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 جدول المحتويات 
 عدد المقرر عنوان المقرر رقم الرقم    

 الصفحات

 المقررات

1 EX.CL/DEC.986(XXXII) 

 
 7 دائمين بشأن تقارير اللجان الفرعية للجنة الممثلين ال مقرر

2 EX.CL/DEC.987 (XXXII) 

 
 11 مقرر بشأن تقارير اللجان الفنية المتخصصة 

3 EX.CL/DEC. 988 (XXXII) 

 
مقرر بشأن تقرير المؤتمر الرابع للوزراء األفريقيين 

الوثيقة المسؤولين عن التسجيل المدني 
EX.CL/1074(XXXII) 

1 

4 EX.CL/DEC.989 (XXXII) 

 
لمقررات السابقة ألجهزة صنع السياسة، مقرر بشأن تنفيذ ا

 EX.CL/1049 (XXXII)الوثيقة 

1 

5 EX.CL/DEC.990 (XXXII) 

 
 مقرر بشأن الوضع اإلنساني في أفريقيا، 

 EX.CL/1051 (XXXII)الوثيقة 

2 

6 EX.CL/DEC.991 (XXXII) 

 
مقرر بشأن تقرير المفوضية عن استضافة أمانة اللجنة 

قوق الطفل ورفاهيته، الوثيقة األفريقية للخبراء حول ح
EX.CL/1052 (XXXII) 

1 

7 EX.CL/DEC. 992 (XXXII) 

 
بشأن التقرير عن عرض جمهورية زامبيا مشروع مقرر 

الستضافة أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

، الوثيقة واعتماد خطته االستراتيجية
EX.CL/1054(XXXII) 

1 

8 EX.CL/DEC.993  (XXXII) 

 
مجلس االتحاد إنشاء تقرير المفوضية عن بشأن مقرر 

 EX.CL/1056  الوثيقة، األعلى للسلطات المحلية األفريقي 

)II(XXX 

1 

9 EX.CL/DEC.994 (XXXII) 

عن أنشطة المحكمة األفريقية لحقوق تقرير المقرر بشأن  

 ةقلوثيا ؛ 5102اإلنسان والشعوب لعام 
EX.CL/1057(XXXII) 

3 

101 EX.CL/ DEC.995 (XXXII) 

 
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،  بشأن مقرر

 EX.CL/1058 (XXXII)الوثيقة 

3 

00 EX.CL/DEC.996 (XXXII) 

 
 8112 المذكرة المفاهيمية بشأن مشروعبشأن  مقرر

لمجلس االتحاد األفريقي ومشروع الخطة االستراتيجية 

 EX.CL/1059(XXXII)الوثيقة،  ؛لمكافحة الفساداالستشاري 

1 

18 EX.CL/DEC.997 (XXXII) 

 
الوكالة األفريقية لمواجهة  مقرر بشأن تقرير أنشطة

 EX.CL/1060 (XXXII)الوثيقة المخاطر ، 

2 

13 
 

EX.CL/DEC.998 (XXXII) 

 
المتابعة الوزارية لتنفيذ لجنة اجتماع  تقرير بشأن مقرر

 EX.CL/1065 (XXXII) الوثيقة  ؛5122أجندة 

2 

04 EX.CL/ DEC.999 (XXXII) 

 
استعراض تشكيلة اللجنة الوزارية المعنية بشأن  مقرر

  5122بأجندة 

1 
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 عدد المقرر عنوان المقرر رقم الرقم    

 الصفحات

01 EX.CL/DEC.1000 (XXXII) 

 
والورقة  5152 – 5102األمد الخطة المتوسطة بشأن  مقرر

  5102اإلطارية لميزانية عام 
1 

01 EX.CL/DEC.1001 (XXXII) 

 
الوثيقة  ؛والمساهمات جدول تقدير األنصبة  مقرر بشأن

EX.CL/1064(XXXII) 

8 

01 EX.CL/ DEC.1002 (XXXI) 

 
( في المجلس 1مقرر بشأن انتخاب عضو واحد )

االستشاري لمكافحة الفساد ، الوثيقة 
EX.CL/1069(XXXII) 

1 

01 EX.CL/DEC.1003 (XXXI) 

 
في مجلس السلم ( 11) عشرة أعضاء مقرر بشأن انتخاب 

 EX.CL/1070 (XXXII)الوثيقة واألمن ،
1 

09 EX.CL/DEC, 1004.(XXXII) 

 
الجامعة  مجلس انتخاب رئيس ونائب رئيسمقرر بشأن 

 EX.CL/1071 (XXXII)الوثيقة  األفريقية،
0 

01 EX.CL/DEC1005  (XXXII) 

 
مقرر بشأن الترشيحات األفريقية في المنظومة الدولية، 

 EX.CL/1066 (XXXII)الوثيقة 

6 

00 EX.CL/DEC.1006 (XXXII) 

 
أنشطة االتحاد األفريقي  التقرير السنوي عن مقرر بشأن

 وأجهزته ، الوثيقة 
EX.CL/1061(XXXII) 

3 

00 EX.CL/DEC.1007 (XXXII) 

 
مقرر بشأن مشاريع قواعد إجراءات مختلف اللجان الفنية 

المتخصصة والمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

 لالتحاد األفريقي . 

 

1 
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  قررم

 للجنة الممثلين الدائمين الفرعية اللجان تقارير بشأن

 :التنفيذي المجلس إن

 ؛للجنة الممثلين الدائمين الفرعية اللجان تقارير علما يحيط .0

 أوال. اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد األطراف

 ما يلي: يقرر  .5

 بشأن الشراكات االستراتيجية (أ

دعو إلى تعزيز القدرة يي ذال EX.CL/Dec.942 (XXX)قرره م (5الفقرة )ألف على من جديديؤكد  .2

بناء نظم وقدرات داخلية  المفوضية إلىعو يدوالشراكات( وتنسيق إدارة  قسم) مفوضيةالمؤسسية لل

إلى مديرية رئيس المفوضية مكتب  داخلالشراكات  قسمإلدارة الشراكات عن طريق رفع مستوى 

 في بالقدرة على تحليل نطاقوت الشراكات وتعبئة الموارد؛ق وتنسيبصورة شاملة مهام إدارة  تولىت

 ز صوت أفريقيا وتمثيلها. يعزتر الرؤية لدور أفريقيا في العالم؛ ويوالتفاوض بشأنها؛ وتطوات الشراك

 5102يناير في  الصادر  ,(EX.CL/Dec.942(XXX))التنفيذي  لمجلسا اتعلى مقرريؤكد مجددا  .4

الصادر   (EX.CL/Dec.877(XXVII)و 5102الصادر في يناير   (EX.CL/Dec.899(XXVIII) و

حق جميع الدول األعضاء، دون استثناء، في المشاركة في كافة  إلىالتي تشير  5102في يونيو 

االجتماعات واألنشطة واألحداث المنظمة في سياق الشراكات التي يكون االتحاد األفريقي طرفا فيها 

 ررات المؤتمر ذات الصلة.والتي يتعين تنفيذها وفقا لمق

بشأن مستقبل مجموعة بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ واتفاق كوتونو لما بعد  (ب

6161 

 مفوضية، ومجموعة السفراء في بروكسيل،المع الوثيق بالتعاون  ،لجنة الممثلين الدائمين من يطلب .2

مستقبل مجموعة بلدان أفريقيا  وحد بشأنمالموقف األفريقي ال بالتعجيل بعمل فرقة العمل واستكمال

ه للبحث وتقديم 5102بحلول مايو  5151والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ واتفاق كوتونو لما بعد 

 من قبل الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي.

 موحدموقف أفريقي لإعداد مشروع وق العمل المشترك يفر بتفعيلالتعجيل  من المفوضية يطلب كذلك .2

 ؛5102المهمة بحلول  مارس  اختتامبهدف وذلك ، 5151اتفاق كوتونو لما بعد  حول

الموقف األفريقي الموحد  لتباحث 5102 مارس 02في عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي  يقرر .2

الكاريبي البحر واعتماده قبل الدورة السابعة بعد المائة لمجلس وزراء مجموعة دول أفريقيا و

نهائي موقف من أجل التوصل إلى ، 5102في مايو  ،وجتو ،المقرر عقده في لوميي، ادوالمحيط اله

 ؛يالكاريبي والمحيط الهادالبحر مجموعة دول أفريقيا و ي بشأن توافق
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ق العمل بنجاح يجميع الموارد الالزمة إلنجاز عمل فروتوفير قيمة تحديد  من المفوضية يطلب أيضا .2

لدول األفريقية األطراف في مجموعة دول أفريقيا والكاريبي ا ويشجعدون مزيد من التأخير؛ 

 .والمحيط الهادئ على حضور االجتماع على المستوى الوزاري

 االتحاد األوروبيوفريقي االتحاد األالشراكة بين بشأن  (ج

حسن استضافة القمة الخامسة بين االتحاد األفريقي شعب وحكومة كوت ديفوار لل عن التقدير يعرب .2

 القمة؛لى وضع آليات لتنفيذ نتائج إ مفوضيةال ة، ودعواألوروبي واالتحاد

خطط التعاون في إطار قمة االتحاد األفريقي بشأن لتفاوض الناجح لكال جانبي الشراكة  يهنئ .01

نحو تقدم ملموس إحراز حشد استثمارات كبيرة لتنمية أفريقيا ومما يؤدي إلى واالتحاد األوروبي، 

 ؛5122 ألجندة المشاريع الرئيسية تنفيذ

التفاوض والتوافق مع أن تقوم ب المفوضية،بالتعاون الوثيق مع نة الممثلين الدائمين، يطلب من لج .00

 ةالمشتركذات األولوية مجاالت التعاون المندرجة في االتحاد األوروبي بشأن المشاريع والبرامج 

وأن ترفع تقريرا   لى تنفيذها، والتي وافق كال الطرفين ع بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي

 .5102يوليو عن نتائج التعامل إلى قمة االتحاد األفريقي في يونيو/

بالموافقة على إعالن القمة الخامسة بين االتحاد األفريقي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات وصي ي .05

 في أبيدجان، كوت ديفوار. نوفمبر 21و 52واالتحاد األوروبي المنعقدة يومي 

 :العربيالعالم  – فريقياألاالتحاد شراكة بشأن  (د

 للمجلس التنفيذيالثالثين العادية  الدورةعن الصادر  EX.CL/Dec.942 (XXX) مقررهيستحضر  .02

، وفقا لمبادئ المفوضية كلف  ذيالوأديس أبابا، في ، 5102يناير  52- 52المنعقدة في الفترة 

تنفيذ تنسيق ومتابعة بل العربية، العامة لجامعة الدواالتحاد األفريقي، وبالتعاون مع األمانة  مقرراتو

 مقرروخاصة ال، العربية الرابعة في الوقت المناسب امعة الدولج – األفريقياالتحاد قمة  مقررات

( 2للمجلس المشترك لوزراء الخارجية في غضون ستة )استثنائية الذي دعا إلى عقد دورة  2رقم 

معة جاو األفريقيبين االتحاد  المشتركةعتماد خطة العمل ال مقررهذا الصدور أشهر من تاريخ 

 ؛العربية  الدول

للمجلس المشترك لوزراء الخارجية قبل االستثنائية سراع بتنظيم الدورة المفوضية اإل من يطلب  .04

 ؛5102 ويولييونيو/  قمة انعقاد قمة االتحاد األفريقي في

د االجتماع الوزاري للجنة العربية لضمان عقالمفوضية كذلك إلى التعاون مع جامعة الدول  يدعو .02

 في أديس أبابا، إثيوبيا.العربية  جامعة الدول – األفريقياالتحاد شراكة تنسيق 

 مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيابشأن  (ه

مؤتمر طوكيو ستضافة االجتماع الوزاري لعلى حسن اموزامبيق وحكومة شعب ل تقديره عن يعرب  .02

 . 5102أغسطس  في أفريقيا في الدولي للتنمية
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وتقديم تقرير للمتابعة إلى اللجنة  متابعة تنفيذ برامج التعاون مع حكومة اليابان؛المفوضية  منيطلب  .02

 الفرعية للتعاون المتعدد األطراف وللجنة الممثلين الدائمين؛

  أمريكا الجنوبيةو االتحاد األفريقيبشأن  (و

 52من المنعقدة دورته العادية الثالثين معتمد خالل ال EX.CL/Dec.942 (XXX) مقررهيستحضر  .02

 الممثلينلجنة بالتعاون مع ، مفوضيةطلب من اليي ذإثيوبيا وال ،في أديس أبابا 5102 يناير 52إلي 

بين قمة عقد البهدف اقتراح مواعيد جديدة ل ةالجنوبي أمريكافي مشاورات مع جانب  بالشروع الدائمين

إلى  المفوضية،بالتعاون مع  لجنة الممثلين الدائمين ويدعو ا الجنوبية،وأمريك االتحاد األفريقي 

