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 والعشرين لمجنة الممثمين الدائمينلثالثة تقرير الدورة العادية ا

 :األول القسم

 :مقدمة ( أ
يناير  24ك 23 يكمي ف لمجنة الممثميف الدائميفك قدت الدكرة العادية الثالثة كالعشر عي  -1

بركفيسكر جكزيؼ انسيجيمانا، سفير ال رئاسة سعادةبفي أديس أبابا، إثيكبيا،  2012
رئيس لجنة الثاني لنائب الك  االتحادية الديمكقراطية إثيكبيالدل جميكرية  ة ركاندايجميكر 

األخيرة سعادة الدكتكر ركبيف ، ترأس الدكرة 2012يناير  24، كفي الممثميف الدائميف
 .مثميف الدائميف، سفير جميكرية غينيا االستكائية كرئيس لجنة الممانجي إنسكم مايي

في كقت سابؽ اجتماعات لجنة الممثميف الدائميف عقدت غير أنو ككما جرت العادة،  -2
 يماناجنسينإرئاسة سعادة البركفيسكر جكزيؼ ب 2012يناير  19إلى  5تحضيرية مف 

 : بما يمي خبللياقامت 

 ؛لمجنة الممثميف الدائميفالجتماعات التحضيرية اد برنامج عمؿ اكاعتماستعراض  (1

 كؿ أعماؿ لجنة الممثميف الدائميف كالدكرة العاديةاع جداريمراجعة كتحديث مش (2
يناير  30-23) الثامنة عشرة لممؤتمر لممجمس التنفيذم كالدكرة العاديةف يالعشر 
يناير  30إلى  2011ديسمبر  13مف ( ككذلؾ مشركع برنامج األحداث )2012
2012). 

لممجمس  العشريف الدكرة العاديةعمى ة البنكد المقترححكؿ عدة كثائؽ عمؿ بحث  (3
إلى جانب مشاريع المقررات  يابحثالثامنة عشرة لممؤتمر ل التنفيذم كالدكرة العادية
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)ج( مف قكاعد إجراءات لجنة الممثميف  1:4 ذات الصمة، كفقا ألحكاـ المادة
 الدائميف.

ىما ف جديديف لجنة الممثميف الدائميف بعضكياالجتماعات التحضيرية، رحبت في إطار  -3
جميكرية بكركينا فاسك كسعادة السيد بكبكر  ة، سفير ميماتا ساماتي سيسكما سعادة السيدة

 .دياؿ، سفير جميكرية ماليجكرك 

تمقت لجنة الممثميف الدائميف ، 2012يناير  10المنعقد في التحضيرم  اخبلؿ اجتماعي -4
المكجستية حكؿ الترتيبات ية الديمقراطاالتحادية ثيكبيا إمف مسؤكليف في جميكرية إحاطة 

. االتحاد األفريقيالثامنة عشرة لمؤتمر  لمدكرة العاديةكالترتيبات المتعمقة بالمراسـ كاألمف 
االتحادية ثيكبيا أحككمة جميكرية ضمانات بأف لجنة الممثميف الدائميف أعضاء تمقى كقد 

ا بما يضمف اتخاذ لمعالجة مختمؼ المسائؿ التي تـ طرحيالديمقراطية لف تدخر جيدا 
الترتيبات المكجستية حكؿ معمكمات ملدليؿ . كتـ تكزيع مناسبة لمقمةة ك سمسم ترتيبات
 .حاطةجمسة اإلخبلؿ 

برلماف المكتب عقد  ،الرغبة في تعزيز العبلقات بيف أجيزة االتحاد األفريقيتمشيا مع  -5
حيث  2012يناير 13 ،المكافؽ يـك الجمعة اجتماعا مع لجنة الممثميف الدائميف فريقياأل

في أديس  االمقرر عقدىالعادية السادسة برنامج الدكرة  عمىاطمعيا خبلؿ االجتماع 
مف . كقد حظي ىذا التفاعؿ بترحيب جيد 2012يناير  20إلى  16مف أبابا، إثيكبيا، 

 البرلماف اإلفريقي كلجنة الممثميف الدائميف.كؿ مف 

العمؿ التحضيرم لمجنة الممثميف الدائميف  شاركت جميكرية جنكب السكداف ألكؿ مرة في -6
 بمشاركتيا.كما ينبغي كتـ االعتراؼ 
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 :االفتتاح مراسم ( ب

لدى  البروفيسور جوزيف انسيجيمانا، سفير جميورية رواندا سعادةكممة   (1
 رئيس لجنة الممثمين الدائميننائب إثيوبيا و 

و تما أنجز عمى يف بالمجنة رئيس لجنة الممثميف الدائمنائب أشاد  في كممتو االفتتاحية، -7
الثالثة  التزاـ كتعاكف خبلؿ المرحمة التحضيرية لمدكرة العاديةمف  أبدتوكما مف عمؿ 
كثائؽ  إثراء ساعدت عمى االجتماعات الكزارية تقارير مناقشة إلى أف كأشار. كالعشريف

 ف الدائميفلجنة الممثمي الذم تقـك بو الدكر الياـ مرة أخرل أبرزتبالتالي، ك  القمة عمؿ
 نة الممثميف الدائميف. لجمداكالت لالنجاح متمنيا  كاختتـ كممتو د.االتحا في عمؿ

 :، رئيس مفوضية االتحاد األفريقيجالدكتور جان بين كممة (2

جتماع لجنة الممثميف الدائميف، ال يةفتتاحاالجمسة الفي كممة الترحيب التي ألقاىا في  -8
ة، إلى التزاـ دقيقة صمت ترحما عمى أركاح دعا الدكتكر جاف بينج، رئيس المفكضي
. ثـ قدـ الذيف قضكا نحبيـ في اآلكنة األخيرة الشخصيات كالزمبلء كالشيداء األفريقييف

التعاكف عبلقات كرحب بلمجنة الممثميف الدائميف تيانيو بمناسبة حمكؿ السنة الجديدة 
كالحكار البناء  ش الصريحكالتي تميزت بالنقامجنة البيف المفكضية ك القائمة  ةالممتاز 
مف قبؿ الدكرة  2102اعتماد ميزانية  في، مف بيف أمكر أخرل، تجمىمما  رمكالمث

لدكلة العضك الرابعة ابكصفيا جنكب السكداف رحب باالستثنائية لممجمس التنفيذم. كما 
 .في االتحاد األفريقي كالخمسيف

إلى رئيس المفكضية أشار اضية، الم الستة شيراألالمفكضية طكاؿ  بإنجازاتفيما يتعمؽ  -9
األزمات السياسية كاالجتماعية أكضاع إدارة  فياالتحاد األفريقي  المبادرات التي اتخذىا
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لى بصفة خاصةفي القارة، مشيرا  التي كقعت في تكنس االنتفاضات  إلى ككت ديفكار كا 
أف  أكد عمىفي ىذا الصدد، ك األزمة الغذائية في القرف األفريقي. كمصر كليبيا ككذلؾ 

بلتحاد ل رؤية كالمبادئ األساسيةالالجيكد التي بذلتيا المفكضية تيدؼ إلى تحقيؽ 
 األفريقي. 

بعد  اجديدأمؿ القارة تشيد فجر  رئيس المفكضية أفذكر عمى الصعيد االقتصادم،  -10
ضركرة التعجيؿ  أشار إلى. كما %6ك %5.5تراكح بيف يمعدؿ نمك إفريقيا تسجيؿ 

مقارة مف خبلؿ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كسياسة لاالقتصادم  بتحقيؽ التكامؿ
الفقر كتكفير  لمعالجة مسائؿلى الضركرة العاجمة كا  ، لعممية التكامؿ في القارة التممؾ
أفريقيا، في إطار تطكير الذم أحرزتو أف التقدـ  كأضاؼالجنسيف.  كقضاياالعمؿ فرص 

ىي  :ريقية، يمر حتما بثبلثة عناصر حاسمةخاصة التجارة البينية األفك التجارة 
االستثمارات في ينطبؽ عمى األمر نفس  أف كقاؿاالستثمار األجنبي كالتجارة كالمساعدة. 

 . في القارة لتعزيز التجارة اإلفريقية البينية تعد كذلؾ أمرا ميماالتي  مجاؿ البنية التحتية

الساحة  عمىكعنصر فاعؿ ىاـ  ايإفريقدكر عمى الصعيد الدكلي، أبرز رئيس المفكضية  -11
لجنة الممثميف حث ك  .في المحافؿ العالمية المزيد مف إثبات كجكدىاضركرة ك  ،الدكلية

الماثمة التحديات العديد مف لمكاجية تضافر جيكدىما عمى تحقيؽ الدائميف كالمفكضية 
 مناخ.التكامؿ كتغير الك األمف السمـ ك الديمقراطية ك  السيما في مجاال أماـ القارة

 .مداكالتيافي الختاـ، تمنى رئيس المفكضية النجاح الكامؿ لمجنة الممثميف الدائميف في  -12

 :الحضور ج(

كال، بنيف، بكتسكانا، بكركينا جالدكؿ األعضاء التالية: الجزائر، أناالجتماع  تحضر  -13
فريقيا الكسطى، تشاد، جزر أجميكرية الرأس األخضر، فاسك، بكركندم، الكاميركف، 

، جميكرية الككنغك الديمقراطية، جيبكتي، مصر، غينيا ككت ديفكار، الككنغك، القمر
غينيا بيساك، كينيا، ليسكتك، غينيا، امبيا، غانا، جابكف، جاالستكائية، إرتريا، إثيكبيا، ال
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ليبيريا، ليبيا، مبلكم، مالي، مكريتانيا، مكريشيكس، مكزمبيؽ، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، 
 ،السنغاؿ ،، ساف تكمي كبرينسيبيالديمكقراطيةالصحراكية كرية العربية الجميركاندا، 

سيشيؿ، سيراليكف، الصكماؿ، جنكب أفريقيا، جنكب السكداف، السكداف، سكازيبلند، 
 .زيمبابكمك زامبيا، أكغندا، ك، تكنس، جتنزانيا، تك 

 

 :جدول األعمال اعتماد د(

 :التاليجدكؿ األعماؿ  لجنة الممثميف الدائميفاعتمدت  -14

 ؛فتتاحاال (1

 لمجنة الممثميف الدائميف المجاف الفرعيةبحث تقارير  (2

 ميياكؿلتقرير المجنة الفرعية  :ألؼ

 تقرير عف أنشطة التعاكف المتعدد األطراؼال :اءب

 تقرير المفكضية ( أ)
 تقرير المجنة الفرعيةال ( ب)

 ا.تقرير المجنة الفرعية لبلجئيف كالعائديف كالنازحيف داخميا في أفريقي -جيـ

 تقرير المجنة الفرعية لممساىمات. -داؿ

 .تقرير المجنة الفرعية لمشؤكف االقتصادية كالتجارية -ىاء

 .تقرير المجنة الفرعية لمنيباد -كاك
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بحث كثائؽ العمؿ كمشاريع المقررات تحضيرا لمدكرة العادية العشريف لممجمس  (3
 .2012يناير  27ك 26التنفيذم المقرر عقدىا في أديس أبابا، إثيكبيا يكمي 

 ما يستجد مف أعماؿ. (4

 تنظيم العمل: ىاء(

 اعتمدت لجنة الممثميف الدائميف ساعات العمؿ التالية: -15

 13.00-10.00الفترة الصباحية: 

 18.00 -15.00الفترة المسائية: 

 EX.CL/688(XIX)الوثيقة  -الثاني: بحث التقرير عن أنشطة المفوضية القسم

أكد عمى أف انشطة فس مكينشا، نائب رئيس المفكضية، ااستقدـ التقرير سعادة السيد/ إير  -16
ستراتيجية لممفكضية الخطة االالبحث كانت تستند إلى الفترة قيد  خبلؿالمفكضية، 

. كأشار إلى أنو تـ تنفيذ 2009المعتمدة مف قبؿ المؤتمر في يكليك  2009-2012
كىي: السمـ كاألمف  أنشطة المفكضية ضمف إطار الركائز االستراتيجية األربع لمخطة

 كتعزيز المؤسسات. القيـ المشتركةك  التنمية كالتعاكفك التكامؿ ك 
 :كما يميالمفكضية حققتيا التي االنجازات نائب رئيس المفكضية  لخص -17

عمى بناء كتطكير المنظكمة األفريقية منصبا التركيز  ظؿ بشأف السمـ كاألمف، (1)
األمـ المتحدة، ك  االتحاد األفريقيبيف شراكة الالة في عالمشاركة الفك لمسمـ كاألمف؛ 

دارة ك  عادة ك في ككت ديفكار  االنتفاضات الشعبية في شماؿ أفريقيا كحالة النزاعا  ا 
عدد مف المبادرات التي  اتخاذ يجرماإلعمار في فترة ما بعد النزاعات، ك 

، في كقت ما ىذا التضامفلبلتحاد األفريقي حكؿ مؤتمر انعقاد ستفضي إلى 
 .العاـ
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تنفيذ عدد مف البرامج بما فييا إطبلؽ يجرم التنمية كالتعاكف، ك أف التكامؿ بش (2)
برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا  كضعتـ الجامعة األفريقية. كقد كتشغيؿ 

الطاقة كالنقؿ؛ كتكاصؿ المفكضية متابعة  يالسعي إلى الشراكة في مجالك 
كرة السابعة عشرة لمؤتمر تغير الميناخ خصكصان نتائج الدحكؿ المفاكضات 

البرنامج األفريقي الشامؿ إلى عدد مف الدكؿ  انضـالزراعة، ك  حكؿ األطراؼ
كما لمتنمية الزراعية كلكف التحدم الرئيسي ىك ضماف األمف الغذائي في القارة. 

 8كمجمكعة الػ 20شاركت الدكؿ األعضاء كالمفكضية في اجتماعات مجمكعة الػ
في احتياجاتيا  تمبيةستفادة مف المكارد لإلى االأفريقيا تحتاج العاـ الماضي، ك 

بعض األنشطة إلعداد مكضكع تـ القياـ باأليطر. بالنسبة لمتجارة،  نطاؽ ىذه
 األفريقية البينية".القمة القادمة " تعزيز التجارة 

بشأف القيـ المشتركة، تـ التركيز عمى التكقيع كالتصديؽ عمى الميثاؽ األفريقي  (3)
مراقبة أحد عشر  تاالنتخابات كالحكـ؛ مراقبة االنتخابات كقد تمك طية، مديمقرال

 شاركت، ةاإلنسانيالمساعدة في مجاؿ ك ، 2011انتخابان بيف يكليك كديسمبر 
لمجنة الممثميف المسؤكلة عف ىذا األمر، كالتابعة المفكضية كالمجنة الفرعية 

ارة خاصة إلى مؤتمر في إيجاد حمكؿ مناسبة مع اإلشالة عالدائميف مشاركة ف
 .القرف األفريقي لضحايا الجفاؼ كالمجاعة الشديديف فيالتبرعات إعبلف 

بشأف تعزيز مؤسسات االتحاد، اتجيت المفكضية صكب اإلدارة القائمة عمى  (4)
فضؿ بيف األتنسيؽ التجمى في ي النيج المرتكز عمى األنشطة مماالنتائج بدالن مف 

اإلدارة المالية ك خدمات الدعـ اإلدارم ك ، البشرية المكاردكتنمية دارة كا  اإلدارات 
عداد ك  دارة كاإلتقييـ البرامج فضبل عف التخطيط االستراتيجي كالمراقبة ك  الميزانيةا 

ؤلداء لمبلئمة ال يةتنظيمالثقافة الالمراجعة كتطكير ك فضؿ لخدمات المؤتمرات األ
 .كالكفاءة فضؿاأل

مبلحظات كطمبت الك تعميقات الائميف لجنة الممثميف الدىذا العرض، أبدت عقب  -18
 :التالية يضاحاتاإل
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المفكضية لجكدة التقرير الذم ألقى الضكء عمى أنشطة المفكضية ب تمت اإلشادة (1)
 ؛التي تمت مكاجيتياكالتحديات  البحثالفترة قيد  خبلؿ

 االنتفاضات الشعبية في شماؿ أفريقياالدركس مف استخبلص االتحاد  يتعيف عمى (2)
في ككت ديفكار العاـ الماضي، لكي تككف أفريقيا  حدثاسي الذم كالكضع السي

 ؛في المستقبؿاألكضاع تمؾ كقكع تبلفي  كقادرة عمىمتسمة بالركح االستباقية 
في معالجة قضايا السمـ كاألمف  يتحمى بالركح االستباقيةيتعيف عمى االتحاد اف  (3)

 في نظامو القارم لئلنذار المبكر؛بدرجة أكبر كيستثمر 
القضايا العالقة تسكية جميع جميكريتي السكداف كجنكب السكداف  عيف عمىيت (4)

 ؛، مع دعـ الفريؽ الرفيع المستكل لبلتحاد األفريقيبينيماعبر المفاكضات 
عمى صككؾ االتحاد الدكؿ األعضاء  كراء عدـ تصديؽالكامنة األسباب  (5)

 ؛األفريقي
ناسب قبؿ صدكر أم حكـ المكاتب اإلقميمية عمى النحك المتمكيؿ االتحاد  عمى (6)

 ؛بعدـ أدائيا بطريقة مثمى
عمى مجمكعة السفراء األفريقييف في بيجيف  حمؿكيؼ يمكف لبلتحاد االفريقي  (7)

قررات كسياسات االتحاد األفريقي التي أجازتيا مختمؼ بمداف ىؤالء مااللتزاـ ب
د الصيف، كخاصة بع-مف أجؿ إدارة أفضؿ لمنتدل التعاكف بيف أفريقياالسفراء 

 ؛العضكية كعضك كامؿإلى المنتدل انضماـ المفكضية 
تسكية نزاعيما  عمىرتيريا ا  جيبكتي ك مساعدة المفكضية كقطر  يتعيف عمى (8)

 اإلقميمي سمميان؛
صندكؽ إدارة اإلغاثة في حاالت الككارث تجديد مكارد أفريقيا  يتعيف عمى (9)

 الشركاء؛مف دعـ ال كالتماس
شكؿ شامؿ، يجب أف تطمب المفكضية الحدكد األفريقية ب لمعالجة مسألة (10)

 حكؿ تقسيـ القارة؛ 1884لعاـ محاضر مؤتمر برليف الحصكؿ عمى 
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مراقبة االنتخابات،  إيجاد طريقة شاممة لرفع التقارير عفالمفكضية  يتعيف عمى (11)
 ؛اط الضعؼ في العمميات االنتخابيةالتحديات كنق تبرز

الخطة االستراتيجية ال يسمح ار في إطبيف اإلدارات إف تنفيذ األنشطة المتداخمة  (12)
 السميمة كالقيادة.بالمساءلة 

اإليضاحات نائب الرئيس كمفكض السمـ كاألمف ثـ رئيس المفكضية،  عمى ذلؾ، قدـ ردان  -19
 التالية:

بالبحث عف حؿ منذ البداية منشغبل عمى نحك تاـ مجمس السمـ كاألمف كاف  (1)
غير يرمي إلى إحبلؿ السبلـ.  أصدر بيانان  ،كفي ىذا الصددؤلزمة الميبية سممي ل

 ؛استخبلص الدركس مف ىذه األزمةإلى ، ىناؾ حاجة فأ
 عبئة المكارد؛يتطمب القياـ بتاالتحاد مطابقة أنشطتو بالمكارد كىذا  يجب عمى (2)
لضحايا الجفاؼ التعيدات مؤتمر إعبلف خبلؿ الدكؿ األعضاء بمغ ما تعيدت بو  (3)

مميكف دكالر مف  300كالر أمريكي كمميكف د 50القرف األفريقي كالمجاعة في 
كقد الدكؿ األعضاء،  مفمميكف دكالر  8.3تـ تحصيؿاألفريقي لمتنمية. ك  البنؾ

تعمؿ المفكضية بشكؿ كثيؽ مع مف ىذا المبمغ، مبلييف دكالر أمريكي  4 تـ سداد
 ؛وب عيدلما تخطة عمؿ لكضع األفريقي لمتنمية  البنؾاإليجاد ك 

ر تـ تناكؿ تحديات السمـ ك  (4) ريا ككذلؾ السكداف تاألمف التي تكاجو جيبكتي كا 
 ؛ليذه التحديات تسكية سمميةلمتكصؿ إلى كجنكب السكداف 

كلكف ىناؾ حاجة إلى تطكير البنية  جدير باإلشارةيعد مكضكع القمة القادمة  (5)
 ليمية في القارة؛اقالتجارة األبالتحتية لمتعجيؿ 

لة ءيمة كلكف ىناؾ حاجة إلى المساتعد الخطة االستراتيجية لممفكضية مبادرة نب (6)
كاحدة مف ركائزىا. إف المفكضية معنية بتحديد األشخاص كؿ ل بالنسبةكالقيادة 
 تنسيؽ تنفيذ كؿ كاحدة مف ىذه الركائز؛ل المعينيف
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مف قبؿ لضماف أفريقيا التي استعمرت القكل بالتفاكض مع المفكضية تقـك  (7)
المتعمقة ستعمار كخاصة الخرائط االعيد الكثائؽ التي تعكد إلى الحصكؿ عمى 
 تعييف كترسيـ الحدكد في القارة؛دعـ جيكد ذلؾ مف شأف بتقسيـ القارة. 

المتاحة، كلكف ىناؾ حاجة المكارد حدكد في يتـ تمكيؿ المكاتب اإلقميمية المعنية  (8)
 المتزايدة؛ يابمسؤكليات كاؼ لتمكيف ىذه المكاتب مف القياـإلى تمكيؿ 

كالصيف، يجب حذؼ -منتدل التعاكف بيف إفريقيالمفكضية في فيما يتعمؽ بدكر ا (9)
 مف التقرير عف أنشطة المفكضية. 302ك  301الفقرة 

 
 دائميف المجمس التنفيذم بما يمي:في الختاـ، تكصي لجنة الممثميف ال -20

الشامؿ الذم يغطي جميع برامج كأنشطة المفكضية خبلؿ بالتقرير  يحيط عمما (1
جيكدىا لتحقيؽ المفكضية عمى مكاصمة  يشجعالستة الماضية، ك األشير

 ؛2012-2009األىداؼ المحددة في إطار تنفيذ الخطة االستراتيجية 
 بجميع المبلحظات ذات الصمة لمختمؼ الكفكد حكؿ التقرير؛ يحيط عمما (2
إلى األىمية القصكل لممشاريع الرائدة التي حددىا االتحاد األفريقي في  يشير (3

كخاصة البرامج المتعمقة بتطكير البنى  2012-2009الخطة االستراتيجية 
التحتية لمربط، كالتنمية الزراعية، كاألمف الغذائي، مف خبلؿ تنفيذ البرنامج 

طبلؽ الجامعة اإلفريقية، كمكاءمة برامج  يالشامؿ لمتنمية الزراعية ف أفريقيا، كا 
قامة المنظكمة  تنمية رأس الماؿ البشرم، كتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية، كا 

نشاء منظكمة الحكـ الديمقراطي الرشيد، كؿ ذلؾ بغية  القارية لمسمـ كاألمف، كا 
 التعجيؿ بتنفيذ برنامج التكامؿ االقتصادم كاالجتماعي لمقارة ؛

بخصكص مكضكع القمة الحالية الذم يرتكز عمى "تنشيط  يعرب عن ارتياحو (4
 2012تطكيره طكاؿ سنة  التجارة اإلفريقية البينية"، كىك المكضكع الذم سيتـ

كالذم سيسمح بحثو مف جانب القمتيف خبلؿ ىذه السنة بزيادة تكعية جميع 
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العناصر الفاعمة المعنية مف أجؿ تعزيز التجارة القارية كزيادة حصة أفريقيا في 
 التجارة العالمية؛

إلى ضركرة استخبلص الدركس مف أداء االتحاد األفريقي في مكاجية  يشير (5
، كال سيما بالنسبة لؤلكضاع 2011لتي كاجيتيا القارة خبلؿ سنة التحديات ا

الناشئة عف االنتفاضات الشعبية في شماؿ أفريقيا كأكضاع النزاعات األخرل 
بأف ينظر المؤتمر في إجراء ويوصي مثؿ الكضع الذم عاشتو ككت ديفكار، 

قية استثارة معمقة لؤلفكار حكؿ سبؿ ككسائؿ تعزيز مبدأ إيجاد حمكؿ أفري
لممشاكؿ األفريقية كالدفاع عف ىذا المبدأ، سكاء مف خبلؿ زيادة فعالية الكثائؽ 
كالنصكص القارية، أك عف طريؽ تعزيز التكامؿ بيف أنشطة االتحاد األفريقي 
كالمجمكعات االقتصادية اإلفريقية، أك بكاسطة تقييـ صاـر لسير الشراكات 

 االستراتيجية؛
 ب السكداف أعماؿ مؤتمر االتحاد لممرة األكلى؛حضكر كفد جميكرية جنك  ُيحيي (6
عف ارتياحو لتنظيـ كنتائج مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات في أغسطس  يعرب (7

حكؿ إعبلنات المساىمات لصالح القرف األفريقي بغية مساعدة ضحايا  2011
الدكؿ األعضاء عمى االستجابة  ويشجعالجفاؼ كالمجاعة في ىذه المنطقة، 

 ه المبادرات الحميدة؛دائما لمثؿ ىذ
جميع الدكؿ األعضاء بضركرة تنفيذ مقررات االتحاد األفريقي عمى نحك  ُيذّكر (8

فعاؿ في مختمؼ المجاالت، كالتكقيع كالتصديؽ عمى كثائؽ االتحاد، كخاصة 
تقديـ مساعدتيا السياسية كالمالية الكاممة كغيرىا إلى المفكضية مف أجؿ تعزيز 

ذ ىذه المقررات، مع التأكيد عمى كجو خاص عمى دكرىا الجيكد الرامية إلى تنفي
 كمكانتيا في متابعة جميع الشراكات االستراتيجية لبلتحاد؛

تضامف االتحاد األفريقي الفعاؿ مع الشعب الفمسطيني في كفاحو  يؤكد من جديد (9
 مف أجؿ استعادة حقكقو المشركعة كبناء دكلة مستقمة ذات سيادة؛
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جاد تسكية عادلة لقضية الصحراء الغربية عف طريؽ ضركرة إي يؤكد مرة أخرى (10
تنفيذ المقررات ذات الصمة الصادرة عف منظكمة األمـ المتحدة كاالتحاد األفريقي 

 تقرير مصيره؛ يكالمتعمقة بحؽ الشعب الصحراكم ف
لجميع أعضاء المفكضية المنتيية كاليتيـ كفي  يعرب عن تقديره البالغ، وأخيرا (11

ضية، عمى المساىمة العظيمة التي قدمكىا لبلتحاد مقدمتيـ رئيس المفك 
 األفريقي.

