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 مقرر
 ،3542لمسنة المالية  انية االتحاد األفريقيبشأن ميز 

 EX.CL(XXI) 721/الوثيقة 

 

 المجمس التنفيذي: إن  

من مفوضية االتحاد  يطمبو ،توصياتيا يجيزو ،بتقرير لجنة الممثمين الدائمين يحيط عمما .1
 األفريقي تنفيذىا؛

 ادوالر  278,226,622بمبمغ قيمتو 2131عمى ميزانية االتحاد األفريقي لمسنة المالية يوافق  .2
 :عمى النحو التالي اأمريكي

كمساىمات مقدرة لمدول  اأمريكي ادوالر   122,866,637مبمغ إجمالي قيمتو (3
 ؛لتقدير األنصبة الحالياألعضاء وفقا لمجدول 

تم تأمينو  مخصص لمبرامج دوالرا أمريكيا  155,359,986مبمغ إجمالي قيمتو  (2
 من الشركاء الدوليين.

 :الميزانية الموزعة بين أجيزة االتحاد األفريقي عمى النحو التالي عمى يوافق .3

 الجياز

 

 3102ميزانية  الشركاء الدول األعضاء

 الميزانية
 التشغيمية

 الميزانية
 البرنامجية

 الميزانية البرنامجية اإلجمالي
 الميزانية
 التشغيمية

 الميزانية
 البرنامجية

 اإلجمالي

 قيفريألمفوضية االتحاد ا
      90,594,106       4,782,764     95,376,870   121,178,534      90,594,106   125,961,298   216,555,404  

 البرلمان اإلفريقي
      10,372,998       10,372,998          120,000      10,372,998          120,000     10,492,998  

نسان المحكمة اإلفريقية لحقوق اإل 
 والشعوب )المحكمة(

        6,607,632         6,607,632       2,362,315        6,607,632       2,362,315       8,969,947  

المجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان 
 والشعوب )المجنة(

        3,881,947         3,881,947       4,606,770        3,881,947       4,606,770       8,488,716  

المجمس االقتصادي واالجتماعي 
 والثقافي لالتحاد اإلفريقي

        1,015,372         1,015,372          1,015,372                    -         1,015,372  

 النيباد

 

        4,200,000         4,200,000     25,853,921        4,200,000     25,853,921     30,053,921  
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لجنة االتحاد اإلفريقي لمقانون 
 الدولي

           353,357            353,357          233,918           353,357          233,918          587,275  

المجمس االستشاري لمكافحة 
 الفساد

           470,486            470,486          501,850           470,486          501,850          972,336  

 مجمس السمم واألمن
          587,975          587,975          112,962                     -            700,937          700,937  

حول خبراء مل ةالمجنة األفريقي
 حقوق الطفل ورفاىيتو

              389,716                     -            389,716          389,716  

  278,226,622  160,730,725  117,495,898    155,359,986   122,866,637   5,370,739       117,495,898     اإلجمالي

 

نشاؤىا مميون دوالر أمريكي لمجامعة األفريقية التي سيتم إ 3223عمى ميزانية قدرىا  يوافق أيضا .4
 بتعبئة الموارد من الشركاء الدوليين. المفوضية يكمفو ،كصندوق خاص

لمجنة الممثمين الدائمين  لميياكل تقديم ىياكل مناسبة إلى المجنة الفرعية  مفوضيةلا منطمب ي .5
 بغية تعزيز وتحديث نظاميا األمني الشامل.

اجعة مرتبات وبدالت بحث مقترحات المفوضية حول مر لجنة الممثمين الدائمين من يطمب  .6
ة عن ذلك بدًءا من يناير بالعاممين وتقديم التوصيات المناسبة إلى جانب اآلثار المالية المترت

 ؛EX.CL/DEC.514 (XV)، طبقا لممقرر 2132

-
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 ،األفريقي التحادل الداخمية الحسابات نظم مراجعة مشروع بشأن

 EX.CL/720(XXI)i الوثيقة

 

 :المجمس التنفيذيإن 

الداخمية الحسابات بشأن مشروع نظم مراجعة  دائمينالممثمين ال بتوصيات لجنة يحيط عمما .1
 ؛لالتحاد األفريقي

 ؛الداخمية لالتحاد األفريقيالحسابات نظم مراجعة المؤتمر باعتماد  يوصي .2

لجنة  عن طريق ،التنفيذي المجمس إلىبواسطة المجمس أن تقدم  من المفوضية يطمب .3
 الحسابات نظم مراجعة ا عن وضع تنفيذ، تقرير عمى أساس سنوين و الممثمين الدائمي

 ؛الداخمية لالتحاد األفريقي

  .إنشاء لجنة فرعية حول مسائل مراجعة الحساباتلجنة الممثمين الدائمين  من يطمب أيضا.4

- 
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 مقرر
 ،عمى نطاق االتحاد األفريقي استراتيجية خطةإعداد بشأن 

 EX.CL/720(XXI)ii الوثيقة
 
 ن المجمس التنفيذي:إ

لمفوضية االتحاد األفريقي لمفترة  الخطة االستراتيجيةمراجعة عن  تقريرالب يحيط عمما .1
 ؛2009-2012

عمى الفور  2017–2014لممفوضية ببدء عممية إعداد الخطة االستراتيجية صرح ي .2
فوضية وبالتعاون مع المجنة الفرعية لمبرامج والمؤتمرات. وفي ىذا السياق يتعين عمى الم

أن تأخذ في االعتبار التوصيات الواردة في تقرير المراجعة عن تنفيذ الخطة االستراتيجية 
 ، وبوجو خاص:2009-2012

  إشراك أصحاب المصمحة من أمثال الدول األعضاء واألجيزة األخرى
لالتحاد األفريقي ووكالة النيباد والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والمجتمع 

 الدولي؛

 خطة تنفيذ مفصمة لمخطة االستراتيجية الجديدة؛ إعداد 

 .إعداد إطار رصد وتقييم لمخطة االستراتيجية 

منتظمة عن إعداد مشروع الخطة االستراتيجية مرحمية من المفوضية تقديم تقارير يطلب  .3
، إلى أجيزة صنع السياسات لالتحاد األفريقي من خالل المجان الفرعية 2017–2014

 ؛مجنة الممثمين الدائمينالمعنية التابعة ل
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المجنة  مثل والشركاء االستراتيجيين الدول األعضاءب االتصاللممفوضية ب يأذن .4
محصول عمى ل اآلخريناإلنمائيين شركاء المتنمية و األفريقي لبنك الو  االقتصادية ألفريقيا

  .ينفوال الدعم الماديوكذلك الطوعية المساىمات 

- 
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 مقرر
 ية لمتعاون المتعدد األطراف لمجنةبشأن تقرير المجنة الفرع

 الممثمين الدائمين عن الشراكات االستراتيجية ألفريقيا،
 EX.CL/720 (XXI)ivالوثيقة 

 
 إن المجمس التنفيذي:

التابعة لمجنة الممثمين  بتقرير المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف يحيط عمما   .1
 ؛الدائمين

 ؛التوصيات المتضمنة في التقريريجيز  .2
المفوضية متابعة جيودىا في تنفيذ خطط العمل لمشراكات االستراتيجية من يطمب  .3

 المختمفة ألفريقيا؛
جميع القمم المقرر عقدىا مع الشركاء لتيسير مشاركة تنسيق المفوضية من  ايضا يطمب .4

الدول األعضاء فييا عمى المستوى المطموب مع التأكيد عمى النتائج المتوقعة من مثل 
 ؛شطةىذه األن

عمى ضرورة احترام الدول األعضاء مقرر المؤتمر بشأن صيغة بانجول التي  يشدد .5
تنطبق عمى شراكات أفريقيا مع مختمف البمدان المنفردة مع ضمان التحضيرات الكافية 

 لمقمم مما يمكن ممثمي أفريقيا من التحدث نيابة عن كافة الدول األعضاء؛ 
-
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 مقرر

 ،في ميزانية االتحاد األفريقي مساىمات الدول األعضاء بشأن
 EX.CL/720(XXI)viالوثيقة 

 

 :إن المجمس التنفيذي

 امن خالل لجنتي ،لجنة الممثمين الدائمين نبالتقرير والتوصيات الصادرة ع يأخذ عمما   .1
 بشأن مساىمات الدول األعضاء في ميزانية االتحاد األفريقي؛ ،الفرعية لممساىمات

 ؛كاممةً ددت مساىماتيا التي سالدول األعضاء ينئ ي .2

 ،، عمى القيام بذلكد مساىماتيا في حينوادالتي لم تقوم بسالدول األعضاء  يحث .3
د ىذه اعمييا متأخرات مساىمات عمى سد األعضاء األخرى التيالدول  جعيشو

 المتأخرات؛

جميورية الكونغو من العقوبات المفروضة عمى  اإلعفاء المؤقتبإبقاء  المؤتمر يوصي .4
 ؛عمى االلتزام بالمواعيد النيائية لسداد متأخراتياويحثيا اطية الديمقر 

الصعوبات التي الصومال بسبب  عمى عقوباتال فرضأيضا بعدم المؤتمر  يوصي .5
 ؛حالياً يواجيو ىذا البمد 

من المجنة الوزارية المختصة المعنية بجدول تقدير األنصبة القيام عمى جناح يطمب  .6
صبة المطبق عمى كل من جميورية السودان وجميورية السرعة ببحث جدول تقدير األن

جنوب السودان وذلك وفقًا لممقرر ذي الصمة لممجمس التنفيذي، وفي ىذا الصدد، يطمب 
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من المفوضية اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتسييل عقد اجتماع لمجنة الوزارية المختصة 
 .2012يوليو المعنية بجدول تقدير األنصبة عمى ىامش قمة 

المفوضية مواصمة إطالع الدول األعضاء عمى وضع مساىماتيا بانتظام  منمب يط .7
 وتشجيعيا من خالل ذلك عمى السداد.

