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 الدورة العادية الخامسة والثالثين للجنة الممثلين الدائمينتقرير 

 

 المقدمة الجزء األول:

في أديس  2112يناير  22و  22ن للجنة الممثلين الدائمين يومي والثالثورة العادية الخامسة الدو تُعقد .1

أبابا، إثيوبيا، برئاسة السفيرة فاتوماتا كابا سيديبي، الممثلة الدائمة لجمهورية غينيا لدى االتحاد األفريقي 

 الممثلين الدائمين. ةورئيسة لجن

 2112يناير  12إلى  11ن دورة مسبقة من طبقا للممارسات المعمول بها، عقدت لجنة الممثلين الدائمي .2

 لمناقشة المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

 أكَّدت لجنة الممثلين الدائمين على ضرورة احترام أحكام مقرر االتحاد األفريقي .2

Assembly/AU/Dec.582(XXV) رج بشأن والية اللجان الفنية يفي جوهانسب 2111 المعتمد في يونيو

بشأن: )أ(  2112المعتمد في يناير  Assembly/AU/Dec.635(XXVIII)المتخصصة والمقرر 

تخفيض عدد المسائل المدرجة في جدول أعمال المؤتمر بحيث ينبغي أن تقتصر على البنود ذات 

على إجراءات إدراج البنود المقترحة من قبل الدول األعضاء، والتي واألهمية االستراتيجية؛ )ب( 

وع السنة، في جدول أعمال المؤتمر. عالوة على ذلك، فضلت لجنة يجب أن تكون متسقة مع موض

ا والتي البنود التي تم إعداد التقارير بشأنهبالممثلين الدائمين أال تحتفظ في مختلف جداول األعمال سوى 

 .حددةتم تقديمها في المواعيد الم

ية في ذلك االجتماعات النظام عقب بحث برنامج األحداث في إطار الدورة العادية الثالثين للمؤتمر، بما .4

 : تاليةواألحداث الجانبية، تم تقديم التوصيات ال

واألحداث الموازية بشكل واضح، حيث تحظى  نظاميةيجب أن يتم الفصل بين االجتماعات ال (1

 باألولوية؛ نظاميةاالجتماعات ال

يز ترك يجب من اآلن فصاعدا تخفيض عدد األحداث الموازية لتفادي تشتت الطاقات وضمان (2

 أكبر على األنشطة الرئيسية للمؤتمر؛

يجب أن يتم اختيار األحداث الموازية من قبل إدارات المفوضية بالتشاور مع هيئة مكتب  (2

 لجنة الممثلين الدائمين.وإبالغ لجنة الممثلين الدائمين التي لها سلطة التحكيم 

ة الممثلين الدائمين عن يجب على اإلدارات الفنية للمفوضية أن تقدم إلى هيئة مكتب لجن (4

طريق األمانة العامة للمفوضية جميع مشاريع األحداث الجانبية قبل ثالثة أشهر من موعد 

 انعقاد المؤتمر؛

 ن قبل المفوضية ولجنةمعلى أساس األحداث الموازية التي تمت الموافقة عليها بعد تحليلها  (1

 ات إلى المشاركين المحتملين.الممثلين الدائمين، يمكن لإلدارات المعنية توجيه الدعو

قررت لجنة الممثلين الدائمين أيضا إرجاء بحث تقرير الخلوة المشتركة السادسة بين لجنة الممثلين  .1

، 2112ديسمبر  12و 11 يومي ،الدائمين والمفوضية حول أساليب العمل، المنعقدة في القاهرة، مصر

 : ليةتا، مع تقديم التوصيات ال2112إلى ما بعد قمة يناير 
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يجب أن يتضمن تقرير الخلوة المشتركة السادسة بين لجنة الممثلين الدائمين  (1

ومفوضية االتحاد األفريقي حول أساليب العمل، توصيات الخلوة الداخلية للجنة 

 ؛2112ديسمبر  11الممثلين الدائمين المنعقدة في القاهرة في 

التوصيات المنبثقة عن أن تؤخذ في االعتبار توصيات مجموعة العمل حول تنفيذ  (2

 الخلوة، التي ترأسها الممثل الدائم لنيجيريا؛

، ليقدم رئيس مجموعة العمل المذكورة مختلف 2112تحديد موعد بعد قمة يناير  (2

 المراحل المتوخاة لتنفيذ نتائج الخلوة المشتركة السادسة؛

 تمديد والية مجموعة العمل لتمكينها من تقديم التقارير عن أنشطتها. (4

، تلقت لجنة الممثلين الدائمين إحاطة مشتركة من مراسم الدولة لحكومة إثيوبيا، 2112يناير  12 في .6

ا لضمان التي تم اتخاذه ومديرة المراسم، ورئيس األمن للمفوضية بشأن الترتيبات اللوجستية واألمنية

 العادية الثالثين القادمة للمؤتمر. وقد سبق توزيع دليل المراسم على جميع الدول األعضاء. دورةنجاح ال

مقدمو العروض  ردوبعد ذلك، تم تقديم التعليقات والمالحظات وُطلبت توضيحات في هذا الشأن.  .2

 وأحاطوا علما بذلك لمتابعة األعمال.

 المشترك. بالبيان الموجزلجنة الممثلين علما  تفي الختام، أحاط .2

 

 

 مراسم االفتتاح: (أ

 ة لجنة الممثلين الدائمين رئيسكلمة  (1

، الدائمين لجنة الممثلين ةلجمهورية غينيا ورئيس ةالدائم ةكابا سيديبي، الممثلة فاتوماتا السفيرذكَّرت  .9

العادية الثامنة الدورة خالل  2112سنة فريقي للالتحاد األفي منصب الرئيس الحالي انتخاب غينيا 

شارت إلى وأأدت إلى ذلك. الخلفية الجيوسياسية والجيوستراتيجية التي وكذلك للمؤتمر، والعشرين 

عناصر مع جميع التلقائي والتعاون الالمتمثلة في احترام األحكام القانونية ، واعملهقادت المبادئ التي 

ربت بشأنه أعالتعاون الذي مبرزة النوعية العالية لهذا تحقيق أهداف االتحاد األفريقي، الفاعلة المعنية ب

 امتنانها الكامل.عن 

تحقيق األهداف المؤسسية رامي إلى رئاستها كنتيجة للعمل الجماعي الصدد، قدمت حصيلة في هذا ال .11

ائمين ة الممثلين الدالدور األساسي للجنمقررات أجهزة صنع القرار. وأبرزت من خالل التنفيذ الفعال ل

ر توفيالضوء على الجهود المشتركة التي أدت إلى  تعمل مفوضية االتحاد األفريقي وسلط في

 .يصالح المؤسسالتي أتاحها اإلجديدة الديناميكية تعزيز المواتية لالظروف ال

أثنت بصفة خاصة على التزام وتفاني رئيس مفوضية االتحاد األفريقي لجهوده في السعي إلى إحالل  .11

ها كَّدت على المكانة الرئيسية التي احتلتوالتعاون مع المنظمات والشركاء الدوليين. وأ السالم في القارة

طار من إلفي هذا اتي تم القيام بها ال حيث قدمت وصفا لنوعية األنشطةالشراكات االستراتيجية، مسألة 

لتذكير فرصة لوضحت في األخير أن لجنة الممثلين الدائمين كانت لها المواقف أفريقيا. وأأجل تأكيد 

دول األعمال، جالتطرق إلى مختلف بنود في عملية اإلصالح المؤسسي. بعد لعبه الدور الذي ينبغي أن تب

 لقيود الزمنية.مراعاة لها إلى العمل بسرعة ءدعت زمال
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لسفير ل لجنة الممثلين الدائمين وباسمها الخاص، التهانيباسم وجهت  قبل اإلعالن عن افتتاح الجلسة، .12

لخارجية لوزير يفة السامية كن مؤخرا في الوظي   شريف محمد زين، الممثل الدائم السابق لتشاد، الذي عُ 

 .مهورية تشادلج

 مفوضيةكلمة رئيس ال  (2

لتي انة الممثلين الدائمين ، أهمية الدورة الحالية للجمفوضيةموسى فكي محمد، رئيس الالسيد أبرز  .12

ر ل األشهر  فريقي خاللتحقيق أهداف االتحاد األمستوى تقييم القرار المكلفة بأجهزة صنع دورات تُحض  

لك، المفوضية. بعد ذدعم بفي هذا العمل التحضيري تحظى لجنة الممثلين الدائمين الستة الماضية. 

لجنة الممثلين الدائمين وكذلك مسؤولي أجهزة االتحاد األعضاء الجدد في المفوضية برئيس رحب 

ن أجل مثيوبية للتدابير المتخذة تقديره للحكومة اإلعن  يسجلأن الدول األعضاء قبل ي وممثلخرى األ

مع التأكيد على  2112حلول السنة الجديدة ثم أعرب عن تمنياته ب السير الجيد الجتماعات القمة.

 لقارة.تقدم اواضحة لالرؤية والمثابرة على مواصلتها على أساس الالجهود ضافر ضرورة ت

على أن تحقيق األهداف أكد مجددا و المفوضية تحظى به، ظلتالتعاون الذي إلى تياح أشار بار .14

. ةلجنة الممثلين الدائمين والمفوضي بينكامل بالتعاون الرتبطا المؤسسية لالتحاد األفريقي ما زال م

القاهرة بشأن عنها في خلوة  المعلنلغرض إعطاء مضمون لهذا التعاون وتجسيده، ستدخل اإلجراءات 

في ، 2112ر فبراي بداية شهرحيز التنفيذ في لجنة الممثلين الدائمين والمفوضية، أساليب العمل بين 

حين أن جملة من اإلجراءات األخرى الرامية إلى ترشيد العمل على الصعيد الداخلي للمفوضية، قد تم 

مسائل التي يتوقع إيجاد تعدد الل امؤشر يعد ماوعلى الرغم من كثافة جدول األعمال، تجسيدها فعال. 

، غير أن بعض هذه األولوياتحسب األهمية.  ولوياتترتيب األأشار الرئيس إلى صعوبة حلول بشأنها، 

التكامل السيما الراهنة، تحديات األفريقية والالوحدة مثل تتماشى والمدرجة في جدول األعمال، 

ة دموحالسوق الالتجارة الحرة القارية، ونطقة مإنشاء والسلع، و تنقل األشخاصاالقتصادي، وحرية 

ات القومية النزعنتشار في سياق يتسم باتتم هذه المشاريع بالنظر لكون للنقل الجوي في أفريقيا. و

الدول  الجهود. وحث جميعضافر وتقويض التعددية، أكد الرئيس أن السبيل الوحيد لنجاح أفريقيا هو ت

 عضاء على اتباع هذا الطريق.األ

ها يشكل بحثالبنود األخرى المدرجة في جدول األعمال، أعرب الرئيس عن أمله في أن ند تطرقه إلى ع .11

محقَّقة، ج الالنتائفعال، سيتم على أساس تحقيق أهداف االتحاد. من قبل لجنة الممثلين الدائمين أرضية ل

عناها م تمويل االتحادي ، وعلى هذا األساس أيضا ستكتسي المساهمة ففريقيمل االتحاد األالحكم على ع

 الكامل.

ز لتقدم المحررئيس المفوضية عن ارتياحه للشباب، أعرب المخصص ل 2112سنة موضوع عند تناول  .16

ديثه عن حقوة المستقبل. في  ليصبح الشباب فعالالصعوبات التي يتعين التغلب عليها تجاهل دون 

 ي هذافاآلثار السلبية للفساد على أداء بلداننا. أبرز مكافحة الفساد، المخصص ل 2112 موضوع سنة

تائج نالبسيطة لنهج السبل العملية التي تؤدي إلى الدانة عبارات اإلدعا إلى تجاوز مستوى الصدد، 

على ع ولى في ذلك تقبأن المسؤولية األستعكف المفوضية على مكافحة الفساد اقتناعا منها ملموسة. ال

طريق وإعالن االتحاد األفريقي بشأن اله المهمة وجود خارطة ل هذوسيُسهعاتق الدول األعضاء. 

 التدفقات المالية غير المشروعة. آفات مثلمكافحة الفساد وما يتصل به من 

ق الرئيس في كلمته أيضا إلى  .12 ه يُنتَظر نأمذكرا اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي ليؤكد أهميته تطرَّ

رها، من السيطرة على مصي من خاللهاستتمكن أفريقيا بر األداة التي يعت، ألنه الكثير من هذا اإلصالح

ن رؤساء على الرغم من أوفي فعالية االتحاد األفريقي. ريقيين األفثقة من التبعية وتعزيز خالص وال
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العاملين في ولجنة الممثلين الدائمين لرئيس أعضاء ناشد اهذه األهمية، أدركوا الدول والحكومات 

عمل ال اتتويج هذألن  في القارة العمل من أجل نجاح اإلصالح المؤسسي.الحية وجميع القوى المفوضية 

 فريقيا.أتاريخ سجل جميعا في دخلنا الجماعي سي

 :المشاركة (ب

وال، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، جالجزائر، أن :الدول األعضاء التالية شاركت في االجتماع .12

الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، بوروندي، الكاميرون، جزر القمر، 

مصر، غينيا، غينيا بيساو، غينيا االستوائية، إرتريا، إثيوبيا، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، 

ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، 

رواندا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، السنغال،  نيجيريا،

تشاد،  ند، تنزانيا،السيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، السودان، سوازيال

 مبابوي.يزوتوجو، تونس، أوغندا، زامبيا، 

 العملاعتماد جدول األعمال وتنظيم  الجزء الثاني:

 اعتماد جدول األعمال (أ

 اعتمدت لجنة الممثلين الدائمين مشروع جدول أعمالها. .19

 تنظيم العمل  (ب

 اعتمدت لجنة الممثلين الدائمين ساعات العمل التالية: .21

 12:11 – 11:11: يةالصباحالفترة 

 12:11 – 11:11بعد الظهر: 

 التقارير عن أنشطة لجنة الممثلين الدائمين الجزء الثالث:

 تقارير اللجان الفرعية للجنة الممثلين الدائمين بحث 

 EX.CL/1073(XXXII)i تقرير اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد األطراف، (1)

 لتعاون المتعدد األطراف.لقدم التقرير الممثل الدائم لجمهورية جيبوتي، رئيس اللجنة الفرعية  .21

 :تيةدمت المالحظات اآلالعرض، قُ  بعد .22

مؤتمر طوكيو تنظيم االجتماع الوزاري لالنجاح المسجل في موزمبيق وكوت ديفوار على نئة ته (1

 ، علىالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبيبين ا والقمة الرابعة 2112سنة ل الدولي للتنمية في أفريقيا

 ؛التوالي

تحاد األوروبي األفريقي واال التحادبين اللقمة الرابعة  ةاإليجابيثار ال يذكر التقرير بما فيه الكفاية اآل  (2

بت بشدة االتجار بالمهاجرين جان، والتي دفي أبيمنعقدة ال  في ليبيا وإساءة معاملتهم؛شجَّ

ة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمياالجتماع الوزاري لالتي وقعت خالل  ةلمؤسفالحادثة اتجاهل التقرير   (2

 في مابوتو، موزمبيق؛منعقد ال 2112 في أفريقيا لسنة

لجنة  منهاطلبته مثلما مابوتو نشر حتى اآلن بيانا عن حادثة لماذا لم تمفوضية تشرح الأن  يجب  (4

 ؛الممثلين الدائمين
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في  2112فبراير  12و  11يومي عقد االجتماع الوزاري بين أفريقيا وتركيا بشأن قتراح الدعم ا  (1

 اسطنبول، تركيا؛

صيغة بانجول أو إما طبقا لما ورد في لمشاركة في هذا االجتماع الوزاري حديد إجراءات ايجب ت  (6

 لقارة؛المؤسس للثالثية الممثلة ل Assembly/AU/Dec. 635 (XXIX)في المقرر 

تقييم الشراكات خلوة حول جتماع اللجنة الفرعية على أن البند المتعلق بالتم االتفاق خالل ا  (2

د في في القاهرةمنعقد ال ،االستراتيجية حث هذا إذ ينبغي قبل ذلك بالتقرير، ، في مصر، يجب أال  ير 

 البند واعتماده من قبل لجنة الممثلين الدائمين؛

 التقرير؛ من 2و 2و 6جب حذف الفقرات ي (2

 أكد وفد بوركينا فاسو سحب عرضه الستضافة منتدى القطاع الخاص بين أفريقيا واليابان؛  (9

أكتوبر  16الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي المنعقدة في  اأنشأتهما زالت مجموعة العمل التي  (11

لهادئ افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الموحد بشأن أالموقف األفريقي عداد في أديس أبابا إل 2112

 ؛بعد للعمل ةغير جاهز ،2121لسنة 

حيث ، هذهك ة وعاجلةمقرر بشأن مسألة هامالالتأخر في تنفيذ حول انتباه المجلس التنفيذي جب شد ي  (11

 مواقفهم المشتركة؛حدَّدوا الكاريبي والمحيط الهادئ واالتحاد األوروبي قد أن 

يقي التحاد األفربين االقمة الرابعة خالل المشاريع المشتركة ذات األولوية المتفق عليها استكمال  (12

 في أبيدجان، كوت ديفوار؛المنعقدة واالتحاد األوروبي 

 –تطبيق نفس التسمية على جميع الشركاء من خالل استخدام عبارة "شراكة االتحاد األفريقي  (12

 البلد/القارة المعنية".

 إدارة وتنسيق الشراكات.بشأن رفع عدد العاملين في قسم وصي بتنفيذ المقررات ت (14

 رأت بعض الوفود أن صيغة بانجول يجب أن تستمر استخدامها لمشاركة الشركاء. (11

في  مع أخذ عملية اإلصالحاستكمال التقييم االستراتيجي تنسيق ود المغرب ضرورة ضمان الحظ وف (16

 االعتبار.

