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 مقرر

 تقارير اللجان الفرعية للجنة الممثلين الدائمينبشأن 

 المجلس التنفيذي:إن 

الحظات التي بتوصيات لجنة الممثلين الدائمين بشأن تقارير اللجان الفرعية مع مراعاة الم يحيط علما   .1

 أبدتها الدول األعضاء؛

الوثيقة  – 0202أزتوبر  20-02اللجنة الفرعية إلصالح الهيازل، أديس أبابا، إثيوبيا،  أوال.

EX.CL/1177(XXXVI) i: 

 الصادر عن الدورة االستثنائية لمؤتمر Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI))المقرر  يستحضر .0

اإلفريقي لالتحاد المؤسسي بشأن اإلصالح  0212ر في نوفمبالصادر رؤساء الدول والحكومات 

 والذي يتضمن، من بين أمور أخرى، ما يلي:

األداء، موجها نحو و لإلدارات يكون صغير الحجمهيكل جديد  بوضعرئيس المفوضية تكليف  .أ

واآلليات  والمجموعات االقتصادية اإلقليميةتوزيع العمل بين االتحاد األفريقي مع مراعاة 

 ؛المنظمات القاريةالدول األعضاء وو اإلقليمية

مفصال وخفيفا  الهيك المعتمدة،، من خالل اإلجراءات من رئيس المفوضية أن يقدم طلبال .ب

 07المقرر عقدها يومي الدورة العادية للمجلس التنفيذي إلى  ماليةال تداعياتهمشفوعا ب، لإلدارات

 ؛، لبحثهالنيجر ،في نيامي 0212يونيو  02و

 الخامسة والثالثين دورته العادية خاللالجديد  اإلدارات هيكلاعتماد بس التنفيذي المجل ضيفوت .ج

 ؛القادمة

ا يستحضر .3 تقديم هياكل  بشأن تمديد مهلة EX.CL/Dec.1057(XXXXVالمجلس التنفيذي ) مقرر أيض 

 ؛0202اإلدارات إلى الدورة العادية السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي في فبراير 

)ملحق( على أساس التقرير  مفوضية االتحاد اإلفريقيإلدارات هيكل الجديد ؤمتر باعتماد المالوصي ي .4

 يطلبو، 0212ديسمبر  3الذي أوصت لجنة الممثلين الدائمين باعتماده خالل اجتماعها المنعقد في 

الية الخطة االنتقمن تاريخ اعتماد  ثالث سنواتمن المفوضية إكمال تنفيذ الهيكل الجديد في غضون 

 ؛واستراتيجية التمويل

أال يقتضي أي تكلفة نبغي المتاحة ويموارد الجديد في حدود الات أن يتم تمويل تنفيذ هيكل اإلدار ريقر   .5

 إضافية على الدول األعضاء؛

 النظاميينالموظفين على  تنطبق ،لمهارات الموظفين وكفاءاتهممراجعة إجراء أن يتم  أيضا   يقرر .6

 لتحديد ما إذا كانوا يستوفون متطلبات الهيكل الجديد؛وذلك  النظاميينوغير 

وظائف بإعداد مواصفات ال ،تحت إشراف خبراء التوظيف العشرة ،أن تقوم المفوضية زذلك يقرر .7

لمهارات مراجعة وإجراء  0202لمفوضية بحلول يونيو إلدارات اومتطلبات الكفاءة للهيكل الجديد 
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عند االقتضاء،  ،مستقلة بمساعدة المفوضية والخبراء العشرة . تقوم شركةهمالموظفين وتقييم كفاءات

 ني واإلداري والمالي واللوجستي لتسهيل هذه العملية؛فمن المفوضية تقديم كل الدعم ال يطلبو

 0202ستراتيجية التمويل بحلول يونيو اخطة االنتقال وباستكمال المفوضية والدول األعضاء  يُكلف .2

 ؛لبحثهما دية السابعة والثالثين للمجلس التنفيذيالدورة العاإلى  وتقديمهما

جميع المكاتب التمثيلية واإلقليمية ومكاتب  استعراض استكمال عمليةمن رئيس المفوضية  يطلب .2

تها إعادة هيكلبشأن وتقديم مقترحات  0202االتصال لتقييم فعاليتها وكفاءتها وأدائها بحلول يونيو 

 ؛لبحثها لس التنفيذي خالل دورته العادية السابعة والثالثينالتداعيات المالية إلى المج لكوكذ

 بأن يوصيو التغيير الالزم في الثقافة داخل المفوضية غير كافية لتحقيقبأن إعادة الهيكلة وحدها يقر   .12

إطاًرا قويًا لتحسين المساءلة واألداء  ونظم العاملين واالوائح والنظم الماليةلوائح استعراض  يشكل

 ثقافة؛وتغيير ال

واألربعين حادية الجديد خالل الدورة العادية الات تقييم التقدم المحرز في تنفيذ هيكل اإلدار يقرر .11

فعال التقسيم الن تأخذ هذه العملية بعين االعتبار العمل الجاري من أجل وينبغي أللمجلس التنفيذي. 

نيباد والوكاالت المتخصصة ال/للعمل بين مفوضية االتحاد اإلفريقي ووكالة تنمية االتحاد اإلفريقي

األخرى التابعة لالتحاد اإلفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية والدول 

والتكامل وترشيد البرامج تفويض السلطة بهدف ضمان  ،األعضاء وغيرها من المنظمات القارية

 والعمليات.

الصادر عن الدورة االستثنائية العشرين ( Ext/EX.CL/Dec.1(XX)المقرر من  04الفقرة ستحضر ي .10

لوائح ونظم معالجة المخالفات في تطبيق بالمفوضية ف كل  وي 0212نوفمبر  في للمجلس التنفيذي

د الموظفين غير النظاميين بما يتجاوز العدد المسموح وبتجديد عق يتعلقاالتحاد األفريقي فيما  عاملي

الدورة  من رئيس المفوضية تقديم تقرير إلى يطلب زذلكو به من التجديدات في سياق خطة االنتقال

 .التقدم المحرز في هذه المسألةن ع التنفيذيمجلس لالعادية القادمة ل

 التنفيذيمقررات المجلس الفنية والمتخصصة عمال  ب هوزاالتو االتحاد األفريقيأجهزة زل اهيبشأن  ألف.

 والمؤتمر

 :متخصصةالفنية والمكاتب الواألجهزة قررات التالية التي أنشأت مال يستحضر .13

جاز الذي أو 0212الصادر في فبراير   Assembly/AU/Dec.728(XXXII)مقرر المؤتمر رقم (1

 عمليات القاري في الخرطومالإنشاء مركز 

الذي حث و 0212الصادر في يناير  EX.CL/DEC.987(XXXXII)المجلس التنفيذي ر مقر   (0

بالتعاون مع  الهجرةالمتعلقة بلدراسات والبحوث اركز عملية إنشاء متسريع  على المفوضية

 ،حكومة جمهورية مالي

والذي طلب  0212الصادر في فبراير  (Assembly/AU/Dec.730 (XXXII)) مقرر المؤتمر (3

في عام المنشأ لهجرة في المملكة المغربية األفريقي ل مرصدتفعيل الاإلسراع في المفوضية من 

 ؛ Assembly/AU/Dec.695(XXXI) مقرر المؤتمر بموجب  0212
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دورته العادية الخامسة الصادر عن  EX.CL/DEC.820 (XXV) المجلس التنفيذيمقرر  (4

إعالن الجزائر الصادر عن جاز ي أذوالعشرين التي عقدت في مالبو، غينيا االستوائية، وال

ن أجهزة الشرطة للتعاون بي بشأن إنشاء آلية االتحاد األفريقيريقيين الشرطة األفأجهزة  رؤساء

 0217الصادر في يناير   (Assembly/AU/Dec.636(XXXVIII)))األفريبول( ومقرر المؤتمر

لدول بين االتعاون معنية بنية لالتحاد فمؤسسة لألفريبول ك الذي اعتمد النظام األساسيو

 األعضاء في االتحاد األفريقي في مجال الشرطة 

والذي  0212في فبراير صادر ال EX.CL/DEC.1153 (XXXXV)) المجلس التنفيذيمقرر  (5

والتنمية في  طلب من المفوضية اإلسراع في تشغيل مركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار

 هأنشأالذي لمركز للتعزيز الملكية األفريقية منصة قارية ، باعتباره مرحلة ما بعد النزاعات

في القاهرة، يوجد مقره ، و Assembly/AU/Dec.729 (XXXII)مقرر المؤتمر بموجب ال

 مصر؛

الذي قبل و 0212في يوليو الصادر  EX.CL/Dec.1010 (XXXXIII) المجلس التنفيذيمقرر  (6

لجنة األفريقية المملكة ليسوتو أمانة أن تستضيف ر العرض المقدم من مملكة ليسوتو وقر  

مملكة مع ر المق اتفاق استكمال( 1طلب من المفوضية )ته وورفاهيالطفل حقوق للخبراء حول 

اللجنة األفريقية للخبراء  أمانة( مراجعة هيكل 0ولوائح االتحاد األفريقي و)نظم ليسوتو وفقًا ل

 ؛حول حقوق الطفل ورفاهيته

والذي أنشأ المرصد  0213الصادر في يناير   Assembly/AU/Dec.452 (XX)مقرر المؤتمر  (7

والمقرر  التحاد األفريقيلصص متخفني كمكتب  األفريقي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار

Assembly/AU/Dec.2 (XXVI)    والذي أجاز النظام األساسي  0216يناير الصادر في

 بما في ذلك واليته وأهدافه للمرصد

 :الهياكل المقترحة التاليةالمؤتمر ببحث واعتماد وصي ي  .14

 في الخرطوممرزز العمليات القاري  (أ

 المنصب
 عدد الموظفين الدرجة

 2   ديرمكتب الم

1مد المدير  1 

 GSA4  1 يجيد لغتين سكرتير

 6   مكتب نائب المدير

 P5  1 نائب المدير

4خ ع أ  يجيد لغتين سكرتير  1 

3م  لشؤون القانون  موظف أقدم  1 

3م لشؤون االتصال أقدمموظف   1 

0م تكنولوجيا المعلوماتموظف   1 

0م الموارد البشريةموظف   1 

 9   ة والماليةياراإلدالشؤون وحدة 
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3م لشؤون المالية واإلداريةموظف أقدم ل  1 

5خ ع أ  مساعد محاسب  1 

2م االتصاالت والعالقات العامةموظف   1 

0م موظف المراسم   1 

4خ ع أ   لألعمال المكتبية مساعد   1 

7خ ع ب  سجالتمساعد لشؤون السائق/  3 

5خ ع أ  مشرف أمني  1 

لباطنمتعاقد عليه من ا األمن    

   متعاقد عليه من الباطن عمال النظافة

 11   وحدة االتصال والتحليل االستخباراتي

4م (يتحليل االستخباراتاللسياسات )موظف رئيسي ل  1 

0م (من كل إقليماثنان )-السياسات )االتصال وتحليل البيانات( موظف   10 

 6   وحدة البحوث وبناء القدرات

4م القدرات( )البحوث وبناء لسياسات رئيسي ل موظف  1 

0م  القدرات(السياسات )البحوث وبناء  موظف  5 

 34    المقترحة  النظامية مجموع الوظائف

التكاليف األخرى مثل ا أمريكيا، بما ال يشمل دوالر 2,830,846ب التكلفة السنوية للموظفين تقدَّر 

 لي.ألو  عيين ااستحقاقات الموظفين وتكاليف الت

 الهجرة في ماليالمتعلقة باألفريقي للدراسات والبحوث  المرزز (ب

 عدد العاملين الدرجة المنصب

 مكتب المدير
 

2 

 1 1مد مديرال

 1 4خ ع أ يجيد لغتين سكرتير

 مكتب نائب المدير
 

7 

 1 5م نائب المدير

 1 4خ ع أ يجيد لغتين سكرتير

0م تكنولوجيا المعلوماتشؤون  موظف  1 

0م بشريةالرد مواال شؤون موظف  1 

 1 3م  أقدم لشؤون االتصالموظف 

 1 (3)م التصاالت والعالقات العامةا موظف

 1 (P2) لمراسماموظف 

 ة والماليةياإلدارالشؤون وحدة 
 

7 

 1 3م لشؤون المالية واإلداريةل أقدمموظف 

 1 5خ ع أ محاسب مساعد

 1 4خ ع أ لألعمال المكتبيةمساعد 
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 3 7خ ع ب سجالتالمساعد لشؤون /سائق

 1 5خ ع أ مشرف أمني

 متعاقد عليه من الباطن مناأل
 

 متعاقد عليه من الباطن عمال نظافة
 

 وحدة البحث / بناء القدرات
 

11 

 1 4م  ت رئيسي )البحوث وبناء القدرا موظف

 5 (3)م لسياسة )البحث(لشؤون اأقدم  موظف

 5 (3)م سياسة )بناء القدرات(لشؤون الأقدم  موظف

 المقترحة النظاميةمجموع الوظائف 
 

27 

 

التكاليف األخرى مثل  هذا المبلغ . وال يشملأمريكيا ادوالر 2,287,783 بالتكلفة السنوية للموظفين تقدر 

 .األولي التعييناستحقاقات الموظفين وتكاليف 

 في المغربلهجرة لمرصد األفريقي ال (ج

 المنصب
 عدد العاملين الدرجة

 رمكتب المدي
 

2 

 1 1مد مديرال

 1 4خ ع أ يجيد لغتين سكرتير

 4   مكتب نائب المدير

 1 5م نائب المدير

 1 4خ ع أ يجيد لغتين سكرتير

 1 0م تكنولوجيا المعلومات موظ

 1 0م بشريةالموارد شؤون الموظف 

 1 3م   تصالأقدم لشؤون اال موظف

 7   ة والماليةياإلدارالشؤون وحدة 

 1 3م لشؤون المالية واإلداريةل أقدم موظف

 1 5خ ع أ محاسب مساعد

 1 (3)م التصاالت والعالقات العامةل أقدمموظف 

 1 (0)م لمراسما موظف

 1 4خ ع أ مساعد مكتب

 1 7خ ع ب سجالتشؤون السائق / مساعد 

 1 5خ ع أ مشرف أمني

   متعاقد عليه من الباطن مناأل

   باطنمتعاقد عليه من ال عمال النظافة

 11   وحدة إحصاءات الهجرة

 1  4م الهجرة إحصاءات-رئيسي  موظف

 5 3م موظف أقدم لإلحصاءات
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 5 (6)خ ع أ مساعد إحصائي

 6   وحدة التدريب / بناء القدرات

 1  4م وبناء القدرات التدريب-موظف رئيس 

 5 3م التدريب وبناء القدراتير خب

 30   المقترحة النظاميةمجموع الوظائف 

 

التكاليف األخرى مثل استحقاقات  ذلك دوالر. وال يشمل 1,250,000 بالتكلفة السنوية للموظفين تقدر 

 .الموظفين وتكاليف التوظيف األولية
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 المنصب
 عدد العاملين الدرجة

1مد )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( المدير  1 

5خ ع أ فريقي()موظف أساسي لالتحاد األ مكتب المدير –مساعد إداري   1 

3م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( للشؤون القانونية أقدمموظف   1 

0م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( لشؤون القانونيةاموظف   1 

5م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( رئيس قسم التدريب وبناء القدرات  1 

5خ.ع.أ لالتحاد األفريقي()موظف أساسي  التدريب وبناء القدرات قسم-مساعد إداري  1 

3م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( موظف أقدم: وحدة التدريب  1 

0م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي(التدريب  وحدة موظف  1 

0م (معار) التدريب وحدة موظف  2 

3م موظف أساسي لالتحاد األفريقي()القدرات  بناء موظف أقدم لوحدة  1 

0م (معار) القدرات بناء موظف  3 

1م (معار) القدرات لبناء مبتدئ موظف  1 

5م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( والعمليات التخطيط قسم رئيس  1 

5خ.ع.أ )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( والعمليات قسم التخطيط– إداري مساعد  1 

3م ي()موظف أساسي لالتحاد األفريق الطبيعية الموارد مراقبة وحدة- أقدم موظف  1 

0م (معار) الطبيعية الموارد موظف مراقبة  3 

1م (معار) الطبيعية الموارد موظف مبتدئ لمراقبة  1 

3م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( األموال وغسل اإلرهاب مكافحة وحدة-موظف أقدم   1 

0م (معار) األموال وغسل اإلرهاب مكافحة موظف  3 

1م (معار) األموال لغسو اإلرهاب موظف مبتدئ لمكافحة  1 

3م (معار) بالبشر واالتجار المخدرات مكافحة وحدة-أقدم موظف  1 

0م (معار) بالبشر واالتجار المخدرات مكافحة موظف  3 

1م (معار) بالبشر واالتجار المخدرات لمكافحة موظف مبتدئ  1 

3م (معار) المنظمة والجريمة الحاسوبية الجريمة وحدة-أقدم موظف  1 

0م (معار) المنظمة والجريمة الحاسوبية الجريمة ف مكافحةموظ  3 

1م (معار) المنظمة والجريمة الحاسوبية الجريمة  1 

3م (معار) وحدة خفارة المجتمعات المحلية-أقدم خبير  1 

0م (معار) موظف خفارة المجتمعات المحلية  1 

1م (معار) موظف مبتدئ لخفارة المجتمعات المحلية  1 

3م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( والمالية ةياإلدار الشؤون ةوحد رئيس  1 
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5خ.ع.أ )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( والمالية اإلدارة وحدة الشؤون-إداري مساعد  1 

0م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( البشرية المواردموظف   1 

0م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( المشتريات موظف  1 

5خ.ع.أ )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( سفرلشؤون ال دمساع  1 

0م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( مالي موظف  1 

5خ.ع.أ )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( محاسب مساعد  1 

0م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي(الوثائق و المؤتمرات موظف  1 

0م (معار) والوثائق المؤتمرات موظف  2 

0م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي(مراسم موظف ال  1 

5خ.ع.أ )موظف أساسي لالتحاد األفريقي(المراسم  مساعد  1 

5خ.ع.أ )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( أمني مشرف  1 

4خ.ع.أ )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( استقبال موظف/ سكرتير  1 

  تعاقد من الباطن األمن 

  باطنتعاقد من ال عمال النظافة

 2 7خ.ع.ب )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( سائق

 1 3خ.ع.أ  )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( السجالتأقدم لشؤون  مساعد

5م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قسم رئيس  1 

5خ.ع.أ تحاد األفريقي()موظف أساسي لال المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قسم-إداري مساعد  1 

3م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( العامة والعالقات والمنشورات اإلعالم،-موظف أقدم  1 

0م (معار) العامة والعالقات والمنشورات موظف اإلعالم،  2 

3م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( القضائية والخدمات النيابة-أقدم موظف  1 

3م (معار) القضائية لخدماتوا النيابة -موظف أقدم  1 

0م (معار) القضائية والخدمات النيابة -موظف أقدم  3 

3م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( المعلومات تكنولوجيا -موظف أقدم  1 

0م (معار) المعلومات تكنولوجيا -موظف أقدم  2 

5خ.ع.أ (معار) المعلومات تكنولوجيا - مساعد  1 

5م )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( تصالواال التنسيق قسم رئيس  1 

5خ.ع.أ )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( واالتصال قسم التنسيق – إداري مساعد  1 

3مالمركز األفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة  اإلقليمي: وحدة االتصال مكتب-أقدم موظف  1 
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 الجزائر-)األفريبول(  الشرطةبين أجهزة للتعاون  آلية االتحاد األفريقي (د

التكاليف األخرى مثل  ذلك وال يشمل .ا أمريكيادوالر 2,020,222.26للموظفين  المقدرةالتكلفة السنوية تبلغ 

 .لياألو  عيين استحقاقات الموظفين وتكاليف الت

 

 

 

 مصر()- اتلنزاعفي فترة ما بعد ااإلعمار والتنمية  إلعادةمرزز االتحاد األفريقي  (ه

 عدد الموظفين الدرجة  المنصب

 1 6م  تنفيذيالمين األ

 1 5م  منسق البرامج

 1 3م  لشؤون المالية واإلداريةموظف أقدم ل

   قسم البرامج والبحوث

   وحدة البحث والتدريب

 اإلقليمية الشرطة باإلرهاب، ومركز أجهزة االستخبارات واألمن في أفريقيا، ومكاتب

 )موظف أساسي لالتحاد األفريقي(

اإلقليمي: المركز األفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة  االتصال مكتب- موظف

 اإلقليمية الشرطة ومكاتب باإلرهاب، ومركز أجهزة االستخبارات واألمن في أفريقيا،

 (معار)

0م  2 

قي للدراسات والبحوث المتعلقة باإلرهاب، مكتب االتصال اإلقليمي: المركز األفري-مساعد

 ومركز أجهزة االستخبارات واألمن في أفريقيا، ومكاتب الشرطة اإلقليمية )معار(

5خ.ع.أ  1 

مكتب االتصال اإلقليمي: المركز األفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة باإلرهاب، -مساعد

 شرطة اإلقليمية )معار(ومركز أجهزة االستخبارات واألمن في أفريقيا، ومكاتب ال

5خ.ع.أ  1 

االتصال الدولي: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول(، مكتب  كتب-موظف أقدم

، الشبكة الدولية الفرانكوفية للتدريب في األمريكتينالشرطة األوروبي، مجتمع الشرطة في 

 )موظف أساسي لالتحاد األفريقي( رابطة الشرطة اآلسويةمجال الشرطة، 

3م  1 

مكتب االتصال الدولي: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول(، مكتب  –موظف 

، الشبكة الدولية الفرانكوفية للتدريب في األمريكتينالشرطة األوروبي، مجتمع الشرطة في 

 ( عار)م رابطة الشرطة اآلسويةمجال الشرطة، 

0م   2 

3م  )معار( الدعم االستراتيجي للشرطة فريق- المتشاورةدان االتصال للبل شرطة- ى أقدمموظف  1 

0م  )معار( فريق الدعم االستراتيجي للشرطة -  شرطة االتصال  للبلدان المتشاورة -موظف   2 

   

 37  المقترحةالنظامية مجموع الوظائف 

 46  المقترحةالمعارة مجموع الوظائف 

 83  المجموع

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86
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 1 3م  لسياسات، تحليل السياسات والبحوثلموظف أقدم 

   وحدة البرامج

 1 4م  رة البرامج والرصد والتقييمداموظف رئيسي إل

 1 3م  لسياسات، إصالح قطاع األمنلموظف أقدم 

 1 3م  لسياسات، نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجلموظف أقدم 

 1 3م  لسياسات، االنتعاش االجتماعي واالقتصاديلموظف أقدم 

 1 3م  الحكم لسياسات، لموظف أقدم 

 1 3م  اإلنسان وسيادة القانونلسياسات، حقوق لموظف أقدم 

 1 3م  لسياسات، الشؤون اإلنسانيةلموظف أقدم 

 1 3م  والسلم واألمنمسائل الجنسين لسياسات، لموظف أقدم 

   الشرازات والتوعيةوحدة 

   وحدة الشرازات

 1 3م  لسياسات، الشراكاتلموظف أقدم 

 1 0م  السياسات، الشراكات وظفم

   وعيةلتوحدة االتصاالت وا

 1 3م  لسياسات، إدارة المعرفةلموظف أقدم 

 1 0م  إلعالم الجماهيريالسياسات، االتصاالت وا وظفم

   مباشرة تحت وحدة الشؤون المالية واإلداريةون العاملون الموظف

 1 0م  والمالية يةاإلدارالشؤون موظف 

 1 0م  موظف الموارد البشرية

 3 4خدمة عامة ألف  اللغات (ة) متعدد (ة) سكرتير

 1 7خدمة عامة باء  سائق )لألمين التنفيذي(

 2 7خدمة عامة باء  سائق )اإلدارة والمهام الرسمية للموظفين(

 2 5خدمة عامة ألف  مساعد إداري

 1 5خدمة عامة ألف  مساعد محاسب

 1 5خدمة عامة ألف  مراسممساعد 

 1 5خدمة عامة ألف  مشرف أمني

 30  المجموع

 

التكاليف األخرى  ذلك ال يشمل. وأمريكيا ادوالر 2,262,666.72التكلفة السنوية التقديرية للموظفين تبلغ 

 مثل استحقاقات الموظفين وتكاليف التوظيف األولي.

