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 عدد المقرر عنوان المقرر رقم المسلسل الرقم

 الصفحات

1 EX.CL/DEC.1057(XXXV) 42 تقارير اللجان الفرعية للجنة الممثلين الدائمين بشأن مقرر 

2 EX.CL/DEC.1058 (XXXV) 

 
والتنمية في  اإلعمارعاد  إلألفريقي مركز االتحاد اتشغيل مقرر بشأن 
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 EX.CL/1154(XXXV)د، الوثيقة وحكومات االتحا

1 

5 EX.CL/DEC.1060 (XXXV) 

 
 ،0202بشأن المقترحات المتعلقة بموضوع عام مقرر بشأن 

 EX.CL/1155 (XXXV)الوثيقة 

4 

6 EX.CL/DEC.1061 (XXXV) 

 
تقرير الممثل السامي لالتحاد األفريقي المعني بتمويل االتحاد  بشأنمقرر

اورات اإلقليمية حول مسألة تقييم صندوق المش وصندوق السالم عن نتائج

 EX.CL/1156(XXXV).، الوثيقة السالم لالتحاد األفريقي

4 

8 EX.CL/DEC.1062 (XXXV) 

 
اإلسبانية كإحدى لغات عمل االتحاد  التقرير عن استخداممقرر بشأن 

 EX.CL/1157(XXXV)الوثيقة  ،األفريقي

1 

11 EX.CL/DEC.1063 (XXXV)   8 رير اللجان الفنية المتخصصةتقابشأن مقرر 

10 EX.CL/DEC.1064 (XXXV)  لمحكمة األفريقية التقرير نصف السنوي عن أنشطة ابشأن مقرر

الوثيقة  ،0212للعام اإلنسان والشعوب  لحقوق

EX.CL/1163(XXXV) 

4 

13 EX.CL/DEC.1065 (XXXV) 

 
لوثيقة ا تقرير اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،مقرر بشأن 

EX.CL/1164 (XXXV) 

4 

11 EX.CL/DEC.1066 (XXXV) 

 
تقرير االجتماع السادس للجنة الوزارية المعنية بتنفيذ  بشأن مقرر

 EX.CL/1165(XXXV)، الوثيقة 3602أجند  

4 

15 EX.CL/DEC.1067 (XXXV) 

 
 الدولية،المنظومة  تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات داخلمقرر بشأن 

 EX.CL/1166(XXXV)الوثيقة 

3 

16 EX.CL/DEC.1068 (XXXV) 

 
تقرير اللجنة الوزارية المعنية بتحديات التصديق على مقرر بشأن 

معاهدات منظمة الوحد  األفريقية/االتحاد األفريقي واالنضمام إليها 

 EX.CL/1167(XXXV)الوثيقة  وتنفيذها،

2 

11 EX.CL/DEC.1069 (XXXV) 

 

 

 

 7 4242تحاد األفريقي لعام ميزانية اال بشأن مقرر

18 EX.CL/DEC.1070 (XXXV) 

 
 ( أعضاء في مجلس االتحاد األفريقي4انتخاب أربعة )بشأن  مقرر

 EX.CL/1175(XXXV) الوثيقة االستشاري لمكافحة الفساد،

1 

19 EX.CL/DEC.1071 (XXXV) 

 
تقرير اللجنة الوزارية المعنية بجدول تقدير األنصبة بشأن  مقرر

 اهماتوالمس

0 

20 EX.CL/DEC.1072 (XXXV) 

 
 6 اختيار المدير العام لمنظمة التجار  العالميةمقرر بشأن 
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 بشأن مقرر

 تقارير اللجان الفرعية للجنة الممثلين الدائمين

 :المجلس التنفيذي إن  

ت التي بشأن تقارير لجانها الفرعية مع مراعا  المالحظا بتوصيات لجنة الممثلين الدائمين يحيط علما .1

 أبدتها الدول األعضاء؛

لجنة الميزانية والشؤون المالية واإلدارية وخبراء على اإلشراف العام ولتنسيق لالفرعية  اللجنة :أولا 

 EX.CL/1151(XXXV)iiالوثيقة -وزراء المالية الخمسة عشرة 

 الموارد البشرية واإلصالحات المالية  رطة طريقاخألف: بشأن 

الدور  االستثنائية الثانية عشر  للمجلس  الصادر عن Ext/EX.CL/Dec.1(XX)المقرر  يستحضر .0

والذي ُطلب من المفوضية بمقتضاه العمل  0218إثيوبيا في نوفمبر التنفيذي المنعقد  في أديس أبابا، 

من كل إقليم الستعراض وتحسين نظام التعيين  0بواقع  مع مجموعة المكونة من عشر  خبراء مستقلين

  لالتحاد األفريقي. واالختيار 

في ها لدعم إقليم عن كللموارد البشرية لمختارين ( 0)ين ريمن المفوضية اإلسراع في نشر خب يطلب .3

 ، التعيينتحسين نظام 

ا ي .1  .0212يوليو  00ي المقرر عقده فمفوضية الوباالجتماع األول بين الخبراء  حيط علما

 ؛الجديد بنظام التعيينات بداية العمل حتىالشاغر ،  ينجميع مناصب المديرشغل  تعليق يقرر .5

الصادر عن الدور  العادية الرابعة والثالثين للمجلس  EX.CL/Dec.1031(XXXIV)المقرر  يستحضر .6

في أديس أبابا إثيوبيا بشأن عرض النظم واللوائح المالية المنقحة  0212التنفيذي المنعقد  في فبراير 

 ون القانونية قبل أن يقوم المجلس التنفيذي ببحثها.على اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤ

إلى لجنة الممثلين الدائمين عن طريق لجنتها الفرعية ذات الصلة بحلول  تقدمأن  من المفوضية يطلب .1

 المالية واللوائح ، ومشروع النظمالمنقحة نظم ولوائح العاملين مشروعما يلي:  0212نهاية يوليو 

 Ext/EX.CL/Dec.1(XX)للبحث وفقا للمقرر  سياسة المشتريات المنقحةقحة ووسياسة السفر المن ،المنقحة

في  0218مبر نوف 15و 11عن الدور  االستثنائية العشرين للمجلس التنفيذي المنعقد  يومي  الصادر

 .أديس أبابا، إثيوبيا

عضاء عن شهرية الى الدول األ إحاطاتالحاجة الى تقديم بشأن الموجه الى المفوضية  يكرر نداءه  .8

 .EX.CL/Dec.1031(XXXIV)حصصها من الموظفين الذين يتم تعيينهم في االتحاد وفقا للمقرر 

تم المصرفية لالتحاد األفريقي التي لى القار  تدريجيا جميع الحسابات إنقل لى أن تُ إالحاجة يستحضر  .2

ر إلى المجلس التنفيذي م تقرييتقدوقرر مهذا الالكامل لتنفذ بالالمفوضية  ويكلف خارج القار ها فتح

 .0202فبراير  قمة بحلول
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االستشاريين بعد فرض وقف تعيين موظفين غير  الخبراء تعيينبقلق الزياد  الكبير  في  يالحظ .12

القيمة مقابل المال اإلدار  الجيد  والشفافية و الواجبة وضمان حيطةتوخي الب مفوضيةال كلفوينظاميين 

 ؛الخبراء االستشاريينعند تعيين 

 مكتب تمثيل التحاد األفريقي في بيجين، الصيناء: بشأن ب

ا  .11  ؛0218منذ نوفمبر بفتح البعثة التمثيلية في بيجين  يحيط علما

 كلفوي، لالتحاد األفريقي السياسة صنع أجهز  ةاتباع اإلجراءات المناسبة لموافقعدم ل عرب عن أسفهي .10

 في المستقبل؛ بالمناسبة في إنشاء المكات اتاتباع اإلجراءبالمفوضية 

من المفوضية أن تقدم إلى لجنة الممثلين الدائمين اآلثار المالية والقانونية والهيكلية لفتح مكتب  يطلب .13

الصفة القانونية  لتسوية 0202المجلس التنفيذي في فبراير تمهيدا إلحالتها إلى بيجين للبحث والعرض 

 لهذا المكتب.

 ة التحادأجهزبين مواءمة البدلت والمزايا جيم: 

. البدالت والمستحقات وفقا للمصفوفة أدناه والتي يتعين تطبيقها من قبل جميع أجهز  االتحاد دفع يجيز .11

ا يجيزو دوالر أمريكي للعقود الحالية  522 تهاقيم لألتعاب البالغةعلى الوضع الراهن  اإلبقاء أيضا

 .ااء صالحيتهوالشعوب لحين انته فريقية لحقوق اإلنسانللقضا  في المحكمة األ
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 الجهاز

 البرلمان األفريقي  

المحكمة 

األفريقية 

لحقوق 

االنسان 

 والشعوب

ية اللجنة األفريق

لحقوق االنسان 

 والشعوب

مجلس 

االتحاد 

األفريقي 

 االستشاري

لمكافحة 

 الفساد

لجنة االتحاد 

األفريقي 

يللقانون الدول  

اللجنة 

األفريقية 

للخبراء 

حول حقوق 

الطفل 

 ورفاهيته

جلس االقتصادي الم

 واالجتماعي والثقافي

 المجموع

الرئيس 
 +2 

 نواب

ب تجمع نائ-رئيس لجنة
 رئيس ومقرر

ن
يو

مان
رل

الب
 

المحكمة 

األفريقية 

لحقوق 

االنسان 

 والشعوب

 9الرئيس + 
 قضا 

ية اللجنة األفريق

لحقوق االنسان 

 والشعوب

مجلس 

االتحاد 

األفريقي 

 االستشاري

لمكافحة 

 الفساد

د لجنة االتحا

األفريقي 

يللقانون الدول  

اللجنة 

األفريقية 

للخبراء 

حول حقوق 

الطفل 

 ورفاهيته

 الرئيس
*نائب  4

 الرئيس

يوم 11 @دورات  2 طريقة العمل  

دورات  2 4
عادية @ 
ع اربعة اسابي

@+دورة 
 استثنائية  

ن دورتين عاديتي
يوم +  41@ 

دورتين 
@  استثنائيتين

يوم 11  

دورات  2
عادية @ 

 يوم + 11
دورتين 

تين استثنائي
أيام 1@   

دورتين 
عاديتين @ 

أيام 12  

دورتين 
 عاديتين @

أيام 12  

 1دورتين عاديتين @ 
 أيام

361 

 قابلية تطبيق البدالت

 بدل االدارة الشهري
دوالر أمريكي شهريا  322  


  

  112مكافأة يومية 
 دوالر أمريكي


  

 دل اإلعاشة اليومي ب
دوراتللفترة الفاصلة بين ال  


  

 بدل القضاء /اإلعاشة
 اليومي


  

 ي التأمين على السفر ف
  مهمة رسمية لالتحاد


  

ة درجة السفر في مهمة رسمي
 لالتحاد

درجة رجال 

 األعمال
 الدرجة االقتصادية

لدرجة ا

االقتص

 ادية

درجة رجال 

 األعمال
درجة رجال 

 األعمال
درجة رجال 

 األعمال
درجة رجال 

 األعمال
درجة رجال 

 األعمال

درجة 

رجال 

 األعمال

الدرجة 

ةاالقتصادي  
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 عدد الدورات والفترة في

 السنة

1الخيار  –مكافأة   

دوالر أمريكي 112  

بدل االدارة 
ي الشهر

دوالر  322
أمريكي 
 شهريا

ين بدل اإلعاشة اليومي للفتر  الفاصلة ب

 الدورات
  بدل القضاء

تغطية تأمين 
 1222 السفر

 دوالر سنويا

 المبلغ اإلجمالي
بالدوالر 
 األمريكي

 األعضاء الجهاز

عدد 
 الدورات

 األيام
اجمالي 
 عدد األيام

  

  اإلجمالي االحتساب
 

  

  

المعدل/الج    
 دول

معدل 
بدل 

االعاشة 
 اليومي

عدد 
 األيام

ر المبلغ بالدوال
 األمريكي

14181 

دوالر 
أمريكي 

     سنويا

 

 البرلمان األفريقي

طأعضاء هيئة المكتب فق  
5 4 15 60 150 5x60daysx$150 45,000.00 18,000.00 0 0 0 0 5,000.00 68,000.00 

 البرلمان األفريقي 

نائب تجمع -رئيس لجنة
 رئيس ومقرر

38 4 15 60 150 
38x60daysx$15

0 
342,000.00 0 0 0 0 0 

38,000.0
0 

380,000.00 

وق المحكمة األفريقية لحق
 االنسان والشعوب

10 
4 26 

109 150 
10x109daysx$1

50 
163,500.00 36,000.00 188 109 204,920.00 

141,810.0
0 

10,000.0
0 

556,230.0
0 1 5 

ق نة األفريقية لحقواللج
 االنسان والشعوب

11 
2 21 

72 150 
11x72daysx$15

0 
118,800.00 39,600.00 194 72 153,648.00 

155,991.0
0 

11,000.0
0 

479,039.0
0 2 15 

 مجلس االتحاد األفريقي
ساداالستشاري لمكافحة الف  

11 
4 15 

70 150 
11x70daysx$15

0 
115,500.00 39,600.00 0 0 0 0 

11,000.0
0 

166,100.0
0 2 5 

 لجنة االتحاد األفريقي
 للقانون الدولي

11 2 10 

20 150 
11x20daysx$15

0 
33,000.00 39,600.00 0 0 0 0 

11,000.0
0 

83,600.00 

           

راء اللجنة األفريقية للخب
حول حقوق الطفل 

 ورفاهيته

11 2 10 

20 150 
11x20daysx$15

0 
33,000.00 39,600.00 0 0 0 0 

11,000.0
0 

83,600.00 

           

$5x10daysx 150 10 5 5 5 اإلكوسوك
150 

7,500.00 
10,800.

00 
0 0 2 2 

3,000. 
00 

21,300.
00 



EX.CL/Dec.1057(XXXV) 

Page 5 
 

 ي، النيجر، نيام9102يوليو  5-4الدورة العادية الخامسة والثلاثون للمجلس التنفيذي، 

 

)أعضاء هيئة المكتب 
 فقط(

     

         

 100 اإلجمالي
 

  

  
 

  855,300.00 
223,200.0

0 
    358,568.00 

297,801.0
0 

100,000.
00 

1,834,869.
00 
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 بإجراء مراجعة ،بالتشاور مع المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بأن تقوم، المفوضية يكلف .15

 المكافآتوترشيد المعدل الواجب تطبيقه بعد فتر  التخلص التدريجي من معدل  ةالحالي للمكافآت

 الحالي؛

باستثناء  ،مين السفر للمسؤولين المنتخبين في جميع أجهز  االتحاد األفريقيتوفير تأ يتمأن  يقرر .16

 ؛فقط م رسميةامهقيامهم ب خالل ،مفوضية االتحاد األفريقي

ا .11 مفوضية االتحاد األفريقي، لن يتم دفع أي مكافأ  أو المسؤولين المنتخبين ل باستثناء ،أنه يقرر أيضا

 في نهاية فتر  واليتهم؛ خرى لالتحاد األفريقيألي أجهز  أ لمسؤولين المنتخبينلمعاش 

صدار تذاكر إل األموال المقدمة من االتحاد األفريقي أو من الشركاء الدوليين استخدام عدم كذلكيقرر  .18

  .لدرجة األولى للمسؤولين المنتخبيناعلى  سفر

 ديون التحادتتعلق ب دال: مسائل

 المرتباتمتأخرات ( 2

 15الـ الذي يطلب من المفوضية ولجنة وزراء المالية  Ext/EX.CL/Dec.1(XX)المقرر  يستحضر .12

  .تحديد سبل تسديد متأخرات العاملين

 توقعات التدفق النقدي،ل وفقا 0212 أغسطس 31بحلول  المرتباتأن يتم دفع متأخرات  يقرر .02

 ؛هاقبل دفع المرتباتمتأخرات  الداخلية بمراجعة مراجعةأن يقوم مكتب ال يطلب .01

 لمستحقة للدول األعضاءالديون ا (أ

قائمة ديون  في هاإلدخالوالجزائر  السنغالمن المتعلقة بكل المدفوعات متأخرات  مراجعةإلى  يدعو .00

 فيما يتعلق بأوغندا. 0202وبحلول ديسمبر  ؛0212سدادها بحلول ديسمبر االتحاد األفريقي التي يتعين 

قيمتها و المؤكد الديون  متأخرات تسديدل 0212 بحلول ديسمبر الوفوراتتحديد  المفوضيةمن  يطلب .03

 الرصيد لتسديد 0202ميزانية في  اتمخصص إدراجينبغي بعد ذلك و؛ دوالر أمريكي 3,770,536

 ؛وذلك وفقا للجدول الوارد أدناه 0202نهاية ديسمبر حلول دوالر أمريكي ب  10,200,000البالغ قدره 

 يون األخرىجدول تسديد الديون المستحقة للدول األعضاء والد

 المجموع 2020 2019 البلد

 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي

 4,743,353 3,500,000 1,243,353 نيجيريا

 6,706,330 5,200,000 1,506,330 رواندا

 1,574,990 1,000,000 574,990 السنغال

 449,300 300,000 149,300 جنوب أفريقيا

 293,900 200,000 93,900 جامبيا

 77,800 - 77,800 كينيا

 60,000 - 60,000 أوليمبيا
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ة المختلطة لالتحاد األفريقي بعثال

 واألمم المتحد  في دارفور
64,863 - 64,863 

 13,970,536 10,200,000 3,770,536 اإلجمالي

 تقرير عن تقييم أصول التحاد األفريقيالهاء: بشأن 

لتقديم رأي ثاٍن  إقليمكل من من ممثلين اثنين  مكونل فريق مفوضية االتحاد األفريقي تشكي من يطلب .42

 بدعم من المراجع المستقل.  ، وذلكوصون مصلحتها إعاد  تقييم أصول االتحاد األفريقي حول

 مؤقت عن السعر التفضيلي )جنيف وبروكسل(التقرير البشأن  واو:

 تيالتفضيلي لبعث السعرحول  دراسة جبه تقديميطلب بموالذي  Ex.CL/Dec. 1031 المقرر يستحضر .05

 .جنيف وبروكسل

ر وتثال المفوضية للموعد النهائي المنصوص عليه في المقرر إزاء عدم ام يعرب عن بالغ قلقه .06 يقر 

 .0212يوليو  31 ليصبحالموعد النهائي لتوزيع التقرير  تمديد

 

لشؤون المالية واانية الميزعلى إلشراف العام والتنسيق للجنة الفرعية لالمشترك  الجتماع ثانيا.

