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 ررــمق
 ،2014بشأن ميزانية االتحاد األفريقي لمسنة المالية 

 EX.CL/(XXIII)787 الوثيقة
 

 :المجمس التنفيذي إن  
بشأف مشروع ميزانية  صياتياتو  يجيزو ،بتقرير لجنة الممثميف الدائميف يحيط عمما .1

 ؛2014السنة المالية 
بقيمة  2014 التحاد األفريقي لسنةإجمالي الميزانية العادية لعمى  يوافق .2

لمميزانية دوالرا أمريكيا  137.884.958منيا  دوالرا أمريكيا 308.048.376
 المؤتمر ويوصي ،لمميزانية البرنامجيةدوالرا أمريكيا  170،163،418التشغيمية و
 يتـ تمويميا عمى النحو التالي:و  باعتمادىا
عمى الدوؿ مساىمات مقدرة  دوالرا أمريكيا 126،050،898إجمالي مبمغ  (1

 مف الشركاء الدولييف؛دوالرا أمريكيا  170،098،545واألعضاء 
يتحممو الصندوؽ العاـ فيما  دوالرا أمريكيا 8،916،329إجمالي مبمغ  (2

 :يخص
  ساسي؛ وتكاليؼ رخصة استخداـ برنامج % في المرتب األ5أثر زيادة

: النظـ والتطبيقات والنواتج )ساب( وخدمات برنامج فيسات
 ؛دوالرا أمريكيا 4،166،329

  :مميون دوالر أمريكي 2.500.000وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد 
  :مميون دوالر  1.000.000المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب

 ؛أمريكي
 دوالرا  750،000.00ريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب: المجنة األف

 ؛أمريكيا
  :دوالر أمريكي  500.000البرلماف األفريقي. 
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يتحّمؿ صندوؽ اقتناء الممتمكات تكاليؼ صيانة المباني وميزانية الخدمات  (3
 ؛دوالرا أمريكيا 2،105،986األمنية التي تبمغ 

بتحسيف المباني والمقدرة  يتـ تجديد المبنى جيـ والتكاليؼ األخرى المتعمقة (4
مف المساعدة التي تقدميا جميورية  دوالرا أمريكيا 876،619بما قيمتو 

 الصيف الشعبية.
 عمى النحو التالي:  عمى توزيع الميزانية بيف أجيزة االتحاد األفريقي يوافق .3

 

 الجهاز
4102إجمالي ميسانية  الشركاء الدول األعضاء  

إلجماليا البرنامجية التشغيلية  اإلجمالي البرنامجية  التشغيلية اإلجمالي البرنامجية التشغيلية 

 انًفىضيت
    

91,508,707      5,520,089     97,028,796    125,881,823  
 

125,881,823    91,508,707  131,401,912  
 

222,910,619  

انبزنًاٌ 

 األفزيقي
    

10,891,648       10,891,648        3,400,476      3,400,476    10,891,648      3,400,476  
   

14,292,124  

انًحكًت 

األفزيقيت 

نحقىق اإلَساٌ 

 وانشعىب
      

6,938,014         6,938,014        1,681,571  
     

1,681,571      6,938,014      1,681,571  
     

8,619,585  

انهجُت األفزيقيت 

نحقىق اإلَساٌ 

نشعىبوا  
      

4,076,044         4,076,044        1,569,423  
     

1,569,423      4,076,044      1,569,423  
     

5,645,467  

انًجهس 

االقتصادي 

واالجتًاعي 

 وانثقافي
         

993,710            993,710                      -                      -           993,710                   -    
        

