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 والثالثين للجنة الممثلين الدائمينسادسة الدورة العادية المشروع تقرير 

 

 مقدمة الجزء األول:

 في 5102 يونيو 52و 52 للجنة الممثلين الدائمين يومين رة العادية الخامسة والثالثو الدو  تُعقد .1
لممثلة الدائمة ، اهوب توموكوندي جاساتورا، برئاسة السفيرة نواكشوط، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الممثلين الدائمين. ةلدى االتحاد األفريقي ورئيسة لجنرواندا لجمهورية 

 االفتتاحم سمرا (أ

 خارجية الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةاألمين العام لوزارة كلمة  (1

أحمد، األمين العام لوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية اإلسالمية  رّحب السيد أحمد محمود ولد أسويد .2
الموريتانية بأعضاء لجنة الممثلين الدائمين والوفود المجتمعين للتحضير للمجلس التنفيذي ومؤتمر 
رؤساء الدول والحكومات المجتمعين، في بلدهم الثاني، موريتانيا. وأكد مجددا لالجتماع أّن موريتانيا، 

ادة الرئيس، قد عملت بشكل دؤوب على التحضير للقمة بما في ذلك بناء مركز جديد للمؤتمرات تحت قي
 الذي من المقرر أن ُتعقد فيه االجتماعات. 

ذكر السيد أحمد محمود ولد أسويد أحمد أّن التحديات التي تواجهها القارة قد هيأت االتحاد لاللتزام  .3
هذا الغرض. ل ة الوحدة األفريقية وبناء قدراتهباء المؤسسون لمنظمبتحقيق األهداف النبيلة التي حددها اآل

وشّدد على أهمية مختلف المواضيع والمسائل المقرر مناقشتها خالل القمة والتي تعكس الوضع 
جهود الدول األعضاء والمفوضية التي أفضت إلى التوقيع على باالقتصادي الحيوي في القارة. وأشاد 

 الحرة القارية األفريقية.اتفاق منطقة التجارة 

في إطار اإلصالحات المؤسسية وتمويل االتحاد األفريقي، ذّكر السيد أحمد محمود ولد أسويد أحمد  .4
االجتماع بأهمية تمكين االتحاد من أن يكون فعاال ومعتمدا على الذات حتى يحقق تطلعات أجندة 

ريمة رة تنعم بالسالم وتوفر سبل عيش كوالخطة العشرية األولى لتنفيذها من أجل أفريقيا مزده 5122
لمواطنيها. وعلى وجه الخصوص، أشاد بالتزام وتفاني كافة أصحاب المصلحة لتنفيذ موضوع عام 

، من خالل مكافحة الفساد في القارة. وفي الختام، رّحب مجددا بجميع الوفود في موريتانيا متمنيا 5102
 لهم مداوالت مثمرة.  
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.  

 لرئيسة لجنة الممثلين الدائمين الكلمة االفتتاحية (2

لدى  الممثلة الدائمة لرواندالجنة الممثلين الدائمين و رحبت السيدة هوب توموكوندي غاستورا رئيسة  .5
المنعقدة  ائمينللجنة الممثلين الدالمشاركين في الدورة العادية السادسة والثالثين جميع االتحاد األفريقي ب

لحكومة الجمهورية الموريتانية اإلسالمية  وأعربت عن تقديرها في نواكشوط 5102 يونيو 52و 52يومي 
ا . كما أثنت على حكومة وشعب موريتانيعلى ما حظيت به الوفود من حفاوة االستقبال وكرم الضيافة

 .الجتماعات القمة اعلى الجهود الدؤوبة المبذولة تحضير 

ولت منذ أن تواستعداد تعاون أبدته من من دعم و ما قدمته لجنة الممثلين الدائمين على وأثنت على  .6
. وشكرت كذلك لجنة الممثلين الدائمين على 5102يناير لجنة الممثلين الدائمين في رواندا رئاسة 

 .للقمة اتحضير  جدول األعمال والدور الذي تضطلع به بخصوصفي أديس أبابا  المنجزالعمل 

محمد  يكضية االتحاد اإلفريقي، سعادة السيد موسى فلجنة الممثلين الدائمين رئيس مفو  ةرئيس تكر ش .7
على جهوده الدؤوبة لضمان التنفيذ الفعال والسلس لجداول أعمال االتحاد. وأعربت عن تقديرها 

 ومجلس السلم واألمن. وشكرت المفوضين واألمين العام لجنة الممثلين الدائمينالشهرية مع  التفاعالته
 .للجنة الممثلين الدائمينوكافة الموظفين على عملهم الدؤوب ودعمهم للمفوضية 

دعت الدول األعضاء إلى دعم الجهود التي بشأن مكافحة الفساد،  5102ع عام إلى موضو وباإلشارة  .8
زت أهمية الموضوع. كما أبر وقائد االتحادية نيجيريا جمهورية يبذلها سعادة السيد محمود بخاري، رئيس 

 .مكافحة الفساد على المستوى الوطنيوية لإيالء األول

قة التجارة ما يلي: منط ذكرتخالل األشهر الستة الماضية، المحققة وفيما يتعلق باإلنجازات الرئيسية   .9
 ، السوق التأسيسحق اإلقامة وحق و ألشخاص بشأن حرية تنقل ا بروتوكولال، األفريقية الحرة القارية

وتبني الموقف  ،ذاتيالتمويل ال ،مؤسسية لالتحاد األفريقيالصالحات إلالنقل الجوي، األفريقية الواحدة ل
لتفاوض على اتفاق جديد للتعاون مع االتحاد األوروبي حول مستقبل العالقات بين ل اإلفريقي الموحد
توقع على لم . ودعت جميع الدول األعضاء التي 5151االتحاد األوروبي بعد عام و  االتحاد اإلفريقي

ا إلى وضمان تنفيذها. وأشارت أيض بعد إلى القيام بذلك عليها تصدقلم و  القانونية المعتمدةالصكوك 
التي تم عقدها  ،واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب الخلوة المشتركة بين لجنة الممثلين الدائمين

ي يناير حسب التكليف الصادر من المجلس التنفيذي ف 5102 ويوني 2و 4في  يومي في نيروبي
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إيجاد طرق لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهازين. وفي الختام، دعت الدول األعضاء من أجل  5102
تمكينها من لبالموارد الكافية  المفوضيةاالتحاد األفريقي وتزويد مقررات إلى اتخاذ تدابير جادة لتنفيذ 

 .أنشطتهاتنفيذ 

 رئيس المفوضية كلمة (3

العاصمة  يفكويسي كوارتي بجميع الوفود السيد  نائب الرئيس، سعادةب رحّ عن رئيس المفوضية، نيابة  .11
وحكومة عبا شلمؤتمرات. وشكر موريتانيا الرائع ل اهمركز في الجميلة للجمهورية اإلسالمية الموريتانية و 

 .على ترحيبهم الحار

والتزامها وعملها  المفوضية على تعاونها مع وشكر نائب الرئيس بشكل خاص لجنة الممثلين الدائمين .11
جنة وأبرز أهمية لأساليب العمل.  حولالقاهرة خلوة ها وبروح تلرئيس الرشيدةالقيادة  تحتالدؤوب 

جموعة وأعرب عن تقديره لعمل م اإلصالح. مضي قدما ببرنامجباعتبارها وسيلة ست الممثلين الدائمين
الحظ بعض التقدم في بعض المشاريع خالل الجلسة المخصصة للميزانية، فيما  51الـ المالية وزراء

الفرصة لتهنئة  وانتهز 9152ميزانية عام السماح ببحث  ودعا لجنة الممثلين الدائمين إلى الرئيسية.
األفريقية المتنافسة في كأس العالم لكرة القدم. وأخيرا، أعلن افتتاح الدورة العادية السادسة  المنتخبات
 .للجنة الممثلين الدائمينوالثالثين 

 الحضور (ب

 ،ورونديب ،فاسو بوركينا ،بوتسوانا ،نيبن ،والجأن ،الجزائر: التالية األعضاء الدول االجتماع حضر .12
 ،مصر ،جيبوتي ،الديمقراطية الكونغو جمهورية ،ديفوار كوت ،الكونغو ،القمر جزر ،تشاد ،الكاميرون 

 ليبيريا، ليسوتو، ا،كيني غانا، غامبيا، ابون،الج إثيوبيا، إريتريا، االستوائية، غينيا ،بيساو غينيا ،غينيا
 يجيريا،ن النيجر، ناميبيا، موزمبيق، المغرب، موريشيوس، موريتانيا، مالي، مالوي، مدغشقر، ليبيا،

 يشيل،س السنغال، الوسطى، أفريقيا جمهورية الديمقراطية، الصحراوية العربية الجمهورية رواندا،
 أوغندا، ونس،ت توغو، تنزانيا، سوازيالند، السودان، السودان، بجنو  أفريقيا، جنوب الصومال، سيراليون،

 .وزيمبابوي  زامبيا
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 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل الجزء الثاني:
 اعتماد جدول األعمال (أ

 اعتمدت لجنة الممثلين الدائمين مشروع جدول أعمالها. .13

 تنظيم العمل  (ب

 التالية:اعتمدت لجنة الممثلين الدائمين ساعات العمل  .14

 02:11 – 01:11: يةالصباحالفترة 

 02:11 – 02:11: الفترة المسائية

 الدورة المسبقة للجنة الممثلين الدائمين

لمناقشة  5102 يونيو 04إلى  2 من تمهيدية، عقدت لجنة الممثلين الدائمين دورة ة المتبعةطبقا للممارس .15
 المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

 وكالة أنشطةحول  العروض من مجموعةلقت لجنة الممثلين الدائمين ت عمل،ال برنامجبحث  قبل .16
وقد  .ماياكي انيآس إبراهيم الدكتور التنفيذي، برئاسة المدير فريققدمها  للنيباد والتنسيق التخطيط
 .اري الج المؤسسي اإلصالح سياق فيآفاقها و  نيبادال والية حول بمناقشات العروض هذهتّوجت 

 :نه لبرنامج عمل لجنة الممثلين الدائميعرضقدم األمين العام للمفوضية التعليقات التالية في إطار  .17

 المحدد؛ لزمنيا اإلطار في تقريرها إن مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية هي فقط التي قدمت (0)

الممثلين  للجنة الفرعية اللجان تقارير أمابعد انقضاء المهلة المحددة.  التقارير معظمتم تقديم  (5)
 قدهاعالتي كان من المقرر  اجتماعاتها جدولة في التأخر بسبب امتاح منها أي كني فلمالدائمين 

 ؛لجنة ممثلين الدائمين دورة زامن معبالت

دارات األعضاء الدول بينا الوضع مشتركة هذ عن المسؤوليةإن  (2)  المفوضية. وا 

 :التالية المالحظاتبداء إ تم .18



PRC/Draft/Rpt (XXXVI) 

Page 6 

ا مستمر ال المفوضية شاغ إدارات قبل من العمل وثائق لتقديم النهائي بالموعد االلتزامال يزال عدم  (0)
 ؛له دائم حل إيجاد لىوينبغي للجنة الممثلين الدائمين العمل ع

 ؛يمهابعد انقضاء المهلة المحددة لتقد الوثائق قبول إلى تؤدي التي التسامح ممارسةينبغي وقف  (5)

 الوقت في اتجتماعاال عقداللجان الفرعية للجنة الممثلين الدائمين بضرورة  رؤساءتوعية  ينبغي (2)
 المحدد؛ الوقت في التقارير بتقديم للسماح المناسب

دراج و  البرمجةللمفوضية إعادة النظر في عملية  العام لألمين ينبغي (4)  تقاريرال وفرتت التي البنودا 
 ؛األعمال دون غيرها في جدول مقررات مشاريعالخاصة بها وتكون مشفوعة ب

وذلك  اأعضائهحضور  من الرغم على دورتها عقد من المقر تفاقاتال الفرعية اللجنة تتمكن لم (2)
ون د مرات أربع االجتماع تمت الدعوة إلى عقد فورية.ال الترجمة وخدمة قاعة وجود عدم بسبب

 أعاله؛ المذكورة لألسبابالنجاح في ذلك 

 في دورتها ويلة،ط لفترة ساكنة ظلت التي والتجارية، االقتصادية لشؤون ل الفرعية للجنةقد تعقد ا (2)
 ؛5102 ويوني 51

 إيالء نبغييتخضع للمالحظات أعاله ف الوزارية اللجاناللجان الفنية المتخصصة و  تقاريربما أن  (7)
 ؛لجنة الممثلين الدائمينل الفرعية اللجان لتقارير االهتمام من المزيد

لجنة  حددهت الذي النحو على األعضاء الدول إلى الوثائق لتقديم القانونيةالمهل  احترامينبغي  (2)
 الممثلين الدائمين

 جتماعاتالا تقاريرالنظر في  تأجيل على االتفاق تم أنه لىة لجنة الممثلين الدائمين إرئيس تأشار  .19
 .5102 يناير دورة إلى 5102 مايوالمعقودة في 

ضية للمفو  العام األميناألعمال، قدم  جدول في المدرجة البنود عن تقاريرال ردا على سؤال حول غياب .21
 :اإليضاحات التالية

 .ةقم كل ةعشيلجنة الممثلين الدائمين  قبل منبحثها  وقت التقارير توفر عدمتتكرر مشكلة  (0)

 لمحددة؛ابالمواعيد  الفرعية اللجان عن المسؤولة األعضاء الدول والالمفوضية  إدارات تلتزم ال (5)

 تقديم مت إعفاؤها، تم التيعالوة على الوثائق الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  (2)
 تقديمها؛ يتم لم أوبعد انقضاء الموعد المحدد  األخرى  التقارير جميع
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 فرعيةال لجانتقرر ال: العمل الحالية أساليب في الكامنة الصعوباتإلى  تقاريرال توافر عدمُيعزى  (4)
 يتعينو  .اجتماعاتها مواعيد فردي بشكل المتخصصة الفنية اللجانالممثلين الدائمين و للجنة 
 اتها،الختصاص وفقا الجميع عمل تنسيقو  االجتماعات تنظيم عن المسؤولة العامة األمانة على
 ؛السياقفي هذا  دورها تؤدي أن

 األخرى  التقارير جميعتأجيل النظر في  ينبغي الميزانية، مسائلل الفرعية اللجنة تقرير باستثناء (2)
ي الصلة للجنة ذوذلك وفقا للمقرر  5102 يناير دورة إلى بعد المتاحة غير الفرعية للجان

 الممثلين الدائمين؛

االجتماعات  أعمال جدول في المدرجة البنود جميع إزالة دوما   ينبغي المنوال، نفس وعلى (2)
ومن شأن . اآلن ىحت تقاريرها تتوافر ال التيو  الدائمينية للجنة الممثلين والتنسيق التحضيرية

 لىإ الملحة بالحاجة الطرفين وعي زيادة على تساعد قوية إشارة بمثابةأن يكون  اإلجراء هذا
 .المحددة المواعيد احترام

 منح ينبغي هأن تلك التي رأت باستثناء لوفودل الساحقة األغلبيةالتأييد من  العام األمين تدخلتلقى  .21
 وضوح.التي عرضها ب لألسباب المقر واتفاقات األطراف المتعدد لتعاون ل الفرعية للجان استثناءات

مختلف االتجاه القوي ل بالمعاقبة على قوية إشارة إرسال إلى الحاجة على الوفود بعض دتشدّ  ذلك، ومع .22
 الموعد انقضاء عدب قبوله تم الذي الوحيد والتقرير. التقارير لتقديم النهائي الموعد احترام عدمالفاعلين ل
 .الميزانية ائلاللجنة الفرعية لمس تقرير هو االتحادعمل  رلسي ضروري االنظر فيه  يعتبر والذي النهائي

 عمليةب ميتس سياق في القواعد لتخفيف أسفها عن أعربتوقد ذهبت فود أخرى إلى أبعد من ذلك ف .23
 تقديم عدم) المسجلة القصور أوجه جميعرسميا بإبالغ رئيس المفوضية  على ووافقت مؤسسي إصالح
الدعوة  عدب المقر تفاقاتال الفرعية اللجنة اجتماع عقدقاعات ل توفر وعدم المحدد الوقت في التقارير

 إلى عقده أربع مرات(.

