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 مقرر
 الصادرة تنفيذ المقررات السابقةبشأن 
 ،مؤتمرلتنفيذي والالمجمس ا عن

 EX.CL/929(XXVIII)الوثيقة 
 :المجمس التنفيذيإن 
 يجيزو  ،مؤتمررات السابقة لممجمس التنفيذي والقر متنفيذ الالمفوضية عف بتقرير  يحيط عمما .1

 التوصيات الواردة فيو؛
 :ضماف لجنة الممثميف الدائميفبالتعاوف مع المفوضية  من طمبي .2

 ة سنويا؛المعقودترشيد عدد االجتماعات  (1)
التنفيذ الكامؿ  ضماف وكذلؾ إدارة لكؿ( 3ثالثة ) المفوضيةقترحيا تالتي  المقرراتمجاوزة عدم  (2)

 بشأف نفس الموضوع؛آخر  مقررفي غضوف الفترة المشمولة بالتقرير قبؿ اتخاذ 
 ؛االستراتيجية بدال مف القضايا اإلداريةالقضايا  تعالجبحيث  ومقرراتياجدوؿ أعماؿ القمة  ترشيد (3)
  ؛ةالسياسصنع أجيزة رات اقر الفعاؿ لتنفيذ مف الالمفوضية لتمكيف موارد مالية كافية تخصيص  (4)
تنفيذ مف أجؿ  بشكؿ فعاؿ التقييـالرصد و آليات  واستخداـ لتعزيزالالزمة  اإلجراءات اعتماد (5)

  ، بما يشمؿ تحسيف مصفوفة المتابعة؛أجيزة صنع السياسة مقررات
مرة واحدة في السنة لتوفير الوقت الكافي لتنفيذىا مف قبؿ المعتمدة  اتعف المقرر  التقارير تقديـ (6)

 كؿ مف المفوضية والدوؿ األعضاء 
 لمتعجيؿ بتعييف موظفيف مؤىميف؛الموارد الكافية المفوضية ب تزويد (7)
( 2بعد سنتيف )بشأنيا يتـ اتخاذ أي إجراء لـ التي  المقرراتإلغاء بأجيزة صنع السياسة  توصية  (8)

 ؛( سنوات3) أو ثالث
أماـ إزالة بعض العقبات  ضمافلعممية اعتماد البروتوكوالت/المعاىدات  بمراجعة التعجيل (9)

 الدوؿ األعضاء؛ قبؿمف  عمييا السريع التصديؽ
الدوؿ األعضاء وتقديـ تمويؿ مف قبؿ الشركاء الإلى  ىاتنفيذحتاج المقررات التي ي الحد مف عدد (10)

 المقررات.سب إلتاحة تنفيذ الوقت المنا فيلالتحاد مساىماتيا 
يطمب مف المفوضية تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة العادية لممجمس التنفيذي المقرر  .3

 .2017عقدىا في يناير 
- 
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 مقرر

 لجنة الممثمين الدائمينأنشطة بشأن 
  PRC/Rpt (XXXI)الوثيقة

 
 إن المجمس التنفيذي:

 التوصيات الواردة فيو؛ ويجيز ،الدائميف بتقرير لجنة الممثميف يحيط عمماً  .1
 

 :2015بشأن الميزانية والشؤون اإلدارية والمالية، لمميزانية اإلضافية  -ألف

 :كما يمييقرر  .2

دوالرا أمريكيا موزعة عمى  53,836,582.87 تبمغ 2015 لسنة الميزانية اإلضافية المقترحة (1
 النحو التالي: 

 دوالرا أمريكيا؛ 1,035,250.39الميزانية التشغيمية وقدرىا  )أ(

 كما يمي: ميا يتمو يتـ دوالرا أمريكيا  52,801,332.48الميزانية البرنامجية وقدرىا  )ب(

  دوالرا أمريكيا مع الخضوع لتوفر  1,324,752.39مساىمات الدوؿ األعضاء بمبمغ قدره
 الموارد؛

  دوالرا أمريكيا. 52,511,830.48مساىمات الشركاء بمبمغ قدره 

، يجب أف تكوف جميع طمبات الميزانية واقعية ومفصمة وتفسيرية، 2017ا مف السنة المالية بدءً  (2
 ؛بما في ذلؾ المبالغ التي يتعيد بيا الشركاء

يجب أف تقتصر اقتراحات الميزانية اإلضافية، قدر اإلمكاف، عمى الظروؼ غير المتوقعة  (3
 ؛واالستثنائية
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دوالر أمريكي مف الحكومة التركية استنادا إلى  150,000.00ينبغي تأميف ميزانية إضافية قدرىا  (4
ذا تعذر ذلؾ 2017. ويجب أف يتـ ذلؾ قبؿ مارس 2015الوعد الذي قدمتو ىذه األخيرة عاـ  ، وا 

 ؛ستتـ خسارة ىذا المبمغ

حكومة جميورية مف دوالر أمريكي ىبة  1,500,000.00يتـ تمويؿ ميزانية إضافية قدرىا  (5
 ؛الكونغو الديمقراطية

( 41ربعيف )واحد وأ,دوالر أمريكيا لدفع مرتبات  154.000.00تخصيص ميزانية إضافية قدرىا ( 6
بعقود قصيرة في المفوضية والذيف تـ تعيينيـ لتحسيف تقديـ الخدمات حيث كاف مف المقرر دفع عامال 

 مرتباتيـ مف موارد لمشركاء لـ ُيفرج عنو؛

ودفع مرتباتيـ عند انتياء  2016كوريف في ميزانية يجب تخصيص بند لمرتبات العامميف المذ( 7
 عقودىـ. 

دوالر أمريكي وبمغ  393.039.455.00ما قيمتو  2015بمغت الميزانية المعتمدة األصمية لسنة ( 8
دوالرا أمريكيا. وبالتالي، مما يجعؿ إجمالي  53.836.582.84إجمالي الميزانية اإلضافية ما قيمتو 

 دوالر أمريكي؛ 466.874.038.00ما قيمتو  2015ة الميزانية المعتمدة لسن

 ينبغي لممفوضية ضماف االمتثاؿ لمكفاءة وكذلؾ التمثيؿ اإلقميمي والجنساني عند التعييف.( 9

الفترة قيد  ؿخالمف قبؿ المفوضية بالمستوى المنخفض لتنفيذ الميزانية ، مع الشعور بالقمؽيحيط عمما ،  .3
اآلخريف اتخاذ التدابير مف الشركاء التعاوف مع الدوؿ األعضاء بخيرة ويطمب مف األ ،االستعراض

 ؛تنفيذ الميزانيةمعدؿ الضرورية بغية زيادة 
 ؛2015لوفاء بالتزاماتيا وتصفية متأخراتيا وكذلؾ مساىماتيا المقدرة لعاـ اكافة الدوؿ األعضاء  يناشد .4
 : مف المفوضية يطمب .5

 ؛تيامساىما ىذه األخيرة تسديدء بشأف ضرورة تحمؿ مسؤوليتيا في االتصاؿ بالدوؿ األعضا  (1
 ؛2015مواصمة الحوار مع الشركاء بغرض إقناعيـ باإلفراج عف الموارد التي وعدوا بيا لعاـ   (2
تعزيز تقاسـ المعمومات بشأف لالتأكد، بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف، مف وجود تواصؿ فعاؿ  (3

 الوضع المالي لالتحاد.
 التحاد.الوضع المالي ل .6



EX.CL/DEC.899 (XXVIII) REV.2 

Page 3 

لممحكمة اإلدارية   2016مف لجنة الممثميف الدائميف زيادة المبمغ في الميزانية اإلضافية لعاـ  أيضا يطمب .6
 ؛تيانظرًا ألىمي

 .2017تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر في يناير  أيضاً مف المفوضية  يطمب .7

 :بشأن البرامج والمؤتمرات -باء

لميزانية حوؿ الطريقة التي يمكف أف تؤثر بيا البرامج واألنشطة مف المفوضية إبراز افتراضات ا يطمب .8
 عمى الميزانية؛ 2017التي يتكوف منيا موضوع االتحاد األفريقي لعاـ 

ضرورة قياـ الدوؿ األعضاء بزيادة مساىماتيا في الميزانية البرنامجية وكذلؾ ميزانية عمميات ب يذكر .9
 السالـ؛

 :مف المفوضية يطمب .10
 ؛2063األولويات المحددة في أجندة  االعتبارفي الورقة اإلطارية لمميزانية  تأخذ أف  ضماف (1
 إدراج تفعيؿ القوة األفريقية الجاىزة وتنفيذ ميزانيتيا في الورقة اإلطارية لمميزانية. (2

 :بشأن إصالح اليياكل -جيم

 لعشريفواعف الدورة العادية السابعة  الصادر EX.CL/DEC.877(XXVII)السابؽ  بالمقرريذكر  .11
ويطمب مف لجنة الممثميف الدائميف عف ،  2015في يونيو  ج ، جنوب أفريقيا ير المنعقدة في جوىانسب

والمفوضية عمى تكثيؼ جيودىما نحو وضع ىيكؿ جديد يستند إلى  طريؽ المجنة الفرعية المعنية 
رشد بمبادئ التفويض ، ويستاألولى لالتحاد األفريقي وخطة تنفيذىا العشرية 2063متطمبات إطار أجندة 

 .والقارية)المجموعات االقتصادية اإلقميمية(  والتكامؿ عمى المستويات الوطنية واإلقميمية
 :مف المفوضية يطمب  .12
العمؿ بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف الستكماؿ كافة المقترحات بغية تقديـ تقرير نيائي إلى  (1

 ؛2016مقرر عقدىا في يوليو الدورة العادية القادمة لممجمس التنفيذي ال

 ؛ف ترسـ جدوال زمنيا لخطة التنفيذلجنة الممثميف الدائميف وأتقارير منتظمة عف الوضع إلى ـ يتقد (2

 لكؿ مف بخصوص التقاعد اإلجباري األفريقيحكاـ لوائ  ونظـ العامميف باالتحاد أل الدقيؽذ يتنفال (3
نظاـ فعاؿ تنفيذ  لؾوكذ نتيية مدة خدمتيـالم لعامميف العادييف والعامميف بعقود قصيرة المدىا

 ؛لتخطيط تعاقب العامميف
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 الحد مف اعتمادىا عمى موارد الشركاء في إدارة المناصب الرئيسية الحساسة في الييكؿ المقترح؛ (4

 ؛عف اآلثار المالية لمييكؿ المقترح  يـ تقرير مفصؿتقد (5

 ؛ىيكؿ إدارة السمـ واألمفتحت ـ ـ الييكؿ العاـ لمكاتب اتصاؿ عمميات حفظ الساليـ وتقديصمت (6

 يمية دوف الحاجة إلى إصالح ىيكمي؛تنفيذ إجراءات تحسيف الفعالية والكفاءة التشغ (7

والمكاتب عممية شاممة فيما يخص األجيزة األخرى، بتنفيذ القياـ، بدعـ مف الخبراء االستشارييف،  (8
مف في المرحمة المقبمة  ممفوضية لابعة التمثيمية, الفنية اإلقميمية ومكاتب االتصاؿ لحفظ السالـ الت

 .2016لعممية بحموؿ يونيو ا

تقييـ الييكؿ المستخدـ في تصميـ اليياكؿ الكمية لممفوضية والمنيجية المعتمدة في  المبدأعمى  يوافق .13
 . 2063أجندة  مع مواءمةاللممفوضية بيدؼ الدفع بالعممية وفعالية التكاليؼ وكذلؾ  الحالي

ضماف  المفوضية مف يطمبو مقترحة لممفوضية التي تمت الموافقة عمى مواءمتيا اليياكؿ ال يجيز .14
مميوف دوالر  1.5أف ال تكوف اآلثار المالية لمييكؿ المقترح أكثر مف التكاليؼ المتوقعة بالفعؿ والبالغة 

 . أمريكي لمدوؿ األعضاء

 مسائل المراجعة: بشأن -دال

مجمس مراجعي وتوصيات الداخمية المراجعة مكتب صيات تنفيذ تو  رصدمواصمة مف المفوضية  يطمب  .15
 ؛دوري يف عف مسائؿ المراجعة عمى أساسالخارجيالحسابات 

 ما يمي: يقرر  .16
 ؛تحديد مسؤولية أولئؾ الذيف لـ يقوموا بالتنفيذ  (1
التي تبحث فييا جتماعات مديريات/مكاتب المفوضية مف اآلف فصاعدًا حضور اال/يتعيف عمى جميع إدارات (2

 ئؿ المراجعة بغية تنفيذ التوصيات؛مسا
 وؿالمتاحة في النصؼ األضماف قياميا بمعظـ أنشطتيا وزيادة معدؿ التنفيذ لمموارد ة مفوضيلتعيف عمى اي (3

 كؿ سنة مالية؛مف العاـ مف أجؿ تحقيؽ معدؿ تنفيذ مرض في نياية 
بما في ذلؾ الموارد البشرية  لمتاحةعمى الموارد ا ،اريعتنفيذ المشواقعية لخطط تعيف عمى المفوضية اقتراح ي (4