- 
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 مقرر
 بشأن تقرير عن تنفيذ المقررات السابقة الصادرة

 عن كل من المجمس التنفيذي والمؤتمر،
 /722 EX.CL (XXI)الوثيقة 

 

 المجمس التنفيذي: إن  

 

لمفوضية عن تنفيذ المقررات السابقة الصادرة عن كل من المجمس بتقرير ايحيط عمما   .3
 التنفيذي والمؤتمر والتوصيات الواردة فيو؛

في التقرير عن تنفيذ المقررات  إسياماتياالدول األعضاء إلى ضمان تقديم  يدعو .2
 السابقة، في الوقت المناسب؛

المخصصة لالتحاد المفوضية ضمان التحمي بالحكمة في استخدام الموارد يطمب من   .1
 األفريقي؛

إلى قمة يناير  المفوضية تأجيل تفعيل المجان الفنية المتخصصةمقترح عمى يوافق  .2
 ؛ 2131إلى قمة يناير  وتقديم تقرير عن الطرق العممية لتفعيميا 2132

قبل تفعيل المجان الفنية   اآلثار الفنية والييكمية والمالية عمى أىمية تحديديشد د  .3
 ؛المتخصصة

من المفوضية القيام، بالتعاون فيو  طمب يالذي  EX.CL/DEC.650 (XIX) بمقررهذك ر ي .4
 اجتماعات مع لجنة الممثمين الدائمين، بصياغة مقترحات ممموسة حول ترشيد الوثيق

 .والنتائج المتوقعةفيما يخص المحتوى  وجدول أعمال القمتين السنويتين
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عن المعايير والطرق العممية  2131اير من المفوضية تقديم تقرير إلى قمة ينيطمب  .5
أبطال اآلباء المؤسسين و  صور مع التركيز خاصة عمى لتزيين مركز المؤتمرات الجديد

تسمية مختمف غرف إلى جانب وغيرىم من الشخصيات األفريقية البارزة  أفريقياوبطالت 
 .وثقافتيا تاريخ أفريقيااستنادا إلى وعرض األعمال الفنية  ،المركز

- 
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 مقرر
 بشأن الدورة العادية الخامسة لمؤتمر االتحاد األفريقي

 (،5لوزراء التعميم )الكوميداف 
 EX.CL/725 (XXI)الوثيقة 

 :المجمس التنفيذي إن  

بما في ذلك توصيات التقييم نصف المرحمي لعقد التعميم الثاني في  تقريرالبيحيط عمما   -1
المؤسس لمجامعة  والقانونلمدرسين ا تطويرأفريقيا وتقرير المؤتمر األفريقي حول 

 األفريقية وكذلك النظام األساسي ليذه الجامعة؛ 
التوصيات المذكورة أعاله ويطمب من كافة أصحاب المصمحة ومنيم الدول جيز ي -2

وكذلك المنظمات الشريكة، المجموعات االقتصادية اإلقميمية ، المفوضية، األعضاء 
 ؛اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذىا

اإلسراع بتفعيل الجامعة األفريقية وفقا لمقرر المؤتمر  المفوضيةمن طمب ي -3
ASSEMBLY/AU/DEC.391 (XVIII)  والنظام األساسي لمجامعة األفريقية والقانون

 المؤسس ليا؛ 
األفريقية والشركاء المواضيعيين إلى اإلسراع بالتوقيع مجامعة لبمدان المضيفة الدعو ي -4

 الصمة ؛  التفاىم ذات اتعمى مذكر 

المخصص  المواضيعيممعيد لإقميم الجنوب األفريقي إلى اختيار بمد مضيف يدعو  -5
 ؛2013ورفع تقرير إلى قمة يناير  لإلقميم

 

من الدول األعضاء المساىمة في الصندوق المقترح لتحقيق االستخدام يطمب  -6
 البيداغوجي لمتاريخ العام ألفريقيا؛
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 إشراك الميجر فيآليات تيدف إلى تحديد  تمن المفوضية إجراء دراساأيضا يطمب  -7
الحد من خسارة رأس المال الفكري األفريقي في مجال تطوير التعميم وكافة قطاعات 

  التنمية، بما في ذلك تعميم العموم والرياضيات والتكنولوجيا.
التعجيل باعتماد مشروع النظام األساسي لمجامعة األفريقية من خالل المجان يقرر  -8

 لضمان عدم تأجيل تفعيل الجامعة.التابعة لمجنة الممثمين الدائمين  المعنية الفرعية 
 

-
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 مقرر
 مسائل الحدود،المعنيين بموزراء ل الثالثاالتحاد األفريقي مؤتمر  تقرير بشأن

 EX.CL/726(XXI)الوثيقة 
 

 :المجمس التنفيذي إن  

عالن وزراء االتحاد األفريقي المعنيين ب بتقرير يحيط عمما .1 عن برنامج سائل الحدود، موا 
الحدود لالتحاد األفريقي ومشروع اتفاقية االتحاد األفريقي لمتعاون العابر لمحدود 
المعروف أيضا باسم "اتفاقية نيامي" وكذلك مالحظات لجنة الممثمين الدائمين في ىذا 

 ؛الصدد
تخاذ من الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية، ا ويطمباإلعالن جيز ي .2

 الخطوات الالزمة لضمان تنفيذه؛ 
لتنفيذ برنامج الحدود  2017-2013استكمال الخطة االستراتيجية من المفوضية يطمب  .3

 لالتحاد األفريقي بالتشاور مع الدول األعضاء وسائر أصحاب المصمحة المعنيين؛
مين، من المفوضية أيضا تقديم مشروع االتفاقية إلى وزراء العدل/المدعين العايطمب  .4

 EX.CL/DEC.459 (XIV)عمى جناح السرعة، وذلك وفقا لممقرر ذي الصمة لممجمس التنفيذي 
 ؛ 2009الصادر في يناير 

من المفوضية تقديم تقارير منتظمة عن وضع تنفيذ برنامج الحدود لالتحاد يطمب  .5
  األفريقي إلى األجيزة المختصة لالتحاد األفريقي بما في ذلك مجمس السمم واألمن.

- 
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 مقرر
 بشأن الدورة الخاصة لمؤتمر االتحاد األفريقي الخامس لوزراء الصحة، 

 EX.CL/727 (XXI)الوثيقة 

 :المجمس التنفيذي إن  

بتقرير الدورة الخاصة لمؤتمر االتحاد األفريقي الخامس لوزراء يحيط عمما   .1
 ؛  2012مايو  19الصحة المنعقد في جنيف، سويسرا في 

التقرير عن الوضع الراىن لصحة األميات خاصة مؤتمر و ىذا التوصيات يجيز  .2
تفعيل خطة الصناعات الصيدلية ألفريقيا واألطفال والرضع في أفريقيا وبرنامج 

خطة وكذلك ( 2020-2011عقد الثاني لمطب األفريقي التقميدي )الخطة عمل و 
العمل لمقضاء عمى اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين 

 إبقاء أمياتيم عمى قيد الحياة.مع تأكيد خاص عمى  2015طفال بحمول األ
عن صحة األميات واألطفال والرضع في أفريقيا إلى  السنوي تقديم التقريريقرر و  .3

 ؛ االتحاد مؤتمر 
مؤتمر  تنفيذ توصياتاتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان من المفوضية يطمب  42

 وزراء الصحة؛ 

ؤتمر وزراء الصحة في أبريل فة الدورة السادسة لمبعرض الجزائر استضايرحب  52
 ؛2013

عمى الحاجة الممحة لتعبئة الموارد لمصحة في أفريقيا لما ليا من أثر عمى يؤكد  62
 عممية التنمية.

