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 مقرر
 ،كلابشأن إصالح اليي

 EX.CL/687(XX)i وثيقةال

 :فيذيالمجمس التنإن 

وبالتوصيات المتضمنة  كؿاييالإصالح عف بتقرير لجنة الممثميف الدائميف  يحيط عمماً  .1
 ؛فيو

ما ؾ EX.CL/687 (XX)iوالواردة في الوثيقة  كؿاصالح الييالمتعمقة بإ توصياتال عتمدي .2
 يمي:

 (7سبعة )مف  ّكوفمالاالستشاري لمكافحة الفساد االتحاد اإلفريقي ىيكؿ مجمس  (1)
 ( سنوات؛3عمى مدى ثالث )سُينفَّذ  والذي مناصب

 تسعيف مفالمّكوف  الييكؿ المنقح لممحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب (2)
ديدة جالضافية اإل (44الوظائؼ األربع واألربعيف ) يتـ تنفيذمنصبا. وس (90)

 ؛( سنوات5عمى مدى خمس )
دارة و ة ياإلدار قسـ الشؤوف ىيكؿ  (3) دارة فؽ داخؿ مديرية الشؤو امر الا  ف اإلدارية وا 

 ذنفَّ ستُ ومنصبا  (118مائة وثمانية عشر )مف  مفوضية المّكوفالموارد البشرية لم
الميزانية و  العددضمف منيا ضافية اإلجديدة ال (18المناصب الثمانية عشر )ػ

 ؛2012مسنة المالية لالمعتمدة 

ياكؿ إعادة لجنة الممثميف الدائميف مف خالؿ لجنتيا الفرعية إلصالح اليمف يطمب  .3
النظر في المقترحات المقدمة مف لجنة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد والبرلماف اإلفريقي 

 ؛2012وتقديـ التوصيات المناسبة إلى الدورة القادمة لممجمس التنفيذي في يونيو 
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 تياخطتقديـ أيضا، األفريقي التحاد األخرى لجيزة األوجميع  المفوضيةيطمب من  .4
لممثميف الدائميف عند بحثيا لمميزانية السنوية لالتحاد األفريقي والتقيد إلى لجنة امتعييف ل

جراءىذا المقرر  المعتمد بموجبطرؽ تنفيذ الييكؿ التاـ ب عممية التعييف واالختيار وفقا  وا 
ومع مراعاة معايير التوزيع الجغرافي  االتحاد األفريقينظـ ولوائح عاممي مف  6.4لممادة 

 ؛سيف وتجنب تداخؿ المياـ مع اليياكؿ القائمة وكذلؾ توفر األمواؿوالمساواة بيف الجن

 فيما يتعمؽ بمجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد: يقرر ما يمي :  .5

 الحاليف أو موظفيفجميع المناصب الشاغرة لمتنافس سواء لم أف تخضع (1)
 ؛النزاىة الكاممةتتسـ بالشفافة واإلنصاؼ و مف خالؿ عممية خارجييف المرشحيف ال

 أف تشرؼ المفوضية عمى عممية التعييف؛ (2)
الشامؿ نظاـ توزيع الحصص ل مناصب المينيةجميع الفي التعييف خضع يأف  (3)

بحيث تدمج  االتحاد األفريقي داخؿ مفوضيةوالتوزيع الجغرافي والتوازف الجنساني 
 ؛ومع

بحث  ح اليياكؿإلصال الفرعيةلجنتيا مف خالؿ  لجنة الممثميف الدائميفمف يطمب  .6
في  ممجمس التنفيذيالقادمة ل دورة الوتقديـ توصياتيا إلى  لممفوضيةاالقتراحات المتبقية 

 ؛2012يوليو 

مف المفوضية ولجنة الممثميف الدائميف مف خالؿ لجنتيا الفرعية إلصالح  أيضاً يطمب  .7
ًا لمقرر المؤتمر اليياكؿ بحث ىيكؿ اآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف وفق

ASSEMBLY/AU/DEC.198 (XI)  الذي اعتمدتو الدورة العادية الحادية عشرة لممؤتمر
بشأف دمج االلية األفريقية لممراجعة المتبادلة  2008في شـر الشيخ، مصر في يوليو 

بيف األقراف في ىياكؿ وأنظمة االتحاد األفريقي وتقديـ تقرير في ىذا الشأف مف خالؿ 
ثميف الدائميف إلى الدورة العادية القادمة لممجمس التنفيذي المقرر عقدىا في لجنة المم

 ؛2012يوليو 
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مف المفوضية تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة العادية كذلؾ يطمب وأخيرا،  .8
 .2012القادمة لممجمس التنفيذي في يونيو/يوليو 

- 
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 قررم
 ،لتعاون المتعدد األطرافابشأن 

 EX.CL/687(XX)ii وثيقةال

 :المجمس التنفيذيإن 

وصيات لجنة الممثميف الدائميف والتقرير عف أنشطة لجنتيا الفرعية لمتعاوف بت عمماً  يحيط .1
 ؛فريقياألالشراكات االستراتيجية المتعدد األطراؼ المتعمقة ب

 :اليند-قمة منتدى أفريقيابشأن 

متعدد المتعاوف ل الفرعيةلجنتيا  خالؿمف الممثميف الدائميف  لجنةو مف المفوضية  يطمب .2
مع الثانية اليند  -أفريقيا  منتدىقمة لإبراـ خطة عمؿ إطار التعاوف المعزز  األطراؼ

المشاريع والبرامج المتفؽ عمييا في إطار الفترة الزمنية  متابعة تنفيذو الجانب اليندي 
 ؛حددةالم

المؤسسات  مقارتحديد عممية إتماـ والدوؿ األعضاء يف عمداء اإلقميميالمف  يطمب أيضا .3
بشأف اليند المقدـ مف عرض قاليـ وفقا لموالبمداف داخؿ األقاليـ التي يتـ تخصيصيا لأل

 إنشاء ست مؤسسات جديدة عمى الصعيد القاري؛

عمى لدوؿ األعضاء ا ويحثلتنفيذ خطة العمؿ  المتخذةمتدابير الممموسة لاليند ب يشيد .4
 ؛الخطةالمشاريع والبرامج الواردة في جيؿ بإتماـ التعلوفاء بالتزاماتيا مف أجؿ ا

 الشراكة بين أفريقيا وتركيا:بشأن قمة 

الوزاري  يتركيا االستعراض -مؤتمر أفريقيا صادر عف بالبياف الوزاري ال يحيط عمماً  .5
 ؛2011 ديسمبر 16في اسطنبوؿ في  المنعقد
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في المؤتمر قترحت اُ تنفيذ المشاريع ذات األولوية التي إلى كال الجانبيف  يدعو .6
حكومة  حثيفي ىذا الصدد ، و  .2011االستعراضي الوزاري في اسطنبوؿ في ديسمبر 

متعدد األطراؼ المتعاوف ل الفرعيةلجنة الممثميف الدائميف مف خالؿ لجنتيا تركيا و 
في أديس أبابا الستعراض تنفيذ المشاريع  عمى عقد اجتماعفريقي ومفوضية االتحاد األ

 ؛2012 سبتمبرأوائؿ  بحموؿة ذات األولوي

مختمؼ المشاريع والبرامج التي سيتـ عمى عف تقديره وامتنانو لرئيس وحكومة تركيا  يعرب .7
 تنفيذىا مف أجؿ تعزيز الشراكة ودعـ التكامؿ اإلقميمي والتنمية في القارة؛

 ماىفي أفريقيا في مكاف وموعد سيتـ تحديدالثانية تركيا  -أفريقيا عقد قمة عمى  يوافق .8
 ؛مشاوراتإجراء بعد 

 :أمريكا الجنوبية -بشأن االجتماع الوزاري الرابع إلفريقيا 

في الذي عقد أمريكا الجنوبية  -فريقيا الرابع أل بنتائج االجتماع الوزاري يحيط عمما .9
 بما في ذلؾ البياف الوزاري؛ 2011نوفمبر  25إلى  22مف  مالبو، غينيا االستوائية،

اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ المشاريع عمى الجنوبي  يمريكواألقي فريالجانبيف األحث ي .10
تسييؿ و  2010في سبتمبر  اعتمادىافي خطة التنفيذ التي تـ الواردة ذات األولوية 
 نجاح الشراكة؛

أمريكا  –منتدى أفريقيا  المخصص المعني بتمويؿ أنشطة العمؿ بإنشاء فريؽ يرحب .11
أمريكا  –منتدى إفريقيا  ارد لتمويؿ مشاريع وبرامجنظرا ألىمية تعبئة المو الجنوبية 
إلى االضطالع  الجانب األفريقي  يدعويذه الشراكة والمضي قدما بمف أجؿ الجنوبية 

 في ىذه العممية؛ ىادؼ وبناءبدور 
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مايو  16و 15 أمريكا الجنوبية الثالثة يومي-إفريقيا عقد قمةالمقرر بشأف ب يحيط عمماً  .12
إلى إجراء التحضيرات الالزمة كال الجانبيف  يدعوا االستوائية، وفي مالبو، غيني 2012
 ؛قمةال نجاح لضماف

 :اأفريقي –كوريا منتدى بشأن 

متعدد األطراؼ المتعاوف ل الفرعيةمف لجنة الممثميف الدائميف مف خالؿ لجنتيا  يطمب .13
عقده  رالمقر ا لضماف نجاح اجتماع كبار المسئوليف ماستعداداتياإلسراع بمفوضية الو 

في الثاني المزمع عقده  أفريقيا –كوريا  منتدى وكذلؾ 2012في الربع األوؿ مف عاـ 
 ؛2012أكتوبر  18سيوؿ في 

مبدأ صيغة ب التمسؾمختمؼ الشراكات  عند إقامةمف الدوؿ األعضاء والمفوضية يطمب  .14
 لشريكة ليذا المبدأ؛االبمداف بانجوؿ وضماف احتراـ 

يـ تقارير منتظمة عف تنفيذ ىذا المقرر إلى المجمس تقدأيضا مف المفوضية يطمب  .15
 التنفيذي مف خالؿ لجنة الممثميف الدائميف.