 ليسوتو –حقوق الطفل ورفاهيته حول لخبراء األفريقية للجنة الأمانة  (و

 عدد الموظفين الدرجة  المنصب

6 م تنفيذيال ميناأل  1 

5م  التنفيذي نائب األمين   1 

4م  موظف رئيسي لتعزيز حقوق الطفل  1 

3م  تعزيز حقوق الطفلموظف أقدم ل   2 
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0م  موظف تعزيز حقوق الطفل  2 

4م  موظف رئيسي لحماية حقوق الطفل  1 

3م  حماية حقوق الطفلموظف أقدم ل  2 

3م  حماية حقوق الطفلموظف   2 

3م  انونيةللشؤون الق موظف أقدم  1 

3م  لبرامجموظف أقدم ل  1 

0م  باحث قانوني  6 

3م  اتصال أقدم موظف  1 

3م  موظف أقدم لالتصاالت  1 

0م  موظف اتصاالت  1 

3م  االجتماعي عملللموظف أقدم   1 

0م  االجتماعيالعمل موظف   1 

3م لشؤون الماليةأقدم ل موظف  1 

5خ.ع.أ  مساعد محاسب  1 

0م البشريةموظف الموارد   1 

0م موظف برامج )الرصد والتقييم(  1 

0م موظف الشؤون الجنسانية  1 

3م مترجم فوري ومترجم تحريري  4 

3م موظف المشتريات  1 

3م موظف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  1 

3م موظف المراسم  1 

5خ.ع.أ  مساعد إداري  1 

4خ.ع.أ  يجيد لغتينسكرتير   1 

0خ.ع.أ  قبالموظف مكتب االست  1 

3خ.ع.أ  كاتب  1 

6خ.ع.ب  مساعد لشؤون السجالت  1 

7خ.ع.ب  سائق  2 

5خ.ع.أ  يمشرف أمن  1 

من الباطن متعاقد  موظف أمن   

من الباطن متعاقد عامل نظافة   

 46  المقترحة المناصب النظامية مجموع

 التكاليف هذا المبلغ يشمل وال. مريكياا أدوالر .3,605,489.54 للموظفين المقدرة السنوية التكلفةتبلغ 

لي وتكاليف الموظفين استحقاقات مثل األخرى  .التعيين األو 

 غينيا االستوائية -المرصد األفريقي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار  (ز

 عدد الموظفين المطلوب الدرجة المنصب

 1 6م األمين التنفيذي
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 1 4م موظفي رئيسي للعلوم

  1 4م االبتكار موظف رئيسي لشؤون

  1 4م موظف رئيسي لإلحصاءات

  1  2م موظف الشؤون العلمية

  1  2م موظف شؤون االبتكار

  1 5خ.ع.أ  مساعد إداري

  1 2م واإلدارية المالية الشؤون موظف

  1 2م المعلومات تكنولوجيا موظف

  1 4خ.ع.أ  سكرتير )لألمين التنفيذي(

  2 4خ.ع.أ  سكرتير

  1 3خ.ع.أ  شؤون السجالتمساعد رئيسي ل المخزن/

  1 6خ.ع.ب  مساعد شؤون السجالت

  متعاقد عامل نظافة

  1 5خ.ع.أ  حارس أمن

  من الباطن متعاقد مناأل

  2 1خ.ع.أ    سائق

 17  المجموع

 

 استحقاقات مثل األخرى التكاليف يشمل ذلك وال. دوالرا أمريكيا .119.12 932 للموظفين المقدرة السنوية تبلغ التكلفة

لي وتكاليف الموظفين  .التعيين األو 

أن  أو المكاتب هذه في األمن لخدمات خارجية بمصادر االستعانة ،التكلفة فعالية، لغرض يقرر .15

فقط لموظف  منصب واحد هناك يكون أنوينبغي . االستضافة اتفاق إطار في المضيف البلد يوفرها

 ؛خدمات األمن في مفوضية االتحاد األفريقي كمنسق مع عمليل لهيكلاألمن في ا

 المكاتب؛ هذه في التنظيف لخدمات بالكامل خارجية بمصادر االستعانة ضرورة يقرر .16

 .الميزانية فراتوب ورهنا مراحل على أعاله المذكورة الهياكل ذيتنفضرورة  يقرر .17

 خبراء فريق أعده لذيا الجديد التوظيف نظام مع يتماشى بما التوظيف عملية ضرورة أن تتم يقرر .12

  .التوظيف العشرة

 تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الهياكل المذكورة أعاله بعد كل مرحلة من مراحل التنفيذ. يقرر .12
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للتنسق واإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية للجنة الفرعية الجلسة المشترزة  .ثانيا

  العشرة واإلدارية وخبراء لجنة وزراء المالية

الميزانية  على اإلشراف العامو للجنة للتنسيقبتقرير الجلسة المشتركة للجنة الفرعية يحيط علما  .02

وخبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر التابعة للجنة االممثلين الدائمين  والمسائل المالية واالدارية

 .0212أكتوبر  2وتقرير لجنة الممثلين الدائمين عن االجتماع المنعقد في 

 االفجوة وكونهسد للوكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد المقدمة  الميزانية النهائيةب أيضايحيط علما   .01

 .EX/CL.Dec1069 (XXXV)المجلس التنفيذي مقرر متثل لاالجهاز الوحيد الذي 

عية بتوصيات لجنة الممثلين الدائمين بشأن تقرير الجلسة المشتركة للجنة الفر زذلكيحيط علما   .00

التابعة للجنة االممثلين الدائمين  الميزانية والمسائل المالية واالدارية على اإلشراف العامو للتنسيق

بند من  دوالر أمريكي 020,222إعادة تخصيص  قرريووخبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر 

وأنشطتها  يةالهند ةفريقياإلقمة البعنوان " 0202عام الميزانية البرنامجية المعتمدة للمفوضية ل

لدعم جميع وذلك بند الميزانية المعنون "أنشطة متابعة القمة اإلفريقية العربية الخامسة" لالتحضيرية" 

الشراكة األفريقية العربية الخامسة مع مراعاة عقد القمة األفريقية الهندية في قمة األنشطة المتعلقة ب

 ؛0201عام 

لالتحاد األفريقي لعام  اأمريكي ادوالر 43,819,886 درهاقعلى ميزانية تكميلية إجمالية فق يوا .03

دوالرا  36,043,512و ةللميزانية التشغيلي منها اأمريكي ادوالر  7,776,374ويخصص ،0212

 :(0 الجدول)تفاصيل ذلك:  (. وفيما يلي1الجدول ميزانية البرنامجية )للأمريكيا 

  ؛صندوق االحتياطيالمن  اأمريكي ادوالر  15,236,629 (أ

  من صندوق الصيانة؛ اأمريكي ادوالر 1,538,895 (ب

  ءمن الشركا اأمريكي ادوالر 07,728,026 (ج

 النيباد.-من المساهمات الطوعية لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية دوالر أمريكي 622،222 (د

  التوزيعإعادة  نتيجةالداخلية  الوفوراتمن  اأمريكي ادوالر  2,682,076 (ه

 

 

 

 اتية التكميلية حسب الفئ: الميزان0الجدول 
 

 مجموعال يةميزانية البرنامجال الميزانية التشغيلية الجهاز

 1مفوضية االتحاد األفريقي
5,380,060  32,457,794     37,837,854  

 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األفران
2,036,708  2,985,718       5,022,426  

                                                            
من االحتياطيات( دوالر أمريكي )جميعها   1,445,800تشغيلية للمركز األفريقي لمكافحة األمراض بمبلغ  ضمن ميزانيةيت  1 

دوالر أمريكي من  11626،501دوالر أمريكي من االحتياطيات و  1،222،222للبرامج ) اأمريكي ادوالر  12,686,521و

 (الشركاء
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 البرلمان األفريقي
40,000  

 

           40,000  

 وكالة االتحاد األفريقي للتنمية/ النيباد
319,606  600,000           919,606  

 المبلغ اإلجمالي
7,776,374       36,043,512     43,819,886  

 التمويل: الميزانية التكميلية حسب مصدر 0الجدول 

 الجهاز
الصندوق االحتياطي 

 لالتحاد االفريقي

صندوق 

 الصيانة
 مجموعال توزيعالإعادة  شرزاءال

 37,837,854  8,6191,76  17,7851,86  1,538,895  9,894,597 األفريقي االتحاد مفوضية

 بين المتبادلة للمراجعة األفريقية اآللية

 5,022,426        5,022,426 رانقاأل

       األفريقي البرلمان

 

40,000 

   319,606  مية/النيبادوكالة االتحاد األفريقي للتن

 

600,000 919,606 

  1,538,895  15,236,629 المبلغ اإلجمالي

 

17,785,186 8,659,176 43,819.886 
 

النيباد كمساهمة  –وكالة االتحاد االفريقي للتنمية  منمريكي أدوالر  1,100,000مبلغ  باستالم يقر .04

 على النحو التالي:المقدم دعم على الية بالدول االعضاء المعن ويشيدطوعية من الدول األعضاء 

 دوالر أمريكي 522،222مبلغ مساهمات نقدية من جنوب أفريقيا ب 

  دوالر أمريكي 122،222مساهمات نقدية من رواندا بما قيمته 

  دوالر أمريكي 522.222مساهمات عينية من جنوب أفريقيا بما قيمته 

ر مبادرة قطر إلى أن تنظر فيها اللجنة الفرعية تأجيل األنشطة المقترحة في إطابالمفوضية كل ف ي .05

لجنة الممثلين  عن طريقلالجئين والعائدين والنازحين داخليا ورفع تقرير إلى المجلس التنفيذي 

 ؛0201الدائمين في فبراير 

إجراء مراجعة شاملة لجميع ب ،مكتب المراجعة الداخليةأن تقوم، عن طريق من المفوضية يطلب  .06

النيباد واآللية األفريقية  –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية ليون غير المسددة المستحقة ت والدالمتأخرا

لجنة الممثلين  عن طريقللمراجعة المتبادلة بين األقران وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس التنفيذي 

 .0201في فبراير  الدائمين

 التوظيفبشأن تقرير خبراء  ألف.

 Ext/EX.CL/Dec.1(XX) رقم نفيذيمقرري المجلس الت يستحضر .07

 من عشرة اللذين يطلبان من المفوضية العمل مع مجموعة EX.CL/Dec.1057(XXXV)و

التحاد اكل إقليم من أقاليم االتحاد لمراجعة وتحسين نظام  ( من0بواقع خبيرين اثنين )خبراء مستقلين 

 لتعيين واالختيار.لاألفريقي 

 العشرة.التوظيف موعة خبراء علماً مع التقدير بتقرير مجيحيط  .02
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المستقلين تماشيا مع خطة التوظيف خبراء الدعم الالزم لتسهيل عمل  كلالمفوضية بتقديم  يكلف .02

 العمل المنقحة الموصى بها.

على النحو الوارد في  العشرةالتوظيف من المفوضية التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة خبراء يطلب  .32

 خطة العمل المنقحة التالية:

حتى في حضور  الدرجات،تطبيق أسلوب إجراء المقابالت على أساس الكفاءة ونظام بدء  (1

صفة الحضور بب خبراء التوظيف العشرةلجنة  عضاءأل والسماحلجنة التعيين والترقية 

 .مراقب

 الجديدة "عامل النجاح" وتدريب اإلدارة المستخدمة عليها "السابنظام " تركيب ودمج وحدة (0

 (0202)من مارس إلى مايو 

تخدامه للتعيين مؤشرات سلوك خاصة باالتحاد األفريقي وبنك أسئلة ذي صلة سيتم اس وضع (3

 الوظيفي. والترقية والتدرج

بهدف المساهمة غير المشمولة أخرى من أعضاء لجنة المقابلة من اإلدارات  تدريب دفعات (4

الجغرافية في قائمة الموجة األولى من حيث المناطق  الملحوظفي التغلب على التحيز 

 (0202والدرجات. )أبريل أو مايو 

سية، يهذه المؤشرات إلى جانب مؤشرات األداء الفنية الرئدمج نظام إدارة األداء لاستعراض  (5

)من مايو إلى يونيو   .الجديدة "الساب" حتى يتم تشغيلها تلقائيًا في مرحلة الحقة ضمن وحدة

0202) 

أجل التحقق من صحة النظام الجديد واقتراح  من طوال مدتهاعملية التعيين  المشاركة في (6

جلسات حضور  ،على سبيل المثال ال الحصر ،بما في ذلك، )إذا لزم األمر( التعديالت الدقيقة

ذات الصلة  تالمقابال واألفرقة المعنية بإجراءا لجنة التعيين واالختيار ولجنة الترقية والنقل

لهيكل الحالي ل عادلالتقييم الفريقي على أساس حتى يتم شغل مناصب الهيكل الجديد لالتحاد األ

 ووفقاً للمعايير الدولية.

كسجالت  تتخصيص غرفتين مزودتين بمواد سمعية وبصرية تتيح تسجيل جلسات المقابال (7

 .للتظلم والتقييم والمراجعة

 ضمان التناوبمراجعة وتحديث قائمة أعضاء فريق التعيين المعتمدين باستمرار من أجل  (2

 في إطار المعايير الدولية )يُقترح أن يكون ذلك على أساس سنوي(.ث حديوالت

 . 0212جميع التعيينات األخيرة اعتبارا من يناير تقييم وظيف من خبراء الت يطلب .31

في عملية االنتقال من الهيكل القديم  العشرة خبراء التوظيف لجنة بضمان مشاركة المفوضية يكلف .30

 خطة انتقالية واضحة وشاملة؛ قديم يع الوظائف وتد وضمان شغل جمإلى الهيكل الجدي

 تأخرالوتوضيح أسباب " لالتحاد األفريقي لسابكاملة لنظام "ابإجراء مراجعة  زذلكالمفوضية  يكلف .33

 ؛فقط 0212وتركيبها في عام  0210التي تم شراؤها في عام الخاص به وفي تركيب وحدة التعيين 

العشرة، التوظيف  مجموعة خبراءاألولوية وبدعم من على سبيل  ،على أن تعملالمفوضية  يحث .34

مبدأ التمثيل لنظام الحصص وعلى تصحيح عدم التوازن الواضح في تمثيل الدول األعضاء، طبقا 

الجغرافي المتساوي داخل االتحاد األفريقي ورفع تقارير منتظمة إلى لجنة الممثلين الدائمين عن 

 التقدم المحرز.
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جملة بللقيام  0202من مارس إلى سبتمبر  العشرةخبراء التوظيف لجنة  على تمديد واليةيوافق  .35

 عدم التوازن في تمثيل الدول األعضاء وفقا لنظام الحصص.تقديم توصيات لمعالجة أمور منها 

 بشأن أسعار الصرف التفضيلية لمكتبي جنيف وبروزسيل اء.ب

كتبي جنيف وبروكسل اعتبارا من سعار الصرف التفضيلية لمأتطبيق التوقف عن ب المفوضية يكلف .36

  .0202مارس  1

كل في  الفضيليةتطبيق أسعار الصرف تأخذ في االعتبار، عند التوقف عن المفوضية بأن يكل ف زذلك  .37

الذين ينبغي والمحلية فيما يتعلق بالموظفين المعينين محليا من فئة خ ع ب ، القوانين من المكتبين

 لبحثه. 0202السياسة في يوليو تقديم بدل خاص بهم إلى أجهزة صنع 

 بشأن اآللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بين االقران يم.ج

لية اآلمتأخرات الدول األطراف في معالجة جميع الجوانب الخاصة ب المفوضية بتسريع عملية يكلف .32

دير جدول تقالمعنية ب مع اللجنة الوزاريةبالتعاون ومناقشة طرائق تأمين دفع هذه المتأخرات 

 األنصبة.

   0202منتصف عام حتى أداء البرامج بشأ، استعراض  دال.

وكذلك رداءة  إزاء انخفاض معدالت التنفيذ وعدم وجود تقارير من بعض اإلدارات يعرب عن قلقه .32

 .نوعية التقارير

 :المستقبلفي بتنفيذ التوصيات التالية بشأن تحسين جودة التقارير  يكلف المفوضية .42

عن إدارة األداء القائم على النتائج حيث يتم قياس األداء  تقاريرالالمفوضية  ينبغي أن تعتمد (1

يجب أن تحتوي الخطط ومقارنةً بمؤشرات وأهداف واضحة لتحقيق األهداف والغايات المحددة. 

يجب إعداد والمعتمدة على مؤشرات وأهداف لرصد األداء في منتصف المدة وفي نهاية العام. 

 .ميزانية مع مراعاة التخطيط القائم على النتائجالورقة اإلطارية لل

ينبغي أن تضمن المفوضية توضيح المنهجية المستخدمة لحساب معدالت التنفيذ الفني والمالي   (0

 .في التقرير

مستمرين التقييم اللرصد ولأن يكون لدى المديرية المسؤولة عن التخطيط االستراتيجي آلية نبغي ي (3

ة، بغية دراسة اإلنجازات الفردية والتحديات وأسباب تدني مستوى لإلدارات والمكاتب واألجهز

بهدف تمكين االجتماع المشترك من الحصول على فهم أفضل ذلك  األداء، ورفع تقارير عن

للقيود التي تواجه كل إدارة وجهاز، واقتراح التدخالت الالزمة في الوقت المناسب لتحسين 

 .عند الضرورة ،لمناسبةاألداء، بما في ذلك تطبيق العقوبات ا

تحقيق وفورات، بناًء على دراسة على كل إدارة  قدرةينبغي أن تقدم المفوضية تقريراً عن  (4

التنفيذ المالي، ينبغي النظر من معدالت التنفيذ المالي لكل منها. وعندما يكون هناك مستوى متدن 

ت التكميلية، األمر الذي في إمكانية إعادة التخصيص بين اإلدارات في حالة طلبات الميزانيا
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في ظروف استخدام الصندوق االحتياطي نبغي اللجوء إلى الصندوق االحتياطي. ييسمج بتجنب 

 .فقطة استثنائي

عالوة على وينبغي بحث تقرير أداء منتصف المدة في أغسطس، قبل بحث الميزانية التكميلية.  (5

 المخصصة لكل إدارة وكل جهازأن يتضمن تقرير أداء منتصف المدة الميزانية نبغي ذلك، ي

صيل األنشطة وجداول التنفيذ الزمنية ذات الصلة، وعرضا يفصل بين الميزانيات اتف إضافة إلى

 دولة عضو و / أو شريك(.لية والبرنامجية ومصدر األموال )التشغي

زة إلى المسؤولين المكلفين بالرقابة في األجه يةأن يوجه الموظف المحاسبي رسائل تحذير ينبغي (6

وإلى مديري اإلدارات الذين ال يمتثلون لمتطلبات اإلبالغ الخاصة بمراجعة األداء في منتصف 

المدة للتنبيه وطلب توضيحات مفصلة بخصوص عدم االمتثال. يتم تطبيق اإلجراءات العقابية 

 عند استالم خطاب التحذير الثالث وفقًا ألحكام نظم ولوائح العاملين.

بقلق إلى اجتماع لجنة الممثلين الدائمين حول ميزانية االتحاد األفريقي  ةالمشتركالجلسة شير ت (7

عدم بالذي تأثر إلى حد كبير و، 0212الذي عقد في نواكشوط، موريتانيا، في يوليو  0212لعام 

للميزانية التشغيلية في الميزانية  مخصصات غيابتوفر الوثائق المناسبة، األمر الذي أدى إلى 

التحاد األفريقي لمكافحة األمراض. وفي هذا الصدد، يُطلب من المفوضية التقيد المعتمدة لمركز ا

التام بالجداول الزمنية لتوزيع الوثائق بغية تسهيل العمليات واالجتماعات المشتركة ألجهزة صنع 

 .السياسة

ألفريقية جري تقييماً شامالً لجميع المتأخرات والديون المستحقة على اآللية اينبغي للمفوضية أن تُ  (2

لجنة الممثلين الدائمين، إلى  عن طريق، اللمراجعة المتبادلة بين األقران والنيبباد وتقدم تقرير

 .0202المجلس التنفيذي في يوليو 

 لكل سنوات ثالث لمدة الميزانية تنفيذأن تكون سقوف تخصيص الميزانية هي متوسط ينبغي  (2

 .وجهاز ومكتب إدارة

 األفريقية لبناء القدرات:تقييم المؤسسة بشأن  هاء.

: الدعم 0الخيار 

البرنامجي إلدارات 

مفوضية االتحاد 

األفريقي وأجهزة 

 االتحاد األفريقي

ل على أساس البرمجة التموي

المؤسسة األفريقية  المشتركة بين

لبناء القدرات وإدارات ومديريات 

لالستفادة االتحاد األفريقي واألجهزة 

 .من المزايا النسبية

التمويل على البرامج التي ستنفذها درج سوف يُ 

من خالل عملية األفريقية لبناء القدرات المؤسسة 

 الميزانية السنوية وفقًا للمقررإعداد 

EX.CL/Dec.1020 (XXXXIII)   الصادر في

  .0212يونيو 
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من بين الخيارات الثمانية المقترحة فيما يتعلق بدعم االتحاد  3و 0الخيارين زيج من فيذ متنيقرر  .41

األفريقي للمؤسسة األفريقية لبناء القدرات مع تحليل الشروط التي سيتم تطبيقها على التمويل، على 

 :النحو التالي

 

لقدرات التي تم إدراجها برامج ومشاريع بناء اإجراء دراسة استقصائية لجميع يطلب من المفوضية  .40

  .بناء القدراتاالفريقية ل مؤسسةالإلى نقلها و 0202عام ل في ميزانية مختلف اإلدارات واألجهزة

الى أجهزة صنع السياسة  ةرير منتظماتقديم تق يضاأمن المؤسسة االفريقية لبناء القدرات يطلب  .43

 المؤسسة مراجعة حساباتإجراء  الخارجيين الحسابات يمجلس مراجعمن  يطلبو التحاد األفريقيل

فقا للقواعد ذات الصلة و في مرحلة الحقة، األفريقية لبناء القدرات الممولة من االتحاد األفريقي

 .لالتحاد

التنفيذية للمؤسسة  االدارةفي مجلس المحافظين وكامل بدوام عضواً المفوضية بأن تكون يوصي  .44

ألفريقية لبناء القدرات اتخاذ اإلجراءات القانونية من المؤسسة ا يطلبوبناء القدرات االفريقية ل

 الضرورية.

