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 مقرر
 2012بشأن الميزانية اإلضافية لمسنة المالية 

 PRC/RPT.(XXV)الوثيقة 
 

 :يالمجمس التنفيذ إن  
ويوافؽ عمى مسألة الميزانية اإلضافية عف بتقرير لجنة الممثميف الدائميف  يحيط عمما -1

 مف المفوضية تنفيذىا؛ ويطمبالتوصيات الواردة فيو، 
 3,886,373.89تخّصص  دوالر أمريكي  11,498,829.49ميزانية إضافية قدرىا  يعتمد -2

 لمميزانية دوالر أمريكي 7,612,455.60و يةالتشغيم لمميزانيةدوالر أمريكي منيا 
 البرنامجية؛

منظـ والموائح المالية فيما يخص الميزانية ضية إلى االحتراـ الصاـر لالمفو  يدعو -3
 اإلضافية؛

 تمويؿ الميزانية اإلضافية عمى النحو التالي: يعتمد -4
 تتضّمفمف جمع متأخرات المساىمات  دوالر أمريكي 3,947,619.64أ( 

دوالر أمريكي  690,000لممفوضية بما في ذلؾ دوالر أمريكي  3,913,699.64
 لمجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي؛ 33,920.00امعة األفريقية ولمج
 مف شركاء المفوضية الدولييف. 7,551,209.85ب( 

- 
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 مقرر
 بشأن مراجعة المرتبات والبدالت لمسؤولي االتحاد األفريقي المنتخبين وعامميه،

 PRC/RPT. (XXV)الوثيقة 

 

 :المجمس التنفيذي إن  

نة الممثميف الدائميف عف مسألة مراجعة المرتبات والبدالت بتقرير لج يحيط عمما .1
 ؛لمعامميف

 بناء عمى توصيات لجنة الممثميف الدائميف، ما يمي: ريقر   .2

 %؛5الجدوؿ الحالي بنسبة عف زيادة  :المرتب األساسي (1

  زيادةال : تسوية المرتببدل   (2

 : ال زيادة بدل السكن (3

 عند معدالتيا الحالية.فستبقى ، الأما بدالت التعميم والزوج/الزوجة واألطف (4

ر أيضا .3 طبقا لمقرره  2112أف يسري مفعوؿ الزيادة اعتبارا مف أوؿ يناير  يقر 
EX.CL/721(XXI)  ؛في أديس أبابا 2012الصادر في يوليو 

ر  .4 مف متأخرات  2113-2112أف يتـ دفع إجمالي اآلثار المالية لمزيادة لمفترة  أيضايقر 
 ؛2114في ميزانية  2114دماج عاـ المساىمات بينما يتـ إ

أف تكوف الزيادة في المرتب األساسي في حدود السقؼ األقصى لمنمو  يقرر أيضا .5
 ذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر المجمس التنفيػػػػػػػػػػال بمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، وذلؾ  عم%5بنسبة  السنوي لمميزانيػػػػػة 

 EX.CL/DEC.278(IX) REV.2 ؛ 
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 لمكتبي جنيؼ وبروكسؿ الحالي نظاـ سعر الصرؼ التفضيمياإلبقاء عمى يقرر أيضا  .6
مف قبؿ الخبراء االستشارييف  لمرتبات وبدالت العامميف باستعراض عاـإلى أف يتـ القياـ 

 ؛المستقميف

صاه في أجؿ أق  والبدالت المرتبات شاممة حوؿإعداد سياسة مف المفوضية  يطمب .7
مستقباًل، أخذا في االعتبار سُتجرى ، ستكوف األساس لممراجعات التي 2113سبتمبر 

 .يفلمنظمة والتقييـ الفردي لمعامماأداء 

- 
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 مقرر
 ،بشأن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية لمقطاع العام

 PRC/RPT. (XXV)الوثيقة 
 إن  المجمس التنفيذي:

 ؛ عف المعايير المحاسبية الدولية لمقطاع العاـ الدائميفبتقرير لجنة الممثميف  يحيط عمما -1
المعتمد في سرت، ليبيا في يوليو   EX.CL/DEC.218(VII)مقرره السابؽ يستحضر  -2

والذي يطمب مف خاللو تقديـ التقارير المالية لالتحاد األفريقي طبقا لممعايير  2005
 الدولية؛

ر  -3  ة لمقطاع العاـ؛قبوؿ اعتماد المعايير المحاسبية الدولييقر 
 ويأذنلمشروع في تنفيذ المعايير،  الشركاء مفطمب رئيسة المفوضية تعبئة الموارد  يقبل -4

 لمجنة الممثميف الدائميف باعتماد ميزانية المصروفات ذات الصمة؛
لرئيسة المفوضية وموظؼ المحاسبة في االتحاد األفريقي بتنسيؽ عممية  يأذن أيضا -5

 عمى نطاؽ واسع؛اعتماد االتحاد لممعايير 
 مف رئيسة المفوضية رفع تقارير سنوية عف وضع تنفيذ المعايير؛ يطمب  -6
لجنة الممثميف الدائميف إلى التواصؿ المنتظـ مع المفوضية واألجيزة األخرى  يدعو  -7

 لمواجية التحديات التي تعترض تنفيذ ىذا المقرر.
- 
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 مقرر
 ي واشنطن،بشأن مشروع بناء/تجديد مكتب االتحاد األفريقي ف

 PRC/Rpt .(XXV)الوثيقة 

 

 المجمس التنفيذي: إن  

بتقرير لجنة الممثميف الدائميف عف وضع مشروع بناء/تجديد مكتب االتحاد  يحيط عمما .1
 ؛المشروع الستكماؿاألفريقي في واشنطف والحاجة إلى ميزانية تكميمية الزمة 

طف لتفادي الوقوع في مكتب واشن ورة استخالص الدروس مف شراء مبنىضر  يؤك د عمى .2
 نفس األخطاء في المستقبؿ؛

بغية تحديد المسؤوليات مف المفوضية مراجعة حسابات شراء مبنى واشنطف  يطمب .3
، وذلؾ قبؿ الدورة القادمة لممجمس ومساءلة أولئؾ الذيف قّصروا في تأدية واجباتيـ

 ؛2013التنفيذي في مايو 
وىو المطموب دوالر أمريكي  3,499,368.94ميزانية إضافية تقدر بما قيمتو  يعتمد .4

 ؛الستكماؿ المشروع
 1ر988ر423باستخداـ رصيد الميزانية المتبقي  مواصمة أعماؿ البناء يعتمد أيضا .5

  إلى جانب الميزانية اإلضافية؛دوالرًا أمريكيًا 
لتنسيؽ المشروع عمى مستوى المقر لرصد التقدـ ومراقبة  مناسب بإنشاء فريؽ يوصي .6

ومية لممشروع وذلؾ لضماف استكمالو في حدود الميزانية المنقحة والفترة األنشطة الي
 .الزمنية المحددة

- 
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 مقرر

 ،بشأن شراكات أفريقيا االستراتيجية
 /iv)II(XX751EX.CLالوثيقة 

 

 المجمس التنفيذي: إن  

عاوف أنشطتيا المتعمقة بالت بتقرير المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف عف يحيط عمما .1
 فريقيا االستراتيجية؛أشراكات المتعدد األطراؼ و 

بالتقدـ المحرز في التحضيرات لمختمؼ االجتماعات والقمـ المقرر يحيط عمما أيضا  .2
 ؛2013عقدىا في 

بشأف الشراكات االستراتيجية مع بقية أجزاء العالـ  العاـ توصيات االستعراضيستحضر  .3
 حسبما أجازه المجمس التنفيذي في يناير.

ورفع تقرير بيذا الشأف إلى  القياـ باستعراض وتقييـ شامؿ مف الشراكات القائمة يطمب .4
 ؛2014في يناير  المجمس التنفيذي

 يمي: يقرر ما .5

 العربي: -التعاون األفريقي

العربية المنعقد -االجتماع األوؿ لمجنة تنسيؽ الشراكة األفريقيةبتقرير  يحيط عمما (1)
، 2012نوفمبر  5 فيقي بأديس أبابا، إثيوبيا في مقر مفوضية االتحاد األفري

 4 فيعمال بتوصية جمسة استثارة األفكار الثالثية المنعقدة في القاىرة، مصر 
 ؛2012أكتوبر 
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الشروع في تنفيذ خطة العمؿ  المفوضية وجامعة الدوؿ العربية عمى يحث (2)
في سرت، العربية الثانية المنعقدة  األفريقية التي اعتمدتيا القمة 2011-2016

 ؛2010ليبيا في أكتوبر 
مف خالؿ لجنتيا الفرعية لمتعاوف المتعدد  ،مف لجنة الممثميف الدائميفيطمب  (3)

-األطراؼ وبالتعاوف الوثيؽ مع المفوضية، التحضير الفعاؿ لمقمة األفريقية
 ؛2013العربية الثالثة المقرر عقدىا في الكويت في نوفمبر 

 :(5تيكاد النمية أفريقيا )مؤتمر طوكيو الدولي الخامس حول ت

المنعقد في واجادوجو، بوركينا  بتوصيات اجتماع كبار المسؤوليف يحيط عمما (1)
إلنشاء لجنة صياغة مشتركة مف أجؿ  2012نوفمبر  17إلى  15فاسو مف 

 ؛5تيكاد الاستكماؿ إعالف يوكوىاما وخطة عمؿ 
ولي حوؿ دور المفوضية، باعتبارىا أحد منظمي مؤتمر طوكيو الديستحضر  (2)

مف لجنة الممثميف الدائميف مف خالؿ لجنتيا الفرعية  ويطمبتنمية أفريقيا، 
التحضير الفعاؿ  لمتعاوف المتعدد األطراؼ بالتعاوف الوثيؽ مع المفوضية،

 17و 16يومي لممؤتمر المقرر عقده في أديس أبابا، إثيوبيا  لالجتماع الوزاري
 3إلى  1في يوكوىاما، الياباف مف  المقرر عقدىا 5تيكاد الولقمة  2013مارس 
 ؛2013يونيو 

جميع الدوؿ األعضاء إلى المشاركة الفعالة في االجتماع الوزاري وقمة يدعو  (3)
 ؛5تيكاد ال

 أمريكا الجنوبية: -أفريقيا

-شطة قمة أفريقياإلى التعجيؿ بعقد اجتماع فريؽ العمؿ حوؿ تمويؿ أن يدعو (1)
ف االجتماع الوزاري لمقمة المنعقد في أمريكا الجنوبية طبقا لممقرر الصادر ع

في مالبو، غينيا االستوائية، واالتفاؽ الذي تـ التوصؿ إليو خالؿ  2011نوفمبر 
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أمريكا الجنوبية المنعقد عمى المستوى الوزاري في -اجتماع آلية تنسيؽ قمة أفريقيا
 عمى ىامش الجمعية العامة لألمـ المتحدة؛ 2012سبتمبر  27 فينيويورؾ 

جانب أمريكا الجنوبية عمى تقديـ رد موحد ومنسؽ عمى المشاريع األفريقية  يحث (2)
 ذات األولوية المقترحة؛

مف لجنة الممثميف الدائميف، مف خالؿ لجنتيا الفرعية لمتعاوف المتعدد يطمب  (3)
-األطراؼ وبالتعاوف الوثيؽ مع المفوضية، استكماؿ التحضيرات لقمة أفريقيا

 ؛2013دىا في فبراير أمريكا الجنوبية المقرر عق
 إلى المشاركة الفعالة في القمة.جميع الدوؿ األعضاء يدعو  (4)

 االتحاد األوروبي:-أفريقيا

مف الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي استعراض تشكيمة كافة الرؤساء  يطمب (1)
بعد القمة الرابعة بيف  األفريقييف المشاركيف في مجموعات الخبراء المشتركة

أكثر انتشارا فيما  األفريقي  الجغرافي بغية جعؿ التمثيؿ د األوروبياالتحا-أفريقيا
 بيف األقاليـ الخمسة؛

مف المفوضية اتخاذ اإلجراءات الالزمة، بالتشاور مع الدوؿ طمب أيضا  (2)
الحوار السياسي مع االتحاد األوروبي، بيدؼ  واستئناؼاألعضاء، لتقييـ التعاوف 

 د األوروبي.تعزيز الحوار بيف أفريقيا واالتحا

 منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا:

بالغ الدوؿ األعضاء بكيفية الحصوؿ عمى  يطمب (1) مف المفوضية إعداد الطرائؽ وا 
الذي تـ عرضو خالؿ المؤتمر الوزاري لمنتدى  بميوف دوالر أمريكي 20قرض 

يوليو  20و 19جيف يومي يبيف الصيف وأفريقيا المنعقد في بالتعاوف الخامس 
 ؛2012
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مف لجنة الممثميف الدائميف، مف خالؿ لجنتيا الفرعية لمتعاوف المتعدد يطمب  (2)
ج المؤتمر الوزاري ائ، متابعة كافة نتاألطراؼ بالتعاوف الوثيؽ مع المفوضية

 20و 19جيف يومي يفي بلمنتدى التعاوف الخامس بيف الصيف وأفريقيا المنعقد 
مصمحة رئيسي في عممية صاحب يكوف االتحاد األفريقي حتى  2012يوليو 

 المنتدى.