- 
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 مقرر

 بشأن تقييم االستعراض العالمي لشراكات أفريقيا االستراتيجية
 مع أجزاء أخرى من العالم،

 EX.CL/687(XX)iiالوثيقة 
 

 إن المجمس التنفيذي:

أنشطة المجنة الفرعية لمتعاوف المتعدد عف  الدائميفلجنة الممثميف  بتقرير يحيط عمما .1
 شراكات إفريقيا االستراتيجية؛ بشأفاألطراؼ 

الفرعية لمتعاوف المتعدد األطراؼ  مف خالؿ لجنتيا لجنة الممثميف الدائميف بجيود رحب ي .2
الصادر عف الدورة العادية الخامسة عشرة المنعقد في مف أجؿ تنفيذ مقرري المجمس  

 عف الدورة الصادر EX.CL/DEC.646(XIX)و  EX.CL/DEC.512(XV)بيا سرت، لي
استكماؿ كذلؾ و   2011يناير  أديس أبابا، إثيوبيا في العادية التاسعة عشرة المنعقدة في

 تقييـ االستعراض؛
 التوصيات الواردة في التقرير وال سيما تمؾ المتعمقة بما يمي: يجيز .3

 االستراتيجية؛المبادئ التي تحكـ إقامة الشراكات  (1)
 فئات وتصنيفات مختمؼ شراكات إفريقيا االستراتيجية؛ (2)
المعايير المقترحة إلقامة الشراكات االستراتيجية بيف أفريقيا وأجزاء أخرى مف  (3)

 العالـ؛
بعيف االعتبار المبادئ  األخذ ضماف مف المفوضية ولجنة الممثميف الدائميفطمب ي .4

مثؿ وينبغي أف تستند جديدة.  اتأي شراكامة قفي عممية إ  أعاله والمعايير والتصنيؼ
عمى أف تتطابؽ مع احتياجات مختمؼ األقاليـ  أجيزة االتحاد مقررات إلى اتالشراكىذه 

 ؛األفريقية
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 EX.CL/DEC.646(XIX) مف المفوضية الشروع في التنفيذ السريع لمقرر المجمس يطمب .5

إدارة فعالة وناجعة لمختمؼ بيدؼ استكماؿ إنشاء قسـ إدارة وتنسيؽ الشراكات لضماف 
 الشراكات، بما في ذلؾ رصدىا وتقييميا وتقديرىا؛

متعاوف الفرعية ل تيالحنالمفوضية ولجنة الممثميف الدائميف مف خالؿ مف  يطمب أيضا .6
ضماف االمتثاؿ السبؿ والوسائؿ الكفيمة بالمتعدد األطراؼ إجراء تفكير معمؽ بشأف 

 ؛لصيغة بانجوؿ
ورؤية االتحاد اإلفريقي في قيادة مثؿ ىذه  جيع نيج قاريعمى ضرورة تشيؤكد  .7

 ، بدال مف جوانب التعاوف الثنائي؛الشراكات
الدوؿ األعضاء عمى المشاركة في عممية التحضير لمشراكات مف خالؿ لجنة  يشجع .8

نشاء آلية لمسماح بالمشاركة الفعالة  الممثميف الدائميف واجتماعات كبار المسؤوليف وا 
 فريقية في عمميات مختمؼ الشراكات؛إللممجموعات ا

المساعدة المقدمة إلى مفوضية  عمى لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي يعرب عن تقديره .9
قسـ إدارة وتنسيؽ الشراكات االستراتيجية  االتحاد األفريقي في جيودىا الرامية إلى إنشاء

ـ ىذا الدعـ بغية تعزيز مواصمة تقديعمى برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  حثويألفريقيا 
 القدرات عمى إدارة وتنسيؽ الشراكات عمى المستويات القارية واإلقميمية والوطنية؛

تقديـ تقارير منتظمة عف تنفيذ ىذا المقرر مف خالؿ لجنة مف المفوضية طمب ي  .10
 الممثميف الدائميف. 

-
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 رر قم
 ،فريقيالتحاد األل المكاتب التمثيمية عن

 X)iiEX.CL/687(X وثيقةال
 

 :المجمس التنفيذيإن 

 المكاتب التمثيمية لالتحاد األفريقي؛ عفالمفوضية بتقرير وتوصيات  يحيط عمماً  -1
 المتعدد األطراؼ الفرعية لمتعاوف مف خالؿ لجنتيا جنة الممثميف الدائميف بجيود لرحب ي -2

 لمكاتب التمثيمية؛حوؿ ادراسة التقييـ الستكماؿ مفوضية الو 

 ؛اردة فييالتوصيات الوا يجيز -3

 اإلداريابع لتنفيذ جميع التوصيات ذات الطإضافية مف المفوضية اتخاذ تدابير  يطمب -4
 ؛تحسيف األداء السمس ليذه المكاتبوذلؾ بيدؼ  التي ال تترتب عمييا آثار ماليةو 

 فريقي وخاصة خارج أفريقيا؛جديدة لالتحاد األتمثيمية عمى معايير إنشاء مكاتب  يوافق -5

 ما يمي: يقرر -6

األجور ومدة  –الدرجة  –التعييف  ؽبشأف طر مفوضية صوغ سياسات نبغي لمي (1)
رؤساء لوغيرىا مف شروط الخدمة  -مدة شروط التوظيؼ فضال عف  –الخدمة 

 المكاتب التمثيمية ؛
عمى  في القارةفي األقاليـ الجغرافية األربعة األخرى  مكاتب إقميميةإنشاء نبغي ي (2)

الرئيسية لممجموعات االقتصادية اإلقميمية  أف تقع مقارىا حيث توجد المقار
بذلؾ، ينبغي تمكيف  فريقيلالتحاد األتسمح الموارد المالية  وحتىكتدبير مؤقت، 

أداء مياـ تمثيمية مف  مف ( لالتحاد اإلفريقي في كؿ إقميـ1مكتب فني واحد )
موظفيف في ذلؾ المكتب ويمكف أيضا انتداب كبير سياسات خالؿ تعييف موظؼ 



EX.CL/DEC.671 (XX)  

Page 2 

 

كقرار  المجموعات االقتصادية اإلقميمية لمعمؿ في مقر كؿ مف المفوضيةمف 
 موجود فعاًل بخصوص المسألة؛

حيثما يتعذر عمى االتحاد األفريقي إنشاء مكاتب عمى الفور أو في المستقبؿ  (3)
القريب، يمكف أف يطمب مف عميد السفراء األفريقييف في البمد المعني تمثيؿ 

 ؛االتحاد األفريقي
نشاؤه لمكتب فيينا إيالء االعتبار الواجب ينبغي  (4) مف في أقرب وقت ممكف وا 

 االستفادة مف العرض الذي تقدمت بو الحكومة النمساوية؛خالؿ 
مراعاة مع إنشاء مكاتب أخرى وفقا لممعايير المعتمدة تحديد أولويات ينبغي أيضا  (5)

 الجارية؛ ياأولويات أفريقيا وشراكات
ي أنشئ حديثا في مكتب الرئيس ذالشراكات الؽ وتنسيإدارة قسـ عزيز ينبغي ت (6)

مفوضية االتحاد صالت بيف المكاتب التمثيمية ومقر إقامة مسؤولية بوتكميفو 
 ؛اإلفريقي

مف لجنة الممثميف الدائميف مف خالؿ لجنتييا الفرعيتيف إلصالح اليياكؿ يطمب  -7
  ؛ىذه المكاتب قبؿ تفعيمياالنظر في آثار إنشاء مثؿ  ولمميزانية والمسائؿ اإلدارية والمالية

 ىذا المقرر؛الموارد لتنفيذ  بتعبئةالمفوضية يكمف  -8

 مف المفوضية تقديـ تقارير منتظمة عف تنفيذ ىذا المقرر.يطمب  -9

-
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 مقرر
 ،الصين-أفريقيا بين التعاون منتدىل االجتماع بشأن

 IIEX.CL/687(XX) الوثيقة
 التنفيذي: المجمس إن
 المتعدد لمتعاوف الفرعية لجنتيا أنشطة عف الدائميف ممثميفال لجنة بتقرير عمماً  يحيط -1

 ألفريقيا؛ ةستراتيجيالا الشراكات بشأف األطراؼ
 التعاوف منتدى في كامال عضوا األفريقي االتحاد مفوضية لقبوؿ لمصيف تقديره عن يعرب -2

 الصيف؛-أفريقيا بيف
 األطراؼ المتعدد عاوفلمت الفرعية لجنتيا خالؿ مف الدائميف الممثميف لجنة مف طمبي -3

 الجانب عمى والتركيز المنتدى في النشاط بثب ووسائؿ سبؿ عف البحث والمفوضية
 لممنتدى؛ األطراؼ متعددال

 في األفريقية الدبموماسية والبعثات األعضاء الدوؿ مع بالتعاوف أيضا مفوضيةال مف طمبي -4
 إعداد عممية إطار في مةالمنتظ المشاورات في االستمرار عمى الصينية والسمطات الصيف
 االتحاد في األعضاء الدوؿ جميع حثيو الخامس الوزاري بالمؤتمر المتعمقة الوثائؽ جميع

 في  عقده مقررال لممنتدى الخامس الوزاري المؤتمر في بنشاط المشاركة إلى األفريقي
 ؛2012 يوليو منتصؼ في الصيف

 عمى األفريقي لالتحاد الصمة ذات زةواألجي الصيف في المقيميف األفريقييف السفراء حثي -5
 المعمومات تدفؽ تسييؿ بغية المنتدى عممية في الضروري التآزر توفير عمى العمؿ

 ؛القاري الصعيد عمى الشراكة وتحقيؽ
رشاد تنوير عمى أيضا األعضاء الدوؿ يحث -6  باالتحاد تربطيا التي البمداف في بعثاتيا وا 

 ؛المؤتمر مقررات احتراـ عمىو  دورىا، حوؿ شراكة ترتيبات األفريقي
 الممثميف لجنة خالؿ مف المقرر ىذا تنفيذ عف منتظمة تقارير تقديـ المفوضية مف يطمب -7

 الدائميف.
-
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 مقرر
 ،االتحاد األفريقيميزانية لدول األعضاء في ا مساىماتبشأن 

 ivEX.CL/687(XX)الوثيقة 

 

 :إن المجمس التنفيذي
الممثميف الدائميف مف خالؿ لجنتيا الفرعية وتوصيات لجنة بتقرير  يحيط عمماً  -1

 ؛في ميزانية االتحاد األفريقي لدوؿ األعضاءبشأف مساىمات الممساىمات 
 ة؛المقدر مساىماتيالمدوؿ األعضاء التي دفعت يعرب عن تقديره  -2
في الموعد المحدد؛ ويشجع الدوؿ  المقدرة مساىماتيادفع عمى الدوؿ األعضاء حث  -3