993,710  

 انُيباد
      

4,410,000         4,410,000     6,304,442    29,687,801  
   

35,992,243    10,714,442    29,687,801  
   

40,402,243  

نجُت االتحاد 

األفزيقي 

 نهقاَىٌ انذوني
         

371,024           44,100          415,124           203,892  
          

203,892         371,024         247,992  
        

619,016  

انًجهس 

االستشاري 

 نًكافحت انفساد
         

492,436            492,436        1,015,421  
     

1,015,421         492,436      1,015,421  
     

1,507,857  

  759,253           انسهى واأليٍ
          

759,253                      -                      -                      -    
         

759,253  
          

759,253  

هجُت األفزيقيت ان

نهخبزاء حىل 

حقىق انطفم 

   ورفاهيته
           

45,873            45,873           353,696         353,696                    -           399,569  
        

399,569  

اإلجمالي 

 الفرعي
  

119,681,583      6,369,315   126,050,898     6,304,442  163,794,103  
 

170,098,545  125,986,025  170,163,418  
 

296,149,443  

          
المصادر 

 اإلضافية

شركاءال الدول األعضاء 4102إجمالي ميسانية    

 اإلجمالي البرنامجية التشغيلية اإلجمالي البرنامجية التشغيلية اإلجمالي البرنامجية التشغيلية

    -                  8,916,329    -                        8,916,329   8,916,329 انصُذوق انعاو
     

8,916,329 
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صُذوق اقتُاء 

    -                   2,105,986        -                        2,105,986         2,105,986       انًًتهكاث
     

2,105,986  

    -                   876,619           -                        876,619            876,619          حكىيت انصيٍ
        

876,619  

اإلجمالي 

لفرعيا        7,148,933                    -         7,148,933                  -                      -                      -        7,148,933                   -    
     

7,148,933  

 اإلجمالي الكلي
131,580,516 6,369,315 137,949,831 6,304,442 163,794,103 170,098,545 137,884,958 170,163,418 308,048,376 

 
 

؛ دوالرا أمريكيا 24،241،656عمى ميزانية لممشاريع الخاصة وقدرىا يوافق أيضا  .4
؛ والمساعدة الفنية وقدرىا دوالرا أمريكيا 90،536،525واألمواؿ العابرة وقدرىا 

 شركاء؛؛ واألمواؿ التي ستتـ تعبئتيا مف الدوالرا أمريكيا 37،763،663
 78.185.573أمواؿ مف الشركاء لسد فجوة التمويؿ وقدرىا تعبئة بلممفوضية يرخص  .5

 48.307.420لمبرامج العادية ودوالرا أمريكيا  29،878،153)منيا  دوالرا أمريكيا
ورفع  2013لممشاريع الخاصة( في الميزانية البرنامجية حتى نياية  دوالرا أمريكيا

 ؛2014لممثميف الدائميف قبؿ قمة يناير تقرير عف الوضع إلى لجنة ا
باستخداـ صندوؽ اقتناء الممتمكات لبناء مرفؽ التخزيف عمى لممفوضية  يرخص أيضا .6

 ؛دوالرا أمريكيا 200،000األرض المتوفرة داخؿ المجمع بكمفة إجمالية قدرىا 
مف صندوؽ اقتناء الممتمكات  مميون دوالر أمريكي 2.2ميزانية قدرىا  يوافق عمى .7

 تمويؿ مشروع تحديث النظاـ األمني لممفوضية؛ل
بالشروع في بناء إقامة نائب الرئيس عمى أف تؤجؿ إقامات  لممفوضيةيرخص كذلك  .8

 المفوضيف ؛
بحث إمكانيات إنشاء صندوؽ لتنفيذ البرامج لالستفادة مف المفوضية عمى  يشجع .9

تقمة والشركاء المساىمات الطوعية لمدوؿ األعضاء والقطاع الخاص والمؤسسات المس
 ؛اإلنمائييف والمصادر المناسبة األخرى بما في ذلؾ نسبة معينة مف الصندوؽ العاـ

المفوضية، بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف، عمى العمؿ عمى تحسيف يشجع أيضا  .11
جميع ىياكؿ  احتياجاتعممية الميزنة مف خالؿ برامج مراجعة الحسابات وتقييـ 