 كوريا:-أفريقيا

مف المفوضية العمؿ بالتعاوف الوثيؽ مع حكومة جميورية كوريا لتصميـ  يطمب (1)
 كوريا؛-أفريقيا لمنتدى مصفوفة التنفيذ

كوريا المنعقد -باالتفاؽ الذي تـ التوصؿ إليو خالؿ المنتدى الثالث ألفريقيا يرحب (2)
-، بشأف عقد منتدى أفريقيا2012أكتوبر  18إلى  16في سيوؿ، كوريا مف 

 كوريا بالتناوب بيف أفريقيا وكوريا؛
 كوريا كؿ سنتيف.-عقد منتدى أفريقيابشأف مقترح ال يجيز (3)

 تركيا:-أفريقيا

مف المفوضية التعجيؿ بتوفير المعمومات التي طمبتيا الحكومة التركية  يطمب (1)
 في أقرب وقت ممكف؛  ،تمدةلمشروع في تنفيذ المشاريع الستة ذات األولوية المع

قياـ المفوضية والحكومة التركية بإعداد خارطة طريؽ الحاجة إلى يعرب عن  (2)
 مالية حوؿ كيفية تمويؿ المشاريع الستة ذات األولوية المعتمدة؛

تركيا -بيف أفريقيا وتركيا لعقد قمة أفريقياتوصؿ إليو ذي تـ الاالتفاؽ ال يستحضر (3)
عرض كؿ مف جميورية  ويستحضر أيضابدأ التناوب. في أفريقيا طبقا لم الثانية

استضافة القمة خالؿ إثيوبيا االتحادية الديمقراطية وجميورية غينيا االستوائية 
تركيا المنعقد في ديسمبر -المؤتمر الوزاري االستعراضي األوؿ لمشراكة بيف أفريقيا

 في إسطنبوؿ، تركيا؛ 2011
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بالغ الدورة العادية الحادية االدولتيف العضوييف عمى استكماؿ يشجع  (4) لمشاورات وا 
 بالنتائج؛ 2013والعشريف لممؤتمر في مايو 

لضماف نجاح مفوضية االتحاد األفريقي إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية يدعو  (5)
 التخطيط لمقمة؛

 الهند:-أفريقيا

العمؿ بالتعاوف مع الحكومة اليندية، خاصة فيما يتعمؽ مف المفوضية  يطمب (1)
البرامج القارية التي أجازىا االتحاد األفريقي مف أجؿ التنفيذ الفعاؿ  ؿصياتفب

 اليند؛-الصادرة عف القمة الثانية ألفريقيا 2014-2010لخطة العمؿ 
أفريقيا  -تحديد البمد الذي سيستضيؼ معيد اليند إلىإقميـ الشرؽ يدعو  (2)

 في أقرب وقت ممكف. ،ةالمتكامم لممنسوجات

 

 ي مؤقت عمى الشراكات الجديدة.فرض وقؼ اختيار  يقرر .6

- 
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 مقرر

 بشأن مساهمات الدول األعضاء في االتحاد األفريقي
 ،2102في ميزانية االتحاد األفريقي لعام 

 EX.CL/751(XXII)viالوثيقة 

 إن المجمس التنفيذي:

بتقرير لجنة الممثميف الدائميف عف مساىمات الدوؿ األعضاء في الميزانية يحيط عممًا  .0
 ؛العادية

يشجع سددت مساىماتيا  كاممة في الميزانية  العادية، و بالدوؿ األعضاء التي يشيد  .2
 ؛ حددالدوؿ األعضاء عمى سداد مساىماتيا المقررة بالكامؿ وفي الوقت المسائر 

 الدوؿ األعضاء التي تستحؽ عمييا متأخرات مساىمات، عمى سدادىا؛يحث  .3

الكونغو الديمقراطية مف العقوبات طالما  عمى اإلعفاء المؤقت لجميورية اإلبقاءيقرر  .4
 منيا مواصمة االلتزاـ بجدوؿ السداد المتفؽ عميو؛ يطمباستمرت في الوفاء بالتزاماتيا، و

 عمى اإلعفاء المؤقت لمصوماؿ مف العقوبات؛ اإلبقاء يقرر أيضا .5

لممفوضية بعدـ  اإلبالغ عف رصيد المساىمة غير المدفوع لممغرب تحت "وضع  يأذن .6
ىمات الدوؿ األعضاء"، بؿ بإدراج ذلؾ في البيانات المالية األخرى مثؿ المستحقات مسا

 غير المسددة األخرى لالتحاد األفريقي؛

 رفع العقوبات المفروضة عمى سيشؿ مؤقتًا طالما استمرت في الوفاء بالتزاماتيا؛ يقرر .7

 فرض عقوبات عمى الدوؿ األعضاء التالية: أيضًا يقرر  .8

 غينيا بيساو (0

 غشقرمد (2

-
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 مقرر
 ،بشأن إنشاء لجنة فرعية لشؤون المراجعة وتحديد اختصاصاتها

 EX.CL/752 (XXII) الوثيقة

 

 :المجمس التنفيذي إن  
بمقرر لجنة الممثميف الدائميف بشأف إنشاء لجنة فرعية لشؤوف المراجعة، بما يحيط عمما  .1

 سند إلييا؛والتفويض الم تشكيمتيا اختصاصات المجنة الفرعية و تحديد في ذلؾ 
مف المفوضية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسييؿ إطالؽ وتفعيؿ المجنة الفرعية  يطمب .2

 لشؤوف المراجعة؛
مف العمداء اإلقميمييف إجراء المشاورات الالزمة بيدؼ التعجيؿ بتعييف يطمب أيضا  .3

 أعضاء المجنة الفرعية لشؤوف المراجعة؛
المقرر خالؿ قمة االتحاد األفريقي في مف المفوضية رفع تقرير عف تنفيذ ىذا يطمب  .4

 .2014يناير 
- 
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 مقرر
 ،التحاد األفريقيلبشأن وضع الخطة االستراتيجية 

 ii(XXII)1EX.CL/75 الوثيقة
 :المجمس التنفيذي إن  

الخطة االستراتيجية  بالتقرير المرحمي الذي عرضتو المفوضية حوؿ وضع يحيط عمما -1
 ؛التحاد األفريقيل
مفوضية االتحاد األفريقي، والمجنة االقتصادية ألفريقيا، والبنؾ بيف  التعاوف ب يقر -2

 طويؿ األمد لمقارة؛الجديد التيجي استر االطار إلعداد اإل األفريقي لمتنمية 
تحميال تتضمف تحميمية  المؤسسات الثالث عمى مواصمة العمؿ لصياغة ورقة  يشجع -3

 ؛مخمسيف سنة القادمةلتحديات الراىنة والتوقعات لفيما يتعمؽ با لموضع
 مف المفوضية: يطمب -4

كأساس إلجراء المشاورات مع أصحاب المصمحة تحميمية استخداـ ورقة  (1
الرئيسييف، وىـ بالتحديد، الدوؿ األعضاء، والمجموعات االقتصادية 
االقميمية، وأجيزة االتحاد األفريقي، ووكالة النيباد، والمجتمع المدني، والقطاع 

كاديمية، ومؤسسات البحوث وغيرىا مف المجموعات الخاص، واألوساط األ
 ؛األفريقية إلطالؽ األفكار

ألجيزة صنع السياسات  2013تقديـ وثيقة إطارية لتبحثيا اجتماعات مايو  (2
لالتحاد األفريقي، تحتوي عمى أىداؼ استراتيجية، ونتائج وأولويات يمكف 

  .ةاتباعيا فيما يتعمؽ بالتحوؿ االجتماعي االقتصادي لمقار 
- 
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 مقرر
 ،2012-2014لمفترة  التحاد األفريقيمفوضية ال ةاالستراتيجي خطةالوضع  بشأن

 I)ii(XXI1EX.CL/75 الوثيقة
 

 :المجمس التنفيذي إن  

التحاد لمفوضية ا االستراتيجية خطةال وضععف رئيسة المفوضية   بتقرير عمما يحيط  .1
 ؛2017-2014 لمفترة فريقياأل

 :المفوضية مفطمب ي .2

 مبرامجل الفرعيةالمجنة و  لجنة الممثميف الدائميف مع ،باستمرارو  عف كثبمؿ، الع  (1
 الخطة؛ إعدادعمى  والمؤتمرات

 إلى  2017-2014لمفوضية االتحاد األفريقي لمفترة  الخطة االستراتيجية مشروع تقديـ  (2
 لبحثيا.المجمس التنفيذي 

ديد لمميزانية وتقديـ ميزانية االلتزاـ بمقرر المجمس التنفيذي بشأف الجدوؿ الزمني الج (3
 .في اإلطار الزمني المحدد 2014االتحاد األفريقي لسنة 

- 
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 رمقر 
 ،بشأن استعراض عممية انتخابات أعضاء المفوضية

 EX.CL/754 (XXII)الوثيقة 

 
 المجمس التنفيذي: إن  

خاب بتوصيات لجنة الممثميف الدائميف بشأف التقرير عف استعراض عممية انت يحيط عمما .1
 أعضاء المفوضية؛

الحالية ألجيزة صنع  اتبالحاجة إلى اعتماد نيج شامؿ في مراجعة قواعد اإلجراءيقر  .2
التصدي لمتحديات وسد الفجوات ومواكبة مع األخذ في االعتبار السياسة لالتحاد 

 التطورات؛
 مف المفوضية أف تقوـ، بالمشاورة مع لجنة الممثميف الدائميف، بمراجعة قواعديطمب  .3

ثمثي  مع األخذ في االعتبار أىمية الحصوؿ عمىأجيزة صنع السياسة،  اتإجراء
 أجيزة االتحاد؛لعمؿ ير المتزف لتحقيؽ الس (األغمبية المؤىمة 2/3)

 التوصيات بشأف المنيجية والجدوؿ الزمني المقترحيف عمى النحو التالي:يجيز  .4

 الفترة النشاط 

دوؿ استعراض مكتبي والتماس وجيات نظر ال  .1
األعضاء وأجيزة االتحاد األفريقي والخبراء اآلخريف 

 مف قبؿ المفوضية

 2013أبريؿ  -فبراير 
 أشير( 3)

إعداد ورقة تبيف التحديات والثغرات وكذلؾ الحموؿ   .2
 المقترحة مف قبؿ المفوضية

 2013يوليو  –يونيو 
 )شيراف(
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 2013أغسطس  بحث الورقة مف قبؿ المفوضية  .3