 :لالتحاد األفريقي المعدل اتشنظام المعابشأن  واو.

لموظفي االتحاد  اتلصندوق المعاش ةإلدارة الداخليبشأن ااالستشاري الخبير  باقتراح يحيط علما .45

 .الهيكل الحالي في إطار من قبل الدول األعضاءالصندوق  أمانةعلى أن يتم تمويل االفريقي 

االتحاد  اتحاد عاملي داخليًا بدعم من اتدارة المعاشمن عدم وجود موظفين أكفاء إل هقلقيعرب عن  .46

 األفريقي؛

من الحاجة إلى المزيد من الوقت لتمكين أجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي  يعرب عن قلقه أيضا .47

التقرير من قبل لجنة الممثلين بحث  يؤجلالمقترحة ومن تقييم المخاطر المرتبطة بمختلف الخيارات 

 .0202الدائمين إلى يوليو 

 :صندوق االتحاد األفريقي للمرأة األفريقية بشأن زاي.

 إنشاء آلية إلدارة الصندوق األفريقي للمرأة بشكل صحيح وتقديم تقرير مالي موثوقبالمفوضية  كلفي .42

   .0201في فبراير به 

 :0202 سنة الماليةلالتكميلية لبشأن الميزانية  اء.ح

  :3الخيار 

  الموارد العابرة

األموال العابرة للمؤسسة االفريقية 

 االنمائيين شركاءال القدرات من لبناء

 بما في ذلك وغيرهم،الدوليين 

الدول  نالطوعية م مساهماتال

 .األعضاء

السياسية البنود والشروط  صنع ستراجع أجهزة

باألموال وفقًا  المتعلقة

الصادر في   EX.CL/Dec.1069(XXXV)للمقرر

المجاالت ذات مع  هاللتحقق من توافق 0212يوليو 

  .0263 جندة األولوية أل
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مسائل على الميزانية والاإلشراف العام للتنسيق وللجنة الفرعية  ةالمشتركالجلسة بتقرير يحيط علما   .42

لجنة خبراء واللجنة الفرعية للبرامج والمؤتمرات، وللجنة الممثلين الدائمين التابعة  المالية واإلدارية

 خمسة عشر.الوزراء المالية 

( من 1) 17طبقا للمادة  اأمريكي ادوالر  32,180,343وقدرها  لميزانية التكميلية اإلجماليةاب يقر    .52

وفقا تقديم الطلبات النظم واللوائح المالية، الفقرة الفرعية )ب( والفقرة الفرعية )ج( اللتين تطلبان 

 للمعايير التالية:

 الميزانية األولية. تقديم طلبالقيام بها في وقت  يتسناألنشطة العاجلة التي لم  (1)

 المقررات الخاصة الصادرة عن أجهزة صنع السياسة لالتحاد. (0)

تم ، 0202لعام  اأمريكي ادوالر  32,180,343البالغة وقدرها التكميلية اإلجمالية طلب الميزانية يعتمد  .51

 ادوالر  29,979,361و (1)الجدول  لميزانية التشغيليةلمنها  اأمريكي ادوالر  2,200,982تخصيص

 :(0)الجدول  يةامجنلبرا لميزانية ل  اأمريكي

   تكميلية تشغيلية ميزانية طلب: 0 الجدول

 المبلغ  الجهاز

 بالدوالر األمريكي

 الصندوق المقرر/المبرر

مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد  401,760 مفوضية االتحاد األفريقي

 توصية خبراء التوظيف العشرة -البشرية

حتياطي لالتحاد الصندوق اال

 األفريقي

الصندوق االحتياطي لالتحاد  القادمة 0202تكلفة إضافية لتسيير قمة  180,000 مفوضية االتحاد األفريقي

 األفريقي

 EX.CL/Dec.1057المقرر  1,619,222 المعهد األفريقي لإلحصاءات

(XXXV)  بشأن تفعيل مكتب المعهد

 األفريقي لإلحصاءات في تونس

حتياطي لالتحاد الصندوق اال

 األفريقي

     2,200,982 المجموع الكلي 
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  تكميلية برنامجية ميزانية طلب: 0 الجدول

المبلغ بالدوالر  الجهاز

 األمريكي

 التمويل المقرر / المبرر

مفوضية االتحاد 

مجلس  –األفريقي 

 السلم واألمن 

   PSC/PR/COMM (DCCCXXVI)رقم  البيان 17,927,173
 02المنعقد في  222اجتماعه رقم الصادر عن 

في أديس أبابا، إثيوبيا، بموجب المادة  0212نوفمبر 

مجلس السلم واألمن، ل المؤسسمن البروتوكول  7

لدعم فرقة العمل لمشتركة  7و  6و  1البنون 

 حوض بحيرة تشادفي الجنسيات  المتعددة

 الشركاء )االتحاد األوروبي(

مفوضية االتحاد 

س مجل –األفريقي 

 السلم واألمن

 واالتصاالت والمراقبة القيادة مشروع لدعم أموال 6,526,400

 وقعت. للقوة األفريقية الجاهزة المعلومات وأنظمة

 مارس 2 على االتفاق في األفريقي االتحاد مفوضية

 02 في Denel ltd ووقعت عليه شركة 0212

 0212 سبتمبر

 الشركاء )االتحاد األوروبي(

مفوضية االتحاد 

مجلس  –األفريقي 

 السلم واألمن

في  الخاصة المختلطة األمن وحدات نشر دعم 1,615,788

الوسطى، مقرر مجلس السلم  إفريقيا جمهورية

 PSC / PR / BR.2 (DCCXCIV)  واألمن رقم 

 12 المنعقد في 724 الصادر عن اجتماعه رقم 

مجلس إثيوبيا. مقرر  أبابا أديس في 0212 سبتمبر

 PSC/MIN/COMMرقمالسلم واألمن 

(DCCCXXVI) 206 اجتماعه رقم الصادر عن 

 إثيوبيا، أبابا، أديس في 0212 فبراير 2 المنعقد في

 مجلس السلم واألمن رقمومقرر 

PSC/PR/COMM.1 (DCCCXLIVIII)  الصادر

 في 0212 مايو 2 المنعقد في 242 اجتماعه رقم عن 

 إثيوبيا أبابا، أديس

 (الشركاء )االتحاد األوروبي

وزالة االتحاد 

 –األفريقي للتنمية 

 نيبادلا

الملحة الثانية من خطة العمل ذات  لدعم استكمال 1,630,000

 األولية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا

 الشركاء )االتحاد األوروبي(

وزالة االتحاد 

 –األفريقي للتنمية 

 نيبادلا

 –للتنمية  األفريقي دعم تنفيذ برنامج وكالة االتحاد 2,280,000

 ومتوسطة صغيرة شركة 122,222  لصالحالنيباد 

 .0202الحجم خالل عام 

 

 الشركاء )االبنك الدولي(

     29,979,361 اإلجمالي الكلي 

 على النحو التالي:  0202إزاء تأثير الميزانية التكميلية على الميزانية اإلجمالية لعام عن قلقه  يعرب .50
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 المعتمدة يزانية األوليةالم فئة الميزانية 

(EX. 

CL/Dec.1069(XXXV)) 

 نسبة الزيادة المزيانية اإلجمالية  الميزانية التكميلية 

المبلغ بالدوالر  المبلغ بالدوالر األمريكي المبلغ بالدوالر األمريكي

 األمريكي

 %1.4 159,465,312 2,200,982 157,264,330 التشغيلية

 %1.8 220,903,599 3,910,000 216,993,599 البرنامجية

 %9.5 299,190,873 26,069,361 273,121,512 عمليات دعم السالم

 %5.0 679,559,784 32,180,343 647,379,441 اإلجمالي الكلي

إلى مكتبهم الدائم في تونس وفقًا  ات الحالييناإلحصاء من المفوضية اإلسراع في نقل موظفي يطلب .53

 .(Assembly/AU/DEC.462(XX)) لمقرر المؤتمر

بشأن  733رقم مقرر المؤتمر أيًضا من المفوضية االلتزام بالحد األقصى المنصوص عليه في  يطلب .54

 .0202في ميزانية االتحاد األفريقي لعام  سقف مساهمة الدول األعضاء

يوصي و ويعرب عن قلقهقرار المحكمة اإلدارية دفع التعويض للسيد مختار يدالي عمال بيجيز  .55

مراجعة الداخلية ومكتب المستشار القانوني، لمساءلة مكتب العن طريق  ،ية بإجراء تحقيقالمفوض

 مسوء التسيير والفشل في تمثيل المفوضية أمان عيدالي األشخاص المتورطين في قضية مختار 

 المحكمة وصنع القرار الذي تسبب في خسائر للمنظمة.

 0200ميزانية ل يةطاراإلورقة البشأن  اء.ي

 يةطاراإلورقة المشروع الدائمين لبحث ولجنة الممثلين  وضيةواجهت المف بالقيود الزمنية التي قري .56

 ؛0201ميزانية عام ل

فور انتهاء  0201ميزانية لطار اإلورقة ال شروعمراجعة واعتماد ملجنة الممثلين الدائمين من  يطلب .57

 ،0202في فبراير  مؤتمرالدورة العادية الثالثة والثالثين لل

الدورة العادية السابعة والثالثين للمجلس خالل  مقررمن المفوضية تقديم تقرير عن تنفيذ هذا ال لبيط .52

 .0202التنفيذي في يونيو/يوليو 

 EX.CL/1177 (XXXVI) الوثيقة-المراجعةمسائل اللجنة الفرعية ل ثالثا.

 د األفريقي ومراجعة األداء في مفوضية االتحا القانونية بشأن اختصاصات المراجعة ألف.

 مسائل المراجعةلباللجنة الفرعية يشيد مقرر المجلس التنفيذي بشأن المراجعة القانونية ويستحضر  .52

 لمراجعة القانونية.جراء اشركة مستقلة إلتعيين تنسيق على للجنة الممثلين الدائمين  التابعة
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لمقرر من عدم احترام المفوضية للموعد الزمني المنصوص عليه في ايعرب عن قلقه  .62

EX.CL/Dec.1057 (XXXV)  بشأن استكمال المراجعة القانونية ومراجعة األداء بحلول فبراير

0202. 

المفوضية بضمان التعجيل بالمراجعة وتقديم تقريرها، بعد استعراضه من قبل مجلس  يوصي .61

 مسائلل، إلى لجنة الممثلين الدائمين عن طريق اللجنة الفرعية الخارجيين لحساباتا يمراجع

 .0202مايو  31المراجعة بحلول 

 

 

 

 بدل السكن:الدفع المزدوج لإدارة الموارد البشرية عن وقف  بشأن تقرير اء.ب

اعتبارا من بدل السكن المزدوج لدفع الباإلجراءات التي اتخذتها المفوضية لوقف  يحيط علما .60

 .0212أغسطس 

 :المفوضية بما يلي يوصي .63

إلى الدول اإلدارة  التي تقدمها ردودالجميع اخلية على تصديق مكتب المراجعة الد لتأكد منا (أ

 المسائل الماليةبشأن شواغل الدول األعضاء األعضاء على 

نظم ولوائح االتحاد اإلفريقي وكذلك أي قيدون بفرض عقوبات على العاملين الذين ال يت (ب

ذين لم يعلنوا عن بما في ذلك العاملون ال الداخلية،توجيهات تم إقرارها لتعزيز أنظمة الرقابة 

أزواج أو أي أقارب آخرين من أسرهم يعملون في االتحاد األفريقي. يجب أن تشمل العقوبات 

 الترقيات ومنعفي مرتباتهم أو الدورية الزيادات ووقف منع العاملين المعنيين من القيام بمهام 

ين والنظم واللوائح دفع أي متأخرات تخصهم خالل فترة عدم االمتثال، طبقا لنظم ولوائح العامل

 المالية.

على إعداد طرق االسترداد من الموظفين الذين حصلوا على  ،0202مارس  بحلول ،العمل (ج

ممكنا، ، عندما يكون ذلك المنظمةبما في ذلك أولئك الذين غادروا  ،مدفوعات مزدوجة للبدالت

 ة.المراجعتقرير في هذا الشأن إلى اللجنة الفرعية المعنية بمسائل  موتقدي

المتخذة تقديم تقرير إلى اللجنة الفرعية المعنية بمسائل المراجعة كل ثالثة أشهر عن التدابير  (د

 .العاملين الذين ينتهكون نظم ولوائح االتحاد األفريقي ضد

وصندوق  0202 يونيو-ينايرتقارير المراجعة الداخلية للحسابات عن أداء الميزانية للفترة بشأن  جيم.

 0202 أبريل- 0202ديده للفترة من مارس السالم المعاد تج

 يلي:المفوضية بما  يوصي  .64
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بالنظم واللوائح المالية لالتحاد األفريقي المتعلقة بتنفيذ  لم يلتزموافرض عقوبات على العاملين الذين  (1

دوالًرا   1,687,761.32المدفوعات البالغة أو قاموا بأذنوا  العاملون الذينالميزانية، بما في ذلك 

ألنه لم يتم تصنيفها كخطأ بشري، ورفع بنك" إيكو مصرف "صندوق السالم لدى  كيا من حسابأمري

 .0202إلى دورة المجلس التنفيذي في يونيو/ يوليو عن اإلجراءات المتخذة تقرير 

من خالل تقديم  تجنبها،لميزانية التشغيلية فيما يتعلق بالتكاليف التي ال يمكن اتعزيز عملية تخطيط  (0

 .مفصلة عن التكاليف المقدرة باستخدام متطلبات التكاليف الفعلية معلومات

عمليات التسوية لضمان الكشف عن عالج )الرقابة المالية( والقسم الذي يالتصديق تعزيز وحدة  (3

الضعف أوجه حدث في معالجة المدفوعات قبل حدوث أي ضرر، وتجنب تكرار تاألخطاء التي 

 المماثلة في المستقبل.

 مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة عن حسابات الصناديق الخاصة تقرير بشأن دال.

 يلي:المفوضية بما وصي ي .65

إعداد تحليل مفصل لجميع الصناديق الخاصة بما في ذلك تلك التي كانت خاملة ألكثر من خمس  (1

لتحديد ما إذا وذلك إغالقها  بالتشاور مع اإلدارات ذات الصلة قبلالمحققة سنوات بناًء على األهداف 

كانت لم تعد ذات صلة ومراجعتها من قبل مكتب المراجعة الداخلية وتقديمها إلى اللجنة الفرعية 

 .0202مايو  31المعنية بمسائل المراجعة لبحثها بحلول 

االلتزام بمقررات المجلس التنفيذي ذات الصلة في تخصيص األموال لجميع الصناديق الخاصة  (0

الواردة من الدول األعضاء وفقا للميزانيات السنوية لمساهمات لم النسب المئوية المختلفة باستخدا

 .1223تمويل صندوق السالم لالتحاد األفريقي لعام التوقف عن السنوية مع األخذ في االعتبار 

ام التأكد من أن أرصدة الحسابات المصرفية متطابقة وتعكس األرصدة الواردة في دفتر األستاذ الع (3

 .نحو دوري المراجعة علىللصناديق الخاصة وتقديم تقرير إلى اللجنة الفرعية المعنية بمسائل 

 والخارجية( مصفوفة تنفيذ توصيات المراجعة )من المراجعات الداخليةعن تقرير البشأن  اء.ه

 :ما يليالقيام بمن المفوضية طلب ي .66

منذ فترة  العالقةصلة لتوصيات المراجعة مصفوفة منفبإعداد  مكتب المراجعة الداخليةضمان قيام  (1

 .هاطويلة مع أسباب واضحة لعدم تنفيذ

تنفيذ جميع توصيات المراجعة وتقديم رصد مكتب المراجعة الداخلية للحسابات ضمان مواصلة  (0

 نية بمسائل المراجعة لبحثها.عالنتائج إلى اللجنة الفرعية الم

استنادً  0202التحاد األفريقي األخرى لعام ميزانية المفوضية وأجهزة ومؤسسات ا صرفضمان  (3

 إلى معدل التنفيذ حسب توصيات مراجعة الحسابات.

 االتحاد األفريقي:المؤسسية في مخاطر البشأن مشروع التقرير عن تنفيذ إدارة  واو.

 ها.ويأسف للتأخير في تنفيذاعتماد سياسة إدارة المخاطر المؤسسية  ىبالمفوضية عل شيدي .67

عملية  االعتبارمع األخذ في  المؤسسيةية اإلسراع بتفعيل وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر المفوض يناشد .62

 .في االتحاد األفريقي ةاإلصالح الجاري
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للجنة الممثلين التابعة  الداخلية بمسائل المراجعة المعنيةإطالع اللجنة الفرعية  يناشد المفوضية أيضا .62

 .االتحاد األفريقي في المؤسسيةطر مخاالتفعيل إدارة  علىالدائمين بصفة دورية 

بمسائل المراجعة، ال سيما فيما يتعلق  المعنيةالمفوضية تنظيم خلوة ألعضاء اللجنة الفرعية يناشد  .72

 تعزيز دورهم الرقابي.المؤسسية من أجل بإدارة المخاطر 

ع به رئيس مفوضية بشأن تقرير مفوضية االتحاد األفريقي عن إدارة العواقب ودور الرقابة الذي يضطل زاي.

 االتحاد بخصوص أداء األجهزة األخرى لالتحاد األفريقي:داخل االتحاد األفريقي 

الصادر  /.1257EX.CL (XXX)من مقرر المجلس 42بتقرير الرئيس عن تنفيذ الفقرة  يحيط علما .71

في يوليو  ،( للمجلس التنفيذي المنعقدة في نيامي، النيجر35دورة العادية الخامسة والثالثين )العن 

0212. 

بالعقوبات المفروضة على العاملين الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب مخالفات وانتهاكات لنظم  يحيط علما   .70

 الواجبة؛بعد اتباع اإلجراءات القانونية  األفريقي،ولوائح االتحاد 

خص من المفوضية تقديم التوجيه القانوني لجميع أجهزة ومؤسسات االتحاد األفريقي فيما ييطلب  .73

سلطة اإلشراف التنظيمي المالي واإلداري لرئيس المفوضية على جميع أجهزة ومؤسسات االتحاد 

األفريقي غير المعنية بصنع السياسة، بما في ذلك البرلمان األفريقي والمحكمة األفريقية لحقوق 

 اإلنسان والشعوب واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ومسؤوليها المنتخبين.

بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية الواجبة، وتقديم العالقة  الحاالتتسوية عملية تعجيل المفوضية ب ييوص .74

 لى اللجنة الفرعية لمسائل مراجعة الحسابات؛إتقرير في هذا الشأن 

القانونية وقواعد إجراءات أجهزة االتحاد األفريقي  الصكوك بحثمكتب المستشار القانوني ب يوصي .75

عدم االتساق أو التضارب مع الصكوك القانونية األخرى لالتحاد األفريقي وإسداء وتحديد مجاالت 

ورفع  األمر، إذا لزم ،التحاد األفريقي بشأن التعديالت المناسبةة لسياسالالمشورة إلى أجهزة صنع 

 .0202تقرير إلى الدورة العادية السابعة والثالثين للمجلس التفيذي في يوليو 

عن تفعيل محكمة العدل التابعة  0202تقديم تقرير بحلول شهر يوليو عام من المفوضية  يطلب .76

وكذلك  األفريقي،لالتحاد والتي تم تفويضها للنظر في الطعون المقدمة من المحكمة اإلدارية لالتحاد 

 .إنشاء آلية استئناف مؤقتة

مجلس التنفيذي في من المفوضية تقديم تقرير عن تنفيذ هذا المقرر خالل الدورة العادية لل يطلب .77

 .0202يونيو/يوليو 

 EX.CL/1177 (XXXVI)vii لتعاون المتعدد األطراف، الوثيقة اللجنة الفرعية ل .رابعا

 بشأن المسائل العامة ألف.
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 من لجنة الممثلين الدائمين العمل بشكل وثيق مع المفوضية ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية/يطلب  .72

تمشيا مع أجندة  الرئيسية كات االتحاد األفريقي وتفاعالته ومشاريعهالنيباد على تحديد جميع شرا

 األفريقي؛لالتحاد  0263

لجنة الممثلين الدائمين والسلك الدبلوماسي األفريقي في البلدان الشريكة إلى جانب  من يضايطلب أ .72

ية والشركاء المفوضية ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد والمجموعات االقتصادية اإلقليم

والتقييم والتنسيق من أجل التنفيذ الفعال لمشاريع  ترتيبات عملية للتخطيط والرصد وضعالمعنيين 

 الشراكة؛

تفاعل مع الشركاء، مبادئ ، عند الأن تأخذ في االعتبار الكاملمن لجنة الممثلين الدائمين  زذلك طلبي .22

ن الشراكة المربحة للجانبين، مع مراعاة آراء المعاملة بالمثل والفوائد المتوازنة المتبادلة بروح م

 المعتمدين في البلدان الشريكة؛ريقيين مجموعة السفراء األف

تبدأ األعمال كل قمة شراكة إعالنًا وخطة عمل وأن بضمان أن تعتمد يكلف لجنة الممثلين الدائمين  .21

 تماع؛( أشهر من تاريخ االج3للشراكة قبل ثالثة )نظامي التحضيرية ألي اجتماع 

وثيقة استراتيجية و وضع، ببالتعاون الوثيق مع المفوضيةلجنة المثلين الدائمين أن تقوم، من  طلبي .20

 ؛0201المجلس التنفيذي في فبراير إطارية بشأن الشراكات لكي يعتمدها  سياسات

ة لكل من الشراكات الحالي شاملاستعراض محدث وإجراء من لجنة الممثلين الدائمين التعجيل ب يطلب .23

المضافة وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي تها وقيم ليةبهدف تقييم مساهماتها الفعفرادى البلدان  مع

 .0201في دورته العادية الثامنة والثالثين في عام 

)الفقرة  0216الصادر في يناير  EX.CL/DEC.899 (XXVIII) Rev.2رقم على المقرر  تأزيديعيد ال .24

 لشراكة كل عام؛ل (0)قمتين  تنظيموقرار ( 02

جميع عالقات التعاون التي متعدد األطراف باللتعاون ل ةإبالغ اللجنة الفرعية الجامعبالمفوضية  فيكل .25

ات قبل وبعد التفاقات والحواروامذكرات التفاهم تقيمها المفوضية مع شركاء خارجيين فيما يتعلق ب

  .عضاءالشفافية ومراعاة مصالح الدول األتشجيع أجل  تفاعالتها من

والمقرر  0217الصادر في يناير  EX.CL/Dec.942(XXX)المقرر  يستحضر .26

EX.CL/Dec.986(XXXII)   واللذين يدعوان إلى تعزيز القدرة  0212يناير الصادر في

ضرورة تزويد القسم بالعدد المطلوب من الموظفين  ويقررالمؤسسية لقسم إدارة وتنسيق الشراكات 

 ألداء واليته الهامة.