 :التالية األخرى المسائل  ثيرتأُ  .24

الخاص  بندال إدراج ينبغي ،5102 يناير في المؤتمر عن الصادر الصلة ذي للمقرر وفقا (0)
 عمالجدول أ  في وليس المؤتمر أعمال جدول في المعادننمية لت األفريقي المركزباستضافة 

 التنفيذي؛ المجلس
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 تدعو والتي األفريقي االقتصادية اللجنة بها بعثت التي يةالشفه المذكرة إلى السنغال وفد أشار (5)
 ةوالي وجهات النظر حول لتبادل نواكشوط قمة بعدحضور خلوة ُتعقد  إلى األعضاء الدول
 .المتحدة األمممنظومة  في ومكانتها ألفريقيا االقتصادية اللجنة

 :يلي ما علىنة الممثلين الدائمين لج وافقت .25

 :التوصيات

 لفرعيةا واللجان اإلفريقي االتحاد وأجهزة المفوضية إدارات من) متوفرة غير تقارير أيتعتبر  (0)
 اللجنة تقرير باستثناء ،5102 يناير دورة إلى محالة اليوم من اعتبار ا( الممثلين الدائمين للجنة

 يوليو دورة خالل 5102 ميزانيةضرورة اعتماد  االعتبارأخذا  في  ،انيةز يالملمسائل  الفرعية
 ؛5102

 لواجبا النحو على مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا اجتماعات تمت اإلحاطة علما بتواريخ (5)
 المناسب؛ الوقت في األعضاء الدول مشاركة مسألة في النظر سيتمو 

زالة النهائي الموعد بعد تلقيها يتم وثائق أي رفض سيتم المستقبل، في (2)  من الصلة ذات البنود وا 
 القمة؛ أعمال جداول

 النهائية لمواعيدل االمتثال عدم بشأنالدائمين  الممثلين لجنةشواغل ب المفوضية رئيس إبالغ ينبغي (4)
 رعية؛الف للجانا جتماعاتال قاعات توافر وعدمالمفوضية  إدارات قبل من العمل وثائق لتقديم

 .المؤتمر لأعما جدول إلى المعادن لتنمية األفريقي المركز باستضافة المتعلق البند نقل سيتم (2)

لين الدائمين لجنة الممث الموريتانية اإلسالمية جمهوريةمراسم الدولة في الل العام المدير برئاسة وفدأطلع  .26
 إلى الوصول ذلك في بما القضايا مختلفمركزا على  يوليو،/يونيو قمةل تحضيراتعلى وضع ال

صدار موريتانيا  دليل يعلى نحو ما وردت ف األمنية والترتيبات واالعتماد واإلقامة والنقل التأشيرات وا 
 وريتانيام حكومة بأن الدائمين الممثلين لجنة وطمأن. األعضاء الدول على الذي تم توزيعه البروتوكول
 .ةالقادم القمة نجاح لضمان الالزمة التدابير جميعقد اتخذت 

 .للمراسم ردودا عليها العام المديروقدم  إيضاحاتلجنة الممثلين الدائمين  طلبت اإلحاطة، وعقب .27
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 تقارير عن أنشطة لجنة الممثلين الدائمينالالثالث: الجزء 
 

اإلشراف و  لتنسيقلبرامج والمؤتمرات، واللجنة الفرعية للتقرير االجتماع المشترك للجنة الفرعية  (1)
 لجنة وزراء المالية الخمسة عشربراء خة، و يالمالية واإلدار الشؤون لميزانية و على االعام 

 2122-2102لبرامج والمؤتمرات: الخطة متوسطة األمد لتقرير اللجنة الفرعية  (أ

، الممثل الدائم لجمهورية بوروندي ورئيس اللجنة الفرعية قدم سعادة السفير/ ديودني نداباريوشيمانا .28
 لبرامج والمؤتمرات التقرير المشار إليه أعاله.ل

 عند تقديم العرض، تم ابداء المالحظات والتعليقات التالية:و  .29

الحاجة إلى تقديم إيضاحات عن الصلة بين الخطة المتوسطة األمد وعملية إعداد الميزانية  (5)
 السنوية؛ 

وحيد الخطة متوسطة األمد مع اإلصالحات المؤسسية الجارية، مع مراعاة جدولة عملية ينبغي ت (9)
 ؛ 9152اإلصالح لالنتهاء منها بحلول يناير 

أشارت بعض الوفود بأنه ينبغي وضع الفقرة ذات الصلة بالصحراء الغربية بين قوسين وفق ما  (3)
إلشارة إلى مجموعة االتصال تم االتفاق عليه أثناء اجتماع اللجنة الفرعية وطلبت حذف ا

الموضوع  متابعة المشاورات بشأنمهمة بلغ أنه ُكلِّف برئيس المفوضية قد أ ألنللصحراء الغربية 
في نواكشوط،  9152تقرير أثناء قمة االتحاد األفريقي الحادية والثالثين في يونيو/ يوليو تقديم و 

 موريتانيا. 
ملية الجارية الع تعليقرئيس المفوضية ال تعني  جريهاالتي تالوفود األخرى أن المشاورات  رأت  (4)

اإلشارة إلى مجموعة االتصال بشأن أن تبقى االتحاد األفريقي، ومن ثم ينبغي  التي ينفذها
 مجلس السلم واألمن في التقرير؛ أسسها الصحراء الغربية التي 
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ي الخطوات الت أن المقترح لم يكن لتجاهلحيث أوضح أوضح وفد المملكة المغربية موقفه  (1)
اتخذها االتحاد األفريقي فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية ولكن النتظار نتائج المشاورات التي 

 سيجريها رئيس المفوضية؛
يجب أن يكون هناك تطابق في التقرير مع التسمية الصحيحة وهي الصحراء الغربية وليست  (6)

 الصحراء؛ 
ادئ إضافية مثل الحصافة والتبسيط والواقعية فيما من التقرير مب 57أن تتضمن الفقرة  ينبغي (7)

يتعلق بعملية إعداد الميزانية وذلك لضمان تطابق ميزانية االتحاد األفريقي مع قدرة الدول 
 األعضاء على الدفع؛

إلى المشاورات داخل السادك غير أن نتائج هذه المشاورات ينبغي توجيهها من  92تشير الفقرة  (2)
 9152اء الخارجية التي أنشأها المؤتمر خالل دورته المنعقدة في يناير لوزر  51خالل لجنة الـ

 لضمان مشاركة جميع األقاليم في عملية اإلصالح المؤسسي؛
ألة ألن المس إلى لجنة الممثلين الدائمين هناك حاجة إلى إحالة المسائل ذات الصلة باإلصالح  (2)

 ؛92الوارد في الفقرة  لكن يجب حذف هذا الطلب-يتم تناولها على مستوى القمة 
يس والمفوضين إلى رئيس يجب النظر في االقتراح الخاص بإسناد مهمة تعيين نائب الرئ (51)

 تشكيل لجنة فرعية للنظر فيها.هذه المسألة، ينبغي همية . ونظرا ألالمفوضية
 يجب إشراك لجنة الممثلين الدائمين في صندوق السالم لالتحاد األفريقي؛  (55)
الراهنة، يجب القيام بمزيد من بحث الخطة المتوسطة األمد وهناك حاجة إلى جمع في المرحلة  (59)

أثارت السادك بعض مشاعر القلق تجاه اإلصالح . كافة التعليقات وضمان أخذ آراء جميع األقاليم
 الهيكلي؛

 يجب تعديل محتوى الخطة المتوسطة األمد في ضوء عملية اإلصالح الجارية؛ (53)
 ي توجيه مالحظاتها حول عملية اإلصالح من خالل المفوضية؛ طالبت السادك بالحق ف (54)
اللجان الفنية المتخصصة لتشمل جميع بالخاصة  91يجب تمديد المهلة المشار إليها في الفقرة  (51)

 األجهزة الجديدة ألنه يجب تقييد إنشاء األجهزة الجديدة التي تنطوي على أعباء مالية إضافية؛
نشاء نظام مسائلة فعال؛داء العأهناك حاجة إلى تقوية  (56)  املين وا 
 يجب اإلشارة إلى التقرير عن اإلصالحات بـ" التقرير عن اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي" (57)
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ذكر رئيس اللجنة الفرعية إلى أن اللجنة الفرعية قد قررت أن تسترعي انتباه لجنة الممثلين الدائمين  .31
اإلصالح ذلك ألنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إلى مسألة الصحراء الغربية والمشاركة في عملية 

 المسألتين.

ذكر أيضا أن الخطة المتوسطة األمد هو عمل جار ويمكن تحسينه استنادا إلى التعديالت التي يتم  .31
 إدراجها. 

 قدم مدير التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد إيضاحات على النحو التالي: .32

 عاما للميزانية لتوجيه عملية إعداد الميزانية؛ االخطة المتوسطة األمد إطار تعتبر  (5)
 والميزانيات القادمة مع الخطة المتوسطة األمد؛ 9152وعليه، سيتم مواءمة ميزانية عام  (9)
وتم إدراجها في  9152تم تجميع البيانات من كافة إدارات االتحاد األفريقي إلى جانب أولويات  (3)

 ألمد؛الخطة المتوسطة ا
أحذت الخطة في االعتبار عملية اإلصالح والميزانية مرنة بشكل كاف للتكّيف مع التغييرات  (4)

 الحاصلة؛

 في الختام، قدمت لجنة الممثلين الدائمين التوصيات التالية: .33

لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المسألتين المتعلقتين بالصحراء الغربية واإلصالح المؤسسي؛  (5)
 غير أّنه؛

يخص هاتين المسألتين، يجب أن توائم لجنة الممثلين الدائمين نفسها مع المقررات ذات فيما  (9)
 الصلة الصادرة عن أجهزة صنع القرار لالتحاد األفريقي؛

تعتبر الخطة المتوسطة األمد خطة عامة موّسعة، وبالتالي ليست هناك حاجة إلى التعّمق في  (3)
م المحرز مع التغييرات الحاصلة بما في ذلك التقد التفاصيل؛ وهي مرنة بما فيه الكفاية للتكّيف

لوزراء  51في عملية اإلصالح طبقا لمقررات القمة من خالل اآلليات القائمة مثل لجنة الـ
 الشؤون الخارجية المتكونة من ثالثة وزراء من كل إقليم؛

 بار؛اُعتمدت الخطة المتوسطة األمد على أن يتم أخذ تعديالت الدول األعضاء في االعت (4)
 يجب اإلشارة إلى التقرير عن اإلصالحات بـ "التقرير عن اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي"؛ (1)
 ؛3عكس الهيكل الثالثي للتقرير في الفقرة  (6)
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 يجب مواءمة ميزانية االتحاد األفريقي للسنوات القادمة مع الخطة المتوسطة األمد (7)
الميزانية والشؤون المالية واإلدارية تقرير اللجنة الفرعية للتنسيق واإلشراف العام على  (ب

 01ولجنة الخبراء الـ 

. وأشار إلى أنها المرة األولى التي يتم فيها 9152عرض نائب رئيس المفوضية إطار ميزانية سنة  .34
باالنخفاض مقارنة بميزانية  المالية في إعداد الميزانية، والتي تتميز لوزراءإشراك لجنة الخمسة عشر 

السنة الماضية. بعد ذلك، عرض صاحب المعالي ندوميسو نديما تشينغ، سفير والممثل الدائم لجمهورية 
جنوب أفريقيا ورئيس اللجنة الفرعية لإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية واإلدارية، تقرير 

ة الدائمين واللجنة الفرعية للبرامج والمؤتمرات ولجن الجلسة المشتركة للجنة الفرعية للجنة الممثلين
 الخمسة عشر.

، قدم أعضاء لجنة الممثلين الدائمين تعليقات ومالحظات، وطلبوا إيضاحات على النحو العروضعقب  .35
 التالي:

إن إشراك لجنة الخمسة عشر في إعداد الميزانية هي خطوة جديرة بالثناء، نتجت عنها تحسينات  (5)
 العملية؛ملموسة في 

ينبغي مراجعة النظام الداخلي إلعداد الميزانية داخل مفوضية االتحاد األفريقي استنادا إلى  (9)
 أفضل ممارسات المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية؛

تدعو الحادة إلى مواصلة المشاورات والمداوالت البناءة بشأن وقف العمل المقترح للعقود  (3)
 األجل؛ القصيرة األجل والمحدد

بما أن نظم ولوائح العاملين في االتحاد األفريقي تنص على العقود القصيرة األجل والمحدد  (4)
 األجل، سيؤثر تعليق إصدار هذه العقود على عدد كبير من الموظفين داخل المفوضية؛

ف ومواءمتها مع أهدا األداء مقابل القيمةينبغي أن تستند إجراءات إعداد الميزانية على أساس  (1)
 ؛9163جندة أ

 لم يتم احترام السقف المحدد خالل وضع الميزانية؛ (6)

يمكن خفض الميزانية بشكل ملحوظ من خالل تقسيم العمل بشكل مناسب داخل أجهزة االتحاد  (7)
 وبين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية من جهة أخرى؛ األفريقي من جهة،
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اض العالقة بين الميزانية ومراجعة الحسابات وجدول ينبغي إشراك لجنة الخمسة عشر الستعر  (2)
 تقدير األنصبة؛

 هناك حاجة الستعراض إدارة الصندوق االحتياطي والصناديق المماثلة األخرى، (2)

ينبغي للجان الفرعية ذات الصلة للجنة الممثلين الدائمين البدء في إعداد الميزانية وبحثها في  (51)
 أسرع وقت ممكن؛ 

ينبغي للمفوضية تقديم تقرير ربع سنوي عن أداء الميزانية عمال بمقرر المجلس التنفيذي  (55)
EX.CL.Dec.916(XXVIII). 

 ينبغي منح األولوية للدول األعضاء ذات الحصص غير المشغولة في إطار التعيينات؛ (59)

 دتها؛مينبغي أن تحكم سياسة السفر لالتحاد األفريقي معاييُر معقولة لترشيد غرض المهام و  (53)

 هناك حاجة إلى مراجعة االستراتيجية لخفض عوامل التكلفة؛ (54)

ينبغي إدارة بنود الميزانية المخصصة للتدريب وعقد المؤتمرات واالتصاالت على المستوى  (51)
 المركزي؛ 

، أشار رئيس اللجنة الفرعية إلى أن ميزانيات السنوات الماضية كانت أعلى من ميزانية ذلكعلى  .36
ن خفض النفقات جدير بالثناء, وشدد على الحاجة إلى معالجة مسال الموارد ، وبالتالي فإ9152

. وأوضح أيضا أن البرلمان األفريقي سيواصل العمل،  9163البشرية من أجل تحقيق أهداف أجندة 
في انتظار نتائج عملية المراجعة. أقر الرئيس أن السفر في المهام تعتبر عوامل تكلفة غير مبررة، 

تها عن طريق عقد االجتماعات في مقر االتحاد األفريقي. واختتم كلمته بحث الدول ويمكن معالج
 األعضاء على حضور اجتماعات الجنة الفرعية على مستوى الوزراء.

 التوصيات

 وفي الختام، فإن لجنة الممثلين الدائمين:  .37

 أحاطت علما بتقرير اللجنة الفرعية؛ (5)
 الميزانيةحثت المفوضية على االلتزام بعتبة  (9)
طلبت من المفوضية االلتزام الدقيق بالمبادئ التي تحكم سياسة السفر لالتحاد األفريقي  (3)

 واحترامها؛ 
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تدريب وعقد المؤتمرات بنود الميزانية المخصصة لل المركزية شددت على الحاجة إلى (4)
 ؛ واالتصاالت

ا إلهدار ذاكر تجنبطلبت كذلك من المفوضية النظر في االستعانة بمصادر خارجية إلصدار الت (1)
 الموارد والنفقات غير الضرورية؛ 

مالية اد األفريقي للسنة الأوصت المجلس التنفيذي بالموافقة على الميزانية اإلجمالية لالتح (6)
موزعة على  ،دوالرا أمريكيا 720,521,226بمبلغ  الموارد والنفقات، التي تتوازن فيها 9152

 النحو التالي:
دوالر أمريكي، بما في ذلك الميزانية التشغيلية  456,392,111الميزانية التشغيلية:  -5

 ؛ اأمريكي ادوالر  943,431,467لبعثة االتحاد األفريقي في الصومال وقدرها 
 ؛اأمريكي ادوالر  961,511,239الميزانية البرنامجية:  -9
 الممولة على النحو التالي: -3

 من قبل الدول األعضاء؛ اأمريكي ادوالر  221,151,670 -
 من قبل الشركاء؛   اأمريكي ادوالر  510,526,167 -

 

 EX.CL/1077(XXXIII)ii -اللجنة الفرعية لمسائل المراجعة  تقرير (2)

 ورئيس سودانال جنوب لجمهورية الدائم والممثل السفير مورغان، بيتيا جيمس السيد سعادة التقرير   قدم .38
 بواوطل ومالحظات تعليقاتبدى أعضاء لجنة الممثلين الدائمين أ العرض،وعقب  الفرعية اللجنة

 :التالي النحو علىإيضاحات 

 طلب تمراراس يبرر ال وذلك بالغ قلق مصدر قبل المفوضية من المنخفض التنفيذ معدل يمثل (9)
 ؛إضافية أموال

 لفورا على ومعالجتهاالمفوضية  قبل من المستخدمة غير التذاكر مسألةاستعراض  ينبغي (2)
 ؛ذلك عن المسؤولين مساءلة ويجب