أجؿ التخصيص المناسب لألمواؿ وتحديد الطرؽ والوسائؿ  االتحاد األفريقي مف
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مع تعبئة الموارد  ،المناسبة لالستغناء عمى االعتماد عمى تمويؿ الشركاء لمبرامج
 المحمية؛

إمكانية ضماف تمويؿ مناسب في المستقبؿ مف أجؿ توفير األمواؿ الضرورية  ينظر في .11
ية المتاحة لمتعييف في المناصب لمختمؼ أجيزة وىياكؿ االتحاد ضمف الموارد المال

المعتمدة في الوقت المناسب بغية معالجة مشاكؿ ىذه األجيزة المتعمقة بالقدرات عمى 
 ؛النحو المناسب وتمكينيا مف تأدية والياتيا

بأف يتـ بحث أي طمب مماثؿ تقدمو أجيزة وىياكؿ االتحاد األفريقي في إطار يوصي  .12
، لتغطية مثؿ ىذه التكاليؼ مف 2015لمالية عممية الميزنة ابتداًء مف السنة ا
 المساىمات المقدرة لمدوؿ األعضاء؛

مف المفوضية إجراء مراجعة شاممة لمعامميف وتقييـ احتياجات جميع أجيزة يطمب  .13
 ؛2014االتحاد ورفع تقارير بيذا الشأف إلى الدورة القادمة لممجمس التنفيذي في يناير 

ُتؤخذ اآلثار المالية التي يتحّمميا االتحاد مف المفوضية ضماف أف يطمب أيضا  .14
 األفريقي في االعتبار عند إنشاء أجيزة جديدة لالتحاد؛

مف المفوضية ولجنة الممثميف الدائميف العمؿ معا عمى استعراض وضع يطمب كذلك  .15
الصندوؽ العاـ ورفع تقرير عف النتائج إلى الدورة القادمة لممجمس التنفيذي في يناير 

 ؛2014
لممفوضية بتخصيص ميزانية إلدارة االقتصاد الريفي والزراعة مف الموارد ص يرخ .16

لتمكينيا مميون دوالر أمريكي  1.95المتوفرة التي تمت تعبئتيا مف الشركاء بممغ قدره 
 مف تنفيذ برامجيا حسبما ُاتفؽ عميو سابقا؛

شاء صندوؽ مف المفوضية إعداد وتقديـ دراسة إلى لجنة الممثميف الدائميف إلن يطمب .17
 ت مع مقترحات بشأف طرائؽ التمويؿ؛صيانة الممتمكا

باقتراح الحكومة اإلثيوبية استضافة خموة وزارية في الوقت المناسب لمتفكير في يرحب  .18
 .كيفية مساىمة المجمس التنفيذي بصورة ممموسة في تحسيف طرؽ عمؿ وسير االتحاد

-
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 مقرر
 تحاد األفريقيبشأن وضع الخطة االستراتيجية لمفوضية اال 

 ،2063وأجندة االتحاد  2017-2014لمفترة 
 EX.CL/799(XXIII)الوثيقة 

 
 المجمس التنفيذي: إن  
بتقرير لجنة الممثميف الدائميف عف بحث مشروع الخطة االستراتيجية  يحيط عمما .1

لمفوضية االتحاد األفريقي والتقرير المرحمي عف إعداد أجندة االتحاد  2014-2017
إلى جانب المالحظات التي أبدتيا الدوؿ األعضاء بشأف ىذه  2063 األفريقي 
 المسائؿ؛

االستثنائية الرابعة عشرة  الدورةالصادر عف  EX.CL/DEC.1(XIV)مقرره  يستحضر .2
مف حيث ، بموجبو، لذي وافؽوا 2013 أبريؿ 8في أديس أبابا، إثيوبيا، في منعقدة ال