قمة االتحاد األفريقي في وترفع تقريرا عن نتائج ذلك إلى  في هذا الصددمشاورات ال استكمال

 .5102/يوليو يونيو

 بين الصين وأفريقيا  منتدى التعاونبشأن  (ز

 تدى التعاون الصيني األفريقي على مستوىمنعقد حول ن الصين وجنوب أفريقيا إعالب علمايحيط  .02

 . 5102سبتمبر  رؤساء الدول والحكومات في

لجنة الممثلين  يوجهالذي و، 5102الصادر في يناير   EX.CL/Dec.942(XXX) المقرريؤكد مجددا  .51

 الفعليةفي اإلدارة  ةوضع آليات لمشاركة االتحاد األفريقي الكاملل، بالتعاون مع المفوضية، الدائمين

مع حكومة  وثيق، بالتعاون مع المفوضية، العمل على نحو لجنة الممثلين الدائمين ويشجعوكاك فلل

 .لتعميق التعاون في إطار الفوكاك.الصين 

 راكة بين االتحاد األفريقي وتركيابشأن الش (ح

مي تركيا في اسطنبول، تركيا، يو -على عقد المؤتمر االستعراضي الوزاري لالتحاد األفريقي يوافق  .81

 ؛8112فبراير  18و  11

العمليات التحضيرية في الشروع  وتركيا، المفوضية، بالتعاون مع نة الممثلين الدائمين لج من يطلب .88

 ؛المقرر عقده في اسطنبول، تركيا ،تركياواالتحاد األفريقي  نبيالوزاري  المراجعةمؤتمر ل

 كلااللجنة الفرعية المعنية بالهي. ثانيا

 مي للمعهد األفريقي للتحويالت الماليةالهيكل التنظيبشأن  (أ

 على الهيكل المقترح للمعهد األفريقي للتحويالت المالية؛ افقيو .83

 ؛معهدبتوفير الموارد المالية الكافية لل يوصي .82

مدى على االتحاد األفريقي  نعامليالوفقا لنظم ولوائح موظفين تعيين على ضمان مفوضية اليحث  .82

 ا.فترة الثالث سنوات المتفق عليه

  بشأن الهيكل التنظيمي للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها (ب
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تعزيز النظم الصحية من أجل مكافحة األمراض ل األفريقي مركزالبالدور الهام الذي يضطلع به  قري .82

تفشي الناتجة عن في الدول األعضاء واالستجابة للتهديدات االجتماعية واالقتصادية واألمنية 

 يرها من الشواغل الصحية العامة؛األمراض وغ

اكزه مكافحة األمراض ومراألفريقي لمركز الالتقدم الكبير المحرز حتى اآلن في إنشاء بيشيد  .87

للتصدي لتفشي  8117وتدخالت االستجابة في سبع دول أعضاء في عام  اإلقليمية الخمسة المتعاونة

 الجدري والكوليرا والطاعون.ووالمالريا  يبوال والتهاب السحايا وحمى السااإلاألمراض بما في ذلك 

األمراض، حيث أنه مرتبط بشكل وثيق األفريقي لمكافحة مركز لعلى الهيكل المقترح ل يوافق .82

 الصحة العامة المماثلة في العالمبمؤسسات 

مدى فترة الثالث سنوات على لنظم ولوائح العاملين  موظفين وفقاعيين على ضمان تمفوضية ال يحث .82

 ليها.المتفق ع

 الحيوانية موارد بشأن تعديل الهيكل التنظيمي للمكتب األفريقي لل (ج

لالتحاد األفريقي لتلبية  المكتب األفريقي للموارد الحيوانية التابع بأهمية تحديث هيكل يحيط علما .31

 االحتياجات الحالية؛

صنيف إعادة تو 3درجة مإلى  8منصب من درج م ورفع مستوى 2منصب خ ع أ على إنشاء يوافق  .31

 الث وظائف:

  .جديد لمساعد شؤون الموارد البشرية (2)خ ع أ  استحداث منصب (1
منصب موظف مالي إلى  8بدرجة م الشؤون المالية واإلداريةمنصب موظف تغيير وترقية  (8

 .هاسنف 8كبير مع اإلبقاء على درجة م
  3م المعرفةموظف إدارة منصب  3بدرجة م الفرنسية إلى اإلنجليزية تغيير منصب المترجم من (3
مصايد األسماك وتربية منصب موظف إلى  8الشؤون االقتصادي بدرجة م موقفتغيير منصب  (2

 ؛واإلبقاء على نفس الدرجةاألحياء المائية 
مع اإلبقاء االتصاالت  موظف إلى 8بدرجة م إدارة البيانات واالتصاالت منصب موظفتغيير  (2

 على الدرجة نفسها
 

 لنظم ولوائح العاملين الموظفين وفقا  عيينعلى ضمان تمفوضية الحث ي .38

  بشأن الهيكل التنظيمي ألمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي (د

 ؛والثقافي االقتصادي واالجتماعيلمجلش على الهيكل المقترح ألمانة ايوافق  .33

 فترة ثالثمدى فترة لنظم ولوائح العاملين على  موظفين وفقاعيين على ضمان تمفوضية ال يحث .32

 سنوات.

 مراجعة الحسابات لشؤوناللجنة الفرعية ثالثا. 
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 مراجعة الحسابات لمواصلة النظر فيه؛لشؤون  تقديم تقرير اللجنة الفرعيةالمفوضية إعادة  منيطلب  .32

 ؛8112ديسمبر  31على البيانات المالية المراجعة لالتحاد للسنة المنتهية في  يوافق .32

على الموقع  8112لعام لالتحاد الموحدة المراجعة ية من المفوضية نشر البيانات المال يطلب .22

 اإللكتروني لالتحاد األفريقي

 والشؤون  الميزانية على العام واإلشراف للتنسيق الدائمين الممثلين للجنة الفرعية اللجنةرابعا. 

 واإلدارية المالية

  6102للسنة المالية  التكميلية الميزانيةبشأن  (أ

: التالي النحو على موزعةدوالر أمريكي   60,929,714ة قدرها على ميزانية تكميلييوافق  .22

بما في ذلك للبرامج،  دوالر أمريكي 57,750,152و  ية،التشغيل للنفقات دوالر أمريكي 2.029.126

لتسديد التعويضات المتراكمة لحاالت الوفاة واإلعاقة للبلدان دوالر أمريكي  4,790,000مبلغ 

 تحاد األفريقي في الصومال.المساهمة بقوات في بعثة اال

 :التالي النحو على الميزانية التكميلية تمويل يقرر .22

 ادوالر  85,684و ،من الدول األعضاء اأمريكي ادوالر  3,093,878 ميزانية تشغيلية بمبلغ (0

 شركاء.المن  اأمريكي

  45,218,143و ،لدول األعضاءامن  اأمريكي ادوالر  7,517,104 ة برنامجية بمبلغيميزان (5

   .شركاءالمن  اأمريكي ادوالر

االتحاد األفريقي وتقديمها إلى اللجنة  أجهزةعلى مواءمة جميع البدالت في جميع  المفوضيةحث ي .41

 .لالعتمادالفرعية 

التحاد وتقديمها إلى اللجنة الفرعية ا علىالمستحقة  االلتزاماتجميع  توحيدمن المفوضية  طلبي .40

 .للبحث

 لسنة يقياالتحاد األفر ميزانية يذأداء وتنف عن مرحلي نصف تقرير يمدمن المفوضية تق كذلكيطلب  .45

5102. 

 إبالغ سيتم. األفريقي االتحاد شركاء ومجموعة الفرعية اللجنة مكتب هيئة بين االجتماعات عقديجيز  .42

 الدول األعضاء باالجتماعات المقررة عقدها.

  6102للسنة المالية  التكميلية الميزانيةبشأن  (ب

 ا للبرامجأمريكي ادوالر  7,580,091لى ميزانية تكميلية قدرها ع يوافق .44

 :التالي النحو على الميزانية التكميلية تمويل أيضا يقرر .42
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من  ، 3,317,000والرصيد البالغ  لدول األعضاءامن  اأمريكي ادوالر  4,263,091 مبلغ (0

 شركاء.ال
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 قرر م

 بشأن تقارير اللجان الفنية المتخصصة
 

 :تنفيذيلمجلس الإن ا

 بتقارير اللجان الفنية المتخصصة ويعتمد التوصيات الواردة في التقارير؛ يحيط علما .0

 لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةألف. اللجنة الفنية المتخصصة ل

آلفات الناشئة في أفريقيا وفقا ستجابة لإنشاء وتنفيذ صندوق لالإجراء دراسة حول المفوضية  من طلبي .5

 التحاد األفريقي ذات الصلة؛ا لقواعد

 .إنشاء لجنة فرعية معنية بالقضايا البيئية نة الممثلين الدائمينأيضا من لجيطلب  .2

  داخليا نازحينلهجرة والالجئين والاللجنة الفنية المتخصصة لباء. 

 والمتعلقبشأن مشروع البروتوكول الملحق بالمعاهدة المنشئة للجماعة االقتصادية األفريقية  (أ

 تأسيس:ة تنقل األشخاص وحق اإلقامة وحق البحري

 المفوضيةمن يطلب  .4

الدول األعضاء لوضع مبادئ توجيهية ومواصفات لتصميم كبار موظفي الهجرة في عقد اجتماع ل (0

في  5102 ووإصدار واستخدام جواز السفر األفريقي الذي أطلقه رؤساء الدول والحكومات في يولي

 الي، رواندا؛جكي

 تعزيز قدرة، بشأن لجانها الفرعية المعنيةنة الممثلين الدائمين، عن طريق لى لجتقديم مقترحات إ (5

تسهيل تنفيذ خارطة طريق، مع إبراز اآلثار الهيكلية من أجل الموارد البشرية مجال  المفوضية في

 االتحاد األفريقي؛نظم ولوائح والمالية والقانونية وفقا ل

 .توكول وخطة تنفيذهتنفيذ البرووضع تقديم تقرير منتظم عن   (2

 6121-6102 للفترة شأن إطار سياسة الهجرةب (ب

( 5121-5102وخطة العمل ) 5121-5102اإلطار المنقح لسياسات الهجرة في أفريقيا للفترة  يعتمد .2

 المرفقة بإطار سياسة الهجرة؛

سليمة الدول األعضاء على مواءمة سياساتها مع إطار سياسة الهجرة من أجل تيسير اإلدارة ال شجعي .2

 ؛ للهجرة
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بشأن إنشاء المركز األفريقي   EX.CL/Dec.314 (IX) مقرر المجلس التنفيذيعلى  يؤكد من جديد .2

أن تقوم، بالتعاون مع حكومة جمهورية مالي، المفوضية  إلى يطلبللدراسات المتعلقة بالهجرة، و

إلى انونية إلنشاء المركز والمالية والق الهيكلية اآلثار تقديم عملية إنشاء المركز عن طريقتعجيل ب

 ؛المعنيةاألفريقي  صنع السياسة لالتحاد  أجهزة 

لتنفيذ  5121وتقييم نهاية المدة في عام  5154إجراء تقييم منتصف المدة في عام المفوضية  من يطلب  .2

 إطار سياسة الهجرة؛

القرن ي فاالتجار بالبشر وتهريب المهاجرين  مكافحة بشأنمبادرة االتحاد األفريقي  بشأن (ج

  األفريقي 

لتقدم المحرز ويشجعها على مواصلة الحوار والتعاون في على االدول األعضاء في المبادرة ب يشيد .2

 التصدي للجماعات اإلجرامية المنظمة؛

على استمرار المبادرة وتكرارها على طرق االتجار األخرى في جميع أنحاء القارة، وكذلك  يحث .01

مجموعة بلدان الساحل بما في ذلك بلدان  ،مناطق أخرىلتشمل للمبادرة شغيلية طاق اآلليات التتوسيع ن

    ؛الخمسة

لمركز التشغيلي اإلقليمي في الخرطوم ومركز التدريب في ل التعجيل بإنشاءمن المفوضية  يطلب .00

غير األعضاء في  عضاء األخرى في االتحاد األفريقيالقاهرة إلنفاذ القانون وتسهيل مشاركة الدول األ

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية بناء على طلبها؛دة لالتحاد األفريقي للقرن األفريقي ميا

للقرن  االتحاد األفريقيمبادة تخصيص موارد كافية لتنفيذ أنشطة نة الممثلين الدائمين من لجيطلب أيضا  .05

 األفريقي

 مؤتمربإحالة التقرير المرحلي إلى ال يوصي .02

الهجرة اآلمنة والمنظمة  حولاالتفاق العالمي وحد من لمبشأن مشروع الموقف األفريقي ا (د

 والمنتظمة

م إلى العتماده ث  مؤتمر بصيغته المعدلة ويحيله إلى الوحد مشروع الموقف األفريقي الم عتمدي .04

 المجموعات األفريقية في نيويورك وجنيف وبروكسل الستخدامه خالل المفاوضات المتعددة األطراف

الهجرة اآلمنة حول بصوت واحد أثناء مفاوضات االتفاق العالمي التحدث  الدول األعضاء على حثي .02