للجنة الفرعية لإلصالحات الهيكلية وخبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر واواإلدارية 
EX.CL/1151(XXXV)II 

مفوضية لالوارد  في تقرير لجنة الممثلين الدائمين عن هيكل اإلدارات المقترح ل بالتوصيات علما يحيط .01

، واآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران، النيباد-للتنميةالجديد  وكالة االتحاد األفريقي و

 .والمعهد األفريقي لإلحصاءات، والمركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاءات

الذي طلب  ،بشأن اإلصالح المؤسسي Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI)مقرر المؤتمر  يستحضر .08

االحترام وع ما يترتب عليه من آثار مالية ، ممفصل وخفيف لإلدارات لمن رئيس مفوضية تقديم هيك

 الالزم لسقف الميزانية. 

 .بالتقدم المحرز في تحقيق اإلصالحيحيط علما  .02

مع عواصمها ومواصلة واصل ضرور  التلبالحاجة الملحة التي أعربت عنها الدول األعضاء  يقر   .32

إدارات هيكل خاصة بال مقترحاتحول الالعملية التشاورية مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين 

للمجلس التنفيذي  السادسة والثالثين الدور  العادية إلىكل اإلدارات اتقديم هي يقرر إرجاءوالمفوضية، 

 ؛0202فبراير في 

 الملحق بهذاللمشاورات والتصديق على هيكل إدارات المفوضية كما ورد في  خارطة الطريق يعتمد .31

 .المقرر

فيما يتعلق بتعميق ي المؤتمر قررونص مروح على  بالحفاظائمين الدولجنة الممثلين المفوضية  يوصي .30

 Assembly Decision/AU/Dec.687(XXX)المقرراإلصالح المؤسسي كما ورد ذلك في 
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 المقررو 0218في يناير  ،إثيوبيا ،عن الدور  العادية الثالثين للمؤتمر المنعقد  في أديس أبابا الصادر

Assembly/AU/Dec.690(XXXI) عن الدور  العادية الحادية والثالثين للمؤتمر المنعقد   درالصا

 .0218في يوليو  موريتانيا ،في نواكشوط

 ،بغية استكمال هيكل اإلدارات المقترح لتقديمهالمفوضية مراعا  مدخالت الدول األعضاء  من طلبي .33

لبجثه، س التنفيذي المجل إلى ،من خالل اإلجراءات المعتمد  وكما تم االتفاق عليه في خارطة الطريق

 ةالمقترحكل اإلى جانب الهي 0202في فبراير المقرر عقدها السادسة والثالثين  العادية دورتهخالل 

 .مفوضيةلمكاتب الفنية والتمثيلية واإلقليمية للل

 الحالي.المقرر الموارد الالزمة لتنفيذ إتاحة  يقرر .31

النيباد واآللية األفريقية للمراجعة -ريقي للتنميةالتالية: لوكالة االتحاد األف الهياكل المقترحة يعتمد .35

 اإلحصاءات مجال المتبادلة بين األقران والمعهد األفريقي لإلحصاءات والمركز األفريقي للتدريب في

 لى أن يتم التصديق على الهيكل الجديد لإلدارات.ع مؤقتة هياكلك

 األفريقي للتنمية/النيباد التحاد وكالة .أ

  يذيمكتب المدير التنف
 3خاص  المدير التنفيذي

 6خ ع أ  مساعد شخصي للمدير التنفيذي
 3م مساعد خاص للمدير التنفيذي

 6م مكتب المدير التنفيذي: رئيس الديوان
 1خ ع أ  مساعد اداري

 7خ ع ب  سائق
 1مد  مدير التعاون الفني وتمويل البرامج

 3م تعبئة الموارد: موظف برنامج األقدم
 3م المبادرات االستراتيجية: امج أقدمموظف لبرن

  المراجعة الداخلية
 3م كبير المراجعين الداخليين

  التصالت
 2م  موظف اتصاالت رئيسي

 4م  4× مسؤول اتصاالت 
 3م موظف مراسم أقدم

  مشاركة القطاع الخاص
 2م  مشاركة القطاع الخاص: موظف برامج رئيسي

 4م  الخاصمشاركة القطاع : موظف برامج
 4م مشاركة القطاع الخاص: موظف برامج

  الشؤون القانونية
 2م  موظف قانوني رئيسي

 4م  4× موظف قانوني 
  مديرية البرامج والبتكار والتخطيط (1

 1مد  مدير البرامج واالبتكار والتخطيط
 1خ ع أ  مساعد إداري

  قسم وضع البرامج
 1م  رئيس قسم وضع البرامج

 1خ ع أ  داريمساعد إ
 2م  البرمجة وإعداد الميزانية: موظف برامج رئيسي
 4م  وضع البرامج واحتضان البرامج: موظف برامج رئيسي
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 4م  الرصد واإلبالغ: موظف برامج رئيسي
 4م  حقيبة المشاريع: موظف برامج
 4م  البرمجة وإعداد الميزانية: موظف برامج
 4م  4 ×االحتضان والتجريب : موظف برامج
 1م  4× الرصد واإلبالغ : مساعد برامج

 قسم تحليل البيانات والبحوث والتكنولوجيا والبتكار 

 1م  مركز االبتكار التكنولوجي -رئيس تحليل البيانات والبحوث 
 1خ ع أ  مساعد إداري

 2م  اإلحصاء والبيانات الضخمة: موظف برامج رئيسي
 4م  4× إدار  البيانات : موظف برامج

 2م  مختبر تسريع: موظف برامج رئيسي
 2م  خبير اقتصادي: موظف برامج رئيسي

 4م  4× خبير اقتصادي : وظف السياسة
  قسم التعاون الفني والخدمات الستشارية

 1م  رئيس قسم التعاون الفني والخدمات االستشارية
 1خ ع أ  مساعد إداري

 3م  تنمية القدرات: موظف برامج رئيسي
 3م  الخدمات االستشارية: موظف برامج رئيسي

  مديرية تنفيذ وتنسيق البرامج .2
 1مد  تنفيذ وتنسيق البرامج: المدير

 1خ ع أ  4× مساعدو إداري 
  قسم البرامج الرئيسية 

 1م 2× رئيس البرامج 
 3م 12× موظف برامج رئيسي 

  التنسيق واإلبالغ
 2م الغالتنسيق واإلب: موظف برامج رئيسي

 مديرية إدارة المعرفة وتقييم البرامج .4

 1مد  مدير إدار  المعرفة وتقييم البرامج
 1خ ع أ  مساعد إداري
  قسم التقييم

 1م  رئيس قسم التقييم
 1خ ع أ  مساعد إداري

 3م موظف تقييم أقدم
 3م التقييم المتعمق: موظف تقييم أقدم
 3م السياساتي التقييم االقتصادي و: موظف تقييم أقدم

  قسم رسملة وإدارة المعرفة

 1م  رئيس قسم رسملة وإدار  المعرفة
 1خ ع أ  مساعد إداري
 2م جماعات الممارسين: خبير رئيسي

 4م  4× جماعات الممارسين : موظف برامج
 2م المنشورات: خبير الرئيسي

 4م  4× المنشورات : موظف برامج
 2م نشر المعرفة: خبير رئيسي

 4م  4× نشر المعرفة : موظف برامج
  قسم إدارة مركز التميز

 1م  رئيس قسم إدار  وتنسيق مركز التميز 
 1خ ع أ  مساعد إداري

 2م  التكيف مع تغير المناخ –الطاقة : موظف برامج رئيسي

 3م  x 3الطاقة : موظف برامج أقدم

 2م  العلوم والتكنولوجيا واالبتكار: موظف برامج رئيسي

 3م  3× العلوم والتكنولوجيا واالبتكار : موظف برنامج أقدم

 2م  الموارد الريفية والنظم الغذائية: موظف برنامج الرئيسي

 3م  3× الموارد الريفية والنظم الغذائية : موظف برنامج أقدم
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 2م  سلسلة التوريد والدعم اللوجستي: موظف برامج رئيسي

 3م  3×  ريد والخدمات اللوجستيةسلسلة التو: موظف برامج أقدم

 2م  رأس المال البشري والمؤسسات: موظف برامج رئيسي

 3م  رأس المال البشري والمؤسسات: موظف برامج أقدم

  مديرية العمليات .5

 1مد  مدير العمليات
 1خ ع أ  مساعد إداري

  قسم الشؤون المالية

 1م  رئيس قسم الشؤون المالية
 1أ خ ع  مساعد إداري

 3م  المحاسبة: موظف مالي أقدم

 4م  4× موظف محاسبة 

 1خ ع أ  1× مساعد محاسبة 

 3م الميزانية: موظف مالي أقدم

 4م 4× منحة : موظف الميزانية

 3م الخزينة: مسؤول مالي أقدم

 1خ ع أ  3× مساعد الخزانة 
 3م  التوثيق: موظف مالي أقدم

  قسم الموارد البشرية

 1م  الموارد البشرية رئيس قسم
 1خ ع أ  مساعد إداري

 4م  التوظيف: موظف الموارد البشرية

 م 4 إدار  المواهب: موظف الموارد البشرية
 م 4 التعويض والمزايا: موظف الموارد البشرية
1خ ع أ  4× التوظيف : مساعد الموارد البشرية  
1خ ع أ  4× إدار  المواهب : مساعد الموارد البشرية  

  قسم المشتريات

 1م رئيس قسم المشتريات

 1خ ع أ  مساعد إداري
 P3 المشتريات المؤسسية: أقدم موظف مشتريات

 3م البرنامج والمشاريع: موظف مشتريات أقدم

 4م التفويض الفرعي والمنح: موظف مشتريات

 4م إدار  العقود: موظف مشتريات

1ع أ خ  4× المشتريات المؤسسية : مساعد مشتريات  
1خ ع أ  3× البرنامج والمشاريع : مساعد مشتريات  
1خ ع أ  4× التفويض الفرعي والمنح : مساعد مشتريات  

  قسم إدارة نظم المعلومات

 2م رئيس قسم إدار  نظم المعلومات

 4م  البنية التحتية والشبكة: موظف برامج
 4م  األنظمة واألمن: موظف رامج
 4م  والتطويرالتطبيقات : موظف برامج

  قسم تخطيط الموارد المؤسسية 

 2م رئيس قسم تخطيط الموارد المؤسسية

 3م فيكو والمشتريات: موظف أقدم لتخطيط الموارد المؤسسية

 3م إدار  رأس المال البشري والتوظيف: موظف أقدم لتخطيط الموارد المؤسسية

  قسم الشؤون اإلدارية

 3م موظف إداري أقدم

 1خ ع أ  مساعد الفريق المشترك: اريمساعد إد
 1م السالمة واألمن: موظف إداري

 1م إدار  المرافق: موظف إداري

 4م إدار  السفر: موظف إداري

 1خ ع أ  3× السفر : مساعد إداري

 منصبا 111  
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من  على مدار ثالث سنوات. يتم تنفيذ الهيكلوكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد  هيكليتم تنفيذ 

 االتحاد األفريقي.لنظم ولوائح عاملي خالل التطبيق الصارم 

مليون دوالر  15.6الجديد لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد  لهيكللتبلغ اآلثار المالية اإلجمالية 

وكالة االتحاد  أمريكي. ومن المتوقع أال يتجاوز إجمالي تكلفة الموظفين هذا المبلغ. تراعي ميزانية

 .الجديد هاهيكلتنفيذ  0202ام فريقي للتنمية/النيباد لعاأل

 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران .ب

 مكتب المسؤول التنفيذي
 

  يتبع -تنسيق الرصد والتقييم 

 2خ ع أ  مساعد شخصي   3خاص    التنفيذيالمسؤول  

 2م  دولي/.كمة السياسيةفي الديمقراطية والحو يباحث رئيس   6م   رئيس الموظفين 

 2م  دراسات في التكامل  /اقتصادي رئيسي   1خ ع أ  مساعد إداري

 3م  دراسات دولية /في حوكمة المؤسسات  يباحث رئيس  1م  القدرات  منسق فني أقدم: تنمية

 3م  ملدراسات في التكا/ في التنمية االقتصادية و االجتماعية يباحث رئيس 2م  مستشار قانوني رئيسي 

  المراجعات القطرية تنسيق 3م مراجع حسابات أقدم

 1م للمراجعات القطرية  منسق  1م قانوني مشارك

 2م (أفريقيا شمال وغرب ووسط) منسق إقليمي رئيس  2م موظف رئيسي للتخطيط االستراتيجي

 2م منسق إقليمي رئيس للجنوب األفريقي  3م  موظف أقدم للشراكة

 2م منسق إقليمي رئيس لشرق أفريقيا   4م  طيط االستراتيجيلتخموظف رئيسي ل

 3م أفريقيا  لشمال ووسط مدير المراجعات القطرية  4م  التخطيط االستراتيجي والمشاريع موظف

 3م أفريقيا  مدير المراجعات القطرية لشرق  4م  موظف للشراكة

 3م أفريقيا  القطرية لغربمدير المراجعات   3م  موظف أقدم لوسائل اإلعالم واالتصال

 3م مدير المراجعات القطرية للجنوب االفريقي   4م  موظف االتصاالت 

 1م باحثين مساعدين 3 4م  موظف نشر  

  الخدمات المؤسسية  تنسيق 1م  موظف دعم للفريق وجهة االتصال

 1م د البشرية المالية واإلدارية وللموار منسق أقدم للشؤون  1م  موظف لتسيير االجتماعات

  المالية والميزانية  3م  4× محرر /  تحريري مترجم

 2م مترجمين فوريين ومترجم تحريري 
 3م موظف أقدم لشؤون المالية/الحسابات/الميزانية 

 7خ ع ب 4× سائق/ ساعي 

 4م موظف مالي    تنسيق الرصد والتقييم 

 4م موظف التصديق    1م  منسق للرصد والتقييم  

 1خ ع أ مساعد محاسبي  1خ ع أ  مساعد إداري  

   الموارد البشرية  1م  موثق ومكتبي مساعد  

 3م موظف أقدم إلدار  الموارد البشرية   3م  إحصائي أقدم 

 4م الرواتب / موظف الموارد البشرية  4م  إحصائي  

وأجند  األهداف اإلنمائية  2063موظف أقدم لشؤون أجند   

  المستدامة
 1خ ع أ مساعد في شؤون الموارد البشرية   3م 

وأجند  األهداف اإلنمائية  2063موظف لشؤون أجند  

 المستدامة
  المشتريات والسفريات 4م 

 3م موظف أقدم للمشتريات   3م كبير موظفي الحوكمة 

 1م المشتريات  موظف  4م موظف لشؤون الحوكمة  

 1م  السفريات موظف  1م  باحثان مساعدان 

  الدارة  3م  موظف أقدم للتواصل  

 1م مسؤول قاعد  البيانات   3م  باحث أقدم في وكالة تصنيف  

 2خ ع أ سكرتير /عامل استقبال   1خ ع أ  مساعد إداري  

 7خ ع ب ساعي  /سائق   3م  موظف أقدم لشؤون اإلنذار المبكر ومنع النزاعات 

 منصبا 76 مجموعال 3م  تطويرموظف أقدم لتنسيق مناهج البحث وال

    

 المعهد األفريقي لإلحصاءات .ج

  اإلحصاءات السكانية والجتماعيةقسم   مكتب المدير التنفيذي 

 1م  قسمرئيس ال 6م   المدير التنفيذي

 3م   موظف إحصاءات أقدم  

 4م 4×موظف إحصاءات   

    

  سكرتير ثنائي اللغة
خ ع ألف 

2 
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 تنسيق نظام اإلحصاءات والبتكارقسم  7خ ع ب   تنفيذيالمدير ال سائق

 1م لقسمارئيس  4م موظف مالي

 3م   موظف إحصاءات أقدم 4م  موظف الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

 مساعد إداري
خ ع ألف 

1 
 4م   مخططون

 x 3سكرتير 
خ ع ألف 

2 
 4م  إحصاءاتموظف 

 كاتب
خ ع ألف 

3 
 لت والنشر والتكنولوجياالمعلومات والتصا قسم

   7خ ع باء  x 4مراسلون / سائقون   

   9خ ع باء  x 4حارس أمن 

   3خ ع باء  x 4عامل النظافة 

 5م رئيس القسم  

 3م تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل أقدم  موظف  وحدة اإلحصاءات القتصادية 

 م4 التموظف تكنولوجيا المعلومات واالتصا 1م  قسمرئيس ال

 4م  مدير قاعد  البيانات 3م   موظف إحصاءات اقدم

 وظيفة 34 إلجماليا 4م  x 4موظف إحصاءات 

 

 المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاءات .د

 7م المدير التنفيذي

 1م منسق الدراسات والبحوث
 3م برنامج التدريب والدراسةأقدم ل موظف

 4م مسؤول إداري ومالي
 4م وجيا المعلومات واالتصاالتموظف تكنول

 2خ.ع.أ. سكرتير
 6خ.ع.ب. البريد عداء/ نظافة عامل 
 7خ.ع.ب. ساعي بريد/ سائق 

 مناصب 8 
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 EX.CL/1151(XXXV)iv الوثيقةالمراجعة  مسائل: اللجنة الفرعية لثالثا
 أنشطة وتقرير ،0281 لعام مفوضية التحاد األفريقي ميزانية ألداء الداخلية المراجعة بشأنألف: 

 العام، والصندوق األفريقي عن الصندوق التحاد وتقرير ،0281 لعام الداخلية مكتب المراجعة

 0281 يونيو إلى 0287 يناير من للفترة الخاص والصندوق الحتياطي،

مكتب المراجعة الداخلية  ريراتق لتوصيات الوارد  فياتنفيذ انخفاض معدل إزاء  يعرب عن قلقه .36

 مراجعي الحسابات الخارجيين.مجلس و

 EX.CL/Dec.1031بالتدابير الملموسة التي اتخذها رئيس المفوضية لتنفيذ المقرر يرحب  .31

(XXXIV)  بشأن اتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية ضد األشخاص المسؤولين عن المدفوعات غير

ً للنظم واللوائح المالية لالتحاد األف ريقي ونظم ولوائح العاملين لالتحاد القانونية بما في ذلك البدل وفقا

 دعمه الكامل لجهوده الرامية إلى إنفاذ سياد  القانون والمساءلة في االتحاد؛ ويؤكد مجدداااألفريقي، 

من رئيس المفوضية إطالع الدول األعضاء على التقدم المحرز في تنفيذ المقرر يطلب  .38

EX.CL/Dec.1031 (XXXIV)  0202التنفيذي في فبراير خالل الدور  العادية للمجلس. 