-2014لمفترة وضية االتحاد األفريقي مفل خطة اإلستراتيجيةالالمبدأ، عمى مشروع 
شريطة أف تقـو ، الحادية والعشريف لممؤتمر باعتمادىا العادية الدورة ىوأوص 2017

مراعاة وتعميـ المؤشرات  لتحسيف بمزيد مف العمؿالمفوضية ولجنة الممثميف الدائميف 
 لجنساني والشباب في الخطة؛االمنظور 

يا الدوؿ األعضاء خالؿ الدورة تالتي قدمبأف جميع المدخالت  يحيط عمما أيضا .3
 ؛االستثنائية الرابعة عشرة قد أدرجت في الوثيقة عمى نحو مالئـ

مشروع الخطة  لعمؿ المنجز في تحسيفبالمفوضية ولجنة الممثميف الدائميف عمى ا يشيد .4
 اإلستراتيجية عمى النحو المطموب؛

بر وطنية والقرصنة في المكاف والجريمة العمف المفوضية إدراج مسائؿ اإلرىاب يطمب  .5
 المناسب مف الخطة؛
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 الحادية العادية لمدورة 2017–2014 لمفترة اإلستراتيجيةمشروع الخطة  باعتمادى يوص .6
 ؛27و 26 يوميالمقرر عقدىا  االتحاد مؤتمرل والعشريف

الدوؿ األعضاء إلى دعـ تنفيذ الخطة االستراتيجية لمفوضية االتحاد األفريقي يدعو  .7
في الميزانية السنوية  وريةالمساىمات الضر  تقديـ مف خالؿ وال سيما 2014-2017

موارد، بما في ذلؾ الموارد الإلى جانب دعـ أنشطة تعبئة  في حينيا لالتحاد األفريقي
مف المفوضية والدوؿ األعضاء إلى توعية الجماىير  يدعووفي ىذا الصدد،  .المحمية
لمخطة  خة مبّسطةما في ذلؾ إعداد ونشر نساالتصاؿ باإلعالـ و وسائؿ  كافة خالؿ

 ؛اليامة لخطةيذه ابغية ضماف ممكية أكبر ل
ع  2063بالتقدـ المحرز في إعداد أجندة االتحاد األفريقي يحيط عمما كذلك  .8 ويشج 

عمى  ،والبنؾ األفريقي لمتنمية والمجنة االقتصادية ألفريقيا ، بالتعاوف معالمفوضية
اإلطار مف خالؿ عممية استشارية تشارؾ فييا جميع فئات  مواصمة تحسيف مشروع وثيقة

 المجتمع األفريقي؛
مف المفوضية تقديـ وثيقة اإلطار لبحثيا مف قبؿ أجيزة صنع السياسات لالتحاد يطمب  .9

 ؛2014العتمادىا في يونيو  2063األفريقي واألجندة النيائية 
طار الخطة االستراتيجية  بتنفيذ المتعمقةعمى بحث كافة المسائؿ ذات الصمة يوافق  .10 وا 

التي تستضيفيا حكومة جميورية إثيوبيا  الخموة الوزارية المقترحةخالؿ  2063أجندة 
 .االتحادية الديمقراطية في الوقت المناسب
- 
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 مقرر
 ،بشأن تقرير المجنة الفرعية لميياكل

 EX.CL/785(XXIII) iii الوثيقة

 المجمس التنفيذي: إن  

 EX.CL/785(XXIII) xiلمجنة الممثميف الدائميف  لمجنة الفرعية لميياكؿعمما بتقرير ا يحيط -1
 الواردة فيو؛ اتالتوصي يعتمدو

( منصبا يتـ تنفيذىا 19ىيكؿ الجامعة األفريقية المّكوف مف تسعة عشر )عمى يوافق  -2
 ؛2014ابتداًء مف 

 8ب  ( حارس أمف برتبة خ ع24بأف تشرع المفوضية في تعييف أربعة وعشريف )يوصي  -3
( واحدة في انتظار المراجعة 1وبعقد قصير المدة غير قابؿ لمتجديد لمدة ال تتجاوز سنة )