 الصلة اتذ للمقررات وفقا الشراكة اجتماعات في مشاركته طرائق يوضح أن األفريقي لالتحاد ينبغي (12

 العامة السياسةصنع  أجهزة عن الصادرة

 :تيةاآل اتاألطراف التوضيحلتعاون المتعدد لاللجنة الفرعية  رئيسقدم  .22

مشروع اجتماع مجموعة العمل المكلفة بإعداد دون الظروف المرتبطة بالجدول الزمني حالت  (1

 ؛ 2121لما بعد سنة  فريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئأالموقف األفريقي الموحد بشأن 

عداد إفريقي في بروكسل في لالتحاد األ ةالدائمبعثة لإشراك ا، 2112فبراير  بدايةفي سيتم مع ذلك،   (2

أن  سبقفي بروكسل ريقيين خاصة وأن مجموعة السفراء األف وحد،مشروع الموقف األفريقي الم

 ؛ا ستبحثه اللجنة الفرعية الحقاقدمت مشروع

 .2112مايو مجموعة العمل أن تقدم نسختها في شهر على مواعيد حيث يتعين دول تم إعداد جسي  (2

 

 :وصياتالت

 إن لجنة الممثلين الدائمين؛ .24

 حيط علما بتقرير اللجنة الفرعية؛ت (1)

 رئيس اللجنة الفرعية على نوعية التقرير؛تهنئ  (2)

سنة ل مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقياموزمبيق لنجاحهما في تنظيم االجتماع الوزاري لتهنئ  (2)

 في مابوتو الذي عقد ،2112
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الرابعة مة قالتنظيم  قيادة الرئيس الحسن واتارا على نجاحها فيتهنئ أيضا حكومة كوت ديفوار تحت  (4)

 ؛ في أبيدجانالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي بين ا

مال ستكإلى العمل مع االتحاد األوروبي الة الممثلين الدائمين، ، بالتعاون مع لجمفوضيةدعو الت (1)

لمنعقدة ا د األفريقي واالتحاد األوروبيالتحابين القمة الرابعة لالمشاريع المشتركة ذات األولوية 

 كوت ديفوار؛، في في أبيدجان

التحاد ابين لجنة الممثلين الدائمين ومفوضية  ةالسابعالخلوة المشتركة التقرير إلى أي إشارة في حذف  (6)

روض حيث من المفمصر، ، في في القاهرةمنعقدة تقييم الشراكات االستراتيجية الحول األفريقي 

 ؛ذلك، بحث واعتماد التقرير عن هذه المسألة من قبل لجنة الممثلين الدائمين أن يتم، قبل

لموقف عداد االمجلس التنفيذي إل اي أنشأهفعيل مجموعة العمل التالتعجيل بتتطلب من المفوضية  (2)

 ؛2121بعد ما المحيط الهادئ الكاريبي وأفريقيا ومسألة األفريقي الموحد بشأن 

االجتماع  تزي ميَّ تال ةلحادثة الممثلين الدائمين المتعلقة باتوصية لجنتنفيذ من المفوضية طلب ت (2)

 موزمبيقفي في مابوتو، المنعقد  2112 مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا لسنةالوزاري ل

 واتخاذ التدابير الضرورية لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

 بهذه المسألة؛لمعلومات المتعلقة اإلى عضاء التحفظات التي أبدتها بعض الدول األإضافة  (9)

في االجتماع الوزاري للشراكة بين أفريقيا وتركيا المقرر عقده المجموعة األفريقية وصي بمشاركة ت (11)

 ؛2112في اسطنبول في فبراير 

بوركينا فاسو بسحب عرضها الستضافة منتدى القطاع الخاص بين أفريقيا مراسلة حيط علما بت  (11)

 ؛واليابان

 الشراكات.تنسيق متعلقة برفع عدد عاملي قسم إدارة والقرار صنع المقررات أجهزة تنفيذ  (12)
 

 EX.CL/1073(XXXII)iiالنازحين داخليا، العائدين وتقرير اللجنة الفرعية لالجئين و (2)

 غينيا هوريةلجم الدائم الممثل ها،رئيسُ  داخليا، يننازحوال والعائدين لالجئين الفرعية اللجنةتقريَر  قدم .21

 النحو لىع توضيحات وطلبوا ومالحظات، تعليقاتلجنة الممثلين الدائمين  أعضاء قدم ثم. االستوائية

 :التالي

 لتيا األعضاء الدول إلى ميدانية ببعثات االضطالع في لجهودها الفرعية اللجنةتمت اإلشادة ب  (1)

 ؛قييناألفري المواطنين إلى أقرب األفريقي االتحادَ  البعثات جعلت وقد. إنسانية أزمة من تعاني

 إلى ةالملح الحاجة أفريقيا في الكوارث عن الناجم والنزوح المتردية اإلنسانية تبرز األوضاع  (2)

 فيه؛ األعضاء والدول األفريقي االتحاد جانب من المتجددة والجهود والتأهب الدعم مزيد من

من البلد قد أدت إلى نزوح ما أبلغ وفد موزمبيق االجتماع بأن الفيضانات في الجزء الشمالي  (3)

 ألف شخص. 08888يزيد عن 

تم إبالغ لجنة الممثلين الدائمين أيضا بأن برلمان موزمبيق قد صدق على اتفاقية كمباال وسيتم  (4)

 إيداع وثائق تصديقها لدى مفوضية االتحاد األفريقي في وقت الحق.

 أن إلى يةالحال األرقام تشير حيث أوطانهم إلى العائدينفي ليبيا  المهاجرين أعداد تحديث نبغيي (5)

 ةالليبي والحكومة المفوضية بمساعدة األصلية بلدانهم إلى طوعا عادوا مهاجر 180888 من أكثر

 اآلخرين؛ المصلحة وأصحاب

 فريقيينالمهاجرين األ معاناة تخفيف في اإليجابية هماتهالمسا الليبية السلطاتتنبغي اإلشادة ب   (6)

 االتحاد ةفوضيم ذلك في بما مختلفة، ةدولي وفود وصول وتسهيل ليبيا في السبل بهم تقطعت الذين
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 ريقيةاألف اللجنة منالموفد  فريقالو اريقيأف في يةاألمناألجهزة و المخابرات ولجنة األفريقي

 الشعوب؛و اإلنسان حقوقل

 بالتعاون مة،الحكو تبذلها التي االستباقية الجهود بفضل نيجيريا في اإلنسانيالوضع  تحسني   (7)

 لألشخاص وآمنة وكريمة دائمة حلول توفير أجل من الدوليين، والشركاء األفريقي االتحاد مع

 المتضررين؛

 لدولل نبغيوي انموذجي يبوالاإل فيروس لوباء التصدي في الفريدة وخبرتها غينيا صموديعتبر   (0)

 ا؛حذوه تحذو أن األخرى األعضاء

 لسنةل االضطالع بها المزمع األنشطة التقرير يتضمن أن ينبغي الفرعية، اللجنة لوالية وفقا  (9)

 ا؛أفريقي في داخليا والنازحين والعائدين الالجئين سنة: 2819 عام موضوع مراعاة مع المقبلة،

 الوكالة شغيلت تعجيل ينبغي التمويل، وتحديات أفريقيا في اإلنساني الوضع خطورة إلى بالنظر (18)

 ؛التي يتعين اإلسراع بتنفيذها التنفيذي المجلس لمقررات وفقا األفريقية اإلنسانية

 بيق؛موزم إلى الفرعية اللجنة بعثة إيفاد دون حالت التي التمويلية الفجوة توضيح ينبغي (11)

 لكوارثل للتأهب الالزمة والمؤسسات القدرات لبناء والتدريب الدعم المفوضية توفر أن ينبغي (12)

 المتضررة؛ األعضاء الدول جانب من وإدارتها

 األمم مفوضية مع بالتعاون ،يونيو 28 في لالجئين العالمي باليوم االحتفال يكون أن ينبغي (13)

 يالت والمشاريع المبادرات دعم خالل من عملي توجه وذا فائدة أكثر الالجئين، لشؤون المتحدة

 منتجة؛ حياة يعيشوا أن على الالجئين تساعد

 خاصة ةمبعوث ابصفته االجتماعية، الشؤون ةمفوض رأسهات التي البعثة التقرير في تدرج لم  (14)

 الالحقة؛ والمساهمات سيراليون إلى ،المفوضية لرئيس

 قات،والتعلي المالحظات جميعتمت اإلحاطة علما ب أنه للوفود الفرعية اللجنة رئيس أكد ذلك، على ردا .26

 مساهماتب مصحوبة تكون ما عادة الفرعية اللجنة بعثات أن وأوضح. لذلك وفقا األرقام تحديث وسيتم

 إلى يةميدان بعثةتنظيم  المقرر من أن إلى الفرعية اللجنة رئيس وأشار. المتضررة للمجتمعات مالية

 على بالتأكيد هكلمت واختتم. البلد ذلك ومحنتهم في األفريقيين المهاجرين لوضع أفضل فهم أجل من ليبيا

 حياة الناس يعيش أن لضمان والهجرة القسري للنزوح الجذرية األسباب معالجة إلى الملحة الحاجة

 .األصلية بلدانهم في كريمة

 دوالر 011،111 بمبلغ ساهمت المفوضية أن إلى باإلشارة االجتماعية الشؤون ةمفوض استكملت ثم .22

 كزامرال نم أوبئة علماءبنشر  المفوضية قامت كما. سيراليون في االنهيارات الطينية لضحاياأمريكي 

هيارات االن بعد المحتملة األمراض تفشي منع في للمساعدةوالوقاية منها  األمراض مكافحةاألفريقية ل

 .واألمن مالسل إدارة من المركبات بعض عن فضال الطينية،

 :توصيات

 الممثلين الدائمين: لجنةإن  .22

 داخليا؛ ينوالنازح والعائدين لالجئين الفرعية اللجنة بتقرير علما تأحاط (0)
 الفرعية؛ اللجنة بها اضطلعت التي الميدانية البعثات بأهمية أقرت (1)

 أفريقية؛ إنسانية وكالة بإنشاء الصلة ذات التنفيذي المجلس قرراتم تنفيذ تطلب  (3)
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 النازحينو والعائدين لالجئين الفرعية اللجنة مع بالتعاون ،تحتفل أن ةالمفوضي إلى أيضا تطلب (1)

دوى ج أكثر بطريقة لالجئين العالمي اليومب الالجئين، لشؤون المتحدة األمم ومفوضية داخليا

 وفعالية.

 

 EX.CL/1073(XXXII)iiiالهياكل،  تقرير اللجنة الفرعية إلصالح (3)

نة كل التابعة للجاقدم التقرير الممثل الدائم لجمهورية أنجوال، رئيس اللجنة الفرعية إلصالح الهي .29

 الممثلين الدائمين.

 :تاليةالعرض، قُدمت المالحظات العقب هذا  .21

جدا من حيث الدور  امهم يعتبر مركز مكافحة األمراض في أفريقيا والوقاية منها هيكال  (1

 الذي يقوم به من أجل الوقاية من األوبئة ومكافحتها؛

يؤكد انتشار األوبئة في الفترة األخيرة، ال سيما تفشي وباء إيبوال في عدة دول أعضاء،  (2

 الماسة إلنشاء هذا المركز بشكل فعال؛الحاجة 

 يجب أن يتم إنشاء هذا المركز في إطار احترام اإلجراءات اإلدارية والمالية؛  (2

مديرية الشؤون اإلدارية والموارد البشرية المعلومات التي استندت إليها تقدم يجب أن   (4

 إلعداد مشروع ميزانية مركز مكافحة األمراض في أفريقيا والوقاية منها؛

في هذا الصدد، يتعين بالضرورة على اللجنة الفرعية إلصالح الهياكل أن تُشرك اللجنة   (1

 الفرعية لإلشراف العام على الشؤون اإلدارية والمالية والميزانية؛

يشير التقرير عن مركز مكافحة األمراض في أفريقيا والوقاية منها إلى الوثائق الملحقة   (6

 والتي لم تُرفق بالتقرير؛

ة، دون مناصب جديد ةالهيكل المقترح للمركز األفريقي للموارد الحيوانية إلى إنشاء ثالثيدعو  (2

 أن يكون هذا المقترح مشفوعا بالمبررات. 

ة والموارد البشرية، إلى أنه تم وضع ياإلدار الشؤون ردا على الشواغل التي أثيرت، أشار ممثل مديرية .21

م ا في االتحاد األفريقي، وأنه تمالمعمول به اترتبمالمشروع الميزانية بناء على التصنيفات وجدول 

  اقتراح الهيكل بصيغته المبسطة، وأن تنفيذه سيستغرق ثالث سنوات.

كل من مفوضة الشؤون االجتماعية ومدير المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها  تقدم  .22

الوقاية المركز األفريقي لمكافحة األمراض ولتالية فيما يتعلق بالخلفية التاريخية إلنشاء التوضيحات ا

منها، وأهميته االستراتيجية وتشغيله، ونطاق عمله على المستوى القاري وعلى مستوى الدول 

ة عن عدم التوازن بين واليته وميزانيته الممولة أساسا مالصعوبات التشغيلية الناجوخاصة األعضاء، 

 من قبل الشركاء:

فشي خالل ت أثبت جدواهقد و كافحة األمراض والوقاية منها منذ إنشائه،يعمل المركز األفريقي لم  (1

 وباء اإليبوال. 

ة المراكز األخرى القائم يعمل المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها بشكل وثيق مع  (2

 في الدول األعضاء. 
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 األجل. محددة بعقود  الحاليون يعمل موظفو المركز  (2

 والواليات المتحدة األمريكية، واليابان بدرجة أقل.  من قبل الصين ميزانيته أساساتمول   (4

تمت مراجعة قد يتوسع المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها بشكل تدريجي، و  (1

 ميزانيته من قبل مجلس اإلدارة. 

لى إسيحتاج المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها في السنوات الخمسة المقبلة   (6

ميزانية تزيد عن مائتي مليون دوالر أمريكي، ويحتاج إلى طاقم يبلغ مائتين وعشرة أشخاص، 

 لالضطالع بمهامه بشكل فعال. 

 مليون دوالر أمريكي؛ 11الدول األعضاء المساهمة بمبلغ  يطلب من (2

 ها؛نالوقاية موالهيكل المقترح مبسط جدا مقارنة بوالية المركز األفريقي لمكافحة األمراض   (2

من شأن التشغيل األمثل للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها أن يؤثر بشكل إيجابي   (9

 اقتصادات الدول األعضاء وعلى األمراض المستوطنة التي تشكل تهديدا للتنمية في أفريقيا.  على

رة جذب تأخذ ميزانية المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها في االعتبار ضرو (11

 نة. وتُضمن لهم وظائف مأم موظفين ذوي كفاءة

يتعين على الدول األعضاء أن تولي االهتمام للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها،  (11

ن ومن خالل توفير المبالغ الالزمة لتشغيله بشكل سلس، وإال فال يستبعد أن يعيد الشركاء الممول

 تجاه هذا المشروع. له حاليا، النظر في التزاماتهم 

 الهيكل المقترح للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها يستوفي المعايير الدولية.  (12

تياجات في تلبي االح في المكتب األفريقي للثروة الحيوانية الوظائف الثالثة الجديدة المستحدثة (12

 ة في أفريقيا. مجال البحث وجمع ونشر البيانات العلمية ذات الصلة بسالمة األغذي

ال يزال المعهد األفريقي للتحويالت المالية يعتمد في عملياته على مساهمات الشركاء والدعم  (14

 مليون دوالر أمريكي. ا قيمتهالمقدم من حكومة كينيا بم

 :التوصيات

 إن لجنة الممثلين الدائمين: .22

 كل؛ابتقرير اللجنة الفرعية إلصالح الهي تحيط علما  (1)

تؤكد على أهمية المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها نظرا لدوره في مجال مكافحة   (2)

 األمراض المستوطنة والوقاية منها داخل القارة.

 توصي المجلس التنفيذي ببحث واعتماد الهياكل المقترحة.  (2)

 

  EX.CL/1073(XXXII)ivتقرير اللجنة الفرعية لمسائل المراجعة  (4)

 اتمسائل مراجعة الحسابلرئيس اللجنة الفرعية وقدم التقرير الممثل الدائم لجمهورية جنوب السودان  .24

  .للجنة الممثلين الدائمين

 :اآلتيةدمت المالحظات العرض، قُ عقب هذا  .21
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 ؛إلى جود عدة مخالفاتالتقرير يشير   (1

 سنوات عديدة؛منذ كرر تقارير مراجعة الحسابات تت  (2

 يمراجعقبةةل التوقيع عليهةةا من قبةةل تقةةارير مراجعةةة الحسةةةةةةةةابةةات بحةةث الفرعيةةة بال تقوم اللجنةةة   (2

 الحسابات؛

 التحادأجهزة امسائل مراجعة الحسابات مع تسوية يجب على مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين   (4

 اللجنة الفرعية؛حالتها على قبل إ

ابات السةةابقة وال مراجعة الحسةة، وال يتضةةمن أي تحديث لعملية تنفيذ التوصةةيات التقرير ليس شةةامال  (1

 حول التعيينات والترقيات وغيرها؛

توصةةةةةةيةةات مراجعةةة  ينفةةذون األفراد الةةذين الجهزة وألوتنفيةةذ عقوبةةات فعةةالةةة إزاء ايجةةب اعتمةةاد   (6

 الحسابات؛

 صعب التحقق منها؛ويبعثة االتحاد األفريقي في الصومال معقدة قوات  تعتبر عملية إدارة أجور (2

 بذل المزيد من الجهود لتنفيذ توصيات تقارير مراجعة الحسابات. يجب على المفوضية (2

يجب أن يكون هناك تمييز واضةةح بين الميزانية العادية والميزانية التكميلية إذ أنه يجب أن تغطي هذه  (9

وليس المصةةةةةةروفات التي ال تشةةةةةةكل جزءا من الميزانية فقط األخيرة المصةةةةةةروفات غير المتوقعة 

 األصلية.

 في محلها وأكد للجنة الممثلين الدائمينالتي أبدتها الوفود مالحظات أن الالمفوضية نائب رئيس أبرز  .26

عة ما يتعلق بمراجلتحسين أداء االتحاد في اللعمل معهاستعداد المفوضية الشخصي وعلى استعداده 

 الحسابات.

