
AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIAP. O. Box 3243Telephone:517 700Fax:5130 36 
website:www. www.au.int 

 
 المجمس التنفيذي

 والعشروف السابعة الدورة العادية
 2015يونيو  12-11، أفريقيارج، جنوب يجوىانسب

 
 
 

EX.CL/DEC.873-898 (XXVII) 

 
 
 
 

 رراتـــــــــــــالمق
 

http://www.au.int/


EX.CL/DEC.873-898 (XXVII) 

Page i 

 المحتويات

 عدد الصفحات الموضوع رقـ المقرر الرقـ

1  EX.CL/DEC.873(XXVII) بشأف ميزانية االتحاد األفريقي لمسنة المالية  مقرر
 EX.CL/898(XXVII)الوثيقة  ،2016

 

3 

2  EX.CL/DEC.874(XXVII) بشأف مشروع مصفوفة طرؽ تنفيذ استنتاجات  مقرر
بيف مفوضية االتحاد األفريقي  الخموة الرابعة المشتركة

 ولجنة المثميف الدائميف، المنعقدة في ىواسا، إثيوبيا،
 EX.CL/897(XXVII) الوثيقة

 

 

1 

3  EX.CL/DEC.875(XXVII) بشأف التقرير عف المرحمة األولى مف المؤتمر  مقرر
 EX.CL/903 (XXVII) الوثيقة ،ي الثامفاألفريق

 

1 

4  EX.CL/DEC.876(XXVII) بشأف المجاف الفنية المتخصصة مقرر  
6 

5  EX.CL/DEC.877(XXVII) بشأف تقارير المجاف الفرعية التابعة لمجنة الممثميف  مقرر
 الدائميف

11 

6  EX.CL/DEC.878(XXVII) بشأن تقرٌر المفوضٌة عن تنفٌذ المقررات  مقرر
الوثٌقة  ،سابقة للمجلس التنفٌذي والمؤتمرال

EX.CL/901(XXVII) 

 

1 

7  EX.CL/DEC.879(XXVII) بشأف المؤتمر الدولي حوؿ االستغبلؿ غير القانوني  مقرر
والحٌوانات البرٌة فً  لنباتاتباواالتجار غٌر المشروع 

أبرٌل  03-72برازافٌل، جمهورٌة الكونغو،، أفرٌقٌا

 EX.CL/910 (XXVII) الوثٌقة ،7302

 

2 

8  EX.CL/DEC.880(XXVII) رحمي عف دعـ االتحاد مبشأف تقرير المفوضية ال مقرر
الوثيقة  ،إليبوال في غرب أفريقيامكافحة ااألفريقي ل

EX.CL/911(XXVII) 

 

 

1 

9  EX.CL/DEC.881(XXVII) بشأف تقرير المفوضية المرحمي عف إنشاء المركز  مقرر
الوثيقة  ،قاية منيااألفريقي لمكافحة األمراض والو 

EX.CL/912(XXVII) 

 

 

 

 

1 



EX.CL/DEC.873-898 (XXVII) 

Page ii 

 عدد الصفحات الموضوع رقـ المقرر الرقـ

11  EX.CL/DEC.882(XXVII) بشأف إطار الشراكة المتجددة بيف األمـ المتحدة/ مقرر 
 األفريقي بشأف أجندة التكامؿ والتنمية ألفريقيا االتحاد
 EX.CL/913(XXVII)الوثيقة  ،2027 – 2017

 

2 

11  EX.CL/DEC.883(XXVII) ية بشأف تطورات خطة تنفيذ بشأف تقرير المفوض مقرر
الوثيقة  ،2063العشرية األولى ألجندة 

EX.CL/899(XXVII) 

 

2 

12  EX.CL/DEC.884(XXVII) بشأف تقرير المفوضية عف مراجعة قواعد إجراءات  مقرر
 EX.CL/914 (XXVII)الوثيقة  أجيزة صنع السياسة،

 

1 

13  EX.CL/DEC.885(XXVII) عبلف الرسمي حوؿ بشأف التقريريف عف تنفيذ اإل مقرر
الوثيقة  ،المساواة بيف الجنسيف في أفريقيا

EX.CL/916(XXVII) 

 

1 

14  EX.CL/DEC.886(XXVII) الوثيقة  ،بشأف تقرير أنشطة البرلماف األفريقي مقرر
EX.CL/920(XXVII) 

2 

15  EX.CL/DEC.887(XXVII) المجنة الثامف والثبلثيف ألنشطة تقرير البشأف  مقرر
 الوثيقة ،اإلنساف والشعوباألفريقية لحقوؽ 

EX.CL/921(XXVII) 

 

2 

16  EX.CL/DEC.888(XXVII) المحكمة  بشأف التقرير نصؼ السنوي ألنشطة مقرر
، 2015يونيو  –األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب 

 EX.CL/922 (XXVII)الوثيقة 

 

2 

17  EX.CL/DEC.889(XXVII) قوؽ بشأف تقرير المجنة األفريقية لمخبراء حوؿ ح مقرر
 EX.CL/923(XXVII)الوثيقة  ،الطفؿ ورفاىيتو

 

2 

18  EX.CL/DEC.890(XXVII) بشأف تقرير المجمس االقتصادي واالجتماعي  مقرر
الوثيقة  ،والثقافي لبلتحاد األفريقي

EX.CL/924(XXVII) 

 

1 

19  EX.CL/DEC.891(XXVII) بشأف تقرير مجمس االتحاد األفريقي االستشاري  مقرر
 EX.CL/925(XXVII)الوثيقة  ،لمكافحة الفساد

 

 

2 



EX.CL/DEC.873-898 (XXVII) 

Page iii 

 عدد الصفحات الموضوع رقـ المقرر الرقـ

21  EX.CL/DEC.892(XXVII) بشأف التقرير عف أنشطة لجنة االتحاد األفريقي  مقرر
 EX.CL/926(XXVII) الوثيقة لمقانوف الدولي،

 

2 

21  EX.CL/DEC.893(XXVII) ة وتنفيذ مصادر المويؿ بمقرر بشأف جدوؿ تقدير األنص
 EX.CL/900(XXVII) الوثيقة  ،1البديمة لبلتحاد األفريقي

 

5 

22  EX.CL/DEC.894(XXVII) التنفيذي لممجمس ساندتوف الوزارية بشأف خموة مقرر 
 ،2063 لتنفيذ أجندة األولى العشرية حوؿ الخطة

  EX.CL/899(XXVII) الوثيقة

 

7 

23  EX.CL/DEC.895(XXVII) ( أعضاء في المجنة 6بشأف انتخاب ستة ) مقرر
الوثيقة  ؿ ورفاىيتو،األفريقية لمخبراءحوؿ حقوؽ الطف

EX.CL/918 (XXVII) 

 

1 

24  EX.CL/DEC.896(XXVII) ( أعضاء في المجنة 3بشأف انتخاب ثبلثة ) مقرر
الوثيقة  األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب،

EX.CL/919(XXVII) 

 

1 

25  EX.CL/DEC.897(XXVII) بشأف الترشيحات األفريقية لمناصب داخؿ النظاـ  مقرر
 EX.CL/917 (XXVII)الوثيقة  ،الدولي

 

8 

26  EX.CL/DEC.898(XXVII) إحاطة المفوضية حوؿ تنفيذ المقررات بشأف  مقرر
 السابقة لممحكمة الجنائية الدولية

 

1 

 

                                                           
1
 .على هذا المقزرتحفظاث أبدتها جمهىريت أوجىال   
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 مقرر

 ،2012بشأن ميزانية االتحاد األفريقي لمسنة المالية 
 EX.CL/898 (XXVII)الوثيقة 

 :التنفيذي المجمس إنّ 
 فيو؛ التوصيات الواردة ويجيزثميف الدائميف عمما بتقرير لجنة المم يحيط -1
دوالر أمريكيا لميزانية االتحاد  416,867,326 عمى ميزانية إجمالية قدرىا  يوافق -2

  150,503,875، موزعة بيف الميزانية التشغيمية بمبمغ 2016األفريقي لمسنة المالية 
دوالرا أمريكيا  266,363,451 قدره دوالرا أمريكيا والميزانية البرنامجية بمبمغ قيمتو 

 ؛2هاعتمادبالمؤتمر ويوصي 
 ميزانية عمى النحو التالي:التمويؿ مصدر  عمى أيضا يوافق -3

دوالرا أمريكيا مف أنصبة مقدرة عمى الدوؿ   169,833,340مبمغ إجمالي قدره  (1
 .األعضاء

دوالرا أمريكيا يتـ الحصوؿ عميو مف الشركاء  247,033,986مبمغ إجمالي  (2
 .الدولييف

 عمى توزيع الميزانية بيف الدوؿ األعضاء عمى النحو التالي:  يوافق أيضا -4

 األجيزة 
 2012إجمالي ميزانية سنة الشركاء الدول األعضاء

 البرنامجية التشغيمية اإلجمالي البرنامجية التشغيمية اإلجمالي البرنامجية التشغيمية
اإلجمالي 

2012 
مفوضية االتحاد 

 األفريقي
107,813,380  19,174,284  126,987,664    192,461,978  192,461,978  107,813,380  211,636,262  319,449,642  

 البرلماف األفريقي
12,016,230    12,016,230    20,444,763  20,444,763  12,016,230  20,444,763  32,460,993  

المحكمة األفريقية 
لحقوؽ اإلنساف 

 والشعوب
7,934,915    7,934,915    2,351,486  2,351,486  7,934,915  2,351,486  10,286,401  
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 تحفظاث حىل األرقام أبدتها الجزائز وبىتسىاوا ومصز وليبيا 



EX.CL/DEC.873 (XXVII) 

Page 2 

المجنة األفريقية 
لحقوؽ اإلنساف 

 والشعوب
4,279,846    4,279,846    1,301,399  1,301,399  4,279,846  1,301,399  5,581,245  

المجمس االقتصادي 
واالجتماعي 

 والثقافي
1,043,396    1,043,396    991,223  991,223  1,043,396  991,223  2,034,619  

 النيباد
8,871,755    8,871,755    25,013,737  25,013,737  8,271,755  25,013,737  33,285,492  

لجنة االتحاد 
األفريقي لمقانوف 

 الدولي
389,575    389,575    295,200  295,200  389,575  295,200  684,775  

تشاري المجمس االس
 لمكافحة الفساد

1,376,408    1,376,408      -    1,376,408  -    1,376,408  

مجمس السمـ 
 واألمف

  797,216  797,216      -    -    797,216  797,216  

المجنة األفريقية 
لمخبراء حوؿ حقوؽ 

 الطفؿ ورفاىيتو
253,810  39,565  293,375    445,802  445,802  253,810  485,367  739,178  

المكاتب 
خصصة تالم

 لالتحاد األفريقي
         

المجنة األفريقية 
 لمطاقة

945,268    945,268      -    945,268  -    945,268  

فريؽ الخبراء 
الدولي المعني 

 بالتصحر
735,512    735,512      -    735,512  -    735,512  

المركز الدولي 
ت لتعميـ الفتيا

 والنساء في أفريقيا
735,512    735,512      -    735,512  -    735,512  

 الجامعة األفريقية
2,526,668    2,526,668      -    2,526,668  -    2,526,668  

المعيد األفريقي 
 لمتحويبلت المالية

-      -        681,600  1,453,676  2,135,276  681,600  1,453,676  2,135,276  

المركز األفريقي 
لمكافحة األمراض 

 والوقاية منيا
1,500,000    1,500,000    1,593,121  1,593,121  1,500,000  1,593,121  3,093,121  

 اإلجمالي
149,822,275  20,011,065  169,833,340      681,600  246,352,386  247,033,986  150,503,875  266,363,451  416,867,326  
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دوالرا 70,552.314 ا قدرى ةإضافي موارد عمى بطمب الحصوؿلممفوضية  يأذن -5
ورفع تقرير عف الوضع إلى لجنة  2015التحاد حتى نياية عاـ ا لتمويؿ برامجأمريكيا 

 .2016الممثميف الدائميف قبؿ قمة يناير 
اإلظيارالفعاؿ  عمى أىمية ممكية الدوؿ األعضاء لبرامج االتحاد األفريقي مف خبلؿ يؤكد -6

لئلرادة السياسية وبالوفاء بالتزاماتيا المالية تجاه المنظمة، والسيما المشاريع الرائدة 
، والحد مف االعتماد عمى التمويؿ 2063الواردةفي الخطة العشرية لتنفيذ أجندة 

 الخارجي؛
 مف المفوضية: يطمب -7

 الموارد المتاحة؛ ( اتخاذ التدابير البلزمة لتحسيف معدؿ تنفيذ الميزانية مف1
( تعزيز عمميات الرقابة الداخمية بيدؼ ضماف االستخداـ الرشيد لمموارد التي وضعت 2

 تحت تصرؼ المنظمة؛
( القياـ، بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف، بإجراء دراسة حوؿ نظاـ العقوبات الخاص 3

 يزة صنع السياسة.بالمساىمات لجعمو فعاال وناجعا وتقديـ التوصيات المناسبة ألج
عمى ضرورة إيبلء اىتماـ خاص لتخصيص الموارد لقضايا السمـ واألمف مع  يشّدد -8

 مف ميزانيتيا لمسمـ واألمف؛ %25االعتبار قرار الدوؿ األعضاء توفير  األخذ في
عف  2016لدعـ ميزانية بعثة االتحاد األفريقي في الصوماؿ لعاـ  %2عمى  يوافق -9

 ؛مف الدوؿ األعضاء مساىمات الطوعيةطريؽ ال
بشأف مصادر التمويؿ   ASSEMBLY/AU/DEC.561 (XXIV)تنفيذ مقرر المؤتمر يقّرر -10

% مف 100البديمة حيث تعّزز الدوؿ األعضاء ممكية ميزانية االتحاد مف خبلؿ تمويؿ 
% مف ميزانية السمـ واألمف 25% مف الميزانية البرنامجية و75الميزانية التشغيمية، و

خبلؿ فترة خمس سنوات وبناء عمى  ذلؾ تدريجيا يتـ تنفيذعمى أف  2016 بحموؿ يناير
 خيارات غير حصرية عمى األصعدة الوطنية واإلقميمية والقارية؛

% لصندوؽ المرأة وصندوؽ السمـ عمى 12% و1% لبموغ ىدفي 2يقرر الزيادة بنسبة  -11
 التوالي.
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 لرابعة المشتركةبشأن مشروع مصفوفة طرق تنفيذ استنتاجات الخموة ا

 بين مفوضية االتحاد األفريقي ولجنة المثمين الدائمين، المنعقدة في ىواسا، إثيوبيا،
 II)VEX.CL/897(XX الوثيقة

 :نفيذيتالمجمس ال إنّ 
بالمصفوفة التي أعدىا فريؽ العمؿ المشترؾ بيف مفوضية االتحاد األفريقي  يحيط عمما -1

الصادرة عف إقميـ شماؿ أفريقيا وعف الدوؿ ولجنة الممثميف الدائميف، والمساىمات 
نتائج الخموة الرابعة المشتركة بيف لجنة الممثميف الدائميف تمد يعاألعضاء األخرى، و

 ؛ومفوضية االتحاد األفريقي
عمى الحاجة إلى أف تكوف المصفوفة متزامنة مع اإلصبلحات األخرى التي يتـ  يشّدد  -2

ألفريقي ذات الصمة األخرى، بما فييا المجاف إجراؤىا عمى مستوى مؤسسات االتحاد ا
تفاقية المقر واالستضافة، ولمميزانية والشؤوف اإلدارية والمالية، التابعة والالفرعية لميياكؿ، 

جراءت العمؿ لبلتحاد األفريقي.ممثميف الدائميف،وفيما يتصؿ بلمجنة ال  تبسيط أساليب وا 
مية عادلة ألجيزة االتحاد األفريقي إلى الحاجة إلى ضماف وجود مؤسسات إقمي يشير  -3

مف المفوضية وضع معايير متعمقة بيذه المسألة ليتـ بحثيا مف قبؿ  ويطمبومكاتبو، 
المجنة الفرعية التفاقية المقر واالستضافة التابعة لمجنة الممثميف الدائميف، وذلؾ تمشيا 

زة االتحاد حوؿ معايير استضافة أجي 2009مع مقرر المجمس التنفيذي الصادر في 
 األفريقي؛

( عمى األقؿ مف كؿ إقميـ، 2بتشكيؿ لجنة مكونة مف ممثميف اثنيف ) يصدر توجيياتو  -4
واضحة بغية "ضماف  ينضـ إلييا مكتب المستشار القانوني لصياغة مبادئ توجييية

 التوويع الجغرافي العادؿ لمؤسسات وأجيزة االتحاد األفريقي" والوكاالت المتخصصة
 . 2016ى قمة االتحاد األفريقي في يناير وتقديميا إل
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 مقرر
 ،الثامن األفريقي المؤتمر من األولى المرحمة عن التقرير بشأن

 EX.CL/903 (XXVII) الوثيقة
 :التنفيذي المجمس إن
 أكرا، في المنعقدة الثامف األفريقي المؤتمر مف األولى المرحمة عف بالتقرير عمما يحيط -1

 الثامف األفريقي المؤتمر أف مف انشغالو عن يعربو  ؛1520 مارس 7 إلى 4 مف غانا،
 أصبل؛ مقررا كاف كما يعقد لـ

 األفريقي االتحاد بيف والعبلقة لمتقرير القانوني الوضع توضيح إلى الحاجة عف يعرب -2
 األفريقي المؤتمر تجاه األفريقي االتحاد مف المتوقعة المساىمة وتحديد األفريقي والمؤتمر

 المستقبؿ؛ في
 لبلتحاد السياسة صنع أجيزة قبؿ مف لمبحث المسألة عف تقرير رفع المفوضية مف طمبي -3

 مقرر؛ ىو كما 2016 في األفريقي لممؤتمر الثانية المرحمة انعقاد قبؿ األفريقي
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 مقرر

 بشأن المجان الفنية المتخصصة
 :التنفيذي إن المجمس

 وصيات الواردة فييا؛والتالمجاف الفنية المتخصصة  مختمؼ بتقارير يحيط عمما .1
 مف المجاف الفنية المتخصصة االجتماع مرة كؿ سنتيف وفقا لممقررات ذات الصمة.يطمب  .2

 
لمصحة والسكان ومكافحة المخدرات  بشأن االجتماع األول لمجنة الفنية المتخصصةألف. 