 ؛الشاممة لييكؿ قسـ األمف والسالمة
ر  -4  فيما يخص الجامعة األفريقية:يقر 

ينبغي أف تكوف إجراءات مف لوائح ونظـ عاممي االتحاد األفريقي،  6.4طبقا لممادة  (1
. ي شكؿ مف أشكاؿ التمييزتجرى بشفافية دوف الخضوع ألو ذات طابع تنافسي التعييف 

، خ ع أ 6وينبغي أف تكوف جميع مناصب المينييف وفئة الخدمات العامة ألؼ )خ ع أ 
( مفتوحة لممنافسة مف قبؿ كافة مواطني الدوؿ األعضاء في االتحاد 4و خ ع أ  5

 ؛األفريقي
تبحث لجنة الممثميف الدائميف النظاـ تمشيا مع تنفيذ ىيكؿ الجامعة األفريقية، ينبغي أف  (2

األساسي المنقح لمجامعة الذي قدمتو ليا المفوضية لبحثو مف قبؿ المجمس التنفيذي 
 ؛خالؿ دورتو القادمة

يجب أف تقدـ الجامعة األفريقية، مف خالؿ المفوضية، تقريرا سنويا عف التوظيؼ إلى  (3
 لجنة الممثميف الدائميف خالؿ بحث ميزانيتيا؛

أف يخضع التعييف في المناصب المينية لمتوزيع العاـ لمحصص في المفوضية  ينبغي (4
مع أخذ التمثيؿ الجغرافي والمساواة بيف الجنسيف في االعتبار. وينبغي أف يعتمد رئيس 
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المفوضية جميع عمميات التعييف في الجامعة األفريقية طبقا لموائح ونظـ عاممي االتحاد 
 األفريقي.

مف النظاـ األساسي لمجامعة األفريقية عمى النحو  2.8يؿ المادة المؤتمر بتعد يوصي -5
 التالي:

يجب أف يحدد المجمس التنفيذي والمجنة الفرعية المعنية التابعة لمجنة الممثميف  (1)
 الدائميف رتب وامتيازات رئاسة الجامعة األفريقية وجميع  المناصب األخرى؛ 

ر ي -6 دارة الموارد فيما يخص قسـ األمف والسالمة داخؿ مديقر  رية الشؤوف اإلدارية وا 
 البشرية:

تأجيؿ إعادة ىيكمة قسـ األمف والسالمة في انتظار استكماؿ تحديث مشروع الخدمات  (1
دراج التحسينات والمعدات التكنولوجية التي مف شأنيا أف تؤدي إلى تخفيض  األمنية وا 

 ؛الموارد البشرية التي يطمبيا القسـ
( المعينيف بعقد قصير المدة 24ضافييف األربعة والعشريف )يتعيف عمى حراس األمف اإل (2

عمى األقؿ وينبغي أف تضمف المفوضية  إحدى المغات الرسمية لالتحاد األفريقيإجادة 
فتح جميع مناصب قسـ األمف والسالمة أماـ كافة الدوؿ األعضاء عمى أف ُتؤخذ في 

 ؛االعتبار  لوائح االتحاد األفريقي ذات الصمة
جراء مراجعة شاممة لييكؿ القسـ عمى أساس دراسة يجرييا خبراء أمف دوليوف ينبغي إ (3

مستقموف وينبغي أف تقدـ المفوضية تقريًرا في ىذا الشأف إلى لجنة الممثميف الدائميف عف 
 يا الفرعية إلصالح اليياكؿ لمبحث؛طريؽ لجنت

ية عدد بوابات عند استكماؿ تحديث مشروع الخدمات األمنية، ينبغي أف تراجع المفوض (4
 الدخوؿ إلى مبانييا بغية ترشيد استخداميا وتخفيض عددىا.