 :يلي ما ذلك في بما الفرعية اللجنة أثارتها التي القضايا جميع بمعالجةالمفوضية  يوصي .32

 اإلدار  تعليقات تقديم من المضي قدما في والتأكد المراجعة تقارير في الوارد  التوصيات جميع تنفيذ (أ

 الزمني اإلطارتحديد و ودقيقة واضحة إجراءات اتخاذ مع المناسب، الوقت في المراجعة تقارير على

 .لذلك
معدل/ العلى أساس االتحاد األفريقي مؤسسات أجهز  و المفوضية وسائر ميزانية تخصيصيقرر  (ب

ومعدل تنفيذ الميزانية في السنوات الثالثة السابقة وااللتزام  النسبة المئوية لتنفيذ توصيات المراجعة

 ؛ بالنظم واللوائح المالية
 الكافية خدمات اإلشراف لتوفير الجارية، اإلصالحات أثناء الداخلية المراجعة مكتب هيكل تعزيز  (ج

 .األفريقي لالتحاد
 .4242قبل فبراير  تقديم مصفوفة بشأن تنفيذ القرارات السابقة المتخذ  لمعالجة مسائل المراجعة (د
التنفيذ، والتحديات مع حالة غير المنفذه جميع توصيات المراجعة بشأن تقديم تقرير موحد ومصفوفة  (ه

 .التي تواجه التنفيذ
عن شؤون  واضًحا في تقديم التوصيات بشأن المسؤولين ةالداخليالمراجعة  يجب أن يكون مكتب (و

ً  المراجعة التي تمت إثارتها في تقديم رأيه فيما يتعلق بالردود على مالحظاته المقدمة من وواضحا

 اإلدار .
 الجديد  الفرعية للجنة األولى االجتماعات في للمشاركة ايتهوال المنتهية اللجنة أعضاء دعو ضمان  (ز

الجديد  واللجنة الفرعية المنتهية واليتها  الفرعية أعضاء اللجنة بين للمعرفة السلس االنتقال أجل من

 .لجنة الممثلين الدائمينلالتابعة 
 ،قتضاءاال حسب ،األداء ضعف عن المسؤولين الصلة ذات اإلدارات في الموظفين مساءلة (ح

إعداد  بشأن األفريقي لالتحاد الذهبية لقواعدووفقا ل األداء مع يتناسب بما الميزانية وتخصيص

 .الميزانية
 لم التي تلك بشأن ملموسة مقترحاتب مقرونا الخاصة الصناديق حساباتجميع ل مفصل تحليل توفير  (ط

 .4219 يوليو 31 بحلول الفرعية، اللجنة قبل من فيها للنظر صلة ذات تعد
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 الدول من المالية االعتمادات خالل من جمعه تم الذي السابق السالم لصندوق شامل بيان إعداد (ي

 الخروج أجل منبعد تنشيطه  الجديد السالم صندوق مع دمجه يجب والذي والشركاء األعضاء

 .واحد سالم بصندوق
 القانونية المسائل بشأن المشور  إلسداء االجتماعات جميع في القانوني المستشار مكتب تمثيلضمان  (ك

 القانونية الصكوك مع اعتمادها المقررات الجاري تتعارض ال حتى توضيحا تتطلب التي والمسائل

 .بالفعل بها المعمول
مجلس  واحتياجات اإليجارات، وقيم الحالية، السوقية القيمة عن)مستكملة و فصلةم معلومات تقديم (ل

للجنة الفرعية إلى ا نيويورك لمكتب القديم المبنى أنبش مقارنة خيارات مع( إلخ ،السلم واألمن

 إلى المطلوبة التوصيات تقديمبغية  واإلدارية والشؤون الماليةللتنسيق واإلشراف العام على الميزانية 

 .4242لجنة الممثلين الدائمين قبل فبراير 

 الموظفين على باتالعقوفرض  ذلك في بما المناسبة،التدابير اإلدارية  تطبيق، بمفوضيةال يكلف .22

 إبالغ يجبو األفريقي، االتحادلوائح  وانتهاكاتوسوء استخدام الموارد  المخالفات في المتورطين

 .4219 أغسطس 31 بحلول المتخذ  اإلجراءاتب الفرعية اللجنة

 

 

 0281 ديسمبر 38 في المنتهية المالية السنة عن األفريقي لالتحاد المالية البيانات بشأنباء: 

 المالية التقارير إطار في المطروحة القضايا معالجة األفريقي االتحاد أجهز  من جهاز كل من يطلب .11

قبل  التنفيذ عن حالة عمليات مصفوفة وتقديم المراجعة توصيات ن خالل تنفيذم التي تمت مراجعتها

 .0202فبراير 

ا يطلب .24  نقاطل حليجاد إل يحيةالتصح اإلجراءات اتخاذ ضمان فريقياأل االتحاد أجهز  جميع من أيضا

 :بما يلي ويكلفها تقاريرها في معالجتها تمت التي الضعف

 مفوضية  )أ(

 اإلدار  بخصوص المفوضية هيكلة إعاد  بالموازا  مع ألداءل مستقلةقانونية  مراجعة إجراءنبغي ي (1

 ريةالجذ واألسباب المسؤولين الموظفين لتحديد والمشتريات والسفر الموظفين وتعيين المالية

 اللجنة تشارك أن ينبغي الصدد، هذا فيو .األفريقي االتحادنظم ولوائح  وانتهاكات للمخالفات

 رفع يجبو". مستقلة شركة" واختيار االختصاصات صياغة في المراجعة مسائلل الفرعية

 العادية السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي والقمة قمةال إلىعن هذه المراجعة  النهائي التقرير

 .4242الثالثة والثالثين لمؤتمر االتحاد في فبراير 
 

 مسائلل الفرعية اللجنة إلى وتقديمها النشطة غير المصرفية الحسابات مصفوفة إعداد ينبغي (4

 أكتوبر 31 بحلول الحسابات هذه إلغالق المتخذ  اإلجراءات تفاصيل ذلك في بما ،المراجعة

4219. 
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فيما يتعلق روحات للجنة الفرعية المعنية بمسائل المراجعة م شيينبغي على مكتب نائب الرئيس تقد (3

لمخالفات وعدم االمتثال لمختلف بمسائل العقوبات واإلجراءات المتخذ  في حق المسؤولين عن ا

 ؛4219أغسطس  31لوائح االتحاد األفريقي بحلول وقواعد 
 تمتثل أن يجبرتين. وم السكن بدل دفع عن الفور على األفريقي االتحاد مفوضية تتوقف أن يجب (2

 آلية تنشئ وأن األفريقي االتحاد موظفينظم ولوائح  من 1.42للماد   األفريقي االتحاد قياد 

 االتحاد أجهز  جميع إلى تعميم إصدار أيًضا يجب وبالتالي، .مرتين السكن بدل دفع عدم لضمان

 التصحيحية اإلجراءات اتخاذ غيينب ذلك، إلى باإلضافةو .القاعد  بهذه بااللتزام التذكيره األفريقي

 عن مفصلة بمعلوماتمقترنة  بذلك القيام طرق تقديم ينبغيو. المبالغ المدفوعة مرتين السترداد

 31 بحلول المراجعة مسائلل الفرعية اللجنة إلى مزدوج سكن على يحصلون الذين الموظفين

 .4219 أغسطس
 سنويًا لألصولاإلثبات المادي  مانضأو أي سلطة مفوضة المسؤول المراقب يضمن  أن ينبغي (1

 .الموجود المخزون في الحال هو كما األفريقي االتحاد أجهز  جميع بين
 من الهيكلة إعاد  أثناء األفريقي االتحاد أجهز  جميع في ةالداخلي المراجعة وظيفة مواءمة نبغيي (6

 .ةالداخلي المراجعة عمل تعزيز أجل
موافقة  قبل الالزمة القانونية االستشارية الخدمات توفير ضمان القانوني المستشار لمكتب ينبغي (7

 .النهائية المقررات على ةالسياسأجهز  صنع 
 بإدار  المتعلقة السياسة مشروع تقرير عن التعجيل بإعداد األفريقي االتحاد مفوضيةل ينبغي (8

 .خدامهاست األفريقي االتحادأجهز   جميعكي يتسنى لوضمان الموافقة عليه  وشطبها الديون
المراجعة  وإجراءاتلسياسات  دليل وضع الخارجيين الحسابات مراجعي مجلس على يجب (9

 االتحاد أجهز  مراجعة عند المراجعة تقارير في لمعلوماتل وتدفق موحد شكل لضمان الموحد 

 .األفريقي
 والتوصيات النتائج حول مناقشات إجراءمجلس مراجعي الحسابات الخارجيين  ضمني أن ينبغي (12

 .التقارير إصدار قبل القضايا جميع لتسوية وذلك المراجعة فتر  خالل األجهز  جميع عم
 الفصل تبسيط إلى تهدف التي األجهز  إدار  هياكل األفريقي االتحاد مفوضيةتستكمل  أن ينبغي (11

 .األجهز  في السلطات بين
 األفريقي االتحاد كاتبم جميعببدء تنفيذ نظام ساب في  األفريقي االتحاد مفوضية تسرع أن ينبغي (14

 . 4242ته قبل فبراير وأجهز

 األفريقي البرلمان)ب( 
 بشأن EX.CL/Dec.1031 (XXXIV)رقم  التنفيذي المجلس قررمب االلتزامالبرلمان األفريقي  على يجب (1

 .لذلك وفقًا قررمال بتنفيذ تتعلق ةقانونيعن أية مسائل  اإلبالغ يجبو الخاصة البدالت مسألة
يرية الشؤون اإلدارية وإدار  الموارد البشرية والبرلمان األفريقي ومكتب المستشار على مد يجب (4

 .لذلك وفقًا وحلها بالموظفين الذين انتهت خدمتهم المتعلقة القضايا القانوني استكمال
 
 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة)ج( 

 المحكمة غادروا الذين الموظفين يف تحقيق على مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين إجراء يجب (1

 لمقررل وفقًا أجهز  صنع السياسة إلى تقرير عن ذلك وتقديم واضحة غير ظروف في

EX.CL/Dec.1031 (XXXIV). 
 
 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة)د( 
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 بين األقران على اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب واآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة يجب (1)

 .عام كل التنفيذيين المديرين قبل من الموظفين عمليات تقييم ألداء ضمان إجراء
 
 تنميةلل األفريقي التحاد وكالة/  النيباد وكالة)ه(ر

 طريقة إيجاد األفريقي، االتحاد مفوضية مع للنيباد/ وكالة االتحاد األفريقي للتنمية، بالتشاور ينبغي (1)

 .المستخدمة المصرفية تالحسابا وتقليل لترشيد
 
 الفساد لمكافحة الستشاري اإلفريقي لتحادا مجلس)و( 

 القيمة ضريبة مطالباتبتفية الفساد مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة  يقومأن  يجب (1)

بين االتحاد األفريقي وحكومة جمهورية  طبقاً التفاق االستضافة طويلة فتر  منذ المستحقة المضافة

 .نيا المتحد تانزا
 الوقت في المالي البيان وتقديم إعداداالستشاري لمكافحة الفساد  اإلفريقي التحادا مجلس على يجب  (4)

 .المناسب
 
 للمراجعة المتبادلة بين األقران اآللية األفريقية)ز( 

 0211 عة لعامالمراج المالية البيانات من اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران تقديم يطلب( 2)

 الخارجيين. إلى مجلس المراجعين

 االتحاد بأجهز  المراجعة الخاصة المالية البيانات نشر األفريقي االتحاد مفوضية من أيضا يطلب( 1)

 األفريقي الموقع الشبكي لالتحاد على الموحد  البيانات ذلك في بما عليها والموافقة 0218 لعام األفريقي

 .العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير متطلبات مع يتوافق بما

 فيرؤساء الدول والحكومات  قمةإلى  المقرر هذا تنفيذ عن تقرير تقديم المفوضية منكذلك  يطلب( 3)

 .0202 فبراير

 

 بشأن تقارير المراجعة الداخلية ألجهزة التحاد األفريقي األخرى عن مراجعة األداء ومراجعة التوظيف

أجهز  االتحاد األفريقي إلى معالجة المسائل المثار  في تقاريرها عن مراجعة يدعو كل جهاز من  .13

 ذلك ما يلي: األداء ومراجعة التوظيف بما في 

يجب إحالة المسائل القانونية في تقرير المراجعة الخاص بالمحكمة األفريقية إلى اللجنة الفنية  (1

 فاء  لمعالجة مثل هذه المسائل.لديها الكتخصصة للعدل والشؤون القانونية باعتبارها الم

يجب مناقشة مسألة النصاب القانوني للمحكمة من قبل اللجنة الفنية المتخصصة ذات الصلة إلى  (0

 جانب اقتراح إنشاء غرف أو هيئات لتمكين المحكمة من العمل بشكل فعال.

إلى اللجنة ينبغي للمحكمة تقديم اقتراحات بشأن تعديل الصكوك القانونية الضرورية وتقديمها  (3

 الفنية المتخصصة ذات الصلة.
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يجب على المحكمة أيًضا أن تتوافق مع الهيئات القضائية األخرى المماثلة وأن تقدم أي مقترحات  (1

يمكن أن تساعد في إصالح عمل المحكمة في عملية إصالح االتحاد  لجنة الممثلين الدائمينإلى 

 األفريقي.

يد عقود القضا . وفي هذا الصدد، ينبغي للمحكمة أن المحكمة عن ممارسة تمد أن تتوقفيجب   (5

تتخذ تدابير لضمان عدم منح القضا  الذين هم على وشك إنهاء مد  واليتهم قضايا جديد  قد 

 تتجاوز فتر  واليتهم لتقليل تمديد خدمتهم بعقود الخدمة الخاصة.

فتر  زمنية محدد  لتحقيق في غضون نتهاء منها ن تتأكد من أن القضايا يتم االينبغي للمحكمة أ  (6

 الكفاء  والفعالية.

على التنفيذ الكامل  المفوضيةواللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  يجب أن تعمل  (1

للتوصيات الوارد  في تقرير مراجعة األداء والتوظيف، لحل أوجه القصور الهيكلية والحصول 

 على جميع الوظائف الشاغر .

واليتها وفقًا  تأدية تعزيز عملها من أجلية لحقوق اإلنسان والشعوب اللجنة األفريقيجب على   (8

 لذلك.

حل بعض التحديات في لمكافحة الفساد في  االتحاد األفريقيمجلس ينبغي أن تساعد المفوضية   (2

 عمليات األمانة.

كفرصة لمعالجة أوجه القصور في هياكل األفريقي عملية إصالح االتحاد  استخدامينبغي  (12

 .تحاد األفريقيأجهز  اال

يجب وولوائح االتحاد. نظم يجب التقيد الصارم بالحد األدنى لسن الموظفين كما هو محدد في  (11

 فصل من هم فوق سن التقاعد. 

أن تضمن توزيع المشاريع في الدول األعضاء  لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيبادينبغي  (10

 بالتساوي دون تمييز.

فريقي األخرى وأجهز  االتحاد األتحاد األفريقي للتنمية/النيباد لوكالة االينبغي يجب على  (13

ضمان عدم اختيار المرشحين الذين ال يستوفون الحد األدنى من المؤهالت المطلوبة لمتطلبات 

 الوظيفة أو تعيينهم في القائمة المختصر .

 .األفريقي تحاداال ولوائح نظمفريقي التأكد من مطابقتها لاالتحاد األأجهز  يجب على جميع  (11

فريقي وأجهز  االتحاد األ ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيباديجب أن تلتزم المحكمة  (15

األخرى بنظام الحصص في االتحاد أثناء عملية التوظيف، وينبغي أال تنطبق جميع عمليات 

 التوظيف الالحقة إال على الدول األعضاء األقل تمثيال.

 -يلي: ما ب كذلك المفوضية فيكل   .11
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متابعة تنفيذ توصيات المراجعة من قبل أجهز  االتحاد األفريقي ووضع مواعيد نهائية لتنفيذها.  (أ

إلى اللجنة الفرعية غير المنفذ   في هذا الصدد، ينبغي تقديم مصفوفة جميع التوصيات المعلقة/و

 .0212أكتوبر  32بحلول  مراجعةمسائل الل

ين عدد ومقدار الرصيد المملوء ورصيد الحصص الدول األعضاء بحصصها التي تب تزويد  (ب

والنسبة المئوية لما يتم ملؤه وتركه لجميع أجهز  االتحاد األفريقي، وينبغي أن تعمل على 

 إمكانية وضع هذه المعلومات على موقع االتحاد االفريقي.

أن  حيث، بالتعاون مع األجهز  األخرى، نظام حصص ينطبق على االتحاد بأكمله أن تضع (ج

 لحصص الحالية تواجه تحديات في تطبيقها من قبل األجهز  األخرى.ا

 أدوات قياسية لقياس األداء تستخدمها جميع أجهز  االتحاد. وضع (د

مكتب المراجعة الداخلية للحسابات من أن تقارير المراجعة تتضمن تعليقات  ضمنينبغي أن ي (ه

صلة وأن تتضمن تعليقات اإلدار  قبل تقديمها إلى الهيئات ذات ال مراجعةاألجهز  الخاضعة لل

 جداول زمنية واضحة لتنفيذ توصيات المراجعة.

ينبغي لمكتب المراجعة الداخلية للحسابات أن يشير بوضوح وبشكل ثابت إلى المعايير والنتائج  (و

 في تقارير المراجعة لجعلها كاملة.

 

 EX.CL/1151(XXXV)vاللجنة الفرعية للتعاون المتعدد األطراف الوثيقة  رابعا..