 

 الثالث: بحث تقارير لجنة الممثمين الدائمين ولجانيا الفرعية: القسم

 :iEX.CL/687(XX)تقرير المجنة الفرعية إلصالح اليياكل،  ألؼ.

قدـ التقرير رئيس المجنة الفرعية، سعادة السيد بيير جكست مكزيكا نتسيكا، سفير  -21
 ميكرية الككنغك.ج

بعد تقديـ التقرير، طرح أعضاء لجنة الممثميف الدائميف بعض األسئمة كأبدكا مبلحظات  -22
 كتعميقات كالتمسكا إيضاحات عمى النحك التالي:

 ضركرة تحميؿ أنشطة األجيزة قبؿ زيادة عدد المكظفيف؛ (1

 ينبغي أف تحتـر اليياكؿ المقترحة التكزيع الجغرافي كالتكازف الجنساني؛ (2

 ىناؾ حاجة إلى األخذ في االعتبار اآلثار المالية المترتبة عمى إنشاء اليياكؿ؛ (3

عمى مدل خمس سنكات "في إطار الميزانية تنفيذ اليياكؿ ينبغي أف يتـ   (4
 المعتمدة"؛

تعريؼ كمكاصفات الكظائؼ الشاغرة حتى يتسنى تقييـ إلقاء الضكء عمى ينبغي  (5
 مدل فعالية المقترحات؛
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كضية آلية لضماف التكزيع الجغرافي كالتكازف الجنساني في عممية ىؿ تمتمؾ المف (6
 التعييف؟

 تجنب التداخؿ في عمؿ بعض اليياكؿ؛ مف الضركرم (7

بحثت المجنة الفرعية مقترحات اإلصبلح عمى أساس كاليات األجيزة كليس عمى   (8
 أساس األنشطة؛

 رية في إطارينبغي أف يتـ التعييف لشغؿ الكظائؼ اإلضافية في الخدمات اإلدا (9
 .2012بدال مف ميزانية  2013ميزانية 

مف التقرير. كفي  42استرعى ممثؿ المفكضية انتباه لجنة الممثميف الدائميف إلى الفقرة  -23
في شـر الشيخ، ينبغي لمجنة  2008ىذا الصدد، أكضح أنو بمكجب المقرر الصادر في 

 ممراجعة المتبادلة بيف األقراف.الفرعية دراسة الييكؿ المقترح مف قبؿ اآللية اإلفريقية ل

عمى المشاغؿ التي تـ اإلعراب عنيا، قدـ رئيس المجنة الفرعية بمساندة ممثؿ  كردان  -24
 المفكضية إيضاحات عمى النحك التالي:

المجنة الفرعية في االعتبار كظائفيا  تعند استعراض اليياكؿ المقترحة، كضع (1
 ككالياتيا؛

مع عمى أساس كالية اليياكؿ المقترحة تـ كضع تعريفات كمكاصفات الكظائؼ  (2
 ؛مراعاة مختمؼ التغيرات

 تمديد فترة تنفيذ خطة التعييف عمى أساس األمكاؿ المتاحة.يتعيف  (3

تكصيات المجنة الفرعية  جازتالدائميف التقرير كأ الممثميففي الختاـ، اعتمدت لجنة  -25
 إلصبلح اليياكؿ كأكصت المجمس التنفيذم بالمكافقة عمى:
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فيذه منصبا كالذم سيتـ تن 94الة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد المككف مف ىيكؿ كك (1
كبطمب مف ككالة سابقة . غير أنو في جمسة ( سنكات5عمى مدل فترة خمس )

 المقترح لمنظر فيو الحقا.ت المجنة الفرعية النيباد، سحب

ىيكؿ مجمس االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد المؤلؼ مف سبعة  (2
 ( سنكات؛3ب كالذم سيتـ تنفيذه عمى مدل فترة ثبلث )مناص

منصبا كالذم سيتـ تنفيذه عمى مدل فترة  69ىيكؿ البرلماف األفريقي المككف مف  (3
ت غير أنو في جمسة الحقة كبطمب مف ككالة النيباد، سحب ( سنكات؛5خمس )

 المقترح لمنظر فيو الحقا؛المجنة الفرعية 

 90قية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب المككف مف الييكؿ المنقح لممحكمة األفري (4
عمى مدل التي يتـ تنفيذىا اإلضافية الجديدة  44المناصب الػبما فييا منصبا 
 ( سنكات؛5خمس )

دارة  (5 دارة البنية التحتية في مديرية الشؤكف اإلدارية كا  ىيكؿ قسـ الشؤكف اإلدارية كا 
منصبا إضافيا  18نيا منصبا مف بي 118المكارد البشرية لممفكضية كالمككف مف 

جديدا يتـ تنفيذىا في حدكد عدد المناصب كالميزانية المعتمدة لمسنة المالية 
 ؛2012

تكميؼ المفكضية كجميع أجيزة االتحاد اإلفريقي بااللتزاـ الصاـر بخطة التعييف  (6
كاإلجراءات البلزمة لتنفيذ الييكؿ المعتمد عمى أف تككف عممية التعييف كاالختيار 

مف نظـ كلكائح العامميف في االتحاد األفريقي مع األخذ في  6.4لممادة مطابقة 
في حدكد ك  االعتبار بصفة خاصة معايير التمثيؿ الجغرافي كالتكزاف الجنساني

 ؛المتكفرة المكارد المالية
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المكظفكف الحاليكف لككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد كمجمس يتنافس ينبغي أف  (7
شارم لمكافحة الفساد كالبرلماف األفريقي مع المرشحيف االتحاد اإلفريقي االست

ف لشغؿ الكظائؼ النظامية كالمدرجة في الميزانية عمى أساس مف يالخارجي
 الشفافية كاإلنصاؼ كالعدالة؛

تخضع عممية التعييف لككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد كمجمس االتحاد اإلفريقي  (8
 ؛ة االتحاد األفريقياالستشارم لمكافحة الفساد إلشراؼ مفكضي

تخضع عممية التعييف في جميع الكظائؼ المينية لككالة التخطيط كالتنسيؽ  (9
لمنيباد كمجمس االتحاد اإلفريقي االستشارم لمكافحة الفساد لنظاـ تكزيع 
الحصص كالتمثيؿ الجغرافي كالتكازف الجنساني المعمكؿ بو في مفكضية االتحاد 

 األفريقي؛

مة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالبرلماف اإلفريقي دعكة المفكضية كالمحك (10
إلى متابعة تنفيذ المقرر بشأف اليياكؿ كتقديـ تقارير منتظمة إلى المجمس 

 التنفيذم مف خبلؿ لجنة الممثميف الدائميف؛

دعكة لجنة الممثميف الدائميف كذلؾ، مف خبلؿ لجنتيا الفرعية إلصبلح اليياكؿ،  (11
احات المتبقية لممفكضية كتقديـ تكصياتيا إلى المجمس إلى النظر في االقتر 

 ؛2012التنفيذم في يكليك 

المعتمد في شـر الشيخ،  ASSEMBLY/AU/DEC.198(XI) التذكير بالمقرر (12
بشأف دمج اآللية اإلفريقية لممراجعة المتبادلة بيف  2008مصر، في يكليك 

ية ك المجنة الفرعية األقراف في ىياكؿ كعمميات االتحاد األفريقي كحث المفكض
إلصبلح اليياكؿ عمى بحث ىيكؿ اآللية اإلفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف 

 كتقديـ تقرير بشأنو إلى الدكرة المقبمة لممجمس التنفيذم.
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 ، الوثيقةالتقرير عن األنشطة المتعمقة بالتعاون المتعدد األطراف -باء
EX.CL/687(XX)ii: 

 :تقرير المفوضية (1
ممثؿ مف المفكضية. كقد غطى التقرير استضافة المفكضية لممنتدل الثاني  التقريرـ قد -26

بيف المفكضية كمنظمة الدكؿ األمريكية حكؿ التحديات كالفرص في تعزيز الديمقراطية 
عضك كامؿ ك، كمشاركتيا األميركتيفكحقكؽ اإلنساف كالدفاع عنيا في أفريقيا كفي 

 الصيف.-التعاكف أفريقيا العضكية لممرة األكلى في منتدل

 :تقرير المجنة الفرعية (2
ي، رئيس المجنة الفرعية كسفير جنكب أفريقيا. يبانسعادة المكاء ؿ. سي. ب التقريرقدـ  -27

ألفريقيا كالمكاتب  االستراتيجيةالتقرير بعرض حكؿ المراجعة الشاممة لمشراكات اكتمؿ ك 
سا لفريؽ العمؿ يراليكف بصفتو رئيالتمثيمية لبلتحاد األفريقي قدمو ممثؿ مف جميكرية س

 المعني بالمكضكع.

كمبلحظات كطيمبت تكضيحات حكؿ كبل التقريريف  بتعميقاتعقب العرض، تـ اإلدالء  -28
 عمى النحك التالي:

 ينبغي اإلشادة بكؿ مف المجنة الفرعية كالمفكضية لنكعية التقريريف كتكصياتيما؛ (1)
بيف  ةحكؿ المشاركة في الشراك ما إذا كاف ينبغي مراجعة صيغة بانجكؿمعرفة  (2)

، أـ ما إذا كاف ينبغي تنفيذىا عمى نحك أفضؿ مف خبلؿ جعميا كدكلة كاحدةقارة 
مشاركة جميع الدكؿ األعضاء في العمميات التحضيرية كرفع كبشاممة لمجميع 

 تقارير عف نتائج اجتماعات الشراكات في الكقت المناسب؛
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كؿ األعضاء كالمفكضية مف جية، ينبغي إجراء مشاكرات منتظمة بيف الد (3)
كالشركاء مف جية أخرل، بيدؼ ضماف االلتزاـ بصيغة بانجكؿ في سياؽ 

 الشراكات بيف أفريقيا كفرادل البمداف؛
ينبغي إنشاء آلية لممشاكرة الفعالة بيف لجنة الممثميف الدائميف كالمفكضية مف  (4)

بغية إدارة جية أخرل  مفجية، كالمجمكعة األفريقية لمسفراء المقيميف في بيجيف، 
أفريقيا عمى نحك أفضؿ عقب قبكؿ المفكضية كعضك -منتدل التعاكف الصيف

 ؛في ىذا المنتدل كامؿ العضكية
 رسميا كعضك في المنتدل؟؛قبكليا كانت المفكضية محتاجة إلى ذا لما (5)
ينبغي لمجانب األفريقي التعجيؿ باختيار مكاقع المؤسسات اإلضافية الست التي  (6)

اليند، -ميكرية اليند في نطاؽ إطار التعاكف المعزز لقمة منتدل أفريقياقدمتيا ج
 كثمة حاجة إلى ضماف تنفيذ المشاريع مف قبؿ الشركاء، كخصكصا اليند؛

-ثمة حاجة كذلؾ إلى التعجيؿ بإنشاء كتشغيؿ المجنة المخصصة لقمة أفريقيا (7)
ؾ عمميات األمانة أمريكا الجنكبية المعنية بتمكيؿ مشاريع/برامج الشراكة، ككذل

 الدائمة؛
مع تتكامؿ ألفريقيا عمى البعد القارم ك  االستراتيجيةينبغي أف تركز الشراكات  (8)

 اإلطار الثنائي، كذلؾ ألغراض التآزر كتحقيؽ أكبر قدر مف النتائج؛
حدث ينبغي أف تدخؿ المفكضية في شراكة مع جميكرية السنغاؿ لمتحضير ل (9)

 الجنكبية القادمة ضمف ترتيب تعاكني؛أمريكا -ثقافي خبلؿ قمة أفريقيا
أم رد فعؿ إزاء المشاريع ذات قد أبديتا أمريكا الجنكبية كتركيا كانت ا إذا عرفة مم (10)

 األكلكية المختارة في خطة التنفيذ لكؿ منيما؛
ينبغي أف تستكمؿ أفريقيا المشاكرات كتتفؽ عمى مكقؼ ليا قبؿ االجتماعات  (11)

 الكفكد األفريقية فيما بينيا بحضكر شركائيا؛ لتجنب كضع غير سار يشيد اختبلؼ 
 ينبغي سد الفجكة في التكاصؿ بيف السفراء في أديس أبابا كنظرائيـ في بيجيف؛ (12)
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ألفريقيا جارية كتحتاج إلى مكاصمة  االستراتيجيةال تزاؿ المراجعة الشاممة لمشراكات  (13)
 ؛EX.CL/527(XVI)التعميؽ بغية تنفيذ كالية المجمس التنفيذم كفقا لممقر

إنشاء ىيكؿ جديد إلدارة المكاتب التمثيمية لبلتحاد األفريقي كما  مفما الغرض  (14)
 جراء دراسة حكؿ مسألة معركفة جيدا؟إلأصبل الداعي 

التالية مكممة بتكضيحات كؿ مف رئيس  التكضيحاتفي رده، قدـ رئيس المجنة الفرعية  -29
 فريؽ العمؿ المعني بالمراجعة الشاممة كالمفكضية:

مفيـك جيدا كلـ يتغير لكنو يحتاج إلى  2006ياؽ كضع صيغة بانجكؿ في إف س (1)
 إدارة أفضؿ بغية جعؿ عممو مرضيا أكثر مف ذم قبؿ؛

أفريقيا -أصبحت مفكضية االتحاد األفريقي عضكا في منتدل التعاكف الصيف (2)
دارة تعامؿ أفريقيا مع الصيف، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمشراكات األخرل؛  لتنسيؽ كا 

أمريكا الجنكبية لمتعامؿ مع آلية تمكيؿ -ئت المجنة المخصصة لقمة أفريقياأنش (3)
المشاريع في إطار الشراكة، عبلكة عمى تحديد طريقة عمؿ األمانة العامة لقمة 

أمريكا الجنكبية. كتمشيا مع المقرر الصادر عف االجتماع الكزارم المنعقد -أفريقيا
رسالة رسمية إلى األميف  ، كجيت المفكضية2011في مبلبك في نكفمبر 

 التنفيذم لؤلمانة الدائمة تحثو فييا عمى تفعيؿ التكجيو الكزارم؛
ألفريقيا  االستراتيجيةيشكؿ العمؿ المنجز حكؿ المراجعة الشاممة لمشراكات  (4)

بالتأكيد تنفيذا لكالية المجمس التنفيذم، كبينما قد ييعتبر عمبل قيد اإلنجاز، تدعك 
تكصيات الكاردة في الدراسة التي تـ القياـ بكثير مف العمؿ الحاجة إلى اعتماد ال

 حكليا؛
ال يزاؿ الجانب األفريقي في انتظار رد فعؿ مف جانب أمريكا الجنكبية فيما يتعمؽ  (5)

أمريكا الجنكبية -بالمشاريع المحددة المقترحة خبلؿ االجتماع الكزارم لقمة أفريقيا
 ؛2011نكفمبر المنعقد في مبلبك، غينيا االستكائية، في 
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طرحت المفكضية اقتراحات يمكف أف تسترشد بيا الدكؿ األعضاء في اتخاذ قرار  (6)
بشأف مكاقع المؤسسات اإلضافية الست التي قدمتيا اليند، كيمكف الدعكة إلى 
عقد اجتماع بيف العميد العاـ باإلنابة كالعمداء اإلقميمييف، كذلؾ خبلؿ االجتماع 

 ئميف لبحث المسألة؛الحالي لمجنة الممثميف الدا
بينما تـ إببلغ الصيف كالرئيس األفريقي المشارؾ بمقررات المجمس التنفيذم  (7)

كالمؤتمر، ستيبمغ المفكضية مف جانبيا نفس المقررات إلى عميد المجمكعة 
 األفريقية في بيجيف؛

ألمريكا الجنكبية ميمة تكفير المشاريع ذات سندت إلى البرازيؿ بكصفيا المنسؽ ا (8)
ية لجانب أمريكا الجنكبية كلكنيا تقدمت فقط بمقترحاتيا التي ال تعكس األكلك 

عمى نفس الكتيرة، لـ يصدر عف تركيا بعد رد ك بالضركرة كجية النظر الجماعية. 
 مسألة المشاريع المختارة ذات األلكية في شراكتيا مع إفريقيا.إزاء فعؿ 

 
قرير كأجازت التكصيات الكاردة فيو ، أحاطت لجنة الممثميف الدائميف عمما بالتالختاـفي  -30

 كأكصت المجمس التنفيذم بما يمي:

 اليند:-حكؿ قمة منتدل أفريقيا (1)
مف المفكضية كمف المجنة الفرعية لمتعاكف المتعدد األطراؼ التابعة لمجنة  الطمب ( أ

الممثميف الدائميف أف تستكمبل في أسرع كقت ممكف مع الجانب اليندم خطة 
كي اليند، ل-زز المعتمدة مف القمة الثانية لمنتدل أفريقياعمؿ إطار التعاكف المع
 رامج المتفؽ عمييا في المكاعيد المقررة؛ بيتسنى تنفيذ المشاريع كال

مف العمداء اإلقميمييف كالدكؿ األعضاء تنفيذ عممية تكزيع  الطمب كذلك ( ب
عقب العرض الذم قدمتو اليند بشكؿ جيد المؤسسات عمى األقاليـ كالبمداف 

 شاء ستة معاىد جديدة عمى الصعيد القارم؛إلن
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الدكؿ  حثباليند لئلجراءات المممكسة التي اتخذتيا لتنفيذ خطة العمؿ، ك اإلشادة ( ج
األعضاء عمى الكفاء بالتزاماتيا بغية التعجيؿ بتحقيؽ المشاريع كالبرامج الكاردة 

 في خطة العمؿ.
 

 :تركيا-حكؿ قمة الشراكة أفريقيا (2)
-ف الصادر عف المؤتمر الكزارم حكؿ تقييـ الشراكة أفريقيابالبيا اإلحاطة عمماً  ( أ

 ؛2011ديسمبر  16تركيا، المنعقد في إسطنبكؿ في 
الجانبيف إلى تنفيذ المشاريع ذات األكلكية المقترحة خبلؿ المؤتمر الكزارم  دعوة ( ب

، كالطمب، في ىذا 2011، المنعقد في إسطنبكؿ، في ديسمبر االستعراضحكؿ 
ة تركيا كمف المجنة الفرعية لمتعاكف المتعدد األطراؼ التابعة مف حككم الصدد،

 2012سبتمبر في أكائؿ لمجنة الممثميف الدائميف عقد اجتماع في أديس أبابا 
 لتقييـ تنفيذ المشاريع ذات األكلكية؛

لتركيا، حككمة كرئيسا، لمختمؼ المشاريع كالبرامج  االمتنانعن عميق  اإلعراب ( ج
 لتعزيز الشراكة كدعـ التكامؿ اإلقميمي كالتنمية في القارة؛التي يتعيف تنفيذىا 

صيغة بانجكؿ، كمف مبدإ مف الدكؿ األعضاء كمف المفكضية الدفاع عف  الطمب ( د
 البمداف الشريكة االلتزاـ بالمبدإ المذككر؛

تركيا في أفريقيا في مكاف كمكعد سيتـ -بعقد القمة الثانية ألفريقيا اتخاذ قرار ىػ(
 قب مشاكرات.تحديدىما ع

 
أمريكا الجنكبية في مبلبك، غينيا االستكائية، -حكؿ االجتماع الكزارم الرابع ألفريقيا (3)

 :2011نكفمبر  25ك 24يكمي 
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أمريكا الجنكبية، -عمما باستنتاجات االجتماع الكزارم الرابع ألفريقيا اإلحاطة ( أ
ما في ، ب2011نكفمبر  25إلى  22المنعقد في مبلبك، غينيا االستكائية، مف 

 ذلؾ البياف الكزارم؛ 
الدكؿ األعضاء عمى المشاركة في العمميات التحضيرية لمشراكات مف  تشجيع ( ب

خبلؿ لجنة الممثميف الدائميف كاجتماعات كبار المسؤكليف، ككضع آلية إلتاحة 
 المشاركة الفعالة لممجمكعات األفريقية في عمميات مختمؼ الشراكات؛

مريكا الجنكبية إلى اتخاذ إجراءات لتنفيذ المشاريع الجانب األفريقي كجانب أ دعوة ( ج
، كبذؿ كؿ ما 2011ذات األكلية الكاردة في خطة التنفيذ المعتمدة في سبتمبر 

 في كسعيما لضماف نجاح الشراكة؛ 
أمريكا -صة لتمكيؿ أنشطة التعاكف أفريقياتالمخالعمؿ بإنشاء لجنة  الترحيب ( د

لتمكيؿ المشاريع كالبرامج بغية تعزيز الجنكبية المسؤكلة عف تعبئة المكارد 
 الطرؼ األفريقي إلى االضطبلع بدكر مفيد كبناء في العممية؛ دعوةالشراكة، ك

 15أمريكا الجنكبية يكمي -بالمقرر بشأف عقد القمة الثالثة ألفريقيا اإلحاطة عمما ىػ(
في الجانبيف إلى الشركع  دعوةمبلبك، غينيا االستكائية، ك في 2012مايك  16ك

 .حضيرية البلزمة لضماف نجاح القمةاألنشطة الت
 

 :أفريقيا-حكؿ منتدل ككريا (4)
مف المجنة الفرعية لمتعاكف المتعدد األطراؼ التابعة لمجنة الممثميف  الطمب ( أ

الدائميف كالمفكضية التعجيؿ باألنشطة التحضيرية لضماف نجاح كؿ مف اجتماع 
، ككذلؾ منتدل 2012كؿ مف كبار المسؤكليف، المقرر عقده خبلؿ الفصؿ األ

 في سيكؿ؛. 2012أكتكبر  18أفريقيا، المقرر عقده في -التعاكف الثاني لككريا
 

 بخصكص تقييـ الدراسة الشاممة حكؿ شراكات أفريقيا مع أنحاء أخرل مف العالـ: (5)
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اإلحاطة عمما بتقرير أنشطة لمجنة الفرعية لمتعاكف المتعدد األطراؼ التابعة لمجنة  ( أ
 ألفريقيا؛ االستراتيجيةلدائمة حكؿ الشراكات الممثميف ا

بمجنة الممثميف الدائميف كلجنتيا الفرعية لمتعاكف المتعدد األطراؼ  اإلشادة ( ب
كمفكضية االتحاد األفريقي لجيكدىا في سبيؿ تنفيذ مقررم المجمس 

EX.CL/Dec.512 (XV) كEX.CL/Dec.646(XIX) كاختتاـ تقييـ الدارسة؛ 
 ردة في التقرير، السيما المتعمقة بما يمي:التكصيات الكا إجازة ( ج

 :االستراتيجيةالمبادئ التي تحكـ تأسيس الشراكات  (1
 ألفريقيا؛ االستراتيجيةتصنيؼ مختمؼ الشراكات  (2
بيف أفريقيا كأقاليـ أخرل  استراتيجيةلتأسيس شراكات  ةالمعايير المقترح (3

 مف العالـ.
معايير كاألصناؼ المذككرة، تأسيس كؿ شراكة جديدة بناء عمى المبادئ كال طمب ( د

بالتعاكف مع  كعمى أساس احتياجات كؿ إقميـ مف أقاليـ أفريقيا، كذلؾ
 المجمكعات االقتصادية اإلقميمية المعنية؛

مف المفكضية مكاصمة كتعميؽ ىذه الدراسة بغية تقديـ االقتراحات  الطمب ىػ(
 السياسة لبلتحاد؛ المناسبة إلى أجيزة كضع

 EX.CL/DEC.646 (XIX)ة التعجيؿ بتنفيذ مقرر المجمس مف المفكضي الطمب ( ك
 االستراتيجيةإدارة كتنسيؽ الشراكات  بغية استكماؿ إنشاء القسـ المسؤكؿ عف

لضماف إدارة ذات فعالية ككفاءة لمختمؼ الشراكات، خصكصا، المتابعة كالتحميؿ 
 كالتقييـ؛ 

ي لممساعدة التي يقدميا لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائ تقديرالاإلعراب عن بالغ  ( ز
لممفكضية في جيكدىا إلنشاء القسـ كتعزيز قدراتيا عمى إدارة كتنسيؽ الشراكات 

 عمى األصعدة القارية كاإلقميمية كالكطنية؛
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مف الدكؿ األعضاء االلتزاـ التاـ بمقرر بانجكؿ بشأف تمثيؿ أفريقيا في  الطمب ( ح
 اجتماعات القمة لمشراكات بيف القارة كالبمداف؛

 الشركاء عمى االلتزاـ بصيغة بانجكؿ حكؿ ىذا المكضكع؛ ثح ( ط
المجمس التنفيذ بإجراء تفكير معمؽ حكؿ الطرؽ كالكسائؿ الكفيمة بتنفيذ  توصية ( م

 مقرر بانجكؿ؛
اتباع النيج القارم كرؤية االتحاد األفريقي في قيادة ىذه الشراكات،  إثارة ضرورة ( ؾ

 بدال مف جكانب التعاكف الثنائي؛
كؿ األعضاء عمى المشاركة في العمميات التحضيرية لمشراكات مف الد تشجيع ( ؿ

نشاء آلية إلتاحة  خبلؿ لجنة الممثميف الدائميف كاجتماعات كبار المسؤكليف كا 
 المشاركة الفعالية لممجمكعات األفريقية في عمميات مختمؼ الشراكات.