 عمى دفعيا كاممة؛ مقدرة مساىماتمتأخرات عمييا ي األعضاء األخرى الت
غينيا بيساو وجميورية أفريقيا المفروضة عمى رفع العقوبات المؤتمر المفوضية بوصي ي -4

 الوسطى؛
لجميورية الكونغو الديمقراطية مديد اإلعفاء المؤقت الممنوح المؤتمر كذلؾ بتوصى ي -5

 ؛تسديده لممتأخراتداـ ىذا البمد يحتـر ما
لمسوداف  المقدرةلمساىمات االمخصصة الوزارية المجنة المؤتمر بأف تبحث  يوصي وأخيراً  -6

 .لمؤتمر مف خالؿ المجمس التنفيذيابغية تقديـ توصيات مناسبة إلى جنوب السوداف و
- 
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 مقرر
 ،2102لعام  بشأن جدول اجتماعات االتحاد األفريقي

 EX.CL/688(XX)الوثيقة 
 

 :إن المجمس التنفيذي
 ؛2012بمشروع جدوؿ اجتماعات االتحاد األفريقي لعاـ ًا يحيط عمم -1
بجيود المفوضية وخاصة تمؾ التي تبذليا مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات يرّحب  -2

ومديرية التخطيط االستراتيجي لمسياسات والرصد والتقييـ وتعبئة الموارد، لإلعداد الرشيد 
 والمحّسف لجدوؿ االجتماعات؛

لجنة الممثميف الدائميف  قررت منفصمة اجتماعات عقد االمتناع عف مف المفوضية يطمب -3
 ؛عقدىا بصورة مشتركةلمبرامج والمؤتمرات الفرعية مف خالؿ لجنتيا 

مف المفوضية أيضا أف تتأكد مف أنو، مف اآلف فصاعدًا، تتـ اإلشارة إلى جميع  يطمب -4
اء االتحاد األفريقي المعنييف االجتماعات الوزارية القطاعية لالتحاد األفريقي بمؤتمر وزر 

 بالقطاعات المعينة؛
( أسابيع 3االلتزاـ التاـ بالموعد النيائي الذي ىو ثالثة ) أيضاً مف المفوضية  طمبةيكرر  -5

( لتقديـ الوثائؽ إلى إدارة المؤتمرات 2لتقديـ الطمبات لخدمات الترجمة/ وشيراف )
 ( صفحة؛12ة )والمنشورات وضماف عدـ تجاوز ىذه الوثائؽ اثني عشر 

مف المفوضية تقديـ تقارير منتظمة عف تنفيذ ىذا المقرر إلى لجنة الممثميف يطمب   -6
 .الدائميف

- 
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 مقرر

 ،وزراء الخدمة العامة/المدنية األفريقييناالتحاد األفريقي لمؤتمر تقرير بشأن 
 EX.CL/690 (XX)الوثيقة 

 
 :المجمس التنفيذيإن 

عالف المؤتيحيط عممًا  -1 مر السابع لوزراء الخدمة العامة األفريقييف المنعقد في بتقرير وا 
 ؛2011مايو  14إلى  9بي، كينيا مف نيرو 

 ويشيدالسابع لوزراء الخدمة العامة/المدنية، االتحاد األفريقي انعقاد مؤتمر بب حير  -2
قيادة في تنفيذ  لمتقدـ المحرز وما أبدتو مف -رئيس المؤتمر السادس-بجميورية كينيا

 ؛وزراءبرنامج ال
جميع الدوؿ األعضاء وأمانات المجموعات االقتصادية  يجيز إعالن نيروبي ويدعو -3

 ؛اإلقميمية إلى ضماف تنفيذه بصورة مبدعة ومتسقة وفعالة
مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الخدمة العامة التعجيؿ بتفعيؿ أمانة مف المفوضية طمب ي -4

 ؛ؿ لجنتيا الفرعية المعنيةلجنة الممثميف الدائميف مف خال  بالتعاوف مع
تقديـ تقريٍر عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة العادية القادمة أيضا مف المفوضية يطمب  -5

 .2012لممجمس التنفيذي المقرر عقده في يوليو 
-
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 مقرر
 بشأن إنشاء الجامعة األفريقية،

 EX.CL/691 (XX)الوثيقة 

 
 :المجمس التنفيذيإن 

االتحاد األفريقي االستثنائي األوؿ لوزراء التعميـ )المؤتمر بتقرير مؤتمر  يحيط عمماً  -1
 يجيزو ؛1111مايو  11إلى  11الرابع لوزراء التعميـ( المنعقديف في نيروبي، كينيا مف 

 ؛الوارد فيوتوصيات ال
بالتعاوف مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية والشركاء القياـ، مف المفوضية  يطمب -1

 وصيات؛المعنييف، بتنفيذ الت
القياـ، بالتعاوف مع المجموعات االقتصادية االقميمية واتحاد  كذلكمف المفوضية،  يطمب -1

 الجامعات األفريقية وأصحاب المصمحة اآلخريف المعنييف إنشاء وكالة اعتماد أفريقية. 

مف المفوضية أيضا تقديـ تقارير منتظمة عف تنفيذ ىذا المقرر إلى المجمس يطمب  -4
 ؿ لجنة الممثميف الدائميف.التنفيذي مف خال

- 
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 مقرر
 المؤتمر الوزاري األفريقي حول الالمركزية والتنمية المحمية،تقرير بشأن 

 EX.CL/692(XX)الوثيقة 

 

 :إن المجمس التنفيذي

الدورة العادية الثانية لممؤتمر الوزاري األفريقي حوؿ الالمركزية بتقرير  يحيط عمماً  .0
 ؛3101أغسطس  01إلى  8مابوتو، موزمبيؽ مف والتنمية المحمية المنعقدة في 

الصادر عف الدورة العادية الثامنة  ASSEMBLY/AU/DEC.158(VIII)بالمقرر  يذّكر .3
بشأف تحويؿ المؤتمر الوزاري  3117لممؤتمر المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في يناير 

ريقي في إطار المجاف األفريقي حوؿ الالمركزية والتنمية المحمية إلى ىيكؿ لالتحاد األف
 الفنية المتخصصة التي ُأعيدت ىيكمتيا؛

الدورة العادية الثانية لممؤتمر الوزاري األفريقي حوؿ الالمركزية والتنمية  قدعبب حير  .2
 المحمية ولمتقدـ المحرز؛

جميورية الكاميروف رئيس المؤتمر المنتيية واليتو اللتزاميا الخاص وقيادتيا  يثني عمى .4
الوزاري األفريقي حوؿ الالمركزية والتنمية المحمية والمضي بيذه العممية  لدعـ المؤتمر

سائر الدوؿ األعضاء إلى المزيد مف االلتزاـ إزاء ىذه العممية التي تيدؼ  ويدعوقدما؛ 
 إلى تحديد معالـ البعد المحمي لمبرنامج القاري لمحكـ وأجندة القيـ المشتركة وتعزيزىما؛

 ما يمي : يرحب ويجيز .5

  ؛أغسطس مف كؿ عاـ 01نشاء اليـو األفريقي لالمركزية والتنمية المحمية في إ (0)

  ؛إعداد مشروع الميثاؽ األفريقي لقيـ ومبادئ ومعايير الالمركزية والحكـ المحمي (3)

إنشاء نظاـ قاري لمجوائز بغية االعتراؼ بالتميز وتشجيع التنافس في مجاؿ  (2)
  ؛الالمركزية والحكـ المحمي
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باعتبارىا برنامجا لالتحاد  3136-3100تيجية الطويمة األمد الخطة االسترا (4)
األفريقي، بما في ذلؾ النشر الدوري لتقرير أفريقي عف وضع الالمركزية والحكـ 

 المحمي؛

جميع الدوؿ األعضاء عمى المشاركة في االحتفاؿ باليـو األفريقي لالمركزية  يشجع .6
 أغسطس مف كؿ عاـ؛ 01والتنمية المحمية يـو 

مف خالؿ لجنة  مف المفوضية تقديـ تقارير منتظمة عف تنفيذ ىذا المقرر مبيط  .7
 .الممثميف الدائميف

- 
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 مقرر
 ،الوزاري األفريقي حول البيئة الدورة الخاصة الرابعة لممؤتمرتقرير بشأن 

 EX.CL/694 (XX)الوثيقة 
 

 :التنفيذي إن المجمس
ر الوزاري األفريقي حوؿ البيئة الذي الخاصة الرابعة لممؤتمبتقرير الدورة  يحيط عمماً  -1

التوصيات الواردة فيو،  ويجيز؛ 2011سبتمبر  16إلى  12انعقد في باماكو، مالي مف 
 ؛لرئيسيةابما في ذلؾ اإلعالف والمقررات والرسائؿ 

مف المفوضية، بالتعاوف مع برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ولجنة األمـ المتحدة  يطمب -2
اآلخريف، دعـ وتيسير المعنييف والبنؾ األفريقي لمتنمية والشركاء  االقتصادية ألفريقيا

تنفيذ مقررات الدورة الخاصة الرابعة لممؤتمر الوزاري األفريقي حوؿ البيئة ورفع تقارير 
 ؛منتظمة في ىذا الخصوص إلى المجمس التنفيذي

 مف المفوضية أيضا تقديـ تقارير منتظمة عف تنفيذ ىذا المقرر.يطمب  -3
- 
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 ررمق
 بشأن الدورة العادية الثامنة لمجنة األفريقية لمسكان،

 EX.CL/695 (XX)الوثيقة 

 إن المجمس التنفيذي:
بتقرير الدورة العادية الثامنة لمجنة األفريقية لمسكاف المنعقدة في أديس أبابا،  يحيط عمماً  -1

 ؛1111سبتمبر  11و  11إثيوبيا يومي 

تحت  2010ير عف حالة سكاف أفريقيا لعاـ بالطبعة الرابعة لمتقر يحيط عمما أيضا  -1
 موضوع "المرأة والسالـ واالنتعاش في أفريقيا" والتوصيات الواردة فييا؛

 1111توصيات الدورة الثامنة لمجنة األفريقية لمسكاف وخاصة الدورة الثامنة  يجيز -1
 توصيات ىيئة مكتب المجنة بأنو:

