؛2004العاشر للعام الدولي لألسرة في عام 

 عاماً دولياً لألسرة 1994مم المتحدة سنة  بإعالن األأيضاً يذكر - 2

  CM/RES.1466(LVIII)منظمــة الوحــدة األفريقيــة  وبقراري

 اللذين اعتمدتهما الدورتان الثامنة والخمسون LC/RES.201(XVII)و

والستون لمجلس وزراء منظمة الوحدة األفريقية دعما للعام الدولي 

 لألسرة ومتابعته؛

واة المجتمع واآللية األولي للتعامل مع التنوع  بأن األسرة هي نيقر - 3

 االجتماعي واالقتصادي والسياسي في القارة؛ 

 بالدور الرئيسي الذي يمكن أن تنهض به األسرة في تحقيق يعترف - 4

 التنمية المستدامة والترابط والتكامل االجتماعيين؛ 

 بأن بعض القضايا الحاسمة في سياسات األسرة لم تحل يعترف أيضاً - 5

ما أنه لم تجر متابعة مناسبة للعام الدولي لألسرة رغم ما تحقق من ك

 تقدم بالنسبة لالحتفال بهذا العام؛ 

 التزام أفريقيا بإعطاء دفعة جديدة لمتابعة العام الدولي يؤكد مجدداً - 6

لألسرة وتعزيز دور األسرة في التصدي للتحديات االجتماعية 

 تواجه المجتمع؛ واالقتصادية والثقافية والسياسية التي 
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 مقررات األمم المتحدة المختلفة بشأن إعالن العام الدولي لألسرة يدعم - 7

والتحضير له واالحتفال به ، إضافة إلي مبادئ وأهداف العيد العاشر 

 ؛2004للعام الدولي لألسرة المقرر االحتفال به في عام 

شر  الدول األعضاء إلي إنشاء آليات وطنية للتحضير للعيد العايدعو - 8

للعام الدولي لألسرة واالحتفال به وصياغة سياسات وبرامج تراعي 

 األسرة بما يتفق مع أهداف العام الدولي لألسرة؛

 بشأن األسرة في   مفوضية االتحاد األفريقي بإعداد خطة عمليكلف - 9

أفريقيا تشكل إسهاماً أفريقيا في العيد العاشر للعام الدولي لألسرة وذلك 

  اليونيسيف وغيرها من الشركاء االجتماعيين؛بالتعاون مع منظمة

 من الرئيس المؤقت لالتحاد األفريقي تقديم تقارير مرحلية بشأن يطلب -10

 .تنفيذ خطة العمل إلي الدورات التالية للمجلس التنفيذي

  

 ـ
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 ررـمق

   المسائل المتعلقة بتفعيلنبشأن تقرير الرئيس المؤقت ع

  أنشطة اإلدارة المعنية بالمرأة ومسائل الجنسين والتنمية

  

   التنفيذي ،المجلس إن

  