 
 قي:التقرير عف الدراسة المتعمقة بالمكاتب التمثيمية لبلتحاد األفري (6)

 بالتقرير؛ عمماً اإلحاطة  ( أ
بمجنة الممثميف الدائميف كلجنتيا الفرعية لمتعاكف المتعدد األطراؼ اإلشادة  ( ب

كمفكضية االتحاد األفريقي لما قامت بيا مف العمؿ في استكماؿ تقييـ الدراسة 
  حكؿ المكاتب التمثيمية؛

 التكصيات الكاردة فيو؛ ةز اجإ ( ج
ضافية لتنفيذ جميع التكصيات ذات الطابع مف المفكضية اتخاذ إجراءات إ طمبال ( د

التي ال تنطكم عمى آثار مالية، بيدؼ تحسيف سير عمؿ تمؾ المكاتب ك دارم الا
 عمى نحك سمس؛

عمى معايير إنشاء مكاتب تمثيمية جديدة لبلتحاد األفريقي، خصكصا  الموافقة ىػ(
 خارج أفريقيا؛

 ما يمي:بشأف  راقر اتخاذ  ( ك
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بصياغة سياسة حكؿ طرؽ التعييف كالرتب ينبغي أف تقـك المفكضية  (1
كالمرتبات، كالمياـ كفترات العمؿ، كغير ذلؾ مف شركط الخدمة لرؤساء 

 المكاتب التمثيمية، كذلؾ ليسترشد بيا االتحاد األفريقي في تكظيفيـ؛ 
الجغرافية األربعة لبلتحاد  ينبغي إقامة مكاتب إقميمية في بقية األقاليـ (2

المجمكعات االقتصادية قار ليا حيث تكجد خذ ماألفريقي كينبغي أف تت
لى أف تسمح المكارد المادية لبلتحاد بذلؾ، ينبغي  كإجراء مؤقت. كا 

( لبلتحاد األفريقي لكؿ إقميـ مف أداء المياـ 1تمكيف مكتب فني كاحد )
التمثيمية مف خبلؿ تعييف مكظؼ كبير لشؤكف السياسة ليذا المكتب؛ 

المفكضية لمعمؿ في مقر كؿ مجمكعة كيمكف أيضا تعييف عامؿ مف 
 اقتصادية إقميمية كفقا لمقرر مكجكد بالفعؿ بشأف المسألة؛

في البمد الذم ال يمكف لبلتحاد األفريقي أف يقيـ فيو مكتبا عمى الفكر أك  (3
في المستقبؿ القريب، يمكف أف ييطمب مف عميد السفراء األفريقييف في 

 ذلؾ البمد تمثيؿ االتحاد األفريقي؛
نبغي إقامة المكتب في فيينا في أسرع كقت ممكف، باالستفادة مف ي (4

 كية؛االعرض الذم قدمتو الحككمة النمس
ينبغي كذلؾ تحديد إقامة المكاتب األخرل كأكلكيات كفقا لممعايير  (5

 أكلكيات أفريقيا كالشراكات الجارية ؛كمراعاة المعتمدة 
حديثا في مكتب  ينبغي تعزيز قسـ إدارة كتنسيؽ الشراكات الذم أنشئ (6

رئيس المفكضية، كتكميفو بمسؤكلية ضماف التكاصؿ بيف المكاتب 
 التمثيمية كمقر االتحاد األفريقي؛

 
المكارد البلزمة لتنفيذ جكانب ىذا المقرر حسب ة ئبتعبلممفكضية  صيترخال ( ز

 المناسب.
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الوثيقة  ،تقرير المجنة الفرعية لالجئين والعائدين والنازحين داخميا في أفريقيا -جيـ
EX.CL/687(XX)III: 

كامارا، سفير جميكرية غينيا كرئيس المجنة  -ت-أ-قدـ التقرير سعادة السيد شيخ -31
 الفرعية.

مبلحظات كطمبكا التعميقات ك البعد العرض، أبدل أعضاء لجنة الممثميف الدائميف  -32
 :ةيضاحات التالياإل

مماثمة غير متناسبة  كانت المساعدة المالية الممنكحة لككت ديفكار كتكنس بمبالغ (1)
نظرا لكجكد عدد أكبر مف البلجئيف كالنازحيف داخميا في ككت ديفكار مقارنة 

 بتكنس.
 عمى كثائؽتصديؽ المرد عمى التساؤالت األساسية المتعمقة بعدـ لىناؾ حاجة  (2)

 .كتعميميا مثؿ اتفاقية االتحاد األفريقي حكؿ النازحيف داخميا
لتمكيؿ لضماف استجابة أكثر فعالية مف الضركرم تحسيف مستكل قاعدة ا (3)

 لممساعدة اإلنسانية.
المجنة الفرعية أنو يتعيف عمى الدكؿ األعضاء لعب دكر  رئيسردا عمى ذلؾ، أكضح  -33

 مف خبلؿ زيادة مساىماتيا الطكعية لتجديد الصندكؽ.

 الدائميف التقرير كأكصت المجمس التنفيذم بأف: الممثميففي الختاـ، اعتمدت لجنة  -34

 عمما بالتقرير كالتكصيات الكاردة فيو.يحيط  (1)
يعرب عف تقديره لمعمؿ الذم قامت بو المجنة الفرعية بما في ذلؾ البعثات  (2)

 كؿ مف تكنس كككت ديفكار. إلىالناجحة 
يكّرر نداءه إلى الدكؿ األعضاء لمتصديؽ عمى اتفاقية االتحاد األفريقي حكؿ  (3)

 النازحيف داخميا كتعميميا.
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ء زيادة مساىماتيا الطكعية لتجديد الصندكؽ بغية تحسيف يناشد الدكؿ األعضا (4)
 مستكيات المساعدة المالية.

 

 :EX.CL/687(XX)iv، الوثيقة تقرير المجنة الفرعية لممساىمات -داؿ

رية ركاندا كرئيس المجنة يمانا، سفير جميك جنسينإقدـ التقرير معالي البركفيسكر جكزيؼ  -35
ت مبلحظات كطمبالتعميقات ك الف الدائميف لجنة الممثمي أبدتكبعد ذلؾ  .الفرعية

 :ةالتالي يضاحاتاإل

 ؛مساىمات الدكؿ األعضاءستمرار انخفاض ا (1
 الدكؿ األعضاء التي أكفت بالتزاماتيا المالية حتى اآلف؛ضركرة اإلشادة ب (2
الدكؿ  لمساىماتالمرفؽ  جدكؿالتحديث إلى أف تقـك المفكضية بحاجة  ىناؾ (3

 لدكؿ األعضاء؛اف مدفكعات عـ دقيقة أرقاتقديـ األعضاء مف أجؿ 
 تصحيح اسـ ليبيا في التقرير؛ يجب (4
بخصكص المتأخرات المستحقة عمى المغرب في بياف إحالة المساىمات يجب  (5

 ؛اإلشارة بشكؿ مناسب إلى أف ىذا البمد ليس دكلة عضكا في االتحاد األفريقي
 ؛ـالتزاماتيي بشركاء االتحاد االفريق كفاءىناؾ حاجة لمتحقيؽ في سبب بطء  (6
عمى رة لجنكب السكداف سيؤثر دنصبة المقاألما إذا كاف النظر في جدكؿ معرفة  (7

 ؛فجميكرية السكدا
لمكضع االستثنائي نظرا  امساىماتيإعفاء الصكماؿ مف إمكانية ينبغي النظر في  (8

 .البمد مر بويم ذال
 

ة، اإليضاحات المفكضيبمساندة مف ممثؿ  ،رئيس المجنة الفرعيةقدـ عمى ذلؾ،  ردان  -36
 التالية:
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 ؛امساىماتيدفع التعجيؿ بتشجيع الدكؿ األعضاء عمى  (1
 ؛امساىماتي دفعتقائمة الدكؿ األعضاء التي سيتـ تحديث  (2
 تصحيح اسـ ليبيا؛سيتـ  (3
 المتعمقةالمغرب في الكثيقة اج اسـ مإلد كسيمةأفضؿ  تحديدبمفكضية لاستقـك  (4

 ؛المساىماتب
 ؛الكفاء بتعيداتيا كما ىك مناسبء عمى تشجيع الشركامفكضية ستكاصؿ ال (5
بمراجعة األنصبة تقدير ة لجدكؿ صتالمخالفرعية المجنة قياـ ستضمف المفكضية  (6

المستقمة  جنكب السكدافكجميكرية السكداف كؿ مف جميكرية تقدير مساىمة 
 ؛حديثا

 .ظؿ استمرار كضع النزاعمساىمة في العفاء الصكماؿ مف إلىناؾ حاجة   (7
 

أكصت التقرير كالتكصيات الكاردة فيو ك  لجنة الممثميف الدائميفاعتمدت  في الختاـ، -37
 : ما يميبالمجمس التنفيذم 

 ؛امساىماتيدفعت كامؿ األعضاء التي  الدكؿتينئة  (1

تشجيع الدكؿ ك سداد مساىماتيا في الكقت المناسب  الدكؿ األعضاء إلىدعكة   (2
 أقرب كقت في كامؿالىا بتسديدعمى  مساىمات متأخرات األعضاء التي لدييا

 ممكف؛

 الكسطى؛ كجميكرية أفريقيا غينيا بيساك المفركضة عمى رفع العقكبات (3

 مبمد؛ل االنتقالية لفترةف المساىمة خبلؿ ام الصكماؿ عفاءإ (4

 ىذا البمد ما داـ الككنغك الديمقراطية جميكريةل الممنكحالتمديد المؤقت  تجديد (5
 سداد؛مل المحدد لو الجدكؿ الزمني يحتـر

جدكؿ لصة تمف قبؿ المجنة الكزارية المخجنكب السكداف السكداف ك  كضعبحث  (6
. التنفيذم الحالية لممجمس خبلؿ الدكرة كؿ منيماقدير مساىمات لتاألنصبة تقدير 
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 جبيالتي األنصبة  مقترحات بشأف تقديـمفكضية ال طمب مفيي كفي ىذا الصدد، 
 ر.معاييلم كفقاجنكب السكداف السكداف ك كؿ مف  تطبيقيا عمى

 

 :EX.CL/687(XX)v -تقرير المجنة الفرعية لمشؤون االقتصادية والتجارية -ىاء

التقرير مع تقرير الدكرة العادية السابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء التجارة ىذا، قدـ  -38
. قدـ تقرير المجنة الفرعية 2011ديسمبر  2نكفمبر إلى  29المنعقدة في أكرا، غانا مف 

بينما قدـ السيد مختار شاكشي، سفير جميكرية تكنس كرئيس المجنة الفرعية،  سعادة
 تقرير الدكرة العادية السابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء التجارة ممثؿ المفكضية.

يضاحات اإلمبلحظات كطمبت التعميقات ك الأبدت لجنة الممثميف الدائميف عقب التقديـ،  -39
 :التالية

الجتماع الكزارم في أكرا، غانا إلى المسائؿ الجكىرية المتعمقة لـ يتطرؽ تقرير ا (1)
التجارة األفريقية البينية مف حيث تحميؿ الكضع الراىف كالمشاكؿ التي بتعزيز 

 تعيؽ التجارة األفريقية البينية كالحمكؿ المقترحة.
 في أكرا عمى الدكؿالخبراء الحككمييف ينبغي تكزيع التقارير التي تشمؿ مداكالت  (2)

 .لممعمكمية األعضاء
في االعتبار التكصيات ة يلمنظمة التجارة العالم أخذ المؤتمر الكزارم الثامفىؿ  (3)

 ؟المعتمد في أكرا منظمة التجارة العالمية الكاردة في إعبلف
يجب تزكيد لجنة الممثميف الدائميف بكافة الكثائؽ التي استخدميا الخبراء إلعداد  (4)

 .2012مكضكع قمة يناير 
 

مى االنشغاالت المثارة، قدـ رئيس المجنة الفرعية كممثؿ المفكضية كبعض أعضاء ردا ع -40
 لجنة الممثميف الدائميف الذيف حضركا االجتماع الكزارم في أكرا اإليضاحات التالية:
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كالمجنة المجنة الفرعية ، بالتشاكر مع المفكضيةالمؤتمر، قامت انعقاد قبؿ  (1)
ي لمتنمية، بإعداد كرقات خمفية تركز عمى االقتصادية ألفريقيا كالبنؾ األفريق

زالة الحكاجز كالمقترحات  تحميؿ المشاكؿ التي تعيؽ التجارة األفريقية البينية كا 
التصحيحية. كبناءن عمى ذلؾ، تـ تنظيـ جمسة إحاطة في فندؽ  الخاصة بالتدابير

ة جميع ىيمتكف بأديس أبابا، إثيكبيا ديعيت إلييا لجنة الممثميف الدائميف لمناقش
 الكرقات الخمفية.

عمى الدكؿ األعضاء في الكقت  افتـ إعداد خارطة الطريؽ كخطة العمؿ كستيكزع (2)
 المحدد.

أخذ مؤتمر منظمة التجارة العالمية المنعقد في جنيؼ في االعتبار المكقؼ  (3)
 .التي اعتمدت في أكرا التجارة العالميةاألفريقي مف قضايا منظمة 

 مثميف المجمس التنفيذم بأف:في الختاـ، أكصت لجنة الم -41

بتقرير مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء التجارة كالتكصيات الكاردة فيو  يحيط عمماً  (1)
التجارة األفريقية البينية كىك تعزيز  كاستراتيجيةإطار التكصيات بشأف كخاصة 

المكضكع الذم خيصص لمدكرة العادية الثامنة عشرة لقمة االتحاد األفريقي في 
 .2012يناير 

 مؤتمر االتحاد باعتماد مشركع اإلعبلف الذم قدمو مؤتمر كزراء التجارة. يوصي (2)
المؤتمر باعتماد إطار كخارطة طريؽ كىيكؿ التعجيؿ بإنشاء منطقة  يوصي (3)

 نعاش التجارة األفريقية البينية.إلكخطة العمؿ  2017التجارة الحرة القارية بحمكؿ 
ريقيا كالبنؾ األفريقي لمتنمية كالشركاء إلى المجنة االقتصادية ألف يوجو نداءً  (4)

اإلنمائييف اآلخريف لمكاصمة دعميـ الكامؿ لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية 
 نعاش التجارة األفريقية البينية.إلكخطة العمؿ 

لمجنة الفرعية لمشؤكف االقتصادية كالتجارية عمى  يعرب عن عميق تقديره (5)
 مساىمتيا في إعداد المكضكع.
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باء مف جدكؿ أعماؿ المجمس التنفيذم لتمكينو مف إثراء  الجزءالبند في ىذا  يدرج (6)
 الخاصة بمكضكع القمة.المداكالت 

 :EX.CL/687(XX)vi - تقرير المجنة الفرعية لمنيباد -كاك

 الديمقراطية يةالجزائر الجميكرية سفير ، بمعيد الناصر عبد السيدسعادة  لتقريرـ اقد -42
 .عقب العرض تـ طرح أم مسألة. كلـ يفرعيةالرئيس المجنة ك الشعبية 

 : ما يميبالتنفيذم  المجمسكأكصت التقرير نة الممثميف الدائميف لج، اعتمدت في الختاـ -43

التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد،  ككالةك نيباد ملالفرعية  مع المجنة بالتشاكر دعكة المفكضية، (1
 لتمكيف رئيسال في مكتب نيبادال تنسيؽ لكحدة اختصاصات كاضحة كضعإلى 

 ؛كصؿ بيف المفكضية كلجنة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد يمزةك كرهأداء د فاألخير م

ستة  أنشطة تغطي فترةب مفصمة مشفكعة عمؿخطة أيضا إلى  كحدة التنسيؽ دعكة (2
 ؛لمنيبادالفرعية  المجنة إلى أشير

كحدة  داخؿ الكظائؼ الشاغرةشغؿ ل التدابير البلزمة اتخاذ كافةبالمفكضية قياـ طمب  (3
 ؛النيباد تنسيؽ

تـ الجديدة التي  المناصب التدابير البلزمة لشغؿ اتخاذأيضا بالمفكضية  قياـطمب  (4
عممية كفقا ل يياكؿ مقترحات بيذا الخصكصالمجنة الفرعية لم إنشاؤىا عقب بحث

 ؛السارية المفعكؿالتعييف 

االجتماع الرفيع مقة بكثائؽ المتعجميع البالدكؿ األعضاء تزكيد ب المفكضيةقياـ  طمب (5
 في نكفمبر ،ككريا الجنكبية بكساف، الذم عقد في فعالية المعكنة حكؿ المستكل
2011. 
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الجفاف ات الطارئة في حاالت الصندوق الخاص لممساعدعن تقرير المجنة الفرعية  -زام
 :EX.CL/687(XX)viiالوثيقة  ،والمجاعة في أفريقيا

نة الفرعية سعادة سفير جميكرية زيمبابكم، عند بحث ىذا البند، الحظ رئيس المج -44
امتيتكا، أّف المجنة الفرعية خصصت السنة الماضية أمكاال لمصكماؿ  ىاماالدكتكر أندرك 

كجيبكتي غير أنيا لـ تعقد اجتماعات خبلؿ الفترة قيد البحث. كفي ىذا الصدد، أشار 
جدكؿ أعماؿ الدكرة إلى أف المجنة الفرعية لف تقدـ أم تقرير كاقترح حذؼ البند مف 

 العادية الحالية لمجنة الممثميف الدائميف.

غير أف بعض أعضاء الكفكد أصركا عمى إبداء مبلحظات حكؿ أىمية كفائدة الصندكؽ  -45
نو يمّكف االتحاد األفريقي مف إثبات كجكده بجانب السكاف المتضرريف. إكفعاليتو حيث 

شارة إليو في تقرير رئيس كتـ التركيز خاصة عمى إعادة تشكيؿ الصندكؽ كاإل
 المفكضية.

 في الختاـ، أكصت لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم بأف: -46

إلى الدكؿ األعضاء في التقرير عف أنشطة المفكضية لزيادة مساىماتيا  يوجو نداءً  (1)
الجفاؼ كالمجاعة في  لممساعدات الطارئة في حاالتالطكعية في الصندكؽ الخاص 

 أفريقيا.
لبحث تقرير المفكضية  2012ف المجنة الفرعية أف تجتمع بعد قمة يناير م يطمب (2)

مف  ،كالكضع المالي لمصندكؽ كالمقترحات الخاصة بتعديؿ قكاعد إجراءات الصندكؽ
 .2012جممة أمكر أخرل، كتقديـ تقرير بيذا الشأف إلى قمة يكنيك/يكليك 
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اإلدارية والمالية عن التحويالت بحث تقرير المجنة االستشارية لمميزانية والشؤون  –حاء
 :2011والميزانية اإلضافية لسنة 

قدـ التقرير سعادة تكماس ككيسي ككارتي، رئيس المجنة الفرعية كسفير جميكرية غانا.  -47
 دت لجنة الممثميف الدائميف التعميقات كالمبلحظات التالية:بكعقب عرضو، أ

 لنظـ كالمكائح المالية؛ االلتزاـ التاـ بأحكاـ اضماف المفكضية  يتعيف عمى (0)
اتباع اإلجراءات المتعمقة بالتحكيبلت كالميزانيات اإلضافية، كتقديـ الطمبات يجب  (2)

مسبقا، كيفضؿ أف يتـ ذلؾ قبؿ شير سبتمبر مف كؿ سنة، لتجنب كضع لجنة 
 الممثميف الدائميف أماـ "األمر الكاقع".

التزاـ المفكضية بالنظـ كالمكائح  في ردىـ، أكد ممثمك المفكضية لمجنة الممثميف الدائميف -48
 المالية فيما يتعمؽ بطمبات التحكيبلت كالميزانيات اإلضافية.

في الختاـ، أجازت لجنة الممثميف الدائميف تقرير المجنة الفرعية، ككافقت عمى التحكيبلت  -49
 ، كأكصت المجمس التنفيذم بما يمي:2011لسنة 

مبمغ قيمتو ب 2011مفكضية لسنة المكافقة عمى طمبات الميزانية اإلضافية لم (1)
 ؛اأمريكي ادكالر  7.060.300.66

دعكة المفكضية كبقية األجيزة إلى ضماف االلتزاـ التاـ بالنظـ كالمكائح المالية  (2)
، كالتقيد باإلجراءات المتعمقة بتقديـ طمبات التحكيبلت كالميزانيات اإلضافية

 ؛EX.CL/528المقرر ب عمبل
ت التحكيبلت كالميزانيات اإلضافية قبؿ سبتمبر إصدار تكجييات بتقديـ طمبا (3)

 مف كؿ سنة.
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بحث توصيات لجنة الممثمين الدائمين بشأن تقرير المفوضية عن تنفيذ  الرابع: القسم
 :EX.CL/658(XIX) الوثيقة ،المقررات السابقة لممجمس التنفيذ والمؤتمر

. س التنفيذم كالمؤتمرمجممالمقررات السابقة ل تنفيذقدـ ممثؿ المفكضية التقرير عف  -50
فأشار إلى أف المقررات المذككرة تنقسـ إلى فئتيف: تمؾ التي يتكقؼ تنفيذىا عمى الدكؿ 

 األعضاء، كاألخرل التي يعكد تنفيذىا إلى المفكضية.

 عقب ىذا العرض، قدمت لجنة الممثميف الدائميف المبلحظات التالية: -51

بيدؼ  عمؽ بالترشيد الكمي لممقرراتلـ يشر تقييـ تنفيذ المقررات إلى المقرر المت (0
المعتمدة مع اآلثار المالية  كمكاءمة تمؾ خفض عدد المقررات المعتمدة، مف ناحية،

 لتنفيذىا مف ناحية أخرل؛
الممثميف  يمثؿ التقرير عف تنفيذ المقررات جانبا ىاما مف العمؿ المشترؾ بيف لجنة (2

مممكس ككاضح  تقديمو بشكؿالدائميف كالمفكضية. كفي ىذا الصدد، يجب أف يتـ 
مالية، عمى غرار  آثار السيما فيما يتعمؽ بالمقررات التي ال تترتب عمى تنفيذىا

الممثميف الدائميف كالمفكضية  المقرر الذم تكج أعماؿ الخمكة المشتركة الثالثة لمجنة
 ؛2100التي نظمت في مارس/إبريؿ 

 أعبله؛ (2لمذككرة في البند )لـ يتـ تنفيذ بعض المقررات المنبثقة عف الخمكة كا (3
 يجب أف يندرج تقييـ ما بعد القمة ضمف ممارسات المفكضية لتككف التكجييات/ (4

 المعايير حكؿ الشركط الدنيا الستضافة القمة أكثر دقة؛

 
في رده عمى أكجو القمؽ التي تـ اإلعراب عنيا، قدـ ممثؿ المفكضية اإليضاحات  -52

ذة في إطار تنفيذ مختمؼ أحكاـ المقرر المطمكبة كأشار إلى اإلجراءات المتخ
EX.CL/DEC.650 (XXII) نتائج الخمكة. كقد تـ تنفيذ عدد مف ىذه األحكاـ  بشأف

السيما التكجييات المتعمقة بمكضكع السنة، كمعايير تقديـ البنكد المقترحة مف الدكؿ 
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تقكـ بتكفيرىا  التياألعضاء، كمشاركة لجنة الممثميف الدائميف في مياـ تقييـ التسييبلت 
البمداف التي تقترح استضافة القمة، كقائمة المتحدثيف األجانب، كالتحضيرات الجارية في 
إطار إحياء الذكرل الخمسيف إلنشاء منظمة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي، كالدراسة 

اـ الدكؿ األعضاء الذيف يقكمكف بمي مسؤكليالجارية لمكاءمة شركط التكفؿ بنفقات سفر 
المقدـ  كأشار أيضا إلى أف المفكضية قدمت في التقرير ... لخاباسـ االتحاد األفريقي، 

المقررات ىذه المعمكمات البلزمة المتعمقة بكضع تنفيذ جميع ، فيما يخصيا، سابقا
الدكؿ األعضاء. كفي ىذا الصدد،  يجب أف تنفذىامكضحا أف معظـ ىذه المقررات 
، مف جميع الدكؿ األعضاء 2100يكليك  07اريخ طمبت المفكضية، في رسالة بت

بتقارير التنفيذ، غير أنو لـ تقـ بذلؾ حتى اليـك سكل دكلة عضك كاحدة كىي  مكافاتيا
 بكركينا فاسك.