 ؛وأداء العامميف البشريةالموارد  ةقدر لقياـ مكتب المراجعة الداخمية بمراجعة 
المستممة مفصمة عف األمواؿ ، يتعيف عمى المفوضية إدخاؿ معمومات تقارير عف أداء الميزانيةفي إعداد ال (5

 ؛مف كؿ شريؾالواردة  األمواؿتفاصيؿ  وعف
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وفقًا لموائ  الحالية وخاصة  مخصصات الميزانية بدوف ترخيصتجاوز في المصروفات مف تتـ معالجة ال (6
 النظـ والموائ  المالية؛

مع اتخاذ اإلجراءات  الداخمية والخارجيةمراجعة تحديد مواعيد نيائية لعمميات المفوضية لعمى ا تعيفي (7
 ؛الضرورية لضماف االلتزاـ بيذه المواعيد

خالؿ عف ذلؾ االحتياطي لالتحاد وتقديـ تقرير مراجعة لصندوؽ  إجراءة الداخمية مراجعمكتب العمى  يتعيف (8
 عف طريؽ لجنة الممثميف الدائميف؛ 2016إلى المجمس التنفيذي في يوليو  2016الربع األوؿ مف عاـ 

ية ذات مف خالؿ لجنتيا الفرعالممثميف الدائميف لجنة  مكتب المراجعة الداخمية تقديـ تقرير إلى يتعيف عمى (9
 .المراجعةالصمة لمتابعة تنفيذ التقارير والمقررات المتعمقة ب

 EX.CL/928(XXVIII)vالوثيقة  ،بشأـن التعاون المتعدد األطراف -ىاء

 حول تقييم الشراكات االستراتيجية ألفريقيا: )أ ( 

 :من لجنة الممثمين الدائمين ، بالتعاون مع المفوضية ، ما يمي يطمب .17
الذي اعتمدتو الدورة  877مف مقرر المجمس التنفيذي رقـ  10مفقرة ل   –التنفيذ مع  –االمتثاؿ   (1

رج، جنوب أفريقيا في يونيو مس التنفيذي المنعقدة في جوىانسبيالعادية الخامسة والعشروف لممج
ؤكد مجددا حؽ جميع الدوؿ األعضاء دوف تمييز في المشاركة في جميع والذي  ي 2015

واألحداث التي تندرج في سياؽ الشراكات التي يدخؿ فييا االتحاد االجتماعات واألنشطة 
 ؛األفريقي 

مواصمة تقييميا لمشراكات االستراتيجية وتقديـ توصياتيا في تقرير التقييـ العاـ المقرر خالؿ قمة  (2
 .2016يوليو 

 جييف؛إشراؾ الشركاء وأصحاب المصمحة اآلخريف بغية تحديد مجاالت الكفاءة لمشركاء االستراتي  (3
مواءمة الميزانية البرنامجية لالتحاد األفريقي التي يتـ تمويميا عمى نحو مشترؾ مف قبؿ الشركاء (4)

 .2063ألجندة  لمجاالت ذات األولوية المحددة في خطة التنفيذ العشرية األولىمع ااالستراتيجييف، 
مع طمب آراء ـ الشركاء القيادة في تمثيؿ أفريقيا أمالجنة الممثميف الدائميف تولى ت أفيقرر  .18

 .المعنييف الشركاءلدى  المجموعات األفريقية المعتمدة
 

 )ب( حول إعادة تحديد مواعيد مؤتمرات القمة لمشراكات
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الشركاء أو البمداف المضيفة المحددة عمى ضماف انعقاد اجتماعات القمة األخرى لمشراكات يشجع  .19
 ( في نفس المكاف عمى أف تسبؽ ىذه القمـ مباشرة .)اجتماعات كبار المسؤوليف واالجتماعات الوزارية

بالنسبة لجميع  2017وتنظيـ اجتماعيف لمشراكة سنويا اعتبار مف  عمى دورة السنوات الخمس يوافق .20
إقرار تنفيذىا تدريجيا مع األخذ في االعتبار ضرورة  المفوضية ويطمب من  الشراكات االستراتيجية 

اعات الشراكات التي سبؽ إقرارىا بالتالي، بما فييا االجتماعات عمى إعادة تحديد مواعيد انعقاد اجتم
 مستوى القمة، وذلؾ بالتشاور مع مختمؼ الشركاء والبمداف المضيفة.

 في االجتماعات مع الشركاء الممثمين الدائمين لجنة  حول مشاركة  )ج(

 :مف المفوضيةيطمب  .21
مف  ركة ممثمي لجنة الممثميف الدائميفضماف تخصيص االعتمادات المالية لتغطية تكاليؼ مشا (1

في كافة اجتماعات الشراكات في الخارج، مع التأكد خالؿ المجنة الفرعية لمتعاوف المتعدد األطراؼ 
 مف عقد مثؿ ىذه االجتماعات في مقر االتحاد األفريقي كمما أمكف.

 ة من جانب أفريقياكنجول حول المشار اب صيغةمراجعة  (2

 العربية -يقية حول الشراكة األفر  د(
العربية  –بدء التحضيرات لمقمة األفريقية  مف المفوضية بالتعاوف مع جامعة الدوؿ العربية،يطمب  .22

 حسب خارطة الطريؽ المتفؽ عمييا. 2016الرابعة المزمع عقدىا في غينيا االستوائية في نوفمبر 
 اليند: –حول شراكة أفريقيا  -ه

طار الشراكة بالتعاوف مع لجنة  المفوضيةمف يطمب  .23 الممثميف الدائميف؛ متابعة تنفيذ اإلعالف وا 
 30إلى  26المنعقدة في دليي، اليند مف  اليند الثالثة –االستراتيجية المعتمديف مف قبؿ قمة أفريقيا 

 .2015أكتوبر 
 و( حول مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا:

عقد القمة السادسة   عمى ـ التوصؿ إليوالتفاؽ الذي تلوكينيا اإلسالمية جامبيا  بجميورية يشيد .24
 لتنمية أفريقيا في نيروبي، كينيا. السادس  لمؤتمر طوكيو الدولي

 
 يجيز: .25
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قمة السادسة لمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا في نيروبي، كينيا، يومي االتفاؽ عمى عقد ال (1
 ؛2016أغسطس  28و 27

ومة الياباف ومكتب المستشار الخاص  لألمـ ، حكاالقتراح المقدـ مف المشاركيف في التنظيـ  (2
بضـ االجتماع المتحدة  بشأف أفريقيا، والمفوضية وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي والبنؾ الدولي 

الوزاري الثاني لمتابعة القمة الخامسة لمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا إلى االجتماعات 
 ر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا.الوزارية التحضيرية لمقمة السادسة لمؤتم

 عمى العرضيف المقدميف مف: يوافق .26
مف المفوضية بالتعاوف  ويطمبالستضافة االجتماع الوزاري المشترؾ، اإلسالمية  جامبياجميورية  (1

الوثيؽ مع البمد المضيؼ والمشاركيف في تنظيـ مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا، اقتراح موعد 
 جتماع الوزاري والمشاركة النشطة في التحضيرات لو؛مناسب لعقد ىذا اال

مارس  15و  14يومي جيبوتي الستضافة اجتماع كبار المسؤوليف لالجتماع الوزاري المشترؾ  (2
2016. 

 منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا: حولز( 

قمة خطة عمؿ نتائج  مف المفوضية بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف متابعة تنفيذ يطمب .27
( ووضع 2018 -2016) 2015لمنتدى التعاوف بيف الصيف وأفريقيا الصادرة في ديسمبر  رجيجوىانسب

 آلية لممتابعة في ىذا الصدد.

 كوريا: –حول منتدى أفريقيا ح( 

  :من المفوضية يطمب .28
اقتراح موعد مناسب جديد لعقد ببالتعاوف الوثيؽ مع إثيوبيا، البمد المضيؼ وكوريا، القياـ،  (1

 لتبحثو لجنة الممثميف الدائميف؛ 2016في  الرابع كوريا –نتدى ألفريقيا الم
اتخاذ الخطوات الالزمة لضماف ببالتعاوف الوثيؽ مع لجنة الممثميف الدائميف وكوريا، القياـ،  (2

كوريا والتعجيؿ بعممية بحث مشاريع وثائؽ العمؿ التي  –التحضير الفعاؿ لممنتدى الرابع ألفريقيا 
 ا إلى الدوؿ األعضاء.يتـ إرسالي
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 أمريكا الجنوبية: -أفريقيا التعاون بين حول منتدى  ط(

أمريكا الجنوبية الرابعة المقرر عقدىا  –قمة أفريقيا  عمما بالطمب المقدـ مف اإلكوادور لتأجيؿ يحيط .29
 ؛2016مايو  7-5في كيتو، اإلكوادور مف 

لجنة الممثميف الدائميف التشاور بيدؼ و مف المفوضية بالتعاوف مع جانب أمريكا الجنوبية  يطمب .30
وضماف استكماؿ وثائؽ  2017في أمريكا الجنوبية الرابعة  –أفريقيا  قمةلعقد اقتراح موعد جديد مناسب 
 العمؿ في الوقت المناسب 

 االتحاد األوروبي: –حول شراكة أفريقيا  ي(

 : بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف، ،من المفوضية يطمب .31
 –جانب االتحاد األوروبي عمى موعد لعقد المنتدى السنوي المشترؾ بيف أفريقيا  ،مع فاؽاالت  (1

 االتحاد األوروبي؛
االتحاد  –اتخاذ الخطوات الالزمة لضماف التحضير الفعاؿ لممنتدى السنوي المشترؾ بيف أفريقيا   (2

 األوروبي والتعجيؿ ببحث مشاريع وثائؽ العمؿ.

 تركيا: –شراكة أفريقيا  ؾ(

مف المفوضية بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف إجراء المشاورات مع تركيا حوؿ التاريخ  يطمب .32
 المناسب لالجتماع الثاني لكبار المسؤوليف.

 تعيين العاممين في قسم إدارة وتنسيق الشراكات:بشأن  ؿ(

إدارة  في قسـالمفوضية اإلسراع بتعييف العامميف لشغؿ المناصب المعتمدة والشاغرة  يطمب من .33
وتحقيؽ النتائج بخصوص واليتو المتسمة بالتحدي المتعددة بأنشطتو الشراكات لتمكينو مف القياـ وتنسيؽ 

 .2016يوليو ورفع تقرير إلى الدورة القادمة لممجمس التنفيذي في 

 vi EX.CL/928(XXVIII)، الوثيقة بشأن الالجئين والعائدين والنازحين داخميًا في أفريقيا -واو
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لممجمس  الذي اعتمدته الدورة العادية السابعة والعشزون  EX/CL/DEC.567 (XVII)المقرر ب  يذكر .34
بشأف زيادة المساىمات المقدرة  ، 2015في يونيو  االمنعقدة في جوىانسبرج، جنوب أفريقي التنفيذي

 طمبيو المائة  في(  4 أربعة) إلى (2) اثنيف لمدوؿ األعضاء لممساعدة في تخفيؼ الوضع اإلنساني مف
 قياـ جياز صنع السياسة المناسب بتنفيذ ىذا المقرر نظرًا لمتعقيد المتزايد لألوضاع اإلنسانية في القارة؛

 :ما يمي يطمب .35
 مف قبؿ المفوضية بعثات تقييـ تنظيـ عمى الدوؿ األعضاء مساعدة لجنة الممثميف الدائميفمف  (1

حوؿ طمبات القياـ   وذلؾ بتزويد المعمومات ساني المم  والقياـ بيا إلى البمداف المتأثرة بالوضع اإلن
 ببعثات التقييـ إلى مختمؼ العواصـ في الوقت المناسب؛

لضماف القياـ ببعثات التقييـ في الموعد  المناسبوقت الرؤساء الوفود في  تعييف مف عمداء األقاليـ  (2
 المحدد؛

لؾ بإشراؾ أصحاب المصمحة الوطنييف مف المفوضية ضماف إجراء عمؿ المتابعة لبعثات التقييـ وذ (3
 ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدولييف؛

التحدث بصوت واحد في القمة اإلنسانية العالمية المقرر عقدىا في  عمى الدوؿ األعضاء يحث .36
الدوؿ األعضاء والمفوضية إلى تنفيذ التوصيات  ويدعو 2016 مايو  24و  23يومي ، تركيا إسطنبوؿ
 الموقؼ األفريقي الموحد؛ الواردة في

إلى الدورة العادية لممجمس التنفيذي المقرر  مف المفوضية تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر يطمب .37
 .2017في يناير عقدىا 

 :بشأن المساىمات -زاي

 :بما يمي يرحب .38
بالتزاماتيا  توؼ جيود الدوؿ األعضاء في تسديد مساىماتيا ويحث الدوؿ األعضاء التي لـ  (1

 عمى فعؿ ذلؾ، لكامؿ؛با
 إلى الوفاء بالتزاماتيـ؛ ويدعوىـلالتحاد دعـ الشركاء اإلنمائييف  (2

مع األخذ في االعتبار  2017حتى بداية السنة المالية مف العقوبات إعفاء دولة ليبيا مؤقتًا  يقرر .39
  في السنوات القميمة الماضية؛الصعوبات التي كانت تواجييا 
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ناقشات مع الدوؿ األعضاء التي عمييا متأخرات مساىمات بغية إجراء الم المفوضيةمف  يطمب .40
 ؛متفؽ عميو التوصؿ إلى خطة/موعد لمتسديد