اف بتنسيؽ عممية إدماج مدخالت يتعيف القياـ مع صندوؽ األمـ المتحدة لمسك (1)
المجنة األفريقية لمسكاف والخبرة الفنية ذات الصمة لدى الدوؿ األعضاء في 
المؤشرات/األدوات ومجمؿ عممية االستعراض التشغيمي لممؤتمر الدولي 

 لمسكاف والتنمية في العشريف سنة بكامميا؛
ي عممية صياغة يتعيف إشراؾ المجموعات االقتصادية اإلقميمية بنشاط ف (1)

 ؛موقؼ أفريقي موحد مف المؤتمر الدولي لمسكاف والتنمية في العشريف سنة
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية إدخاؿ مسائؿ السكاف في  األعضاءالدوؿ  يناشد -4

 البرامج االنمائية الوطنية واالقميمية في القارة؛

نمائية التي تقودىا الدوؿ الشركاء إلى مواصمة دعميـ لممبادرات السكانية واإل يدعو -1
 األعضاء، بما في ذلؾ تعزيز المجنة األفريقية لمسكاف؛

مف خالؿ لجنة  تقارير منتظمة إلى المجمس التنفيذيتقديـ مف المفوضية  يطمب -1
 . الممثميف الدائميف

- 
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 مقرر
 بشأن تقرير الدورة العادية الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الرياضة

 ياضة األفريقية الجديد،وىيكل الر 
 EX.CL/697(XX)الوثيقة 

 إن المجمس التنفيذي:
المنعقدة  لرياضةمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء ابتقرير الدورة العادية الرابعة ل يحيط عمماً  .1

، ىيكؿ الرياضة األفريقية الجديد؛ 2011أكتوبر  21و  20في أديس أبابا، إثيوبيا يومي 
 وما ورد فيو مف توصيات؛

والتوصيات  لرياضةمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء اتقرير الدورة العادية الرابعة ل يجيز .2
 الواردة في تقرير المفوضية عف إنشاء ىيكؿ الرياضة األفريقية الجديد؛

حؿ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا بنياية الدورة االستثنائية لمؤتمر المجمس  (1
 ؛2012رر عقدىا في أبوجا، نيجيريا في يناير األعمى لمرياضة في أفريقيا المق

عرض جميورية نيجيريا االتحادية استضافة الدورة االستثنائية لمؤتمر قبوؿ  (2
لغرض التصرؼ النيائي  2012المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا في يناير 

 في حؿ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا؛
، ىيكؿ الرياضة األفريقية الجديد مقر عرض جميورية الكاميروف استضافةقبوؿ  (3

قياـ المفوضية بإبراـ اتفاقية مقر جديدة مع جميورية الكاميروف في  وطمب؛ أيضا
 ىذا الصدد؛

تقديـ الدوؿ األعضاء جميع أنواع المساعدة الالزمة لممفوضية، بما في ذلؾ  (4
( 2انتداب مدير وعامميف آخريف عمى حساب نفقة الدوؿ األعضاء لفترة سنتيف )

دماج مياـ المجمس األعمى لمرياضة في  عمى األقؿ لتيسير االنتقاؿ السمس وا 
 أفريقيا داخؿ المفوضية؛

 إعادة تسمية ألعاب عمـو أفريقيا بػ "األلعاب األفريقية"؛ (5



EX.CL/DEC.680 (XX)  

Page 2 

 

سند ميمة تُ  فالتحاد األفريقي وأا ىلإممكية األلعاب األفريقية  ؿو ؤ ت فأ بجي (6
دارة األلعاب األفريقية   عمإلى رابطة المجاف األولمبية الوطنية ألفريقيا تنظيـ وا 

 ؛ةينفلا تالخدملاب  رابطة اتحادات الرياضة األفريقية ـايسإ
أف يطمب مف المفوضية إبراـ مذكرة تفاىـ مع رابطة المجاف األولمبية الوطنية  (7

 ألفريقيا في ىذا الصدد؛
 

 جميورية موزمبيؽ عمى استضافتيا الناجحة لأللعاب األفريقية العاشرة؛ يينئ .3
–2013(، بوتسوانا )يناير 2015ديسمبر  – 2012انتخابات مصر )يناير  يجيز .4

–2016(، الجابوف )يناير 2017ديسمبر  -2014(، إثيوبيا )يناير 2016ديسمبر 
(، لمعمؿ كأعضاء في المجمس التأسيسي لموكالة العالمية لمكافحة 2019ديسمبر 

ضوًا في المجنة التنفيذية ( ع2013-2012جنوب أفريقيا )وانتخاب تعاطي المنشطات 
ويجيز تمثيؿ الدوؿ األعضاء في االتحاد  لموكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات

ئيس مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء النقؿ الدولة العضو األفريقي في المجنة التنفيذية كر
 ؛2013التي تمثؿ لالتحاد األفريقي في المجنة التنفيذية مف 

رية كوت ديفوار استضافة الدورة العادية الخامسة لمؤتمر االتحاد بعرض جميو  يرحب .5
 في موعد سيتقرر فيما بعد؛ 2013األفريقي لوزراء الرياضة في أكتوبر 

مف المفوضية بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف ولجنتيا الفرعية المعنية، تقييـ يطمب  .6
لمرياضة وتقديـ توصيات مناسبة عف  اآلثار المالية والييكمية إلنشاء ىيكؿ أفريقي جديد

 ؛2012مس التنفيذي في يونيو/يوليو ذلؾ إلى الدورة العادية القادمة لممج
مف المفوضية متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر وتقديـ تقرير عف ذلؾ إلى المجمس  يطمب .7

 التنفيذي.
-
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 مقرر
 بشأن تقرير االجتماع الخامس
 والسالمة،لمجنة الفنية المتخصصة لمدفاع واألمن 

 EX.CL/698 (XX)الوثيقة 

 
 :إن المجمس التنفيذي

بتقرير رئيس المفوضية عف الدورة العادية الخامسة لمجنة الفنية المتخصصة  يحيط عمماً  -1
سبقيا  ، والتي2011أكتوبر  26با، في لمدفاع واألمف والسالمة، المنعقدة في أديس أبا

 25يومي ، المنعقد ةاألمف والسالم االجتماع السابع لرؤساء األركاف ورؤساء أجيزة
 ؛عمى التوالي 2011أكتوبر  26و

لمجنة الفنية المتخصصة لمدفاع واألمف والسالمة، بما في اإلعالف الذي اعتمدتو ايجيز  -2
 :ذلؾ
مع اتخاذىا خارطة الطريؽ الثالثة لتفعيؿ القوة األفريقية الجاىزة، واإلجراءات المز   (1)

 ؛كاميروفرية لمقوة األفريقية الجاىزة، في دواال، الستية القاإلنشاء القاعدة الموج
  ؛تنفيذ دورة المناورة القارية ألماني أفريقيا الثانية (2)
 ؛إنشاء خمية اإلعالـ والتنسيؽ البحري  (3)
 ؛كامؿعمى نحو لتفعيميا  الزمةتمويؿ القوة األفريقية الجاىزة واألنشطة ال (4)
 

ستراتيجي ويطمب مف المفوضية تعميؽ باقتراح المفوضية إنشاء مكتب دفاع ايحيط عممًا  -3
التفكير حوؿ ىذا الموضوع في ضوء المالحظات التي تـ ابداؤىا عممًا بأف ذلؾ يجب 
أال يعرقؿ بأي طريقة تعزيز قسـ عمميات دعـ السالـ داخؿ إدارة السمـ واألمف لممفوضية 

 يذا القسـ؛اع بتعييف رئيس أركاف لمف خالؿ تنفيذ الييكؿ ذي الركائز األربع واإلسر 
القاعدة الموجستية  تحديد أدواراإلسراع بإجراء المشاورات حوؿ مف المفوضية يطمب  -4

  ؛القارية والقواعد الموجستية اإلقميمية
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اتخاذ اإلجراءات الالزمة لنشر القوات التي ساىمت بيا الدوؿ  أيضامف المفوضية يطمب  -5
 ؛في بعثة االتحاد اإلفريقي في الصوماؿ األعضاء بالفعؿ

اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضماف التنفيذ الفعاؿ كذلؾ مف المفوضية  يطمب -6
والسريع لجميع جوانب ىذا المقرر وتقديـ تقارير منتظمة إلى المجمس التنفيذي عف 

 ذلؾ. 
-
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 مقرر
 ،لنقلالوزراء االتحاد األفريقي الثانية لمؤتمر العادية الدورة تقرير بشأن 

 EX.CL/699 (XX)الوثيقة 
 :المجمس التنفيذيإن 

عقد في المن لوزراء النقؿاالتحاد األفريقي الثانية لمؤتمر العادية الدورة بتقرير  حيط عمماً ي .1
 ؛التوصيات الواردة فيو يجيز، و 2011نوفمبر  25إلى  21مف  ،والجلواندا، أن

لتي ا لوزراء النقؿاالتحاد األفريقي الثانية لمؤتمر العادية بنجاح عقد الدورة يرحب  .2
 لتطوير قطاع النقؿ في أفريقيا؛توصمت إلى نتائج ىامة 

 لوزراء النقؿاالتحاد األفريقي مؤتمر  العمؿ المحدثة التي اعتمدىا عالف وخططاإل يجيز .3
تنفيذ السياسات واالستراتيجيات والبرامج المتفؽ عمييا لتطوير ـ بتعبر عف التزاميوالتي 

 في أفريقيا؛ لنقؿالخاصة باالبنية التحتية والخدمات 

 :يجيز أيضا .4

 الوحيد ستراتيجياالطار اإلسياسة و باعتبارىا ال السياسة األفريقية لمطيراف المدني (1
منقؿ الجوي لآمنة ومستدامة بيئيا خدمات سالمة و  وتوفير المعجمةلتوجيو التنمية 

 ؛في القارة

-2011 سالمة الطرؽ مف أجؿعقد األمـ المتحدة لمعمؿ لفريقية خطة العمؿ األ (2
 2020-2011 الفترة الذي أعمف 64/255لقرار األمـ المتحدة رقـ  وفقاً  2020

ىو نوفمبر و معمؿ مف أجؿ سالمة الطرؽ وكذلؾ يوـ األحد الثالث مف ل اعقد
 الطرؽ؛لسالمة  اً فريقييومًا أحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرؽ، إل ياليـو العالم
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 :ةمفوضيمف ال طمبي .5