 بأن الهدف الشامل لبرنامج االتحاد األفريقي بشأن مسائل الجنسين يذكر - 1

لجنسين بغية هو تعزيز وتحرير المرأة األفريقية وتحقيق المساواة بين ا

ضمان تمتع كل من الرجل والمرأة بتكافؤ الفرص في االستفادة من 

العوامل الالزمة لمشاركتهما المتساوية دون مواجهة عقبات في التنمية 

  والعمليات األخرى التي تشكل وتحدد ظروف معيشتهما وعملهما؛

 بالتطورات اإليجابية التي حدثت مؤخراً في مفوضية االتحاد يرحب - 2

ريقي بخصوص إدماج مسائل الجنسين ضمن كافة المبادرات األف

المتعلقة بتنفيذ مقررات دوربان من خالل فريق العمل المعني بمسائل 

 الجنسين؛ 

 مفوضية االتحاد األفريقي إلي الشروع في العملية الهادفة إلي يدعو - 3

وضع سياسة لالتحاد األفريقي وإعالن بشأن مسائل الجنسين من أجل 

ار الذي يمكن من خالله معالجة مسائل الجنسين داخل توفير اإلط

االتحاد األفريقي وتوجيه أنشطة المفوضية وكذلك الدول األعضاء في 

 هذا المجال؛

 مفوضية االتحاد األفريقي إلي وضع استراتيجية فعالة يدعو أيضا - 4

للمفوضية وتوفير خطوط إرشادية حول طريقة إدماج مسائل الجنسين 

ية وكذلك الدول األعضاء والمجموعات ضمن أنشطة المفوض

االقتصادية اإلقليمية إضافة إلي مؤشرات لمعالجة ومراقبة وتقييم التقدم 

من أجل تسهيل النهوض بالمرأة باعتبارها جزء ال يتجزأ من جميع 



EX/CL/DEC.66 (III) 
Page 2 

 مفوضية االتحاد األفريقي صياغة إطار للتنفيذ والتنسيق بما يناشد كذلك - 5

في ذلك نظام إلدارة مسائل الجنسين يربط وينظم األعمال المتعلقة 

بمسائل الجنسين داخل المفوضية واألجهزة األخرى التابعة لالتحاد 

ب األفريقي والدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وأصحا

 المصالح اآلخرين؛ 

 علي ضرورة قيام االتحاد األفريقي بتنفيذ عملية تفعيل لجنة المرأة يؤكد - 6

األفريقية وخاصة دمجها على نحو متسق في الهياكل الجديدة لالتحاد 

 .وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة العادية الرابعة للمجلس التنفيذي

 ـ



EX/CL/DEC.67 (III)  

  مقـرر

  بشأن إعداد اتفاقية دولية حول التنوع الثقافي

 واتفاقية دولية حول حماية التراث الثقافي المعنوي

  

  إن المجلس التنفيذي ، 

 الضرورة الملحة لحماية وتعزيز التنوع الثقافي يؤكد من جديد - 1

  كعنصر وثيق الصلة بثقافة السالم واألمن واالستقرار والتنمية؛

التي بدأت في اليونسكو والرامية إلى صياغة  العملية يساند بقوة - 2

 ؛2005واعتماد اتفاقية دولية حول التنوع الثقافي بحلول سنة 

 ، كما نادي به وزراء الثقافة لمجموعة دول إفريقيا يدعم أيضاً - 3

 20والبحر الكاريبي والمحيط الهادي في بيان داكار الصادر في 

ية دولية بشأن حماية  ، من أجل اعتماد اليونسكو اتفاق2003يونيو 

 التراث الثقافي المعنوي؛

 بأن تحظى هاتان االتفاقيتان بالدعم الضروري على غرار يوصي - 4

 حول التراث 1972الدعم الذي حظيت به االتفاقية الدولية لسنة 

 العالمي الثقافي والطبيعي؛

 الدول األعضاء االمتناع عن إعالن أي تعهدات بخصوص يناشد - 5

ظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات والسلع عمليات التحرير لمن

والمنتجات الثقافية وذلك بغية الحيلولة دون تقويض الوثائق الرامية 

 إلى تعزيز ودعم التنوع الثقافي؛

 األمين العام لمنظمة اليونسكو واألمين العام لمنظمة يدعو - 6

الفرانكوفونية إلى اتخاذ الترتيبات الضرورية العتماد هاتين 

 اقيتين من جانب منظمتيهما؛االتف

 من رئيس مفوضية االتحاد األفريقي مراقبة هذه المسألة يطلب - 7

 .وتقديم تقرير بشأنها إلى الدورة المقبلة للمجلس

 ـ



EX/CL/DEC.68 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن مؤتمر الشباب األفريقي العربي

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

 بالتقرير الذي قدمته مفوضية االتحاد األفريقي بشأن التعاون يحيط علماً - 1

األفريقي العربي والمداخلة التي قدمها وفد السودان بخصوص هذا 

 التعاون؛

سودان،  بانعقاد مؤتمر الشباب األفريقي العربي في الخرطوم، اليرحب - 2

   حكومة السودان على هذه الدعوة؛ويشكر، 2004في يناير 

  . الدول األعضاء علي المشاركة بنشاط في هذا المؤتمر الهام يحث  - 3

  

 ـ



EX/CL/DEC.69 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن إنشاء لجنة أفريقية للسينما

  والوسائل السمعية والبصرية

  