 2013سبتمبر  ى لجنة الممثميف الدائميف لبحثياتقديـ الورقة إل  .4

 2013أكتوبر  صياغة التعديالت المقترحة عمى قواعد اإلجراءات  .5

 )شير واحد(

تقديـ التعديالت المقترحة عمى قواعد اإلجراءات إلى   .6
 لجنة الممثميف الدائميف لبحثيا

 2013نوفمبر 

 2014يناير  ي تقديـ الورقة إلى المؤتمر عف طريؽ المجمس التنفيذ  .7

 
مف المفوضية تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة العادية لممجمس  يطمب .5

 . 2014التنفيذي في يناير 
- 
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 مقرر
 ،المعهد األفريقي لمتحويالت المالية ربشأن مق

 EX.CL/755 (XXII)الوثيقة 

 
 المجمس التنفيذي: إن  

التالية:  ي قدمتيا الدوؿ األعضاءبتقرير المفوضية عف العروض التيحيط عممًا  .0
 جميورية جيبوتي، وجميورية مصر العربية، وجميورية كينيا وجميورية موريشيوس

 ؛المعيد األفريقي لمتحويالت المالية الستضافة

عمى التشاور فيما بينيا الستضافة المعيد الدوؿ األعضاء التي قدمت عروضا يحث  .2
 ؛حوؿ المسألة لمتوصؿ إلى حؿ توافقي

ر يق .3 التخاذ قرار رؤساء الدوؿ والحكومات لمؤتمر الدورة العشريف إحالة المسألة إلى ر 
 .األفريقي لمتحويالت بشأف اختيار الدولة العضو التي ستستضيؼ المعيد

- 
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 مقرر
 والمؤتمر، لممجمس التنفيذي المقررات السابقة عن تنفيذ المفوضية تقرير  بشأن

  EX.CL/756(XXII)الوثيقة
 ،جمس التنفيذيالم إن  
 توصياتو؛و  بالتقريرعمما  حيطي  .1
الدقيؽ ـ اتز االلعمى ضرورة  يشددبشأف ىذه المسألة و السابقةمقرراتو  إلى شيري .2

تنفيذىا  وتسييؿ لضماف فريقياالتحاد األمقررات اعتماد و  عدادإل ييةالتوجيالخطوط ب
عضاء وأصحاب والدوؿ األ: المفوضية المعنية مف قبؿ جميع األطراؼ عمى نحو فعاؿ

 المصمحة اآلخريف؛
األفريقية نجازات لإل ماثاي اريجانو جائزةب الفائزيف عممية اختيارمعالجة  طرؽ يعتمد .3

 ؛ألحيائيالتنوع او  البيئةحفظ  مجاؿ في المتميزة
التابعة لمجنة الممثميف الدائميف  المعنية لمجنة الفرعيةأف تقدـ إلى امف المفوضية  يطمب .4

 ذات الصمة؛ والفنية آلثار الماليةانتائج الدراسة و 
 جميعبحث لمفوضية ولجنة الممثميف الدائميف بيف ال 2013 مارس فيعقد خموة  قرري .5

والبرنامج االستراتيجي  مشروع الخطة االستراتيجية بما في ذلؾ ،ذات الصمة المسائؿ
ألفريقية ىو الوحدة األفريقية الشاممة والنيضة او  ىذا العاـ وموضوع أفريقياعمى نطاؽ 

عداد و  قرراتمتنفيذ الوطرؽ   بما في ذلؾالمضي قدما،  طرؽو  التوصيات المناسبةا 
 ؛الطرؽ مراجعة اقتراح

عداد 20ريو + نتائج متابعة عمى ضرورة يوافق .6  اجتماعمتابعة لوحد موقؼ أفريقي م، وا 
 .2013 مايو 20في  في نيويورؾعقده  المقرر  المسألةحوؿ  مـ المتحدةاأل

- 
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 مقرر
 ،المؤتمر الوزاري حول سالمة المالحة الجوية في أفريقيان التقرير عن بشأ

 EX.CL/758(XXII)الوثيقة 

 إن المجمس التنفيذي:

المؤتمر الوزاري حوؿ سالمة المالحة الجوية في أفريقيا، المنعقد في  بتقريريحيط عمما  .1
 ؛2012يوليو  20إلى  16أبوجا، نيجيريا، مف 

عف النقؿ الجوي لتنفيذىـ في الوقت المناسب لمقرر المجمس بالوزراء المسؤوليف يشيد  .2
بشأف عقد المؤتمر الوزاري حوؿ سالمة المالحة الجوية  EX.CL/DEC.682(XX)التنفيذي 

سالمة المالحة لرفع مستوى األداء في  التوصؿ إلى نتائجفي أفريقيا، والذي نجح في 
 ؛الجوية في أفريقيا

 يجيز: .3
وية وخطة العمؿ ألفريقيا باعتبارىما اإلطار القاري الذي أىداؼ سالمة المالحة الج (1)

تسترشد بو صناعة المالحة الجوية األفريقية الستيفاء المعايير الدولية والممارسات 
 بيا بموجب االتفاقية حوؿ الطيراف المدني الدولي؛ يالموص

ة بتنفيذ إعالف أبوجا حوؿ سالمة المالحة الجوية في أفريقيا الذي يعكس التزاـ القار  (2)
السياسة األفريقية لممالحة الجوية، بما فييا التصدي لمتحديات التي تواجو أفريقيا في 

مجاؿ سالمة المالحة الجوية واالستمرار في ضماف السير السمس لممالحة الجوية في 
 أفريقيا، ومع بقية أقاليـ العالـ؛

 مف المفوضية ما يمي: يطمب  .4
لدوؿ األعضاء وأصحاب المصمحة اآلخريف، توفير الوثائؽ التي أجيزت لجميع ا (1)

وتسييؿ التنفيذ السمس ضمف إطار المعاىدة المؤسِّسة لمجماعة االقتصادية األفريقية 
 )معاىدة أبوجا(؛ وأخيرا،
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التعاوف مع المجموعات االقتصادية والمؤسسات المتخصصة والدوؿ األعضاء  (2)
ؿ سالمة المالحة وأصحاب المصمحة اآلخريف لمتعجيؿ بتحقيؽ أىداؼ وخطة عم

عمى االستمرار في  تطوير قطاع مالحة جوية قوية وقادرةمف أجؿ الجوية ألفريقيا 
 ؛القارة

لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، البنؾ األفريقي لمتنمية، المساعدة مف طمب ي (3)
المنظمة الدولية لمطيراف المدني، االتحاد األوروبي، البنؾ الدولي، وغيرىا مف 

ركاء اإلنمائييف، إلى دعـ تحقيؽ أىداؼ وخطة عمؿ سالمة المالحة الجوية الش
عالف أبوجا حوؿ سالمة المالحة الجوية في أفريقيا  .ألفريقيا وا 

- 
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 مقرر
 ؤتمر االتحاد األفريقيبشأن تقرير الدورة العادية الرابعة لم

 ،لموزراء المسؤولين عن تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
 EX.CL/759(XXII)الوثيقة 

 
 :المجمس التنفيذي إن  
بتقرير الدورة العادية الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤوليف عف  يحيط عمماً  .1

سبتمبر  6و 5ـ، السوداف، يومي تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المنعقدة في الخرطو 
الذي يطمب مف  2012إعالف الخرطـو لعاـ وكذلؾ  التوصيات الواردة فيو؛و ،2012

الدوؿ األعضاء التعجيؿ بالتحوؿ مف التمفزيوف التناظري إلى البث التمفزيوني األرضي 
 الرقمي، ووضع تشريعات وطنية في مجاؿ األمف الحاسوبي؛

 لتقرير؛بالمفوضية عمى جودة ايشيد  .2
 المؤتمر باعتماد التقرير؛ يوصي .3
بالتقدـ المحرز في تنفيذ المقرر بشأف وضع اتفاقية االتحاد األفريقي أيضا  يحيط عمماً  .4

 ؛حوؿ التشريع الحاسوبي
 مف الدوؿ األعضاء القياـ بما يمي: يطمب .5

 (؛DotAfricaفريكا )آتقديـ الدعـ الالـز لمشروع دوت  (1)
 ف التناظري إلى البث التمفزيوني األرضي الرقمي؛التعجيؿ بالتحوؿ مف التمفزيو  (2)
مف  6إلى النسخة  (IPv4)مف بروتوكوؿ اإلنترنت  4دعـ االنتقاؿ مف النسخة  (3)

 ، ووضع تشريعات وطنية في مجاؿ األمف الحاسوبي؛(IPv6)بروتوكوؿ اإلنترنت 
 أيضا ما يمي: مف المفوضيةيطمب  .6

مر الوزاري الرابع لوزراء االتحاد األفريقي المؤتقبؿ تقديـ مشروع االتفاقية المعتمد مف  (1)
، 2012المسؤوليف عف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، المنعقد في الخرطوـ في 
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إلى اجتماع وزراء االتحاد األفريقي لمعدالة بغية استكمالو وتقديمو إلى الدورة العادية 
 القادمة لمؤتمر االتحاد األفريقي العتماده؛

تنفيذ توصيات دراسة الجدوى حوؿ الوكالة العمـ والتكنولوجيا لالتنسيؽ مع قطاع  (2)
ف عالفضائية األفريقية ووضع سياسة فضائية لمقارة مع مراعاة تطبيقات االستشعار 

 بعد ومعالجة صور األقمار الصناعية؛
جيا المعمومات لو وضع وتحديث إطار متكامؿ ومتسؽ لالتحاد األفريقي لتكنو  (3)

ة ألفريقيا بالتعاوف مع كؿ مف وكالة التخطيط والتنسيؽ تيجياواالتصاالت اإلستر 
لمنيباد، المجموعات االقتصادية اإلقميمية، المؤسسات المتخصصة، البنؾ األفريقي 
لمتنمية ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، بما يأخذ في االعتبار األطر 

 لمعمومات واالتصاالت؛الحالية لجميع أصحاب المصمحة األفريقييف في تكنولوجيا ا
وضع مبادئ إرشادية لتحرير القطاع البريدي ونموذج إطار قانوني لمسياسات  (4)

 ؛والتنظيمات البريدية
في األنشطة  الدوؿ األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية عمى المشاركةيحث  .7

 ؛ىالتعجيؿ بتنفيذفي اودعـ المفوضية المذكورة أعاله 
لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، البنؾ س المساعدة مف مف المفوضية التماطمب ي .8

األفريقي لمتنمية، االتحاد الدولي لالتصاالت السمكية والالسمكية، البنؾ الدولي، شركة 
اإلنترنت المعنية باألسماء واألرقاـ المخصصة، مجتمع اإلنترنت، المؤسسات 

 .تنفيذ ىذا المقرردعمًا ل ييف،المتخصصة، الوكاالت ذات الصمة والشركاء اإلنمائ
- 
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 مقرر
 الثاني التحاد األفريقيامؤتمر  بشأن تقرير

 ،واإلحصائيات الحيوية المدني السجل لموزراء المسؤولين عن
 EX.CL/760 (XXII)الوثيقة 

 :المجمس التنفيذي إن  
 مدنيالتحاد األفريقي الثاني لموزراء المسؤوليف عف السجؿ الابتقرير مؤتمر  يحيط عمما .1

سبتمبر  7إلى  3رباف، جنوب أفريقيا، في الفترة مف و دفي المنعقد ، واإلحصائيات الحيوية
 ؛إلى جانب اإلعالف الوزاري ، والتوصيات الواردة فيو2012

عمى الحاجة إلى التعاوف بيف مفوضية االتحاد األفريقي ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية يشد د  .2
 التسجيؿ المدني ونظـ اإلحصائيات الوطنية؛جيات المتعمقة بفيما يخص االستراتيألفريقيا 

 المؤتمر باعتماد التقرير؛يوصي  .3
إلى متنمية والشركاء والبنؾ األفريقي ل المجنة االقتصادية ألفريقيابالتعاوف مع المفوضية عو يد .4

ت الحيوية في ئياالسجؿ المدني واإلحصانظـ الدوؿ األعضاء عمى تعزيز  اتبناء قدر تسييؿ 
 أفريقيا؛