- 
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 مقرر
 وضع التوقيع والتصديق عمى معاىدات بشأن

 منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي،
 EX.CL/728 (XXI)الوثيقة 

 
 :المجمس التنفيذي إن  

بالتقرير عن وضع التوقيع والتصديق عمى معاىدات منظمة الوحدة يحيط عمما   .1
األفريقية/االتحاد األفريقي وطرق إنشاء لجنة لممجمس التنفيذي حول تحديات التصديق 

طبقا عمى معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي واالنضمام إلييا وتنفيذىا 
 EX.CL/DEC.459 (XIV)لممقرر تطبيقا )ن( من قواعد إجراءات المجمس التنفيذي  5لممادة 

الصادر عن الدورة العادية الرابعة عشرة لممجمس التنفيذي التي أجازت توصيات مؤتمر 
 ؛ 2008وزراء العدل/المدعين العامين المنعقد في كيجالي، رواندا في نوفمبر 

 التصديق عمى معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/تحديات وزارية حول لجنة بإنشاء يأذن  .2
في سياق االحتفال بالذكرى الخمسين إلنشاء  االتحاد األفريقي واالنضمام إلييا وتنفيذىا

 ؛، مع اإلشارة إلى أنو لن يترتب عن ذلك أية آثار مالية وىيكميةمنظمة الوحدة األفريقية
تصديق عمى معاىدات منظمة بجيود المفوضية والدول األعضاء لمتوقيع واليرحب   .3

 واالنضمام إلييا؛  2012الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي خالل الفترة فبراير إلى يونيو 
معاىدات منظمة الوحدة  عمى يع والتصديقلمتوقالموجو إلى الدول األعضاء يكرر نداءه  .4

 ؛مؤكدة بذلك التزاماتيا األفريقية/االتحاد األفريقي واالنضمام إلييا
ضمان شروعيا في عممية التصديق عمى لالموجو إلى الدول األعضاء نداءه  أيضا رريك .5

المعاىدات الجديدة في غضون سنة من اعتمادىا وفقًا لمقرر المجمس التنفيذي 
EX.CL/DEC.459(XVI)  منظمة الوحدة معاىدات بشأن وضع التوقيع والتصديق عمى
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الصادر عن الدورة العادية و التصديق األفريقية/االتحاد األفريقي ومواءمة إجراءات 
 ؛2009لممجمس التنفيذي المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في يناير  ةالرابعة عشر 

جميع الدول األطراف في البروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان يدعو  .6
لم تصدر والشعوب والمتعمق بإنشاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب التي 

( من ىذا 3) 5إعالنًا بقبول اختصاص المحكمة في تمقي القضايا بموجب المادة 
البروتوكول وتوقع عمى البروتوكول الخاص بالمحكمة المدمجة لمعدل وحقوق اإلنسان 

 والشعوب ، إلى القيام بذلك؛
االتحاد بجيود أجيزة االتحاد األفريقي بما في ذلك البرلمان األفريقي ولجنة يحيط عمما   .7

األفريقي لمقانون الدولي والمجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي والمجنة األفريقية 
لحقوق اإلنسان والشعوب والمجنة األفريقية لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاىيتو وكذلك 
المجموعات االقتصادية اإلقميمية والمنظمات الدولية واإلقميمية والمجتمع الدولي في 

ة الدول األعضاء بضرورة التعجيل بعممية التصديق عمى معاىدات منظمة دعوة  وتوعي
 الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي واالنضمام إلييا ويطمب منيا مواصمة ىذه الجيود؛ 

من الدول األعضاء مواصمة إيالء عناية خاصة بالوثائق التالية التي لم تكن يطمب  .8
 سارية المفعول بعد: 

 (؛2003قية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية )النسخة المنقحة( )االتفاقية االفري (1)
 (؛2006ميثاق النيضة الثقافية األفريقية ) (2)
المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب البروتوكول المرفق بالنظام األساسي  (3)

 (؛ 2008)
 ( ؛2009الميثاق األفريقي لإلحصاءات ) (4)
 (؛2009ريقي )البروتوكول المؤسس لبنك االستثمار األف (5)
اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة النازحين في أفريقيا )اتفاقية كمباال(  (6)

 (؛2009)
 (؛ 2009دستور المجنة األفريقية لمطيران المدني )النسخة المنقحة( ) (7)
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 ؛ (2010)الميثاق األفريقي المنقح لمنقل البحري  (8)
 ؛.(2011)ارة  الميثاق األفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة واإلد (9)

من المفوضية أيضا رفع تقارير منتظمة عن تنفيذ ىذا المقرر إلى المجمس يطمب  .9
 التنفيذي من خالل لجنة الممثمين الدائمين.

 ـــــ
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 مقرر
 بشأن البروتوكول حول التعديالت عمى البروتوكول

 حقوق اإلنسان،معدل و لالمرفق بالنظام األساسي لممحكمة األفريقية 
 CL/731 (XXI) aEX.الوثيقة 

 المجمس التنفيذي: إن  

بتقرير وزراء العدل/المدعين العامين عن مشروع البروتوكول حول التعديالت يحيط عمما   .1
نسان إلحقوق امعدل و فريقية لألممحكمة العمى البروتوكول المرفق بالنظام األساسي 

 ؛ 2012مايو  15و  14المنعقد في أديس أبابا يومي 
، والشعوب حقوق اإلنسانلالقيام، بالتعاون مع المحكمة األفريقية  ن المفوضيةمطمب ي .2

بإعداد دراسة حول اآلثار المالية والييكمية لتوسيع اختصاص المحكمة األفريقية لمعدل 
شروع البروتوكول حول التعديالت عمى موحقوق اإلنسان وتقديميا جنبًا إلى جنب مع 

وذلك نسان إلحقوق امعدل و فريقية لألمة اممحكلالبروتوكول المرفق بالنظام األساسي 
لمبحث من قبل أجيزة صنع السياسة خالل القمة القادمة المقرر عقدىا في يناير 

 ؛2013
عمى ضرورة اعتماد االتحاد األفريقي تعريفًا لجريمة التغيير غير الدستوري ؤكد ي 32

ة االتحاد لجنة القيام، بالتعاون مع مفوضيمن ال يطمب ،وفي ىذا الصدد .لمحكومات
األفريقي لمقانون الدولي والمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بتقديم ىذا التعريف 
لمبحث من قبل أجيزة صنع السياسة خالل القمة القادمة المقرر عقدىا في يناير 

2013. 
- 
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 مقرر
 وتوكول المرفق بالقانون التأسيسيبشأن البر 

 ن األفريقي،لالتحاد األفريقي والمتعمق بالبرلما
 EX.CL/731 (XXI)bالوثيقة 

 

 إن المجمس التنفيذي:

بتقرير اجتماع وزراء العدل/المدعين العامين عن مراجعة البروتوكول المرفق يحيط عمما   .1
بالقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والمتعمق بالبرلمان األفريقي المنعقد في أديس أبابا 

 ؛ 2012مايو  15و  14يومي 
مشروع البروتوكول المرفق بالقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والمتعمق بحث بيوصي   .2

المتعمقتين  ومن 8.2)أ( و  8.1فيما يخص المادتين ، الحقا بالبرلمان األفريقي
بالسمطات التشريعية والرقابية، والتي يمكن تأجيل النظر فييما إلى مرحمة أخرى مع 

 عممية التكامل. األخذ في االعتبار التقدم المحرز في
- 
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 مقرر
 القانون النموذجي الوطني لالتحاد األفريقي بشأن

 حول الوالية القضائية العالمية بشأن الجرائم الدولية،
 EX.CL/731 (XXI) cالوثيقة 

 
 المجمس التنفيذي: إن  
ويجيز مشروع القانون المدعين العامين و/أو  وزراء العدلاجتماع بتقرير يحيط عمما   .1

ي الوطني لموالية القضائية العالمية عمى الجرائم الدولية ويشجع الدول النموذج
األعضاء عمى اعتماد وتقوية تشريعاتيا الوطنية بخصوص محاكمة األشخاص 

 المتيمين بارتكاب جرائم دولية؛
توصيات اجتماع وزراء العدل/المدعين العامين حول سوء استخدام مبدأ الوالية جيز ي .2

  القضائية العالمية؛
بالخطوات التي اتخذتيا المفوضية لمتابعة مختمف مقررات المؤتمر بشأن سوء رحب ي .3

من قبل بعض الدول غير األفريقية بما في الوالية القضائية العالمية استخدام مبدأ 
 ؛ذلك وضع قانون نموذجي وطني حول الوالية القضائية العالمية عمى الجرائم الدولية

ستفادة التامة من القانون النموذجي الوطني ىذا في الدول األعضاء عمى االيشجع  .4
 التعجيل بسن قوانينيا الوطنية في ىذا المجال وتعزيزىا؛

من المفوضية استكشاف سبل ووسائل تعزيز قدرة مسؤولي ومؤسسات الدول يطمب  .5
األعضاء لتمكينيا من القيام بأداء مياميا وصالحياتيا بفعالية بموجب القانون 