 بشؤون  عنيةالم الفرعية اللجنة بين المثمر للتفاعل متابعة آلياتالمفوضية  تضع أن ينبغي (3)
 اإلدارية؛و  الماليةالشؤون و  الميزانيةواإلشراف العام على  لتنسيقل الفرعية واللجنة مراجعةال

 اليةم مخالفات على الضوء طتسلّ  أنها رغم ومتكررة عامة المراجعة تقرير توصيات أصبحت (4)
 ؛خطيرة قصور وأوجه
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 المالية؛ اإلدارة سوء عن المسؤولين ضد ملموسة تدابير التخاذ حاجة هناك  (5)

نة الممثلين لج لىإ منتظمة تقارير وتقديم لشكاوى ا هذه لمعالجة لجنة تشكيل الرئيس ائبلن ينبغي (5)
 ؛شؤون المراجعةب المعنية الفرعية لجنتهاالدائمين عن طريق 

 اختيارهاو  الطيران شركات لتحديدالمفوضية  ستخدمهات التي المعايير بشأن توضيح ُطلب (5)
 التذاكر؛ إلصدار

 ذاه وفي. للقلق مثير أمرذلك و  طويلة، لفترةاعتراض  دون  فريقياأل برلمانتصرف ال سوء ظل (8)
 واألنظمة لقواعدل أن يعمل البرلمان األفريقي وفقا لضمان للمساءلة آلية إنشاء ينبغي الصدد،
 االتحاد؛ في بها المعمول

 إرسال أجل من التصرف سوء في تحقيق إجراء بانتظارالبرلمان األفريقي  ميزانية تعليق ينبغي (9)
 مقبول؛ غير العقاب من اإلفالت أن مفادها رسالة

 األخرى؛ واألجهزةالمفوضية  إدارات أداء تقييم الداخليةالمراجعة  مكتبل ينبغي (91)

 ن إهدارللحد م التذاكر إصدار لخدمات خارجية بمصادر االستعانة في لنظرمفوضية الل ينبغي (99)
 ضرورية؛ غير تكاليف وتكبد الموارد

 ينبغي إحالة التقرير عن المراجعة إلى المجلس التنفيذي للتداول بشأن تدابير المساءلة لالتحاد. (92)

 المعرب آلراءا يشاطرون  الفرعية اللجنة أعضاء بأن االجتماع الفرعية اللجنة رئيس أبلغ ذلك، على وردا .39
 اللجنة أن إلىأيضا  أشارو . طبيعتها في ومتكررة دورية أصبحت المراجعة توصيات أن خاصةو  عنها

 .عالجتهامالوسائل الكفيلة ب تحديدو شاغل الم هذه إلثارة المفوضية رئيس نائب مع اجتمعت الفرعية

 ما يلي: الداخلية المراجعة مديرأضاف  .41

 ءإجرا وسيتم الواجب النحو على والتوصيات والمالحظات التعليقات جميععلما بُأحيط  (9)
 لذلك؛ وفقا الالزمة التعديالت

، إلداراتا داخل القدرات إلى االفتقار هو الميزانية تنفيذ معدل النخفاض اإلضافي السببإن  (2)
 الميزانية؛ اعتمادات من طلب عند االعتبار في ؤخذيُ  لماألمر الذي 
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 اجعةمر ال ذلك في بما األخرى، األجهزة بعمليات مراجعة لدى الداخلية المراجعة تبمكقوم سي (3)
 كل من هاءاالنت بعد الصلة ذات التقارير تقديم وسيتم ،لحسابات البرلمان األفريقي شاملةال

 عملية؛

 قدموي الخارجيين الحسابات مراجعي مجلس مع وثيق بشكلراجعة الداخلية الم مكتب يعمل (4)
 المراجعة؛مسائل  مختلف بشأن مدخالت

 يناير مةق خالل للمناقشةطرحها  وسيتملوائح العاملين و  المالية يجري تنقيح اللوائح والنظم (5)
2199. 

دارة ةياإلدار الشؤون  ةمدير  توضحأ .41  سببها ةالمستخدم غير التذاكر مسألة أنباإلنابة  البشرية الموارد وا 
 ك،ذل ومع. الجتماعاتعدم مشاركة البعض في ا في يتسبب مما اإلدارات، جانب من التخطيط سوء
 وأشارت. الحوادث هذه مثل لتجنب السفر سياسة وتعزيز السفر نموذج تحديث علىالمفوضية  تعمل
( 1) 74دة مالل وفقاوأقلها تكلفة  الطرق قصر أ هي التذاكر إلصدار المستخدمة المعايير أن إلى أيضا
 شارتأ التذاكر، إصدار لخدمات خارجية بمصادر االستعانة باقتراح يتعلق وفيما. السفر سياسة من

 تستخدمه لذيا نفسه النظام بالفعل تستخدمالمفوضية  ألن المشكلة حلي لنذلك  أن إلىاإلنابة ب المديرة
 .التذاكرإلصدار  السفر وكاالت

 الستشاري ااالتحاد األفريقي  مجلس اسم بتغيير المتعلق اإلجراء القانوني المستشار مكتب ممثل وأوضح .42
. ويقوم يةالمفوض رئيس إلى طرف دولة من كتابي طلب طريق عن يتم أن ينبغي والذي لمكافحة الفساد

 .المقترح التعديلب األعضاء الدولرئيس المفوضية بعد ذلك بإبالغ 

 :التوصيات

 إن لجنة الممثلين الدائمين: .43

 بالتقرير؛ علما تحيط (9)

 تقرير إليها موتقدي الميزانية تنفيذ معدل النخفاض الجذرية األسباب تحديد إلى المفوضية تدعو (2)
 ؛2199 يناير في دورة

 ا؛دون استخدامه المشتراة المستحق عن تذاكر الطيران المفوضية تحديد المبلغ من تطلب (3)
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 راجعةم وتلك المسؤولة عن الميزانية عن اإلدارة المسؤولة بين تنسيق آلية إنشاء تدعو إلى (4)
 سابات؛الح

 المراجعة؛ توصيات لرصد تنفيذ لجنة إنشاء تدعو المفوضية إلى (5)

 امتثال عدم يف التحقيق من المفوضية طلبالبرلمان األفريقي وت ميزانية في تأجيل النظر تقرر  (5)
 والمالية؛ البشرية الموارد إدارة تنظم التي البرلمان األفريقي لألحكام

 الية؛م مخالفات بارتكاب المدانين الموظفين ضدتأديبي  إجراء اتخاذ تدعو المفوضية إلى (5)

 ياغةص وا عادة الرشيد الحكم بمبادئ تذكيرا المقرر ديباجة في تدرج أن تدعو المفوضية إلى (8)
 لذلك؛ وفقا األحكام

 تقرير المراجعين الداخليين (3)

 لدى إثيوبيا وممثلها الدائم لدى االتحاد االفريقي التقرير عن مسائل المراجعة. بورونديقدم سفير  .44

عقب هذا العرض، شكر نائب رئيس المفوضية اللجنة على ما أنجزته من عمل جيد وألقى الضوء على  .45
 المسألتين التاليتين:

، صرح بأنها قد ُأثيرت بطريقة ُأسيء فهمها أدت إلى انعدام ALICO)فيما يتعلق ب"أليكو" ) (5)
عام في الثقة وقال أنه كان ينبغي أن تتم مراجعة الحسابات قبل تحويل األموال وبعده. وأضاف 
أن العاملين قد وافقوا على االقتراح المتعلق بالسماح لشركات بالتنافس وتقديم عروض حتى 

أفضل الشركات الستضافة صندوق المعاشات. ويمكن يتسنى التحاد العاملين أن يختار 
االستفادة من الدروس المكتسبة عن أفضل الممارسات المتعلقة بالنقل المؤقت للصندوق إلى 

« JP MORGAN ». 

يتم تغيير اسم مجلس االتحاد األفريقي المعني بالفساد إلى مجلس االتحاد األفريقي لمكافحة  (9)
 تكبي المخالفات.الفساد. ويتم فرض عقوبات على مر 

 قدمت لجنة الممثلين الدائمين تعليقات ومالحظات حول هذا البند على النحو التالي: .46

ينبغي إقامة آلية في االتحاد األفريقي، على غرار اللجان العامة للحسابات على المستويات  (5)
 الوطنية، لمراقبة االستخدام السليم لمساهمات الدول األعضاء.
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لجنة المراجعة وتمديدها لتمكينها من النظر في كافة الجوانب ينبغي مراجعة صالحيات  (9)
 المتعلقة بالمراجعة بما في ذلك مراجعة العمليات أو النظم.

يجب تقديم تقارير المراجعة إلى اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين قبل بحث الميزانية،  (3)
 قيام بذلك.وفي هذا الصدد، يجب تعزيز المقرر الذي يطالب المفوضية بال

 يجوز إضافة مبدأ الشفافية والحكم الرشيد والثقة إلى ديباجة مشروع المقرر. (4)

 ال يسمح االنخفاض في معدل أداء الموارد البشرية المتاحة بالتنفيذ الفعال للبرامج. (1)

 تتشابه تقارير المراجعة على مر السنوات. (6)

احثات مثلين الدائمين أن تجري مبينبغي للجنة الفرعية حول مسائل المراجعة التابعة للجنة الم (7)
 مع مجلس المراجعين الخارجيين.

 ُطلبت إيضاحات بشأن الحسابات الجامدة. (2)

يمكن تحديث مقرر المجلس التنفيذي بشأن تغيير اسم مجلس االتحاد األفريقي االستشاري  (2)
 المعني بالفساد من أجل دعوة الدول األطراف إلى تغيير هذا االسم.

ال فإنها سوف تتكرر وفقا للمعايير يجب اقتراح سياسة  (51) إلغاء لتصفية األرصدة المتبقية وا 
 المحاسبية الدولية للقطاع العام.

يجب االحتفاظ بصندوق معاشات االتحاد األفريقي في المؤسسات األفريقية التي تقدم معدالت  (55)
 فائدة جذابة.

مال السيئة إن يجب على المفوضية أن تقوم بإعداد جدول يتضمن كافة الممارسات واألع (59)
 ُوجدت.

 يجب تعزيز مشروع المقرر لتضمينه العقوبات. (53)

 إن نظام العقوبات واضح في لوائح االتحاد األفريقي. (54)

يجب تحديد موعد نهائي لمفوضية االتحاد األفريقي من أجل التعجيل بتحويل صندوق  (51)
 المعاشات.

 ردت مفوضية االتحاد األفريقي على النحو التالي:  .47
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 جراءات ضد المخالفين، ينبغي اتباع العملية القانونية الالزمة.عند اتخاذ أي إ (5)
 سوف تتكرر توصيات المراجعة طالما أنها لم ُتنفَّذ. (9)
مارس وهنا فقط يمكن القيام بعملية المراجعة ثم ترجمة التقرير؛  35يتم إقفال الحسابات في  (3)

 ولذلك، لن تكون التقارير جاهزة في يناير.
 األفريقي ال تقوم بمراجعة أداء الميزانية فقط ولكن أيضا مراجعة النظم.إن مفوضية االتحاد  (4)
تتعلق الحسابات الجامدة باالعتمادات المالية من الشركاء التي ال تحقق أي فوائد بالنسبة  (1)

 للمفوضية، على أي حال، ولكن للشركاء.

 تتولى المفوضية العملية الداخلية المتعلقة بإلغاء الحسابات. (6)

 التوصيات

 في الختام قدمت لجنة الممثلين الدائمين التوصيات التالية: .48

 اإلعراب عن قلقها البالغ إزاء المقرر بشأن المراجعة. (5)
 اإلشادة بأعمال المراجعين. (9)
 اإلشارة إلى مبدئي الشفافية والحكم الرشيد في المقرر. (3)
 التخطيط إلجراء محادثات مع المراجعين. (4)
وتمديد اختصاصاتهم من أجل السماح لهم بإجراء تعديل صالحيات المراجعين الخارجيين  (1)

 مراجعة للنظم.
 تحويل صندوق معاشات االتحاد األفريقي إلى مؤسسات أفريقية تقدم معدالت فائدة جذابة. (6)
 التوصية بنشر تقرير المراجعة الموحد. (7)

 المفوضية:الرابع: تقارير جزء ال

 ياالمساواة بين الجنسين في أفريق حولتنفيذ اإلعالن الرسمي  المفوضية عنقرير ت (1)
 EX.CL/1078(XXXVI) - 2112لعام 
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التعليقات والمالحظات  إبداءتم  قب ذلك،ع ومسائل الجنسين والتنمية. المرأة  ةمدير  التقرير   تقدم .49
 :التالية

 مشروع المقرر والتوصيات بالتقرير؛ إرفاق طلبُ  (9)

المواد  عنتقريرا بعد يقدم لم  ابلدباعتباره من التقرير  3و  2موريشيوس في المادتين ورد ذكر  (2)
 فيها ال تنطبق على موريشيوس؛ المسائل المثارةإلى أن السبب في ذلك يرجع  .المذكورة

لحقائق ا للتأكد من أنها تعكساألرقام اإلحصائية الواردة في التقرير صحة التحقق من  ينبغي (3)
 على األرض؛

 الجنسين في القارة؛ُطلبت إيضاحات بشأن تعزيز المساواة بين  (4)

ح طرق التغلب ويقتر ينبغي أن يحدد التقرير العقبات التي تعوق تنفيذ المساواة بين الجنسين  (5)
 ناسبة؛والسياسات الم تعميم مراعاة المنظور الجنسانيمن أجل وضع سياسات  عليها

تعيين  نم ما نص عليه المقررها مع ؤ البلدان التي ال يتوافق أدامع  المفوضية تتابعنبغي أن ي (5)
 صنع القرار؛ مراكزفي المائة على األقل من النساء في  31

 ؛22ميع قمم االتحاد األفريقي الـ ج شملأنه يفترة حديثة أو التقرير يغطي ما إذا كان ع سئل (5)

من مضمون التقارير الواردة من بعض الدول األعضاء  توضيح السبب في إهمال جزءينبغي  (8)
 ؛للمفوضيةفي التقرير النهائي 

 ؛ةتظممنينبغي وضع آليات لتشجيع الدول األعضاء على تقديم تقارير  (9)

 .الدول األعضاء بمزايا هذه التقارير لتشجيع التقديم في الوقت المناسب توعيةينبغي  (91)

 التوضيحات التالية: ومسائل الجنسين والتنميةمديرة المرأة  قدمت .51

 ذلك؛بعلى القيام  بعدُ م تقاريرها دبانتظام الدول األعضاء التي لم تق المفوضيةتشجع  (9)

 تقريرا؛ 28خاللها تلقي  ؛ وقد تم2195من عام قيد الدراسة الفترة تبدأ  (2)

 كل دولة عضو؛ فيالوطنية  ءمراكز اإلحصا التي توفرهايتم تجميع التقرير استنادا  إلى البيانات  (3)

 الخطوات الالزمة لضمان تحسين التقرير؛ المفوضيةاتخذت  (4)
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 اتسياسوضع ستخدم التقارير المقدمة من الدول األعضاء كأداة لدعوة البلد إلى يمكن أن تُ  (5)
 .في إطار تعميم مراعاة المنظور الجنسانيتندرج 

 توصياتال

 :الممثلين الدائمين لجنة إن .51

 أحاطت علما بالتقرير؛ (9)

 ؛ذلكالمقرر ل موعدالبذلك في على القيام  بعدُ م تقاريرها دشجعت الدول األعضاء التي لم تق (2)

 .المساواة بين الجنسين في أفريقيا حولمتابعة تنفيذ اإلعالن الرسمي  المفوضيةطلبت من  (3)

 

رفاهيته و  حقوق الطفلة للخبراء حول لجنة األفريقيالأمانة  المفوضية عن نقلتقرير  (2)
 EX.CL/1081(XXXVI) الوثيقة-

قوق الطفل ح للخبراء حول نقل أمانة اللجنة األفريقية حولمدير الشؤون االجتماعية باإلنابة عرضا  قدم .52
 :ةالتعليقات والمالحظات التالي إبداءالعرض، تم  قبعو  يته.ورفاه

ة مشاورات ناجحة بشأن استضاف إلجراءتقدير لجمهورية السودان ومملكة ليسوتو العن  اإلعراب (9)
 ؛يتهحقوق الطفل ورفاهللخبراء حول أمانة اللجنة األفريقية 

دل على مما ي ،ليسوتو لصالحستضافة ه لالتقدير كذلك للسودان لسحب عرضالعن  راباإلع (2)
 ؛الذي يتحلى به روح التضامن

 لتقرير؛توافق التي تم التوصل إليها في مشروع االبين السودان وليسوتو و  اتمشاور الينبغي إدراج  (3)

في المشاورات  التضامن والتفاهممن نموذج ال مثل هذاع الدول األعضاء على اتباع يشجت (4)
 .المستقبلية الستضافة مؤسسات االتحاد األفريقي