(، تسديد متأخراتيا فورًا 2التي عمييا متأخرات مساىمات ألكثر مف سنتيف ) األعضاءالدوؿ  يدعو .41
 لتجنب فرض العقوبات عمييا وفقًا لموائ  الحالية؛

 السوداف ضداألمريكية إلى رفع العقوبات االقتصادية األحادية الجانب  الواليات المتحدة أيضا يدعو .42
 لمسماح لو بالوفاء بالتزاماتو تجاه االتحاد األفريقي والمنظمات الدولية األخرى؛

مف المفوضية البحث عف سبؿ فت  حساب في أفريقيا مكرس لتسييؿ التسديد اآلني  يطمب .43
 لممساىمات مف قبؿ الدوؿ األعضاء؛

تابعة لمجنة الممثميف الدائميف لإلشراؼ عمى نظاـ العقوبات ودراسة  فرعية عمى تشكيؿ لجنة يوافق .44
المنظمة في ضوء التحديات الجديدة التي تتـ مواجيتيا المسائؿ المتصمة بالبنوؾ والعممة التي تستخدميا 

 عمى المسرح العالمي؛
التي اجتمعت عمى ىامش الدورة بجيود المجنة الوزارية المختصة لجدوؿ تقدير األنصبة  يرحب .45

الستكماؿ المشاورات مع جميورية أنجوال  2016العادية الثامنة والعشريف لممجمس التنفيذي في يناير 
 والتوصؿ إلى استنتاج نيائي حوؿ جدوؿ أنصبتيا الجديد المقترح؛

 : يميما  يقرر .46
سديدىا لمساىماتيا المقدرة عمى العقوبات المفروضة عمى جميورية أفريقيا الوسطى لعدـ ت بقاءإلا (1

 ؛2011والمتأخرات المتراكمة عمييا منذ السنة المالية 
 فرض العقوبات عمى الدولتيف التاليتيف وىما: (2

 ( الماليتيف 2تسديد متأخرات مساىماتيا لمسنتيف ) جميورية ساوتومي وبرنسيب لعدـ
 المنصرمتيف؛

 وعدـ احتراـ الطمب  2010مالية جميورية الصوماؿ، لعدـ تسديد مساىماتيا منذ السنة ال
 .2015في المائة مف متأخرات مساىماتيا قبؿ نياية السنة المالية  50بدفع 

اإلعفاء المؤقت الذي ٌمن  لجميورية مدغشقر طالما واصمت الوفاء بالتزاماتيا طبقًا اإلبقاء عمى   (3
 لمخطة المتفؽ عمييا؛

 :المسائل االقتصادية والتجاريةبشأن  -حاء
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 :المفوضية مف يطمب .47
لمتحقؽ مف أسباب أوجو القصور في عممية قانوف النمو والفرص  عمى نطاؽ القارةإجراء دراسة  (1

ألفريقيا واالستفادة التامة مف تجارب البمداف التي سجمت أداًء اقتصاديًا وتجاريًا أفضؿ في ىذه 
 العممية؛

تتقمص األفضميات يمولة دوف أف األمريكية بضماف الح مع الواليات المتحدةاالستمرار في االلتزاـ  (2
 المتاحة لمدوؿ األعضاء بموجب قانوف النمو والفرص ألفريقيا؛

 :الدوؿ األعضاء عمى يحث .48
مف  التامةالستفادة لوذلؾ قانوف النمو والفرص ألفريقيا الستجابة لوطنية لوضع استراتيجيات  (1

 اإلمكانات االقتصادية والتجارية ليذا القانوف؛
ي موحد واحتراـ االلتزامات التي ستعمف في ىذا السياؽ حتى تتحدث أفريقيا تحديد موقؼ أفريق (2

 بصوت واحد حوؿ ىذه المسألة؛
بتنفيذ عممية منطقة التجارة الحرة القارية وذلؾ بتخصيص الموارد الالزمة إلضفاء الطابع  إلسراعا (3

لوطنييف والخبراء المحمي عمى عممية المفاوضات لتمكيف المفوضية مف تدريب مزيد مف الخبراء ا
 إثيوبيا، الموجوديف في البعثات الدائمة لمدوؿ األعضاء في أديس أبابا؛

 
لممؤسسات المالية األفريقية المنشئة  إلى التصديؽ السريع عمى البروتوكوالت الدوؿ األعضاء  يدعو .49

غية تزويد القارة البنؾ المركزي األفريقي وبنؾ االستثمار األفريقي وصندوؽ النقد األفريقي، وذلؾ بوىي 
 بموارد كافية لتنفيذ أجندة التنمية األفريقية؛

 عمى: األعضاءالدوؿ  يحث .50
اتفاقيات الشراكات االقتصادية التي وقعت عمييا إلى بتقديـ  األقاليـ المتفاوضة القياـ مع (1

ميميا بالتعاوف مع لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، تح، والطمب مف ىذه األخيرةالمفوضية 
 ؛2063وضماف تطابقيا مع تنمية أفريقيا وفقًا ألجندة 

تعييف مفاوضييا الرئيسييف والمناوبيف وكذلؾ مراكز التنسيؽ في مختمؼ بعثاتيا الدائمة في أديس  (2
 ة القارية الوشيكة؛لممفاوضات حوؿ منطقة التجارة الحر تحضيرا ، إثيوبيا أبابا، 
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 :مف المفوضية يطمب .51
 وأفريقيا ووفقًا لمذكرة التفاىـ التي تـ توقيعيا مع الصيف؛ بيف الصيفالتعاوف  (1
بتنظيـ مائدة مستديرة وزارية حوؿ التحديات االقتصادية والمالية والزراعية واإلنسانية الراىنة  القياـ (2

 عمى المدى الطويؿ؛ الصمودوذلؾ لتحقيؽ  ؛تواجو القارة ظمت التي 
مثؿ مشروع سد  2063يذ البرامج الرئيسية ألجندة اإلسراع، بالتعاوف مع الدوؿ األعضاء، بتنف (3

طالؽ اإلمكانات االقتصادية لمقارة   إنجا الكبير وا 
 توفير معمومات استراتيجية متاحة لممفوضية بخصوص مواردىا المعدنيةعمى الدوؿ األعضاء  يحث .52

فريقي لتنمية المركز األالستفادة الكاممة منيا عمى مستوى القارة وتقاسـ الرخاء مف خالؿ ا وضماف
 .المعادف

 
المزمع  مف المفوضية تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة العادية لممجمس التنفيذي يطمب .53

 .2017في يوليو  عقدىا 

 :)النيباد( الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيابشأن  -طاء

 بما يمي: يوصي المؤتمر .54

التخطيط والتنسيؽ لمنيباد في ىياكؿ  وكالةإدماج باستكماؿ اإلسراع  الطمب من المفوضية (1
 تداخؿ  وخاصة في ضوء عممية إعادة الييكمة المتوقعة بغية تجنباالتحاد األفريقي  اتوعممي
 ؛وازدواجيتيا  البرامج

جيدة اقتراح معايير  ،بالتعاوف مع وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد ،من المفوضية أيضاالطمب  (2
  ؛لمشاريع النيباد التحديد ألىمية الدوؿ األعضاء

مف أمانتيا، والطمب  شغور منصب المدير التنفيذي لوكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد إعالف  (3
 بالتعاوف مع المفوضية، تعميـ اختصاصات المنصب عمى جميع الدوؿ األعضاء؛

مف الجميورية العربية الصحراوية كال برامج ومشاريع النيباد لتشمؿ اتخاذ قرار بتوسع   (4
 مقراطية والصوماؿ؛الدي

مشروع القانوف  في االعتبار  أف تأخذ عممية مواءمة المنتجات الطبيةاتخاذ قرار أيضا  ب (5
 المنتجات الطبية؛تنظيـ  النموذجي لالتحاد األفريقي حوؿ 
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مف وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد توفير خطوط استكماؿ واضحة لمشاريع تطوير البنية الطمب  (6
( الكبرى وكذلؾ المشاريع الجديدة التي يجرى 16مؽ بالمشاريع الستة عشر )التحتية فيما يتع

 إعدادىا في القارة.
 االت الجفاف والمجاعة في أفريقيا:الصندوق الخاص لممساعدات الطارئة في حبشأن  -ياء

 : من لجنة الممثمين الدائمين ، بالتعاون مع المفوضية،  يطمب .55
ألوجو التي تتعمؽ بالالجئيف نظرًا  بما في ذلؾا الفرعية ضماف مواءمة أىداؼ وصالحيات لجاني (1

الشبو بيف المسائؿ التي تعالجيا وذلؾ لمتآزر وتجنب ازدواجية الجيود واتخاذ التدابير الالزمة 
لمشاركة أعضاء الصندوؽ الخاص لممساعدات الطارئة في حاالت الجفاؼ والمجاعة في أفريقيا 

 وضية؛في بعثات التقييـ اإلنسانية لممف
توعية الدوؿ األعضاء بوضع الصندوؽ والحاجة إلى تجديد الموارد فيو بدوف تأخير مف أجؿ  (2

  ؛معالجة الوضع اإلنساني المم  في القارة
تعبئة موارد إضافية لضماف استدامة إعالف عف التعيدات بيدؼ  مؤتمر لعقد وضع جدوؿ زمني  (3

 ظاىرة النينو؛ معالجة آثارمف  الصندوؽ والتمكيف، بيف أمور أخرى،
لمواءمة جميع العروض التي قدمت في مختمؼ  ،مع األجيزة المختصة ،الالزمةالتدابير تخاذ ا (4

وذلؾ لالستفادة مف الموارد  (يةومجموعة الثمانالمحافؿ )المؤتمر الحادي والعشريف لمدوؿ األطراؼ 
 التي يتـ اإلفراج عنيا؛

في أفريقيا وخاصة أثر النينو في شرؽ أفريقيا  بآثار تغير المناخ 2016في عاـ  ةوعيتمواصمة ال (5
 والجنوب األفريقي وأقاليـ أخرى في القارة؛ 

تغير المناخ وذلؾ باالنضماـ إلى القدرة األفريقية  إلى التآزر لمواجية مخاطر الدوؿ األعضاء  يدعو .56
 لمواجية المخاطر؛ 

 :ما يمي مف المفوضية يطمب .57
لمقرر المجمس التنفيذي بشأف توسيع صالحيات الصندوؽ وتنظيـ تقديـ مشروع نيائي لموثيقة تنفيذًا  (1

 ىذه المسألة؛  حوؿ 2016دورة خاصة لمجنة الممثميف الدائميف في 
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واألفراد بما في ذلؾ مف ووسائؿ توسيع قاعدة المانحيف لمصندوؽ لتشمؿ القطاع الخاص  إيجاد سبؿ (2
 الميجر وكذلؾ المانحيف غير التقميدييف؛ 

العمؿ المشتركة بيف المجنة الفرعية لمصندوؽ الخاص لممساعدات الطارئة في حاالت  مواءمة تدابير (3
الجفاؼ والمجاعة في أفريقيا التابعة  لمجنة الممثميف الدائميف والمجنة الفرعية لالجئيف والعائديف 

   .لمجنة الممثميف الدائميف والنازحيف داخميا
ة الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي كافة الدوؿ األعضاء والشركاء إلى مساعد يدعو .58

 ؛2015تأثرت بالفيضانات في 
مف المفوضية تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة العادية المقرر عقدىا في يناير  يطمب .59

2017. 

 :اتفاقيات المقربشأن  -ك 

وزوجتو في مطار بولي الدولي لممشكمة التي تعرض ليا الممثؿ الدائـ لدولة إرتريا  أسفوعن  يعرب .60
 ؛2014مايو  14في 

لمحكومة المضيفة عمى التكـر باإلشارة عمى أنيا بذلت كؿ ما في وسعيا لضماف  يعرب عن تقديره .61
من  الممثؿ الدائـ لدولة إرتريا وزوجتو االمتيازات والحصانات الالزمة لدى وصوليما في مطار بولي 

يكوف وقع لدى وصوليما وال يتطابؽ مع التمتع الكامؿ مع  أو حدث قد مخالفةتعتذر عف أي وأنيا 
 االمتيازات والحصانات؛

رئيسيا والعامميف الدبموماسييف فييا و  لدولة إرتريا الحكومة المضيفة عمى من  البعثة الدائمة يحث .62
بالتزاماتيا والتقيد نفس االمتيازات والحصانات الممنوحة لمدبموماسييف مف سائر الدوؿ األعضاء 

 لالستضافة؛ 
صدار خطوط توجييية أفضؿ حوؿ استقباؿ إلالحكومة المضيفة، بالتشاور مع المفوضية،  يدعو .63

 الدبموماسييف وضماف إجراءات اليجرة السريعة ليـ؛
متابعة اقتراحيا بعقد اجتماع بيف الحكومة المضيفة ولجنة الممثميف الممثميف الدائميف مف لجنة  يطمب .64

 بعد القمة لمناقشة ومعالجة المسائؿ العريضة ذات االىتماـ؛الدائميف في دورة خاصة 
 المضيفة عمى :  الحكومة يحث .65
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لعاممي االتحاد األفريقي اإلدارات المعنية لضماف من  الحصانات واالمتيازات الكاممة ب  التصالا  (1
 والدبموماسييف مف الدوؿ األعضاء لدى وصوليـ إلى المطار؛

في إثيوبيا مع اتفاقية المقر في المعامالت التي يتـ  ةالحر  وؽالخاص بالساالمتياز  مواءمة   (2
 السداد فييا بالدوالر األمريكي.