 ، أكصت لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم بما يأتي:في الختاـ -53

 بالتقرير كالتكصيات الكاردة فيو؛ اإلحاطة عمما (0
الضركرة  دا عمى ضركرة التنفيذ الفعاؿ لممقررات السابقة كالتركيز عمىالتأكيد مجد (2

 القصكل لمتقييـ الدائـ لآلثار المالية كالييكمية قبؿ اعتماد أم مقرر؛
 بكركينا فاسك التي قدمت تقريرىا عف تنفيذ المقررات في الكقت المحدداإلشادة ب (3

المقررات  ريرىا عف تنفيذكتكجيو نداء إلى الدكؿ األعضاء األخرل لكى تقدـ تقا
 المعتمدة؛

 EX.CL/DEC.650 (XIX)أف يطمب مف المفكضية تقديـ تقرير شامؿ عف تنفيذ المقرر (4

الممثميف لدائميف/مفكضية االتحاد األفريقي  الصادر عقب الخمكة المشتركة الثالثة لمجنة
 .2100المنعقدة في نازاريت في مارس/إبريؿ 
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 :تقارير أخرى الخامس: القسم

السابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤولين عن العادية تقرير الدورة  (0
 ، الوثيقة2011مايو  14إلى  9الخدمة العامة، نيروبي، كينيا، من 

EX.CL/690(XX): 
تعميقات لادت لجنة الممثميف الدائميف بقدـ التقرير ممثؿ المفكضية. كعقب عرضو، أ -54

 :االيضاحات التاليةمبلحظات كطمبت الك 

 ؛لمتقريرالعربية الترجمة  ب مراجعةيج (1)
تتـ مكاجيتيا التي طبيعة اإلجراءات التي تيتَّخذ لمتصدم لمتحديات  يجب إبراز (2)

 عمى نحك ما كرد في التقرير؛
 التالية:االيضاحات في رده، قدـ ممثؿ المفكضية  -55

 ؛لمتقريرالعربية الترجمة تعيدت المفكضية بمراجعة  (1)
يجرم تنفيذ الميثاؽ، كتـ تحديد إستراتيجيات فيما يتعمؽ بمكاجية التحديات:  (2)

األمانة في ىياكؿ مفكضية  إدماجطكيمة المدل مع برامج محددة، كاتخاذ قرار ب
االتحاد األفريقي، كيجرم العمؿ عمى تعبئة المكارد البشرية كالمالية معا، مف بيف 

 أمكر أخرل.
 بما يمي:في الختاـ، أكصت لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم  -56

 عمما بالتقرير كاإلعبلف؛اإلحاطة  (1)
 حث الدكؿ األعضاء عمى التعجيؿ بالتصديؽ عمى الميثاؽ؛ (2)
المفكضية بتفعيؿ األمانة كمكاصمة تعبئة المكارد ألنشطة بتعجيؿ طمب  (3)

 مؤتمر االتحاد األفريقي لمكزراء المسؤكليف عف الخدمة العامة؛
 جمس التنفيذم.مف جدكؿ أعماؿ المألف  الجزءالبند تحت  كضع (4)
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 +(4تقرير الدورة االستثنائية لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التعميم )الكوميداف  (2
 EX.CL/691(XX)، الوثيقة 2011مايو  12نيروبي، كينيا، 

تعميقات الدت لجنة الممثميف الدائميف بقدـ التقرير ممثؿ المفكضية. كعقب عرضو، أ -57
 :اإليضاحات التاليةمبلحظات كطمبت الك 

 إرفاؽ الكثائؽ المشار إلييا في التقرير كممحقات باعتبارىا معمكمات إضافية؛ جبي (0)
 إيراد االسـ الرسمي لميبيا عمى نحك صحيح في النسخة اإلنجميزية مف التقرير؛يجب  (2)
 نشاءالتعديبلت التي أجريت عمى النظاـ األساسي ألتكفير المفكضية عمى  تعيفي (3)

تعمؽ باالعتراؼ بالدراسات كالشيادات كالدرجات الجامعة األفريقية، كالقانكف الم
 كغيرىا مف المؤىبلت األكاديمية في التعميـ العالي في الدكؿ األفريقية؛

 القانكف كالنظاـ األساسي لعممية مراجعة قانكنية. ما إذا خضعت كثائؽ (4)
 

 التالية: يضاحاتعمى االنشغاالت المثارة، قدـ ممثؿ المفكضية اإل ردان  -58

بتقديـ القكانيف كالنظـ األساسية إلى مكتب المستشار  تقضي الممارسة (1)
القانكني لمفكضية االتحاد األفريقي مف أجؿ مراجعتيا، قبؿ تقديميا إلى 

لى أجيزةالخبراء ا  السياسة؛صنع  لكطنييف كا 
 االسـ الصحيح لميبيا؛إلى  االشارةتـ تس (2)
 التقرير.بسيتـ إرفاؽ المبلحؽ المشار إلييا  (3)
 

 لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم بما يمي:في الختاـ، أكصت  -59

 التكصيات الكاردة فيو بشأف إطبلؽ الجامعة األفريقية؛ ةز اجا  عمما بالتقرير ك  اإلحاطة (1)
المفكضية النسخة النيائية التفاقية أركشا، ككذلؾ الكثيقة النيائية حكؿ طمب تقديـ  (2)

 ؛كقت ممكفإلى الدكؿ األعضاء في أسرع  إطبلؽ الجامعة األفريقية
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 جمس التنفيذم.ممف جدكؿ أعماؿ الألف  الجزءالبند تحت  كضع (3)
 

تقرير الدورة العادية الثانية لممؤتمر الوزاري األفريقي حول الالمركزية، مابوتو،  (3
 :EX.CL/692(XX)) ، الوثيقة2011أغسطس  11إلى  8موزمبيق، من 

مبلحظات كطمبت التعميقات ك الكبعد ذلؾ تـ إبداء  قدـ التقرير ممثؿ المفكضية -60
 اإليضاحات التالية:

اإلشارة مف كىيكؿ ىيئة مكتب المؤتمر في التقرير بدال تشكيمة براز إمف األفضؿ  (1)
 في البياف الختامي؛إلييما 

لمختمؼ التقارير االلتزاـ بنفس طريقة العرض كالييكؿ بالنسبة مف الضركرم  (2)
 الكزارية؛

تامي لمدكؿ األعضاء بخكض مسار التكصيات الكاردة في البياف الخ كفأف تم جبي (3)
 البلمركزية مع التركيز عمى عمميتي المكاصمة كالمتابعة؛

، تضميف الدراسة حكؿ تفعيؿ المجاف الفنية المتخصصة في الممحؽمف الضركرم  (4)
لممؤتمر الكزارم ككذلؾ الدراسة حكؿ استكماؿ المنظكمة القانكنية كالمؤسسية 

 نيف.كممحقيف اث األفريقي حكؿ البلمركزية
 

 التالية: االيضاحات، قدـ ممثؿ المفكضية ابداؤىاعمى المبلحظات التي تـ  ردان  -61

إف خيار تقديـ تشكيمة ىيئة مكتب المؤتمر في البياف الختامي ىك قرار اتخذه  (1)
 ؛المؤتمر نفسو

أحاطت المفكضية عمما بضركرة إعادة النظر في ىيكؿ التقارير الكزارية مف أجؿ  (2)
 مزيد مف االتساؽ؛

جارية منذ مدة طكيمة، بكسع بعض الدكؿ كانت ألف عممية البلمركزية  نظرا (3)
 خرل عمى امتبلؾ العممية عمى نحك أفضؿ؛األاألعضاء أف تساعد 
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 ، أكصت لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم بما يمي:الختاـفي  -62

مر عمما بالتقرير كالتكصيات الكاردة فيو؛ ككذلؾ البياف الختامي لممؤتاإلحاطة  (1)
 الكزارم األفريقي حكؿ البلمركزية؛

 :إجازة (2)
 أغسطس مف كؿ سنة يكما أفريقيا لبلمركزية كالتنمية المحمية؛ 10إعبلف  ( أ

قيـ كمبادئ البلمركزية كالحكـ لصياغة ميثاؽ أفريقي القياـ باقتراح  ( ب
 المحمي؛

إنشاء نظاـ قارم لمجكائز تقديرا لئلنجازات المتعمقة بالبلمركزية كالتنمية  ( ج
 مية؛المح

لممؤتمر الكزارم األفريقي حكؿ  2016-2011 االستراتيجيةالخطة  ( د
البلمركزية كضع النشر الدكرم لتقرير أفريقي عف  اصةالبلمركزية، كخ
 كالحكـ المحمي؛

عمى نحك كثيؽ مع المؤتمر الكزارم األفريقي حكؿ إلى العمؿ المفكضية دعكة  (3)
 عف ىذه المسألة.منتظمة البلمركزية كرفع تقارير 

 مف جدكؿ أعماؿ المجمس التنفيذم.باء  الجزءالبند تحت  كضع (4)
 

تقرير الدورة الخامسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤولين عن التكامل،  ( 4
 EX.CL/693(XX)، الوثيقة 2011سبتمبر  9-5نيروبي، كينيا، 

ىك "التكامؿ قدـ التقريرى مفكض الشؤكف االقتصادية الذم أشار إلى أف مكضكع المؤتمر  -63
 كالسيادة" كسمط الضكء عمى مضمكف المناقشات التي جرت خبلؿ المؤتمر.

 :طمب اإليضاحات التاليةالتعميقات كالمبلحظات ك ابداء نياية العرض، تـ في  -64
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التقرير عبلقة مباشرة بيف سيادة الدكؿ كالتكامؿ في معالجة قيكد يقـ لـ  (1
 التكامؿ؛

امج التكامؿ األدنى دكريان، لضماف يجب القياـ باستعراض كضع تنفيذ برن (2
 االمتثاؿ لمعاىدة أبكجا كخطة العمؿ؛

مناطؽ تجارة حرة داخؿ مختمؼ المجمكعات إنشاء ىناؾ حاجة إلى  (3
 االقتصادية اإلقميمية؛

أكثر مف مجمكعة جب معالجة مسألة التكرار، حيث يككف بمد ما عضكان في ي (4
 .اقتصادية إقميمية

 
 الستفسارات المثارة:التالية حكؿ اااليضاحات قدمت المفكضية  -65

، اتفؽ كأثار ذلؾ نقاشا طكيبل، كعميوتمت مناقشة مكضكع المؤتمر باستفاضة  (1
 ؛ مترابطاف التكامؿ كالسيادةأف المؤتمر عمى 

أف مستكيات التنمية إنشاء مناطؽ التجارة الحرة  يجب األخذ في االعتبار عند (2
 ؛يةالمجمكعات االقتصادية اإلقميمتتفاكت داخؿ 

 دكرم حكؿ كضع التكامؿ؛التحديث البحث المؤتمر كاتفؽ عمى ضركرة  (3
عكؼ االتحاد األفريقي عمى مسألة ترشيد المجمكعات االقتصادية اإلقميمية منذ  (4

 كلكف التركيز منصب اآلف عمى مكاءمة أنشطتيا؛ 2006عاـ 
تقارير االجتماعات الكزارية، لضماف االتساؽ  شكؿتتعيد المفكضية بتكحيد  (5

 كسيكلة الفيـ.
 لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم بما يمي:أكصت في الختاـ،  -66

عبلف المؤتمر؛ (1  اإلحاطة عممان بالتقرير كالتكصيات الكاردة فيو كا 
آلية لرصد كتقييـ خطة عمؿ برنامج التكامؿ األدنى إلى إنشاء المفكضية دعكة  (2

 ف عف التكامؿ؛ك الكزراء المسؤكل كما اعتمدىا
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القانكنية ذات  بإدماج الكثائؽالدكؿ األعضاء التعجيؿ بعممية التكامؿ  دةمناش (3
 الصمة كاألخذ في الحسباف المشاريع اإلقميمية كالقارية في تخطيطيا الكطني؛

الترتيبات الثبلثية األطراؼ بالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية استمياـ طمب  (4
بإنشاء الجماعة االقتصادية سادؾ/جماعة شرؽ أفريقيا بيدؼ اإلسراع لمككميسا/
 األفريقية؛

ستراتيجية مستدامة كفعالة لمنمك كالتنمية إلخراج إالمفكضية استحداث طمب  (5
البمداف األفريقية مف مجمكعة أقؿ البمداف نمكان، بالتعاكف مع مؤتمر األمـ المتحدة 

 لمتجارة كالتنمية كلجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا؛
 مكاءمة كتكحيد تقارير االجتماعات الكزارية القطاعية.بكضية المفقياـ طمب  (6
 مف جدكؿ أعماؿ المجمس التنفيذم؛ لفأ الجزءكضع البند تحت  (7

 

، باماكو، مالي، وزراء البيئةاالتحاد األفريقي لتقرير الدورة الخاصة الرابعة لمؤتمر  (5
 :EX.CL/694(XX)، الوثيقة 2011سبتمبر  12-16

، أشاد أعضاء لجنة الممثميف الدائميف ذلؾ بعدك  المفكضيةمثؿ التقرير مقدـ ىذا  -67
كمداكالت الدكرة االستثنائية أعماؿ  الذم يعكس بدقة،نكعية التقرير بالمفكضية عمى 
 كا المجمس التنفيذم باعتماده.كزراء البيئة كأكصاالتحاد اإلفريقي لالرابعة لمؤتمر 

لجنة لجميع أعضاء عف شكره  المفكضيةممثؿ  أعربفي ظؿ عدـ طرح أم مسألة،  -68
 يذا التقرير.المقدـ ل دعـالعمى  الممثميف الدائميف

 :ما يميبالمجمس التنفيذم  أكصت لجنة الممثميف الدائميففي الختاـ،  -69

عبلف باماكك الصادر عف الدكرة العادية  بالتقرير ًن اإلحاطة عمما (1 جازة تكصياتو كا  كا 
 بيئةالرابعة لمؤتمر االتحاد اإلفريقي لكزراء ال
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التعاكف مع الشركاء: عف كثب كتكثيؼ تمؾ التكصيات بمتابعة المفكضية قياـ طمب  (2
برنامج األمـ المتحدة لمبيئة، لجنة األمـ المتحدة االقتصادية إلفريقيا، البنؾ اإلفريقي 

 لمتنمية كغيرىا لتسييؿ تنفيذىا؛
 ألؼ مف مشركع برنامج عمؿ المجمس التنفيذم. الجزءكضع البند تحت  (3

 

سبتمبر  16-15تقرير الدورة الثامنة لمجنة األفريقية لمسكان، أديس أبابا، إثيوبيا،  (6
2011 - EX.CL/695(XX) 

تعميقاتيا  داءببعد ذلؾ بإقدـ التقريرى ممثؿ المفكضية كقامت لجنة الممثميف الدائميف  -70
 :اإليضاحات التاليةكمبلحظاتيا كطمبت 

 ـ؛تفتقر الكثيقة إلى الكضكح في بعض األقسا (1
عمى الرغـ مف أف قضية السكاف ميمة جدان بالنسبة لمقارة، يتضمف التقرير أنشطة  (2

المجنة بسبب عدـ قدرة ىيئة مكتب  2011-2009تـ القياـ بيا خبلؿ الفترة قميمة 
 خطة عمؿ كاضحة؛كعدـ كجكد  ىك مطمكباالجتماع كما عمى 

إجراء تقييـ شامؿ ب ةالتكصي تنفيذالتقدـ المحرز في ضركرة تكفير المعمكمات حكؿ  (3
 كدقيؽ لمكضع.

أكضح ممثؿ المفكضية، في رده، أف عممية التقييـ قد بدأت كأف إحدل الصعكبات  -71
الرئيسية تتمثؿ في أف مؤسسات مختمفة مسؤكلة في بمداف مختمفة عف قضايا السكاف، 

جة ىناؾ حا، مف كزارات المالية إلى كزارات التخطيط أك لجاف السكاف المستقمة. كمف ثـ
إلى تعميـ مسائؿ السكاف داخؿ الدكؿ األعضاء مف أجؿ تحقيؽ النتائج. كأضاؼ أف 
المشاكرات في ىذا الصدد تمت في جنكب أفريقيا مع صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف، 
كأف الدكؿ األعضاء بحاجة إلى تكعيتيا حيث أف مسائؿ السكاف تنطكم عمى عناصر 

 التخطيط كالصحة كغيرىا.
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 لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم بما يمي: تصأك في الختاـ،  -72

اإلحاطة عممان بالتقرير كالتكصيات الكاردة فيو كالترحيب بالطبعة الرابعة مف التقرير  (1
 ؛2010عف كضع سكاف أفريقيا لعاـ 

دعكة الدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية إلى تعميـ قضايا السكاف  (2
 ئية اإلقميمية كالكطنية في القارة؛في البرامج اإلنما

 مف جدكؿ أعماؿ المجمس التنفيذم. لفأ الجزءكضع البند تحت  (3
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تقرير الدورة الثانية لممؤتمر الوزاري حول الميجر، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية،  (7
 :EX.CL/696(XX) - 2011سبتمبر  24

. كلـ يتـ إبداء أم كرية جنكب أفريقياسفير جمي الجنراؿ لػ. بيباني،سعادة قدـ التقرير  -73
 .قدمان المضي  طريؽالصياغة فيما يتعمؽ ب التقرير كاف كاضحا كجيدتعميقات بعد العرض ألف 

 :ما يميبالمجمس التنفيذم  لجنة الممثميف الدائميف أكصتفي الختاـ،  -74

عبلف كمشركع برنامج العمؿ ككذلؾ خارطة اإلكمشركع  عمما بالتقريراإلحاطة  (1
 ؽ المقترحة كمتابعة آلية التنفيذ؛الطري

مشركع برنامج العمؿ ككذلؾ آلية التنفيذ عمى النحك ك  المكافقة عمى مشركع اإلعبلف (2
 ؛مؤتمرالذم اقترحو مؤتمر نيكيكرؾ كتقديميا إلى ال

 مف جدكؿ أعماؿ المجمس التنفيذم. باء الجزء تحت ىذا البندكضع  (3

ألفريقي لوزراء الرياضة، أديس أبابا، إثيوبيا، الرابعة لمؤتمر االتحاد االعادية تقرير الدورة  (8
 -، والذي يشمل الييكل الجديد لمرياضة األفريقية2011أكتوبر  17-21

EX.CL/697(XX): 

 بعد ذلؾ بإبداءأعضاء لجنة الممثميف الدائميف  قاـقدـ التقريرى ممثؿ المفكضية ك  -75
 :طمب االيضاحات التاليةك التعميقات كالمبلحظات 

 كجكدتو؛لمتقرير الغني تكل االشادة بالمح (1
 .ما ىي اآللية التي يمكف استخداميا لتسميـ المجمس األعمى إلى سمطة المفكضية؟ (2
 .ما إذا كاف االجتماع المزمع عقده في أبكجا حكؿ حؿ المجمس األعمى، سيعقد (3
نياية كالية ىيئة مكتب في لماذا لـ يتـ عقد الجمسة الكزارية كفقان لمممارسة المعتادة،  (4

 كزراء الرياضة؛لالتحاد األفريقي اكرة الثالثة لمؤتمر الد
ىناؾ حاجة إلى إحصاء األجيزة/الككاالت التي تقع تحت رعاية مفكضية االتحاد  (5

 األفريقي. كباإلضافة، يجب استعراض اختصاصات كقدرات ىذه األجيزة.
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 :االيضاح التالي المفكضية قدمت -76

لسابؽ الذم ينص عمى ضركرة إنياء يمكف لممجمس التنفيذم إعادة تأكيد المقرر ا (1
 2011كجكد المجمس األعمى، بعد أربعة أشير مف األلعاب األفريقية في سبتمبر 

 في مابكتك؛
 ؛2012مف المقرر عقد اجتماع أبكجا حكؿ حؿ المجمس األعمى بنياية يناير  (2
 التحديات الحالية، يجب أف تستمر ىيئة المكتب كجوفي يتمثؿ قرار الكزراء في أنو،  (3

إلى كزراء الرياضة في ممارسة تكميفيا االتحاد األفريقي لالحالية لمدكرة الثالثة لمؤتمر 
 االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة ىيئة مكتب جديدة لمدكرة الرابعة لمؤتمرأف تباشر 

 ؛مياميا
الدراسة حاليان لتحديد عدد األجيزة/الككاالت التي تقع تحت مياميا بإجراء يجرم  (4

 ألفريقي، بما في ذلؾ جكانبيا التشغيمية كالمالية.االتحاد ا
 

 لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم بما يمي:أكصت في الختاـ،  -77

جازة التكصيات الكاردة في الفقرة  (1 كالمتصمة بإنشاء ىيكؿ  60اإلحاطة عممان بالتقرير كا 
 جديد لمرياضة األفريقية؛

التماسؾ االجتماعي ككأداة لمتعاكف كالتضامف التسميـ بأىمية الرياضة كأداة لمتكامؿ ك  (2
 كتنمية القارة.