 اد األفريقي؛النموذجي لالتح
من المفوضية أيضا متابعة ىذه المسألة ورفع تقارير منتظمة عن ذلك إلى يطمب  .6

 المجمس التنفيذي.
-
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 مقرر
 بشأن الوضع اإلنساني في أفريقيا،

 EX.CL/734 (XXI)الوثيقة 
 

 المجمس التنفيذي: إن  
 ؛بالتقريريحيط عمما   .1
 ؛والتي اعتمدىا المجمس بالفعل التوصيات الصادرة عن لجنة الممثمين الدائمين يجيز  .2
االتحاد  بوجو خاص الدول األعضاء التي لم توقع أو تصّدق عمى اتفاقية  يحث  .3

حماية ومساعدة النازحين داخميا في أفريقيا، عمى القيام بذلك حتى تدخل ىذه ل األفريقي
 ؛2012الوثيقة اليامة حيز التنفيذ قبل نياية 

مساعدة السخية التي قدمتيا الدول األعضاء إلى عظيم تقديره وامتنانو لمعن يعرب   .4
  العائدين والنازحين داخميا؛

مع الدول األعضاء بغية تحديث  تتعاون بشكل فعالمن المفوضية أن  يطمب   .5
 المعمومات حول اإلحصائيات الخاصة بالوضع اإلنساني؛

لممساىمة في الصندوق الخاص ضمان زيادة تدريجية  أيضامن المفوضية يطمب  .6
% إلى 2من الجئين والنازحين داخميا في أفريقيا في إطار ميزانية االتحاد األفريقي ل
 .EX.CL/DEC.569(XII) % وذلك وفقًا لممقرر4

-
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 مقرر
 ممفوضية عن إنشاء مركز االتحاد األفريقيالتقرير المرحمي لبشأن 

 إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات،
 I)EX.CL/738(XX الوثيقة

 :المجمس التنفيذي إن  
عادة االتحاد األفريقي إل إنشاء مركزممفوضية عن لرحمي بالتقرير الم يحيط عمما .1

 ؛في فترة ما بعد النزاعات لتنميةوااإلعمار 
من جديد كل من مصر وأوغندا عمى اإلسراع بالمشاورات وفقًا لما طمبو المجمس شجع ي .2

 وقع المركز؛التنفيذي وذلك لمتوصل إلى حل ودى لمسألة م
صالحيات المركز الذي يتوقع منو التعاون الوثيق مع مراكز األبحاث المماثمة يستحضر  .3

والمؤسسات األخرى في أفريقيا لبحث أثرىا بما في ذلك إمكانية إنشاء مؤسسات فرعية 
 تكون مرتبطة بالمركز في أقاليم أخرى؛

الدورة العادية  قبلات لمشاور اعمى استكمال البمدين أن تساعد  من المفوضية طمبي .4
 يطمب في غضون ذلك،. و المضي قدما طرقحول  مقترحات ، إذا لزم،متقدوأن  المقبمة

االتحاد  مركز لتشغيل الموارد الالزمةحشد تواصل جيودىا ل أنمفوضية من ال المجمس
لمقترحات بشأن إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات واستكمال افريقي األ

 ؛EX.CL/DEC.687(XX)المقرر  عمى النحو المطموب في، ووىيكم المركز تمويل طرق
الثانية  دورتو العاديةخالل  قررمتنفيذ ىذا ال م تقرير عنيقدت أيضامفوضية ال منيطمب  .5

 .2013والعشرين في يناير 
- 
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 مقرر
 بشأن انتخاب قاض في المحكمة اإلدارية لالتحاد األفريقي،

 ) XXI)EX.CL/742الوثيقة 

 

 المجمس التنفيذي: إن  

 بتقرير المفوضية عن انتخاب قاض في المحكمة اإلدارية لالتحاد األفريقي؛يحيط عمما   .1
جميورية موريشيوس لتعيين قاض في المحكمة اإلدارية لالتحاد األفريقي لوالية يختار  .2

 ؛2012( سنوات اعتبارا من فبراير 4مدتيا أربع )
ر دولة عضو حسب الترتيب األبجدي كمما يكون ىناك من رئيس المفوضية اختيايطمب  .3

 منصب شاغر في المحكمة اإلدارية ورفع تقرير عن ذلك إلى المجمس التنفيذي.
- 



EX.CL/DEC.712 (XXI) 

Page 1 

 

 مقرر
 بشأن التقرير عن المجنة األفريقية لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاىيتو،

 EX.CL/744 (XXI)الوثيقة 

 المجمس التنفيذي: إن  

ويشيد بالمجنة  نة األفريقية لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاىيتوبتقرير المجيحيط عمما   .1
 ؛عمى ما أنجزتو من عمل

عن عظيم تقديره لمدول األعضاء التي قدمت تقارير عن تنفيذىا لمميثاق األفريقي يعرب  .2
 لحقوق الطفل ورفاىيتو في الوقت المناسب؛

 ذلك؛الدول األعضاء التي لم تصدق عمى الميثاق المبادرة إلى يدعو  .3
التزامًا بأحكام الميثاق، عمى المبادرة إلى الدول األطراف التي لم تقدم تقاريرىا يحث  .4

 ذلك؛ 
الترحيب بطمب المجنة القيام ببعثات أماكن اختصاصيا الدول األعضاء من يطمب  .5

 لمراقبة تنفيذ الميثاق؛
تماعية "القضاء عمى الممارسات االج : 2013موضوع يوم الطفل األفريقي لعام يعتمد  .6

من الدول األعضاء اتخاذ  ويطمبوالثقافية الضارة بالطفل: مسؤوليتنا الجماعية" 
اإلجراءات الالزمة والعاجمة لمقضاء عمى الممارسات االجتماعية والثقافية الضارة 

 ؛بالطفل
من لجنة الممثمين الدائمين ومجمس السمم واألمن والمجموعات االقتصادية يطمب  .7

ون مع المجنة في ىذا ي االعتبار في أجندتيا، حقوق الطفل وتتعااإلقميمية أن تأخذ ف
 الشأن بنشاط ؛
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من المفوضية مواصمة مشاوراتيا مع لجنة الممثمين الدائمين فيما يتعمق أيضا يطمب  .8
واإلحاطة عممًا بعرض  خارج المقر موقع أمانة المجنةنقل  المترتبة عن باآلثار المالية
 ؛نة المذكورةاستضافة األما بوركينا فاسو

بالدعوة التي وجيتيا جميورية أوغندا إلى المجنة لزيارة البمد والتفاعل مع مختمف يرحب  .9
أصحاب المصمحة حول مسألة األطفال المجندين التي أثارتيا بعض منظمات المجتمع 

 المدني. 
- 
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 مقرر
 ،الفسادلمكافحة االستشاري االتحاد األفريقي تقرير الرابع لمجمس البشأن 

 EX.CL/746(XXI)الوثيقة

 :التنفيذي المجمس إن  

التقدم عن  التحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساداالتقرير الرابع لمجمس ب يحيط عمما .1
فريقي لمنع الفساد الذي أحرزتو كل دولة طرف في االمتثال ألحكام اتفاقية االتحاد األ

 والتوصيات الواردة فيو؛ توومكافح

التحاد األفريقي االستشاري لمكافحة امجمس  قام بياألنشطة التي با أيضاعمما  يحيط .2
 ؛2012لى يوليو إ 2011من يوليو  الفساد

بصورة مواصمة العمل  التحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفسادامجمس من  يطمب .3
مع األجيزة األخرى لالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية لتعزيز وثيقة 
الدول األطراف لمنع الفساد والجرائم من قبل ع اعتماد التدابير واإلجراءات وتشجي

 ؛ة عمييا واستئصاليامعاقبالو عنيا  كشفالأفريقيا و المرتبطة بو في 

إجراء المشاورات  التحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفسادامجمس  من يطمب أيضا .4
إلى جانب سمطاتيا الوطنية المعنية ة المعنيالالزمة مع الدول األعضاء والدول األطراف 

عممية و  ،ياواالمتثال ألحكامعمى االتفاقية التصديق وضع بمكافحة الفساد فيما يخص 
في ىا وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذإدماج االتفاقية في القوانين الوطنية 

إلى ازن من تقديم تقرير متو  المجمس وذلك لتمكين، من التصديق عمييا عام غضون
 التحاد األفريقي؛لسياسة صنع الأجيزة 

مجمس بشأن أنشطة   EX.CL/DEC.603 (XVII)المقرر في تنفيذ المحرزبالتقدم  رحبي .5
الدورة العادية السابعة عشرة  الصادر عن التحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفسادا
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كامل التفعيل مفوضية المن الطمب  ، والذيكمباال، أوغندافي المنعقدة لممجمس التنفيذي 
 ألمانة المجمس االستشاري لمكافحة الفساد؛