 :EX.CL/904 (XXVII)الوثيقة 
 ُيجيز: .3

مف المفوضية إجراء  يطمبو 2025-2016المنقحة  االستراتيجية األفريقية لمتغذية (1
 ؛2020استعراض منتصؼ المدة لتنفيذىا في عاـ 

مف  لبحثوقانوف االتحاد األفريقي النموذجي حوؿ الموائح التنظيمية لممنتجات الطبية   (2
 ؛قبؿ المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ والشؤوف القانونية

والسؿ والمبلريا  (إليدزاعمى فيروس فقداف المناعة المكتسب ) مقضاءتكثيؼ الجيود ل (3
 .12 بما يتماشى مع اإلجراءات الرئيسية إلعبلف أبوجا + 2030بحموؿ عاـ 

ومواصمة حممة  2030مكف تجنبيا بحموؿ عاـ مإنياء وفيات األميات واألطفاؿ ال (4
أفريقيا تيتم بالمرأة، التعجيؿ بالحد مف وفيات األميات في أفريقيا تحت شعار "

" كوسيمة لترسيخ المكاسب التي حققتيا رأة وىي تمنح الحياةينبغي أال تموت أية ام
ألميات والمواليد الجدد الحممة وتركيز الجيود في القارة مف أجؿ وضع حد لوفيات ا

 ؛واألطفاؿ
إعداد آلية لمرصد والمساءلة واإلببلغ بشأف إعبلف أديس أبابا حوؿ السكاف والتنمية  (5

 ف،ضاء في مجاؿ السكاف والتنمية عمى فترتيقياس التقدـ المحرز مف قبؿ الدوؿ األعل
 .وخمس سنوات لتقييـ األثر أساسا، ثبلث سنوات لتقييـ العممية



EX.CL/DEC.876 (XXVII)  

Page 2 

مف المفوضيةاستكماؿ مراجعة وتمديد أدوات السياسة الصحية لبلتحاد األفريقي يطمب  .4
إلى االجتماع الثاني لوزراء الصحة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المحددة ولتقديميا 

الذي ستشترؾ مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية في تنظيمو  األفريقييف
 ؛لبحثيا وتقديـ التوصيات المبلئمة 2016في تونس في أبريؿ 

 
 ،حول االجتماع األول لمجنة الفنية المتخصصة لمتنمية االجتماعية والعمل والعمالة -باء

EX.CL/905 (XXVII): 
 :ُيجيز .5
ياسة االجتماعية ألفريقيا، وسعي الدوؿ األعضاء إلى توفير نيج تسريع بتنفيذ إطار السال (1

عمى الحقوؽ، مف  اقائملكؿ المواطنيف يكوف لمحماية االجتماعية واألمف االجتماعي 
مناسبة ُمكممة لمميثاؽ  ةسياسالو  يفانو قالأجؿ التنمية التي تشمؿ الجميع، مف خبلؿ أطر 

 األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب؛
مموقؼ األفريقي الموحد مف حممة االتحاد األفريقي لمقضاء عمى زواج الفوري ل التنفيذ (2

الدوؿ األعضاء عمى معالجة أسباب وعواقب زواج األطفاؿ بيدؼ  ويحثاألطفاؿ، 
 القضاء عمييا؛

معيد إعاقة لبلتحاد االفريقي، اليياكؿ البديمة لممعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ باعتبارىا  (3
في التقرير، مع األخذ بالتعديبلت المقترحة، عمى أف يتـ إنشائو كعنصر بالشكؿ الوارد 

 مؤسسي لمنظومة االتحاد األفريقي لئلعاقة، يطمؽ عميو إسـ المعيد األفريقي لئلعاقة،
برنامج األولويات الخماسي األوؿ لتنفيذ اإلعبلف وخطة العمؿ حوؿ العمالة والقضاء  (4

 عمى الفقر وتحقيؽ التنمية الشاممة؛
إدماج توزيع الثروة وفقا لمؤشر التنمية االجتماعية الذي أعدتو لجنة األمـ المتحدة  (5

 االقتصادية ألفريقيا.
 :مفوضيةالمف  يطمب .6

عداد بروتوكوؿ إضافي و التعاوف مع المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب، ب (1 ا 
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في الحماية مرفؽ بالميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب، بشأف حؽ المواطنيف 
 .االجتماعية واألمف اإلجتماعي

لبلتحاد األفريقي وخطة  2063بمورة أجندة لمحماية االجتماعية الشاممة ضمف أجندة  (2
العمؿ لتنفيذ الموقؼ األفريقي الموحد مف القضاء عمى زواج األطفاؿ في أفريقيا، 

اء عمى زواج وتقديـ المفوضية تقريرا كؿ سنتيف إلى المؤتمر عف التقدـ المحرز لمقض
 األطفاؿ في أفريقيا؛

بعرض الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استضافة االجتماع الثاني لمجنة  ُيرحب .7
، عمى أف يتـ تحديد 2017الفنية المتخصصة لمتنمية االجتماعية والعمؿ والعمالة في 

 تاريخ انعقاده بالتشاور مع المفوضية.
 

الفنية المتخصصة لمدفاع والسالمة واألمن، المنعقد في تقرير اجتماع المجنة  حول. جيم
 :EX.CL/906 (XXVII)، الوثيقة 2012مايو  12-11شالالت فيكتوريا، زيمبابوي، 

لرؤساء األركاف ورؤساء أجيزة جميورية زيمبابوي الستضافتيا اجتماعا ناجحا ب يرحب .8
مايو  16إلى  11السبلمة واألمف سبقو اجتماع لمخبراء في شبلالت فيكتوريا مف 

 ؛2015
بالتقدـ المحرز في تحقيؽ القدرة التشغيمية الكاممة لمقوة األفريقية الجاىزة بحموؿ  يرحب .9

القوة  والدمج بيف، بما في ذلؾ قدرة االنتشار السريع التابعة ليا، 2015شير ديسمبر 
المسائؿ األفريقية الجاىزة، والقوة األفريقية لبلستجابة الفورية لؤلزمات، وغيرىا مف 

 ؛مف بما في ذلؾ اإلرىاب في القارةالمتعمقة باأل
 المؤتمر باعتماد إعبلف شبلالت فيكتوريا والتوصيات الواردة فيو؛ يوصي .10
المفوضية وجميورية الكاميروف عمى اإلسراع بالتوقيع عمى مذكرة تفاىـ حوؿ  يحث .11

 ؛لمستودع القاري اإلقميمي لؤلسمحةا
ألماني أفريكا مف أجؿ ضماف مة في التمريف الثاني الدوؿ األعضاء إلى المساىيدعو  .12

 ؛نجاحو
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بشأف تقرير المصادر البديمة لتمويؿ ال ASSEMBLY/AU/561(XXIV) بالمقرر ُيذكر .13
االتحاد األفريقي بما في ذلؾ ضرورة تمويؿ الدوؿ األعضاء لعمميات دعـ السبلـ بنسبة 

 ؛مف الميزانية 25%
فة ندوة دولية والمعتمد في مبلبو، غينيا و السابؽ استضاجبتحويؿ عرض تو  يوصي .14

حوؿ األمف ، إلى استضافة دورة استثنائية لمؤتمر االتحاد 2014االستوائية في يونيو 
 ؛البحري وتنمية أفريقيا

القدرة اإلقميمية لشماؿ إفريقيا عمى مضاعفة جيودىا لضماف التفعيؿ الكامؿ  يحث .15
 31ة اإلفريقية الجاىزة في موعد اقصاه لقوتيا الجاىزة في إطار التفعيؿ الكامؿ لمقو 

 .2015ديسمبر 
 

الدورة األولىالمشتركة بين المجنة الفنية المتخصصة لمشؤون المالية والنقدية  حول -دال
والتخطيط االقتصادي والتكامل لالتحاد األفريقي ومؤتمر المجنة االقتصادية ألفريقيا 

-22األفريقيين، أديس أبابا، إثيوبيا، لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 
 :EX.CL/909(XXVII)الوثيقة  ،2012مارس  31

إلى مواءمة الجداوؿ الزمنية  يدعو(، و9البياف الوزاري والقرارات التسعة ) يجيز .16
والخطة العشرية  2063المقترحة مع تمؾ التي اعتمدىا المؤتمر بخصوص أجندة 

 األولى لتنفيذىا؛
لغ إزاء الصعوبات التي تمت مواجيتيا خبلؿ االجتماعات البا القمقعف  ُيعرب .17

المشتركة بيف االتحاد األفريقي ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا بخصوص 
حرية وصوؿ ومشاركة دولة عضو بمقر لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، في 

جنة األمـ المتحدة مفوضية االتحاد األفريقي ول ويدعوالماضي،  2015شير مارس 
االقتصادية ألفريقيا إلى اتخاذ التدابير البلزمة مف أجؿ الحؿ العاجؿ ليذه الصعوبات 

مف المشاركة الكاممة في اجتماعات كافة الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي تمكيف ل
 ؛ االتحاد
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في  سياسي ممكفمستوى أعمى يدعو الدوؿ األعضاء إلى المشاركة الكاممة وعمى  .18
المؤتمر الدولي الثالث حوؿ تمويؿ تنمية أفريقيا والمقرر عقده في أديس أبابا، إثيوبيا 

 ؛2015يوليو  16إلى  13 في
إلى إدراج مؤشر التنمية االجتماعية األفريقية في ىذه العمميات بما  الحاجةُيشدد عمى  .19

 .يد الثروة والتوزيع بطريقة شاممةفي ذلؾ تعزيز تول
 

حاد األفريقي المتخصصة لمخدمة العامة والحكم المحمي والتنمية لجنة االت حول -ىاء
 :EX.CL/915(XXVII)الوثيقة  ،الحضرية والالمركزية

برازفيؿ عمى استضافتيا الدورة العادية األولى لمجنة االتحاد  الكونغوبجميورية  ُيشيد .20
 ركزية؛األفريقي المتخصصة لمخدمة العامة والحكـ المحمي والتنمية الحضرية والبلم

مف المفوضية العمؿ مع المجنة الفنية المتخصصة فيما يتعمؽ بتبسيط المقترحات  يطمب .21
جراءات عمميا الداخمية، وتقديـ أي آثار مالية وىيكمية إلى  المقدمة الخاصة بأساليب وا 

 ؛التابعة لمجنة الممثميف الدائميفالمجنة الفرعية ذات الصمة 
مميات التوقيع والتصديؽ عمى الميثاؽ األفريقي الدوؿ األعضاء إلى التسريع بع يدعو .22

 .لمقيـ والمبادئ والخدمة العامة والحكـ
 

الوثيقة  تقرير الدورة الخامسة عشرة لممؤتمر الوزاري األفريقي حول البيئة، حول واو.
EX.CL/902(XXVII): 

 :ُيجيز .23
مستداـ ال حوؿ إدارة رأس الماؿ الطبيعي ألفريقيا مف أجؿ التنمية القاىرةإعبلف  (1

 ؛والقضاء عمى الفقر
 .تمر الوزاري األفريقي حوؿ البيئةمؤ ال عف ات التسعة الصادرةمقرر ال (2

عمؿ السمؾ الدبموماسي األفريقي في نيروبي، ولجنة الممثميف الدائميف عمى دعـ  يوافق .24
والمجموعة األفريقية في نيويورؾ مف أجؿ تطوير وتنفيذ آلية تنسيؽ بالتعاوف مع أمانة 
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 الوزاري األفريقي حوؿ البيئة؛ المؤتمر
لممؤتمر الوزاري  الذي تـ التوصؿ إليو في وقت سابؽ عمى السماحباالتفاؽ  يذكر .25

بشأف تغير المناخ العالمية األفريقي حوؿ البيئة بمواصمة عممو خبلؿ فترة المفاوضات 
مزراعة، لفي الوقت الذي يعمؿ فيو جنبا إلى جنب مع المجنة الفنية المتخصصة 

تنمية الريفية، والمياه والبيئة. وفي ىذا الخصوص، طمب مف المؤتمر الوزاري وال
األفريقي حوؿ البيئة االلتزاـ بالمقررات ذات الصمة ألجيزة صنع السياسة بشأف المجاف 
الفنية المتخصصة في نياية مؤتمر األطراؼ الحادي عشر المقرر عقده في باريس، 

 ؛2015فرنسا، في ديسمبر 
الذي يطمب مف المفوضية أف يقدـ إلى  EX.CL/DEC.834 (XXV) بالمقررأيضا يذكر  .26

التقرير المرحمي عف تفعيؿ المجاف الفنية المتخصصة خبلؿ قمة  يالممجس التنفيذ
 بة.ي تمت مواجيتيا  والتوصيات المناس، ويشمؿ التحديات الت2016يونيو/يوليو 

 :مف المفوضية يطمب .27
مـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، ة لمبيئة، ولجنة األبالتعاوف مع برنامج األمـ المتحد (1

، وغيرىـ مف الشركاء ذوي الصمة، دعـ وتسييؿ تنفيذ البنؾ األفريقي لمتنمية
لممؤتمر الوزاري األفريقي حوؿ البيئة فضبل  15المقررات الصادرة عف الدورة اؿ 

مدوؿ ل 11لمؤتمر الدوؿ األطراؼ/اجتماع  21لمدورة عف تحضيرات أفريقيا 
. وفي ىذا الخصوص، ينبغي لممفوضية إطبلع الدوؿ األعضاء عمى األطراؼ

 مؤتمر الدوؿ األطراؼ؛ل 21لمدورة المحرز في التحضيرات 
 إشراؾ لجنة الممثميف الدائميف في مختمؼ اجتماعات المجاف الفنية المتخصصة. (2

 ــــــ
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 مقرر

 الدائمينبشأن تقارير المجان الفرعية التابعة لمجنة الممثمين 
 التنفيذي: إن المجمس

 بتقارير لجنة الممثميف الدائميف والتوصيات الواردة فييا؛يحيط عمما  .1
 
المتعمقة بإنشاء صندوق الصيانة باالتحاد  الماليةالمسائل اإلدارية و و  الميزانية حول -ألؼ

 :EX.CL/895(XXVII)iاألفريقي، الوثيقة 
د األفريقي بيدؼ توفير الصيانة الوقائية عمى ضرورة إنشاء صندوؽ صيانة لبلتحا يؤكد .2

 والتصحيحية والطارئة والتحديث والتحسيف لجميع مرافؽ االتحاد األفريقي وممتمكاتو.
 عمى ما يمي: يوافق .3

شراء حويمو مف صندوؽ يتـ تدوالر أمريكي  3,000,000.00 مبمغ أولي قدره (1
 لبلتحاد اإلفريقي إلى صندوؽ الصيانة؛ كاتمالممت

% مف مجموع اإليرادات الواردة مف تأجير مرافؽ المؤتمرات 50ة صيص نسبخت (2
 لمصندوؽ سنويا؛

% مف جميع عائدات تأجير المساحات األخرى واإليرادات األخرى 100تخصيص  (3
 ومبيعات السمع القديمة.

% مف متأخرات المساىمات السنوية لمدوؿ األعضاء إلى صندوؽ 2تحويؿ نسبة  (4
 صيانة االتحاد األفريقي.

 ة انتقالية مدتيا سنتاف يتـ خبلليا تحميؿ صندوؽ الصيانة تكاليؼ الصيانة.فتر  (5
 % مف صندوؽ شراء الممتمكات لصندوؽ الصيانة عمى أساس سنوي.3تحويؿ  (6

مف المفوضية تقديـ تقرير سنوي عف أعماؿ الصيانة والتحسيف تشمؿ جميع أعماؿ  يطمب .4
ا جميع أجيزة االتحاد خبلؿ السنة المالية الصيانة الوقائية التصحيحية والطارئة التي قاـ بي

 .قبؿ بحث أي خطة سنوية قادمة لمصيانة والموافقة عمييا
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 :يأذن .5
لرئيس المفوضية، في حالة الصيانة الطارئة الحرجة المدعومة بتقارير فنية وتأمينية،  (1)

باستخداـ صندوؽ الصيانة مف خبلؿ عممية مشتريات االتحاد األفريقي المناسبة عمى 
و المنصوص عميو في النظـ والموائح المالية لبلتحاد األفريقي بما يصؿ إلى حد النح

عمى أف يتـ توثيؽ ذلؾ وتقديمو إلى لجنة الممثميف الدائميف  مميون دوالر أمريكيأقصاه 
 لممصادقة عميو.

لجنة الممثميف الدائميف بالموافقة عمى خطة الصيانة والتحسيف السنوية لبلتحاد  لرئيس (2)
 ياألفريق

مف المفوضية تقديـ خطتيا السنوية لمصيانة والتحسيف إلى لجنة الممثميف الدائميف مف  يطمب .6
 أجؿ بحثيا والموافقة عمييا قبؿ استخداـ صندوؽ الصيانة في الدورة المالية القادمة.

