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نورته الخامساااا   الصااااانر   ، EX.CL/Dec.1057 (XXXV)المجلس التنفيذي رقم  لمقرروفقًا  .1

 يساااتذ رلي: "ينص  لى ما ي والذي، في نيامي، النيجر، 9112يوليو  5و  4 يومي المنعقدةوالثالثي  

بشاااااثي تمثيل  9112فبراير الصاااااانر في  EX.CL/Dec.1031(XXXIV)المجلس التنفيذي  مقرر

ل  ويقرر ا  الشاااااااراالتحان األفريقي في اجتما ات  ند مرة أخرى إلى اللجن  الفر ي   إحا   للجنالب

بهدف التوصاااااال إلى توافآل في ا را   لمزيد م  البحثللتعاوي المتعدن األطراف   الدائمي   الممثلي 

  ل ذات الصااا والمؤتمرمجلس التنفيذي ال مقرراتبشاااثي  ذل المساااثل  مم اال اااتمرار في ت بيآل جميم 

يناير  الصاااااانر في EX.CL/Dec.986(XXXII)المجلس التنفيذي  مقرراتبهذا الموضاااااوح، وتحديداً 

ناير  الصاااااااانر في EX.CL/Dec.942(XXX) و ،9112   EX.CL/Dec.899 (XXVIII) و ،9112ي

في ير  الصااااااااااانر  في EX.CL/DEC.877(XXVII)و  ،9112يناااا يو  الصااااااااااانر  و ، 9115يون

Assembly/AU/Dec.131(VII) و  9112يونيو  الصاااااااانر فيAssembly/AU/Dec.635(XXVIII) 
لتعاوي لالجامع   الفر ي إصااااالت االتحان األفريقي"،  قدت اللجن   بشااااثي 9112يناير  الصااااانر في

 أ الل.الوارنة  المقررات، لمتابع  9191يناير  2المتعدن األطراف اجتماً ا في 

 ئمي الجن  الممثلي  الدلتعاوي المتعدن األطراف  لى لوفي  ذا الصدن، تقترت اللجن  الفر ي  الجامع   .9

 :للبحث واال تماناالتحان  مؤتمرإلى  بتقديم ما يليأي توصي المجلس التنفيذي 

 

في يناير  الصانر( ج( ت( 5الفقرة  Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) مقرر المؤتمر يستذكر (1)

مؤتمرات الشرا   التي تعقد ا أطراف خارجي   إ انة النظر في تتم، والذي ينص  لى أنه: "9112

االتحان   ا الترويكا )أي رؤم  قبل ل إفريقيا مث  تُ توفير إطار فعال لشرا ات االتحان األفريقي.  بُغي 

ن األفريقي، ورؤ ا  (، ورئيس مفوضي  االتحاوالمنتهي  واليته والمقبل الحالي األفريقي

"، ومقرر المجلس التنفيذي ننيباالرئيس  إضاف  إلىاالقتصاني  اإلقليمي   المجمو ات

EX.CL/Dec.877(XXVII)  والذي "يؤ د م  جديد حآل 9115في يونيو  الصانر(، 11)الفقرة ،

الدول األ ضا  في االتحان األفريقي في المشار   نوي تمييز في جميم االجتما ات واألنش   

 التي يكوي فيها االتحان األفريقي أحد أصحاب المصلح "؛ اتفي إطار الشرا  المنظم والفعاليات 

األفريقي في المشار   في االجتما ات  حآل جميم الدول األ ضا  في االتحان يؤكد من جديد (9)

قليمي  إ وقارة أخرى أو منظم النظامي ، المتعلق  بالشرا ات بي  االتحان األفريقي/القارة األفريقي  

 خرى؛األ

ل االتحان األفريقي/القارة األفريقي  في االجتما ات النظامي  للشرا   بي  االتحان مث  أي يُ  قرري (3)

 ا  االتحان، ورؤ مؤتمرمكتب  يئ  م  قبل أ ضا    شريكال ايبلدالاألفريقي  واألفريقي/القارة 