تفرض عمى بالدوالر بينما  ةالقواعد التي تحكـ شراء التذاكر وبنود السوؽ الحر  مراجعة  (3
 ة محميًا؛القيود قانونيًا في سحب الدوالر والقياـ بالتسديدات الالزم المفوضيةالدبموماسييف وعاممي 

 ؛بشكؿ فعاؿ تحويؿ األمواؿ  ، بما في ذلؾ المكاسب السريعة بتنفيذ اإلسراع (4
لصياغة واستكماؿ الخطوط التوجييية ذات الصمة  ،  بالتعاوف مع المفوضية ، تحديد جدوؿ زمني (5

 لتنفيذ اتفاقية المقر؛
ت موظفي المفوضية إبالغ المفوضية قبؿ إحداث أي تغييرات في الموائ  تؤثر عمى حقوؽ وامتيازا (6

 المعتمديف لدى االتحاد األفريقي طبقًا التفاقية المقر؛وعاممييـ والممثميف الدائميف 
بالبمداف األخرى التي تستضيؼ منظمات دولية فيما يتعمؽ بالطرؽ التي تستخدميا ىذه االحتذاء   (7

 البمداف في تنفيذ االمتيازات والحصانات الدبموماسية.

اد خطوط توجييية حوؿ إصدار التأشيرات لألشخاص العامميف في إعد المفوضيةيطمب مف  .66
المفوضية الذيف لـ تتـ تغطيتيـ بالكامؿ في نظـ ولوائ  عاممي االتحاد األفريقي وتقديميا إلى الحكومة 

 المضيفة لمبحث؛
 .2017تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر في يناير  يطمب أيضا من المفوضية .67

- 
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 مقرر
 ن الفنية المتخصصةبشأن المجا

 
 إن المجمس التنفيذي:

 بتقارير المجاف الفنية المتخصصة والتوصيات الواردة فييا؛ يحيط عمماً  .1
 

الوثيقة  - لمجنة الفنية المتخصصة لالتصال وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالتبافيما يتعمق  -ألؼ
EX.CL/932(XXVIII): 

 وزراء االتصاؿ وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ل لىاألو العادية باالنعقاد الناج  لمدورة يرحب  .2
 تحقيؽ نتائج ىامة لتطوير قطاعي االتصاؿ وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في أفريقيا؛ل

 ما يمي: يجيز .3
وخطط االتحاد األفريقي المستكممة ومشاريع قطاع االتصاؿ الفرعي  2015إعالف أديس أبابا  (1

 إثيوبيا،  في أديس أبابا؛ المعتمد مف قبؿ وزراء القطاع
 وحممة التوسيـ؛ 2017-2014استراتيجية االتحاد األفريقي لالتصاؿ والدعوة  (2
 ؛ 2063استراتيجية االتصاؿ ألجندة  (3
المبادرات األفريقية لتطوير وسائؿ اإلعالـ )المرصد األفريقي لوسائؿ اإلعالـ، الشبكة األفريقية  (4

 ائؿ اإلعالـ(؛لوسائؿ اإلعالـ والبوابة األفريقية لوس
 سالمة وحماية الصحفييف األفريقييف والمخطط األفريقي لموصوؿ إلى المعمومات. (5

 مف المفوضية ما يمي: يطمب .4
لمخطة المستدامة بعد تسميميا  1إنشاء ىياكؿ إلدارة الشبكة اإللكترونية األفريقية وفقًا لمخيار رقـ  (1

فنية المتخصصة لالتصاؿ وتكنولوجيا مف الجانب األفريقي بالتعاوف مع ىيئة مكتب المجنة ال
 المعمومات واالتصاالت؛

تعجيؿ الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي بالتوقيع والتصديؽ عمى اتفاقية السالمة السيبرانية  (2
 وحماية البيانات الشخصية؛

تقديـ تقارير مؤقتة عف )أ( معالجة أنظمة المخاطبة والرموز البريدية إلى المجاف الفنية  (3
خصصة ذات الصمة وىي لجنة الشؤوف المالية والتخطيط االقتصادي والتكامؿ ولجنة المت
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الخدمات العامة والحكومات المحمية والتنمية الحضرية والالمركزية وذلؾ مف أجؿ مزيد مف 
الدعـ؛ )ب( كيربة مكاتب البريد وربطيا، إلى لجنة الشؤوف المالية والتخطيط االقتصادي 

 والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة؛ والتكامؿ ولجنة النقؿ
المشاركة في المنتدى اإلقميمي إلدارة شبكة اإلنترنت بالتعاوف مع لجنة األمـ المتحدة االقتصادية  (4

 ألفريقيا والمجموعات االقتصادية اإلقميمية؛
تنمية، االتحاد األوروبي، البنؾ البنؾ األفريقي لمو  االقتصادية ألفريقيالجنة األمـ المتحدة  يناشد .5

الدولي وسائر الشركاء اإلنمائييف، دعـ تنفيذ خطط ومشاريع االتحاد األفريقي لمقطاعيف الفرعييف 
 لالتصاؿ وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

 
فيما يتعمق بالمجنة الفنية المتخصصة لمتعميم والعموم والتكنولوجيا الوثيقة  -باء

EX.CL/934 (XXVIII) 
 باعتماد ما يمي: يوصى المؤتمر  .6

 (؛25-16االستراتيجية األفريقية القارية لمتعميـ )سيسا  (1
 السياسة األفريقية لمفضاء واالستراتيجية األفريقية لمفضاء؛ (2
 إعالف أوؿ مارس كيـو أفريقي لمغذاء المدرسي. (3

- 
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 مقرر

 األفريقي بشأن استحداث النظام اإللكتروني لممؤتمرات داخل مفوضية االتحاد
 

 إن المجمس التنفيذي:
 باستحداث النظاـ اإللكتروني لممؤتمرات داخؿ المفوضية؛ يحيط عمماً  .1
المفوضية عمى إطالؽ ىذا النظاـ اإللكتروني الداخمي إلدارة الوثائؽ الذي سيسيؿ إلى حد بعيد  يينئ .2

 بما في ذلؾ  ، االتحاد األفريقيعمؿ االتحاد األفريقي وذلؾ بتوفير فرص الوصوؿ إلى وثائؽ 
عالف وقرارات منظمة الوحدة األف ريقية/االتحاد األفريقي منذ النصوص الكاممة لكافة مقررات وا 

 ؛1963
االستخداـ التاـ ليذا النظاـ اإللكتروني  ،جميع الدوؿ األعضاء  ، بالتعاوف معالمفوضية يطمب من  .3

مقر االتحاد األفريقي في أديس  بأف تصب  جميع مؤتمرات القمة التي تعقد في ويقررلممؤتمرات، 
 وبيا، ذكية مف حيث استخداـ الورؽ إال في الحاالت الضرورية.أبابا، إثي

يطمب من المفوضية االمتثال ليذا المقرر وتقديم تقرير في ىذا الشأن إلى الدورة العادية لممجمس  .4
 ,2017التنفيذي المقرر عقدىا في يناير 

- 
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 قررم
 ،يقية لحقوق اإلنسان والشعوبالمجنة األفر  بشأن أنشطة

 EX.CL/938 (XXVIII)الوثيقة 

 

 إن المجمس التنفيذي:
  ؛بالتقرير التاسع والثالثيف عف أنشطة المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوبيحيط عممًا  .1
 األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب؛التاسع والثالثيف لمجنة  نشر التقريرب يأذن .2
 فيحقوؽ اإلنساف تحسيف وضع ل جابية التي حققتيا الدوؿ األعضاء بالتطورات اإلييرحب  .3

 ؛بمدانيا كؿ مف
زمة لتعزيز التحديات عمى اتخاذ التدابير الالتحديد ىذه  فييا تـالدوؿ األعضاء التي يحث  .4

 وحماية حقوؽ اإلنساف؛
لتوقيع والتصديؽ عمى كافة الصكوؾ اإلقميمية والدولية ا عمى الدوؿ األعضاء يشجع .5

دراجيا في التشريعات لخاصة بحقوؽ اإلنساف ا  وتنفيذىا؛ المحمية ً   وا 
الدوؿ األعضاء عمى اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز التعاوف اإلقميمي والدولي عمى يحث  .6

 ؛وضع حد لإلرىاب في أفريقيا
مف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب مراجعة معايير من  صفة مراقب يطمب  .7

ير حكومية وكذلؾ التمثيؿ أماـ المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب مف لمنظمات غ
، مف خالؿ لجنة الممثميف  قبؿ أفراد ومجموعات غير أفريقية وتقديـ تقرير في ىذا الشأف

 .2016إلى الدورة العادية القادمة المقرر عقدىا في يوليو الدائميف ، 
ريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب فوصيات المجنة األقررات وتمتنفيذ إلى الدوؿ األعضاء  دعوي .8

 ؛ةمؤقتالعاجمة وطمبات التدابير الوالرد عمى خطابات النداءات 
 مف الميثاؽ األفريقي 62األعضاء التي قدمت تقاريرىا الدورية وفقًا لممادة  بالدوؿ يشيد .9

قي لحقوؽ الممحؽ بالميثاؽ األفري بروتوكوؿالمف  26والمادة  لحقوؽ اإلنساف والشعوب
 ويحث  ،(2003مابوتو اإلنساف والشعوب و المتعمؽ بحقوؽ المرأة في أفريقيا) بروتوكوؿ 

 الشيء؛ نفسب عمى القياـ  ىالدوؿ األعضاء األخر 
إيفاد بعثة تقصي حقائؽ حوؿ أوضاع حقوؽ اإلنساف  موافقة عمىال حكومة بوروندي  ناشدي .10

 ؛ـ واألمف لالتحاد األفريقي ذي الصمةمجمس السم لمقرراتوفقًا  اوتسييميفي بوروندي 
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األعضاء عمى االشتراؾ مع المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب وأجيزة  الدول يحث .11
في بمدانيا  تنظيـ أنشطة فياالتحاد األفريقي األخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف 

ف مع تركيز خاص عمى حقوؽ لحقوؽ اإلنسا اأفريقي االذي أعمف عام 2016بعاـ  احتفاال
 ؛المرأة

أمانة في ظائؼ و مختمؼ الالجارية لشغؿ ضية التعجيؿ بعممية التعييف المفو مفطمب ي .12
المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب والنظر في التعييف في الوظائؼ األخرى المتبقية 

 تنفيذ صالحياتيا بفعالية؛ مف بغية تمكيف المجنة
 ،بناء مقر لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوبمشتركة للجنة وزارية بإنشاء  ط عمماً ييح .13

 ؛ويدعو حكومة جامبيا إلى التعجيؿ بتنفيذ ىذه العممية
قدرات المنظمات المحمية وتعزيز بناء والشعوب حقوؽ اإلنساف ل األفريقية المجنةمف  يطمب .14

 لحقوؽ اإلنساف؛
 لمجنة األفريقية لسابعة والخمسيفالدورة العادية االستضافة  اإلسالمية امبياة ججميوريب يشيد .15
جميورية النيجر الستضافة  قدمتوبالعرض الذي  ويحيط عمما، والشعوبحقوؽ اإلنساف ل

 دورة لمجنة األفريقية تستضؼالدورة المقبمة، ويدعو الدوؿ األعضاء، وال سيما تمؾ التي لـ 
 والشعوب، إلى القياـ بذلؾ؛حقوؽ اإلنساف ل
 المقررـ تقرير عف تنفيذ ىذا يقدت  األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب  المجنةف م يطمب  .16

 .2017المقرر عقدىا في يناير  لممجمس التنفيذي  العادية الدورة خالؿ
- 
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 مقرر
 ،2015المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لعام  بشأن أنشطة

 /939EX.CL (XXVIII)الوثيقة 
 

 ي:إن المجمس التنفيذ

 1 مف بالتقرير عف أنشطة المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب )المحكمة( لمفترة يحيط عمماً  -1
 ؛والتوصيات الواردة فيو 2015سمبر دي 31إلى يناير 

مف التقرير عف أنشطة  66و 20، 19دولة ليبيا بخصوص الفقرات  أبدتويحيط عمما بالتحفظ الذي  -2
 ف والشعوبالمحكمة األفريقي لحقوؽ اإلنسا

الصادر عف الدورة العادية الخامسة والعشريف لممجمس  EX.CL/DEC.842(XXV) يستحضر مقرره -3
السنة  2016إعالف "بشأف  2015في يونيو  رج، جنوب أفريقيايالتنفيذي المنعقدة في جوىانسب

 2016أف عاـ   ويالحظ "األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب مع التركيز عمى حقوؽ المرأة
  ،المحكمة لتفعيؿصادؼ مع االحتفاؿ بالذكرى العاشرة يت

 التدابيراتخاذ  ،ولجنة الممثميف الدائميف االتحاد األفريقي مفوضية، بالتعاوف مع مف المحكمةيطمب   -4
 تيف؛اليام تيفالمناسباتيف ح االحتفاؿ بيلضماف نجا

فريقي لحقوؽ اإلنساف الممحؽ بالميثاؽ األ البروتوكوؿالتي صدقت عمى  األعضاءالدوؿ  يينئ  -5
تمؾ التي لـ تفعؿ ذلؾ بعد إلى  ويدعو األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب المنشئ لممحكمةو  والشعوب

 التعجيؿ بالعممية

يحث الدول األعضاء عمى مواصمة المساىمة في المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  -6
 واالمتثال لمقرراتيا.