 :EX.CL/895(XXVII)iii -التقرير المرحمي عن إصالح اليياكل  حول -باء
ضية عمى تكثيؼ جيودىا مف أجؿ وضع ىيكؿ جديد يستند إلى المجنة الفرعية والمفو  يشجع .7

لبلتحاد األفريقي وخطة التنفيذ العشرية األولى  2063الشرط الذي وضعو إطار أجندة 
فضبل عف مبادئ التفريع والتكامؿ عمى المستويات الوطنية واإلقميمية )المجموعات 

 ات الفعالة وتقديـ الخدمات المناسبة؛معالجة تحديات القرار والقارية لاالقتصادية اإلقميمية( 
مف لجنة الممثميف الدائميف االجتماع في جمسة مخصصة لمتفكير بشكؿ كامؿ حوؿ  يطمب .8

جميع المقترحات الخاصة بإعادة الييكمة بطريقة شاممة، بما في ذلؾ تمؾ الواردة مف جميع 
توجييية والتوصيات أجيزة االتحاد األفريقي ومكاتبيا الخارجية لمتوصؿ إلى المبادئ ال

 المناسبة بشأف ىيكؿ جديد مع ما يترتب عميو مف آثار مالية وغيرىا مف اآلثار ذات الصمة؛
 .2016عمى ضرورة العمؿ مف أجؿ تقديـ مقترحات نيائية في قمة يناير  يؤكد .9
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 :EX.CL/895(XXVII)vالوثيقة  ،التعاون المتعدد األطراف حول -جيـ
 ستراتيجية ألفريقيا:بشأن تقييم الشراكات اال (1

يجدد تأكيد حؽ جميع الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي في المشاركة بدوف تمييز في  .10
كافة االجتماعات واألنشطة واألحداث التي تنظـ في إطار الشركات التي يعد االتحاد 

 .األفريقي صاحب مصمحة فييا
 مف: يطمب .11

ناقشات والمفاوضات حوؿ القضايا لجنة الممثميف الدائميف التأكد مف استرشاد الم (1
الجوىرية فيما يتعمؽ بالشراكات بنتائج تقييـ الشراكات االستراتيجية وتقديـ توصيات 

 ؛2016بشأف ذلؾ التقييـ إلى قمة يناير 
مف المفوضية إعداد مخطط يوضح مواعيد جميع اجتماعات الشراكة الكبرى   (2

الي ذات الصمة وذلؾ لتجنب واجتماعات االتحاد االفريقي ذات الصمة عمى التو 
 التداخؿ بينيا.

قمـ الشراكة وضماف مف المفوضية اعتماد آلية لتطبيؽ مبدأ التناوب في استضافة  (3
 ؛تجنب أي تداخؿ

تقـو لجنة الممثميف الدائميف بالتعاوف مع المفوضية بتحديد األسـ المناسب لمشراكات  (4
رة المقبمة لممجمس التنفيذي في يناير االستراتيجية ثـ ترفع تقريرا في ىذا الشأف إلى الدو 

2016. 
 

 :بشأن مؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في أفريقيا )التيكاد( (2
العرضيف المقدميف مف جامبيا وكينيا الستضافة قمة التيكاد السادسة ويحث البمديف  يقدر .12

 .في ىذا الصددعمى استكماؿ مشاوراتيما وذلؾ لتمكيف االتحاد مف اتخاذ قرار 
مف مفوضية االتحاد األفريقي والبمد المضيؼ إشراؾ الجيتيف المشاركتيف في التنظيـ  يطمب .13

اقتراح مواعيد وأماكف عمى المجنة الفرعية لمتعاوف المتعدد األطراؼ تناسب جميع األطراؼ 
 لقمة التيكاد السادسة واجتماعاتيا التحضيرية.
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 األفريقية العربية الشراكةبشأن  (3
ة تعجيؿ عممية تنفيذ خطة العمؿ الموحدة لتنفيذ قرارات القمة اإلفريقية مف المفوضي يطمب .14

، بالتعاوف مع جامعة الدوؿ 2013العربية الثالثة التي عقدت في الكويت في نوفمبر 
 العربية.

 
 اليند  -شأن شراكة أفريقيا ب (4

 اليند: اليند الثالثة كما اقترحتيا –عمى التواريخ التالية لقمة منتدى أفريقيا  يوافق .15
 26  اجتماع كبار المسؤوليف2015أكتوبر : 
 27  االجتماع الوزاري2015أكتوبر : 
 29  القمة2015أكتوبر : 
 30  لقاءات ثنائية مع رؤساء الدوؿ والحكومات.2015أكتوبر : 
مف المفوضية، بالتعاوف مع المجنة الفرعية، تسريع عممية بحث مشاريع وثائؽ العمؿ  يطمب .16

 .ب الينديالتي اقترحيا الجان
 :يحث .17
اليند عمى اتخاذ  -الدوؿ األعضاء التي تستضيؼ مؤسسات منشأة في إطار شراكة أفريقيا (1

 جميع الخطوات البلزمة لضماف تفعيؿ ىذه المؤسسات.
تحديد دولة عضو الستضافة المركز األفريقي اليندي لمتنبؤ بالطقس عمى  عمى ضرورة (2

 المدى المتوسط بعد انسحاب موريشيوس؛
 أفريقيا –راكات تركيا بشأن ش (5

مف المفوضية ضماف التنفيذ الفعاؿ لؤلنشطة المتفؽ عمييا مف قبؿ الطرفيف خبلؿ  يطمب .18
 االجتماع السادس لكبار المسؤوليف وتقديـ تقرير إلى المجنة الفرعية.

 أمريكا الجنوبية -بشأن قمة منتدى أفريقيا  (6
أمريكا  -قمة الرابعة لمنتدى أفريقياعمى االقتراح المقدـ مف االكوادور بشأف عقد ال يوافق .19

بعد تأكيد المفوضية عدـ وجود أي تداخؿ مع  2016مايو  7إلى  5الجنوبية في كيتو مف 
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اجتماعات الشراكات الرئيسية األخرى ذات الصمة أو مع اجتماعات االتحاد األفريقي 
 المقررة؛

ات البلزمة لضماف التعاوف مع أمريكا الجنوبية، اتخاذ الخطو بمف المفوضية،  يطمب .20
أمريكا الجنوبية المقرر عقدىا في كيتو، اإلكوادور، في عاـ  –التحضير الفعاؿ لقمة أفريقيا 

2016. 
 

 :أفريقيا )الفوكاك( –منتدى التعاون الصين  (7
 دى؛تاستكماؿ مشاوراتيما حوؿ موعد ووثائؽ عمؿ المن الرئيسيف المشاركيف عمى يشجع .21
 .ري السادس إلى مستوى قمةعمى ترقية المؤتمر الوزا يوافق .22
 

 :كوريا –منتدى أفريقيا  (8
عمى العرض الذي قدمتو جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية الستضافة منتدى  يوافق .23

 كوريا الرابع واجتماعاتو التحضيرية؛ -أفريقيا 
مف المفوضية، بالتعاوف الوثيؽ مع البمد المضيؼ والشريؾ، اقتراح موعد مناسب  يطمب .24

 كوريا الرابع، والبدء في العمميات التحضيرية؛ -ى أفريقيا لمنتد
 :االتحاد األوروبي -أفريقيا شراكة  (9

مف المفوضية، بالتعاوف مع المجنة الفرعية، استكماؿ صياغة المذكرة المفاىيمية  يطمب .25
وكذلؾ اقتراح مواعيد مناسبة  ،لممنتدى السنوي المشترؾ بيف إفريقيا واالتحاد األوروبي

 ع المنتدى، وذلؾ بالتشاور مع جانب االتحاد األوروبي.الجتما
 

 :EX.CL/895(XXVII)viالوثيقة  ،الوضع اإلنساني في أفريقياحول  -داؿ
 قمقويعرب عن الالتطورات اإليجابية التي ال تزاؿ تطرأ في مجاؿ النزوح القسري؛  يالحظ .26

ببت في أوضاعيـ أساسا إزاء كثرة عدد البلجئيف والنازحيف داخميا في أفريقيا الذيف تس
 النزاعات المتكررة والكوارث الطبيعية، بما فييا الجفاؼ والفيضانات في القارة؛
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عف االمتناف لبمداف المجوء التي تظؿ تفي بالتزاماتيا الدولية، بؿ األىـ مف ذلؾ، فيي  يعرب .27
البيئية ممتزمة بتوفير الضيافة لبلجئيف عمى الرغـ مما ينجـ عف ىذه الضيافة مف اآلثار 

 واألمنية واالجتماعية عمى بمدانيـ؛
بالعمؿ الجدير بالثناء الذي قاـ بو الشركاء اإلنمائيوف والوكاالت اإلنسانية األخرى ذات  يقر .28

الصمة في مجاؿ النزؤح القسري، واف يحثيا عمى التعامؿ مع التعقيد الذي يتسـ بو الوضع 
 اإلنساني في القارة؛

الدعـ المالي المقدـ لمنازحيف، وأف يدعو المجتمع الدولي إلى عف القمؽ إزاء تناقص  يعرب .29
بذؿ جميع الجيود البلزمة لتوفير المساعدة المالية والمادية لجميع األشخاص المجبريف عمى 

 النزوح في روح التضامف وتقاسـ األعباء؛
المجنة باإلجراءات الممموسة التي اتخذتيا المفوضية حتى اآلف، بالتعاوف الوثيؽ مع  يشيد .30

الفرعية لبلجئيف التابعة لمجنة الممثميف الدائميف حوؿ عقد مشاورات إقميمية في عممية 
التعامؿ مع الدوؿ األعضاء، بغية بمورة موقؼ أفريقي مشترؾ حوؿ فعالية المساعدات 
اإلنسانية، موقؼ سيتـ عرضو خبلؿ القمة اإلنسانية العالمية في إسطنبوؿ، في مايو 

الدوؿ األعضاء عمى المشاركة بنشاط في العمميات التي يقودىا ، ويحث جميع 2016
 االتحاد األفريقي؛

عمما عمى وجو الخصوص بنتائج البعثات الموفدة إلى كؿ مف جنوب السوداف  يحيط .31
ومبلوي وأوغندا، التي تشكؿ دليبل ممموسا عمى تضامف الدوؿ األعضاء في االتحاد 

البلجئيف والعائديف والنازحيف داخميا، وكذلؾ بالكوارث األفريقي مع البمداف المنضررة بمشكمة 
 الطبيعية؛

جنة الفرعية وبالمفوضية لما أنجزتاه مف العمؿ، وأف يشجع المجنة، وىي تعمؿ مبال يشيد .32
 المفوضية، عمى القياـ بما يمي: عمى نحو وثيؽ مع

ئديف مواصمة إيفاد بعثات إلى البمداف األخرى المنضررة بمشكمة البلجئيف والعا (1
والنازحيف داخميا، بما فييا نيجيريا، إثيوبيا، الرأس األخضر والجميورية العرية 
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الصحراوية الديمقراطية، وكذلؾ الدوؿ األعضاء الثبلث التي تضررت بمرض إبوال، 
 وتحديدا، غينيا، ليبيريا وسيراليوف؛

مواصمة إجراء مشاورات مع جميع أصحاب المصمحة حوؿ الموقؼ األفريقي  (2
في إسطنبوؿ،  2016حدخبلؿ القمة اإلنسانية العالمية، المقرر عقدىا في مايو المو 

 تركيا، وفقا لمجدوؿ الزمني الذي تـ نشره؛
العمؿ مع اإلدارات الرئيسية لممفوضية حوؿ المناقشات المتعمقة بتنسيؽ أنشطة المجنة  (3

طوارئ الفرعية لبلجئيف والمجنة الفرعية لمصندوؽ الخاص لممساعدة في حاالت ال
لمكافحة الجفاؼ والمجاعة في أفريقيا، التابعتيف لمجنة الممثميف الدائميف وذلؾ في 

 المواءمة بيف والية وأدوار المجاف الفرعية؛ مسعى لبلستجابة لمحاجة إلى 
بمداف  يحثبحكومة أوغندا لسياستيا الجديرة بالثناء في مجاؿ إدماج البلجئيف، وأف  يشيد .33

 حذو ىذه السياسة؛ يتحذخرى عمى أف المجوء األ
مف المفوضية التعامؿ والتثبت مع الدوؿ األعضاء فيما يتعمؽ بتأكيد البيانات  الطمب .34

 في تجميع البيانات؛ خدمةوالمعمومات الواردة في تقريره نظرا الختبلؼ المصادر المست
 بعقد مؤتمر دولي حوؿ معالجة مسألة اليجرة؛ التوصية .35
حوؿ االتجار بالبشر وتيريبيـ، المنعقد في الخرطوـ،  نتائج المؤتمر اإلقميمي إجازة .36

، بما فييا االختصاصات، اإلعبلف، 2014أكتوبر  16إلى  13السوداف، مف 
 اإلستراتيجية  وخطة العمؿ؛

بالتحديات التي يشكميا وجود مخيـ داداب في كينيا. في ىذا الصدد،  عمما اإلحاطة .37
السمـ واألمف لمناقشة تقرير حكومة كينيا  اإلحاطة عمما أيضا بالدورة المبرمجة لمجمس

 ا.ادلممساعدة في نقؿ مخيـ د
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 :EX.CL/895(XXVII)viiتقرير المجنة الفرعية لممساىمات، الوثيقة حول  -ىاء
 ُيثني عمى: .38

األعضاء التي دفعت مساىماتيا كاممة وتشجيع الدوؿ األعضاء األخرى عمى  الدول (1
 الوقت المحدد؛ دفع مساىماتيا المقدرة بالكامؿ وفي

لئلفراج عف المساىمات في الوقت  ودعوتيمالشركاء اإلنمائييف عمى مساىماتيـ  (2
 المحدد لتمكيف االتحاد األفريقي مف تنفيذ مشاريعو وبرامجو؛

يحث الدوؿ األعضاء عمى دفع مساىماتيا في الوقت المحدد ويشجعيا الدوؿ التي عمييا  .39
مف أجؿ مراجعة التزاماتيا لبرامج االتحاد  مستحقات متأخرات عمى تسديدىا بالكامؿ،

 األفريقي وممكيتيـ الكاممة ليا؛
الدوؿ األعضاء التي عمييا متأخرات مساىمات متراكمة لسنتيف إلى الوفاء العاجؿ  يدعو .40

بالتزاماتيا المالية لتفادي الوقوع تحت طائمة العقوبات وفقا لمنظـ والموائح السارية 
 المفعوؿ؛

 بات عمى جميورية أفريقيا الوسطى لعدـ سدادىا مساىماتيا؛بفرض العقو  ييوح .41
جميورية الصوماؿ إلى االتصاؿ بالمفوضية إليجاد السبؿ والوسائؿ الكفيمة  يدعو .42

ينيا مف تسديد متأخرات مساىماتيا قبؿ بدء دورة المجمس التنفيذي واالمتثاؿ لمقرر بتمك
EX.CL/DEC.788(XXIV): 

الصادر عف  EX.CL/DEC.854 (XXVI) رطبقا لممقر ات إلى مراجعة نظاـ العقوبيدعو  .43
 ؛2015األجيزة في يناير 

إلى رفع العقوبات  الدوليالمجتمع  ودعوةعف تضامنو مع جميورية السوداف  يعبر .44
المفروضة عمييا مف أجؿ تمكينيا مف الوفاء بالتزاماتيا الدولية تماشيا مع المقررات 

 السابقة لمؤتمر االتحاد؛
مفوضية بتحديث حالة المساىمات، في شير سبتمبر مف كؿ سنة عمى قياـ ال يطمب .45

 وجو الخصوص؛
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الصادر في يناير  AU/DEC.561 (XXIV) عمى ضرورة التسريع بتنفيذ مقرر المؤتمر يؤكد .46
 بشأف المصادر البديمة لتمويؿ االتحاد األفريقي؛ 2015

د آلية مناسبة ومرنة  مف المفوضية، بالتشارو مع لجنة الممثميف الدائميف، إعدا يطمب .47
 ترمي إلى مساعدة الدوؿ األعضاء عمى سداد مؤخراتيا.

 
 :EX.CL/895(XXVII)xالوثيقة  – واالستضافة راتفاقات المقال المجنة الفرعية حول  -واو
 :حثويمف عدـ تقديـ التقريريف  ويعرب عف قمقو , EX.CL/854(XXVI) مقرره يستحضر .48

يـ تقريرىما عف الشكوى التي تقدمت بيا دولة إرتريا البمد والمضيؼ والمفوضية عمى تقد (1
 .2015 أغسطسإلى المجنة الفرعية بنياية 

 البمد المضيؼ ضماف القياـ بالوفاء بواجباتيا بفعالية وفقا التفاقية المقر. (2
مف الحكومة المضيفة التواصؿ مع المفوضية قبؿ الحاجة إلى أي تغيير في  يطمب .49

ات التي يمنح بموجبيا الموظفوف الدبموماسيوف المعتمدوف السياسات والقواعد والممارس
لدى االتحاد األفريقي والمسؤولوف المنتخبوف وأعضاء االتحاد األفريقي، امتيازات 

 وحصانات معينة.
عمى الحاجة إلى توفير موارد كافية في حدود ما ىو متوفر إلجراء دراسة حوؿ  يؤكد .50

ستضيؼ أجيزة االتحاد األفريقي ومكاتبو اتفاقيات المقر مع جميع البمداف التي ت
 ومؤسساتو.

 يطمب: .51
البمد المضيؼ النظر في طرؽ التحويؿ المشروع لؤلمواؿ وصرؼ العمبلت األجنبية مف  (1

 والتحويبلت المالية.
إلى المجنة الفرعية قبؿ نياية نوفمبر المقرر تنفيذ ىذا تقرير شامؿ عف  إعدادالمفوضية مف  (2

2015. 
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 :EX.CL/895(XXVII)iiالوثيقة  ،نة الفرعية لمبرامج والؤتمرات. تقرير المجحاء
، مع 2016السبعة المقترحة لمشروع ميزانية المفوضية لعاـ  والنتائج األولويات ُيجيز .52

إدراج االقتصاد األزرؽ في العممية، إضافة إلى أولويات وكالة النيباد وبقية أجيزة 
 االتحاد؛

الفرعية في شير يناير مف كؿ عاـ قبؿ بحث عمى ضرورة بحث تقرير المجنة  يؤكد .53
 الميزانية التي تعتمد في يوليو.

