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 جدول المحتويات

عدد  عنوان المقرر المقرر الرقم
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2.  EX.CL/DEC.2031 (XXXIV) 6 بشأن تقارير اللجان الفرعية للجنة الممثلين الدائمين مقـرر 

1.  EX.CL/DEC.2032 (XXXIV) 6 بشأن تقارير اللجان الفنية المتخصصة مقـرر 

3.  EX.CL/DEC.2033 (XXXIV) بشأن المذكرة المفاهيمية حول موضوع السنة "الالجئون  مقـرر

نحو حلول دائمة للنزوح القسري في  داخلياً: والنازحونوالعائدون 

 EX.CL/1112(XXXIV)الوثيقة  أفريقيا،
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EX.CL/1115 (XXXIV) 

2 
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2 
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 EX.CL/1122(XXXIV)الوثيقة  رين في الخرطوم،وتهريب المهاج

2 
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بشأن استاافة مركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار في فترة ما 
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 EX.CL/1121(XXXIV)الوثيقة  المؤسسي،
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 EX.CL/1125(XXXIV)الوثيقة  ،حقوق الطفل ورفاهيته
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24.  EX.CL/DEC.2044 (XXXIV) لحقوق اإلنسان لمحكمة اإلفريقية اأنشطه عن تقرير البشأن  مقـرر

 EX.CL/1126(XXXIV)الوثيقة  ،1028لعام  والشعوب
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26.  EX.CL/DEC.2046 (XXXIV) لمكافحةفريقي االستشاري بشأن تقرير مجلس االتحاد األ مقـرر 

 EX.CL/1128(XXXIV)الوثيقة  ،الفساد
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27.  EX.CL/DEC.1047 (XXXIV) عن أنشطة لجنة االتحاد األفريقي للقانون تقرير البشأن  مقـرر

 EX.CL/1130(XXXIV)الوثيقة  الدولي،
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28.  EX.CL/DEC.2048 (XXXIV) صصة بشأن التقرير عن أنشطة الوكالة األفريقية المتخ مقـرر
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10.  EX.CL/DEC.1050 (XXXIV) التمهيدية والمذكرة 1028 وأجهزته لعام االتحاد تقرير بشأن مقـرر 
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12.  EX.CL/DEC.1051 (XXXIV) بشأن تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات اإلفريقية داخل  مقـرر

 EX.CL/1136(XXIV)الوثيقة  المنظومة الدولية،

7 
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 EX.CL/1147 (XXXIV) الوثيقة ورفاهيته،حقوق الطفل 
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14.  EX.CL/DEC.1054 (XXXIV) التحاد األفريقي ( أعااء في مجلس ا7انتخاب سبعة )بشأن  مقـرر

 EX.CL/1148 (XXXIV) الوثيقة االستشاري لمكافحة الفساد،
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15.  EX.CL/DEC.1055 (XXXIV) ( أعااء في مجلس السلم واألمن 5انتخاب خمسة )بشأن  مقـرر

 EX.CL/1149(XXXIV)الوثيقة  لالتحاد األفريقي،
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16.  EX.CL/DEC.1056 (XXXIV) لتعيين قااة في  ( دول أعااء3بشأن ترشيح ثالث ) مقـرر

 EX.CL/1150(XXXIV)الوثيقة  المحكمة اإلدارية لالتحاد األفريقي،

1 
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 مقـرر

 بشأن تقارير اللجان الفرعية للجنة الممثلين الدائمين

 إن المجلس التنفيذي:

 بالتوصيات الواردة في تقرير لجنة الممثلين الدائمين عن تقارير اللجان الفرعية:  يحيط علما   .2

 واحد؛ تقرير في الدائمين الممثلين للجنة الفرعية اللجان تقارير جميع دمج يقرر .1

للجنة الممثلين  الفرعية اللجانكافة اجتماعات  تنسيق في المتمثلة اواليته لمفوضية بتنفيذا يكلف .3

 ضمان عقدها في الوقت المناسب وبشكل منتظم.ووالتحاير لها الدائمين 

اجتماعات اللجان الفرعية من أجل لكافة تقديم المشورة القانونية ل ابتنفيذ واليته المفوضية أيضايكلف  .4

 ضمان اتساق المقررات والذاكرة.

الجلسة المشتركة للجنة الفرعية للتنسيق واالشراف العام على الميزانية والمسائل المالية واإلدارية  أوالً:

 وخبراء لجنة الخمسة عشر لوزراء المالية. 

لجنة الممثلين الدائمين بشأن تقرير الجلسة المشتركة للجنة  1تقرير التوصيات الواردة في يجيز .5

 واإلدارية؛على الميزانية والمسائل المالية إلشراف العام للتنسيق واللجنة الممثلين الدائمين  الفرعية

 0202ألف. بشأن الورقة اإلطارية لميزانية 

 لالتحاد.  1010ية أن الورقة اإلطارية للميزانية هي األساس العداد ميزان يقر .6

 لالتحاد األفريقي.  1010الورقة اإلطارية لميزانية  يعتمد .7

يطلب من مفوضية االتحاد وجميع االجهزة األخرى االلتزام بمجاالت األولوية والمجاالت المواضيعية  .8

 الواردة في الورقة اإلطارية للميزانية. 

 والرقابة المساءلة آلية مراعاة على التحادا أجهزة ويحث والتسليم النتيجة على بارورة التركيز يكلف .9

 ؛الذهبية القواعد في الواردة

آليات الرقابة والمساءلة الداخلية والخارجية القائمة لامان االستخدام فرض المفوضية على يحث  .20

 تمشيا مع مقررات المؤتمر ذات الصلة؛ للموارد والحكيم  الفعال

 :يقرر .22

 سنوات؛ ثالث مدتها نيةميزا دورة على المؤسسي الطابع إضفاء (2

 سنوات؛( 3) ثالثلمدة  تنفيذ معدل متوسط على السنوية الميزانية سقف إرساء (1

 والميزنة؛ التخطيط عمليات في" والتقييم الرصد" وترسيخ تعزيز (3

 النتائج؛ على القائمة واإلدارة المساءلة ثقافة تعزيز (4

 0202باء: بشأن الميزانية التكميلية لعام 

ً على دوالر أمريكي  10,686,666قدره : بمبلغ 1029التحاد التكميلية لعام ميزانية ايعتمد  .21 موزعا

 : النحو التالي

                                                                 
 ين الدائمين والملحق المرفق به.لجنة الممثلالدورة العادية السابعة والثالثين لتقرير  1 
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دوالر أمريكي يتم تمويلها  5,830,600قدره للجامعة األفريقية بمبلغ  0202الميزانية التكميلية لعام  (0

 كما يلي: 

 ؛1028يتم تمويلها من األموال المتبقية من ميزانية  000220222 (أ

 و ؛يصندوق االحتياطاليتم تمويلها من  000220222 (ب

النصف  التقييم حسب األولوية بعد األنشطة ترتيب يتم تمويلها من خالل إعادة 606,20122 (ج

 و ؛1029 يوليو في السنوي لألداء

دوالر  600010211قدره الميزانية االنتقالية لآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران: بمبلغ  (1

 الصندوق من تمويله المقرر والثاني األول للربع النقدية التدفقات بإسقاط يتعلق فيماي أمريك

 .االحتياطي

سنوية للميزانية من أجل ضمان أداء أفال للميزانية وتفادي الالمفوضية بتقديم المراجعة نصف  يكلف .23

 تكميلية قدر اإلمكان.الميزانيات ال

 جيم: بشأن الصندوق االحتياطي:

 صندوقال في األصول عنصر لتمثيل الماليةالنظم واللوائح  في لألصول احتياطي ءإنشا يجيز .24

 االحتياطي؛

 العادية الدورة إلى 1028 في أجريت التي األصول تقييم عملية عن تقرير تقديم المفوضية من يطلب .25

 .1029 يوليو في التنفيذي للمجلس والثالثين الخامسة

 تحاددال. فيما يتعلق بديون ومتأخرات اال

 نوفمبر في المنعقدة العشرين االستثنائية دورته عن الصادر Ext/EX.CL/Dec.1(XX) بالمقرر يذكر .26

 أمريكي دوالر مليون 22بقيمة  الرواتب متأخرات دفع على إثيوبيا وافقت حيث أبابا، أديس في 1028

 لموظفيه؛ األفريقي االتحاد بها يدين التي

 المعايير متطلبات مع تمشيا 1028 لعام المالية البيانات في ةالمستحق المرتباتمتأخرات  وضع يجيز .27

 ،EX.CL/Dec.728 (XXX) المقرر- 1023 يناير في المعتمدةالعام  للقطاع الدولية المحاسبية

 الرواتب متأخراتلتصفية  التمويل خيارات في للنظر (F15) المالية لوزراء عشر الخمسة لجنة يكلف .28

واتخاذ قرار  هالبحث 1029 يوليو في التنفيذي للمجلس والثالثين الخامسة ةالعادي الدورةإلى  وتقديمها

 ؛بشأنها

 لدولمن ا ذلك في بما االتحاد على المستحقة الديون لسداد وخطة طرائق وضع المفوضية من يطلب .29

 ؛1029 يوليو في التنفيذي للمجلس والثالثين الخامسة العادية الدورة إلى تقرير وتقديم األعااء

 بشأن خارطة الطريق هاء.

 EX/CL/1104(XXXIV)iRMإلصالحات اإلدارية المشار اليها في الوثيقة لطريق اليعتمد خارطة  .10

 فيه الواردة النهائية ضمان تنفيذها وفقا للمواعيد ،ويكلف المفوضية بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين

 .التنفيذي للمجلس عادية ةدور كل إلى المحرز التقدم عن تقرير وتقديم

 واو. بشأن سعر الصرف التفضيلي

 المفوضية:من  يطلب .12
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إلجراء دراسة حول السعر التفايلي للبعثتين الدائمتين  صياغة اختاصات لتعيين خبير استشاري (2

ين الدائمتين لالتحاد األفريقي في البعثت مع بالتشاور، لالتحاد األفريقي في بروكسيل وجنيف

وتعيين  ،بشأنها مدخالتللجنة الفرعية بغية مراجعتها وتقديم وتقديمها إلى ا بروكسل وجنيف،

 ؛1029نهاية أبريل بإلجراء الدراسة وفقا لالختصاصات خبير استشاري 

 صنع أجهزة وقرار الدراسة نتيجة انتظارفي  تفايليال سعرلل الراهن الوضع على الحفاظ (1

 السياسة؛

 األفريقيالمالية لالتحاد النظم واللوائح زاي. بشأن مراجعة 

 الدولية المحاسبية المعايير معالنظم واللوائح المالية لتتطابق  مراجعة في المحرز بالتقدم علما   يحيط .11

 ؛1063 أجندة وتنفيذ العام للقطاع

 والشؤون للعدل المتخصصة الفنية اللجنة إلى المنقحة الماليةالنظم واللوائح  بتقديم المفوضية يكلف .13

 .التنفيذي المجلس لقب من بحثها قبل القانونية

 ة وحصص الدول األعضاءيحاء. بشأن إدارة الموارد البشر

 من ويطلب خاصة خدمة وأ الثابتة وأ األجل قصيرة بعقود تعيينالمفروضة على التذكير بالمهلة يكرر  .14

 مسألةواستكمال التقرير عن حل  حدة؛ على حالة كل أساس على االستثناءات مع التعامل المفوضية

 العادي؛ غير التوظيف

 حصصها.عن معلومات محدثة وتزويدها بمن المفوضية مراسلة الدول األعااء بانتظام يطلب  .15

نظم ولوائح العاملين وتقديمه فريق العمل الداخلي لمراجعة بعمل التعجيل أيااً من المفوضية يطلب  .16

 .للبحثالى المجلس التنفيذي إلى 

 والثالثين الخامسة العادية الدورة إلى المقرر هذا تنفيذ عن تقرير تقديمكذلك من المفوضية يطلب  .17

 .1029 يوليو في التنفيذي للمجلس

 

 EX.CL/1104(XXXIV)iiالوثيقة  ثانيا. اللجنة الفرعية لمسائل مراجعة الحسابات

 فيما يتعلق بتقرير النتائج الوقائعية حول العمليات وعمليات التوظيف في البرلمان األفريقيألف: 

 ما يلي: رلمان األفريقي لبمن ايطلب  .98

تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين وأي توصيات أخرى  (0

 قدمها مراجعو الحسابات حول عملياته والموارد البشرية واإلدارة المالية في التقارير السابقة.