لتوجيه و ال  االتحان رئيس لجن  رؤ ا  الدول والحكومات واالقتصاني  اإلقليمي ،  المجمو ات

 ورئيس مفوضي  االتحان اإلفريقي؛ ،النيبان –األفريقي للتنمي  

القارة  /أي تكوي العملي  التحضيري  الداخلي  لالجتما ات النظامي  بي  االتحان األفريقي قرر كذلكي (4)

 بمشار   جميم الدول األ ضا  في االتحان األفريقي؛ شامل   شريكال ايبلدالواإلفريقي  

 تحديد والي  الممثلي  في االجتما ات ،بالتعاوي مم المفوضي  ،لجن  الممثلي  الدائمي م   طلبي (5)

يذي في الشريك ، لينظر فيها المجلس التنف والبلدايالقارة اإلفريقي   /النظامي  بي  االتحان األفريقي

 .9191يونيو/يوليو 
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 مشروع مقرر

 في اجتماعات االتحاد األفريقي للشراكة التمثيلبشأن المشاركة/ 

 

ن  الممثلي  لج توصيمتعدن األطراف أي اللتعاوي ل للجن  الممثلي  الدائمي الجامع  تقترت اللجن  الفر ي  

 :للبحث واال تماناالتحان  مؤتمرإلى ما يلي  بتقديمالمجلس التنفيذي الدائمي  

 

في يناير  ( ج( ت( الصانر5الفقرة  Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) مقرر المؤتمر يستذكر (1)

مؤتمرات الشرا   التي تعقد ا أطراف خارجي   إ انة النظر في تتم، والذي ينص  لى أنه: "9112

االتحان   ا الترويكا )أي رؤم  قبل ل إفريقيا مث  تُ توفير إطار فعال لشرا ات االتحان األفريقي.  بُغي 

(، ورئيس مفوضي  االتحان األفريقي، ورؤ ا  والمنتهي  واليته والمقبل الحالي األفريقي

"، ومقرر المجلس التنفيذي ننيباالرئيس  إضاف  إلىاإلقليمي  االقتصاني   المجمو ات

EX.CL/Dec.877(XXVII)  والذي "يؤ د م  جديد حآل 9115في يونيو  الصانر(، 11)الفقرة ،

الدول األ ضا  في االتحان األفريقي في المشار   نوي تمييز في جميم االجتما ات واألنش   

 التي يكوي فيها االتحان األفريقي أحد أصحاب المصلح "؛ اتفي إطار الشرا  المنظم والفعاليات 

حآل جميم الدول األ ضا  في االتحان األفريقي في المشار   في االجتما ات  يؤكد من جديد (9)

قليمي  إ وقارة أخرى أو منظم النظامي ، المتعلق  بالشرا ات بي  االتحان األفريقي/القارة األفريقي  

 خرى؛األ

االتحان األفريقي/القارة األفريقي  في االجتما ات النظامي  للشرا   بي  االتحان ل مث  أي يُ  قرري (3)

 ا  االتحان، ورؤ مؤتمرمكتب  يئ  م  قبل أ ضا    شريكال ايبلدالاألفريقي/القارة األفريقي  و

لتوجيه و ال  االتحان رئيس لجن  رؤ ا  الدول والحكومات واالقتصاني  اإلقليمي ،  المجمو ات

 ورئيس مفوضي  االتحان اإلفريقي؛النيبان،  –يقي للتنمي  األفر

القارة  /أي تكوي العملي  التحضيري  الداخلي  لالجتما ات النظامي  بي  االتحان األفريقي قرر كذلكي (4)

 بمشار   جميم الدول األ ضا  في االتحان األفريقي؛ شامل   شريكال ايبلدالواإلفريقي  

 تحديد والي  الممثلي  في االجتما ات ،بالتعاوي مم المفوضي  الدائمي ،لجن  الممثلي  م   طلبي (5)

يذي في الشريك ، لينظر فيها المجلس التنف والبلدايالقارة اإلفريقي  /النظامي  بي  االتحان األفريقي

 .9191يونيو/يوليو 
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