  التنفيذي ، إن المجلس

   بالتقرير؛يحيط علماً -1

الدول األعضاء والقطاع الخاص على تنفيذ األحكام ذات الصلة من يحث  -2

خطة عمل داكار حول الصناعات الثقافية كما اعتمدتها قمة رؤساء دول 

 في داكار، 1992األفريقية المعقودة في يوليو وحكومات منظمـة الوحدة 

 السنغال؛

من مفوضية االتحاد األفريقي اتخاذ التدابير المناسبة بالتعاون مع يطلب  -3

االتحاد األفريقي للسينمائيين ، وهيئة اتحاد اإلذاعات األفريقية ، واتحاد 

 الهيئات الوطنية لإلذاعة والتلفزيون األفريقية ، والمهرجان األفريقي

للسينما ، وجميع األطراف على إجراء المشاورات والدراسات التمهيدية 

بغية تشكيل لجنة أفريقية للسينما والوسائل السمعية البصرية وكذلك 

 صندوق للنهوض بصناعة السينما والبرامج التلفزيونية في أفريقيا؛

 من المفوضية كفالة أن تتيح األنظمة األساسية لهذه الهياكل يطلب أيضاً -4

مشاركة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ، والحكومات 

األفريقية إضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني في أنشطة هذه 

 .الهياكل
 

 ـ
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  مقـرر

  بشأن الترشيحات األفريقية في المنظومة الدولية

  

  إن المجلس التنفيذي ،

   بتقرير اللجنة الوزارية للترشيحات؛يحيط علماً - 1

  على التوصيات الواردة في التقرير المذكور؛يوافق - 2

 : مساندة الترشيحات التالية يقرر - 3

 ترشيح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كعضو غير دائم  ) أ

 ، وذلك إثر االتفاق بين 2005 - 2004في مجلس األمن للفترة 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى والجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن تبادل الوضع فيما يتعلق بشغل 

 المقعد في مجلس األمن؛

 الدولية  ترشيح جمهورية الكاميرون لعضوية مجلس إدارة الوكالة  ) ب

 ، في االنتخابات التي 2005 إلى 2003للطاقة الذرية للفترة من 

ستجرى خالل الدورة العادية السابعة واألربعين للجمعية العمومية 

 ؛2003بفيينا في سبتمبر 

ترشيح الجمهورية التونسية لعضوية المجلس االقتصادي   )ج

 ، في 2006 إلى 2004واالجتماعي التابع لألمم المتحدة للفترة من 

االنتخابات التي ستجرى خالل الدورة العادية الثامنة والخمسين للجمعية 

 في 2003العامة لألمم المتحدة في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 

  نيويورك؛

ترشيح المواطن الليبي عبد الرحمن محمد شلقم لعضوية المجلس   )د

رة الثانية التنفيذي لليونسكو في االنتخابات التي ستجرى خالل الدو

  والثالثين للمؤتمر العام للمنظمة؛

ترشيح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعضوية مجلس   )هـ

المنظمة البحرية الدولية ، في االنتخابات المقرر إجراؤها على 
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ترشيح سعادة السيد بابا لويس فال ، سفير السنغال وممثلها الدائم   )و

لدى األمم المتحدة لشغل أحد مناصب المفتشين لألمم المتحدة والتي 

 ، أثناء الدورة العادية 2004تقرر إجراء االنتخابات بشأنها في 

الثامنة والخمسين للجمعية العامة لألمم المتحدة والتي تبدأ أعمالها 

  ؛2003 سبتمبر 16في 

ترشيح جمهورية الجابون لمنصب رئيس الدورة التاسعة والخمسين   )ز

  ؛2004للجمعية العامة لألمم المتحدة في ) 59(

ترشيح السيدة نديورو اندياى من السنغال إلعادة انتخابها لمنصب   )ح

نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ، حيث تنتهي فترة واليتها 

 وهو الموعد المقرر إلجراء االنتخابات بمناسبة 2004في يونيو 

  انعقاد مؤتمر المنظمة المذكورة في جنيف؛

ترشيح جمهورية مالي لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو في   )ط