الخاصة" للعاملين  عن دفع "البدالت يلتزم بمقررات أجهزة السياسة بشأن البدالت والتوقف (9

 توافق عليهام لالتي  البرلمان األفريقي بدالت أعااء البرلمان وهيئة مكتب باإلضافة إلى

 أجهزة صنع السياسة.

اإلدارة اليومية بواليتهما واالمتناع عن التدخل في هيئة مكتب البرلمان األفريقي ضمان التزام  (3

 لعمليات األمانة.

الح إذ ان عمليات اإلصالح الجارية تشمل جميع أجهزة االمتناع عن القيام بأي نشاط إص (4

 .االتحاد
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ضمان التزام أمانة البرلمان األفريقي بالنظم واللوائح ذات الصفة مع تنفيذ أي قرار لهيئة  (5

 مكتب البرلمان له آثار مالية. 

لالتحاد والنظم واللوائح المالية  نعامليالوااللتزام بنظم ولوائح  السلف للبعثاتالتوقف عن دفع  (6

 . األفريقي حول بدل اإلعاشة اليومي

 . وفقا لصالحياتها االلتزام التام بنظم ولوائح االتحاد كهيئة استشارية لالتحاد (7

 المفوضية أيااً ما يلي:  يطلب من .92

اتخاذ إجراء تأديبي وقانوني ضد االشخاص المسؤولين عن التسديدات غير المشروعة  (0

 ح ونظم ولوائح العاملين. لبدالت السفر وفقاً للنظم واللوائ

بالتعاون ، عملية تجديد اتفاقية استاافة البرلمان مع حكومة جنوب أفريقياالتعجيل ب (9

 الوثيق مع البرلمان األفريقي. 

المراجعة الدورية لجميع أجهزة االتحاد األفريقي وتقديم تقارير منتظمة إلى المجلس  (3

 التنفيذي. 

الذي قام بمراجعة حسابات البرلمان نفسه الخارجيين الحسابات مجلس مراجعي من  أيضايطلب  .31

اصحاب المصلحة مهمتهم من خالل التعامل وجمع معلومات إضافية من استكمال األفريقي 

مكتب لواألعااء اآلخرين ، بمن فيهم البلد المايف، مالذي لم يتم إجراء مقابالت معهالرئيسيين 

أو استقالوا في ظروف  فصلهممن العاملين الذين تم ، وغيرهم المفصولالبرلمان األفريقي، والكاتب 

 المحكمة قاموا بمراجعة حسابات الذين أنفسهم الحسابات مراجعي من أيض ا ويطلب ؛ غير واضحة

 إجراء خالل من المحكمة في بدأوها التي المهمة استكمال والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية

 واضحة؛ غير ظروف في المحكمة تركوا مارب الذين الموظفين مع ذلك في ابم مقابالت،

 مسائل أخرى حول مراجعة الحسابات -باء

جميع أجهزة االتحاد األفريقي االلتزام بالنظم ولوائح االتحاد األفريقي فيما يتعلق بإدارة الموارد  يدعو .30

 المالية والبشرية ويأمر بما يلي:

ال تتماشى لوائح  أيأو تطبق تعتمد  وأن اللوائح بالاألفريقي  التحادينبغي أن تلتزم أجهزة ا (0

ن، وأي عامليالونظم ولوائح  التحاد األفريقيلالنظم واللوائح المالية ومع القانون التأسيسي 

 شيا مع أحكام هذه اللوائح؛اتم مخالفة ستخاع للمساءلة

 تحادلال المالية واللوائح النظم متطلباتب اتام التزاما األفريقي االتحاد أجهزة تلتزم أن يجب (9

وأي مخالفة ستخاع للمساءلة تماشيا مع  ،نعامليالونظم ولوائح  والنظام األساسي األفريقي

 ؛أحكام هذه اللوائح

جهزة االتحاد األفريقي وتحديد ألينبغي لمكتب المستشار القانوني دراسة الصكوك القانونية  (3

 تلك التي تتعارض مع الصكوك القانونية العليا لالتحاد اإلفريقي.

تقديم مشاريع قواعد اإلجراءات الجديدة أو المنقحة ضمان جهزة االتحاد اإلفريقي ألي ينبغ (4

وغيرها من الصكوك إلى مكتب المستشار القانوني في المفوضية لتقييمها قبل الموافقة 

مترتبة عليها من خالل اإلجراء وقانونية األجهزة وتقديم أي آثار مالية هيكلية عليها من قبل 

 المجلس التنفيذي لالعتماد. المعتمد إلى 
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هذا المقرر وتقديم تقرير عنه إلى الدورة العادية السادسة والثالثين تنفيذ  متابعةمفوضية المن  يطلب .39

 .9191فبراير للمجلس التنفيذي في 

 

 :8102يونيو  –فيما يتعلق بأداء الميزانية للفترة يناير  –جيم  

وتقديم للجنة الممثلين الدائمين ثارتها اللجنة الفرعية أي يطلب من المفوضية معالجة جميع المسائل الت .33

 .9191فبراير تقرير عنها إلى الدورة العادية السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي في 

 

فيما يتعلق بتقارير المراجعة الداخلية ألجهزة االتحاد األفريقي األخرى وبشأن مراجعة األداء : دال

 والتوظيف:

المراجعة الداخلية للحسابات لألجهزة األخرى لالتحاد األفريقي ووكالة االتحاد تقارير بحث يرجئ  .34

 وتقديم تعمقا أكثر تحليل بإجراء سماحللاألفريقي للتنمية ووكالة النيباد بشأن مراجعة األداء والتوظيف 

 .9102يوليو في التنفيذي للمجلس والثالثين الخامسة العادية الدورة إلى ابشأنه توصيات

 

 EX.CL/1104(XXXIV) iiiالوثيقة  لتعاون المتعدد األطرافلثا : اللجنة الفرعية لثا

 ؛تمثيل االتحاد األفريقي في اجتماعات الشراكةبغياب التوافق على يحيط علما   .35

 البند إلى اللجنة الفرعية للتعاون متعدد األطراف للجنة الممثلين الدائمين لمزيد من البحث. إحالة يقرر .36

 الشراكات؛ بشأن الحالية راتمقرالتطبيق  ستمري أن ينبغي ك،ذل غاون في

من لجنة الممثلين الدائمين تقديم تقرير عن تنفيذ هذا المقرر إلى الدورة العادية الخامسة يطلب  .37

 .1029والثالثين للمجلس التنفيذي في يوليو 

 

 EX.CL/1104(XXXIV)ivالوثيقة  ،تفاقيات المقار واالستضافةرابعا : اللجنة الفرعية ال

تنفيذاً  لجهودها في ضمان تسوية المسائل العالقة باللجنة الفرعية التفاقيات المقار واالستاافة يشيد .38

 التفاقيات المقار؛

إحراز تقدم ملحوظ في  بالجهود التي تبذلها حكومة جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية أيضا يشيد .32

المفوضية بالتعاون مع من  يطلب "؛العالقة "مصفوفة القاايافي الواردة حل بعض المسائل العالقة في 

على مواصلة مشاوراتها مع حكومة جمهورية اثيوبيا ، التفاقيات المقار واالستاافةاللجنة الفرعية 

 االتحادية الديمقراطية في معالجة المسائل المتبقية المتعلقة بالمقر؛

من العملة تحتفظ بها التي في ايجاد حل لألموال طية حكومة جمهورية اثيوبيا االتحادية الديمقرايشجع  .41

وفقاً للقرار  تمت مصادرتهاالشخصية التي في المطار وكذلك المجوهرات المعلن عنها الصعبة غير 

ً هذه الذي اتخذته حكومة اثيوبيا حول   . المسألة سابقا

ً  لبنوكامن حكومة جمهورية اثيوبيا االتحادية الديمقراطية ابالغ السفارات ويطلب  .40 لغ االمبب رسميا

 من الحسابات بالعملة الصعبة.  االمسموح سحبه
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اتفاقيات البلد المايف مع للتعجيل باستكمال من جمهورية جنوب أفريقيا إيجاد حل  يطلب أيضا .49

 ؛تستايفهاالتي المؤسسات األفريقية 

موعة العمل المختصة ومجمع اللجنة الفرعية التفاقيات المقار واالستاافة بالتعاون المفوضية  يحث .43

الجغرافي العادل استكمال الدراسات المتعلقة باتفاقيات االستاافة والمبادئ التوجيهية المعنية بالتوزيع 

والتي تشمل المسائل المتعلقة بفرض الارائب على مرتبات المواطنين أو ، لتنفيذ اتفاقيات المقار

 الموظفين المحليين أو حاملي بطاقات اإلقامة الدائمة؛

لمجلس الدورة العادية الخامسة والثالثين لإلى هذا المقرر من المفوضية تقديم تقرير عن تنفيذ  يطلب .44

 ؛9102 يوليوفي التنفيذي 

 

 : اللجنة الفرعية للمسائل االقتصادية والتجارية خامسا  

قية الدول األعااء إلى التعجيل بالتصديق على الصكوك القانونية للمؤسسات المالية األفرييدعو  .45

 دخولها حيز التنفيذ.لتسريع و

 فيالمعتمد  Assembly/AU/Dec.692(XXXI) الدول األعااء على االلتزام بمقرر المؤتمريحث  .46

في ترتيبات مع طرف ثالث  الدخولاالمتناع عن األعااءمن الدول  يطلب الذي نواكشوط، موريتانيا

 األفريقية القارية. ثنائية قبل دخول االتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة 

جمهورية مصر العربية على استاافتها الناجحة للمعرض التجاري األفريقي المشترك األول يهنئ  .47

الدول األعااء على المشاركة في المعرض الثاني المقرر إقامته في كيجالي، رواندا في عام  ويحث

1010. 

 

 EX.CL/1104(XXXIV)viiiالوثيقة  ،لتنمية/النيبادالمعنية بوكالة االتحاد األفريقي ل: اللجنة الفرعية سادسا  

 ما يلي: يقرر .48

لالتحاد األفريقي/النيباد تقديم اإلنمائية وكالة لقيام المدير التنفيذي لإضفاء الطابع المؤسسي على  (2

 بها كل سنتين. مرة  وتنظيمها ،لجنة الممثلين الدائمينإحاطة إلى 

الدائمين المعنية بوكالة التنمية لالتحاد األفريقي/ النيباد  يشارك رئيس اللجنة الفرعية للجنة الممثلين (1

هيئة ويرافقه عاو واحد من  .التنمية لالتحاد األفريقي/النيبادفي اجتماعات لجنة توجيه وكالة 

اللجنة الفرعية يتم اختياره على أساس التناوب اإلقليمي ويحاران االجتماعات بصفة مكتب 

 مراقب. 

ة للجنة الممثلين الدائمين مشاركتها في العملية الجارية لتحويل وكالة تواصل اللجنة الفرعي (3

 التخطيط والتنسيق للنيباد إلى وكالة االتحاد األفريقي للتنمية. 
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 مقـرر

 بشأن تقارير اللجان الفنية المتخصصة

 

 :إن المجلس التنفيذي

 بتقارير اللجان الفنية المتخصصة. يحيط علما   .2

 المتخصصة.  د للتقارير على تقارير جميع اللجان الفنيةتطبيق نموذج واحيقرر  .1

يم يمقترحات اللجان الفنية المتخصصة بشأن إنشاء هيئات جديدة دون تق بمختلفيحيط بقلق  .3

فرض مهلة على أي مبادرات مستقبلية للجان الفنية  ويقررالمالية والقانونية والهيكلية  هاآثار

 المتخصصة في هذا الشأن. 

 في دورات اللجان الفنية المتخصصة عقد بشأن الشاملة المعلومات تعميم فوضيةالم من يطلب .4

اكتمال لامان وذلك الدول األعااء اإلجراءات بشأن المشاركة فيها  التخاذ المناسب الوقت

 النصاب القانوني وملكية النتائج. 