 التوصيات

 إن لجنة الممثلين الدائمين؛ .22

 تمت اإلحاطة علما بالتقرير. (1

 على المفوضية التمييز بين عناصر كل من الميزانية التكميلية والميزانية العادية.يجب  (2

ه بحثمسائل مراجعة الحسابات من أجل إعادة للى اللجنة الفرعية ع التقريرتوصي بإحالة  (2

 .2112بعد قمة يناير ورفعه إلى لجنة الممثلين الدائمين 

 

 واإلدارية بشأن الميزانية والشؤون المالية تقرير اللجنة الفرعية للمراقبة العامة والتنسيق (5)

EX.CL/1073(XXII)v 

ير يتضمن التقرأن وأوضح الممثل الدائم لجمهورية جنوب أفريقيا ورئيس اللجنة الفرعية،  التقريرَ قدم  .22

ستكمل، ، حيث أن الميزانية العامة لم تُ 2810 السنةو 2817 لكل من السنة ةالتكميلي فقط الميزانية

 ا.العتمادهيونيو/يوليو قمة فسيتم تقديمها إلى ، وعليه

ومالحظات وطلبوا توضيحات على النحو تعليقات  لجنة الممثلين الدائمينأعضاء  قدمبعد العرض،  .29

 التالي:

ار في مجلس السلم واألمن التخاذ قر إلى بعدُ  ابت فيهتم الي لم يتمسألة التعويض الإحالة  ينبغي (1

  أقرب اجتماع له؛
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ي ومجموعة شركاء لالتحاد األفريق للجنة الممثلين الدائمينماع بين اللجنة الفرعية اجتعقد  إن (2

الشفافية والمساءلة  أن تضمنمناقشة اآلليات التي من شأنها مناسب ومهم لجاء في وقت أمر 

 الشركاء؛ يصرفهابشأن األموال التي 

 منضلى وجه االستعجال ع دةدغير المسوتعويضاتهم  العاملينينبغي معالجة مسألة التزامات  (3

 سرهم؛أمعيشة التحاد األفريقي ول العاملين السابقينإطار زمني محدد ألنه يؤثر على معيشة 

طلبات  ة علىولن تتم الموافقينبغي التمييز بوضوح بين الميزانية التكميلية والميزانية العادية،  (4

 لميزانيات التكميلية دون مبرر مناسب؛ل

 ؛من توفر أموال الشركاء قبل تقديم طلبات الميزانية إلى اللجنة الفرعيةأن تتأكد المفوضية يجب  (5

ز في التقدم المحر متابعةإلى الدول األعضاء لتسهيل بانتظام  اتلمساهمبيانات ا إرسالينبغي  (6

 المقررة. تحصيل األنصبة

ن السابقين ليضرورة معالجة مسألة تعويضات العامرئيس اللجنة الفرعية على  ددالتعليقات، ش ردا على .41

التي تشكل مصدر قلق كبير وينبغي حلها، حيث إن عددا كبيرا منهم ضحوا بحياتهم في الجبهات 

مواطنيه من اإلرهاب. واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد األمامية للدفاع عن قيم االتحاد األفريقي وحماية 

 . ميزانية العاديةية التكميلية والالطلبات المتعلقة بالميزانعلى أهمية التمييز بين 

 

 

 توصياتال

 :الممثلين الدائمين لجنةإن  .41

لمالية االشؤون الميزانية و علىإلشراف العام او للتنسيقعلما بتقرير اللجنة الفرعية  تأحاط (1

 واإلدارية؛
حثت المفوضية على احترام الفرق بين الميزانية التكميلية والميزانية العادية وفقا ألحكام النظم  (2

 المالية.واللوائح 
لبلدان لوافقت على توصية اللجنة الفرعية بشأن دفع التعويضات عن الوفاة والعجز المستحقة  (3

 .بعثة االتحاد االفريقي في الصوماللقوات المساهمة 
لجنة إلى ال بأسرها وتقدمها بين أجهزة االتحادعلى مواءمة جميع البدالت أيضا  المفوضية تحث (4

 ؛إلجازتهاالفرعية 

 ىإل وتقدمهاالتحاد على مستوى ا كلها المستحقة االلتزاماتأن تجمع  مفوضيةمن ال تطلب (5

 ؛لبحثهااللجنة الفرعية 

 ؛2817تقرير تنفيذها في منتصف المدة لعام وميزانية الأداء  أيضا من المفوضية تقديمطلبت  (6

 مكتب اللجنة الفرعية ومجموعة شركاء االتحاد األفريقي؛هيئة عقد اجتماعات بين أجازت  (7

 :المجلس التنفيذي بما يلي تأوص (0
  7102بشأن الميزانية التكميلية للسنة المالية  (أ

على  لالتحاد األفريقي موزعة ةأمريكي دوالرات  55,914,809 بقيمةميزانية تكميلية  إجازة (9

  52,735,247و ية،تكاليف التشغيللدوالرا أمريكيا ل  3,179,562: مبلغ قدرهالنحو التالي

 دوالرا أمريكيا للبرامج، 
 وافقت على تمويل الميزانية التكميلية على النجو التالي: (18
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   85,684من الدول األعضاء و دوالرا أمريكيا  3,093,878ة: يالميزانية التشغيل -1

 من  الشركاء  دوالرا أمريكيا
من الدول األعضاء و  دوالرا أمريكيا  7,517,104الميزانية البرنامجية: -2

 من الشركاءدوالرا أمريكيا   45,218,143
  7102بشأن الميزانية التكميلية للسنة المالية  (ب

 دوالرا أمريكيا 7,580,091وافقت على ميزانية تكميلية مبلغها  (00
 على تمويل الميزانية التكميلية على النحو التالي:  أيضا وافقت (12

دوالر  3,317,000من الدول األعضاء ومبلغ  دوالرا أمريكيا 4,263,091مبلغ  -1

 من الشركاء أمريكي

 

 تقارير اللجان الفنية المتخصصة  :الرابع الجزء

تقرير الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة،  (1)

 :2112أكتوبر  6 - 2با ) أثيوبيا( أديس أبا

  ،تقرير الدورة العادية األولى للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة

 EX.CL/1041 (XXXII) 5105أكتوبر  9- 5أديس أبابا، )أثيوبيا(، 

 االقتصاد الريفي والزراعة. وتم عقب العرض إبداء المالحظات التالية: ةرير مفوضاالتققدمت  .42

 بطريقة دقيقة وموجزة؛يجب صياغة التوصيات  (1

 ةتحدد التوصيات التي تترتب عليها آثار مالي يةيجب أن يكون التقرير مصحوبا بمذكرة مفاهيم (2

 مشفوعا بمشروع مقرر.  وقانونية وهيكلية،

 .يجب تحديد حجم اآلثار المالية (2

 . يال يتضمن التقرير معلومات عن مستوى تنفيذ الخطط الوطنية لالستثمار في القطاع الزراع  (4

 والشركاءالنيباد، الفاعلة المشاركة في القطاع الزراعي ) عناصريجب تنظيم مختلف ال  (1

المختلفون، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، وغيرها( حول تقسيم عمل محدد يضمن تنسيقه 

 برنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا؛ ال تحقيق أهداف

  تزال مسألة استعادة حوض بحيرة تشاد تشكل قلقا دائما. فيما يتعلق باالستدامة البيئية، ال (6

 ولين عن تعبئة الموارد وأهداف التمويل بشكل واضح. ؤلم يتم تحديد المس (2

ينبغي البحث عن تعبئة الموارد داخليا في أفريقيا نظرا ألن الشركاء في التنمية بدأوا يحسون  (2

 "اإلرهاق". بنوع من

كبير األخضر ال جدارعن التقدم المحرز في تنفيذ مشروع ال ينبغي أن يقدم التقرير معلومات (9

 للصحراء والساحل.

 يجب إجراء دراسة قبل إنشاء المركز اإلفريقي لسياسة األراضي. (11

غير أن طرق القيام بذلك لم من التقرير إضفاء الطابع المؤسسي على المركز  42الفقرة  دعوت (11

  يتم تحديدها.
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من  21 في الفقرة ةمكافحة الطفيليات والصحة النباتية الواردإنشاء صندوق إحالة مسألة يجب   (12

 ؛إلى اللجنة الفرعية ذات الصلة للجنة الممثلين الدائمين بعد إجراء دراسة معمقةالتقرير، 

 إنشاء عدد كبير من الصناديق في االتحاد األفريقي؛بالفعل تم  (12

فريقيا، المؤشرات الجغرافية في أ تحديد جدول زمني لتنفيذ االستراتيجية القارية الشاملة لوضع (14

 مع تحديد األولويات. 

 ينبغي بحث طلب الكاميرون استضافة مركز االمتياز للحد من مخاطر الكوارث البيئية، وفقا  (11

 إلجراءات االتحاد األفريقي المتعلقة باستضافة المؤسسات. 

ألشخاص الذين ال يتم إعطاء هذه الوظائف ل حال إقرار وظائف متعلقة بمشروع معين، في (16

 المعمول بها. عيين كانوا يشغلونها، بل ينبغي فتح باب المنافسة وفقا إلجراءات الت

 يجب تقديم معلومات مفصلة حول سجل األداء القطري في مجال تنفيذ إعالن ماالبو (12

 

 ومدير اإلدارة اإلجابات التالية:كل من مفوضة االقتصاد الريفي والزراعة  تقدم .42

قديم تدولة عضوا في إطار التقييم القاري للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا. وتم  42تم تقييم  (1

 اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة. خالل  التقرير

في تحويل القطاع الزراعي العناصر الفاعلة المشاركة تعمل المفوضية على مواءمة مساهمات مختلف   (2

 النيباد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وغيرها(. وفي أفريقيا )منظمة األغذية والزراعة، 

 يمكن دمج جميع الصناديق في صندوق واحد من شأنه أن يسهل االستجابة لجميع الطوارئ في أفريقيا.  (2

 لصندوق. ويمكن أن يكون لجميع إدارات المفوضية حق الوصول إلى هذا ا

البنك األفريقي للتنمية وشركة نستليه مستعدان إلنشاء المختبر األفريقي لسالمة األغذية، وفي هذا   (4

 الصدد، فإنهما يحتاجان إلى مشاركة ودعم االتحاد األفريقي. 

االتحاد األوروبي مستعد للعمل مع المفوضية بشأن االستراتيجية القارية للمؤشرات الجغرافية في  (1

 أفريقيا؛

سياسة لالمالية، من بينها تلك المتعلقة بالمركز األفريقي  باآلثارتم إعداد ثالث توصيات مشفوعة  (6

وسيتم بحث هذه المسألة بين المفوضية والبنك األفريقي للتنمية ولجنة األمم المتحدة  األراضي.

 االقتصادية ألفريقيا. 

شار التي سيعلن عنها مكتب المست تنظيميةسيتم إنشاء صناديق الطوارئ المقترحة وفقا لإلجراءات ال  (2

 القانوني. 

 والمؤشرات الجغرافية. األغذية سيتم وضع خارطة طريق في مجال سالمة   (2

 ذات الصلة المعمول بها.  لإلجراءات العاملين وفقا عيينسيتم ت  (9

 في حالة الكوارث.  الدول األعضاء للطوارئ لدعم هناك برنامج (11

 فيذ إعالن ماالبو إلى المؤتمر. تقديم التقرير عن تن سيتم  (11

 التوصيات 
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 إن لجنة الممثلين الدائمين:  .44

 تحيط علما بالتقارير التي تم عرضها  (1)

 . وقانونية وهيكلية تحدد التوصيات التي تترتب عليها آثار مالية يةتطلب إعداد مذكرة مفاهيم  (2)

 .يةالطفيليات والصحة النباتمكافحة طلبت من المفوضية إجراء دراسة معمقة استجابة إلنشاء صندوق  (2)

 

 الي،جتقرير الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للهجرة والالجئين والنازحين داخليا، كي (2)

 EX.CL/1042(XXXII)، 2112أكتوبر  21 – 16

 والمنظمة والنظامية.  الموقف األفريقي الموحد من االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة 

  حول مبادرة االتحاد األفريقي للقرن األفريقي بشأن المتاجرة بالبشر وتهريب التقرير المرحلي

 المهاجرين.

قدم مدير الشؤون السياسية التقرير ومشروع اإلعالن. وعقب ذلك، أُبديت مالحظات وتعليقات وطلب  .41

 :توضيحات على النحو التالي

توسط العابرين للبحر األبيض المكان ينبغي أن يعكس التقرير العواقب الخطيرة للهجرة على الشباب  (1

 والحلول المقترحة؛

ُطلب توضيح بشأن كيفية اختيار حكومة مالي الستضافة المركز األفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة  (2

بالهجرة، بالنظر إلى المقررات ذات الصلة بشأن ضرورة التوزيع الجغرافي العادل فيما يتعلق 

 ألفريقي؛باستضافة أجهزة ومؤسسات االتحاد ا

ضرورة إدراج األطر الزمنية إلنشاء الوحدة الفنية المقترحة داخل إدارة الشؤون السياسية والمركز   (2

 األفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالهجرة مع مراعاة الموارد المالية الالزمة؛

الهيكلية للوحدة المالية و ينبغي للجان الفرعية ذات الصلة التابعة للجنة الممثلين الدائمين، أن تبحث اآلثار (4

 الفنية والمركز؛

 اللجنة الفنية المتخصصة قواعد اإلجراءات الخاصة بانتخاب هيئة المكتب. جب أن تحترمي (1

بأن المقرر المتعلق بإنشاء المركز األفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالهجرة قد  تم تقديم توضيح .46

، وأن حكومة  EX.CL/Dec.314 (IX)خالل المقرر من  2116اعتمده المجلس التنفيذي في يوليو 

مالي قد قامت بالفعل ببعض األنشطة الرامية إلى تنفيذ مقرر المجلس التنفيذي. وعالوة على ذلك، أُشير 

ال  هإلى أن المسألة المتعلقة بعضو المكتب من إقليم الشمال أرجئت إلى المجلس التنفيذي باعتبار أن

 جنة الفنية المتخصصة.يمكن حلها خالل اجتماع الل

 اتتوصيال

 إن لجنة الممثلين الدائمين .42

بتقرير اللجنة الفرعية للهجرة والالجئين والنازحين داخليا، فضال عن اإلعالن، وتعرب  تحيط علما (1

 الالجئين في أفريقيا.وضع عن قلقها إزاء 
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أن المركز التنفيذي بشتطلب إلى المفوضية أن تقوم، بالتعاون مع حكومة مالي، بتنفيذ مقرر المجلس   (2

ي والتعجيل بإنشاء وتفعيل المركز التشغيلي اإلقليمي ف األفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالهجرة

 ؛الخرطوم ومركز التدريب في القاهرة لتطبيق القانون

اآلثار مين لجنة الممثلين الدائل التابعةتطلب كذلك إلى المفوضية أن تقدم إلى اللجان الفرعية ذات الصلة  (2

الهيكلية والمالية المترتبة على إنشاء وحدة فنية متخصصة تقدم المساعدة الفنية بشأن خارطة طريق 

 .توصيات مناسبة إلى المجلس التنفيذيالتمكين من تقديم من أجل  التنفيذ لحربة التنقل

 

ر(، والتكنولوجيا، القاهرة )مصتقرير الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم  (3)

 :2112EX.CL/1043 (XXXII)أكتوبر  23 – 21

وعقب العرض أبديت . لموارد البشرية والعلم والتكنولوجياا المدير باإلنابة إلدارة قدم التقرير .42

 المالحظات التالية: 

تشكل مسألة األتعاب التي تدفع للمسؤولين في الجامعة األفريقية المشكلة العامة المتمثلة في عدم القدرة   (1

 على خدمة أفريقيا دون مقابل. 

 التي تترتب عليها آثار مالية وقانونية وهيكلية.  التوصياتكافة تجميع  ضرورة  (2

إلى  يافريقأفي  ستراتيجيةالسات االدرالمركز تنسيق ال وليات وكالةؤطلب نقل مسمبررات شرح   (2

 اللجان الوطنية لليونيسكو. 

ه تنقل المدرسين داخل القارة، حيث أن اختيار اليونيسكو الستكمال البروتوكول بشأن برراتتقديم م (4

 القانونية؛ هليس من المعتاد أن يشرك االتحاد األفريقي وكاالت األمم المتحدة في وضع صكوك

 "السالم والتعليم". حولالتعجيل بإنشاء فريق العمل  (1

حول طرائق إشراك الجامعات األفريقية في برامج البحث والمنح، فضال عن جائزة  تعميق النقاش (6

 نكروما؛كوامي 

لم تصدق الدول األعضاء بعد على اتفاقية أديس أبابا بشأن تنقل المدرسين. ومن األجدى حشد الدعم  (2

 دة؛ها، بد ال من البحث عن صك قانوني آخر خاص باألمم المتحمن أجل التصديق علي

علي مستوي مفوضية االتحاد األفريقي من أجل تفادي ضرورة التنسيق بين وكاالت األبحاث الجامعية  (2

 االزدواجية والتداخل في األدوار.

 

 الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا التوضيحات التالي: باإلنابة إلدارة مديرالقدم  .49

 اللجنة الفنية المتخصصة من أجل إلىطلبا  اإلدارةوجهت وضع خاص، وقد بالجامعة األفريقية تتمتع   (1

 دفع أتعاب العاملين. 