يشجع المجنة المخصصة لمراجعة جدوؿ تقدير األنصبة باإلسراع في إنجاز عمميا بشأف  .54
 ؛2015الصادر في يناير  561الطرؽ العممية لمتنفيذ الفعاؿ لمقرار المؤتمر 

الدوؿ  ويحث، 2063مة لتعميـ أجندة المفوضية التخاذ كافة التدابير البلز  يدعو .55
األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية إلدماج ىذه األجندة في نظميا وعممياتيا 
الداخمية لتسريع التكامؿ اإلقميمي والقاري، مع التأكيد عمى دور المرأة في تمؾ العمميات 

 تمشيا مع تركيز االتحاد عمى الناس؛
لدفع مساىماتيا المقدرة في الوقت المحدد وبالكامؿ  الدوؿ األعضاء مرة أخرى يدعو .56

قياـ المفوضية بإببلغ الدوؿ األعضاء بحموؿ شير اكتوبر مف كؿ عاـ  ويطمب
 بمساىماتيا المقدرة الواجب دفعيا في بداية السنة المالية التالية.

ردة مف قياـ المفوضية بإحاطة الدوؿ األعضاء عمما وبانتظاـ بالموارد الفعمية الوا يطمب .57
 الشركاء وبالتقدـ المحرز في التنفيذ الفعمي لبلتفاقيات بينيا وبيف االتحاد األفريقي.

المفوضية والدوؿ األعضاء المعنية، التخاذ الترتيبات البلزمة لتفعيؿ مؤسسات  يدعو .58
اإلحصاء في تونس وكوت ديفوار بيدؼ إعداد بيانات إحصائية موثوقة عف القارة 

 مع الييئات اإلحصائية لمدوؿ األعضاء؛ وطاقاتيا، باالشتراؾ
الدوؿ األعضاء لمتصديؽ عمى وتنفيذ مختمؼ الوثائؽ والمقررات القانونية التي  يدعو .59

 اتخذتيا أجيزة صنع سياسات االتحاد األفريقي واحتراـ التزاماتيا في ىذا الصدد؛
لتي تـ تحقيقيا قياـ المفوضية بإعبلـ الدوؿ األعضاء بانتظاـ بالنتائج الممموسة ا يطمب .60

فيما يتعمؽ بتنفيذ مختمؼ البرامج التي تموليا الدوؿ األعضاء والشركاء اإلنمائييف، 
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إضافة إلى تقييـ المكاسب المسجمة عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والقارية في تنفيذ 
 ف نتائج مواضيع كؿ عاـ؛عة بثقنماإلجراءات ال

والقيمة المضافة، والتبعية والتكامؿ في تخطيط  عمى ضرورة التمسؾ بمبادئ اإلثراء يؤكد .61
 وتنفيذ برامج وأنشطة االتحاد األفريقي عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والقارية.

المفوضية إلى زيادة ترشيد ومزامنة الجدوؿ الزمني الجتماعات االتحاد األفريقي  دعوي .62
الداخمي والخارجي مع الدوؿ عف طريؽ تجنب التداخؿ واالزدواجية وعبر تعزيز التنسيؽ 
 ؛األعضاء وجميع الجيات الفاعمة المعنية وأصحاب المصمحة

 
 :بشأن تقرير المجنة الفرعية لممراجعة -حاء
مدوؿ لالتقرير والتوصيات الواردة فيو فضبل عف المبلحظات ذات الصمة  يعتمد .63

 ؛األعضاء، بما في ذلؾ المواعيد النيائية
 شمؿ أيضا ما يمي:تينبغي أف والتي التقرير مف  3الفقرة التوصيات الواردة تحت  يجيز .64

األخرى  فريقي وجميع األطر القانونيةاألالمالية لبلتحاد نظـ والموائح االمتثاؿ لم (أ 
 ؛لبلتحاد األفريقي

 .2015سبتمبر  15 عممية المراجعة بحموؿ تنفيذ توصيات حوؿ مصفوفةعداد إ (ب 
فريقي برامجو وذلؾ لمحد مف االتحاد األؿ يمو تضرورة  عمى تأكيدالإعادة  (ج 

في المساىمات الشركاء مف خبلؿ دفع مف االعتماد الحالي عمى التمويؿ 
 مواعيدىا المقررة؛

 قررات السابقة بشأف مسائؿ المراجعة.مالتأكيد عمى ضرورة متابعة تنفيذ ال (د 

لتنبؤ اإمكانية بديمة نظرا لعدـ التمويؿ المصادر بشأف قرر مطرؽ تنفيذ ال تحديدب اإلسراع .65
 بالتمويؿ مف الشركاء.

- 
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 ،بشأن تقرير المفوضية عن تنفيذ المقررات السابقة لممجمس التنفيذي والمؤتمر
 EX.CL/901(XXVII)الوثيقة 

 إن المجمس التنفيذي:
 بالتقرير ويعتمد عمى التوصيات الواردة فيو. يحيط عمما .1
جراءات العمؿ بما  .2  ذلؾ:ي فيؤكد عمى ضرورة تبسيط أساليب وا 

ضرورة إجراء تقييـ دقيؽ لآلثار المالية والييكمية ألي مقرر يستصدر وذلؾ لبلتزاـ  (1
 التاـ بقواعد اإلجراءات.

 التركيز عمى المسائؿ الرئيسية؛  (2
ضرورة قياـ الدوؿ األعضاء عند تقديـ بنود جدوؿ األعماؿ بالعمؿ مع المفوضية  (3

 نظومة االتحاد األفريقي؛ لتجنب مف مف االزدواجية وضماف االتساؽ العاـ في م
 استخداـ مبادئ التفويض والمزايا النسبية عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والقارية؛  (4
ضرورة وضوح المقررات واالجراءات المطموبة، فضبل عف المسؤوليات والمواعيد  (5

 النيائية فيما يتعمؽ بالمشاورات يتـ إجراؤىا مع أصحاب المصمحة المعنييف؛ 
بمزيد مف النظر في آليات الرصد بغية ضماف عمؿ مفوضية االتحاد األفريقي القياـ  (6

ولجنة الممثميف الدائميف معا وبشكؿ أوثؽ في عممية التنفيذ وخبلؿ جمسات االحاطة 
 االعبلمية المنتظمة لممفوضية. 

تقاريرىا كما ىو مطموب، عف تنفيذ المقررات التي  الدوؿ األعضاء إلى تقديـ يدعو .3
 مف مسؤوليتيا؛ تندرج ض

مف المفوضية تحديث الوثيقة حتى تأخذ في االعتبار مبلحظات الدوؿ األعضاء  يطمب .4
مشروع لسياسة بعيف الرضا في احوؿ مصدر المقررات والتوصية بنظر أجيزة صنع 

 وس.جأرخبيؿ شاي فالمقرر الذي قدمتو موريشيوس بشأف التطورات المستجدة 
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 النباتاتبواالتجار غير المشروع الستغالل غير القانوني ا بشأن المؤتمر الدولي حول
 ،2012أبريل  30-22برازافيل، جميورية الكونغو،، والحيوانات البرية في أفريقيا

 EX.CL/910 (XXVII)الوثيقة 
 ي:إن المجمس التنفيذ

االتجػػار غيػػر بػػالتقرير عػػف المػػؤتمر الػػدولي حػػوؿ االسػػتغبلؿ غيػػر القػػانوني و  يحــيط عممــا .1
الكونغػو  جميورية، برازافيؿ، الذي عقد في بالحيوانات والنباتات البرية في أفريقياروع المش
 مؤتمر؛العمىجميوريةالكونغو الستضافتيا ىذا  يثني، و2015أبريؿ 30إلى  27مف 

 ُيجيز: .2
إعبلف برازافيؿ الصادر عػف المػؤتمر الػدولي حػوؿ االسػتغبلؿ غيػر القػانوني واالتجػار  (1

 نات والنباتات البرية في أفريقيا.غير المشروع بالحيوا
االسػػػتغبلؿ غيػػػر القػػػانوني واالتجػػػار مكافحػػػة مشػػػروع االسػػػتراتيجية األفريقيػػػة الموحػػػدة ل (2

 .غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية وخطة عمميا
يوافػػؽ عمػػى إحالػػة مشػػروع الموقػػؼ األفريقػػي الموحػػد إلػػى المػػؤتمر الػػوزاري األفريقػػي حػػوؿ  .3

لفنيػػة المتخصصػػة لمزراعػػة، والميػػاه، وتغيػػر المنػػاخ والبيئػػة مػػف أجػػؿ المزيػػد البيئػػة والمجنػػة ا
 مف البحث ولتقديـ التوصيات المناسبة؛

دعػػػػـ تعمػػػػيـ االسػػػػتراتيجية الموحػػػػدة شػػػػركاء االتحػػػػاد األفريقػػػػي الػػػػدوؿ األعضػػػػاء و  يناشــــد .4
 وتسييؿ تنفيذ خطة عمميا.

 ػػػػػ
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 ،إليبوال في غرب أفريقيامكافحة ااد األفريقي لرحمي عن دعم االتحمال المفوضيةبشأن تقرير 
 EX.CL/911(XXVII)الوثيقة 

 :إن المجمس التنفيذي
التوصيات الواردة فيو لمبحث واالعتماد مف قبؿ  وُيجيزبالتقرير المرحمي  يحيط عمما .1

 المؤتمر.
 ويشجعحكومة ليبيريا وشعبيا عمى إعبلف خموىا مف مرض فيروس اإليبوال  يينئ .2

نيا وسيراليوف وشعبييما عمى جيودىما لممقاومة بغية القضاء عمى ىذا حكومتي غي
 الفيروس الخبيث مف ترابييما.

الدوؿ الثبلثة المتضررة عمى وضع االستراتيجيات واآلليات المناسبة لئلدارة  كذلك يشجع .3
 الفعالة لفترة ما بعد اإليبوال وخاصة تعزيز انظمتيا الصحية.

فوضية، وجميع الدوؿ األعضاء، والمجموعة االقتصادية لمم يعبر عن تقديره العميق .4
لدوؿ غرب أفريقيا، والشركاء اآلخريف عمى دعميـ المتعدد األوجو لمدوؿ المتضررة مف 
مرض فيروس اإليبوال، بما في ذلؾ نشر المتطوعيف مف عماؿ الصحة والموارد المالية 

حديات التي تسبب فييا ىذا التي أفرج عنيا لصالح ىذه الدوؿ لتمكينيا مف مواجية الت
لعماؿ الصحة المتطوعيف عمى  عن امتنانو العميق في ىذا السياؽويعبر الفيروس. 

 جيودىـ وتضحياتيـ في مكافحة مرض فيروس اإليبوال.
 مع:الوثيؽ  مف المفوضية، بالتعاوف يطمب .5

ة بعقد البمد المضيؼ، غينيا االستوائية، بوضع الصيغ النيائية لكؿ الترتيبات المتعمق (1
نداء  وجووي، 2015بمبلبو في يوليو  إليبواللمكافحة مرض فيروس االندوة الدولية 

إلى جميع الدوؿ األعضاء لممشاركة النشطة في ذلؾ الحدث وعمى أعمى مستوى 
 ممكف.
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ة مواءمة الدوؿ األعضاء والشركاء اإلنمائييف الدولييف وسائر أصحاب المصمح (2
 قياـ بيا لمكافحة مرض اإلبواليتـ ال المبادرات واألنشطة التي

 يؤكد عمى: .6
محاربة وصـ المواطنيف بالعار في البمداف المتضررة باإليبوال وفقا لمقرر الحاجة ل (1

 سابؽ لممؤتمر.
ضرورة المواصمة النشطة لمبادرة إلغاء الديوف وكذلؾ تعزيز فرص التدريب المتاحة  (2

لبمداف والمؤسسات مف رئيسة المفوضية االتصاؿ با ويطمبفي الدوؿ األعضاء 
.  الدولية المعنية بمسألة إلغاء الديوف مف أجؿ القياـ بعمؿ المتابعة البلـز

- 
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 ،بشأن تقرير المفوضية المرحمي عن إنشاء المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منيا
 EX.CL/912(XXVII)الوثيقة 

 :إن المجمس التنفيذي
مفوضية عف إنشاء المركز األفريقي لمكافحة األمراض يحيط عمما بالتقرير المرحمي لم .1

 والوقاية منيا؛
 :يذّكر .2
الصادر عف الدورة العادية الثانية والعشريف  ASSEMBLY/AU/DEC.499(XII)( بالمقرر 1

والذي أكد عمى ضرورة إنشاء  2014ثيوبيا في يناير إبابا، ألممؤتمر المنعقدة في أديس 
 راض والوقاية منيا عمى جناح السرعة؛المركز األفريقي لمكافحة األم

الصادر عف الدورة العادية الرابعة والعشريف  ASSEMBLY/AU/DEC.554(XX1V)( بالمقرر 2
لممؤتمر المنعقدة في أديس أبابا، أثيوبيا في يناير حيث اعتمد المؤتمر إنشاء المركز 

مؿ بالتعاوف مع فريؽ األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منيا وطمب مف المفوضية، أف تع
العمؿ المتعدد الجنسيات لبحث طرؽ تشغيؿ المركز ورفع تقرير في ىذا الشأف إلى المؤتمر 

 ؛2015في يونيو 
وزراء الصحة عمى التعجيؿ ببحث جميع الصكوؾ القانونية ذات الصمة بإنشاء المركز  يحث .3

 األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منيا؛
 يكرر .4

إلى المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ والشؤوف القانونية لبحث النظاـ ( الطمب المقدـ 1
األساسي لممركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منيا وتقديـ تقرير في ىذا الشأف 

 ؛2016إلى الدورة العادية السادسة والعشريف المقرر عقدىا في يناير 
عضاء، والشركاء اإلنمائييف ( الطمب المقدـ لممفوضية بحشد األمواؿ مف الدوؿ األ2

 وكذلؾ مف القطاع الخاص الذي أبدى الرغبة والخبرة في ىذا المجاؿ.
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 مقرر
 بشأن إطار الشراكة المتجددة بين األمم المتحدة/االتحاد

 ،2022 – 2012 األفريقي بشأن أجندة التكامل والتنمية ألفريقيا
 EX.CL/913(XXVII)الوثيقة 

 ي:إن المجمس التنفيذ
بالتقرير بشأف إطار الشراكة المتجددة بيف األمـ المتحدة/االتحاد األفريقي بشأف عمما  يحيط .1

إلى منظومة األمـ المتحدة لمدعـ الذي ال  يعرب عن تقديرهو  أجندة التكامؿ والتنمية ألفريقيا،
يّقيـ مف خبلؿ البرامج السابقة والحالية الذي قدمتو لدولو األعضاء في جيودىا الرامية إلى 
تحقيؽ التنمية والتكامؿ والسبلـ واألمف عمى الصعيد الوطني ومف خبلؿ مختمؼ المؤسسات 

 عمى الصعيديف اإلقميمي والقاري.
بمبادرة آلية التنسيؽ اإلقميمية إلعداد إطار جديد لمشراكة بيف االتحاد األفريقي واألمـ يرحب .2

ناء القدرات لعشر سنوات والذي ، باعتباره برنامجًا خمفًا إلطار ب2027-2017المتحدة لمفترة 
 .2016سوؼ ينتيي في عاـ 

 :يالحظ .3
امة مثؿ القيادة والممكية ى، يستند إلى مبادئ أفريقيا وتنمية تكامؿ أجندةف اإلطار المقترح، أ (1

 ؛2063المساءلة وسيتـ ترسيخو في أجندة االتحاد األفريقي وكذلؾ مف االتحاد األفريقي، 
 العشر لمسنوات التنفيذية لمخطة السمس التنفيذ أعاقت التي ةالمالي القيود بشأف االنشغاؿ (2

 التنسيؽ آلية قدمتيا يالت المختمفة المراجعات في الوارد النحو عمى األفريقي، لبلتحاد األولى
 .اإلقميمية

 
 عمى المتحدة األمـ ويشجع يحثو الشأف، ىذا في المسألة ىذه معالجة إلى المتحدة األمـ يدعو .4

 الجيود مع ازدواجية تشكؿ وال األطر ىذه مع تتسؽ إجراءات األعضاء دوؿال مع تتخذ أف
 والمياـ.