 ؛كثرتها لتجنب التذكارية يامعن األ عالناإل ترشيد على اللجان الفنية المتخصصة يحث .5

الفنية  اللجان دورات ميعوالتحاير لج تنسيقبال بصالحياتها المتعلقة الوفاءب لمفوضيةا يكلف .6

 ؛بانتظامو المناسب الوقتفي  االجتماعات حتى تُعقد جميع هذه المتخصصة

اللجان  اجتماعات لكافة القانونية المشورة تقديمب بصالحياتها المتعلقة الوفاءالمفوضية ب أيضا يكلف .7

 .القرارات واتساق ذاكرةال لامان لفنية المتخصصةا

أكتوبر  00 – 8أوال : الدورة العادية الحادية عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن، 

  EX.CL/1105(XXXIV)، أديس أبابا، إثيوبيا، الوثيقة 0208

دفاع والسالمة واألمن المنعقدة بإعالن الدورة العادية عشرة للجنة الفنية المتخصصة لليحيط علما   .8

 في أديس ابابا، إثيوبيا.  1028أكتوبر  21 – 8في 

المشار كملحقين مرفقين باإلعالن  عمليات دعم السالمحول  نلسياستياباعتماد المؤتمر يوصي  .9

 . الدول األعااء جميع ويتعين تنفيذهما من قبلأعاله  8في الفقرة  إليه

 عتماده.المؤتمر ببحث اإلعالن وايوصي  .20

، 0208أكتوبر  02 – 00الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، ثانيا. 

 EX.CL/1106(XXXIV)الوثيقة  –الجزائر العاصمة، الجزائر 

 من الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة تنظيم بنجاح يرحب .22

 توصيات الدورة. اعتمادالجزائر،  العاصمة، الجزائر في 1028 أكتوبر 15 إلى 12

 والرياضة بالثقافة فيما يتعلقألف. 

 :يلي ما يعتمد .21

 األعااء الدول من قبل" أفريقي أصل من والمنحدرة فريقيةاأل للثقافة"باليوم الدولي  االحتفال (2

 مع العمل مالي جمهورية من ويطلب يناير، 14، سنويا في والمهجر اإلفريقي االتحاد في

المنحدرة من و فريقيةاأل للثقافة الدولياليوم  موضوع تحديد على اإلفريقي االتحاد مفوضية
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 2.األعااء الدول إلى إلحالته أصل أفريقي

 نطاق توسيع إلى إفريقيا جنوب جمهورية ويدعو ،أفريقيا في التراث بشأن لعملل الجزائر نداء (1

 لسنة المادي غير الثقافي التراث لصون اليونسكو اتفاقية وإدراج العملية بشأن المشاورات

 لصون الثانية الفئة مركز بإنشاء ويرحب الثانية؛ الفئة مراكزو باللغات يتعلق فيما 1003

 .اليونسكو رعاية تحت العاصمة الجزائر في أفريقيا في المادي غير الثقافي التراث

 طلبيو الشباب، وعمالة وتنظيم المشاريع والمهني نيالف لتدريبل فريقياأل للعقد العمل خطة (3

 هاخطط في ودمجها بالكامل العقد عمل خطة لتنفيذ الموارد من االستفادة األعااء الدول من

 .لشبابوعمالة ا ينالمهنيو ينالفني لتدريبللتعليم وا

 الثقافية النهاة ميثاق مناصري جهودب ويشيد ؛األفريقية الثقافية النهاة ميثاق تنفيذ دليل (4

 تطوير، الرامية لأفريقيا في الثقافية السياسات ومرصد ،األفريقي االتحاد ومفوضية األفريقية،

 بعد تصدق لم التي األعااء الدول ويدعو الميثاق؛ تنفيذ في األعااء الدول توجه تربوية أداة

 التصديق؛ بعملية التعجيل إلى األفريقية الثقافية النهاة ميثاق على

 الرياضية الفعاليات متعدد ارسمي احدثبوصفها " للمعاقين فريقيةاألولمبية األ األلعاب" (5

 األلعاب الفترة التي تسبق في سنوات أربع كل ذوي اإلعاقة يجري فريقيينللرياضيين األ

 من األولى النسخة الستاافة التطوع على الدول األعااء أعااء ويشجع للمعاقين األولمبية

 .1010 من األول الفصل فيللمعاقين  فريقيةاألولمبية األ األلعاب

 باء. فيما يتعلق بخطة العمل األفريقية لتمكين الشباب

 نحو الشباب لتمكين األفريقية العمل خطة بإعداد التعجيل الشركاء مع بالتعاون المفوضية يناشد .23

 في ألعااءا الدول ودعم فريقياأل لالتحاد العائد الديمغرافي طريق وخارطة 1063 أجندة تنفيذ

 تنفيذها؛

 مع يتماشى بما الشباب تنمية عن سنتين كل تقرير تقديم إلى األعااء الدول أياا يدعو .24

 الشباب حالة تقرير إلعداد البيانات جمع وأدوات األفريقي الشباب ميثاقل ةالموحد مؤشراتال

 األفريقي؛

 يقياجيم. فيما يتعلق بتعزيز العمل التطوعي وبرامج تبادل الشباب في أفر

 من ،أفريقيا في التطوعي للعمل الدنيا المعايير لتحديد توجيهي إطار وضع إلى المفوضية يدعو .25

 من القارة في تبادلمبادرات الو للشباب التطوعي العمل بتعزيز األعااء الدول التزام تعزيز شأنه

 .التقارير وإعداد والشراكات التمويل زيادة خالل

 "  Africa ConnektYouthدال. فيما يتعلق بقمة "

" Youth Connekt Africa" إنشاء المعنيين والشركاء رواندا حكومة مع بالتعاونمفوضية ال من يطلب .26

 مركز المبادرة وسيقود. المعارف وتبادل الشباب الصالت بين زيزمل على تعتع قارية كمبادرة

 إحدى الدول األعااء. تستايفه إداري

 ةهاء. فيما يتعلق باأللعاب األفريقي

 ويقرر ،1029 لسنة اإلفريقية األلعاب دورة ستاافةال المغربية المملكة من المقدم العرض يجيز .27

                                                                 
 رفضت المغرب هذا القرار بحجة انتهاك قواعد اإلجراءات. 2 .22
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 االتحاد في األعااء الدول جميع دعوة ستتم فريقية،األ األلعاب قواعد من 7 للمادة وفقا أنه

 األلعاب يف للمشاركة تنظيم األلعاب األفريقية، لجنةو المحلية المنظمة، اللجنة قبل من فريقياأل

 3.شروط دون للرياضة فريقياأل االتحاد مجلس تعليمات على بناء

 ؛1013 األفريقية األلعاب دورة الستاافة غانا جمهورية من المقدم العرض أيضا يؤيد .28

للجنة  المعنيةإنشاؤها إلى اللجان الفرعية م ي هيئة مقترحة يتأليطلب من المفوضية تقديم هيكل  .29

مراعاة اآلثار الهيكلية والمالية والقانونية ذات الصلة، باإلضافة إلى عملية ، مع الممثلين الدائمين

 .اإلصالح الجارية في االتحاد

أكتوبر  02الدورة االستثنائية األولى للجنة الفنية المتخصصة للهجرة والالجئين والنازحين داخليا،  ثالثا.

  EX.CL/1107(XXXIV) ، الوثيقة، مالبو، غينيا االستوائية0208نوفمبر  3 –
 

 فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية لتصميم وإنتاج وإصدار جواز السفر األفريقي:ألف: 

 المبادئ التوجيهية لتصميم وإنتاج وإصدار جواز السفر األفريقي وملحقيه: يعتمد .10

 الحد األدنى من المواصفات الفنية والسمات األمنية لجواز السفر األفريقي. – 2الملحق 

 األلوان والفئات والسمات المتفق عليها لجواز السفر األفريقي. – 1الملحق 

نتاج وإصدار جواز السفر األفريقي السلطات الوطنية ذات الصلة على مستوى إأن تقوم ب يقرر .12

ن أالدول األعااء ويدعو الدول األعااء التي ليست جاهزة إلنتاج وإصدار الجواز إلى مواطنيها 

 لتصميم وإنتاج وإصدار الجواز؛ التوجيهية وملحقيهامستخدمة الخطوط بذلك تقوم 

الدول األعااء على التعجيل بالتصديق على البروتوكول حول حرية تنقل األشخاص والحق يحث  .11

من المفوضية الترويج للبروتوكول المذكور والخطوط التوجيهية ويطلب في االستقرار واالقامة. 

للدعم الفني من أجل فهم أفال و بين الدول األعااء الخاصة بإنتاج وإصدار جواز السفر األفريقي

 تنفيذها. في 

نسان والشعوب المتعلق البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق المشروع ا بشأن باء.

 بالنواحي المحددة للحق في الجنسية وإنهاء انعدام الجنسية في أفريقيا

ل الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق افنسان من المفوضية إحالة المشروع المعدل للبروتوكو يطلب .13

والعشوب المتعلق بالنواحي المحددة للحق في الجنسية وغنهاء انعدام الجنسية في أفريقيا غلى اللجنة 

سياسات لالفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية لبحثه وإحالته فيما يعد غلى أجهزة صنع ا

 لالتحاد األفريقي. 

 32 – 03عادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية من الدورة ال  رابعاً(

 EX.CL/1108(XXXIV)، الوثيقة في أديس أبابا، إثيوبيا 0208بر نوفم

إجراءات قواعد اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط مشروع يعتمد  .14

 االقتصادي والتكامل. 

 عتماد مشاريع الصكوك القانونية: المؤتمر ببحث وا يوصي .15

 مشروع االتفاقية المؤسسة للوكالة األفريقية لألدوية. (2

                                                                 
 .اإلفريقية لأللعاب قواعد من 7 للمادة وفقا   الدعوات إرسال سيتم أنه المغربية المملكة أبرزت 3 .22
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 مشروع النظام األساسي للجنة األفريقية الوسائل للسمعية والبصرية والسينما.  (1

 مشروع النظام األساسي لمركز االتحاد األفريقي الدولي لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا.  (3

 من ميثاق النهاة الثقافية األفريقية.  35عديل على المادة مشروع التبحث  (4

 مشروع االتحاد األفريقي لسياسة العدالة االنتقالية. (5

الصكوك القانونية مشاريع  صحةللتحقق من من المفوضية اتخاذ االجراءات الملموسة يطلب  .16

 األربعة لالتحاد األفريقي.  (4) بلغات العمل

 . تكاثرهاعدد المفرط للصكوك لتجنب عن الحاجة إلى تنظيم اليعرب  .17

ة إلى انخفاض مستويات التصديق على الصكوك القانونية باعتبارها يببحث التحديات المؤديوصي  .18

 .1010فبراير  فيالدورة العادية الثالثة والثالثين للمؤتمر  مسألة استرتيجية خالل

األساسي لآللية االفريقية  من المفوضية القيام على جناح السرعة بإعداد مشروع النظاميطلب  .19

 للمراجعة المتبادلة بين االقران. 

لبحث الصكوك اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية بعقد دورة استثنائية يكلف  .30

 : 1029يوليو انعقاد الدورة العادية الخامسة والثالثين للمجلس التنفيذي في قبل التالية 

 التحاد األفريقي للتنمية/ النيباد. مشروع النظام األساسي لوكالة ا (2

 مشروع قواعد إجراءات لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية/ النيباد.  (1

 مشروع النظام األساسي لآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران.  (3

يكلف من حيث المبدأ على ميزانية تكميلية لعقد الدورة االستثنائية للجنة الفنية المتخصصة و يوافق .32

 لجنة الممثلين الدائمين وتساعدها اللجنة الفرعية ذات الصلة بتحديد الميزانية المطلوبة. 

إجراء دراسة حول اآلثار القانونية لتعديل المادة  يلجنة االتحاد األفريقي للقانون الدول منيطلب  .31

يقية رلجنة األفاألفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن منح ال ة( للبروتوكول المؤسس للمحكم2)5

 المباشر إلى المحكمة. صولللخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته الو

 

للجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي حول الخدمة والحكم المحلي والتنمية تقرير الدورة العادية الثالثة  خامساً(

 EX.CL/1109(XXXIV)، الوثيقة 0208ديسمبر  7-2إثيوبيا من  ،الحضرية والالمركزية، أديس أبابا

من  ويطلببالحاجة إلى تقوية قدرة الموارد البشرية إلدارة الشؤون السياسيية  يحيط علما   .33

 المفوضية معالجة هذه المسألة في إطار عملية اإلصالح الجارية. 