 إنه: الشؤون االجتماعية باإلنابة ةمدير  ، قالتافي رده .53

 وفقا لتوصيات لجنة الممثلين الدائمين؛ والمقررات بالمستجداتالتقرير  استكمالسيتم  (9)
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 بحثبمراجعة و جنة الممثلين الدائمين لل المختصةقبل إنشاء األمانة، ستقوم اللجنة الفرعية  (2)
 .الهيكل المقترح

 :توصياتال

 :الممثلين الدائمين لجنةإن  .54

 أحاطت علما بالتقرير؛ (9)

 اء حولة للخبر لجنة األفريقيالنقل أمانة  حوللتسهيل المشاورات الناجحة أشادت بالمفوضية  (2)
 ؛يتهحقوق الطفل ورفاه

 انةستضافة أمالذي قدمته ال عرضالأعربت عن خالص تقديرها لجمهورية السودان لسحبها  (3)

 لصالح مملكة ليسوتو؛ يتهحقوق الطفل ورفاهين لاألفريقيالخبراء لجنة 

قوق الطفل ح ة للخبراء حوللجنة األفريقيالستضافة أمانة اختيارها المملكة ليسوتو على  أتنه (4)
 .يتهورفاه

لجنة الممثلين لتقديم الهيكل المقترح لألمانة إلى اللجان الفرعية ذات الصلة  المفوضيةطلبت من  (5)
 .لتقوم ببحثهاالدائمين 

 

 فلسطين والشرق األوسط )الوثيقةفي وضع ال المفوضية عنتقرير  (3)
EX.CL/1081(XXXVI) 

 ساراتفواالستالتعليقات والمالحظات  إبداءالعرض، تم  وعقبقدم التقرير مدير الشؤون السياسية.  .55
 :التالية

وال إلى أنه على الرغم من أن بلده شارك في افتتاح السفارة األمريكية في القدس، جأشار ممثل أن (9)
 وال في دعم القضية الفلسطينية ال يزال قائما؛جفإن موقف أن

 األخيرة؛  الميدانية التطورات يأخذ في االعتبارتم تحسين التقرير ألنه  (2)

 إعالن؛شكل شكل تقرير وليس  ليتخذينبغي مراجعة القسم األول من التقرير  (3)

طين التضامن مع شعب فلس عند إبداء واحد صوتب إلى االستمرار في التحدثاج أفريقيا تحت (4)
 وتجاهل الدعاية الرامية إلى تقسيم أفريقيا؛



PRC/Draft/Rpt (XXXVI) 

Page 23 

تل  نقل سفارتها منالمتمثل في موقف الواليات المتحدة األمريكية  إزاءقلق تم اإلعراب عن ال (5)
 دولتين؛الضعف حل يُ أبيب إلى القدس ألنه 

التي  لسلعاالسابقة بشأن مقاطعة  المقرراتمزيد من التفكير في إعادة تفعيل إلى حاجة ال تدعو (5)
 تنتجها إسرائيل؛

ذا كان االتحاد األفريقي سيانعقدما إذا كان مؤتمر السالم المشار إليه في التقرير قد  (5) ضر ح، وا 
 المؤتمر المذكور؛

من التقرير التي تطلب من الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي قطع العالقات  59الفقرة إن  (8)
دعم  دمعالحفاظ على هذه العالقة ال يعني  حيث إن في محلهاالدبلوماسية مع إسرائيل ليست 

 .لقضية الفلسطينيةا

لجنة الممثلين  مطروحة للبحث امامعالن من اإل 92في الفقرة  تكون المسائل المثارةينبغي أن  (9)
 الدائمين؛

 صلةالات ذ المقرراتتنفيذ ب معنيةلجنة الممثلين الدائمين لنشاء لجنة فرعية جديدة إل داعيال  (91)
 ا؛وتعزيزه المقرراتفلسطين، بل ينبغي تنشيط اآلليات القائمة المتعلقة بمتابعة ب

ية نقل عقب قرار الواليات المتحدة األمريك ،أنهبأبلغ ممثل جنوب أفريقيا لجنة الممثلين الدائمين  (99)
 لفلسطين؛ دعماسفارتها إلى القدس، استدعت حكومة جنوب أفريقيا سفيرها 

 .اقترح ممثل المملكة المغربية إدخال تعديل على مشروع اإلعالن (92)

 :التاليض الشؤون السياسية على النحو مفوَّ  ردَّ   .56

أحاطت اللجنة علما بجميع التعليقات التي أدلت بها لجنة الممثلين الدائمين، وسيتم تعديل  (9)
 لذلك؛ تبعامشروع التقرير واإلعالن 

تماعات ن القضية تبرز في جميع اجإدعم االتحاد اإلفريقي للقضية الفلسطينية ثابت حيث إن  (2)
 االتحاد اإلفريقي؛

سبات بتصريحات إلدانة األحداث في األراضي الفلسطينية أدلى رئيس المفوضية في عدة منا (3)
 المحتلة؛

 :مدير الشؤون السياسية على النحو التالي ، ردَّ المفوض لتوضيحات تكملة   .57
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مكتب  ، وكذلكالراغبون في ذلكمشروع اإلعالن أعضاء لجنة الممثلين الدائمين سيقوم بدراسة  (9)
 ؛السياسيةاألمين العام، وذلك بتوجيه من إدارة الشؤون 

إمكانية حضور  تباحثمن التقرير، وسيتم  25بعد مؤتمر السالم المشار إليه في الفقرة  ينعقدلم  (2)
 .االتحاد اإلفريقي

 :توصياتال

 :الممثلين الدائمين لجنةإن  .58

 أحاطت علما بالتقرير؛ (9)

في فريق العمل  واشاركالذين يهمهم األمر أن يطلبت من أعضاء لجنة الممثلين الدائمين  (2)
 ؛ي االعتبارف السابقة بشأن فلسطين المقررات أخذمع  ،التقرير واإلعالنكل من  بدراسةالمكّلف 

بداءكررت التأكيد على ضرورة االستمرار في التحدث بصوت واحد  (3) عب شالالتضامن مع  وا 
 ؛يفلسطينال

 .تعلقة بفلسطينالم قرراتالمبمتابعة  المعنيةوتعزيز اآلليات القائمة  تنشيطعلى  المفوضيةحثت  (4)

 

 -األفريقية  لفضاءااآلثار الهيكلية والمالية لوكالة  المفوضية عنتقرير  (4)

EX.CL/1084(XXXVI) 

المالحظات  إبداءالعرض، تم  وعقب. باإلنابة قدم التقرير مدير الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا .59
 :التالية والتعليقات

 من الوقت؛ امزيد ويتطلب بحثها معقدة جدامسائل فنية يتناول التقرير  (9)

جنة لاللجان الفرعية ل عبر، يجب أن يمر وعليه، هامةالوكالة آثار مالية  إنشاء ستترتب على (2)
 ؛لتقوم ببحثهاالسياسة صنع تقديمها إلى أجهزة  الدائمين قبلالممثلين 

من التقرير  5وكالة الفضاء األفريقية المشار إليه في الفقرة ل ي دار اإلهيكل التوجد تباينات بين  (3)
 المنصوص عليه في النظام األساسي للوكالة؛اإلداري  والهيكل
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 لمفوضيةاعلى ويتعين ستضافة وكالة الفضاء األفريقية ال ابعض الدول األعضاء عرضقدمت  (4)
جازتهاو ة هذه المعايير دراسبلجنة الممثلين الدائمين أن تقوم وضع معايير لالستضافة؛ يجب   ا 

 قبل تنفيذها؛

 ريقية؛األف ءينبغي تزويد الدول األعضاء بالصيغة النهائية للنظام األساسي لوكالة الفضا (5)

  :التالي على النحو باإلنابة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا مدير ردَّ  .61

لجنة ل ةالتابعاللجان الفرعية ذات الصلة ستقوم لجنة الممثلين الدائمين،  من بناء على طلب (9)
 التقرير؛ ببحث الممثلين الدائمين

 والنظام األساسي للوكالة على الدول الفنيةجميع الوثائق  لتوزيعالالزمة  اإلجراءاتسُتتخذ  (2)
 األعضاء؛

 األساسي؛ هاوكالة الفضاء األفريقية وفقا لنظامل ي هيكل إدار  وضعسيتم  (3)

 ؛تقوم ببحثهالالستضافة وسيتم تقديمها إلى لجنة الممثلين الدائمين لقد تم بالفعل وضع معايير  (4)

 :توصياتال

 :لجنة الممثلين الدائمينإن  .61

 علما بالتقرير؛ تأحاط (9)

مثلين لجنة المللبت من المفوضية تقديم الهيكل المقترح إلى اللجان الفرعية ذات الصلة ط   (2)
 الدائمين

 مين؛الوكالة لتقديمها إلى لجنة الممثلين الدائ طلبت كذلك من المفوضية وضع معايير الستضافة (3)

النسخة النهائية من النظام األساسي لوكالة الفضاء األفريقية  كذلك توزيع المفوضةطلبت من  (4)
 على جميع الدول األعضاء

  EX.CL/1082(XXXIII) -الوضع اإلنساني في أفريقيا  (5)

 لدولا ومدخالت مساهمات إلى يستند التقرير أن وأكدت السياسية الشؤون  ةمفوض التقرير   تقدم .62
 في اإلنسانيوضع ال بشأن مدخالتفقط هي التي قدمت  أعضاء دول( 5) خمس. غير أن األعضاء
 ثراءإلالمحدد  موعدال فيتقديم مساهمات  على األعضاء الدول جميع ثُتح   الصدد، هذا وفي. أراضيها
معالجتها  تمتسو  التقرير في والثغرات القصور أوجه بعض على الضوء ةالمفوض تسلط كما. التقرير
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 مين، أبدى أعضاء لجنة الممثلين الدائذلكوعقب . التنفيذي المجلسعرض التقرير للتداول على  قبل
 :التالي النحو علىإيضاحات  وطلبوا ومالحظات تعليقات

 مصدر شكلي الز ي ال يذوال أفريقيا في للجزع المثير اإلنسانيالوضع  على الضوء التقرير يسلط (9)
 والمهاجرين؛ داخليا  نازحين وال الالجئين بمحنة ةصارخرة وتذك قلق

ات حول البيان وتقاسم وتحليل لجمع الالزمة اآللياتوضع و  القدراتمفوضية تنمية لل ينبغي (2)
 خارجية؛ مصادر على تعتمد ال حتى أفريقيا في اإلنسانيالوضع 

 حلول ونح: "أفريقيا في داخليا  نازحين وال والعائدين الالجئينسنة  هو 2199بما أن موضع سنة  (3)
 وأصحاب الدائمين الممثلين لجنة مع بالتعاون  ،للمفوضية نبغيفي" أفريقيا في القسري نزوح لل دائمة

 ؛الموضوع حول طريق وخارطة يةمفاهيم مذكرة إعداد اآلخرين، المصلحة

 الهجرة لىإ يؤدي مما ،القارة في التحدياتنتيجة  بسرعة أفريقيا في اإلنساني وضعالفاقم تي (4)
 األخرى؛ واألزماتنزوح وال

 صلحةالم وأصحاب المتحدة واألمم األفريقي االتحاد معبشكل وثيق  الليبية الحكومة تعاونت (5)
 إلى لطوعيةا عودتهم وتيسير ليبيا في السبل بهم تقطعت الذين المهاجرينمسألة  لحل اآلخرين
 ؛أوطانهم

 جراءإ ويجب الحاالت بعض في ودقيقة محدثة غير التقرير في الواردة واألرقام البياناتإن  (5)
 لذلك؛ وفقا الالزمة التصحيحات

وضع ال بشأن مدخالت على للحصول األعضاء الدول إلى طلبات ترسل أن ةمفوضيلل ينبغي (5)
 المساهمات؛ لتقديم الكافي الوقتمنح ل مباشرة القمة بعدأراضيها  في اإلنساني

 سباباأل معالجة   لمدة طويلة نتيجة النزاعات الجئينوضع الل دائمةال حلولينبغي أن تشمل ال (8)
 جزائر؛ال في الصحراويين الالجئينوضع  مثل كهذه حاالت إلى أدت التي السياسية الجذرية

لكثير من ا ومهاجرين داخليا  نازحين و  الجئين تستضيف تزال ال التي األعضاء لدولتستحق ا (9)
 وضيافة؛ تضامن ما أبدته من علىالثناء 

 لمعالجة سلطاتوال الحكومات اتخذتها التي والتدابير اإليجابية التطورات التقرير يشمل أن ينبغي (91)
 ؛على أراضيها اإلنسانية األزمات
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ا الجزائر تستضيف (99)  نالذي الصحراويين الالجئين إلى إضافة سوري  الجئ 41,111 من أكثر أيض 
  عام ا، 41 من ألكثر استضافتهم

 والعودة مايةالح سيما ال الدولي، القانون  بموجب بمسؤوليتها تلتزم أن المضيفة للبلدان ينبغي (92)
 لالجئين؛ الطوعية

 ألمنا وانعدام المناخ تغير عن الناجمة الكوارث مسألة على الضوء التقرير يسلط أن ينبغي (93)
 اتالمبادر  خالل من له التصدي يمكن مماثال   تحديا   البلدان من العديد يواجه حيث الغذائي
 المخاطر؛األفريقية لمواجهة  قدرةلل المختلفة

 الالجئين أنبش العالمي لالتفاق النهائية الصيغة وضع عملية في أفريقيا مساهمة إدراج ينبغي (94)
 التقرير؛ في

 .األفريقية انيةاإلنس الوكالة وتفعيل إنشاءالتعجيل ب أفريقيا في الراهن اإلنسانيوضع اليتطلب  (95)

 لمفوضيةا بها تقوم التي الملموسة واإلجراءات التدخالت على الضوء التقرير يسلط أن ينبغي (95)
 قراطيةالديم الكونغو جمهورية في اإليبوال لتفشي لتصديالحال بالنسبة لجهود ا هو مثلما

 ؛ق لهوتحديد موعد دقي الموارد تعبئةمن أجل  لمانحينل دولي مؤتمر عقدب قرارال تنفيذ ينبغي (95)

 :التالية اإليضاحات السياسية الشؤون  ةمفوض تقدم ذلك، على ردا .63

 بالتقرير؛ حقيقي ا اهتمام ا والتعليقات التدخالت ُتظهر (9)

 التقرير؛ يتم إدراجها في وسوف المقترحة والتعديالت المالحظات جميعتم تسجيل  (2)

 مسؤوليةال األعضاء الدول جميعتتحمل و  اإلنسان، صنع من هي اإلنسانية األزمات معظمإن  (3)
 ؛لها دائم حل إيجادعن  جماعيةال

 تلقىالتي ت مفوضيةلل بالنسبة ا  كبير  تحديا   يشكل الدقيقة والبيانات باإلحصاءات االهتمامظل  (4)
 يجبر مام المحدد، الوقت فيمنها ال تقدم تلك البيانات  كثيرألن ال األعضاء الدول منالبيانات 

 دولية؛ مصادر منبيانات  إلى اللجوء علىالمفوضية 

 هم.أعداد تحديد يصعب المتوقعة، والمهاجرين غير الالجئين لتحركاتنظرا  (5)

 الالجئين؛ وحماية إلدماج نهجها في العالم في به يحتذى امثالي انموذج الواقع في أوغنداُتعتبر  (5)
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 أوطانهم؛ لىإ العالقين المهاجرين إعادةعلى  للمساعدة الثناء تستحق جهودا   الليبية الحكومة تبذل (5)

 تسببت التي ،أفريقيا فينزاعات ال لمختلف دائمة حلول يجادإل السياسي الحوار يستمر أن ينبغي (8)
 الكثيرين؛ نزوح في

 يارات،الز  خاللو . األرض على الحقائق دراسة بهدف منتظمة تضامنالمفوضية ببعثات  تقوم (9)
 المتضررة؛ للمجتمعات رمزية نقدية مساهمة األفريقي االتحاد يقدم

 ورياس مثل أخرى  دول من أيضا بل فحسب القارة من الالجئين بسخاء أفريقيا تستضيف ال (91)
 واليمن؛

 في يالغذائ األمن على مدمرا   تأثيرا   لها أن حيثمسألة حشرة الخريف الجياشة  معالجةينبغي  (99)
 الزراعية؛ واألراضي المحاصيل هاتدمير وذلك ب األفريقي الجنوب بلدان من العديد

 في ترغب وأ والمهاجرين الالجئين تستضيف التي األعضاء بالدول اإلشادة ينبغي بينما (92)
 ؛نالالجئي بحماية المتصل الدولي القانون  احترام أيضا   المهم من هم،تاستضاف

 الدول بعض هااتخذت التي االستباقية والتدابير اإليجابية التطورات على الضوء التقرير يسلطس (93)
 اإلنسانية؛ األزمات لمعالجة األعضاء

 .فريقياإ صوت استبعاد عدمفينبغي  الالجئينبشأن  العالمياالتفاق  تجري مناقشةه أن بما (94)

 ة.يتضامنبعثات ب القيام منالمفوضية  تمكين في المساهمةمدعوة إلى  األعضاء الدولإن  (95)

 :التوصيات

 إن لجنة الممثلين الدائمين: .64

 أفريقيا؛ في اإلنسانيوضع ال عن تقريربال علما تأحاط (9)

 ياناتالب وتبادل وتحليل لجمعالالزمة  اآللياتوضع و  القدراتالمفوضية تنمية  من طلبت (2)
 أفريقيا؛ في اإلنسانية

 آلخرين،ا المصلحة وأصحاب الدائمين الممثلين لجنة مع بالتعاون  ،من المفوضية كذلك طلبت (3)
 الالجئين سنة باعتبارها 2199سنة  موضوع لتنفيذ طريق وخارطة يةمفاهيم مذكرة إعداد

 أفريقيا؛ في داخليانازحين وال والعائدين
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 بلدانهم إلى الطوعية العودة في يرغبون  الذين الالجئين مساعدة على المضيفة البلدان شجعت (4)
 األصلية؛

 علوض المخاطراألفريقية لمواجهة  قدرةال مع وثيق بشكل العمل على األعضاء الدول تحث (5)
 الغذائي؛ األمن وانعدام المناخ عن الناجمة الكوارث لمعالجة برامج

 .عضاءاأل الدول من المقترحة التعديالت مراعاة مع التقريرأوصت المجلس التنفيذي ببحث  (5)

 االتحاد اإلفريقي  بقية أجهزةالخامس: تقارير الجزء 

 تقارير اللجان الفنية المتخصصة (1)

ساواة بين لملالمتخصصة  الفنيةالتحاد األفريقي ااالجتماعين الوزاري الثاني والثالث للجنة  اتقرير  (1
 الوثيقة -2112ديسمبر  8-4أديس أبابا ، إثيوبيا ، المنعقدين في الجنسين وتمكين المرأة، 

EX.CL/1083 (XXXVI)  الوثيقة -  2118مايو  11-2و EX.CL/1085(XXXVI) على التوالي ،. 