راف المدني وخطة العمؿ اإلفريقية لعقد العمؿ مف نشر السياسة اإلفريقية لمطي (1
جميع الدوؿ األعضاء المعتمدتيف لدى  2020-2011أجؿ سالمة الطرؽ 

وتسييؿ تنفيذىا عمى نحو سمس مف  وأصحاب المصمحة الرئيسييف اآلخريف
 ؛عند االقتضاءخالؿ تدابير بناء القدرات 

بالتعاوف مع المجموعات  مقياـ،في إطار تفويضيا ل اتخاذ كافة التدابير الالزمة (2
االقتصادية اإلقميمية والمؤسسات المتخصصة والدوؿ األعضاء وأصحاب 

قوي تطوير قطاع نقؿ تسريع تنفيذ خطط العمؿ بيدؼ ، بالمصمحة اآلخريف
 متكامؿ وقابؿ لمحياة في القارة؛و 

واالتحاد األوروبي  لمتنميةاألفريقي البنؾ لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا و  يناشد .6
ؿ االتحاد األفريقي دعـ تنفيذ خطط عموالشركاء اإلنمائييف اآلخريف والبنؾ الدولي 
 ؛لتطوير النقؿ

قرر إلى المجمس معف تنفيذ ىذا المنتظمة تقديـ تقارير  كذلك مف المفوضية يطمب .7
 .مف خالؿ لجنة الممثميف الدائميف التنفيذي

- 
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 مقرر
 عيد األفريقي لمتحويالت،إنشاء المالتقرير عن بشأن 

 EX.CL/703 (XX)الوثيقة 

 :المجمس التنفيذيإن 
 بتقرير المفوضية عف المشروع التحضيري إلنشاء معيد أفريقي لمتحويالت؛ يحيط عمماً  -1
بأف إنشاء معيد أفريقي لمتحويالت مف شأنو تيسير حشد التحويالت مف أجؿ  يسَمم -1

 التنمية االقتصادية واالجتماعية؛
دوؿ األعضاء والبرلماف األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والقطاع الدعو ي -1

الخاص والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصمحة اآلخريف إلى المشاركة الفعالة في 
 عممية التنفيذ؛

مف المفوضية تقديـ التقرير الختامي عف تنفيذ المشروع التحضيري والتوصيات  يطمب -4
 د األفريقي لمتحويالت إلى وزراء المالية لالتحاد األفريقي؛المتعمقة بإنشاء المعي

مف خالؿ المجاف الفرعية ذات الصمة بما في  أيضا لجنة الممثميف الدائميفمف  يطمب -1
 ،اليةذلؾ المجنة الفرعية إلصالح اليياكؿ والمجنة الفرعية لمميزانية والشؤوف اإلدارية والم

 ؛بة عمى إنشاء المعيد األفريقي لمتحويالت تقديـ تقرير عف اآلثار المالية المترت
البنؾ األفريقي لمتنمية والمفوضية األوروبية والبنؾ الدولي والمنظمة مف طمب أيضا ي -6

الدولية لميجرة والشركاء اآلخريف إلى مواصمة دعـ المشروع التحضيري والموارد لممعيد 
 ؛األفريقي لمتحويالت

 عف تنفيذ ىذا المقرر إلى المجمس التنفيذي. مف المفوضية تقديـ تقارير منتظمةيطمب  -7

-
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 مقرر
 ،إعادة ىيكمة المعيد األفريقي إلعادة التأىيلبشأن 

 /X(X704 EX.CL(الوثيقة 
 

 إن المجمس التنفيذي:

بالتقرير المرحمي لممفوضية عف إعادة ىيكمة المعيد األفريقي إلعادة  يحيط عمماً  .1
 التأىيؿ؛

اية وتعزيز حقوؽ المعوقيف في القارة مف قبؿ الدوؿ بالخطوات المتخذة لضماف حم يرحب .2
 األعضاء والمفوضية والمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب؛

الذي يطمب فيو مف المفوضية "المساعدة  EX.CL/DEC.625(XVIII)مقرره يستحضر  .3
 في عممية إعادة ىيكمة المعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ"؛

مساعدة المعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ في عممية إعادة  مواصمةمف المفوضية يطمب    .4
ىيكمتو، وتقديـ خدمات الرقابة في اإلدارة المالية واإلدارية لممعيد بغية تسييؿ دوره 

 (؛2219-2212القيادي في تنفيذ العقد األفريقي لممعوقيف الذي تـ تمديده )

لتأىيؿ في استعراض وكاالت مف المفوضية أيضا إدراج المعيد األفريقي إلعادة ا يطمب .5
 ؛منظمة الوحدة األفريقية المتخصصة حسبما كمفيا بو المؤتمر

مف المفوضية تعميؽ الدراسة حوؿ دمج مياـ المعيد في المفوضية، بما في يطمب كذلك  .6
ذلؾ اآللية االنتقالية والوضع المالي الحالي المتعمؽ بالمعيد وتقديـ النتائج إلى لجنة 

ف مف خالؿ لجنتيا الفرعية لميياكؿ ولجنتيا الفرعية لمميزانية والشؤوف الممثميف الدائمي
 ؛اإلدارية والمالية

 ؛الدوؿ األعضاء عمى دفع مساىماتيا السنوية ومتأخرات مساىماتيا لممعيد يحث .7
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اآلخريف إلى  المعنييف منظمة العمؿ الدولية والمفوضية األوروبية والشركاءيدعو  .8
 ؛دمواصمة تقديـ الدعـ لممعي

مف المفوضية رفع تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة العادية لممجمس التنفيذي يطمب  .9
 .2213في يناير 

-
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 مقرر
 ،/االتحاد األفريقيالوحدة اإلفريقية منظمةمعاىدات  التوقيع والتصديق عمى وضع بشأن

 EX.CL/707 (XX)الوثيقة 
 :المجمس التنفيذيإن 

معاىدات منظمة الوحدة التوقيع والتصديؽ عمى  وضعبالتقرير عف  حيط عمماً ي .1
 /االتحاد األفريقي؛اإلفريقية

إلى االنضماـ /متوقيع والتصديؽلوالدوؿ األعضاء مفوضية بالجيود التي بذلتيا ال يرحب .2
 فبرايرمف يونيو إلى  فريقي خالؿ الفترة/االتحاد األالوحدة األفريقيةمنظمة معاىدات 

 ؛2012

االنضماـ /التوقيع والتصديؽب واإلسراعة األولوي إلعطاءاألعضاء نداءه إلى الدوؿ  كرري .3
المتعمقة تمؾ  خاصةفريقي و /االتحاد األالوحدة اإلفريقيةإلى جميع معاىدات منظمة 

 القيـ المشتركة؛بمباشرة 

جديدة المعاىدات العممية التصديؽ عمى لمقياـ بإلى الدوؿ األعضاء  أيضاً نداءه كرر ي .4
قرر المجمس مبعد اعتمادىا وفقا لواحدة سنة تجاوز ال تفي غضوف فترة 

 التوقيع والتصديؽ عمى معاىداتبشأف وضع   EX.CL/DEC.459 (XVI)التنفيذي
الدورة  الصادر عف /االتحاد األفريقي ومواءمة إجراءات التصديؽمنظمة الوحدة اإلفريقية

في يناير  ،إثيوبيافي أديس أبابا،  ةعقدمنالعادية الرابعة عشرة لممجمس التنفيذي ال
 ؛2009

اإلنساف بالميثاؽ األفريقي لحقوؽ  رفؽجميع الدوؿ األطراؼ في البروتوكوؿ الم يدعو .5
صدر التي لـ تو  ،إنشاء محكمة أفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوبب والشعوب والمتعمؽ
مف ىذا ( 3) 5 وفقا لممادةباستالـ القضايا اختصاص المحكمة بعد إعالنا بقبوؿ 
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بروتوكوؿ بشأف محكمة العدؿ وحقوؽ الوالتصديؽ عمى ، إلى القياـ بذلؾ كوؿالبروتو 
 ؛المدمجة اإلنساف

االقتصادية والمجموعات فريقي االتحاد األأجيزة بالجيود التي بذلتيا  حيط عمماً ي .6
المجتمع المدني مف أجؿ دعوة وتوعية الدوؿ و اإلقميمية  والمنظمات الدولية واإلقميمية 

الوحدة منظمة معاىدات عممية التصديؽ/االنضماـ إلى التعجيؿ ب بضرورةاألعضاء 
 ىذه الجيود؛ مواصمةمنيا  يطمبو ،/االتحاد األفريقياإلفريقية

التالية التي  وثائؽمتصديؽ عمى اللإيالء اىتماـ خاص  أيضا الدوؿ األعضاءمف يطمب  .7
 :لـ تدخؿ بعد حيز التنفيذ

منقحة( النسخة الارد الطبيعية )االتفاقية األفريقية لحفظ الطبيعة والمو  (1
 (؛2003)

 ؛(2006األفريقي لمنيضة الثقافية )الميثاؽ  (2
 (؛2007الميثاؽ األفريقي لمديمقراطية واالنتخابات والحكـ ) (3
يقية لمعدؿ وحقوؽ البروتوكوؿ المتعمؽ بالنظاـ األساسي لممحكمة اإلفر  (4

 ؛(2008اإلنساف )
 ؛(2009يثاؽ األفريقي لإلحصاء )الم (5
 ؛(2009)  األفريقي االستثمار ؿ بنؾبروتوكو  (6
أفريقيا )اتفاقية داخميا في نازحيف اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة ال (7

 ؛(2009كمباال( )
 (؛2009منقحة( )النسخة اللمجنة األفريقية لمطيراف المدني )النظاـ األساسي  (8
  ؛(2010لمنقؿ البحري ) المنقح األفريقيالميثاؽ  (9
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 ؛(2011يقي لقيـ ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة )الميثاؽ األفر  (10
 

قرر إلى المجمس متنفيذ ىذا العف  تقديـ تقارير منتظمة أيضاالمفوضية مف يطمب  .8
 .مف خالؿ لجنة الممثميف الدائميف التنفيذي

-
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 مقرر
 ،بشأن الوضع اإلنساني في أفريقيا

 EX.CL/709(XX) الوثيقة
 

 :إن المجمس التنفيذي
 تقرير المفوضية عف الوضع اإلنساني في أفريقيا؛ب يحيط عمماً  .1

 

د مف الدوؿ يمف أف مشاكؿ النزوح القسري ال تزاؿ قائمة في عد يعرب عن قمقو العميق .2
األعضاء مما يؤدي إلى معاناة إنسانية ال توصؼ، ومف ثـ إلى وضع مزيد مف العبء 