المالية عمى تقديم المسائل التحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد امجمس يطمب من  .6
 ميياكل والمجنة الفرعيةلالمجنة الفرعية  نة الممثمين الدائمين عن طريقواإلدارية إلى لج

فريقي التحاد األلسياسة صنع التمكين أجيزة وذلك للمالية لشؤون اإلدارية واوا لمميزانية
التحاد األفريقي امجمس ل الكافية ماليةالمادية و والبشرية الموارد التخصيص من 

 ؛بطريقة فعالة مكين المجمس من أداء ميامولت االستشاري لمكافحة الفساد

يقي االستشاري التحاد األفر امجمس  الدول األطراف التي قدمت تقاريرىا إلىب شيدي .7
 ةبعد لاللتزامات المنصوص عمييا في المادتمتثل الدول التي لم  يحثلمكافحة الفساد و

 ؛ومكافحتو، عمى القيام بذلك من اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد 20

تنفيذ ميامو في الدول  التحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفسادامجمس  من يطمب .8
عن التقدم الذي أحرزتو كل دولة طرف في االمتثال ألحكام  ريراألطراف وتقديم تق

، إلى الدورة العادية لممجمس التنفيذي في تواتفاقية االتحاد االفريقي لمنع الفساد ومكافح
 ؛2013/يوليو يونيو

أن يأخذ في االعتبار  التحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفسادامجمس من يطمب  .9
 يتو؛التوازن الجغرافي لعضو 

بالتفاعل النشط مع المنظمات  التحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفسادامجمس يشجع  .10
 غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في القيام بأنشطتو.

- 
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 مقرر
 لموزراء المسؤولين األفريقي مؤتمر االتحادالدورة العادية الثانية لبشأن تقرير 

 ، 4234ر عن تنمية الموارد المعدنية، ديسمب
 EX.CL/749(XXI) الوثيقة

 المجمس التنفيذي: إن  

بتقرير المفوضية عن مؤتمر االتحاد األفريقي الثاني لموزراء المسؤولين عن يحيط عمما   .3
 تنمية الموارد المعدنية وكذلك التوصيات الواردة فيو ؛

 خطة العمل لتنفيذ رؤية التعدين األفريقية؛يجيز  .2

با الصادر عن مؤتمر االتحاد األفريقي الثاني لموزراء إعالن أديس أبايجير أيضا  .1
المسؤولين عن تنمية الموارد المعدنية حول بناء مستقبل مستدام لمصناعة االستخراجية 

 من الرؤية إلى العمل ؛ –ألفريقيا 

من المفوضية ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد القيام، بالتعاون مع المجموعات يطمب  .2
قميمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا والبنك األفريقي لمتنمية، االقتصادية اإل

بتسييل تنظيم االجتماعات اإلقميمية في أفريقيا لتعزيز تنفيذ خطة العمل لرؤية التعدين 
 األفريقية؛

من الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ولجنة األمم المتحدة يطمب أيضا  .3
فريقيا ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمشغمين االقتصادية أل

اإلجراءات الالزمة لمتنفيذ الفعال  اتخاذوالشركاء اإلنمائيين وسائر أصحاب المصمحة، 
 لرؤية التعدين األفريقية؛
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عمى أىمية قيام الدول األعضاء بتوفير الموارد المالية عمى المستوى الوطني د يشد   .4
 لعمل لرؤية التعدين األفريقية؛لتفعيل خطة ا

البنك األفريقي لمتنمية والمؤسسات المالية لمدول األعضاء والمؤسسات يدعو أيضا  .5
األفريقية والدولية ذات الصمة إلى المساعدة في تعبئة الموارد المالية لخطة العمل لتنمية 

ليات المالية قطاع التعدين األفريقي وذلك، من بين أمور أخرى، من خالل األدوات واآل
 المناسبة؛

من المفوضية ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد، القيام، بالتعاون مع المجموعات يطمب  .6
االقتصادية اإلقميمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية والبنك األفريقي لمتنمية تقديم 

عدين تقارير مرحمية إلى المجمس التنفيذي كل سنتين عن تنفيذ خطة العمل لرؤية الت
 األفريقية.

- 
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 مقرر
 عن تعيين أعضاء مجمس االتحاد األفريقي

 لممراجعين الخارجيين
 

 المجمس التنفيذي: إن  
بالترشيحات التي قدميا العمداء اإلقميميون بعد المشاورات التي أجريت داخل يحيط عمما   .3

 مختمف أقاليميم؛

المراجعين الخارجيين بأن تضم تشكيمة مجمس توصية لجنة الممثمين الدائمين جيز ي .2
 ؛األفريقيعضوين اثنين عمى األقل من كل إقميم من أقاليم االتحاد 

المراجعين قرار لجنة الممثمين الدائمين أن يتم تمديد والية أعضاء مجمس  جيز أيضاي .1
والتالية أسماؤىم،  لتشمل السنة   2131 – 2117الذين عينوا  لمسنة المالية الخارجيين 

 ؛2133المالية 

 الممثمون إلقميم ا
 مصر الشمال 
 جنوب أفريقيا وليسوتو الجنوب 
 موريشيوس والسودان الشرق 
 جامبيا، غانا وتوجو الغرب
 تشاد والكاميرون الوسط
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بالترشيحات التي قدميا العمداء اإلقميميون إثر المشاورات فيما بين مختمف يحيط عمما   .2
 أقاليميم.

سماؤىم لمعمل في مجمس المراجعين الخارجيين لمسنتين تعيين األعضاء التالية أيقرر  .3
 . 2131 – 2132الماليتين 

 الممثمون اإلقميم
 الجزائر وتونس الشمال
 جنوب أفريقيا وليسوتو الجنوب 
 إثيوبيا وسيشل الشرق 
 تشاد والكاميرون الوسط

 شيحاتمن مفوضية االتحاد األفريقي ضبط االتصال مع عميد إقميم الغرب لمتر يطمب  .4
لمجمس المراجعين الخاصة بيذا اإلقميم وتقديم تشكيمة العضوية الكاممة  الثالث

 إلى لجنة الممثمين الدائمين.  2131 – 2132الخارجيين لمسنة المالية 

- 
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 مقرر
 بشأن التقرير عن أنشطة المجمس االقتصادي واالجتماعي

 ،4234لالتحاد في عام  الثقافيو 

  EX.CL/745الوثيقة
 لمجمس التنفيذي:ا إن  

االقتصادي واالجتماعي جمس ؤتمر العام الدائم لممالم بتقرير رئيسيحيط عمما   .3
والثقافي وكذلك البيان الصادر عن مدير مواطني أفريقيا والميجر والمجتمع المدني 

التي تمت دعوتيا إلى  بوصفو ممثل أمانة المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي
 ؛ ين الدائمين ليذا الغرضاجتماع لجنة الممثم

بمختمف المسائل اليامة التي أثيرت في التقرير وخاصة السير يحيط عمما  أيضا  .2
 الثقافي وكذلك عالقات العمل بينوالعام لعمل المجمس االقتصادي واالجتماعي و 

 وبين المفوضية؛

دا حسابات المفوضية إجراء مراجعةلجنة الممثمين الدائمين و  منيطمب  .1 رية مؤسسية وا 
بغية التحقق من كافة المسائل المثارة في التقرير لبحثيا من قبل أجيزة صنع  ومالية

 القرار لالتحاد األفريقي.

االنتخابات وفي موعد قبل  متحقيقاتينتائج ون الخارجيون لمراجعاقدم يأن قرر ي .2
 ؛ 2132سبتمبر  5أقصاه 

ممؤتمر العام الدائم لابات نتخالا الالزمة إلجراءالترتيبات  ،المفوضيةتخذ تأن يقرر  .3
ممقرر لوفقًا الوقت المناسب في االقتصادي واالجتماعي والثقافي لممجمس الثاني 

EX.CL/DEC.656(XIX)  والنظام األساسي لممجمس االقتصادي واالجتماعي
 والثقافي.