بشأن  0212فبرايرالصادر في  EX.CL/Dec.1031(XXXIV)مقرر المجلس التنفيذي   يستحضر  .15

تمثيل االتحاد األفريقي في اجتماعات الشراكات ويقرر إحالة البند مجددا إلى اللجنة الفرعية للتعاون 

وافق لآلراء فيما يخص لمزيد من البحث بغية التوصل إلى ت  المتعدد األطراف للجنة الممثلين الدائمين 

هذه المسألة مع مواصلة تطبيق كافة مقررات المجلس التنفيذي والمؤتمر ذات الصلة والمتعلقة بهذه 

 0218الصادر في يناير  EX.CL/Dec.986 (XXXII)المسألة، وهي مقررات المجلس التنفيذي: 

، والمقرر 0211الصادر في يناير  (EX.CL/Dec.942(XXX))و

(EX.CL/Dec.899(XXVIII))  والمقرر  0216الصادر في يناير

(EX.CL/Dec.877(XXVII))  ومقرر المؤتمر  0215الصادر في يونيو ،

Assembly/AU/Dec.131(VII)  ومقرر المؤتمر 0226الصادر في يونيو ،

Assembly/AU/Dec.635(XXVIII)  بشأن إصالح االتحاد األفريقي. 0211الصادر في يناير 

 EX.CL/1151(XXXV)vi   . الوثيقةوالستضافةات المقار يرعية لتفاقاللجنة الفخامسا: 

 األقاليم علىالتوجيهية لتنفيذ التوزيع العادل لمؤسسات االتحاد األفريقي داخل القار  بين  المبادئ يعتمد .24

 :النحو التالي

في ضممان  المبادئ األساسية العادل منيعتبر تعزيز العدالة واإلنصاف لضمان التوزيع الجغرافي   (أ

التوزيممع الجغرافممي العممادل. وهممذه المبممادئ مكرسممة أيضمما بموجممب القممانون التأسيسممي. إن إنشمماء 

مؤسسات االتحاد األفريقي، التي يكون هدفها قاريًا، يقتضي أن يكون توزيع المؤسسات عمادال بمين 

لممة، وبالتممالي . سيضمممن ذلممك المشمماركة اإلقليميممة الفعالالتحمماد األفريقممي (5جميممع األقمماليم الخمسممة )

 ينبغي إيالء االعتبار الواجب لترشيد عمل االتحاد األفريقي.  .تحقيق أجند  التكامل اإلقليمي

المفوضمية  تجريستضافتها، ينبغي أن مقترح ال أي فريقي أوجديد  لالتحاد األ مؤسساتقبل إنشاء  (ب

( من 3) 91. عمالً بالماد  ائهاإلنشدراسات العناية الواجبة بشأن اآلثار المالية والهيكلية والقانونية 
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و / أو استضافتها  مؤسسة جديد بشأن إنشاء  مقررلمؤتمر، ال يتم اعتماد مشروع قواعد إجراءات ا

 .ذلك علىإال بعد أن تقدم المفوضية اآلثار المالية المترتبة 

لمنطلمق، االمشاورات دوًرا أساسيًا في عملية صمنع القمرار فمي االتحماد األفريقمي. وممن همذا  تؤدي  (ج

  .إسناد المقاعد، ينبغي إجراء مشاورات منتظمة بين العمداء اإلقليميين العامين وقبل

لضمممان المشمماركة المتسمماوية لجميممع الممدول األعضمماء، يجممب ضمممان الوصممول بشممكل متسمماو إلممى    (د

مصدر المعلومات حول اإلنشاء وعروض االستضافة. وبنماًء علمى ذلمك، ينبغمي توسميع المعلوممات 

 .ا في الوقت المناسب على جميع الدول األعضاءوتعميمه

بمما فمي ذلمك  لتقيميم استضمافة مؤسسمات االتحماد األفريقميتحمدد معمايير واضمحة  طرقيجب وضع  (ه

 . وضع بطاقة األداء مع تحديد الدرجات
 ينبغي إيالء االعتبار الواجب للميزات النسبية لكل بلد. (و

ي بمراجعة ما إذا كانت المؤسسات المنشأ  تعمل وهمل من المهم بنفس القدر أن يقوم االتحاد األفريق (ز

. وفقًما لمذلك، هنماك حاجمة لمراجعمة نصمف المسمتحدثةتُنَفذ اتفاقات االستضمافة فمي ضموء الظمروف 

 4242.1ويمكن تقديم تقرير مرحلي في فبراير  المؤسسات المنشأ  لسير عملسنوية 

لتعديالت يخضع هذا و   .للبلد المضيف  موحد ية نموذجيةينبغي أن تسترشد الدول األعضاء باتفاق (ح

 للمؤسسة المنشأ  الفنيبالطابع إجراؤها فيما يتعلق  قد يتم

يجب على الدول األعضاء التي تستضيف مختلف مؤسسات االتحاد اإلفريقمي إبمرام اتفاقيمة موحمد   (ط

أن  على ايمهجميع مؤسسات االتحاد األفريقي الموجود  داخل إقل لتقديمها علىمع االتحاد األفريقي 

ألن داخمل نفمس األمماكن  اإلمكمان،بقمدر  األفريقمي،تكون المباني المقدمة لجميمع مؤسسمات االتحماد 

  .تنسيق عمل االتحاد األفريقيلفعالة التكلفة وتسمح بوصول أفضل ذلك يتم ب
قد تخضع الدول األعضاء التي تتخلمف عمن تنفيمذ اتفاقيمة االستضمافة، كمإجراءات خاصمة مثمل نقمل  (ي

ع مؤسسمات االتحماد األفريقمي ممن همذه المدول. فمي الحماالت التمي تتعلمق بمسمائل األممن، يجموز موق

لالتحاد األفريقي أن يقرر النقل المؤقت لموقع مؤسسة االتحاد الى مكان آخر في انتظار إيجماد حمل 

 للمسألة.

ا  يحيط .11 المشاورات  اصلةمومصفوفة المسائل العالقة" ويطلب من المفوضية بالمسائل العالقة في " علما

 .المضيفة مع البلدان

 .االستضافةوالتفاقات المقار قبول إثيوبيا كعضو دائم في اللجنة الفرعية  يقرر  .18

للتوزيع الجغرافي  المختصة ومجموعات العمل واالستضافة المقار التفاقاتالفرعية  لجنةالمن  يطلب .21

 ما يلي: تقديم ،بالتعاون الوثيق مع اللجنةالعادل 

جلمس التنفيممذي فممي المضمميف إلمى الممدور  العاديمة السادسممة والثالثممين للم البلممد التفماقحممد نمموذج مو (9

 .جميع لغات عمل االتحاد األفريقيب 4242فبراير 

 استضافة مؤسسات االتحاد األفريقي؛عروض طرق التقييم التي تحدد معايير تقييم  (4

طرق فمتح وإغمالق مكاتمب االتصمال  هيئات االتحاد األفريقي الحالية، بما في ذلك مهامتقرير تقييم  (3

  ووضعها الحالي؛

 .المعايير المنقحة الستضافة مؤسسات االتحاد األفريقي (2

                                            
امبيا ، المغرب ، جابون ، الج: جزر القمر ، كوت ديفوار ، ل األعضاء التالية حسب الترتيب األبجدي( أبدتها الدو1) 1على الفقرة  هاتحفظاتسجلت  1 

 ، رواندا، السنغالالنيجر
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عن تنفيذ هذا المقرر و "مصفوفة المسائل العالقة" إلى مرحلي تقديم تقرير  المفوضيةمن  طلبي  .52

قرير نهائي بحلول يوليو وتقديم ت 4242للمجلس التنفيذي في فبراير  دور  العادية السادسة والثالثينال

4242. 

 EX.CL/1151(XXXV)vii الوثيقة-القتصادية والتجارية  الفرعية للشؤوناللجنة سادسا: 

بتصميم إفريقيا على  يقر  و األفريقيبطء وتير  إنشاء المؤسسات المالية لالتحاد بعلماً مع القلق  يحيط .51

 .الماليةعتمد على نفسها من الناحية تأن تكون قار  

بما في ذلك عن طريق إجراء مشاورات شاملة مع  الشاملة،الدراسة  استكمالمن المفوضية  بيطل .50

للتوقيع والتصديق على الصكوك القانونية  تتم مواجهتهالفهم التحديات والعقبات التي  األعضاء،الدول 

  .للمؤسسات المالية لالتحاد األفريقي

والرابطة األفريقية  البنوك المركزية األفريقية كذلك أن تواصل العمل مع رابطة من المفوضية يطلب .53

واإلسراع  معايير تقارب االقتصاد الكلي إلنشاء البنك المركزي األفريقي المالية لتنفيذلتبادل األوراق 

 األفريقية؛إنشاء البورصة ب

ا ي .52 سات ا للمؤسمناصررئيس جمهورية غانا  أدو،نانا أدو دانكوا أكوفو فخامة السيد تعيين ب حيط علما

تسريع إنشائها كما هو مقرر في من أجل  لتوفير القياد  السياسية والوعي ،التحاد األفريقيالمالية ل

 . التي نريدها أفريقيا :0263لتنفيذ أجند  األولى  يةخطة العشرال

 EX.CL/1151(XXXV)viii . الوثيقة- قواعد إجراءات لجنة الصياغةمشروع سابعا: 

 والملحقة بهذا المقرر.لجنة الممثلين الدائمين  اكما اعتمدتهالصياغة  قواعد إجراءات لجنة يعتمد  .55

المؤقت لقواعد اإلجراءات في انتظار اعتمادها من قبل اللجنة الفنية المتخصصة للعدل  التنفيذ يطلب .54

 والشؤون القانونية.
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 بشأن مقرر

 ،النزاعات بعد والتنمية في فترة ما اإلعمارعادة إلمركز التحاد األفريقي تشغيل 

 EX.CL/1153 (XXXV) الوثيقة

 :المجلس التنفيذي إن  

الدور  العادية الثانية والثالثين  الصادر عن  Assembly/AU/Dec.729 (XXXII) المقرر يستحضر .9

اإلسراع في المفوضية  والذي يطلب من 4291، في فبراير المنعقد  في أديس أبابا، إثيوبيامؤتمر لل

كمنصة قارية لتعزيز الملكية  4291في  فريقي إلعاد  اإلعمار والتنميةمركز االتحاد األ تشغيل

 ؛في فتر  ما بعد النزاعاتاألفريقية إلعاد  اإلعمار والتنمية 

بعد ما  فتر والتنمية في  اإلعمارعاد  إلبتقرير لجنة تشغيل مركز االتحاد األفريقي  يحيط علما .4

 النزاعات؛

مركز  بتشغيلبالتعاون مع جمهورية مصر العربية، لضمان اإلسراع  المبذولة،على اللجنة للجهود  يثني .3

 ؛النزاعاتما بعد  فتر والتنمية في  اإلعمار إلعاد االتحاد األفريقي 

بالموافقة على الوالية المقترحة والرؤية واألهداف ونطاق العمل واألنشطة األساسية لمركز  يوصي .2

 ؛النزاعاتما بعد  فتر ي والتنمية ف اإلعمار إلعاد االتحاد األفريقي 

 النزاعاتما بعد  فتر والتنمية في  اإلعمار إلعاد مركز االتحاد األفريقي  إرجاء النظر في هيكل يقرر .5

 ؛اللجان الفرعية المعنية التابعة للجنة الممثلين الدائمينم مراجعته من قبل تتحتى 

 :من المفوضية يطلب .4

لتسهيل تشغيل مركز  المصرية،مع الحكومة  الوثيق ئعي بالتشاورطالنشر فريق باإلسراع  (9)

وضمان إتاحة الموارد الكافية  النزاعاتما بعد فتر  في والتنمية  اإلعمار إلعاد االتحاد األفريقي 

 لعمل مركز؛

 إلعاد مركز االتحاد األفريقي  جميع المتطلبات التنظيمية المعلقة لضمان أن يتم إطالق استكمال  (4)

 ؛4291نهاية الربع الثالث من عام  بحلول النزاعاتما بعد   فتروالتنمية في  اإلعمار

أنشطة إعاد  القيام بمن أجل  األفريقي،بالتنسيق مع الدول األعضاء في االتحاد  الموارد،تعبئة    (3)

 الصلة،والعمل مع أجهز  االتحاد األفريقي ذات  ،النزاعاتبعد  مافتر  اإلعمار والتنمية في 

 .لتنميةلبنك األفريقي الالمؤسسات المالية الدولية بما في ذلك ومنظومة األمم المتحد  و

ا يطلب .7 إلى  عن تشغيل مركز االتحاد األفريقي إلعاد  اإلعمار والتنمية من المفوضية تقديم تقرير أيضا

من خالل  ،4242في فبراير  االمقرر عقده اإلفريقياالتحاد  لمؤتمر الثالثة والثالثين الدور  العادية

 يذي.لتنفاالمجلس 
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 بشأن مقرر

 األفريقي أجهزة التحادالترتيبات النتقالية لنتخاب أعضاء عن تقرير ال

 ،لمؤتمر رؤساء دول وحكومات التحاد السنةعادية واحدة في  دورة ضمن إطار
 XXXV( EX.CL/1154(الوثيقة 

 :المجلس التنفيذي إن  

ومؤسسات االتحاد األفريقي في إطار  أجهز ب أعضاء علماً بتقرير لجنة الترتيبات االنتقالية النتخا يحيط .1

 السنة؛عادية واحد  في  دور عقد 

ومؤسسات  أجهز تقرير المفوضية حول الترتيبات االنتقالية النتخاب أعضاء  لتقديم يعرب عن أسفه .4

ر مقر على صدوركثر من عامين أمرور  بعدفي السنة عادية واحد   دور إطار عقد االتحاد اإلفريقي في 

 ؛4291عتباراً من ا/ يوليو دور  يونيوتعليق المؤتمر بشأن 

انتخاب وتعيين المفوضين  صالحية الذي يفوض  ,Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI)المقرر  يستحضر .3

 لمجلس التنفيذي.إلى ا

 التنفيذي،المجلس  الىاالتحاد األفريقي  ومؤسساتأجهز  أعضاء  سلطته لتعيين المؤتمر بتفويض يوصي .2

 .األفريقيورئيس ونائب رئيس مفوضية االتحاد  السلم واألمنناء أعضاء مجلس باستث

سة سادعادية اللدور  الحتى انعقاد ا أعضاء اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب تأجيل انتخاب يقرر .1

الثالثين الدور  العادية الثالثة و خاللعلى أن يتم التعيين  4242فبراير  والثالثين للمجلس التنفيذي في

 .4242في فبراير  للمؤتمر

وإعاد  فتح باب  الوارد تأجيل االنتخابات، االحتفاظ بقائمة الترشيحات  في ضوء، المفوضيةإلى  يطلب .6

 تقديم مزيد من الترشيحات ألعضاء اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.
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 ررمق

 ،0202 بشأن المقترحات المتعلقة بموضوع عام

 .CL/1155 (XXXV)EX الوثيقة

 :المجلس التنفيذي إن  

ا  يحيط .1  ؛4242لعام  ": تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقياالبنادقباقتراح اعتماد موضوع "إسكات علما

 45أديس أبابا الصادر في  اإلفريقيبإعالن الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحد  اإلفريقية/االتحاد  يُذك ر .4

 الجيل القادم من األفريقيين عبءتوريث  مؤتمر االتحاد األفريقي بعدم يهتعهد فوالذي  ،4293مايو 

 ؛4242الحروب وتعهد بإنهاء جميع الحروب في أفريقيا بحلول عام 

ا  .3 الصادر عن الدور  العادية الثامنة   Assembly/AU/Dec.630 (XXVIII))المؤتمربمقرر يذك ر أيضا

 خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي بموجبه تقرأُ ي ذوال 4297يناير  فيالمنعقد  للمؤتمر والعشرين 

 4243الرائد  ألجند   كأحد المشاريع 4242إفريقيا بحلول عام  البنادق فيالعملية إلسكات  التخاذ الخطوات

 ؛

 البنادق؛االلتزام بإسكات  ريكر   .2

تححاد األفريقي والمجموعات ومفوضية االلجميع الجهود التي بذلها االتحاد األفريقي  يعرب عن تقديره .1

في تحقيق حتى اآلن لتهيئة الظروف الالزمة لدعم الدول األعضاء االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية 

 األفريقية؛أفريقية للمشاكل  سعيها إليجاد حلولفي القار  في  4242بحلول عام  البنادقإسكات  هدف

تأثيرهما على يمثالن تحديا خطيرا في جميع أنحاء القار  وأن  وعدم االستقرار ال يزاالن النزاعبأن  يعترف .6

أجند  الفقر ويقلل من حوافز االستثمار وقدرات النمو االقتصادي واإلنجاز العام ألهداف  ية سلبي ويديممالتن

 ؛ 4243

دون أن  ماًما؛ت باعتبار هذه المفاهيم متشابكة والتنمية؛ والسلم واالستقرارالرشيد  على الصلة بين الحكم يؤكد .7

 ؛اآلخرالبعض  اقتصار بعضها علىيجوز اعتبارها  ، وينفصل بعضها  عن البعض اآلخر

 ؛ 4242" كموضوع لعام "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا موضوع يعتمد .8

حاد األفريقي وكالة االت و مجلس السلم واألمنو البرلمان األفريقياالتحاد األفريقي و فوضيةممن  يطلب .9

لجنة  العمل معاآلخرين أصحاب المصلحة و المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافيو لنيباد/اللتنمية

في ذلك مصفوفة  بماخارطة طريق  لوضع 4243الدائمين ولجنة المتابعة الوزارية ألجند  الممثلين 

المقرر اعتماده خالل  4242نة موضوع ساألنشطة المخطط لها مع اإلنجازات الرئيسية والمعالم لتنفيذ 

 .4242الدور  العادية الثالثة والثالثين للمؤتمر في فبراير 

إحدى وثالثون  عليه ميثاق االتحاد األفريقي بشأن الديمقراطية واالنتخابات والحكم، الذي صدقت يستحضر  .12

كل وتقديم تقرير ك الدول األعضاء التي لم تصدق على الميثاق إلى القيام بذل يدعوو ( دولة عضًوا39)

 .21 و 27المادتين تمشيا مع إلى المؤتمر عن تنفيذ الميثاق  سنتين
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 بشأن مقرر

 تقرير الممثل السامي لالتحاد األفريقي المعني بتمويل التحاد وصندوق السالم عن نتائج

 ،المشاورات اإلقليمية حول مسألة تقييم صندوق السالم لالتحاد األفريقي

 EX.CL/1.(XXXV)156الوثيقة 

  :المجلس التنفيذي إن   

،  4217بأنه منذ عام  ويحيط علمابالتقدم المحرز في تشغيل صندوق السالم التابع لالتحاد األفريقي  رحبي  .1

ً  بالكامل في صندوق السالم ،دولة عضوا 11ساهمت   ؛ أو جزئيا

ا  .4 السامي المعني التحاد األفريقي االتقرير المرحلي لممثل حول  بمداوالت لجنة الممثلين الدائمين يحيط علما

صندوق السالم التابع تقدير أنصبة نتائج المشاورات اإلقليمية بشأن مسألة عن صندوق السالم تمويل االتحاد وب

 لالتحاد األفريقي؛

مليون دوالر في صندوق السالم التابع لالتحاد األفريقي  142.7الدول األعضاء على المساهمة بمبلغ ب يشيد .3

 بتفعيل الصندوق ؛االتحاد الكامل ، مما يدل على ارتفاع مستوى التزام  4217منذ عام 

الصادر عن الدور  العادية الثانية والثالثون  Assembly/AU/Dec.734 (XXXII) المؤتمر بمقرر ريذك    .2