االستثنائية الدكرة التأكيد عمى حؿ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا بنياية  (3
لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا المقرر عقدىا في أبكجا، نيجيريا  لممؤتمر العاـ

 ؛2012في يناير 
فة الجياز المسؤكؿ عف الييكؿ الجديد قبكؿ عرض جميكرية الكاميركف استضا (4

 لمرياضة األفريقية، كتكقيع اتفاقية المقر مع الكاميركف في ىذا الصدد؛
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أيضان قبكؿ إعادة تسمية ألعاب عمكـ أفريقيا بػ "األلعاب األفريقية" كضماف تكلي  (5
االتحاد األفريقي جميع ممكية األلعاب األفريقية كتفكيض تنظيـ األلعاب األفريقية 

دارتيا إلى رابطة المجاف األكليمبية الكطنية ألفريقيا مع مدخبلت فنية مف قبؿ ك  ا 
المفكضية مذكرة تفاىـ مع رابطة إبراـ رابطة االتحادات الرياضية األفريقية كطمب 

 المجاف األكليمبية الكطنية؛
المفكضية جميع اآلثار المالية كالييكمية إلنشاء الييكؿ الجديد لمرياضة تقييـ طمب  (6

بلتحاد لسياسة صنع المبحث مف قبؿ أجيزة لاألفريقية كتقديـ تكصيات مممكسة 
 ؛2012األفريقي خبلؿ القمة التالية في يكنيك 

 االتحاد األفريقي لكزراء الرياضةاإلحاطة عممان باالنتخابات التي أجراىا مؤتمر  (7
بخصكص تمثيؿ أفريقيا لمصر لتخدـ في المجمس التأسيسي لمككالة العالمية 

( بينما تخدـ جنكب أفريقيا في المجنة 2015-2012لمكافحة تعاطي العقاقير )
االتحاد التنفيذية لمككالة العالمية لمكافحة تعاطي العقاقير كسيككف رئيس مؤتمر 

ة لبلتحاد األفريقي في المجنة التنفيذية الدكلة العضك الممثم األفريقي لكزراء الرياضة
 ؛2013مف عاـ 

االتحاد األفريقي قبكؿ عرض جميكرية ككت ديفكار استضافة الدكرة الخامسة لمؤتمر  (8
 في التاريخ الذم سيتـ تحديده الحقان كفقان لئلجراءات المعمكؿ بيا؛ لكزراء الرياضة

 يذم.مف جدكؿ أعماؿ المجمس التنف اءب الجزءكضع البند تحت  (9

 

مدفاع واألمن والسالمة، أديس لتقرير الدورة العادية الخامسة لمجنة الفنية المتخصصة  .9
 :EX.CL/698(XX) الوثيقة،  2011أكتوبر  26 -23أبابا، إثيوبيا، 

أعضاء  أبداىاذلؾ التعميقات كالمبلحظات التي كأعقبت ممثؿ المفكضية التقرير قدـ  -78
 :ةيالت التلجنة الممثميف الدائميف كااليضاحا
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عمميات دعـ السبلـ عمى نحك ما  بإدارةفيما يتعمؽ بمكضكع تعييف رئيس العامميف  (1
)ىػ( مف اإلعبلف، يتعيف عمى المفكضية تكضيح التقدـ المحرز  6كرد في القسـ 

 في ىذا الصدد، كاالجراءات المتبعة فضبل عف اإلشارة إلى اإلطار الزمني؛
 مقكة األفريقية الجاىزة؛لالمكارد حكؿ تعبئة تماع يمكف تقديـ احاطة حكؿ انعقاد االج (2
االعتماد مف تقميؿ ال مف خبلؿية أفريقيا لمقكة األفريقية الجاىزة كينبغي تعزيز مم (3

 عمى المانحيف كتدعيـ األلكية االقميمية؛
فيما يتعمؽ بمكضكع القاعدة المكجستية القارية، ىناؾ حاجة لممزيد مف التفكير حكؿ  (4

 لقكاعد االقميمية كالقاعدة المكجستية القارية؛طرائؽ مكاءمة ا
السبلـ  ستراتيجي المقترح داخؿ ادارة عمميات دعـإلينبغي كضع مكتب الدفاع ا (5

 كليس خارج الييكؿ .
ألسباب التي أدت إلى تأخير نشر القكات التي تـ اعدادىا سمفا لبعثة االتحاد ا (6

 المساىمة بالقكات كالمكارد؛ األفريقي في الصكماؿ استجابة لنداء الكزراء مف أجؿ
 

 التالية: االيضاحاتقدمت المفكضية  ،ردا عمى ذلؾ -79

سيتـ اتباع اجراءات التعييف العادية المعمكؿ بيا  ،األركاففيما يتعمؽ بتعييف رئيس  (1
في مفكضية االتحاد األفريقي، كستقـك مديرية الشؤكف اإلدارية كادارة المكارد 

ضبل عف اإلطار الزمني في الكقت المناسب. كلـ البشرية بإببلغ ىذه التفاصيؿ ف
 ؛ةع السياسصنسيحدد ذاؾ عمى مستكل ك يتـ التكصؿ بعد إلى اتفاؽ حكؿ الدرجة، 

بمجرد الكصكؿ إلى حؿ فيما يتعمؽ بمسألة التمكيؿ، سيتـ استكماؿ مذكرة التفاىـ  (2
 ؛حكؿ القكات التي تساىـ بيا سيراليكف لبعثة االتحاد األفريقي في الصكماؿ

في ميزانية االعتمادات عمى الرغـ مف أنو لـ يحدد تاريخ بعد، فقد تـ تخصيص  (3
 المكارد لمقكة األفريقية الجاىزة؛تعبئة لبلجتماع المقترح حكؿ  2012عاـ 
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 ، فإف المفكضية مكمفة2011كفقا لممقرر الذم اعتمده رؤساء الدكؿ في يكليك  (4
ركف يماالك، جستية قارية في دكاالعداد قاعدة لك باتخاذ كافة التدابير البلزمة إل

 ككضعيا مكضع التنفيذ؛
سكؼ يعقد اجتماع بعد ذلؾ، بغرض ايضاح دكر كؿ مف القاعدة المكجستية القارية  (5

 كالقكاعد االقميمية؛
 :ما يميلجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم بأكصت كفي الختاـ،  -80

 عمما بالتقرير كاإلعبلف؛اإلحاطة  (1
نحك إنشاء القاعدة المكجستية القارية لمقكة األفريقية  ةات المتخذب بالخطك يرحالت (2

 ركف؛يماالك، الجاىزة في دكاال 
المشاكرات فيما يتعمؽ بتكضيح دكرم القاعدة المكجستية بالمفكضية تسريع طمب  (3

 القارية كالقكاعد المكجستية االقميمية؛
 ميات دعـ السبلـ؛عم بإدارة األركافالمفكضية بعممية تعييف رئيس تعجيؿ طمب  (4
منشر العاجؿ لمقكات التي لاتخاذ التدابير الضركرية أيضا المفكضية  قياـطب  (5

 ساىمت بيا سمفا الدكؿ األعضاء لبعثة االتحاد األفريقي في الصكماؿ؛
 باء مف جدكؿ أعماؿ المجمس التنفيذم. الجزء تحتالبند  كضع (6

في لواندا،  المنعقدألفريقي لوزراء النقل تقرير الدورة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد ا .10
 :EX.CL/699(XX)الوثيقة  – 2011نوفمبر  25 -21أنجوال، 

ذلؾ التعميقات كالمبلحظات التي  يقاـ مفكض البنية التحتية كالطاقة بعرض التقرير كتم -81
 طمبكىا:التالية التي أعضاء لجنة الممثميف الدائميف كااليضاحات  أبداىا

 ح لبلحتفاؿ المقترح الخاص باليـك العالمي لسبلمة الطرؽ؛ينبغي تقديـ تكضي (1
ينبغي تقديـ اختصاص المجمكعة االقميمية المقترحة المعنية بالسبلمة كاآلثار  (2

 المقترحة؛العمؿ المالية المترتبة عمى كرشة 
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 بدال مفتطكير البنية التحتية  فييتعيف عمى الدكؿ األعضاء تقديـ مساىمات  (3
 عمى الشركاء.االعتماد باستمرار 

 
 التالية: االيضاحاتالبنية التحتية كالطاقة  ةمفكض تقدم ،ردا عمى ذلؾ -82

قيمة إلى السبلمة الطرؽ في اضافة ليكمف جكىر االحتفاؿ باليـك العالمي  (1
 بعد أفريقي. مف خبلؿمكضكع السبلمة 

 المجمكعة االقميمية المقترحة المعنية بالسبلمة؛ سكؼ يتـ تقديـ صبلحيات (2
 يع الدكؿ األعضاء عمى المشاركة في تطكير البنية التحتية لمقارة.يتـ تشج (3
 

 :بما يمي لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم أكصتفي الختاـ،  -83

 عمما بالتقرير كاإلعبلف؛اإلحاطة  (1
التكصيات الكاردة في تقرير الدكرة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي جازة إ (2

في ذلؾ مراعاة يكـ األحد الثالث مف شير نكفمبر مف كؿ عاـ لكزراء النقؿ، بما 
 بكصفو اليـك األفريقي لمسبلمة؛ 

 التعجيؿ بخطط العمؿ المتعمقة بالبنية التحتية لمنقؿ؛الدعكة إلى  (3
 مف جدكؿ أعماؿ المجمس التنفيذم. ألف الجزءتحت البند  كضع (4
 

في أكرا، المنعقد ريقي لوزراء التجارة تقرير الدورة العادية السابعة لمؤتمر االتحاد األف .11
 EX.CL/700 (XX)الوثيقة  ،2011ديسمبر  2 -نوفمبر 29 -21غانا، 

االقتصادية كالتجارية  لمشؤكفتقرير المجنة الفرعية  خبلؿ بحثتمت تغطية ىذا البند  -84
 مف تقرير لجنة الممثميف الدائميف. 41إلى  38عمى نحك ما كرد في الفقرات مف 
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ر المرحمي لممفوضية عن تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد التقري -12
الوثيقة ، (AU/DEC.341(XVI)األفريقي )حول تنفيذ مقرر القمة 

EX.CL/701(XX): 

أبداىا ذلؾ التعميقات كالمبلحظات التي  تالمفكضية التقرير المرحمي كتم قدـ ممثؿ -85
 طمبكىا: الية التيالت كاإليضاحاتأعضاء لجنة الممثميف الدائميف 

حكؿ المكضكع. كينبغي إنياء ىذه المنكطة بيا  صبلحياتالالمفكضية  استكممت (1
العممية كتكجيو االىتماـ إلى تحسيف كفاءات أجيزة االتحاد األفريقي ذات الصمة 

 كقدراتيا؛
بصبلحياتيا لمفكضية التقيد يتعيف عمى اية. ككاف قكانت خاتمة التقرير استبا (2

مف  17ك  13أم تمميحات. كفي ىذا الصدد، ينبغي حذؼ الفقرتيف كعدـ إبداء 
 التقرير؛

لجنة الممثميف الدائميف عمى نتيجة عمؿ الخبراء  إلى إطبلعىناؾ حاجة  (3
لبلتحاد  ةالسياس صنعالقانكنييف الحككمييف مف أجؿ تعميميا الحقا عمى أجيزة 

 لتمكينيا مف اتخاذ القرارات عمى النحك المبلئـ؛
كرم كذلؾ أف تتحمؿ المفكضية اآلثار المالية كالييكمية المترتبة عمى مف الضر  (4

فربما  .مؤتمر االتحاد لمصبلحيات التي منحياتحكيؿ المفكضية إلى سمطة، كفقا 
 يككف ليذه اآلثار أثر عمى اتخاذ القرارات حكؿ المكضكع.

 
أف المفكضية حكؿ الشكاغؿ التي تمت إثارتيا، مشيرة إلى  يضاحاتإلاقدمت المفكضية  -86

اآلثار المالية كالييكمية المترتبة عمى تحكيؿ المفكضية إلى سمطة، تكممة  بإعدادستقـك 
لبلتحاد الرامي إلى تحكيؿ المفكضية إلى  صنع السياسةلممقرر الذم اتخذتو أجيزة 

 مقرر المؤتمر المطمكب ركحا كنصا. سمطة، تمشيا مع

 :يمي ماالمجمس التنفيذم بلجنة الممثميف الدائميف  أكصتكفي الختاـ،  -87
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، كبالعمؿ الذم أنجزه 17ك  13عمما بالتقرير المرحمي باستثناء الفقرتيف  اإلحاطة (1
القانكنية  الكثائؽاآلف الخبراء القانكنيكف الحككميكف فيما يتعمؽ بمراجعة  حتى
 ASSEMBLY/AU/DEC.341 (XVI) عشر في ضكء مقرر مؤتمر االتحاد لاإلحد

 تنفيذ.بكصفو عمبل قيد ال
يطمب مف المفكضية كذلؾ التفكير في المكاضيع األخرل ذات الصمة، بما في  (2

القانكنية ذات الصمة  الكثائؽذلؾ اآلثار المالية كالييكمية فضبل عف تقديـ كافة 
مع التعديبلت التي طرحيا الخبراء القانكنيكف الحككميكف عمى الدكؿ األعضاء 

 لمنظر فييا.
 مف جدكؿ أعماؿ المجمس التنفيذم. الجزء باءتحت البند  كضع (3
 

الوثيقة  ،برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا عنتقرير المفوضية  .13
EX.CL/702(XX): 

البنية قدـ التقرير ممثؿ لممفكضية أبرز أىمية العممية السياسية كالفنية لبرنامج تطكير  -88
 التحتية في أفريقيا.

 ثميف الدائميف المبلحظات كالتعميقات اآلتية: أعضاء لجنة الممأبدل عقب ىذا العرض،  -89

 الترحيب بتقديـ التقرير في شكؿ جديد؛ (1)

 ضركرة التركيز عمى الجكانب المممكسة في إطار إنجاز البنية التحتية في أفريقيا؛ (2)

 ضركرة تضميف التقرير جدكال يكضح مختمؼ مراحؿ كمكاعيد البرنامج؛ (3)

 ئاسية المتعمقة بالبنية التحتية؛مى المبادرة الر تنفيذ خطة العمؿ يتكقؼ ع (4)
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مف الضركرم أيضا أف تقكـ لجنة الممثميف الدائميف ببحث الييكؿ المؤسسي  (5)
لبرنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا، بعد قمة االتحاد األفريقي المقرر عقدىا 

 ؛2012في يناير 

 خرل.مكاءمة النص العربي لمتقرير مع النصكص األ (6)

 

في رده عمى مداخبلت الكفكد، شكر ممثؿ المفكضية أعضاء لجنة الممثميف الدائميف  -90
 التقدير كقدـ التكضيحات اآلتية: فيعمى المساىمات 

ستتـ مراعاة المبلحظات التي تـ إبداؤىا في إطار تنفيذ العممية مف أجؿ تفعيؿ  (1)
 أفضؿ؛

عمى مستكل  2012ة يناير مسيتـ عقد اجتماع لمتخطيط االستراتيجي بعد ق (2)
 النيباد؛

مختمؼ المبادرات الجارية دمج إلى ر البنية التحتية في أفريقيا يبرنامج تطك  ييدؼ (3)
مع شركاء اتحاد البنية التحتية ألفريقيا، االتحاد األكركبي، كيبقي مفتكحا لشراكات 

 أخرل.

 يمي: ، أكصت لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم بماالختاـفي  -91

اإلحاطة عمما بالتقرير كالتكصيات المتضمنة فيو ككذلؾ مشركع اإلعبلف المقترح  (1)
 ليبحثو المجمس التنفيذم كيعتمده المؤتمر؛

 تكصية المؤتمر بما يمي: (2)

المبادرات المختمفة المتعمقة بتطكير البنية التحتية في أفريقيا إجازة  أ(
 كخاصة ما يمي:
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 ة ألفريقيا؛اتحاد البنية التحتي (1

 الشراكة بيف أفريقيا كاالتحاد األكركبي حكؿ البنية التحتية كالطاقة؛ (2

 المبادرة الرئاسية لتطكير البنية التحتية؛ (3

 البنية التحتية لمنيباد.الصندكؽ الخاص حكؿ مرفؽ إعداد مشركع  (4

 المرفؽ األفريقي لممياه. (5

 عممية التكامؿ؛لبالنسبة لبنية التحتية االعتراؼ بأىمية ا ب(

اعتماد برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا كضركرة بحث الييكؿ  ج(
 المؤسسي في أقرب كقت؛

الطمب مف الدكؿ األعضاء إدراج برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا  د(
كالييكؿ المؤسسي ضمف األكلكيات الكطنية كفي ميزانياتيا مع إجراء 

الضركرية مف أجؿ تكفير الظركؼ المناسبة اإلصبلحات المؤسسية 
 لبلستثمار الخاص في مجاؿ البنية التحتية؛

الطمب مف المفكضية أف تتأكد، بالتعاكف الكثيؽ مع ككالة النيباد، مف  ق(
تنفيذ برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا كالييكؿ المؤسسي المعتمد، 

ء في الصندكؽ الخاص بما في ذلؾ تحديد طرؽ مساىمة الدكؿ األعضا
 .في ىذا الشأف لمنيباد، كتقديـ تقرير سنكم لممؤتمر

 مف جدكؿ أعماؿ المجمس التنفيذم. الجزء "باء"كضع ىذا البند في  (3)
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 EX.CL/703(XX)الوثيقة  -إنشاء المعيد األفريقي لمتحويالتعن تقرير المفوضية  .14

كطمب التعميقات كالمبلحظات تـ إبداء ذلؾ كبعد  ـ ممثؿ المفكضية التقريردق -92
 :التالية اإليضاحات

المعيد قبؿ  غاياتدراسة لتحديد أىداؼ ك  بإجراءضركرة قياـ المفكضية، بادئ ذم بدء،  (1
 االنتقاؿ إلى إنشاء المعيد األفريقي لمتحكيبلت المالية؛

 اشراؾ جميع الفاعميف في عممية التنفيذ؛ضركرة  (2
 .ي ممحؽ لمتقريرف خارطة الطريؽ المذككرةتضميف ضركرة  (3

 
 التالية: اإليضاحاتقدمت المفكضية  ،ردا عمى ذلؾ -93

المشركع التمييدم المتعمؽ بإنشاء المعيد األفريقي لمتحكيبلت المالية كثيرا مف يتضمف  (1
 ؛يحظى بالفعؿ بالدعـ مف شركائناىذا المشركع  مبررات كأىداؼالتفاصيؿ حكؿ 

تداللي داخمي مف شأنو أف يسمح يتعمؽ األمر ببرنامج اس ،بخصكص خارطة الطريؽ (2
 المعيد؛ نشاءإمراحؿ بمتابعة مختمؼ  لممفكضية

 
 :ما يميلجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم بأكصت  ،في الختاـ -94

بأف مشركع إنشاء معيد أفريقي كاإلقرار عمما بالتقرير كالتكصيات الكاردة فيو  اإلحاطة (1
 االقتصادية كاالجتماعية في القارة؛لمتحكيبلت يمكف أف يسيـ في دفع التنمية 
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المفكضية تقديـ مشركع المعيد األفريقي لمتحكيبلت إلى مؤتمر كزراء المالية تقديـ طمب  (2
لجكانب المتعمقة باليياكؿ كاآلثار المالية ا كعرضلمراجعتو كتقديـ المشكرة الفنية بشأنو 
 إلى لجنة الممثميف الدائميف لدراستيا ؛

لشركاء مف دعـ متكاصؿ لممشركع ، كبصفة خاصة ما يقدمو كؿ ب بما يقدمو ايترحال (3
 كالمنظمة الدكلية لميجرة ؛لمتنمية بنؾ األفريقي لابنؾ الدكلي، الاألكركبي،  االتحادمف 

 مف جدكؿ أعماؿ المجمس التنفيذم . اءب الجزءتحت ىذا البند  كضع (4
 

 EX.CL/704(XX) ،لالمعيد األفريقي إلعادة التأىي صالحعن إ تقرير المفوضية .15

التي أبداىا أعضاء مبلحظات التعميقات ك الذلمؾ قّدـ ىذا التقرير ممثؿ المفكضية، كتمت  -95
 :التالية التي طمبكىايضاحات اإللجنة الممثميف 

 المعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ متأخرنا؛ إصبلح عمى كاف رد فعؿ المفكضية  (1)

ا في ذلؾ العممية الرامية إلى يتعيف عمى الدكؿ األعضاء دعـ أعماؿ المعيد بم (2)
 ؛تأىيميا كدمجيا في ىياكؿ المفكضية

صبلحوك سيككف لدمج المعيد  ىؿ (3)  أم أثرو عمى مكقعو؛ ا 

يتعيف أف تتـ الدراسات الخاصة بالمعيد قبؿ تقديـ االقتراح بشأف الدمج  (4)
 .إلى المجمس التنفيذم اإلصبلحك 

 :ات التاليةاإليضاح في ردىا، قّدمت مفكضة الشؤكف االجتماعية -96

يرجع كدمج المعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ إصبلح إف التأخير في تقديـ الرد عمى  (1
لى أف المعيد الذم كاف قد أنشأ أساسنا مف قبؿ منظمة الكحدة األفريقية مف بيف إ

مجمكعة ككاالت منظمة الكحدة األفريقية المتخصصة القائمة التي تتـ مراجعتيا 



PRC/RPT. (XXIII) 

Page 57 

كبما أنو قد تـ التأكد مف أىمية المعيد األفريقي إلعادة حاليان بسبب أىميتيا. 
عادة ىيكمتو أمرنا متكّقعنا ؛إصبلحو التأىيؿ، أصبحت عممية بدء   كا 

المعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ إصبلح إف دعكة الدكؿ األعضاء إلى دعـ عممية  (2
عادة ىيكمتو أمر مرحب بو   ؛جداكا 

عادة ىيكمتو ال يؤثر عمى مكقعو الحالي إف دمج المعيد األفريقي إلعادة التأى (3 يؿ كا 
 ف جميكرية زيمبابكم ستكاصؿ استضافة المعيد ؛أل

إصدار المجمس التنفيذم تكجييا سياسيًّا  تمنع مفحالينا ال  لجر إف الدراسات التي ته  (4
 بشأف المعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ.

 :بما يمي م، لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذفي الختاـ أكصت -97

ا بالتقرير كالتكصيات  اإلحاطة (1 حكؿ إعادة ىيكمة المعيد األفريقي الكاردة عممن
 إلعادة التأىيؿ؛

 :بما يمي القياـإلى المفكضية دعكة  (2

مساعدة عممية إعادة ىيكمة المعيد األفريقي إلعادة الاالستمرار في  (أ )
 اإلدارية لممعيد؛التأىيؿ كتكفير الرقابة فيما يتعمؽ باإلدارة المالية كالشؤكف 

إدراج المعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ في عممية مراجعة الككاالت  (ب )
المتخصصة لمنظمة الكحدة األفريقية المكجكدة كفقنا لتكجييات مؤتمر 

 القمة؛

المعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ داخؿ  مياـتعميؽ الدراسة المتعمقة ب (ج )
لكضع المالي الحالي لممعيد المفكضية ، بما في ذلؾ اآللية االنتقالية كا

لجنتيا مف خبلؿ كتقديـ النتائج في ىذا الشأف إلى لجنة الممثميف الدائميف 
 .ذات الصمةالفرعية 
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تسديد مساىماتيا السنكية كمتأخراتيا إلى المعيد بالدكؿ األعضاء  مطالبة (3
 ؛األفريقي إلعادة التأىيؿ

كالشركاء اآلخريف تقديـ الدعـ منظمة العمؿ الدكلية كاالتحاد األكركبي  طمب قياـ (4
 لممعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ ؛

 .جدكؿ أعماؿ المجمس التنفيذم مفتحت الجزء باء ىذا البند  كضع (5

 

  EX.CL/705(XX)،فريكاآ تقرير المفوضية عن تنشيط برنامج إيدز واتش. 16

إيضاحات حكؿ قدـ ىذا التقرير ممثؿ المفكضية كطمبت لجنة الممثميف الدائميف بعد ذلؾ  -98
 المسائؿ التالية :

مالية فريكا أية آثار آ لماذا أّكد العرض عمى أنو ال تترتب عمى برنامج إيدز كاتش (1)
 خبلؼ ذلؾ ؛مف التقرير  45في الكقت الذم ذكرت الفقرة 

 ماىي التدابير التي اتخذتيا المفكضية فيما يتعمؽ باختيار أعضاء المجنة؟  (2)

كسب ائميف، أكضح ممثؿ المفكضية أنو، ألغراض في رده عمى لجنة الممثميف الد -99
الكطنية. أما بالنسبة إلدارة ات ، سكؼ يستخدـ رؤساء الدكؿ كالحككمات الميزانيالتأييد

طكعية سكاءن مف الشركاء أك الدكؿ المساىمات السكؼ تعتمد عمى فإنيا األمانة 
ف تمت اإلشارة إلييـ بالنسبة لقائمة رؤساء الدكؿ كالحككمات المحتمميف الذيك األعضاء. 