مسجؿ المدني ووضع ل يا الوطنيةالدوؿ األعضاء عمى إجراء تقييـ متعمؽ لحالة نظمحث ي .5
 ؛لدييات الحيوية ئياالسجؿ المدني واإلحصانظـ  لتحسيفات وخطط عمؿ ستراتيجيا

 موزراء المسؤوليف عف السجؿ المدني؛لالمؤتمر الثالث بالجيود المبذولة لتنظيـ حيط عممًا ي .6
عمميات ىيئات التسجيؿ ل الماليةالبشرية و تخصيص الموارد الدوؿ األعضاء   مف أيضا يطمب .7

  بغية تسييميا.لبناء القدرات اإلضافية  وتعبئة الموارد المدني
- 
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 مقرر
 بشأن تقرير الدورة العادية الرابعة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء البيئة،

 EX.CL/761(XXII)الوثيقة 
 ذي:إن المجمس التنفي

بتقرير الدورة العادية الرابعة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء البيئة  يحيط عمماً  .1
 ؛ 2012سبتمبر  14إلى  10المنعقدة في أروشا، جميورية تنزانيا المتحدة، مف 

 كما يمي: التوصيات الواردة فيو بما في ذلؾ اإلعالف والمقررات والرسائؿ الرئيسية يجيز .2
ة إقميمية وتنفيذىا كوسيمة لمتنفيذ الفعاؿ لنتائج مؤتمر األمـ وضع برامج رئيسي (1

 ( في أفريقيا؛20المتحدة لمتنمية المستدامة )ريو+
إنشاء مجموعة المفاوضيف األفريقييف حوؿ التنوع البيولوجي وآلية تنسيقيا  (2

 عمى مستوى الخبراء والمستوى الوزاري ومستوى رؤساء الدوؿ والحكومات؛

أف تأخذ في االعتبار المقررات ذات الصمة الصادرة عف المؤتمر ة مف المفوضي يطمب .3
 لجنة فنية متخصصة معنية بالبيئة؛والمجمس التنفيذي بشأف إنشاء 

القياـ، بالتعاوف مع برنامج األمـ المتحدة لمبيئة، ولجنة األمـ  يطمب من المفوضية أيضاً  .4
، وسائر الشركاء، بدعـ تنفيذ ىذا المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والبنؾ األفريقي لمتنمية

 المقرر.
- 
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 مقرر
 لمؤتمر االتحاد األفريقي لرابعةبشأن الدورة العادية ا

 ،المسؤولين عن الشبابوزراء مل
 EX.CL/762(XXII)الوثيقة 

 إن  المجمس التنفيذي:
بنتائج وتوصيات الدورة العادية الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء  يحيط عمماً  .1

 المسؤوليف عف الشباب؛ 
المقررات الصادرة عف قمة رؤساء الدوؿ والحكومات المنعقدة في مالبو في ب رذك  ي .2

 تحت موضوع "التعجيؿ بتمكيف الشباب مف أجؿ التنمية المستدامة"؛  2011
المفوضية وكافة أصحاب المصمحة المعنييف عمى التعجيؿ بتنفيذ مقرر مالبو  يحث .3

ASSEMBLY/AU/DEC.363(XVII)  إلى جانب اإلعالف حوؿ تعزيز  الشباب بشأف تمكيف
 ؛ ASSEMBLY/AU/DECL.1(XVII)عمالة الشباب 

الدوؿ األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية تعبئة الموارد الضرورية لتنفيذ  ناشدي .4
 اإلجراءات المطموبة لمتعجيؿ بتمكيف الشباب مف أجؿ التنمية المستدامة؛

تعزيز عمالة لء وأصحاب المصمحة اآلخريف عمى الدعـ القوى الدوؿ األعضايشجع  .5
 ؛ميثاؽ الشباب األفريقي تحت رعايةالشباب 

المفوضية عمى التعجيؿ بإنشاء صندوؽ خاص لتنفيذ البرامج والمقررات المتعمقة يحث  .6
 بتنمية الشباب؛

 يدعو الدول األعضاء إلى وضع برامج التبادل بين شباب القارة؛ .7

الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص  الوكاالت دعوي .8
تقديـ الدعـ الفني والمالي  إلى والمنظمات الشبابية في الميجر والشركاء اإلنمائييف

لبرامج الشباب التي تعّزز النمو االقتصادي مف خالؿ المكسب الديمغرافي األفريقي بغية 
 الوطنية واإلقميمية والقارية.  تحقيؽ الربح الديمغرافي عمى األصعدة

- 



EX.CL/DEC.743 (XXII) 

 مقرر
 بشأن تقرير الدورة العادية الخامسة لمؤتمر االتحاد األفريقي

 لموزراء المسؤولين عن مكافحة المخدرات،
 EX.CL/763(XXII)الوثيقة 

 إن المجمس التنفيذي:
وليف بتقرير الدورة العادية الخامسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤ  يحيط عمما .1

 2012أكتوبر  12إلى  8عف مكافحة المخدرات، المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، مف 
 ؛والتوصيات الواردة فيو

 :اعتماد ما يمي يجيز .2
( 2017-2013خطة عمؿ االتحاد األفريقي المنقحة حوؿ مكافحة المخدرات ) (1)

لمخدرات باعتبارىا اإلطار لحشد التعاوف الوطني واإلقميمي والدولي لحؿ مشكمة ا
مف مفوضية االتحاد األفريقي إجراء استعراض نصؼ مرحمي  يطمبفي القارة، و
 ؛2015لتنفيذىا في 

الموقؼ األفريقي الموحد مف المواد الخاضعة لمرقابة والوصوؿ إلى أدوية معالجة  (2)
مف مفوضية االتحاد األفريقي عرض الموقؼ الموحد عمى وزراء  يطمباأللـ و
 الصحة؛

 القارية األدنى لمعالجة إدماف المخدرات؛معايير الجودة  (3)
ضرورة اعتماد الدوؿ األعضاء سياسات مصادرة عائدات الجرائـ ذات الصمة  (4)

 بالمخدرات لخفض الطمب عمييا وبرامج العالج.
تعزيز البحث في مكافحة المخدرات وفي رصد وتقييـ إساءة استعماؿ المخدرات  (5)

 واتجاىات االتجار بيا؛
 .قاري حوؿ معالجة إدماف المخدراتتيسير تنظيـ تدريب  (6)

- 
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 مقرر
 الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقيالعادية التقرير عن الدورة بشأن 

 ،لموزراء المسؤولين عن األرصاد الجوية
 EX.CL/764(XXII)الوثيقة 

 :إن المجمس التنفيذي
ف عف األرصاد بتقرير الدورة الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤولييحيط عمما  .1

كتوريا، يالجوية والمؤتمر الوزاري األفريقي حوؿ األرصاد الجوية، المنعقديف في شالالت ف
 ؛2012أكتوبر  19إلى  15جميورية زيمبابوي، مف 

 كما يمي: التوصيات الواردة فيو، بما في ذلؾ المقرراتيجيز  .2
 والمناخ(؛  اإلستراتيجية األفريقية المتكاممة لألرصاد الجوية )خدمات الطقس (1
إنشاء فريؽ عمؿ لصياغة خطة التنفيذ لإلستراتيجية المتكاممة لألرصاد الجوية  (2

)خدمات الطقس والمناخ( مع خطط تشغيمية سنوية مفصمة، وكذلؾ صياغة 
إستراتيجية تعبئة الموارد لخطة التنفيذ، وتقديـ استنتاجاتو ليتـ بحثيا خالؿ الدورة الثالثة 

 ؛ي لموزراء المسؤوليف عف األرصاد الجويةلمؤتمر االتحاد األفريق
لمتباحث في جدوى وضع برنامج فضائي إقميمي أفريقي، مشترؾ إنشاء فريؽ عمؿ  (3

لضماف التنسيؽ عمى نحو وثيؽ مع اإلدارات ذات الصمة األخرى وأصحاب المصمحة 
فريقي لمؤتمر االتحاد األبحثيا خالؿ الدورة الثالثة النتائج التي يتوصؿ إلييا لوتقديـ 

 ؛لموزراء المسؤوليف عف األرصاد الجوية
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، والشركاء، اتخاذ بالتعاوف مع مف المفوضية يطمب  .3

 جميع اإلجراءات الالزمة إلنشاء مركز إقميمي لمسائؿ المناخ في وسط أفريقيا؛
اد الجوية، لجنة ، بالتعاوف مع كؿ مف المنظمة العالمية لألرصأيضا مف المفوضيةيطمب  .4

ستراتيجية األمـ المتحدة الدولية  األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، البنؾ األفريقي لمتنمية وا 
 لمحد مف الكوارث، وغيرىا مف الشركاء، دعـ وتسييؿ تنفيذ ىذا المقرر.

-
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 مقرر
 ،الثقافة األفريقي لوزراء مؤتمر االتحادل الرابعةالعادية  تقرير الدورة بشأن

 EX.CL/765(XXII) الوثيقة
 :المجمس التنفيذيإن 
ي ت، الةلوزراء الثقاف فريقياأل االتحاد الرابعة لمؤتمرالعادية  بتقرير الدورة يحيط عمما .1

، 2012نوفمبر  2 أكتوبر إلى 29مف ، جميورية الكونغو الديمقراطية، كينشاسافي  تعقد
 ؛التوصيات الواردة فيوو 

عمى وجو و ة لوزراء الثقاف فريقياأل االتحاد الرابعة لمؤتمر العادية توصيات الدورة يجيز .2
 :ما يميالخصوص، 

 وفي األجندة اإلنمائية لما بعداالستراتيجيات اإلنمائية الوطنية  الثقافة فيإدراج  (1)
 ؛2015

 األفريقية النيضة الثقافية ميثاؽ عمى عممية التصديؽ إدارة ينبغي لمدوؿ األعضاء (2)
 ؛تنفيذ عمى جناح السرعةحيز ال وضماف دخول مف أجؿ قيعمى نحو استباوتنفيذىا 

مف قبؿ الدوؿ  مكافحة الممارسات التقميدية الضارةعمى العمؿ بلتزاـ الا تنفيذ (3)
 ؛األعضاء

مفوضية االتحاد  مف يطمبوالثالث،  فريقياأل الثقافي عمؿ المؤتمر إطاروضع  (4)
 تنفيذه؛ لتسييؿ المتحدةلألمـ  واالجتماعي إلى المجمس االقتصاديإحالتو  األفريقي

مجمع  داخؿ اإلفريقيالثقافي  الفضاء إلنشاء حيز مكاني كاؼتخصيص عمى وافق ي .3
بالذكرى  االحتفاؿالذي سيتـ تدشينو في إطار  التحاد األفريقيالمؤتمرات والمكاتب الجديد ل

 .ياالتحاد األفريقة/منظمة الوحدة األفريقيالسنوية الخمسيف ل
لمنظمة في مالبو في األنشطة الثقافية االكاممة عمى المشاركة  الدوؿ األعضاءيشج ع  .4

 ؛2013أمريكا الجنوبية في فبراير -في إطار قمة أفريقيا بمداف أمريكا الجنوبيةبمبادرة 
 بضرورة توفر النصوص األدبية األفريقية اليامة بجميع المغات األفريقية. يحيط عمماً  .5

- 
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 مقرر
 خامسة لمؤتمر االتحاد األفريقيبشأن تقرير الدورة العادية ال

 لموزراء المسؤولين عن العمم والتكنولوجيا،
 EX.CL/766 (XXII)الوثيقة 

 
 إن المجمس التنفيذي:

بتقرير وتوصيات الدورة العادية الخامسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء  يحيط عمما .1
إلى  12ية الكونغو، مف المسؤوليف عف العمـ والتكنولوجيا المنعقدة في برازافيؿ، جميور 

 ؛2012نوفمبر  15
إطار العمـ والتكنولوجيا لكشؼ وتحديد ورصد األمراض المعدية التي تصيب  يجيز .2