 ػػػػػػ
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 مقرر

 ،ابشأن الشراكات اإلستراتيجية ألفريقي
 EX.CL/785(XXIII)ivالوثيقة 

 
 المجمس التنفيذي: إن  
بتقرير المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف عف أنشطتيا المتعمقة بالتعاوف يحيط عمما  .1

 تعدد األطراؼ وعف الشراكات اإلستراتيجية ألفريقيا؛الم

 ما يمي:ر يقر   .2

 :أمريكا الجنوبية –أفريقيا  -ألف

–الستضافة قمة أفريقيا ،شعبا وحكومة ،لجميورية غينيا االستوائية يعرب عن تقديره (1
أمريكا الجنوبية الثالثة واالجتماعات السابقة لمقمة بنجاح، في مالبو، غينيا االستوائية، 

 ؛2013فبراير  23إلى  20مف 

 أمريكيا الجنوبية الثالثة؛ –قمة أفريقيا صادرة عف إعالف مالبو ومختمؼ المقررات ال يجيز (2

بإنشاء لجنة مختصة مكونة مف رئيس االتحاد األفريقي )إثيوبيا(، رئيس اتحاد أمـ  يرحب (3
)فنزويال(،  أمريكا الجنوبية-أمريكا الجنوبية )بيرو(، المضيؼ السابؽ لقمة أفريقيا

المضيؼ الحالي )غينيا االستوائية( والمضيؼ القادـ )اإلكوادور(، المنسَقْيف اإلقميمييف 
برازيؿ(، مفوضية االتحاد األفريقي واتحاد أمـ أمريكا الألفريقيا وأمريكا الجنوبية )نيجيريا و 

 الجنوبية، لمنظر في طرؽ إنشاء األمانة العامة؛
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األطر الزمنية لخارطة الطريؽ حوؿ إنشاء صندوؽ االئتماف الجانبيف عمى االلتزاـ ب يحث (4
 أمريكا الجنوبية، المعتمد خالؿ قمة مالبو؛ –ألفريقيا 

منيا والجانب  11أمريكا الجنوبية  جانب المشتركة التي اقترح 27الػ  إلى المشاريعيشير  (5
 ىامامويال ية لممشاريع التي ال تتطمب تو ، ويدعو الجانبيف إلى منح األول16األفريقي 

 والبدء في تنفيذىا؛

مف المفوضية، بالتعاوف مع اتحاد أمـ أمريكا الجنوبية، تسييؿ ميمة المجنة  يطمب (6
 المختصة وضماف التنفيذ المالئـ إلعالف مالبو وخطة عمميا؛

أمريكا الجنوبية، الذي كاف -بتأجيؿ اجتماع فريؽ العمؿ المعني بتمويؿ أفريقيايحيط عمما  (7
الجانبيف  ويدعو، 2013أبريؿ  26إلى  24ه في كاراكاس، فنزويال، مف مف المقرر عقد

ىذا  بيف دمجاليف، وكذلؾ النظر في إمكانية بإلى تحديد موعد جديد مالئـ لكال الجان
 ؛2013اجتماع لجنة الخبراء المقرر عقده في أديس ابابا، في يونيو و االجتماع 

لمجنة التابعة مشراكات المتعددة األطراؼ مف المفوضية، إلى جانب المجنة الفرعية ل يطمب (8
 لشراكات بغية تقييـ فائدتيا لمجانب األفريقي.االممثميف الدائميف، مراجعة 

 :الشراكة األفريقية العربية -باء

 القمة األفريقية العربية  الثالثة:

استضافة القمة األفريقية العربية الثالثة عرضيا لدولة الكويت ل يعرب عن تقديره (1)
 ؛2013ر عقدىا في مدينة الكويت في نوفمبر المقر 
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لممفوضية واألمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية لمتقدـ المحرز  عن تقديره أيضا يعرب (2)
منيما مواصمة التعاوف لضماف استكماؿ جميع التحضيرات  ويطمبفي التحضير لمقمة، 