 1028الصادر في يناير  EX.CL/Dec. 993(XXXII)من المفوضية التعجيل بتنفيذ المقرر يطلب  .34

ية المجلس العالي للسلطات المحلية، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الدورة العادية بشأن تفعيل عمل

 .1029الخامسة والثالثين للمجلس التنفيذي في يوليو 

 باإلعالن الذي اعتمدته اللجنة الفنية المتخصصة ويوصي المؤتمر ببحثه واعتماده.يحيط علما   .35
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 ً  03و 00المنعقد في القاهرة، مصر يومي  فريقييناألتقرير االجتماع السابع لوزراء التجارة  (سادسا

 EX.CL/1110(XXXIV)الوثيقة  ،0208

الخطوط التوجيهية لوضع جداول االلتزامات المحددة وإطار التعاون التنظيمي للتجارة في يعتمد   .36

 .الخدمات

ختتامها الخارطة الطريق المنقحة إلكمال مفاوضات منطقة التجارة القارية األفريقية أيضا  يعتمد  .37

 .1011 قبل يونيو

اللجنة الفنية المتخصصة للعدل من المفوضية تقديم الصكوك القانونية التالية من خالل يطلب  .38

 ، على النحو التالي:1010فبراير  قبلإلى الدورة العادية السادسة والثالثين والمسائل القانونية 

 1029يوليو  مؤتمرجداول تنازالت التعريفة الجمركية في  (2

للقطاعات الخمسة ذات األولوية ل االلتزامات المحددة بشأن التجارة في الخدمات جداو (1

 واإلطار التنظيمي. 

 البروتوكولينوتقديم  1010أياا من المفوضية تسهيل إكمال المفاوضات بحلول يونيو يطلب  .39

 :حول بعد ذلك إلى اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية ينالتالي

 . ثمار وسياسة المنافسة وحقوق الملكية الفكريةاالست ( 2

التجارة في الخدمات حول القطاعات السبعة األخرى إلى جانب قطاعات الخدمات الخمسة   (1

 ذات األولوية. 

المؤتمر باعتماد اإلعالن الختامي لالجتماع السابع للوزراء األفريقيين للتجارة بشأن قاايا يوصي  .40

  .1028ديسمبر  23- 21 مصر في الفترةالقاهرة، المنعقدة في منظمة التجارة العالمية، 

 

 ً يناير  00 – 8الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن من  (سابعا

 EX.CL/1111(XXXIV)في أديس أبابا، إثيوبيا، الوثيقة  0202

 وثائق اإلستراتيجية التالية:اليعتمد  .42

 تحاد األفريقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛استراتيجية اال (2

 استراتيجية نظم المعلومات الجيولوجية والمعادن؛ (1

 المعادن األفريقية؛ إدارةإطار  (3

 ميثاق القطاع الخاص للتعدين في أفريقيا. (4
 

عامين للجمارك بالتعاون مع اللجنة الفرعية لالتحاد األفريق للمديرين ال ،من المفوضية يطلب .41

استراتيجيات تيسير السلع  استكمالالتعاون الجمركي والعبور، رعية لتسهيل التجارة وواللجنة الف

لصناعة والتجارة للجنة الفنية المتخصصة لقبل الدورة االستثنائية األولى لبحثها من والتجارة 

 ؛1010 فبراير، في للمؤتمرالدورة العادية الثالثة والثالثين انعقاد والمعادن قبل 

منطقة التجارة الحرة القارية اتفاقية على المحرز في تصديقات الدول األعااء  بالتقدم يرحب .43

منطقة التجارة الحرة القارية لإنشاء األمانة المؤقتة التعجيل ب، ويطلب من المفوضية األفريقية

 ؛عند دخوله حيز التنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةمن أجل تسهيل تنفيذ اتفاق  األفريقية
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الدول األعااء على بناء وتعزيز قدرة جميع المؤسسات االستراتيجية المعنية بالصناعة  يحث .44

، فور دخولها حيز منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةالتجارة لتعزيز التنفيذ الفعال التفاق  إدارةو

 على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية؛ التنفيذ،

للمركز األفريقي لتنمية الدول األعااء على النظام األساسي ق ضرورة تصدي مجددايؤكد  .45

 الذي تستايفه جمهورية غينيا؛للمركز التشغيل الفعال المعادن وذلك لتسهيل 

أن تكون  على ويشددبالتجارة الرقمية الجارية والمبادرات ذات الصلة في القارة،  يحيط علما .46

 الطلب؛قائمة على ية مشاركة الدول األعااء في مبادرة الهوية الرقم

لجنة األمم المتحدة والمفوضية، بالتعاون مع الدول األعااء في االتحاد األفريقي،  يكلف .47

شاملة الالتحاد األفريقي ااالقتصادية ألفريقيا، وجميع الجهات المعنية األخرى بوضع استراتيجية 

االستفادة الكاملة من الثورة لتنمية التجارة الرقمية واالقتصاد الرقمي لتمكين الدول األعااء من 

التحول االقتصادي و، منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةالصناعية الرابعة وتسهيل تنفيذ 

من قبل الدورة العادية الثالثة والثالثينلقمة، الحقا ، العتمادها نهاية المطاف في والهيكلي في أفريقيا

 ؛1010 فبرايرفي 

على استكشاف آليات لتعبئة التمويل لتطوير المشاريع الصغيرة  المفوضية والدول األعااء يحث .48

والمتوسطة في القارة، واستكشاف تطوير أدوات مبتكرة مثل خدمات تطوير األعمال لتعزيز 

  الشركات الصغيرة والمتوسطةواستمرارية  الوصول إلى التمويل، واألسواق لتعزيز بقاء

كمبادرة مهمة لتعزيز التجارة األفريقية واالستيراد  نبر الدفع للبنك األفريقي للتصديربم يرحب .49

والدول األعااء  مفوضيةلالعمل مع ا البنك األفريقي للتصدير واالستيرادالبينية، ويطلب من 

 لتسريع تنفيذها وتشجيع المبادرات المماثلة؛

لسلة كمبادرة لتعزيز سالرئاسية لألزياء مبادرة الالمفوضية على وضع برنامج عمل بشأن  يحث .50

 الثروات في االقتصادات األفريقية؛ وليدوتوكأداة للتوظيف لألزياء القيمة األفريقية 

جمهورية مصر العربية على االستاافة الناجحة ألول معرض تجاري إفريقي دولي، نظمه  يهنئ .52

الذي عقد في القاهرة، ووحكومة مصر،  البنك األفريقي للتصدير واالستيراداالتحاد األفريقي، 

 ؛1028ديسمبر  27إلى  22في الفترة من  مصر،

الستاافة النسخة الثانية من المعرض التجاري اإلفريقي فوزها حكومة رواندا على  أيضايهنئ  .51

، بتنظيم مشترك من قبل البنك األفريقي للتصدير واالستيراد 1010البيني الذي سيعقد في عام 

 أجل تعزيز التجارة األفريقية البينية.جميع الدول األعااء على المشاركة من  ويحث مفوضيةوال
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 مقـرر

 داخليا : والنازحونبشأن المذكرة المفاهيمية حول موضوع السنة "الالجئون والعائدون 

 EX.CL/1112(XXXIV) نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا، الوثيقة

 

 :إن المجلس التنفيذي

ة "الالجئون والعائدون والنازحون داخلياً" علماً بالمذكرة المفاهيمية حول موضوع السن يحيط .2

 . والنقاش الالحق نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا

والمقرر  1029بشأن موضوع سنة  EX.CL/Dec.968(XXXI)المقرر  يستحضر  .1

Assembly/AU/Dec.707(XXXI)  من المفوضية  اللذين يطلبان 1028الصادر في يوليو

 . 1029ن مع لجنة الممثلين الدائمين لتنفيذ موضوع سنة وضع خارطة طريق بالتعاو

 المفوضية القيام بما يلي: الدول األعااء و من يطلب .3

 الدول مع وثيق بشكل والعمل 1029 عام موضوعتخطيط وتنظيم األنشطة المتعلقة ب (2

 تمشيا والشركاء اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد وأجهزة األعااء

 عن الصادرة الصلة ذات والمقررات 1029 سنةا موضوع بشأن طريق ارطةخ مع

 األفريقي؛ التحادصنع السياسة ل أجهزة

 لعام الالجئين بشأن األفريقية الوحدة منظمة اتفاقية العتماد الخمسين بالذكرى االحتفال (1

 إلى تهدف التي األنشطة مع 1029 عام في كمباال التفاقية العاشرة والذكرى 2969

 وتنفيذها؛وإدماجها في التشريعات الوطنية  عليها التصديق عزيزت

 ؛1029المؤتمر باعتماد نتائج النقاش حول موضوع سنة يوصي  .4

 والثالثين السادسة العادية الدورة إلى المقرر هذا تنفيذ عن تقديم تقريريطلب من المفوضية  .5

 .1010 فبراير في التنفيذي للمجلس

 



EX.CL/Dec.1034 (XXXIV) 
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 ،والمؤتمر التنفيذي للمجلس السابقة مقرراتال وضع تنفيذ بشأن

 EX.CL/1113 (XXXIV) الوثيقة

 

 :إن المجلس التنفيذي

 لمجلسالصادرة عن الدورتين العاديتين لكل من ا السابقة المقررات بالتقرير عن تنفيذ علما   يحيط .2

 .1028في عام  مؤتمرالو التنفيذي

ة على تقديم تقارير عن تنفيذ مقررات أجهزة بجمهوريتي مالي وموريشيوس والمملكة المغربييشيد  .1

جميع الدول األعااء على تقديم تقاريرها عن تنفيذ هذه المقررات بصورة  ويحثصنع السياسة 

 منتظمة. 

 من المفوضية ما يلي:  يطلب .3

 لمتابعة الحالية اآللية وتعزيز بغية تحسين المقررات تنفيذ بشأن السابقة المقررات جميع تقييم (2

 ررات أجهزة صنع السياسة؛تنفيذ مق

 كي يتسنى للمفوضية تنفيذ المناسب الوقت في الكافية المالية الموارد تخصيص ضمان (1

ضمان تقديم جميع مشاريع المقررات مع اآلثار  فعاالً؛ تنفيذاً  السياسة أجهزة صنع مقررات

 المالية المترتبة عنها ان وجدت،

ارها المالية والقانونية والهيكلية، إن ضمان تقديم جميع مشاريع المقررات مشفوعة بآث (3

 وجدت.

 فحص الجانب القانوني لمشاريع المقرارات قبل قيام أجهزة صنع السياسة ببحثها.  (4

 تعزيز قدرة االدارات على صياغة مشاريع المقررات.  (5

 إلى ترشيد جداول أعمال أجهزة صنع السياسة للحد من عدد المقررات. يكرر الحاجة  .4

 



EX.CL/Dec.1035 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 

 مقـرر

 ،لوضع في فلسطين والشرق األوسطبشأن ا

 EX.CL/1115(XXXIVالوثيقة 

 :إن المجلس التنفيذي

 الوضع في فلسطين والشرق األوسط.ومشروع اإلعالن بشأن  بتقرير المفوضية يحيط علما   .2

 المؤتمر ببحث واعتماد مشروع اإلعالن. وصيي .1

 



EX.CL/Dec.1036 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 ،بشأن الوضع اإلنساني في أفريقيا

 IV)EX.CL/1116(XXXالوثيقة 

 

 :إن المجلس التنفيذي

 بتقرير المفوضية عن الوضع اإلنساني في أفريقيا يحيط علما  أيضا   .2

 المبادئ الواردة في معاهدات االتحاد األفريقي حول حماية الالجئين والنازحين داخلياً.  يكرر .1

 الصادر عن الدورة العادية السادسة والعشرين Assembly/AU/Dec.604(XXVI)يستذكر المقرر  .3

، بشأن إنشاء الوكالة االنسانية 1026يناير  32-30للمؤتمر المنعقدة في أديس أبابا، أثيوبيا يومي 

 األفريقية ويطلب من المفوضية اتخاذ االجراءات لتفعيلها. 

 إلى مواصلة تقديم المساعدة.  ويدعوبالدول األعااء والمجتمعات التي تأوى الالجئين  يشيد .4

ً بأصحاب المصلحيشيد  .5  اتفيف األزمتخة على مبادرات الدعم المالي والمشاريع الرامية إلى اياا

 . اإلنسانية في أفريقيا

 الدول األعااء إلى الحفاظ على الطابع المدني لمخيمات الالجئين.  يدعو .6

 الدول األعااء إلى اتخاذ اجراءات ملموسة لمعالجة األسباب الجذرية لألزمة اإلنسانية. يدعو  .7

 2969ااء التي لم توقع وتصدق على اتفاقية االتحاد األفريقي لالجئين لعام الدول األعيناشد  .8

 واتفاقية كمباال، أن تقوم بذلك بدون أدنى تأخير. 