 وحد.والمنظمة والمنتظمة مع إيالء االعتبار الواجب للموقف األفريقي الم

في المفاوضات المتعلقة باالتفاقات الموقف األفريقي الموحد الدول األعضاء على أن تسترشد ب يشجع .02

 الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة؛

 لتعليم والعلوم والتكنولوجيااللجنة الفنية المتخصصة ل -جيم 
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من الدول  يطلبضعت على أساس التاريخ العام ألفريقيا والمحتويات التربوية المشتركة التي و   عتمدي .02

 األعضاء أن تدمجها في مناهجها الوطنية؛

المعني بالتكنولوجيات الناشئة الرفيع المستوى االتحاد األفريقي بالتقدم الذي أحرزه فريق  يحيط علما  .02

منذ إنشائه وتحليله للتكنولوجيات الناشئة الثالثة األولى بشأن محرك الجينات من أجل مكافحة المالريا 

الطائرات بدون طيار في األفق: تحويل الزراعة في أفريقيا؛ والشبكات الصغرى: ووالقضاء عليها؛ 

 ريقيا؛تمكين المجتمعات المحلية وتمكين التحول في أف

 .مبادرات التنمية لصالحمن االتحاد األفريقي والدول األعضاء تسخير هذه التكنولوجيات الناشئة  يطلب .02

االفتراضية والجامعة اإللكترونية بوصفها  ةفريقاألجامعة الاالقتراح الداعي إلى تفعيل يوافق على  .51

 لجامعة األفريقية؛واإللكتروني عن بعد لالمفتوح  التعليم ذراع

 لسنكروترون؛ل األفريقية مبادرةالالدول األعضاء إلى دعم  يدعو .50

 الشباب في أفريقياآفاق تحسين تهدف إلى بمبادرة المهارات ألفريقيا بوصفها برنامجا قاريا  يحيط علما .55

 ؛من خالل زيادة فرص العمل والدخل

 ينامجنا برما بوصفهالمهارات العالمية في أفريقيووضع برنامج مبادرة المهارات ألفريقيا  يوافق على .52

 النقص في المهارات وعدم التطابق وتعزيز فرص العمل للشباب في أفريقيا؛سد نحو ين موجه

والمهني وريادة الفني ساهم في خطة العمل القارية لتنفيذ عقد التدريب أن تالدول األعضاء على حث ي .54

مؤتمر مقرر الوتضع أيضا خطط تنفيذ وطنية تمشيا مع ب األعمال وتشغيل الشبا

Assembly/AU/Dec.652 (XXIX)   ؛5102يوليو الصادر في 

 ؛(2)اجنة رقم  مركزيةالالالتنمية الحضرية وو محليةواإلدارة ال لخدمة العامةاللجنة الفنية المتخصصة ل -دال 

اللجنة الفنية في التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة دورها القيادي الكونغو ل بالمفوضية وجمهورية يشيد .52

 ؛5102 إلى 5102ها من تفعيلومستوى  2رقم  خصصةالمت

 ؛التحديات السائدة في الخدمة العامة والحكم المحلي والالمركزية والتنمية الحضريةب يحيط علما .52

، مع للجنة الممثلين الدائمينتقديم الهيكل المقترح إلى اللجان الفرعية المختصة المفوضية  من يطلب .52

 .ة والقانونية ذات الصلة فضال عن عملية إصالح االتحادمراعاة اآلثار الهيكلية والمالي

 النقدية والتخطيط االقتصادي والتكاملو لشؤون الماليةاللجنة الفنية المتخصصة ل -هاء 

في البنك األفريقي للتنمية لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا و مدعوم منال المفوضيةمل بعشيد ي  .52

 ؛5122ألجندة  الشراكةبئة الموارد المحلية ولتمويل وتعاستراتيجية اوضع 
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تعبئة الموارد على تعبئة الموارد و 5122أجندة  على التركيز األساسي الستراتيجية تمويليوافق  .52

عبر ثالثة تعبئة الموارد المحلية واستراتيجية  5122 أجندة المحلية، ويدعم أن تتم معالجة خطة تمويل

 :أبعاد مترابطة

 :أي من خالل، وارد المالية المولدة محلياتوسيع وتعبئة الم  (0)

 العامة واستخدامها،الضريبية/ اتاداإليرتحسين  (أ

 تعزيز اإلدماج المالي وتعبئة المدخرات المحلية، و (ب

 بتعبئة الموارد المحلية.االبتكارات ذات الصلة  (ج

 من خالل 5122أجندة الوساطة واالستفادة من الوفورات/الموارد التي تم حشدها لتمويل مشاريع   (5)

 الوساطة ذات الصلة؛  أدوات 

أدوات نزع المخاطر الوصول إلى تدابير تيسير التمويل، أي من خالل تطوير المشاريع، و  (2)

 .ضمان/تقاسم المخاطرالومرافق الخاصة المشاريع 

ية لجنة األمم المتحدة االقتصادالقيام، بالتعاون الوثيق مع  إلى لتنميةالمفوضية والبنك األفريقي ل يدعو .21

 5122بإعداد "خارطة طريق ودليل لتمويل أجندة  المفوضية، ألفريقيا ووكالة التخطيط والتنسيق للنيباد

وتعبئة الموارد المحلية  5122وتعبئة الموارد المحلية لها"، على أساس "استراتيجية تمويل أجندة 

مع المجموعات  والشراكة" من أجل نشرها في الدول األعضاء على نطاق واسع بالتعاون الوثيق

 االقتصادية اإلقليمية.

القيام، بالتعاون الوثيق مع  إلىالمفوضية ووكالة التخطيط والتنسيق للنيباد والبنك األفريقي للتنمية  يحث .20

 لتنميةوالبنك األفريقي ل المفوضية نشاء منبر مشترك بينإ، بلجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا

تنفيذ توصيات للقيام، من بين وظائف أخرى، ب تعبئة الموارد المحليةية لواللجنة االقتصادية ألفريق

 ؛5122ألجندة  تعبئة الموارد المحليةالتمويل و استراتيجية

 6122الخطة العشرية األولى لتنفيذ أجندة رصد وتقييم إطار  بشأن (أ

ؤشرات للدول ودليل الم 5122 الخطة العشرية األولى لتنفيذ أجندةرصد وتقييم إطار على يوافق  .25

 األعضاء كأساس لإلبالغ عن واجباتها.

 يلي: ماالمفوضية من يطلب  .22

 األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية على المجموعاتوتعميمه والتقييم  الرصد إطار تنفيذ إعداد (0

 ؛5122 جندةألاألولى  العشرية التنفيذ خطةل الفعالين والتقييم الرصد لتمكين األفريقي االتحاد وأجهزة

 المجموعات مع بالتعاون والتقييم إلجراء الرصد والتقييم الرصد وأشكال نماذج تصميممواصلة  (5

 .والشركاء األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية
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، التخطيط الوطنية ووكاالت مع وزاراتالوطنية لإلحصاءات أن تقوم، بالتعاون مع  مكاتبالمن  يطلب .24

الخطة العشرية األولى لتنفيذ أجندة  استنادا إلى إطار رصد وتقييمحصائية وإدارتها إلجمع البيانات اب

 .ضافة إلى مبادراتها الجاريةإ 5122

الدول األعضاء إلى توفير الموارد التي تحتاجها المكاتب اإلحصائية الوطنية لالضطالع  يدعو  .22

 باألعمال التي يستتبعها تنفيذ البرنامج المذكور؛

 ن األفريقيةبشأن قانون االستثمار للبلدا (ب

اللجنة الفنية المتخصصة تقديم مشروع قانون االستثمار األفريقي المنقح إلى المفوضية من  يطلب  .22

 إلىتها حالتمهيدا إلذات الصلة للنظر فيها  وإلى اللجان الفنية المتخصصة لتجارة والصناعة والمعادنل

 .قبل تقديمها إلى المجلس التنفيذيفيه  لمواصلة النظرشؤون القانونية عدل واللاللجنة الفنية المتخصصة ل

 اإلحصاءات في أفريقيامواءمة تنفيذ استراتيجية بشأن ج(   

في حشد البلدان إلعطاء األولوية للتنمية اإلحصائية، وال وضع اسالتراتيجية لتقدم المحرز منذ بايشيد  .22

واإلحصاءات الحيوية  ، وإحصاءات التسجيل المدني5101سيما جولة تعدادات السكان والمساكن لعام 

 من بين أمور أخرى؛ يةواالقتصاد

بالتعاون مع المؤسسة األفريقية لبناء المفوضية والبنك األفريقي للتنمية،  بالجهود التي تبذلها يرحب .22

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقياالقدرات و

  اإلحصاءات في أفريقيامواءمة راتيجية الثانية لمشروع االستلوضع 

أفريقيا بوصفها االستراتيجية القارية لتنمية  في اإلحصاءات الثانية لمواءمة االستراتيجية يعتمد .22

 تعبئة واستراتيجية التمويل وخطة عملها وخطة اإلحصاءات في أفريقيا خالل السنوات العشر المقبلة

 الموارد.

 ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا المفوضية من بدعم للتنمية، قياألفري البنك من يطلب .41

الستراتيجية الثانية استراتيجية تعبئة الموارد لدعم  عملية إعداد والمؤسسة األفريقية لبناء القدرات، قيادة

 الستراتيجيةمن أجل التنفيذ الفعال ل المستدامة المالية الموارد وتعبئة لمواءمة اإلحصاءات في أفريقيا

 أفريقيا؛ في اإلحصاءات لمواءمة الثانية

 :يطلب من .40

 اإلحصاءات؛ لتمويل الوطنية ميزانيتها من %1.02 تخصيص نسبةدول األعضاء ال (0

والبنك األفريقي للتنمية وغيرهما من  لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا التنسيق مع المفوضية (5

وتقديم تقارير منتظمة  ة الثانية لمواءمة اإلحصاءات في أفريقيااالستراتيجي لتنفيذأصحاب المصلحة  

 إلى المؤتمر عن التقدم المحرز

 بشأن مركز التميز لألسواق األفريقية الشاملةد( 
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 :علما بما يلي حيطي .45

ي عقد في نيروبي من تاألفريقية ال ةالشاملعمل للتحقق من خطة عمل مركز التميز لألسواق الورشة  (0

 ،5102مبر نوف 52إلى  50

أن هذا باعتبار  األفريقية ةمركز التميز لألسواق الشاملالتقرير النهائي وخطة األعمال بشأن إنشاء  (5

 ؛5122أجندة المركز سيسهم إسهاما هائال في تنفيذ 

الدول  دعوين ومصر وتونس وزامبيا الستضافة المركز ويمقترحات المقدمة من حكومات بنال (2

 المركز؛ مقترحاتها بشأن استضافة تقديم األعضاء المهتمة األخرى إلى

لتفعيل  الطرائق العمليةتقديم  المفوضية من طلبيو ةالشامل ةاألفريقي ألسواقللتميز اإنشاء مركز يعتمد  .42

 االتحاد األفريقي.إجراءات مع قواعد  تماشياالمركز 

لألسواق األفريقي  زأن اختيار الدولة العضو الستضافة مركز التميمن المفوضية أن تتأكد من يطلب  .44

 .الشاملة يجري وفقا للمعايير ذات الصلة

 التصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاللجنة الفنية المتخصصة ل -واو 

 :يجيز .42

ساهم في تجسيد ودعم المبادئ األساسية لإلنترنت يي ذإدارة اإلنترنت الحول  نعالمشروع اإل (0

ويشكل  والذي أدى إلى نجاحه الملحوظ اليومتبادل الم يسور والمرن والقابل للتشغيلالمفتوح والم

صنع السياسات المتصلة مستقبال في جهود جميع أصحاب المصلحة النخراط األساس أيضا 

 .الوطنية واإلقليمية والدوليةعلى األصعدة باإلنترنت 

 :االضطالع بما يلي المفوضيةمن  يطلب .42

 التحاد األفريقي؛ل 5122أجندة في رئيسي األمن السيبراني كمشروع  تنفيذ (0

 المفوضيةإلسداء المشورة إلى  في أفريقياالسيبراني من األ بشأن تنسيقالتعاون والتشكيل لجنة  (5

وصناع السياسات بشأن االستراتيجيات السيبرانية؛ وضع مبادئ توجيهية بشأن حماية البيانات 

وساط ني بالتعاون مع األاألمن السيبراحول تنظيم مؤتمر سنوي لالتحاد األفريقي والشخصية؛ 

 القاري؛ على نطاق شهر للتوعية باألمن السيبرانيتحديد األكاديمية وة ويصناعال

 :اإلسراع بإنشاء مؤسسة دوت أفريقيا لدعم ما يلي (2

 بناء القدرات في قطاع اإلنترنت؛ 

 سجالت ميادين المستوى األعلى للرمز القطري في الدول األعضاء 

 ؛ريقيينفتطوير أعمال المسجلين األ 

  عموم أفريقيا؛لإنشاء محتوى أفريقي ومحتوى 
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/ اإلنترنتاألفريقية في مجال مشاريع ال. 