-
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 مقرر
 ،بشأن الترشيحات األفريقية داخل المنظومة الدولية

 EX.CL/739(XXI)الوثيقة 
 

 المجمس التنفيذي: إن  

 بالتقرير عن الترشيحات األفريقية داخل المنظومة الدولية؛يحيط عمما   .1

 :الترشيحات التالية جيزي .2

لصندوق الدولي ارئيس لمنصب كانايو فيميكس نوانزي من نيجيريا الدكتور ترشيح  (1
 فبرايرفي  ،في روما، إيطالياسُتجرى االنتخابات التي خالل   لمتنمية الزراعية

 ؛2013

غانا إلعادة انتخابو أمينا عاما  منأودونتون  نيي ألوتيمعالي السيد ترشيح  (2
الثامنة عشرة  االنتخابات التي ستجرى خالل الدورةفي  لمسمطة الدولية لقاع البحار
 ؛2012يوليو  27الى  16كينغستون، جامايكا، من  لمسمطة والمقرر عقدىا في

لمجمس ارئيس لمنصب نتخابو ال نيجيريا منليو أبرنار أولوموويا لدكتور اترشيح  (3
التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولي خالل االنتخابات التي ستجري في 

 ؛2013

 حقوق اإلنسان عضوا في مجمس او النتخابيجتو من  ترشيح السيدة سوزان آىو (4
في  2012االنتخابات التي ستجرى في ديسمبر خالل ألمم المتحدة ل التابع

 نيويورك؛
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مجمس حقوق الطفل في أوغندا إلعادة انتخابو  من أويش بوالرنقيب ح الترشي (5
في  2012ألمم المتحدة في االنتخابات التي ستجرى في ديسمبر التابع ل
 نيويورك؛

ترشيح السيد تاوانا جوسييف موتوميسي، من جنوب أفريقيا، النتخابو عضوا في  (6
ة السادسة والستين خالل الدور  2015إلى  2013لجنة المساىمات لمفترة من 

 Pلعامة لألمم المتحدة في نيويوركلمجمعية ا

، إلعادة انتخابو في لجنة حقوق اإلنسان من الجزائر السيد بوزيد األزىريترشيح  (7
 ، في نيويورك؛2012لألمم المتحدة، خالل االنتخابات التي ستجري في سبتمبر 

في لجنة عضوا و ترشيح السفير أحمد أمين فتح اهلل من مصر، إلعادة انتخاب (8
، 2012حقوق اإلنسان لألمم المتحدة، خالل االنتخابات التي ستجري في سبتمبر 

 في نيويورك؛

ترشيح إرتريا ممثِّمة لشرق أفريقيا النتخابيا عضوا في المجنة االستشارية لمميزانية  (9
والستين السابعة والشؤون اإلدارية في االنتخابات التي ستجري خالل الدورة 

بعد توافق اآلراء ، 2012نوفمبر العامة لألمم المتحدة في نيويورك، في لمجمعية 
 ؛بمور مؤخرا في إقميم شرق أفريقياالذي ت

ميمي جوي سيبنزيمي .ب ميتشبوال من جنوب إفريقيا النتخابو عضوا السيدة ترشيح  (10
ستجري في في لجنة األمم المتحدة لحقوق المعوقين خالل االنتخابات التي 

 ؛2012سبتمبر نيويورك في 

ترشيح السيدة فتيحة حاج صالح من الجزائر إلعادة انتخابيا في لجنة األمم  (11
في  2012ستجري في سبتمبر المتحدة لحقوق المعوقين خالل االنتخابات التي 

 نيويورك؛
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 ا لعضوية لجنة البرنامج والتنسيق؛ترشيح تنزانيا النتخابي (12

ليون وزامبيا النتخابيا في لجنة األمم ترشيح الكاميرون وكوت ديفوار وليبيريا وسيرا (13
المتحدة لمقانون التجاري الدولي حيث إن شمال إفريقيا والجنوب األفريقي 

 المخصصين ليما في الوقت المناسب؛ سيشغالن المنصبين

لعضوية المجنة الدولية لمخدمة  من الجزائر إعادة ترشيح السيد فاتح بوعياد آغا (14
 ؛2012راؤىا في نيويورك في سبتمبر ر إجالعامة خالل االنتخابات المقر 

 :الترشيحات التاليةيجيز أيضا  .3

دائم في مجمس األمن لألمم العضو غير الترشيح جميورية تشاد لمنصب  (1
خالل االنتخابات التي ستعقد في نيويورك،  2015-2014المتحدة لمفترة 

 ؛2013الواليات المتحدة األمريكية في أكتوبر 

في مجمس  ياعادة انتخابإلالديمقراطية  ئرية الشعبيةالجزاجميورية الترشيح  (2
االنتخابات التي ستجري خالل  في لالتحاد البريدي العالمي العمميات البريدية

 15سبتمبر إلى  24من  التحاد البريدي العالميالمؤتمر السابع والعشرين ل
 في الدوحة، قطر؛ 2012أكتوبر 

أعضاء  ايراليون والسودان النتخابيثيوبيا وسا  كوت ديفوار والجابون و  اتترشيح (3
بعثة االتحاد عمى أساس العرض المقدم من  في مجمس حقوق اإلنسان

المجموعة األفريقية  الذي سادتوافق والذي أشار إلى ال األفريقي في نيويورك
 بشأن ىذه المسألة. في نيويورك
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بيا ترشيح جميورية جنوب أفريقيا وبنين وموريشيوس والسودان وتونس النتخا (4
خالل  2015-2013عضوا في المجمس االقتصادي واالجتماعي لمفترة 

 ؛2012جمعية العامة في نيويورك في الدورة السابعة والستين لم

ترشيح جميورية السودان النتخابيا عضوا في المجمس االقتصادي  (5
خالل الدورة السادسة والستين  2015إلى  2013واالجتماعي لمفترة من 

 ؛2012ألمم المتحدة في نيويورك، في لمجمعية العامة ل

ترشيح جميورية موريشيوس النتخابيا عضوا في المجمس التنفيذي لميونيسكو،  (6
 ؛2017-2013لمفترة 

لشرق أفريقيا النتخابيا عضوا  الإرتريا ممثّ  سيوم منألم السيد تسفاي  ترشيح (7
تي ستجري في المجنة االستشارية لمميزانية والشؤون اإلدارية في االنتخابات ال

ة والستين لمجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، في بعخالل الدورة السا
 .2012نوفمبر 

 الترشيحات التالية: إجازة ر أيضايقر   .4

ترشيح الدكتور السينا زيربو من بوركينا فاسو النتخابو في منصب األمين التنفيذي  (1
التي ستجري خالل الدورة لمنظمة الحظر الشامل لمتجارب النووية في االنتخابات 

أكتوبر  24إلى  22لمجنة التحضيرية لممنظمة المقرر عقدىا في الفترة من  39
 ؛في فيينا بالنمسا 2012

من غانا النتخابو في منصب المدير العام  كيريماتن ترشيح السيد آالن جون كوادوو (2
 االنتخابات التي ستجري ىذا العام؛لمنظمة التجارة العالمية خالل 

 األخضر. المناخ يح ناميبيا الستضافة أمانة صندوقرشت (3
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 النظر فييما خالل دورتو القادمة؛ بالترشيحين التاليين المذين سيتم يحيط عمما .5

 69الـترشيح جميورية الكاميرون النتخابيا في منصب رئيس الدورة فيما يتعمق ب (1
يح قد قدم في المجنة أن ىذا الترش الحظت .2014ية العامة لألمم المتحدة في لمجمع

غير  .2012الوقت المناسب لمنظر فيو من قبل المجنة الوزارية خالل دورتيا في يوليو 
أنو لضمان اإلنصاف وتوفير فرص الوصول لجميع الدول التي ترغب في المنصب، 

 رة القادمة التي تسبق االنتخابات؛اقترحت المجنة أن يتم بحث ىذا المنصب خالل الدو 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية النتخابيا عضوا في مجمس األمم لم ترشح الجميورية  (2
في االنتخابات التي ستجري خالل  2016-2014المتحدة لحقوق اإلنسان لمفترة 

 لمجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية. 67الدورة الـ

 ؛زيز الشفافية في اختيار المرشحينقواعد اإلجراءات لتع مراجعة النظام الداخمي يقرر .6

 السنغال وطمبت فييا إحالة المسألة إلى المؤتمر. سجمتيابالتحفظات التي يحيط عمما   .7

- 
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 مقرر
 جميورية جنوب السوداناألنصبة بخصوص  بشأن تقدير

 

 :المجمس التنفيذي إن  

بخصوص بتقرير المجنة الوزارية المختصة لمراجعة جدول تقدير األنصبة  يحيط عمما .1
 جميورية جنوب السودان؛

جميورية جنوب السودان بمعدل أدنى األنصبة بخصوص التوصيات بشأن تقدير يجيز  .2
 لجميع الدول األعضاءنصبة األتقدير الحالي لجدول المراجعة إلى أن تتم  %0.3قدره 
 ؛2013في 

ير اعتبارا من يناه المساىمة المقدرة جميورية جنوب السودان ىذسداد  يجيز أيضا .3
 ؛2012

 ذات الصمة لضمان حصولمن المفوضية أن تعمل عمى نحو وثيق مع الوكاالت  يطمب .4
عمى البيانات اإلحصائية الالزمة والمؤشرات والتنمية ذات جميورية جنوب السودان 

 ؛2013في مساىماتيا  يتسنى تقديرالصمة حتى 
في االعتبار  2013أن تأخذ المراجعة العامة لجدول تقدير األنصبة في أيضا يطمب  .5

 ؛ جميورية السوداناستقالليا عن عمى  جميورية جنوب السودانحصول آثار 
مراجعة مساىمة جميورية السودان مع األخذ في االعتبار الوضع الجديد يطمب  .6