قتصادية وبيئية وعميو، تتسبب في مشاكؿ اجتماعية وا .عمى كاىؿ البمداف المضيفة
 خطيرة؛

 

ظروؼ الجفاؼ والمجاعة القاسية في القرف األفريقي، مصحوبة بالنزاع  يالحظ بقمق بالغ .3
في الصوماؿ، والجفاؼ المستمر المسجؿ في بعض أنحاء اإلقميـ حيث يعتبر ىذا العاـ 

 مميوف نسمة؛ 14تضرر بو ما يزيد عمى قد ، و 1951أكثر جفافا منذ 
 

تعيدات إلعالف ال ناجح تي اتخذىا االتحاد األفريقي بشأف عقد مؤتمربالمبادرة اليرحب  .4
، 2011أغسطس  25ف األفريقي في لالتحاد األفريقي حوؿ الجفاؼ والمجاعة في القر 

 در التعيدات والمساىمات المعمنة؛قّ وي
 

لمدوؿ األعضاء التي تستضيؼ وتساعد ضحايا النزوح القسري في روح  يعرب عن امتنانو .5
جيود في سبيؿ تشجيع العودة الوالتعاوف، وكذلؾ الدوؿ األعضاء التي بذلت  التضامف

عادة تأىيميـ، و عادة توطينيـ، وا  بقية الدوؿ  يناشدالطوعية لضحايا النزوح القسري، وا 
دماجيـ عمى نحو  األعضاء المعنية تييئة الظروؼ المواتية لعودة ضحايا النزوح القسري وا 

 وأماكنيـ المعتادة؛مستداـ في بمدانيـ األصمية 
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إلى احتراـ مبدأ اإلعادة إلى الوطف قسرًا نازحيف الالتي تستضيؼ الدوؿ األعضاء  يدعو .6
وضع إطار قانوني، حيثما ال يوجد، لتسييؿ تحديد وضعيـ عمى وجو  عمى يحثو

 محددةالتي تحكـ جوانب  1969وفقا التفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعاـ ، السرعة
  .بشأف وضع الالجئيف 1951لعاـ اتفاقية األمـ المتحدة جئيف في أفريقيا و لمشاكؿ الال

لجميع الدوؿ األعضاء والقطاع الخاص المنظـ في أفريقيا، والمواطنيف  يعرب عن تقديره .7
عينية النقدية أو المساىمات تقديـ الاألفريقييف العادييف والمجتمع الدولي ككؿ الذيف تعيدوا ب

التعيدات لالتحاد األفريقي إعالف ية في القرف األفريقي خالؿ مؤتمر تجاه األزمة اإلنسان
ضافية حيث أف عدد ضحايا الجفاؼ اإلمساىمات الإلى تقديـ يدعو لوفائيـ بتعيداتيـ، و

 والمجاعة في القرف األفريقي ازداد ازديادا مثيرا بعد المؤتمر؛
 

االتحاد األفريقي مف حؿ  الدوؿ األعضاء إلى إيجاد مصادر تمويؿ بديمة لتمكيف يدعو .8
 األزمات اإلنسانية التي تحؿ بأفريقيا؛

 

إلى الدوؿ األعضاء لممساىمة في الصندوؽ الخاص لممساعدة الطارئة  بيدؼ  يوجو نداء .9
 ؛مكافحة الجفاؼ والمجاعة في إفريقيا

 

لدوؿ األعضاء، مع المفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والشركاء يناشد ا .10
دارة مخاطر الكوارث مف خالؿ التعجيؿ بالتنفيذ فالمعنيي ، االستجابة لمطوارئ، وتخفيؼ وا 

والتنسيؽ الفعاؿ لقدرات األطر وااللتزامات القارية الحالية ذات الصمة، خصوصا البرنامج 
 األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية؛

 

قتصادية مع المفوضية، وبالتعاوف مع المجموعات االأيضا الدوؿ األعضاء يدعو  .11
إلى إنشاء إطار عمؿ شامؿ يركز  ،اإلقميمية والجيات الشريكة والمنظمات ذات الصمة

عمى إنقاذ الحياة بينما يتضمف الصالت التي تبني القدرة عمى الصمود لدى المجموعات 
عادة التأىيؿ في  التي تقيـ في المناطؽ الشديدة التعرض لمجفاؼ، وتوسيع نطاؽ التعافي وا 
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استثمارات زراعية متوسطة وطويمة المدى، وتعزيز األمف ضماف ذلؾ وقت مبكر، وك
الغذائي وخطط اإلدارة المستدامة الطويمة المدى لمجفاؼ، كما ىو مبيف في إطار البرنامج 

  ؛األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية مف أجؿ األمف الغذائي في أفريقيا
 

ة، أف تتابع عف كثب التعيدات مف المفوضية، مع الوكاالت اإلنسانية المعني يطمب .12
والمساىمات المعمنة تجاه األزمة اإلنسانية في القرف األفريقي وأف تدفع لممتضرريف في 

 اإلقميـ الموارد الالزمة عند أوؿ فرصة؛
 

، مف خالؿ لجنتيا الفرعية المعنية بالالجئيف، أيضا مف لجنة الممثميف الدائميف يطمب .13
شريكة ذات الصمة، مواصمة رصد مشكمة النزوح إلى جانب المفوضية، والجيات ال

العمؿ عمى نحو وثيؽ مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية كذلؾ منيا ويطمب القسري، 
والمجتمع الدولي والمجتمع المدني والميجر لتنفيذ خطة العمؿ المنبثقة عف نتائج قمة 

ئديف والنازحيف داخميا حوؿ الالجئيف والعا 2009االتحاد األفريقي الخاصة المنعقدة في 
 في أفريقيا؛

 

إلى المجمس منتظمة عنو مف المفوضية متابعة تنفيذ ىذا المقرر ورفع تقارير  يطمب .14
 التنفيذي.

-
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 مقرر

 ،إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاع"االتحاد األفريقي  مركز" إنشاء بشأن
 XX)( EX.CL/711الوثيقة 

 
 :المجمس التنفيذيإن 
إلعادة اإلعمار والتنمية االتحاد األفريقي عف مركز  المفوضيةرئيس  بتقرير يط عمماً يح .1

  ASSEMBLY/AU/DEC.351(XVI)المقرربالمقدـ عمال في فترة ما بعد النزاع 
 بشأف مصر العربية جميورية الذي تقدمت بو حكومة قتراحفيو المؤتمر باال الذي رحب

مف  وطمباإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاع إلفريقي إلعادة مركز االتحاد  إنشاء
 هآثار و  ووىيكم المركز المقترح حوؿ أىداؼ إجراء دراسة مع مصر، بالتعاوف ،المفوضية
 ؛شأنو إلى المؤتمر وتقديـ تقريرو وموقعالمالية 

مع التقدير بمساىمة جميورية مصر العربية في إجراء الدراسة بما في  يحيط عممًا أيضا .2
 تقباؿ الخبراء الذيف عينتيـ المفوضية في ىذا الصدد؛ذلؾ اس

 ويحيط عمما بالمالحظات والتعميقاتحوؿ التقرير  لجنة الممثميف الدائميف وصياتت يجيز .3
 مف الدوؿ األعضاء؛الواردة 

 ليذا المركز وتمؾ المنوطة بالمفوضية؛ المقدرةضماف تكامؿ المياـ  ضرورةعمى يشدد   .4
المالية واآلثار الييكؿ و تمويؿ المركز، طريؽ مقترحات حوؿ  تقديـالمفوضية  مف يطمب .5

 ؛ لمبحث لجنة الممثميف الدائميفإلى لالتحاد األفريقي 
بعرضي جميورية مصر العربية وجميورية أوغندا الستضافة المركز والتزاميما يرحب  .6

ات الدولتيف العضويف بإجراء مشاور  يوصيو. وبتعبئة الموارد خارج الميزانية لتمويم
بيدؼ التوصؿ إلى حموؿ ودية بشأف مكاف إقامة المركز وتقديـ تقرير إلى المجمس 

 ؛التنفيذي بأسرع ما يمكف
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التوزيع العادؿ لمؤسسات وىياكؿ االتحاد  التفكير حوؿ مسألةعمى الحاجة إلى يشدد  .7
 أقاليـ القارة؛مختمؼ األفريقي في 

 .إلى المجمس التنفيذي مقررال ذاتنفيذ ى منتظمة عف ـ تقاريريتقد مف المفوضية يطمب .8
-
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 مقرر
 ،2102في يناير مفوضية انتخاب أعضاء العن  المجنة الوزاريةبشأن تقرير 

 EX.CL/713 (XX)الوثيقة 
 

 :المجمس التنفيذيإن 

 ؛2012 المفوضية في ينايرانتخاب أعضاء  المجنة الوزارية عفبتقرير  يحيط عمماً  .1

طرؽ و مؤتمر لمجمس التنفيذي والقواعد إجراءات اليدعو الدوؿ األعضاء إلى االمتثاؿ  .2
عييف توالتي تشترط عمى كؿ إقميـ المرشحيف  تقديـالمتعمقة بمفوضية انتخاب أعضاء ال

 امرأة ؛حقيبة مف بينيما لكؿ ( 2) اثنيفمرشحيف 

المكمؼ بمساعدة المجنة وفريؽ الخبراء االستشارييف جنة الوزارية لم يعرب عن تقديره .3
 تزاـ خالؿ العممية برمتيا؛أبدياه مف العمؿ جدير بالثناء و ما أنجزاه مف  ىعمالوزارية 

عممية انتخاب مراجعة ، بالتشاور مع لجنة الممثميف الدائميف، مفوضيةمف ال يطمب .4
لتحديات والثغرات والتطورات الجديدة مواجية ابيدؼ المفوضية برمتيا وذلؾ أعضاء 

 ؛الحالية قواعد واإلجراءاتالمراجعة ، بما في ذلؾ امف أجؿ تعزيزى

قرر إلى الدورة العادية لممجمس معف تنفيذ ىذا ال ـ تقريريتقد أيضامفوضية مف اليطمب  .5
 .2013التنفيذي في يناير 

- 
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 مقرر
 ، 03، والـ03، والـ92بشأن تقارير األنشطة الـ 

 ،لمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 7EX.CL/71 (XX)الوثيقة 

 
 س التنفيذي:إن المجم

 
، وتوصيات المجنة األفريقية لحقوؽ 20، والػ 21، والػ39بتقارير األنشطة الػ يحيط عمما   -0