 الموجستية والمادية الالزمة في الوقت المناسب؛

اع االستشاري الثالثي بيف المفوضية، األمانة العامة لجامعة الدوؿ ج االجتمائنتيجيز  (3)
مف لجنة ويطمب  ؛2013مارس  9العربية ودولة الكويت، المنعقد في الكويت في 

 ةنشطالالممثميف الدائميف، مف خالؿ المجنة الفرعية لمتعاوف المتعدد األطراؼ، المشاركة 
 لمقمة؛ الالحؽفي التقييـ 

ة، بالتعاوف مع األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية ودولة الكويت، مف المفوضييطمب  (4)
بالغ الدوؿ األعضاء بو في الوقت المناسب؛  تحديد موعد دقيؽ لمقمة وا 

في جميع اجتماعات  ةنشطالالدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي إلى المشاركة يدعو  (5)
 ؛في الكويت 2013نوفمبر  20ى إل 18التي ستعقد مف  القمة األفريقية العربية الثالثة

 تحويل المعيد الثقافي اإلفريقي العربي إلى معيد أفريقي عربي لمثقافة والدراسات االستراتيجية 

إزاء عدـ تنفيذ مقرر المجمس التنفيذي  يعرب عن بالغ انشغالو (1)
EX.CL/DEC.535(XVI)  الصادر عف الدورة العادية السادسة عشرة المنعقدة في أديس

، بشأف تحويؿ المعيد الثقافي األفريقي العربي إلى  2010إثيوبيا، في يناير أبابا، 
 معيد  أفريقي  عربي لمثقافة والدراسات اإلستراتيجية؛

 بتدىور الوضع المالي لممعيد؛ يعرب أيضا عن بالغ انشغالو (2)
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الدور الذي يتوقع أف يمعبو المعيد في تشجيع التبادالت الثقافي بيف الشعبيف يقدر  (3)
قيقيف، وفي قيادة الشراكة األفريقية العربية عمى أساس أبحاث ودراسات حوؿ الش

 المسائؿ اإلستراتيجية التي تؤثر عمى اإلقميميف مجتمعيف أوكؿ  عمى حدة؛

يطمب مف المفوضية، بناء عمى المشاورات مع لجنة الممثميف الدائميف وبالتعاوف مع  (4)
تقديـ توصيات مف خالؿ المجمس جامعة الدوؿ العربية، مراجعة أداء المعيد، و 

التنفيذي لممعيد بشأف استمرار ىذا األخير إلى القمة األفريقية العربية الثالثة التي 
 ؛2013ستنعقد في الكويت في نوفمبر 

دوالر  150,000اإلفراج فورا عف المساىمة السنوية لالتحاد األفريقي البالغة يقرر  (5)
مف المجنة االستشارية الفرعية  . وفي ىذا الصدد، يطمب2013أمريكي لسنة 

مقدرة بما  مسألة تخصيص ميزانية إضافيةبحث  لمميزانية والشؤوف اإلدارية والمالية
 ؛ دوالرا أمريكيا 100.000قيمتو 

مف جامعة الدوؿ العربية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لدفع مساىمتيا السنوية لعاـ يطمب  (6)
2013. 

 ( 5)التيكاد  انمية أفريقيمؤتمر طوكيو الدولي الخامس لت -جيم

لجميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية حكومة وشعبا لالستضافة  يعرب عن تقديره (1
، المنعقد في أديس 5لكؿ مف االجتماع الوزاري واجتماع كبار المسؤوليف لمتيكاد  الناجحة