 



EX.CL/DEC.888 (XXVII) 

Page 2 

ر مع االتحاد األفريقي، في بأكبشكؿ األمـ المتحدة اتخاذ التدابير البلزمة لتعزيز تعاونيا يناشد .5
 منبريف باعتبارىما أفريقيا وتنمية تكامؿ أجندةو 2063إطار تنفيذ أجندة االتحاد األفريقي 

 الجمعية مف يمتمس ،. وتحقيقًا ليذه الغايةاألفريقي واالتحاد المتحدة األمـ بيف لمتعاوف فعامي

 وتنمية تكامؿ ألجندة دعماً  (70) السبعيف دورتيا خبلؿ قرار باعتماد المتحدة لؤلمـ العامة
 أفريقيا؛

 ػػػػػ
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 ،2023 لعشرية األولى ألجندةابشأن تقرير المفوضية بشأن تطورات خطة تنفيذ 
 EX.CL/899(XXVII)الوثيقة 

 :إن المجمس التنفيذي
عمى  ويثني 2063بتقرير بشأف تطورات خطة التنفيذ لمعشرية األولى ألجندة  يحيط عمما .1

 المفوضية التي عممت مع وكالة النيباد عمى العمؿ الممتاز الذي تـ إنجازه؛
 مف الشمولية والممكية؛إذ أنيا تض 2063بالطبيعة التشاورية لعممية وضع أجندة  يرحب .2
 االتحاد ومقرر مؤتمر EX.CL/DEC.855(XXVI)بمقرره  يذكر .3

ASSEMBLY/AU/DEC.565(XXIV) خبلؿ الدورة العادية التي عقدت في يناير  المعتمديف
بأديس أبابا، والمذاف دعيا المفوضية الستكماؿ كافة المشاورات الضرورية بشأف  2015

 ،2015بيدؼ تقديميا إلى مؤتمر االتحاد ليونيو  2063دة خطة تنفيذ العشرية األولى ألجن
لمتعاوف والدعـ المستمريف المقدميف مف قبؿ لجنة األمـ المتحدة االقتصادية  يعبر عن تقديره .4

 ؛لمتنمية 2063ألفريقيا والبنؾ األفريقي لمتنمية فيما يخص أجندة 
ذلؾ خرائط الطريؽ  بالتقدـ المحرز بخصوص وضع مشاريع التسريع بما في يحيط عمما .5

مف المفوضية وضع الصيغ النيائية وتقديـ مقترحات مشاريع مفصمة، بما في ذلؾ  ويطمب
 ؛2016التمويؿ خبلؿ قمة االتحاد األفريقي ليناير 

لمتنمية ويطمب  2063المؤتمر باعتماد مشروع خطة تنفيذ العشرية األولى ألجندة يوصي  .6
لدوؿ األعضاء لضماف مواءمتيا مع األطر مف المفوضية إدراج جميع المدخبلت مف ا

 ؛الحالية
بالعمؿ مع وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد، وبالتعاوف مع المجنة المفوضية يدعو  .7

االقتصادية ألفريقيا، والبنؾ األفريقي لمتنمية، والمجموعات االقتصادية االقميمية وغيرىا مف 
 في خططيا الوطنية؛ 2063دة أصحاب المصمحة لدعـ الدوؿ األعضاء عمى إدماج أجن
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الدوؿ األعضاء، والمجموعات االقتصادية االقميمية والمفوضية، ووكالة التخطيط يحث  .8
 والتنسيؽ لمنيباد بالشراكة مع المجنة االقتصادية ألفريقيا والبنؾ األفريقي لمتنمية عمى:

 بشكؿ يأخذ بعيف االعتبار ما يمي: 2063بحث تمويؿ أجندة  (1
 مى األصعد الوطنية واإلقميمية والقارية.عتعبئة الموارد  .أ 
 االستفادة مف وسائؿ الوساطات المالية القائمة والجديدة التي سيتـ إنشاءىا؛ .ب 
الحصوؿ عمى موارد تسييؿ التمويؿ مثؿ صناديؽ تطوير المشاريع والضمانات  .ج 

 وتسييبلت تقاسـ المخاطر،
معالجة المسائؿ المتعمقة التدفقات المالية غير الشرعية، وزيادة االستفادة مف ريع الموارد  (2

 قميمية،الطبيعية، وتطوير أسواؽ رأس الماؿ اال
 ،2063التعمؽ في دراسة استراتيجية لمتمويؿ الداخمي والخارجي ألجندة  (3
تقييـ القدرات التي  إعادة ىيكمة المفوضية، إضافة إلى توصيات دراسةبدراسة  يحيط عمما .9

المفوضية عمى  ويحث، 2063أجرتيا المؤسسة األفريقية لبناء القدرات بشأف تنفيذ أجندة 
 وضع الصيغة النيائية لمدراسة مف أجؿ تسييؿ التنفيذ؛

 :مف المفوضيةيطمب  .10
مؤقت لرصد اإلدماج المحمي لخطة العشرية قوية، بما في ذلؾ ىيكؿ  آليةتسريع إنشاء  (1

 سيؽ استكماؿ المشاريع الرائدة المحددة،األولى، وتن
تعبئة الموارد لتوفير الدعـ المالي والفني لمدوؿ األعضاء في جيود الترويج التي تقـو  (2

 بيا
 إعداد خطة عممية لتنفيذ توصيات دراسة تبعئة الموارد، (3
 ؛2016تقديـ تقرير عف التقدـ المحرز لقمة االتحاد األفريقي ليناير  (4

- 
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 ،ر المفوضية عن مراجعة قواعد إجراءات أجيزة صنع السياسةبشأن تقري
 EX.CL/914 (XXVII)الوثيقة 

 إن المجمس التنفيذي:
، بتقرير المفوضية عف مراجعة قواعد إجراءات أجيزة صنع السياسة لبلتحاديحيط عمما .1

جراءات االتحاد  ويالحظ أنو سيتـ إجراء ىذه العممية في سياؽ تبسيط أساليب وا 
 .األفريقي

 .إنشاء لجنة فرعية لمجنة الممثميف الدائميف لمقواعد والمعايير ووثائؽ التصديؽ ُيجيز .2
 مف المفوضية: يطمب .3

عمقة لممقترحات الواردة في ممثميف الدائميف، إجراء مراجعة مبالتعاوف مع لجنة ال  (1
بشأف مناسبة التقرير وأي اقتراح جديد تقدمو الدوؿ األعضاء؛ وتقديـ توصيات 

ولجانيا الفرعية  ممثميف الدائميفلجنة الت إلى المجمس التنفيذي مف خبلؿ التعديبل
 .لمعدؿ والشؤوف القانونية المجنة الفنية المتخصصةذات الصمة و 

ولجنة الممثميف الدائميف استكماؿ مراجعة قواعد إجراءات أجيزة صنع السياسة قبؿ  (2
 ؛2016بيدؼ تقديـ تقرير شامؿ لقمة يناير  2015ديسمبر 

أكتوبر  1جميع الدوؿ األعضاء بتقديـ مساىمات في عممية المراجعة بحموؿ  دعوي .4
 .لضماف الممكية الكاممة 2015

- 
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 مقرر
 ،عن تنفيذ اإلعالن الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا ينبشأن التقرير 

 EX.CL/916(XXVII)الوثيقة 
 ي:إن المجمس التنفيذ

ذ اإلعبلف الرسمي حوؿ المساواة بيف الجنسيف في بالتقريريف عف تنفي حيط عمماي .1
والتوصيات الواردة فييما فضبل عف المبلحظات والتعميقات المقدمة مف الدوؿ أفريقيا 

 األعضاء؛
 :عرب عن تقديرهي .2

التي قدمت تقاريرىا عمى نحو ما نص عميو االعبلف  13لمدوؿ األعضاء اؿ (1
الدوؿ األعضاء األخرى  ويطمبالرسمي حوؿ المساواة بيف الجنسيف في أفريقيا 
 . التي لـ تقدـ تقاريرىا بأف تقـو بذلؾ بشكؿ منتظـ

التي تقؼ في المقدمة بالنسبة لتمثيؿ المرأة في مؤسسات  10لمدوؿ األعضاء  (2
الدولة وىي: رواندا، سيشيؿ، السنغاؿ، جنوب أفريقيا، ناميبيا، موزمبيؽ، أنجوال، 

 تنزانيا، أوغندا والجزائر.
األعضاء التي لـ تنضـ حتى اآلف إلى البروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ  الدوؿ يحث .3

األفريقي حوؿ حقوؽ اإلنساف والشعوب المتعمؽ بحقوؽ المرأة أف تفعؿ ذلؾ عمى 
 المكرسة لتمكيف المرأة والتنمية. 2015خصوصا في سنة جناح السرعة 

مساواة بيف مف المفوضية وجميع الدوؿ األعضاء تكثيؼ جيودىا في تعزيز ال يطمب .4
 ؛2020-2010الجنسيف داخؿ مؤسساتيا خصوصا خبلؿ عقد المرأة 

 مف المفوضية: طمبي .5
تحديث الدوؿ األعضاء بصورة منتظمة فيما يتعمؽ باختيار وتنفيذ المشاريع  (1

 ؛المضطمع بيا صندوؽ المرأة األفريقية بطريقة تتسـ بالشفافية والمساواة والمساءلة
 التحرش لمنظر فييا؛ مشروع سياسة مكافحة استكماؿ (2
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 مقرر
 ،بشأن تقرير أنشطة البرلمان األفريقي

 I)IEX.CL/920(XXVالوثيقة 
 

 ي:إن المجمس التنفيذ
تقرير أنشطة البرلماف األفريقي والتوصيات الواردة فيو إلى جانب مبلحظات  يحيط عمما .1

 وتعميقات الدوؿ األعضاء بشأنو.
البرلماف األفريقي عمى انتخابو إلى جانب  سعادة السيد روجي انكودو دانج، رئيس يينئ .2

عمى جيودىـ الرامية إلى تأدية ميمتيـ القارية  ويشجعيمزمبلئو في ىيئة مكتب البرلماف 
 النبيمة.

بالبرلماف األفريقي عمى أنشطتو وأنشطة مختمؼ لجانو التي تـ القياـ بيا خبلؿ  يشيد .3
األفريقي عمى تعزيز استراتيجاتو البرلماف  يشّجعالفترة قيد البحث. وفي ىذا الصدد، 

 الخاصة باالتصاؿ والتوعية والتفاعؿ المستمر مع الدوؿ األعضاء فيما يخص برامجو.
تحت رعاية  2015بنتائج حوار األجياؿ الثالث مع الشباب المنعقد في مايو  يرحب .4

في البرلماف األفريقي واتحاد الشباب األفريقي، مع التشديد عمى الدور الياـ لمشباب 
دارة المشاريع.   تعزيز ثقافة الحكـ الرشيد والسمـ المستداـ والتنمية واالبتكار وا 

جميورية مالي عمى كونيا الدولة العضو األولى التي صدقت عمى البروتوكوؿ  يينئ .5
إلى جانب الدوؿ  2014الجديد المتعمؽ بالبرلماف األفريقي المعتمد في مبلبو في يونيو 

ويحث جميع الدوؿ األعضاء األخرى عمى التعجيؿ بالتوقيع  األعضاء التي وقعت عميو
 والتصديؽ عميو.

الحاجة إلى توفير الموارد المطموبة لتمكيف البرلماف األفريقي مف تأدية واليتو طبقا  يكّرر .6
 لمبروتوكوؿ المؤسس ليذا الجياز الياـ لبلتحاد األفريقي.
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داخؿ الدوؿ  2063رويج ألجندة البرلماف األفريقي في جيوده الرامية إلى الت يشّجع .7
األعضاء بالتعاوف مع المفوضية وأصحاب المصمحة اآلخريف، إلى جانب دعمو لعممية 

 التصديؽ عمى الصكوؾ القانونية لبلتحاد األفريقي.
بتقديـ كافة المسائؿ اإلدارية والييكمة والمالية التي تمت إثارتيا في التقرير إلى  يوصي .8

 مف خبلؿ القنوات واإلجراءات القائمة. أجيزة االتحاد ذات الصمة
- 
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 مقرر

 ،المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبالثامن والثالثين ألنشطة قرير تالبشأن 
 EX.CL/921(XXVII) الوثيقة

 
 ي:إن المجمس التنفيذ

أنشطة المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب عف بالتقرير الثامف والثبلثيف  يحيط عمما .1
عبلف المؤتمر القاري حوؿ إلغاء عقوبة اإلعداـ في أفريقيا وال توصيات الواردة فيو وا 

 ؛3مبلحظات وتعميقات الدوؿ األعضاء)إعبلف كوتونو(، وكذلؾ 
بالمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب لؤلنشطة التي تـ القياـ بيا خبلؿ الفترة  يشيد .2

 قيد الدراسة؛
يع والتصديؽ عمى جميع الوثائؽ المتعمقة بحقوؽ اإلنساف الدوؿ األعضاء إلى التوق يدعو .3

دماجيا في التشريعات الوطنية وتنفيذىا،  عمى إصدار اإلعبلف المنصوص  ويشجعياوا 
 ( مف بروتوكوؿ المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب؛6) 34عميو في المادة 

ألفريقية لحقوؽ اإلنساف الدوؿ األعضاء عمى السماح لبعثات التعزيز مف المجنة ا يشجع .4
والشعوب بزيارة بمدانيا تمشيا مع األحكاـ ذات الصمة لمميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف 
والشعوب، وكذلؾ عمى تخصيص موارد كافية لممؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف، وعمى 

 إنشاء ىذه المؤسسات إف لـ توجد؛
د المقرر، وأف يدعو الدوؿ األعضاء بالدوؿ األعضاء التي قدمت تقاريرىا في الموع يشيد .5

إلى تقديـ تقاريرىا بانتظاـ وفقا لواجباتيا المكرسة في الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف 
 والشعوب؛

                                                           
3
 .باستثىاء مصز التي أبدث تحفظاث على إعالن كىتىوى   
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الدوؿ األعضاء عمى وضع سياسات مبلئمة ترمي إلى ضماف احتراـ جميع  يشجع أيضا .6
التعميـ، الصحة، السكف،  الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، السيما الوصوؿ إلى

األراضي والعمالة، وكذلؾ مراعاة حقوؽ اإلنساف لمفئات المستضعفة مثؿ البلجئيف 
والنازحيف داخميا، وغيرىـ مف ضحايا الكوارث الطبيعية والكوارث التي ىي مف صنع 

 اإلنساف؛
ة والتقاليد المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب بأف تأخذ القيـ األساسية واليوي يطمب .7

الحكومية الممنوحة لممنظمات غير وأف تسحب صفة المراقب الجيدة األفريقية في االعتبار 
مف  يطمبمع القيـ األفريقية؛ وفي ىذا الصدد  مناقضةالتي قد تحاوؿ فرض قيـ أجنبية 

المجنة األفريقية مراجعة معاييرىا لمنح صفة المراقب مف المنظمات غير الحكومية، التي 
 ؽ عمييا اسـ "التحالؼ األفريقي لمسحاقيات"، وذلؾ تمشيا مع القيـ األفريقية؛ُيطم  

الدوؿ األعضاء والمفوضية إلى ضماف تزويد المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف  يدعو .8
والشعوب بالموارد الكافية لتمكينيا مف تنفيذ واليتيا دوف االعتماد بشكؿ مفرط عمى التمويؿ 

 الخارجي؛
حوؿ  لمممكة المغربية إلى تسييؿ بعثة تقصي الحقائؽ إلى الصحراء الغربيةحكومة ا يدعو .9

 ، تمشيا مع المقررات السابقة لممؤتمر بشأف ىذه المسألة؛وضع حقوؽ اإلنساف فييا
جميورية جنوب السوداف عمى التصديؽ عمى الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف  يحث .10

 والشعوب؛
ير الثامف والثبلثيف لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف المؤتمر بالترخيص لنشر التقر  يوصي .11

والشعوب، وذلؾ بعد استكمالو واإلدراج الواجب القتراحات الدوؿ األعضاء المتفؽ عمييا، 
 في ىذا التقرير، وعمى النحو الوارد في ىذه االستنتاجات.

- 
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 مقرر

 بشأن التقرير نصف السنوي ألنشطة
 ،2012يونيو  –والشعوب  المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان

 EX.CL/922 (XXVII)الوثيقة 
 

 إن المجمس التنفيذي:
نصؼ السنوي لممحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب  4بالتقرير يأخذ عمماً  .1

 ، وما جاء بو مف توصيات؛2015يونيو  -)المحكمة(، والذي يغطي الفترة مف يناير 
 بلؿ المدة قيد االستعراض؛المحكمة عمى األنشطة التي قامت بيا خ يينئ .2
دراجو في القوانيف  .3 يدعو الدوؿ األعضاء إلى التوقيع، والتصديؽ عمى البروتوكوؿ وا 

الوطنية، وتنفيذ جميع اآلليات اإلقميمية والدولية لحقوؽ اإلنساف، ويشجعيا عمى اإلعبلف 
اف ( لمبروتوكوؿ المؤسس لممحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنس6) 34عنيا بموجب المادة 

وفقا لمقرري المجمس التنفيذي  2016والشعوب والقياـ بذلؾ قبؿ أوؿ يناير 
EX.CL/DEC.842 (XXV)  وEX.CL/DEC.842 (XXVI). 

 يشجع: .4
الدوؿ األعضاء عمى القياـ باألنشطة عمى الصعيد الوطني وبالتعاوف مع الدوؿ  (1

يز عمى كعاـ أفريقيا لحقوؽ اإلنساف مع الترك 2016األعضاء األخرى لبلحتفاؿ 
 حقوؽ المرأة في أفريقيا.

المحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب أف تقوـ بالتعاوف مع المفوضية ولجنة  (2
( لمبرتوكوؿ حوؿ حماية 5) 36الممثميف الدائميف بإجراء دراسة حوؿ أثر المادة 

                                                           
4
 .مه تقزيز المحكمت 22و 77، 70تحفظاث ليبيا على الفقزاث   
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 حقوؽ اإلنساف في القارة وتقديـ ىذه الدراسة إلى الدورة العادية التاسعة والعشريف
 .2016لممجمس التنفيذي في يونيو/يوليو 

 الدوؿ األعضاء عمى التعاوف مع المحكمة في تنفيذ قراراتيا. (3
كعاـ إفريقيا  2016المحكمة أيضا عمى أف تقوـ بنشاط بالتحضيرات لبلحتفاؿ بعاـ 

لحقوؽ اإلنساف وكذلؾ االحتفاؿ بالذكرى العاشرة لممحكمة اإلفريقية خبلؿ قمة 
بالتعاوف مع المفوضية والمجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف  2016يونيو/يوليو 

 والشعوب ولجنة الممثميف الدائميف واألجيزة األخرى.
- 
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 مقرر

 ،بشأن تقرير المجنة األفريقية لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاىيتو
 EX.CL/923(XXVII)الوثيقة 

 ي:إن المجمس التنفيذ
يو إضافة إلى مبلحظات وتعميقات الدوؿ عمما بالتقرير والتوصيات الواردة ف يحيط .1

 األعضاء عمييا؛
السيدة صديقو عائشة الحسف موالي، الرئيسة الجديدة لمجنة عمى انتخابيا ىي  يينئ .2

 وزمبلءىا لييئة المكتب ويشجعيـ عمى مواصمة جيودىـ لتحقيؽ ميمتيـ القارية النبيمة؛
إلدماج في والتنفيذ عمى األدوات كافة الدوؿ األعضاء التي لـ تقـ بعد بالتصديؽ وا يدعو .3

القانونية اإلقميمية والدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف في أفريقيا، ال سيما الميثاؽ األفريقي 
دماجيا في القوانيف الوطنية وتقديـ تقارير منتظمة عف ورفاىيتو الطفؿلحقوؽ  ، وا 

 تنفيذىا، إلى المبادرة إلى ذلؾ؛
 :يرحب .4

ج األطفاؿ في أفريقيا مف قبؿ رئيسة المفوضية بإطبلؽ حممة القضاء عمى زوا (1
 بتعاوف وثيؽ مع السيدة األولى لتشاد، وبحضور سيدات أفريقيات أوليات أخريات؛ 

ثيوبيا، والنيجر والرامية إلى القضاء  (2 اإلجراءات العممية المتخذة مف قبؿ تشاد، وا 
 الفوري عمى زواج األطفاؿ في بمدانيا،

اء إلى تكثيؼ جيودىا لمقضاء عمى زواج األطفاؿ في يدعو أيضا كافة الدوؿ األعض .5
عبلف مؤتمر عاـ  حوؿ القيـ  2012أفريقيا تماشيا مع اآلليات القانونية المتوفرة وا 

 المشتركة ألفريقيا؛
 :يعبر .6
وىو:  2016عف دعمو القوي لمموضوع المختار مف قبؿ المجنة ليـو الطفؿ األفريقي في  (1

 حماية جميع حقوؽ األطفاؿ"، "النزاعات واألزمات في أفريقيا:
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بظاىرة األطفاؿ المجنديف، واالستغبلؿ الجنسي، وتيريب األطفاؿ في  البالغعف انشغالو  (2
القارة، وىي ظواىر تتسبب في تدىور غير مقبوؿ لحقوؽ األطفاؿ وتيديدات خطيرة 

 لتنميتيـ ورفاىيتيـ ومستقبميـ وكذلؾ مستقبؿ وتنمية ورفاىية القارة ككؿ؛
 
 :يحث .7

كومتي جنوب السوداف وجميورية أفريقيا الوسطى عمى مواصمة جيودىما في ح  (1
التصدي لمتحديات التي تواجو األطفاؿ في والياتيما القضائية والوفاء بالتزاماتيما كما 

 ىو منصوص عمييا في األدوات القانونية اإلقميمية والدولية؛
طفاؿ المتسوليف حكومة السنغاؿ عمى تنفيذ توصيات المجنة بخصوص مسألة األ (2

 ومواصمة جيودىا لمعالجة ىذه القضية؛
زيز حماية األطفاؿ إضافة إلى عمى الحاجة لمتركيز عمى تعميـ الفتيات كطريقة لتع يشدد .8

 التعميـ ومحتوى والنظافة، والسبلمة الصحة مجاؿ في الدنيا والمعايير القواعدوضع 
 السكف. عف فضبل والجودة،

 ـــــ
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 مقرر

 ،لمجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقيبشأن تقرير ا
 EX.CL/924(XXVII)الوثيقة 

 
 :إن المجمس التنفيذي

بتقرير المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لبلتحاد األفريقي  يحيط عمما .1
 والتوصيات الواردة فيو، فضبل عف مبلحظات وتعميقات الدوؿ األعضاء عمييا.