اإلنساف والحيوانات والنباتات في أفريقيا والتنسيؽ بعناية مع المبادرات الحالية والتعاوف 
تماعية مف أجؿ مع المؤسسات ذات الصمة والوضع في الحسباف القضايا الصحية واالج

 تحقيؽ أقصى قدر مف الفوائد واآلثار لتنفيذ اإلطار؛
يسو، رئيس جميورية الكونغو إطالؽ جبقرار فخامة السيد دينيس ساسو ن يرحب ويشيد .3

 "جائزة أفريقية لإلبداع العممي"؛
بدور العمـ والتكنولوجيا في مجاؿ الفضاء بالنسبة لتنمية أفريقيا وضرورة ضماف  عترفي .4

بيف كافة العناصر الفاعمة وأصحاب المصمحة في ىذا القطاع وخاصة فيما  التنسيؽ
نشاء المؤسسات ذات الصمة  إعداد سياسة واستراتيجية أفريقية حوؿ الفضاءب يتعمؽ  وا 

  ؛مثؿ وكالة فضاء أفريقية
مف  التكنولوجياو بعممية المراجعة الجارية لخطة عمؿ أفريقيا الموحدة لمعمـ  يحيط عمما .5

يع انتقاؿ أفريقيا إلى اقتصادات قائمة عمى اإلبداع مف خالؿ مؤسسة قوية أجؿ تسر 
 لمعمـو والتكنولوجيا واإلبداع ؛
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بالتعاوف مع مف الدوؿ األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والمفوضية  يطمب .6
معمـ الشركاء اإلنمائييف تنفيذ توصيات الدورة العادية الخامسة لممؤتمر الوزاري األفريقي ل

 ؛2013وتقديـ تقرير مرحمي في ىذا الصدد إلى قمة مايو  والتكنولوجيا
لمؤتمر االتحاد األفريقي بعرض جميورية ناميبيا استضافة الدورة القادمة يحيط عممًا  .7

مف المفوضية األخذ في االعتبار لمقرر  ويطمب لموزراء المسؤوليف عف العمـ والتكنولوجيا
 المتخصصة عند تنفيذ ىذا االقتراح.المؤتمر حوؿ المجاف الفنية 

- 
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 مقرر
 المجمس األفريقي لمبحث واإلبداع، بشأن

 EX.CL/766 (XXII) الوثيقة

 :المجمس التنفيذي إن  

سؤوليف بتقرير الدورة العادية الخامسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء الم يحيط عمما .1
نوفمبر  15إلى  12 ية الكونغو، مفي برازافيؿ، جميور دة فقالمنعلعمـ والتكنولوجيا عف ا

 ؛2012

 إنشاء مجمس بشأف الحاجة إلى  ASSEMBLY/AU/DEC.216 (VII)مقرر المؤتمرب ذكري .2
 ؛مبحثل أفريقي

جراء والمجنة االقتصادية ألفريقيا إلالمفوضية بالجيود التي تبذليا حيط عممًا أيضا ي .3
مف المفوضية إعداد  بويطم واإلبداعمبحث أفريقي لإنشاء مجمس  حوؿدراسة جدوى 

 .متابعة الدراسةالطرائؽ العممية ل

- 
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 مقرر
 بشأن الدورة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي

 لموزراء المسؤولين عن الطاقة،
 EX.CL/767(XXII)الوثيقة 

 
 إن  المجمس التنفيذي:

زراء المسؤوليف بتقرير الدورة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي لمو يحيط عمما  .1
 ؛2012نوفمبر  16إلى  12عف الطاقة المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، مف 

 يجيز: .2
التوصيات الواردة في تقرير الدورة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي  (1)

 لموزراء المسؤوليف عف الطاقة في أفريقيا؛
 القرار حوؿ الطاقة المستدامة لمجميع؛ (2)
لسياسة والخطوط التوجييية األفريقية المتعمقة بالطاقة القرار حوؿ إطار ا (3)

 األحيائية؛
القرار حوؿ تنفيذ المجاؿ ذي األولوية المتعمؽ بالطاقة المنصوص عميو  (4)

 في برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا؛
القرار حوؿ تمويؿ االستثمار ودور الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص  (5)

 تجددة؛في تطوير الطاقة الم
 القرار حوؿ النظاـ األفريقي وقاعدة البيانات لممعمومات الخاصة بالطاقة؛ (6)

اتخاذ كافة التدابير الضرورية، بالتعاوف  يطمب من مفوضية االتحاد األفريقي: .3
مع الدوؿ األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والمؤسسات المتخصصة 

 ؛لقراراتوأصحاب المصمحة اآلخريف، لمتعجيؿ بتنفيذ ا
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EX.CL/Draft/Dec… (XXII) 

لجنة األمـ المتحدة االقتصادية الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي و يناشد  .4
دعـ تنفيذ األطراؼ  يوالشركاء الثنائييف ومتعددألفريقيا، والبنؾ األفريقي لمتنمية، 

 .المعتمدة في ىذا الشأف القرارات
- 
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 مقرر

 بشأن تقرير مؤتمر االتحاد األفريقي المشترك
 ،عة ووزراء التجارةلوزراء الزرا

 EX.CL/768(XXII) الوثيقة

 

 :المجمس التنفيذيإن 

بتقرير مؤتمر االتحاد األفريقي المشترؾ لوزراء الزراعة ووزراء التجارة الذي  يحيط عمما .1
واإلعالنات  2012نوفمبر  30إلى  26عقد في أديس أبابا، إثيوبيا، في الفترة مف 

 نية عمى اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذىا؛جميع األطراؼ المع حثيالواردة فيو، و

لتوفير التدريب والخبرة بالعرض الذي قدمتو جميورية مصر العربية يحيط عمما أيضا  .2
 في المجاؿ الزراعي لمدوؿ األعضاء؛

 المفاوضات الجارية وىي:بمقترح جميورية بوركينا فاسو بشأف يحيط عمما كذلك  .3

 مى:لمتفاوض عمنظمة التجارة العالمية أ( 

  يأخذ في االعتبار المسائؿ اإلنمائية بصورة مرضية؛اتفاؽ منصؼ 

 رفض مناقشة المسائؿ غير المتعمقة بالتجارة؛ 

 اتفاقات الشراكة االقتصادية:ب( 

 لدعـ التدابير الضرورية النفتاح إلى تعبئة موارد إضافية كافية  دعوة االجتماع
أسواؽ لوصوؿ المستمر إلى وتعويض الخسائر مف الجمارؾ وااألسواؽ األفريقية 
في الوقت الذي يتـ فيو التنفيذ الكامؿ التفاقات الشراكة االتحاد األوروبي 

 االقتصادية؛
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لمتحوؿ الزراعي دخؿ البينية كم األفريقية اإلعالف المشترؾ حوؿ تعزيز التجارة يجيز .4
 منظمة التجارة العالميةحوؿ مسائؿ عالف اإلاألمف الغذائي والتغذوي و ضماف و 

حوؿ قانوف النمو والفرص  عالفاإلاتفاقيات الشراكة االقتصادية و ب المتعمقة عالناتواإل
جميع  يحثومؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الزراعة إعالف إلى جانب في أفريقيا 

 األطراؼ المعنية عمى اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذىا؛

لمتنمية الزراعية وخطة  الشامؿ ريقياألف برنامجالتنفيذ بالدوؿ األعضاء اإلسراع  يناشد .5
العمؿ لمتعجيؿ بالتنمية الصناعية في أفريقيا والتوقيع عمى اتفاقيات البرنامج األفريقي 

سيمة لتعزيز و كالشامؿ لمتنمية الزراعية بالنسبة لمدوؿ األعضاء التي لـ توقع عمييا بعد، 
 ؿ؛التحو تحقيؽ ي و و اإلنتاجية الزراعية واألمف الغذائي والتغذ

لى إحوافز تيدؼ توفير  االستثمار في تطوير البنية التحتيةأيضا الدوؿ األعضاء ناشد ي .6
 تعزيز الزراعة والتجارة؛

في  واالضطالع بدورىا االقتصادية اإلقميميةة المجموعات مشارك مزيد مف ىعم يشجع .7
 تعزيز الزراعة والتجارة في القارة؛

حوؿ قانوف النمو  منتدىاستضافة ال قراطية الديم جميورية إثيوبيا االتحاديةيقبؿ عرض  .8
المشاركة الفعالة  الدوؿ األعضاء عمى ويشجع 2013في يونيو أديس أبابا  والفرص في

 ؛في ىذا المنتدى

بشأف تمويؿ  امقترح، مع لجنة الممثميف الدائميفأف تقدـ، بالتشاور  مف المفوضية يطمب .9
عاما لمزراعة  2014إعالف أف بش  AU/DEC 449 (XIX)مقرر المؤتمر تنفيذعممية 

بالذكرى السنوية العاشرة لمبرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية  واألمف الغذائي واالحتفاؿ
 ؛الزراعية

، بالتعاوف مع الدوؿ األعضاء ومنظمات القطاع الخاص أف تبذؿ، مف المفوضية يطمب .10
عف مداف األفريقية بيف البفيما إلى تعزيز التجارة والتدفقات االستثمارية جيودا ترمي 

  نتظـ؛عمى نحو متنظيـ معارض تجارية طريؽ 
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ف مف جميورية غانا ياندوو كيريماتو دعمنا ترشيح السيد آلف جوف كنؤكد من جديد  .11
 ويطمب 2012لمنصب المدير العاـ لمنظمة التجارة العالمية حسبما أجازتو قمة يوليو 

 الدوؿ األعضاء؛دعـ جميع 

 .قرر بعد عاميفمعف تنفيذ ىذا القرير المفوضية تقديـ ت مف يطمب .12

 ػػػػ
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 مقرر
 الثالثةالعادية بشأن تقرير الدورة 

 لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التنمية االجتماعية،
 EX.CL/769(XXII)الوثيقة 

 :إن المجمس التنفيذي

االجتماعية بتقرير الدورة العادية الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التنمية  يحيط عمما .1
 ؛2012نوفمبر  30إلى  26المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، مف 

 الواردة فيو عمى النحو التالي:توصيات اليجيز  .2

ىيكؿ االتحاد األفريقي لإلعاقة الذي يتضمف عناصر قانونية وبرنامجية ومؤسسية  (1)
ليـ  تيدؼ إلى التعجيؿ بالمشاركة الكاممة لممعاقيف في أفريقيا وتحقيؽ المساواة

 وتمكينيـ؛

 (؛2019-2010خطة العمؿ القارية حوؿ العقد األفريقي لممعاقيف ) (2)

مف االتفاقية الخاصة بو ولجنة  17حؿ المعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ وفقا لممادة  (3)
عداد تقرير ُيعرض عمى مؤتمر  الدوؿ السبع لإلشراؼ عمى تصفية أصوؿ المعيد وا 

 جمس التنفيذي؛رؤساء الدوؿ والحكومات مف خالؿ الم

النداء الجديد لمعمؿ المعجؿ بشأف خطة عمؿ أفريقيا مالئمة لألطفاؿ وحث جميع  (4)
 الدوؿ األعضاء عمى تنفيذ ىذا النداء؛

 الموقؼ األفريقي الموحد مف حقوؽ المسنيف في أفريقيا؛ (5)

الموقؼ األفريقي الموحد في إطار التحضير لمذكرى السنوية العشريف لمسنة الدولية  (6)
 ؛2014في لألسرة 
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ضرورة تنفيذ إطار السياسة االجتماعية في أفريقيا مف قبؿ المجموعات االقتصادية  (7)
اإلقميمية والتعجيؿ بتنفيذىا مف قبؿ الدوؿ األعضاء مف خالؿ زيادة االستثمار 

 والميزانية المخصصة لمقطاع االجتماعي.