 والمفوضية باتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة األسباب الجذرية للنزوح القسري. الدول األعااء يشجع  .9

 



EX.CL/Dec.1037 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 قييم ترشيح البلدان تالفريق رفيع المستوى لتقرير بشأن 

 ،وكالة الفضاء األفريقية ستضافةال

 EX.CL/1118(XXXIV)الوثيقة 

 

 :إن المجلس التنفيذي

بتقرير المفوضية عن تقرير الفريق رفيع المستوى لتقييم ترشيح البلدان الستاافة وكالة يحيط علما   .2

 الفااء األفريقية.

 تمد، حيث اعتُ 1026في يناير  الصادر Assembly/AU/Dec.589(XXVI) مقرر المؤتمر يستحضر .1

الصادر في يناير ،  Assembly/AU/Dec.676 (XXX)والمقرر  سياسة واستراتيجية الفااء األفريقية

 حيث اعتُمد النظام األساسي لوكالة الفااء األفريقية؛ 1028

 من تقييم فني شفاف وسليم. بالفريق لما انجزه  يشيد .3

 وكالة الفااء األفريقية. ربية ف جمهورية مصر العأن تستاي يقرر .4

 .وكالة الفااء األفريقية تفعيلالمجموعات االقتصادية اإلقليمية وجميع شركاء التنمية لدعم  يدعو .5

 



EX.CL/Dec.1038 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

  القاريالتشغيلي مركز ال إنشاء بشأن

 ،لالتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في الخرطوم

 EX.CL/1122(XXXIV)الوثيقة 

 

 :إن المجلس التنفيذي

لالتجار بالبشر وتهريب المهاجرين  القاريبتقرير المفوضية عن إنشاء المركز التشغيلي  حيط علما  ي .2

 في الخرطوم.

كمكتب فني متخصص  في الخرطوم القاريالتشغيلي مركز الالموافقة على إنشاء بالمؤتمر يوصي  .1

بشر وتهريب المهاجرين( الهجرة غير النظامية )وبالتحديد االتجار بال مكافحةلالتحاد األفريقي بشأن 

 ة.في القار

 من المفوضية ما يلي: يطلب  .3

لالتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وفقاً  القاريتحكم عمل المركز التشغيلي إعداد وثيقة قانونية  (2

 لإلجراء المعمول به. 

إلى المجلس  اللتقييم قبل تقديمالمعنية ن الفرعية اإلى اللجوالقانونية المالية الهيكلية وتقديم اآلثار  (1

 . واتخاذ قرارات بشأنها التنفيذي للبحث

 التعجيل بإبرام اتفاقية المركز مع جمهورية السودان. (3

 



EX.CL/Dec.1039 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 ecASSEMBLY/AU /D(XXXI)710.بشأن تنفيذ مقرر المؤتمر 

 ،ار في فترة ما بعد النزاعات والتنميةمعمركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلاستضافة بشأن 

 L/1119(XXXIV)EX.Cالوثيقة 

 :إن المجلس التنفيذي

 ASSEMBLY/AU/DEC.710(XXXI)للمفوضية عن تنفيذ المقرر بالتقرير المرحلي  يحيط علما   .2

 بشأن مركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات والتنمية. 

 يطلب من المفوضية ما يلي:  .1

قي إلعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات صك قانوني يحكم مركز االتحاد األفرياعداد  (2

 وفقا لإلجراء المعمول به؛ والتنمية

 نفس تقديم قبل للتقييمذات الصلة  الفرعية نااللج إلى والقانونية والمالية الهيكلية اآلثار تقديم (1

  .للبحث التنفيذي المجلس إلى الشيء

اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات استكمال اتفاقية استاافة مركز االتحاد األفريقي إلعادة  (3

 ،Assembly/AU/Dec.710(XXXI) المقرر والتعجيل بتنفيذ ،والتنمية مع جمهورية مصر العربية

 يوليووتقديم تقرير عن هذا المقرر إلى الدورة العادية الخامسة والثالثين للمجلس التنفيذي في 

 في نيامي، النيجر.  1029

 



EX.CL/Dec.1040 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 ،مع المقرر بشأن اإلصالح المؤسسي لقانونيةالصكوك ا مواءمةبشأن 

 EX.CL/1121(XXXIV(الوثيقة 

 :إن المجلس التنفيذي

 22الصادر عن الدورة االستثنائية الـ  Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI)المقرر رقم ب يحيط علما    .2

مواءمة جميع  المفوضيةيطلب من الذي ، و1028نوفمبر  28و 27يومي  المنعقدة في أديس أبابا

 .اإلصالح المؤسسيالصكوك القانونية ذات الصلة بما يتماشى مع 

عن مواءمة قواعد إجراءات المؤتمر والمجلس التنفيذي بالمفوضية على التقرير المرحلي يشيد  .1

 ولجنة الممثلين الدائمين والنظام األساسي للمفوضية. 

الحاجة إلى مراجعة ومواءمة بالتاارب الذي تم ابرازه في تقرير المفوضية ويؤكد على  يحيط علما   .3

 جميع الصكوك القانونية ذات الصلة. 

من المفوضية القيام بمزيد من مراجعة واستكمال جميع الصكوك القانونية ذات الصلة وتقديم يطلب  .4

ولجنتها تقرير عن ذلك، وكذلك النسخة المعدلة للصكوك القانونية من خالل للجنة الممثلين الدائمين 

االعتماد إلى الدورة العادية السادسة والثالثين للمجلس أوراق بالقواعد والمعايير والمعنية الفرعية 

 . 1010فبراير التنفيذي في 

 



EX.CL/Dec.1041 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 تقرير المفوضية عن إعادة تشكيل لجنة الصياغة بشأن 

 EX.CL/1123(XXXIV)الوثيقة، 

 

 

 :إن المجلس التنفيذي

 .ة الصياغةالمفوضية عن إعادة تشكيل لجن تقريرب علما   يحيط .0

 بما يلي: ويوصي أيضاهذه المرة،  إعادة تشكيل لجنة الصياغة على مستوى السفراءبيوصي المؤتمر  .1

 عاواً. 25لجنة الصياغة من تتكون س (2

 هيئة مكتب االتحاد في  (5)األعااء الخمسة  أ( 

 دولتين عاوين لكل إقليم. ( 1) ب( 

 . (2سنة واحدة )مدة والية لجنة الصياغة  تكون (1

على لجنة الصياغة بمساعدة من المفوضية وضع مشروع قواعد إجراءاتها للبحث عين يت (3

في نيامي، النيجر  المقرر عقدها للمجلس التنفيذي 35واالعتماد من قبل الدورة العادية الـ 

 . 1029في يوليو 

 

 



EX.CL/Dec.1042 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 ،األفريقي البرلمان أنشطة لتقرير عنبشأن ا

 EX.CL/1124(XXXIV)الوثيقة 

 

 :مجلس التنفيذيإن ال

 .األفريقي عن أنشطة البرلمان بالتقرير علما يحيط .2

الملحق بالقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي  البروتوكول على صدقت التي األعااء الدول يهنئ .1

التعجيل  إلى بعد ذلك تفعل لم التي الدول ويدعو ،1024، والصادر في األفريقي لبرلمانوالمتعلق با

 .التصديقبعملية 

في إطار صالحياته بدقة وفقاً للصكوك القانونية ذات الصلة المعمول  العملب األفريقي البرلمان كلفي .3

 بها. 

ً بإضافة جزء إلى التقرير السنوي عن أنشطته بشأن تنفيذ التدابير اإلدارية يكلف  .4 البرلمان أياا

 . والتنظيمية التي تتخذ وفقاً لمقررات أجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي

بتقديم مقترحات مع اآلثار المالية بانتظام إلى اللجنة الفرعية ذات الصلة للجنة الممثلين أيضا  يكلف  .5

 الدائمين. 

 للجنة الممثلين الدائمين، المقر الفرعية التفاقية اللجنةالمفوضية العمل، بالتعاون مع  من يطلب .6

 وتنفيذ باستعراض تتعلق معلقة قاايا يأ لحل أفريقيا جنوب البرلمان األفريقي وحكومة مع التعاونو

 المايف؛ البلد اتفاقية

 



EX.CL/Dec.1043 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 ،اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته بشأن التقرير عن أنشطة

 EX.CL/1125(XXXIV)الوثيقة 

 :إن المجلس التنفيذي

 هيته؛الطفل ورفا األفريقية للخبراء حول حقوق اللجنةعن أنشطة  تقريرالب علما يحيط .2

يحث و ،التصديق عليه بعملية التعجيل على الميثاق، على بعد تصدق لم التي األعااء الدول يحث .1

 . ، على النظر في سحبهاتحفظات على تطبيق أحكام الميثاق بدتالدول األطراف التي أأياا 

 دعووي ميثاق الطفل األفريقي تنفيذ بشأن تقاريرها قدمت التي األطراف للدوليعرب عن تقديره  .3

 تقاريرها؛ تقديم بعملية التعجيل إلى تقاريرها تقدم لم التي األطراف الدول

 في المالئم لألطفال العدالة نظام إلى الوصول: "1010 األفريقي لعام الطفل يوم موضوع يعتمد .4

 توصيات تنفيذ إحياء يوم الطفل األفريقي وتقديم التقارير عن األعااء الدول من ويطلب "أفريقيا

  ؛اللجنة

 على موزمبيق وجمهورية مدغشقر وجمهورية الديمقراطية االتحادية إثيوبيا جمهورية يحث .5

اللجنة األفريقية للخبراء حول  لتقرير المالحظات الختاميةللتوصيات الواردة في  الكامل التنفيذ

 ؛حقوق الطفل ورفاهيته

قية للخبراء حول حقوق الطفل اللجنة األفري يمنح الذي األفريقي الطفل ميثاق من 44 المادةب يذكر .6

 السودان وجمهورية الكاميرون جمهورية ويحث الشكاوى،/البالغات ودراسة تلقي والية ورفاهيته

 ؛اللجنة الواردة في مقررات توصياتلل الكامل التنفيذ على

 بشأن الدراسة اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته وتوصيات بنتائج يرحب .7

 واسع نطاق على الدراسة نتائج نشر على األعااء الدول ويشجع المتنقلين، حول األطفالالقارية 

 تنفيذها؛ على والعمل

لألطفال" المعتمد : تعزيز أفريقيا مالئمة  1040الدول األعااء على تنفيذ "أجندة أفريقيا يحث  .8

 جحالنا بجهود اللجنة لالستكمال، ويشيد Ex. CL/Dec.977 (XXXI)المجلس بموجب مقرر 

 تحديد وضع األطفال المتنقلين داخل أفريقياللدراسة القارية حول 

 الدراسةإجراء ب التعجيل مع لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي، بالتشاور مفوضية،ال من يطلب .9

 اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق بروتوكول من( 2) 5 لمادةالمقترح ل تعديلالمطلوبة حول ال

لمنح اللجنة األفريقية  األفريقي والشعوب لالتحاد اإلنسان حقوق محكمة تعلق بإنشاءوالشعوب الم

للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته فرص الوصول المباشر إلى المحكمة األفريقية لحقوق 

 ؛اإلنسان والشعوب

 تمويل الميزانية البرنامجية للجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته من يقرر .20

ً للمقرر رقم 1010مساهمات الدول األعااء اعتباراً من ميزانية سنة  . وفقا

Assembly/AU/Dec.561(XXVI)  1025الصادر في يناير . 

التعجيل بعملية تنفيذ مقرر المجلس التنفيذي رقم  ،ليسوتو مملكة من المفوضية، بالتعاون معيطلب  .22

EX.CL/Dec.1010(XXXIV)  ؛اللجنةبشأن نقل أمانة 

 التعجيل ببناء مقر للجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته. إلى  ليسوتو مملكة عويد .21

 



EX.CL/Dec.1044 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 ،0208لعام  لمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوباأنشطه عن تقرير البشأن 

  EX.CL/1126(XXXIV)الوثيقة 

 

 :إن المجلس التنفيذي

ً بتقرير يحيط  .2 اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )المحكمة(، والذي  السنوي للمحكمةاألداء علما

 .2018 ديسمبر 23 –يناير  2يغطي الفترة من 

 21الجمهورية التونسية على االستاافة الناجحة للدورة العادية الحادية والخمسين المنعقدة من يهنئ  .1

 في مدينة تونس، الجمهورية التونسية.  1028ديسمبر  7نوفمبر إلى 

إطار لتنفيذ أحكام المحكمة إلى اللجنة الفنية للعدل والشؤون القانونية للبحث قبل  بمشروعيوصي  .3

 تقديمه إلى المجلس التنفيذي. 