اد بالتقرير المرحلي للممثل السامي لتمويل االتح ويحيط علما، في أديس أبابا، إثيوبيا، 4219في فبراير 

مشاوراته اإلقليمية بشأن مسألة تقييم صندوق السالم  استكمالالممثل السامي  ويطلب منوصندوق السالم 

 ؛للمؤتمر 4242فبراير دور  وتقديم تقرير إلى 

أن توفر التوجيه السياسي والرقابة المالية نبغي التحاد األفريقي ذات الصلة يلسياسة صنع الأن أجهز  إلى  يشير .1

 م التابع لالتحاد األفريقيلصندوق السال

جميع هياكل اإلدار   إنشاءأنه ال ينبغي استخدام صندوق السالم لالتحاد اإلفريقي حتى يتم  يؤكد من جديد .6

 ؛4242بحلول فبراير  تفعيل الصندوق بالكاملالمفوضية على  ويحثوالحوكمة بشكل كامل 

لسالم الذي أعيد تنشيطه عام ي صندوق امن المفوضية وضع طرق لتوحيد مساهمات الدول األعضاء ف يطلب .7

ا . 1993صندوق السالم لعام ألموال المتبقية من القضائية ل المحاسبية عقب المراجعة 4216 من  ويطلب أيضا

لصندوق السالم الذي أعيد  4219المراجعة الخاصة في مايو إطالع الدول األعضاء على نتائج المفوضية 

 ؛تنشيطه

ويطلب ان عدم ازدواجية المدفوعات لصندوق السالم من قبل الدول األعضاء؛ من المفوضية ضميطلب كذلك  .8

لتعكس األحكام المالية واإلدارية ذات الصلة لمقررات المؤتمر تحديث النظم واللوائح المالية من المفوضية 

حاد األفريقي، بشأن إعاد  تنشيط صندوق السالم لالتحاد األفريقي في أطار مراجعة النظم واللوائح المالية لالت

 .4242لبحثها من قبل أجهز  صنع السياسة لالتحاد األفريقي على النحو الواجب في فبراير 

بأربعة وعشرين مليون دوالر  222لجمع الهبات البالغة  4241المستهدف الحالي لعام  التاريخبتمديد  صييو .9

 ؛( شهرا42)

مكتب  هيئةو م واألمنمجلس السل بين با، إثيوبيافي أديس أبا 4242فبراير  دور قبل خلو   أن يتم عقديقرر  .12

لجنة الممثلين الدائمين ومجلس األمناء، ولجنة اإلدار  التنفيذية لصندوق السالم التابع لالتحاد األفريقي ورئيس 
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لتقييم حالة تشغيل الصندوق ، والمسائل المالية واإلداريةعلى الميزانية  اإلشراف العامللتنسيق و اللجنة الفرعية

 .يقياألفر لالتحاد التابع السالم لصندوقواالتفاق على أولويات التمويل االستراتيجي على المدى المتوسط 

 



EX.CL/Dec.1062(XXXV) 
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 بشأن مقرر

 ،اإلسبانية كإحدى لغات عمل التحاد األفريقي التقرير عن استخدام

 EX.CL/1157(XXXV)الوثيقة 

 

 :المجلس التنفيذي إن  

عن الدور  العادية الرابعة والسبعين لمجلس  الصادر CM/Dec.45 (LXXIV) ررالمقيستحضر  .1

المنعقد  في لوساكا )زامبيا(  4221ة في يوليو للجماعة االقتصادية األفريقيالدور  العادية التاسعة  الوزراء/

 من منظمة الوحد  األفريقية تقديم اللغة االسبانية كلعة عمل للمنظمة؛والذي يطلب 

الصادر عن الدور  العادية السابعة عشر     Assembly/AU/Dec.388(XVII) المقرركذلك يستحضر  .0

والذي يطلب من مفوضية االتحاد األفريقي  0211للمؤتمر والمنعقد  في مالبو )غينيا االستوائية( في يونيو 

 ؛قرب وقت ممكناتخاذ التدابير الالزمة لتفعيل استخدام اللغة اإلسبانية داخل االتحاد األفريقي في أ

األعضاء والمفوضية إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية للتعجيل بالتصديق على البروتوكول  يحث الدول .3

ودخوله حيز التنفيذ، إلدراج اللغة اإلسبانية كلغة عمل لالتحاد  0223بشأن تعديل القانون التأسيسي لعام 

 ، 0202األفريقي قبل يوليو 

لبحث  0202في فبراير العادية الثالثة والثالثين للمؤتمر  إلى الدور رير من المفوضية تقديم تق يطلب .1

استخدام اللغة اإلسبانية ضمن الحدود القانونية التي تحكم  علىاآلثار المالية المترتبة و الخيارات الممكنة

 .األفريقياالتحاد 
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 بشأن مقرر

 تقارير اللجان الفنية المتخصصة
 

 :المجلس التنفيذي إن  

 بتقارير اللجان الفنية المتخصصة؛ط علما يحي  .1

 .التالية أي آثار مالية على االتحاد األفريقي المقررات على أال تترتب عن يؤكد  .0

 اعتماد تقاريرها عند نهاية اجتماعاتها  المتخصصة،من جميع اللجان الفنية  يطلب .3

ابعة والثالثين عن الدور  العادية الر، الصادر EX.CL/Dec.1032 (XXXXIV المقرر يستحضر .1

الوقف االختياري إلنشاء هيئات ومكاتب  بشأن 0212فبراير أديس أبابا، إثيوبيا في  للمجلس التنفيذي في

 جديد ؛

أول. تقرير الدورة الستثنائية الرابعة للجنة التحاد األفريقي الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية، القاهرة 

 EX.CL/1159(XXXV) الوثيقة-1029مايو  6-1مصر  –

عن الدور  العادية الثانية الصادر  Assembly/AU/Dec.713(XXXII)المؤتمر  مقرر يستحضر .5

الذي فوض فيه المؤتمر المجلس التنفيذي سلطة  0212فبراير أديس أبابا، إثيوبيا في  والثالثين للمؤتمر في

 د األفريقي للتنمية/ النيباد واعتمادها؛لهياكل إدار  وكالة االتحا وقواعد اإلجراءاتاألساسي  بحث النظام

 الصكوك القانونية لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية/ النيباد، وهي: يعتمد .6

 لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية/ النيبادالنظام األساسي  (1

 كما يلي: لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية/ النيبادقواعد إجراءات هياكل إدار   (0

 جنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد.قواعد إجراءات ل (أ

 قواعد وإجراءات لجنة التسيير. (ب

من اللجنة الفنية  يطلبو قواعد إجراءات اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانبعلما  حيطي .1

اعد لمراجعة قو 0212التي من المقرر أن تجتمع في أكتوبر/نوفمبر  القانونيةالمتخصصة للعدل والشؤون 

آللية لصكوك القانونية الإرجاء النظر في  قرريإجراءات اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران و

األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران واعتمادها إلى الدور  العادية السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي في 

 .0202فبراير 

 EX.CL/1160 (XXXV) الوثيقة- فريقييناأل التجارةوزراء اجتماع  ثانيا.

ا مع التقدير  .8  1و 6ن المنعقدين يومي ييقلوزراء التجار  األفرياالجتماعين الثامن والتاسع  بتقريرييحيط علما

 في أديس أبابا، إثيوبيا ونيامي، النيجر على التوالي؛ 0212يوليو  0و 1ويومي  0212يونيو 

ء التجار  لالتحاد األفريقي، والمؤسسات األخرى المتفاوضة على جميع الدول األعضاء، ووزرابدور يشيد  .2

والشركاء المتعاونين لالتحاد منطقة التجار  الحر  القارية األفريقية، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

 توجي ذمنطقة التجار  الحر  القارية األفريقية ال التقدم الكبير المحرز في التصديق على اتفاق في ،األفريقي
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ثالثة عشر  بعد مضي 0212أبريل  02التصديق في  وثائقالحد األدنى لعدد  في بلوغ بإنجاز لم يسبق له مثيل

 منطقة التجار  الحر  القارية األفريقية؛ يةاتفاق اعتماد علىشهراً 

 ؛0212مايو  32بدخول اتفاق منطقة التجار  الحر  القارية األفريقية حيز التنفيذ في  يرحب .12

منطقة التجار   يةالتصديق على اتفاق وثائق قامت بإيداعالتي  (01) والعشرين السبعدول األطراف ال يهنئ .11

 و،الكونغو ،كوت ديفوارو ،تشاد، ورئيس المفوضية، وهي: بوركينا فاسو لدىالحر  القارية األفريقية 

 ،ومالي ،وكينيا ،وغينيا ،ناوغا ،امبياوجوغينيا االستوائية والجابون  ،إثيوبياو ،سواتينيوإ ،مصرو ،جيبوتيو

وساو تومي  ،الديمقراطية اويةجمهورية العربية الصحرالو ،ورواندا ،والنيجر ،وناميبيا ،وموريتانيا

 وزيمبابوي؛ ،وأوغندا ،وجوتو ،وجنوب أفريقيا ،وسيراليون ،والسنغال ،برينسيبو

لتجار  الحر  القارية األفريقية، على منطقة ا يةعلى اتفاق بعد تصدقلم الدول األعضاء التي لم توقع ويدعو  .10

 ؛في أقرب وقت ممكنالقيام بذلك 

ا يستحضر  .13  Assembly/AU/Dec.714 (XXXII) مقرر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي أيضا

 11 و 12 يوميفي أديس أبابا، إثيوبيا،  المنعقد  التاسعة والعشرين للمؤتمر العادية  الدور  الصادر عن

قبل يوم من اجتماع التنسيق نصف المرحلي األول  0212في يوليو ستثنائية عقد قمة ابشأن  0212فبراير 

حتفال بالذكرى السنوية اال لالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، في نيامي، النيجر من أجل

التشغيلية للسوق الداخلية ، وإطالق المرحلة منطقة التجار  الحر  القارية األفريقية يةاتفاق األولى لتوقيع

 ؛منطقة التجار  الحر  القارية األفريقيةموقع وهيكل أمانة  واتخاذ قرار بشأناألفريقية 

 مدعومة بما يلي:المرحلة التشغيلية لمنطقة التجار  الحر  القارية األفريقية المؤتمر بإطالق  يوصي .11

 ؛ية األفريقيةمنطقة التجار  الحر  القارلمنشأ المتفق عليها القواعد أ( 

 للتجار  التحاد األفريقيامرصد المتابعة الخاصة بلوحة ب( 

 ؛منطقة التجار  الحر  القارية األفريقيةفي  السلعفي لتجار  ل سرالمحمية بكلمة المتابعة لوحة ج( 

 ؛لمدفوعات والتسوياتألفريقي لنظام االد( 

 ؛واإلبالغ عنها وإزالتها يةالجمركالحواجز غير  اإللكترونية لرصد القاريةلية اآل( هـ

ا  .15  المؤتمر بأن يقّرر أن:يوصي أيضا

   العادية إلى الدور  قواعد المنشأالمسائل العالقة من ة ويالمتيازات التعريفلتقديم الجداول النهائية أ( يتم 

 ؛0202 فبراير فيمؤتمر القادمة لل

 .0202يوليو  1بدأ تفكيك التعريفات في موعد ال يتجاوز يتم ب( 

السنوية  في اجتماعات التنسيقوأمينها العام  منطقة التجار  الحر  القارية األفريقيةيشارك رئيس ج( 

 االقتصادية اإلقليمية؛ والمجموعاتالتحاد األفريقي بين ا

االجتماع االفتتاحي لمجلس وزراء  منطقة التجار  الحر  القارية األفريقيةل األمانة المؤقتةتنظم  د(

 ؛0212أكتوبر  31في موعد ال يتجاوز  الحر  القارية األفريقيةمنطقة التجار  

مارس  31في موعد ال يتجاوز  منطقة التجار  الحر  القارية األفريقيةأمانة  تفعيلالمفوضية هـ( تكفل 

 ؛0202

 عطلة رسمية وذلكدون أن يكون  يفريقاإلتكامل المارس من كل عام يوم  01تحديد يوم يتم و( 

 ؛منطقة التجار  الحر  القارية األفريقية ع اتفاقلالحتفال بتوقي
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منطقة ل واإلداريةدعم مجلس الوزراء المسؤولين عن التجار  لوضع الهياكل المؤسسية بالمفوضية يك لف  .16

منطقة ة بموجب اتفاق يالتجار الصكوكتسهل التنفيذ الفعال لمختلف سالتي  ،التجار  الحر  القارية األفريقية

 ؛قارية األفريقيةالتجار  الحر  ال

ا  .11  كلفيو 0202أغسطس  31 اعتبارا منالمدير العام لمنظمة التجار  العالمية شغور منصب ب يحيط علما

إفريقيا على هذا المنصب والمساهمة في تعزيز  حصولالعمل على ضمان بالوزراء المسؤولين عن التجار  

 النظام التجاري المتعدد األطراف.

 ن نيامي حول إطالق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجار  الحر  القارية األفريقية.إعالالمؤتمر باعتماد  يوصي .18

لعرض استضافة أمانة منطقة التجار  الحر  القارية األفريقية من مصر وإسواتيني وإثيوبيا يعرب عن تقديره  .12

ن إرساء العطاء ويشيد بروحهم األفريقية التي أدت إلى توافق اآلراء بشأوكينيا ومدغشقر والسنغال وغانا 

المؤتمر بإجاز  استضافة غانا ألمانة منطقة التجار  الحر  القارية  يوصيوفي هذا الصدد،  على غانا.

  األفريقية. 

أبريل  5-2أديس أبابا، ة، العمالالعمل ولتنمية الجتماعية ول الثالثة للجنة الفنية المتخصصة العاديةالدورة  ثالثا.

 EX.CL/1161(XXXV)  الوثيقة 1029

 :ما يلي يعتمد .02

 ؛االستراتيجي لإلعاقة األفريقيالتحاد اإطار  (1

 والتمييز ضد األشخاص المصابين بالمهق؛ عتداءاتخطة العمل الخاصة بإنهاء اال  (0

 (؛0203-0212) خمسيةاستراتيجية تنفيذ وضع إلنهاء زواج األطفال و األفريقيتمديد حملة االتحاد   (3

منظمة العمل الدولية بشأن العمل مكتب و فوضية االتحاد األفريقيالخمسي المشترك بين م البرنامج  (1

 ؛(0201-0202االقتصاد غير الرسمي )الالئق من أجل تحويل 

 ؛)كما هو مرفق( مجلس إدار  منظمة العمل الدوليةحول إضفاء الطابع الديمقراطي على عالن اإل (5

مجموعة دول الساحل الخمس مساعد  أمانة ، ببالتعاون مع منظمة العمل الدولية أن تقوم، من المفوضية يطلب .01

 والحماية االجتماعية وهجر  اليد العاملة؛عمالة ل والعلى وضع مبادر  خاصة بشأن العم

ا  .00  من المفوضية تعيين مبعوث خاص لألشخاص المصابين بالمهق من دون أي آثار مالية إضافية.يطلب أيضا

لتنمية لور  العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة الستضافة الدالمقدم من اسواتيني  عرضالب يرحب  .03

 .سواتينيايخ بالتشاور مع المفوضية وحكومة التوار هيئة المكتب ستحددالعمالة. واالجتماعية والعمل و
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 ملحق بالمقرر بشأن

  0282أبريل  5-8، تقرير اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة للتنمية الجتماعية، العمل والعمالة، أديس أبابا، إثيوبيا
 EX.CL/1161 (XXXV)الوثيقة 

 للتنمية الجتماعية والعمل والعمالة  وزراء التحاد األفريقي إعالن

 الدولي العمل مكتب إدارة مجلس على الديمقراطي الطابع إضفاء حول

 

 تمهيد

 ديمقراطي غير الدولية عملال منظمة إدار  مجلس في 2الحكوميين لألعضاء الحالي التشكيل أن العتبار في إذ نأخذ

 باقييحق ل بينما منتخبة، غير مقاعد لشغل 3كبرى صناعية أهمية ذات كدول دستوريا أعضاء( 12) عشر  تعيين مع

وخاضعا  الدولية العمل لمنظمة ةاألربع قاليماأل على اموزع منتخبًا مقعدًا( 18) عشر ثمانية شغل 177 الـ األعضاء

 .سنوات ثالث كل لالنتخابات

 بدء خالل من إال ال يمكن تحقيقهما الدولية العمل منظمة إدار  مجلس في التمثيل في والمساوا  العدالة بأن وإذ نقر

 غير المقاعد إلغاء إلى ،أخرى أمور بين من ،سعىي الذي 1986 لعام الدولية العمل منظمة دستور تعديلنفاذ صك 

 .المنتخبة

أعضاء  ثلثي قبل من قبوله أو عليه التصديق بموجبفقط  يتم تنفيذ،ال حيز 1986 صك دخول بأن وإذ نقر أيضا

 ذوي العشر  األعضاء من األقل على خمسة ذلك في بما ،حاليا 187البالغ عددهم  (141) الدولية العمل منظمة

 .الرئيسية الصناعية األهمية

 بموجب 1991 عام في مؤقت إداري كترتيب اإلدار  مجلس قد تم استحداثها في نيابيا مقعدا 48 أن إلى نشير وإذ

 .حيز التنفيذ الدولية العمل منظمة دستور تعديل صك يدخل ريثما الدولي العمل لمؤتمر الدائمة األوامر على تعديالت

 من الحكومية المجموعة بتشكيل يتعلق فيما 1986 اإلمكان تعديل قدر يعكس المؤقت الترتيبإلى أن  نشير أيضا وإذ

 كتينيواألمر وأفريقيا آسيا- األربعة المنظمةأقاليم  بين نصافأكبر قدر ممكن من اإلب انيابي عدًامق 48 توزيع خالل

 .وأوروبا

 األعضاء من اثنان ذلك في بما وقبول، تصديقصكوك  129 تسجيل تم ،4219 فبراير 12 حتى أنه نالحظ وإذ

 (.وإيطاليا الهند) الرئيسية الصناعية األهمية ذوي

منها  ثالثة ذلك في بما ،إضافيا قبوال أو تصديقا 16 حيز التنفيذ يتطلب 1986 تعديلأن دخول  ،كذلك نالحظ وإذ

 واليابان وألمانيا وفرنسا والصين البرازيل بين من) الرئيسية الصناعية األهمية ذوي األعضاء من األقل على