 

 

 بشأن التمثيل في االجتماعات النظامية للشرازات  ء.با

بشأن  0212يوليو صادر في ال EX.CL/DEC.1057(XXXIV) رقم المجلس التنفيذي مقرر يستحضر .27

للتعاون  الفرعيةقرر إحالة البند إلى اللجنة والذي تمثيل االتحاد األفريقي في اجتماعات الشراكة 
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بخصوص بهدف التوصل إلى توافق بحثه لمواصلة لين الدائمين لجنة الممثالمتعدد األطراف التابعة ل

 ( الصادر4)ج( ) 5 الفقرة)Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) مؤتمر رقم ذه المسألة ومقرر اله

أطراف التي تستضيفها لشراكات ا مإعادة النظر في قمنبغي والذي ينص على أنه: "ي 0217في يناير 

جميع البلدان، يمكن أن  حضور اكات االتحاد االفريقي. وبدالً منخارجية بغية توفير إطار فعال لشر

واليته لالتحاد يتم تمثيل أفريقيا من قبل الرئيس الحالي والرئيس الجديد والرئيس الذي انتهت مدة 

األفريقي، ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي، ورؤساء المجموعات االقتصادية اإلقليمية وكذلك 

في الصادر  (12)الفقرة   (EX.CL/Dec.877(XXVII)رقمالمجلس التنفيذي  رئيس النيباد" ومقرر

يجدد تأكيد حق جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في المشاركة بدون والذي "  0215يونيو 

م في إطار الشركات التي يعد االتحاد تمييز في كافة االجتماعات واألنشطة واألحداث التي تنظَّ 

 "مصلحة فيهااألفريقي صاحب 

 حق جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في المشاركة في االجتماعات النظامية زد من جديديؤ .22

 منظمة قارية أو إقليمية أخرى؛أي لشراكات بين االتحاد األفريقي/القارة األفريقية واالمتعلقة ب

بين االتحاد ات نظامية للشراكاألفريقي/القارة األفريقية في االجتماعات ال أن يمثل االتحاد   يقرر .22

المجموعات االتحاد ورؤساء مؤتمر مكتب هيئة  بلد شريك أعضاءُ أي األفريقي/القارة األفريقية و

المعنية بتوجيه ووكالة االتحاد األفريقي  رئيس لجنة رؤساء الدول والحكوماتواالقتصادية اإلقليمية 

 ورئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي؛للتنمية/النيباد 

العملية التحضيرية الداخلية في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي شارك جميع أن ت قرر زذلكي .22

 ؛دولة شريكةأي القارة اإلفريقية و/لالجتماعات النظامية بين االتحاد األفريقي

والية الممثلين في االجتماعات ، مع المفوضيةمن لجنة الممثلين الدائمين أن تحدد، بالتعاون  يطلب .21

المجلس التنفيذي في وتقدمها إلى دولة شريكة أي امية بين االتحاد األفريقي/القارة األفريقية والنظ

 لبحثها. 0202يوليو يونيو/

 شأن الدول المضيفة لقمم وأحداث شرازاتب جيم.

 متعلقة بالشراكات. اجتماعات وأحداثاألعضاء التي عرضت استضافة  الدولبجميع د يشي .20

ة ألفريقيارض الذي قدمته جمهورية موريتانيا اإلسالمية الستضافة القمة العقبول ب المؤتمريوصي  .23

 .0201طلب جمهورية موريتانيا اإلسالمية تأجيل القمة إلى المؤتمر بالموافقة على  يوصيوية الهند

االتحاد األوروبي الوزاري -على اختيار جمهورية رواندا الستضافة اجتماع االتحاد األفريقي  يوافق .24

 ؛0202األول من  في الفصللمقرر عقده الثاني ا

ايوافق  .25 على اختيار جمهورية توغو الستضافة الدورة الثامنة للمعرض التجاري للشراكة  أيض 

 ؛0202األفريقية العربية المقرر إقامته في 

 0200اد الثامنة المقرر عقدها في تيكالعرض جمهورية تونس استضافة قمة قبول ب المؤتمر وصيي .26
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، 0215الصادر في يونيو  ،(3) 11، الفترة  EX.CL/Dec.877(XXVII)لى المقرر ع مجددايؤزد  .27

والذي يطلب من المفوضية اعتماد آلية لتطبيق مبدأ التناوب في استضافة قمم الشراكة وضمان عدم 

 التداخل بين القمم.

اعات المؤتمر أيضا بتشجيع الشركاء أو البلدان المضيفة المعينة على ضمان عقد االجتميوصي  .22

هذه القمم مباشرة وفقًا  وقبل انعقادالتحضيرية النظامية )كبار المسؤولين والوزراء( في نفس المكان 

، الصادر في يناير 12، الفقرة EX.CL/Dec.899 (XXVIII) Rev2لمقرر المجلس التنفيذي رقم 

0216. 

عايير استضافة مع المفوضية الستكمال م بشكل وثيقلجنة الممثلين الدائمين العمل  طلب مني .22

 ؛0202اجتماعات وأحداث الشراكة لتقديمها إلى المجلس التنفيذي في يوليو 

 بشأن مشروع إنشاء مرزز أعمال أفريقي هندي في الهند .دال

 والهند على العمل سويًا لتحقيق أهداف الشراكة األفريقية الهندية اأفريقيفي القطاع الخاص شجع ي .122

 ل أفريقي هندي في مومباي، الهند.بمبادرة إنشاء مركز أعما رحبيو

 االتحاد األوروبي-شرازة االتحاد األفريقي  هاء.

بالتعاون الوثيق مع المفوضية ورواندا واالتحاد  الدائمين أن توافق، الممثلينمن لجنة طلب ي .121

المقرر عقده في االتحاد األوروبي الوزاري الثاني -التحاد األفريقيامواعيد اجتماع ، على األوروبي

 في أقرب وقت ممكن؛الشروع في األعمال التحضيرية و 0202

 االتحاد األوروبي من أجلالعمل بشكل وثيق مع المفوضية و الممثلين الدائمين لجنةمن  ايضا طلبي .120

في  0202في عام  هاعقدالسادسة المقرر االتحاد األوروبي -التحاد األفريقياقمة بدء تحضيرات 

 ؛في الوقت المناسب أوروبا

 لعربيةا-الشرازة األفريقية واو.

 16العربية الخامسة واقتراح جامعة الدول العربية عقدها في  األفريقية بتأجيل القمة علمايحيط  .123

 ؛2121مارس 

 0202في عام  بعقد القمة األفريقية العربية الخامسة في موعد يتم االتفاق عليه بشكل متبادليوصي  .124

ً مع مقرر المجلس التنفيذي على أن تسبقها اجتماعات تحضيرية لكبار ا لمسؤولين والوزراء، تمشيا

 ؛0216، الصادر في يناير 023، الفقرة  EX.CL/Dec .899 (XXVIII) Rev.2رقم 

                                                            
على دورة السنوات الخمس وتنظيم اجتماعين  يوافق(" 02)الفقرة  0216الصادر في يناير   EX.CL/Dec.899 (XXVIII) Rev.2 المقرر رقم 2 

المفوضية  إقرار تنفيذها تدريجيا مع األخذ في االعتبار ضرورة ويطلب من  بالنسبة لجميع الشراكات االستراتيجية  0217كة سنويا اعتبار من للشرا

لف الشركاء ختإعادة تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات الشراكات التي سبق إقرارها بالتالي، بما فيها االجتماعات على مستوى القمة، وذلك بالتشاور مع م

 والبلدان المضيفة

على دورة السنوات الخمس وتنظيم اجتماعين  يوافق(" 02)الفقرة  0216الصادر في يناير   EX.CL/Dec.899 (XXVIII) Rev.2 المقرر رقم 3 

ا مع األخذ في االعتبار ضرورة المفوضية  إقرار تنفيذها تدريجيويطلب من  بالنسبة لجميع الشراكات االستراتيجية  0217للشراكة سنويا اعتبار من 

ختلف الشركاء إعادة تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات الشراكات التي سبق إقرارها بالتالي، بما فيها االجتماعات على مستوى القمة، وذلك بالتشاور مع م

 والبلدان المضيفة
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التعاون الوثيق مع ب القيام، من لجنة الممثلين الدائمين طلبيو بإطالق العملية التحضيرية يحيط علما .125

بية، بإعداد وثائق عمل القمة العربية اإلفريقية الخامسة المفوضية واألمانة العامة لجامعة الدول العر

العربية المشتركة وآلية تمويلها وتقديمها إلى القمة األفريقية واعتماد مشروع خطة الشراكة األفريقية 

 العربية الخامسة لبحثها.

 ا )التيكاد( أفريقيفي مؤتمر طوزيو الدولي للتنمية  زاي.

 التيكاد السابعة ونتائجها؛ باالستضافة الناجحة لقمة رحبي .126

لجنة الممثلين الدائمين أن تتابع، بالتعاون الوثيق مع السلك الدبلوماسي األفريقي في طوكيو  من طلبي .127

( 3والمفوضية، تنفيذ خطة عمل قمة التيكاد السابعة فيما يتعلق بالمجاالت ذات األولوية الثالثة )

تحاد األفريقي وتقدم تقريرا عن التقدم المحرز في لال 0263المتفق عليها والتي تتوافق مع أجندة 

 .0201فبراير 

 ة ترزية الفريقياألالشرازة  حاء.

عقد ها واقتراح 0202إلى  0212ة الثالثة من تركية التأجيل القمة األفريقيقرار تركيا ب علماط يحي .122

 ، في اسطنبول، تركيا.0202أبريل  02القمة في 

لعقد القمة  0201مع المفوضية وتركيا، تواريخ جديدة اعتبارا من  ، بالتعاون الوثيقأن يقترحقرر ي .122

ً مع األفريقية التركية الثالثة  ، Rev.2 EX.CL/DEC.899 (XXVIII)المجلس التنفيذي مقرر تمشيا

 .0216يناير ، الصادر في 024الفقرة 

 

 

 

 

 األفريقي الصيني منتدى التعاون  طاء.

بالتعاون الوثيق مع المفوضية والسلك الدبلوماسي تتابع، لجنة الممثلين الدائمين أن من  طلبي .112

بشأن المشاريع القارية  0201-0212 للفترة تنفيذ خطة عمل بيجين ،الصينيجين، األفريقي في ب

 واإلقليمية وتقدم تقريراً عن التقدم المحرز.

 األفريقية الهنديةالشرازة  ياء.

                                                            
على دورة السنوات الخمس وتنظيم اجتماعين  يوافق(" 02 )الفقرة 0216الصادر في يناير   EX.CL/Dec.899 (XXVIII) Rev.2 المقرر رقم 4 

المفوضية  إقرار تنفيذها تدريجيا مع األخذ في االعتبار ضرورة ويطلب من  بالنسبة لجميع الشراكات االستراتيجية  0217للشراكة سنويا اعتبار من 

ما فيها االجتماعات على مستوى القمة، وذلك بالتشاور مع مختلف الشركاء إعادة تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات الشراكات التي سبق إقرارها بالتالي، ب

 والبلدان المضيفة



EX.CL/Dec.1073 (XXXVI)  

Page 29 

 

 ثيوبياإ، أديس أبابا، 0202ير افبر 7-6ن للمجلس التنفيذي، والدورة العادية السادسة والثالث

 

اإلسالمية تأجيل القمة األفريقية الهندية إلى عام  بالطلب المقدم من جمهورية موريتانيا ط علمايحي .111

0200 . 

بالتعاون الوثيق مع المفوضية والهند وجمهورية لجنة الممثلين الدائمين أن تقترح، من  طلبي .110

 للقمةالتحضير وتبدأ في  0201 الرابعة في عامعقد القمة تواريخ مناسبة ل، موريتانيا اإلسالمية

 ي األفريقي في نيوديلهيبالتعاون مع السلك الدبوماس

 اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان والشعوب لحقوق اإلنسان والشعوب، الوثيقة  .خامسا
EX.CL/1177(XXXVI)ix 

 إلى التفعيل العاجل الحاجة يؤكد الذي EX.CL/Dec.1045(XXXIV) التنفيذي المجلس مقرر يستذزر .113

 التابعة للجنة الممثلين الدائمين لحكموا لديمقراطيةوا اإلنسان حقوقل الفرعية للجنة والكامل

 والحكم؛ والديمقراطية اإلنسان لحقوق الفرعية اللجنة بتقرير علما يحيط .114

 12 في والحكم والديمقراطية اإلنسان لحقوق الفرعية اللجنة تفعيلعلى  بلجنة الممثلين الدائمين يشيد .115

 إثيوبيا؛ أبابا، أديس في 0212 أكتوبر

 المنظومة إطار في والحكم الديمقراطيةو اإلنسان حقوق تعزيز في رعيةالف اللجنة بأهمية يقر   .116

 ؛للحكم األفريقية

 .بواليتها لالضطالع الفرعية للجنة الالزم الدعم تقديم المفوضية من يطلب .117

 للجنة الممثلين الدائمين المعنية بوزالة االتحاد األفريقي للتنمية التابعة سادسا. اللجنة الفرعية

 النيباد؛ – بوكالة االتحاد األفريقي للتنمية المعنية الفرعية اللجنة قريربت علما يحيط .112

 من األموال تجميع حول المشاورات مواصلة النيباد – وكالة االتحاد األفريقي للتنمية من يطلب .112

 .ومشاريعها الرئيسية 0263 أجندة لتنفيذ األعضاء الدول من الطوعية والمساهمات الشركاء

وكالة االتحاد  يذز ر ،الصدد هذا وفي النيباد. – وكالة االتحاد األفريقي للتنميةل ةوسعالم بالواليةقر ي .102

 إلى هيكل وتفصيلية مفصلة ومشاريع برامج مقترحات ميقدبأنه يمكنها ت النيباد – األفريقي للتنمية

 .0202 لسنة تكميلية ميزانيةفي شكل الصلة  ذي األفريقي االتحاد

ا يطلب .101 وكالة االتحاد ل الجديد التنفيذي الرئيس عملية توظيف واختتام إجراء المفوضية من أيض 

 االختصاصات إرسال للمفوضية وينبغي. 0202 ديسمبر 31 بحلول النيباد – األفريقي للتنمية

 .األعضاء الدول إلى التوظيف عملية وتفاصيل الزمني ولوالجد

النيباد ريثما يتم -التحاد األفريقي للتنميةبتمديد مدة والية الرئيس التنفيذي الحالي لوكالة ا يوصي .100

 تعيين رئيس تنفيذي جديد.

 

 ووثائق التفويضاللجنة الفرعية للقواعد والمعايير  سابعا.
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ووثائق التفويض وكذلك توصيات لجنة لفرعية المعنية بالقواعد والمعايير ة الجنتقرير الب يحيط علما   .103

 الصكوك القانونية. مواءمةبشأن  اعتماد قرار مستقل قرريوالممثلين الدائمين 

 األفريقية،مع التقدير بإعالن نواكشوط الصادر عن الزعماء الدينيين من جميع البلدان  حيط علماي ثامنا. 

الجماعات المسلحة تروج لها ي تاإلرهاب والعنف ال أعمال والذي أكد من جديد أهمية التمييز بين

ودعا بلداننا إلى دعم التسامح الديني والتعايش بين األفراد  ياإلسالمالمتطرفة والرسالة النبيلة للدين 

 العالمية.ووالشعوب على أساس القيم اإلنسانية اإلفريقية 
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 مقرر

 واالجتماعات الوزارية األخرى بشأن تقارير اللجان الفنية المتخصصة

 إن المجلس التنفيذي:

 ؛الوزارية األخرىواالجتماعات  بتقارير اللجان الفنية المتخصصة يحيط علما .1

الدورة العادية الرابعة والثالثين الصادر عن  EX.CL/Dec.1032 (XXXXIV)المقرر  يستحضر .0

، في أديس أبابا، إثيوبيا، بشأن الوقف االختياري إلنشاء 0212للمجلس التنفيذي التي عقدت في فبراير 

 جديدة؛ومكاتب هيئات 

يتحملها االتحاد  أو قانونية أو هيكليةمالية آثار  ضرورة أال تترتب على القرارات التالية أي يؤزد .3

 األفريقي؛

 اعتماد تقاريرها في نهاية اجتماعاتها؛اللجان الفنية المتخصصة من جميع  يطلب .4

  تقارير اللجان الفنية المتخصصة

مصر، الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات، القاهرة،  أوال .

 EX.CL/1178 (XXXXI)الوثيقة  – 0202أغسطس  0يوليو إلى  02من 

 :يشيد بالجهات التالية .5

الوزراء المسؤولين عن الصحة والسكان ومكافحة المخدرات على النجاح في عقد الدورة العادية  (1

غطية في مجاالت التمويل الصحي والتموسة المحققة ملالنتائج الالثالثة للجنتهم الفنية المتخصصة و

 الصحية الشاملة والسكان ومكافحة المخدرات في أفريقيا؛

حكومة وشعب جمهورية مصر العربية على االستضافة الكريمة للدورة العادية الثالثة للجنة  (0

 .االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات

كافحة المخدرات بتنفيذ مقرر المؤتمر رقم بالتزام اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان وم يرحب .6

Assembly/AU/Dec.735(XXXII)   بالتقدم المحرز في توقيع المعاهدة المؤسسة  يرحب زذلكو

للوكالة األفريقية لألدوية من قبل إحدى عشرة دولة عضوا في االتحاد األفريقي والتصديق عليها من 

وقيع المعاهدة والتصديق عليها حتى تدخل حيز جميع الدول األعضاء على ت يحثجانب دولة واحدة و

المفوضية على تقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى الدورة العادية السابعة والثالثين  يشجعالتنفيذ و

 <.0202للمجلس التنفيذي في يوليو 

صحة بتقرير وتوصيات الدورة العادية الثالثة للجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة لل يحيط علما .7

 .والسكان ومكافحة المخدرات

 .ما يلي دون آثار مالية وقانونية وهيكلية يعتمد .2

 إطار المساءلة الستراتيجيات الصحة في أفريقيا؛ (1
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 (؛0203-0212خطة عمل االتحاد األفريقي المنقحة بشأن مكافحة المخدرات ومنع الجريمة ) (0

لميكروبات وإعالن القاهرة مضادات ا بشأن مقاومةالموقف األفريقي الموحد المؤتمر باعتماد  يوصي .2

 بشأن التهاب الكبد الفيروسي في أفريقيا.

الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، شرم  ا.نيثا

 EX.CL/1180(XXXVI)الوثيقة  – 0202أزتوبر  06-08الشيخ، مصر، 

عادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة لالتصال وتكنولوجيا المعلومات بتقرير الدورة ال يحيط علما .12

 0212أكتوبر  06و 05واالتصاالت التي عقدت في شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية، يومي 

 .0212وإعالن شرم الشيخ لعام 

على  الوزراء المسؤولين عن االتصال وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات البريدية يهنئ .11

تطوير المحققة في ملحوظة النتائج الو النجاح في عقد االجتماع الثالث للجنتهم الفنية المتخصصة

 .وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات البريدية في افريقيا االتصال قطاعات

واالبتكار التي ستسهم في تسخير التكنولوجيات الرقمية  على استراتيجية التحول الرقمي ألفريقيا يوافق .10

لتحويل المجتمعات واالقتصادات األفريقية وتعزيز التكامل في أفريقيا، وتوليد النمو االقتصادي 

الشامل، وتشجيع خلق فرص العمل، وسد الفجوة الرقمية، والقضاء على الفقر وصوال إلى تحقيق 

 .لإلدارة الرقمية التنمية االجتماعية واالقتصادية للقارة وضمان ملكية إفريقيا لألدوات الحديثة

 من المفوضية االضطالع بما يلي، من جملة أمور أخرى: يطلب .13

تعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الشامل ألفريقيا ووضع مصفوفة لتنفيذ  (1)

 االستراتيجية؛

لفنية الستراتيجية في كافة أنشطة االتحاد األفريقي ذات الصلة بما في ذلك اللجان ال الترويج (0)

 المتخصصة؛

وضع استراتيجيات/ خطط تنفيذ قطاعية الستراتيجية التحول الرقمي بما في ذلك تلك الحساسة  (3)

التي تم تحديدها بالفعل وهي )أ( الصناعة الرقمية، )ب( والتجارة الرقمية، )ج( والخدمات 

ز( والزراعة المالية، )د( واإلدارة الرقمية، )هـ( والتعليم الرقمي، )و( والصحة الرقمية، )

 تحول الرقمي في القارة؛للاستراتيجية شاملة  بغية إيجادالرقمية، 

 من المفوضية: يطلب أيضا .14

وضع مبادئ توجيهية بشأن الخصوصية، وخدمات بث المحتوى عبر شبكة اإلنترنت وإطار  (1)

قاري للسياسات المتعلقة بالبيانات وخارطة طريق ومبادئ توجيهية لتنسيق الطيف ونشره 

والالسلكية ذات النطاق الترددي العريض الحالية والمستقبلية مثل االتصاالت  المتنقلةات للشبك

 (.5G/ الجيل الخامس )0202الدولية  المتنقلة

تخصيص الموارد المناسبة لتنفيذ برنامج األمن السيبراني الشامل الذي يشمل مساعدة الدول  (0)

تشريعات سيبرانية، وإنشاء وات سيبرانية، اعتماد استراتيجيعلى األعضاء في االتحاد األفريقي 

 نظام تتبع معلومات وتسجيل العمالء / فرق مواجهة الطوارئ الحاسوبية.
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وما تترتب مراجعة حسابات األصول المشتركة للشبكة اإللكترونية األفريقية عن تقديم تقرير  (3)

نظام االتصاالت  آثار مالية قبل تطبيق توصية الوزراء المعنيين بنقل أصولها إلىعليها من 

 الساتلية األفريقية اإلقليمية؛

ضمان إعداد دليل أسلوب العالمات واالتصاالت وسياسات وإجراءات االتصاالت داخل  (4)

 المنظمة.

األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا والشركاء اإلنمائيين اآلخرين لدعم  للتنمية ولجنةالبنك األفريقي  يدعو .15

 رقمي.تنفيذ استراتيجية التحول ال

 - إثيوبيا أبابا، أديس والنازحين داخليا، والالجئين للهجرة الثالثة المتخصصة الفنية . اللجنةثالثا

EX.CL/1182(XXXVI)) 

 داخليا والنازحين والالجئين لهجرةل الفنية المتخصصة للجنة الثالثة العادية الدورة بتقرير علما يحيط .16

 الالجئون: "السنة موضوع تحت ،إثيوبيا أبابا، أديس في 9102 نوفمبر 8و 7 يومي قدتعُ  التي

 ؛"أفريقيا في القسري للنزوح دائمة حلول نحو إيجاد: داخليا والنازحون والعائدون

 لمناصر المتميزة القيادة ويقدر السنة، موضوع تنفيذ في بها المضطلع لألنشطة ارتياحه عن يُعرب .17

 غينيا جمهورية رئيس مباسوغو، غويمان أوبيانغ تيودورو فخامة السيد ،9102 موضوع سنة

 االستوائية؛

 الوحدة منظمة اتفاقيةعلى  بالتوقيع بعد تقم لم التي األفريقي االتحاد في األعضاء الدول جميع يناشد .12

 األفريقي االتحاد واتفاقية أفريقيا في الالجئين بمشاكل الخاصة الجوانب تنظم التي 0292 لسنة األفريقية

ً  النازحين ومساعدة ايةحم بشأن 9112 لسنة  )اتفاقية كمباال( والتصديق عليها أفريقيا في داخليا

 .أن تقوم بذلك وتعميمها وتنفيذها،

 ،السودان وحكومة ،المغربية والمملكة ،مالي جمهورية وحكومة المفوضية أحرزته الذي بالتقدم يرحب .12

 ،لهجرةل األفريقي مرصدالو لهجرة،اب المتعلقة بحوثالو اتلدراسل األفريقي المركز وتفعيل إنشاء نحو

 ؛للمفوضية متخصصة فنية كمكاتب الخرطوم القاري في العمليات مركزو

 وغيرها ،السودان وحكومة ،المغربية والمملكة ،مالي حكومة مع تعاونها مواصلة على المفوضية يحث .02

 رة؛بالهج المعنية الثالثة المتخصصة الفنية المكاتب لتشغيل الصلة ذات األجهزة من

 ،9191 سنة موضوع تنفيذل واألمن مالسل إدارة مع بشكل وثيق العمل السياسية الشؤون إدارة من يطلب .01

 النزاعات أن   إلى انظر، "واالقتصادية االجتماعية للتنمية المواتية الظروف تهيئة: البنادق إسكات"

 القسري؛ للنزوح الجذرية األسباب من جزًءا تشكل

الملحق  بروتوكولال على التصديق تعترض التيواالختناقات  العقبات تحديد المفوضية من يطلب .00

 اإلقامة وحق األشخاص تنقل بحرية والمتعلق األفريقية االقتصادية الجماعة المنشئة معاهدةبال

على البروتوكول  بالتصديق التعجيل بهدفوذلك  ،مالية أن يترتب على ذلك تكاليف دون واالستقرار

 .التنفيذ حيز ودخوله
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 حكومة أو/و دولة رئيس االتحاد رئيسعين أن ياللجنة الفنية المتخصصة القاضي ب باقتراححيط علما ي .03

 األفريقية االقتصادية لجماعةل المنشئة معاهدةالملحق بال بروتوكولعلى ال التوقيع لتشجيع كمناصر

 هوتنفيذ عليه والتصديقواالستقرار  اإلقامة حقو األشخاص تنقل بحرية والمتعلق

 في اإلنسانية للتحديات األفريقية لالستجابة اإلنسانية لوكالةا التعجيل بتفعيل إلى الحاجة جديد من ؤزدي .04

 المقبلة والثالثين السابعة العادية الدورة إلى المحرز التقدم عن تقرير تقديم المفوضية من ويطلب القارة،

 .التنفيذي للمجلس

الوكالة اإلنسانية األفريقية بمشاركة  حولاسة الجدوى در بالمصادقة على التعجيلمن المفوضية  يطلب .05

 هاتقديم مقترحات فيما يتعلق بهيكلوكاملة من الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية؛ 

 مشروع نظام أساسي للوكالة؛بحثها ووضع ل لجنة الممثلين الدائمين إلىتها وميزاني

داخليا في  والنازحينلهجرة والالجئين لا فنية المتخصصةالعلى تنظيم دورة استثنائية للجنة  يوافق .06

 لبحث ما يلي:  0202 أبريل/مارس

قديمه إلى الدورة االستثنائية للجنة تمهيدا لتمشروع النظام األساسي للوكالة اإلنسانية األفريقية  (1

التنفيذي ن للمجلس يالدورة العادية السابعة والثالثو لعدل والشؤون القانونيةل الفنية المتخصصة

 .0202في يونيو/يوليو 

 ؛ والقانونيةالعالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة  العهدتنفيذ لمشروع خطة العمل  (0

داخلياً  والنازحينلهجرة والالجئين المعنية با الفنية المتخصصةللجنة ا قواعد إجراءاتمشروع  (3

لعدل والشؤون القانونية والدورة ل الفنية المتخصصةتقديمه إلى الدورة االستثنائية للجنة ل تمهيدا

 .0202العادية السابعة والثالثين للمجلس التنفيذي في يونيو/يوليو 

على أن تنعقد اختصاصات المنتدى األفريقي المعني بالهجرة؛  ، دون أي آثار مالية أو هيكلية،يعتمد  .07

أن يبد العمل على  للوزراءالمنتدى سنويا، بالنسبة لكبار المسؤولين، ومرة كل سنين بالنسبة  اجتماعات

المزمع عقده في  منتدىالفي السنغال و 0202 فيالمقرر عقده  منتدىالبعد  0200 اعتبارا من عامذلك ب

 .في رواندا 0201

 

 

 -الوثيقة– القانونية والشؤونلعدل لالدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة  .رابعا
EX.CL/1183(XXXVI) 

لعدل والشؤون القانونية لوتوصيات الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة  بتقرير يحيط علما   .02

 .0212نوفمبر  00إلى  14من  ،المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا

 :5واعتمادها ببحثها توصية المؤتمر يقرربمشاريع الصكوك القانونية التالية و يحيط علما أيضا .02

                                                            
من مشروع النظام األساسي للمركز األفريقي للدراسة والبحوث المتعلقة  7أبدت المملكة المغربية تحفظات على المواد المشتركة التالية: المادة  5 

من مشروع النظام األساسي لمركز العمليات القاري في الخرطوم.  2ي للمرصد األفريقي للهجرة؛ المادة مشروع النظام األساس 2بالهجرة؛ المادة 
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 ن؛للمراجعة الميبادلة بين األقراريقية مشروع النظام األساسي لآللية األف (1

للمراجعة رؤساء دول وحكومات الدول المشاركة في اآللية األفريقية  قواعد إجراءاتمشروع  (0

 األقران؛ الميبادلة بين

االقتصادية  والمجموعاتلعالقات بين االتحاد األفريقي المنقح بشأن امشروع البروتوكول  (3

 اإلقليمية؛

 والمجموعاتجتماع التنسيق نصف السنوي بين االتحاد األفريقي ا قواعد إجراءاتمشروع  (4

  االقتصادية اإلقليمية

 بالهجرة؛ المتعلقة بحوثوال اتدراسلمشروع النظام األساسي إلنشاء المركز األفريقي ل (5

 للهجرة؛مرصد األفريقي المشروع النظام األساسي إلنشاء  (6

في  القانونيري لمكافحة الهجرة غير مشروع النظام األساسي إلنشاء مركز العمليات القا (7

 السودان
  

 :على مشاريع الصكوك القانونية التالية يوافق  .32

 لجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن؛ال قواعد إجراءاتمشروع  (1

 للمراجعة المتبادلة بينآللية األفريقية للشخصيات البارزة افريق  قواعد إجراءاتمشروع  (0

 األقران؛

 األقران؛ للمراجعة المتبادلة بينآللية األفريقية لجنة جهات االتصال ل د إجراءاتقواعمشروع  (3

 .األقران للمراجعة المتبادلة بينأمانة اآللية األفريقية  قواعد إجراءاتمشروع  (4
 

عقد دورة استثنائية قبل الدورة القانونية  والشؤونلعدل لللجنة الفنية المتخصصة اعلى اقتراح  يوافق .31

مشاريع الصكوك القانونية التالية المؤجلة من  بغية بحثلسابعة والثالثين للمجلس التنفيذي، العادية ا

  :المصادقة، رهنا بإكمال عمليات للجنة الفنية المتخصصةالدورة العادية الخامسة 

 ؛ةوالتراث الثقافي األصولالقانون النموذجي لحماية  (1

 ألعلى للسلطات المحلية؛التحاد األفريقي اامشروع النظام األساسي لمجلس  (0

 جوانببال المتعلقولميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب با الملحق بروتوكولالمشروع  (3

 المحددة للحق في الجنسية والقضاء على انعدام الجنسية في أفريقيا؛

الخاص لمنع ومكافحة اإلرهاب والتطرف التحاد األفريقي امشروع النظام األساسي لصندوق  (4

 ي أفريقيا؛العنيف ف

 لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي؛ قواعد إجراءاتمشروع  (5

 بشأن شبكة الطرق السريعة العابرة ألفريقيا؛المشترك  الحكومياالتفاق  (6

 .المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أحكاممشروع إطار تنفيذ  (7

 الشرطة؛ زةبين أجهآلية االتحاد األفريقي للتعاون  قواعد إجراءاتمشروع  (2

 .0263 أجندةللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ ا قواعد إجراءاتمشروع  (2
 

                                                                                                                                                                                                
لتي تتعلق التحفظات بفترة والية أعضاء مجلس إدارة هذه المؤسسات االمعنية بالهجرة. فضلت المملكة المغربية اإلبقاء على فترة خمس سنوات ا

 هجرة والالجئين والنازحين داخلياً.اعتمدتها اللجنة الفنية المتخصصة لل
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أيًضا مشاريع الصكوك القانونية المتعلقة  تبحثأن  الفنية المتخصصةمن الدورة االستثنائية للجنة  يطلب .30

، رهنا المنقحةالية واللوائح الم والنظم؛ ونظم ولوائح العاملين المنقحةبإنشاء الوكالة اإلنسانية األفريقية؛ 

 ؛المصادقةبإكمال عمليات 

عقد قمة المؤتمر بموجبه  الذي قرر  ASSEMBLY/AU/Dec.635(XXVIII) المؤتمرإلى مقرر  يشير .33

 ،الملح لبعض مشاريع الصكوك القانونية للطابع، نظرا المؤتمر وصييو عادية واحدة في السنة

الدورة  ستقوممشاريع الصكوك القانونية التي واعتماد  لبحثبتفويض سلطته إلى المجلس التنفيذي 

 ؛ببحثهالعدل والشؤون القانونية ل الفنية المتخصصةاالستثنائية الخامسة للجنة 

والشؤون  للعدل اللجنة الفنية المتخصصة دائًما ملخصات تنفيذية إلىمن المفوضية أن تقدم  طلبي .34

 مصادقة، مع التأكيد على إعدادالوعمليات  واألساس القانونيتفاصيل عن المبررات القانونية، تتضمن 

اللجنة الفنية دورات أعمال في جدول األعمال المؤقت وجدول مدرج قانوني  صككل  مشروع

 إجراءات وممارسات االتحاد األفريقي؛االلتزام ب، لضمان ةالمتخصص

أي بند ال  ثمفوضية عدم بحوالوالشؤون القانونية للعدل  الفنية المتخصصةمن اللجنة  أيضاطلب ي .35

 .اللجنة الفنية المتخصصةقواعد إجراءات يتماشى مع 

الصكوك القانونية ذات المستويات المنخفضة من التصديق/االنضمام والتنفيذ،  تزايد، يالحظ مع القلق .36

 تكاثرو: تجنب االزدواجية اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية والمفوضية إلى ويدعو

للصكوك القانونية؛  حكام الختاميةواألضمان توحيد الشكل واألسلوب والهيكل ونية؛ الصكوك القانو

 .مشاريع الصكوك القانونيةبحث باإلضافة إلى أداء جميع مهامها و

قف والذي  ينص على و 0212 في فبراير الصادر  EX.CL/DEC.1032 (XXXVI)المقرر ستحضري .37

مالية الثار اآلإنشاء هيئات جديدة دون تقديم بشأن لمتخصصة الفنية ا اناللج منواردة مقترحات الالتقديم 

 كليالااللتزام الفنية المتخصصة  اناللج من جميع ويطلب، المترتبة على إنشائها هيكليةالقانونية والو

 مقرر.الهذا ب

 

، زوت أبيدجانمل والعمالة، لتنمية االجتماعية والعلللجنة الفنية المتخصصة خامسا. الدورة االستثنائية 

 EX.CL/1184(XXXVI)   الوثيقة –ديفوار 

، عمالةواللتنمية االجتماعية والعمل لالمتخصصة  الفنيةبتقرير الدورة االستثنائية للجنة  يحيط علما .32

 ؛0212 ديسمبر 6و 0 يومي في أبيدجان، كوت ديفوار،المنعقدة 

لشعوب بشأن حقوق المواطنين مشروع البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان وا يحيل .32

لعدل لفي الحماية االجتماعية والضمان االجتماعي، إلى الدورة العادية التالية للجنة الفنية المتخصصة 

 والشؤون القانونية؛

 :ما يلي دون أي آثار مالية وقانونية وهيكلية يعتمد .42

 ؛ 0263 االجتماعية لخطةا (1

، واالتجار بالبشر والعبودية عمل القسريوالطفال، طة العمل العشرية بشأن القضاء على عمل األخ  (0

 الحديثة؛
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متابعة مسألة انتخاب المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية وتقديم تقرير دوري  مفوضيةمن ال يطلب .41

 .هذا الموضوع عن

 –بابا، إثيوبيا تعليم والعلوم والتكنولوجيا، أديس أللللجنة الفنية المتخصصة  رة العادية الثالثةالدوسادسا. 

 EX.CL/1185(XXXVI): الوثيقة

لتعليم والعلوم والتكنولوجيا المنعقدة ل للجنة الفنية المتخصصةبتقرير الدورة العادية الثالثة  علمايحيط  .40

 ؛0212 ديسمبر 13إلى  12في الفترة من 

” ،0263 أجندةلتحقيق تطلعات  يةدور العلم والتكنولوجيا واالبتكار كعوامل تمكينعلى  مجدداؤزد ي .43

تطلب استثمارات أمور توقدرتها التنافسية وتحولها االقتصادي  أفريقيا، وأن نمو “التي نريدها أفريقيا

 مستدامة في التعليم والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛

بشأن إنشاء الصندوق األفريقي للتعليم والعلوم  Assembly/AU/Dec.174(X) مقرر المؤتمر يستحضر .44

 يا؛والتكنولوج

لعام  فريقياتقييم تنفيذ استراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألعملية المفوضية على تنسيق  يحث .45

مرحلة التالية للفي الوقت المناسب  التحضيرنهاية الفترة للتمكين من عند وإجراء مراجعة  0204

 0263 طة بشكل وثيق بأجندةمرتب، ال0234لعام  فريقياستراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألال

 .وأهداف التنمية المستدامة لالتحاد األفريقي

على عرضها تقديم الدعم المالي لجوائز كوامي نكروما للتفوق العلمي  أفريقياجمهورية جنوب  يهنئ .46

ني فالهذه البرامج وغيرها من البرامج القارية وتقديم الدعم  العتمادجميع الدول األعضاء يدعو و

 ها.لتنفيذلالزم اوالمالي 

بشأن إنشاء وكالة اعتماد أفريقية،  EX.CL/DEC.676(XXX) المجلس التنفيذيمقرر  يستحضر .47

النظام األساسي الذي يحدد اإلطار القانوني والهيكل  وضعلمن المفوضية تشكيل مجموعة عمل  يطلبو

 .وكالةهذه اللالتنظيمي 

 كل سنتين تهاادورر الحالي لعقد التواتلحفاظ على االلجنة الفنية المتخصصة من  يطلب .42

 

 الوثيقة – لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةلالدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة سابعا. 

EX.CL/1187(XXXVI) 

لزراعة والتنمية الريفية والمياه ل بتقرير الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة يحيط علما .42

 .والبيئة

من الموارد  تعبئة األفريقي االتحاد مفوضية من طلبيو التالية واالستراتيجيات باألطر علما   حيطي .52

 :تنفيذها لدعمالشركاء 

 الزراعية؛ والخدمات السلع في البينية األفريقية التجارة لتعزيز القاري اإلطار (1
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 تحديد مفوضيةال من طلبالو الحصاد بعد ما خسائر إلدارة األفريقي االتحاد استراتيجية (2

 الحصاد؛ بعد ما خسائر إدارة في للتميز كمراكز بها االعتراف يجب التي المؤسسات
 مخاطر إلدارة االستراتيجي واإلطار الجفاف مواجهة على القدرة تعزيزحول  ويندهوك إعالن (3

 أفريقيا؛ في الجفاف
 للغابات؛ المستدامة لإلدارة األفريقي االتحاد إطار  (4
 أفريقيا؛ في الزراعية المياه وإدارة الري تطوير إطار  (5
 أفريقيا؛ في األفالتوكسين لمكافحة الشامل القطري النموذج نطاق لتوسيع االستراتيجي اإلطار (6
 األفريقي؛ لالتحاد النباتية والصحة الصحة سياسة إطار (7
 الخاصة الحملة إطار فيأعباء المزارعات األفريقيات  من الحدحول  ديوالسو-بوبو إعالن (8

 الزراعية؛ الميكنة تسريععلى  األعضاء الدول ثوح" حفاالمت إلى ويةاليد رفامجال رسالإ"ـب
 أفريقيا؛في  الحيوان صحة استراتيجية (1

 ؛2125-2121 للفترة الميكروبات مضادات مقاومةلمكافحة  األفريقي االتحاد إطار (11
 .ألفريقيا األزرق االقتصاد ستراتيجيةا مخطط (11

 .الكوارث مخاطر من الحدعن  أفريقيا في سنتين كل يصدر الذي يلاألو   بالتقرير علما حيطي  .51

لدفاع والسالمة واألمن، القاهرة، لللجنة الفنية المتخصصة  ةعشر ةالثاني ةالعادي الدورةتقرير  ثامنا.

 EX.CL/1186 (XXXVI)  الوثيقة – 9119ديسمبر  19-11 ،مصر

لدفاع والسالمة واألمن في القاهرة، لة المتخصصة للجنة الفني ةعشر ةالثانيعقد الدورة العادية برحب ي .50

 .2111ديسمبر  11إلى  15، من جمهورية مصر العربية

المؤتمر  يوصيو 2111ديسمبر  11في  اللجنة الفنية المتخصصةإلعالن الصادر عن باحيط علما ي .53

 ببحثه واعتماده

 تقارير االجتماعات الوزارية األخرى

 02-07األفريقيين المسؤولين عن التسجيل المدني، لوسازا، زامبيا، الخامس للوزراء  المؤتمر .تاسعا

 EX.CL/1179(XXXVI)الوثيقة  – 0202أزتوبر 

بإعالن المؤتمر الخامس للوزراء األفريقيين المسؤولين عن التسجيل المدني الذي عقد في  يحيط علما   .54

ل المدني المبتكر حول موضوع "نظام التسجي 0212أكتوبر  12و 17لوساكا، زامبيا، يومي 

 " .واإلحصاءات الحيوية: أساس إدارة الهوية القانونية

بأن النظم المتكاملة للتسجيل المدني وتحديد الهوية ضرورية لتعزيز الحكم الرشيد، وإنشاء  يقر .55

مجتمعات شاملة للجميع، وحماية حقوق اإلنسان، وضمان تقديم الخدمات العامة بفعالية وكفاءة، 

مساواة، فضال عن تزويد األفراد بالمستندات القانونية األساسية لتأمين حقوق اإلنسان ومعالجة عدم ال

والشعوب والحقوق المدنية األساسية مثل الحق في االسم والهوية والجنسية والحصول على الرعاية 

 .الصحية والتعليم والعمل والرعاية االجتماعية
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ا .56 بالجهود  يقرللتنمية المستدامة و 0232وخطة  0263بأهمية التحول الرقمي لتحقيق أجندة  يقر أيض 

التي بذلتها المفوضية بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا والبنك األفريقي للتنمية والمجموعات 

 ضمان التحويل الرقمي الشامل.لوالبنك الدولي والشركاء اآلخرين االقتصادية اإلقليمية 

ل المدني تحت لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة ذات نشاء لجنة فرعية للتسجيبإحيط علما ي .57

 .الصلة وفقًا للنظم واللوائح الحالية

الوثيقة -األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة وزراء ومجلس وناإلفريقي التجارة اء: وزرعاشرا
EX.CL/1188(XXXVI) 

في  ،2111 ديسمبر 14 في عقدالمن ،يناألفريقي التجارة لوزراء العاشر االجتماع بتقرير علما يحيط  .52

 .فيه الواردة والتوصيات غانا أكرا،

 في المنعقد األفريقية، القارية الحرة التجارة منطقة وزراء لمجلس الثاني باالجتماع زذلك علما يحيط .52

 .فيه الواردة والتوصيات غانا أكرا،في  ،2111 ديسمبر 15

 أن والذي مفاده النيجر نيامي،في  الصادر (Ext/Assembly/AU/Dec.1/(XII)) قررهم إلى يشير  .62

 31 أقصاه موعد في ،غانا أكرا، فية ستبدأ عملها ألفريقيالقارية ا الحرة التجارةلمنطقة  الدائمة األمانة

 .2121 مارس

القارية  الحرة التجارةمنطقة  ألمانة المقدمة تسهيالتعلى ال غانا جمهورية لحكومة امتنانه عن يعرب  .61

 جمهورية حكومة من ويطلب أمريكي دوالر ماليين( 11)عشرة  قدرها منحة إلى باإلضافة ةاألفريقي

 2121 أبريل من للفترةمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  أمانة عمل لدعم األموال تلك توفير غانا

 .2121 ديسمبر إلى

لتفعيل  إضافية، ميزانية 2121مارس  31، بحلول لجنة الممثلين الدائمين بأن تبحث وتعتمد يكلف .60

التي  ( ماليين دوالر أمريكي11عشرة ) منحةالقارية األفريقية على أساس  التجارة الحرةمنطقة أمانة 

 .بتقديمهاتعهدت حكومة غانا 

 دورة إطار في 2121 عام ميزانيةتقديم و إعداد القارية األفريقية الحرة التجارةمنطقة  أمانة من يطلب  .63

 .األفريقي التحادل ةالعادي ميزانيةال

 األولى المرحلة: يتم تخصيص مرحلتين على وتزويدها بالموظفين األمانة هيكلالمؤتمر بشغل وصي ي .64