 . ألسباب تتعلق بالفعالية المشاريع يعتبر اليونيسكو شريكا مهما، ويشارك في تنفيذ بعض  (2

المفوضية بالتعاون الوثيق مع اليونيسكو من أجل التعجيل بالتصديق على االتفاقية المعتمدة في تعمل   (2

 أديس أبابا بشأن تنقل المدرسين ومواءمة الشهادات في القارة. 
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 راتيجيةستالدراسات االلمركز تنسيق الطلب دعم اليونسكو في إطار الشراكة من أجل تنفيذ وكالة  تم (4

 إلى اليونسكو. الوكالة أنشطة  قلأفريقيا. وليس نفي 

 التوصيات

 إن  لجنة الممثلين الدائمين: .11

 تحيط علما بالتقرير المقدم؛ (1

توصيات التقرير المذكور التي تترتب عليها آثار مالية وقانونية وهيكلية في شكل وثيقة تقديم تطلب  (2

 ؛مفاهيمية مستقلة تتضمن مذكرة

 التنفيذي لبحثها واعتمادها.توصي بإحالة هذه التوصيات إلى المجلس  (2

 

تقرير عن تفعيل لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة الثامنة للخدمة العامة والحكم المحلي ال (4)

 EX.CL/1044 (XXXII)والتنمية الحضرية والالمركزية، 

 حاتاضيإالتعليقات والمالحظات، وُطلبت أبديت بعد ذلك، ومدير إدارة الشؤون السياسية التقرير. قدم  .11

 :التاليالنحو على 

إنشاء أمانة دعم للجنة الفنية المتخصصة للخدمة العامة  حول المقترح الوارد في التقرير تعارضي (1

ية إلدارة ودعم اللجان الفناألفريقي والحكم المحلي والتنمية الحضرية والالمرکزية مع ممارسة االتحاد 

إلی دعم دائم للسكرتارية، والذي تقدمه عادة  اللجنة الفنية المتخصصة تحتاجإذ أن هذه المتخصصة، 

 اإلدارة المعنية في المفوضية؛

صة، تخم هياكلإنشاء  من على الرغم من تمكين اللجان الفنية المتخصصة من خالل القانون التأسيسي (2

 ويخالف ممارسات وقواعد إجراءات االتحاد األفريقي؛سيشكل سبقا فإن هذا الطلب ال يمكن قبوله ألنه 

تب على المقترحات الواردة في التقرير آثار هيكلية ومالية، وعليه يجب فحصها واستعراضها من تتر (2

 للجنة الممثلين الدائمين قبل عرضها على المجلس التنفيذي؛عنية التابعة قبل اللجان الفرعية الم

جنة االتحاد للرد حاجة إلى توضيح اآلثار المترتبة على عقد مؤتمر للمانحين/ الشركاء لتعبئة المواهناك  (4

 لمكتب والية وصالحية تنظيم مثل هذا المؤتمر؛هيئة ااألفريقي الفنية المتخصصة الثامنة، وما إذا كان ل

إذا كانت اإلدارة المعنية تعاني نقصا في الموظفين لخدمة وإدارة اللجنة الفنية المتخصصة بكفاءة، يجب  (1

 موظفين إضافيين؛نحو مناسب تعيين  علىأن يتم 

يتعين على لجنة الممثلين الدائمين اتخاذ موقف مبدئي بشأن طلبات تعيين موظفين جدد داخل المفوضية  (6

 إلى أن يتم االنتهاء من المراجعة الالزمة للموظفين وفقا للمقررات السابقة للمجلس التنفيذي.

قات جميع التعلي دمجردا على ذلك، أك د مدير الشؤون السياسية للجنة الممثلين الدائمين بأن ه سيتم  .12

أمانة كوالتعديالت وفقا لذلك. وشد د على أن المفوضية تعمل حاليا، من خالل إدارة الشؤون السياسية، 

للجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة الثامنة. وليس القصد من ذلك إنشاء أمانة جديدة، بل تعزيز 

أنها  ال وكفاءة تفعيل اللجنة الفنية المتخصصة حيثالموظفين الحاليين داخل اإلدارة لضمان التنفيذ الفع

أن االقتراح سيخضع  علىأك د المدير أيضا لالجتماع وتجمع بين ثالثة مؤتمرات وزارية سابقة. 

للمداوالت الالزمة من قبل اللجان الفرعية ذات الصلة للجنة الممثلين الدائمين، مع مراعاة عملية 

 ي.اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريق



PRC/RPT(XXXV) Rev.1 

Page 19 

 

 

 

 التوصيات

 إن  لجنة الممثلين الدائمين: .12

ن الفنية لمختلف اللجا اتتحيط علما بالتقرير وتشير إلى أن والية إدارات المفوضية تشمل العمل كأمان (1

 المتخصصة؛

نة الممثلين للج عنية التابعةتوصي المجلس التنفيذي بتقديم الهيكل المقترح إلى اللجان الفرعية الم (2

 اللوائح اإلدارية والمالية ذات الصلة وعملية إصالح االتحاد.و النظم مراعاةالدائمين، مع 

تقرير االجتماع األول للجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط  (5)

 EX.CL/1045(XXXII)، 2112أكتوبر  22 - 23االقتصادي والتكامل، أديس أبابا، إثيوبيا، 

 إدارة الشؤون االقتصادية التقرير. وعقب العرض، قُد مت التعليقات التالية:مدير قدم  .14

 تمت اإلشارة إلى تنزانيا في قائمة الدول األعضاء التي شاركت في االجتماع؛ (1

 ؛2162ضرورة وضع آلية لتنسيق تنفيذ خارطة طريق أجندة  (2

 ل ة؛يكلية في وثيقة مستقينبغي تقديم كل التوصيات التي تترتب عليها آثار مالية وقانونية وه (2

ينبغي تقديم معلومات عن العرض المحتمل للدول األعضاء الستضافة مركز التميز لألسواق األفريقية  (4

 الشاملة؛

الي جاستعراض قائمة الدول األعضاء التي نفذت بالفعل مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي الذي اعتمد في كي (1

 على السلع المستوردة المؤهلة؛ %1.2والذي يقضي بفرض ضريبة  2116في يوليو 

عكس اتجاه توسيع المعايير التي تحدد الشروط التي يتعين على الدول األعضاء تلبيتها الستضافة أجهزة  (6

 االتحاد األفريقي؛

تقديم مشروع قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط االقتصادي  (2

 الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية قبل تقديمها إلى المجلس التنفيذي؛والتكامل إلى اللجنة 

من ميزانيتها لألنشطة المتعلقة  %1.11تحديد المصدر الذي يطلب من الدول األعضاء تخصيص  (2

 باإلحصاءات.

 قدم مدير إدارة الشؤون االقتصادية اإلجابات التالية: .11

استضافة مركز التميز لألسواق األفريقية الشاملة إرسال يتعين على جميع الدول األعضاء المهتمة ب (1

عروضها إلى المفوضية، والتي سيتم دراستها من قبل مكتب المستشار القانوني على أساس المعايير 

 التي تحددها األحكام التنظيمية؛

اريرها وتقدم تق 2162جميع األنشطة المتصلة بأجندة  2162تتولى اللجنة الوزارية لرصد تنفيذ أجندة  (2

 إلى المجلس التنفيذي؛
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قررت اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل اقتراح  (2

 من الميزانيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات؛ %1.11بنسبةاالحتفاظ 

بل بحثه ق سيعرض قانون االستثمار األفريقي على اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية (4

 من قبل المجلس التنفيذي؛

من المهم أن يعتمد المجلس التنفيذي االستراتيجية المنقحة لتنسيق اإلحصاءات في أفريقيا ومرکز التميز  (1

 لألسواق األفريقية الشاملة.

 التوصيات

 إن  لجنة الممثلين الدائمين: .16

 تحيط علما بالتقرير المقدم؛ (1

اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط م مشروع قواعد إجراءات يتقدأوصت ب (2

االقتصادي والتكامل إلى اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية قبل إحالتها إلى المجلس 

 التنفيذي؛

طلبت من المفوضية تقديم المشروع المعدل لمدونة قواعد االستثمار اإلفريقية إلى اللجنة الفنية  (2

للتجارة والصناعة والمعادن وكذلك اللجان الفنية المتخصصة ذات الصلة للبحث واإلحالة  المتخصصة

بعد ذلك إلى اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون القانونية والعدل لمزيد من البحث قبل تقديمها إلى المجلس 

 التنفيذي.

ية قبل بحثه والشؤون القانون تقدم مشروع قانون االستثمار األفريقي إلى اللجنة الفنية المتخصصة للعدل (4

 من قبل المجلس التنفيذي؛

 توصي المجلس التنفيذي باعتماد االستراتيجية المنقحة لتنسيق اإلحصاءات في أفريقيا؛ (1

يتعين أن تكون عملية اختيار الدولة العضو التي ستستضيف مركز التميز لألسواق األفريقية الشاملة  (6

 وفقا للمعايير ذات الصلة.

 

الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تقرير  (6)

 EX.CL/1046 (XXXII) ،2112نوفمبر  22-21المنعقدة في أديس أبابا )إثيوبيا(، 

 التعليقات التالية:أبديت مدير إدارة البنية التحتية والطاقة التقرير. عقب العرض، قدم  .12

المفوضية ممثلة طوال مدة اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة من قبل أعضائها ينبغي أن تكون  (1

المنتخبين المسؤولين عن اللجان الفنية المتخصصة المذكورة، وال سيما على المستوى الوزاري. ال 

 الوزاري؛ لجانبيمكن تبرير غياب المفوضين حتى ولو كان جزئيا عن ا

 دارة الرقمية لتسهيل فهم التحديات الرقمية الرئيسية؛ينبغي عرض أبرز ما جاء في إعالن اإل (2

 تحديد النقاط الواردة في اإلعالن والتي تترتب عليها آثار مالية؛ (2

تقديم مزيد من التوضيحات حول دوت أفريكا وإظهار العالقة مع المشكلة العامة لالتصاالت وتكنولوجيا  (4

 المعلومات.

 لعناصر التوضيحية التالية:قدم مدير إدارة البنية التحتية والطاقة ا .12
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لتنفيذ األنشطة  2112ال تترتب على أي من التوصيات آثار مالية. سيتم إدراج اعتمادات في ميزانية  (1

 المذكورة؛

 يتمثل الشاغل الرئيسي في رفع مستوى المشروع الرقمي إلى وضع مشروع رائد لالتحاد األفريقي؛ (2

ى هويتها واستخدام المجال الرقمي نفسه عبر أنحاء دوت أفريكا هي أداة تسمح ألفريقيا بالحفاظ عل (2

 القارة.

 التوصيات

 إن  لجنة الممثلين الدائمين: .19

 تحيط علما بالتقرير المقدم؛ (1

تدرك بأن ه ال تترتب على أي  من األنشطة المذكورة في التقرير آثار مالية، ولن يتم إحالة التقرير إلى  (2

 المجلس التنفيذي؛

ببحث اإلعالن المتعلق باإلدارة الرقمية الذي اعتمدته اللجنة الفنية المتخصصة توصي المجلس التنفيذي  (2

 واعتماده.

 

ديسمبر  2و 1تقرير االجتماع الرابع لوزراء االتحاد األفريقي للتجارة في نيامي، النيجر، يومي  (2)

2112 ،EX.CL/1047 (XXXII): 

 تقديم التعليقات التالية: عرضت التقريَر مديرة التجارة والصناعة. وعقب العرض، تم .61

تهانينا لفخامة إيسوفوو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، على التزامه الشخصي وجهوده الرامية إلى  .1

 تعزيز وتطوير مشروع منطقة التجارة الحرة القارية، الذي هو قائدها.

 أبدت سبع دول أعضاء تحفظات على مشروع البروتوكول الذي تم تقديم نصوصه الموقعة حسب .2

األصول إلى مفوضية االتحاد األفريقي. وهذه التحفظات غير مرفقة بالتقرير، وإن تم ذكرها في الفقرة 

 من التقرير؛ 24

 تساءلت بعض الوفود عما إذا كانت التحفظات المشار إليها تتعلق بالنصاب القانوني أو بالتقرير ككل؛ .2

ف إطالق اتفاقية التجارة الحرة، ظهرت بهد 2112مارس  وفيما يتعلق بعقد دورة استثنائية للقمة في .4

 :مواقف متباينة

 على النحو 2112أن إطالق منطقة التجارة الحرة القارية يمكن أن يتم في مارس ى وفد نيجيريا رأ ،

المقترح في التقرير، خاصة وأن هذا االقتراح يظل توصية منبثقة عن المؤتمر الوزاري الذي ُعقد تحت 

 الحرة القارية، رئيس جمهورية النيجر؛ رعاية قائد منطقة التجارة

  أشارت وفود أخرى، على الرغم من تأكيد دعمها التفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، إلى أن تاريخ

كموعد نهائي قريب للغاية، وأن حجم اآلثار المالية التي قد تترتب على ذلك ضخم.  2112مارس 

 ؛2112يوليو  -يونيو  واقترحوا تحديد موعد اإلطالق بحث يصادف قمة

  جرائية، بما في ذلك بحث التقرير من قبل اإلمسائل االهتمامات حول الأثارت إضافة إلى ذلك تمت

يث إنه ال يدخل في اختصاص لجنة الممثلين الدائمين رفض حاللجنة الفنية المتخصصة ذات الصلة. و

ي دورة العادية الثالثين للقمة فتقرير وزاري، سيكون من الحكمة انتظار تقرير رئيس النيجر في ال

 ، بصفته قائدا لمنطقة التجارة الحرة القارية.2112يناير 
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يجب أن يكون تعيين الدول األعضاء لمفوضين تمثلها في مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية حقا  .1

 معترفا به ومحترما.

 القارية.التركيز على التنفيذ الفعال لخارطة طريق منطقة التجارة الحرة  .6

التي شاركت في االجتماع  11أعرب وفد جمهورية النيجر عن امتنان حكومة بلده للدول األعضاء الـ .61

  الوزاري في نيامي، بما فيها مفوضية االتحاد األفريقي، وبالتحديد إدارة التجارة والصناعة.

 بحياتها وهي تعملترحم على روح السيدة ميريام عمرو، التي تشكل محور زليك، التي أودى المرض  .62

بال كلل من أجل النهوض بمشروع منطقة التجارة الحرة القارية. وكررت اإلعراب عن أعمق تعازيها 

 للمفوضية ولألسرة.

 :قدمت مديرة إدارة التجارة والصناعة التوضيحات التالية .62

 ذه؛طلبت من الوفود أن تعرب عن تحفظاتها بالدقة، ولكن لم تتم مراعاة معايير الدقة هلقد  (1

أوضح رئيس جمهورية النيجر، مناصر مشروع منطقة التجارة الحرة القارية، أن القمة االستثنائية  (2

ستستضيفها دولة عضو تتحمل التكاليف المتصلة بتنظيمها وعقدها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من 

تمويل ية. وعليه، ال يشكل الالشركاء على استعداد لتقديم الدعم المالي إلطالق منطقة التجارة الحرة القار

 مصدرا للقلق؛

مناسب جدا إلطالق منطقة التجارة  2112لقد قرر اجتماع وزراء التجارة في نيامي أن تاريخ مارس  (2

 قرار لجنة الممثلين الدائمين. الرجوع عنالحرة القارية. وسيكون من الصعب 

سيتم  مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية.سيادة تعيين ممثليها المفوضين في بتتمتع الدول األعضاء  (4

 توجيه الدعوات إلى وزراء التجارة في الدول األعضاء للمشاركة في االجتماعات المقررة؛

ن (1 مقرر صادر عن أجهزة صنع السياسة لوزراء التجارة بعقد اجتماعاتهم حول منطقة التجارة الحرة  أَذ 

 س التنفيذي دون المرور باللجنة الفنية المتخصصة للتجارة؛القارية، وتقديم تقاريرهم مباشرة إلى المجل

شكرت حكومةَ النيجر على المساعدة التي قدمتها إلى السيدة أومورو الراحلة أثناء المؤتمر الوزاري  (6

 الذي عقد في نيامي؛

ما أ كانت التحفظات التي أبدتها وفود الدول األعضاء تتعلق بالمسائل اإلجرائية واستنتاجات االجتماع. (2

 دولة عضوا ممثلة بمندوبين معتمدين حسب األصول؛ 11النصاب القانوني فقد اكتمل حيث كانت الـ

سيتم تقديم مذكرة عن اآلثار المالية والهيكلية لهذه العملية إلى القمة االستثنائية المقرر عقدها في مارس  (2

 لبحثها واعتمادها؛ 2112

لعملية. وجرى وضع جدول زمني لالجتماعات للفترة من تم االلتزام بخارطة الطريق المتعلقة بهذه ا (9

، وستتم دراسة البروتوكوالت المرفقة بمنطقة التجارة الحرة القارية من أجل 2112يناير إلى يونيو 

 :عليه وضع الصيغة النهائية لها وفقا للجدول الزمني المتفق

 :التوصيات

 إن لجنة الممثلين الدائمين: .64

 المقدم؛تحيط علما بالتقرير  .1

 

تقرير المؤتمر الرابع للوزراء األفريقيين المسؤولين عن التسجيل المدني، نواكشوط، موريتانيا، من  (8)

 EX.CL/1074(XXXII) -، 2112ديسمبر  8إلى  2

 .االقتصادية الشؤون مفوض التقرير قدم .61
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 :التالية التعليقات تم إبداء العرض، اعقابوفي  .66

 الدول جميعو والبنك االفريقي للتنمية ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم لجنة موريتانيا وفد شكر (0

 كأداة المدنية الحالة وأكد على أهمية. الوزاري نواكشوط اجتماع في شاركت التي األعضاء

 والتنمية؛ للتخطيط
فنية  ةلجن إنشاء اقتراح انشغاالت بشأن أثيرت المدني، التسجيل بأهمية االعتراف تم حين وفي (1

 اإلحصائية؛ األحداث وتسجيل المدنية الحالة قضايا خاصة بتناول متخصصة

ة اللجان الفني عدد من يحد الذي التداولية الهيئات قرار مع يتعارض اإلنشاء أن هذا مثل شأن ومن (3

 مؤسسيال اإلصالح التي يتم تنفيذها من قبل الترشيد عملية مع وأن يتناقض ،01 المتخصصة إلى

 الجاري؛

ضمن إحدى اللجان الفنية  المدني التسجيل عن المسؤولين األفريقيين الوزراء يجب دمج مؤتمر (1

 بالفعل؛ المتخصصة القائمة

 إطار في المدني للتسجيل فرعية لجنة إنشاء" إلى اإلعالن من 2 الفقرة تدعو ذلك، على وعالوة (2

 ." الصلة ذات المتخصصة األفريقي الفنية االتحاد لجنة

 في دينالمولو األطفال تسجيل لضمان النائية المناطق في متنقلة تسجيل وحدات إنشاء في النظر (6

 والنائية؛ الريفية المناطق
 لخبرات؛ا لتبادل المدني التسجيل وحدات المسؤولين عن لتدريب اجتماع تنظيم إمكانية في النظر (1

 08 الفقرة) المدنية واإلحصاءات الهامة األحداث لتسجيل يوما أغسطس 01 اختيار أسباب شرح (8

 .(اإلعالن من

 ان تتخذ من اجل مالية تنفيذه تكلفة الذي تترتب على اإلعالن، فقرات عن باألرقام معلومات تقديم (1

 مستنيرا؛ قرارا التداولية الهيئات
 األجهزة أن حين في زامبيا، لوساكا، في الوزاري جلسة من هذا المؤتمر عقد المقرر ومن (01

 منها؛ اثنين باستثناء الوزارية، المؤتمرات بالفعل ألغت قد التشريعية

 من ٪1102 تخصيص األعضاء الدول من يطلب الذي يرجى ذكر الرقم اإلشاري للمقرر (00

 .المدنية الحالة أحداث لتسجيل ميزانيتها

 إدارة الشؤون االقتصادية العناصر التوضيحية التالية: ومديرقدم المفوض  .62

إن القيام بالتسجيل المتنقل لألحداث الحيوية أمر حتمي؛ ومن أجل تعميم ممارسة هذا التسجيل  (1

ستعقد في نواكشوط ورشة عمل في وقت الحق من هذا العام لتعزيز قدرة الدول األعضاء 

على تسجيل األحداث المدنية واإلحصاءات الحيوية للحالة المدنية، تحت قيادة مفوضية 

ات والمؤسسة األفريقية لبناء القدري، بالتعاون مع البنك األفريقي للتنمية االتحاد األفريق

 واللجنة االقتصادية ألفريقيا وشركاء آخرين؛

لقد جمع مؤتمر تسجيل األحداث الحيوية للحالة المدنية العديد من الوزراء )المالية واالقتصاد  (2

متخصصة، إلعطائه الفرصة  والصحة، وما إلى ذلك(، ومن هنا جاء اقتراح جعله لجنة فنية

لالجتماع كل عام بدال من كل سنتين كما كان مقررا في البداية من قبل المؤتمر الوزاري 

؛ بسبب األهمية التي تكتسيها المسائل المتعلقة بالتسجيل 2812االفتتاحي الذي عقد في عام 

 المدني؛
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لمسائل اإلحصاءات في المائة  8.15أعربت الدول األعضاء عن رغبتها في تخصيص نسبة  (3

 الوطنية لتسجيل األحداث الحيوية؛

أغسطس يوما لتسجيل االحداث المدنية واإلحصاءات الحيوية إلى  18يهدف إقرار يوم  (4

 تحسيس المواطنين بأهمية الحالة المدنية ودورها في البرمجة اإلنمائية.