  ،(المتحد  والواليات المتحد  والمملكة الروسي واالتحاد

 أي مندون توفر صكوك التصديق أو القبول الثالثة اإلضافية  ه إذا ما تم بلوغ عتبة الثلثينأن من قناوإذ نعرب عن قل

التنفيذ ألنه  حيزلن يدخل  1986 لعام التعديل صك، فإن المتبقية الثمانية الرئيسية الصناعية األهمية ذات البلدان من

                                            
 .50من أرباب العمل( المجموع  14موظفا و 14حكومة،  32األعضاء العاديون في مجلس اإلدار  ) 2 

 اليابان، االتحاد الروسي، المملكة المتحد  والواليات المتحد  األمريكية.البرازيل، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إيطاليا،  3 
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 تعديل أي على الرئيسية الصناعية األهمية ذات العشر  البلدان من خمسةما ال يقل عن  تصديقمن الواجب 

 .الدولية العمل منظمة دستور من 36 للماد  وفقًا، دستوري

 : يعد منظمة العمل الدوليةمجلس إدار  أن إضفاء الطابع الديمقراطي على وإذ نضع في العتبار 

 يشغلون ال الذين المنظمة أعضاء جميع على يؤثر الذي الدولية العمل لمنظمة المكتمل غير العمل من اجزء (9)

 التعديل وثيقة على التصديق تشجيععن  جماعية مسؤولية يتحملون األعضاء هؤالء وأن منتخبة غير مقاعد

 .9194 لعام
 .الثانية مئويتها في الدولية العمل منظمة دخول مع االستعجال وجه على معالجتها يجب مسألة (4)

ا   على يجب وعملها، المنظمةهي جوهر  التي االجتماعية بالعدالة تعلقت المكتملة غير األعمال هذه أن منا وإدراكا

 .المتحد  األمم منظومة في قدو  تكون أن الدولية العمل منظمة

 دعوة إلى التحرك الفوري

 رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي الذين تعد دولها أعضاء في منظمة العمل الدولية؛ نحن،

 .الدولية العمل منظمة إدار  مجلس في اإلدار  تحسين نحو تقدم زإحرا عدم إزاءعن قلقنا  نعرب .9

 المتعدد  المؤسسات في المتساوية المشاركة إلى امفيه ندعواللتين  4243 أجند  من 44و 42 بالفقرتين نذكر .4

 األخرى الدولية والمؤسسات المتحد  األمم وإصالحات األطراف

 وبموجب هذا اإلعالن: 

 ،فورية إجراءات اتخاذ إلى فيه نسعى الذي اإلعالن هذا تقديم إلى الدولية العمل ظمةلمن العام المديرندعو  .9

 .9194 لعام التعديل وثيقة على بعد يصادقوا لم الذين المنظمة أعضاء جميع لعناية

 الفور على بذلك لقيام، على ا9194جميع الدول األعضاء الذين لم يصادقوا بعد على وثيقة التعديل لعام نحث  .4

 .الدولية العمل لمنظمة الثانية المئوية في اإلدار  مجلس في التمثيل في والمساوا  اإلنصاف تحقيق أجل من

ويشغلون مقاعد غير منتخبة ولم  رئيسيةاألعضاء الثمانية المعينين حاليًا كدول ذات أهمية صناعية  ناشدن .3

جلس إدار  منظمة العمل الدولية ال لقيام بذلك فوًرا ألن الهيكل الحالي لما 9194يصادقوا بعد على صك 

 من ميثاق األمم المتحد . 9يعكس المساوا  في السياد  المنصوص عليها في الماد  

 

العابرة  الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية التحاد األفريقي لجنةل الدورة الثانية تقرير رابعا.

الوثيقة:  1029أبريل  21-24مصر،  ،، القاهرةوالسياحةاألقاليم والطاقة للقارة و

EX.CL/1162(XXXV) 

 :ما يلي يجيز .01

 ؛ةورقة سياسة النقل القاري (1

 إدار  الممرات؛المعنية ب مؤسساتالالمبادئ التوجيهية بشأن   (0
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 .للسياحةاألفريقي اإلطار االستراتيجي  (3

 :من المفوضية يطلب .05

معلومات الطاقة وقاعد  بيانات ريقي لاألفنظام النية الالزمة لتنفيذ مشروع "فتعبئة الموارد المالية وال (1

فضال عن اللجنة األفريقية  "للجنة األفريقية للطاقة لجديد ا ستراتيجيةاالمؤشر كفاء  الطاقة و

 ؛األخرى المنظمات اإلقليمية والقاريةللطاقة/مفوضية االتحاد األفريقي والبنك األفريقي للتنمية و

ال تتحمل الدول األعضاء أي آثار على أ للسياحة؛ة ريقياألفإنشاء المنظمة حول إجراء دراسة جدوى   (0

 ؛ذلكمالية إضافية تترتب على 

والمجموعات االقتصادية مع وكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد  بالتعاون تقوم، أن من المفوضية يطلب .06

 ، بما يلي:اإلقليمية والدول األعضاء وجميع المنظمات اإلقليمية األخرى ذات الصلة

 صغير ؛ال اتشبكالتطوير لضع خطة نقل قارية رئيسية وخطة و (1

 تشغيل سوق الكهرباء في أفريقيا؛  (0

 .لبنية التحتيةالمعنيات باة للنساء األفريقياألولوية إلطالق الشبكة منح  (3
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 بشأن مقرر

 لمحكمة األفريقية لحقوقنشطة اأ عن السنوينصف  تقريرال

 ،1029للعام اإلنسان والشعوب 

 EX.CL/1163(XXXV) الوثيقة

 :المجلس التنفيذي إن  

ً بالتقرير نصف يحيط  .1 ة لحقوق اإلنسان والشعوب )المحكمة(، والتوصيات األفريقيللمحكمة  المرحليعلما

 ، وما جاء به من توصيات.0212يونيو  32-يناير  1المرفقة طيه والذي يغطي الفتر  من 

ا  .0 ا أيضا لتقرير نسف السنوي عن أنشطة المحكمة األفريقية لحقوق بتعليقات الدول األطراف بشأن ايحيط علما

 اإلنسان والشعوب الذي سيتم إلحاقه بالتقرير قبل نشره وفقاً للمقررات السابقة للمجلس التنفيذي.

، على اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتشغيل صندوق المساعد  القانونية األفريقيرئيس مفوضية االتحاد  يحث .3

ً لقرارات المجلس التنفيذي السابقة، مجلس إدار  ريق تعيين أعضاء عن ط 0212في عام  الصندوق وفقا

تقديم تبرعات سخية للصندوق لضمان لجميع الدول األعضاء في االتحاد  يدعو ويشجعوتحقيقاً لهذه الغاية، 

 .استدامته ونجاحه

لى البروتوكول وهي: التي وقعت وصادقت ع األفريقي( األعضاء باالتحاد 32) الثالثين الدوليهنئ  .1

، الجابونديفوار، كوت الكونغو،  جزر القمر، الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد،

نيجيريا،  موزمبيق، النيجر، مالي، موريتانيا، موريشيوس،ليبيا، مالوي، جامبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، 

 تنزانيا، توجو، تونس وأوغندا. جنوب أفريقيا، غال،رواندا، الجمهورية الصحراوية الديمقراطية، السن

ا  .5 ( من 6)31الدول التسعة األعضاء التي أصدرت وأودعت اإلعالن المطلوب بموجب الماد   يهنئ أيضا

 تنزانيا.وغانا، مالوي، مالي، تونس  جامبيا، البروتوكول وهذه الدول هي: بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار،

قد صادقت  ا( دولة عضو32ر عقدين من الزمان منذ اعتماد البروتوكول أن ثالثين )إلى أنه بعد مرويشير  .6

( منها فقط أودعت اإلعالن الخاص بالمصادقة المنصوص عليه في الماد  2على البروتوكول، وأن تسعة )

 ( والذي يسمح لألفراد والمنظمات غير الحكومية لتقديم الطلبات واللجوء للمحكمة.6) 31

 .االنضمام إلى البروتوكول وإيداع اإلعالنالى ذلك، باألعضاء التي لم تقم  الدول يدعو .1

لحكومة جمهورية تنزانيا المتحد  على التسهيالت التي تفضلت بوضعها تحت تصرف يعرب عن تقديره  .8

حكومة جمهورية تنزانيا ويناشد المحكمة، وعلى التصميمات المعمارية الخاصة بإنشاء مقر دائم للمحكمة، 

 كونالعمل الم يقالعمل في إطار فر، بالتعاون والتنسيق مع المحكمة، األفريقيتحد  ومفوضية االتحاد الم

، مع مراعا  تشييد المبانيإكمال  نحو، التخاذ خطوات EX.CL/Dec.994 (XXXXII)بموجب القرار 

  .الموارد البشرية ومتطلبات الحيز المكاني للمحكمة هياكل

وقف ممارسة تمديد عقود القضا  المنتهية واليتهم وضمان البت في القضايا ضمن أنه ينبغي للمحكمة  يقرر .2

 إطار زمني محدود من أجل الكفاء  والفعالية؛
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عن تنفيذ هذا  0202في فبراير  من المحكمة تقديم تقرير إلى الدور  العادية التالية للمجلس التنفيذي يطلب .12

 المقرر.

- 
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 بشأن مقرر

 والشعوب،ة لحقوق اإلنسان تقرير اللجنة األفريقي

 EX.CL/1164 (XXXV)الوثيقة 

 المجلس التنفيذي: إن  

ا  .1  ؛والشعوبة لحقوق اإلنسان األفريقيبالتقرير السادس واألربعين عن أنشطة اللجنة  يحيط علما

في عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة خالل الفتر  المشمولة بالتقرير لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان  يعرب .0

 القار ؛

إلى الدول األطراف التي لم تفعل ذلك بعد، أن تبادر إلى التوقيع والتصديق على بروتوكول  نداءه يُكرر .3

لحقوق اإلنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأ  في فريقيا )بروتوكول مابوتو(،  األفريقيالمرفق بميثاق 

لحماية  األفريقيمسنين في أفريقيا، واتفاقية االتحاد والمتعلق بحقوق ال األفريقيوالبروتوكول المرفق بالميثاق 

لحقوق اإلنسان  األفريقيومساعد  النازحين داخلياً في أفريقيا )اتفاقية كمباال( والبروتوكول المرفق بالميثاق 

والشعوب والمتعلق بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في أفريقيا، برتوكول المعاهد  المؤسسة للجماعة 

 ة والمتعلق بحرية تنقل األشخاص وحق اإلقامة وحق التأسيس؛فريقياألاالقتصادية 

ً للماد   يحث .1 لحقوق اإلنسان  األفريقيمن الميثاق  60الدول األطراف على تقديم تقاريرها الدورية وفقا

 من اتفاقية كمباال؛ 11من بروتوكول مابوتو، والماد   06(، والماد  األفريقيوالشعوب )الميثاق 

ة لحقوق اإلنسان األفريقياألطراف إلى االمتثال لطلبات التدابير المؤقتة، وتنفيذ قرارات اللجنة الدول  يدعو .5

والشعوب والبالغات التي هي أطراف فيها، وإبالغ اللجنة بالتدابير المتخذ  لتنفيذ تلك القرارات بما يتماشى 

 من قواعد إجراءات اللجنة. 110مع الماد  

 فيحول مهمتها  على الدخول في حوار لحقوق اإلنسان والشعوب ةاألفريقيلجنة المغربية وال المملكة يشجع .6

باسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واألمم المتحد   األفريقيالذي أشار إليه االتحاد  اإلقليم

 االتحاد األفريقي السابقة ذات الصلة؛ مقرراتبموجب بالصحراء الغربية، 

إرسال فيما يتعلق ب واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب اليبيحكومة دولة م بين التعاون القائب يرحب .1

 ،في ليبيا االدعاءات بانتهاك حقوق اإلنسان للمهاجرين األفريقيينللتحقيق في  بعثة تقصي الحقائق إلى ليبيا

 ؛المفوضية إلى القيام بهذه الزيار  في أسرعع وقت ممكنويدعو 

ة األفريقيامبيا على بناء مقر اللجنة جبتسريع إنشاء فريق لدعم جمهورية  األفريقيتحاد مفوضية اال يناشد .8

 ؛EX.CLDec.1045(XXXIV)تمشياً مع مقرر المجلس التنفيذي 

التي لم يتم  اإلجراءات الالزمة لتسريع التعيين في مختلف المناصب المفوضية التخاذرئيس  يناشد أيضا .2

 .يقية لحقوق اإلنسان والشعوب وفقا لهيكلها التنظيميشغلها في أمانة اللجنة األفر

على التعجيل بعمليات تنظيم خلو  المتابعة  لحقوق اإلنسان والشعوباألفريقية  مفوضية واللجنةال يحث .12

 0212قبل نوفمبر  لحقوق اإلنسان والشعوباألفريقية  اللجنة-السنوية المشتركة للجنة الممثلين الدائمين 

 0218يونيو  ز التعاون وعالقات العمل بين الجهازين، استنادا إلى نتائج خلو  نيروبي فيبهدف مواصلة تعزي

 ؛EX.CL/Dec.1041 (XXXI) و  EX.CL/Dec.1015 (XXXIII)  نمقرريالفضال عن أحكام 



EX.CL/Dec.1065(XXXV) 
Page 2 

 ي، النيجر، نيام9102يوليو  5-4الدورة العادية الخامسة والثلاثون للمجلس التنفيذي، 

 

للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  61لجمهورية مصر العربية الستضافة الدور  العادية الـ تقديرهعن  يعرب .11

، والمرافقة الممتاز  الممنوحة لجميع المشاركين 0212مايو  فيعوب المنعقد  في شرم لشيخ، مصر، والش

 خالل الدور ؛

الذي تقدمت به جمهورية رواندا الستضافة الدور  العادية للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  بالعرض يرحب .10

ليسوتو ومملكة إسواتيني وجمهورية فضال عن العروض التي تقدمت بها مملكة  0202والشعوب في أكتوبر 

وخاصة تلك التي لم تفعل ذلك بعد، مالوي الستضافة الدورات العادية في المستقبل؛ ويدعو الدول األعضاء، 

 ة لحقوق اإلنسان والشعوب.األفريقيإلى النظر في استضافة إحدى دورات اللجنة 

فريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ويأذن باعتماده اللجنة األالتقرير السادس واألربعين عن أنشطة اعتماد  يقرر .13

من الدول  يطلبرهنا بتصحيح المعلومات الوقائعية وتوزيع النسخة المصححة قبل نشرها، وفي هذا الصدد، 

( يوما من أعتماد المقرر 11األنشطة ، في غضون أربعة عشر ) تقرير األطراف تقديم النسخ المصححة من

 إلحاقها بالتقرير عند نشره. ومالحظاتها الكتابية، ليتم
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 بشأن مقرر

 ،3612الوزارية المعنية بتنفيذ أجندة  تقرير الجتماع السادس للجنة

 EX.CL/1165(XXXV)الوثيقة 

 :المجلس التنفيذي إن  

ا  يحيط .1  .التوصيات الوارد  فيه ويجيز 3602 بأجند  المعنيةبتقرير االجتماع السادس للجنة الوزارية  علما

ضمان الرامية إلى تنشيط نفسها بغية على مواصلة جهودها  3602 بأجند ة الوزارية المعنية اللجن يشجع .3

 .على النحو الواجب حضور اجتماعاتهامراعا  ، بما في ذلك 3602أجند  المتابعة الفعالة لتنفيذ 

الحقًا إلى  يمهلتقداإلجراءات قواعد مشروع بحث لعدل والشؤون القانونية إلىلاللجنة الفنية المتخصصة  يدعو .2

 واعتماده. بحثهالمجلس التنفيذي لمواصلة 

 ما يلي: من المفوضية يطلب .4

مع إيالء االعتبار المناسب  الرائد لمشاريع في اتحديد األولويات المتعلقة بعملية المواصلة قياد   (1)

تنفيذ الفعال بها من أجل ال المقترنةالقانونية  والوثائقوالتمويل  التحتيةبالبنية  للمسائل ذات الصلة

 ؛ضمان استدامتهاللمشاريع و
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  والبنك األفريقي للتنميةمع الدول األعضاء  على نحو وثيقالعمل  (3)

 ؛لرصد والتقييملطار المتكامل اإل بدء تنفيذوالشركاء اآلخرين لتعبئة الموارد من أجل 
ر المشترك بين االتحاد األفريقي واألمم المتحد  بشأن التعاون مع وكاالت األمم المتحد  لتنفيذ اإلطا (2)

 ، بما في ذلك اإلبالغ المتكامل؛3626وخطة  3602التنفيذ المشترك ألجند  
 3602إجراء استعراض نصف المد  المشاريع الرئيسية للخطة العشرية األولى لتنفيذ أجند   (4)

ورفع تقرير  3602نية بممتابعة أجند  على النحو الموصى به من قبل اللجنة الوزارية المع تصنيفهاو

وذلك بالتعاون مع وكالة االتحاد األفريقي  3636يوليو بحلول عن النتائج إلى اللجنة المذكور  

 ؛للتنمية/النيباد
  EX.CL/Dec.998(XXXII)رفع تقرير إلى المجلس التنفيذي عن تنفيذ المقررين  (5)

  3602إنشاء قسم قائم بذاته معني بأجند  خاص باالقتراح الفيما يتعلق ب   Ext/EX.CL/Dec.1(XX)و

مع مراعا  والمشاريع الرئيسية  3602لتنسيق أعمال لجنة المتابعة الوزارية  المعنية بتنفيذ أجند  

 ؛مفوضية االتحاد األفريقي المؤسسية الجارية في صالحاتاإل
األفريقية وتقديم مقترحات  المبادرات االستراتيجيةمناصري تجميع الممارسة والدروس المستفاد  من  (0)

 ؛المشاريع الرئيسية مناصريتعيين  بشأن 3602 المعنية بأجند إلى اللجنة الوزارية 
مواصلة إضفاء الصبغة المحلية على خطة التنفيذ للسنوات العشر األولى في الدول األعضاء المتبقية  (7)

 ية.وتكثيف الجهود لمتابعة تلك التي قامت بالفعل بإضفاء الصبغة المحل
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 بشأن مقرر

 المنظومة الدولية، داخلتقرير اللجنة الوزارية للترشيحات 

 EX.CL/1166(XXXV)الوثيقة 
 

 :المجلس التنفيذي إن  

 

ا  .1  بتقرير اللجنة الوزارية للترشيحات األفريقية في المنظومة الدولية، يحيط علما

 :يجيز .0

 :، ترشيح1011-1029رة عضوية لجنة األمم المتحدة الستشارية لحقوق اإلنسان، للفتل (1)