 يتعين التي لمناصبل الثانية والمرحلة ساسييناأل موظفينالو مديرين( 4) أربعةو العام األمين لتعيين

 .بدقةائف المناسبة للمديرين المعينين وعددهم مراجعة الوظو ميزانيةالو دائمال هيكلال اعتماد بعد شغلها

بقرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تضم هيئة مكتب مجلس الوزراء المسؤولين عن حيط علما ي .65

أفريقي كبير لشؤون التجارة، ورئيس  التجارة، ومفوض االتحاد األفريقي للتجارة والصناعة ومسؤول

مين العام للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وممثل كبير البنك االفريقي لالستيراد والتصدير، واأل

( 4) األربعة والمديرين ،ةألفريقيالقارية ا الحرة التجارة لمنطقة العام األمينمن البلد المضيف الختيار 
 المؤتمر ببحثه واعتماده يوصيو الوزراء مجلس اقترحه الذي النحو على
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ين لمرشحالمؤتمر بالنظر في ا ويوصي العام األمين باختيار يالمعن الفريق بتوصيات علما يحيط  .66

 "SP2" 2خاص مستوىعلى  العام األمين رتبة تكون بأن زذلك ويوصي ينالمختار الثالثة

 لمدة ةألفريقيالقارية ا الحرة التجارةمنطقة  أمانة لمديري( 4) األربعة المناصب عن إلعالنباوصي ي .67

 وزراء مجلسه عيني الذي الفريق قبل من اختيارهم يتم وأن 2121 فبراير 11 من اعتباًرا واحد شهر

إدارة و ةياإلدار الشؤون مدير: ينالمديرمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. وفيما يلي مناصب 

 الخدمات في التجارة مديرو والمنافسة؛ السلع في التجارة مديرو المالية؛ مديرو البشرية؛ الموارد

 .الفكرية الملكية قوقوح واالستثمار

اوصي ي  .62  مسؤولينانتداب  يتم والمديرين، العام ألمينلنيين الف لخبراءا دعم ضمان أجل من ،أنهب أيض 

 مع المتحالفة الدولية والمنظمات األعضاء، والدول اإلقليمية، االقتصادية المجموعات من مختصين

 االجتماع لقرار وفقًا أشهر ستة لفترة انا،غ أكرا،في  اإلفريقي االتحاد ومفوضية األفريقي، االتحاد

التقرير من  (أ)16 الفقرة في الوارد ،القارية األفريقية الحرة التجارةمنطقة  وزراء لمجلس األول

AU/TI/AfCFTA/CoM/1/FINAL/REPORT . 
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 مقرر

 ،بشأن مواءمة الصكوك القانونية

 EX.CL/1177(XXXV)xiالوثيقة 

 إن المجلس التنفيذي:

مواءمة قواعد إجراءات المؤتمر والمجلس يات لجنة الممثلين الدائمين بشأن بتوص لماع يحيط .1

  التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين والنظام األساسي للمفوضية

الذي يطلب من المفوضية مواءمة جميع  Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI) يستحضر المقرر .0

 الح المؤسسي؛شى مع اإلصاالصكوك القانونية ذات الصلة، بما يتم

مواصلة الذي يطلب من المفوضية  EX.CL/Dec.1040(XXXXIV) المقرريستحضر أيضا   .3

مراجعة جميع الصكوك القانونية ذات الصلة واستكمالها وتقديم تقرير عن ذلك وكذلك النسخة المعدلة 

والثالثين إلى الدورة العادية السادسة  ،لجنة الممثلين الدائمين ، عن طريقمن الصكوك القانونية

 ؛0202فبراير يناير/للمجلس التنفيذي في 

الذي يطلب من المفوضية تسريع  Assembly/AU/Dec.597(XXV) المقرر يُستحضر زذلك .4

عمل اللجنة الفرعية للقواعد والمعايير ووثائق التفويض التابعة للجنة الممثلين الدائمين إلدماج ترشيد 

 قواعد اإلجراءات المنقحة؛القمم وأساليب عمل االتحاد األفريقي في 

أن تختتم العملية على وجه ها من يطلبوالمواءمة على التقدم المحرز في بلجنة الممثلين الدائمين د يشي .5

السرعة وتقدم مشاريع الصكوك القانونية إلى الدورة العادية السابعة والثالثين للمجلس التنفيذي في 

 ؛0202يونيو/يوليو 

إلى الطرائق الجديدة المفوضية  انتقالية من النظام االنتخابي القديم ألعضاءفترة فترة هذه ال أن الحظي .6

  Ext/Assembly/AU/ Dec.1 المعتمدة وفقًا للمقرر

إلى االنتخابات المقبلة ألعضاء المؤدية  لعملية االنتخابيةاالمرونة خالل فترة ضمان بمؤتمر ال وصيي .7

قرر مليه في ال، على النحو المنصوص ع0201في فبراير المفوضية 

Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI)  يوًما 75هذه المرونة تتجاوز ال تتجاوز وأ 0212المؤرخ نوفمبر. 
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 مقرر

 والوضع اإلنساني في أفريقيا 0202 عام بشأن موضوع

 EX.CL/1189(XXXVI)الوثيقة 

 :إن المجلس التنفيذي

، وغما مباسويوغن غتيودورو أوبيانالسيد فخامة  ،0212جهود قائد االتحاد األفريقي لموضوع عام يقد ر  .0

ن حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا وإيجاد  ، نحورئيس جمهورية غينيا االستوائية  عاليايثم 

المحلية قسرا والمجتمعات  النازحينمشاركته في توجيه األنشطة المخطط لها والتعبير عن تضامنه مع 

 المضيفة. 

بذل جهود إلى  دعويووالعائدين والنازحين داخليا  المضيفة لالجئينء األعضا تقديره للدول عنيعرب  .0

 مواصلة هذه اللفتة علىويشجعها ألزمات اإلنسانية األفريقية في القارة لحلول أفريقية  إليجادمتجددة 

 .  الشاملة التضامن بروح الوحدة اإلفريقيةمن 

 دعويولمتضررين من األزمات اإلنسانية الدعم المقدم من الدول األعضاء في الوقت المناسب ل قدري .2

 إلى تعزيز هذا التعاون والتضامن في األزمات اإلنسانية في المستقبل.

 وأجهزةبها مفوضية االتحاد األفريقي  اضطلعتونتائج األنشطة المختلفة التي بإنجازات  علما يحيط .4

 والشركاء،المجتمع المدني االتحاد األفريقي والدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية و

مصفوفة تنفيذ خارطة طريق والسيما مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين ضمن إطار 

 ،"0212تنفيذ مشروع عام رطة " مصفوفة خا 0212موضوع 

بشأن تقرير مجلس السلم واألمن عن أنشطته  ASSEMBLY/AU/718 (XXXII) بمقرر المؤتمر يذز ر  .8

الجهود التي تبذلها الدول األعضاء الستضافة أعداد كبيرة  يقدرألمن في أفريقيا ووضع السلم واعن و

 .في معالجة هذه القضية بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي ابجهوده يرحبمن الالجئين، و

ألطر ل وفقاحلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا  وإيجادأهمية معالجة األسباب الجذرية على  يشدد .6

 ينالدول األعضاء والشركاء في المجال ويناشدلالتحاد األفريقي  والسياساتية ذات الصلةونية القان

 ليتجاوزتوسيع نطاق االستجابة  األمامية،الخطوط  فيمقدمي االستجابات  وكذلك واإلنمائياإلنساني 

 اإلغاثة في حاالت الطوارئ. 

اآلثار  جراءتفاقم الذي  ،في أفريقيا ع اإلنسانيوضلالتي توااجه االتحديات المتزايدة  بالغبقلق  الحظي  .7

والذي تدفعه  المتزايدة لتغير المناخ في بعض الحاالت رغم التطورات اإليجابية في جميع أنحاء القارة،

معالجة هذه األسباب على األعضاء  الدول يحثوواإلرهاب وعدم االستقرار السياسي نزاعات ال

 ين.واالستجابة المبكرلإلنذار  أنظمة يشمل تعزيز ووضعبما  القسري،الجذرية للنزوح والهيكلية 

 تصديقب ويرحبداخلياً في أفريقيا  النازحيناالتحاد األفريقي لحماية ومساعدة  اتفاقية أهميةمجددا  يؤزد .2

الدول األعضاء  يدعوو ،0212عام  فييها علغينيا االستوائية والصومال وجنوب السودان كل من 

التي لم تصدق عليها ولم تنضم إليها أن تبادر  06قع على االتفاقية والدول األعضاء الـتوالتي لم  15اـلـ

اتفاقية التي لم تصدق/لم تنضم إلى  2التي لم توقع والـ 10الـالدول األعضاء  ويدعوإلى القيام بذلك. 
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الطابع ضفاء إن الدول األعضاء مدعوة أيضا إل لقيام بذلك.إلى ا 1262منظمة الوحدة األفريقية لعام 

مشاكل الالجئين لالتي تنظم الجوانب المحددة  1262على اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام المحلي 

 .وتنفيذهماداخلياً في أفريقيا  النازحينلحماية ومساعدة  0222في أفريقيا واتفاقية االتحاد األفريقي لعام 

تحقيق وضمان توافر موارد كافية بغية سؤوليات آليات دولية فعالة لتقاسم المإيجاد أهمية على  يؤزد .2

التي يفرضها النزوح  الضخمةلمساعدة في مواجهة التحديات من أجل ابها  لتنبؤممكن اوومرنة 

 القسري واألزمات اإلنسانية في أفريقيا.  

ي تأثير العقوبات في تدهور الظروف االجتماعية واالقتصادية في البلدان التي تعان مع القلق يالحظ .02

 .عصيبةبالفعل من أوضاع إنسانية 

 ما يلي:  يقرر .00
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 0202 عام موضوعلاالتحاد األفريقي  قائدبشأن تنفيذ نتائج موضوع العام ودور  ألف.

ما يتيودورو أوبيانغ نغو فخامة السيد، 0212عام موضوع االتحاد األفريقي ل قائددعوة  (1

دعم جهود االتحاد األفريقي في مواصلة إلى  ،مباسوغو، رئيس جمهورية غينيا االستوائية

   مواجهة تحديات النزوح القسري.

 في القارة الطويلة األمد لمعالجة حاالت النزوح القسري محددة تدابير  اتخاذ (0

مع أجهزة االتحاد األفريقي، وخاصة بشكل وثيق االتحاد األفريقي إلى العمل مفوضية دعوة  (3

ي إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات وبرنامج االتحاد األفريق واألمنإدارة السلم 

المستدام  اإلعمارإعادة ضمان ل واإلنمائي اإلنسانيالمجالين شركاء األمم المتحدة والشركاء في و

الطوعية العودة  لضمانب والمناطق التي دمرتها الحرإنعاش و اتفي مرحلة ما بعد النزاع

ً  والنازحينالمستدامة لالجئين   هموغيرهم من ضحايا النزاعات المسلحة وإعادة توطينداخليا

 . هموإدماج

 0212عام موضوع االتحاد األفريقي ل قائدمع الوثيق لعمل إلى امفوضية االتحاد األفريقي  دعوة (4

ستراتيجيات ات حول االمناقشالإلجراء المزيد من في عقد مؤتمر قاري حول القضايا اإلنسانية 

 جذرية والحلول الدائمة للنزوح القسري في إفريقيا.معالجة األسباب الخاصة بال

 ،0216يناير  32 في الصادر Assembly/AU/Dec.604 (XXVI) بمقرر المؤتمر التذزير (5

 الملحة إلنشاء الوكالة اإلنسانية األفريقية ودعوة حاجةال واإلشارة إلى إثيوبيا، أبابا،أديس ب

شاورات بشأن طرائق تفعيل الوكالة اإلنسانية مفوضية االتحاد األفريقي لتسريع العمليات والم

 .0202 عام األفريقية في

 في أفريقيا لنزوح القسريل يةجذرالسباب بشأن األ اء.ب

وسائل منها ب ،0212تم تقديمها في سياق أنشطة موضوع عام التي توصيات التعهدات وال تنفيذ (1

ظروف المواتية لتنمية ال : تهيئةالبنادق"إسكات  0202عام  أقوى بموضوعروابط  إقامة

 ".أفريقيا

 التقيد بالدستور، وسيادةو ،والعدالة ،الجهود الرامية إلى غرس ثقافة حقوق اإلنسان ةضاعفم (0

 القانون. 

 النزاعات العنيفة المرتبطة باالنتخابات.   وتسويةآليات لمنع وإدارة وضع  (3

والوئام االجتماعي تحتية وطنية للسالم بهدف ضمان المصالحة بنية  تعزيز و/أو إنشاء (4

 والتماسك في عملية بناء الدولة.  

مثل الفقر وعدم المساواة والبطالة واإلقصاء  تول د علال اجتماعيةتحديات التي لل التصدي (5

 والتهميش.  

مثل النساء واألطفال التي تعيش أوضاعا هشة االحتياجات المحددة للفئات االجتماعية  معالجة (6

 لسن وضمان مشاركتهم الكاملة والفعالة.  والشباب والمعوقين وكبار ا

 اإلنذار المبكر والوقايةبشأن  .جيم
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لنزوح المرتبط بالكوارث ومخاطر الكوارث والحد منها لتدابير لتعزيز أنظمتها الوطنية ال اتخاذ (1

واالستراتيجية اإلقليمية األفريقية للحد من مخاطر الكوارث  سينداي، إلطاروفقا  واإلنذار المبكر

 في أفريقيا.  0232-0215امج العمل لتنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث وبرن

 الجويةنماط األو البيئي،التخفيف من اآلثار الضارة للتدهور  تهدف إلىآليات مستدامة  إنشاء (0

 المتطرفة وتغير المناخ. 

اإلقليمية والدول  آليات اإلنذار المبكر لالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية أنمن التأزد  (3

 عاش. تنالتسهيل االستجابة المبكرة وابغية عالمات مبكرة للكوارث تتضمن األعضاء 

 الحلول الدائمةبشأن  دال.

بناء على طلب من الدول األعضاء، مواصلة جهود التنسيق  األفريقي،مفوضية االتحاد  تكليف (1

ً والالجئين من االختيار الحر والمالنازحين تمكين و ستنير بين العودة واالندماج المحلي داخليا

 ذات الصلة. والدولية وإعادة التوطين بما يتوافق مع الصكوك القانونية األفريقية 

التأكد على لدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ومفوضية االتحاد األفريقي ا حث (0

القسري تعزز الصلة التي  لنزوحالخاصة بمعالجة امن أن السياسات واالستراتيجيات واآلليات 

والتنمية  النزاعاتبعد في مرحلة ما الحكم والسالم وإعادة اإلعمار واالنتعاش  انفصام لها بينال 

 وتغير المناخ.

 

 

 

 

 الشرازات والتعاون الدولي هاء. بشأن 

مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية تعزيز الشراكات كفيلة بالتخاذ تدابير المفوضية  دعوة (1

دول األعضاء وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية في استجابتها للنزوح القسري في وال

 القارة. 

فر اتو ضمان علىوالشركاء مفوضية الالدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية و حث (0

ا التي يفرضه الضخمةلمساعدة في مواجهة التحديات ا لمن أجلتنبؤ قابلة لموارد كافية ومرنة و

متعدد السنوات يتجاوز ومرن  تمويلوتسهيل النزوح القسري واألزمات اإلنسانية في أفريقيا 

 اإلنسانية.  والمساعدة بين التنمية القائمة معالجة الصلة لاإلغاثة في حاالت الطوارئ 

الفرص لتعبئة الموارد من الجهات المانحة غير المفوضية إلى التعجيل باستكشاف  دعوة (3

  .أفريقيا وخارجها داخلالقطاع الخاص التقليدية و

تخفيف بغية على البلدان األفريقية المفروضة الدولية  للعقوباتأجل الرفع الفوري  من الدعوة (4

 ألزمات اإلنسانية.الناجمة عن ااآلثار الضارة 

لتشاور والتفاعل مع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على امفوضية االتحاد األفريقي  حث (5

إلى بلدان ثالثة من خالل عمليات تكون مفوضية االتحاد  امن المقرر أن يتم نقل مواطنيه التي

 .األفريقي طرفًا فيها

  في جهودها الرامية إلى مواجهة التحديات اإلنسانيةالمفوضية دعم الدول األعضاء من  يطلب  .00
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 . قررمالتقارير منتظمة عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا  من المفوضية تقديم يطلب .02

- 
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 مقرر

 االتحاد األفريقي ومؤتمرلمقررات السابقة للمجلس التنفيذي اتنفيذ وضع بشأن 
 :المجلس التنفيذيإن 

االتحاد  مؤتمرلمجلس التنفيذي والصادرة عن االسابقة  المقرراتتنفيذ  عنبالتقرير  يحيط علما .1

 ؛0212األفريقي لعام 

 كل ويشجعالسياسة صنع أجهزة  صادرة عنالمقررات التحسن تنفيذ بالمفوضية على  يشيد .0

مقررات جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل لاتخاذ على  /المديريات/الوحداتاإلدارات

 ؛السياسةأجهزة صنع 

المجلس التنفيذي  مقرراتتقارير عن تنفيذ  جميع الدول األعضاءعن قلقه إزاء عدم تقديم  يعرب .3

تنفيذ بشأن تقديم المعلومات ذات الصلة على  هايحثو 0212عام االتحاد األفريقي في  ومؤتمر

 ؛تسهيل الرصد الفعال للتنفيذ بغيةالسياسة صنع أجهزة  مقررات

الحاجة إلى التقيد الدقيق بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد واعتماد مقررات على يؤزد مجددا   .4

ل جميع أصحاب المصلحة، وهم الدول االتحاد األفريقي لضمان وتيسير تنفيذها الفعال من قب

 األعضاء والمفوضية واألجهزة األخرى؛

من المفوضية تقديم  طلبيووالمكافآت المناسبة العقوبات دارة األداء يشمل إلنظام وضع يقرر  .5

 ؛لمجلس التنفيذيلالطرائق المقترحة لهذا النظام إلى الدورة العادية السابعة والثالثين 

نموذج استخدام الذي يطلب  EX.CL/Dec.1031 (XXXXIV) تنفيذيالمجلس المقرر  يستحضر .6

 ؛للجنة الممثلين الدائمينالفرعية ان جميع تقارير اللجموحد ل

لتقارير اللجان الفنية واستخدام النموذج نفسه لجميع التقارير  موحد من المفوضية وضع نموذج يطلب .7

 ؛ةالسياس أجهزة صنعإلى المقدمة 

ا  .2 سنوي رئيسي جدول وضع  للمفوضية،مكتب األمين العام  عن طريق ة،المفوضيمن يطلب أيض 

 والدول األعضاء؛المفوضية لضمان التخطيط والتنسيق السلسين لالجتماعات والمناسبات من قبل 

ذات مقررات في كل قمة وفقًا للمقررات الحاجة الماسة إلى ترشيد جداول األعمال وعدد ال يؤزد .2

 EX.CL/DEC.898 (XXVIII) انالمقرر بما في ذلك السياسة، صنعالصلة الصادرة عن أجهزة 

    Assembly/AU/Dec.582 (XXV)و
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 مقرر

 التميز األفريقي لألسواق الشاملة،ستضافة مرزز عروض الدول األعضاء البشأن 

 :المجلس التنفيذيإن 

فريقي إنشاء مركز التميز األ الذي وافق على EX.CL/DEC.986-1007 (XXXII)بالمقرر  يذز ر .0

لألسواق الشاملة وطلب من المفوضية تقديم اآلثار الهيكلية والمالية والقانونية المترتبة عليه، في إطار 

لوائح وإجراءات االتحاد األفريقي؛ وضمان اختيار دولة عضو الستضافة مركز التميز األفريقي 

 لألسواق الشاملة طبقاً لمعايير االختيار ذات الصلة؛

ببعثة  يشيدة والشاملاألفريقي لألسواق  التميز استضافة مركزعن بعثة التقييم  تقريرب يحيط علما .0

 التقييم على جهودها في هذا الصدد؛

 المركز؛بنن وتونس الستضافة  ة واحترافية العروض التي أعدتهابجود يشيد .3

اق األفريقي لألسو التميز مركزالجمهورية التونسية  تستضيف بالموافقة على أنصي المؤتمر وي .4

 ؛ةالشامل

لمقرر  وفقًا االستضافةاتفاق استكمال ، الجمهورية التونسيةمن المفوضية، بالتعاون مع  يطلب .5

أجهزة بشأن استضافة  0225الصادر في يوليو  EX.CL/195 (VII) Rev.1 رقم المجلس التنفيذي

 االتحاد األفريقي؛
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 قررم

 0202لعام  ان والشعوبلمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسا ةأنشطعن تقرير البشأن 

 :إن المجلس التنفيذي

لحقوق اإلنسان والشعوب )المحكمة(، والذي يغطي  اإلفريقيةالسنوي للمحكمة األداء  علماً بتقريريحيط  .0

 ؛ه من توصياتفي، وما جاء 0212 ديسمبر 31 إلىيناير  1الفترة من 

فريقي الرابع للحوار القضائي اإلظيمهما الناجح فريقية وجمهورية أوغندا على تنبالمحكمة اإل يشيد .0

 ً إجراء  من مفوضية االتحاد األفريقي ولجنة الممثلين الدائمين يطلبو بتوصيات الحوار ويحيط علما

على إنشاء شبكة قضائية أفريقية داخل هياكل المترتبة دراسة متعمقة وعرض اآلثار القانونية والمالية 

 ؛ االتحاد األفريقي

( دولة من الدول 32اعتماده، لم تصدق على البروتوكول إال ثالثون )على ين عقدمرور أنه بعد  الحظي .2

( من الدول األطراف الثالثين اإلعالن المطلوب بموجب 2أودعت ثماني )، بينما األعضاء في االتحاد

 المحكمةأمام مباشرة دعاوى رفع بألفراد والمنظمات غير الحكومية والذي يسمح ل ( منه6) 34المادة 

 (6)34بقرار جمهورية تنزانيا المتحدة االنسحاب من المادة  علماويحيط 

التي وقعت وصدقت على البروتوكول وهي:  اإلفريقياالتحاد في ( األعضاء 32الدول الـ )يهنئ  .4

الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، 

نيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، مالوي، موزمبيق، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، الجابون، جامبيا، غانا، كي

ال، تنزانيا، توجو، النيجر، رواندا، جنوب أفريقيا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السنغ

 ؛تونس وأوغندا

( من 6)34دة التي أصدرت وأودعت اإلعالن المطلوب بموجب الما لتسعالدول األعضاء ا يهنئ أيضا   .8

، تونس غانا، مالوي، ماليغامبيا، وهذه الدول هي: بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار،  ،البروتوكول