 التوصيات

 الممثلين الدائمين: لجنةإن  .62

 تحيط علما بالتقرير المقدم؛ (0

توصي المجلس التنفيذي بإقرار إعالن نواكشوط الذي اعتمده المؤتمر الرابع للوزراء  (1

 األفريقيين للحالة المدنية.

 

إعالن االجتماع العادي العاشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن، أديس أبابا، إثيوبيا،  (9)

 EX.CL/1072 (XXXII)، 2118يناير  9

اإلعالن حول الدفاع والسالمة واألمن. وعقب العرض، تم تقديم المالحظات  قدم مفوض السالم واألمن .69

 والتعليقات التالية:

( 2أشارت بعض الدول األعضاء إلى ضرورة المواءمة بين بعص الفقرات، خصوصا الفقرتين ) (1

 ؛المختصة)ص(، لتعكس ما اتفقت عليه اللجنة الفنية  2)ج( و 

 الدائمين بشكل منتظم بالمستجدات في تفعيل القوة األفريقية الجاهزة.ال بد من إحاطة لجنة الممثلين  (2

أوضح مفوض السلم واألمن أنه سيجري تصحيح فقرات اإلعالن المشار إليها، مؤكدا للجنة الممثلين  .21

 الدائمين أنه سيتم تقديم إحاطات منتظمة لها.

 توصية

 إن لجنة الممثلين الدائمين: .21

المجلس التنفيذي، باعتماد اإلعالن الصادر عن اللجنة الفنية المتخصصة أوصت المؤتمر، من خالل  .1

 العاشرة حول الدفاع والسالمة واألمن.

 

تقرير الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية، أديس أبابا، إثيوبيا،  (11)

وافق عليها  لتوصيات التي: بحث مشاريع الوثائق القانونية وا2112نوفمبر  11إلى  6من 

 EX.CL/1048 (XXXII)االجتماع، 

قدم التقرير المستشار القانوني الذي أوضح أنه ينبغي توصية المجلس التنفيذي ببحث واعتماد مشاريع  .22

الوثائق القانونية التي بحثتها اللجنة الفنية المتخصصة واعتمدتها. وينبغي تقديم بعضها إلى المؤتمر 

 . وبخصوص االقتراح بتعديل تقرير اللجنة الفنية المتخصصة ليتضمن توصياتلبحثها واعتمادها

ورشة العمل حول تعزيز معاهدات االتحاد األفريقي التي انعقدت كحدث جانبي على هامش اجتماع 

صة، أوضح المستشار القانوني أن التقرير، بصيغته التي اعتمدها الوزراء، ال صاللجنة الفنية المتخ

 التوصيات وال يمكن للجنة الممثلين الدائمين وال مكتب المشار القانوني تعديله.يتضمن تلك 
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 :التوصيات

 الدائمين: الممثلينإن لجنة  .22

 أحاط علما بالتقرير المقدم؛ (1

 أوصت بمشاريع المجلس التنفيذي ببحث واعتماد الصكوك القانونية المقدمة؛ (2

 القانونية التي تتطلب االعتماد من قبل هذا األخير.ينبغي أن تقدَّم إلى المؤتمر مشاريع الوثائق  (2

 

لالتحاد  تقارير المفوضية واألجهزة والمؤسسات األخرى المتخصصة الجزء الخامس:

 األفريقي

 تقارير المفوضية (أ

 EX.CL/1049تقرير المفوضية عن وضع تنفيذ المقررات السابقة للمجلس التنفيذي والمؤتمر  (0)

(XXXII) 

المفوضية عن تنفيذ المقررات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي تقرير للمفوضية  العامقدم األمين  .24

 :تعليقات ومالحظات وطلبات إيضاح على النحو التالي تقديمذلك وتم بعد ، والمؤتمر

الجتماع احيط يلم يكن من الممكن النظر في الجدول المرفق بالتقرير التحليلي. ولذلك اقترح أن   (1

 مسؤولية تقييم الجدول؛المفوضية علما بالتقرير التحليلي وأن تعهد إلى 

 ذات للمقررات وفقا قمة مؤتمر كلخالل  المعتمدة المقررات عدد لتخفيض الجهود بذل ينبغي (2

 ها؛تنفيذ على القدرة مراعاة عن فضال األفريقي، لالتحاد القمة مؤتمرات ترشيد بشأن الصلة

 غير الطلبات لتفادي والهيكليةالية المباآلثار  مصحوبة المقررات مشاريع جميع تكون أن يجب (2

 ؛ضافيةاإلات للميزاني الضرورية

قرار  من الرغم علىعتمد ت التي قرراتمال عدد تزايد إزاء قلقها عن األعضاء الدول أعربت (4

 ؛الموازية األحداث وتقليل األفريقي االتحاد قمة مؤتمرات ترشيدالمؤتمر 

 قترحي الصدد، هذا وفي. قرراتمال تنفيذ ضمان في نشط بدور تضطلع أن األعضاء للدول ينبغي (1

 سنوات؛ ثالث كل مرة أو سنتين كل مرة قرراتمال بعضإصدار 

 التحادا ومؤسسات ألجهزة االستبيانات وإعداد قرراتمال تنفيذ متابعة علىتم تشجيع المفوضية  (6

 قررات؛مال تنفيذ كيفية تقييم أجل من األفريقي

 قررات؛مال بتنفيذ المتعلقة المعدالت استخالص كيفية بشأن توضيح طلب (2

 مجلس تقرير بشأن المؤتمرهناك مقررا صدر عن  أن إلى الصحراوية العربية الجمهورية أشارت (2

 الجدول؛لم يظهر في  واألمنالسلم 

،  EX.CL/Dec.899(XXVII)ين المقرر إطار في معلقة مسائل هناك أنإلى  إرترياأشارت  (9

EX.CL/Dec.967(XXXI) موظفل بشان رفض الحكومة المضيفة منح تأشيرة الدخول 

وموظفي البعثة الدائمة إلرتريا لدى  إرتيري في االتحاد األفريقي ومسؤول دبلوماسي دبلوماسي

لتصرف أن هذا ا إرتريا تعتبر. وكل من االتحاد األفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا

وردت  .واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية العامة لالمتيازات والحصانات المقرية التفاق انتهاكايشكل 

 قريرت منالمعلقة  المسائل جميععلى ذلك مشيرة إلى أنه سيقدم تحديث بشأن  المضيفة الحكومة

لى اللجنة إ واالستضافة المقرالممثلين الدائمين المعنية باتفاقيات  للجنةالتابعة  الفرعية اللجنة

 الفرعية عند انعقادها.
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 :قدم األمين العام التوضيحات التالية .21

 والدولالمفوضية مسألة ينبغي تناولها من خالل الجهود المشتركة لكل من  قرراتمالإن كثرة  (1

 نتائج اإلصالحات المؤسسية؛ل تحسباينبغي تحديد الحلول و األعضاء

 لنظرلات السياسصنع  أجهزة إلى المقدمة المقررات مشاريع في المالية اآلثار تنعكس أنضرورة  (2

 قدما؛م المالية الوثائق إعداد بشأن المديريات/  اإلدارات توعية تمتس أنه إلىوتمت االشارة . فيها

 ازية؛المو األحداث ترشيد يتم وأن المحدد، الموعد قبل للقمة التحضيرية األعمال تبدأ أنينبغي  (2

قواعد  هتحدد الذي الزمني اإلطار ضمن العمل وثائق نشر على جاهدةسوف تعمل المفوضية  (4

 ات.السياسصنع  أجهزةإجراءات 

أكد للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بأنه سوف تتم إضافة المقرر  (1

Assembly/Dec.644 (XXiX) بشأن تقرير مجلس السلم واألمن، إلى  2112يو الصادر في يول

 الجدول.

 

 إن لجنة الممثلين الدائمين  .26

هو  قالمرف المقررات جدولمع األخذ في االعتبار أن إليها  المقدمالتحليلي  بالتقرير علمات أحاط (1)

 ؛من مسؤولية المفوضية

 ؛المقررات تنفيذ في المحرز بالتقدمت أقر (2)

ؤتمرات قمة مطلبت االلتزام التام بمقررات المجلس التنفيذي والمؤتمر وخاصة فيما يتعلق بترشيد  (2)

 االتحاد األفريقي.

 ية؛الجانب األحداث وعدد قمة مؤتمر كلتعتمد خالل  التي المقررات عدد ترشيدناشدت المفوضية  (4)

 سؤولياتوممقررات  تنفيذانخفاض نسبة  ألسباب مفصال تحليال تدرج أنالمفوضية  إلى طلبت (1)

 األعضاء؛ والدولالمفوضية 

 مدهتعت مقرر مشروع كل في منهجية بصورة والهيكلية والمالية القانونية اآلثار بإدراج أوصت (6)

 ات؛ السياسصنع  أجهزة

 لتقييم رةمبتك أساليبلجنة الممثلين الدائمين  مع الوثيق بالتعاون ،المفوضيةتبحث  بأن أوصت (2)

 مقررات؛ال تنفيذ ومتابعة

 لبحثهما.  التنفيذي المجلس إلى المقرر ومشروعأوصت اللجنة بتقديم التقرير  (2)
 

 EX.CL/1050 (XXXII)تقرير المفوضية عن فلسطين والشرق األوسط،  (2)

 قدم التقرير مدير الشؤون السياسية وبعد ذلك تم إبداء التعليقات والمالحظات التالية: .22

كانت آخر المستجدات في فلسطين والشرق واألوسط مثيرة للقلق ألنها قللت من فرص  (0)

 قدما في عملية إحالل السالم في المنطقة. يالمض

هناك حاجة إلى مزيد من تعبئة وتعزيز دعم االتحاد األفريقي للشعب الفلسطيني  (2)

 وقضيته من خالل دفع المجتمع الدولي إلى الحفاظ على الشرعية الدولية.

يجب تعديل الفقرة الخاصة بمبادرة الواليات المتحدة حول عملية السالم في الشرق  (3)

 وسط.األ
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ضرورة تجديد التزام إفريقيا القوي وتضامنها مع القضية الفلسطينية وضمان وحدة  (4)

 القارة فيما يتعلق بهذه المسألة.

يجب استعراض ومراجعة مشروع اإلعالن لضمان الدقة بخصوص آخر المستجدات  (5)

 السياسية في المنطقة.

العامة لألمم المتحدة يجب إضافة فقرة جديدة إلى مشروع اإلعالن حول قرار الجمعية  (6)

 ديسمبر حول الوضع في القدس. 21الصادر في 

ردا على هذه التعليقات والمالحظات أكدت مفوضة الشؤون السياسية للجنة الممثلين الدائمين بأن  .22

يضا وكررت أالتعديالت المقترحة على التقرير وعلى مشروع اإلعالن سوف يتم أخذها في االعتبار. 

التحاد األفريقي من فلسطين وهو ما سيستمر انتهاجه مع المجتمع الدولي لحماية صدى الموقف الحازم ل

الشرعية الدولية وعملية السالم. واختتمت بحثها الدول األعضاء فرادى وجماعات على مواصلة دعم 

 القضية الفلسطينية التي ظلت قائمة لحقبة طويلة.

 توصية:

 إن لجنة الممثلين الدائمين: .29

التنفيذي ببحث مشروع اإلعالن حول الوضع في فلسطين والشرق األوسط بما في توصي المجلس  (1)

 ذلك مساهمات لجنة الممثلين الدائمين.

 

 EX.CL/1051 (XXXII)تقرير المفوضية عن الوضع اإلنساني في أفريقيا،  (2)

لتعليقات اقدمت التقرير عن الوضع اإلنساني في أفريقيا مفوضة الشؤون السياسية. وبعد ذلك تم إبداء  .21

 والمالحظات التالية:

حسن ومفصل حول الوضع اإلنساني العام في أفريقيا اإلشادة بالمفوضية إلعداد تقرير تمت  (1

 وحثها على مواصلة القيام بذلك.

كشف التقرير عن الواقع المؤسف والمتمثل في عدم تحسن الوضع اإلنساني في أفريقيا  (2

 متضافرة وموحدة.وبالتالي دعا إلى قيام القارة ببذل جهود 

ليست البيانات واألرقام الواردة في التقرير، في بعض الحاالت حديثة ودقيقة وعليه، يجب  (2

 إدخال التصحيحات الالزمة عليها وفقا لإلحصائيات الدولية.

وذلك من خالل توفير مع المجتمع الدولي يجب تقاسم عبء األزمة اإلنسانية في أفريقيا  (4

 ن.المساعدة والدعم المناسبي

أمرا مهما في إيجاد حلول دائمة مما سيؤدي رية للنزوح القسري ذمعالجة األسباب الجتعد  (1

 طر السياسة الحالية.تعزيز اإلرادة السياسية وتنفيذ أبدوره إلى 

تحديد موعد محدد نهائي لمؤتمر المانحين حول إعالن التعهدات الذي كان من المقرر عقده  (6

 الموارد.، من أجل تعبئة 2112أصال في 

يتعين على القارة معالجة األسباب الجذرية لوضع الالجئين وإعداد حلول للنزاعات التي تنجم  (2

 عن وجود الالجئين.
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 يتطلب الوضع اإلنساني الراهن في إفريقيا إنشاء وكالة إنسانية إفريقية على جناح السرعة. (2

تستضيف الالجئين تم اإلعراب عن التقدير لشعوب وحكومات كافة الدول األعضاء التي  (9

 والنازعين داخليا والمهاجرين وكذلك تلك التي تقدم المساعدات اإلنسانية.

الدول األعضاء التي تقوم بوضع السياسات ذات الصلة وتقدم أن يشير التقرير إلى يجب  (11

منح الشرعية لالجئين والمهاجرين ويشيد بها على ما المساهمات المالية أو الدعم في شكل 

 ود.بذلته من جه

اإلثناء على المفوضية للجهود التي بذلتها بالتعاون مع أصحاب المصلحة الدوليين لمعالجة  (11

مسألة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا من خالل تقديم المساعدة لعودتهم الطوعية 

 إلى أوطانهم.

التعذيب يجب حث السلطات الليبية على مواصلة جهودها للدفاع عن المهاجرين ضحايا  (12

 والمعاملة السيئة، وتقديم الدعم الالزم للدول األعضاء المعنية حتى تقوم بإعادة مواطنيها.

نظراً لآلثار المدمرة لتفشي دودة الجيش على األمن الغذائي في بلدان الجنوب األفريقي، ينبغي  (12

اء مسألة والقضأن تقوم اإلدارات المعنية داخل المفوضية بإعداد استجابة شاملة لمعالجة هذه ال

 على الجوع.

يجب تقديم التقرير إلى المجلس التنفيذي لالتفاق على الخطوات الملموسة لمعالجة األسباب  (14

 الجذرية للنزوح والهجرة غير القانونية في أفريقيا.

رداً على ذلك، قدم مفوضة الشؤون االجتماعية إحاطة مفصلة حول رد المفوضية على ظاهرة  .21

عت بهم السبل. وطمأنت االجتماع خاصة أن رد االتحاد األفريقي سبق بكثير المهاجرين الذين تقط

تقارير وسائل اإلعالم عن االتجار غير المشروع المزعوم بالبشر وعرض المهاجرين في المزاد العلني 

في ليبيا. وسلطت المفوضة الضوء على مختلف التدابير والمبادرات التي اتخذتها المفوضية بالتعاون 

نظمات الدولية لتسهيل عودة المهاجرين الطوعية واآلمنة إلى أوطانهم، بما في ذلك إنشاء فريق مع الم

ً عن تقديرها للسلطات الليبية التي  عمل ثالثي مع األمم المتحدة واالتحاد األوروبي. وأعربت أيضا

ل األعضاء قدمت دعمها الكامل للمفوضية وللدول األعضاء خالل العملية. واختتمت بح ث جميع الدو

 المعنية على ضمان استقبال المهاجرين العائدين بكرامة وضمان عملية إدماج مناسبة.