  :يطمب من المحكمة -7

يوليو العادية مفوضية ولجنة الممثميف الدائميف بتقديـ إعالف إلى دورة البالتعاوف مع أف تقوـ  .1
 ؛حوؿ االحتفاؿ بالذكرى العاشرة لتفعيؿ المحكمة مف خالؿ المجمس التنفيذي 2016 لممؤتمر
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الدراسة  الستكماؿ األفريقيمفوضية االتحاد مع لجنة الممثميف الدائميف و  تعمؿ بشكؿ وثيؽ أف .2
يحدد بصفة خاصة مصادر األمواؿ واالستدامة والفوائد وأثرىا  اء صندوؽ استئمانيحوؿ إنش

  عمى المساىمات المقدرة لمدوؿ األعضاء

طمب مف المحكمة األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى ي .3
 .2017الدورة العادية لممجمس التنفيذي في يناير 

- 
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 مقرر

 قرير المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي،بشأن ت
 940EX.CL/ (XXVIII) الوثيقة 

 إن المجمس التنفيذي:

 والتوصيات الواردة فيو  المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافيبالتقرير عف أنشطة  يحيط عمماً  .1
مع المفوضية االقتصادي واالجتماعي والثقافي، بالتشاور الوثيؽ  مجددا طمباتو إلى المجمسيؤكد  .2

وضع  آلية منسقة ومعايير بلمقياـ عمى نحو نشط أجيزة االتحاد األفريقي والدوؿ األعضاء،  سائرو 
واضحة لمن  صفة مستشار ومراقب لالتحاد األفريقي لمنظمات المجتمع المدني في أفريقيا في إطار 

ماعي والثقافي لالتحاد بشأف تقرير  المجمس االقتصادي واالجت  EX.CL/890 (XXVII)تنفيذ المقرر 
جنوب أفريقيا في  رج،ياألفريقي المعتمد مف قبؿ الدورة العادية لممجمس التنفيذي المنعقدة في جوىانسب

 ، 2015يونيو 
 واالجتماعي والثقافي : االقتصادييطمب من المجمس  .3

ضاء، بشكؿ كامؿ مع منظمات المجتمع المدني في الدوؿ األعلتزاـ والتعاوف االستمرار في اال (1
نشاء  وطنية؛ فروع وا 

 .العشرية األولى اوخطة تنفيذى 2063 أجندةتعميـ مواصمة  (2
 .تمثيؿ كؿ دولة مف الدوؿ األعضاءه العاـ حتي يتسنى لمؤتمر التامة  مشاورةالعممية لتعجيؿ با (3

مف المفوضية، بالتعاوف مع الدوؿ األعضاء، توفير دعـ سياسي ومادي فعاؿ لمساعدة  يطمب .4
  ؛صادي واالجتماعي والثقافي المجمس االقت

مف المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة  يطمب .5
 .2017العادية لممجمس التنفيذي المقرر عقدىا في يناير ي

- 
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 مقرر

 عمى معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/ حديات التصديقتبشأن 

 ضمام إلييا وتنفيذىا،االتحاد األفريقي واالن

 EX.CL/950 (XXVIII)الوثيقة 

 إن المجمس التنفيذي:

التقرير المرحمي لمجنة الوزارية المعنية بتحديات التصديؽ/االنضماـ عمى معاىدات منظمة  يعتمد .1
 الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي واالنضماـ إلييا وتنفيذىا وكذلؾ التوصيات الواردة فيو؛

 :بما يمي يرحب .2
جيود أعضاء المجنة الوزارية والمفوضية في مساعدة بعض الدوؿ األعضاء عمى إنشاء لجاف   (1

قطاعية وطنية معنية بتحديات التصديؽ/االنضماـ لضماف تنسيؽ أفضؿ مع الوزارات المعنية 
بمسائؿ التصديؽ عمى معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي واالنضماـ إلييا عمى 

 ى الوطني؛المستو 
الدوؿ األعضاء لمتوقيع والتصديؽ عمى معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد جيود   (2

 .2015األفريقي واالنضماـ إلييا خالؿ الفترة مف يناير إلى ديسمبر 
بغية إقامة ذلؾ  فعؿ الدوؿ األعضاء التي لـ تقـ بعد بإنشاء لجاف قطاعية وطنية، المبادرة إلى يناشد .3

المعمومات إلى المجنة الوزارية مف خالؿ المفوضية عف الجيود التي تبذليا كؿ ؿ إلبالغ  نقاط اتصا
دولة عضو والتحديات التي تواجييا فيما يتعمؽ بالتصديؽ عمى معاىدات منظمة الوحدة 

 األفريقية/االتحاد األفريقي واالنضماـ إلييا وتنفيذىا؛
اعية الوطنية عمى إشراؾ منظمات المجتمع الدوؿ األعضاء مف خالؿ مختمؼ لجانيا القط يدعو .4

 المدني ووسائؿ اإلعالـ لممساعدة في استراتيجية الدعوة والترويج لموثائؽ القانونية األفريقية محميًا؛
 عمى مناشدتو الدوؿ األعضاء: يعيد التأكيد .5

ـ إلييا منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي واالنضماجعؿ التوقيع والتصديؽ عمى معاىدات  (1
والتي تمثؿ القيـ األفريقية المشتركة التي ىي األساس لمعمؿ الجماعي  بيا مف أولوياتيا والتعجيؿ

ومن  األولوية إليجاد الحموؿ لمتحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تعيؽ تكامؿ 
تشريعاتيا المحمية  بيا ما لـ تتعارض بوضوح معلتنمية أفريقيا ، 2063أفريقيا والتي تخدـ أجندة 

 السارية، 
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ضماف تطابقيا مع قرارات أجيزة صنع السياسات والشروع في عممية التصديؽ عمى المعاىدات  (2
 EX.CL/DEC.459(XVI)الجديدة في غضوف سنة واحدة مف اعتمادىا وفقًا لمقرر المجمس التنفيذي 

االتحاد األفريقي ومواءمة منظمة الوحدة األفريقية/معاىدات بشأف وضع التوقيع والتصديؽ عمى 
إجراءات التصديؽ التي اعتمدتيا الدورة العادية الرابعة عشرة لممجمس التنفيذي المنعقدة في أديس 

 .2006أبابا، إثيوبيا، في يناير 
 ما يمي: يطمب من المجنة الوزارية، بالتعاون مع المفوضية،  .6

بما في  لمعتمدة في ىذا التقريرالتوصيات اجنب مع  إلىجنبا  إعداد برنامج عمؿ مفصؿ يقدـ (1
إلييا،  واالنضماـ وثائؽ القانونية الحاليةعمى التصديؽ بالإحصاءات وأنماط تتعمؽ ذلؾ توفير 

 زمني لبعثات التوعية المقررة إلى الدوؿ األعضاء؛ مشروع إطارفضال عف وضع 
طنية لمدوؿ عقد جمسة استثارة لألفكار حوؿ تحديات التصديؽ لجميع المجاف القطاعية الو  (2

 األعضاء عمى المستوى اإلقميمي؛
مراقبة تنفيذ معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي وذلؾ لتسييؿ لتحديد آليات  (3

 مف قبؿ الدوؿ األعضاء؛االمتثاؿ 
 مراجعة ومواءمة الوثائؽ القانونية لالتحاد األفريقي وذلؾ تفاديًا الزدواجية المسائؿ؛ضماف  (4
المجنة الوزارية في دورات عادية مرة واحدة في السنة عمى ىامش الدورة العادية  ضماف اجتماع (5

مف قواعد إجراءات  5المادة  نصت عميو لممجمس التنفيذي في يونيو/يوليو بداًل مف يناير كما 
المجنة الوزارية لالتحاد األفريقي حوؿ تحديات التصديؽ/االنضماـ وتنفيذ معاىدات منظمة الوحدة 

قية/االتحاد األفريقي. يتعيف عمى المجنة الوزارية أف تعقد دوراتيا في نفس مكاف انعقاد األفري
 إلى المجمس التنفيذي. في ىذا الشأف الدورات العادية لممجمس التنفيذي وتقديـ تقريرىا

- 
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 ،2016في يوليو  بشأن انتخاب أعضاء المفوضية

 1EX.CL/95(XXVIII)الوثيقة 

 

 فيذي:إن المجمس التن

 في  المقرر إجراؤه في كيجالي، رواندا بتقرير الفريؽ الوزاري النتخاب أعضاء المفوضية يحيط عمما -1
 ؛2016يوليو 

 ؛الفريؽ الوزاري أوصى بذلؾ كما  2016يوليو  أعضاء المفوضية في  طرؽ انتخابيعتمد  -2
عممية االنتخاب كما تـ مف كؿ مف الدوؿ األعضاء والفريؽ الوزاري االلتزاـ باإلطار الزمني ليطمب  -3

 ؛2016يوليو  تحديده في طرؽ انتخاب أعضاء المفوضية في 
لعمؿ ( دوالرا أمريكيا وعشروفوثالثمائة وتسعة  ا)تسعة وتسعوف ألف 99,349ميزانية قدرىا يعتمد  -4

 .2016الميزانية المنقحة لعاـ في  الميزانية إدراج ويقرر ،الفريؽ الوزاري واألنشطة ذات الصمة

- 
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 تنفيذ معايير التمثيل الجغرافي والجنسانيطرق بشأن 
 ،في أجيزة االتحاد األفريقي العادل

 EX.CL/953 (XXVIII)الوثيقة 
 

 :المجمس التنفيذيإن 
 
بالتقرير عف تنفيذ معايير التمثيؿ الجغرافي والجنساني العادؿ في أجيزة االتحاد األفريقي  عممايحيط  -1

 ؛والتوصيات الواردة فيو
 ما يمي: يقرر -2

( الجنوب 2(، الوسط )2أف يكوف التمثيؿ اإلقميمي، حيث ينطبؽ، كما يمي: الشرؽ )يجب  (1
أبمغ باألمر رسميا  فييا إقميـ لـ يقـ   ( إال في الحاالت التي2( الغرب )2( الشماؿ )2)

 أي ترشيحات. بتقديـ

  .(5) ليـ الخمسةاألقا وتتناوب عميو( عائما 1يكوف مقعد واحد )حيث ينطبؽ، ينبغي أف  (2

 .امرأةاألقؿ مف كؿ إقميـ  ( عمى1واحد)يجب أف يكوف عضو  (3

 

 الفور. المفعوؿ عمىسارية  الطرؽ تصب أف  يجب .4
 ليذا المقرر.الدقيؽ ضماف التنفيذ  يطمب من المفوضية .5

- 
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 مقرر
 لممجمس التنفيذي،خموة ميكيمي شأن ب

 EX.CL/947 (XXVIII)الوثيقة 
 إن المجمس التنفيذي:

ينػػػاير  25و  24يػػػومي  المنعقػػػدة فػػػي ميكيمػػػي، إثيوبيػػػالمجمػػػس التنفيػػػذي ابنتػػػائج خمػػػوة يط عممـــا يحـــ -1
 ؛2016

 أفريقيا التي لدينا وأفريقيا التي نريدىا: ( أ)
المسػألة  ىػيفػإف األفػريقييف فقػراء"، وىػذه المفارقػة  ،عمػى المفارقػة " بػأف أفريقيػا غنيػة ومػع ذلػؾيؤكد  -2

كما  2063تنفيذ أجندة وقت نقوـ فيو  بالشعوب األفريقية حميا في و  لقيادةا الساخنة التي يتعيف عمى
 أقرت بذلؾ خموة بحر دار؛

 :المفوضيةيطمب من  -3
لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا بالتعاوف مع منيباد و التخطيط والتنسيؽ ل وكالة التأكد مع  (1

 2063لعشػػرية األولػػى ألجنػػدة مػػف أف خطػػة التنفيػػذ ا ،والبنػػؾ األفريقػػي لمتنميػػة والػػدوؿ األعضػػاء
والػػدفاع عػػف التطمعػػات  المضػػي قػػدما عمػػىتصػػمـ  مركزيػػة الوحػػدة األفريقيػػة والممكيػػة و  تسػػتوعب

 واألولويات القارية؛
 ،2016المقػرر عقػدىا فػي يوليػو  ذيقبؿ الدورة العاديػة المقبمػة لممجمػس التنفيػ تنظيـ خموة أخرى (2

، وكػذلؾ فقػراء غنيػة و أفػريقييف وجػود أفريقيػافػي  ةالمفارقػة المتمثمػإلجراء مناقشات معمقػة حػوؿ 
 المتغيرة وسائر المسائؿ ذات الصمة؛ حوؿ العقميات