حاد ، التي سلطت الضوء على استراتيجية االتومسائل الجنسين والتنميةالمرأة ة مدير  نيير ر قدمت التق .65
  :ةليالتا التعليقات والمالحظات إبداء العرض، تمعقب و . المساواة بين الجنسين في مجال األفريقي

 ة.أي آثار مالية أو هيكلي ساواة بين الجنسين وتمكين المرأةاستراتيجية الملى ال يترتب ع (0)

منظمة المرأة األفريقية إلى وكالة متخصصة  التوصية الخاصة بتحويل حولتوضيح  تقديمتم  (5)
 تابعة لالتحاد األفريقي؛

الحاجة إلى توضيح األساس المنطقي الذي تستند إليه التوصية الخاصة بتحويل صندوق المرأة  (2)
 تماني.ئاألفريقية إلى صندوق ا

م الخمسة يقالندوق المرأة األفريقية في األُطلبت قائمة المنظمات النسائية التي استفادت من ص (4)
 لالتحاد األفريقي؛

 بطاقةنشر و  إعدادفي تمويل تكاليف  فيما يتعلق بمسألة تشجيع الدول األعضاء على المشاركة (2)
انية تمويل ذلك من خالل ميز ، تجدر اإلشارة إلى أن الدول األعضاء تقوم بالفعل بالجنسانيداء األ

 المفوضية؛
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ين المرأة وتمك العشرية للمساواة بين الجنسينليس هناك ما يدل بوضوح على أن خطة التنفيذ  (2)
نتاج األغذية؛ت في أخذ  االعتبار تمكين المرأة في المجال الزراعي وا 

ية ذات الصلة مفوضن بالتعاون مع جميع إدارات الينبغي تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسي (7)
 لتجنب التداخل في المهام وازدواجيتها؛

ة المساواة بين الجنسين في االعتبار أيضا الخصائص الدينية والثقافيينبغي أن تأخذ استراتيجية  (2)
 واالجتماعية للبلدان؛

 لمجرد تقاسم المعلومات؛ والتقرير والتوصيات ذات الصلة ه عرضإن  (2)

الجنساني  األداء يترتب على توسيع نطاق عضوية لجنة التسيير المعنية ببطاقةال ينبغي أن  (01)
ينبغي ل ب مالية،آثار اللجنة الفنية المتخصصة ولجنة الممثلين الدائمين أي  منلتشمل ممثلين 

 أن تكون طوعية؛

تسمية مباني االتحاد األفريقي مهمة من التقرير الثاني، يتعين إحالة  52وال 52ـفي الفقرتين ال (00)
 ؛ين الدائمينإلى اللجان الفرعية ذات الصلة التابعة للجنة الممثل

ود وق المرأة األفريقية وتقديم ردصندحول تعين إجراء دراسة يالتقرير الثالث، من  52ـفي القفرة ال (05)
 لبحثها، الفعل إلى لجنة الممثلين الدائمين

في  ، والسيما5122يتعين على المفوضية التوفيق بين صندوق المرأة األفريقية وأهداف أجندة  (02)
ن األفريقي للمساواة بين الجنسياستراتيجية االتحاد  الواردة فيمجاالت التمويل ذات األولوية 

 وتمكين المرأة؛

 ضمان التوزيع العادل للصندوق بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء؛ (04)

 التوضيحات التالية: والتنمية في االتحاد األفريقيالمرأة ومسائل الجنسين  مديريةت قدم .66

 للمديرية اآلثار المالية لالستراتيجية؛ تغطي الميزانية البرنامجية (1)

منظمة المرأة األفريقية إلى وكالة متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي تمت الموافقة على تحويل  (2)
 ؛ EX.CL 994 (XXX)بموجب المقرر رقم 

 ؛EX.CL/Dec.539(XVI)إطالق صندوق المرأة األفريقية بمقرر المجلس التنفيذي رقم  استرشد (3)
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تم تمويل األنشطة الخاصة ببطاقة األداء من قبل الشركاء، لذا يجب على الدول األعضاء ي (4)
 استخدام الميزانية البرنامجية لتمويل بطاقة األداء.

رأة ومسائل الم مديريةعمل المرأة في الزراعة وتعمل ة المساواة بين الجنسين استراتيجيتضمنت  (5)
 وثيق مع إدارة االقتصاد الريفي والزراعة في هذا الصدد؛ بشكلالجنسين والتنمية 

وتعزز حاليا  دور المرأة على النحو  0225هي منظمة أنشئت في عام منظمة المرأة األفريقية إن  (6)
 ؛5122المنصوص عليه في أجندة 

 مين؛لين الدائإلى لجنة الممث عن ذلك رفع تقريروسيتم  لمنظمة المرأة األفريقيةسيتم إجراء تقييم  (7)

تم بالفعل إجراء دراسة  وقد 5101ق المرأة األفريقية في عام أنشأ المجلس التنفيذي صندو  (8)
  عمله. نطاق لب توسيعطُ الجدوى و 

مؤسسة بوصفها األم ال المرأة األفريقية لمنظمة ةالعام ةلألمين النائبة الثانيةاإلشارة إلى تجدر  (9)
 ؛للمنظمة

 ذات الصلة؛ ةالسياسصنع تحاد األفريقي إلى أجهزة تسمية مباني اال مهمة تم إحالةتس (11)

 ؛5122أجندة مع توافق يو  بالمرونة لصندوق يتسم ا (11)

مفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ومنظمات راتيجية هي جهد متضافر بين الاالست (12)
 المجتمع المدني؛

 األداء؛بطاقة نطاق توسيع لتكاليف إضافية  كون هناك حاجة إلىتلن  (13)

المساواة يجية استرات عر أثناء وضاالعتبافي تم أخذ الخصوصيات الدينية والثقافية واالجتماعية  (14)
 وصياغتها. بين الجنسين

بشأن مسألة وضع منظمة المرأة األفريقية. وأشار  ةمكتب المستشار القانوني على المدير  ممثل أثنى .67
منح صفة الوكالة المتخصصة  بشأن  Assembly/AU/Dec.621 (XXVIII)رقم  إلى المقرر

 منظمة المرأة األفريقية. ل

 التوصيات:

 :الممثلين الدائمين لجنةإن  .68
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على  الجنسين والتنمية في االتحاد األفريقية المرأة ومسائل مدير  أتعلما  بالتقارير وهن تحاطأ (0)
 الجنسين؛استراتيجية المساواة بين  استكمال

 ألفريقيةيل منظمة المرأة اإجراء تقييم شامل لجميع اآلثار المترتبة على تحو  مفوضيةطلبت من ال (5)
 متخصصة؛إلى وكالة 

فريقية صندوق المرأة األموارد المساواة في تخصيص تحقيق أن تضمن  من المفوضيةطلبت كذلك  (2)
 األقاليم؛بين 

داء فريقية لألاأل بالبطاقة المعنية لجنة التسييرعضوية نطاق على ضمان توسيع  مفوضيةحثت ال (4)
 الجنساني.

 إلى المجلس التنفيذي لبحثها.التقارير رفع أوصت ب (2)

ادي التخطيط االقتصو  النقديةو  لشؤون الماليةل الفنية المتخصصةتحاد األفريقي اال لجنة تقرير  (2
 EX.CL/1085(XXXVI)) 2118أبريل  12-11 أثيوبيا، أبابا،أديس  والتكامل،

 التعليقات والمالحظات التالية:إبداء تم العرض،  عقبو التقرير. مفوض الشؤون االقتصادية  دمق .69

 ؛الفنية المتخصصة اجتماع اللجنةضرورة إدراج إرتريا في قائمة المشاركين الذين حضروا  (0)

من  ن بحثهاتعيي ،ولذلك. وهيكليةتنطوي بعض التوصيات الواردة في التقرير على آثار مالية  (5)
 ؛ذيإلى المجلس التنفي رفعها الدائمين قبلللجنة الممثلين قبل اللجان الفرعية ذات الصلة 

لضمان ة المتخصصاللجان الفنية بالتخطيط األفضل الجتماعات  مفوضيةهناك حاجة إلى قيام ال (2)
 الوزاري؛على المستوى لدول األعضاء التمثيل المناسب ل

اء في الدول األعضلى إ باللجان الفنية المتخصصةووثائق العمل الخاصة  ةالدعو  توجيهينبغي  (4)
 والكاملة؛الوقت المناسب إلتاحة المشاركة الفعالة 

 بالتقرير؛إرفاق مشروع المقرر  ينبغي (2)

ينبغي وضع استراتيجية بشأن كيفية استرداد األموال التي فقدتها أفريقيا من خالل التدفقات المالية  (2)
ة األمم المتحدعلى المفوضية أن تتواصل مع لجنة  ينبغي الصدد،غير المشروعة. وفي هذا 

 ألفريقيا.االقتصادية 
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ألعضاء في المائة من الميزانية الوطنية للدول ا 1102تخصيص بحاجة إلى توضيح الطلب هناك  (7)
  .حصاءاتلمجال اإل

المفوضية عما إذا كان مشروع النظام األساسي لمعهد االتحاد األفريقي لإلحصاء ضرورة أن تؤكد  (2)
 .عليه دول األعضاء للتعليقعميمه على القد تم ت المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاءو 

احات إيضم يتقدو من التقرير إشراك رؤساء الدول والحكومات في مكافحة الفساد  25تطلب الفقرة  (2)
  .ذلكضطلع بتيمكن أن التي حول الدول 

 إنشاؤه؛االجتماعي قبل أن يتم  كافلوالت عمالةصندوق ال فعيلال يمكن ت (01)

 الخارجية؛تتطلب مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة التعاون مع األجهزة  (00)

 نالفقرتين األخيرتين من اإلعال رتيباستعراض ت (05)

 :ما يليمفوض الشؤون االقتصادية  أوضح .71

 المشاركين؛إرتريا في قائمة يتم إدراج س (0)

كة ضمان مشار من كل عام ل في شهر مارس المتخصصةاللجان الفرعية سيتم تنظيم اجتماع  (5)
 .عالية المستوى 

. اتم نشرهتي ستلا ،فنية المتخصصةجنة اللحاليا  بتجميع نتائج االجتماع الثاني لمفوضية تقوم ال (2)
 النشر؛وستغطي الدول األعضاء تكلفة 

في لقصور أوجه ااالعتبار في مع األخذ  الفنية المتخصصة ةاالجتماع الثالث للجنسيتم تنظيم  (4)
 الفنية المتخصصة الثاني.نة اجتماع اللج

فيما يتعلق باسترداد التدفقات المالية غير المشروعة، تجري مناقشات مع االتحاد األوروبي  (2)
 األوروبية؛بشأن األموال الموجودة في البلدان 

وثيقة الفي مشار إليه الالمجلس التنفيذي  مقرروردت في في المائة  1102المساهمة بنسبة إن  (2)
Ex.CL/Dec.987 (XXXX) تخصيص النسبة المئوية بالدول األعضاء  التي تطالب

 الوطنية؛مراكزها اإلحصائية لالمذكورة من ناتجها المحلي اإلجمالي 

 الفساد؛مكافحة الخاص بميثاق التنفيذ التعجيل بحكومات الدول و الرؤساء على  تعيني (7)
 الفساد. مكافحةينبغي أيضا  إشراك القطاع الخاص في  (2)
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 :التوصيات

 :الممثلين الدائمين لجنةإن  .71

 المقدم؛بالتقرير  علما   حاطتأ (0)

اللجان  برعللتوصيات الواردة في التقرير اآلثار المالية والهيكلية تحديد  مفوضيةطلبت من ال (5)
 لجنة الممثلين الدائمين.لالفرعية ذات الصلة 

ما في هللنظر في لجنة الممثلين الدائمينقرر إلى متقديم التقرير المعدل ومشروع الطالبت ب (2)
 أسبوع؛غضون 

ات اللجان الفنية اجتماعب الخاصة ووثائق العمل ةعلى الحاجة إلى توزيع الدعو  تشدد (4)
 ؛في الوقت المناسب المتخصصة

صاب الن لضمان اكتمالاللجان الفنية المتخصصة الوزراء على المشاركة في اجتماعات  تحث (2)
 التي يتم التوصل إليها. للنتائج الثقل القانونيتعزيز من أجل القانوني 

 2118مايو  السنغال، داكار، ،تجارةلاألفريقي لحاد االتالسادس لوزراء  االجتماع تقرير (3

ثر ذلك، تم  التجارة والصناعة مدير إدارة قدم .72 تعليقات والمالحظات والتوضيحات لإبداء االتقرير. وا 
 التالية:

عامال  حاسما  يؤثر على نجاح أو فشل منطقة التجارة الحرة  والمعفاةتعد قائمة السلع الحساسة  (0)
طريق ول حإعطاء الرأي والمشورة في  إشراك مؤتمر االتحاد األفريقية، وبالتالي ينبغيالقارية 
 قدما : المضي

ير تحديد بشأن معاي فنيةال ثائقإعداد الو  حولإيضاحات بشأن التقدم المحرز حتى اآلن  ميتم تقد  (5)
 ؛ان الموعد النهائي المقترح ممكناوعما إذا ك ،المعفاةقائمة السلع الحساسة و سلع قائمة ال

 يف ةقمة االتحاد األفريقي المقبلالسبعة على هامش  مشاورات مجموعةينبغي أن تستمر   (2)
 موريتانيا؛

يل جلتعخطوة مهمة ل القارية األفريقيةتفاق منطقة التجارة الحرة تعد اللجنة الوطنية المعنية با  (4)
 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.  تنفيذ اتفاقب
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اد مؤتمر وزراء التجارة لالتحتقرير  بشأن أبدتهي ذحول التحفظ ال اتوضيحثيوبيا أقدمت   (2)
 التقرير؛بشكل صحيح في  إدراجه، والذي ينبغي األفريقي

جات وقائمة المنت المعفاةمسألة قائمة المنتجات اقتراح إحالة  إزاء ارتياحه أعرب المغرب عن عدم (2)
 يمكن حلها على مستوى فنية مسألة  إذ يعتبرها ،رؤساء الدول والحكوماتمؤتمر الحساسة إلى 

 التجارة؛وزراء 

 وسياقها؛وضيح بشأن عملية إنشاء مجموعة السبعة تُطلب   (7)

ة الحرة منطقة التجار تصديق على اتفاق في عملية ال بشكل كاملينبغي إشراك القطاع الخاص   (2)
مع القطاع الخاص في هذا  على المستوى الوطنيوينبغي إجراء مشاورات  األفريقية،القارية 

 الرائد؛المستفيد الرئيسي من هذا المشروع  هو الصدد ألنه

وزراء  بحثهاتي ال، منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةمالحق بروتوكوالت اتفاق توزيع ينبغي   (2)
 على الدول األعضاء،التجارة 

الدولة المضيفة ألمانة منطقة تم التماس مزيد من التوضيح بشأن التقدم المحرز في تحديد   (01)
 التجارة الحرة القارية األفريقية.

تم إدراجها يأن جميع التعليقات والتعديالت سب لجنة الممثلين الدائمين ةالمدير  طمأنت ذلك،ردا على  .73
 التوضيحات التالية: أيضا قدمتو وفقا لذلك. 