 بعد هذه التوضيحات، قدمت لجنة الممثلين الدائمين تعليقات إضافية وأبدت مالحظات على النحو التالي: .22

إنها على  ات بلال تتعلق مسألة االتجار غير المشروع المزعوم بالبشر في ليبيا بالضرورة بالحكوم (1

 األرجح تعزى إلى الوضع غير المستقر والمجموعات اإلجرامية التي تقوم بعملياتها داخل البلد.

تُحث الدول األعضاء على مواصلة اتخاذ التدابير الضرورية بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية  (2

سهيل إعادتهم على الرغم من لألمم المتحدة حول الهجرة، بغية تحديد وتوثيق مواطنيها في ليبيا لت

 التحديات. 

 يجب تسليط الضوء أيضاً في التقرير على جهود السلطات الليبية إلغاثة واستضافة المهاجرين. (2

من التقرير تتضمن إشارة تتعارض من القانون الدولي. وإن المفوضية  12ذكر وفد المغرب أن الفقرة  (4

مع الالجئين وأنهم قد قدموا الرأي المذكور في ال تستطيع أن تثبت بأنها أجرت استطالعا للرأي 

 التقرير.

حصاءات اإلذكر الوفد الجزائري أنه وفقا لما جرت عليه العادة دوليا، فإن بلدان اللجوء هي التي توفر  (1

عمليات ب القيامات معينة، يمكن قياسالالجئين الموجودين في مناطق اختصاصها. غير أنه في الخاصة ب
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في الحقيقة،  .غير أن المسألة مختلفة فيما يتعلق بالالجئين الصحراوييناإلحصاء باتفاق مع بلد اللجوء 

الالجئين الصحراويين يشكل جزءا ال يتجزأ من خطة التسوية التي وصلت إلى طريق  "إحصاء"فإن 

 مسدود منذ عقد. يعد اإلحصاء أمرا مهما إلحراز التقدم في تنفيذ الخطة.

 مفوضة الشؤون السياسية بعد ذلك الرد واإليضاحات التالية:  دمتق .22

 تمت اإلحاطة علما بجميع التعليقات والمالحظات وسوف تنعكس في التقرير لتحسينه؛ (0

ينبغي اقتراح إجراءات محددة ألجهزة صنع السياسات من أجل معالجة األسباب الرئيسية  (1

 للنزوح والهجرة في أفريقيا؛
تشكل الشواغل المتعلقة باإلحصائيات والبيانات الدقيقة تحديا كبيرا بالنسبة للمفوضية حيث  (3

أنها تتلقي ارقاما من الدول األعضاء بينما يصعب عليها التعرف على العدد الدقيق لالجئين 

 به؛نظرا لتنقلهم الذي ال يمكن التنبؤ 

ئين ومهاجرين أو تبدى استعدادها بينما ينبغي اإلشادة بالدول األعضاء التي تستضيف الج (1

 فإنه من المهم أيضا دعمها وتشجيع الدول األخرى على فتح أبوابها للنازحين؛ الستضافتهم،
إن النزاعات ليست السبب الرئيسي الوحيد للنزوح فالكوارث الطبيعية واإلرهاب أيضا من  (2

 العوامل الرئيسية؛ 

عادة المهاجرين إلى أوطانهم رغم معاناة تبذل حكومة ليبيا جهوداً ضخمة للمساعدة على إ (6

 شعبها على يد مجموعة داعش اإلرهابية والقوة اإلجرامية األخرى؛ 

 تتخذ المفوضية خطوات الستكمال عقد مؤتمر إلعالن تعهدات المانحين في المستقبل القريب؛ (1

بابه سإن الوضع اإلنساني في أفريقيا معقد وسريع التغيير لذلك فمن الصعب تضمين كافة أ (8

  وأثارها.الرئيسية 

 التوصيات:

 الممثلين الدائمين: لجنةإن  .24

 المقدم؛تحيط علما بالتقرير  (0)

تشيد بالجهود التي تبذلها جميع الدول األعضاء التي تستضيف الجئين ومهاجرين ونازحين  (1)

داخليا وكذلك بالمفوضية على اإلجراءات المحددة المتخذة للتعامل مع الوضع اإلنساني في 

 أفريقيا؛ 

تطلب من المفوضية تحديث األرقام الواردة في التقرير بخصوص الالجئين وفقاً لإلحصائيات  (3)

 ؛الدوليةوطنية و ال

تشدد على ضرورة االستمرار في بذل الجهود بشأن الوضع اإلنساني في القارة بالتعاون  (1)

الوثيق مع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي وأصحاب المصلحة المعنيين من أجل معالجة 

ية قاألسباب الرئيسية لوضع الالجئين والمهاجرين في إطار الحلول السياسية للعوامل الحقي

 التي تؤدي إلى مثل هذه األوضاع؛ 

تشيد أيضا بالتدابير التي اتخذتها حكومة ليبيا بما في ذلك بالتعاون مع المفوضية من أجل حل  (2)

وضع المهاجرين في ليبيا وتشجب بقوة المعاملة المهينة للمهاجرين من قبل المجموعات 

 اإلجرامية في هذا البلد؛

 النظامية غير الهجرة تدفق لوقف حدودها على السيطرة على المهاجرين منشأ تحث بلدان (6)



PRC/RPT(XXXV) Rev.1 

Page 30 

تعرب عن تقديرها للدول األعضاء التي قدمت الدعم المالي وغيره من الدعم لمعالجة وضع  (1)

 الالجئين والمهاجرين في الدول األعضاء المختلفة؛

 

اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته، أمانة  تقرير المفوضية عن استضافة (2)

EX.CL/1052 (XXXII) 

 .مدير الشؤون االجتماعية عرضا عن التقرير قدم .21

إلى  اتوأشارمفوضية، الوعقب العرض، أعربت ليسوتو والسودان عن تقديرهما للتيسير الذي قدمته  .26

ت جارية ما زال هيتورفاه الطفل بحقوق المعنية األفريقية الخبراء لجنةأن المشاورات بشأن استضافة 

 ينبه سيتم إجراء مشاورات إضافية أنتم إبالغ لجنة الممثلين الدائمين بو راء.إلى توافق في اآلللتوصل 

 .المجلس التنفيذياجتماع البلدين على هامش 

 إن لجنة الممثلين الدائمين: .22

األفريقي بشأن العروض المقدمة من الدول علما بتقرير المتابعة الذي أعدته مفوضية االتحاد ت أحاط  (1)

 ؛هيتاألعضاء الستضافة أمانة لجنة الخبراء األفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاه

المجلس التنفيذي بغية التوصل إلى توافق اجتماع البلدين إلى مواصلة مشاوراتهما على هامش ت دع  (2)

 .في اآلراء

 

 حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا:تقرير المفوضية عن تنفيذ اإلعالن الرسمي  (1)

 .التقرير الثاني عشر عن تنفيذ اإلعالن الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا 

  الموجز الحادي عشر لتقارير الدول األعضاء عن تنفيذ اإلعالن الرسمي حول المساواة بين الجنسين
  EX.CL/1053 (XXXII)في أفريقيا، 

ومسائل الجنسين تقرير المفوضية عن تنفيذ اإلعالن الرسمي حول المساواة بين قدمت مديرة المرأة  .22

 الجنسين في أفريقيا وبعد ذلك تم إبداء المالحظات والتعليقات التالية:

فترة رفع التقارير وذلك لمساعدة الدول يتعين على المفوضية مواءمة إجراءات رفع التقارير و (1

 التقارير.األعضاء االلتزام بآليات رفع 

 ابوتوميتعين على المفوضية أن تتفاعل مع الدول األعضاء التي سجلت تحفظات على بروتوكول  (2

 بغية إقناعها بسحبها.

تمت اإلشادة بحملة القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل غير أنه  (2

 .طلب إيضاح حول توفر الموارد البشرية الستدامة هذه الحملة

هناك حاجة إلى أن يعالج التقرير حقوق المجتمع ككل وليس المرأة وحدها وذلك لضمان إشراك  (4

 الجميع في تحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة.

طلب من مديرية المرأة ومسائل الجنسين القيام بالتحليل والعمل مع الممثلين الدائمين للدول  (1

إحراز التقدم. ويمكن للسفيرات المقيمات في أديس أبابا  األعضاء في أديس أبابا لضمان مواصلة

 لعب دور هام في مناصرة هذه الجهود.
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يجب نشر المعلومات عن بعض الحمالت التي يتم القيام بها بشأن الفحص الطوعي الخاص بفيروس  (6

 نقص المناعة البشرية على الجميع على سبيل المثال.

 ير واضحة.يجب أن تكون التوصيات الواردة في التقر (2

، اقترح أن يقوم المجلس التنفيذي وليس  DECISION/AU/DEC.582 (XXV)وفقا لمقرر المؤتمر  (2

 المؤتمر بالنظر في مشروع المقرر بشأن المسألة.

 

ردا على هذه التعليقات والمالحظات، أشارت مديرة المرأة ومسائل الجنسين والتنمية إلى أن اللجنة  .29

الجنسين وتمكين المرأة قد بحثت مسألة مواءمة إجراءات رفع التقارير الفنية المتخصصة لمسائل 

 وأكدت للدول األعضاء أن المالحظات التي أبدتها خالل بحث التقرير سوف تؤخذ في االعتبار.

 :التوصيات

 . إن لجنة الممثلين الدائمين: 11

 أحاطت علما بالتقرير  (0

 تعزيز المساواة بين الجنسينأشادت بالدول األعضاء التي تقوم بتنفيذ سياسات  (1

طلبت من المفوضية صياغة سياسة جنسانية ال تركز على حقوق المرأة فقط ولكن على تحسين السياق  (3

 االجتماعي االقتصادي بشكل عام، نظرا ألن مسائل الجنسين تشمل كل من الرجل والمرأة.

 ء لتسهيل استخدامها طلبت من المفوضية مواءمة صياغة التقارير التي تقدمها الدول األعضا (1

حثت الدول األعضاء على استكمال االستبيانات التي أرسلت لها بدقة لكي يعكس التقرير العام الوضع  (2

 في الواقع
طلبت من المفوضية االضطالع بمزيد من التحليالت وطلب مساهمة الممثلين الدائمين لدى االتحاد  (6

 يم النتائج على أرض الواقعاالفريقي في تحسين صياغة استبيانات وضمان رصد وتقي

طلبت من المفوضية ضمان الترويج للحمالت التي تم القيام بها على نطاق واسع، بما في ذلك حول  (1

الفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز من خالل اإلبالغ عن التاريخ والمكان في 

 الت لألغراض العملية.الوقت المناسب. ينبغي حساب اآلثار المالية المترتبة على الحم

طلبت من المفوضية العمل من الدول األعضاء من أجل سحب التحفظات التي تم إبداؤها بشأن  (8

 بروتوكول مابوتو وتوعيتها لتفادي إبداء تحفظات بشأن البرتوكول في المستقبل 

التقرير عن تنفيذ المقرر بشأن عرض جمهورية زامبيا استضافة أمانة المجلس االقتصادي  (6)

 الجتماعي والثقافي،وا

  للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، 2112/2118الخطة االستراتيجية ،

EX.CL/1054(XXXII) 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي مشروع الخطة االستراتيجية للمجلس فيما قدم رئيسقدم  .91

أن نقل ر المجلس التنفيذي بشممثل عن مديرية المواطنين األفريقيين والمهجر التقرير عن تنفيذ مقر

 موقع المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

 بعد العروض، أُبديت المالحظات التالية: .91
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أكدت زامبيا مجددا التزامها باستضافة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي وسل طت  (1

 والعربات الثالثالضوء على مساهمتها في استضافة أمانة المجلس من خالل المكتب المؤقت 

ومسكن واحد والترتيبات األمنية للمكتبين وانتداب الموظفين الذين ستدفع الحكومة الزامبية 

 ( هكتارات مع وثيقة ملكية باسم االتحاد األفريقي.11مرتابتهم ومساحة عشرة )

ديمه قأبلغت زامبيا لجنة الممثلين الدائمين بأنه قد تم إعداد التصميم الهندسي للمكتب وسيتم ت (2

 إلى االتحاد األفريقي خالل القمة.

يجب أن يُطلب من المجلس التنفيذي منح السلطة العتماد الميزانية المترتبة عن نقل الموقع  (2

 إلى لجنة الممثلين الدائمين نظرا للطابع المستعجل للمسألة.

ضاء. األع لم يرق أداء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي منذ إنشائه إلى تطلعات الدول (4

 EX.CL/DEC.849(XXV) وفي هذا الصدد، ُطلب من المفوضية تنفيذ مقرر المجلس التنفيذي

 الذي يطلب من المفوضية إجراء دراسة معمقة حول تسيير المجلس منذ إنشائه.

 يعتبر المجلس جهازا هاما يُتوقع منه قيادة تعاون الشعوب فيما بينها. (1

عتماد منظمات المجتمع المدني وفقا ألفضل الممارسات يجب تمكين المجلس للقيام بعمليات ا (6

 الدولية.

 التالية: التوضيحاتقدمت مديرية المواطنين األفريقيين والمهجر  .92

ُعقد اجتماع تشاوري مع مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك لجنة الممثلين الدائمين في  (1

 جراء الدراسة المعمقة.حيث تم إعداد اإلطار المفاهيمي واالختصاصات حول إ 2112أكتوبر 

 .2112من المقرر إجراء الدراسة المعمقة خالل الفصل األول من  (2

 .2112من المقرر أن يقوم المجلس بإعداد معايير االعتماد في  (2

 :إن لجنة الممثلين الدائمين

بالتقرير المتعلق بتنفيذ مقرر المجلس التنفيذي بشأن نقل موقع المجلس االقتصادي أحاطت علما  .92

 واالجتماعي والثقافي؛

على حكومة زامبيا اللتزامها باستضافة أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي والتدابير  أثنت .0

 المتخذة حتى اآلن؛

المفوضية والمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، بالتعاون مع الدول األعضاء، التعجيل  ناشدت .1

قة عن أداء المجلس االقتصادي واالجتماعي الثقافي منذ إنشائه؛  بإجراء دراسة معم 

من المجلس التنفيذي منح السلطة للجنة الممثلين الدائمين العتماد ميزانية نقل موقع المجلس طلبت  .94

 صادي واالجتماعي والثقافي.االقت

تقرير مفوضية االتحاد األفريقي االستعراضي االفتتاحي الذي يجري كل سنتين عن تنفيذ إعالن  (2)

 -مالبو بشأن التعجيل بالنمو الزراعي والتحول من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش 
EX.CL/1055 (XXXII) 

وفي وقت الحق، أبديت مالحظات وتعليقات على عرض التقرير مفوض االقتصاد الريفي والزراعة.  .91

 النحو التالي:
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ينبغي أن يكون تصنيف البلدان داخل المناطق متسقا مع التوزيع الجغرافي المتفق عليه ألقاليم االتحاد  .1

 األفريقي؛

 للم يكن التقرير صحيحا في الواقع لإلشارة إلى أن إريتريا تواجه صعوبات في تنفيذ البرنامج الشام .2

للتنمية الزراعية في أفريقيا. والوضع الوقائعي الصحيح هو أن إريتريا لم تقدم البيانات المطلوبة فضال 

 عن المشاركة في التدريب.

قُدم إيضاح مفاده أنه نظرا لعدم تقديم إريتريا البيانات المطلوبة والمشاركة في التدريب، كان من  .96

 المستحيل تقييم إريتريا أثناء االستعراض.

 لتوصيةا

 إن لجنة الممثلين الدائمين: .92

 ( تحيط علما بالتقرير المقدم؛1) 

( تحيط علما كذلك بأن رئيس وزراء إثيوبيا، المسؤول عن البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية، 2)

 سوف يقدم تقريرا إلى مؤتمر االتحاد.

، الوثيقة لالتحاد األفريقيتقرير اللجنة المعنية بإنشاء المجلس األعلى للسلطات المحلية  (8)

EX.CL/1056 (XXXII) 

قدم التقرير مفوض الشؤون السياسية. وعلى الرغم من االعتراف رسميا بأهمية المجلس األعلى  .92

للسلطات المحلية كهيئة استشارية ضمن هيكل إدارة االتحاد األفريقي، وعرض حكومة السنغال 

اآلثار المالية المترتبة على تشغيله خالل السنتين  استضافة أمانة المجلس األعلى المذكورة وتحملها

األوليين، هناك اختالفات من جهة، بشأن عملية إحالة التقرير إلى الهيئات التشريعية، ومن جهة أخرى، 

 بشأن بعض العناصر الموضوعية المتصلة بصالحيات المجلس األعلى.

 مجموعة من الدول األعضاء التساؤالت التالية: أثارت .99

أن يتم إنشاء المجلس األعلى للسلطات المحلية في إطار اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي  ينبغي (1

 ؛2119الذي ستنتهي عملية تنفيذه في يناير 

يتعين على اللجنة الفرعية للهياكل والمسائل المالية للجنة الممثلين الدائمين أن تبحث أوال اآلثار المالية  (2

المجلس األعلى للسلطات المحلية قبل تقديم المسألة إلى المجلس التنفيذي والهيكلية المترتبة على إنشاء 

 من خالل اللجنة الفنية المتخصصة المعنية؛

تثير بعض فقرات التقرير مشاكل االتساق مع القوانين الوطنية للدول األعضاء، بل وتثير مسألة  (2

محلية اذ قرارات نيابة عن السلطات الالدستورية ألنها تمنح هيئة استشارية قارية صالحيات تمثيلها واتخ

 في الدول األعضاء، التي تفتقر إلى نموذج موحد للحكم المحلي؛

ينبغي للمفوضية أن تقدم مزيدا من المعلومات عن نفقات تشغيل المجلس األعلى للسلطات المحلية بعد  (4

 السنتين األوليين اللتين تتحملهما السنغال.