 ؛وجمهورية تنزانيا المتحدة

 على القيام بذلك وإيداعالبروتوكول  تنضم إلىالتي لم  اإلفريقياالتحاد في الدول األعضاء شجع ي .6

 ؛( من البروتوكول6)34اإلعالن المنصوص عليه بموجب المادة 

ً لرئيس مفوضية االتحاد اإلطلب من ي .7 قررات المجلس مفريقي اتخاذ جميع التدابير الالزمة، وفقا

جميع الدول األعضاء  شجعي، وتحقيقاً لهذه الغاية .التنفيذي السابقة، لتشغيل صندوق المساعدة القانونية

 ه؛ونجاح هتتقديم تبرعات سخية للصندوق لضمان استدامعلى  في االتحاد

 لجنة الممثلين الدائمينبين  ةالمشترك الخلوةالمفوضية على اإلسراع في عمليات تنظيم  زذلك يحث .2

، بهدف النظر في مقترحات 0202واألجهزة القانونية والقضائية والتشريعية لالتحاد قبل يونيو 

 ؛المذكورةاإلصالح الخاصة باألجهزة 

ها تبادل اآلراء معمن أجل  لجنة الممثلين الدائمينمجدي مع ال التفاعلالمحكمة األفريقية إلى  يدعو .2

بشأن جملة أمور منها التحديات المتكررة التي تواجه التنفيذ الفعال لوالية المحكمة، وال سيما بطء 
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ضعف و إعالناتهاوسحب بعض الدول  ات المودعةقلة عدد اإلعالنووتيرة التصديق على البروتوكول 

 تنفيذ قرارات المحكمة؛

لحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة على التسهيالت التي تفضلت بوضعها تحت يعرب عن تقديره  .02

حكومة  ويحثدائم للمحكمة، المقر التصرف المحكمة، وعلى التصميمات المعمارية الخاصة بإنشاء 

لمحكمة، ، بالتعاون مع ااإلفريقيمفوضية االتحاد لجنة الممثلين الدائمين وجمهورية تنزانيا المتحدة و

إطار فريق المهام المنشأ بموجب مقرر المجلس التنفيذي رقم في عمل على ال

EX.CL/Dec.994(XXXII)،  التخاذ الخطوات الالزمة لضمان تسريع وتيرة عملية تشييد المقر الدائم

 والشعوب؛  اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسانلمحكمة ا هياكلمع مراعاة للمحكمة، 

، تقديم تقرير إلى اإلفريقيلتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين ومفوضية االتحاد من المحكمة، با يطلب .00

 تنفيذ هذا المقرر.عن  0202يونيو/يوليو الدورة العادية التالية للمجلس التنفيذي المزمع عقدها في 

غب في التي تر الدول األطرافمن في هذا الصدد، ، يطلبالمحكمة وعن أنشطة  تقريرالبنشر  يأذن .00

يتم س( يوًما من تاريخ اختتام دورة المجلس التنفيذي الذي 14ك، أن تقدم، في غضون أربعة عشر )ذل

 عند نشرها.بالتقرير ليتم إرفاقها عن األنشطة  تقريرالفيه اعتماد هذا القرار، مالحظاتها المكتوبة على 

-
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 مقرر

 أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبعن تقرير البشأن 
 

 :ن المجلس التنفيذيإ

والتعليقات بالتقرير السابع واألربعين عن أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  يحيط علما   .1

 ؛والمالحظات التي أبدته الدول األعضاء

للجهود التي بذلتها اللجنة خالل الفترة المشمولة بالتقرير لتعزيز وحماية حقوق  رهييعرب عن تقد .0

 ارة؛اإلنسان في الق

، جنفيف ضد الكاميرون مبيانكو 222/02لبالغ عن تنفيذ قرار اللجنة حول ا نالكاميروبتقرير يرحب  .3

المتخذة جراءات الدول األطراف األخرى إلى تزويد اللجنة بجميع المعلومات ذات الصلة باإل ويدعو

اوى المتعلقة بانتهاكات اللجنة بخصوص التدابير المؤقتة وتنفيذ قراراتها بشأن الشك لمتطلباتلالمتثال 

 جراءاتها؛إمن قواعد  110 فصلالبالغات وفقاً للب الخاص ءاجراإلحقوق اإلنسان في إطار 

الدول األعضاء إلى التعاون مع اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب عن طريق يدعو زذلك  .4

ستجابة في الوقت المناسب والحماية واال الترويجالنظر بشكل إيجابي في طلباتها لالضطالع ببعثات 

 ؛لرسائلها

 األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب اللجنةالمفوضية و لجنة الممثلين الدائمين العمل معطلب من ي .5

ً للمقرر ة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبعملية مراجعة هيكل أمانلتعجيل   وفقا

EX.CL/DEC.995(XXXII) بشكل أفضل مع شرية للجنة وهيكلها الب وذلك لمواءمة قدرة الموارد

وتوكول المنشئ للمحكمة بموجب الميثاق األفريقي وبروتوكول مابوتو والبر االوالية المنوطة به

 ؛األفريقية

المقرر من  2لفقرة اتنفيذ األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب تقديم تقرير عن من اللجنة طلب ي .6

Assembly/AU/Dec.200(XI)  " تسوية وضع اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسانالتي تنص على 

 ؛"والشعوب كجهاز لالتحاد األفريقي

مقررات لتنفيذ الكامل لمختلف ضمان ارئيس مفوضية االتحاد األفريقي إلى اتخاذ تدابير عاجلة ليدعو  .7

، بما لوظائف الشاغرة في األمانةبشغل ا التعجيل إلى يدعوو في إطار زمني معقولالتنفيذي المجلس 

ً للمقررباللغتين ن يمترجمتعيين موظفين قانونيين وفي ذلك   العربية والبرتغالية وفقا
EX.CL/Dec.974(XXXXI) .وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي عن األمر 

بتأكيد الرئيس أداما بارو للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب على األولوية الممنوحة لبناء يرحب  .2

قرر ممفوضية االتحاد األفريقي على تنشيط مجموعة الدعم المذكورة في ال ويحثنة. المقر الدائم للج

EX.CL.Dec.1045(XXXIV)  غامبيا واللجنة األفريقية لحقوق حكومة والعمل مع كل من

التصاميم المعمارية للمقر الدائم  استكمالي ذلك اإلنسان والشعوب على وضع خطط ملموسة، بما ف

 وبدء عملية بناء المقر الدائم؛ 0202للجنة خالل عام 

في  تقاريرها الدورية إلى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبتقديم على بالدول األطراف يشيد  .2

ً للفصل  ويحث. مواعيدها من الميثاق  60الدول األطراف األخرى على تقديم تقاريرها الدورية وفقا
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( من 4) 14من بروتوكول مابوتو والفصل  06لفصل األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )الميثاق( وا

 اتفاقية كمباال؛

على أهمية التفاعل المستمر بين المحكمة ولجنة الممثلين الدائمين في إطار الجهود الواسعة  يشدد .12

 المنظومة األفريقية للحكم؛برنامجالنطاق لتنفيذ 

شتركة بين لجنة الممثلين الدائمين والمحكمة األهمية البالغة للمتابعة الجيدة لنتائج الخلوة الم يعيد تأزيد .11

في هذا  ويدعو، 1215في كينيا وكذلك أحكام مقرر المجلس التنفيذي رقم  0217التي عقدت في 

 الصدد، إلى ضمان عقد الخلوة السنوية المشتركة عمال بمقررات المجلس التنفيذي ذات الصلة؛

إلنسان والشعوب مواصلة الحوار بشأن تنفيذ مقرر واللجنة األفريقية لحقوق االمملكة المغربية  شجعي .10

إلى األراضي التي يشير إليها االتحاد األفريقي باسم تقصي الحقائق لالمجلس التنفيذي بشأن إيفاد بعثة 

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واألمم المتحدة بالصحراء الغربية على النحو المنصوص 

 ؛6فريقي السابقة ذات الصلةاالتحاد األ قراراتعليه في 

لدورة العادية الخامسة والستين للجنة في بانجول، اامبيا على استضافة جلجمهورية  يعرب عن تقديره .13

 ؛وتوفير مرافق ممتازة لجميع المشاركين في الدورة 0212 نوفمبر 12أكتوبر إلى  10امبيا، من ج

إحدى دورات اللجنة األفريقية لحقوق  لم تستضف بعدمن الدول األعضاء، وخاصة تلك التي يطلب  .14

 ؛، النظر في القيام بذلكاإلنسان والشعوب

 ،في هذا الصدد، من الدول األطراف، يطلبو ربعين عن أنشطة اللجنةالتقرير السابع واألشر بأذن ي .15

ً من تاريخ اختتام دورة المجلس 14في غضون أربعة عشر ) ،أن تقدم ،إذا ما رغبت في ذلك ( يوما

التقرير التقرير عن األنشطة ليتم إرفاقها بعلى مالحظاتها الخطية ، قررمعتمد فيها هذا الالتي يُ  التنفيذي

 عند نشرها.

 

                                                            
 مملكة المغربيةتحفظ من ال 6 
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 لبرلمان األفريقيا عن أنشطةتقرير البشأن 

 :المجلس التنفيذيإن 

 ؛لبرلمان اإلفريقيا عن أنشطة تقريرالب يحيط علما   .0

الدول التي لم شجع ويتوكول الجديد للبرلمان األفريقي، الدول األعضاء التي صدقت على البرو يهنئ .0

 للقيم بذلك.اتخاذ خطوات ملموسة على  ،على البروتوكول الجديد للبرلمان األفريقي بعدُ  صدقت

والمفوضية التعاون مع البرلمان اإلفريقي وحكومة جنوب إفريقيا  لجنة الممثلين الدائمينمن  يطلب .2

 .ة البلد المضيفعملية مراجعة اتفاقيب للتعجيل

 لتوثيق ولجنة الممثلين الدائمينبين البرلمان اإلفريقي  ةمشترك المتعلق بتنظيم خلوةقتراح االب يرحب .4

البرلمان اإلفريقي واالتفاق  تواجهالتحديات التي  معالجةالتعاون بين الجهازين وتعزيز أوجه التآزر في 

 .والنتائج المتوقعةعلى طريقة مناسبة للتحضيرات 
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 والثقافي واالجتماعي المجلس االقتصاديعن أنشطة تقرير البشأن 
 
 :المجلس التنفيذيإن 

التوصييات الثقافي لالتحاد األفريقيي والمجلس االقتصادي واالجتماعي وعن أنشطة  بالتقريرعلما يحيط  .1

فضييالً عيين  فيوالثقييا الييواردة فيييه والقييدرة التشييغيلية الموسييعة ألمانيية المجلييس االقتصييادي واالجتميياعي

 اوتأثيرهاألمانة  ذلك لتوسيع نطاق برامجوفرها ياإلمكانيات التي 

 يطلب، والثقافي لضمان النقل الناجح ألمانة المجلس االقتصادي واالجتماعيالجاري  تعاونالب شيدوإذ ي .9

بهيدف على وجه السرعة نقل معالجة جميع المسائل المتعلقة بال من جمهورية تنزانيا المتحدة والمفوضية

 .2121إنهاء العملية بحلول فبراير 

ببا .3 إلييى الييدورة العادييية المقييرر ميين المفوضييية تقييديم تقرييير عيين التقييدم المحييرز فييي تنفيييذ هييذا  يطلببب أيض 

  2121السابعة والثالثين للمجلس التنفيذي في يوليو 

- 
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 لقانون الدوليل يلجنة االتحاد األفريق ةنشطأبشأن تقرير 
 :فيذيالمجلس التنإن 

، 9102ديسيمبر  10يناير إلى  0لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي للفترة من  ةنشطعن أتقرير الب يحيط علما   .1

 والتوصيات الواردة فيه؛

 ؛لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي لتفعيل( 12) العاشرة الذكرى يصادف 0202 عام بأن أيضا علما يحيط .0

 إعيداد"حيول  األعميال جيدول فيي دائيم بنيد إدراجإليى  القانونيية والشيؤون للعيدل صصيةالمتخ الفنيية اللجنةيدعو  .2

 ؛"على نحو تدريجي الدوليوالقانون  األفريقي االتحاد قانونوتدوين 

 ؛للجنيية االتحيياد األفريقييي للقييانون الييدولي األساسييي النظييام بتعييديالت المتعلقيية والتوصيييات بالدراسيية علمببا يحببيط .4

اللجنيية الفنييية إلييى  إحالتهييا ،للجنيية االتحيياد األفريقييي للقييانون الييدولي األساسييي النظييام ميين 06 ةللميياد وفقًييا، ويقببرر

 ؛المتخصصة للعدل والشؤون القانونية لبحثها

 لجنية يدعوالعرض المقدم من غينيا االستوائية الستضافة أمانة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي وإلى  يشير .8

لجنيية االتحيياد المسييتقلة ل األمانيية التعجيييل باسييتكمال هيكييل إلييى ضييية االتحيياد األفريقيييومفو الييدائمين الممثلييين

 التعديالت؛ اعتماد فور تقرير وتقديم نقلها وعمليةاألفريقي للقانون الدولي 

 إنشياء بروتوكول من( 1) 5 المادة لتعديل القانونية اآلثار حولفي الوقت المناسب  الدراسةستكمال با علما يحيط .6

الطفيل ورفاهيتيه حيق  حقيوقحيول  لخبيراءاألفريقيية ل لجنيةال لمينح ،والشيعوب اإلنسان لحقوق األفريقية حكمةالم

اللجنيية الفنييية المتخصصيية للعييدل والشييؤون القانونييية  إلييى إحاليية الدراسيية ويقببرر المحكميية، إلييى المباشييراللجييوء 

 ؛0202 يوليو في التنفيذي للمجلس ثالثينوال السابعة العادية الدورةإلى  ملموسة توصيات تقديم قبل ،لبحثها
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 مقرر

 بشأن اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته

 إن المجلس التنفيذي:

 بتقرير اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته؛ يحيط علما .1

 ق الطفل ورفاهيته؛صد تنفيذ الميثاق األفريقي لحقورمن عمل في ما قامت به اللجنة على ب يشيد .0

بمبادرة اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته لقيادة االحتفال بالذكرى الثالثين العتماد  يرحب .3

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على اتخاذ  ويحث، 0202الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته في 

لضمان التنفيذ الكامل للميثاق األفريقي  ها، ومضاعفة جهود0202تدابير ملموسة إلحياء الذكرى في عام 

 لحقوق الطفل؛ 

 ؛يهلتصديق علالسعي لالدول األعضاء التي لم تصدق بعد على الميثاق األفريقي لحقوق الطفل، على شجع ي .4

ل، تطبيق أحكام معينة من الميثاق األفريقي لحقوق الطفعلى الدول األعضاء التي قدمت تحفظات  أيضاشجع ي .5

 سحب تحفظاتها؛على 

 الدول ويدعواألعضاء التي قدمت تقاريرها عن تنفيذ الميثاق األفريقي لحقوق الطفل،  دوللليعرب عن تقديره  .6

 القيام بذلك على جناح السرعة؛ بعد، إلى تقاريرها تقدم لم التي األطراف

 0242 أجندة تنفيذ في اإلسراع: الميثاق اعتماد بعد سنة 32": 0201 األفريقي لعام الطفل يوم موضوع يعتمد .7

 تنفيذ عن تقرير االحتفال بيوم الطفل األفريقي وتقديم على األعضاء الدولشجع يو لألطفال" المالئمة ألفريقيا

 اللجنة. توصيات

 األطفال لحماية جهودها وتعزيز اإلنترنت، عبر لألطفال الجنسي االستغالل مكافحة إلى األعضاء الدول يدعو .2

 مصلحة أصحابمن استجابات لتوفير واتخاذ مبادرات  التي يتعرضون لها عبر اإلنترنت، األضرار من

 اإللكتروني؛ الفضاء في األطفال حقوق لحماية على المستوى القطري متعددين

اص المعني باألطفال والنزاع الخ المبعوث تعيين عملية استكمال إلى األفريقي االتحاد مفوضية زذلك يدعو .2

  ؛Assembly/AU/Dec.718 (XXXII)لمقرر المؤتمر  وفقا 0202 امع بحلول المسلح

 األعضاء تشويه إلنهاء "سليمة" مبادرةاعتمد  الذي  Assembly AU/Dec.737 (XXXII)لمؤتمر بمقرر ا يذزر   .12

إلى تعبئة الموارد الالزمة للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية  األعضاء الدول يدعوو للنساء، التناسلية

االجتماعية الضارة والممارسات التقليدية، وتعزيز األطر السياسية والتشريعية  العاداتاء وغيرها من للنس

الموارد المالية مزيد من ، فضالً عن تخصيص للنساءلحماية النساء والفتيات من تشويه األعضاء التناسلية 

 ؛المستدامة للقضاء على هذه الممارسة

 لألطفال األفريقيةالخطة " الذي اعتمد (EX.CL/Dec.977 (XXXI) مالتنفيذي رق المجلس مقرريستحضر  .11

 الكامل التنفيذ على ويحثاألعضاء  والدول لالتحاد كوثيقة" لألطفال المالئمة أفريقيا تعزيز: 0242 لعام

 ؛للخطة

الطفل  اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق معبشكل وثيق  لعمللى اإ اإلقليمية االقتصادية المجموعات يدعو .10

 المطلوبة؛ والمؤسسية المعيارية األطر إنشاء خالل من الطفل لحماية منسقة آلية إنشاء أجل منورفاهيته 
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وكذلك الدراسة  0242لخطة استضافة الورشة اإلقليمية حول الترويج على حكومة إرتريا ل يعرب عن تقديره .13

 "األطفال المتنقلون" لشمال وشرق أفريقيا؛حول 

استضافتها الناجحة للدورة العادية السادسة واألربعين للجنة على لحكومة مصر  أيضا  يعرب عن تقديره  .14

 األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته؛

 الالزمة التدابير اتخاذ المفوضية من ويطلب اللجنة إلى مملكة ليسوتو أمانة مقر لنقل الجارية بالعملية علما يحيط .15

 EX.CL/Dec.1010المجلس التنفيذي  بمقرر عمالً  اللجنة ألمانة والمالية البشرية الموارد من االحتياجات لتلبية

(XXXIII) اللجنة األفريقية للخبراء  أمانة نقل تيسير االتحاد األفريقي ومفوضية ليسوتو مملكة حكومة يناشدو

 حول حقوق الطفل ورفاهيته.

 



EX.CL/DEC.1180 (XXXVI) 
Page 1 

 

 ثيوبياإ، أديس أبابا، 0202ير افبر 7-6ن للمجلس التنفيذي، والدورة العادية السادسة والثالث

 

 مقرر

 الفسادمكافحة تشاري لاالساالتحاد األفريقي مجلس  عن أنشطة تقريرالبشأن 
 

 إن المجلس التنفيذي:

 ؛فيهوالتوصيات الواردة لمكافحة الفساد االستشاري االتحاد األفريقي بتقرير مجلس  يحيط علما .1

تشويه مكانة الدول  للحيلولة دونمجلس بالتحقق بدقة من المعلومات التي يتلقاها ال بقوة نصحي .0

 التقرير؛)و( من  03منها حذف الفقرة يطلب األعضاء و

النضمامها إلى اتفاقية االتحاد األفريقي  االستوائية وغينيا ساوتومي وبرنسيب وموريشيوسب شيدي .3

 ؛لمنع الفساد ومكافحته

بهدف  إليها نضمامالل السعي مواصلةالتي لم تنضم بعد إلى االتفاقية، على  الدول األعضاءيحث  .4

 ؛على االتفاقيةالجميع تصديق ضمان 

على تنفيذ  ايحثهمناميبيا وأوغندا و منالقطرية تقارير كمال الناجح الستعراض الستاالبحيط علما ي .5

 ج؛التوصيات والنتائ

بعثات لم تستقبل بعد من الدول األطراف التي  يطلبوقطرية تقارير الالإعداد على  مجلسبال يشيد .6

تنفيذ االتفاقية بتلك التي قام بها المجلس لتيسير تقييم مستويات  رحبيالقيام بذلك و ستعراضاال

  عملية اإلخطار.استكمال و

، ة المصرفية في والياتها القضائيةمن الدول األعضاء اتخاذ تدابير تدريجية إللغاء السري طلبي .7

، لضوابط المالية لمنع غسل األموال، وتشديد اكنولوجيا للكشف عن تدفقات األصولواالستثمار في الت

ق غير كتدابير لمنع التدففيما بين الدول وتعزيز اإلبالغ عامة للمالكين الفعليين وإنشاء سجالت 

 ؛المشروع لألصول من أراضيها

  استرداد األصول وحد بشأن موقف أفريقي مصياغة على العمل المتواصل من أجل  المجلس يهنئ .2

 

الفساد من خالل  كافحة"م بعنوان 0202موضوع اليوم األفريقي لمكافحة الفساد لعام وافق على ي .2

 ؛"ةاءكفالفعالة وتتسم بالقضائية  أنظمة

من المفوضية تقديم التعديل المقترح على االتفاقية والمقدم من نيجيريا بشأن تغيير اسم المجلس طلب ي  .12

الدول األطراف على دعم التعديل  يشجعإلى اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية لبحثه و

 المقترح؛

ابير عاجلة لتوضيح المهام وخطوط المسؤولية بين المجلس واألمانة المفوضية على اتخاذ تد يحث  .11

 إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية السابعة والثالثين.عنن ذلك وتقديم تقرير 
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 مقرر

 المخاطر  األفريقية لمواجهة قدرةعن أنشطة التقرير السنوي البشأن 
 

 :لتنفيذيإن المجلس ا

وتطلعها  0215االتحاد األفريقي في عام مؤتمر  ااعتمدهاألفريقي التي  لالتحاد 0262أجندة شير إلى ي .1

 "؛وتحديداً الهدف الذي يتوخى "أفريقيا مستدامة بيئياً وقادرة على التكيف مع المناخ 1رقم 

أحداث أمام المخاطر تلعب دوًرا حاسًما في بناء المرونة المالية  األفريقية لمواجهة قدرةالأن  يدرك .0

تقديم فضال عن قيامها ب سية وغيرها من الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء القارة األفريقيةالطقس القا

 المخاطر؛على منتجات مبتكرة للتأمين استحداث المساعدة الفنية للدول األعضاء و

لمناخ وتعزيز التصدي لعلى القدرة ساهم في بناء القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر ت أنيدرك أيضا  .3

في حماية المجتمعات المعرضة  فإنها تساهم أيضا للكوارث الطبيعية والوقاية منها وبالتالي التأهب

 ؛التنميةللخطر وحماية مكاسب 

ته القدرة والمدير العام المنتهية واليته للدور الهام الذي لعببالقدرة األفريقية لمواجهة المخاطر يشيد  .4

 درة على الصمودقابناء إفريقيا  األفريقية لمواجهة المخاطر في

المؤسس للقدرة األفريقية لمواجهة المخاطر  تفاقاالصدق على لم تالدول األعضاء التي لم توقع و يحث .5