االنتخابات المقرر إجراؤها خالل الدورة العادية للمؤتمر العام 

   في باريس؛2003أكتوبر /لليونسكو في سبتمبر

بير مفوضي الشرطة عبدت ولد سني من موريتانيا، مدير ترشيح ك  )ى

شؤون العاملين والتدريب باإلدارة العامة لألمن الوطني، لعضوية 

كمندوب ) االنتربول(اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية 

ألفريقيا، في االنتخابات التي تجرى خالل الدورة الثانية والسبعين 

) االنتربول(لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية للجمعية العمومية 

   ؛2003 سبتمبر 29المقرر عقدها في بيندروم بأسبانيا في 

ترشيح جمهورية السنغال لشغل أحد المقاعد الستة المخصصة   ) ك

  ألفريقيا في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة؛

نة ترشيح السيد كولن فيكسن كيالبيلي من بوتسوانا لعضوية لج  ) ل

الميزانية والشؤون اإلدارية خالل االنتخابات التي تجرى بمناسبة 
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ترشيح جمهورية موريشيوس لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو   ) م

 خالل 2003أكتوبر /خالل االنتخابات التي ستجري في سبتمبر 

 الدورة الثانية والثالثين للمؤتمر العام لليونسكو؛

ترشيح جمهورية كينيا إلعادة انتخابها كعضو في لجنة األمم المتحدة   ) ن

للتجارة الدولية لألمم المتحدة خالل االنتخابات التي ستجري أثناء 

 .الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة لألمم المتحدة

لمجموعة األفريقية في نيويورك بخصوص  بتقرير ايحيط علماً - 4

 2004/2005تمثيل اإلقليم الفرعي لغرب إفريقيا في مجلس األمن للفترة 

الذي أوصي بترشيح موريتانيا علي أساس المعايير المحددة لهذا الغرض، 

  وهو التقرير الذي استندت إليه المداوالت؛

بنين ، غانا (آلخرين  أيضا بالمواقف الثابتة للمرشحين الثالثة ايحيط علماً - 5

 إلبقاء ترشيحاتهم؛) ، نيجيريا

 بأن يقوم مؤتمر االتحاد بالمشاورات الالزمة للتوصل إلي توافق يوصي - 6

يضمن نجاح المرشح لشغل المقعد غير الدائم المخصص لإلقليم الفرعي 

 ؛2005 /2004لغرب أفريقيا في مجلس األمن للفترة 

دين عبد المنعم من مصر لعضوية  بترشيح السفير محمد عز اليحيط علماً - 7

 .لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 من الدول األعضاء التي يهمها األمر أن توجه إلي رئيس مجلس يطلب - 8

إدارة الصندوق المشترك للمنتجات األساسية، ستادو درسكاد، رقم 

ب امستردام ، هولندا، ترشيحات مواطنيها لشغل منصب .  أ55،1072

مدير العام للصندوق المشترك للمنتجات األساسية خالل الدورة السنوية ال

 في 2003 ديسمبر 9 و8الخامسة عشرة لمجلس اإلدارة التي ستعقد يومي 

 .امستردام
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 من المفوضية المزيد من المشاركة في متابعة الترشيحات التي يطلب أيضاً - 9

ية ويتخذ التدابير اقرها االتحاد األفريقي لشغل مناصب في المنظومة الدول

 .الالزمة للدفاع عن هذه الترشيحات لدى جميع الشركاء الدوليين 

  

  ـ



EX/CL/DEC.71 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن رموز االتحاد األفريقي

  

  إن المجلس التنفيذي ،

  

   بتقرير األنشطة للرئيس المؤقت؛يحيط علماً  - 1

 ؛2003 أكتوبر 31 تأجيل الموعد األخير لتقديم اإلسهامات إلي يقرر - 2

من البلدان المعنية في كل من األقاليم األفريقية الخمسة إرسال يطلب  - 3

ائها إلى المفوضية في أسرع وقت ممكن األسماء والعناوين الكاملة لخبر

لعضوية لجان االختيار التمهيدي حتى يتسنى عقد هذه اللجان في أقرب 

 وقت ممكن؛

  :يطلب أيضا - 4

أن تعرض نتائج االختيار التمهيدي على الدورة المقبلة للمجلس   - أ 

  ؛2004 مارس –التنفيذي المقرر عقدها في فبراير 

 مارس –التنفيذي في فبراير أن تعرض نتائج دورة المجلس   -ب

 علي المؤتمر القادم لرؤساء الدول والحكومات المقرر عقده 2004

  .2004في يوليو 

 استخدام رموز منظمة الوحدة األفريقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك إلى يقرر - 5