ضاء إحالة إنشاء المجلس األعلى للسلطات المحلية مباشرة إلى مجموعة أخرى من الدول األع أيدت .111

 المجلس التنفيذي، وشددت على ما يلي:

أكد وفد السنغال من جديد صالحية العرض الذي قدمه بلده الستضافة أمانة المجلس األعلى للسلطات  (1

 المحلية وتغطية نفقات تشغيله خالل السنتين األوليين؛
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الصادر  EX.CL/Dec.839(XXV)أنشئ المجلس األعلى للسلطات المحلية رسميا بموجب المقرر  (2

 21عن الدورة العادية الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذي التي عقدت في مالبو، غينيا االستوائية من 

 ، وتم إعداد التقرير عن المسألة وفقا ألحكام ذلك المقرر؛2114يونيو  24إلى 

يستند تقديم المسألة إلى المجلس التنفيذي إلى أسس سليمة، حيث أن لجنة الممثلين الدائمين بدء إحالة  (2

 للمجلس التنفيذي؛ EX.CL/Dec.839 (XXV)لها سلطة استعراض المقرر 

األمر متروك للمجلس التنفيذي لتقييم ما إذا كانت المسألة الموجهة إليه قد استوفت اإلجراءات التنظيمية  (4

 ذات الصلة؛

 وف يقرر المجلس التنفيذي ما إذا كان ينبغي إحالة المسألة إلى مؤتمر االتحاد أم ال؛س (1

إن اختصاصات المجلس األعلى، من جانبه االستشاري، ال تتعدى على صالحيات واختصاصات  (6

 السلطات المحلية للدول األعضاء، وهي قابلة للتأقلم مع جميع نماذج الحكم السياسي.

إدارة الشؤون السياسية علما بالتعليقات التي أبدتها الوفود بشأن هذا الموضوع ومدير  ةالمفوضت أحاط .111

وأشارا إلى أن صالحيات المجلس األعلى لن يكون لها تأثير على صالحيات السلطات المحلية في 

 الدول األعضاء.

تب مكفي ضوء الخالفات المستمرة حول إجراءات إحالة التقرير إلى المجلس التنفيذي، ُطلب رأي   .112

 المستشار القانوني.

الذي  EX.CL/Dec.839(XXV)أشارت ممثلة مكتب المستشار القانوني في مداخلتها إلى أحكام المقرر  .112

طلب من المفوضية إحالة المؤتمر مشروع النظام األساسي والميزانية ألمانة المجلس األعلى للسلطات 

 أجهزة االتحاد األفريقي. المحلية. ثم أشارت إلى اللوائح التي تحكم طرائق استضافة

في الختام، تمت إحالة المسألة إلى لجنة الممثلين الدائمين التي يعود إليها القرار بشأن إحالة التقرير إلى  .114

 المجلس التنفيذي أم ال.

 التوصيات

 لجنة الممثلين الدائمين: إن .111

 تحيط علما بالتقرير المقدم؛ (1

األعلى للسلطات المحلية بطريقة مقبولة دستوريا من صالحيات المجلس تطلب من المفوضية تحديد  (2

 جانب الدول األعضاء.

ألمانة إلى التي قد تترتب على إنشاء ا هيكليةالقانونية والمالية والثار تطلب من المفوضية أيضا تقديم اآل (2

 الهياكل المختصة لدراستها.

 

 EX.CL/1075(XXXII)المعدنية،  تقرير المفوضية عن استضافة المركز األفريقي لتنمية الموارد (9)

 المركز افةاستضعن  تقييمال بعثة تقرير اإلدارة عن ممثل قدم ثم التقرير، والصناعة التجارة مدير قدم .116

 النحو على تتوضيحا وُطلبت والمالحظات التعليقات متد  قُ  ذلك، وبعد ،المعدنية تنميةلل األفريقي

 :التالي

 يستند الذي ريرتقال جودة علىبالثناء  التقييم ببعثات اضطلعوا الذين الخبراء وفريق المفوضية حظيت (0

 مستنير؛ قرار التخاذ التنفيذي للمجلس كافية أدلة رتوف   ،متوازنة ومتطلبات معايير إلى

 اللغات؛في مختلف  التقرير ترجمة ومواءمة غينيا أداء في االتساق ضمانل هناك ضرورة (1
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 لنظاما ه سيتم التوقيع علىوأن   تحسنتس ةالتأشيرمنح  ولوائح المالي الوضع أن إلى السودان وفد أشار (3

 ؛القمة هذه هامش على المعدنية للمركز األفريقي لتنمية الموارد األساسي

 اختيار إن  ف األفريقي، لالتحاد تابعة متخصصة وكالة المعدنية هو المركز األفريقي لتنمية الموارد أن بما (1

 األفريقية لتعدينا رؤية تنفيذ لتسهيل الفني واالستحقاق الكفاءة إلى يستند أن ينبغي ضيفستالم البلد

 أفريقيا؛ لصالح الكامل واالستخدام

 ومؤسسات اكزلمر ةضيفستالم انالبلد اختيار عند ذهبي كمعيار واألداء التصنيف معايير استخدام ينبغي (2

 األفريقي؛ االتحاد

 .حةالمقتر والمواءمات التعديالت مراعاة مع ،لبحثه التنفيذي المجلس إلی التقرير تقديم ينبغي (6

 رجمةالت مواءمة على دوأك   التقرير على للتعليقات تقديره عن باإلعراب والصناعة التجارة مدير رد   .112

 .اإلنكليزية النسخة إلى استنادا اللغاتمختلف  في

 

 

 

 التوصيات

 إن  لجنة الممثلين الدائمين: .112

 ؛المعدنية لتنمية الموارد األفريقي المركز استضافةعن  التقييم بتقرير علما تحيط (0

 ؛األداء ومعايير المتوازن لتقريرعلى ا المفوضية على تثني (1

 لمركزا ضيفتذي سيسلا البلد بشأن راقرواتخاذ  التقييم، تقرير نتائج ببحث التنفيذي المجلس توصي (3

 .المعدنية لتنمية الموارد األفريقي

 تقارير األجهزة األخرى ب(

 EX.CL/1057 (XXXII)المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،  (1

 التقرير عن أنشطة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  (1

 بحث الدراسة المتعلقة بالصندوق االئتماني الخاص بالمحكمة  (2

 EX.CL/Dec.967 (XXXI)بحث التقرير عن تعديل المقرر  (2

. 2817قدم رئيس المحكمة تقرير األنشطة للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب لعام  .119

عن تعديل التقرير  ينبغي تأجيل بحثه لجنة الممثلين الدائمين أنوأبلغ رئيس المحكمة 

 .مةإلى القمة القاد EX.CL/Dec.967 (XXXI)المقرر

 :التاليةالتعليقات والمالحظات  تم تقديمبعد العرض،  .111

 المقرراتتمشيا مع  2819المحكمة لعام  ةمن تمويل ميزاني %188لدول األعضاء اينبغي أن توفر  (1

ذلك  رازيتم إبها ونزاهتها، وأن يتضمان استقاللبغية ذات الصلة بشأن تمويل أجهزة االتحاد األفريقي 

 في مشروع المقرر؛
 لمحكمة معايير إلقامة الشراكات؛اينبغي أن تضع  (2
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 دائم للمحكمة؛ال مبنى المقرتشييد ب بالتعجيلضرورة قيام البلد المضيف  (3
التنفيذ العاجل  تضمن، ينبغي للمحكمة أن EX.CL/Dec. 842 (XXV) وفقا لمقرر المجلس التنفيذي (4

للمحكمة. وعلى وجه الخصوص، شددت دول أعضاء شتى على أن الصندوق االئتماني للصندوق 

 ولويةألاالمحكمة، ومن ثم ينبغي منح  يةاستقاللخل غير المبرر وضمان تجنب التد سيضمناالئتماني 

 ؛له
 بالتقيد بالجهود الجارية اللتزام ليبيا أحيطت لجنة الممثلين الدائمين علماوفيما يتعلق بقضية ليبيا،  (5

 المحكمة؛وأحكام قرارات ب
ة المادالجهود الجارية لزيادة عدد التصديقات واإلعالن المنصوص عليه في المحكمة إبراز  منلب طُ  (6

 ( من بروتوكول المحكمة؛6) 34
فريقي ومفوضية االتحاد األبأن المحكمة والحكومة المضيفة  نمثلين الدائميالبلد المضيف لجنة الم أبلغ (7

 م؛جميع المسائل المتعلقة بتشييد المقر الدائستعقد اجتماعا ثالثيا لحل 
 أكدت وفود عديدة للمحكمة أنها ملتزمة بتنفيذ القرارات واألحكام الصادرة عن المحكمة؛ (0
من  2إنشاء صندوق استئماني للمحكمة بموجب الفقرة حول دراسة في ال ضرورة إدراج أطر زمنية (9

 ؛المقررمشروع 
الصدد، أبلغت  عدم حياد المحكمة في القضية المتعلقة برواندا. وفي هذامن  مخاوفأثارت رواندا  (18

ما يتعلق فيبأن عدم تنفيذ أوامر المحكمة بشأن التدابير المؤقتة متعمد  لجنة الممثلين الدائمينرواندا 

لبت . وباإلضافة إلى ذلك، طالهاربين اإلبادة الجماعيةفي المدانين بالتورط طلبات من بقبول المحكمة ال

المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  بشأن تقرير من مشروع المقرر 18 الفقرةرواندا إزالة 

عن رفض جمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية رواندا االلتزام بأوامر المحكمة المتعلقة باإلجراءات 

 ؛المؤقتة
بسبب ما تم تداوله من سوء اإلدارة شؤون للموارد البشرية و مراجعةحاجة إلى إجراء ال تدعو (11

المحكمة. وينبغي أيضا تقديم تقرير مراجعة الموارد البشرية  وترقية عامليالممارسات المتعلقة بتعيين 

 ؛2810في يوليو  للجنة الممثلين الدائمينإلى االجتماع القادم 
( من بروتوكول المحكمة من اختصاص الدول األعضاء 6) 34يعتبر إصدار اإلعالن بموجب المادة  (12

 مبين في التقرير؛وال ينبغي اعتباره تحديا للمحكمة على النحو ال
قدر اإلمكان حيث إن ذلك ال يساعد على تهيئة بيئة مواتية الدول األعضاء وفضح ينبغي تفادي تسمية  (13

كون للمحكمة قنوات حوار أخرى مع الدول ترح أن . وفي هذا الصدد، اقتُ بين المحكمة والدول األعضاء

 .األعضاء بشأن التحديات التي تواجهها المحكمة
 

 :توضيحات على النحو التالي المحكمةقدم رئيس  .111

التحاد ألغراض التوعية، جاء فقط من اا يستخدم حصرالتمويل الذي تلقته المحكمة، والذي يُ إن   (1

األوروبي من خالل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي. وتتماشى عملية التمويل هذه مع عمليات 

 ؛رالمعتمدة من قبل المؤتم فريقيألتحاد االوإجراءات ا
ت وأشاربذلها مختلف الدول األعضاء في تنفيذ أحكام المحكمة، تأحاطت المحكمة علما بالجهود التي  (2

  إلى أنه ال يمكن للمحكمة أن تقر باالستالم رسميا إال بعد أن قدمت الدول األعضاء تقارير رسمية إليها.
الل من خ المبذولةالجهود أنه على الرغم من مستوى التصديق، الحظت المحكمة  بتدنيوفيما يتعلق  (3

التوعية، فإن القرار النهائي بالتوقيع أو التصديق أو إصدار اإلعالنات يظل من صالحيات الدول 

 األعضاء؛
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أن االعتراضات التي تقدمت بها جمهورية  غير من واجب المحكمة بحث القضايا المرفوعة إليها. (4

 دراسةذلك للمحكمة  وسيضمن. ماعالستجلسة الخالل الوقت المخصص  إبداؤهارواندا ينبغي 

 بطريقة نزيهة؛والبت فيها االدعاءات المقدمة 
 القرارات في المحكمة ألوامر تمتثل ال التي األعضاء الدول أسماء تذكر أن المحكمة اختصاص من (5

 المحكمة؛ تقارير بشأن المتخذة
 .إلى الدول األعضاء لتمكين المحكمة من االضطالع بواليتها باستقالل ونزاهة تم توجيه نداء (6
 

 :توصياتال

 الممثلين الدائمين: لجنةإن  .112

الصادر عن المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  2817علما بتقرير األنشطة لعام  تأحاط (1

 ؛2817ديسمبر  31يناير إلى  1للفترة من 
 أخرى إلى تعاون ودعت مرةجهودها الرامية إلى تنفيذ قرارات المحكمة لأثنت على الدول األطراف  (2

 ؛أوثق في معالجة القضايا قيد النظر
من مشروع المقرر بشأن تقرير المحكمة األفريقية عن رفض جمهورية تنزانيا  18حذف الفقرة قررت  (3

 المتعلقة باإلجراءات المؤقتة. المتحدة وجمهورية رواندا االلتزام بأوامر المحكمة
طلبت من المحكمة أيضا وضع سياسة للتعامل مع الشركاء بطرق موثقة شفافة ومتسمة بالمسائلة ويمكن  (4

التأكد منها، تكون الدول األعضاء واثقة من أنها ال تؤثر على استقالل ونزاهة المحكمة وتقديم هذه 

 .2810والموافقة عليها بحلول يوليو السياسة إلى أجهزة صنع السياسة لبحثها 
حثت المفوضية على القيام بمراجعة الموارد البشرية وإدارتها وذلك للتأكد من توفر القدرة المطلوبة  (5

لقيام المحكمة بتنفيذ صالحياتها ومعالجة أي تحديات تتعلق بالموارد البشرية قد تواجه المحكمة وتقدم 

 .2810لسياسة بحلول يوليو تقرير في هذا الصدد إلى أجهزة صنع ا
 ؛2819ميزانيتها اعتبارا من من تمويل المحكمة  %188وصت الدول األعضاء بتوفير أ (6
 ؛ة( إلى القمة المقبل31-)د  EX.CL/Dec.967 تعديل المقررعن أوصت بتأجيل التقرير  (7
 ذي ببحث التقرير ومشروع المقرر مع التعديالت المقترحة.المجلس التنفي أوصت أيضا (0
 

 EX.CL/1058 (XXXII)اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،  (2

  التقرير عن أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، ثم قدم بعد ذلك  42تقرير األنشطة ال اللجنةرئيس  قدم .112

  التعليقات والمالحظات على النحو التالي:

 فترة الوالية؛لها عمل مثمر خالل  وتمنىللرئيسة على انتخابها أعرب عن تهنئته  (1

 ملزمة األعضاء والدول اإلنسان لحقوق االمتثال إلى تستند األفريقي االتحاد ركائز أن إلى أشار (2

 المبادئ؛ لهذه باالمتثال

 2111يونيو  في الصادر EX.CL/Dec.887 (XXVII) الوثيقة التنفيذي، المجلس مقرر استذكر (2

 مراقبال صفة لمنح معايير واستعراض األفريقيات الُمثليات الئتالف صفة المراقب سحب بشأن

 ولألسف،. دةالجي والتقاليد والهوية األساسية، األفريقية القيم االعتبار في آخذا الحكومية غير للمنظمات

 المقرر؛ لتنفيذ إجراء أي تتخذ لم المفوضية أن الدائمين الممثلين لجنة الحظت
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مثلين ولجنة الم والشعوب اإلنسان األفريقية لحقوق اللجنة بين اتصال وجود عدم بشأن مخاوف أثيرت (4

 والشعوب اإلنسان األفريقية لحقوق اللجنة لجنة الممثلين الدائمين على أثنت الصدد، هذا وفي الدائمين.

 المعلقة؛ المسائل بعض لمعالجة العضوية مفتوحة بتنظيم خلوة بينهما وإنشاء لجنة القتراحها

 ألفريقيا االتحاد هيئات جميع تمويل بشأن يتخذها المؤتمر التي الصلة ذات المقررات تنفيذ ينبغي  (1

 استقالليتها؛ لضمان

 تم الذي ياإليجاب التقدم على أيضا والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة تقرير يركز أن ينبغي (6

 األعضاء؛ الدول في إحرازه

 لبعض حلول إليجاد األعضاء الدول مع حوارات وإجراء ميدانية زيارات إجراء على المحكمة شجع (2

 التحديات؛

 المثارة التحديات أن آخرون رأى بينما المسائل بعض تحل أن إلى التقرير تأجيل الوفود بعض اقترحت (2

 عملها؛ تحسين في اللجنة تساعد أن ينبغي

 قاريرت في نشرها قبل االدعاءات من التحقق والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة على ينبغي (9

 أنشطتها؛

 :التالي النحو على محددة شواغل الوفود بعض أثارت (11

 مشروع من 1 والفقرة التقرير من 11 الفقرة تعديل أو حذف والسنغال والجزائر المغرب اقترحت (أ

 حقوقل األفريقية واللجنة المغربية المملكة بين الحوار هو المطلوب أكدت الدول الثالثة على أن. المقرر

كما تم االتفاق على ذلك خالل الدورة الرابعة والثالثين للمجلس  المسألة. هذه بشأن والشعوب اإلنسان

 .2112التنفيذي في يوليو 

تي لسيادة القانون وواجب احترام حقوق اإلنسان وفقا لألدوات القانونية الحقوقية الدولية ا كينياتحترم  (ب

 هي طرف فيها.