  العشرية األولى تنفيذىا  خطة و 2063فيما يتعمق بإضفاء الطابع المحمي عمى أجندة  -ب
رية وخطػة تنفيػذىا العشػ ؛2063بالتقػدـ المحػرز فػي إضػفاء الطػابع المحمػي عمػى أجنػدة  يحيط عممـا -4

 األولي،
الرسػػالة  عمػػى أىميػػة مشػػاركة الشػػعوب األفريقيػػة فػػي جميػػع تنظيماتيػػا القطاعيػػة وغيرىػػا لتنفيػػذ يشــدد  -5

 والبرلمػاف األفريقػي  ووكالة التخطػيط والتنسػيؽ لمنيبػاد  مف الدوؿ األعضاء والمفوضية ويطمبالقارية 
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فريقػػي ومؤسسػػاتو، فضػػال عػػف حػػاد األوالمجمػػس االقتصػػادي واالجتمػػاعي والثقػػافي وسػػائر أجيػػزة االت
وبرامجيػػػػا  2063مواصػػػػمة التػػػػرويج لتطمعػػػػات وأولويػػػػات أجنػػػػدة  المجموعػػػػات االقتصػػػػادية اإلقميميػػػػة 

   الرائدة؛
 ويطمـبأف تبادر إلى ذلؾ ، الطابع المحمي عمى األجندة  تبدأ بإضفاءالدوؿ األعضاء التي لـ يحث  -6

الػدورة العاديػة عف نتائج ىذه العممية إلى  قريرورفع ت ليذه الدوؿ مف المفوضية مواصمة تقديـ الدعـ 
 ؛2016يوليو لممجمس التنفيذي المقرر عقدىا في  

والمجموعػات االقتصػادية اإلقميميػة والمؤسسػات  وجميػع أجيػزة االتحػاد األفريقػي مف المفوضػية يطمب -7
اف أكبػر قػدر ضػمو القارية مواءمة خططيا االستراتيجية والرئيسػية مػع خطػة التنفيػذ العشػرية األولػى 

 تنفيذىا بروح مف التكامؿ والتفويض؛ في تنسيؽالمف 
الػػػدوؿ األعضػػػاء والمجموعػػػات االقتصػػػادية اإلقميميػػػة عمػػػى تعزيػػػز أنظمػػػة التخطػػػيط الوطنيػػػة يشـــجع  -8

واإلقميميػػػة لقيػػػادة عمميػػػة التنفيػػػذ وذلػػػؾ بإنشػػػاء نقػػػاط تنسػػػيؽ وطنيػػػة ولترشػػػيد وتعبئػػػة المػػػوارد المحميػػػة 
 كومات؛وتخصيصيا عمى نطاؽ الح

وأىػداؼ التنميػة المسػتدامة والعمػؿ الػذي تقػوـ بػو المفوضػية إلدمػاج  2063بالتقارب بػيف أجنػدة يقر  -9
طػػػار ( 17) السػػػبعة عشػػػرأىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة  فػػػي خطػػػة التنفيػػػذ العشػػػرية األولػػػى ونتائجيػػػا وا 

 الرصد والتقييـ؛
 بما يمي:يحيط عمما  -10

بإطػػار القيػػاس مػػف قبػػؿ  ويرحــب 2063ألجنػػدة  المحػػرز فػػي وضػػع إطػػار الرصػػد والتقيػػيـالتقػػدـ  (1
اإلحصػػائييف األفػػريقييف العػػاميف بشػػأف اسػػتراتيجية مواءمػػة اإلحصػػاءات فػػي أفريقيػػا لخطػػة التنفيػػذ 

 العشرية األولى؛
تقريػػر المؤسسػػة األفريقيػػة لبنػػاء القػػدرات عػػف تقيػػيـ المخػػاطر الداخميػػة والخارجيػػة المصػػاحبة لتنفيػػذ  (2

 يقي واستراتيجيات التخفيؼ المقترحة فييا؛ لالتحاد األفر  2063أجندة 
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مػف الػدوؿ األعضػاء وتقػديـ تقريػر مرحمػي إلػى االجتمػاع الثػاني  التقـارير مػف المفوضػية جمػعيطمب  -11
المقػػػرر عقػػػدىا قبػػػؿ الػػػدورة العاديػػػة المقبمػػػة  2063حػػػوؿ أجنػػػدة لمجنػػػة المتابعػػػة الوزاريػػػة لبحػػػر دار 

 ؛2016يوليو التنفيذي التي ستعقد في  لممجمس
  2063حول المشاريع الرائدة ألجندة  -ج
ويطمب مػف المفوضػية اإلسػراع بإعػداد  ،بالتقرير المرحمي لممفوضية عف المشاريع الرائدةيحيط عمما  -12

 وتسييؿ التكامؿ؛ 2063لمقترحات لتحفيز عممية تنفيذ أجندة ا
  2063حول القدرات عمى تنفيذ أجندة د( 

، 2063تنفيػذ أجنػدة  حػوؿؿ لممؤسسػة األفريقيػة لبنػاء القػدرات تقرير الشػامالبػتقدير يحيط عمما مع ال -13
 بتكميؼ مف المفوضية؛

تعزيػػز القػػدرات األفريقيػػة مػػف خػػالؿ برامجيػػا مػػع  بػػدور المؤسسػػة األفريقيػػة لبنػػاء القػػدرات فػػي يقــر   -14
االتحاد األفريقي بما في ذلؾ المفوضػية والمجموعػات االقتصػادية اإلقميميػة والػدوؿ األعضػاء أجيزة  
الشركاء القارييف ويدعو بدعـ الدوؿ األعضاء لضماف تقوية المؤسسة األفريقية لبناء القدرات ويتعيد 

 والدولييف إلى مواصمة تقديـ الدعـ المالي لممؤسسة األفريقية لبناء القدرات في قياميا بأداء مياميا؛
ــدعو  -15 أف الميػػارات الفنيػػة مبػػادرة قاريػػة بشػػبوضػػع  الػػدوؿ األعضػػاء إلػػى القيػػاـ عمػػى جنػػاح السػػرعة ي

والتكنولوجيػػا واليندسػػة العمػػـ  الالزمػػة وجعػػؿ االسػػتثمارات فػػي تنميػػة الميػػارات وخاصػػة فػػي مجػػاالت 
، وكػذلؾ بما في ذلػؾ الميػارات المينيػة وفنػي التجػارة 2063، أمرا ذا أولوية لتنفيذ أجندة والرياضيات

دارة المشاريع الكبيرة الحجـ؛  تصميـ وا 
 اص وجواز السفر األفريقيحرية تنقل األشخ -ىـ
المفوضػية عػػف ىػذه المسػػألة بمػا فػي ذلػػؾ الػدروس المستخمصػػة مػف بمػػداف مثػؿ روانػػدا  بتقريــريرحـب  -16

والمجموعات االقتصادية اإلقميمية مثػؿ المجموعػة  اإلسالمية  جامبياجميورية وسيشؿ وموريشيوس و 
الجنػػوب األفريقػػي حػػوؿ حريػػة  االقتصػػادية لػػدوؿ غػػرب أفريقيػػا وجماعػػة شػػرؽ أفريقيػػا ومجموعػػة تنميػػة

 ؛2018بحموؿ  األشخاص تنقؿ تنقؿ األشخاص وعممية اعتماد بروتوكوؿ حوؿ حرية 
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الػػػدوؿ وحريػػػة وصػػػوؿ األفػػػريقييف إلػػػى جميػػػع والسػػػمع بحريػػػة تنقػػػؿ األشػػػخاص  التزامـــويؤكـــد مجـــددا  -17
شػػمؿ فوائػػده تسػػييؿ األفريقيػػة كأحػػد المشػػاريع الدائمػػة لموحػػدة األفريقيػػة الشػػاممة وتكامػػؿ أفريقيػػا ممػػا ت

 السػػػياحة واالسػػػتثمارات والتجػػػارة األفريقيػػػة البينيػػػة والتكامػػػؿ والتعػػػاوف بػػػيف الشػػػعوب وتوزيػػػع واسػػػتخداـ
 ت في القارة؛االميار 

 : اعتمادعمى  جميع الدوؿ األعضاء يحث -18
تأشيرات عند الوصوؿ لمواطني الدوؿ األعضاء في االتحاد  التدابير الالزمة لضماف إصدار  (1

 ، مع ذلك، يالحظو  ( يوما.30لإلقامة في أية دولة عضو لمدة ال تقؿ عف ثالثيف ) األفريقي
فيمػػا يتعمػػؽ بػػاألمف والتيديػػدات التػػي تتعػػرض ليػػا السػػياحة والجريمػػة  أثيػػرتاالىتمامػػات التػػي 

جميػػع  يشــجع و ، االىتمامػػات تمػػؾ الحاجػػة إلػػى تحديػػد الثوابػػت لمتعامػػؿ مػػع ، ويقػػر بالدوليػػة
وغيػػره األمػر األمػف واالسػػتخبارات حػوؿ ىػذا أجيػزة مواصػمة العمػػؿ مػع عمػى الػدوؿ األعضػاء 

إصػػدار التأشػػيرات لػػدى الوصػػوؿ لمػػواطني الػػدوؿ األعضػػاء مرفػػؽ  بيػػدؼ تػػوفير مػػف المسػػائؿ
 ؛في أسرع وقت ممكف عمميا

الذي ينبغي  2018العممية المبينة نحو اعتماد بروتوكوؿ حوؿ تنقؿ األشخاص بحموؿ يناير  (2
 الدوؿ األعضاء عمى الفور؛تنفيذ في تدخؿ حير الأف 

الػدورة العاديػة  المفوضية تقديـ جواز السفر األفريقي إلى رؤساء الدوؿ والحكومػات خػالؿيطمب من   -19
أجيػزة ورؤسػاء  لفئػات أخػرى مثػؿ وزراء الخارجيػة، و 2016المقبمة لممؤتمر المقرر عقػدىا فػي يوليػو 

 يف الدائميف والفئات األخرى في القريب العاجؿ؛لجنة الممثمأعضاء و وموظفييا  االتحاد األفريقي
 
 حول السياحة وحفظ الحياة البرية -و

المفوضػػية ضػػماف مػػا يمػػي تحقيقػػا ليػػدؼ جعػػؿ أفريقيػػا جيػػة سػػياحية مفضػػمة لمسػػياح مــن  يطمــب  -20
 عمى حد سواء وبناء عالمة قوية ألفريقيا.والعالمييف  األفريقييف 
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ميزانيػة المفوضػية وتعبئػة الػدعـ مػف جميػع تخصيص موارد كافيػة ألنشػطة السػياحة فػي  (1
أصحاب المصمحة فػي القػارة بمػا فػي ذلػؾ الشػركاء الػدوليوف مثػؿ منظمػة األمػـ المتحػدة 

 العالمية لمسياحة؛
دمػػاج السػػياحة فػػي أجنػػدة  (2 وضػػع سياسػػة واسػػتراتيجية سػػياحة قاريػػة كنشػػاط ذي أولويػػة وا 

 مار أكبر في السياحة؛وسائر برامج االتحاد األفريقي والدعوة إلى استث 2063
فػػػي  2017أو بدايػػػة  2016عقػػػد اجتمػػػاع لمػػػوزراء المسػػػؤوليف عػػػف السػػػياحة قبػػػؿ نيايػػػة  (3

إطػػػػار المجػػػػاف الفنيػػػػة المتخصصػػػػة المعنيػػػػة وذلػػػػؾ السػػػػتعراض التقػػػػدـ المحػػػػرز وتقػػػػديـ 
 التوصية؛

 :يؤكد كما يمي -21
إذا مػا لؾ بػؿ يمكػف أف تكػوف كػذلمػدخؿ  مصػدر ،مف خالؿ السياحة البيئيػة ،الحياة البرية (1)

 تمت إدارتيا عمى نحو سميـ ومستداـ؛
 أىمية الحفاظ عمييا حيث أنيا تفيد المجتمعات المحمية بما في ذلؾ النساء؛ (2)

فػػي منتجػػات الحيػػاة البريػػة والقرصػػنة يف الصػػيد واالتجػػار غيػػر المشػػروعمكافحػػة  ضــرورةيقــرر   -22
واقتصػادية  اجتماعيػةاسب إلى مراجعة الحظر الكامؿ مف أجؿ تحقيؽ مكويدعو البيولوجية بقوة 

 مقبولة؛
 :ىامؤتمرات القمة وترشيد أعمالمناىج المتعمقة بالدراسة المقارنة  حول -ز

بالتقرير عف الدراسػة المقارنػة حػوؿ منػاىج عمػؿ االتحػاد األفريقػي وترشػيد مؤتمراتػو يحيط عمما   -23
قرار التوصيات الواردة فييا؛  لمقمة وا 

 :الدوؿ األعضاء عمىيشجع  -24
، غينيػػػػا لمبرلمػػػػاف األفريقػػػػي والمعتمػػػػد فػػػػي مالبػػػػوالمػػػػنق  بالتصػػػػديؽ عمػػػػى البروتوكػػػػوؿ اإلسػػػػراع  (1