 ؛بحثهال ادمؤتمر االتحبالغ األهمية وسُتعرض على  ا  أمر  والسلع الحساسةالسلع المعفاة  مسألة تعد (0)

ختلف م حولجداول زمنية ومواعيد نهائية  مؤتمر وزراء التجارة لالتحاد األفريقييوفر تقرير  (5)
تستند األبحاث الفنية من الدراسات إلى و . ةالقمة القادمتتجاوز الظرفية الدراسات والتحليالت 

العمل السابق الذي قام به الشركاء مع تحديد الفجوات والغموض المحتملة التي تتعلق بالقضايا 
 عليها؛المتنازع المختلفة 

 زخمتهدف إلى إيجاد روح من الالمواعيد النهائية المقترحة طموحة بالفعل، ومع ذلك فهي تعتبر  (2)
 واإلقليمي؛إجراء المشاورات على الصعيدين الوطني بسراع لإل

وقد بدأ بالفعل العمل الفني من قبل  ،5102يجب االنتهاء من جدول الرسوم الجمركية قبل يناير  (4)
 التفاوض؛منتدى 
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ورات قمة موريتانيا لتسهيل المشا خاللقد اجتماع جانبي لمجموعة السبعة اقتراح ع مناقشة تمتس (2)
 ا المعلقة مع مكتب األمين العام ورئيس المفوضية.القضاي بغية حل

 الطلب؛على جميع الدول األعضاء حسب  الحقالم سيتم تعميم (2)

 اتور والتط المحرز مفوض التجارة والصناعة خالل اجتماع المجلس التنفيذي التقدم عرضسي (7)
 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.بشأن مسألة أمانة 

 توصياتال

 :الممثلين الدائمين نةلج إن .74

 تحاد األفريقي؛لالجارة التبتقرير االجتماع السادس لوزراء  علما   أحاطت (0)

 .التقرير بحثبالمجلس التنفيذي  تأوص (5)

 السنغال، اكار،د القانونية،لعدل والشؤون للجنة الفنية المتخصصة لاالستثنائية الثالثة الدورة  تقرير (4
 2118يونيو  8-9

 ائل خالفيةمس أي التقرير ه لم يرد فيأن إلى أشارالذي  القانوني المستشار مكتب ممثل التقرير   قدم .75
 .األعضاء دولال من ن القانونيو  والخبراء التفاوض منتدىبفضل التنقيح القانوني الشامل الذي قام به 

 علىهنأوهم و  القانونيين والخبراء المفوضية على الدائمين الممثلين لجنة أعضاء أثنى العرض، وعقب .76
لعالقة ستكمال المسائل اال الدؤوب العمل مواصلة على وحثوهم الالزمة الوثائق إلعدادالمتضافرة  الجهود

 على مالحقهو منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  التفاق موثقال نصال تعميم أيضا وُطلباألخرى. 
 .األعضاء الدول جميع

 :التوصيات

 إن لجنة الممثلين الدائمين: .77

 بالتقرير؛ علما أحاطت (9)

 .واعتمادهببحث التقرير  التنفيذي المجلس أوصى (2)
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 EX.CL/1088(XXXVI) -المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  (2)

وأبلغ الرئيس االجتماع بأن  المدةمنتصف تقرير  المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب رئيسدم ق .78
ات لجنة تنفيذا  لتوصي للمحكمة، ائتمانيإنشاء صندوق حول التقرير يتضمن أيضا  الدراسة الخاصة 

أبدى  وعقب العرض، .EX.CL/Dec.994(XXXII)  الممثلين الدائمين ومقرر المجلس التنفيذي
 :على النحو التالي إيضاحاتومالحظات وطلبوا  أعضاء لجنة الممثلين الدائمين تعليقات

 ير؛من األحكام خالل الفترة المشمولة بالتقر  امتزايد اعدد يبرزالذي  لتقريرعلى ااإلشادة بالمحكمة  (5)

أبلغ وفد كينيا لجنة الممثلين الدائمين أن الحكومة ملتزمة بدعم وحماية حقوق مجتمعات السكان   (9)
األصليين في كينيا. وفي هذا الصدد، أنشأت حكومة كينيا فرقة عمل لتنفيذ قرار المحكمة 

ستستند و ومناقشة شكاواهم.  الستعراضالمجتمعات المعنية ستعمل فرقة العمل مع و واالمتثال له. 
قوم كينيا . وستعالقةالطرق والتدابير المناسبة لمعالجة القضايا الائج لتحديد النت الحكومة إلى

 بإبالغ المحكمة بهذه التطورات في الوقت المناسب؛

ة ألوانها ماني سابقتفي الصندوق االئ اماليالمساهمة إلى لدول األعضاء ا التي تدعوالتوصية إن  (3)
السياسة ذات الصلة في اآلثار صنع أجهزة  ريثما تنظر 9152وينبغي تأجيلها إلى قمة يناير 

 الهيكلية والقانونية والمالية؛

 ماني للمحكمة على الدول األعضاء وبالتالي التئاالدراسة المتعلقة بإنشاء صندوق لم يتم تعميم  (4)
قر   ارها؛يمكن مناقشتها وا 

حكمة بأنه تم عقد اجتماع مع الملجنة الممثلين الدائمين أبلغ البلد المضيف، جمهورية تنزانيا،  (1)
لمناقشة التقدم المحرز في تشييد المباني الدائمة للمحكمة. وفي هذا الصدد، سيعقد اجتماع 

ئل االمسثالثي بين البلد المضيف والمحكمة ومفوضية االتحاد األفريقي من أجل حل جميع 
 ؛العالقة

دعو ي والتصديق عليه، حيث تم اإلعراب عن القلق بشأن بطء وتيرة تنفيذ بروتوكول مالبو  (6)
 التحديات التي تعوق عملية التوقيع والتصديق؛عرض الدول األعضاء إلى 
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 نم دعاوى قبول  يشأنأعاد وفد رواندا تأكيد موقفه السابق بشأن عدم تنفيذ أوامر المحكمة  (7)
من  التقرير التعليقات والردود المقدمة يتضمنينبغي أن و الهاربين.  دة الجماعيةن باإلبامدانيال

 الدول األعضاء خالل مداوالت المجلس التنفيذي؛

طلبت رواندا أيضا  إيضاحات بشأن ما إذا كانت مسألة عدم االمتثال المزعوم ألوامر المحكمة   (2)
 في كل تقرير عن األنشطة؛ ستتكرر

ة شفافة ماني للمحكمة بوضوح وبطريقتلمالية المترتبة على إنشاء صندوق ائينبغي بيان اآلثار ا  (2)
 قبل تنفيذها؛

تم و  ماني للمحكمة قد ُأنجزتئتالصندوق االحول  أوضح رئيس المحكمة أن الدراسة الخاصة ذلك،عد ي .79
وشدد أيضا  .للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبتقرير منتصف المدة لم التقرير كمرفق تقدي

وامر، عدم تنفيذ األوقائع على ضرورة االمتثال ألوامر المحكمة فضال عن التزام المحكمة باإلبالغ عن 
لدائمين طمأنة لجنة الممثلين اكلمته ب وفقا لألحكام ذات الصلة من بروتوكول المحكمة. واختتم الرئيس

 .شواغل التي أثارتها الدول األعضاءالقانونية وال واجباتهابأن المحكمة ستعمل على التوفيق بين 

مارس  52لمفوضية االتحاد األفريقي أنه تم تلقي رسالة من المحكمة في  ةالقانوني ةالمستشار  توضحأ .81
ماني. تتنفيذ مقرر المجلس التنفيذي بشأن الصندوق االئ بخصوص ةقانونيمشورة  اللتماس 5102

استجابة شاملة بشأن الطرق  هاء من إعداداالنتوأشارت إلى أن مكتب المستشار القانوني بصدد 
م تقاسمها مع سيتو االتحاد األفريقي  نظم ولوائحوالتدابير الرامية إلى تنفيذ القرارات بما يتماشى مع 

 .المحكمة في الوقت المناسب

 توصياتال

 إن لجنة الممثلين الدائمين:  .81

المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  أنشطة علما بتقرير منتصف المدة عنأحاطت  (5)
 ؛9157ديسمبر  35يناير إلى  5للفترة من 

كول توقيع بروتو  في إطارالدول األعضاء على إبالغ المحكمة بالتحديات التي تواجهها  تحث (9)
 مالبو والتصديق عليه؛
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رتبة على المفصلة المتالمحكمة إلى أن تدرج في الدراسة اآلثار القانونية والهيكلية والمالية  دعت (3)
 ؛ةلعاديا اتالسياسة من خالل اإلجراءصنع إلى أجهزة وتقديمها ماني للمحكمة ئتإنشاء صندوق ا

كمة ماني للمحئتتأجيل دعوة الدول األعضاء إلى تقديم تبرعات مالية إلى الصندوق اال قررت (4)
قرارها؛ ةدراسال لحين استكمال  وا 

ها الدول األعضاء بشأن عدم تقات والردود التي قدمالتعلي تدرجكذلك المحكمة على أن  حثت (1)
 تقرير األنشطة؛ فيتنفيذ أوامر المحكمة 

 التقرير ومشروع المقرر مع مراعاة التعديالت المقترحة ببحث المجلس التنفيذي أوصت (6)

 EX.CL/1089(XXXVI) –اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  (3)

 والتوصيات ائجالنتأيضا  الرئيس قدم كما. والشعوب اإلنسان لحقوق  األفريقية اللجنة رئيس التقرير قدم .82
 يالتالشعوب و  اإلنسان لحقوق  األفريقية واللجنة للجنة الممثلين الدائمين ةالمشترك الخلوة عن الصادرة

لجنة الممثلين  أعضاء بعض استكمله والذي ،9152 يونيو 1و 4 يومي كينيا نيروبي، في تعقد
ُطلبت و  والمالحظات، التعليقات، ُقدمت العروض تقديم بعد. ةالمشترك الخلوة حضروا الذين الدائمين

 :التالية التوضيحات

 األفريقية للجنةاالحاجة إلى عرض نتائج الخلوة المشتركة في وثيقة مستقلة وليس كملحق لتقرير  (5)
 ؛والشعوب اإلنسان لحقوق 

ددتها األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب والتي حينبغي إرفاق قائمة االنشغاالت المتعلقة باللجنة  (9)
 الدول األعضاء بتوصيات الخلوة.

 اللجنة قريرت في خطيرة سابقةتعتبر  ألنهاالغية  معينة عرقية مجموعة تسميةينبغي أن تكون  (3)
 ؛والشعوب اإلنسان لحقوق  األفريقية

أنه ليس  لالتحاد األفريقي غيرمستقال  تعتبر اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب جهاز   (4)
 فوق وطنيا وال منفصال عن الدول األعضاء التي أنشأته؛

 اإلنسان ق لحقو  األفريقية للجنة الدائم المقر بناءالمترتبة على  المالية اآلثار تحديد ينبغي (1)
 ؛االعتيادية اإلجراء خالل من وتقديمها والشعوب
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 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبيجب أن يكون هناك مقرران منفصالن بشأن تقرير  (6)
 وتوصيات خلوة نيروبي؛

 الهام لدورا على الضوء توسلط ،الجهازين بين مكثفة لمداوالت نتيجة ةالمشترك الخلوة تكان (7)
 نساناإل حقوق  احترام لضمان والشعوب اإلنسان لحقوق  األفريقية اللجنة تضطلع به الذي

 التوصيات عبارة عن توصيات مشتركة؛. وعليه تكون األساسية والحريات

يجاد ةالمشترك الخلوة واستنتاجات نتائج على التأكيد إلعادة حاجةال تدعو (2)  زيزها؛لتع آلية وا 

 ؛بدال من جمهورية ليسوتو ليسوتو مملكة لتذكرمن مشروع المقرر  57 الفقرة تصحيح ينبغي (2)

 وضعول قسما قائما بذاته ح والشعوب اإلنسان لحقوق  األفريقية اللجنة تقرير يعكس أن ينبغي (51)
جراءات بتوصياتوالخروج  أفريقيا في اإلنسان حقوق   الحكومات؛ تتخذها ملموسة وا 

 نساناإل لحقوق  األفريقية اللجنة مقر بناء معني عمل فريق إنشاء حول اتتوضيح طلب تم (55)
 ؛والشعوب

 المحكمة؛ إلى الحالتين إحالة معايير حول تفسير طلبتم  (59)

 مقررات نفيذت لرصد متابعةلل التنفيذي المجلس آلية طبيعة حول التوضيحات من مزيد التماس تم (53)
 ؤسسات؛الم تكاثر وتفادي األعضاء الدول قبل من والشعوب اإلنسان لحقوق  األفريقية اللجنة

ينبغي تنفيذ مقرر المجلس التنفيذي بشأن بعثات اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  (54)
 ؛األعضاء ويجب أن يقدم جميع أصحاب المصلحة تعاونهم الكامل لهذا الغرضعلى الدول 

الشعوب ع حقوق اإلنسان و ية لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن وضأن تدّقق اللجنة األفريق ينبغي (51)
قية تقرير اللجنة األفري في الدول األعضاء وينبغي إدراج المعلومات المدعومة بأدلة فقط في

 ؛بلحقوق اإلنسان والشعو 

ينبغي للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إقامة تعاون صريح ومخلص وشفاف مع جميع  (56)
 الدول األعضاء وفقا للصيغة المتفق عليها؛

 ؛االتساق لضمان اومواءمته ةالمشترك الخلوة توصيات مراجعة ينبغي (57)

ة لحقوق األفريقيأعرب العديد من الدول األعضاء عن استعدادها ورغبتها في التعاون مع اللجنة  (52)
 اإلنسان والشعوب من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان بثورة أفضل في أفريقيا،
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 األعضاء، للدول المشروعة االنشغاالت معالجة والشعوب اإلنسان لحقوق  األفريقية للجنة ينبغي (52)
 في لمتمثلا هدفها تحقيق والشعوب اإلنسان لحقوق  األفريقية للجنة يمكن ال دعمها دون  والتي
 أفريقيا؛ في وحمايتها اإلنسان حقوق  تعزيز

 في اريرالتق تقديم لضمان التقارير بتقديم األعضاء الدول التزامات تبسيط إلى حاجة هناك (91)
 المناسب؛ الوقت

عّين عليهم ويت االتحاد األفريقي موظفو هم والشعوب اإلنسان لحقوق  األفريقية اللجنة إن عاملي (95)
 .اإلفريقي لالتحاد العاملينااللتزام بنظم ولوائح 

 أساس على وبوالشع اإلنسان لحقوق  األفريقية اللجنة رئيس تعيين مسألة ومراجعة ترشيد ينبغي (99)
 الحقة؛ مرحلة إلى تأجيلها ينبغي وبالتالي، التفرغ،

ينبغي اإلشادة بأعضاء اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في تقرير األنشطة على  (93)
 در بثمن الذي يقومون به من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في أفريقيا؛العمل غير المق

 مثل األخرى  الهيئات توصيات مع متوافقة المقرر مشروع من 59 الفقرة تكون  أن ينبغي (94)
 ومجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد؛ األفريقي البرلمان

ميم مقر اللجنة تص خطة على المقترحة للتعديالت األفريقي االتحاد مفوضية تستجيب أن ينبغي (91)
 والشعوب؛ اإلنسان األفريقية لحقوق 

 لحقوق يةاألفريق للجنة الرئيسي المقر لبناء الالزمة الموارد بتعبئة التزامها عن جامبيا أعربت (25)

 .والشعوب اإلنسان

 لمساهماتهم نالدائمي الممثلين لجنة أعضاء على والشعوب اإلنسان لحقوق  األفريقية اللجنة رئيسة أثنت .83
 يتماشى ماب مقدم التقرير أن إلى وأشارت أخذها في عين االعتبار الواجب. تم والتي والمتميزة، البناءة

 في تركالمش االجتماع وتوصيات نتائج تضمين يمكن ال أنه يعني مما الصلة، ذات الميثاق أحكام مع
ة مع المراسالت الرسمي أن والشعوب اإلنسان لحقوق  األفريقية اللجنة رئيسة أوضحت كما. التقرير

 .التقرير في إدراجهاالدول األعضاء هي فقط التي يمكن 

 التوصيات

 :الدائمين الممثلين إّن لجنة .84
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للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ونتائج الخلوة  44أحاطت علما بتقرير األنشطة الـ  (5)
 واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛المشتركة للجنة الممثلين الدائمين 

 إن نتيجة خلوة نيروبي توصية مشتركة نهائية وينبغي تنفيذها (9)

من تقرير اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان وينبغي أن يؤدي  ينبغي فصل التوصية المشتركة (3)
 كل منهما إلى مقرر منفصل

 على ضرورة تقيد موظفي مختلف األجهزة بنظم ولوائح العاملين لالتحاد األفريقي؛ تشّدد (4)