 مف المفوضية القياـ بما يمي: يطمب .3

في  والخبرات االجتماعية ي مجاؿ تحميؿ السياساتف بناء القدرات والتدريبتيسير  (1)
 إلطار السياسة االجتماعية ألفريقيا؛ مف أجؿ التنفيذ الناجح الدوؿ األعضاء

تيسير انطالؽ المجمس االستشاري لمشيخوخة لرصد ودعـ تنفيذ ومتابعة إطار  (2)
 السياسة وخطة العمؿ لالتحاد األفريقي حوؿ الشيخوخة؛

قي إلعادة التأىيؿ مف خالؿ دعـ لجنة السبع ووضع ىيكؿ تيسير حؿ المعيد األفري (3)
 بديؿ لممعيد فضال عف إنشاء آلية انتقالية؛

الدورة العادية الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التنمية  متابعة تنفيذ نتائج (4)
 االجتماعية ورفع تقرير عنيا إلى المجمس التنفيذي؛

ورة الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء يرحب بعرض جميورية غينيا استضافة الد .4
المسؤوليف عف التنمية االجتماعية. ويطمب مف المفوضية األخذ في االعتبار ألحكاـ 
المقرر الصادر عف مؤتمر االتحاد األفريقي حوؿ المجاف الفنية المتخصصة التي مف 

 .2014المنتظر أف يتـ تفعيميا في يناير 

- 
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 مقرر
 لمرحمي لممفوضية عن تنفيذبشأن التقرير ا

 ASSEMBLY/AU/DEC.422(XIX) المقرر

 بالذكرى الخمسينبشأن التحضير لالحتفال 
 ،/االتحاد األفريقيإلنشاء منظمة الوحدة األفريقية

 EX.CL/771 (XXII) الوثيقة

 إن المجمس التنفيذي:
شاء منظمة بالتقرير المؤقت عف التحضيرات لالحتفاؿ بالذكرى الخمسيف إلنيحيط عممًا  .0

 الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي كعمؿ جار؛

الدوؿ األعضاء عمى المساىمة مف خالؿ إعالنات رؤساء الدوؿ والحكومات حوؿ يحث  .2
مرفقة بصورىـ منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي االحتفاؿ بالذكرى الخمسيف ل

وىو يوـ  2103مايو  25 احتفاًء بالذكرى يمكف توزيعو يـوبغية نشرىا في كتاب 
اإلعالنات الصادرة عف رؤساء الدوؿ والحكومات حوؿ إنشاء االحتفاؿ إلى جانب 

 ؛0963منظمة الوحدة األفريقية عاـ 

المفوضية ولجنة الممثميف  ويدعو بكافة المساىمات خالؿ المناقشاتيحيط عمما  .3
 عند مواصمة مداولتيما؛الدائميف إلى أخذىا في االعتبار 

ندوة حوؿ الوحدة األفريقية الشاممة والنيضة األفريقية عرض نيجيريا تنظيـ ب يرحب .4
 بمقر المفوضية في أديس أبابا؛ 2103مايو  24إلى  22مف ومعرض فني 

فريقيا في إطار ألقتصادي ا منتدى باستضافةقدمتو مصر  بالعرض الذيأيضا يرحب  .5
 ؛ 2103في  التحاد األفريقيبالذكرى الخمسيف لمنظمة الوحدة األفريقية/ا تاالحتفاال

 جميع الدوؿ األعضاء عمى المشاركة في ىذا الحدث؛يحث  .6

مف المفوضية ولجنة الممثميف الدائميف اتخاذ كافة التدابير الالزمة الستكماؿ ىذه يطمب  .2
 ASSEMBLY/AU/DEC.422 (XIX)طبقًا لممقرر  2103الوثيقة فورًا بعد قمة يناير 

 . 2102الصادر في يوليو 
-
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 قررم
 لمجنة الموحد 22والـ 22األنشطة الـ بشأن تقرير

 ،األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 EX.CL/782(XXII)الوثيقة 

 :المجمس التنفيذي إن  

الموحد لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف  33والػ 32بتقرير األنشطة الػ يحيط عمماً  .0
قوؽ اإلنساف والشعوب في والشعوب، واألنشطة التي اضطمعت بيا المجنة األفريقية لح

 ؛بنشرىاصرح ، ويوالتوصيات الواردة فيو 2102إلى أكتوبر  2100الفترة مف نوفمبر 

مع التقدير التقدـ المحرز في تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف والشعوب في  يالحظ أيضاً  .2
 الدوؿ األعضاء خالؿ السنوات الخمسة والعشريف الماضية؛

بتقديـ تقاريرىا الدورية ويحث تمؾ التي لـ تقـ بذلؾ  بالدوؿ األعضاء التي قامت يشيد .3
 مف الميثاؽ األفريقي؛ 62بعُد عمى االمتثاؿ لمواجبات المنصوص عمييا في المادة 

بالمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب لمعمؿ الذي أنجزتو خالؿ الفترة  يشيد أيضاً  .4
 ؛البحث قيد

احتياجات المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف  مفوضية االتحاد األفريقي معالجة مف يطمب .5
أولوية، مف حيث التمويؿ وتوفير العامميف بتزويد ىذا الجياز كمسألة ذات والشعوب، 

 و؛تفويضالياـ بموارد بشرية ومالية كافية لتمكينو مف إنجاز 

حوؿ توفير مقر دائـ لمجنة  يبآخر المستجدات التي قدميا الوفد الجامبيحيط عمما  .6
 قية لحقوؽ اإلنساف والشعوب. األفري

خالؿ السنوات  المجنة لمتكـر باستضافةجميورية جامبيا حكومة ل يعرب عن امتنانه .7
 ؛الخمس والعشريف الماضية
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امبيا عمى بناء مقر دائـ لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب عمى ججميورية  يحث .8
 ؛EX.CL/DEC.689(XX)مقرر ال ويؤكد مجدداً النحو المنصوص عميو في اتفاقية المقر 

مفوضية االتحاد األفريقي اتخاذ جميع التدابير الالزمة بغية تنفيذ مقررات  مف يطمب .9
المجمس التنفيذي ذات الصمة بشأف أجور وبدالت مسؤولي المجنة األفريقية لحقوؽ 

 اإلنساف والشعوب؛

صحراوية عف الجميورية العربية ال ىاإرجاء بحث تقرير  طمب المفوضية عمىوافق ي .01
 ؛2103الديمقراطية إلى الدورة العادية لممجمس التنفيذي في مايو 

والشعوب، ستستمر  مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف 54مع المادة  تمشياً بأنو،  يقرر .00
 .كؿ دورة مف دورات المجمس التنفيذيإلى المفوضية في تقديـ تقريرىا 

- 
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 مقرر
 ،ق االنسان والشعوببشأن أنشطة المحكمة االفريقية لحقو

 EX.CL/783(XXII)الوثيقة 

 :المجمس التنفيذي إن  

المحكمة األفريقية لحقوؽ االنساف ويشيد ب واردة فيو بالتقرير والتوصيات ال عمما حيطي -1
 والرامية إلى تعزيز عممياتيا؛ 2012والشعوب عمى الجيود التي بذلتيا نحو المحكمة في 

لتوسيع اختصاصات المحكمة إلجراءات والعمميات التعجيؿ با إلىعمى الحاجة يشد د  -2
 اإلبادات الجماعية في القارة األفريقية؛لمحاكمة الجرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ الحرب و 

إلى  التصديؽ عمى البروتوكوؿ المؤسس لممحكمةبعد ب قـ الدوؿ األعضاء التي لـ ت يحث -3
توجييو والسماح لألفراد اإلعالف الخاص و  وتقديـ وتشجيعيا عمى إعداد القياـ بذلؾ

 االنضماـ مباشرة لممحكمة؛الميتمة بوالمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني 

المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف انتخاب قضاة فيما يخص بالتوزيع الجغرافي يحيط عمما  -4
 والشعوب؛

، إلييالمجوء  لمحكمةازيادة التوعية بشأف إلى أجيزة االتحاد الدوؿ األعضاء وجميع  يدعو -5
 حوؿ المسائؿ المتعمقة بحقوؽ االنساف؛آراء استشارية طمب لقدر االمكاف، 

في شغؿ الوظائؼ الشاغرة الضرورية لتمكيف المحكمة مف  المواردتخصيص  يطمب -6
 ؛بنود الميزانيةالمحكمة تدريجيا مع األخذ في االعتبار 

بيف المحكمة ولجنة الممثميف  2012المشتركة في أكتوبر  الخموةعمما بنتائج  يحيط -7
إطار أنشطة في عمى تعزيز عالقات العمؿ فيما بينيما الجيازيف الدائميف ويشجع 

 المحكمة.

- 



EX.CL/DEC.754 (XXII) 

 مقرر
 ،من بيان الرئيسة بناء المؤسسات والقدراتبشأن جوانب 

 EX.CL/755 (XXII)الوثيقة 
 

 إن المجمس التنفيذي:

االجتماعية واالقتصادية لمقارة األفريقية وأىمية بالتحديات التي تواجو التنمية يحيط عممًا  .1
 مضاعفة الجيود عمى شتى األصعدة لالستجابة الكافية ليذه التحديات؛

بالمسائؿ الواردة في بياف الرئيسة حوؿ الحاجة إلى تحديث وتقوية يحيط عممًا أيضا  .2
المفوضية لدعـ االتحاد عمى نحو أفضؿ حتى يتمكف مف تحقيؽ توقعات الشعوب 

 ألفريقية؛ا
بضرورة تحديث المفوضية حتى تتمكف مف القياـ بصالحياتيا بفعالية وكفاءة تحقيقًا يقر  .3

 ألىداؼ وغايات االتحاد؛
رئيسة المفوضية التخاذ التدابير الالزمة والرامية إلى مجيود التي تبذليا عف دعمو ليعرب  .4

 تعزيز التشغيؿ الكؼء لممفوضية؛
اإلجراءات الالزمة لتحديث وتقوية المفوضية تمشيًا  مف المفوضية مواصمة اتخاذيطمب  .5

مع أفضؿ الممارسات الدولية ومعايير األداء وذلؾ لتحقيؽ أعمى مستوى مف التميز 
 والمساءلة والشفافية والنزاىة والقدرة المينية والمساواة بيف الجنسيف واحتراـ التنوع. 

- 
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 مقرر

 ،الشرق األوسطو  الوضع في فمسطين بشأن
  EX.CL/770(XXII(ثيقةالو 

 

 :المجمس التنفيذي إن  

القرارات إلى جميع  يشيرو وفمسطيف األوسط الوضع في الشرؽ بالتقرير عف يحيط عمما .1
 الوضع في/االتحاد اإلفريقي بشأف منظمة الوحدة األفريقيةالمقررات التي اعتمدتيا و 

 األوسط؛ فمسطيف والشرؽ

كيدىا لتضامنيا مع الشعب الفمسطيني بجميع الدوؿ األعضاء عمى إعادة تأيشيد  .2
ويدعوىا إلى مواصمة دعـ فمسطيف لمحصوؿ عمى العضوية الكاممة في األمـ المتحدة 

 بصفتيا دولة مستقمة ذات سيادة؛

لألمـ  معية العامةجمف قبؿ ال" عضوغير مراقب دولة بمنح فمسطيف صفة "يرحب  .3
 ؛المتحدة

ة اليونسكو، التي منحت العضوية الكاممة البمداف التي عّمقت مساىمتيا في منظم يحث .4
 لفمسطيف، عمى مراجعة قرارىا بغية إعادة مساىماتيا؛

 عمى أساس مقترح جميورية مصر العربية؛ إعالفاعتماد المؤتمر ب يوصي .5

 العربي اإلسرائيمي لمصراعمحؿ السممي لالفمسطيني و  الكامؿ لمشعب دعمو ؤكد من جديدي .6
إقامة  التي تدعو إلى المتحدة ذات الصمة قرارات األمـ وجميعمبادئ القانوف الدولي وفقا ل
  ؛الشرقي القدسوعاصمتيا  1967 يونيومف  الرابع حدود في  فمسطينية مستقمة دولة
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إسرائيؿ  بيف 2012نوفمبر  21 فيالمبـر وقؼ إطالؽ النار  يةالتفاق إلى االمتثاؿ دعوي .7
 ؛ىدنة لتحقيؽ مصر لمجيود التي تبذلياتقديـ الدعـ و وفمسطيف 