 ةللمحكمة في انتظار نتائج عملي االئتمانيصندوق الق إنشاء ليطلب المحكمة تعيأخذ في االعتبار  .4

 .اإلصالح المؤسسي لالتحاد اإلفريقي

ً للمقررات السابقة للمجلس التنفيذي ميع التدابير الالزمة اتخاذ جعلى ، المفوضية يحث .5 لتفعيل وفقا

جميع الدول األعااء في االتحاد  يشجع، وفي هذا الصدد، 1029في  اائيةصندوق المساعدة الق

سخية إلى طوعية وغيرها من الجهات المعنية بحقوق اإلنسان في القارة، على تقديم تبرعات 

 نجاحه.الصندوق لامان استدامته و

المؤسس للمحكمة القيام  الدول األعااء باالتحاد اإلفريقي التي لم تصادق على البروتوكوليحث  .6

( من 6)34عليه بموجب المادة  اإلعالن المنصوصالدول األطراف إلى إيداع  ويدعوبذلك، 

 .لمحكمةبرفع دعاوى أمام اللسماح لالفراد والمنظمات غير الحكومية  البروتوكول

للمجلس التنفيذي المزمع السادسة والثالثين إلى الدورة العادية رفع تقرير لمحكمة، من ا يطلب .7

 حول تنفيذ هذا المقرر. 1010 فبرايرانعقادها في 
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 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 ،بشأن التقرير الخامس واألربعين عن أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 EX.CL/1127(XXXIV)ة الوثيق

 

 :إن المجلس التنفيذي

 ( عن أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.45الخامس واألربعين ) بالتقرير علما يحيط .2

بان اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب قد نفذت المقرر المجلس التنفيذي رقم يحيط علما   .1

EX.CL/Dec.887(XXVII)  بشأن سحب صفة المراقب من التحالف  1025الصادر في يونيو

 منها إيقاف التعاون مع هذه المنظمة. ويطلبلسحاقيات األفريقيات، ا

 ا حولخاص اسنوي قسمال هاتقرير أن تدرج في من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبيطلب  .3

، تنفيذ توصيات الخلوة المشتركة بين لجنة الممثلين الدائمين واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 . 1028ي نيروبي، كينيا في يونيو فالمنعقدة 

عقد خلوة مشتركة بين لجنة الممثلين الدائمين واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  أيضا   يطلب .4

 سنوياً. 

ً إدخال اسماء ومسؤوليات أعااؤها في يطلب  .5 من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أياا

 التقرير عن أنشطتها. 

ى التفعيل العاجل والكامل للجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين للديمقراطية وحقوق الحاجة إل رركي .6

 اإلنسان والحكم. 

من المفوضية إنشاء مجموعة دعم لحكومة جمهورية جامبيا معنية بتعبئة الموارد الالزمة لبناء يطلب  .7

 مقر رئيسي للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.

الرابعة والستين  الدورة العادية جمهورية مصر العربية الستاافة قدمت بهبالعرض الذي ت رحبي .8

الدورات الالحقة  استاافة عرضت أياا التي مالوي ومملكة إسواتيني ليسوتو وجمهورية ومملكة

األعااء، ال سيما تلك التي لم تفعل ذلك بعد،  لالدو ويدعو ،للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 ستاافة إحدى دورات اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.للنظر في ا

الدول األعااء أن ترفق بتقريرها بالغات من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب يطلب  .9

 قبل نشره. كمالحق 

.



EX.CL/Dec.1046 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 ،الفساد لمكافحةبشأن تقرير مجلس االتحاد األفريقي االستشاري 

 EX.CL/1128(XXXIV(الوثيقة 

 

 :ن المجلس التنفيذيإ

للفترة من أول  فريقي االستشاري لمكافحة الفسادمجلس االتحاد األعن أنشطة تقرير الب يحيط علما    .2

 ؛1028ديسمبر  32يناير إلى 

األطراف في اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته على الشروع في عملية تغيير الدول  حثي .1

 اسم المجلس االستشاري. 

 وموظفيالنزاع بين أعااء المجلس االستشاري لحل من المفوضية اتخاذ اجراءات عاجلة  يطلب .3

 األمانة. 

 في االتفاقيةونقلها إلى الدول األطراف المجلس االستشاري إلى وضع اختصاصات لبعثاته يدعو  .4

 ً  . بشهر واحد مقدما

 



EX.CL/Dec.1047 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 ،ليعن أنشطة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدوتقرير البشأن 

 EX.CL/1130(XXXIV(الوثيقة 

 

 :إن المجلس التنفيذي

 1028ديسمبر  –عن أنشطة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي للفترة يونيو تقرير الب يحيط علما    .2

 جنباً إلى جنب مع التوصيات الواردة فيه. 

طار ميزانية االتحاد التي توفير موارد مالية كافية للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي في إ يقرر .1

يحث ومن النظام األساسي للجنة.  13تمول من مساهمات الدول االعااء لقيامها بمهامها وفقاً للمادة 

ً للقاعدة المعتمدة من خالل اللجنة  جميع أجهزة االتحاد األفريقي على تقديم مشروع ميزانيتها وفقا

التابعة للجنة الممثلين  لمسائل المالية واإلداريةالفرعية للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية وا

 . الدائمين

من  ويطلببعرض غينيا االستوائية استاافة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي  يحيط علما   .3

المفوضية ابالغ حكومة غينيا االستوائية رسمياً باإلجراء الخاص باستاافة أجهزة االتحاد األفريقي 

 نة االتحاد األفريقي للقانون الدولي. وشروط نقل أمانة لج

بالمجموعة الواسعة من الموضوعات القانونية الواردة في مختلف الدراسات التي تجريها  يحيط علما .4

على ويشيد باللجنة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي حول تدوين وتنفيذ القانون الدولي األفريقي 

 تى اآلن القانون الدولي؛الدراسات المتعددة التي استكملتها ح

بموضوع الدورة السابعة للمنتدى الذي هو" إدارة الموارد الطبيعية ألفريقيا" وفقا للهدف المحدد يشيد  .5

من لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي توزيع وقائع المنتدى على جميع  ويطلب 1063في أجندة 

 الدول األعااء وسائر الهيئات ذات الصلة؛

ل األعااء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وسائر أجهزة االتحاد على تقديم الدعم الدو يشجع .6

الالزم للجنة االتحد األفريقي للقانون الدولي في إعداد دراساتها وذلك بالقيام، من بين أمور أخرى، 

هتمام اللجنة بالمعلومات التي قد تحتاجها في هذا الشأن عن مسائل القانون الدولي ذات االبتزويد 

 بالنسبة لالتحاد األفريقي.

 



EX.CL/Dec.1048 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 ،بشأن التقرير عن أنشطة الوكالة األفريقية المتخصصة لمواجهة المخاطر لالتحاد األفريقي

 EX.CL/1131(XXXIV(الوثيقة 

 

  :إن المجلس التنفيذي

 .ريقيعن أنشطة الوكالة األفريقية المتخصصة لمواجهة المخاطر لالتحاد األفتقرير البيحيط علما   .2

 تقديم على والدوليين، اإلقليميين الشركاء اإلنمائيين وكذلك األفريقية، اإلقليمية المؤسسات يشجع .1

 المتمثلة واليتها لتحقيقالقدرة األفريقية لمواجهة المخاطر  مع والتعاون التآزر، وتعزيز الالزم، الدعم

 القارة؛ في الطبيعية للكوارث االستجابات تحسين في

التصديق على االتفاق المؤسس للوكالة األفريقية لمواجهة بوتيرة ألعااء إلى التعجيل الدول ا يدعو .3

 المخاطر. 

القدرة األفريقية لمواجهة  وكالة استاافة بشأن عروضها تقديم المهتمة األعااء الدول من يطلب .4

 فية المخاطر القدرة األفريقية لمواجه المحدودة في أمانةالقدرة األفريقية لمواجهة وشركة  المخاطر

 ؛1029 أبريل 16 في المحدد النهائي الموعد قبل أو

 مرحلي تقرير تقديمالوكالة األفريقية المتخصصة لمواجهة المخاطر لالتحاد األفريقي  من أيضا   يطلب .5

عن أنشطتها السنوية إلى الدورة العادية السادسة والثالثين للمجلس  تقريرالو المقرر هذا تنفيذ عن

 .1010فبراير  فيالتنفيذي 



EX.CL/Dec.1049 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 األفريقية لبناء القدرات، المؤسسة التقرير عن أنشطة بشأن

 EX.CL/1132(XXXIV(الوثيقة 

 

 :إن المجلس التنفيذي

 القدرات؛ لبناء األفريقية المؤسسة أنشطة بالتقرير عن علما يحيط .2

 عام في إنشائها منذ ريقياأف تنمية القدرات في لبناء األفريقية جانب المؤسسة من الفعالة بالمساهمة يقر .1

 ؛2992

 السنوية المالية المساهمة تقييم ،األفريقية لبناء القدرات المؤسسة، بالتعاون مع المفوضية من يطلب .3

عن ذلك  تقرير القدرات وتقديم لبناء األفريقية عمليات المؤسسة فيدفعها  األفريقي لالتحاد يمكن التي

 التنفيذي؛لمجلس اإلى 

في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين لالتحاد، على تعزيز استخدام المؤسسة المفوضية،  يشجع .4

 األفريقية لبناء القدرات في تنفيذ أنشطة البرامج الخاصة بتنمية القدرات في القارة. 

ً  القدرات لبناء األفريقية المؤسسة يشجع .5  من بدعم إثيوبيا، حكومة إشراك في االستمرار علىأياا

 حكومة ويدعو ،أبابا أديس القدرات في لبناء األفريقية تفاقية البلد المايف للمؤسسةا على المفوضية،

 الممنوحة والحصانات االمتيازات مع يتماشى بما االعتبار وأخذه بعين الطلب هذا لتقديم إثيوبيا

 .األفريقي لالتحاد
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 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 8102 وأجهزته لعام االتحاد تقرير بشأن

 ،لمفوضيةا لرئيس التمهيدية والمذكرة
 EX.CL/1134(XXXIV) الوثيقة

 

 :التنفيذي إن المجلس

 لرئيس التمهيدية المذكرة وكذلك 9108 وأجهزته لعام االتحاد أنشطة عن السنوي بالتقرير علما   يحيط .0

 ؛9102يناير إلى 9108 يوليو من الفترة تغطي التي المفوضية،

على العرض  األخرى المتخصصة هكاالتوو األفريقي االتحاد أجهزة برئيس المفوضية ورؤساء يشيد .9

 األفريقية؛ الشعوب حياة على اإلجراءات هذه وأثر النتائج على الشامل ألنشطتهم والسيما التركيز

 المشاريع دعمل المعنيين المصلحة أصحاب من وغيرهاالمفوضية  تبذلها التي بالجهود يرحب  .3

القارية  الحرة التجارة منطقة سيما وال 9163جندة أل األولى العشرية التنفيذ خطةئيسية في الر

 وحق تنقل األشخاص حرية بشأن بروتوكولالو الجوي لنقلل األفريقية الواحدة سوقوال األفريقية

 لمؤسساتل المبكر تفعيلال إلى يدعوو الجهود هذه تسريع على يشجعواالستقرار.  وحق اإلقامة

 التكامل؛ عملية فيذتن في أساسينجاح  نصرباعتبارها ع األفريقية المالية

 واتارا،الساني دراماني  الرئيس قيادة إلى ويتطلع 9163بأجندة  المعنية الوزارية للجنة دعمه ريكر   .4

إضفاء الطابع  ذلك في بما ،9163أجندة  جوانب جميع بتنفيذ التعجيل في ، للمساعدةالقائد بصفته

 ؛المحلية الموارد وتعبئة ييموالتق الرصد وكذلك األعااء الدول جميع المحلي عليها من قبل

 في القارة تنميةفي  ملموسةال هامساهماتعلى  األفريقي االتحاد أجهزة من وغيرهابالمفوضية  يشيد  .5

 الزراعة ،والطاقة التحتية البنية ،الحيوانيةالصحة و العامة الصحة ،والبحث التعليم مثل مجاالت

 ،اايا المستعرضة لمسائل الجنسين والشبابسالمة األغذية، التجارة واالستثمار، فاال عن القو