مػػػف المفوضػػػية توزيػػػع ويطمـــب دخولػػػو حيػػػز التنفيػػػذ لتسػػػريع  وذلػػػؾ 2014فػػػي يونيػػػو  االسػػػتوائية
 بعد الخموة؛عمى الدوؿ األعضاء  بروتوكوؿ مالبو

 ؛ناىج عمؿ االتحاد األفريقيمقررات المؤتمر بشأف متنفيذ ، بالمفوضية، بالتعاون مع القيام (2
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وتسييؿ تنفيذ في الدراسة المفوضية تشكيؿ لجنة فنية داخمية لبحث التوصيات الواردة  مفيطمب  -25
، جنػوب أفريقيػا جوىانسػبيرجالػدورة العاديػة لممػؤتمر فػي  المعتمػد مػف قبػؿ 582(XXV)  المقػرر
لجنػػػة لتنفيػػػذي مػػػف خػػػالؿ الػػػدورة العاديػػػة المقبمػػػة لممجمػػػس ا ورفػػػع تقريػػػر إلػػػى 2015يونيػػػو فػػػي 

 ؛2063المتابعة الوزارية عف تنفيذ أجندة 
 :2063تجديد صالحيات لجنة بحر دار الوزارية لمتابعة تنفيذ أجندة حول  -ح

بشأف االجتماع األوؿ لمجنة المتابعة الوزارية أجازه المؤتمر بمقرر المجمس التنفيذي الذي  يذكر  -26
الجزائػػػػػر )الشػػػػػماؿ( وأنجػػػػػوال  (، روانػػػػػدا )الشػػػػػرؽ(،)الوسػػػػػط الكػػػػػاميروف لبحػػػػػر دار المكونػػػػػة مػػػػػف

وىمػػػا زيمبػػػابوي وشػػػاد  الرئيسػػػيف الخػػػارج والجديػػػد لممجمػػػس التنفيػػػذيو ، وغانػػػا )الغػػػرب( )الجنػػػوب(
 االقتصػػاديةرئيسػػة مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػي والرؤسػػاء واألمنػػاء التنفيػػذييف لممجموعػػات وكػػذلؾ 
اد واألمػػيف التنفيػػذي لمجنػػة بػػمنيالتخطػػيط والتنسػػيؽ  ل الثمػػاني والمػػدير التنفيػػذي لوكالػػة 1اإلقميميػػة

كػػؿ العضػػوية  تجػػدديػػتـ  أفبػػألفريقيػػا ورئػػيس البنػػؾ األفريقػػي لمتنميػػة،  االقتصػػاديةاألمػػـ المتحػػدة 
 سنتيف لمسماح بالتناوب والتوازف اإلقميمييف؛

 : كما يميدار خموة ميكيمي بعضوية االجتماع الثاني لمجنة المتابعة الوزارية لبحر  توصيةيجيز  -27

                                                           
1
  

 
 

 حتً الرئٌس الحالً المجموعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة رقم
 

  إثٌوبٌا اإلٌجاد 1

 2016ماٌو  الغابون اإلٌكاس 2

 2016ٌناٌر زانٌاتن جماعة شرق أفرٌقٌا 3

 2016مارس  إثٌوبٌا  الكومٌسا 4

 2016ماٌو السنغال  اإلٌكواس 5

 2016أغسطس  بتسوانا السادك 6

  2016حتً  تشاد  صاد-سٌن 7

  لٌٌبٌا اتحاد المغرب العربً 8
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والجزائػػػػػر  بوف ىػػػػػـ: الكػػػػػاميروف )الوسػػػػػط( ، روانػػػػػدا )الشػػػػػرؽ( ،و المنػػػػػاالخمسػػػػػة الممثمػػػػػوف اإلقميميػػػػػوف 
فػػي المجنػػة فيجػػب أف  األعضػػاء اآلخػػروفركينػػا فاسػػو )الغػػرب(. أمػػا و )الجنػػوب( ، وب ناميبيػػا )الشػػماؿ(
 .المذكورة أعاله 27وردت أسماؤىـ في الفقرة  يبقوا كما

- 
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 مقرر

 ( عضوًا في مجمس السمم واألمن لالتحاد األفريقي،15انتخاب خمسة عشر )بشأن 

 4EX.CL/95 (XXVIII)الوثيقة 

 
 إن المجمس التنفيذي:

( عضوًا في مجمس السمـ واألمف لالتحاد 15بتقرير المفوضية عف انتخاب خمسة عشر ) يحيط عمماً  .1
 األفريقي؛

( التالية أسماؤىـ لوالية مدتيا ثالث 5الخمسة ) أعضاء مجمس السمـ واألمف لالتحاد األفريقي ينتخب .2
 ؛2016أبريؿ  1سنوات اعتبارًا مف 

 إقميـ الوسط جميورية الكونغو                 . 1
 إقميـ الشرؽ كينيا                             . 2
 إقميـ الشماؿ مصر                            . 3
 إقميـ الجنوب زيمبابوي                       . 4
 إقميـ الغرب نيجيريا                         . 5

أبريؿ  1( لوالية مدتيا سنتاف اعتبارًا مف 10أعضاء مجمس السمـ واألمف العشرة ) ينتخب أيضاً  .3
 ؛2016

 
 بوروندي -1
 تشاد -2

 إقميـ الوسط

 رواندا -3
 أوغندا -4

 إقميـ الشرؽ

 إقميـ الشماؿ الجزائر -5
 تسواناو ب -6
 جنوب أفريقيا -7

 يـ الجنوبإقم

 إقميـ الغرب النيجر -8
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 سيراليوف -9
 توجو -10

 
في يناير  الدورة العادية السادسة والعشريف لمؤتمر االتحاد بتعييف األعضاء المنتخبيف يوصى .4

2016. 
- 
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 مقرر
 ( في المجنة األفريقية لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاىيتو،1بشأن انتخاب عضو واحد )

 5EX.CL/95 (XXVIII)الوثيقة 
 

 المجمس التنفيذي:إن 
( في المجنة األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ 1بتقرير المفوضية عف انتخاب عضو واحد ) يحيط عمماً  .1

 الطفؿ ورفاىيتو؛
( 5العضو التالي في المجنة األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو لوالية مدتيا خمس ) ينتخب .2

 سنوات:
 

 البمد االسم
 موريتانيا  معروؼ باسـ حميداالسيد محمد ولد أحمدو ال

 
الدورة العادية السادسة والعشريف لممؤتمر بتعييف العضو المنتخب في المجنة األفريقية لمخبراء  يوصى .3

 .2016في يناير  حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو
- 
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 مقرر
 مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد،أنشطة بشأن 

 EX.CL/943 (XXVIII(الوثيقة 
 

 إن المجمس التنفيذي:

  ؛فيو الواردةستشاري لمكافحة الفساد والتوصيات تقرير مجمس االتحاد األفريقي االب يحيط عمماً  .1

االتحاد  اتفاقية التصديؽ عمىاإلسراع بعممية التوقيع و  عمى التي لـ تفعؿ بعد، الدوؿ األعضاء يحث  .2
ضفاء الطابع المحمي ل األفريقي  ؛عمييامنع الفساد ومكافحتو وا 

االتحاد  مجمس لجعؿتوفير الموارد الالزمة مف المفوضية، بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف،  يطمب .3
 ؛أكثر فعالية األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد

المذكور تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة العادية لممجمس التنفيذي مجمس المف  مب أيضايط .4
 .2017في يناير المقرر عقدىا 

- 
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 مقرر
 ،2015بشأن أنشطة مفوضية االتحاد األفريقي لمفترة من يناير إلى ديسمبر 

 EX.CL/931(XXVIII)الوثيقة 
 

 :إن المجمس التنفيذي

التوصيات الواردة  ويجيز 2015 ديسمبربتقرير رئيسة المفوضية لمفترة مف يناير إلى  يحيط عمماً  .1
 ؛فيو

 بما يمي: يعترف .2
وفعالية كفاءة التي حققتيا المفوضية بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف لتحسيف  اإلنجازات (1

 ؛المفوضية
 ؛لمجاف الفنية المتخصصة   الفعاؿ تشغيؿال (2

 التعجيؿ بما يمي: المفوضية إلىيطمب  .3
إجراء دراسة شاممة حوؿ حالة تنفيذ المقررات السابقة لكؿ مف المجمس التنفيذي والمؤتمر  (1

 .2017ر عف ذلؾ إلى الدورة العادية لممجمس التنفيذي المقرر عقدىا في يناير وتقديـ تقري
لمكافحة  تشغيؿ المركز األفريقيب سراعإللالمعنييف  بالتعاوف مع أصحاب المصمحة العمل، (2

 ؛األمراض
 بالتعاوف مع الدوؿ األعضاء.  2050البحرية األفريقية المتكاممة لعاـ  االستراتيجيةتنفيذ  (3

 
المفوضية تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة العادية لممجمس التنفيذي المقرر عقدىا في مف يطمب 
 .2017يناير 

- 
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 مقرر
 ،بديمة لتمويل االتحاد األفريقيالمصادر الوتنفيذ  األنصبة تقدير بشأن جدول

 EX.CL/948(XXVIII)الوثيقة 

 

 :إن المجمس التنفيذي

 الوزارية المخصصة لمراجعة جدوؿ تقدير األنصبة؛بتقرير المجنة  يحيط عمما .1

 ؛ASSEMBLY/AU/DEC.578(XXV)و ASSEMBLY/AU/DEC.561(XXIV) مقرري المؤتمر رقـ يستحضر .2

إثني عشر في المائة القاضي بتحديد مساىمة أنجوال بنسبة  لسابؽايوصي المؤتمر بمراجعة مقرره  .3
بصورة ( %4أربعة في المائة ) العجز البالغ توزيع( وب%8ثمانية في المائة ) لتصب  نسبة (12%)

 ؛3و 2الفئتيف المندرجة ضمف  منصفة بيف الدوؿ األعضاء

بشأف جدوؿ تقدير  جدوؿ تقدير األنصبة المرفؽ طيو جزء ال يتجزأ مف المقرر بأف يكوفأيضا يوصي  .4
 ؛األنصبة الجديد

 ضماف ما يمي:الفرعية  المجنة يطمب من  .5

عادة تسميتيا باسـ  المالية  و اإلدارية والشؤوف ميزانيةلجنتيا الفرعية لم تعزيز (1 صالحيا وا  المجنة وا 
 ؛والتنسيق بشأن الميزانية والشؤون المالية واإلدارية العام الفرعية لإلشراف

العاـ التنسيؽ  يمف اآلف فصاعدا دور  لتتولى أيضا المذكورة الفرعية والية المجنة توسيع  (2
 ؛الفرعية األخرى ذات الصمة مع المجافبالتعاوف  واإلشراؼ 

لمدوؿ األعضاء لمتفاعؿ والتبادؿ عمى نحو فعاؿ مع المفوضية ،  منبركالمجنة الفرعية  استخداـ  (3
 ؛عمى أساس ربع سنوي

تقارير ربع سنوية مف المفوضية عف أداء وتنفيذ  ، مف خالؿ المجنة الفرعية المذكورة،أف تتمقى (4
 فييذه التقارير الفصمية ستسترشد المجنة الفرعية ب ؛رنامجيةيزانيتيف التشغيمية والبواستيعاب الم

  االحق المبالغ التي يتـ تسديدىاحوؿ مداوالتيا 

ة عف وضع يالمعمومات ذات الصمة مف المفوضمف خالؿ المجنة الفرعية المذكورة ،  ،أف تتمقى (5
 ؛مف قبؿ الدوؿ األعضاء والشركاء المساىمات
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مف لجنة الممثميف  أيضايطمب أجيزة صنع السياسة ىذا الشأف إلى  تقارير وتوصيات مناسبة فيتقدـ  .6
 تتولى: تابعة لمجنة الممثميف الدائميف إنشاء لجنة فرعية لشؤوف الميزانيةالدائميف 

 ؛ة التقييـ الفني لمشروع ميزانية االتحاد األفريقي عمى وجو التحديديمسؤول  (1

 ؛أساس ربع سنوي ة وتنفيذ الميزانية، عمىاالستخداـ الفعاؿ لمموارد الماليالفصمي و رصد ال (2

الدوؿ األعضاء عمى والقياـ في ىذا الصدد، بحث  تعزيز التقييـ الفني لمشروع الميزانية، (3
 ؛المذكورة لمشاركة في مداوالت المجنة الفرعيةمف أجؿ اوزاراتيا لممالية مف خبراء االستعانة ب

 ؛لجنة جامعةىذه المجنة الفرعية عضوية تكوف  (4
 :إعادة ىيكمة المجنة الوزارية المخصصة لجدوؿ تقدير النصبة عمى النحو التالي يقرر .7

 جدوؿ تقدير األنصبة؛ل كاممةأف تصب  لجنة وزارية فرعية  (1

نفاذ تحصيؿ المساىمات، تتسمـ المجنة الوزارية  (2 لجدوؿ تقدير  المخصصة ألغراض تبسيط وا 
ة الممثميف الدائميف ،  والواجب إنشاؤىا مف التابعة لجن األنصبة مياـ المجنة الفرعية لممساىمات

 اآلف فصاعدا.

