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 مقرر
 وضع التوقيع والتصديق عمى معاىدات بشأن

 منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي،
 EX.CL/728 (XXI)الوثيقة 

 
 :المجمس التنفيذي إن  

بالتقرير عن وضع التوقيع والتصديق عمى معاىدات منظمة الوحدة يحيط عمما   .1
األفريقية/االتحاد األفريقي وطرق إنشاء لجنة لممجمس التنفيذي حول تحديات التصديق 

طبقا عمى معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي واالنضمام إلييا وتنفيذىا 
 EX.CL/DEC.459 (XIV)لممقرر تطبيقا )ن( من قواعد إجراءات المجمس التنفيذي  5لممادة 

الصادر عن الدورة العادية الرابعة عشرة لممجمس التنفيذي التي أجازت توصيات مؤتمر 
 ؛ 2008وزراء العدل/المدعين العامين المنعقد في كيجالي، رواندا في نوفمبر 

 التصديق عمى معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/تحديات وزارية حول لجنة بإنشاء يأذن  .2
في سياق االحتفال بالذكرى الخمسين إلنشاء  االتحاد األفريقي واالنضمام إلييا وتنفيذىا

 ؛، مع اإلشارة إلى أنو لن يترتب عن ذلك أية آثار مالية وىيكميةمنظمة الوحدة األفريقية
تصديق عمى معاىدات منظمة بجيود المفوضية والدول األعضاء لمتوقيع واليرحب   .3

 واالنضمام إلييا؛  2012الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي خالل الفترة فبراير إلى يونيو 
معاىدات منظمة الوحدة  عمى يع والتصديقلمتوقالموجو إلى الدول األعضاء يكرر نداءه  .4

 ؛مؤكدة بذلك التزاماتيا األفريقية/االتحاد األفريقي واالنضمام إلييا
ضمان شروعيا في عممية التصديق عمى لالموجو إلى الدول األعضاء نداءه  أيضا رريك .5

المعاىدات الجديدة في غضون سنة من اعتمادىا وفقًا لمقرر المجمس التنفيذي 
EX.CL/DEC.459(XVI)  منظمة الوحدة معاىدات بشأن وضع التوقيع والتصديق عمى
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الصادر عن الدورة العادية و التصديق األفريقية/االتحاد األفريقي ومواءمة إجراءات 
 ؛2009لممجمس التنفيذي المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في يناير  ةالرابعة عشر 

جميع الدول األطراف في البروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان يدعو  .6
لم تصدر والشعوب والمتعمق بإنشاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب التي 

( من ىذا 3) 5إعالنًا بقبول اختصاص المحكمة في تمقي القضايا بموجب المادة 
البروتوكول وتوقع عمى البروتوكول الخاص بالمحكمة المدمجة لمعدل وحقوق اإلنسان 

 والشعوب ، إلى القيام بذلك؛
االتحاد بجيود أجيزة االتحاد األفريقي بما في ذلك البرلمان األفريقي ولجنة يحيط عمما   .7

األفريقي لمقانون الدولي والمجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي والمجنة األفريقية 
لحقوق اإلنسان والشعوب والمجنة األفريقية لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاىيتو وكذلك 
المجموعات االقتصادية اإلقميمية والمنظمات الدولية واإلقميمية والمجتمع الدولي في 

ة الدول األعضاء بضرورة التعجيل بعممية التصديق عمى معاىدات منظمة دعوة  وتوعي
 الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي واالنضمام إلييا ويطمب منيا مواصمة ىذه الجيود؛ 

من الدول األعضاء مواصمة إيالء عناية خاصة بالوثائق التالية التي لم تكن يطمب  .8
 سارية المفعول بعد: 

 (؛2003قية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية )النسخة المنقحة( )االتفاقية االفري (1)
 (؛2006ميثاق النيضة الثقافية األفريقية ) (2)
المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب البروتوكول المرفق بالنظام األساسي  (3)

 (؛ 2008)
 ( ؛2009الميثاق األفريقي لإلحصاءات ) (4)
 (؛2009ريقي )البروتوكول المؤسس لبنك االستثمار األف (5)
اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة النازحين في أفريقيا )اتفاقية كمباال(  (6)

 (؛2009)
 (؛ 2009دستور المجنة األفريقية لمطيران المدني )النسخة المنقحة( ) (7)
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 ؛ (2010)الميثاق األفريقي المنقح لمنقل البحري  (8)
 ؛.(2011)ارة  الميثاق األفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة واإلد (9)

من المفوضية أيضا رفع تقارير منتظمة عن تنفيذ ىذا المقرر إلى المجمس يطمب  .9
 التنفيذي من خالل لجنة الممثمين الدائمين.
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