 توقيع والتصديق؛ال تسريع عملياتعلى 

خدمة  من هاإدارة القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر لتمكينالدول األعضاء إلى دعم عملية إصالح  يدعو .6

 فعالية؛أكثر  بصورةدول األعضاء ال

المخاطرة عند االقتضاء وبطريقة األفريقية لمواجهة قدرة المفوضية االتحاد األفريقي إلى دعم  دعوي .7

 مالئمة
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 مقرر
 المؤسسة األفريقية لبناء القدرات عن أنشطةتقرير البشأن 

 

 :المجلس التنفيذيإن 

 التوصيات الواردة فيه؛ورات المؤسسة األفريقية لبناء القد أنشطةعن تقرير البيحيط علما يرحب و .1

اللجنة الفرعية للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية والشؤون اإلدارية  بتقرير يحيط علما زذلك .0

 بمقررالتقييم الذي أجرته مفوضية االتحاد اإلفريقي، عمال عقب لجنة الممثلين الدائمين والمالية التابعة ل

EX.CL/1049 المساهمة المالية التي يمكن أن يقدمها االتحاد  ، بشأن0212في فبراير  الصادر

 المؤسسة األفريقية لبناء القدرات؛ لعملياتاألفريقي 

بأهمية وجود مؤسسات أفريقية تقود جهود تنمية القدرات من أجل التنفيذ الفعال لمنطقة التجارة  قريُ   .3

سسة األفريقية لبناء القدرات المؤ قامترحب ببرنامج تنمية القدرات الذي يالحرة القارية األفريقية و

االتحاد األفريقي،  منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية على مستوى جهوزيةمن أجل تعزيز وضعه ب

 ؛والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء وأجهزته

األفريقية  لمؤسساتلمن المؤسسة األفريقية لبناء القدرات أخذ زمام المبادرة في بناء تحالف  لبيط .4

 لتقديم خدمات تنمية القدرات المطلوبة؛

من تنظيم مؤتمر إلعالن التبرعات في من المفوضية العمل مع المؤسسة األفريقية لبناء القدرات  يطلب .5

   قدراتاللتعبئة موارد مالية كافية لتنفيذ برنامج تنمية  0202لمانحين خالل عام ا
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 قررم
 وتقديم تقارير عنها 3603عشرية األولى ألجندة بشأن رصد وتقييم خطة التنفيذ ال

 

 :التنفيذي إن المجلس

 ويجيز 9191الوزارية المعنية بأجندة  المتابعة للجنة السابع االجتماع بتقرير علما يحيط .0

  فيه؛ الواردة التوصيات

بموجب مقرر المؤتمر  9100 يناير في 9191أجندة  اعتماد منذ أنه القلق مع يالحظ .9

Assembly/AU/Dec.565(XXIV) ، الدول على مستوى 9191أجندة  تعميم تزال عملية ال 

 األعضاء الدول دولة من( 19) وأربعين ينتاثن لية إلىأو  تعميم إرسال بعثات  تم. متأخرة األعضاء

 الدول أولية إلى تعميم ببعثات القيام ضمان إلى المفوضية ويدعو(. 00) والخمسين الخمس

 السابعة العادية دورته خالل التنفيذي المجلس إلى تقارير وتقديم لمتبقية،ا ةعشر الثالث األعضاء

على  ،أوليةتعميم  بعثات تستقبل بعد لم التي األعضاء الدول ويحث. 9191 يوليو والثالثين في

النيباد والبنك األفريقي للتنمية -ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية المفوضية معبشكل وثيق  العمل

إدماج أجندة  ات االقتصادية اإلقليمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا لضمانوالمجموع

 .9191 يوليو بحلول المحلية بالكامل هافي قوانين 9191

ووكالة  المفوضية، ويدعو تقديم التقارير، وأداة 9191ألجندة  والتقييم الرصد إطار بتطبيق يرحب .1

ولجنة  والبنك األفريقي للتنمية، اإلقليمية، االقتصادية والمجموعات النيباد،-االتحاد األفريقي للتنمية

 االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول مساعدة مواصلة إلى ،ألفريقيا االقتصادية األمم المتحدة

 تقديم التقارير؛ وأداة إطار الرصد والتقييم تنفيذعلى  اإلقليمية

 وإعداد ورصد لتتبع لتقديم التقارير التجريبية منهجيتها مع ةالمتكامل والتقييم الرصدمنظومة  يعتمد .1

أن تكون هذه والقارية. وينبغي  واإلقليمية الوطنية المستويات على 9191أجندة  تنفيذعن  التقارير

ريجي ألجندة ، وفقا لمتطلبات التنفيذ التدذات طبيعة متطورة للسماح بالتحسين المستمرمنظومة ال

 ؛9191

 إلى ما يلي: اآلخرين المصلحة النيباد وأصحاب-الة االتحاد األفريقي للتنميةالمفوضية ووك يدعو .0

 مجال في قدراتها تعزيزفي  األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية المجموعات دعم (0

أجل اإلسراع بتنفيذ  من المعرفة وتبادل وتقديم التقارير والرصد البيانات وإدارة اإلحصاءات

 ؛9191أجندة 
 تعزيز على والبنك األفريقي للتنمية ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم نةلج مع العمل (9

 البيانات وتوافر موثوقية لضمان األعضاء الدول في الوطنية اإلحصائية المؤسسات

 الجيدة؛ اإلحصائية
 األفريقي القارية لالتحاد والكيانات اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول دعم (1

 ؛9191أجندة  تنفيذ عن السنتين لفترة األداء تقارير إعدادفي 
 األعضاء الدول دعم إلى ،النيباد-وكالة االتحاد األفريقي للتنمية مع بالتعاون ،المفوضية يدعو .9

 المؤسسية والقدرات والنهج األدوات ونشر وتعزيزفي وضع  اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

  .واإلقليمي الوطني الصعيدين على والتنفيذ خطيطوالت السياسات وضع لتحسين المناسبة
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 من فيه ُطلب الذي EX.CL/DEC.998 (XXXII) Rev.1 التنفيذي المجلس قررم إذ يستحضر .7

 تحديد أجل من والبعيد والمتوسط القصير المدى إلى الرئيسية المشاريع تصنيف المفوضية

قبل  العملية استكمال ضمان المفوضية من يطلب القارة، في المتاحة التمويل لقدرات وفقًا أولوياتها

 . 9191 يوليو في التنفيذي للمجلس والثالثين السابعة العادية الدورة انعقاد

االمفوضية  من يطلب .8  للمشاريع محتملة بديلة تمويل واقتراح مصادر أعمال خطط وضع أيض 

بعد المفوضية. و اخلد الموارد لتعبئة المستمرة الجهود مع يتماشى بما 9191 الرئيسية ألجندة

بشكل متسلسل على أساس الرئيسية وتحديد أولوياتها وتنفيذها اريع عادة تقييم المشنبغي إذلك، ي

 الموارد المتاحة.

، في نهاية عملية تحديد األولويات، إلى القيام بما هو ممكن خالل الفترة المتبقية المفوضية يدعو .2

التركيز مع المقبلة  يةخطط العشرالاألخرى إلى  وإرجاء األنشطة 9191 العقد األول ألجندةمن 

 رئيسيالتكاملي لكل مشروع  ابعلطعلى ا
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 مقرر

 المنظومة الدولية،الترشيحات األفريقية داخل  بشأن

 EX.CL/1216(XXXVI) الوثيقة

 :التنفيذي المجلس إن

 ؛المنظومة الدولية داخل األفريقية الوزارية للترشيحات اللجنة بتقرير علما يحيط .0

 :ما يلي يجيز .0

 0208-0202 للفترة لتنميةل األفريقي بنكال رئيس منصبشغل ل نتخابالا إعادةبشأن  (1

 :ترشيح ديفوار، كوت أبيدجان، في 0202 في مايو إجراؤها المقرر االنتخابات خالل

 االتحادية نيجيريا جمهورية من أديسينا نميوأزينو الدزتور. 

 خالل المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء لجنة في عضو انتخاببشأن  (0

 المتحدة الواليات نيويورك، في 0202 يونيو 02 في إجراؤها المقرر االنتخابات

 :ترشيح األمريكية،

 غانا جمهورية من غبيديما أميسيكا هيالري السيدة. 

  اإلسالمية موريتانيا جمهوريةفرجيس من  فال عائشة السيدة. 

 للفترة والميزانية اإلدارة لشؤون االستشارية المتحدة األمم لجنة في عضو بشأن انتخاب (3

 الواليات نيويورك، في 0212 نوفمبر في المقررة االنتخابات خالل ،0200-0202

 :ترشيح األمريكية، المتحدة

 الشعبية الديمقراطية يةالجزائر جمهوريةال من زالكول نبيل السيد. 

 تشاد جمهورية من بونغ بشار هللا عبد السيد. 

 للفترة والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة في عضو انتخاب ن إعادةبشأ (4

 الواليات نيويورك، في 0202 أبريل في إجراؤها المقرر االنتخابات خالل ،0200-0204

 :ترشيح األمريكية، المتحدة

 . العربية مصر جمهورية من الدين عز محمد الدزتور 

 . إفريقيا جنوب وريةجمه من ليبنبرغ ساندرا األستاذة 

 للفترة المتحدة لألمم التابعة اإلنسان لحقوق االستشارية اللجنة في عضو بشأن انتخاب (5

 الواليات نيويورك، في 0202 يونيو في إجراؤها المقرر االنتخابات خالل ،0200-0204

 :ترشيح األمريكية، المتحدة

 من جمهورية مصر العربية السيدة وفا باسم  

 االتحادية الديمقراطية إثيوبيا جمهورية من ييجيزو اتتمر إميرو السيد 

 اإلسالمية موريتانيا جمهورية من باماريام زويتا السيد  
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 ،0202-0200 للفترة اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مجلس في عضو بشأن انتخاب (6

 المتحدة الواليات نيويورك، في ،0202 فبراير في إجراؤها المقرر االنتخابات خالل

 ترشيح:  كية،األمري

 جمهورية مالوي 

 السنغال؛  جمهورية  

 مقعد واحد يشغله إقليم الوسط. 

، 0222-0200 للفترة الدولية الجنائية المحكمة في قاض   لشغل منصب بشأن االنتخاب (7

 نظام في األطراف الدولمؤتمر  خالل 0202 ديسمبر في إجراؤها المقرر االنتخابات أثناء

 ترشيح: لواليات المتحدة األمريكية،في نيويورك، ا األساسي روما

 فاسو بورزينا من غيبيرداو غوستاف زام، السيد 

 سيراليون جمهورية من سامبا ماريا ميتا السيدة 

 خالل ،0208-0200 للفترة الطفل لحقوق المتحدة األمم لجنة في عضو بشأن انتخاب (2

 األمريكية، لمتحدةا الواليات نيويورك، في 0202 يونيو في إجراؤها المقرر االنتخابات

 :ترشيح

 االتحادية الديمقراطية. إثيوبيا جمهورية من مزمور داويت بنيام الدزتور 

 البروفيسور آن ماري سكيلتون من جمهورية جنوب أفريقيا 

 خالل ،الدائمة التحكيم محكمة في النيجيرية الوطنية عضو من المجموعة بشأن انتخاب (2

 :ترشيح هولندا، الهاي،في  0202 في فبراير إجراؤها المقرر االنتخابات

 االتحادية نيجيريا جمهورية من مالمي بكر أبو السيد. 

 للفترة اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق المتحدة األمم لجنة في عضو بشأن انتخاب (12

 المتحدة الواليات نيويورك، في 0202 يونيو في المقررة االنتخابات خالل ،0200-0204

 :ترشيح األمريكية،

 المغربية المملكة من عمراني ميةس السيدة. 

 خالل ،0204-0200 البحار للفترة لقاع الدولية السلطة مجلس في عضو بشأن انتخاب (11

 :ترشيح جامايكا، كينغستون، في 0202 يوليو في إجراؤها المقرر االنتخابات

 موريشيوس جمهورية. 

 خالل ،عالميال البريدي لالتحاد البريدية العمليات مجلس رئيس نائب بشأن انتخاب (10

 لمؤتمر والعشرين السابعة الدورة في 0202 سبتمبر في إجراؤها المقرر االنتخابات

 :ترشيح ديفوار، كوت أبيدجان، في العالمي البريدي االتحاد

 المغربية المملكة. 
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-0200 للفترة المتحدة لألمم التابعة الدولي القانون لجنة في عضو انتخاب بشأن إعادة (13

 الواليات نيويورك، في 0202في سبتمبر  إجراؤها المقرر اباتاالنتخ خالل ،0208

 :ترشيح األمريكية، المتحدة

  ديفوار زوت جمهورية من سيسي يعقوب الدزتور. 

 خالل ،0204-0202 للفترة العالمي البريدي االتحاد إدارة مجلس في عضو بشأن انتخاب (14

 :ترشيح ار،ديفو كوت أبيدجان، في 0202 في إجراؤها المقرر االنتخابات

 المملكة المغربية 

 االنتخابات خالل ،0200-0200 للفترة الصين زائد 77 الـ مجموعة رئيس بشأن انتخاب (15

 :ترشيح ،األمريكية المتحدة الواليات نيويورك، في ،0202في سبتمبر  إجراؤها المقرر

 غينيا وريةجمه. 

 للفترة المتحدة لألمم ةالتابع الدولية المدنية الخدمة لجنة في عضو انتخاب بشأن إعادة (16

 نيويورك، في 0202 نوفمبر في إجراؤها المقرر االنتخابات خالل ،0200-0204

 :ترشيح األمريكية، المتحدة الواليات

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية من دجكتا العربي السيد. 

 

اللجنة الوزارية المعنية إحالة مسألة الترشيح لمنصب القاضي في محكمة العدل الدولية إلى يقرر  .2

بالترشيحات األفريقية داخل المنظومة الدولية للنظر بشكل عاجل في الترشيحات الثالثة وإجازة 

مرشح أفريقي واحد لهذا المنصب وتقديم تقرير إلى المؤتمر مباشرة قبل نهاية الدورة الثالثة 

 والثالثين الحالية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات

الوثيقة على أعضاء  وزع المفوضيةللجنة، أن تمراجعة قواعد إجراءات اتعلق ب، فيما يطلبي .4

 للجنةالمفوضية عقد خلوة  طلب أيضا منيو 0202اللجنة وتتلقى مساهماتهم بحلول نهاية فبراير 

والشؤون القانونية بنهاية  لعدلاللجنة الفنية المتخصصة ل الوثيقة وتقديمها إلىمن أجل استكمال 

خالل دورته في منتصف العام  من قبل المجلس التنفيذيلبحثها تحضيرا العتمادها  0202مارس 

 .0202يوليو المنعقدة في 

رؤساء المجموعات األفريقية شأن ضرورة مشاركة ب EX.CL/1051(XXXIV)المقرر  ريكر   .8

 ن لالتحادين الدائميداخل المجموعات األفريقية والممثل اتالترشيحالمعنية ب لجانالورؤساء 

 ن في دورات اللجنة في جميع األوقات.ياإلفريقي المعني

المنظومة بسفراء الدول األعضاء في اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحات األفريقية في  يشيد .6

وفقا لمقرر المجلس التنفيذي  السفراءاللجنة على مستوى وتفعيل  إنشاءالدولية على 
EX.CL/Dec.1067(XXXV).. 

 التجارة لمنظمة العام المدير اختيار بشأن EX.CL/Dec.1072(XXXV) المقرر إلى يشير .7

 ريقيينالمرشحين من بنن ومصر ونيجيريا كقائمة مختصرة للمرشحين األف يؤيدو العالمية

من اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحات  طلبيمنظمة التجارة العالمية وللمنصب المدير العام 
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لنظر في هذه المسألة وتقديم تقرير إلى الدورة العادية السابعة ا المنظومة الدولية األفريقية داخل

 .والثالثين للمجلس التنفيذي بهدف االتفاق على مرشح أفريقي واحد

 بمنصب يتعلق فيما مثمرة بمشاورات لقيامهما السنغال وجمهورية سيراليون بجمهورية يشيد .2

 تكرمت حيث إيجابية نتيجة نع أسفر مما ،0203-0201 للفترة اإلنسان حقوق مجلس عضوية

 اإلفريقية والوحدة التضامن بروح السنغال جمهورية لصالحباالنسحاب  سيراليون جمهورية

 .المشتركة األفريقية القيم هذه تبني على األعضاء الدول وتشجع

 في القاضي منصب بشأن همامشاورات مواصلة على فاسو وبوركينا سيراليون جمهورية يشجع .2

 يوليو بحلول واحد أفريقي مرشح على االتفاق بغية 0232-0201 للفترة الدولية ئيةالجنا المحكمة

 .على أبعد تقدير 0202

 قواعد بصرامة تنفذ أنالمنظومة الدولية  في األفريقية لترشيحاتل الوزارية اللجنة أمانةمن  يطلب .02

 المرشحين لتقديم يةالنهائ المواعيدبشأن  11 المادة من 3و 0الفقرتان  وخاصة للجنة،ءات اإجرا

 المتأخرة الطلبات لتقديم بها المسموح والشروط

 



EX.CL/DEC.0121 (XXXVI) 

 

 ثيوبياإ، أديس أبابا، 0202ير افبر 7-6ن للمجلس التنفيذي، والدورة العادية السادسة والثالث

 

 مقرر

 ( )ذزر(0عضو واحد )انتخاب  بشأن

 من جمهورية موريتانيا اإلسالمية  األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهللجنة في ا

 إن المجلس التنفيذي:

األفريقية للخبراء للجنة في ا ذكر()( 1عضو واحد )عن انتخاب المفوضية بتقرير  يحيط علما   .1

 ؛من جمهورية موريتانيا اإلسالمية حول حقوق الطفل ورفاهيته

 لفترةإلكمال االعضو التالي في اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته  ينتخب .0

  :0200ينايرحتى  احميادهمحمد ولد أحمدو المتبقية من والية الراحل 

 سالجن قليماإل البلد االسم مرق .3

  ذكر شمال ال موريتانيا  أبو بكر الجيرا 1

اللجنة األفريقية لحقوق  فيالعضو المنتخب تعيين ب للمؤتمر والثالثينالثالثة الدورة العادية  يوصي .4

 الطفل ورفاهيته.
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 ثيوبياإ، أديس أبابا، 0202ير افبر 7-6ن للمجلس التنفيذي، والدورة العادية السادسة والثالث

 

 مقرر

 ( في1عضو واحد )بشأن انتخاب 

 ،الفسادلمكافحة ستشاري المجلس االتحاد األفريقي ا

 

 :س التنفيذيالمجلإن 

التحاد األفريقي امجلس في ( 0عضو واحد ) انتخابالمفوضية عن بتقرير  يحيط علما .0

  ؛الفسادلمكافحة االستشاري 

ن اسنتمدتها  لوالية الفساد لمكافحةستشاري الالتحاد األفريقي اامجلس في  العضو التالي ينتخب .9

(3:) 

 اإلقليم البلد الجنس االسم الرقم .3

 الشمال مصر أنثى مارع عطا أمل محمود 1

التحاد األفريقي امجلس في المنتخب الدورة الثالثة والثالثين للمؤتمر بتعيين العضو وصي ي .4

 .الفسادلمكافحة االستشاري 

 



EX.CL/DEC.0129 (XXXVI)  

 

 ثيوبياإ، أديس أبابا، 0202ير افبر 7-6ن للمجلس التنفيذي، والدورة العادية السادسة والثالث

 

 مقرر

 ( أعضاء في4بشأن انتخاب أربعة )

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 

 :المجلس التنفيذيإن 

( أعضاء في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 4عن انتخاب أربعة )بتقرير المفوضية  يحيط علما   .1

 والشعوب؛

ست األعضاء التالية أسماؤهم في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لوالية مدتها  ينتخب .0

 ( سنوات:6)

 جنسال اإلقليم  بلدال سماال الرقم

 أنثى وسطال الكاميرون أبومو ماري لويز 1

 ذكر الجنوب زامبيا ريا مواندينجامودفورد زاشا 2

 ذكر الغرب السنغال مي جايدياأن 3

 أنثى شرق ال سيشل )المقعد الدائر( أليكسيا أميسبوري 4

األعضاء المنتخبين في اللجنة األفريقية بتعيين  للمؤتمرالدورة العادية الثالثة والثالثين  يوصي .3

 .لحقوق اإلنسان والشعوب
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 ثيوبياإ، أديس أبابا، 0202ير افبر 7-6ن للمجلس التنفيذي، والدورة العادية السادسة والثالث

 

 مقرر

 األفريقي لالتحاد في مجلس السلم واألمن أعضاء( 11) عشرة انتخاب بشأن
 

 التنفيذي: إن المجلس
 لالتحاد واألمن السلم مجلس في أعضاء( 11) عشرة بتقرير المفوضية عن انتخاب علما يحيط .1

 األفريقي؛
 (:2) عامين لمدة األفريقي لالتحاد واألمن السلم مجلس في التاليةالدول  ينتخب .2

 

 اإلقليم  البلد رقم

 الوسط الكاميرون   .1

 الوسط تشاد  .0

 الشرق جيبوتي  .3

 شرقال إثيوبيا  .4

 الشمال مصر   .5

 الجنوب مالوي   .6

 لجنوبا موزمبيق   .7

 الغرب بنين   .2

 الغرب غانا   .2

 الغرب السنغال   .12
 

 واألمن السلم مجلس في الدول المنتخبةبتعيين  للمؤتمر والثالثين الثالثة العادية الدورة يوصي .3

 .ألفريقيا لالتحاد
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 ثيوبياإ، أديس أبابا، 0202ير افبر 7-6ن للمجلس التنفيذي، والدورة العادية السادسة والثالث

 

 مقرر

 ( أعضاء6ستة ) انتخاببشأن 

 لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي في

 

 إن المجلس التنفيذي:

لجنة االتحاد األفريقي للقانون  ( أعضاء في6انتخاب ستة )بتقرير المفوضية عن  يحيط علما   .1

 الدولي؛

 :( سنوات8خمس )ؤهم لمدة أعضاء لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي التالية أسما ينتخب .0
 

 اإلقليم  البلد الجنس االسم رقمال
 الشرق جيبوتي ذكر عبدي إسماعيل حرسي 1
 الشرق أوغندا أنثى جولييت سيمامبو كلمة 2
 الشمال مصر ذكر محمد هالل 3
 الجنوب أنجوال ذكر سيباستياو دا سيلفا إيساتا 4
 الغرب غانا أنثى كاثلين كوارتي أيينسو 5
 الغرب بوركينافاسو ذكر يليبي سيباستيان ديالب 6

 

األعضاء المنتخبين في لجنة االتحاد تعيين ب للمؤتمر والثالثينالثالثة الدورة العادية  يوصي .3

 األفريقي للقانون الدولي.

- 
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