 اإلنساف والشعوب، وكذلؾ بالمالحؽ المرفقة بيا ؛

بأنشطة المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب خالؿ الفترة مف يحيط عمما أيضا   -3
 ؛3100إلى ديسمبر  3119مايو 

 بمالحظات أعضاء لجنة الممثميف الدائميف حوؿ التقرير المذكور؛كذلك  يحيط عمما  -2

مف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب مواصمة العمؿ بالتعاوف الوثيؽ مع يطمب   -4
المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب و مفوضية االتحاد األفريقي مف أجؿ تعزيز 

 ارة؛الق يحقوؽ اإلنساف عمي نحو فعمى ف

مف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب اجراء المشاورات الضرورية يطمب أيضا  -5
مع الدوؿ األعضاء المعنية بخصوص مزاعـ انتياؾ حقوؽ اإلنساف حتى يتسنى ليا 

 ؛السياسةتقديـ تقرير متوازف إلى أجيزة صنع 

ميع المسائؿ مف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب أف تعرض جيطمب كذلك  -6
المالية واالدارية عمى لجنة الممثميف الدائميف مف خالؿ لجنتيا الفرعية لميياكؿ والمجنة 

 السياسةاالستشارية لمميزانية والشؤوف اإلدارية والمالية، حتى يتسنى ألجيزة صنع 
تخصيص الموارد البشرية والمادية والمالية المناسبة لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف و 
 شعوب؛وال
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لحكومة جميورية جامبيا لقبوليا استضافة المجنة األفريقية طواؿ يعرب عن امتنانو  -7
الماضية، ويحثيا عمى توفير مقر دائـ ليذه المجنة، طبقا لممعايير  35السنوات الػ 

 ؛3115المتعمقة باستضافة أجيزة االتحاد األفريقي، والمعتمدة في سرت)ليبيا( في يوليو 

في  عف المجمس التنفيذي الصادر EX.CL/DEC.639(XVIII)قرر الميؤكد من جديد  -8
، والذي يطمب مف المجنة األفريقية أف تشير في تقرير أنشطتيا إلى وضع 3100يناير 

 حقوؽ اإلنساف في القارة؛

الدوؿ التي لـ تقـ بذلؾ حتى  يحثالدوؿ األعضاء التي قدمت جميع تقاريرىا، ويينئ  -9
 مف الميثاؽ االفريقي 63ات المنصوص عمييا في المادة اآلف، عمى الوفاء بااللتزام

 ؛والشعوباإلنساف لحقوؽ 

أراضي مف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب أف ترسؿ بعثة إلى  يطمب  -01
بغية التحقيؽ في انتياكات حقوؽ المحتمة لجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية ا

 ؛3102ممجمس التنفيذي في يناير عادية القادمة لإلى الدورة الاإلنساف وتقديـ تقرير 

لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب  20، والػ 21، والػ39تقارير األنشطة الػ يعتمد  -00
مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف  59بنشرىا طبقا لممادة يأذن ومالحقيا، و

 والشعوب.

-
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 مقرر
  2100بشأن تقرير األنشطة لعام 

 ،فريقية لحقوق اإلنسان والشعوبلممحكمة األ
 EX.CL/718(XX)الوثيقة 

 
 :إن المجمس التنفيذي

 
 2011بتقرير األنشطة لممحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب لعاـ  يحيط عمما -1

والتوصيات الواردة فيو، ويعرب عف تقديره لإلجراءات التي اتخذتيا المحكمة منذ تقديـ 
 تقريرىا األخير؛

، الصادر في EX.CL/DEC.659(XIX)المقرر مف خالؿ و النداء الذي وجّ  امجدد يؤكد  -2
الدوؿ األطراؼ في البروتوكوؿ المؤسس إلى  2012في يوليو مالبو، غينيا االستوائية، 

( مف 6)34لممحكمة التي لـ ُتصدر بعد اإلعالف المنصوص عميو في المادة 
 لمقياـ بذلؾ؛إجراءات عاجمة ، باتخاذ البروتوكوؿ المؤسس لممحكمة

الصادر في أديس ، EX.CL/DEC.659(XIX)النداء الوارد في المقرر  يؤكد مجددا كذلك -3
عمى صدؽ الذي يحث الدوؿ األعضاء التي لـ ت 2010أبابا، إثيوبيا في يناير 

 ( عمى القياـ بذلؾ؛6)34صدر اإلعالف المنصوص عميو في المادة تالبروتوكوؿ و 
تحاد األفريقي وغيرىا مف الكيانات ذات الصمة إلى الدوؿ األعضاء وأجيزة اال يدعو -4

ستشاري، عند الرأي االاستعماؿ الوالية القضائية االستشارية لممحكمة مف خالؿ التماس 
 االقتضاء؛

عمى العمؿ عمى نحو وثيؽ مع األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب المحكمة يشجع  -5
تنفيذ كؿ منيما لمتفويض المسند المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب في إطار 

 تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف في القارة؛في إلييا، وذلؾ بغية المضي قدما 
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مف مفوضية االتحاد األفريقي العمؿ مع المحكمة لمتعجيؿ بعممية توسيع نطاؽ  يطمب -6
الوالية القضائية لممحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب لتشمؿ النظر في المسائؿ 

 نائية؛الج
بتنظيـ األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب بالعرض الذي قدمتو المحكمة  يحيط عمما -7

مخموة بالتعاوف مع لدعو ىذه األخيرة إلى تحديد موعد تخموة مع لجنة الممثميف الدائميف و 
 مفوضية االتحاد األفريقي والمحكمة؛

قية لحقوؽ اإلنساف األفري لمحكمةاقدمو لجميورية تنزانيا لما ت يعرب عن امتنانو -8
جميع لتنفيذ ويشجعيا عمى اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة  حفاوة سخيةمف  والشعوب

 أحكاـ اتفاقية المقر.
 

-
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 مقرر
 ،2100بشأن الميزانية التكميمية لمسنة المالية 

 XXIII .PTPRC/R)(الوثيقة 

 

 :إن المجمس التنفيذي
 

ويوافؽ عمى التوصيات الواردة فيو بتقرير لجنة الممثميف الدائميف يحيط عممًا   -1
 ويطمب مف المفوضية تنفيذىا؛

 2011عمى طمبات الميزانية التكميمية التي تقدمت بيا المفوضية لعاـ يوافق   -2
 دوالر أمريكي كما يمي:  7,060,300.66بمبمغ قيمتو 

دوالر أمريكي مف مساىمات الدوؿ   5,117,006.66مبمغ إجمالي قيمتو  (1
 األعضاء؛

ي يتـ تأمينو مف الشركاء دوالر أمريك 1,943,294.00مالي قيمتو مبمغ إج (2
 ؛الدولييف

 

متأخرات مساىمات  خط الميزانية
 اإلجمالي الشركاء الدوليون الدول األعضاء 

 4,872,554.66 879,465.00 3,993,089.66 الميزانية التشغيمية

 2,157,746.00 1,033,829.00 1,123,917.00 الميزانية البرنامجية

لجنة االتحاد األفريقي 
 30,000.00 30,000.00      لمقانون الدولي

 7,060,300.66 1,943,294.00 5,117,006.66 اإلجمالي

 
مف المفوضية واألجيزة األخرى ضماف االلتزاـ التاـ بالنظـ والموائح المالية يطمب   -3

تكميمية وفقا لممقرر طمبات التحويؿ والميزانية الومراعاة اإلجراءات المتعمقة بتقديـ 
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EX.CL/DEC.528 (XVI)   الصادر عف الدورة العادية السادسة عشرة لممجمس
 ؛2011التنفيذي المنعقدة في أديس أبابا ، إثيوبيا في يناير 

مف المفوضية أيضا ضماف تقديـ طمبات التحويؿ والميزانية التكميمية قبؿ يطمب  -4
 شير سبتمبر مف كؿ سنة. 

_
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 مقرر
 حات األفريقية داخل النظام الدولي،الترشيبشأن 

 12EX.CL/7 (XX)الوثيقة 

 :المجمس التنفيذيإن 
 عمى الترشيحات التالية: يوافق -0

كارستنز ميمودا مف بوتسوانا، إلعادة انتخابو في منصب -ترشيح القاضي إبراىيـ (0
قاض في محكمة األمـ المتحدة لتسوية المنازعات، خالؿ االنتخابات التي 

  ؛، في نيو يورؾ، الواليات المتحدة األمريكية3103يو ستجرى في يون

ساتشيفي مف بنيف، النتخابو عضوا في المجنة  -ترشيح السيد جوزيؼ ؼ. أكاكبو (3
االنتخابات التي ستجرى  فياالستشارية لمميزانية والشؤوف اإلدارية لألمـ المتحدة، 

، 3103في نوفمبر خالؿ الدورة السابعة والستيف لمجمعية العامة لألمـ المتحدة 
  ؛في نيويورؾ، الواليات المتحدة األمريكية

 عمى الترشيحات التالية: يوافق أيضاً  -3

أحد مقاعد األعضاء غير الدائميف في مجمس لشغؿ ترشيح جميورية رواندا  (0
خالؿ االنتخابات التي ستجرى في  3104-3102مفترة لاألمف لألمـ المتحدة 

 ؛ت المتحدة األمريكية، في نيويورؾ، الواليا3103أكتوبر 

 الموافقة عمى الترشيحات التالية: يقرر كذلك -2

عز الديف عبد المنعـ مف جميورية مصر العربية، إلعادة محمد ترشيح الدكتور  (0
انتخابو عضوًا في لجنة األمـ المتحدة لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ويورؾ، الواليات المتحدة ، في ني3103بريؿ أخالؿ االنتخابات التي ستجرى في 
 ؛األمريكية



EX.CL/DEC.692 (XX)  

Page 2 

 

 

ترشيح جميورية مصر العربية إلعادة انتخابيا عضوا في مجمس اإلدارة ومجمس  (3
البريدي التحاد البريد العالمي في االنتخابات التي ستجرى خالؿ االستغالؿ 

 – سبتمبر 34الدورة الخامسة والعشريف لممؤتمر العاـ التحاد البريد العالمي، في 
 ؛، في الدوحة، قطر3103وبر أكت 05