 ين بما في ذلك بشأنالمقرر  يأوصت المجلس التنفيذي باعتماد مشروع التقرير ومشروع (1)
 ، مع األخذ بعين االعتبار التعديالت المقترحة من قبل الدول األعضاء.التوصيات المشتركة

 الفساد لمكافحةاالستشاري مجلس االتحاد األفريقي  (4)

 قدم التقرير رئيس مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد.  .85

 عقب العرض تم إبداء المالحظات والتعليقات التالية: .86

اقتصر التقرير على اإلبالغ عن تنفيذ مقرر المجلس التنفيذي بشأن توصيات مراجعة  (5)
 الحسابات. لم يتم القيام بأي نشاط؛

أجهزة االتحاد األفريقي بضرورة الشفافية  الفساد مسألة مهمة، ويجب توعية جميعيشكل  (9)
 والمساءلة؛

تتكرر أفعال الفساد في مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد وقد تقرر اتخاذ  (3)
 إجراءات للتحقيق في أول حاالت الفساد؛ لم تقدم المفوضية أي تقرير عن تنفيذ هذه القرارات؛

ن المفارقة المتمثلة في أن يرتكب مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد نفسه إ (4)
هذا الذي خصصه االتحاد األفريقي  9152أفعال فساد تشكل مسألة مثيرة لقلق بالغ في عام 

 لمكافحة الفساد؛

بإجراء تحقيقات  مينبغي للجنة الفرعية لمراجعة الحسابات التابعة للجنة الممثلين الدائمين أن تقو  (1)
 في ادعاءات الفساد وتقدم تقريرا عنها إلى لجنة الممثلين الدائمين؛
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ضرورة توضيح توزيع الصالحيات بين األعضاء المنتخبين والموظفين اإلداريين في مجلس  (6)
 االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد وفقا لألحكام التنظيمية ذات الصلة

المصاحب للتقرير إلى تنقيح كامل لكي يشمل، من بين أمور أخرى، يحتاج مشروع المقرر  (7)
 إجراءات لتصحيح االختالالت ومواطن النقص في اإلدارة الرشيدة لالتحاد؛

ينبغي توضيح العالقة المؤسسية بين رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي،  (2)
 كافحة الفساد؛وتحديدا  مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لم

يجب للجنة الممثلين الدائمين، بصفتها تضم ممثلي الدول األعضاء، أن تمارس دورها الرقابي   (2)
على إدارة مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد بموجب لوائح ونظم االتحاد 

 المتعلق بوالية األجهزة؛

دده افحة الفساد على النحو الذي حينبغي تغيير اسم مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمك (51)
 المجلس التنفيذي؛

يجب استرداد األموال التي تم تخصيصها بدون وجه حق لتمويل دراسات الماجستير ألحد  (55)
موظفي مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد، إما من المستفيد أو من األمر 

 بالصرف؛

نظر علق بالتدريب. عالوة على ذلك، ال ينبغي اليجب توضيح سياسة االتحاد األفريقي فيما يت (59)
إلى االتحاد على أنه مؤسسة تقدم منحا للتدريب؛ بل يجب أن يوظف عاملين أكفاء وجاهزين 

 لالستخدام.

أبلغ نائب رئيس المفوضية لجنة الممثلين الدائمين بالضغوط التي مورست عليه إلقالة األمينة التنفيذية  .87
والت التالعب الصادرة عن رئيس المجلس المستقيل، دانيال باتيدام، الذي التي كانت تعارض بقوة محا

أراد أن ُتدفع له تعويضات غير مبررة. بقيت األمينة التنفيذية للمجلس في منصبها لعدم وجود أدلة 
ُتثبت التهم الموجهة إليها. ولما عجز دانيال باتيدام عن بلوغ غرضه، استقال وشرع في شن حملة 

االتحاد االفريقي في وسائل اإلعالم، في حين هو الذي قد قدم منحة للتدريب لموظف تشويه على 
 المجلس في انتهاك صارخ للوائح والنظم. ولقد هنأ نائب الرئيس األمينة التنفيذية للمجلس االستشاري.
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لى إأصدر نائب الرئيس توجيهات إلى المستشارة القانونية بإجراء التحقيقات الالزمة على أن تفضي  .88
استرداد المبالغ المدفوعة للموظف المعني لتمويل تدريبه. واقترح اتخاذ القرارات المناسبة بعد دراسة 

 متأنية لتجنب اتخاذ إجراء متسرع.

أكدت المستشارة القانونية ما قاله نائب الرئيس وأوردت مراسالت تلقتها من السيد دانيال باتيدام تنهال  .89
 تهم زائفة. وقدمت فيما بعد التوضيحات التالية:فيها على األمينة التنفيذية ب

ضرورة تعريف األعضاء المنتخبين بالنظم واللوائح المالية لالتحاد األفريقي التي ينبغي أن  (5)
 يخضع لها الجميع

 إن اللوائح والنظم واضحة وتميز تمييزا جيدا الفرق بين صالحيات المنتخبين واإلداريين؛ (9)

 يرفضون الخضوع لسلطة اللوائح والنظم؛ تكمن المسألة في أن المنتخبين (3)

يعتمد المجلس االستشاري نظامها األساسي ويقوم بإدخال تعديالت ذات آثار مالية وهيكلية  (4)
دارية؛  وا 

غير أنه، يجب أن تمر هذه التعديالت بالضرورة عبر اللجان الفرعية المختصة للجنة الممثلين  (1)
 الدائمين؛

يحات تكون مكلفة بالتدقيق في الترشيحات للمناصب الحاجة إلى إنشاء لجنة تقييم للترش (6)
 المنتخبة.

 مضيفة قولها: اقترحت مفوضة الشؤون السياسية أيضا مزيدا من التفكير في المسألة، .91

توضيح الصلة بين األجهزة واإلدارات الفنية التابعة للمفوضية، والنصوص المتعلقة بهذا  (5)
 الموضوع تفتقر إلى الدقة والوضوح؛

بعض المنتخبين في األجهزة دور رئيس المفوضية وال يحترمون قواعد اإلدارة المحددة ال يفهم  (9)
 على مستوى االتحاد األفريقي.

 يتولى كل جهاز نظامها األساسي، ويعتمد غاليا أحكاما مخالفة للنظم واللوائح المالية لالتحاد. (3)

 التالية: قدم رئيس مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد الردود .91
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 اتصل المجلس االستشاري بمكتب المستشارة القانونية لتغيير االسم، والعملية جارية؛ (5)

 تتلخص مسألة اإلدارة في تحديد طبيعة العالقة بين المجلس وأمانته التنفيذية (9)

إن المدة القصيرة لوالية أعضاء مجلس االتحاد األفريقي االستشاري )سنتين، قابلة للتجديد أو  (3)
 يجة االنتخابات( تؤدي إلى عدم االستقرار، األمر الذي ال يساعد على الفعاليةال حسب نت

 الحاجة إلى توضيح والية كل من المجلس واألمانة التنفيذية؛ (4)

تم تقديم التعيينات المقترحة في التقرير إلى اللجان الفرعية المختصة للجنة المثلين الدائمين  (1)
 لتدرسها؛

موظفين ال يساعد على تحسين نوعية عمل المجلس االستشاري، إن العدد المحدود للغاية من ال (6)
 وعليه، تدعو الحاجة إلى التوظيف لتصحيح أوجه القصور التي تم تحديدها؛

 تم تجميد طلبات التدريب في انتظار التحديد الواضح لسياسة التدريب؛ (7)
الذي دعا و  9152كان التقرير المقدم يقتصر على اإلطار الذي حدده مقر القمة في يناير  (2)

سردا لألنشطة  9152إلى تقديم تقرير عن تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات. سيقدم تقرير يناير 
 التي تم القيام بها.

 التوصيات

 لجنة الممثلين الدائمين بما يلي:  توصي .92

 تحيط علما بالتقرير وتعرب عن بالغ قلقها إزاء مضمونه؛  (5)

تثني على قيادة المفوضية التي اتخذت تدابير لتحصيل المبالغ المصروفة لتمويل دراسات   (9)
غير مستحقة ألحد موظفي مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد، وأبقت األمينة 

 التنفيذية لمجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد في منصبها؛

 فيذية للمجلس لكفاءتها المهنية ونزاهتها األخالقية؛تثني على األمينة التن  (3)
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توصي بتعزيز المتابعة المالية ومراقبة ممارسات الحكم الرشيد والشفافية داخل االتحاد   (4)
األفريقي، وفقا للوائح االتحاد األفريقي بشأن والية األجهزة وغيرها، وذلك من أجل التطبيق 

 ارجيين.  الكامل لتوصيات المراجعين الداخلين والخ

 EX.CL/ (XXXIII) (ACERWCورفاهيته )الطفل  حول حقوق  للخبراءاألفريقية للجنة ا (5)

قدم هذا التقرير رئيس اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق اإلنسان ورفاهيته. وبعد ذلك، أبدت لجنة  .93
 الممثلين الدائمين التعليقات والمالحظات التالية:

األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته لتجنب تدخلها يجب توضيح صالحيات اللجنة  (5)
 في المسائل التي تخص سيادة الدول األطراف.

 9141يتعين على الدول األطراف وضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة لتنفيذ أجندة أفريقيا  (9)
 لألطفال.

ية التعجيل ونال يكون من الضروري أن يطلب من اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القان (3)
للبروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  5( 1بعملية تعديل المادة )

والمتعلق بإنشاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ألن اللجنة الفنية المتخصصة قد 
صالحيات  لبحثت المسألة بالفعل وطلبت تحليال شامال لآلثار القانونية المترتبة على تعدي

اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته وكذلك التحديات التي تواجهها وأسباب 
 الوصول إلى المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.

يجب اإلشادة بحكومة السودان ومملكة ليسوتو على التوصل إلى توافق حول استضافة أمانة  (4)
 قوق الطفل ورفاهيته.اللجنة األفريقية للخبراء حول ح

الترحيب بقرار اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته إجراء دراسة خط أساس  (1)
حول عمل الطفل في أفريقيا وتقاسم النتائج مع أعضاء لجنة الممثلين الدائمين عندما يتم 

 استكمالها.

 اهية الطفل.يتعين على الدول األطراف استخالص الدروس والخبرة ذات الصلة برف (6)
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يتعين اإلشادة باللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته على إنشاء آليات خاصة  (7)
وتشجيعها على التعاون مع المجموعات الرسمية وغير الرسمية المعنية بنفس المسائل أي 

 مجموعة أصدقاء األطفال في النزاعات المسلحة التي تم إطالقها في أديس ابابا.

، فهناك حاجة إلى مزيد من التفاعل وذلك 9152علق بموضوع يوم الطفل األفريقي لعام فيما يت (2)
 لتحديد هذا الموضوع وتجنب التضارب بينه وبين المواضيع المقترحة األخرى لنفس اليوم.

يتعين على اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته التركيز أيضا على وضع  (2)
كاما تخص التعليم الجيد بما في ذلك التعليم المدني والوصول إلى الرعاية استراتيجيات توفر أح

 الصحية األولية لجمع األطفال.

تم طلب معرفة التحديات التي تواجه الدول األعضاء التي لم توقع وتصدق بعد على الميثاق  (51)
 األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.

يم لطفل ورفاهيته بحث إمكانية إجراء تقييتعين على اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق ا (55)
 لوضع تنفيذ الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.

يتعين على اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته توفير أسماء وتشكيلة المقررين  (59)
 الخاصين المقترحين.

رير بغض عينة من التقاقترح بعض أعضاء الوفود تعديالت حقيقية وتحريرية تتعلق بأجزاء م (53)
النظر عن أن لجنة الممثلين الدائمين قد ال تملك صالحية تعديل تقرير اللجنة األفريقية للخبراء 

 حول حقوق الطفل ورفاهيته.

البنية التحتية والطاقة، عرضا وجيزا حول أهمية حماية حقوق األطفال في االنترنت  مفوضةقدمت  .94
إلى إزالة المحتويات التي ليست مناسبة لألطفال وحماية المعلومات والحيز السيبراني، فأبرزت الحاجة 

الخاصة باألطفال التي قد تكون عرضة للتجارة. ثم أكدت على حقوق األطفال في التعليم الرقمي 
 ومعرفة القراءة والكتابة.

 :ةفي الرد، قدم رئيس اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته اإليضاحات التالي .95
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ليس من صالحيات اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته التدخل في سيادة  (5)
نما تستند توصياتها إلى التقارير التي تقدمها الدول األطراف خالل الدورات  الدول األعضاء وا 

 التفاعلية.

دة أفريقيا ألجنتمت اإلحاطة علما باالقتراح الخاص بوضع استراتيجيات قصيرة ومتوسطة األمد  (9)
 لألطفال والترحيب به. 9154

تقوم اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته بإعداد تقرير شامل حول صالحياتها  (3)
والتحديات التي تواجهها وسيقدم هذا التقرير إلى الدورة القادمة للجنة الفنية المتخصصة للعدل 

 والشؤون القانونية كما طلب ذلك.

 مع اإلدارات المعنية. 9152ك مزيد من التفاعل حول موضوع سيكون هنا (4)

سيتم تقاسم أسماء المقررين الخاصين غير أنه ليسوا كلهم أعضاء حاليين في اللجنة األفريقية  (1)
 للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته.

 ستقوم اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته باستكشاف فرص القيام بمزيد من (6)
التعاون مع إدارة البنية التحتية والطاقة حول مسألة الحيز السيبراني وحماية حقوق األطفال في 

 اإلنترنت.
 :توصياتال

 إن لجنة الممثلين الدائمين: .96

 أحاطت علما بتقرير اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته. (5)

ة اتفاق حول استضافة أمانة اللجن أشادت بحكومة كل من السودان ومملكة ليسوتو للتوصل إلى (9)
 األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته.

طلبت من اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته تقاسم نتائج دراسة خط األساس  (3)
 حول عمل الطفل في أفريقيا.

لتركيز على لى اشجعت الدول األطراف واللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته ع (4)
 حماية حقوق األطفال في الحيز السيبراني.
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حثت اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته على استكمال تحليل اآلثار القانونية  (1)
لتعديل صالحيات اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته وكذلك التحديات التي 

 كمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.تواجهها وأسباب الوصول إلى المح

 EX.CL/1092 (XXXIII)الوثيقة  –البرلمان األفريقي  (1)

 :التالية التعليقات تقديم تم العرض، نهاية عندو  األفريقي التقرير. البرلمانقدم رئيس  .97

 العام األمين الةإق مثل وقانونية مالية آثار عليها تترتب أن يمكن التي الحقائق التقرير يذكر لم (5)
 للبرلمان األفريقي؛

 قبل من ليةاألو  المراجعة) بها المعمول لإلجراءات وفق ا البرلمان األفريقي ميزانية مراجعة ينبغي (9)
 لمجلسا إلى توصيتها تقديم قبل الممثلين الدائمين لجنة ومراجعة المعنية الفرعية اللجنة

 ؛(التنفيذي

مت ت التي الدراسة عن معلومات الدولي، ياوندي مؤتمر تذكر التي التقرير من 9 الفقرة تقدم ال (3)
 ؛اإلشارة إليها

 51 إلى 1 من مابوتو بروتوكول على المصدقة الدول عدد وفقا للتقرير، ال تزال الزيادة في (4)
 غير مؤكدة

 عم األفريقيين البرلمانيين سفر ودرجة البدالت مواءمة إلى المقرر مشروع من 3 الفقرة تدعو (1)
 يات الوطنية؛من الميزان البرلمانيين بدالت يتم دفع حين في ،األخرى  االتحاد هيئات في نظرائهم

للبرلمان  اديةالع الجلسة في سياق ةالمذكور  واإلعالن السبعة القراراتو  التوصيتين إلحاق يتم لم (6)
 ؛، بالتقرير9152 مايو 2 في األفريقي المنعقدة

 المقرر؛ مشروع من 5 النقطة في المذكورة والتوصيات المقرر القرارات بمشروع أن يرفق (7)

 ألخرى؛ا االتحاد أجهزة على اإلشراف البرلمان األفريقي سلطة البروتوكول من 2 المادة تمنح ال (2)

لبرلمان ل القانونية الوالية مراعاة مع صياغته وا عادة بالكامل المقرر مشروع استعراض ينبغي (2)
 ؛فقط اميةالنظ بواجباته قام ألنه تهتهنئ يطلب أن برلمان األفريقيللـ يمكن ال ؛األفريقي
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لم تتبع االنتخابات التي أدت إلى تجديد هيئة مكتب البرلمان األفريقي مبدأ التناوب؛ لم تحصل  (51)
 ؛9114 في إنشائه منذ البرلمان األفريقي رئيس منصب على أبدا   األقاليم بعض

 تناوب؛ال وجود بعدم ةالمتعلق هذه النقطة على التنفيذي المجلس إطالع ينبغي (55)