 نشطةاألووقؼ  فمسطيفعمى  توفرض الحصار الذي رفععمى  الحكومة اإلسرائيمية يطمب .8
 القدس، بما في ذلؾ 1967المحتمة منذ عاـ  األراضي الفمسطينية كامؿ في يةاالستيطان
 ؛السجناء السياسييف الفمسطينييف واإلفراج عفالشرقي 

 ؛والمعتقميف ضد السجناء الممارسات اإلسرائيمية الالإنسانية ديني .9

 األراضي الفمسطينية في واالقتصادي اإلنساني الوضع إزاء تدىور قمقه بالغ عبر عني .10
الستيطاني ا التوسع رواستمرا ،واألنشطة غير الشرعيةحتالؿ االوذلؾ بسبب  المحتمة
 إلسرائيؿ

 الوقؼ الفوري لبناء المستوطنات غير القانونية في األراضي الفمسطينية؛يطمب  .11

متفؽ  جدوؿ زمنيوفقًا ل الفمسطينييف واإلسرائيمييف المحادثات بيف عمى استئناؼ حثي .12
 .دولة إسرائيؿ إلى جنب مع جنبا فمسطينية قابمة لمحياة دولةقامة إ إلىعميو، بما يؤدي 

- 
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 مقرر
 بشأن المجنة الوزارية المختصة بشأن جدول تقدير األنصبة،

 7EX.CL/7(XXII)6الوثيقة 
 التنفيذي: إن المجمس

 بتقرير المجنة الوزارية المختصة عف استعراض جدوؿ تقدير األنصبة؛ يحيط عمماً  .1
 إجازة توصيات المجنة الوزارية عمى النحو التالي: يقرر .2

يستند جدوؿ تقدير األنصبة الجديد إلى معدؿ الحد األقصى والذي ىو  (1
 بالمائة دوف فرض معدؿ الحد األدنى؛ 128898

قدير األنصبة الجديد مبدئيًا لمسنوات المالية الثالث يتـ اعتماد جدوؿ ت (2
 ؛ 2016و  2015، 2014

، سوؼ تتـ إعادة النظر في الجدوؿ مف 2011عندما تتوفر البيانات لعاـ  (3
 أجؿ إدراج البيانات المستكممة.

بحكومة ليبيا لقبوليا مواصمة دفع مساىماتيا فوؽ قدرتيا عمى الدفع لمجدوؿ  يشيد .3
 يتـ إيداع تمثيميا الرسمي والمراجعة القادمة لمجدوؿ؛المعتمد، ريثما 

الدوؿ األعضاء التي ليا القدرة واالستطاعة عمى دفع ما يزيد عمى مساىماتيا  شجعي .4
 المقدرة عمى القياـ بذلؾ؛

 ؛ار إليو في الجدوؿ المرفؽجدوؿ تقدير األنصبة الجديد عمى النحو المش يعتمد .5
ات المقدرة لجميورية جنوب السوداف بنسبة المساىم بتحديدعمى التوصية يوافق  .6

 ؛2012اعتبارًا مف يناير  0.599
%، اعتبارا مف 2عمى تحديد المساىمة المقدرة لجميورية السوداف، مؤقتا، بنسبة يوافق  .7

ء االستشارييف افي انتظار صدور مقترح جديد بناء عمى استنتاجات الخبر  2012يناير 
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بعد االتصاؿ بالسمطات السودانية. وسيتـ تقديـ تقرير  المعينيف مف قبؿ االتحاد األفريقي
 التقييـ لمخبراء إلى المجمس التنفيذي ليبحثو خالؿ دورتو القادمة؛

 
رة لبعض دمجنة الممثميف الدائميف مراجعة المساىمات المقالمجنة الفرعية لمف يطمب  .8

الدورة القادمة  ، وتقديـ مقترحات وتوصيات إلىنظرا ليشاشتيا الصغيرة الدوؿ الجزرية 
وينبغي أف ترمي المراجعة إلى اقتراح مبمغ أدنى تدفعو الدوؿ األعضاء التي  لممجمس.

 ؛ عمييا متأخرات لتجنب العقوبات؛
 الدوؿ األعضاء عمى دفع مساىماتيا المقّررة فورًا. يحث .9

- 
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 مقرر
 ،الترشيحات األفريقية داخل المنظومة الدولية بشأن

 /I)(XXI 775EX.CLالوثيقة 

 إن المجمس التنفيذي:
 بتقرير المجنة الوزارية حوؿ الترشيحات األفريقية داخؿ المنظومة الدولية؛يحيط عمما  .1
 عمى الترشيحات التالية:يوافق  .2

المجمس التنفيذي لممنظمة العالمية  ترشيح الجميورية التونسية لالنتخاب كعضو في (1
عاـ العشريف لممنظمة العالمية لمسياحة، خالؿ االنتخابات المقررة أثناء المؤتمر ال

 ؛2013لمسياحة عاـ 
صب المدير العاـ لمنظمة اليونسكو ترشيح سعادة السيد رشاد فرح مف جيبوتي لمن (2

 ؛2013عاـ في أكتوبر خالؿ االنتخابات المقرر إجراؤىا 
بالترشيحات التالية التي سُتبحث خالؿ الدورات القادمة لمجنة الوزارية التي يحيط عممًا  .3

 ؽ إجراء تمؾ االنتخابات:تسب
ترشيح جميورية مصر العربية النتخابيا عضوا غير دائـ في مجمس األمف لألمـ  (1

  70، خالؿ االنتخابات التي سُتجرى أثنػػػػاء الػػػدورة الػ 2017- 2016المتحدة لمفترة 
 ؛2015لمجمعية العامة لألمـ المتحدة في 

عضوا غير دائـ في مجمس األمف لألمـ ترشيح جميورية غينيا االستوائية النتخابيا  (2
، خالؿ االنتخابات التي سُتجرى في نيويورؾ في 2019-2018المتحدة لمفترة 

 .2017أكتوبر 
إقميـ شماؿ أفريقيا إلى  يدعوو ،2013الترشيحات التالية إلى دورة مايو  إحالة يقرر .4

 :التشاور مف أجؿ تقديـ ترشيح واحد عف اإلقميـ
زائرية الديمقراطية الشعبية النتخابيا عضوا في مجمس حقوؽ ترشيح الجميورية الج (1

، خالؿ االنتخابات التي سُتجرى 2016 – 2014اإلنساف لألمـ المتحدة لمفترة 
لمجمعية العامة لألمـ المتحدة، في نيويورؾ، الواليات المتحدة  68بمناسبة الدورة الػ

 األمريكية؛
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في مجمس حقوؽ اإلنساف لألمـ المتحدة  اعضو  يانتخابترشيح الجميورية التونسية ال (2
الدورة أثناء  2013في نوفمبر  جرى، خالؿ االنتخابات التي ستُ 2016–2014لمفترة 

 ؛لمجمعية العامة لألمـ المتحدة 68الػ
لمجمعية العامة  69الػرئيس الدورة بحث الترشيحات التالية لمنصب  إحالة يقرر أيضا .5

ويدعو  ،2013مايو تو المقرر عقدىا في دور  ىإل، 2015-2014لألمـ المتحدة لمفترة 
 رئيسي الدولتيف،مستوى عمى ، المشاوراتإلى مواصمة  الدولتيف المتيف قدمتا الترشيحيف

ويشجع الدول األعضاء عمى عدم  الدورة انعقاد ىذه  توافؽ قبؿالتوصؿ إلى مف أجؿ 
حؿ  ية إلى إيجادالمساعي الرامتعقيد ل اً تجنب ،جديد ليذا المنصبترشيح أي  تقديم

 ممشكمة:ل
لمجمعية العامة  69ترشيح جميورية الكاميروف انتخابيا في منصب رئيس الدورة الػ (1

 ؛2015 – 2014لألمـ المتحدة لمفترة 
لمجمعية العامة  69ترشيح جميورية أوغندا النتخابيا في منصب رئيس الدورة الػ (2

 ؛2015 – 2014لألمـ المتحدة لمفترة 
األميف لمنصب موسومبا زاؾ إزانغا يمعالي السيد إغندا ترشيح أو  بسحب عمما يحيط .6

الجمعية العامة التي سُتجرى خالؿ  االنتخاباتفي العاـ لمنظمة التعاوف اإلسالمي 
بأف الترشيح لمنصب نائب  ويحيط عممًا أيضاً  ؛2013اإلسالمي في تعاوف لمنظمة ال

ي االعتبار عممية إعادة ىيكمة األميف العاـ لمشؤوف األفريقية سوؼ يقدـ مع األخذ ف
 مؤتمر التعاوف اإلسالمي؛

بمراجعة قواعد اإلجراءات، أف تبعث المفوضية )مكتب المستشار ، فيما يتعمؽ يقرر .7
تعديالت بشأف ال ياومقترحاتتمقي مساىماتيا ية إلى الدوؿ األعضاء ليمذكرة شفالقانوني( 

نشاء لجنة الوثيقة المنقحة، و مشروع مف أجؿ عداد  مخصصة تتألؼ مف أعضاء لجنة ا 
وتقديـ  ةالمنقح الوثيقة مشروعبحث المجنة الوزارية لمترشيحات لداخؿ الممثميف الدائميف 

وعرضو بعد  2014لبحثو خالؿ اجتماعو في يناير  المجنة الوزاريةإلى مشروع نيائي 
 ذلؾ عمى المجمس التنفيذي العتماده. 

- 
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 مقرر
 ،ةبشأن التقرير عن أنشطة المفوضي

 EX.CL/755(XXII(الوثيقة 
 

 إن المجمس التنفيذي:
 بالتقرير؛ يحيط عمما .0

رئيسة المفوضية وفريقيا عمى العمؿ المنجز منذ مباشرتيا لمياميا والمبادرات اليامة  يهنئ .2
ويشجعيا عمى مواصمة جيودىا  2102التي تـ اتخاذىا منذ استالميا مياميا في أكتوبر 

 ولوية المتضمنة في أجندة االتحاد؛مف أجؿ تنفيذ األعماؿ ذات األ

التزامو بتقديـ دعمو الكامؿ لممفوضية مف خالؿ تخصيص الموارد البشرية والمالية  يجدد .3
عمى أىمية تنسيؽ ومواءمة أكبر لمبرامج  ويؤكدالالزمة لتمكينيا مف أداء صالحياتيا 

ة لدييا وضماف وتحديد األعماؿ ذات األولوية مع األخذ في االعتبار الموارد المتوفر 
 استخداميا بصورة حكيمة وأمثؿ بغية تحقيؽ النتائج الممموسة؛

تخفيض عدد البنود المدرجة في جدوؿ أعمالو وبالتالي تقميص عدد المقررات التي ال يتـ  .4
 تنفيذ معظميا؛

في المقر  21031بريؿ أ 2و 0يومي بأىمية عقد دورة استثنائية لممجمس التنفيذي  يقر .5
مشروع  ىيلبحث المسائؿ االستراتيجية العاجمة و د األفريقي في أديس أبابا الرئيسي لالتحا

 ات، والتحضير 2104ميزانية سنة ومشروع  2107-2104الخطة االستراتيجية لممفوضية 
ورقة النقاش حوؿ /االتحاد األفريقي، و ةلمذكرى الخمسيف إلنشاء منظمة الوحدة األفريقي

 ؛النيضة األفريقية"موضوع "الوحدة األفريقية الشاممة و 

العدواف اإلرىابي البشع الذي ُشف عمى موقع إنتاج الغاز في إف أمناس في  يدين بشدة .6
الحكومة الجزائرية عمى العمؿ الصاـر الذي قامت بو مف أجؿ وضع حد  ويهنئالجزائر، 