 

عن طريق تعزيز قدرات  5122جندة إلطار االستراتيجي ألللترويج ل الكافية الموارد تخصيص (4

 سنويا اإلنترنتلمنتدى األفريقي إلدارة امديرية اإلعالم واالتصال وتنظيم 

 .فريقي الرقمياألستراتيجي الالتعاون مع حكومة تونس والشركاء لتنفيذ مشروع المركز ا (2

لمناقشة إصالحات االتحاد البريدي العالمي  ، بالتعاون مع اتحاد البريد األفريقي،اجتماعاتتنظيم  (2

 ؛التكاليتوفير من أجل ة يفريقاألدعم اللجنة  ةوقضايا المحتوى الرئيسية التحاد البريد العالمي ودعو

إلى أجهزة صنع  ألمن السيبرانيتقديم اآلثار القانونية والهيكلية والمالية للمشروع الرئيسي المقترح ل (2

 .السياسة ذات الصلة

  لعدل والشؤون القانونية اللجنة الفنية المتخصصة ل -زاي 

 الصكوك القانونيةاريع مشبشأن  (أ

 :ية التاليةبمشاريع الصكوك القانون علما حيطي .42

 مشروع النظام األساسي للصندوق االستئماني لضحايا جرائم حسين حبري؛ (أ

من النظام األساسي للمجلس االقتصادي  04و 01تعديالت على المادتين المشروع  (ب

 واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي؛

 مشروع النظام األساسي للمعهد األفريقي للتحويالت؛ (ج

 قرر ياموسوكرو؛موالتنظيمية لالنصوص المؤسسية مشاريع  (د

حرية والمتعلق بلمعاهدة المنشئة للجماعة االقتصادية األفريقية الملحق با بروتوكولالمشروع  (ه

 هتنفيذالخاصة ب طريقالاألشخاص وحق اإلقامة وحق التأسيس وخارطة تنقل 

ي لحماية مشروع القانون النموذجي لالتحاد األفريقي من أجل تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريق (و

 داخليا في أفريقيا؛نازحين ومساعدة ال

حقوق والمتعلق بلميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الملحق با مشروع بروتوكول (ز

 في أفريقيا؛ المعاقين

 .مشروع النظام األساسي لوكالة الفضاء األفريقية (ح

 .تعديالتالصكوك القانونية ومشاريع الالمؤتمر ببحث واعتماد مشاريع  توصية يقرر  .42
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اللجان الفنية المتخصصة والمجلس االقتصادي واالجتماعي ءات بشأن مشاريع قواعد إجرا (ب

 والثقافي لالتحاد األفريقي

 قواعد اإلجراءات التالية:على يوافق  .42

 وتمكين المرأة؛ لمسائل الجنسينالمتخصصة  الفنيةللجنة ا قواعد إجراءات (أ

 ارة والصناعة والمعادن؛لتجلالمتخصصة  الفنيةللجنة ا قواعد إجراءات (ب

 لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة؛ل المتخصصة الفنيةللجنة ا قواعد إجراءات (ج

لبنية التحتية والبنية التحتية العابرة للقارات للنقل وا المتخصصة الفنيةللجنة ا قواعد إجراءات (د

 واألقاليمية، والطاقة والسياحة؛

مجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي التابع لالتحاد األفريقيلقواعد إجراءات ا 22تعديل المادة  (ه
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 مقرر

  المسؤولين عن التسجيل المدني يينقيالمؤتمر الرابع للوزراء األفر ريربشأن تق

 EX.CL/1074(XXXII)الوثيقة 

 :إن المجلس التنفيذي

، الذي عقد في إعالن المؤتمر الرابع للوزراء المسؤولين عن التسجيل المدنيويؤيد  يحيط علما .0

 ؛5102ديسمبر  2و 2يومي نواكشوط، موريتانيا، 

من أجل التنمية المستدامة يتطلب إحصاءات شاملة ودقيقة  5121أجندة و 5122أجندة بأن تنفيذ يقر  .5

نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية، ويتعين إيالء  ومناسبة من حيث التوقيت ومولدة من

 افي وحركات السكان؛اهتمام خاص للعائد الديمغر

قررات وإعالن المؤتمرات الثالثة مبالتقدم واإلنجازات التي حققتها الدول األعضاء في تنفيذ  يقر .2

التسجيل  الماضية، وال سيما في إجراء تقييماتها الشاملة كأساس لوضع خطط عمل لتحسين نظم

 المدني واإلحصاءات الحيوية

والنازحين داخليا، واألشخاص المهددين بفقدان الجنسية  الدول األعضاء إلى إدراج الالجئين،يدعو  .4

 توسيعال وخطط التحسين استراتيجيات فيدمجهم و في نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية

ريقيين على التوصيات الواردة في اإلعالن الوزاري الصادر عن المؤتمر الرابع للوزراء األف يوافق .2

 ؛المدني المسؤولين عن التسجيل

لجنة أن تقوم، بالتعاون مع جمهورية موريتانيا اإلسالمية والشركاء، بما في ذلك  المفوضية من طلبي .2

 ورشة، باتخاذ الترتيبات الالزمة لتنظيم والبنك األفريقي للتنمية األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا

المدني واإلحصاءات حول التسجيل بناء القدرات لالتحاد األفريقي اعمل  ورشة" تحت عنوانالعمل 

 ؛، موريتانيانواكشوطب 5102في الحيوية" 

 

الدول األعضاء  ويدعوأغسطس يوم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية،  01بإعالن يوم  وصيي .2

 .اليوم هذاب إلى االحتفال
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 مقرر 

 بشأن تنفيذ المقررات السابقة ألجهزة صنع السياسة

 EX.CL/1049(XXXII)الوثيقة 

 :التنفيذي إن المجلس

 التوصيات الواردة فيها؛ويعتمد للمفوضية عن تنفيذ المقررات السابقة  التحليليبالتقرير  يحيط علما .0

 بالمفوضية على التحسينات التي أدخلتها في مجال تنفيذ مقررات أجهزة صنع السياسة؛ يشيد .5

ت المفوضية من المفوضية إدراج تحليل مفصل عن أسباب ضعف تنفيذ المقررات ومسؤوليا يطلب .2

 والدول األعضاء؛

المفوضية بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، القيام بتحديد طرق مبتكرة لتقييم ومتابعة عملية  يوصي .4

 تنفيذ المقررات؛

بتسليط الضوء بانتظام على اآلثار القانونية والمالية والهيكلية المترتبة على كل مقرر تعتمده  يوصي .2

 أجهزة صنع السياسة.
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 ررمق

 بشأن الوضع اإلنساني في أفريقيا

 EX.CL/1051(XXXII)الوثيقة 

 :إن المجلس التنفيذي

العدد المتنامي لالجئين والنازحين داخليا والمهاجرين غير النظاميين في أفريقيا يالحظ مع القلق  .1

اخ مما وتعقيدات األزمات اإلنسانية التي كثيرا ما تحركها النزاعات والكوارث الطبيعية وتغير المن

 يترك آثارا مدمرة على ماليين البشر على نطاق القارة؛

سوء الوضع اإلنساني للمهاجرين األفريقيين في ليبيا الذين  إزاءيعرب عن القلق العميق كذلك  .8

 يحاولون عبور البحر األبيض المتوسط إلى أوروبا؛

المنظمة الدولية  جانب إلىالتحاد األفريقي بإنشاء فريق العمل الثالثي األطراف من قبل ايرحب  .3

مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين، التي تضطلع األمم المتحدة ممثلة في للهجرة، و

 نساني الطوعي للمهاجرين من ليبيا.باإلجالء اإل

بالدول األعضاء التي تعمل جاهدة لضمان العودة اآلمنة لمواطنيها من ليبيا وإعادة إدماجهم بما  يشيد .2

 هم؛يحفظ كرامت

بالحكومة الليبية للتدابير التي اتخذتها، وتشمل التعاون مع المفوضية، لحل وضع  يشيد كذلك .2

 المهاجرين؛

 لمهاجرين األصلية على رقابة حدودها لكبح تدفق الهجرة غير النظامية.ابلدان ث حي .2

تحاد األفريقي على مقرراته السابقة بشأن اعتماد وتنفيذ الصكوك اإلنسانية الرئيسية لال يؤكد من جديد .7

وال سيما اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة األشخاص النازحين داخليا في أفريقيا )اتفاقية 

كمباال( ويدعو الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك، أن تضطلع بتوقيع اتفاقية كمباال والتصديق عليها 

 وتنفيذها.

مع مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون  الدول األعضاء والمفوضية على العمل بالتعاون يحث .2

الالجئين في مجال تنفيذ إعالن نيويورك بشأن حدوث التحركات الواسعة النطاق لالجئين وخاصة 

 فيما يتعلق بتنفيذ اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين والمساهمة في وضع الميثاق العالمي لالجئين؛

جميع  ويدعو، 8112يناير  وقد بدأ نفاذه في، ينلروانديل ينالالجئالحماية على بشرط وقف  يرحب .2

 .1وضية وحكومة رواندا لضمان تنفيذهالبلدان إلى العمل مع المف

                                                 
 أبدت جمهورية الكونغو الديمقراطية تجفظا 1 
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المجتمع الدولي لدعم مبادرة السالم الفعالة لالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية  يناشد .11

ي أدت إلى حاالت النزوح على اإلقليمية الرامية إلى معالجة األسباب الجذرية لألزمات اإلنسانية الت

 نطاق واسع.

الحاجة إلى مواصلة الجهود بشأن الوضع اإلنساني في القارة بالتعاون الوثيق مع الدول  يشدد على .11

األعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين من أجل معالجة األسباب الجذرية لوضع الالجئين 

 متسببة في تلك األوضاعالفعلية الوالمهاجرين في إطار الحلول السياسية للعوامل 

د يالتشرحول رؤساء الدول والحكومات مؤتمر تيسير عقد دورة استثنائية لالمفوضية  من يطلب .18

لمعالجة األسباب الجذرية والتعجيل بتنفيذ الموقف وذلك القسري واألزمة اإلنسانية في أفريقيا 

 لة اإلنسانية األفريقية.بشأن الفعالية اإلنسانية، بما في ذلك تفعيل الوكاوحد األفريقي الم
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 مقرر 

 بشأن تقرير المفوضية عن استضافة أمانة اللجنة األفريقية

 للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته 

 EX.CL/1052(XXXII)الوثيقة 

 :إن المجلس التنفيذي

، المتعلق بانتقال أمانة اللجنة 8117الصادر في يناير  EX.CL/Dec.947(XXX)مقرره،  يشير إلى .1

 ريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته؛األف

بتقرير المفوضية والمشاورات الجارية بين مملكة ليسوتو وجمهورية السودان؛ على أمل  يحيط علما .8

الوصول إلى توافق لآلراء بشأن استضافة أمانة اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل 

 ورفاهيته؛

لى مواصلة المشاورات إلى حين الوصول إلى توافق مملكة ليسوتو وجمهورية السودان ع يشجع .3

 من المفوضية تيسير هذه المشاورات؛ ويطلباآلراء، 

 .8112من المفوضية أن ترفع تقريرا إلى الدورة العادية للمجلس التنفيذي في يونيو/ يوليو يطلب  .2
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 مشروع مقرر

 تصاديبشأن التقرير عن عرض جمهورية زامبيا الستضافة أمانة المجلس االق

 ، 6102/6102واالجتماعي والثقافي واعتماد خطته االستراتيجية  

  EX.CL/1054(XXXII)الوثيقة

 

 إن المجلس التنفيذي:

 واالجتماعي االقتصادي المجلس نقل بشأن التنفيذي المجلس مقرر بتنفيذ المتعلق بالتقرير علما يحيط .0

 فيه؛ الواردة والتوصيات والثقافي

 والثقافي واالجتماعي االقتصادي للمجلس االستراتيجية الخطة دويعتم أيضا علما يحيط .6

 ؛5102/5102

 والثقافي واالجتماعي االقتصادي المجلس أمانة باستضافة اللتزامها زامبيا حكومة على يثني .2

 اآلن؛ حتى المتخذة والتدابير

 المجلس نقل يةميزان باعتماد الصلة ذات الفرعية لجنتها خالل من للجنة الممثلين الدائمين يأذن .4

 ؛والثقافي واالجتماعي االقتصادي

 األمانةعمليات و الناجح االنتقال تسهيل األعضاء والدول زامبيا وحكومة من المفوضية يطلب .1

 .والمالي اإلداري الدعم عن طريق المنقولة

 األعضاء، الدول مع بالتعاون ،والثقافي واالجتماعي االقتصادي المجلسو المفوضية منيطلب أيضا  .2

 .إنشائه منذ الثقافي واالجتماعي االقتصادي المجلس أداء عن قةمتعم   دراسة بإجراء التعجيل
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 مشروع مقرر