 استشاري مجلسإلى جانب إنشاء  تونس من الشابي آية السيدة الشباب،لشؤون  مبعوثة بتعيين يرحبو

 المؤتمر؛ إلى المقدمة التقارير والواردة في المتوخاة الخطوات تنفيذ إلى يتطلعو للشباب،

 الديمقراطية تعزيز أجل من االستعراض قيد ةالفتر خالل المبذولة الجهود االرتياح مع يالحظ  .6

النيجيري  الرئيس ،9108 سنة موضوعبقائد  يشيدو. الرشيد الحكم وتعزيز اإلنسان حقوق واحترام

 . الفساد مكافحة في ومبادراته التزامهعلى  بوهاري محمد

 يدعوو ميالسا الممثل وجهود 9191 عام بحلولالبنادق  إسكات نحو المحرز بالتقدم أياا يرحبو .7

 الهدف؛ هذا تحقيق أجل من الدعم تجديد إلى

بشأن  السياسة صنع أجهزةصادرة عن  محددة قرراتالمفوضية لم تابعةبم االرتياح مع علما يحيط  .8

 بري،ه حسين ومحاكمة الدولية، الجنائية المحكمة مع والعالقة ،وسجشا أرخبيلفي  االستعمار إنهاء

 ؛الجهود هذهعلى مواصلة يشجع و
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 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 اإلجراءات تسليط مزيد من الاوء على أجل من جهوده وتكثيفواصلة م المفوضية رئيس من لبيط .2

 داخلبها  الوعي وزيادةهذا المقرر، ل 8و  7و  5و  3و  9المشار إليها في الفقرات  المتخذة الملموسة

 طةوأنش برامج عن محددة تقارير بتقديم يرحبو. عام بشكل األفريقي والجمهور األعااء الدول

 الممارسة؛ هذه مواصلة على يحثو األخرى األفريقي االتحاد وأجهزةالمفوضية 

 ووكاالته االتحاد أجهزة من وغيرها المفوضية مع وثيق بشكل العمل مواصلة األعااء الدول يناشد .01

 التصديق ذلك في بما التمهيدية، والمذكرة التقرير في المثارة والقاايا للتحديات للتصدي المتخصصة

 وتوفير االتحاد، وسياسات مقررات وتنفيذ وإدراجها في القوانين الوطنية، القانونية الصكوك على

 اعتمادها تقليل مع بفعالية أداء مهامها من المتخصصة ووكاالته أجهزة االتحاد لتمكين الكافي التمويل

 الخارجية. المصادر على
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 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 

 مقـرر

 ،ة داخل المنظومة الدوليةاإلفريقي تقرير اللجنة الوزارية للترشيحاتبشأن 

 EX.CL/1136(XXIV)الوثيقة 
 

 إن المجلس التنفيذي:

 ؛المنظومة الدوليةبتقرير اللجنة الوزارية للترشيحات األفريقية في  يحيط علما .1

 :يوافق على .2

، خالل االنتخابات التي ستجري في المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالميةمنصب في  (1

 ية الكونغو، ترشيح: في جمهور 0262شهر أغسطس 

 ، من جمهورية بوتسوانا؛د. ماتشيديسو ربيكا ناتالي مويتي •

االنتخابات المقرر إجراؤها قاض في المحكمة الدولية لقانون البحار، خالل في منصب   (2

 ، ترشيح :0202أثناء الدورة الثالثين للدول األطراف في يونيو 

 الكاميرونمن جمهورية  موريس كانج كامخاد.  •

خالل االنتخابات المقرر النائب الثالث لرئيس المنظمة الدولية لألرصاد الجوية نصب مفي  (2

 في جنيف، سويسرا، ترشيح: 0262يونيو  66إلى  ,إجراؤها من 

  من جمهورية تنزانيا المتحدةالورانس كيجازي نييس د. أ •

ر إجراؤها في خالل االنتخابات المقرالمدير العام لالتحاد البريدي الدولي،  نائبمنصب في  (4

 في جمهورية كوت ديفوار، ترشيح: 0202

 من جمهورية الكاميرون  السيد. يونس جبرين •

، خالل االنتخابات المدير العام لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةمنصب نائب في  (5

 .0262المقررة في يونيو 

 من جمهورية الكاميرون. منجي ميديالسيد  •

، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في للمنظمة الدولية للهجرةالمدير العام  نائبمنصب في  (6

 :ترشيح، في جنيف، سويسرا 0262يونيو/يوليو 

 من جمهورية السودانالسيد أشرف النور مصطفى ، 

خالل ، الجوية لألرصاد العالمية للمنظمة التابع فريقياأل اإلقليمي المجلس رئيس منصبفي  (7

 :ترشيح مصر، القاهرة، في ،0262 فبراير ,0 إلى 02 منإجراؤها  المقرر االنتخابات

 ديفوار كوت جمهورية من ا،كوناتي داوود السيد 

 المقرر االنتخابات ، خالل0202-0202للفترة  الهيئة الدولية لمراقبة المخدراتعضو في  (8

 ، ترشيح:0262في  إجراؤها

 الدكتور جوناتان لوكا، من جمهورية السيشل 
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 ونوافوا، من جمهورية نيجيريا االتحاديةأوكيشوكوو أ السيد أوجبون 

 السيدة أنا دو باسوس ماميدي غراسا، من جمهورية أنجوال 

خالل االنتخابات ، 0202 – 0200عضو في وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة للفترة  (2

 ، ترشيح:1029المقررة في 

 السيد تيسفا ألم سيوم، من دولة إرتريا 

 وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية تحدةالم األمم لجنة عضو منصب في (11

 :ترشيح نيويورك، في 0262 يونيو 2, في إجراؤها المقرر االنتخابات خالل ،أسرهم
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية السفير لزهر سوالم من الجمهورية  

 

 : ويقرر الموافقة على الترشيحات التاليةيحيط علما أيضا   .2

، 2122-2121حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة للفترة عضو مجلس  منصبفي   (1

أثناء الدورة العادية الرابعة  0262خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر 

 :والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، ترشيح

 دولة ليبيا 
 جمهورية السودان 

ي. طلبت اللجنة من المجموعة األفريقية في مالحظة: يتعين شغل منصبين لحساب الجنوب األفريق -

 نيويورك إجراء مشاورات لتعيين ممثلين من اإلقليم المذكور.
 

خالل ، 2122-2112عضو مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني للفترة  منصبفي  (2

منظمة الطيران المدني االنتخابات المقرر إجراؤها أثناء الدورة األربعين للجمعية العامة ل

 في مونتريال، كندا 0262، في أكتوبر وليالد

أي الدول األكثر مساهمة في توفير المنشآت والخدمات الالزمة للمالحة فيما يتعلق بالجزء الثاني 

 :الجوية المدنية الدولية، ترشيح

 العربية. مصرجمهورية :  إقليم الشمال 
 جمهورية جنوب أفريقيا،:  إقليم الجنوب 
 االتحادية. جيريانيجمهورية :  إقليم الغرب 

 

 أي الدول التي يامن تعيينها التمثيل الجغرافي، ترشيح:بالنسبة للجزء الثالث 

 .الجابونجمهورية :  إقليم الوسط •

 .السودانجمهورية : إقليم الشرق •

 يه.تونسالجمهورية ال: إقليم الشمال •

 .زامبياجمهورية  إقليم الجنوب: •

 .كوت ديفوارجمهورية : إقليم الغرب •
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 2122-2121عضو المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للفترة  منصبفي  (,

، أثناء الدورة الثالثة والعشرين 0262التي تجرى انتخاباتها خالل النصف الثاني من سنة 

 للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة في سانت بطرس برج روسيا، ترشيح:

 الجمهورية التونسية  •

 0206-0202للفترة ، ظمة البحرية الدولية تحت الفئة جعضو مجلس المنمنصب في  (6

في لندن،  0262ديسمبر  1نوفمبر إلى  00خالل االنتخابات المقرر إجراؤها من ، 

 المملكة المتحدة، ترشيح: 

 جمهورية جنوب أفريقيا •

 المملكة المغربية •

 جمهورية مصر العربية •

في االنتخابات ، 2121-2112رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة للفترة منصب في  (0

 في نيويورك، ترشيح:  0262المقرر إجراؤها في سبتمبر 

 جمهورية نيجيريا االتحادية  •

-2121عضو غير دائم في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة للفترة منصب في  (1

انعقاد الدورة الرابعة والسبعين  ةخالل االنتخابات المقرر إجراؤها بمناسب، 2121

  ترشيح:، 0262امة لألمم المتحدة في عام للجمعية الع

 جمهورية النيجر •

الذي  تمت الموافقة على ترشيح النيجر باإلضافة إلى ترشيح تونسمالحظة:  •

 .في نواكشوط 0260تمت الموافقة عليه من قبل المجلس التنفيذي في يوليو 

-2121عضو غير دائم في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة للفترة منصب في  (7

والسبعين  الخامسةانعقاد الدورة  ةخالل االنتخابات المقرر إجراؤها بمناسب، 2122

 ، ترشيح: 0202للجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

 جمهورية كينيا 

 جمهورية جيبوتي 

 – 2121عضو المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة للفترة  منصبفي  (0

انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية  ةها بمناسبخالل االنتخابات المقرر إجراؤ 2121

 ، ترشيح: 0262العامة لألمم المتحدة في 

  بنينجمهورية 
  بوتسواناجمهورية 
  الكونغوجمهورية 
  الجابونجمهورية 

خالل االنتخابات التي  2121 - 2121لجنة وضع المرأة، للفترة  عضو منصبفي  (2

والتوجيه للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  ستجري بمناسبة انعقاد اجتماعات التنسيق

 في نيو يورك، ترشيح: 2112بريل أالمقررة في 
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 جمهورية السنغال 
 تحاديةجمهورية الصومال اال 

 

خالل االنتخابات المقرر إجراؤها خالل عضو لجنة المؤتمرات لألمم المتحدة  (11

 ترشيح: المتحدة،للجمعية العامة لألمم  76الدورة الـ
 زائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الج 
 طلبت اللجنة من المجموعة األفريقية . يتعين شغل منصب من قبل إقليم شرق أفريقيا

 في نيويورك إجراء مشاورات لتعيين ممثل من اإلقليم المذكور.
 

خالل االنتخابات المقرر إجراؤها رئيس اللجنة الثانية للجمعية العامة،  منصبفي  (11

 ترشيح: المتحدة،للجمعية العامة لألمم  76اد الدورة الـ، بمناسبة انعق0262في 
 جمهورية السنغال 
، 0262خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في عضو لجنة التنمية االجتماعية،  (12

 للجمعية العامة لألمم المتحدة، ترشيح: 76بمناسبة انعقاد الدورة الـ
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 
 الديمقراطية جمهورية إثيوبيا االتحادية 
 دولة ليبيا 
 جمهورية نيجيريا االتحادية 

 

، بمناسبة 0262خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في عضو لجنة اإلحصائيات،  (12

 للجمعية العامة لألمم المتحدة، ترشيح: 76انعقاد الدورة الـ
 جمهورية مدغشقر 
 جمهورية سيراليون 

 

، 0262رر إجراؤها في خالل االنتخابات المقعضو لجنة السكان والتنمية،  (14

 للجمعية العامة لألمم المتحدة، ترشيح: 76بمناسبة انعقاد الدورة الـ
 جمهورية مدغشقر 
 دولة ليبيا 
 جمهورية الصومال االتحادية 
  :طلبت اللجنة . الجنوب األفريقيإقليم لحساب  المتبقي منصباليتعين شغل مالحظة

ت لتعيين ممثل من اإلقليم من المجموعة األفريقية في نيويورك إجراء مشاورا

 المذكور.
، بمناسبة 0262خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في لجنة المخدرات، في ضو ع (15

 للجمعية العامة لألمم المتحدة، ترشيح: 76انعقاد الدورة الـ
 جمهورية أنجوال 
  لحساب إقليم  2لحساب إقليم وسط أفريقيا؛  2مناصب ) 6مالحظة: يتعين شغل

طلبت اللجنة من المجموعة األفريقية . لحساب الجنوب األفريقي( 1و  شرق أفريقيا؛

 في نيويورك إجراء مشاورات لتعيين ممثلين من األقاليم المذكورة.
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خالل االنتخابات المقرر عضو في لجنة العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية،  (16

 ألمم المتحدة، ترشيح:للجمعية العامة ل 76، بمناسبة انعقاد الدورة الـ0262إجراؤها في 
 جمهورية مدغشقر 

 

، 0262خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في عضو في لجنة البرامج والتنسيق،  (17

 للجمعية العامة لألمم المتحدة، ترشيح: 76بمناسبة انعقاد الدورة الـ
 جمهورية ليبيريا 
 جمهورية موريتانيا اإلسالمية 
  للجنة من المجموعة األفريقية في طلبت اا. فريقيشرق أمنصب لحساب يتعين شغل

 نيويورك إجراء مشاورات لتعيين ممثل من اإلقليم المذكور.
 