 .2012ابتداًء من يناير  لجميورية جنوب السودان
-
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 مقرر
 ب،بشأن انتخاب قضاة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعو 

 EX.CL/741 (XXI)الوثيقة 

 المجمس التنفيذي: إن  

بتقرير المفوضية عن انتخاب قضاة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان يحيط عمما   .1
 والشعوب؛

سماؤىم في المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لوالية أالقضاة التالية ينتخب  .2
 ( سنوات:6مدتيا ست )

 البمد االسم الرقم

1.  بوروندي  د جيرارد نيوجيكوالسي 
2.  السنغال  السيد الحاجي جيسي 
3.  كينيا  السيد بن كيوكو 

 
 بتعيين القضاة المنتخبين؛ االتحاد األفريقي لمؤتمرالدورة العادية التاسعة عشرة يوصي  .3

من المفوضية إعداد طرق تنفيذ معايير التمثيل الجغرافي العادل وتمثيل الجنسين  يطمب .4
راف القانونية الرئيسية النتخاب قضاة المحكمة في المستقبل وتقديميا إلى وكذلك األع

 .2013أجيزة صنع السياسات لبحثيا خالل الدورة العادية المقبمة في يناير 

- 
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 مقرر
 بشأن تقرير أنشطة لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي،

 EX.CL/731(XXI)dالوثيقة 
 

 المجمس التنفيذي: إن  

بالتقرير عن أنشطة لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي لمفترة من يوليو  عمما يحيط .1
 والتوصيات الواردة فيو؛ 2012إلى يونيو  2011

األعضاء المنتخبين الجدد في ىيئة مكتب لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي  يينئ .2
 المكونة من الرئيس ونائب الرئيس والمقرر العام؛

تعزيز القدرة التشغيمية لمجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي من حيث يقر بالحاجة إلى  .3
أنو ينبغي إيالء االعتبار الالزم ليا من قبل  يقررالموارد المالية الكافية وىياكل الدعم و

 المجان الفرعية ذات الصمة لمجنة الممثمين الدائمين؛

لموارد المتاحة، عمى تعزيز لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي، في حدود ا يشجع .4
أنشطتيا في تطوير وتدوين القانون الدولي مع التركيز الخاص عمى قانون االتحاد 

 األفريقي؛

أيضا الدول األعضاء واألجيزة األخرى في االتحاد عمى العمل بصورة وثيقة مع  يشجع .5
تيم االتحاد لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي في بحث قضايا القانون الدولي التي 

 األفريقي.

- 
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 مقرر
 التابعة لمجنة الممثمين الدائمين ليياكلا إلصالح المجنة الفرعيةتقرير بشأن 

 ) iii)XXIEX.CL/720 الوثيقة

 المجمس التنفيذي: إن  

 مجنة الممثمين الدائمين عن،المجنة الفرعية إلصالح اليياكل التابعة لبتقرير يحيط عمما  .1
 فيو؛دة الوار التوصيات ويعتمد 

عمى الحاجة إلى إجراء عممية التعيين في المناصب المعتمدة لجميع أجيزة االتحاد  ديشد   .2
االتحاد األفريقي مع األخذ في  عامميوعدالة ونزاىة، وامتثال لنظم ولوائح تامة شفافية ب

  ؛مبدأ الحصص والتوازن بين الجنسيناالعتبار 
واإلشراف عمى عممية التعيين في جميع  إلى مفوضية االتحاد األفريقي المراقبة يطمب .3

من أجل  أجيزة االتحاد بما في ذلك البرلمان األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد
ائح عاممي  ضمان االمتثال لعممية التعيين عمى النحو المنصوص عميو في نظم ولو 

 ؛االتحاد األفريقي
، ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد، بشغل الوظائف المعتمدة في البرلمان األفريقيأمر ي .4

اآلثار في ضوء في تقرير المجنة الفرعية كما ورد خمس سنوات في غضون عمى مراحل 
 ؛المالية والموارد المتاحة

 عمى ما يمي:يوافق  .5
 في غضون( وظيفة يتعين شغميا 74من أربع وسبعين )المكّون ىيكل البرلمان األفريقي  (1

 ؛2012من اعتبارًا ( سنوات 5خمس )

( وظيفة يتعين شغميا 94من أربع تسعين )المّكون ىيكل وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد  (2
 ؛2012من  اعتباراً ( سنوات 5خمس )في غضون 
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ن ـــــن المكتبييــــــــن/المصمميــــــــــــــ(، والناشري4درجة فنيي معدات المؤتمرات )خ ع أ رفع  (3
 ؛5ة خ ع أ ات والمنشورات إلى درج( في مديرية إدارة المؤتمر 4)خ ع أ

في قسم مجتمع  2وم 4معتمدتين ووظائف شاغرة بدرجة م حاليتين ( 2تحويل وظيفتين ) (4
دون أية آثار مالية  3( م 2المعمومات بمديرية البنية التحتية والطاقة إلى وظيفتين )

 إضافية عمى النحو اآلتي:

  1x  3ذاعي م اإلبث النقل و الكبير موظفي  

 1x   3بريدية م الخدمات الكبير موظفي و 

أن تفتح ىذه الوظيفة عمى  1إلى مد  5رفع درجة وظيفة رئيس خدمات المراسم من م  (5
لممنافسة الدولية أمام المرشحين الداخميين والخارجيين من الدول األعضاء في االتحاد 

سم بكل شفافية وعدالة ونزاىة. وتظل جميع الوظائف األخرى في إطار خدمات المرا
 ؛دون تغييرب)الخدمات المينية والعامة( 

لمرياضة في أفريقيا بعد حل  ةالجديدليندسة عمى أن ُينظر في ىيكل ا يوافق أيضا .6
الصادر  EX.CL/DEC.680(XX)مقرر الالمجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا بموجب 

 ؛المجمس التنفيذيعن 
مقترحات تكفل  عمى تقديمرعية المفوضية العمل عمى نحو وثيق مع المجنة الفإلى  يطمب .7

في  ينوظائف نواب مدير إنشاء التي تقضي بلمقترحات الكفاءة والفعالية فيما يتصل با
إلى المفوضية  ويطمب كذلكالمفوضية مع أخذ جميع الخيارات األخرى في االعتبار. 

عداد مقترح وتقدذال المراسمإجراء تقييم كامل لييكل مديرية خدمات  إلى  ويمي تم إقراره، وا 
لخدمات دون أن عمى الجنة الممثمين الدائمين بغرض إضفاء المزيد من الفعالية والكفاءة 

 تكاليف مالية إضافية؛آثار تترتب عمى ذلك أي 
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مقرر الاألقران، عمال بلممراجعة المتبادلة بين إلى اآللية األفريقية يطمب كذلك  .8
ASSEMBLY/AU/DEC.198 (XI)  في شرم  2008وليو المؤتمر  في يالصادر عن

المفوضية  من خالل القاضي بتقديم مقترحات إلى لجنة الممثمين الدائمينو الشيخ، مصر 
مقترحات بشأن ىيكل و  التابعة لمجنة الممثمين الدائمين إلصالح اليياكلالفرعية  و المجنة

لمجمس إلى ااألقران لمنظر فيو وتقديم مقترحات لممراجعة المتبادلة بين اآللية األفريقية 
 دورتو القادمة؛ خالليتخذ قرارا بشأنيا  حتىالتنفيذي 

 فيما يتصل بالبرلمان االفريقي:يمي  ما يقرر .9
عمى التعيين االتحاد األفريقي، تتم عممية ولوائح عاممي من نظم  6.4 المادةتمشيا مع  (1

 ة دون أي شكل من أشكال التمييز. تُفتح جميع الوظائف المينيةيشفافبتنافس و الأساس 
جميع  لممنافسة بين (  4أخ ع  و 5خ ع أ  و 6أ خ ع ووظائف فئة الخدمة العامة )

 الدول االعضاء في االتحاد األفريقي؛ مواطني

البرلمان األفريقي الحاليين من جميع الرتب مع المتقدمين لموظائف  عاممييتنافس جميع  (2
عمى الوظائف الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  مواطنييا وخارجيا من مداخ

 ؛المعتمدة

 يتعين عمى البرلمان األفريقي أن يقدم تقريرًا سنويًا عن التعيينات إلى لجنة الممثمين (3
 الدائمين أثناء بحثيا لمميزانية.