 بشأن تقرير المفوضية عن إنشاء المجلس األعلى للسلطات المحلية

 EX.CL/1056(XXXII) الوثيقة
 

 إن المجلس التنفيذي:

 لحكم؛ل ةاألفريقي المنظومة في المحلية السلطات تمثيل عن المفوضية بتقرير علما يحيط .0

 األعلى األفريقي التحادا مجلس وتمويل األمانة استضافةب لقرارها السنغال حكومة على يثني .5

 ؛5151 ديسمبر إلى 5102 يناير من المحلية للسلطات

األعلى للسلطات  مجلس االتحاد األفريقي ستضافةال الذي قدمته جمهورية السنغالبالعرض يرحب  .2

 المؤتمر بالموافقة عليه؛ صيويوالمحلية 

 والتنمية المحلي والحكم الالمركزية ومبادئ قيمل األفريقي لميثاقالممكنة ل مساهمةوال هميةباأل ينّوه .4

 أجندة وتنفيذ األفريقي االتحاد رؤيةفي  ،المحلية للسلطات ومجلس االتحاد األفريقي األعلى المحلية

 األفريقي؛ التحادل 5122

مع  ،للجنة الممثلين الدائمينذات الصلة  يةاللجان الفرع یالمقترح إل يکلاله يمتقد المفوضيةمن  يطلب .2

 یإل يرورفع تقر يقي،االتحاد األفر إصالح يةوکذلك عمل ية،والمال يةوالقانون يکليةمراعاة اآلثار اله

 .5102 يوليو/  يونيوفي قمة  أجهزة صنع السياسة
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 مقرر

 2610األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لعام بشأن التقرير عن أنشطة المحكمة 

 EX.CL/1057(XXXII)الوثيقة 

 إن المجلس التنفيذي:

 –يناير  0بتقرير أنشطة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )المحكمة( للفترة  يحيط علما   .0

 والتوصيات الواردة فيه. 5102ديسمبر  20

بإنشاء الصندوق الدراسة الخاصة  ،نة الممثلين الدائمينمع لجتستكمل، بالتشاور بأن المحكمة  يوصي .5

يوليو قمة يونيو/ للنظر فيه من قبل أجهزة صنع السياسة في االتحاد األفريقي في  االئتماني للمحكمة

مع األخذ في االعتبار والنزاهة االستقاللية والقضائية الحيادية ، وذلك بهدف ضمان 5102

وعلى وجه خاص، مبادرة التمويل الذاتي من قبل الدول األعضاء اإلصالحات الجارية في االتحاد 

 ألنشطة االتحاد األفريقي. 

 صندوق لتشغيل الالزمة التدابير جميع اتخاذ إلى المفوضية مقرره الذي يدعو رئيسيؤكد مجددا  .2

 سخية تبرعات طوعية لتقديم االتحاد في األعضاء الدول جميع ويشجع ،5102 في القانوني العون

 .ونجاحه استدامته لضمان صندوقلل

 جريمد في جوهانسبالذي اعت   Assembly/AU/Dec.578(XXV) المؤتمر مقرر  إلى يشير وإذ .4

 المعتمد Assembly/AU/Decl.1 (XXVII) Rev. 1  المؤتمرإعالن  إلىو، 5102 ويونيفي 

 للمحكمة امجيةوالبر التشغيلية الميزانية تكون أن يقرر رواندا، -الي جكي في 5102 يوليو في

دعم  ويشجع الدول األعضاء على .5102إبتداء من  األعضاء الدولمساهمات  من ممولة بالكامل

 برامج المحكمة الرامية إلى تعزيز أنشطتها

ً منذ انه بعد مضي يالحظ و .2 ( دولة عضو في 21دق سوى ثالثين )اصتاعتماده، لم عقدين تقريبا

 أودعت( 21من بين الثالثين ) ( دول2)ثمانية تصدر سوى االتحاد األفريقي على البروتوكول ولم 

( من البروتوكول لتمكين األفراد والمنظمات غير 2) 24اإلعالن المطلوب بموجب المادة 

 الحكومية من رفع القضايا إلى المحكمة.

 ( األعضاء التي صادقت على البروتوكول وهي الجزائر، بنين، بوركينا21الدول الثالثين )يهنئ  .2

لجابون، جامبيا، غانا، اكوت ديفوار،  جزر القمر، الكونغو، و، وبورندي، الكاميرون، تشاد،فاس

نيجيريا، رواندا،   النيجر،موزمبيق،  موريتانيا،، موريشيوس، مالي، مالوي،ليبيا، ليسوتو، كينيا، 

تونس تنزانيا، توجو، جنوب أفريقيا،  الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السنغال، 

 وأوغندا.

( من 2) 24ت اإلعالن المطلوب بموجب المادة ودعالتي أالثمانية الدول األطراف  يهنئ أيضا   .2

 وتنزانيا وتونس. البروتوكول وهي بنين، بوركينافاسو، كوت ديفوار، غانا، مالوي، مالي
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الن الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك بعد، إلى أن تنضم إلى البروتوكول وتصدر اإلعيدعو  .2

 ( من البروتوكول. 2) 24المطلوب بموجب المادة 

بالخطوات التي اتخذتها جمهورية فاسو لالمتثال ألحكام المحكمة، ويشجع جميع الدول يرحب  .2

 األعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين على أن يحذو حذو بوركينا فاسو.

 

هيالت التي وضعتها تحت تصرف تقديره لحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة على التسيعرب عن  .01

 ويحث لمفوضيةلالتي قدمت  دائم للمحكمةال ي المقرميم المعمارية لتشييد مباناالمحكمة وعلى التص

لعقد  بالتعاون مع المحكمة المفوضيةلجنة الممثلين الدائمين وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة و

 لتشييد مباني المقر.عاجلة اتخاذ خطوات  كمال التصاميم المعمارية لضماناجتماع عاجل لمناقشة إ

إنشاء فريق مهام مشتركة يتكون من ممثلي جمهورية تنزانيا المتحدة ولجنة الممثلين الدائمين  يقرر .00

 والمحكمة، يكون مفوضاً بحشد الموارد الالزمة من اجل بناء المقر الدائم للمحكمة.  المفوضيةو

 ويطلبة أن تسترشد المحكمة بواليتها وبروتوكولها، تشديد الدول األغضاء على ضروروإذ يالحظ  .05

للمساءلة من المحكمة أن تضع سياسة حول التعامل مع الشركاء بطرق موثقة، شفافة، خاضعة 

وأن تقدمها  ؛الدول األعضاء بأنها ال تخل باستقاللية وحيادية المحكمة وقابلة للتثبت فيها، بحيث تثق

 . 5102من قبل قمة يونيو/ يوليو  موافقة عليهاإلى أجهزة صنع السياسة لبحثها وال

أن تجري تدقيقاً في المحكمة في مجال الموارد البشرية واإلدارة بهدف  المفوضيةمن  ويطلب أيضا   .02

ضمان ان المحكمة قد توفر لها الكفاءات المطلوبة لتنفيذ مهامها والتصدي ألية تحديات في مجال 

 قمة يونيو/ وان ترفع بتقرير ذلك إلى أجهزة صنع السياسة فيالموارد البشرية التي تواجه المحكمة 

 .5102يوليو 

، أن تقدم تقريراً إلى الدورة المفوضيةمن المحكمة، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين ويطلب  .04

 عن تنفيذ هذا المقرر. 5102يوليو  العادية القادمة للمجلس التنفيذي في يونيو/
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 مقرر

 ،يقية لحقوق اإلنسان والشعوببشأن اللجنة األفر
 EX.CL/1058(XXXII)الوثيقة

 :إن المجلس التنفيذي

 

مع األخذ  الثالث واألربعين  للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ويأذن بنشره؛ألنشطة بتقرير ا يحيط علما  .0

 في االعتبار االنشغاالت المثارة من قبل الدول األعضاء.

لحقوق اإلنسان والشعوب خالل الفترة المشمولة بالتقرير  ةاألفريقي اللجنةها تي بذلللجهود الت عرب عن تقديرهي .6

 لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في القارة؛

الصادر في  EX.CL/Dec.887 (XXVII) المجلس التنفيذي مقررإزاء عدم تنفيذ  عرب كذلك عن قلقهي .2

المجلس األفريقي لحقوق  إلى طلبيو، ريقياتالمثليات األفبشأن سحب مركز المراقب من تحالف  5102يونيو

 ؛بالمقرراالمتثال اإلنسان والشعوب 

لحقوق اإلنسان  األفريقية عقد اجتماع مشترك بين لجنة الممثلين الدائمين واللجنة على وجه السرعة يطلب  .4

والشعوب  والشعوب لحل مختلف الشواغل المعرب عنها بشأن العالقة بين اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان

السياسات  صنع وإيجاد طرائق لتعزيز التنسيق والتعاون مع أجهزة والدول األعضاءالسياسية  ة صنعوأجهز

باتخاذ اإلجراءات المناسبة في هذا  ويوصي ؛قيد النظروحل المسائل  الحوار فيما بينها؛ وتحسين والدول األعضاء

 الصدد مع احترام السلطة الكاملة لألجهزة.

من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  25األطراف على تقديم تقاريرها الدورية وفقا للمادة الدول  حثي .1

من البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق  52)الميثاق األفريقي( والمادة 

 المرأة في أفريقيا )بروتوكول مابوتو(؛

الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الملحق ببروتوكول الاف للتوقيع على إلى الدول األطر يكرر دعوته .2

 ؛لتنفيذبشأن حقوق كبار السن في أفريقيا، مما يكفل دخوله حيز ا

المملكة المغربية على التوقيع والتصديق على الميثاق األفريقي باإلضافة إلى الصكوك اإلقليمية األخرى  يشجع .2

 ن؛ذات الصلة بحقوق اإلنسا

على الدخول في حوار من أجل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وحكومة المملكة المغربية  أيضا يشجع  .2

االتحاد األفريقي الجمهورية العربية الصحراوية  لمنطقة التي يسميهاتقصي الحقائق إلى التسهيل تسيير بعثة 

 ؛EX.CL/Dec.689 (XX)  المجلس التنفيذي لمقررا وفقالصحراءالغربية األمم المتحدة يسميها  الديمقراطية و
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، فضال عن قرارات وتوصيات اللجنة األفريقية لتحفظيةالدول األطراف على االمتثال لطلبات التدابير ا يشجع  .9

الدول األطراف على  يحثفيها، و اأطراف تعتبرلحقوق اإلنسان والشعوب المنصوص عليها في االتصاالت التي 

من  005فريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بالتدابير المتخذة لتنفيذ قراراتها بما يتماشى مع المادة إبالغ اللجنة األ

 لجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛قواعد إجراءات ا

إلى التعجيل بتعيين الموظفين القانونيين الذين يعملون باللغتين العربية  مفوضيةال يدعو على وجه السرعة  .01

الموظفين القانونيين للحماية، باإلضافة إلى مختلف الوظائف التي لم يتم شغلها في أمانة اللجنة وفقا والبرتغالية و

 التنظيمي؛ هيكلهل

ل تحسين على بدء عملية استعراض هيكل أمانة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب من أج يوافق  .00

 إليها والتوسع في عملها على مر السنين؛التنظيمي مع الوالية المسندة هيكلها مواءمة تركيبتها و

األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بزيادة عدد أيام جلساتها العادية من خمسة عشر لجنة قرار الب يحيط علما .06

( يوما، من أجل 02)إلى خمسة عشرة   أيام( 01( يوما، ولجلساتها غير العادية من عشرة )50( يوما إلى )02)

 تكريس وقت كاف لعملها؛

على الحكومة المضيفة اللتزامها بإنشاء مقر دائم مجهز بالمرافق الالزمة للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  يثني  .02

والشعوب، ويحث على االنتهاء العاجل للعملية، بما في ذلك من خالل تقديم تقارير إلى المجلس التنفيذي عن 

 التقدم المحرز؛

تسهيالت الممتازة التي منحها للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان امبيا على الجلجمهورية  يعرب عن تقديره  .04

والشعوب خالل أنشطتها التذكارية لالحتفال بالذكرى السنوية الثالثين إلنشاء اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

 ؛5102امبيا في نوفمبر جوالشعوب والدورة العادية الحادية والستين التي عقدت في بانجول ب

ض المقدم من الجمهورية اإلسالمية الموريتانية الستضافة الدورة العادية الثانية والستين، ويدعو بالعر يرحب  .01

الدول األعضاء، وال سيما الدول التي لم تقم بعد باستضافة إحدى دورات اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

 .والشعوب، إلى القيام بذلك
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 مقرر 

 شروع الخطة االستراتيجية وم 6102بشأن مذكرة المفاهيم لمشروع 

 ، لمجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد

 EX.CL/1059(XXXII)الوثيقة
 

 :إن المجلس التنفيذي

والتوصيات الواردة  مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفسادبالتقرير التاسع  يحيط علما  .0