في التقرير، ذكر الممثؿ أنو عقب إجراء بعض المشاكرات التمييدية تبّيف أف القائمة قد 
اقترحت بيدؼ إعداد ىذا التقرير كلكف ستتـ إجراء مشاكرات رسمية بعد القمة فكر ما 

 فريكا.آ يكافؽ رؤساء الدكؿ كالحككمات عمى تنشيط إيدز كاتش

 :لممثميف الدائميف المجمس التنفيذم بما يميلجنة افي الختاـ، أكصت  -100
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ا بالتقرير كالتكصيات الكاردة فيو حكؿ تنشيط إيدز كاتش اإلحاطة (1) فريكا بما في آ عممن
ستراتيجي كالمبادرات الرامية إلى التعجيؿ بتحقيؽ التزامات االتحاد إلذلؾ اإلطار ا

 المبلريا في أفريقيا ؛مكافحة فيركس نقص المناعة البشرية/اإليدز كالسؿ ك باألفريقي 

عمى مستكل القيادة  كمنبر لكسب التأييدفريكا آ المؤتمر بتنشيط إيدز كاتش تكصية (2)
فريكا، يتـ آ يدز كاتشخاصة إلأمانة  تكفر الخدمات لوالعميا في أفريقيا عمى أف 

نقميا إلى مفكضية االتحاد األفريقي كذلؾ لضماف التمثيؿ القارم الكاسع النطاؽ في 
 فريكا ؛آ تشإيدز كا

فريكا حتى آ بضركرة تكسيع التفكيض الحالي إليدز كاتشأيضا مؤتمر التكصية  (3)
 يدز؛يشمؿ مرض السؿ كالمبلريا فضبلن عف فيركس نقص المناعة البشرية/اإل

بحث مقترح المفكضية المتعمؽ باآلثار الييكمية كالمالية المترتبة عمى تنشيط إيدز  (4)
 لمعمكؿ بيا ؛ااإلجراءات فريكا مف خبلؿ آ كاتش

كأصحاب المصمحة عمى المستكيات الكطنية كاإلقميمية اإلنمائييف شركاء ال مناشدة (5)
فيركس بكالقارية تكفير الدعـ المتكاصؿ ليذه المبادرة بغية تحقيؽ التزامات أفريقيا 

 السؿ كالمبلريا؛ك  اإليدزنقص المناعة البشرية/

 جمس التنفيذم.مف جدكؿ أعماؿ المتحت الجزء باء ىذا البند  كضع (6)

المفوضية عن ورشة العمل اإلعالمية الرفيعة المستوى حول المنظومة األفريقية  تقرير .17
 :EX.CL/706(XX)، الوثيقة نوفمبر 4-2لمسمم واألمن ، أديس أبابا، إثيوبيا من 

لجنة الممثميف الدائميف تعميقاتيا كمبلحظاتيا  كأبدتقدـ ىذا التقرير ممثؿ المفكضية  -101
 يضاحات حكؿ المسائؿ التالية :اإلبعد ذلؾ كطمبت 
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تضطمع كسائؿ اإلعبلـ، بصرؼ النظر عف حساسيتيا ، بدكر ىاـ كثمة حاجة إلى  (1)
 إجراء مشاكرات شاممة مع الدكؿ األعضاء حكؿ ما ينبغي عمى ىذه الشبكة القياـ بو؛

 ال يعكس التقرير تكجييات السياسة المتكقعة مف الدكؿ األعضاء؛ (2)

تحاد األفريقي ممارسة الرقابة كالتأكد مف أف الصحفييف يحصمكف فعبلن يتعيف عمى اال (3)
 ؛ىاعمى المعمكمات الضركرية لنشر 

 يتطمب إنشاء شبكة كسائؿ اإلعبلـ حكؿ السمـ كاألمف تكفر مكارد مالية؛ (4)

 كيؼ يتـ تككيف ىذه الشبكة كماذا تككف معايير االختيار لمعضكية ؟ (5)

 أجندة التكامؿ في أفريقيا ؛المتعمقة بمسائؿ اليتعيف أف تتناكؿ الشبكة  (6)

ر كسائؿ اإلعبلـ الغربية أفريقيا كمف ثـ، يتعيف يمخاكؼ حكؿ كيفية تصك ال زدادت (7)
 عمى أفريقيا أف تركم قصتيا بنفسيا ؛

ماذا تككف العبلقة بيف شبكة اإلعبلـ األفريقية كالمؤسسات اإلعبلمية القائمة عمى  (8)
 المستكل الكطني ؟ 

قريب جدًّا كثمة حاجة إلى في كقت شبكة اإلعبلـ األفريقية لخابات نتااليتـ تنظيـ  (9)
 .تأجيميا

 :التالية يضاحاتاإلضية قدـ ممثؿ المفك  -102

إف اليدؼ مف إنشاء الشبكة ىك مساعدة الصحفييف األفريقييف عمى الحصكؿ  (1)
 عمى المعمكمات المكثكؽ بيا كتعميميا عمى الدكؿ األعضاء؛

اء الصبغة المؤسسية عمى كرشة العمؿ اإلعبلمية يتكقع مف الدكؿ األعضاء إضف (2)
 ؛حكؿ المنظكمة األفريقية لمسمـ كاألمف
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 التمثيؿ اإلقميمي؛عمى تككيف الشبكة اإلعبلمية المذككرة يقـك  (3)

 بالتعاكف مع شبكة اإلعبلـ األفريقيةالحالية سكؼ تعمؿ الشبكات اإلعبلمية  (4)
 ؛المقترحة مف حيث تبادؿ المعمكمات كنشرىا

 .لشبكة اإلعبلف اإلفريقية يتـ تأجيؿ االنتخاباتسكؼ  (5)

 ، إف لجنة الممثميف الدائميف:في الختاـ -103

 بالتقرير كاإلعبلف؛ عمًماتحيط  (1)

بالمبادرة الرامية إلى تنظيـ كرشة العمؿ الرفيعة المستكل حكؿ المنظكمة  رحبت (2)
 األفريقية لمسمـ كاألمف؛

تنظيـ كرشة ب، ممثميف الدائميفتعاكف مع لجنة ال، بالتقـكمف المفكضية أف  طمبت (3)
عمؿ لممتابعة تعمؿ كفقنا الختصاصات محددة كأف تسعى إلى تقديـ تكصيات 

 مناسبة بغية بحثيا مف قبؿ المجمس التنفيذم؛

عمى حذؼ ىذا البند مف جدكؿ أعماؿ الدكرة العادية العشريف لممجمس  وافقت (4)
 التنفيذم.

، الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقيتقرير المفوضية عن وضع معاىدات منظمة  .18
EX.CL/707(XX): 

لجنة الممثميف الدائميف بعد ذلؾ تعميقاتيا  كأبدتقدـ ىذا التقرير ممثؿ المفكضية  -104
 :التالية يضاحاتكطمبت اإلكمبلحظاتيا 

 كاف التقرير دقيقا كشامبلن لمغاية كيتضمف اإلحصاءات الضركرية؛ (1)
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لترتيبات المتخذة لمكفكد لمتكقيع عمى ىناؾ حاجة إلى تكفير المعمكمات حكؿ ا (2)
 القمة؛خبلؿ المعاىدات 

 سـ الجديد لميبيا في الكثيقة كميا؛الالى ا شارةاإليجب  (3)

مسائؿ التصديؽ عمى  لبحثلـ يرد في التقرير ذكر لمكضكع إنشاء لجنة كزارية  (4)
المعاىدات عمى النحك المكصى بو مف المفكضية أثناء العرض كلـ يكف تكقيت 

 مناسبنا السيما عندما ظمت اختصاصاتيا غير معركفة.الفكرة 

 في ردىا، أكضحت المفكضية ما يمي: -105

 االسـ الجديد لميبيا في التقرير؛اإلشارة إلى تـ تسكؼ  (1)

سكؼ تجيز مفكضية االتحاد األفريقي معاىدات االتحاد األفريقي لمتكقيع عمييا  (2)
حكؿ ات شاممة اجتماعات المجمس التنفيذم كالقمة. كقد أجريت دراس خبلؿ

العقبات التي تعرقؿ التصديؽ العاجؿ عمى ىذه المعاىدات في الدكؿ األعضاء. 
لى فتقار إاالأك المفرطة بيركقراطية الذكرت أف بعض األسباب تعكد إّما إلى 

. قد تـ بحث الدراسة حكؿ المسالة في أكتكبر اإلرادة السياسية أك االىتماـ
دكرتو خبلؿ العاميف كاعتمدىا المجمس  مف قبؿ كزراء العدؿ كالمدعيف 2008
ستقكـ فيما يتعمؽ بالمجنة الكزارية المقترحة، . 2009في يناير  ةالمنعقد

مجمس الك  كتقديميا إلى لجنة الممثميف الدائميفختصاصات االالمفكضية بإعداد 
 /يكليك.كقمة يكنيخبلؿ 

 :يميما بلمجمس التنفيذم الجنة الممثميف الدائميف أكصت في الختاـ،  -106

 عمما بالتقرير كالمكافقة عمى التكصيات الكاردة فيو؛اإلحاطة   (1
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دعكة مفكضية االتحاد اإلفريقي إلى القياـ، بالتعاكف مع لجنة الممثميف الدائميف،  (2
ختصاصات بشأف طرؽ التصديؽ عمى المعاىدات كتقديـ تقرير إلى بكضع اال

 ؛2012 يكنيك/يكليكفي  المجمس التنفيذم خبلؿ دكرتو

 مف جدكؿ أعماؿ المجمس التنفيذم. الجزء ألف تحت البند كضع (3

 

 :EX.CL/708(XX)، الوضع في الشرق األوسط وفمسطينالمفوضية عن  تقرير .19

تعميقات بإبداء البعد ذلؾ  مفكضية كقامت لجنة الممثميف الدائميفال ممثؿ قدـ التقريرى  -107
 اإليضاحات التالية:كطمبت عميو مبلحظات الك 

الكضع في الشرؽ األكسط عف متقرير لالكممة عف ارتياحيا تناكلت تي أعربت الكفكد ال (1
االستيطاني تكسع الإسرائيؿ ك دائية التي ترتكبيا ؤلعماؿ العل اعف أسفي تكفمسطيف كأعرب

 في األراضي المحتمة؛

بشأف الكضع في الشرؽ األكسط  مقررمشركع مفكضية ضماف تقديـ ليتعيف عمى ا (2
 .المؤتمركفمسطيف إلى 

 ما يمي:بالمجمس التنفيذم أكصت لجنة الممثميف الدائميف لختاـ، ا في -108

جازة عمما بالتقرير ك اإلحاطة  (1  تكصياتو؛ا 

جؿ اقامة دكلة أبت لمشعب الفمسطيني في نضالو مف الدعـ الثاالتأكيد مجددا عمى  (2
 فمسطيف المستقمة؛

ـ المتحدة إلى األمالنضماـ افريقي لطمب فمسطيف التأكيد كذلؾ عمى دعـ االتحاد األ (3
 ؛كعضك كامؿ
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 طمب رفع الحظر المفركض عمى المدف الفمسطينية؛ (4

 ؛بقبكؿ فمسطيف عضكا في اليكنسككالترحيب   (5

 بشأف قضية فمسطيف؛عمى المؤتمر  مقررمشركع عرض  (6

، إلى دعكة الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي التي لـ تعترؼ بالدكلة الفمسطينية بعد (7
 ؛القياـ بذلؾ

 مف جدكؿ أعماؿ المجمس التنفيذم. الجزء باءت البند تحضع ك  (8

 

 :EX.CL/709(XX) ا، الوثيقةضية عن الوضع اإلنساني في أفريقيتقرير المفو  .20

ممثؿ إدارة الشؤكف السياسية. كبعد العرض، أبدت لجنة الممثميف الدائميف تعميقات  أعيد -109
 كمبلحظات كطمبت تكضيحات عمى النحك التالي:

 اطنيف الميبييف الذيف غادركا البمد خبلؿ األزمة إلى كطنيـ.تـ إعادة جميع المك  (1)

معظـ اإلحصائيات الكاردة في التقرير غير دقيقة. يجب أف تبذؿ المفكضية كافة  (2)
بإجراء الجيكد لمحصكؿ عمى اإلحصائيات مف الدكؿ األعضاء كتقكـ بعد ذلؾ 

 الخاص بغية التكفيؽ بيف األرقاـ. تحقيقيا

 ؿ مناسب لمككارث مثؿ الفيضانات كالجفاؼ كالمجاعة.لـ يتطرؽ التقرير بشك (3)

تعتبر استضافة البلجئيف كاجبا. تثير مسألة تشديد سياسات المجكء كممارسة  (4)
اإلعادة القسرية التي تؤدم إلى خسائر في األركاح قمقا شديدا. ىناؾ حاجة إلى 

 نية.تحقيؽ التكازف بيف االلتزامات في إطار القانكف الدكلي كالسياسات الكط
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يتعيف عمى المفكضية رفع تقارير عف كضع التبرعات التي أيعمف عنيا خبلؿ  (5)
مؤتمر اإلعبلف عف التبرعات المنعقد في أديس أبابا، إثيكبيا في أغسطس 

2111. 

 عمى ذلؾ، قدـ ممثؿ المفكضية اإليضاحات التالية: ردان  -110

مى تـ تكجيو نداءات عديدة إلى الدكؿ األعضاء عمى نحك منتظـ لمحصكؿ ع (1)
اإلحصائيات حكؿ الكضع اإلنساني في بمدانيا غير أنو يجب أحيانا كفي غياب 

 الردكد، االعتماد عمى اإلحصائيات التي يقدميا الشركاء. 

المفكضية عمما كما ينبغي بالحاجة إلى إدراج مسألة اإلعادة القسرية أحاطت  (2)
 دكؿ األعضاء.في مشركع المقرر باعتبارىا مسألة تكتسي أىمية كبيرة بالنسبة لم

دكالر أمريكي مبلييف  8 حكالي فيما يخص التبرعات، استممت المفكضية (3)
كمكريتانيا  خصصت لمبمداف المتأثرة في القرف األفريقي. كقد أكفت الجابكف

كمكريشيكس كركاندا كجنكب أفريقيا بتعيداتيا كالدكؿ األعضاء األخرل مدعكة 
ينية التي قدمتيا الجزائر إلى إلى القياـ بالمثؿ. كتـ تحكيؿ المساىمة الع

كسيتـ تسميـ المكاد الغذائية  لشؤكف البلجئيفالسامية مفكضية األمـ المتحدة 
 التي قدمتيا جنكب أفريقيا إلى برنامج األغذية العالمي.

 ستتـ مراجعة المعمكمات المتضمنة في التقرير قبؿ تقديميا إلى المجمس. (4)

 

 ميف المجمس التنفيذم بأف:في الختاـ، أكصت لجنة الممثميف الدائ -111

 يحيط عمما بالتقرير عف الكضع اإلنساني في القارة كمختمؼ مناطقيا. (1)

يعرب عف عميؽ تقديره لجميع الدكؿ األعضاء كأصحاب المصمحة كاألفراد عمى  (2)
المساىمات السخية التي تـ التعيد بيا خبلؿ مؤتمر االتحاد األفريقي إلعبلف 

دعما لمبلييف ضحايا  2111اد في أغسطس التبرعات المنعقد في مقر االتح
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الجفاؼ كالمجاعة في القرف األفريقي، كيدعك إلى مساىمات إضافية نظرا ألف عدد 
 د عمى نحك خطير بعد المؤتمر.يزاتضحايا الجفاؼ كالمجاعة يستمر في ال

يطمب مف المفكضية المتابعة النشطة لمتبرعات كالمساىمات التي تمت خبلؿ مؤتمر  (3)
برعات بالتعاكف الكثيؽ مع الككاالت اإلنسانية المعنية حتى يتـ تسميـ إعبلف الت

 األمكاؿ في أقرب فرصة ممكنة لمسكاف المتضرريف في المنطقة.

العمؿ الكثيؽ مع المفكضية كالمجمكعات في إطار يدعك الدكؿ األعضاء،  (4)
أخطار  ، إلى االستجابة لمطكارئ كالحد مفالمعنييفالشركاء االقتصادية اإلقميمية ك 

دارتيا مف خبلؿ  األطر كااللتزامات القارية الحالية ذات التعجيؿ بتنفيذ الككارث كا 
بالبرنامج القدرة عمى تنسيقيا بشكؿ فعاؿ بما في ذلؾ تمؾ المتعمقة تعزيز الصمة ك 

 األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية.

اتفاقية االتحاد  يدعك أيضا الدكؿ األعضاء التي لـ تقـ بعد بالتكقيع كالتصديؽ عمى (5)
األفريقي حكؿ النازحيف داخميا إلى القياـ بذلؾ كتنفيذ خطة عمؿ قمة كمباال حكؿ 

 .2119البلجئيف كالعائديف كالنازحيف داخميا في أفريقيا المنعقدة في أكتكبر 

يبلحظ بقمؽ بعض التطكرات التي يكاجو فييا البلجئكف تشديد سياسات المجكء مما  (6)
قسرية كفي بعض األحياف إلى خسائر في األركاح. يشّدد عمى يؤدم إلى اإلعادة ال

ذات الصمة كخاصة اتفاقية الكثائؽ ضركرة قياـ جميع الدكؿ األعضاء باحتراـ كتنفيذ 
كاتفاقية منظمة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي لعاـ  1951األمـ المتحدة لعاـ 

 حكؿ البلجئيف. 1969

المفكضية باإلحصائيات حكؿ عدد البلجئيف الذيف يطمب مف الدكؿ األعضاء تزكيد  (7)
 تستضيفيـ في أراضييا.

 مف مشركع جدكؿ أعماؿ المجمس التنفيذم. الجزء باءإدراج البند في  (8)
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بشأن المحكمة الجنائية  المؤتمرالتقرير المرحمي لممفوضية عن تنفيذ مقررات  .21
 :EX.CL/710(XX)، الوثيقة الدولية

ممثؿ المفكضية الذم قّدـ معمكمات مستكممة آلخر التطكرات قاـ بعرض ىذا التقرير  -112
التي حدثت منذ الفترة التي يشمميا التقرير األخير كما أشار إلى أف تأييد االتحاد 

لمنصب قضاة المحكمة الجنائية الدكلية كمحكمة الكحيديف األفريقي لممرشحيف األفريقييف 
 . بعض الدكؿ األعضاءالعدؿ الدكلية عمى التكالي لـ ييحتـر مف قبؿ 

عقب عرض الممثؿ، أبدل أعضاء لجنة الممثميف الدائميف تعميقاتيـ كمبلحظاتيـ كطمبكا  -113
 مف المفكضية اإليضاحات التالية:

 ضركرة االشادة بالمفكضية لنكعية التقرير المرحمي كالتكصيات الكاردة فيو ؛ (1)
ة أمران مؤسفان ألف يعد استخداـ كثائؽ المحكمة الجنائية الدكلية ألغراض سياسي (2)

ال يسمح لممحكمة بالقياـ بصبلحياتيا بفّعالية كفقان لنظاـ ركما  قدالكضع 
 األساسي؛

الدكؿ األفريقية األعضاء في مجمس امتبلؾ ضماف بسائؿ السبؿ ك الضركرة بحث  (3)
أماـ مجمس الدفاع عنيا بفعالية ك مكاقؼ االتحاد األفريقي لاألمف لؤلمـ المتحدة 

 متحدة؛األمف لؤلمـ ال
ضركرة اتخاذ خطكات مممكسة لضماف االلتزاـ بالطمب المقدـ مف االتحاد  (4)

األفريقي إلى مجمس األمف بشأف تأجيؿ الدعكل المرفكعة ضد الرئيس السكداني 
 عمر حسف البشير؛

الرئيس السكداني عمر حسف  التي استقبمتضركرة اإلشادة بالدكؿ األفريقية  (5)
يبكتي مبلكم كالمتثاليا لمقرر االتحاد األفريقي تشاد ككينيا كجكتحديدا  ،البشير

بشأف عدـ التعاكف في تنفيذ أمر التكقيؼ الصادر عف المحكمة الجنائية الدكلية 
 ضد الرئيس السكداني عمر حسف البشير ؛
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اعتبار انتخاب المدعي العاـ الجديد لممحكمة مف قبؿ المؤتمر العاشر لمدكؿ  (6)
فرصة لتحسيف الحكار بيف  2011ديسمبر األطراؼ المنعقد في نيك يكرؾ في 

 االتحاد األفريقي كالمحكمة الجنائية الدكلية ؛
عجز نظاـ ركما األساسي المؤسس لممحكمة الجنائية الدكلية عف رفع الحصانات  (7)

التي يمنحيا القانكف الدكلي لكبار المسئكليف في الدكلة مثؿ الرئيس الحالي لدكلة 
 مف ىذا النظاـ ؛ 98سي بمكجب المادة ليست طرفنا في نظاـ ركما األسا

ضركرة التزاـ المحكمة الجنائية الدكلية بالقانكف الدكلي كالقرارات ذات الصمة  (8)
الصادرة عف محكمة العدؿ الدكلية بشأف منح الحصانات لكبار المسئكليف في 

 الدكؿ غير األطراؼ في نظاـ ركما األساسي ؛
مة العدؿ الدكلية حكؿ الحصانات الحاجة إلى النظر في التماس فتكل مف محك (9)

الممنكحة لكبار المسئكليف بمكجب القانكف الدكلي السيما مسئكلي الدكؿ غير 
 األطراؼ في نظاـ ركما األساسي ؛

مف المؤسؼ المبلحظة بأف الدكؿ غير األطراؼ في نظاـ ركما األساسي ىي  (10)
المتعمقة البمداف أكثر مف بعض الدكؿ األطراؼ في النظاـ تأثران بالقضايا 

 بالمحكمة الجنائية الدكلية ؛
ضركرة إشارة التقرير إلى العبلقة بيف السمـ كالعدالة باعتبار ذلؾ جزءنا مف  (11)

المبلحظات المقدمة مف قبؿ كؿ مف تشاد كمبلكم إلى المحكمة في أعقاب زيارة 
 الرئيس السكداني عمر حسف البشير لمبمديف ؛

راءات المحتممة يجب أف يتخذىا كؿ ضركرة تكفير التقرير معمكمات حكؿ اإلج (12)
مف مجمس األمف لؤلمـ المتحدة كمؤتمر الدكؿ األطراؼ في أعقاب صدكر 
قرارات الدائرة التمييدية األكلى حكؿ الفشؿ المزعـك في عدـ االلتزاـ بطمبات 

 التعاكف الصادرة عف المحكمة الجنائية الدكلية ؛
مقة بالمكافقة عمى الترشيحات في ضركرة التزاـ الدكؿ األعضاء بالمقررات المتع (13)

 المنظكمة الدكلية.
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 ردًّا عمى االىتمامات التي أثيرت خبلؿ االجتماع، قدمت المفكضية اإليضاحات التالية: -114

قد يكفر انتخاب السيدة/فاتك بـك بنسكدا المدعية العامة الجديدة فرصةن لمحكار  (1)
ىذا الصدد، يمكف تكجيو بيف االتحاد األفريقي كالمحكمة الجنائية الدكلية. كفي 

الدعكة إلييا لمتحدث أماـ لجنة الممثميف الدائميف ك/أك مجمس السمـ كاألمف في 
 .2012فبراير/مارس 

قد يككف نيج المدعية العامة الجديدة لممحكمة الجنائية الدكلية في التعامؿ مختمفنا  (2)
 ككامبك، المدعي العاـ الذم انتيت مدة كاليتو.أعف سمفيا السيد/ 

الدكؿ األفريقية ك عك الحاجة إلى أف تسعى المجمكعة األفريقية في نيكيكرؾ تد (3)
األعضاء في مجمس األمف لؤلمـ المتحدة إلى متابعة مصالح أفريقيا لدل مجمس 

 األمف لؤلمـ المتحدة كتنفيذ مقررات مؤتمر االتحاد األفريقي بصكرة كاممة؛
ألفريقي مف المحكمة ظمت المفكضية متسقة في التعبير عف مكقؼ االتحاد ا (4)

الجنائية الدكلية في جميع المحافؿ الدكلية كّمما أثيرت المسألة. ال يعني ىذا أف 
أفريقيا تدعـ اإلفبلت مف العقكبة بؿ ترفض ازدكاجية المعايير التي تطبقيا 

 المحكمة الجنائية الدكلية؛
يتعمؽ  يككف مف النيج السميـ المجكء إلى فتكل مف محكمة العدؿ الدكلية فيما (5)

بحصانات كبار المسؤكليف بمكجب القانكف الدكلي لمدكؿ غير األطراؼ في نظاـ 
 ركما األساسي؛

تـ تناكؿ المسائؿ الخاصة بالصمة بيف السمـ كالعدالة كاإلجراءات المحتممة التي  (6)
يجب أف يتخذىا كؿ مف مجمس األمف لؤلمـ المتحدة كمؤتمر الدكؿ األطراؼ 

قرار الدائرة التمييدية األكلى لممحكمة الجنائية الدكلية  عقب قياـ المفكضية بإحالة
في التقرير المقدـ إلى أجيزة صنع السياسة لبلتحاد األفريقي في يناير كيكنيك 

2011. 
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 في الختاـ، تكصي لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم بما يمي: -115

المؤتمر بشأف بالتقرير المرحمي لممفكضية عف تنفيذ مقررات  اإلحاطة عمًما (1)
 المحكمة الجنائية الدكلية؛

 المؤتمر بما يمي: توصية (2)
)ح( 4أف يكّرر التزامو بمكافحة اإلفبلت مف العقكبة تمشيًّا مع أحكاـ المادة  ( أ)

 ك)س( مف القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي؛
ذم أف يؤكد عمى ضركرة استكشاؼ سبؿ ككسائؿ ضماف االلتزاـ بالطمب ال ( ب)

فريقي إلى مجمس األمف لؤلمـ المتحدة حكؿ تأجيؿ الدعكل االتحاد األ قدمو
مف  16المرفكعة ضد الرئيس السكداني عمر حسف البشير بمكجب المادة 

لذلؾ نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية أف يؤّكد في ىذا الصدد 
الطمب المقدـ إلى مجمس األمف لؤلمـ المتحدة كيطمب مف الدكؿ األفريقية 

ضاء في مجمس األمف لؤلمـ المتحدة إدراج المسألة في جدكؿ أعماؿ األع
 المجمس؛

أف يطمب مف مجمكعة الدكؿ األفريقية األطراؼ في نظاـ ركما األساسي في  ( ج)
نيكيكرؾ كالىام فضبلن عف الدكؿ األفريقية األعضاء في مجمس كؿ مف 

قررات مؤتمر القمة األمف لؤلمـ المتحدة، القياـ بالمتابعة الدقيقة لعممية تنفيذ م
بشأف المحكمة الجنائية الدكلية، كبالتعاكف مع المفكضية بغية التأكد مف أف 

االىتمامات األفريقية قد تـ بحثيا بصكرة دقيقة مف قبؿ مجمس المقترحات ك 
 األمف لؤلمـ المتحدة كمؤتمر الدكؿ األطراؼ في نظاـ ركما األساسي؛

( قد تـ إدراجيا في نظاـ ركما 1)98أف يؤكد مف جديد فيمو أف المادة  )د(
األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية اعترافان بأف نظاـ ركما األساسي غير قادر 
عمى رفع حصانة يمنحيا القانكف الدكلي لكبار المسؤكليف في الدكؿ غير 
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األطراؼ في نظاـ ركما األساسي . إف إحالة الكضع في دارفكر إلى 
يعني أف مجمس األمف لبلـ المتحدة كاف يقصد المحكمة الجنائية الدكلية 

 ؛98تطبيؽ نظاـ ركما األساسي بما في ذلؾ المادة 

أف يقرر أنو باستقباؿ الرئيس البشير، كانت جميكرية مبلكم، كنظيراتيا  )ىػ(
جيبكتي، تشاد ككينيا مف قبؿ، تطبؽ فعبلن مختمؼ مقررات مؤتمر االتحاد 