 ري بوزيد من الجمهورية الجزائرئية الديمقراطية الشعبيةااألستاذ لزه 

 

، لعضوية لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (0)

 :في جنيف، ترشيح 0212أكتوبر  3خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في 

 من جمهورية بنيننيس لوريندا هادونو توفونالسيدة إي ، 

 

، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في الفتر  من لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، ضمن الفئة ج (3)

 :، في لندن، المملكة المتحد ، ترشيحي0212ديسمبر  6نوفمبر إلى  05

 جمهورية ليبيريا 

 جمهورية نيجيريا التحادية 

خالل ، 1012-1029ألفريقيا للفترة  س هيئة مكتب لجنة منظمة السياحة العالميةلمنصب نائب رئي (4)

خالل الدور  الثالثة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة  0212االنتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر 

 :رغ، االتحاد الروسي، ترشيحيالسياحة العالمية في سانت بطرسب

 لشعبيةالجمهورية الجزائرئية الديمقراطية ا 

، خالل االنتخابات المقرر  في 1013-1010للفترة  لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية (5)

، خالل الدور  الثالثة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في 0212النصف الثاني من عام 

 :رغ ، االتحاد الروسي ترشيحييسانت بطرسب

 المملكة المغربية 

 هورية الجزائرئية الديمقراطية الشعبيةالجم 

، 1013-1029لعضوية لجنة التنمية المستدامة للسياحة التابعة ألمانة منظمة السياحة العالمية للفترة  (6)

، خالل الدور  الثالثة والعشرين للجمعية 0212خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في النصف الثاني من 

 :ي سانت بطرسبرغ، االتحاد الروسي، ترشيحيالعامة لمنظمة السياحة العالمية ف

 الجمهورية الجزائرئية الديمقراطية الشعبية 

 جمهورية سيشيل 

الفرعي التابعة ألمانة المنظمة العالمية للسياحة للفترة  السياحةلعضوية لجنة اإلحصاءات وحساب  (1)

والعشرين للجمعية العامة ، خالل الدور  الثالثة 0212خالل االنتخابات المقرر  في سبتمبر  ،1029-1013

 :لمنظمة السياحة العالمية في سانت بطرسبرغ، االتحاد الروسي، ترشيحي

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 جمهورية سيشيل 
خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في  ،1013-1010، للفترة لليونسكولعضوية لجنة التراث العالمي  (8)

 :ترشيحي نسا،فرفي باريس،  0212نوفمبر 
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  جمهورية إثيوبيا التحادية الديمقراطية 

  جمهورية مالي 

، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها 1014-1010العالمي، للفترة  البريديلعضوية مجلس إدارة التحاد  (2)

 :، في أبيدجان، كوت ديفوار، ترشيح0202في أغسطس 

 الجمهورية التونسية 

، خالل 1014-1010تحاد البريدي العالمي، للفترة لال البريديةلعضوية مجلس العمليات  (12)

 :، في أبيدجان، كوت ديفوار، ترشيح0202االنتخابات المقرر إجراؤها في أغسطس 

 الجمهورية التونسية 

 

لعضوية اللجنة الحكومية المشتركة للعمل على إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها األصلية أو  (11)

، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها في 1013-1029مشروع، للفترة ردها في حالة الستيالء غير ال

 :في باريس، فرنسا ترشيح 0212نوفمبر 

 جمهورية مصر العربية  •

خالل االنتخابات المقرر  1011-1010لعضوية مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان للفترة  (21)

 في نيويورك:  0212إجراؤها في سبتمبر 

 يتانيةالجمهورية اإلسالمية المور 

خالل االنتخابات المقرر  1013-1012لعضوية مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان للفترة  (23)

 خالل الدور  العادية الخامسة والسبعون للجمعية العامة لألمم المتحد ، في نيويورك:  0202إجراؤها في 

  جمهورية كوديفوار 

االنتخابات المقرر اجراؤها في خالل  1013-1029لعضوية المجلس التنفيذي لليونيسكو للفترة  (24)

 : 0212المؤتمر العام لليونيسكو في باريس ، فرنسا في نوفمبر 

 جمهورية غانا 

ح إقليم الجنوب األفريقي لمنصب األمين العام لمجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي ييجيز أيضا ترش .3

المنصب ويفيد المجموعة  بتعيين مرشح لشغل، ويوصي اإلقليم 1015-1010والمحيط الهادي للفترة 

األفريقية في بروكسل بلجيكا كما ينبغي وذبك التخاذ التدابير الالزمة قبل وخالل االنتخابات المقرر 

  .0212إجراؤها في ديسمبر 

-0202السودان لعضوية مجلس األمم المتحد  لحقوق اإلنسان للفتر  تعليق إجاز  ترشيح جمهورية يقرر  .4

 0200-0212لدولية للطيران المدني للفتر  ولعضوية المنظمة ا ،0200

 قاٍض في محكمة العدل الدوليةتفويض لجنة الممثلين الدائمين لبحث الترشيحات لمنصب  أيضا يقرر .5

 ؛0212، وإجاز  الترشيح األفريقي لهذا المنصب بحلول نوفمبر - 1030-1012للفترة 

ا .6 هورية كينيا وجمهورية جيبوتي لمنصب ترشيحي جمتفويض لجنة الممثلين الدائمين لبحث  يقرر أيضا

إجاز  الترشيح األفريقي لهذا و 1011-1012عضو غير دائم في مجلس األمن لألمم المتحدة للفترة 

 ؛0212المنصب بحلول نوفمبر 

يوصي سفراء الدول األعضاء في اللجنة ، الذي " EX.CL/Dec.1021 (XXXIII)المقرر يستحضر .1

اللجان الفرعية للترشيحات، التي قرر  بتشكيل ةالدولي المنظومة فيالوزارية للترشيحات األفريقية 

ن للدول األعضاء في اللجنة ين الدائميالممثل يفوض"، وفي هذا السياق، إنشاءها المجلس التنفيذي

  .ةالدولي في المنظومةالترشيحات للمناصب  صالحية بحث يةقرياألف للترشيحاتالوزارية 
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 ي، النيجر، نيام9102يوليو  5-4الدورة العادية الخامسة والثلاثون للمجلس التنفيذي، 

 

 اويحيله ةالدولي المنظومةللجنة الوزارية للترشيحات األفريقية في المنقحة  تجراءااإلقواعد ب يحيط علما .1

للعدل ، ثم إلى اللجنة الفنية المتخصصة 0212سبتمبر  1م مساهماتها بحلول إلى الدول األعضاء لتقدي

 .0202فبراير  العادية دور الفي جدول أعمال  اإدراجهقبل لشؤون القانونية وا
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 بشأن مقرر

 تحديات التصديق على معاهدات منظمة الوحدة األفريقية/للجنة الوزارية المعنية بتقرير ا

 إليها وتنفيذها، والنضمام التحاد األفريقي

 EX.CL/1167(XXXV)الوثيقة 

 إن  المجلس التنفيذي:

التقرير المرحلي للجنة الوزارية بشأن تحديات التصديق / االنضمام وتنفيذ معاهدات منظمة  يعتمد .1

 حد  األفريقية / االتحاد األفريقي والتوصيات الوارد  فيه؛الو

الممدول األعضمماء علممى التوقيممع ومعممدل التصممديق / االنضمممام إلممى معاهممدات منظمممة الوحممد   يشجججع .0

ولسرعة التصمديق / االنضممام  0218األفريقية / االتحاد األفريقي خالل الفتر  من يناير إلى ديسمبر 

 .0212لتجار  الحر  القارية التي دخلت حيز التنفيذ في مايو إلى االتفاق المنشئ لمنطقة ا

للعمل الترويجي بشأن معاهدات منظمة الوحد  األفريقية / االتحاد األفريقي  أيضا بالمفوضية يشيد  .3

 ؛وما يترتب عليه من ارتفاع معدل التوقيعات والتصديقات/االنضمامات

 الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك بعد ب : يناشد .1

إنشاء لجان وطنية قطاعية معنية بتحديات التصديق/االنضمام وتنفيذ معاهدات منظمة الوحد   (أ

األفريقية/االتحاد األفريقي التي ستكون بمثابة نقاط اتصال وطنية لتوصيل المعلومات إلى 

اللجنة الوزارية، من خالل المفوضية، بشأن الجهود المبذولة والتحديات التي تواجهها كل 

في فيما يتعلق بالتصديق على/االنضمام إلى معاهدات منظمة الوحد  األفريقية /  دولة عضو

 االتحاد األفريقي، وكذلك التنفيذ؛

االستجابة للمفوضية بناء على طلبها للحصول على معلومات حول اللجان الوطنية القطاعية  (ب

للجان لتمكين المفوضية من تجميع إحصائيات حول الدول األعضاء التي أنشأت تلك ا

 الوطنية القطاعية والتي لم تقم بذلك.

 

ا  .5 اللجنة الوزارية ولجنة مشروع خطة العمل للتعجيل بالتصديق / االنضمام وتنفيذ ب يشيد أيضا

/ االتحاد األفريقي ولمشروع المبادئ التوجيهية بشأن طرق إنشاء  األفريقيةمعاهدات منظمة الوحد  

 والمشاركة فيها.اللجان الوطنية القطاعية واالتصال بها 

 يوصي بـ: .6

خطة عمل لتسريع التصديق / االنضمام وتنفيذ معاهدات منظمة الوحد  األفريقية / االتحاد  .أ

 األفريقي؛

 .المبادئ التوجيهية بشأن طرائق إقامة اللجان القطاعية الوطنية واالتصال بها والتعامل معها .ب

 

لتصديق / االنضمام وتنفيذ معاهدات الدول األعضاء على تنفيذ خطة العمل لإلسراع في ايشجع  .1

منظمة الوحد  األفريقية / االتحاد األفريقي والمبادئ التوجيهية بشأن طرق إنشاء اللجان القطاعية 

 الوطنية واالتصال بها والمشاركة فيها، حسب االقتضاء.

 تمديد أسبوع توقيع المعاهدات إلى شهر ديسمبر بأكمله، كل عام. يقرر .8
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 تحاد األفريقي والمفوضية على وجه الخصوص القيام بما يلي:من أجهز  اال يطلب .2

 

 التأكد من صياغة مشاريع المعاهدات لضمان صحتها وتماسكها من الناحية الفنية؛  ا. 

تكريس وقت كاف لعملية صياغة معاهدات االتحاد األفريقي وتشجيع بناء التوافق في اآلراء  ب. 

 افية؛ وبين الدول األعضاء من خالل مشاورات ك

ج. عقد اجتماع لخبراء اللجنة التوجيهية المتعدد  من الدول األعضاء من أجل إعداد الخطوط 

جميع المعاهدات المتداخلة لمنظمة  ومراجعةالمعاهدات  إبرام التوجيهية لالتحاد األفريقي بشأن

والشؤون  وتقديمها إلى اللجنة الفنية المتخصصة للعدلالوحد  األفريقية/ االتحاد األفريقي 

 القانونية لبحثها قبل اعتمادها من قبل أجهز  صنع السياسة لالتحاد األفريقي.

 

إحالة المعلومات ذات الصلة إلى  علىالمعاهدات الدول األعضاء التي لم تصدق على بعض  يشجع .12

 التحديات التي حالت دون تصديقها على تلك المعاهدات. حولالمفوضية 

ير مرحلي عن تنفيذ هذا المقرر إلى الدور  العادية السادسة والثالثين من المفوضية تقديم تقريطلب  .11

 .0202للمجلس التنفيذي في فبراير 
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 بشأن مقرر

 0202ميزانية التحاد األفريقي لعام 

 :المجلس التنفيذي إن  

ا   .1  العام اإلشرافللتنسيق و للجنة الممثلين الدائمينللجنة الفرعية  الجلسة المشتركةبتقرير  يحيط علما

وزراء  واللجنة الفرعية للبرامج والمؤتمرات ولجنة خبراء ،واإلداريةوالمسائل المالية على الميزانية 

 المالية الخمسة عشر وكذلك المالحظات التي أبدتها الدول األعضاء

 ،2222دوالر أمريكي لالتحاد اإلفريقي لعام  147،973،446على إجمالي ميزانية قدرها  يوافق .2

( ، ٪83دوالًرا أمريكيًا سيتم تقييمها على الدول األعضاء ) 641،313،769منها 

من صندوق  اأمريكي ادوالر 3688،888( و ٪11من الشركاء ) اأمريكي ادوالر 936،6363،763و

 :التفصيل على النحو التالي وفيما يلي المزيد من . (٪1) السالم القديم

 :على النحو التالي مريكيا موزعةأدوالًرا  974 97637الميزانية العادية وقدرها  (1

 ممولة بالكامل من الدول األعضاءال اأمريكي ادوالر 617،614،998الميزانية التشغيلية البالغة  أ(

 :سيتم تمويلها على النحو التالي اأمريكي ادوالر 661،339،133ب( الميزانية البرنامجية البالغة 

 ر  على الدول األعضاء و( المقر٪41) اأمريكي ادوالر   89،695،382مبلغ  •

 .( من الشركاء الدوليين٪95دوالر أمريكي ) 667،633،661سيتم طلب  •

يتم تمويلها على النحو  اأمريكي ادوالر 679،666،166عمليات دعم السالم بميزانية إجمالية قدرها  (2

 :التالي

عثة االتحاد عن الوفا  والعجز لوحد  ب أمريكيا للتعويض ادوالر 3 688 888تخصيص مبلغ قدره   (أ

األفريقي في الصومال ، الذي سيتم سحبه من صندوق السالم القديم الذي تم تقييمه على الدول 

 األعضاء ،

 .من الشركاء الدوليين اأمريكي ادوالر 614.366.166 مبلغ التماس  (ب

ا  .8 ضية لمفولدوالر أمريكي لمكتب األمين العام  892.222على الميزانية اإلضافية وقيمتها  يوافق أيضا

 يتم تمويلها من الصندوق االحتياطي على النحو التالي: 2215للسنة المالية 

 

دوالر أمريكي لتغطية التكاليف اإلضافية لخلو  لجنة الممثلين الدائمين/  282.221 (1)

 في تونس العاصمة، تونس. 2215أبريل  82و 25المفوضية المنعقد  يومي 

 .2215يوليو  3إلى  4امي من دوالر أمريكي لتغطية تكاليف قمة ني 115.312 (2)
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 0202إجمالي ميزانية   الشركاء  الدول العضاء  جهزة األ

 
 اإلجمالي برامج تشغيلي  اإلجمالي برامج  الجمالي  برامج   تشغيلي 

 مفوضية االتحاد األفريقي 
101,485,92

5 
                

41,380,040  
              

142,865,965 
              

107,401,598  
              

107,401,598  
101,485,925 148,781,638 250,267,563 

 16,408,177 5,861,974 10,546,203 575,000 575,000 15,833,177 5,286,974 10,546,203  يالبرلمان األفريق
المحكمة األفريقية لحقوق 

 اإلنسان والشعوب 
8,294,536 4,994,331 13,288,867     8,294,536 4,994,331 13,288,867 

اللجنة األفريقية لحقوق 

 اإلنسان والشعوب 
6,053,710   6,053,710     6,053,710  6,053,710 

المجلس االقتصادي 

 واالجتماعي والثقافي 
1,770,000 1,797,004 3,567,004     1,770,000 1,797,004 3,567,004 

 29,633,354 19,000,000 10,633,354 9,000,000 9,000,000 20,633,354 10,000,000 10,633,354 النيباد 
لجنة االتحاد األفريقي 

 للقانون الدولي 
369,751 315,116 684,867     369,751 315,116 684,867 

المجلس االستشاري 

 لمكافحة الفساد 
1,896,849 1,081,187 2,978,036     1,896,849 1,081,187 2,978,036 

 1,316,323 1,316,323      1,316,323 1,316,323   سلم واألمن مجلس ال
اللجنة األفريقية للخبراء 

 حول حقوق ورفاهية الطفل
         

1,348,441  
                    

599,157  
1,947,598     

         
1,348,441  

                    
599,157  

1,947,598 

                 المكاتب المتخصصة 

 1,083,114  1,083,114     1,083,114  1,083,114 اللجنة األفريقية للطاقة

المعهد األفريقي للتعليم من 

 481,891  481,891     481,891  481,891 أجل التنمية
المركز الدولي لتعليم 

 769,538  769,538     769,538  769,538 الفتيات والنساء في أفريقيا.
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 20,636,572 17,295,997 3,340,575 1,743,387 1,743,387 18,893,185 15,552,610 3,340,575 لدان األفريقيةجامعة الب

 2,027,686 1,761,747 265,939 1,761,747 1,761,747 265,939   265,939 النقل الجوي
المركز األفريقي لمكافحة 

 13,005,514 10,034,366 2,971,148 6,816,484 6,816,484 6,189,030 3,217,882 2,971,148 األمراض
المرصد األفريقي للعلوم 

 706,871  706,871     706,871  706,871 والتكنولوجيا واالبتكار
 898,450  898,450     898,450  898,450 المنظمة األفريقية للشرطة

اآللية األفريقية للمراجعة 

 6,991,576 4,154,758 2,836,818     6,991,576 4,154,758 2,836,818 المتبادلة بين األقران
 1,218,129  1,218,129     1,218,129   1,218,129 مجلس الدعم

المجلس األفريقي للبحث 

 293,090  293,090     293,090   293,090 واالبتكار

الجمالي قبل عمليات دعم 

 مالسال

 
157,264,33

0  

         
89,695,382  

         
246,959,713  

       
127,298,216  

       
127,298,216  

       
157,264,330  

       
216,993,599  

374,257,929 

                 معمليات السال

بعثة االتحاد األفريقي في 

 الصومال
8,200,000   8,200,000 247,717,628 247,717,628 8,200,000 247,717,628 255,917,628 

المشترك فريق العمل 

 المتعدد الجنسيات
      10,506,716 10,506,716  10,506,716 10,506,716 

امبيا )جيش الرب ج

 للمقاومة توقف(
      1,191,450 1,191,450  1,191,450 1,191,450 

بعثات مراقبي حقوق 

اإلنسان والعمليات 

 العسكرية  
      5,505,718 5,505,718  5,505,718 5,505,718 

 8,200,000    - 8,200,000 مم اإلجمالي للسالالدع
         

264,921,512  
          

264,921,512  
8,200,000 264,921,512 273,121,512 

 647,379,441                                                     اإلجمالي 



EX.CL/Dec.1069(XXXV) 
Page 4 

 ي، النيجر، نيام9102يوليو  5-4الدورة العادية الخامسة والثلاثون للمجلس التنفيذي، 

 

165,464,33
0  

89,695,382  255,159,713  392,219,728  392,219,728  165,464,330  481,915,111  
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من قبل الشركاء ا أمريكيًا دوالرً  939883119 قدره  بمبلغ 4 فنيةعلى تقديم مساعد   كذلك يوافق .4

 الدوليين. 