  فيه؛
العام " 5102عالن عام إل Assembly/AU/Dec.14(XXIX) Rev.1مؤتمر ال مقررإلى  يشير  .5

: طريق كسب المعركة ضد الفسادموضوع " تحت( 5102لمكافحة الفساد" )المشروع  األفريقي

 "؛أفريقيانحو تحول مستدام 
 

بالمشاورات التي أجراها االتحاد مع مختلف أصحاب المصلحة بشأن مشروع عام  يحيط علما  .2

لمجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة  لالتحاد األفريقي ومشروع الخطة االستراتيجية 5102

في أروشا  5102نوفمبر  02إلى  02من خالل حلقة عمل استشارية عقدت في الفترة من  الفساد

 بتنزانيا؛
ام ععلى توصيات ونتائج حلقة العمل التشاورية بشأن مذكرة المفاهيم الخاصة بمشروع  يوافق .4

 ؛فصاعدا 5102اعتبارا من عام  تشغيله ويطلبية للمجلس االستراتيج والخطة 5102

إشراك مكتب المستشار القانوني في  مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفسادإلى  يطلب  .2

  مكافحة الفساد"؛لالعمليات المطلوبة لتغيير اسم المجلس إلى "المجلس االستشاري 
ريرا عن تنفيذ تقرير المراجعة إلى المجلس التنفيذ تقيقدم أن المجلس االستشاري  من كذلك يطلب .2

 .5102خالل قمة يونيو/يوليو 
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  مقرر

 المخاطر، لمواجهةفريقية ألبشأن تقرير أنشطة الوكالة ا

  فريقيألالوكالة المتخصصة التابعة لالتحاد ا

 ./0610EX.CL(XXIX)الوثيقة 

 :إن المجلس التنفيذي

، وهي )الوكالة( فريقية الستيعاب المخاطرألأنشطة الوكالة ا بشأنبالتقرير  يرّحب ويحيط علما   .1

 فريقي، إلى جانب التوصيات الواردة فيه؛ألالوكالة المتخصصة التابعة لالتحاد ا

على إعادة تأكيد التزامها بالرؤية األصلية التي أدت إلى  فريقيألالدول األعضاء في االتحاد ايشجع  .2

ً ألفريقيا؛ كما يجب على الدول التي  المخاطر لمواجهةفريقية ألالوكالة اإنشاء  بوصفها حالً مملوكا

أن  ARCتوقع على المعاهدة أو تصادق عليها والتي تشارك بنشاط في تجمع المخاطر التابعة لوكالة 

 تعرب عن دعمها والتزامها؛

 ضمن أنشطة المفوضية؛المخاطر لمواجهةفريقية ألالوكالة اإدماج عمل  المفوضيةإلى  يطلب .3

، وبإدماج المخاطر لمواجهةفريقية أللوكالة اليوصي بإنشاء لجنة وزارية تكون بمثابة فريق مناصر  .4

 ؛الوكالة في المرحلة المبكرة من عملية إصالح االتحاد األفريقي

المحدودة بهدف تعزيز حس الملكية  الوكالةرسملة شركة على وكالة الفي الدول األعضاء  يحث .5

 ؛واألساسيةسسة األفريقية الرائدة األفريقية تجاه هذه المؤ

واللجان الفنية المتخصصة وأجهزة االتحاد األفريقي ، فريقيألالدول األعضاء في االتحاد ايشجع  .6

والعمل معها لتحقيق واليتها المتمثلة في تحسين االستجابة  للوكالةذات الصلة على تقديم الدعم الالزم 

في المناقشات والفعاليات والقرارات  وكالة الإشراك للكوارث الطبيعية على صعيد القارة، وعلى 

 المتعلقة بمخاطر الكوارث الطبيعية، وتغير المناخ، والتمويل االبتكاري؛

الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية األفريقي  دعو بقوةي .7

نك االسالمي للتنمية واالتحاد األوروبي إلى والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا والب

تقديم دعم فعال لتمويل األقساط بما يتيح للحكومات األفريقية المشاركة بشكل مستدام في تجمع 

 ؛المخاطر لمواجهةفريقية ألالوكالة امخاطر 

المزيد من للدفع نحو  للوكالةالشركاء المانحين على دعم إنشاء برنامج التغطية المتماثلة التابع يشجع  .8

التنسيق بين الجهود اإليجابية التي تبذلها الحكومات األفريقية وعمل المجتمع االنساني على صعيد 

 القارة؛

وتقديم التقارير عن  2119عن تنفيذ هذا المقرر خالل قمة يناير رفع تقرير مرحلي من الوكالة  يطلب .9

 األنشطة بعد كل قمة من قمم يناير.
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 مقرر 

 ،0112ع لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ اجندة بشأن تقرير اجتما

 EX.CL/1065(XXXII)(الوثيقة 

 

 :إن المجلس التنفيذي

التوصيات  ويؤيد 8123بتقرير اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المعنية بتنفيذ أجندة عام  يحيط علما .1

 الواردة فيه؛

 إلى: 8123المعنية بأجندة عام لجنة المتابعة الوزارية  يدعو .8

ياء نشاطها األولي، بما في ذلك عن طريق االجتماع مرتين في السنة في إطار جدول إح (1

 الممولة من ميزانية االتحاد األفريقي . المفوضيةاجتماعات 

 لجنة المتابعةأن تتم مساعدتها من قبل مجموعة من سفراء الدول  األعضاء المتناسبة مع   (8

 ؛8123نة السفراء المعنية بأجندة عام الوزارية، التي أصبحت مؤسسية رسميا بوصفها لج

 من الدول األعضاء: يطلب .3

في خططها الوطنية إلى جانب خطة  8123تعزيز إضفاء الطابع المحلي على أجندة عام  (1

 ؛8131االهداف اإلنمائية المستدامة لعام 

ام التأكد من أن الشراكات االستراتيجية لالتحاد االفريقي تقوم على مبادئ المساواة واالحتر (8

المتبادل، واخترام مقررات االتحاد األفريقي بشأن الحق  المشروع لجميع الدول األعضاء في 

 شاركة في جميع اجتماعات الشراكات، عمالً بمقررات المؤتمر؛الم

 القيام بما يلي: المفوضية منيطلب  .2

ها وفقا تصنيف المشاريع الرائدة في المدى القصير والمتوسط والطويل من أجل تحديد أولويات  (1

 لقدرات التمويل المتاحة في القارة. وينبغي أيضا إشراك القطاع الخاص على نحو  كاف؛

استكشاف إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركاء آخرين لتيسير  (8

 في الدول األعضاء؛ 8131 وخطة عمل  8123تنفيذ أجندة  

لجنة المتابعة متماشيا مع اختصاصات  8123تنفيذ أجندة  ضمان أن يكون التقرير المرحلي عن (3

الوزارية التي تعرض القضايا الرئيسية بشأن التحديات والمجاالت المحتملة لتحقيق انتصارات 

 سريعة؛

لجنة  المسؤولة عن المشاريع الرائدة التي يجب أن تحضر اجتماعات  اإلدارات العمل مع جميع  (2

 شرح المناسب عند الحاجة.الوزارية لتقديم ال المتابعة
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العمل مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية على تقديم تقارير مرحلية إلى مؤتمرات قمة االتحاد  (2

 ؛8123األفريقي بشأن تنفيذ أجندة 

 الوزارية؛ المتابعة لتقديم خدمة أفضل للجنة 8123تعزيز وحدة أجندة  (2

 لة تنفيذه؛مان تنفيذ هذا المقرر وتقديم تقارير منتظمة عن حاض (7

الرؤساء التنفيذيين للمجموعات االقتصادية اإلقليمية، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية  يطلب من  .2

والمؤسسة  ، والبنك األفريقي للتنمية)النيباد( ألفريقيا، والشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا

يقع إلى  8123ئم، حيث أن تنفيذ أجندة حضور اجتماع لجنة المتابعة بشكل دا األفريقية لبناء القدرات

 حد كبير على مؤسساتهم.
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 قرر م

 شكيلةبشأن استعراض ت

 0112 أجندةاللجنة الوزارية المعنية ب

 

 :إن المجلس التنفيذي

 

 اللجنة الوزارية المعنيةأنشئت بموجبه  الذيو  [[EX.CL/Dec.807(XXIV]بشأن المقرر  ستحضري   .1

روح والتي ينبغي استعراض أعضائها مع األخذ في الحسبان ن، اسنت لوالية مدتها 8123بأجندة 

 التناوب والتوازن اإلقليمي؛

 

سنتين انتهاء مدة والية ال، بعد ي أقرذالو [EX.CL/Dec. 908(XXVIII)]المقرر  " أيضا ستحضري .8

ي تنتهي في التو 8123 ألجندةالوزارية الثانية  لجنة المتابعةلوزارية، عضوية لجنة المتابعة امل لع

 ؛8112يناير 

 

الممثلين  ويجيزالتحاد األفريقي األقاليم الجغرافية الخمسة ل بمشاورات عمداء سفراء يرحب  .3

وذلك ، 8123المعنية بأجندة اللجنة الوزارية الثالثة في أعضاء ليكونوا  (2اإلقليميين الخمسة الجدد )

لغرب(، بتسوانا )الجنوب(، وليبيا جنوب السودان )الشرق، كوت ديفوار )اعلى النحو التالي: 

 . EX.CL/Dec. 908(XXVIII) Rev.1حسب المقرر  ويبقى أعضاء اللجنة اآلخرون)الشمال(. 
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 قررم

 0102-0101 األمدبشأن الخطة المتوسطة 

 0109 عام ةينازيلم يةطاراإلرقة الوو

 

 :إن المجلس التنفيذي

 

 8112لميزانية عام ية طاراإلورقة الو 8183-8112 دماألبمشروع الخطة المتوسطة  يحيط علما .1

 على جميع الدول األعضاء؛ هماميعمواللذين تم ت

 

مشروع الخطة المتوسطة األجل  بحثولجنة الممثلين الدائمين ل مفوضيةبالقيود التي تواجهها ال يقر  .8

 ؛8112لميزانية عام ية طاراإلورقة الو 8112-8183

 

-8112الخطة المتوسطة األجل مشروع واعتماد يع رااض المشاستعرالممثلين الدائمين ب لجنة يكلف .3

يناير في  للمؤتمر مباشرة بعد الدورة العادية الثالثين 8112لميزانية عام ية طاراإلورقة الو 8183

، جريالذي اعتمد في جوهانسب EX.CL/Dec.877 (XXVII ) قرر المجلس التنفيذيم، وفقا ل8112

 ؛8112عملية ميزانية عام  تعثران عدم لضم 8112 ويونيجنوب أفريقيا في 

 

 في يذيللمجلس التنف يةالتال العادية الدورة هذا المقرر خالل يذعن تنف يرتقر يمتقدالمفوضية  من يطلب .2

 .8112 يوليو يونيو/
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 مقرر بشأن

 تقدير األنصبة والمساهماتجدول 
Doc. EX.CL/1064(XXXII) 

 

 المجلس التنفيذي:إن 

التوصيات  ويجيز، األنصبة والمساهمات المقررةجدول ب المعنيةللجنة الوزارية بتقرير ا حيط علماي .0

 تنفيذها؛ المفوضيةمن  ويطلبالواردة فيه 

الدول األعضاء األخرى على دفع  شجعيو، مساهماتهاعلى الدول األعضاء التي استكملت تسديد  يثني .5

 ؛موعدهابالكامل وفي  مساهماتها

في الوقت المناسب  مساهماتهمعلى مساهماتهم ويحثهم على دفع  ائييناإلنمشركاء العلى  يثني أيضا .2

 لتمكين االتحاد األفريقي من تنفيذ مشاريعه وبرامجه؛

فور بغية تجنب بالالدول األعضاء التي عليها متأخرات متراكمة أن تفي بالتزاماتها المالية  من طلبي .4

 ؛ للتنظيمات، وفقا العقوبات

رؤساء دول  قواعد اإلجراءات لمؤتمرمن )أ(  5(، 0) 22لة من المادة األحكام ذات الص تمشيا مع .2

 فرض يوافق علىالمالية لالتحاد األفريقي،  وكذلك أحكام اللوائح والنظموحكومات االتحاد األفريقي 

 البلدان التالية: على ،عدم الدفعحالة العقوبات المنصوص عليها في 

 جمهورية أفريقيا الوسطى؛ (0

 بيساو؛ -غينيا  (5

 جنوب السودان؛ (2

 

 

بتسوية المتأخرات ت في المائة من متأخراتها والتزام 21بأن جزر القمر دفعت  حيط علما أيضاي .2

 ؛5102المتبقية بحلول فبراير 

والسودان  5102ليبيا في دفع مساهماتها لعام  أبدتهاالقوية التي  المتمثل في المبادرة االلتزام ب يرحب .2

ا ما وتسوية أرصدتهمعلى مواصلة جهوده العضوينالدولتين  شجعيو ،لبالكام م بسداد متأخراتهاللقي