حكمة الجنائية الدكلية في أمر تكقيؼ األفريقي بشأف عدـ التعاكف مع الم
 الرئيس السكداني عمر حسف البشير كتسميمو؛

أف يؤكد عمى ضركرة التزاـ جميع الدكؿ األعضاء بمقررات المؤتمر بشأف  )ك(
أكامر التكقيؼ الصادرة عف المحكمة الجنائية الدكلية ضد الرئيس السكداني 

 98لقانكف التأسيسي كالمادة ( مف ا2)23عمر حسف البشير تمشيًّا مع المادة 
 مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية؛

أف يطمب مف المفكضية مراقبة عممية تنفيذ ىذا المقرر عف كثب كتقديـ  )ز(
 ؛عنوتقارير منتظمة 

عدـ احتراـ قرار تأييد الشخصيف المرشحيف الكحيديف مف أف يعرب عف أسفو  )ح(
ب قاض لدل المحكمة الجنائية الدكلية مف قبؿ مف االتحاد األفريقي لمنص

بعض الدكؿ األعضاء كأف يطمب بحث ىذا الكضع، لسبب تكراره في عدة 
يجاد حؿ دائـ مف شأنو  مناسبات أخرل بغية تحديد سبؿ ككسائؿ معالجتو كا 

 تعزيز المكاقؼ األفريقية المكحدة ؛

ة الدكلية بشأف منح ف ينظر في إمكانية التماس فتكل مف المحكمة الجنائيأ )ط(
 الحصانات لكبار مسؤكلي الدكؿ بمكجب القانكف الدكلي.
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بشأن  ASSEMBLY/AU/DEC.351(XVI)تقرير المفوضية عن متابعة المقرر  .22
 ،إنشاء مركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات

 :EX.CL/711(XX)الوثيقة 

لجنة الممثميف الدائميف تعميقاتيا كمبلحظاتيا  دتببعد ذلؾ أك التقرير ممثؿ المفكضية  قدـ -116
 :التالية إليضاحاتكطمبت ا

ازدكاجية ىناؾ حاجة إلى التكامؿ بيف المفكضية كالمركز مف أجؿ تجنب  (1)
 الجيكد؛

األمكاؿ جميع أنو ينبغي تكفير فالتمكيؿ خارج الميزانية فكرة جيدة،  بينما يعد (2)
تؤثر فجكات التمكيؿ التي يمكف أف ل امركز تجنبتشغيؿ الل البلزمة مف البداية

 فاعمية ككفاءة المركز؛عمى 
إنشاء المركز، كتعبئة التمكيؿ  تمتـز جميكرية مصر العربية باستضافة كدعـ (3)

 البنية التحتية في القاىرة؛تكفير فضبل عف خارج الميزانية 
العادؿ  جميكرية أكغندا أيضان استضافة المركز ككسيمة لضماف التكزيعتعرض  (4)

 لمبادرات االتحاد األفريقي في جميع أنحاء القارة؛
الميزانية كالييكؿ بالمعنية ذات الصمة الفرعية المجاف  ىناؾ حاجة إلى أف تدقؽ (5)

 كتشغيؿ المركز؛ بشأف مكقعقبؿ اتخاذ قرار في المسألة 
التنسيؽ مع المبادرات األخرل، مثؿ بعممية المركز قياـ إلى أيضا ىناؾ حاجة  (6)

 مجامعة األفريقية؛ل الحكـ معيد
ر المكارد لضماف ييجب تكفكما ينبغي أف تؤكؿ الممكية إلى االتحاد األفريقي  (7)

ل كما اقترحت مصر. كعميو مف الضركرم  ىاالستدامة بعد الثبلث سنكات األيكي
كذلؾ بإجراء تقييـ لسير المركز بلتحاد األفريقي لالسياسية صنع أجيزة قياـ 

 ؛دماطريؽ المضي قتحديد ل



PRC/RPT. (XXIII) 

Page 73 

 ذلؾ، أكضح ممثؿ المفكضية ما يمي:عمى  ردان  -117

تقـك فاإلدارة أىداؼ المركز كأىداؼ إدارة السمـ كاألمف.  ال تكجد ازدكاجية بيف (1)
لدعـ كتحديد أفضؿ الممارسات لمدكؿ المتعمقة باالميمة التشغيمية اليكمية ب

بناء  مثؿ جؿاأل ةميطك النشطة األبدرجة أكبر بالمركز سيضطمع  بينمااألعضاء، 
 ؛اكأكلكياتي ايمكف لمدكؿ األعضاء تحديد احتياجاتي حتىالقدرات 

بيف اإلدارات مف أجؿ ترشيد العمؿ بشأف مشتركا  اتدعـ إدارة السمـ كاألمف نيج  (2)
ىيكبل مرنا كسيقكـ، حتما، إعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات. كيعد المركز 

جانب المؤسسات األخرل في تنفيذ  مع إدارات المفكضية إلى بالتكاصؿ كالتعاكف
 برامج عمميا؛

% مف أجندة السبلـ لبلتحاد األفريقي. كيمكف 90تمكيؿ أكثر مف بالشركاء يقـك  (3)
مف الشركاء كلكف أيضان مف تمكيؿ خارج الميزانية ليس فقط الالحصكؿ عمى 
 ؛القادرة عمى تقديـ المساىمات الطكعيةالبمداف األفريقية 

في األساس  اكلكني مختمفةجكانب بر في فترة ما بعد النزاعات إعادة اإلعماتتعمؽ  (4)
عممية سياسية مممككة كطنيان. كمف الميـ لمدكؿ األعضاء تحديد األكلكيات، مع 

 تعزيز التضامف األفريقي في ذات الكقت.
 الختاـ، تكصي لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم بما يمي:  في -118

 المذككر؛ إنشاء المركزطرؽ ب المتعمقةلمقترحات عممان بالتقرير كااإلحاطة  (1)
د عمى الحاجة الممحة لضماف تكامؿ المياـ المقررة ليذا المركز كتمؾ يتشدال (2)

 المنكطة بالمفكضية؛
كاآلثار الييكؿ ك تمكيؿ المركز، طريؽ المفكضية مقترحات حكؿ تقديـ طمب  (3)

، مف خبلؿ المجاف حثيابب لجنة الممثميف الدائميفلتقـك المالية لبلتحاد األفريقي 
لميياكؿ كالمجنة الفرعية لمميزانية كالشؤكف الفرعية المعنية )المجنة الفرعية 

 (؛كالمالية كاإلدارية
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ب بعرضي جميكرية مصر العربية كجميكرية أكغندا الستضافة المركز يترحال (4)
يجب أف . كفي ىذا الصدد، وكالتزاميما بتعبئة المكارد خارج الميزانية لتمكيم

 المركز؛ عف مكقفو بخصكص مكقع راباإلعالمؤتمر  مب مفيط
التكزيع العادؿ  مسألةالتفكير حكؿ د بشكؿ عاـ عمى الحاجة إلى يتشدال (5)

 أقاليـ القارة؛مختمؼ لمؤسسات كىياكؿ االتحاد األفريقي في 
  مف جدكؿ أعماؿ المجمس التنفيذم. الجزء باء تحتج البند ادر إ (6)

 

 لمجان الفرعية لممجمس التنفيذي:بحث تقارير ا :سادسالقسم ال

 EX.CL/712(XX)بحث تقرير المجنة الوزارية لمترشيحات. (1
 ،بحث تقرير المجنة الوزارية النتخاب أعضاء مفوضية االتحاد األفريقي (2

EX.CL/713(XX): 
 ستقـك المجنتاف الكزاريتاف بتقديـ ىذيف التقريريف إلى المجمس التنفيذم. -119

 زة االتحاد األفريقي األخرى:بحث تقارير أجي :سابعالقسم ال

بحث تقرير المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )المقرر  (1
EX.CL/DEC.666(XIX)) 

)التاسع كالعشريف الثبلثة تقارير القدمت رئيسة المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب  -120
بعيف كالتاسعة التي تغطي تباعا الدكرات الثامنة كاألر  (كالحادية كالثبلثيفكالثبلثيف 

 .األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لمجنةكاألربعيف كالخمسيف 

التحديات الرئيسية التي تكاجو أبرز الرئيس لمجنة، العادية األنشطة حكؿ عقب العرض   -121
سنة عمى كجكدىا، تعاني المجنة مف المشاكؿ التالية: غياب  25. فبعد مركر الجياز

مخصصات كعدـ كفاية الكتيرة األنشطة، رغـ مف زيادة بالمقر دائـ، قمة عدد العامميف 
مع ما يتقاضاه نظراؤىـ في أعضاء المجنة كبدالت أجكر ، عدـ مطابقة ميزانيةفي ال



PRC/RPT. (XXIII) 

Page 75 

ألعضاء المجنة لتغطية األجيزة المماثمة لبلتحاد األفريقي، كقمة االعتمادات المخصصة 
 أفكمع . ب جدا تبريرىاالتي مف الصع االتصاؿ )الياتؼ كالفاكس كاإلنترنت(نفقات 
 .، فإنيا لـ تنفذصمة لسد ىذه النكاقص اتخذت قرارات ذاتالسياسة  صنعأجيزة 

 لجنة الممثميف الدائميف المبلحظات التالية:أبدت عقب العرض،  -122

يجب عمى الرغـ مف أف التقارير تعكس الجيكد الرامية إلى تحقيؽ تحسف جكىرم،  (1)
عفى عمييا الزمف منذ أمد تصؼ حمكال إعادة النظر في بعض المعمكمات التي 

 بعبد؛
لمعمكمات التي تتمقاىا مف أطراؼ ثالثة حكؿ الدكؿ يجب أف تضمف المجنة تأكيد ا (2)

 ؛فقط المعمكمات التي تـ تبريرىااألعضاء، كأف تنشر 
عمى الرغـ مف أف الصحافة مفيدة لتعزيز الديمقراطية، فبل ينبغي اعتبارىا فكؽ  (3)

 ؛بممارسات تتعارض مع القيـ األفريقيةلمجنة ب أال تتمسؾ اكيجالقكانيف الكطنية، 
حقكؽ  إعداد تقرير عف كضعينبغي أف تنفذ المجنة مقرر المجمس التنفيذم بشأف  (4)

 اإلنساف في القارة.
المتعددة مف الجميكرية العربية الصحراكية فيما الطمبات ينبغي أف ترد المجنة عمى  (5)

 في األراضي المحتمة؛تمت مبلحظتيا التي انتياكات حقكؽ اإلنساف بيتعمؽ 
 تيشجع الدكؿ األعضاء عمى تقديـ تقاريرىا إلى المجنة؛ (6)
 ؛يجب تنفيذ القرارات التي صدرت بشأف سير عمؿ المجنة (7)
يشكؿ تحسيف التكاصؿ بيف المجنة كالدكؿ األعضاء عامؿ فعالية في تعزيز حقكؽ  (8)

 اإلنساف في أفريقيا؛
الدكؿ األعضاء بتمبية الخارجييف مرىكنة  المانحيفمف إف استقبللية المجنة  (9)

 التمكيؿ؛ مف الحتياجاتيا 

اإليضاحات في ردىا عمى االنشغاالت التي تـ اإلعراب عنيا، قدمت رئيسة المجنة  -123
 التالية:
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في الميداف يعزل فقط إلى قع االك ف االختبلؼ المسجؿ بيف بعض المعمكمات ك إ (1)
 ؛2010صيغت في تقارير  2012رؽ الزمني حيث تيقدَّـ في االف

ف انتياكات حقكؽ اإلنساف في أراضي الجميكرية العربية الصحراكية المحتمة إ (2)
 تشكؿ مصدر قمؽ حقيقيا بالنسبة لمجنة؛

 

 دائميف المجمس التنفيذم بما يمي:في الختاـ، أكصت لجنة الممثميف ال -124

 الكاردة فيو؛ اتاإلحاطة عمما بالتقرير كالتكصي (1)
لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لؤلنشطة التي قامت بيا في اإلشادة بالمجنة األفريقية  (2)

  ؛2011إلى  2009الفترة مف 
 اإلحاطة عمما بمبلحظات أعضاء لجنة الممثميف الدائميف حكؿ التقرير المذككر؛ (3)
تشجيع المجنة عمى مكاصمة العمؿ عمى نحك كثيؽ مع المحكمة األفريقية لحقكؽ  (4)

األفريقي مف أجؿ تعزيز كحماية اإلنساف كالشعكب، ككذلؾ مع مفكضية االتحاد 
 حقكؽ اإلنساف عمى نحك فعاؿ في القارة؛

تشجيع المجنة عمى إجراء المشاكرات المبلئمة مع الدكؿ األعضاء لمحصكؿ منيا  (5)
كاضحة عمى األسئمة المطركحة لتمكينيا مف تقديـ تقرير كامؿ كمتكازف  ردكدعمى 

 في آف كاحد؛
ية كالمالية كالمادية البلزمة لمجنة، اإلقرار بضركرة تخصيص المكارد البشر  (6)

جميع المسائؿ بعرض ، بالتعاكف مع مفكضية االتحاد األفريقي، مطالبتيا بالقياـ
عمى لجنة الممثميف  ،المتعمقة باليياكؿ كغيرىا مف المسائؿ اإلدارية كالمالية

 الدائميف مف خبلؿ لجانيا الفرعية المختصة؛
ى ما تحظى بو المجنة مف كـر الضيافة تكجيو الشكر إلى جميكرية جامبيا عم (7)

 لدييا منذ تأسيسيا، كتشجيعيا عمى جيكدىا الرامية إلى تكفير مقر دائـ لمجنة؛
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 2011الصادر في يناير  EX.CL/DEC.639 (XVIII)التذكير أيضا بالمقرر  (8)
الذم يدعك المجنة إلى أف تدمج في تقاريرىا في المستقبؿ كضع حقكؽ اإلنساف ك 

 دكؿ األعضاء؛كالشعكب في ال
الدكؿ كتشجيع  اإلشادة بالدكؿ األعضاء التي قدمت تقاريرىا في الكقت المناسب (9)

بالقياـ بذلؾ في المكاعيد المقررة كفقا لؤلحكاـ ذات الصمة لمميثاؽ األخرل 
 األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛

إلنساف دعكة المجنة إلى إجراء التحقيقات الضركرية فيما يتعمؽ بانتياكات حقكؽ ا (10)
مصحراء الغربية كرفع تقرير عنيا إلى المجمس التنفيذم في المحتمة ل األراضيفي 

 ؛2013يناير 
تكصية المؤتمر بالسماح بنشر التقارير السنكية التاسع كالعشريف كالثبلثيف  (11)

 كالحادم كالثبلثيف لمجنة، مع جعؿ كؿ منيا مطابقا مع السياؽ الذم صيغ فيو.
 

 :EX.CL/718 (XX) ، الوثيقةاألفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبتقرير المحكمة بحث  (2

لمبلحظات ذلؾ، أبدت لجنة الممثميف الدائميف ا كبعد التقريررئيس المحكمة ىذا قدـ  -125
 : التالية

لميزانية ا بشأفالتكصيات الكاردة في التقرير كافقت األجيزة المختصة عمى  (1)
اىتماما تستحؽ فذات الصمة  التكصيات األخرلة. أما كتعزيز ىيكؿ قمـ المحكم

مف الدكؿ األعضاء )إيداع اإلعبلف الخاص مف قبؿ الدكؿ األعضاء خاصا 
أماـ المحكمة  رفع دعاكل كالمنظمات غير الحككمية فيلبلعتراؼ بحؽ األفراد 

 الجنائية(؛ليشمؿ القضايا كتكسيع اختصاص المحكمة 
في  مكانتياة لتعزيز كضع استراتيجيات مناسب ينبغي لممحكمة المضي قدما في (2)

التي صدقت عمى البركتكككؿ عمى مستكل الدكؿ مختمؼ الدكؿ األعضاء سكاء 
 بعد؛ الدكؿ التي لـ تقـ بذلؾعمى مستكل أك لممحكمة  المؤسس
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إلى لجنة الممثميف الدائميف خبلؿ عاـ المحكمة لـ تتـ تمبية الطمب الذم قدمتو  (3)
 ،مة في أركشا، تنزانيافي مقر المحكلممشاركة في خمكة ستعقد  2011

 المؤسسالتصديؽ عمى البركتكككؿ لـ تقـ معظـ الدكؿ األعضاء بكاجبيا في  (4)
 نشر أنشطتيا الرئيسيةمف المحكمة يمنع لممحكمة، األمر الذم 

في بعض القكل المييمنة ل شبو المكشكفةرغبة الذم يتسـ بال الكضع الدكليإف  (5)
يجب أف يدفع إفريقيا ، ىاة استعمار غزك البمداف األفريقية عسكريا أك حتى إعاد

 األساسية؛ يالمتعبئة مف أجؿ الدفاع عف حقكقة قكية كقابم قانكنية أداةإلى كضع 
المحكمة الجنائية ، فإف صبلحيات كاسعةذات غياب محكمة أفريقية في ظؿ  (6)

كرامة أفريقيا مف المس بكاصؿ ستالدكلية كغيرىا مف الييئات القضائية الدكلية 
 ؛ريقيارسات التي تستيدؼ إذالؿ قادة أفخبلؿ المما

برم التي اف يساعد عمى تسكية قضية حسيف ىىذه المحكمة مف شأف كجكد مثؿ  (7)
في البداية التي عرقمتيا اعتبارات  السنغاؿمف جاىزية مى الرغـ عالقة عال تزاؿ 

 ؛أخرل فيما بعد
 :التالية اإليضاحاترئيس المحكمة  قدـعمى ىذه المبلحظات،  ردان  -126

اعتماد  مما أدل إلىب عف امتنانو لمدكؿ األعضاء عمى دعميا لممحكمة أعر  (1)
 لمحكمة؛قمـ االييكؿ المعزز لكاعتماد  2012ميزانية عاـ 

اإلجراءات عف استكماؿ  مسؤكليةيتحمؿ االتحاد اإلفريقي في المقاـ األكؿ ال (2)
 ؛يشمؿ القضايا الجنائيةع اختصاص المحكمة الجنائية ليإلى تكسرامية ال

ال يزاؿ قائما  في أركشا طمب عقد خمكة بيف لجنة الممثميف الدائميف كالمحكمةإف  (3)
. كيتعيف عمى لميزانيةفي ا تاحتحت البند الم المتعمقة بياالتكاليؼ كستتـ تغطية 

 ؛ايناسبيلجنة الممثميف الدائميف تحديد المكعد بما 
حؽ باالعتراؼ بخاص العبلف اإليداع بإأعضاء فقط ( دكؿ 5امت خمس )ق (4)

مف . كيعني ذلؾ مف األفراد كالمنظمات غير الحككميةدعاكل تمقي المحكمة في 
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ىذه البمداف الخمسة يقتصر عمى اختصاص المحكمة أف  الناحية القانكنية،
 )بكركينا فاسك كمالي كمبلكم كغانا كتنزانيا(؛

بمثابة مؤسسة ىي يشكؿ اإلعبلف الخاص نيجا طبيعيا حيث أف المحكمة   (5)
الدرجة الثانية ال يمكف لؤلفراد كالمنظمات غير الحككمية المجكء إلييا قضائية مف 

كامؿ لجميع اإلجراءات القضائية المحمية. كعميو، ال تشكؿ ال دستنفااالإال بعد 
 أم حاؿ مف األحكاؿ أم تيديد لمسيادة القضائية لمدكؿ األعضاء.بالمحكمة 

ات ترمي إلى التركيج ليا أدرجت المحكمة في خطة عمميا لؤلشير القادمة إجراء (6)
 في الدكؿ األعضاء التي لـ تصدؽ بعد عمى البركتكككؿ المؤسس لممحكمة؛

ينبغي تكممة التصديؽ عمى البركتكككؿ المؤسس لممحكمة بإيداع اإلعبلف  (7)
 كسائؿ عمميا القضائي.بصكرة مشتركة لمحكمة االخاص، كىما كثيقتاف تعطياف 

 اإلضافية التالية:يضاحات اإلالمستشار القانكني لممفكضية  قدـ -127
النظر، نبلحظ أف التصديؽ عمى البركتكككؿ، ككذلؾ إيداع اإلعبلف إمعاف عند  (1)

في كارد مشاكؿ لمدكؿ األعضاء. غير أف احتراـ حقكؽ اإلنساف  سببافالخاص، ي
ع جميع الدكؿ األعضاء عمى ما يي النصكص المؤسسة لبلتحاد األفريقي  شجَّ

يداع اإلعبلف الخاص؛التصديؽ عمى البركتكككؿ ك   ا 
لمدمج بيف المحكمة األفريقية  2008لـ تصدؽ عمى البركتكككؿ المعتمد في  (2)

إال ثبلث دكؿ )ليبيا، مالي،  لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كمحكمة العدؿ األفريقية
 كبكركينا فاسك(؛

منح ىذا الدمج المحكمة الجديدة كالية قضائية تـ تكسيعيا لتشمؿ القضايا  (3)
لكالية القضائية لمحكمة حقكؽ اإلنساف كالشعكب تقتصر عمى الجنائية. فا

 القضايا المتعمقة بانتياكات حقكؽ اإلنساف؛
إف مشركع البركتكككؿ المتعمؽ بمنح الكالية القضائية الجنائية لممحكمة األفريقية  (4)

لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ىك قيد البحث. كسيخضع لمبحث مف قبؿ مؤتمر 
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دكرة ، كيتـ تقديمو فيما بعد إلى 2012ء العدؿ في فبراير االتحاد األفريقي لكزرا
 ؛مؤتمر االتحاد األفريقيل 2012يكليك 

، انييمكاطني كمف ت المحكمة الجنائية الدكلية التيـ المكجية إلى أربعة تأثب (5)
آخريف. غير أف أحد قضاة في حؽ شخصيف كأصدرت قرارا بإسقاط التيـ 

يا تدخؿ في اختصاص القانكف العاـ. با المحكمة يرل أف القضية التي ايتيمك 
 ف المحاكـ الكينية مختصة لمنظر فييا؛فإكعميو، 

معمقة كتظؿ احتماالت إجراء المحاكمة في أفريقيا ىبرم ال تزاؿ قضية حسيف  (6)
ضئيمة حيث أف عرض ركاندا ظؿ مرىكنا، مف جممة أمكر أخرل، بقرار محكمة 

 التسميـ الذم قدمتو بمجيكا؛ االستئناؼ بدكار التي ال تزاؿ تنظر في طمب
 

 بما يمي: معقب المناقشات، أكصت لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذ -128
اإلحاطة عمما بتقرير المحكمة، ككذلؾ التكصيات الكاردة فيو، كاإلعراب عف  (1)

  تقديره لؤلعماؿ التي قامت بيا المحكمة منذ تقديـ تقريرىا األخير.
لتعاكف الكثيؽ مع المفكضية في إطار مياميما تشجيع المحكمة عمى العمؿ با (2)

 مف أجؿ تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف في القارة بشكؿ أكثر فعالية؛
التذكير بأف أجيزة صنع القرار ذات االختصاص قد ردت عمى التكصيات  (3)

لقمـ المحكمة كاآلتي: كافؽ المجمس  كالييكؿ الجديد 2012المتعمقة بميزانية 
كقدمت لجنة الممثميف الدائميف التكصيات المتعمقة  2012 التنفيذم عمى ميزانية

 بييكؿ قمـ المحكمة إلى المجمس التنفيذم؛
المعتمد في  EX.CL/DEC.659 (XIX)تذكير الدكؿ األعضاء ببنكد المقرر  (4)

إصدار حكمة إلى مالذم يدعك الدكؿ األطراؼ في البركتكككؿ المتعمؽ بالك مبلبك 
الطمبات مف األفراد  تمقييز لممحكمة اإلعبلف الخاص الذم يج كتكقيع

 كالمنظمات غير الحككمية؛
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المفكضية مجددا، بالتعاكف مع المحكمة، التعجيؿ بعممية استكماؿ بحث مطالبة  (5)
 آثار منح المحكمة كفاءة معرفة جرائـ الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية كاإلبادة؛

البركتكككليف عمى دؽ كقع كلـ تصلدكؿ األعضاء التي لـ تإلى اتكجيو نداء جديد  (6)
عكب كبمحكمة العدؿ كحقكؽ األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالش بالمحكمةالمتعمقيف 
 ، إلى القياـ بذلؾ.اإلنساف

تكجيو الشكر إلى جميكرية تنزانيا الستضافتيا السخية لممحكمة كتشجيعيا عمى  (7)
 ؛اجكانبيجميع المقر ب يةاتخاذ جميع اإلجراءات البلزمة لتنفيذ اتفاق

حاطة عمما باقتراح تنظيـ خمكة بيف لجنة الممثميف الدائميف كالمحكمة األفريقية اإل (8)
تحديد مكعدىا بالتعاكف مع مفكضية االتحاد بلجنة الممثميف الدائميف قياـ كطمب 
 كالمحكمة. األفريقي

 

 االنتخابات: :ثامنالقسم ال

 EX.CL/714(XX) ، انتخاب مفوضي االتحاد األفريقي (1
 EX.CL/715(XX) ، ( لمجمس السمم واألمن10لعشرة )انتخاب األعضاء ا (2
 ،ممحكمة اإلدارية المختصة لالتحاد األفريقيل( 1)واحد انتخاب قاض  (3

EX.CL/716(XX) 
ستقدـ البنكد الثبلثة المذككرة أعبله إلى المجمس التنفيذم مباشرة. لقد استرعي انتباه لجنة  -129

نتائج انتخاب رئيس كنائب رئيس  سينتظر الممثميف الدائميف إلى أف انتخاب المفكضيف
المفكضية. كفي ىذا الصدد، سيجتمع المجمس التنفيذم في دكرة خاصة لمقياـ بيذه 

 بتعينيـ.لقياـ األخير الميمة كيرفع تقريرا إلى المؤتمر عف نتائج انتخاب المفكضيف 
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 الدول األعضاء:اقترحتيا بنود  :القسم التاسع

دكؿ األعضاء استرعى المستشار القانكني انتباه لجنة قبؿ بحث البنكد المقترحة مف ال -130
مف قكاعد إجراءات المؤتمر المتعمقة بالفترة التي يجكز  8الممثميف الدائميف إلى المادة 

المقترحة إلى المفكضية. كما تمت اإلشارة أيضان  لمدكؿ األعضاء أف تقدـ خبلليا بنكدىا
ا القانكنية كالمالية اء في سياؽ آثارىبحث العركض المقدمة مف دكؿ أعض يإلى أنو ينبغ
 كالييكمية.