  .حين أن يتم اعتماد الرموز الجديدة لالتحاد

  

  ـ



EX/CL/DEC.72 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن تفعيل اللجان الفنية المتخصصة

  

  إن المجلس التنفيذي ،
 

بالتقرير المرحلي عن هذه المسألة والمتضمن في المـذكرة    يحيط علماً    - 1

  . التمهيدية للرئيس المؤقت لمفوضية االتحاد األفريقي

 بالمبادرات التي اتخذتها المفوضـية لتفعيـل اللجـان الفنيـة            يرحب - 2

 . المتخصصة

المفوضية تعميق الدراسة التي تم الشروع فيهـا وعرضـها           من   يطلب - 3

علي الدول األعضاء وعلي مختلف المؤتمرات الوزاريـة القطاعيـة          

 .األفريقية المعنية

 من لجنة الممثلين الدائمين تقديم تقرير حول هذه المـسألة إلـي             يطلب - 4

 . الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذي

  

  ـ



EX/CL/DEC.73 (III) 

  

  مقـرر

  12 من المادة 2بشأن تعديل الفقرة الفرعية 

  من قواعد إجراءات اللجنة الوزارية للترشيحات

  

  إن المجلس التنفيذي ،

 المعتمد في إنجمينا، تشاد، في مارس  EX/CL/DEC.18 (II) بالمقرريذكّر -1

 بشأن الترشيحات األفريقية لمناصب في المنظومة الدولية والذي 2003

 من لجنة الممثلين الدائمين بحث االقتراح المتعلق بتعديل 8طلب في فقرته 

   من قواعد إجراءات اللجنة؛12المادة 

 من قواعد إجراءات اللجنة 12 من المادة 2تعديل الفقرة الفرعية يقرر  - 2

 :الوزارية للترشيحات كما يلي 

يجب إرسال الترشيحات إلى مفوضية االتحاد األفريقي قبل دورة المجلس "

  ".على األقل ) 2(ي التي تدرس فيها هذه الترشيحات بشهرين التنفيذ

  

  ـ



EX/CL/DEC.74 (III) 

 
  مقـرر

 بشأن المجلس األفريقي للتنمية الصحية المستدامة
 

  إن المجلس التنفيذي ،

  

   علما بالتقرير؛يحيط - 1

ويالحظ  بإنشاء المجلس األفريقي للتنمية الصحية المستدامة يرحب - 2

 أن المنظمة القارية قامت بالفعل بإنشاء جهات مختصة في بالتقدير

  وأهدافه؛الدول األعضاء من أجل تعزيز تحقيق غاياته

 باألدوار المهمة التي تلعبها المنظمة في تعزيز الملكية األفريقية يعترف - 3

للسياسات الصحية وإصالحات توفير الخدمات وتعزيز التنمية الصحية 

 المستدامة في أفريقيا؛

 بانعقاد الجمعية العمومية األولى للمجلس األفريقي للتنمية يرحب أيضا - 4

 والتي يتمثل 2003 يوليو 24 إلى 21ن الصحية المستدامة في أبوجا، م

هدفها األساسي في توسيع النقاش حول السياسة الصحية وإصالحات 

توفير الخدمات، في اإلطار الشامل الذي وضعه االتحاد األفريقي في 

العنصر الصحي للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ومؤتمر األمن 

 من الدول األعضاء لبويطواالستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا، 

 ومفوضية االتحاد األفريقي المشاركة الفاعلة في المؤتمر المذكور؛

 الدول األعضاء التي لم تقم بذلك، على تسهيل فتح فروع للمجلس يشجع - 5

األفريقي للتنمية المستدامة في أراضيها وذلك للتأكد من تحقيق واستدامة 

 .فوائد المجلس في القطاع الصحي ألفريقيا
 

  ـ
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