 ؛المتبقية

آلية للتشاور والتفاعل مع الدول بإنشاء ، بالتعاون مع اللجنة الوزارية، القيام من المفوضية يطلب .2

 بعثات إلى الدول وإيفاد ،من أجل فهم المشاكل مساهماتهااألعضاء التي تواجه صعوبات في تسديد 

 ؛المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق يتيح لها الوفاء بالتزاماتها المالية إزاء االتحاد األفريقي اءاألعض



EX.CL /Dec. 1001 (XXXII) Rev.1 
Page 2 

 

 ، أديس أبابا، إثيوبيا5102يناير  52-52س التنفيذي، للمجل الثانية والثالثون الدورة العادية
  

 

التعجيل بتعيين خبير/استشاري إلعداد اقتراح بشأن جدول األنصبة المقررة من المفوضية  أيضا يطلب .2

التقاسم تضامن و، على أساس مبادئ القدرة على الدفع وال5150-5102السنة المالية  المنطبق على

 لتجنب تركيز المخاطر.العادل لألعباء 

المقترحات  دراسةعلى مواصلة  األنصبة والمساهمات المقررةجدول باللجنة الوزارية المعنية  حثي .01

آلية مبسطة تتماشى مع مبادئ جدول إمكانية إنشاء من خالل النظر في  العقوباتالمتصلة بنظام 

 األنصبة المقررة في المستقبل؛

إلى الدورة القادمة تقدم تقريرا اللجنة الوزارية المعنية بجدول األنصبة والمساهمات أن  من طلبي  .00

 .5102يوليو  يونيو/ فيللجمجلس التنفيذي 
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 قررم
 (0) بشأن انتخاب عضو واحد

 الفسادلمكافحة المجلس االستشاري لالتحاد األفريقي في 
  EX.CL/1069(XXXII) الوثيقة

 :يذيإن المجلس التنف
 

( في المجلس االستشاري لالتحاد األفريقي 1انتخاب عضو )المفوضية عن  بتقرير يحيط علما  .1

 ؛الفسادلمكافحة 
 

 (:0) ناسنتتها مدلوالية  في المجلس ا عضو السيدة أمل محمود عمار ينتخب .8
 

 .عضو المنتخب في المجلسالمؤتمر بتعيين الدورة العادية الثالثين لل يوصي  .3
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 قرر م

 (01) انتخاب عشرة أعضاء بشأن
 مجلس السلم واألمنفي 
  EX.CL/1070(XXXII) الوثيقة

 
 :نفيذيإن المجلس الت

 
 ( أعضاء في مجلس السلم واألمن؛11انتخاب عشرة )مفوضية عن بتقرير ال يحيط علما  .1

 
 (:8) ناسنت تهامدوالية األعضاء التالية أسماؤهم ل ينتخب  .8

 
 غينيا االستوائية -  :  وسطال

 لجابونا -
 

 جيبوتي - :  الشرق

 رواندا -
 

 المغرب - :  الشمال

 
 أنجوال - :  الجنوب

 زيمبابوي -
 

 ليبيريا - :  الغرب

 سيراليون -   

 توجو -   
 

 .األعضاء المنتخبين في مجلس السلم واألمن بتعيينمؤتمر الدورة العادية الثالثين لل يوصي  .3
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 قررم
 بشأن انتخاب رئيس ونائب رئيس 

 األفريقية امعةجالمجلس 
 EX.CL/1071(XXXII)الوثيقة 

 
 :إن المجلس التنفيذي

 
 .ةفريقياألجامعة الانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس مفوضية عن بتقرير ال يحيط علما .1

 
لوالية مدتها  الجامعة األفريقية مجلسا لرئيس)الجابون(  يكبيير دومين السيد انزيزي نتخبي .0

 ( سنوات؛2ثالث )
 

 المنتخبو بتعيين العض االتحاد مؤتمرعادية الثالثين لالدورة ال يوصي .3
 

بانتخاب نائبب رئيس مجلس الجامعة األفريقية خالل الدورة العادية الثالثة والثالثين   يوصي أيضا .2

 .8112للمجلس التنفيذي المقرر عقدها في يونيو/يوليو 
 

 
 ـ
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 مقرر

 المنظومة الدوليةبشأن الترشيحات األفريقية داخل  

  EX.CL/1066 (XXXII) يقةالوث

 

 :المجلس التنفيذيإن 

 لمناصب داخل المنظومة الدولية. األفريقيةتقرير اللجنة الوزارية للترشيحات ب يحيط علما .0

 الترشيحات التالية: يوافق على .6

خالالل االنتخابالات عضو لجنة الخبراء التفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  (0)

 للدول األطراف: ترشيح: 00، بمناسبة انعقاد المؤتمر الـ5102ي يونيو المقرر إجراؤها ف

  ،؛من جمهورية غاناالسيدة جيرترود أوفوريوا فيفوام 

  ،؛من جمهورية مصر العربيةالدكتورة هبة هجرس، عضو البرلمان 

 

للحقووووق المدنيوووة  عضوووو لجنوووة األموووم المتحووودة لحقووووق اإلنسوووان المعنيوووة بالميثووواق الووودولي (5)

فالي  5102يونيالو  04خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في ، 5155-5102للفترة ة، والسياسي

للالالدول األطالالراف فالالي الميثالالاق الالالدولي للحقالالوق المدنيالالة  22نيويالالورك، بمناسالالبة انعقالالاد الالالدورة الالالـ

 والسياسية، ترشيح: 

  ،من الجمهورية التونسية البروفيسور إياد بن عاشور 

 

-5102للفتالالرة لووى جميووع أشووكال التمييووز ضوود الموورأة، عضووو لجنووة األمووم المتحوودة للقضوواء ع (2)

 ترشيح: في نيويورك، 5102خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في يونيو ، 5155

  ،من جمهورية مصر العربية؛السفيرة نائلة جبر 

، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها 5155-5102للفترة عضو لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل،   (4)

 في مقر األمم المتحدة في نيويورك، ترشيح: 5102في يونيو 

  من جمهورية مصر العربيةماضيالسفير جهاد ، 

خالالل االنتخابالات المقالرر إجراؤهالا فالي نالوفمبر  5152-5155للفتالرة  عضوو لجنوة القوانون الودولي (2)

 ، ترشيح:5102

 من بوركينا فاسو  السيد لويس سافادوجو 

معالالي الساليد  ترشاليحة لألموم المتحودة، في منصب رئيس اللجنوة الرابعوة للجمعيوة العامو (2)

 من جمهورية ليبيريا. لويس براون

معالالي الساليد  ترشاليحفي منصب رئيس اللجنة السادسة للجمعية العامة لألموم المتحودة،  (2)

 نيكتون  دي مهورا من جمهورية مالوي
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خوووالل  ،6166-6109الدوليوووة لألموووم المتحووودة، للفتووورة  الخدموووة العاموووةرئووويس لجنوووة  (2)

المقرر إجراؤها بمناسوبة انعقواد الودورة العاديوة الثالثوة والسوبعين للجمعيوة العاموة  االنتخابات

   :في نيويورك، ترشيح 6102لألمم المتحدة في نوفمبر 

 السيد العربي جاكتا، من الجزائر 

 السفير الحسن زهيد، من المغرب 

لمقالرر االتالي مالن االنتخابات  في، 5152 – 5102للفترة   لجنة وضع المرأةمنصب في  (2)

يق واإلدارة فالالي سالالها المجلالالس االقتصالالادي واالجتمالالاعي والثقالالافي  خالالالل اجتماعالالات التندعقالالأن ي

 ، ترشيحفي نيويورك 5102أبريل 

  جنوب أفريقياجمهورية 

 :إجازتهاويقرر بالترشيحات اآلتية يحيط علما أيضا   .2

االنتخابالات ، خالالل 5151-5102للفتالرة  محافظي الوكالوة الدوليوة للطاقوة الذريوة عضو مجلس (0)

الدوليالة للطاقالة الذريالة،  ، بمناسبة انعقاد المؤتمر العام للوكالة5102المقرر إجراؤها في سبتمبر 

 ترشيح:

  جمهورية مصر العربية 

خالالالل  6166-6109للفتوورة ، عضووو مجلووس االتحوواد الوودولي لالتصوواالت السوولكية والالسوولكية (5)

، فالالي دبالالي، 5102فوضالالين فالالي نالالوفمبر االنتخابالالات المقالالرر إجراؤهالالا بمناسالالبة انعقالالاد مالالؤتمر الم

 اإلمارات العربية المتحدة، ترشيح: 

  جمهورية مصر العربية 

  جمهورية كينيا 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  جمهورية جنوب أفريقيا 

  جمهورية بوركينا فاسو 

 جمهورية توجو 

جمهوريووة لالالى ترشالاليح : قالالررت اللجنالالة الموافقالالة علالالى هالالذه الترشالاليحات، باإلضالالافة إملحوظووة

( 2)الخمسالةوأن ت بقالي المناصالب ، 5102يوليالو  الذي تمت الموافقة عليه فينيجيريا االتحادية 

 األخرى التي من المقرر شغلها من قبل أفريقيا داخل هذا المجلس، مفتوحة.

خالالالل  عضووو لجنووة تنظوويم االتصووال اإلذاعووي لالتحوواد الوودولي لالتصوواالت السوولكية والالسوولكية، (2)

فالالي دبالالي،  5102ابالالات المقالالرر إجراؤهالالا بمناسالالبة انعقالالاد مالالؤتمر المفوضالالين فالالي نالالوفمبر االنتخ

 اإلمارات العربية المتحدة، ترشيح:

 سيد عزوز(الالدكتور ) جمهورية مصر العربية 

  جمهورية جنوب أفريقيا 
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بات المقرر  خالل االنتخا، 5151-5102للفترة  غير دائم في مجلس األمن لألمم المتحدة عضو (4)

 بمناسبة انعقاد الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامالة لألمالم المتحالدة، 5102اؤها في يونيو إجر

  ترشيح

 جمهورية جنوب أفريقيا 

 ، ترشيح:نائب رئيس الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة (2)

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ 

 جمهورية بوركينا فاسو؛ 

 ة الكونغو الديمقراطية؛جمهوري 

 جمهورية جامبيا؛ 

 جمهورية ناميبيا؛ 

 جمهورية السودان؛ 

خالالالل  ،6160-6109للفتوورة  ،لمجلووس االقتصووادي واالجتموواعي لألمووم المتحوودةفووي اللعضوووية   (2)

 االنتخابات المقرر إجراؤها في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة، ترشيح:

  ؛والجأنجمهورية 

 جمهورية مصر العربية؛ 

 جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية؛ 

 جمهورية كينيا؛ 

 .جمهورية مالي 

لمنظمالة التعالاون اإلسالالمي: ترشاليح األمين العام المساعد للشؤون االجتماعيوة والثقافيوة واإلنسوانية  (2)

 جمهورية مصر العربية

 

 :و يقرربما يلي علما كذلك  يحيط   .4

 للفتالرة  عضوو غيور دائوم فوي مجلوس األمون لألموم المتحودةلمنصوب  ينيواجمهوريوة ك ترشيح إحالة

  لبحثه؛ قليماإل،  5150-5155

 قاض لدى منصب ل من جمهورية الكاميرونالدكتور موريس كينيي كامجا ترشيح  إحالة

بمناسبة انعقاد  5151في يونيو ستجري  ، خالل االنتخابات التيالمحكمة الدولية لقانون البحار

 ، 6102دورة يونيو  إلى ،للدول األطراف 21الـاالجتماع 

 

 خالالالل االنتخابالالات المقالالرر  موودير مكتووب تطوووير االتصوواالت السوولكية والالسوولكية،فيمووا يتعلووق ب

فالالي دبالالي، اإلمالالارات العربيالالة المتحالالدة، بمناسالالبة  5102نالالوفمبر  52أكتالالوبر إلالالى  52إجراؤهالالا مالالن 

 يلي:  ي بماأوصت اللجنة المجلس التنفيذانعقاد مؤتمر المفوضين، 

 داخووول لترشووويحات األفريقيوووة لللجنوووة الوزاريوووة  المووونقحالنظوووام الوووداخلي إلوووى  الرجووووع

التالماألمثالل للفصالل بالين منه، السبيل  04ال سيما المادة  ،ةالدولي المنظومة وبمالا ين. ح  رش  
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الفقالرة الفرعيالة )أ(، يتمتعان بنفس الكفاءات، مثلما هو مطلوب فالي ين ح  رش   تالمأن هاذين 

ال يبقالالى سالالوى الفقالالرة الفرعيالالة )ب(، علالالى الصالالعيد الالالدولي مثلمالالا ورد فالالي عة جيالالدة وبسالالم

)ج( مثلمالا تالنص علياله الفقالرة الفرعيالة لتمثيالل الجغرافالي العالادل الذي هو ا المعيار الوحيد

 ين؛ح  رش   تبين المللفصل 

 الحاليالة قمالة خالالل الرشح األفريقي لهذا المنصب تالم المقرر الذي بوافق علىاتخاذ  يجب