تعبئة الموارد من الشركاء الدوليين لألنشطة في ظل فجو  التمويل إلى ما ب للمفوضية يسمح  .9

لجنة الممثلين للموافقة عليها من  2215 سبتمبر 82حتى  اأمريكي ادوالر 6361361 1 مجموعه

، التي تنص  8سيتم حذف األنشطة بدون تمويل من الميزانية وفقًا للقاعد  الذهبية  ذلك،بعد  .الدائمين

 على ميزانية متوازنة؛

افي ظل الفجو  من  هاتأمينتقديم جميع أموال الشركاء بما في ذلك تلك التي يتم بأن يتم  يوصي .1

 ؛2222السياسة للموافقة عليها بحلول يناير صنع إلى أجهز   إلى جانب بنودها وشروطها الشركاء،

أن تظل األموال المار  جزًءا من إجمالي ميزانية االتحاد ولكنها ستستبعد من الحدود القصوى  يقرر .7

 دوالًرا؛ 4702330718األموال المار  مبلغ  ، أن تكون  4242قرر لعام يللميزانية؛ و

ا ع يحيط  .3 بالعبء المتزايد على الدول األعضاء بسبب تطبيق جدول األنصبة المقرر  الجديد للفتر   لما

عن  4241لعام  المساهمات المقدر  للدول االعضاءتزيد  أالّ ، ويقرر 4242-4244

 ؛اأمريكي ادوالر 412222222

 ويطالب 4242انية باإلشار  إلى ميز 2بالغ االنتهاك في تنفيذ القاعد  الذهبية رقم  بقلق يالحظ  .5

من إجمالي ميزانية االتحاد  وحسب اإلمكان على األقل ٪64إلى  4241بزياد  ميزانية البرنامج لعام 

 .األفريقي

المفوضية إلى اتخاذ جميع الترتيبات الالزمة للحصول على تأكيد ثابت من الشركاء قبل التعامل  يدعو .12

ت المستقبلية مع وجود فجوات في التمويل بما مع الدول األعضاء في الميزانية لتفادي الميزانيا

 ( ؛4يتماشى مع القاعد  الذهبية رقم )

جميع هيئات االتحاد اإلفريقي/المكاتب المتخصصة/المكاتب المفوضية وعلى ضرور  قيام  يؤكد .11

بتقديم تقارير األداء للسنة السابقة كشرط مسبق للنظر  األخرى مؤسسات االتحاد اإلفريقي اإلقليمية

 األنشطة؛ميزانيتها واإلفراج عن مخصصات أموالها لتنفيذ في 

ر .12  مفوضية االتحاد األفريقي وأجهزته ومؤسساته األخرى اإلفراج عن ميزانية / يستندأن يشترط يقر 

 الحسابات  النسبة المئوية لتنفيذ توصيات مراجعةتنفيذ الميزانية وإلى  معدلإلى 

وبناء القدرات في  اتالنزاعتحت إدار   2222بأن يتم تخصيص أموال كبير  من عام  ييوص .18

 ميزانية إدار  السالم واألمن ألنشطة منع نشوب النزاعات واإلنذار المبكر؛

 ،والفورييناآلثار المالية الكبير  المترتبة على االعتماد على المترجمين التحريريين  بقلقيالحظ  .14

 ؛التكلفة لتخفيضمعهم يتعاقد فوريين ون تحريريي مترجمينلتعيين ويطلب من المفوضية اتخاذ تدابير 

 ما يلي : المفوضية ب فيكل    .19

 حول:  ةمستقل مراجعة محاسبية قضائيةجراء االستعانة بخدمات شركة استشارية / مراجعة إل (أ)
                                            

 هذه المساعد  الفنية بمثابة دعم عيني من الشركاء اإلنمائيين في شكل توفير خبرا ء على سبيل المثال  4 
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 إلدار  موارد الشركاء.ا تتلقاهكانت اإلدار  استخدام الرسوم/التكاليف اإلدارية التي  (1

 .1558أرصدته في عام استخدام صندوق السالم ووضعه و (2

 . 2222وتقديم تقرير إلى أجهز  صنع السياسة بحلول فبراير  (ب)

ا  .11 أن  يطلبو من قبل مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين، باستعراض المراجعة ويوصي أيضا

 االختصاصات؛تشارك الدول األعضاء بنشاط في إعداد 

باالتصاالت من قبل إدار  المعلومات بأن تدار جميع أنشطة االتحاد األفريقي المتعلقة  يوصي كذلك .17

 واالتصاالت؛

مؤسسة  بالتعاون مع المفوضية،الذي يطلب من  EX.CL/DEC.1049 (XXXIV) لمقررا يستحضر  .13

تقييم المساهمة المالية السنوية التي يمكن أن يقدمها االتحاد اإلفريقي في  ية،بناء القدرات األفريق

 بحلوليطلب من المفوضية رفع تقرير إلى المجلس التنفيذي و مؤسسة بناء القدرات األفريقية تشغيل

 ؛2222فبراير 

المفوضية، عند عقد االجتماعات خارج المقر الرئيسي، بأن تأخذ في االعتبار مبادئ فعالية  يكلف .15

التكلفة والتناوب اإلقليمي العادل وكذلك اإلقامة التامة والمعدالت التفضيلية المتفاوض عليها وفقا 

 لسفر.لسياسة ا
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 بشأن مقرر

 ،الستشاري لمكافحة الفساد ( أعضاء في مجلس التحاد األفريقي4انتخاب أربعة )

 EX.CL/1175(XXXV) الوثيقة

 :المجلس التنفيذي إن  

التحاد األفريقي االستشاري ا( لمجلس 4األعضاء األربعة ) المفوضية عن انتخاببتقرير  يحيط علما .9

 الفساد؛لمكافحة 

 .(6)لمدة سنتينأسماؤهم التالية  الفسادلمكافحة التحاد األفريقي االستشاري الس مج أعضاء ينتخب .2

نوع  اإلقليم البلد  السم  الرقم 

 الجنس

كيبونجي سامينو موجيبما أن  1

 ماري روز
 أنثى الوسط الكونغو

اتنزاني سيجا صابينا 2  أنثى الشرق 

 ذكر الشمال الجزائر آيت شعالل حسين 3

ويل مبيتي )مقعد سام كيميو  4

 عائم(
 ذكر الشرق كينيا

 ،(0) لمدة سنتين الفسادلمكافحة التحاد األفريقي االستشاري امجلس  األعضاء المنتخبين في يعي ن .3
 .Assembly/AU/Dec.743 (XXXII) مقررالبموجب  المؤتمرفي ممارسة السلطة المفوضة من 

- 
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 بشأن مقرر

 تقدير األنصبة والمساهماتتقرير اللجنة الوزارية المعنية بجدول 

 

 :المجلس التنفيذي إن  

 بتقرير اللجنة الوزارية المعنية بتقدير األنصبة والمساهمات؛ علما يحيط .1

الصادر عن الدور  العادية الثانية  EX.CL/Dec.1001(XXXII)Rev.1المقرر  يستذكر .0

ي يطلب من المفوضية، الذ، في أديس أبابا إثيوبيا، 0218والثالثين للمجلس التنفيذي في يناير 

بالتعاون مع اللجنة الوزارية، وضع آلية للتشاور والتفاعل مع الدول األعضاء التي تواجه صعوبات في 

دفع مساهماتها لفهم المشاكل وإيفاد بعثات إلى الدول األعضاء المعنية للتوصل إلى اتفاق يمكنها من 

 الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه االتحاد األفريقي؛

عن الدور  االستثنائية الثانية الصادر  Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI)المقرر  يستذكر أيضا .3

والذي يعتمد نظام عقوبات  0218في نوفمبر إثيوبيا -عشر  للمجلس التنفيذي المنعقد  في أديس أبابا

 ؛0212معزز لتنفيذه اعتبارا من يوليو 

بالكامل، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى  بالدول األعضاء التي دفعت مساهماتها المقدر  يشيد .1

الدول األعضاء التي لم تدفع مساهماتها المقدر  بعد على القيام  ويحثالتي قامت بتسوية متأخراتها، 

 بذلك وفاًء بالتزاماتها المالية تجاه االتحاد؛

لعقوبات مشاورات مع الدول األعضاء حول وضع طرائق لتنفيذ نظام ا المفوضية بإجراء يكلف  .5

 ؛0202بحلول فبراير  وتقديم تقرير بهذا الشأن المعزز

على العقوبات  بقاءاإلورفع العقوبات المفروضة سابقا على جمهورية أفريقيا الوسطى  يقرر .6

 المفروضة على غينيا بيساو؛

 .فرض عقوبات على الصومال وليبياأخذا في االعتبار الوضع األمني والسياسي، االمتناع عن  ،يقرر .1

ا في متسديد متأخراتهلخطة على من المفوضية التشاور مع البلدين لالتفاق  يطلبفي هذا الصدد، و

 ( سنوات من اعتماد هذا المقرر؛1أقرب وقت ممكن، في غضون أربع )

، 0218في نوفمبر  الصادر  Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI)على أنه، وفقا للمقرر يجدد التأكيد .8

اجه ظروفا قاهر  تجعلها غير قادر  بشكل مؤقت على دفع مساهماتها تقوم الدول األعضاء التي تو

 ؛للبحثالمقدر ، بإبالغ المؤتمر 

من المفوضية التعجيل بتنفيذ اإلصالحات المالية والمتعلقة بالميزانية بما في ذلك استحداث  يطلب .2

البلدان في نهاية  سنوات(، التي من شأنها مساعد  3التخطيط والميزنة المتعدد  السنوات )على فتر  

 المطاف في التخطيط مسبقا لمساهماتها في االتحاد. 
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 مقرر بشأن

 اختيار المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

 إن  المجلس التنفيذي:

بالوالية الفريد  لمنظمة التجار  العالمية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لهيكل الحوكمة يقر   .1

 االقتصادية العالمية؛

 المبادئ التي توّجه المشاركة المستمر  ألفريقيا في مفاوضات منظمة التجار  العالمية؛ ؤكد من جديدي .0

( سلف منظمة التجار  العالمية، لم 1218أنّه منذ االتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجار  ) دركي .3

 يشغل أي مواطن أفريقي منصب المدير العام لمنظمة التجار  العالمية؛

، من خالل هاأفريقيا التي نريدلالتحاد األفريقي:  0263االلتزامات بتحقيق أهداف أجند  من جديد  ؤكدي .1

 نظام حوكمة قائم على القواعد أنشأته منطقة التجار  الحر  القارية األفريقية؛

، والتي سيتم 0212مايو  32بدخول منطقة التجار  الحر  القارية األفريقية حيز التنفيذ في  رحبي .5

يوليو  7القها رسميا خالل القمة االستثنائية الثانية عشر  لمؤتمر االتحاد األفريقي المقرر عقدها يوم إط

 في نيامي، النيجر؛ 0212

 أن يكون المدير العام القادم لمنظمة التجار  العالمية من أفريقيا. وصي بشدةي .6

ين أكفاء لمنصب المدير العام الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى النظر في تقديم مرشحدعو ي .1

بغية دعم  0212نوفمبر  32لمنظمة التجار  العالمية إلى لجنة االتحاد األفريقي للترشيحات بحلول 

 .العادية 0202يناير دور  مرشح واحد خالل 

المجموعة األفريقية في جنيف، بالتشاور مع إدار  التجار  والصناعة في مفوضية االتحاد  كل في .8

اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لدعم المرشح األفريقي بعد إجاز  ترشيحه من قبل أجهز  األفريقي، ب

 صنع السياسة ذات الصلة لالتحاد األفريقي.

 الدور  العادية السادسة والثالثين للمجلس التنفيذيمن المفوضية رفع تقرير عن المسألة إلى  طلبي .2

 . 0202المقرر عقدها في 
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 2ملحق 

 المنقحةخارطة الطريق 

 والتصديق عليه لمفوضية التحاد األفريقي على هيكل اإلداراتعملية التشاور 

 

تقمموم المفوضممية مممر  أخممرى، بتعممميم الهيكممل اإلداري المقتممرح مممع الملخممص التنفيممذي علممى جميممع الممدول  .1

، وكممذلك جميممع نسممخ التقممارير التممي تتحممدث عممن المراجعممات الهيكليممة 0212يوليممو  02األعضمماء بحلممول 

 .0212سبتمبر  15فوضية االتحاد اإلفريقي، لتقديم مساهماتها بحلول لم

ّر الدول األعضاء بتقديم مساهماتها بشأن الهيكل اإلداري المقترح للمفوضية  .0 ينبغي على المفوضية أن تذك 

  بعد مشاوراتها مع عواصمها. 0212سبتمبر  15في موعد أقصاه 

إلشمراف لتنسميق والإلصمالحات الهيكليمة واللجنمة الفرعيمة ل ينبغي عقد االجتماع المشمترك للجنمة الفرعيمة .3

بهمدف المشماركة فمي ممدخالت المدول  ،0212المالية واإلداريمة فمي أكتموبر على الميزانية والشؤون العام 

األعضمماء مممن أجممل: التوصممل إلممى توافممق فممي اآلراء بشممأن الهيكممل المقتممرح لمفوضممية االتحمماد األفريقممي 

 مثيلية والفنية.ومكاتبها اإلقليمية والت

، ستقوم المفوضمية بالتعماون ممع مكاتمب اللجمان الفرعيمة المشمتركة اتوصل اليهالذي تم ابناًء على التوافق  .1

الفرعية  تقديمه إلى االجتماع المشترك للجانو كما ينبغي،للجنة الممثلين الدائمين، بتعديل الهيكل المقترح 

 .0212أكتوبر  32قبل للجنة الممثلين الدائمين 

إلشمراف لتنسيق واواللجنة الفرعية لينبغي أن يقدم االجتماع المشترك للجنة الفرعية لإلصالحات الهيكلية  .5

نمموفمبر  15تقريممره إلممى لجنممة الممثلممين الممدائمين بحلممول الماليممة واإلداريممة العممام علممى الميزانيممة والشممؤون 

 .0202لتقديمه إلى الدور  العادية للمجلس التنفيذي في فبراير  0212
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  0ملحق 

 قواعد اإلجراءات المؤقتة 

 للجنة الصياغة

 إن المجلس التنفيذي:

 ؛4222إذ يضع في اعتباره القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي المعتمد في يوليو 

، المعتمد في فبراير (Assembly/AU/Dec.745(XXXII) XXXIIوإذ يضع في اعتباره مقرر المؤتمر 

 نة الصياغة على مستوى السفراء؛، بشأن إعاد  إنشاء لج4219

 فقد اعتمد قواعد اإلجراءات التالية:

 8القاعدة 

 إعادة اإلنشاء والتشكيل

 يتم بذلك إعاد  إنشاء لجنة الصياغة على مستوى السفراء. .1

 ( عضوا على النحو التالي:11تتشكل لجنة الصياغة من خمسة عشر ) .4

 ( لمكتب االتحاد؛1أ( األعضاء الخمسة ) 

 ( عضوان من كل إقليم. ويتم نقلهم من كل إقليم.4( دولتان )ب 

 0القاعدة 

 الختصاص والمهمة

 يكون اختصاص لجنة الصياغة ومهمتها على النحو التالي:

أ( التصديق على مشاريع مقررات المجلس التنفيذي ومؤتمر االتحاد التي تقدمها المفوضية وأجهز  

 ق إدراج أي تعديالت قد يتم اعتمادها؛االتحاد األفريقي واستكمالها عن طري

ب( التحقق من دقة محتويات المقررات وانسجامها مع مداوالت واستنتاجات المجلس التنفيذي 

 ومؤتمر االتحاد.

 

 3القاعدة 

 مدة تولي المنصب

 ( واحدا.1تكون مد  تولى المنصب للجنة الصياغة عاما )

 4القاعدة 

 الجتماعات

 اغة الدعو  إلى عقد اجتماعاتها.يتولى رئيس لجنة الصي .1

تعقد لجنة الصياغة اجتماعاتها على هامش اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين، والمجلس  .4

 التنفيذي ومؤتمر االتحاد.
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 5القاعدة 

 جدول األعمال ووثائق العمل

ع ينحصر جدول األعمال ووثائق العمل الخاصة باجتماعات لجنة الصياغة في بحث مشاري        

 مقررات المجلس التنفيذي ومؤتمر االتحاد.

 7القاعدة 

 الرئيس

 يكون رئيس لجنة الصياغة هو رئيس لجنة الممثلين الدائمين. .1

 في حالة الغياب يجوز للرئيس تفويض أي عضو من مكتب االتحاد األفريقي. .4

 6القاعدة 

 واجبات الرئيس

 يتعين على الرئيس: .1

 ة الصياغة؛أ( ترؤس جميع اجتماعات لجن 

 ب( افتتاح واختتام اجتماعات لجنة الصياغة؛ 

 ج( تقديم محاضر الجلسات من أجل اعتمادها؛ 

 د( توجيه مداوالت االجتماعات؛ 

 هـ( تقديم المسائل قيد المناقشة للتصويت، عند االقتضاء، وإعالن نتائج التصويت؛ 

 ع.يضمن الرئيس النظام واالنضباط العام أثناء سير االجتما .4

فيما بين الجلسات وبالتشاور مع رئيس المفوضية، يكفل الرئيس نشر المقررات التي  .3

 تصدرها أجهز  السياسة في الوقت المناسب.

 1القاعدة 

 النصاب

 يتشكل نصاب عقد االجتماعات من ثلثي أعضاء لجنة الصياغة.

 2القاعدة 

 لغات العمل

 اد األفريقي.تكون لغات عمل لجنة الصياغة هي لغات عمل االتح

 

 82القاعدة 

 األمانة

 تكون المفوضية هي أمانة لجنة الصياغة.
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 88القاعدة 

 صنع القرار

 تعتمد لجنة الصياغة مقرراتها بتوافق اآلراء وإذا تعذر ذلك بأغلبية ثلثي األعضاء.

 

 80القاعدة 

 التعديالت

 يجوز ألي من الدول األعضاء اقتراح تعديالت على تلك القواعد.

 83ة القاعد

 الدخول حيز التنفيذ

 تدخل تلك القواعد حيز التنفيذ عند اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي. .1

تدخل التعديالت على تلك القواعد حيز التنفيذ عند اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي لالتحاد  .4

 األفريقي.

 