 األنشطة التي قاـ بيا خبلؿ الفترة قيد االستعراض؛ بالمجمس عمى يشيد .2
المجمس عمى ما يبذلو مف جيود، بالتعاوف مع المفوضية والدوؿ األعضاء،  يشجع .3

لحشد كؿ منظمات المجتمع المدني الوطنية واإلقميمية والمنظمات المجتمعية وتسييؿ 
وؿ األعضاء وذلؾ التفاعؿ المستمر بينيا فضبل عف إنشاء فروع وطنية لممجمس في الد

لضماف التحقيؽ التدريجي ليدؼ جعؿ االتحاد االفريقي اتحادا لمشعوب، تمشيا مع أجندة 
 لبلتحاد األفريقي؛ 2063

المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بصفتو جيازا استشاريا تابعا لبلتحاد  يحث .4
الدوؿ األعضاء، األفريقي، وبتعاوف وثيؽ مع المفوضية، وأجيزة االتحاد األفريقي، و 

لمنح منظمات المجتمع المدني صفة وعايير واضحة بالسعي الحثيث إلقامة آلية متسقة 
 الوضع االستشاري وصفة مراقب في االتحاد األفريقي.

 :يشيد .5
بجميورية مصر العربية عمى استضافتيا الناجحة الجتماع المؤتمر العاـ في  (1

 ؛2015في  القاىرة
االجتماع األوؿ لمجنة الدائمة لممجمس االقتصادي بجميورية السوداف الستضافة  (2

 2015مايو  28غمى  25واالجتماعي والثقافي مف 
- 
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 مقرر

 ،بشأن تقرير مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد
 EX.CL/925(XXVII)الوثيقة 

 
 :إن المجمس التنفيذي

والتوصيات افحة الفساد بتقرير مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمك عمماً  يحيط .1
 الواردة فيو وكذلؾ مبلحظات وتعميقات الدوؿ األعضاء عميو.

 ؛بعرض جميورية تنزانيا المتحدة بناء مقر جديد لممجمسيرحب  .2
تصدؽ عمى اتفاقية منع الفساد ومكافحتو في لـ الدوؿ األعضاء التي لـ توقع و  يدعو .3

 ذلؾ.بإفريقيا، إلى أف تبادر 
 ألفريقي االستشاري لمكافحة الفساد:مجمس االتحاد ا يشجع .4

عمى مواصمة جيوده في تعزيز أنشطة ىذا الجياز الياـ الذي كاف يواجو تحديات  (1
ضخمة في الماضي القريب وذلؾ لتعزيز التنفيذ الفعاؿ التفاقية االتحاد األفريقي لمنع 

 الفساد ومكافحتو في إفريقيا.
آليات مكافحة الفساد المعنية داخؿ عمى التفاعؿ والتعاوف الوثيؽ مع كافة أجيزة و  (2

الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي وعمى المستوى اإلقميمي بغية اظيار اآلثار 
المدمرة لمفساد واألصوؿ التي تـ الحصوؿ عمييا بطريقة غير مشروعة عمى تنمية 

لفريؽ القارة وتبادؿ الخبرات بما في ذلؾ االستخداـ التاـ لممعمومات الواردة في تقرير ا
الرفيع المستوى حوؿ التدفقات المالية غير المشروعة مف أجؿ التنفيذ الفعاؿ لئلعبلف 
الخاص لممؤتمر حوؿ التدفقات المالية غير المشروعة وتقديـ تقرير إلى المجمس 

 التنفيذي عف اإلجراءات الممموسة التي يجب اتخاذىا في القارة.
دارية والييكمية والمالية الواردة في التقرير أف يتـ تقديـ كؿ المسائؿ اإل يصدر توجيياتو .5

 ؛إلى األجيزة المختصة لبلتحاد األفريقي مف خبلؿ القنوات واإلجراءات المعتمدة
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عمى الحاجة إلى تزويد مجمس االتحاد االستشكاري لمكافحة الفساد بالموارد البشرية  يؤكد .6
 والمالية البلزمة لتمكينو مف أداء ميامو.

قياـ جميع أصحاب المصمحة المعنييف بضماف التمثيؿ اإلقميمي الحاجة ل يستحضر .7
 العادؿ في جميع أجيزة االتحاد األفريقي وفقا لممقررات السابقة عف المؤتمر. والجنساني

 ـــــ
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 مقرر

 التحاد األفريقي لمقانون الدولي،بشأن التقرير عن أنشطة لجنة ا
 EX.CL/926(XXVII) الوثيقة

 
 ي:إن المجمس التنفيذ

بالتقرير المرحمي الجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي والتوصيات الواردة فيو  عممايحيط  .1
 فضبل عف المبلحظات والتعميقات مف الدوؿ األعضاء عمييا؛

 ويشجعيابمجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي بالدراسات التي أجريت حتى اآلف،  يشيد .2
ات القانونية حوؿ القانوف الدولي بشأف المسائؿ التي عمى مواصمة جيودىا في تنفيذ الدراس
 تيـ االتحاد األفريقي والدوؿ األعضاء؛

عمى ضرورة زيادة التنسيؽ بيف لجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي، ومفوضية  يؤكد .3
االتحاد األفريقي وسائر األجيزة فضبل عف المجنة الفنية المتخصصة حوؿ العدؿ والشؤوف 

 بغية وضع نيج مشترؾ لمقانوف الدولي داخؿ االتحاد األفريقي؛.القانونية 
الدوؿ األعضاء لحضور الطبعة الرابعة لمنتدى لجنة االتحاد األفريقي لمقانوف  يدعو .4

تحت العنواف: تحديات  2015الدولي وقانوف االتحاد األفريقي المقرر عقدىا في أكتوبر 
 التصديؽ عمى المعاىدات في أفريقيا وتنفيذىا؛

الدوؿ األعضاء واالجيزة األخرى التابعة لبلتحاد األفريقي عمى دعـ لجنة االتحاد  يشجع .5
األفريقي لمقانوف الدولي في دراساتيا بتوفير المعمومات ذات الصمة وفي الوقت المناسب 
بغية تعزيز أنشطتيا في تطوير وتدويف القانوف الدولي مع التركيز بشكؿ خاص عمى 

 يقي.قانوف االتحاد األفر 
رفع جميع األمور اإلدارية والييكمية والمالية التي أثيرت في التقرير إلى ب يصدر توجيياتو .6

عمى ويؤكداألجيزة المختصة لبلتحاد االفريقي مف خبلؿ القنوات واإلجراءات المعموؿ بيا، 
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ضرورة تجييز لجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي بالموارد البشرية والمالية البلزمة 
 تمكينيا مف تنفيذ واليتيا.ل
مف المجموعة األفريقية في نيويورؾ تعبئة األمـ المتحدة والدوؿ األعضاء في  يطمب .7

 2017-2016االتحاد األفريقي لدعـ الطمبات الخاصة بالميزانية البرامجية لفترة السنتيف 
يمية في لمواصمة تطوير برنامج األمـ المتحدة لممساعدة لصالح، الدورة الدراسية االقم

مجاؿ القانوف الدولي وغيرىا مف البرامج ال سيما البرامج التي تمت الموافقة عمييا بموجب 
 ؛القرارات المختمفة الصادرة عف األمـ المتحدة 

 لغات عمؿ االتحاد األفريقي.بجميع مف المفوضية ضماف توفر جميع المنشورات يطمب  .8
- 
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 مقرر

 ةببشأن جدول تقدير األنص
 ،5در المويل البديمة لالتحاد األفريقيوتنفيذ مصا

 EX.CL/900 (XXVII(الوثيقة 

 :إن المجمس التنفيذي

 تقدير جدوؿ األنصبة؛عف مراجعة جدوؿ بتقرير المجنة الوزارية المختصة  يحيط عمماً  .1
 إجازة توصيات المجنة الوزارية المختصة كما يمي:المؤتمر بيوصي  .2

المنصؼ والقدرة عمى  مبادئ التضامف والدفع سيعتمد جدوؿ تقدير األنصبة الجديد عمى (1
 عدـ تحمؿ أية دولة وحدىا عبئا غير متناسب مف الميزانية؛الدفع بطريقة تضمف 

 يعتمد جدوؿ تقدير األنصبة الجديد عمى تحقيؽ األىداؼ التالية: (2
 لبلتحاد األفريقي مف الميزانية التشغيمية %100 (أ 
 لبلتحاد % مف الميزانية البرنامجية75 (ب 
 واألمف السمـمف عمميات  %25 (ج 

 سيعتمد جدوؿ تقدير األنصبة الجديد عمى نظاـ فئات: (3
 %4  المحمي اإلجمالي ياناتجيفوؽ  جميع البمداف التي -1لفئة ا (أ 
 %4% ويقؿ عف 1التي يفوؽ ناتجيا المحمي اإلجمالي جميع البمداف  -2الفئة  (ب 
 % أو ما دونو1جميع البمداف التي يبمغ ناتجيا المحمس اإلجمالي  -3الفئة  (ج 

 .2016سنوات بدءا مف يناير  5( عمى 2ينبغي تقسيـ تنفيذ األىداؼ المذكورة أعبله في  (4
 ما يمي:بكذلؾ المؤتمر  يوصي .3

                                                           
5
 ها جمهىريت أوجىال على هذا المقزر.تحفظاث أبدت  
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 1سيعتمد تقدير األنصبة الجديد عمى مبدأ تحمؿ الدوؿ األعضاء الخمسة في الفئة  (1
األعضاء في  مف الميزانية مقسمة بالتساوي بينيـ؛ في حيف تدفع البمداف %60نسبة 
 مف المقترح. 3حسب قدرتيـ عمى الدفع كما ىو وارد في الخيار  3و  2الفئتيف 

في المائة دوف فرص حد  12ينبغي أف يعتمد جدوؿ تقدير األنصبة عمى سقؼ ال يتجاوز  (2
 أدنى

 2016و 2017و 2016سيتـ تنفيذ جدوؿ تقدير األنصبة لمسنوات المالية  (3
الذي يشكؿ خميطا مف القدرة  ير األنصبة عمى النحو المذكورجدوؿ تقدباعتماد  رالمؤتم يوصي .4

الخالصة عمى الدفع مف قبؿ بعض الدوؿ األعضاء وأنصبة متساوية لدوؿ أخرى وفقا لنسبة 
 الميزانية في كؿ فئة.

شاممة وغير الدوؿ األعضاء عمى األخذ مف مجموعة مف خيارات المصادر البديمة غير ال يحثّ  .5
 الوطنية الدستورية ايوأحكام ياولوائح ياوقوانيناتيا لمقتضيوفقا  الممزمة

المفوضية، بالتعاوف مع المجنة الوزارية المختصة، عمى إنشاء آلية مرجعة قوية خبلؿ  يحثّ  .6
عند السنوات الخمس األولى مف تنفيذ الميزانية لتقييـ اآلثار المحتممة والتوصية بالتعديبلت 

 االقتضاء؛
طرؽ بناء التآزر بيف زارية المختصة عمى مواصمة العمؿ معا وتحديد المفوضية والمجنة الو  يشجع .7

عدادجدوؿ تقدير األنصبة و مراجعة   ؛والحكـ المالي واإلدارةالميزانية عمميات  ا 
الدوؿ األعضاء عمى العمؿ بروح مف التضامف واالكتفاء الذاتي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ  يحثّ  .8

 ؤتمر ذات الصمة؛المساىمات المحددة الواردة في مقررات الم
عمى مواصمة واستكماؿ عمميا في  ،جتمع بطريقة مفتوحةت ، وىيالمجنة الوزارية المختصة يطمب .9

التدقيؽ الفعاؿ في عمميات الميزانية، بما ذات مصداقية وسميمة تضمف ورقابة إنشاء آلية مساءلة 
 ؛فييا تقديميا وتنفيذىا

 المقترحةعمميا المتعمؽ بآلية المساءلة والرقابة  أيضا مف المجنة الوزارية المختصة استكماؿيطمب  .10
 .2016وتقديـ تقرير عف ىذه المسألة خبلؿ قمة يناير 
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المفوضية عمى تقديـ كؿ الدعـ البلـز لتسييؿ استكماؿ العممية في الوقت المناسب  مف  يحثّ  .11
 ؛خبلؿ توفير قائمة شاممة آلليات المحاسبة الحالية والمقترحة

اء عمى اإلسراع بدفع مساىماتيا المقدرة فور دخوؿ جدوؿ تقدير األنصبة الدوؿ األعض يشّجع .12
 الجديد حيز التنفيذ.
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 2012و  2012، 2012جدول تقدير األنصبة لعام 
 "تنفيذ الخيارات –"المصادر البديمة لتمويل االتحاد األفريقي 

 تطبيق اسموب تقييم المجموعات المتغيرة
 

      

 الدول األعضاء

ى الدخل القومي بناء عل

 3102لعام 

النسبة المائوية 
من اإلجمالي، 

مرتبة من األعلى 
 لألدنى

البلدان مقسمة إلى 

بدون  ثالثة فئات
 حد أقصى

البلدان مقسمة إلى 
ثالثة فئات مع 

كحد  %03نسبة 

 أقصى
 الدول لألمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومصادر اإلحصاءات مصدر البيانات: شعبة 
 12.000 21.145 23.225 521,812,000,000 نٌجٌرٌا 
 12.000 14.215 15.613 350,800,000,000 جنوب أفرٌقٌا 
 12.000 10.999 12.081 271,427,000,000 مصر 
 12.000 8.609 9.456 212,453,000,000 الجزائر 
 12.000 5.032 5.527 124,178,000,000 والجأن 
 60.000 60.000 65.901 1,480,670,000,000 0إجمالً الفئة  
 3.322 3.322 2.971 66,748,000,000 السودان 
 3.260 3.260 2.916 65,516,000,000 لٌبٌا 
 2.737 2.737 2.448 54,993,000,000 كٌنٌا 
 2.380 2.380 2.129 47,830,000,000 غانا 
 2.339 2.339 2.092 46,995,000,000 تونس 
 2.289 2.289 2.047 45,999,000,000 إثٌوبٌا 
 1.656 1.656 1.481 33,285,000,000 تنزانٌا 
 1.596 1.596 1.427 32,061,000,000 كوت دٌفوار 
الكونغو  جمهورٌة  