عادة انتخابيا  (2 ترشيح جميورية جنوب أفريقيا النتخابيا عضوا في مجمس اإلدارة وا 
في مجمس استغالؿ اتحاد البريد العالمي في االنتخابات التي ستجرى خالؿ 

أكتوبر  05سبتمبر إلى  34المؤتمر الرابع والعشريف التحاد البريد العالمي، مف 
 ؛، قطر، في الدوحة3103

ترشيح السيد رشيد السوسي مف الجميورية التونسية، النتخابو في منصب مدير  (4
مكتب المنظمة الييدروغرافية الدولية في االنتخابات التي ستجرى خالؿ المؤتمر 

، في 3103إبريؿ  37إلى  32الثامف عشر لممنظمة الييدروغرافية الدولية، مف 
 ؛موناكو

ية النتخابيا عضوا في مجمس إدارة الوكالة ترشيح جميورية نيجيريا االتحاد (5
خالؿ االنتخابات التي ستجرى في  3104-3103الدولية لمطاقة الذرية لمفترة 

 ؛في فيينا، النمسا 3103سبتمبر 

ترشيح جميوريتي ناميبيا ورواندا لالنتخاب في عضوية مجمس األمـ المتحدة  (6
في نيويورؾ، الواليات لحقوؽ اإلنساف والشعوب خالؿ االنتخابات التي ستجرى 

 ؛3103المتحدة األمريكية في مايو 
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ترشيح الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وليبيا لعضوية مجمس إدارة  (7
خالؿ االنتخابات التي سُتجرى  3104-3103لمفترة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 
 ؛3103في فيينا، النمسا، في سبتمبر 

والسنغاؿ إجراء المشاورات فيما بينيا حوؿ منصب والنيجر ت بنيف امف جميورييطمب  -4
 ؛المدير العاـ لمنظمة العمؿ الدولية

 بالترشيحات التالية التي ستبحث خالؿ إحدى دوراتو الالحقة: يحيط عمماً  -5
ترشيح جميورية تشاد النتخابيا في أحد مقاعد األعضاء غير الدائميف في مجمس  (1

خالؿ االنتخابات التي ستجرى في  3105-3104األمف لألمـ المتحدة لمفترة 
 ؛، في نيويورؾ، الواليات المتحدة األمريكية3102أكتوبر 

ترشيح الدكتور كانايو ؼ. نوانزي مف جميورية نيجيريا االتحادية، لمنصب رئيس  (2
الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية خالؿ االنتخابات التي ستجرى في سبتمبر 

 .، في روما، إيطاليا3102
_
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 ررـمق

 ،السمم واألمن لالتحاد األفريقيمجمس  يف بشأن انتخاب عشرة أعضاء
 EX.CL/715 (XX) ثيقةالو 

 :إن المجمس التنفيذي

التحاد لمجمس السمـ واألمف فى انتخاب عشرة أعضاء بتقرير المفوضية عف  يحيط عمماً  .1
 ؛اإلفريقي

لفترة والية مدتيا  أعضاء في مجمس السمـ واألمفالتالية ( 10لعشر )لدوؿ ااينتخب  .2
 : 2012اعتبارا مف مارس سنتاف 

 الوسط إقميـ   الكاميروف (1
 وسطالإقميـ     الكونغو (2
 رؽالش إقميـ    جيبوتي (3
 شرؽال إقميـ     تنزانيا (4
 شماؿالإقميـ     مصر (5
 إقميـ الجنوب    أنجوال (6
 إقميـ الجنوب    ليسوتو (7
 إقميـ الغرب   كوت ديفوار (8
 إقميـ الغرب    جامبيا (9

 إقميـ الغرب   نياغي (10
دورة العادية الثامنة عشرة لمؤتمر االتحاد اإلفريقي بتعييف الدوؿ األعضاء الوصي ي .3

 ة.المنتخب

-
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 مقرر
 مفوضية االتحاد األفريقي، بشأن التقرير عن أنشطة

 EX.CL/688(XIX) الوثيقة

 

 :إن المجمس التنفيذي

األنشطة التي قامت بيا بالتقرير المفصؿ الذي يغطي جميع البرامج و  يحيط عمماً  -1
المفوضية عمى مواصمة جيودىا في  ويشجعالمفوضية خالؿ األشير الستة الماضية 

 ؛2012-2009األىداؼ المحددة ليا في إطار تنفيذ الخطة االستراتيجية بموغ 

بجميع المالحظات ذات الصمة التي أبداىا مختمؼ أعضاء الوفود  يحيط عممًا أيضا -2
 حوؿ التقرير؛

وصيات التي تقدمت بيا لجنة الممثميف الدائميف حوؿ ىذا التقرير الت يجيز -1
(PRC/Rpt.(XXIII) ؛ 

في الخطة  المفوضيةيا تعمى األىمية البالغة لممشاريع الرائدة التي حدد يشدد -4
 اتمشبكلوخاصة البرامج التي تتعمؽ بتطوير البنية التحتية  2012-2009االستراتيجية 

غذائي مف خالؿ تنفيذ البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية والتنمية الزراعية واألمف ال
طالؽ الجامعة األفريقية ومواءمة برامج تنمية رأس الماؿ البشري وتحقيؽ  الزراعية وا 
نشاء المنظومة األفريقية لمسمـ واألمف وتحقيؽ ىندسة الحكـ  األىداؼ اإلنمائية لأللفية وا 

لتعجيؿ بالتكامؿ االجتماعي واالقتصادي الرشيد والديمقراطية وىي جميعيا ترمي إلى ا
 لمقارة؛
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الذي يدور حوؿ تعزيز التجارة األفريقية البينية  2012عاـ موضوع  يالحظ بارتياح -5
مف شأف مناقشتو خالؿ القمتيف نشر كوف يو  2012كموضوع تتـ بمورتو طواؿ عاـ 

يب أفريقيا مف الوعي بيف الفاعميف المعنييف مف أجؿ تعزيز التجارة القارية وزيادة نص
 التجارة العالمية؛

ف أداء االتحاد األفريقي في وجو التحديات معمى الحاجة إلى استخالص الدروس دد يشّ  -6
شماؿ وخاصة فيما يتعمؽ باالنتفاضات الشعبية في  2011الماثمة أماـ القارة خالؿ عاـ 

المؤتمر  ويوصىأفريقيا وأوضاع النزاعات األخرى مثؿ تمؾ التي دارت في كوت ديفوار 
بالتفكير العميؽ حوؿ سبؿ ووسائؿ التعزيز والدفاع الفعاليف عف مبدأ الحموؿ األفريقية 
لممشاكؿ األفريقية وذلؾ مف خالؿ تعزيز فعالية األدوات القارية وتعضيد الطابع التكاممي 

االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية األفريقية وكذلؾ التقييـ الصاـر لسير عمؿ بيف 
 الشراكات االستراتيجية؛

 بحضور وفد جميورية جنوب السوداف ألوؿ مرة في مؤتمر االتحاد؛يرحب  -7

مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات المنعقد في الدورة الخاصة لتنظيـ ونتائج يالحظ بارتياح  -8
إلى القرف األفريقي مف أجؿ مساعدة التي قدمت المساىمات وكذلؾ  2011أغسطس 

الدوؿ األعضاء عمى االستجابة لمثؿ ويشجع عة في ىذه المنطقة ضحايا الجفاؼ والمجا
 عمى نحو إيجابي دائمًا؛الحميدة ىذه المبادرات 

 فيالتنفيذ الفعاؿ لجميع مقررات االتحاد األفريقي عمى القياـ بكافة الدوؿ األعضاء  حثي -9
لجيود ا عـلد االتحاد األفريقيمختمؼ المجاالت والتوقيع والتصديؽ عمى جميع وثائؽ 

في تحقيؽ جميع ة المفوضية بوجو خاص عمى دور ومكان يؤكدو المقررات ىذه تنفيذ في 
 الشراكات االستراتيجية لالتحاد ؛
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التضامف النشط بيف االتحاد األفريقي والشعب الفمسطيني في كفاحو يؤكد من جديد  -10
 مف أجؿ استعادة حقوقو المشروعة في دولة مستقمة وذات سيادة؛

القرارات ذات تنفيذ بلة لمشكمة الصحراء الغربية دإلى إيجاد حموؿ عاالحاجة يكرر  -11
 ؛مصيره لشعب الصحراوياالمتعمقة بتقرير و واألمـ المتحدة االتحاد األفريقي الصمة 

سعادة  برئاسة عف عظيـ تقديره لجميع أعضاء المفوضية الذيف تنتيي واليتيـ  يعرب -12
 متيـ الكبيرة في االتحاد؛عمى مساى ، رئيس المفوضيةالدكتور جاف بينج

 اجميوريتي الجابوف وغينيا االستوائية عمى التسييالت الممتازة التي قامت يينئ -13
نيو لمدوؿ عف تياويعرب في تنظيـ كأس األمـ األفريقية بطريقة منسقة بتوفيرىا 

القارية الرفيعة المستوى لكرة القدـ مف المنافسة في ىذه فرقيا األفريقية التي شاركت 
 . 2012فبراير  12يناير إلى  21

_
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 مقرر
 من المجمس التنفيذي والمؤتمر،الصادرة عن كل بشأن تنفيذ المقررات السابقة 

 EX.CL/689(XX)الوثيقة 

 :إن المجمس التنفيذي

بتوصيات لجنة الممثميف الدائميف حوؿ تنفيذ المقررات السابقة الصادرة  يحيط عمماً  -1
 ر؛عف كؿ مف المجمس التنفيذي والمؤتم

ضرورة التنفيذ الفعاؿ لممقررات السابقة والتمسؾ بالواجب الرئيسي المتمثؿ في  يكرر -2
 تقييـ اآلثار المالية والييكمية لكؿ مقرر دائمًا قبؿ اعتماده؛

بالدوؿ ويناشد ببوركينا فاسو التي قدمت عمى الفور تقريرىا عف تنفيذ المقررات  يشيد -3
 يذ المقررات؛األعضاء األخرى تقديـ تقاريرىا عف تنف

إلى الدورة العادية القادمة لممجمس  الً تقدـ تقرير شامأف مف المفوضية يطمب  -4
الذي صدر   EX.CL/DEC.650(XIX) عف تنفيذ المقرر 2012التنفيذي في يونيو

ريت امفوضية في ناز البعد عقد الخموة المشتركة الثالثة بيف لجنة الممثميف الدائميف و 
 .2011في مارس/أبريؿ 

_ 
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