 

عادة تسميتيا باسـ  لجدوؿ تقدير األنصبة  لمجنة الوزارية المخصصةاوبالتالي، ينبغي إصالح  (3 وا 
 ؛والمساىمات المجنة الوزارية لجدوؿ تقدير األنصبة

ساءلة والشفافية، ينبغي لضماف المولالتحاد عند تنفيذ مصادر التمويؿ البديمة  ،أنو أيضا يقرر .8
 :لمجمس مراجعي الحسابات الخارجييف القياـ بما يمي

مفوضية  ورئيس لجنة الممثميف الدائميف عف طريؽ الإرساؿ تقاريره بصورة متزامنة إلى رئيس   (1)
 ؛لميزانية والشؤوف المالية واإلداريةبشأف ارئيس المجنة الفرعية لإلشراؼ العاـ والتنسيؽ 

 الدورة العادية لممجمس التنفيذي في قبؿ انعقادإلى لجنة الممثميف الدائميف  تتقديـ تقرير مؤق (2)
 ؛يونيو/يوليو كؿ عاـ

تقديـ تقاريره مباشرة إلى المجنة الفرعية لإلشراؼ العاـ والتنسيؽ بشأف الميزانية والشؤوف المالية  (3)
 أشير؛ ( 6) واإلدارية كؿ ستة
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( إقميـ( أعضاء معينيف )عضو واحد لكؿ 5سة )تألؼ مف اآلف فصاعدا مف خميإعادة تشكيمو ل (4)
 .إضافة إلى أعضاء الفئة األولى

تقدير األنصبة  مسألة    والمساىمات أف تُبقى المجنة الوزارية المخصصة لجدوؿ تقدير األنصبة يقرر .9
 :قيد نظرىا بيدؼ

األخرى لمجنة الممثميف الدائميف  ذات الصمةمراجعة ومواءمة واليات المجاف الفرعية  (1)
 القائمة، واآلليات

لمجنة الممثميف الدائميف واآلليات توضي  التفاعؿ بيف جميع المجاف الفرعية ذات الصمة  (2)
 (XXIV)561يالمؤتمر رقم يلمقرر  وفقاالمتأثرة بإعادة الييكمة المقترحة القائمة 

الصادريف عف الدورة العادية الرابعة والعشريف المنعقدة في أديس أبابا،  (XXV)578و
بيا والدورة العادية الخامسة والعشريف المنعقدة في جوىانسبرج ، جنوب أفريقيا في إثيو 

  .عمى التوالي 2015يناير ويوليو 
 ما يمي:  يطمب .10

، كؿ الدعـ الالـز لضماف تنفيذ  خاص بشكؿ مكتب المستشار القانونيومف المفوضية، أف توفر  (1
 أعاله. المقرر المذكور 

 لمجنة الوزارية لجدوؿ تقدير األنصبةاألعضاء في االدائميف  المفوضية الممثميفأف تساعد  (2
مراجعة اختصاصات المجاف الفرعية واآلليات ذات الصمة المتأثرة بإعادة  عمى والمساىمات

عف تنفيذ  اتقرير   والمساىمات المجنة الوزارية لجدوؿ تقدير األنصبة أف تقدـ -3الييكمة المقترحة 
 .2016يوليو  دية المقبمة لممجمس التنفيذي  المقرر عقدىا في  في ىذا المقرر إلى الدورة العا
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 نسبة جدول تقدير األنصبة  الدول األعضاء 

 12.000 نٌجٌرٌا 

 12.000 جنوب أفرٌقٌا

 12.000 مصر 

 12.000 الجزائر

 48.000 ولياأل الفئةإجمالي   

 أنجوال
8.0000 

 السودان
3.4036 

 لٌبٌا
3.3416 

 كٌنٌا
2.8186 

 غانا
2.4616 

 تونس
2.4206 

 اثٌوبٌا
2.3706 

 تنزانٌاجمهورٌة 
1.7376 

 كوت دٌفوار
1.6776 

 جمهورٌة الكونغو الدٌمقراطٌة
1.5696 

 الكامٌرون
1.5386 

 زامبٌا
1.4166 

 أوغندا
1.2226 

 ةالثاني الفئةإجمالي   
33.9796 

 الجابون
1.1766 

 غٌنٌا االستوائٌة
0.9686 

 موزمبٌق
0.9526 

 بوتسوانا
0.9236 

 السنغال
0.9226 

 جنوب السودان
0.8796 

 الكونغو
0.8476 
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 تشاد
0.8446 

 زٌمبابوي
0.8326 

 نامٌبٌا
0.7786 

 فسو بوركٌنا
0.7666 

 مورٌشٌوس
0.7606 

 مالً
0.7006 

 مدغشقر
0.6866 

 بنٌن
0.5546 

 رواندا
0.5136 

 النٌجر
0.5036 

 غٌنٌا
0.4356 

 سٌرالٌون
0.3606 

 وجتو
0.3286 

 مورٌتانٌا
0.3196 

 مالوي
0.2986 

 سوازٌالند
0.2976 

 ارترٌا
0.2776 

 بوروندي
0.2366 

 لٌسوتو
0.2106 

 لٌبٌرٌا
0.1926 

 الرأس األخضر
0.1876 

 جمهورٌة أفرٌقٌا الوسطى
0.1686 

 جٌبوتً
0.1646 

 سٌشل
0.1606 

 الصومال
0.1576 

 غٌنٌا بٌساو
0.1366 
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 جامبٌا
0.1296 

 الجمهورٌة العربٌة الصحراوٌة الدٌمقراطٌة
0.1256 

 جزر القمر
0.1186 

 ساوتومً وبرنسٌب
0.0986 

 ةالثالث الفئةإجمالي   
18.0204 

 
  

 100.0000 اإلجمالي الكلي 
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 مقرر
 داخل النظام الدولي، لمناصب بشأن الترشيحات األفريقية

 EX.CL/949(XXIV)الوثيقة 
 يذي:المجمس التنفإن 

 بتقرير المجنة الوزارية لمترشيحات األفريقية داخؿ النظاـ الدولي؛ يحيط عمما .0
 :ما يميعمى  يوافق .2

لجنة الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة لألمـ  في  عضواالنتخاب لمنصب  (1)
لموقر في نيويورؾ، ترشي  السيد ا 2016خالؿ االنتخابات المقرر إجراؤىا في أبريؿ  المتحدة

 في المحكمة العميا لجميورية موريشيوس؛القاضي ، مارك فرانس إيدي باالنسي
نصب األميف العاـ لمسمطة الدولية لقاع البحار خالؿ االنتخابات المقرر إجراؤىا في لماالنتخاب  (2)

 مف جميورية غانا؛ السيد نيي ألوتي أودونتونفي كينغستوف، جامايكا: ترشي   2016يوليو 
نصب رئيس مجمس منظمة الطيراف المدني الدولية، خالؿ االنتخابات المقرر إجراؤىا لماالنتخاب  (3)

 ، مف جميورية نيجيريا االتحادية؛الدكتور أولوموييما بيرنارد أليو: ترشي  2016في نوفمبر 
لمنصب المدير العاـ لمنظمة الصحة العالمية خالؿ االنتخابات المقرر إجراؤىا في  االنتخاب (4)

ناسبة انعقاد الدورة السبعيف لمؤتمر الصحة العالمي: ترشي  سعادة الدكتور بم 2017مايو 
 ؛2، مف جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطيةتيدروس أدىانوم جيبريسوس

في المحكمة الدولية لقانوف البحار في االنتخابات المقرر إجراؤىا في   لمنصب قاضاالنتخاب  (5)
مف الجميورية الجزائرية الديمقراطية  بوعالم بوقطاية السيدفي نيويورؾ ترشي   2017يونيو 

 الشعبية.
لجنة األمـ المتحدة لمقانوف الدولي في االنتخابات المقرر إجراؤىا  في  عضواالنتخاب لمنصب  (6)

 لمجمعية العامة لألمـ المتحدة، التشريحات التالية:والسبعيف  خالؿ الدورة الحادية 
 .مف جميورية كوت ديفوار 
 ور كريس ماينا، مف جميورية تنزانيا المتحدة.البروفيس 
 .السيد/ دير ديفيد تالدي، جميورية جنوب إفريقيا 
 .معالي السيد/ ايموس واكو، جميورية كينيا 

                                                           
 

2
 أبدت جمهورٌة السنغال تحفظها على هذا.   
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 .السفير حسيف حسونة، جميورية مصر العربية 
إعادة االنتخاب لعضوية لجنة األمـ المتحدة لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، في  (7)

مف جميورية  ، ترشي  السيدة جيمري أميسيكا جبيديما2017نتخابات المقرر إجراؤىا في عاـ اال
 ؛غانا

إعادة االنتخاب لمنصب المدير العاـ لالتحاد العالمي لمبريد في االنتخابات المقرر إجراؤىا في  (8)
 ترشي  السفير بشار حسيف مف جميورية كينيا.، 2016ر أكتوب

سيوية اإلفريقية لالستشارات القانونية لالنتخابات آلممنظمة العاـ لمنصب األميف الاالنتخاب  (9)
مف جميورية  ، ترشي  البروفيسور كندي جودفري جستورف2016المقرر إجراؤىا في أغسطس 

 ؛تنزانيا المتحدة
 :ويقرر الموافقة عمييا الترشيحات اآلتيةب يحيط عمما أيضا .3

: 2018-2017لمفترة  ألمم المتحدةلمنصب عضو غير دائم في مجمس األمن لاالنتخاب   (1)
 جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية؛ترشي  

 2019-2017لمفترة  مجمس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة في عضواالنتخاب لمنصب  (2)
 ترشي :

 جميورية تونس؛ 
 .جميورية مصر العربية 

-2017ترة لمفالمجمس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  في عضواالنتخاب لمنصب  (3)
 ، ترشي :2016خالؿ االنتخابات المقرر إجراؤىا في إبريؿ  2020

 جميورية الكاميروف )وسط أفريقيا(؛ 
 جميورية تشاد )وسط أفريقيا(؛ 
 .)مممكة سوازيالند )الجنوب األفريقي 

 
يتعيف عمى لجنة الممثميف الدائميف تسييؿ المشاورات بيف توجو، مالي، وبنيف لترشي  ممثؿ  ممحوظة:

 غرب إفريقيا في المجمس.ل
، في االنتخابات 3مجمس المنظمة الدولية لمطيراف المدني، الفئة  في عضواالنتخاب لمنصب  (4)

خالؿ الدورة التاسعة والثالثيف لمؤتمر المنظمة الدولية لمطيراف  2016المقرر عقدىا في أكتوبر 
 المدني، تشري  جميورية كينيا.
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د العالمي لمبريد ومجمس اإلدارة اإلفريقي لمفترة مجمس االتحا في عضواالنتخاب لمنصب  (5)
ترشي   2016في االنتخابات المقرر عقدىا في سوازيالند في منتصؼ يونيو  2016-2020

 .أوغنداجميورية 
 

وحدة التفتيش المشتركة لعضوية مف دولة ليبيا؛  السيد عمي عياد قرير  بحث ترشي يقرر تأجيل .4
في نوفمبر إجراؤىا في نيويورؾ المقرر االنتخابات  في ،2023-2018لمفترة لألمم المتحدة 

 ،2016يوليو إلى دورة : 2016
إنشاء لجنة فرعية داخؿ لجنة الممثميف الدائميف معنية بمتابعة الترشيحات التي اجازىا  أيضا يقرر  .5

ذا المقرر مف لجنة الممثميف الدائميف توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ ى ويطمبالمجمس التنفيذي 
 لمجنة الوزارية لمترشيحات داخؿ النظاـ الدولي.السمس والتفعيؿ 

مف المفوضية، بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف مف خالؿ لجنتيا الفرعية ذات الصمة،  يطمب .6
تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر، حيث ينطبؽ ، إلى الدورة العادية المقبمة لممجمس التنفيذي المقرر 

 .2016ا في يوليو عقدى

- 
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 لبرنامج األمم المتحدة لمبيئةالتنفيذي بشأن منصب المدير 
 

 إن المجمس التنفيذي:
 بما يمي:  يحيط عمماً  .1

 لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة؛التنفيذي شغور منصب المدير  (1
متحدة المدير ، تنتخب الجمعية العامة لألمـ ال2997وفقًا لقرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة  (2

 ( سنوات؛4التنفيذي لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة بناًء عمى ترشي  األميف العاـ لو لوالية مدتيا أربع )
 إلقميـ األفريقي؛با اخاص برنامج األمـ المتحدة لمبيئةلالدور لترشي  رئيس يكوف   (3

 :ويدعميا ( التالية بالترتيب األبجدي3أفريقيا الثالثة ) ترشيحاتبيرحب  .2
 لدكتور أحمد جغالؼ )الجزائر(؛ا (1)
 السفير كماو مشارا )كينيا(؛ (2)
 الموريتانية(. اإلسالمية )الجميوريةو السيد إبراىيـ تشا (3)

متشاور مع لالمجموعة األفريقية لدى األمـ المتحدة في نيويورؾ، الواليات المتحدة األمريكية،  يدعو .3
 (.3الثالثة )األفريقية األميف العاـ لألمـ المتحدة حوؿ الترشيحات 

يطمب مف المفوضية تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة العادية المقبمة لممجمس التنفيذي في  -4
 .2016ليو يو 

- 