خالل االنتخابات المقرر عضو في مجلس إدارة لجنة المستوطنات البشرية،  (11

 للجمعية العامة لألمم المتحدة، ترشيح: 76، بمناسبة انعقاد الدورة الـ0262إجراؤها في 
 جمهورية بوروندي 
 ة كينياجمهوري 
 جمهورية السنغال 
  :طلبت اللجنة من  .يتعين شغل منصبين لحساب الجنوب األفريقيمالحظة

المجموعة األفريقية في نيويورك إجراء مشاورات لتعيين ممثلين من اإلقليم 

 المذكور.
 

خالل االنتخابات المقرر ، األمم المتحدة للطفولةعضو في مجلس إدارة صندوق  (12

 للجمعية العامة لألمم المتحدة، ترشيح: 76اسبة انعقاد الدورة الـ، بمن0262إجراؤها في 
 جمهورية زيمبابوي 
)باالشتراك بين األجهزة  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عضو في مجلس إدارة (21

مكتب األمم  -صندوق األمم المتحدة للسكان -اآلتية: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

، بمناسبة 0262ل االنتخابات المقرر إجراؤها في خال (،المتحدة لخدمات المشاريع

 للجمعية العامة لألمم المتحدة، ترشيح: 76انعقاد الدورة الـ

 جمهورية الصومال االتحادية 

خالل االنتخابات برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة، عضو في مجلس إدارة  (21

معية العامة لألمم المتحدة، للج 76، بمناسبة انعقاد الدورة الـ0262المقرر إجراؤها في 

 ترشيح:

 جمهورية بوروندي 

 جمهورية مدغشقر 

برنامج األمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة عضو في مجلس  (22

 76، بمناسبة انعقاد الدورة الـ0262خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في البشرية/إيدز، 

 للجمعية العامة لألمم المتحدة، ترشيح:

 اجمهورية كيني 
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 الجمهورية التونسية 

خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في ، األمم المتحدة للمرأةعضو في مجلس هيئة  (22

 للجمعية العامة لألمم المتحدة، ترشيح: 76، بمناسبة انعقاد الدورة الـ0262
 جمهورية بوروندي 
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 
 جمهورية مدغشقر 
 جمهورية نيجيريا االتحادية 
 ة سيراليونجمهوري 

 طلبت اللجنة من المجموعة . مالحظة: يتعين شغل منصب لحساب الجنوب األفريقي

 األفريقية في نيويورك إجراء مشاورات لتعيين ممثل من اإلقليم المذكور.
خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في ، لجنة جائزة األمم المتحدة للسكانعضو في  (24

 للجمعية العامة لألمم المتحدة، ترشيح: 76، بمناسبة انعقاد الدورة الـ0262

 جمهورية كوت ديفوار 

  مالحظة: يتعين شغل منصب في إطار التناوب بين شرق أفريقيا والجنوب

طلبت . األفريقي/ يتعين شغل منصب في إطار التناوب وسط أفريقيا وشمال أفريقيا

لين من اللجنة من المجموعة األفريقية في نيويورك إجراء مشاورات لتعيين ممث

 األقاليم المذكورة.

 االنتخابات خالل ،2122-2112 للفترة لليونسكو التنفيذي المجلسفي  عضو (00

 :ترشيح فرنسا، باريس، في ،0262 نوفمبر في لليونسكو العامة الجمعية خالل المقررة
 ؛(ب) الخامسة المجموعةلحساب  ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية 
 ؛(ب) الخامسة المجموعةلحساب  ،التونسية الجمهورية 
  ،؛(أ) الخامسة المجموعةلحساب جمهورية جنوب أفريقيا 

 

 نوفمبر في المقررة االنتخابات خالل ،العالمي للتراث اليونسكو منظمة في عضو (01

 :ترشيح باريس، في 0262
 ؛(ب) الخامسة لحساب المجموعة العربية، مصر جمهورية 
 (.أ) الخامسة موعةالمج لحساب أفريقيا، جنوب جمهورية 

ن للجمعية العامة لألمم المتحدة ينائب رئيس الدورة الرابعة والسبع منصب (27

 ترشيح:
  جمهورية جزر الرأس األخضر 
 و غجمهورية الكون 
 جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية 
 الجمهورية التونسية 
 جمهورية زيمبابوي 

غير دائم في مجلس األمن منصب عاو لوتي وجمهورية جيب جمهورية كينياي بترشيحق فيما يتعل  .4

لجمعية العامة ل 75 ــالانعقاد الدورة خالل االنتخابات التي ستجري بمناسبة  ،1011 / 1012لفترة ل

بهدف تقديم  1029من البلدين مواصلة المشاورات حتى يونيو  يطلب، 1010لألمم المتحدة في 
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الدورة خالل سوف تتخذ اللجنة قراًرا  األمر، وإذا تعذر. شرق أفريقيا إقليملحساب ترشيح واحد 

 ؛1029نيامي، النجير، في يوليو للمجلس التنفيذي المقرر عقدها في العادية الخامسة والثالثين 

الدورة العادية الخامسة تأجيل بحث المشروع إلى  ،فيما يتعلق بمراجعة النظام الداخلي للجنة ،يقرر .5

بغية منح الفرصة 1029عقدها في نيامي، النجير، في يوليو والثالثين للمجلس التنفيذي المقرر 

األمانة باستكمال المشروع  ويكلف، لمواصلة المشاورات بما في ذلك مع المجموعات األفريقية

 على أكثر تقدير. 0262مارس  6,وتوزيعه على الدول األعااء لتقديم تعليقاتها قبل 

بهدف المعنية  األقاليمإلى مذكرة شفوية بعث أن ت لمعنيةاالدائمة لالتحاد األفريقي  اتالبعث منيطلب   .6

 .المناصب الشاغرة المذكورة أعالهإجراء مشاورات لتعيين ممثليها في 

 األفريقية لمجموعاتا الترشيحات داخل لجان ورؤساء األفريقية المجموعات رؤساءيشارك  أن يقرر .7

 اللجنة؛ دورات في

 سيديبي، لميشا للسيد التنفيذي المجلس أقره الذي الداعم االقتراح مشروع باعتماد المؤتمر يوصي .8

 واليته فترة تنتهيس الذي ،لبرنامج األمم المتحدة لفيروس نقص المناعة المكتسبة التنفيذي المدير

 .قريبا
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 مقـرر

 ( 0) واحدعضو بشأن انتخاب 

 ،لقانون الدوليلفي لجنة االتحاد األفريقي 

  /V(XXXI 1146EX.CL( الوثيقة

 

 :ن المجلس التنفيذيإ

لجنة االتحاد األفريقي للقانون كعاو في ( 2)امرأة واحدة انتخاب  المفوضية عنبتقرير  يحيط علما   .2

 قليم الوسط؛إي من الدول

 :( سنوات5خمس )العاو التالي في لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي لوالية مدتها  ينتخب .1

 

 اإلقليم البلد الجنس االسم الرقم

 نثىأ يالن شاما توماسا بيسياا  .2
غينيا جمهورية 

 االستوائية
 الوسط

 

 .العاو المنتخبتعيين ب للمؤتمر والثالثينالثانية الدورة العادية  يوصي .3

 



EX.CL/Dec.1052 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 ةلجنة األفريقيال( أعضاء في 0انتخاب ) بشأن

 ورفاهيته،حقوق الطفل للخبراء حول 

 /V(XXXI 1147EX.CL( الوثيقة

 

 :ذيإن المجلس التنفي

 ة للخبراء حوللجنة األفريقيالفي كعاو ( 2)امرأة واحدة انتخاب  المفوضية عنبتقرير  يحيط علما   .2

 قليم الوسط؛إمن  هيتحقوق الطفل ورفاه

( 5خمس ) تهامدوالية لالعاو التالي في اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته  ينتخب .1

 :سنوات

 قليماإل البلد الجنس االسم الرقم

 نثىأ كيمبو تاكام جاستينج هيرمين  .2
جمهورية 

 الكاميرون
 الوسط

 

 العاو المنتخب.تعيين ب للمؤتمر والثالثينالثانية الدورة العادية  يوصي .3

 



EX.CL/Dec.1054 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 ( أعضاء 7انتخاب سبعة )بشأن 

 في مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد،

 /XXXIV( 1148EX.CL(الوثيقة 

 :التنفيذي إن المجلس

( أعااء في مجلس االتحاد األفريقي االستشاري 6) ستةالمفوضية من انتخاب  ريرقبت يحيط علما   .2

 لمكافحة الفساد. 

 (:1األعااء التالية اسماؤهم في مجلس االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد لوالية مدتها سنتان )ينتخب  .1

 اإلقليم البلد الجنس االســم الرقم

 ذكر جان لويساندريامفيدي   .2
جمهورية 

 مدغشقر
 الشرق

 ذكر باموني باسكال  .1
جمهورية 

 بوركينا فاسو
 الغرب

 الوسط تشادجمهورية  ذكر بوجوتو مياروم   .3

 الغرب بنينجمهورية  نثىأ نايسونو فورن   .4

 نثىأ انجاندو اجنس كيبو  .5
جمهورية 

 زامبيا
 الجنوب

 الجنوب ليسوتومملكة  ذكر سيما سيفاكو ارون  .6

 الدورة العادية الثانية والثالثين للمؤتمر بتعيين األعااء المنتخبين.ي يوص  .3

بانتخاب عاو واحد في مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد في مقعد يوصي أيضا   .4

 .1029عائم خالل الدورة العادية الخامسة والثالثين للمجلس التنفيذي المقرر عقده في يوليو 

 



EX.CL/Dec.1055 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 ( أعضاء في مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي،2تخاب خمسة )انبشأن 

 /1149EX.CL(XXXIV)الوثيقة 

 

 :إن المجلس التنفيذي

 ( أعااء في مجلس السلم واألمن. 5بتقرير المفوضية عن انتخاب خمسة ) يحيط علما   .2

 سنوات:ثالث ( 3)الدول األعااء التالية لعاوية مجلس السلم واألمن لوالية مدتها  ينتخب .1

 

 اإلقليم البلد الرقم

 الشمال ية الديمقراطية الشعبيةالجزائرالجمهورية  . 2

 الوسط بورونديجمهورية  .1

 الشرق كينياجمهورية  .3

 الجنوب ليسوتومملكة  .4

 الغرب االتحادية نيجيرياجمهورية  .5

تخبين لعاوية مجلس السلم الدورة العادية الثانية والثالثين للمؤتمر بتعيين األعااء المنيوصي  .3

 واألمن. 

 



EX.CL/Dec.1056 (XXXIV) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  8-7 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الرابعة والثالث

 مقـرر

 التحاد األفريقي،اإلدارية لمحكمة ال( دول أعضاء لتعيين قضاة في 3بشأن ترشيح ثالث )

 /1150EX.CL(XXXIV)الوثيقة 

 

 :إن المجلس التنفيذي

 . اإلداريةمحكمة ال( دول أعااء لتعيين قااة في 3بتقرير المفوضية بترشيح ثالث ) يحيط علما   .2

 باألعااء المنتهية واليتهم للمحكمة اإلدارية لما قاموا به من عمل.  شيدي .1

( 4)لوالية مدتها اإلدارية محكمة ال( في 2الدول األعااء التالية لتعيين كل منها قاضياً واحداً )يختار  .3

 أربع سنوات: 

 يةالمغربالمملكة  (أ

 موزمبيقجمهورية  (ب

 ناميبيـاجمهورية  (ج

 ترشيحها إلى تعيين القااة في المحكمة اإلدارية.  الدول األعااء التي تميدعو  .4

جراءاتها للبحث من قبل إوقواعد اإلدارية من المفوضية مراجعة النظام األساسي للمحكمة  يطلب .5

 . 1010فبراير الدورة العادية السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي في 
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