 المؤتمر باعتماد إعالف حوؿ ىذا الشأف؛ ويوصيليذا العدواف 

                                                           
1
 االت عيد الفصح.نظراً الحتف 2103أبريل  9و 8يقترح يوما    
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مؿ والتزامو التاـ بمساعدة جميع الدوؿ األعضاء التي ىي استعداده الكا يؤكد من جديد .7
عرضة لألزمات والنزاعات لتييئة المناخ الستتباب السمـ واألمف في القارة بأكمميا، وتعزيز 
الحكـ الديمقراطي وتنمية الموارد اليائمة التي تزخر بيا أفريقيا بغية تحقيؽ التنمية 

 المتكاممة السريعة؛

تقرير المصير لجميع اإلجراءات الالزمة بغية تنظيـ استفتاء  تخاذاالمفوضية  مفيطمب  .8
وفقًا لممقررات ذات الصمة لمنظمة الوحدة األفريقية وقرارات األمـ صحراء الغربية؛ ال لشعب

 المتحدة؛ 

المفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقميمية إلى التعجيؿ بتفعيؿ القوة األفريقية  يدعو .9
يمكف تعبئتو وتشغيمو في حالة حدوث أي شكؿ مف أشكاؿ انعداـ الجاىزة ولواء عممي 

 األمف في القارة؛

مجمس السمـ  ويدعوبالتطورات اإليجابية نحو االستقرار في مدغشقر وغينيا بيساو  يشيد .01
واألمف إلى بحث مسألة عودتيما ضمف العائمة الكبيرة لالتحاد األفريقي، عمى ضوء ىذه 

 ؛التطورات

مجموع تنمية و  ىبالتعاوف مع المؤتمر الدولي حوؿ البحيرات الكبر المفوضية، يشجع  .00
واألمـ المتحدة، عمى تكثيؼ جيودىا في التنفيذ السريع لمحموؿ  (السادؾالجنوب األفريقي )

شرؽ جميورية الكونغو الديمقراطية، خصوصا مف خالؿ  حالمالئمة لألزمة التي تجتا
نظرا و كونغو. الي قوات بعثة األمـ المتحدة في دمجة فمحايدة مالنشر العاجؿ لقوات دولية 

 ويذك ر أيضالمكارثة اإلنسانية ومخاطر انتشار ىذه األزمة، يتطمب األمر عمال عاجال. 
بضرورة الحفاظ عمى وحدة أراضي جميورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لمبادئ القانوف 

 األساسي لالتحاد.
-
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 مقرر
 ،فريقيةالنظام األساسي لمجامعة األبشأن 

 EX.CL757(XXII)الوثيقة 
 

 إن المجمس التنفيذي:
 بمشروع النظاـ األساسي لمجامعة األفريقية؛ يحيط عمما .1
 ؛ ؛المؤتمر باعتماد النظاـ األساسي لمجامعةيوصي  .2
 ،، بدء بالعربيةلغات عمؿ الجامعةبقية أف تدَرج تدريجيا  إلى ضرورة يشير  .3

 مجامعة؛ل ألكاديميةا نشطةاألفي  المغات األفريقيةوكذلؾ 
 الحاجة إلى إشراؾ المجموعات االقتصادية اإلقميمية في أنشطة الجامعة؛يؤكد  .4
انتخاب رئيس/عميد الجامعة مف قبؿ الدوؿ األعضاء مف خالؿ طرؽ بيوصي  .5

  .يتـ االتفاؽ عمييا في المستقبؿ القريب
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 مقرر

 االتحاد األفريقي لتمويل بشأن المصادر البديمة
 

 التنفيذي: إن المجمس

إجراء المفوضية طمب مف الذي ي  ASSEMBLY/AU/DEC.431 (XIX)قررمالب يحيط عمما .1
جميع الدوؿ  األثر المتوقع عمى كمية عفتوفير بيانات الخيارات ل شاممة لجميع دراسة

 ؛نيائية تقديـ توصياتمف  الرفيع المستوى لتمكيف الفريؽ األعضاء

عمى نحو فعاؿ  2012مقرر يوليو تنفيذ لية حاليا المفوض التي تضطمع بيالجيود بايق ر  .2
 ؛2013مارس في زراء المالية و  إلى ثـ لفريؽاإلى  التقرير المؤقت وتقديـ

وتقديـ  كسب التأييد أعماؿ و المشاورات  أعضاء الفريؽمواصمة  بأىمية يحيط عمما .3
 ؛الدوؿ والحكومات رؤساء إلىثـ  وزراءالمؤتمر  تقرير إلى

 ون)مائة وخمس  2012لعاـ الميزانية البرنامجية مف الموارد تأميف ةمف المفوضييطمب  .4
 العادية الدورة تمكيفمف أجؿ  ىذا النشاطستكماؿ ال (150,000ألف دوالر أمريكي )

در امصو بشأف موقفالنيائية و مالحظتو مف تقديـ  2013مايو مؤتمر في لم 21الػ
 البديمة؛ التمويؿ

 تبحث وتخّوؿ استخداـ األمواؿ المتبقية. لجنة الممثميف الدائميف أف يفوض .5

- 
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 مقرر

 مفوض الموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا، ومفوضبشأن انتخاب 
 الشؤون االقتصادية لالتحاد األفريقي،

 EX.CL/777 (XXII)الوثيقة 
 

 إن  المجمس التنفيذي:

البشرية، بتقرير المفوضية عف انتخاب عضوي المفوضية: مفوض الموارد يحيط عمما -1
 والعمـ والتكنولوجيا ومفوض الشؤوف االقتصادية لالتحاد األفريقي؛

 ف التالي اسماؤىما كمفوضيف لالتحاد األفريقي:يالشخصينتخب -2
 

 الحقيبة االسم والبمد

 الدكتور مارشاؿ دو بوؿ إيكونجا  ( أ
 (جميورية الكونغو()

 الموارد البشرية والعمـ والتكنولوجيا -

 اي ماروبيج الدكتور أنطوني موت  ( ب
 (ليسوتو)

 الشؤوف االقتصادية -

 

نتخبيف مف قبؿ الدورة العادية العشريف مفوضي االتحاد األفريقي المبتعييف يوصي -3
 .لممؤتمر

- 

 



EX.CL/DEC.762 (XXII) 

 مقرر
 بشأن انتخاب خمسة أعضاء في مجمس السمم واألمن لالتحاد األفريقي،

 EX.CL/778 (XXII)الوثيقة 

 
 إن المجمس التنفيذي:

مجمس السمـ واألمف في أعضاء ( 5خمسة )انتخاب رير المفوضية عف بتق يحيط عمماً  .1
 ؛التحاد اإلفريقيل
والية مدتها ل في مجمس السمـ واألمفالتالية اسماؤىـ ( 5) األعضاء الخمسةينتخب  .2

  :3201عتبارا مف مارس ا ( سنوات3ثالث )
 الوسط إقميـ غينيا االستوائية (1
 رؽالش إقميـ   أوغندا (2
 شماؿالإقميـ    الجزائر (3
 إقميـ الجنوب  موزمبيؽ (4
 إقميـ الغرب   نيجيريا (5

 يف.المنتخبدورة العادية العشريف لمؤتمر االتحاد اإلفريقي بتعييف األعضاء الوصي ي .3

- 
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 مقرر
 بشأن انتخاب قاض واحد في المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،

 EX.CL/779 (XXII)الوثيقة 

 
 المجمس التنفيذي: إن  

( في المحكمة األفريقية لحقوؽ 1قاض واحد )انتخاب بتقرير المفوضية عف  مماً يحيط ع .1
 ؛اإلنساف والشعوب

 ؛سنة ونصفلوالية مدتها قاضيا لممحكمة ( توجو) السيد كيماالبالو آباينتخب  .2
 دورة العادية العشريف لمؤتمر االتحاد اإلفريقي بتعييف القاضي المنتخب.الوصي ي .3

- 
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 مقرر
 ،عضوا في المجمس االستشاري لمكافحة الفساد( 11)حد عشر أبشأن انتخاب 

 EX.CL/780 (XXII)الوثيقة 

 المجمس التنفيذي: إن  
( عضوا في المجمس 11أحد عشر )انتخاب بتقرير المفوضية عف  يحيط عمماً  .1

 ؛االستشاري لمكافحة الفساد )المجمس(
 :(2) نسنتي مدتها لوالية المجمسفي سماؤىـ أاألعضاء التالية ينتخب  .2

 
 البمد االسم الرقم
 كوت ديفوار السيد جاؾ الثالث أتشياوو .1
 غانا الدكتور طوني أيدو .2
 بوروندي السيدة آنجيمي بارومبوزاكو .3
 الكونغو السيد بيير إنزوبابيال .4
 توجو السيدة أوكوسيوا آيينا .5
 مالي السيد إمبيري ديارا .6
 تنزانيا السيد إدوارد جارمايا .7
 إثيوبيا السيد عمي سميماف محمد .8
 نيجيريا السيدة جولي أونوـ إنوارياكو .9

 ليبيا السيد سالـ بف غربية .10
 بنيف السيد جاف بابتست إلياس .11

 
دورة العادية العشريف لمؤتمر االتحاد اإلفريقي بتعييف أعضاء المجمس الوصي ي .3

 يف.المنتخب

-



EX.CL/DEC.765 (XXII) 

 

 مقرر
 ،لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدوليء في أعضا( 5)بشأن انتخاب خمسة 

 EX.CL/781 (XXII)الوثيقة 

 
 المجمس التنفيذي: إن  

في لجنة االتحاد األفريقي أعضاء ( 5خمسة )انتخاب بتقرير المفوضية عف  يحيط عمماً  .1
 لمقانوف الدولي )المجنة(؛

 :ات( سنو 5) خمسلوالية مدتها المجنة في سماؤىـ أاألعضاء التالية ينتخب  .2
 البمد االسم الرقم
 تونس فع بف عاشورار  .1
 جميورية الكونغو الديمقراطية نزامبيامكيسي مواناو دانياؿ  .2
 نيجيريا بونيفاس أوبينا أوكيري .3
 جامبيا ناسيساي ساالوادا .2
 بوتسوانا كوليساني سولو .4
5.   
5.   

 

 

 يف.المنتخبيقي بتعييف أعضاء المجنة دورة العادية العشريف لمؤتمر االتحاد اإلفر الوصي ي .3

- 
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 مقرر
 بشأن مشروع البروتوكول حول التعديالت عمى بروتوكول النظام األساسي

 لممحكمة األفريقية لمعدل وحقوق اإلنسان،
 PRC/RPT.(XXII) الوثيقة

 
 إن المجمس التنفيذي:

لؾ الممحقات بتقرير لجنة الممثميف الدائميف والتوصيات الواردة فيو وكذ يحيط عمماً  -1
المرفقة والتي تركز عمى تعريؼ جريمة التغيير غير الدستوري لمحكومات وتقييـ اآلثار 
المالية والييكمية المترتبة عمى توسيع اختصاص المحكمة األفريقية لمعدؿ وحقوؽ 

 اإلنساف لممحاكمة عمى ارتكاب جرائـ دولية؛
ف مع مجمس السمـ واألمف، حوؿ مف المفوضية القياـ بالمزيد مف التدبر، بالتعاو  يطمب -2

موضوع االنتفاضة الشعبية بجميع أبعادىا وحوؿ اآللية المناسبة القادرة عمى تحديد 
 شرعية مثؿ ىذه االنتفاضة؛

مف المفوضية أيضًا تقديـ تقرير عف اآلثار الييكمية والمالية المترتبة عمى توسيع  يطمب -3
لممحاكمة عمى ارتكاب جرائـ دولية،  اختصاص المحكمة األفريقية لمعدؿ وحقوؽ اإلنساف

 إلى لجنة الممثميف الدائميف عف طريؽ لجانيا الفرعية ذات الصمة؛
مف المفوضية كذلؾ تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة العادية القادمة  يطمب -4

 . 2013لممؤتمر المقرر عقدىا في مايو 
- 