رشالح تلمتمكالين اوخاصالة لاسالتمرار هالذا الوضالع المتالوتر ، مالن أجالل تجنالب 5102يناير ل

. هالذا، أيالا كالان تالهحملالالالزم لمباشالرة الوقالت االسالتفادة مالن ن ذي ستتم الموافقالة علياله مالال

النظالام الالداخلي علالى النحالالو أي اللجالوء إلالى المجلالس التنفيالالذي، سيصالل إلياله الخيالار الالذي 

 إلى حل سياسي؛ به أعاله أو اللجوء الموصي

  التوصل إلى قرار قبل اجتماع المجلس إجراء مشاورات بينهما وب االثنين مطالبة الوفدين

  النظام الداخلي للفصل في األمر.والمحددة المعايير يتم اللجوء إلى التنفيذي، وإال س

  ،فيما يتعلق بحالة غانا 

  وسالالاقت اعالالن أسالالفه تبالالأعر التالاليالالالذي قدمتالاله جمهوريالالة غانالالا،  بالتوضالاليحاإلحاطالالة علمالالا 

لالتحالالاد األفريقالالي  تاالتحالالاد األفريقالالي، واعتالالذر يجالالزهظروفالالا مخففالالة لتقالالديم مرشالالح لالالم 

 مملكة ليسوتو مع التعهد بأن مثل هذه الحوادث لن تحدث مرة أخرى؛لو

 وإصالالدار تحالالذير صالالارم إلالالى غانالالا  ،عالالدم فالالرض عقوبالالات علالالى غانالالا فالالي ضالالوء االعتالالذار

 فالالي يينقيضالالعت بشالالأن المرشالالحين األفالالرالتالالي و  واآلليالالات  المقالالرراتاحتالالرام ضالالرورة ب

 ؛ةالدولي المنظومة

  السلكية والالسلكية مدير مكتب تنمية االتصاالت بمنصبفيما يتعلق: 

  مواصاللة المشالاورات ورفالع  یإلال يةاالتحاد يجيريان جمهوريةومبابوي يز جمهوريةدعوة

 5102 يوليو/  يونيوقمة  یعن النتائج إل يرتقر

تعزيالالز ذين تمالالت الموافقالالة علالاليهم، رشالالحين الالالتالمتابعالالة الفعالالالة للمضالالمان ضالالرورة ا لواعتبالالار، أيضووايقرر .1

قواعالد وتكييالف  المنظومالة الدوليالةت المجلس التنفيذي بشأن الترشيحات األفريقية في مقرراآليات متابعة 

    ما يلي: ، المنظومة الدوليةلترشيحات األفريقية في لللجنة الوزارية ا إجراءات

المتعالدد األشالكال والالالزم دعم الاللضالمان جالراءات جميالع اإلاتخالاذ  لمفوضيةامن طلب يأن  (0)

 اتبإنشالاء اللجالان الفرعيالة للترشاليحتعجيالل النتخابهم والذين تمت الموافقة عليهم رشحين التللم

 ال تتوفر على ذلك بعد.التي المجموعات األفريقية داخل 

بتخصاليص  ،الميزانيالةب ن المكلفالةلجنالة الفرعيالة التابعالة للجنالة الممثلالين الالدائميال يطلب مالن (5)

ريقيالالة داخالالل المنظومالالة الدوليالالة األفترشالاليحات للألنشالالطة اللجنالالة الوزاريالالة المناسالالبة ميزانيالالة ال

 ؛تقديمهاالترشيحات التي قرر المجلس التنفيذي مقررات بشأن تنفيذ الالمكلفة ب

جموعالات مكتب المستشار القالانوني، بالتشالاور مالع إدارة الشالؤون السياسالية والم طلب مني (2)

لنظالالام الالالداخلي للجنالالة ا تنقالاليحمشالالروع  إعالالدادلعمالالل علالالى اولجنالالة الممثلالالين الالالدائمين، األفريقيالالة، 
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لمجلالس ل الدورة القادمةليتم تقديمه إلى  ،الدوليةالمنظومة األفريقية داخل  للترشيحاتالوزارية 

بعض وسالاليأخذ المشالالروع فالالي االعتبالالار السالالمات المحالالددة لالال .5102يوليالالو يونيالالو/ فالالي  التنفيالالذي

 مالتالي تتخالذها قمال والمقالرراتالترشيحات، فضال عن إنشاء آليالة لمتابعالة الترشاليحات المعتمالدة 

وفعاليالالة األصالالوات لصالالالح الترشالاليحات  المقالالرراتالتحالالاد األفريقالالي، لضالالمان االمتثالالال لهالالذه ا

أفريقيا تتحالدث باسالتمرار بصالوت واحالد فيمالا يتعلالق باالنتخابالات فالي  والتأكد من أناألفريقية، 

 .ةالدولي لمنظومةاإطار 
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 مقرر 

 األفريقي وأجهزته  التقرير السنوي لالتحاد أنشطة  بشأن

 EX.CL/1061 (XXXII) -الوثيقة

 

 إّن المجلس التنفيذي: 

بالتقرير السنوي عن أنشطة االتحاد األفريقي وأنشطته خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر  يحيط علما .0

 تها الدول األعضاء؛والمالحظات والتعليقات التي قدم 5102

رئيس المفوضية على شمولية التقرير السنوية الذي يقدم صورة عامة لوضع االتحاد، إلى  يثني على .5

جانب جودة المذكرة التمهيدية التي تسل ط الضوء على المسائل الرئيسية التي تستدعي االهتمام العاجل 

 ألجهزة صنع السياسة؛

صة الرئيسة السابقة، الدكتورة نكوسازانا دالميني زوما، للمفوضية السابقة، خا يعرب عن تقديره .2

 ؛5122على القيادة والتفاني من أجل تحقيق غايات وأهداف االتحاد والتي أفضت إلى اعتماد أجندة 

بتعيين وزير الخارجية الجزائري السابق ومفوض السلم واألمن السابق لالتحاد األفريقي، يرحب  .4

ممثال رفيع المستوى لالتحاد األفريقي إلسكات البنادق والذي سيقوم، ان لعمامرة، ضرمالسفير السيد 

بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين، بحشد الدعم للقضاء على العنف والحفاظ على السالم 

من رئيس المفوضية تقديم تقرير مرحلي عن الخطوات التي اتخذها الممثل الرفيع  ويطلبفي القارة، 

ور مع مجلس السلم واألمن وكافة أصحاب المصلحة المعنيين داخل االتحاد المستوى، بالتشا

 ؛5102األفريقي، إلى جانب الدول األعضاء، إلى قمة يوليو 

جميع الدول األعضاء إلى التعجيل بالتوقيع والتصديق على صكوك االتحاد األفريقي ذات  يدعو .2

ة حقوق اإلنسان والشعوب في القارة، الصلة المتعلقة بحقوق اإلنسان بغية تعزيز احترام وحماي

من رئيس المفوضية، بالتعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان لالتحاد األفريقي، مضاعفة  ويطلب

 جهوده لهذا الغرض؛

من المفوضية، بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية، اتخاذ الخطوات الالزمة  أيضا يطلب .2

اد األفريقي لدى المجموعات االقتصادية اإلقليمية، والتي تركز لتحويل مكاتب االتصال الحالية لالتح

حاليا على السلم واألمن بصورة حصرية، إلى بعثات دائمة لالتحاد األفريقي لدى المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية بحيث تغطي أجندة االتحاد األفريقي ككل، وتقديم تقرير عن الخطوات المتخذة 

 .5102يوليو  يونيو/ إلى قمة

 التدفقات المالية غير المشروعة -ألف

حول تقرير اللجنة الرفيعة المستوى  5102اإلعالن الخاص للمؤتمر الصادر في يناير يستحضر  .2

المعنية بالتدفقات المالية غير المشروعة، التي ترأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق، السيد تابو مبيكي، 

جابة العاجلة من الدول األعضاء لمصفوفة خطة العمل التي والذي شد د على الحاجة الملحة إلى االست

أعدتها اللجنة الرفيعة المستوى لتوجيه وتسجيل إنجازات البلدان األفريقية فيما يخص الحد من 
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التدفقات المالية غير المشروعة بشكل دوري، ويتطل ع إلى قيام اللجنة الرفيعة المستوى، من خالل 

 ؛5102خالل قمة يونيو/يوليو  ي عن تنفيذ اإلعالن الخاصالمفوضية، بتقديم تقرير سنو

 فيما يخص تشجيع ثقافة القراءة -باء

أن  جيال من الشباب األفريقي ينمو مع معرفة محدودة لكبار كتابنا األفريقيين، ويقر  يالحظ بقلق  .2

 فسهم؛بأهمية األدب والقراءة كمورد ال يقدر بثمن للشباب الذين يسعون إلى تثقيف وتمكين أن

من المفوضية والدول األعضاء إعداد برامج لتشجيع ثقافة القراءة في أوساط األطفال والشباب يطلب  .2

والكبار، إلى جانب تعزيز الكتاب األفريقيين والمحتوى األفريقي في المناهج الدراسة، طبقا 

 ؛5102ير لالستراتيجية القارية الخاصة بالتعليم في أفريقيا التي اعتمدها المؤتمر في ينا

 المؤتمر بإنشاء جوائز الكتاب األفريقيين وإرساء األسبوع األفريقي للقراءة؛يوصي  .01

 ألفريقيا سالمة األغذيةضمان  -جيم

بدور سالمة األغذية واألمن الغذائي والتغذوي في تعزيز الصحة البشرية والنمو المستدام، يعترف  .00

مصلحة الشركاء المعنيين للنهوض بأجندة ويحث جميع الدول األعضاء على التعاون منع أصحاب ال

للمفوضية على الخطوات المتخذة لتعزيز سالمة  ويعرب عن تقديرهسالمة األغذية في القارة، 

 األغذية، حسبما هو وارد في المذكرة التمهيدية لرئيس المفوضية؛ 

، 5102طلب المفوضية استضافة المؤتمر الدولي حول سالمة األغذية المقرر عقده في يدعم  .05

بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، من أجل حشد المزيد 

 من الدعم السياسي إلنشاء هيكل قاري لسالمة األغذية؛

 فيما يخص حماية الحياة البرية واألراضي البرية في أفريقيا -دال

رج، ي، في جوهانسب5102يو المعتمد في يون EX.CL/Dec.879 (XXVII)المقرر يستحضر  .02

جنوب أفريقيا، الذي أجاز من خالله االستراتيجية األفريقية لمكافحة االستغالل والتجارة غير 

الدول األعضاء إلى وشركاء االتحاد األفريقي إلى  ويدعوالمشروعة للحيوانات والنباتات البرية، 

تطال اإلرث الوحيد ألفريقيا من الحياة  قلقه من الخسارات الجسيمة التي ويكّرردعم وتسهيل تنفيذها، 

 البرية واألراضي البرية؛

مواصلة وتكثيف الجهود المبذولة بالفعل لتنفيذ االستراتيجية األفريقية من رئيس المفوضية، يطلب  .04

 لمكافحة االستغالل والتجارة غير المشروعة في الحيوانات والنباتات البرية؛

 األطرافدور أفريقيا في تعزيز تعددية  -هاء

بتعزيز تعددية األطراف لتحقيق نظام دولي عادل ومنصف يحترم القانون الدولي والمساواة في يقّر  .02

 بدور االتحاد األفريقي في تعزيز تعددية األطراف لفائدة االتحاد؛ ويعترفالسيادة للدول األعضاء، 

دية األطراف في رغبة رئيس المفوضية في تنظيم مؤتمر دولي حول أفريقيا ومستقبل تعديدعم  .02

 . 5102يوليو يونيو/ وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى قمة 5102
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 مقرر 

 مختلف اللجان الفنية المتخصصةءات بشأن مشاريع قواعد إجرا

 والمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي

 

 :إن المجلس التنفيذي

لعدل والشؤون القانونية لنية المتخصصة فة للجنة البتقرير وتوصيات الدورة العادية الثالث يحيط علما .0

 .5102نوفمبر  00إلى  2التي عقدت في أديس أبابا، إثيوبيا، في الفترة من 

 :ما يليعلى يوافق  .5

 وتمكين المرأة؛ لمسائل الجنسينالمتخصصة  الفنيةللجنة ا قواعد إجراءات (0

 والمعادن؛ لتجارة والصناعةلالمتخصصة  الفنيةللجنة ا قواعد إجراءات) (5

 لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة؛ل المتخصصة الفنيةللجنة ا قواعد إجراءات (2

لبنية التحتية والبنية التحتية العابرة للقارات للنقل وا المتخصصة الفنيةللجنة ا قواعد إجراءات (4

 واألقاليمية، والطاقة والسياحة؛

والثقافي التابع لالتحاد دي واالجتماعي لمجلس االقتصاقواعد إجراءات ا 22تعديل المادة  (2

 ي.األفريق
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