 1.488 1.488 1.331 29,896,000,000 ةالدٌمقراطٌ
 1.457 1.457 1.303 29,267,000,000 كامٌرونال 
 1.335 1.335 1.194 26,831,000,000 زامبٌا 
 1.141 1.141 1.020 22,926,000,000 أوغندا 
 25.000 25.000 22.358 502,347,000,000 7إجمالً الفئة  
 1.095 1.095 0.857 19,266,000,000 ابونجال 
 0.887 0.887 0.694 15,598,000,000 غٌنٌا االستوائٌة 
 0.871 0.871 0.681 15,311,000,000 موزمبٌق 
 0.842 0.842 0.659 14,804,000,000 نابوتسوا 
 0.841 0.841 0.659 14,796,000,000 سنغالال 
 0.798 0.798 0.624 14,031,000,000 جنوب السودان 
 0.766 0.766 0.600 13,478,000,000 الكونغو 
 0.763 0.763 0.597 13,412,000,000 تشاد 
 0.751 0.751 0.588 13,206,000,000 مبابويٌز 
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 0.697 0.697 0.545 12,251,000,000 نامٌبٌا
 0.685 0.685 0.536 12,042,000,000 بوركٌنا فاسو 
 0.679 0.679 0.531 11,937,000,000 مورٌشٌوس 
 0.619 0.619 0.484 10,882,000,000 مالً 
 0.605 0.605 0.474 10,645,000,000 مدغشقر 
 0.473 0.473 0.370 8,310,000,000 بنٌن 
 0.432 0.432 0.338 7,601,000,000 رواندا 
 0.422 0.422 0.330 7,413,000,000 النٌجر 
 0.354 0.354 0.277 6,230,000,000 غٌنٌا 
 0.279 0.279 0.219 4,915,000,000 سٌرالٌون 
 0.247 0.247 0.193 4,340,000,000 وجتو 
 0.238 0.238 0.187 4,191,000,000 مورٌتانٌا 
 0.217 0.217 0.170 3,823,000,000 مالوي 
 0.216 0.216 0.169 3,795,000,000 سوازٌالند 
 0.196 0.196 0.153 3,444,000,000 إرترٌا 
 0.155 0.155 0.121 2,723,000,000 بوروندي 
 0.129 0.129 0.101 2,268,000,000 لٌسوتو 
 0.111 0.111 0.087 1,955,000,000 لٌبٌرٌا 
 0.106 0.106 0.083 1,861,000,000 الرأس األخضر 
 0.087 0.087 0.068 1,538,000,000 جمهورٌة أفرٌقٌا الوسطى 
 0.083 0.083 0.065 1,455,000,000 جٌبوتً 
 0.079 0.079 0.062 1,386,000,000 سٌشٌل 
 0.076 0.076 0.060 1,342,405,715 الصومال 
 0.055 0.055 0.043 964,000,000 غٌنٌا بٌساو 
 0.048 0.048 0.038 850,000,000 امبٌاج 
 0.044 0.044 0.034 765,373,589 الجمهورٌة الصحراوٌة 
 0.037 0.037 0.029 658,000,000 جزر القمر 
 0.018 0.018 0.014 311,000,000 ساوتومً وبرنسٌب 
 15.000 15.000 11.741 263,797,779,304 0إجمالً الفئة  
 

 100.000 100.000 100.000 2,246,814,779,304 اإلجمالي      
 - 
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 مقرر
 التنفيذي لممجمس ساندتون الوزارية خموةبشأن 

 ،2023 لتنفيذ أجندة األولى العشرية حول الخطة
 EX.CL/899(XXVII) الوثيقة

 :إن المجمس التنفيذي
قيا، بنتائج الخموة الوزارية المنعقدة في ساندتوف، جوىانسبيرج، جنوب أفرييحيط عمما  .1

 :السمع والخدماتتنقل حرية بشأن و
ى معالقدرة اإلنتاجية األفريقية البينية وتطوير  ز التجارةيتعز ى لإلدوؿ األعضاء ا يدعو .2

 منطقة التجارة الحرةفي القارة؛ وتسريع إنشاء  عمى المستوى اإلقميميلنمو تحقيؽ ا
جميع الحواجز  ةلاز ا  و  ، ةالجمركي تعريفاتبالة تيا الخاصنظمأ ةراجعوم ؛اوتفعيميالقارية 

 السرعة ؛جناح عمى  غير الجمركية
محدود مف خبلؿ العابرة لالتجارة سييؿ تعزيز تمكيف المرأة مف أجؿ تضرورة  عمى شدديُ  .3

خرى، األبمداف أسواؽ البالوصوؿ إلى  فمتاجرات تسمح ليل بطاقات ىوية خاصة إصدار
 الحدود.العابرة متجارة ل اً تعزيز  عمى نحو فعاؿ المراكز الحدوديةمشكمة  والتغمب عمى

معاممة الاالستثمار في سبلسؿ القيمة ومنح التركيز عمى الدوؿ األعضاء مف  يطمب .4
ع في و صنممعبلمات التجارية األفريقية )الترويج لو  ،تفضيمية لممستثمريف في أفريقياال

ع احتراـ يجشتفي ىذا الصدد، و أفريقيا( مف أجؿ االنضماـ إلى سبلسؿ القيمة العالمية. 
الثقة وضع اإلطار القانوني المبلءـ لبناء سيادة القانوف في الدوؿ األعضاء مف أجؿ 

 البلزمة بيف المستثمريف.
 عمى: يؤكد .5
األفريقية وتعزيز  اتاالبتكار حفظ ضماف حماية حقوؽ الممكية الفكرية لى لإحاجة ال (1

 المعايير؛
عقد اجتماعات ريقييف لعماؿ األفحاجة إلى إنشاء منتدى اقتصادي أفريقي لرجاؿ األال (2

قامة  بما يمكنيـ مف إجراءدورية  عبلقات مع القطاع الخاص المناقشات تعزز التفاىـ وا 
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حرية تدفؽ ضماف متجارة للإنشاء مرصد ، العممية ليذه تسييبلً و في جميع أنحاء القارة. 
 ؤلعماؿ.أفريقي ل المعمومات التجارية وكذلؾ مجمس

القضايا المتصمة بفي جنيؼ ريقييف توعية السفراء األف عمىلدوؿ األعضاء ا يحث .6
بغية مف أجؿ صياغة موقؼ أفريقي موحد  منظمة التجارة العالميةداخؿ المفاوضات ب

اقتراح آليات لعقد والتعجيؿ ب ،تغيير قواعد منظمة التجارة العالمية وجعميا أقؿ تعقيدا
 لعالمية في أفريقيا.منظمة التجارة امؤتمر متجارة مماثؿ لأفريقي ل مؤتمر

أفريقيا بصوت واحد بشأف القضايا المتصمة  عمى ضرورة ضماف تحدث ُيشدد .7
 ،عمؿالزراء الخارجية لو في ىذا الصدد، ينبغي و مفاوضات منظمة التجارة العالمية. ب

 التجارة لضماف التنسيؽ الفعاؿ. اتمع نظرائيـ في وزار  ،بشكؿ وثيؽ
 ة تنقل األشخاصير بشأن ح

عند وصوليـ إلى منافذ ريقييف التأشيرات لؤلفإصدار ؿ األعضاء عمى بدء الدو  شجعي .8
حرية التنقؿ ضمف مبمداف التي تل ينبغي حيث ،مبدأ المعاممة بالمثؿبعمؿ بدء الالدخوؿ و 

 ؛المعاممة نفسيا ؿ عمىو حصال
عمى القياـ، في غضوف ثبلث سنوات وكحد أقص خمس سنوات، لدوؿ األعضاء ا يحث .9

بمداف المجموعات  لمواطني ياالتي تمنحنفسيا الفرص ألفريقييف في منح جميع ا
عمى أساس أنو ينبغي لممياجريف أيضا أف  ؛التي تنتمي إلييااالقتصادية اإلقميمية 

 يخضعوا لمقوانيف الوطنية؛
 :يدعو .10

 إدارةعمى القدرات نمية في عممية تالمفوضية، الشروع  بالتعاوف مع ،لدوؿ األعضاءا (1
النساء في أوساط زيادة وخصوصا ألنيا مرشحة لم ،عابرة لمحدودالاليجرة تدفؽ 

 ؛والشباب
حرية تنقؿ األشخاص أف تشمؿ يقضي ب عنصرا 2063لمفوضية تضميف إطار أجندة ا (2

 (؛المعوقيفضعفة )النساء والشباب و مستوتمكيف الفئات البوضوح  المسائؿ الجنسانية
 :يطمب .11
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األدلة  محصوؿ عمىؿ األشخاص لحرية تنقحوؿ إجراء بحث شامؿ مف المفوضية  (1
 ،ياتىيكمو  ،يتـ االسترشاد بيا في إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقيةالتي التجريبية 

 مف أجؿ تنفيذىا؛ وغيرىا مف المتطمبات ىاوموارد
بتنظيـ خموة المجمس التنفيذي لبحث مسألة حرية تنقؿ األشخاص في  التعجيل (2

 أفريقيا.
أفريقي، مف مختمؼ الفئات، سيسيؿ حرية تنقؿ األفراد بتفعيؿ جواز سفر  ليعجالت .12

 كبداية، ويتـ إصداره مف قبؿ الدوؿ األعضاء.
 العالي في أفريقيا: والتعميمت مواءمة المؤىالبشأن 
مف الدوؿ األعضاء إنشاء آلية متسقة تتضمف تتطابؽ التعميـ العالي في أفريقيا  يطمب .13

بالشيادات مّما يسّيؿ نقؿ المعرفة والميارات وقابميتو لممقارنة مع القبوؿ واالعتراؼ 
رساء عمميات  والخبرات. عبلوة عمى ذلؾ، ىناؾ حاجة إلى مواءمة تعميـ المدرسيف وا 

 ضماف الجودة، لتوضيح كيفية إدارة التعميـ العالي مع التركيز عمى التنوع.
 يتعيد: .14

فريقييف في مجاؿ بضرورة إنشاء آلية حوؿ الطرؽ العممية لتمكيف النساء والشباب األ (1
التعميـ، وتشجيع نموىـ المستداـ في اكتساب المعرفة. في نفس السياؽ، ضماف أخذ 
المسائؿ المتعمقة بتقاليد التعميـ، ووضع، أىميتو، في مختمؼ البمداف األفريقية في 

 االعتبار في عممية مواءمة التعميـ.
ة، مع ضماف استخداـ عممية إدراج برامج التبادؿ والتوظيؼ الذاتي في المناىج الدراسي (2

 المواءمة كأداة إلزالة الحواجز المغوية.
مسائؿ مواءمة التعميـ بنودا ثابتة في جداوؿ أعماؿ ضماف تشكيؿ المفوضية  مف يطمب .15

المجاف الفنية المتخصصة لتمكيف الوزارات المعنية مف تقديـ المدخبلت واستبلـ 
 المعمومات.
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إلى دعـ تمويؿ البحث في المجاالت  كذلك الدوؿ األعضاء والقطاع الخاصدعو ي .16
األساسية لممعرفة خاصة مجالي العمـ والتكنولوجيا، مّما سيمّكف األفريقييف مف إيجاد 

 حموؿ لممشاكؿ األفريقية.
 عددية:تالمتحدة ووضع ال لألممالذكرى السبعين بشأن 
لشمولية والتنمية عمى أىمية النظاـ المتعدد األطراؼ القائـ عمى مبدأ االنصاؼ وا ُيشدد .17

 المستدامة وتحسيف الظروؼ اإلنسانية عمى أساس التساوي بيف الدوؿ.
 عمى: يؤكد .18

حاجة أفريقيا إلى مواصمة العمؿ معا، والتحدث بصوت واحد لمعب دور أكبر في إعطاء  (1
المفاوضات الحكومية المشتركة دفعة جديدة في إطار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

ىذا الصدد، ينبغي لمجموعة سفراء الدوؿ األعضاء في االتحاد  في نيويورؾ. وفي
 األفريقي احتراـ وتنفيذ مواقؼ ومقررات االتحاد األفريقي؛

الحاجة لمعمؿ معا بشأف المسائؿ االستراتيجية مثؿ تمويؿ التنمية، وأجندة التنمية لما بعد  (2
 ، تغير المناخ والمؤتمر الدولي لمتجارة؛2015

ـ لؤلمـ المتحدة إلى العمؿ، مع البمد المضيؼ، الواليات المتحدة يدعو األميف العا .19
األمريكية، عمى تسييؿ منح نفس مستوى االمتيازات والتسييبلت لبعثة المراقبة الدائمة 
لبلتحاد األفريقي كتمؾ الممنوحة لبعثة األمـ المتحدة لدى االتحاد األفريقي، وفقا لمبدأ 

 المعاممة بالمثؿ.
 :امرات قمة االتحاد األفريقي وأساليب عمميترشيد مؤتبشأن 
ة لبناء يزاري مرة في السنة عمى األقؿ كآلعقد الخموة عمى المستوى الو أىمية  تأكيديجدد  .20

 ؛ع المجمس التنفيذي لمتابعة تنفيذ المقرراتاجتموأىمية ا ؛التوافؽ بيف الوزراء
اءة والفعالية، وكذلؾ لضماف الكف المجمس التنفيذي تحسيف إدارة الوقت لدورات ُيقرر .21

قررات الصادرة محضور اجتماعاتو عمى المستوى المناسب لكفالة التزاـ أكبر بالضماف 
 ؛وتنفيذىا بفعالية

 التوصيات التالية إلى المؤتمر العتمادىا: قدمي .22
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المؤتمر  بوضوح، ومنحالمجمس التنفيذي والمؤتمر مف قبؿ تحديد عممية صنع القرار  (1
إال فيما يتعمؽ بالمسائؿ  ،ات وصبلحيات اتخاذ القراراتالتنفيذي سمط المجمس  

 ،اإلستراتيجية الرئيسية
تحت  تقعمنح المجاف الفنية المتخصصة سمطة اتخاذ قرارات حوؿ المسائؿ التي  (2

. ومع ذلؾ يمكف لممجمس اختصاصيا ما لـ تترتب عمييا آثار مالية وىيكمية
نية المتخصصة بطمب مف أي دولة التنفيذي، عند الضرورة، بحث قرارات المجاف الف

 عضو؛
السمـ واألمف، و  التكامؿ القاري، تركيز القمة عمى مسائؿ السياسة اإلستراتيجية مثؿ (3

وعدـ تكرار المؤتمر نفس المقررات التي صدرت عف  ،الحكـ والمسائؿ الماليةو 
 المجمس التنفيذي؛

تيجية بمرافقة عضو أو بحث إمكانية عقد "دورات مغمقة" لمناقشة بعض المسائؿ اإلسترا (4
وفود حسب ما تقتضيو المسائؿ المطروحة لممناقشة. وفي ىذا أعضاء الأكثر مف 

الشأف، قد يقرر المؤتمر االنعقاد في شكؿ خموة إلتاحة وقت كاؼ لمناقشة المسائؿ 
 اإلستراتيجية ولمتفاعؿ؛

مؤتمرات القمة لممجموعات االقتصادية اإلقميمية بالمشاركة الكاممة في مداوالت  السماح (5
 النجاحات والعقبات في سبيؿ تحقيؽ أجندة التكامؿ القارية؛و تقاسـ الخبرات ل

ا مع تركيز إحداىما عمى مسائؿ ىمترشيدعمى أف يتـ االستمرار في عقد قمتيف،  (6
وتركيز األخرى عمى تنفيذ  ،السياسة بمشاركة الشركاء وفقا لقواعد اإلجراءات

 المقررات؛
ر في السنة؛ إحدى دورتي المؤتم إلىفقط  تقاريياالتابعة لممؤتمر المجاف الفرعية  رفع (7

سنوات  و ثبلثأ فعضوية ىذه المجاف الفرعية خبلؿ سنتي عمىعمى أف يتـ التناوب 
 لمسماح بتقاسـ األعباء؛

مع السماح  ،الجمسات االفتتاحية لممؤتمر بطريقة مينية ووفقا لقواعد اإلجراءات إدارة (8
لتضامف ا مف منطمؽمـ المتحدة ورئيس السمطة الفمسطينية لؤلميف العاـ لؤل فقط
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وفي ىذا  بمخاطبة المؤتمر شخصيا؛ ،األفريقي التاريخي مع كفاح الشعب الفمسطيني
ف و الضيوؼ المدعو قاطبة السياؽ بنبغي توفير منابر بديمة لجمسات االفتتاح 

 ،رؤساء الدوؿ والحكوماتاآلخروف 
زيادة لوارد إضافية لمترجمة الفورية والتحريرية تخصيص م الدوؿ األعضاء عمى يحث .23

ترجمة الوثائؽ عمى نحو مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات حتى تتـ في عدد العامميف 
 حينيا.تكوف جاىزة في سميـ و 

 :2023أجندة لتنفيذ خطة العشرية البشأن 
دخبلت الدوؿ ، مع أخذ م2063أجندة لتنفيذ خطة العشرية اعتماد الإلى المؤتمر  يدعو .24

، بما في ذلؾ مراجعة بعض األىداؼ المقترحة )مثؿ إنشاء االعتبارفي األعضاء 
عمى نحو مستمر، مع مراعاة ستخضع لمتحسينات الوثيقة أف عمما ب االقتصاد األزرؽ(

الحالية أطر العمؿ القارية )مثؿ مسائؿ السيادة(، و  2063وثيقة إطار أجندة مة مع ءالموا
احتياجات و ما يتعمؽ بإدماج المرأة والشباب، فيالشمولية، وخصوصًا والرؤى الوطنية و 

 القدرات المتوفرة والتمويؿ المتاح،و ، جديدةالمخاطر والتيديدات الو رية، ز البمداف الج
 إضافة إلى السياحة وعمميات الموانئ والنقؿ في سياؽ االقتصاد األزرؽ؛

 عمى: يشدد .25
خطة الو  2063أجندة  االقتصادية اإلقميميةأىمية ممكية الدوؿ األعضاء والمجموعات  (1

وضع جدوؿ زمني لرصد و  2063ومف ثـ الحاجة إلى نشر أجندة لتنفيذىا العشرية 
في الخطط الوطنية واألطر اإلقميمية. وينبغي إدماجيا تيسير التقدـ المحرز بشأنيا و 

 ميةأف تواصؿ المفوضية العمؿ مع الدوؿ األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقمي
؛ وفي نفس السياؽ ينبغي لمكاتب االتحاد األفريقي بشأف تعميـ خطة التنفيذ العشرية

المشاركة التامة في  6التمثيمية اإلقميمية ومجموعة سفراء دوؿ االتحاد األفريقي
 لبلتحاد األفريقي وتنفيذىا؛ 2063الترويج وألجندة 

                                                           
6
 (.0) 72في الفقزة  لى التسميتأبدث السىغال تحفظاث ع   
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مى كافة المستويات لتنفيذ ع ةالقدر نقص استراتيجية شاممة لمواجية  إلى وضعالحاجة  (2
 خطة العشرية.ال

السريع لتقييمات  ستكماؿاالضرورية نحو الجراءات اتخاذ اإلإلى المفوضية  يدعو .26
لتقييـ الموحدة المستوى الياـ لمدوؿ األعضاء فيما يخص الوثيقة  ذلؾ القدرات، بما في

المطموب إلى جانب الميارات الدقيقة والتدريب  إبرازالقدرات وخطة تطوير القدرات، مع 
المقرر القمة القادمة  مف قبؿ بحثلم ،ترتيبات إدماج الجامعات ودور الشباب والمرأة

 ؛2016يناير عقدىا في 
األمـ المتحدة المؤسسة األفريقية لبناء القدرات والييئات األخرى مثؿ لجنة  يحث .27

ـ بشأف أبعاد بناء الدعـ البلز عمى تقديـ االقتصادية ألفريقيا والبنؾ األفريقي لمتنمية 
 ؛2063القدرات ألجندة 

تنفيذ مكف مف التمويؿ المناسب والموارد البشرية التي تإلى توفير الدوؿ األعضاء  يدعو .28
 ؛2063أجندة لتنفيذ خطة العشرية ال

، في 2063مف المفوضية إجراء البحوث األساسية لكافة أولويات أجندة يطمب  .29
إصدار ا بينيا، وعمى المستويات الوطنية، بيدؼ المجموعات االقتصادية االقميمية وفيم

لخموة الوزارية إلى اداء عف تنفيذ كؿ األولويات وتقديـ التقارير المرحمية األبطاقات 
 القادمة.