 بند اقترحتو) 2015عرض جميورية تشاد استضافة مؤتمر االتحاد في يونيو/يوليو  (1
 :EX.CL/719/(XX) ADD.1 ، الوثيقةجميورية تشاد(

البند المقترح ممثؿ جميكرية تشاد. كفي أعقاب ذلؾ، أكد المستشار القانكني أف  ىذا قدـ -131
 مالية أك ىيكمية عمى االتحاد األفريقي.  آثار قانكنية أك متترتب عميو أالمقترح ال 

 التعميقات كالمبلحظات التالية: ، تـ ابداء عقب ىذا العرض -132

 ؛كفكدعدة لقى العرض قبكالن مف  (1
الحظ كفد جميكرية بنيف أنو بعد القمة األخيرة المنعقدة في مبلبك، غينيا االستكائية،  (2

إلى  2015ضيا الستضافة مؤتمر االتحاد في يكنيك/يكليك قدمت جميكرية بنيف عر 
بعد طمب في المرتبة الثانية المفكضية، إال أنيا قد فكجئت بأف مقترحيا تـ إدراجو 

جميكرية تشاد. كتمت اإلشارة إلى سحب الدكلة لعرضيا نظران لمعبلقات المتميزة بيف 
 جميكريتي بنيف كتشاد. 

 
 ضية لجنة الممثميف الدائميف بضركرة استرعاء انتباهذلؾ، أكصى ممثؿ المفك عمى  ردان  -133

المؤتمر مف خبلؿ المجمس التنفيذم إلى العرض المقدـ مف جميكرية تشاد مف أجؿ 
اتخاذ قرار بشأنو. كتمت اإلشارة أيضان إلى ضركرة تأكد المفكضية مف مراعاة اإلجراءات 

 الدكؿ األعضاء.التي تقترحيا البلزمة فيما يتعمؽ بالبنكد 
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 في الختاـ، أكصت لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم بما يمي:  -134

اإلحاطة عممان بعرض جميكرية تشاد استضافة الدكرة العادية الخامسة كالعشريف  (1)
 ؛2015لممؤتمر في يكنيك/يكليك 

العرض  في إيجابيالمجمس التنفيذم كالمؤتمر، بالتكـر بالنظر عمى نحك  تكصية (2)
 تشاد. جميكرية توقدمالذم 

 
)بند اقترحتو  2015عرض جميورية بنين استضافة مؤتمر االتحاد في يونيو/يوليو  (2

 :EX.CL/719(XX) ADD.2الوثيقة -جميورية بنين(
، لـ يتـ 2011ديسمبر  23الدائميف بأنو بحمكؿ المكعد النيائي،  الممثميفأيبمغت لجنة  -135

لـ يكف باإلمكاف بالتالي تمقي أم كثائؽ عمؿ داعمة كمشركع مقرر مف جميكرية بنيف ك 
، تمشيا مع القكاعد جدكؿ أعماؿ الدكرة العادية العشريف لممجمس التنفيذم فيالبند  إدراج

 .كاإلجراءات المعمكؿ بيا

مف جانبو، أكد ممثؿ جميكرية بنيف أنو عقب المشاكرات كنظران لمعبلقات الممتازة بيف  -136
 .راحيااقتجميكريتي تشاد كبنيف، قررت جميكرية بنيف سحب 

، لصالح اقتراحيا في الختاـ، أحاطت لجنة الممثميف الدائميف عممان بسحب جميكرية بنيف -137
 اقتراح جميكرية تشاد.

األفريقي االستشاري لالتحاد أمانة المجمس استضافة المتحدة جميورية تنزانيا  اقتراح (3
ة(، الوثيقة المتحدجميورية تنزانيا  )بند اقترحتو ،أروشا، تنزانيا يف ،الفساد حول

EX.CL/719(XX)ADD.3 : 

 استنادا، سفير جميكرية تنزانيا المتحدة، الدكتكر جكرنبي سكاركقدـ البند سعادة السيد  -138
 العناصر القانكنية التي قدميا ممثؿ مكتب المستشار القانكني.إلى 
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عقب ىذا العرض، تناكلت عدة كفكد الكممة لمترحيب بمبادرة تنزانيا كما أعربت عف  -139
ا السياسي الكامؿ إلنشاء المعيد األفريقي لمقانكف الدكلي في أركشا، تنزانيا. كلكنيا دعمي

بشأف االقتراح طمبت مف تنزانيا الحرص عمى احتراـ االلتزامات التي تـ التعيد بيا 
 مف التقرير.  9باستضافة ىذا الجياز عمى نحك ما كرد في الفقرة 

اء لجنة الممثميف الدائميف لمدعـ الذم قدمكه ردا عمى ذلؾ، شكر سفير تنزانيا جميع أعض -140
إلنشاء المعيد األفريقي لمقانكف الدكلي في أركشا، في تنزانيا. كقدـ ضمانات بأف جميع 

 االلتزامات التي تـ التعيد بيا ستحظى باالحتراـ.

 في الختاـ، أكصت لجنة الممثميف الدائميف بما يمي: -141

ة تنزانيا المتحدة الستضافة أمانة اإلحاطة عمما بالعرض الذم قدمتو جميكري (0)
 المجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي حكؿ الفساد، في أركشا؛

 إنشاء أجيزةبشأف التذكير بالمقررات ذات الصمة لممؤتمر كالمجمس التنفيذم  (2)
 االتحاد؛

تكصية المؤتمر ببحث اقتراح جميكرية تنزانيا المتحدة الستضافة المجمس  (3)
 المذككر.

 ، الوثيقةجر إقميما سادسا إلفريقيا )بند اقترحتو جميورية السنغال(اعتبار المي (4

EX.CL/719(XX) ADD.4: 
التداعيات المؤسسية التي قد تنشأ إلى لبحث ىذا البند، أشارت ممثمة المفكضية  تمييدان  -142

كإقميـ سادس ألفريقيا. األفريقي عف إضفاء الصبغة المؤسسية عمى مؤسسة الميجر 
أف المؤتمر كاف قد أبدل مكقفو مف المسألة في كقت سابؽ ضحت أك في ىذا الصدد، ك 

باقتراح مف السنغاؿ كرأل أنو كاف مف السابؽ ألكانو إعبلف الميجر إقميما سادسا كلكنو 
مف خبلؿ  طمب مف المفكضية ضماف مشاركة اإلفريقييف في الميجر في أنشطة االتحاد

أنو نظران لتقسيـ اإلفريقي. كاضافت المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي لبلتحاد 
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القارة إلى خمسة أقاليـ، فإف إنشاء إقميـ سادس يمكف أف تككف لو بعض التداعيات 
 المؤسسية التي تستحؽ دراسة معمقة. 

بعد ذلؾ، قاـ سعادة السيد بسيرك سيف سفير جميكرية السنغاؿ بتقديـ البند مشيران إلى أف  -143
قة بطرح البنكد المقترحة مف جانب الدكؿ األعضاء كالتي بمده قد احتـر اإلجراءات المتعم

( )د( مف قكاعد إجراءات المؤتمر. كأكضح أف اقتراح بمده 2) 8تنص عمييا المادة 
بغية السماح  ةرمزيكلكف بصكرة  اسادسجعؿ اإلفريقييف في الميجر إقميما ييدؼ إلى 

 بالمشاركة بشكؿ فعاؿ في أنشطة االتحاد.  ليـ

 :التالية كالمبلحظاتالتعميقات أعضاء لجنة الممثميف الدائميف  أبدل ،رضبعد ىذا الع -144

يتعمؽ األمر بتفعيؿ اإلقميـ السادس لبلتحاد األفريقي مف خبلؿ تنفيذ المقررات  (1)
حكؿ ىذه  أجيزة صنع السياسة لبلتحاد األفريقي التي اتخذتياذات الصمة 

 .المسألة
تراحا ينبغي ألفريقيكف في الميجر، اقيعتبر إنشاء اإلقميـ السادس الذم يشكمو ا (2)

  الترحيب بو كمساندتو كتدعى األجيزة المختصة إلى بحث المسألة.
مف المّيـ االعتراؼ باألفريقييف في الميجر ككياف كامؿ بغية تسكية مسألة  (3)

 تمثيميـ عمى مستكل االتحاد األفريقي.
قي ىي مسألة إف مسألة األفريقييف في الميجر كإقميـ سادس لبلتحاد األفري (4)

بعض الصعكبات، كما يمكف أف يشكؿ تحقيقو سياسية كحساسة بدرجة كبيرة، 
 مقانكف التأسيسي.بالنسبة لعمى بعض التداعيات  مينطك 

الجة مسألة األفريقييف في ينبغي أف يندرج اقتراح السنغاؿ ضمف مقاربة شاممة لمع (5)
جنكب ىا في المقرر عقدقمة مالميجر كال سيما في إطار عممية التحضير ل

 .2012إفريقيا، في مايك 
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اإليضاحات ردان عمى التساؤالت المطركحة كاالنشغاالت المّعبر عنيا، ّقدـ سفير السنغاؿ  -145
 :التالية

إف المطمكب ىك إنشاء كياف رمزم يقـك مقاـ إقميـ سادس لبلتحاد األفريقي كلف  (1)
 يشكؿ ىذا الكياف مساحة ترابية كال كيانان ماديان.

مف األفريقي الميجر  إلىإشارة قكية ترسؿ قمة االتحاد األفريقي أف يتّعيف عمى  (2)
شأنيا أف تنشئ لدييـ الشعكر باالنتماء إلى القارة األفريقية، كتسّيؿ مساىمتيـ 

 في تنمية القارة.
إف اعتبار األفريقييف في الميجر كإقميـ سادس لبلتحاد األفريقي لف يتطمب أم  (3)

 د األفريقي.تعديؿ لمقانكف التأسيسي لبلتحا
تقترح السنغاؿ مشركع قرار يشكؿ بمكجبو األفريقيكف في الميجر إقميما سادسان  (4)

 لبلتحاد األفريقي. كال يترتب عمى اعتماد ىذا القرار، أم أثر إلزامي.

 ، تكصي لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم بما يمي:الختاـفي  -146

 باعتبار الميجر األفريقي إقميماعمؽ اإلحاطة عممان باقتراح جميكرية السنغاؿ المت (1)
 لبلتحاد األفريقي. اسادس

التذكير بالمقررات السابقة ذات الصمة الصادرة عف المؤتمر كالمجمس التنفيذم،  (2)
مشاركة فعالة في برامج األفريقي كاالشارة إلى ضركرة ضماف مشاركة الميجر 

األفريقي ؿ الميجر كأنشطة االتحاد األفريقي، مع مراعاة أىداؼ قمة االتحاد حك 
 جنكب أفريقيا.في  ،2012المقرر عقدىا في مايك 

 تكصية المؤتمر ببحث اقتراح السنغاؿ. (3)
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إعادة فتح المركز اإلفريقي لمبحث والتدريب في مجال الصحة النباتية )بند اقترحتو  (5
 :EX.CL/719(XX) ADD.5 ، الوثيقةجميورية الكاميرون(

داعمة  ف جميكرية الكاميركف لـ تقدـ كثيقة عمؿأبلجنة الممثميف الدائميف  بمغتأي  -147
كبالتالي ( 2011ديسمبر  23)في غضكف الميمة المحددة  ابشأف اقتراحيمقرر مشركع ك 
كفقا لممجمس التنفيذم العشريف  حذؼ ىذا البند مف جدكؿ أعماؿ الدكرة العادية تـ
 .مقكاعد كاإلجراءات المعمكؿ بيال

قد سحب البند الذم اقترحتو الكاميركف  أف لكاميركفممثؿ جميكرية اأكضح مف جانبو،  -148
المفكضية، بأف األخيرة تقـك بالفعؿ بعد مشاكرات مع تـ بعد أف عمـ كفد الكاميركف، 

بمعالجة مسألة المركز كأنو سيتـ تقديـ معمكمات مستكممة حكؿ المسألة في تقرير أنشطة 
 المفكضية.

ىذا البند مف  تحذفك اإليضاح عمما بيذا في الختاـ، أحاطت لجنة الممثميف الدائميف  -149
 لممجمس التنفيذم.العشريف  جدكؿ أعماؿ الدكرة العادية

الوثيقة  ،يقية )بند اقترحتو جميورية توجو(اعتبار التكامل عامال لمنيضة األفر  (6
EX.CL/719 (XX) ADD.6: 

ثر ىذا فيرجيني سفيرة جميكرية تكجك. كعمى إ ككفاىيّقدمت ىذا البند ، سعادة السيدة  -150
 :التالية المبلحظاتالتعميقات ك التقديـ، أبدت لجنة الممثميف الدائميف 

إف التكامؿ كالنيضة ينسجماف مع األحداث األفريقيػة الراىنػة كمػع مكضػكع القمػة.  (1)
 تبكأ المكانة التي تستحقيا في االقتصاد العالمي.مف تنفيذىما أفريقيا  سيمكفك 

 ي عممية التكامؿ، فكرة ممتازة.تعتبر فكرة إشراؾ السكاف بشكؿ كثيؽ ف (2)
 إف اقتراح فتح الحدكد، ينبغي بالضركرة أف يأخذ في االعتبار القيـ المشتركة. (3)

 
 في الختاـ، تكصى لجنة الممثميف الدائميف المجمس التنفيذم بما يمي: -151
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اإلحاطػػػة عممػػػان بػػػاقتراح جميكريػػػة تكجػػػك كبالبيػػػاف الختػػػامي لمنػػػدكة الدكليػػػة لممنتػػػدل  (1)
إلػػى  17جػػؿ السػػبلـ كالتنميػػة )بكسػػافريكانا( المنعقػػدة فػػي لػػكمي مػػف األفريقػػي مػػف أ

 .2011مايك  19
اإلقػػػرار بأىميػػػة التكامػػػؿ كعامػػػؿ لمنيضػػػة األفريقيػػػة كمػػػا تشػػػير إلػػػى ذلػػػؾ مختمػػػؼ  (2)

مقػػػررات االتحػػػاد األفريقػػػي مػػػع مراعػػػاة تكصػػػيات مػػػؤتمر الػػػكزراء المسػػػؤكليف عػػػف 
 التكامؿ.

 كجك.تكصية المؤتمر ببحث اقتراح جميكرية ت (3)

 الوثيقة إنشاء معيد إفريقي لمقانون الدولي )بند اقترحتو جميورية تنزانيا المتحدة(. (7

EX.CL/719(XX) ADD.7: 

 ، سفير جميكرية تنزانيا المتحدة.جكرامبي سكاركالمقترح سعادة/  قدـ -152

الكفكد الكممة لمترحيب بمبادرة تنزانيا كأعربكا أعضاء تناكؿ العديد مف  عقب العرض، -153
 نشاء معيد إفريقي لمقانكف الدكلي في أركشا )تنزانيا(. الحظإلالسياسي  ـعف دعمي

 الكفكد أيضا التزاـ تنزانيا بتعبئة المكارد لدل شركائيا مف أجؿ إنشاء المعيد. أعضاء

كر سفير تنزانيا جميع أعضاء لجنة الممثميف الدائميف عمى الدعـ شعمى ذلؾ،  ردان  -154
انكف الدكلي في أركشا )تنزانيا(. كأكد أف ىذه المبادرة المقدـ إلنشاء المعيد اإلفريقي لمق

 لف تككف ليا أم آثار مالية لبلتحاد كأنو سيتـ الكفاء بااللتزامات التي تـ التعيد بيا. 

 جمس التنفيذم بما يمى:في الختاـ، أكصت لجنة الممثميف الدائميف الم -155

األفريقي لمقانكف الدكلي  الترحيب بمقترح جميكرية تنزانيا المتحدة حكؿ إنشاء المعيد (1
 في أركشا، تنزانيا؛

تشجيع تنزانيا عمى مكاصمة جيكدىا الرامية إلى إنشاء المعيد عمما بأف المشركع لف  (2
 إدارية أك مالية عمى االتحاد األفريقي؛ ككف لو آثارت
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مالية أك إدارية عمى االتحاد  تكصية المؤتمر ببحث المقترح الذم لف تككف لو آثار (3
. المعيد المقترح كتزكيد األفريقي  بالدعـ السياسي البلـز

جميورية اقترحتو )بند  معيدىا لمسالماي ودعم ثإنشاء جائزة البروفيسور/ وانجاري ما (8
 EX.CL/719 (XX) ADD.8، الوثيقة كينيا(

 قدـ المقترح ممثؿ جميكرية كينيا. -156

ظات كطمبكا مبلحالتعميقات ك الأعضاء لجنة الممثميف الدائميف أبدل عقب العرض،  -157
 : التالية يضاحاتاإل

تكاجو القارة، ترحب  يإلى أف األمف البيئي يعتبر مف التحديات الرئيسية الت انظر  (1)
 لجنة الممثميف الدائميف بمقترح كينيا كتدعمو دعمان كامبلن؛

 .ينبغي أف تتحمؿ كينيا اآلثار المالية (2)

إعرابو عف بالغ االمتناف عند تناكؿ مسألة التمكيؿ، أكضح ممثؿ جميكرية كينيا، بعد  -158
لمدعـ الكبير الذل حظى بو المقترح مف قبؿ أعضاء لجنة الممثميف الدائميف، أف 
جميكرية كينيا تطمب مف أجيزة صنع السياسة في االتحاد األفريقي تفكيض الرئيس 

 تحديد طرؽ إنشاء الجائزة. ببالتعاكف مع الشركاء المعنييف 

 الدائميف المجمس التنفيذم بما يمى:لجنة الممثميف أكصت في الختاـ،  -159

 اإلحاطة عممان بمقترح جميكرية كينيا. (1)

ام، أكؿ ثقدمتيا البركفيسكر/ كانجارم ما ياالعتراؼ بالدكر الياـ كالمساىمة الت (2)
بلتحاد األفريقي في مجاؿ البيئة لرئيس لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي 

عمى جائزة نكبؿ لمسبلـ مف خبلليا حصمت  قدكالتنمية المستدامة كتمكيف المرأة، ك 
 . 2004تستحقيا في كانت  يالت
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كاألخذ فى الحسباف تعيد  تكصية المؤتمر بمقترح كينيا مع التكصيات الكاردة فيو، (3)
 كينيا بتعبئة المكارد البلزمة لتنفيذه بالتعاكف مع جميع الشركاء المعنييف. 

ع اإلفريقي )بند اقترحتو جميورية الكيمومتر المرب ةتقرير مرحمي عن مشروع صفيف (9
 :EX.CL/719(XX) ADD.9 ، الوثيقةجنوب إفريقيا(

 مكاء ؿ. س.سعادة ال المربع مف قبؿالكيمكمتر  مشركع صفيفةمرحمي عف التقرير القدـ  -160
قدمت لجنة الممثميف الدائميف فريقيا. كعقب العرض، أسفير جميكرية جنكب بيباني، 

 لتالي :تعميقات كمبلحظات عمى النحك ا

مكقفيا فريقي بلتحاد األلسياسة صنع الأجيزة قد قدمت ك  عمؿ متكاصؿالمشركع إف  (أ 
 يجابي؛بشأف طابعو اإل

 الدعـ الكامؿ ليذا المشركع.ينبغي تقديـ  (ب 

 ما يمي:بلجنة الممثميف الدائميف المجمس أكصت ، الختاـفي  -161

 ا جميكرية جنكب إفريقيبالتقرير المرحمي الذم قدمتو اإلحاطة عمما  (أ 

التأكيد عمى أىمية تنفيذ مشركع صفيفة الكيمكمتر المربع كفقا لممقرر  (ب 
ASSEMBLY/AU/DEC.303 (XV)  2010الصادر عف قمة كمباال في يكليك 

 كالترحيب بالتقدـ المحرز في ىذا الصدد حتى اآلف 

 .جنكب إفريقياالتقرير المرحمي الذم قدمتو تكصية المؤتمر ببحث  (ج 

 :د من أعمالما يستج اشر:القسم الع

عمى السيد ركبيرتك مارينك سعادة  20ػالمكسيؾ لمجمكعة الاسة الممثؿ الخاص لرئأطمع  -162
كتتمثؿ: في تكسيع الحكار كالتمثيؿ  20أكلكيات المكسيؾ خبلؿ رئاستيا لمجمكعة الػ

، التنمية المستدامة، األمف الغذائي كتغيير المناخ. تناكؿ أيضا 20داخؿ مجمكعة الػ
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المقرر عقدىا في المكسيؾ. كانتيز الفرصة  20قمة القادمة لمجمكعة الػالتحضيرات لم
 إلبراز النتائج المتكقعة مف القمة.

 فإف لجنة الممثميف الدائميف:في نياية اإلحاطة،  -163

أعربت عف عظيـ تقديرىا لممثؿ السامي لممكسيؾ السيد ركبيرتك مارينك لمجيئو  (1)
ف الدائميف عمى كضع التحضيرات إلى أديس أبابا مف أجؿ إطبلع لجنة الممثمي

خبلؿ األشير القميمة  المقرر عقدىا في المكسيؾ 20لمقمة القادمة لمجمكعة الػ
 القادمة.

جددت التزاـ إفريقيا بمتابعة التفاعؿ النشط مع المكسيؾ بكصفيا البمد المضيؼ  (2)
ت تعبئة ىذا المنتدل الياـ لمعالجة األلكيالكذلؾ  20لمقمة القادمة لمجمكعة الػ

القصكل لقارتنا في سعييا إلى تحقيؽ التنمية المستدامة كتبكأ إفريقيا مكانتيا 
 المسائؿ المالية العالمية.البلئقة في إدارة 

 

 :لعشرين لممجمس التنفيذيلحادية واموعد ومكان انعقاد الدورة العادية ا: حادي عشرالقسم ال

 التنفيذم ىذا البند. المجمس سيبحث -164

 :العادية العشرين لممجمس التنفيذياعتماد المقررات الصادرة عن الدورة  :ثاني عشرالقسم ال

 التنفيذم ىذا البند. المجمس سيبحث -165

امنة رة العادية الثبحث مشاريع المقررات واإلعالنات الصادرة عن الدو  ثالث عشر:القسم ال
 :عشرة لممؤتمر

 التنفيذم ىذا البند. المجمس سيبحث -166
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 :رة العادية الثامنة عشرة لممؤتمرروع جدول أعمال الدو بحث مش رابع عشر:القسم ال

 التنفيذم ىذا البند. المجمس سيبحث -167

 :خامس عشر: اعتماد التقريرالقسم ال

في ختاـ المداكالت، اعتمدت لجنة الممثميف الدائميف تقريرىا الذم أكصت المجمس  -168
 التنفيذم ببحثو.

 :الجمسة الختامية

أنو بالرغـ مف تحسف مناىج الممثميف الدائميف  لجنةذكر رئيس الختامية،  كممتوفي  -169
كظركؼ الخدمة لمختمؼ أجيزة االتحاد األفريقي، ىناؾ مجاؿ حتى اآلف لمزيد مف 
تحسينيا. كأعرب عف تقديره لمستكل التحضير لمدكرة العادية العشريف لممجمس التنفيذم 

 التي ستضمف ببل شؾ نتائج ناجحة لمدكرة.

فكضية كالمترجميف الفكرييف كالتحريرييف عمى تعاكنيـ جميع الكفكد كالمثـ شكر  -170
كالعشريف كمساىمتيـ في نجاح المداكالت. كبعد ذلؾ، أعمف اختتاـ الدكرة العادية الثالثة 

 لمجنة الممثميف الدائميف.

- 
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