 لجنةل دائمة مبان ببناء ملتزمة الجامبية الجديدة الحكومة للجنة الممثلين الدائمين أن جامبيا وأكدت (ج

الكافي  جامبيا الوقت إعطاء ينبغي ولذلك. أنشئت قد عمل فرقة وأن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية

 الجارية. الجهود إلنهاء

 في وبوالشع اإلنسان لحقوق األفريقي المجلس أصدره الذي الصحفي البيان أن إلى زيمبابوي أشارت (د

 كان زيمبابوي في السلطة انتقال ألن نظرا محله غير في كان الحكومة تغيير بشأن 2112 نوفمبر 21

 في يهاعل المنصوص بالمبادئ ملتزمة تزال ال زيمبابوي أن إلى أشارت كذلك. البلد دستور مع متفقا

 ي.األفريق للجنوب اإلنمائية للجماعة القانونية والصكوك األفريقي لالتحاد القانونية الصكوك

 مشروع من 1 والفقرة التقرير من 11 الفقرة أن الديمقراطية إلى العربية الصحراوية الجمهورية أشارت (ه

الذي يطلب من اللجنة  EX.CL/DEC.689 (XX)فيما يتعلق بتنفيذ مقرر المجلس التنفيذي  المقرر

اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب القيام ببعثة إلى األراضي التي أشار إليها االتحاد األفريقي بأنها 

تشكل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والتي أشارت إليها األمم المتحدة بأنها الصحراء 

حقيقة  سان، يعكحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسانالغربية تحت سيطرة المملكة المغربية وذلك بغية الت

. األفريقية لالتحاد السياسصنع  أجهزة لقرار االمتثال إلى المغربية المملكة ودعتالوضع الراهن 

 وناميبيا. ونيجيريا وزمبابويوأنجوال  الجزائر الرأي أيدت هذا

لتوفير التعليم مليار كل شهر  12.2الحظ الوفد التنزاني أن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة تبعث  (و

المجاني لتالميذ المدارس من الحضانة إلى المرحلة الثانوية والحظ أن هذه السياسة ال تمنع أولياء 

 ة ينص عليها القانونالتالميذ إرسال بناتهم إلى المدارس الخاصة بعد الوالدة. لوحظ أيضا أن العقوب

أي طالبة. الحظت جمهورية تنزانيا أيضا أن مسألة إجالء ضد أي شخص يكون مسؤول عن حمل 

رعاة األغنام من كيلوسا وومفيورا معروضة على محكمة العدل لشرق أفريقيا وال يمكن مناقشتها في 

ن ار ضد األشخاص المصابيبالوسم بالعهذا االجتماع تفاديا لتأثير ذلك على المسألة. وفيما يتعلق 
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بفيروس نقص المناعة البشرية، قامت حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بإنشاء وحدة في كل مستشفى 

عامة لتوفير الرعاية الطبية المجانية بما في ذلك تقديم المشورة لألشخاص المصابين بفيروس نقص 

 المناعة البشرية في البلد.

 الحوامل الفتيات تجاه سياستها حددت التي التقرير من( 2) 26 فقرةال إزاء قلقها عن تنزانيا أعربت (ز

 من المراهقات واألمهات الحوامل الفتيات تمنع ال السياسة هذه أن إلى أشارت. المراهقات واألمهات

 حملونالذين ي على أيضا الحظر هذا ينطبق. المجاني التعليم توفر من تحد إنها بل بالمدارس االلتحاق

 االعتقال اتبادعاء القضية المتعلقة في تنظر أفريقيا شرق محكمة أن كذلك تنزانيا الحظت. الفتياتهذه 

 بعض توفير يدبتقي التنزانية الحكومة قرار في للطعن وناشطا محاميا عشر لثالثة التعسفيين واالحتجاز

 لرئيسيةا للفئات السكانية البشرية نقص المناعة فيروس من للوقاية األساسية الصحية الرعاية خدمات

 .المناعة البشرية نقص بفيروس اإلصابة لخطر المعرضة

 ويةالعض ةمفتوح عملمجموعة  بإنشاءنة الممثلين الدائمين لج توصية إلغاء على مصر وفد اعترض (ح

 .والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة بشأن

 

 :التالي النحو على المطروحة المسائل على والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة رئيس رد .114

 أير على الحصول المحكمة من طلبت التي هي والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة تكن لم (1)

 قيات،األفري الُمثليات ائتالف من المراقب مركز سحب بشأن التنفيذي المجلس مقرر حول استشاري

 الشعوبو اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة فإن ثم، ومن(. بريتوريا جامعة) اإلنسان حقوق مركز هو بل

 إلى تقريرا وترفع التنفيذي المجلس مقرر تنفيذ عدم بشأن الدائمين الممثلين لجنة شواغل في ستنظر

 المقبلة؛ الدورة خالل الدائمين الممثلين لجنة

 أنه لىع لتنص المراقب مركز لمنح معاييرها والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة واستعرضت (2)

 املةالع الحكومية غير والمنظمات األفريقية الحكومية غير للمنظمات إال المراقب مركز منح يجوز ال

 أفريقيا؛ في

 السياسة؛ أجهزة، بالتعاون الوثيق مع بالعمل ملتزمة والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة تزال ال (2)

 الشعوب،و اإلنسان لحقوق األفريقية واللجنة الدائمين الممثلين لجنة بين حوار إلى بالحاجة اإلقرار تم (4)

 معالجة أجل من األعضاء الدول مع للعمل مستعدة والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة وأن

 شواغلها؛

 احترام نع الرئيسية المسؤولية أن من الرغم على أنه والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة تدرك (1)

 وليات؛المسؤ بعض يتحملون والمجتمعات األفراد أن إال الدول، عاتق على تقع والشعوب اإلنسان حقوق

 تقصي ثةبع بشأن السياسة أجهزة مقررات تنفيذ بشأن المغربية المملكة مع حوار إلجراء مستعدة اللجنة (6)

 الحقائق؛

 ةيقوض حماي قد ذلك وأن ألوانه سابقا العضوية باب المفتوح العمل فريق كون إزاء قلقه عن أعرب (2)

 قوطري القائمة التحديات عقدها المزمع الخلوة تعالج أن واقترح القارة في والشعوب اإلنسان حقوق

 .قدما المضي

 

 توصيات:

 :الدائمين الممثلين لجنة إن .111

 والشعوب؛ اإلنسان لحقوق األفريقية للجنة واألربعين الثالث األنشطة بتقرير علما تحيط (1)
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 يف التحقيقات خاللالتعاون  والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية واللجنة األعضاء الدولمن  طلبت (2)

وطلبت من اللجنة تطبيق القانون في تنفيذ صالحياتها وخاصة من خالل االعتماد المصادر  الشكاوى

 ؛القضائية الموثوق بها وممارسة مهامها بطريقة مهنية وبنزاهة وحياد

 تالفائ من المراقب مركز بسحب المتعلقة السياسة أجهزة مقررات تنفيذ عدم إزاءرفضها  عن أعربت (2)

دون أي  ررللمق االمتثال والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة إلى وطلبت األفريقيات ثلياتالم

 ؛تأخير

 الشعوبو اإلنسان لحقوق األفريقية واللجنة الدائمين الممثلين لجنة بين مشتركة خلوة بعقد أوصت (4)

وذلك  ،والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة عملمشترك حول طرق  بناء التفكير في للتباحث

 والعالقة؛ الحوار لتحسين

 شجعت الدول األعضاء على المشاركة في دورات اللجنة. (1)

 .التنفيذي المجلس ليبحثه المعدل المقرر ومشروع بالتقرير أوصت (6)

 

 EXL.CL/1059 (XXXII)مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد  (3

 التقرير عن أنشطة مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد (1)

 (2112بحث المذكرة المواضيعية بشأن سنة مكافحة الفساد في أفريقيا )مشروع  (2)

 2121 – 2112افحة الفساد بحث مشروع الخطة االستراتيجية لمجلس االتحاد األفريقي لمك (2)

قدم رئيس مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد التقرير عن أنشطة مجلس االتحاد  .116

 األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد. وبعد العرض، تم إبداء المالحظات التالية:

اء مع الدول األعضينبغي أن يتخذ مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد، بالتعاون  (1

والمفوضية، التدابير السترداد األموال غير المشروعة التي تتدفق خارج أفريقيا وغيرها من األصول 

 المسروقة الموجودة في الخارج؛

هناك توصية بارزة بتغيير اسم المجلس من مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة إلى المجلس  (2

 .قديم أسباب التأخير في تغيير االسم إلى الدول األعضاءاالستشاري لمكافحة الفساد دون ت

تم حث الدول األطراف والدول األعضاء على تنفيذ أنشطة مكافحة الفساد بالنظر إلى موضوع مؤتمر   (3

 ؛2810القمة لعام 

من المثير للقلق أن يكون لمجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد، وهو هيئة للنزاهة، رأي  (4

 هل في مراجعة الحسابات في تقرير مراجعة الحسابات؛مؤ

لم يتضمن التقرير عن األنشطة والخطة االستراتيجية أي تقييم لعملياته منذ إنشائه ونواتج األنشطة  (5

 المخطط لها؛

هناك حاجة إلى زيادة التفاعل بين الدول األطراف ومجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد  (6

 اإلبالغ لضمان تقديم التقارير؛حول آليات 

الواردة في تقارير مراجعة الحسابات والمتعلقة باسترداد النفقات غير  ينبغي أن ينفذ المجلس التوصيات (7

 النظامية؛

 تمشيا مع موضوع السنة؛ 2810يحتاج مشروع المقرر إلى استيعاب األنشطة التي ستنفذ في عام  (0
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مجلس على التمويل من القطاع الخاص على النحو أليس هناك تضارب في المصالح في حصول ال (9

 .2810من المذكرة المفاهيمية لمشروع  25الوارد في الفقرة 

 قدم رئيس مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد التوضيحات التالية: .112

االتحاد من اتفاقية  22يرد اسم مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد بموجب المادة  (1

األفريقي لمنع الفساد ومكافحته. وسيتشاور مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد مع 

 مكتب المستشار القانوني حول الكيفية التي يمكن بها تغيير االسم؛

، 2815-2811إلى تقييم الخطة االستراتيجية للفترة  2821-2817تستند الخطة االستراتيجية للفترة  (2

ذ في االعتبار القرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة صنع السياسة. باإلضافة إلى ذلك، مع األخ

وضعت الخطة من خالل عملية شاملة شاركت فيها ، بين جملة أمور اخرى، الهيئات الوطنية لمكافحة 

 الفساد؛

اء واليته ديواجه مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد تحديات في تنفيذ صالحياته أ (3

 بسبب عدم كفاية الموظفين وكذلك الن أعضاء المجلس ال يعملون بصورة متفرغة.

 التوصيات

 إن لجنة الممثلين الدائمين: .112

 تحيط علما بالتقرير؛ (1)

لتوصيات نفيذ افريقي االستشاري لمكافحة الفساد أن يقدم لها تقريرا عن تتطلب من مجلس االتحاد األ (2)

 في دورتها القادمة؛الواردة في تقرير مراجعة الحسابات 

تطلب كذلك من مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد إشراك مكتب المستشار القانوني  (3)

 في العمليات المطلوبة لتغيير اسم المجلس إلى "المجلس االستشاري لمكافحة الفساد"؛

مقرر مع إدخال التحسينات الالزمة في ضوء مالحظات لجنة الممثلين أوصت بالتقرير ومشروع ال (4)

 الدائمين للبحث من قبل المجلس التنفيذي.

 

 EXL.CL/1060 (XXXII)ج( تقارير المؤسسات المتخصصة لالتحاد األفريقي 

 التقرير عن أنشطة الوكالة األفريقية لبناء القدرات وإدارة المخاطر 

األفريقية لمواجهة المخاطر. وبعد ذلك، تم إبداء التعليقات والمالحظات، قدم التقرير ممثل الوكالة  .119

 وطلب التوضيحات التالية:

دولة عضوا مؤتمرا في  41عندما عقدت  2812تم إنشاء القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر في عام  (1

 جنوب أفريقيا؛ بريتوريا،

نظرا لدورها الهام طبقا لمواجهة المخاطر القدرة األفريقية صالحيات يعد إنشاء لجنة وزارية لدعم  (2

التفاقية انشائها التي تحدد أهدافها الرامية "إلى مساعدة الدول األعضاء على الحد من مخاطر الخسارة 

والضرر التي تتسبب عن األحداث المناخية الشديدة والكوارث الطبيعية التي يتضرر منها سكان إفريقيا، 

للكوارث في الوقت المناسب وبفعالية التكلفة وبطريقة موضوعية  وذلك بتوفير استجابات مستهدفة

 ؛وشفافة
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اطر لتيسير لمواجهة المخ والقدرة األفريقيةيتم تشجيع التبادل المنتظم بين مفوضية االتحاد األفريقي  (3

 أوجه التآزر والتكامل؛

يا الطوارئ في أفريقالصندوق المقترح لمعالجة حاالت  ينبغي أن يكون هناك مزيد من التوضيح حول (4

 .5ومذكرة التفاهم الموقعة بين القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر والبنك األفريقي للتنمية 

 يقياألفرإدماج القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر في مفوضية االتحاد  عمليةآثار  توضيحيتعين  (5

 وضوحا. أكثروبطريقة 

والزراعة إلى أن اقتراح إدماج القدرة األفريقية على  وردا على ذلك، أشارت مفوضة االقتصاد الريفي .121

مواجهة المخاطر في المفوضية سيؤدي إلى االزدواجية. وتتوفر المفوضية بالفعل على آليات وبرامج 

قائمة إلدارة مخاطر الكوارث، التي يمكن البناء عليها وتعزيزها بدال من ذلك. كما شددت على ضرورة 

على مواجهة المخاطر مع المفوضية من خالل المنابر والصكوك القائمة مثل  أن تعمل القدرة األفريقية

اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة ولجنة رؤساء الدول والحكومات 

 األفريقية المعنية بتغير المناخ.

لتعليقات. واشارت الى ان قدمت ممثلة القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر توضيحات وردودا على ا .121

االقتراح هو لتعزيز وتعميق العمل مع المفوضية لزيادة الوعي وحشد المزيد من الدعم السياسي داخل 

االتحاد األفريقي ودوله األعضاء لمواصلة مساعدة القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر في تحقيق رؤيتها 

لمواجهة المخاطر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين  أوضحت ممثلة القدرة األفريقيةوواليتها االصلية. 

القدرة والبنك األفريقي للتنمية تهدف إلى توفير آلية تمويل للبلدان ودعم وضع السياسات العامة المطلوبة 

 بطمأنة االجتماع بأن اكلمته ةالممثل تواختتمللمساعدة في تحسين إدارة مخاطر الناجمة عن الكوارث. 

مواجهة المخاطر ستواصل العمل مع المفوضية من خالل القنوات ذات الصلة، وتقديم القدرة األفريقية ل

 المساعدة الفنية المباشرة إلى الدول األعضاء وتوعيتهما بالمسألة.

 التوصيات

 إن لجنة الممثلين الدائمين: .122

تعاون وال تحيط علما بتقرير الوكالة األفريقية لمواجهة المخاطر وتطلب من الوكالة مواصلة المشاركة (1)

 مع المفوضية في مكافحة الكوارث المناخية في القارة؛

تطلب من المفوضية القيام مع الوكالة األفريقية لمواجهة المخاطر بوضع آليات وأدوات تعاون ملموسة  (2)

 لحشد المزيد من الوعي والدعم السياسي فيما بين الدول األعضاء؛

 األنشطة.أوصت ب المجلس التنفيذي بالنظر في التقرير عن  (2)

 

بحث مشروعي جدول أعمال كل من الدورة العادية الثانية والثالثين للمجلس  الجزء السادس:

 :التنفيذي والدورة العادية الثالثين لقمة مؤتمر االتحاد

 لتنفيذيا للمجلس الثانية والثالثين العادية الدورة أعمال جدول اعتمدت لجنة الممثلين الدائمين مشروع .122

 .مع التعديالت األفريقي االتحاد لمؤتمر الثالثين العادية الدورة أعمال جدول ومشروع
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 بحث مشاريع مقررات وإعالنات المجلس التنفيذي الجزء السابع:

بحثت لجنة الممثلين الدائمين مشاريع مقررات الدورة العادية الثانية والثالثين للمجلس التنفيذي وأجرت  .124

 .ببحث مشاريع المقررات هذهيذي عليها التعديالت وأوصت المجلس التنف

 اعتماد تقرير لجنة الممثلين الدائمين الجزء الثامن:

 .تقريرها واعتمدت 2810 يناير 24 األربعاء يوم لجنة الممثلين الدائمين اجتمعت .121

 ما يستجد من أعمال الجزء التاسع:

 لم تتم إثارة أية مسألة تحت هذا البند. .126

 االختتام الجزء العاشر:

العميد العام، الممثل الدائم لجمهورية الكاميرون بالتهاني، باسمه وباسم جميع أعضاء لجنة توجه  .122

الممثلين الدائمين إلى رئيسة لجنة الممثلين الدائمين التي انتهت واليتها. وحيا ما قامت به الرئيسة من 

نوطة بها. فقد استطاعت عمل متميز طوال مدة واليتها مما أتاح لها الثبات في متابعة أهداف المهمة الم

أن تدير بجدارة المشقة التي واجهتها بسبب جوانب الضعف الهيكلي التي تميزت بها مهام رئاسة لجنة 

الممثلين الدائمين للقيام بأعمالها غير المنجزة لتحسين أساليب عملها. وهي سوف تساهم في تنفيذ هذه 

 في لجنة الممثلين الدائمين.المهمة عندما تعود إلى حياتها المهنية األولى كعضو 

ركزت رئيسة لجنة الممثلين الدائمين في بيانها الختامي على كلمتين رئيستين وهما: االمتنان والشكر.  .122

وقالت إنها تشرفت بالدعم الذي تلقته من زمالئها ومن قيادة المفوضية واألمين العام للمفوضية. حيث 

ين في المفوضية. وذكرت بصفة خاصة المترجمين أشادت بالتزامهم وتواجدهم وكذلك جميع العامل

الفوريين لشعورهم بالواجب، أعربت وهي تسلم الرئاسة إلى الممثل الدائم لرواندا عن رضاها بان 

عملية اإلصالح التي تم إطالقها خالل والية البروفيسور الفا كوندي، سوف تستمر وبقدر أكبر من 

  التصميم لتحقيق أهداف االتحاد األفريقي.

أشادت بجودة المداوالت منذ افتتاح الدورة المتقدمة للجنة الممثلين الدائمين وأبرزت مساهمة األخيرة  .129

إلى دورات كل من المجلس التنفيذي والمؤتمر، وبمشاعر فياضة، أعلنت اختتام الدورة العادية الخامسة 

 والثالثين للجنة الممثلين الدائمين.
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