 :يقرر أيضا ما يمي فيما يتعمق بوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد .10
عمى التعيين تم عممية االتحاد األفريقي، تولوائح عاممي من نظم  6.4 المادةتمشيا مع  (1

ة دون أي شكل من أشكال التمييز. ُتفتح جميع الوظائف المينية يشفافبتنافس و الأساس 
جميع  لممنافسة بين (   4أخ ع  و 5خ ع أ  و 6أ خ ع ووظائف فئة الخدمة العامة )

 الدول االعضاء في االتحاد األفريقي؛ مواطني
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ليين من جميع الرتب مع المتقدمين البرلمان األفريقي الحا عاممييتنافس جميع  (2
الدول األعضاء في االتحاد األفريقي عمى  مواطنييا وخارجيا من ملموظائف داخ

 ؛المعتمدةالوظائف 

جميع وظائف الفئة المينية التوزيع العام لمحصص في المفوضية حكم التعيين في ي (3
ينبغي موافقة رئيس وُيدمج فيو، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والمساواة بين الجنسين و 

المفوضية عمى جميع التعيينات الخاصة بوظائف وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد وفقا 
 االتحاد األفريقي؛لنظم ولوائح عاممي 

إلى لجنة الممثمين الدائمين من خالل تقريرًا سنويًا وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد قدم ت (4
 زانية.مميعيينات أثناء بحثيا لالمفوضية عن الت
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 مقرر
 اإلعالن الرسمي عن تنفيذالمفوضية رئيس بشأن تقرير 

 ،في أفريقيا المساواة بين الجنسينول ح
 EX.CL/729(XXI) الوثيقة

 :المجمس التنفيذي إن  

موجز التقارير لتسع دول أعضاء عن و  السابع  لرئيس المفوضية تقريرالب عمما يحيط .1
 ؛بين الجنسين في أفريقيا اإلعالن األفريقي الرسمي حول  المساواة

اإلعالن  تنفيذ عن قدمت تقاريرىا التسع التي لمدول األعضاء تقديرهبالغ عن  عربي .2
 ؛األفريقي الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا

 الدول األعضاء من قبل التقاريرتمك تقديم  مستوىإزاء انخفاض  عن قمقوأيضا عرب ي .3
بالتزاماتيا ًا وفاء في الوقت المناسب لى تقديم تقاريرىاإ الدول األعضاءدعو جميع يو 

 ؛13 تومادب اإلعالن الرسمي تجاه

والمجموعات األخرى  االتحاد األفريقيمفوضية وأجيزة الالدول األعضاء و  حثي .4
 ؛المساواة بين الجنسينتحقيق تكثيف الجيود لعمى  االقتصادية اإلقميمية

، من الدول األعضاء لمساواة بين الجنسيناحول إحصاءات  جمعالمفوضية من يطمب  .5
فضال عن  ،األخرىالسمطة القضائية والمناصب العميا مجمس الوزراء، و بما في ذلك 

 ميع أجيزةفي ج تحقيق المساواة بين الجنسين تيدف إلى تسييل اقتراح آليات ذلك
 االتحاد األفريقي؛

بما  أصحاب المصمحة،جميع لالجيود  تضافر تعزيزإلى الدول األعضاء جميع دعو ي .6
وكذلك  مكافحة العنف ضد المرأة في ومنظمات المجتمع المدني في ذلك الحكومات
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 /فيروس نقص المناعة البشرية ومكافحةمرأة الجنسي لم االتجار واالستغالل التجاري
 ذات الصمة؛ واألمراض المعدية األخرى اإليدز

الوطنية  مل في برامجيا وأنشطتياالمرأة بشكل كا إشراك الدول األعضاء إلى كذلك يدعو .7
 المتعمقة بالسمم واألمن.

- 
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 مقرر
 مسائل الجنسين والمرأة:بشأن تقرير مؤتمر الوزراء المسؤولين عن 

 ،2011نوفمبر  3-2أديس أبابا، إثيوبيا، 
 EX.CL/723(XXI) الوثيقة

 
 :المجمس التنفيذي إن  

مسائل ر الوزراء المسؤولين عن اإلعالن الذي اعتمده مؤتم يجيزو بالتقرير  يحيط عمما .1
 لمرأة؛الجنسين وا

 الميجرفي  مكانات الواسعةرف واإلاالميارات والمعالحاجة إلى استخدام  ؤكد من جديدي .2
 من أجل تعزيز التنمية الشاممة في القارة؛

الوطنية صنع القرار عمى المستويات  ةعمميعمى الحاجة إلى إشراك المرأة في  شددي .3
 رية؛واإلقميمية والقا

خرى األعممية الطرق اللمعايير و امدول األعضاء لمن المفوضية أن تقدم  يطمب .4
، بما في ذلك داخل مقر 2020-2010الستضافة أمانة عقد المرأة في أفريقيا 

 ؛مفوضيةال

من المفوضية تحسين الترتيبات التحضيرية لضمان المشاركة الكاممة لمدول  يطمب أيضا .5
الجنسين  مسائلب في مؤتمر الوزراء المسؤولين عن األعضاء عمى المستوى المناس

لنظر في السبل من المفوضية ولجنة الممثمين الدائمين ا طمبيفي ىذا الصدد، . و المرأةو 
عمى المستوى المطموب في االجتماعات الوزارية  الكافي ضمان التمثيلالكفيمة بوالوسائل 

 القطاعية بشكل عام؛
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لنظر في االممثمين الدائمين  ليياكل التابعة لمجنةاصالح الفرعية إل نةمجال من يطمب .6
التنمية لتمكينيا من تحقيق مسائل الجنسين و المرأة و مديرية سبل ووسائل تعزيز قدرة 

البرامج مواءمة ضمان و ، 2020-2010األىداف المحددة في عقد المرأة األفريقية 
دارة وكالة التخطيط وال فريقي، بما في ذلكداخل وخارج االتحاد األ تنسيق لمنيباد وا 

البنك األمانة المشتركة بين و  المعني بالمرأة المتحدةمكتب األمم االجتماعية و  الشؤون
 ؛ألفريقيا المجنة االقتصاديةومفوضية االتحاد األفريقي و  األفريقي لمتنمية

ع الموضوع السنوي لمؤتمر موضوع عقد المرأة األفريقية مواءمة ممن المفوضية  يطمب .7
 ؛االتحاد

التدريجي  التنفيذإلى طرق لمرأة األفريقية اعمى أن تستند المساىمة في صندوق  يوافق .8
فريقي وفقا في ميزانية االتحاد األدرة من مساىمات الدول األعضاء المق% 1المتمثل في 

المجمس التنفيذي ومقرر   (ASSEMBLY/AU/DEC.277(XVI))مقرر المؤتمرل
(EX.CL/DEC.539(XVI))؛ 

 لصالح صندوق المرأة األفريقية؛األموال تعبئة لحاجة إلى دعم عمى ا شددي .9

التقدم المحرز في تنفيذ عقد المرأة تقديم تقارير منتظمة عن  من المفوضية يطمب .10
 .قلصندو وضع ا، بما في ذلك 2020-2010األفريقية 

- 
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 مقرر
 االتحاد األفريقيمفوضية  تحويلالمرحمي لممفوضية عن  التقريربشأن 

 ،ة االتحاد األفريقيسمط إلى
 REV.1 (XXI) EX.CL/730 الوثيقة

 

 :المجمس التنفيذي إن  

سمطة  إلى مفوضية االتحاد األفريقي تحويل لممفوضية عن بالتقرير المرحمي يحيط عمما .1
 ؛لجنة الممثمين الدائمينمالحظات  معجنبًا إلى جنب  االتحاد األفريقي

صدار و  المؤتمر لبحثو إلى مفوضيةلم التقرير المرحميبتقديم  يوصي .2 حول طريق توجيو ا 
 ا في ىذا الشأن.المضي قدم

- 
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 مقرر
 ،بشأن انتخاب مفوضي االتحاد األفريقي

 EX.CL/740(XXI)الوثيقة 
 

 :إن  المجمس التنفيذي

 بتقرير المفوضية عن انتخاب المفوضين؛ يحيط عمما .1
 األشخاص التالية أسماؤىم مفوضين لالتحاد األفريقي:ينتخب  .2

 

 الحقيبة بمد واالسمال

 مجمس السمم واألمن ان لعمامرة )الجزائر(ضرم ( أ

 الشؤون السياسية عبد اهلل )نيجيريا( ل. شةائع ( ب

 البنية التحتية والطاقة إليام محمود )مصر( ( ج

 الشؤون االجتماعية كالوكو )سيراليون( .س مصطفى ( د

 التجارة والصناعة طمة أسيل )تشاد(اف ىـ(

 االقتصاد الريفي والزراعة غندا(و( رودا توموسيمي )أو 

 
بأن تعّين الدورة العادية التاسعة عشرة لممؤتمر مفوضي االتحاد األفريقي يوصي  .3

 المنتخبين؛
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العمم والتكنولوجيا، والشؤون و مموارد البشرية ل يننتخاب مفوضأن يتم ار يقر   .4
ذكور من  مرشحين بينمن فقط خالل دورتو العادية الثانية والعشرين،  ،االقتصادية

ألحكام النظام األساسي لممفوضية وقواعد إجراءات  وفقاً إقميمي الوسط والجنوب 
  .المؤتمر

- 