 ـــــ
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 ( أعضاء في المجنة األفريقية2بشأن انتخاب ستة )

 ،حول حقوق الطفل ورفاىيتو لمخبراء
 EX.CL/918 (XXVII)الوثيقة 

 
 ي:لمجمس التنفيذإن ا

( أعضاء في المجنة األفريقية لمخبراء 6بتقرير المفوضية عف انتخاب ستة ) يحيط عمما -1
 حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو؛

لوالية األعضاء التالية أسماؤىـ في المجنة األفريقية حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو  يعين -2
 ( سنوات.2مدتيا خمس )

 البمد االسم الرقم
 كوت ديفوار بوكوـكريستيف -اريديكيري مالسيدة  1
 نيجيريا آوير جاوار 2
 زامبيا كاويمبي-ماريا ماباني 3
 تنزانيا كميمانت ماشامبا 4
 إثيوبيا بينياـ داويت ميزمور 5
 بوتسوانا السيدة جويسيووف نانيكي أنكوي 6

 

المجنة الدورة العادية الخامسة والعشريف لممؤتمر بتعييف األعضاء المنتخبيف في  يوصي -3
 األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو.

مف المفوضية إعداد طرؽ ضماف االحتراـ التاـ لمبادئ التمثيؿ اإلقميمي يطمب  -4
والجنساني العادؿ في كافة أجيزة ومؤسسات االتحاد وتقديـ ىذه الطرؽ إلى قيمة يناير 

2016. 
 ــــ
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 األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،( أعضاء في المجنة 3بشأن انتخاب ثالثة )
 EX.CL/919(XXVII)الوثيقة 

 
 :إن المجمس التنفيذي

( أعضاء في المجنة األفريقية لحقوؽ 3بتقرير المفوضية عف انتخاب ثبلثة ) يحيط عمما -1
 اإلنساف والشعوب؛

( التالية أسماؤىـ في المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف 3األعضاء الثبلثة ) ينتخب -2
 ( سنوات.2لوالية مدتيا )ب والشعو 

 
 البمد االسم الرقم
 إثيوبيا سولوموف آييمي ديرسو 1
 سيراليون السيد لػ. كينج جيمسينا إيسي 2
 رواندا السيد سيموي كاييتيسي زينابو 3

 
الدورة العادية الخامسة والعشريف لممؤتمر بتعييف األعضاء المنتخبيف في المجنة يوصي  -3

 ساف والشعوب.األفريقية لحقوؽ اإلن
مف المفوضية إعداد طرؽ ضماف االحتراـ التاـ لمبادئ التمثيؿ اإلقميمي يطمب  -4

والجنساني العادؿ في كافة أجيزة ومؤسسات االتحاد وتقديـ ىذه الطرؽ إلى قيمة يناير 
2016 

 ػػػػػػػػ
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 مقرر

 ،بشأن الترشيحات األفريقية لمناصب داخل النظام الدولي
 I)VIXEX.CL/917 (Xالوثيقة 

 :إن المجمس التنفيذي

 بتقرير المجنة الوزارية لمترشيحات األفريقية لممناصب داخؿ النظاـ الدولي؛يحيط عمما  .1
 : عمى يوافق .2

االنتخابات خالل  2020-2012منصب األمين العام لمكومنولث لمفترة  في (1)
-السيدة ماسيكجوا ماسيرترشيح في مالطا،  2012في نوفمبر المقرر إجراؤىا 

 مف جميورية بوتسواناا، موامب
منصب األمين العام لممنظمة البحرية الدولية، خالل االنتخابات المقرر في  (2)

، ترشيح السيد جوفينال ج. م. شيوندو، من 2012 يونيو  30إجراؤىا في 
 جميورية كينيا

لمفترة  لجنة األمم المتحدة االستشارية لمميزانية والشؤون اإلدارية عضويةل (3)
في  2012االنتخابات المقرر إجراؤىا في نوفمبر ، خالل 2012/2012

 نيويورك، ترشيح: 
 السيد بابو سيف مف جميورية السنغاؿ 
 السيد تاسفا ألـ سينـو مف دولة إرتريا 

خالل االنتخابات  2012/2012عضوية لجنة األمم المتحدة لممساىمات لمفترة ل (4)
وتوميسي في نيويورك، ترشيح السيد م 2012المقرر إجراؤىا في نوفمبر 

 جوزييل تاوانا من جميورية جنوب أفريقيا
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عضوية لجنة األمم المتحدة لمنع التعذيب، خالل االنتخابات المقرر إجراؤىا في ل (5)
في جنيف، ترشيح السفير ِعزَّت سعد من جميورية مصر  2012أكتوبر  2

 العربية
بات عضوية لجنة األمم المتحدة لمقضاء عمى االختفاء القسري، خالل االنتخال (6)

 في نيويورك، ترشيح:  2012يونيو  23المقرر إجراؤىا في 
 السيد فورتوني جايتاف زونجو مف بوركينا فاسو 
 السيد الشيخ سعد بوه كامارا مف الجميورية اإلسبلمية الموريتانية 

خبلؿ عضوية لجنة األمم المتحدة لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري ل (7)
 في نيويورؾ، ترشيح:  2015يونيو  25في االنتخابات المقرر إجراؤىا 

 السيدة دا/ديالو فاتيماتا بينتا مف بوركينا فاسو؛ 
 السيدة ييميمي مينت محمد مف الجميورية اإلسبلمية الموريتانية 

مم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المياجرين وأفراد أسرىم األ عضوية لجنةل (8)
 في نيويورؾ، ترشيح 2015 نيويو  30في االنتخابات المقرر إجراؤىا خبلؿ 

 نابا بيمي مف بوركينا فاسو-السيد جارماف زونج 
 غاناجميورية كومي مف -السيدة أديبلييد أنو 
  مف الجميورية اإلسبلمية الموريتانية.بسـ اهلل إيمي ولد أحمد 

 
خبلؿ االنتخابات التي  معاىدة تجارة األسمحةرئيس أمانة األمم المتحدة ل منصبفي  (9)

مف  السيدة دالدلة سيميون دوميساني، ترشيح 2015ر إجراؤىا في أغسطس مف المقر 
 .جميورية جنوب أفريقيا

، 2020-2017لمفترة واالجتماعية  االقتصاديةلعضوية لجنة األمم المتحدة لمحقوق  (10)
والتي طمبت مصر موافقة مبكرة ليا، ترشيح السفير محمد عز الديف عبد المنعـ، مف 

غير أف المجنة تشير إلى أف الموافقة عمى ىذا الترشيح ال جميورية مصر العربية. 
  يحوؿ دوف تقديـ الدوؿ األعضاء ترشيحات ليذا المنصب الشاغر.
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 بالترشيحات اآلتية ويقرر الموافقة عمييا: يحيط عمما أيضا .3
االنتخابات خبلؿ  2012-2012لمفترة  عضوية المجمس التنفيذي لميونسكول (1)

بمناسبة انعقاد المؤتمر العاـ الثامف والثبلثيف  في باريس،المقرر إجراؤىا 
 ، ترشيح:2015لميونسكو في نوفمبر 

 جميورية جنوب أفريقيا؛ 
 جميورية السنغاؿ؛ 
 جميورية النيجر؛ 
 ؛جميورية بوتسوانا 
 .جميورية مالي 

، 2012/2012المجمس التنفيذي لممنظمة البحرية الدولية لمفترة  عضويةل (2)
 ، ترشيح: 2015في ديسمبر راؤىا االنتخابات المقرر إجخبلؿ 

 جميورية مصر العربية في الفئة جيـ 
 جميورية جنوب أفريقيا في الفئة جيـ 
 جميورية ليبيريا في الفئة جيـ 

 2016-2015لمفترة  لمجمعية العامة السبعيننائب رئيس الدورة في منصب  (3)
 ترشيح: ،2015يونيو خبلؿ االنتخابات المقرر إجراؤىا في 

 ؛جميورية بنيف 
 جميورية الكاميروف؛ 
 جميورية مصر العربية؛ 
 جميورية إرتريا؛ 
 جميورية موزمبيؽ؛ 
 .جميورية توجو 

خبلؿ  2012-2012المجمس االقتصادي واالجتماعي لمفترة  لعضوية (4)
 ، ترشيح:2015نوفمبر االنتخابات المقرر إجراؤىا في 
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ 
 حادية؛جميورية نيجيريا االت 
 جميورية رواندا؛ 
 دولة الصوماؿ؛ 
 .جميورية جنوب أفريقيا 

خبلؿ االنتخابات  2012-2012لجنة التنمية االجتماعية لمفترة  لعضوية (5)
 ، ترشيح:2015فبراير المقرر إجراؤىا في 

 جميورية غانا؛ 
 جميورية رواندا؛ 
 .جميورية السنغاؿ 

طمبت المجنة مف االقميـ أفريقيا،  مبلحظة: فيما يتعمؽ بالمنصب الثاني الذي يعود لغرب
 المعني إجراء مشاورات لتعييف مرشح.

خبلؿ االنتخابات المقرر  2019-2016لمفترة لجنة اإلحصائيات لعضوية  (6)
 ، ترشيح:2015نوفمبر إجراؤىا في 

 جميورية كينيا؛ 
 .جميورية توجو 

ر خبلؿ االنتخابات المقر  2018-2016لمفترة  لجنة السكان والتنمية يةضو لع (7)
 ترشيح: 2015نوفمبر إجراؤىا في 

 جميورية السوداف؛ 
 .جميورية أوغندا 

خبلؿ االنتخابات المقرر  2019-2016، لمفترة لجنة النيوض بالمرأة يةعضو ل (8)
 ترشيح: ،2015نوفمبر في  إجراؤىا

 دولة إرتريا؛ 
 .جميورية نيجيريا االتحادية 
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خبلؿ  2018-2016لمفترة  منع الجريمة والعدالة الجنائيةلجنة  يةعضو ل (9)
 ، ترشيح:2015نوفمبر  في . االنتخابات المقرر إجراؤىا

 جميورية بنيف؛ 
 جميورية الكاميروف؛ 
 جميورية كوت ديفوار؛ 
 .جميورية جنوب أفريقيا 

خبلؿ االنتخابات المقرر  2018-2016لمفترة  لجنة البرنامج والتنسيقية عضو ل (10)
 إجراؤىا في نوفمبر، ترشيح:

 ة؛جميورية تنزانيا المتحد 
 جميورية زيمبابوي؛ 

 فريق عمل الخبراء حول المعايير الدولية لممحاسبة ورفع التقارير  يةعضو ل (11)
 جميورية بنيف؛ 
 جميورية الكاميروف؛ 
 جميورية كينيا؛ 
 .جميوريةأوغندا 
  ،تطمب المجنة مف األقاليـ التالية، إجراء مشاورات لتعييف مرشح لوسط أفريقيا

 ومرشحاف لمجنوب األفريقي.
 2019-2016لمفترة المجنة المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقمية  ةلعضوي (12)

 ، ترشيح: 2015نوفمبر في  خبلؿ االنتخابات المقرر إجراؤىا
 جميورية الكاميروف؛ 
 جميورية الكونغو الديمقراطية؛ 
 جميورية كينيا؛ 
 الجميورية اإلسبلمية الموريتانية؛ 
 جميورية جنوب أفريقيا؛ 
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 جميورية السوداف؛ 
  رية أوغندا.جميو 

-2016لمفترة  مم المتحدة لمطفولةالمجمس التنفيذي لصندوق األ لعضوية (13)
  ، ترشيح:2015نوفمبر  خبلؿ االنتخابات المقرر إجراؤىا في 2018

 جميورية بوتسوانا؛ 
 جميورية الكاميروف؛ 
 جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية؛ 
 دولة ليبيا؛ 
 .جميورية سيراليوف 

لمتنمية وصندوق األمم األمم المتحدة برنامج التنفيذي لالمجمس لعضوية  (14)
في  خبلؿ االنتخابات المقرر إجراؤىا 2018-2016لمفترة المتحدة لمسكان 

 ، ترشيح:2015نوفمبر 
 جميورية بنيف؛ 
 جميورية الكاميروف؛ 
 جميورية تشاد؛ 
 جميورية مبلوي؛ 
 .جميورية أوغندا 

دة لممساواة بين الجنسين وقيادة التنفيذي لييئة األمم المتحمجمس ال يةعضو ل (15)
، 2015نوفمبر في  خبلؿ االنتخابات المقرر إجراؤىا 2018-2016لمفترة المرأ 

 ترشيح: 
 اتحاد جزر القمر؛ 
 جميورية جابوف؛ 
 جميورية ليبيريا؛ 
 جميورية ناميبيا؛ 
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 .جميورية تونس 
ؿ خبل 2018-2016لمفترة المجمس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي  لعضوية (16)

 ، ترشيح:2015إجراؤىا في مقرر االنتخابات ال
 .جميورية ليبيريا 

المعني بفيروس نقص  لألمم المتحدةبرنامج المشترك لجنة تنسيق ال لعضوية (17)
إجراؤىا مقرر خبلؿ االنتخابات ال 2018-2016لمفترة اإليدز المناعة البشرية/

 ، ترشيح:2015نوفمبر في 
 جميورية غانا؛ 
 .جميورية مبلوي 

 2018-2016لمفترة األمم المتحدة لإلسكان نامج مجمس إدارة بر  ةلعضوي (18)
 ترشيح: ،2015نوفمبر إجراؤىا في مقرر خبلؿ االنتخابات ال

  جميورية أنجوال؛ 
 جميورية تشاد؛ 
 جميورية كينيا؛ 
 .جميورية نيجيريا االتحادية 

خبلؿ  2018-2016لمفترة لألمم المتحدة مجمس حقوق اإلنسان  عضويةل  (19)
 ، ترشيح:2015نوفمبر إجراؤىا في مقرر ات الاالنتخاب

 جميورية كوت ديفوار؛ 
 جميورية بوروندي؛ 
 جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية؛ 
 جميورية أوغندا؛ 
 .جميورية توجو 

 خبلؿ االنتخابات المقرر إجراؤىا 2018-2016لمفترة  لجنة المؤتمرات عضويةل (20)
 ، ترشيح:2015نوفمبر في 
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 جميورية غانا؛ 
 يورية ليبيريا.جم 

-2018لفترة  غير الدائمة في مجمس األمن التابع لألمم المتحدة لمعضوية (21)
 ، ترشيح جميورية غينيا االستوائية لتمثيؿ وسط أفريقيا.2019

- 
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 إحاطة المفوضية حول تنفيذ المقررات السابقة لممحكمة الجنائية الدوليةبشأن 

 
 :المجمس التنفيذي إنّ 

ة المفوضية حوؿ تنفيذ المقررات السابقة حوؿ المحكمة الجنائية بإحاط يحيط عمماً  -1
 ؛الدولية

 ال سيما الفقرات: ASSEMBLY/AU/DEC.547(XXIV)بمقرر المؤتمر  يذّكر -2
التي تطمب مف المحكمة الجنائية الدولية سحب أو تعميؽ التيـ ضد )د(  17 (1)

االت نائب رئيس كينيا، ويمياـ ساموي روتو حتى يتـ النظر في االنشغ
 والمقترحات األفريقية بشأف تعديؿ نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية.

)ىػ( التي تطمب تعميؽ التيـ ضد الرئيس عمر البشير وتحث مجمس األمف  17 (2)
 لؤلمـ المتحدة عمى سحب قضية اإلحالية في السوداف؛

 ؛ASSEMBLY/AU/DEC.547(XXIV)بجيود مفوضية االتحاد األفريقي في تنفيذ المقرر يشيد  -3
 ؛المؤتمر بتشكيؿ لجنة وزارية مفتوحة العضوية لمجنة لوزراء الشؤوف الخارجية وصيي -4
االتحاد األفريقي مواصمة تنفيذ المقرر وخاصة الكتابة إلى مجمس  مف مفوضية يطمب -5

 :األمف لؤلمـ المتحدة مف أجؿ
؛ 2015يناير بمقرر رؤساء دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي الصادر في إببلغو  (1

 ؛ وطمب تنفيذ المقرر
إببلغو بأف لجنة وزراء الشؤوف الخارجية تنوي االجتماع مع مجمس األمف لؤلمـ  (2

 ؛المتحدة لمناقشة ومتابعة المسألة
مف  68مف مفوضية االتحاد األفريقي االنضماـ إلى الدعوى بموجب المادة يطمب  -6

جميورية كينيا كطرؼ معني  قبؿ المدعى لممحكمة الجنائية الدولية ضد نائب رئيس
 لغرض تقديـ جميع المواد ذات الصمة المنبثقة عف المفاوضات إلى المحكمة.

المؤتمر بتوفير الموارد المالية الكافية لممفوضية والمجنة الوزارية المفتوحة يوصي  -7
 العضوية لمسماح بمتابعة األنشطة لتنفيذ ىذا المقرر.
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