 تعيين في حقيقت بإجراء فكلّ  الذي التنفيذي المجلس مقرر تنفيذ يتم بعد استالم التقرير عن لم (59)
 للبرلمان األفريقي؛ العام األمين

 على قتواف التي األعضاء الدول وهي: النظامية والياتها إطار فيالعمل  األجهزة يتعين على (53)
 القانونية وكالصك على التصديق بضمان مكلفة وزارية لجنة هناك ؛المفوضية وليست الميزانية
 ؛البرلمان األفريقي وليس

 تنتظر ؛ادلع غير بشكل المفصولين الموظفين إعادة الخارجيين الحسابات مراجعي تقرير طلب (54)
 ساباتالح مراجعيالصادرة عن  توصيةال هذه تنفيذ بحالة إبالغها لجنة الممثلين الدائمين

 الخارجيين؛

 في والعمل ،جلهأ من أنشئ الذي الغرض لتحقيق واليته على التركيز األفريقيينبغي للبرلمان  (51)
  األخرى؛ األفريقي االتحاد أجهزة مع تناسق

 داخل سيموالتق الخالفات من الكثير البرلمان األفريقي مكتبهيئة  أعضاء انتخابات نتج عن (56)
 البرلمان األفريقي؛

ذاو  ؛اإلعالم وسائل واألموال الموظفين إدارة بسوء اكتسحت اتهامات (57)  ت هذه االتهاماتكان ا 
 بمصداقية يتعلق فيما األفريقيين المواطنين أذهان على الشك من بظالل تلقي سوفف ،مؤسسة
 التي يدفعونها؛ الضرائب تموله يالذ األفريقي، االتحاد

 في ؤولياتالمس وتحديد الوضع لتوضيح تحقيق إجراء اإلفريقي االتحاد مفوضية على ينبغي (52)
 المطاف؛ نهاية

 لمكافحة المكرس السنة موضوع مع شيااتم قوية تدابير اتخاذ يجب ،االختالسات ثبوت حالة في (52)
 الفساد؛

عزيز وضمان ت الرشيد الحكم تعزيزللبرلمان األفريقي االضطالع بأنشطة الدعوة ل ينبغي (91)
 المشاريع الرئيسية على الصعيد القاري؛
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 حةمكافالسنة حول  موضوع إطار فيهذه السنة  نشاط بأي البرلمان األفريقي يضطلع لم (95)
 الفساد؛

 األعضاء لدولا تمكينل البرلمان األفريقي هايواج التي التحديات على التقرير يركز أن ينبغي (99)
 الرامية لدعم البرلمان األفريقي؛ عمالهاألأفضل  توجيه من

ان البرلم في إدارة محتملةعلى الخالفات ال عقوبات لفرض الالزمة الصرامة تمتد أن يجب (93)
 ؛مبدأ الكيل بمكيالين سودي ال حتى االتحاد أجهزة جميع لتشمل األفريقي

 التحقيقات؛ كمالاست حين إلى المفصول للبرلمان األفريقي عامال ميناأل استدعاءب تم تقديم اقتراح (94)

 .البروتوكول من 91 المادة أحكام مع للبروتوكول تعديل أي يتوافق أن يجب (91)

 قدمت المستشارة القانونية التوضيحات التالية:  .98

ليس هناك أي حكم بنص على دور رقابي للبرلمان األفريقي على أجهزة االتحاد األفريقي؛  (5)
 حيث أن الجهاز الوحيد المعتمد للرقابة هو المجلس التنفيذي؛

لمخصصات ا هذه مصدرمادة البروتوكول المتعلقة بمخصصات البرلمانيين األفريقيين ال تحدد  (9)
  )الميزانيات الوطنية أو ميزانية االتحاد(؛

ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن كل دولة عضو تتكفل بنفقات مواطنيها البرلمانيين في البرلمان  (3)
 األفريقي؛

تقع مهمة متابعة تصديق الصكوك القانونية من قبل الدول األعضاء على عاتق مكتب    (4)
 األفريقي.  المستشار القانوني بمفوضية االتحاد

تصديقات على البروتوكول، بينما لم يستلم مكتب المستشار القانوني  (51عشرة ) ذكر التقرير (1)
 منها؛( 6)سوى ستة 

وفقا للقانون الدولي، فإن التصديق يصبح فعليا بعد اإليداع، حيث أن اإليداع فقط هو الذي  (6)
 يؤكد التصديق؛ 

 قدمت مديرة المراجعة الداخلية المعلومات التالية بشأن التوظيف في البرمان األفريقي:   .99
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تم إجراء التحقيق الذي طلبته الدول األعضاء بخصوص التوظيف في البرلمان األفريقي، وتم  (5)
 إرفاق تقرير التحقيق بتقرير المراجعة.

 البرلمان األفريقي، وسيلبيعلى صعيد آخر، طلبت الدول األعضاء مراجعة شاملة لحسابات  (9)
 تقرير المراجعة القادم هذا المطلب؛ 

 لم يلتزم توظيف العاملين في البرلمان األفريقي باإلجراءات القانونية؛  (3)

 لم يتم بعد استالم تقرير المراجعة الخارجية؛  (4)

 قدم رئيس البرلمان األفريقي اإلجابات التالية:   .111

 بنية على أحكام القانون التأسيسي ذات الصلة؛جميع القرارات التي تم اتخاذها كانت م (5)

 غالبية االتهامات غير مبررة، إال إذا كان هناك تعديل للقانون التأسيسي؛ (9)

 البدالت المصروفة للبرلمانيين األفريقيين منصوص عليها في البروتوكول (3)

ألفريقي، ا أخفق األمين العام عن تنفيذ التزاماته المتمثلة في إعداد تقرير األنشطة للبرلمان  (4)
ونظرا لعدم تواجده، اضطر رئيس البرلمان بإمالء التقرير على األمين العام المساعد للبرلمان 
األفريقي هاتفيا من ياوندي؛ حيث كان من الضروري احترام فترة السماح التي منحها أمين عام 

 المفوضية؛

االدعاءات المتعلقة بسوء اإلدارة المالية ال تعني رئيس البرلمان الذي ليس مسؤوال عن صرف  (1)
النفقات، وال عن المحاسبة، أو عن تصفية المبالغ؛ ومع ذلك كان الرئيس ضحية حملة تشهير 
إعالمي غير مسبوقة، مع وابل من االتهامات الجزافية التي تداولتها مختلف وسائل اإلعالم 

 أفريقيا وخارجها؛  بجنو في 

كانت بيئة العمل داخل البرلمان األفريقي سلمية حتى جاءت هذه االتهامات الجزافية التي  (6)
 أساءت سمعة الرئيس، وعرضته لإلدانة الجماهيرية.

إن المواصفات غير المالئمة للعاملين الذين تم تعيينهم في البرلمان األفريقي، تفاقمت بسبب  (7)
 اثهم للتدريب. النفقات اإلضافية البتع

لم يتم قط إقالة أمين عام البرلمان األفريقي، إال أنه، في ظل نواقصه، اتخذ الرئيس تدابير  (2)
 تحفظية تصب في مصلحة حسن سير المؤسسة.  
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أوفد رئيس المفوضية بعثة لتقصي الحقائق في البرلمان األفريقي، عقب االدعاءات بسوء إدارة  (2)
 الموارد البشرية والمالية؛ 

المؤتمر الذي انعقد في ياوندي، بين أمور أخرى، بتعبئة جميع األقاليم من أجل التصديق قام  (51)
 على الصكوك القانونية لالتحاد األفريقي، ال سيما الدول األعضاء في وسط أفريقيا. 

استكملت الدول األعضاء اإلجراءات الداخلية للتصديق على الصكوك، وبناء على ذلك تم  (55)
 كوك التصديق لدى مفوضية االتحاد األفريقي؛ تشجيعها على إيداع ص

يعتبر غالبية البرلمانيين األفريقيين من كبار الشخصيات، وعليه ال يقبلون السفر على الدرجة  (59)
 السياحية، ولذلك فإن دجة السفر الالئقة بمنزلتهم هي درجة رجال األعمال؛

تلقائي،  ق مبدأ التناوب بشكلمن بروتوكول مابوتو حلت مشكلة التناوب، وسيتم تطبي 59المادة  (53)
 بمجرد دخول البروتوكول حيز التنفيذ؛

ليس صحيحا بتاتا الزعم بأن انتخاب أعضاء مكتب البرلمان األفريقي أحدث انقسامات داخل  (54)
صوتا( من األقاليم الخمسة للقارة،  533البرلمان األفريقي، حيث تم انتخاب الرئيس بأغلبية )

 ورة إال من نسج الخيال. وليست هذه االنقسامات المذك

البعثات التي قام بها أعضاء البرلمان األفريقي في الخارج ممولة من ميزانية البرلمان لم تكن  (51)
 ه البعثات؛ جميع النفقات المتعلقة بهذالشركاء ب األفريقي، وال من البرلمانان الوطنية، حيث تكفل

ألفريقي اجعة لحسابات البرلمان امر  يوافق رئيس البرلمان األفريقي بشكل كلي على فكرة إجراء (56)
 ؛وسيحترم نتائجها

االنتباه إلى  أنشطتها. ولفتبشأن تقارير التقديم األجهزة في تأخر مفوضية بخصوص األمين العام للدخل ت .111
 :تيةالجوانب اآل

 المواعيد المحددة لتقديم وثائق العمل؛احترام على جهزة ع األيتشج (5)

خدمات الترجمة تحت ضغط كبير، وال تتلقى الدول األعضاء تضع في تقديم الوثائق التأخر إن  (9)
 الوثائق في المواعيد المحددة؛

تكتفي مؤتمرات القمة لفي وفودها عدد أن تحد من جهزة يجب على األمن ناحية أخرى،  (3)
 ؛ساسيينموظفين األبال
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ائل رسالوارد في عدد الشارات الحد، سيتم اعتماد األجهزة في القمم طبقا لفصاعدا اآلن من  (4)
 ؛الدعوة

مبادئ الاحترام جميع جتماعات القمة من خالل ال الجيد سيرالث األجهزة على المساهمة في ح  تُ  (1)
 التنظيمية التي تضعها األمانة العامة.

 توصياتال

 الدائمين:  لجنة الممثلين إن .112

 ؛حيط علما بالتقريرت (5)

 تطلب: (9)
 ؛في التقريرمقرر، فقرات الأن يتم توضيح المشاكل التي تم التطرق إليها في  .أ

 قي؛التحاد األفرياألخرى لجهزة التي يتم القيام بها، مع مهام األ نشطةازدواجية األتجنب  .ب
 .البرلمان األفريقي تبهيئة مكمبدأ التناوب عند تجديد أعضاء احترام  .ج

 لدبلوماسية البرلمانية؛البرلمان األفريقي ليس من اختصاصه ممارسة اأن ُتذكِّر  (3)

في لين الموظفين العامرئيس المفوضية عقب إقالة بعض الذي طلبه نتائج التحقيق تنتظر  (4)
 األفريقي.  البرلمان

 للقانون الدولي  األفريقي االتحاد  لجنة  (2)

 قدمت رض،وعقب الع. رئيسها عن نيابة التقريرلجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي  أمانة ممثل قدم .113
 :التالية مالحظاتالو  تعليقاتال لجنة الممثلين الدائمين

 االتحاد قانون  وجودتوضيح بشأن  تم التماس ،5151 سنة بموضوع المتعلق االقتراح ضوء في (0)
 ؛ومعناه األفريقي

 ،ملهاع في األعضاء الدول إشراك فيللقانون الدولي  األفريقي االتحاد لجنة جهود مالحظة مع (5)
 الدولو  لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي بين المعلومات في فجوة بوجود اعتراف هناك كان

 األعضاء؛
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 في الواردة األولويات إطار في 5151 لعام المقترح للموضوع تصور وضع إلى حاجة هناك (2)
 والبحث المناقشة من مزيد إلى حتاجذلك ي ولكن 5122أجندة 

 ، وبالتالي"أفريقيا في البنادق إسكات" مثل 5151 لعام أخرى  مقترحة مواضيع بالفعل هناك كانت (4)
دارةينبغي للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي و   توصلال أجل من معاالعمل  واألمن السلم ا 

 واحد؛ اقتراح إلى

 السالم حون اإلفريقي االتحاد قانون " ليصبح تعديلهنبغي في المقترح، موضوعال تقرر بحث إذا (2)
 "المستدامة والتنمية واألمن

التي تدّرس  األفريقية الجامعات مع التعاون  تعزيزلجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي ينبغي ل (2)
 .األفريقية التميز مراكز مع تفاهم مذكرات وتوقيع الدولي القانون 

لجنة ل الصلة ذات الفرعية اللجان عن طريق األمانة بموظفي المتعلقةالمسائل  تقديم ينبغي (7)
 ؛الممثلين الدائمين لبحثها

 جدول يف دائم بند إلدراج القانونية والشؤون  لعدلاللجنة الفرعية ل إلى المقدم الطلب كان إذا ما (2)
 على ينطبق "وتدوينه األفريقي االتحاد وقانون  الدولي للقانون التدريجي  التطوير" بعنوان األعمال

 أن لىإ شيرأُ  ذلك، على وعالوة. للجنة الفنية المتخصصة العادية وغير العادية الدورات من كل
 ؛إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة قواعد مع يتعارض قد ذلك

 المشاريع فيذوتن تحقيق في تساعد دراسات جراءينبغي للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي إ (2)
   األفريقي؛ التحادل تكاملأجندة ال ذلك في بما ،5122 ألجندة الرئيسية

 معاهدات على بالتصديق المتعلقة المسائللجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي  تبحث أن نبغيي (01)
 .األفريقي االتحاد/األفريقية الوحدة منظمة

 :تم تقديم اإليضاحات التالية ذلك، على وردا .114

 رعاية تتح المعتمدة والسياسات والمقررات المعاهدات جميع إلى األفريقي االتحاد قانون  يشير (0)
 األفريقي؛ االتحاد/األفريقية الوحدة منظمة

ها تجري التي الدراسات وتحديد األعمال جدول وضع في األعضاء الدول إشراك إلى حاجة هناك (5)
 هذا يفو . األعضاء الدول أولوياتمع  مالءمتها لضمانلجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي 
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 أن لىإ إلشارةللجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي ل األساسي النظام تعديل يمكن الصدد،
جريها ت التي اتالدراس اختيار علىالرقابة  توفر القانونية والشؤون اللجنة الفنية المتخصصة للعدل 

 .األعضاء الدول ملكية يعززمما سلجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي، 

 األعضاء لالدو  مع مفتوحة جلسات عقد فيلجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي  تنظر أن يمكن (2)
 مداوالتها؛ للمشاركة في

 على األعضاء الدول مننظرا لعدم تلقي ردود كافية  الدراسات من العديد استكمال يتم لم (4)
 .المرسلة االستبيانات

 

 توصياتال

 إن لجنة الممثلين الدائمين: .115

 بالتقرير؛ علما أحاطت (0)

 الوزارية اللجنة خالل منوالبحث  المناقشة من المزيد يتطلب 5151 عام موضوع أن قررت (5)
 ؛5122 أجندة متابعةالمعنية ب

 دراسات شمللي القانونية والشؤون  لعدلقواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة ل بتعديل أوصت (2)
 أعمالها جدول في دائم كبند لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي

 لدولل يمكن مفتوحة جلسات عقد في النظرلجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي  من طلبت (4)
 فيها المشاركة األعضاء

للقانون  لجنة االتحاد األفريقي اتدراسالمتعلقة ب ستبياناتاال على الرد على األعضاء الدول تحث (2)
 المناسب الوقت في الدولي

جدول أعمال الدورة العادية الثالثة والثالثين للمجلس التنفيذي  بحث مشروع السادس: الجزء
 مؤتمر االتحاد األفريقيومشروع جدول أعمال الدورة الحادية والثالثين ل

مشروع جدول أعمال الدورة العادية الثالثة والثالثين للمجلس التنفيذي  نة الممثلين الدائمينلج اعتمدت .116
 ومشروع جدول أعمال الدورة العادية الحادية والثالثين لالتحاد اإلفريقي مع إدخال تعديالت عليه.
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عالناتو  مقرراتاريع مش بحثالسابع: الجزء   المجلس التنفيذي ا 

وأدخلت  لتنفيذي،االدورة العادية الثالثة والثالثين للمجلس  مشاريع مقررات بحثت لجنة الممثلين الدائمين .117
 المجلس التنفيذي.عليها وأوصت بمشاريع مقررات  تعديالت

 ن: اعتماد تقرير لجنة الممثلين الدائميالثامن جزءال

 واعتمدت تقريرها. 5102يونيو  54يوم الثالثاء  نة الممثلين الدائمينلج اجتمعت .118

 من أعمال ما يستجدالتاسع: الجزء 

119. ..................................... 

 االختتامالعاشر:  جزءال

111. ................. 
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