 ؛ 2013مارس  17إلى  15أبابا، إثيوبيا، مف 

 حسبما، 5عف التيكاد الصادريف  اعممي وخطة يوكوىاماإعالف  يمشروع يجيز (2
 ؛الوزاري المنعقد في أديس أبابا 5استكمميما اجتماع التيكاد 
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عمى تـ وضعو الذي و لية المتابعة آل ىييكؿ الثالثي المستو المف المؤتمر إجازة  يطمب (3
 النحو التالي: 

 وزارة خارجية الياباف، مفوضية االتحاد األفريقي، مكتباألمانة المشتركة:  -1
 المستشار الخاص لشؤوف أفريقيا، برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي والبنؾ الدولي؛

تتكوف مف الحكومة اليابانية والمنظمات الحكومية ذات ولجنة الرصد المشتركة:  -2
، لجنة الممثميف الدائميف لالتحاد 5لتيكاد ا  في تنظيـ الصمة، الجيات  المشاركة

يقي المعتمد في طوكيو، ولجنة التخطيط والتنسيؽ األفريقي، السمؾ الدبموماسي األفر 
 لمنيباد، المنظمات الدولية والبمداف المانحة؛

 :اجتماعات المتابعة -3

 ؛االجتماع السنوي لكبار المسؤوليف (1

 ؛االجتماع الوزاري السنوي (2

 .القمة )مرة كؿ خمس سنوات( (3

فييا قمـ  يطبَّؽ مبدأ التناوب عمى جميع اجتماعات المتابعة بمامبدأ التناوب:  -4
 التيكاد 

ـ، بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف، بإجراء دراسة حوؿ ياقالمف المفوضية يطمب  (4
تطوير الكربوف المنخفض ب بخصوص االستراتيجية  المتعمقةطرؽ اقتراح موقؼ مشترؾ 

  األمـ المتحدة اإلطارية تفاقيةا الدولية الحالية، مثؿ  الصكوؾ االنبعاثات، تمشيا مع 
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تغير المناخ، بروتوكوؿ كيوتو والمفاوضات الجارية في إطار مؤتمر األطراؼ متعمقة بال
عداد تقرير لممجمس التنفيذي   ىذا الخصوص؛في حوؿ تغير المناخ، وا 

المتخذة خالؿ اجتماع  المشتركة مف الدوؿ األعضاء مساندة المواقؼ األفريقيةيطمب  (5
واقؼ الفردية التي مف شأنيا أف ُتضر الوزاري في أديس أبابا، وتجنب الم 5التيكاد 

 بوحدة وتماسؾ القارة؛

بدعوة الياباف إلى حضور االجتماع الجانبي حوؿ إصالح مجمس األمف يحيط عمما  (6
الدوؿ األعضاء في لجنة  فقط المداوالت هعمى أف تشارؾ في ىذويوافق لألمـ المتحدة، 

اسة سيراليوف بغية ضماف طرح صالح األمـ المتحدة تحت رئإلالعشرة لالتحاد األفريقي 
 ىذه المسألة؛  مفالموقؼ األفريقي الموحد 

باقتراح الياباف المتعمؽ بعقد اجتماع جانبي حوؿ الصوماؿ، وفي ىذا يحيط عمما أيضا  (7
مف عمى المعمومات المفصمة سعى إلى الحصوؿ مف المفوضية أف تيطمب اإلطار، 

  ؛ لجانبيحوؿ النتائج المتوقعة مف االجتماع ا الياباف

حوؿ المسائؿ المطروحة وتوعية الدوؿ إعداد خطوط توجييية المفوضية إلى يدعو  (8
 األعضاء بانتظاـ؛

 عمى ضرورة تطبيؽ الرئاسة المشتركة لقمـ التيكاد بيف أفريقيا والياباف؛يوافق  (9

إجراء مناقشة وافية حوؿ قابمية تطبيؽ صيغة بانجوؿ عقب انعقاد قمة  عمىيوافق أيضا  (10
 .5د التيكا
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 :تركيا –أفريقيا  -دال

ي تـ التوصؿ إليو خالؿ مؤتمر المراجعة الوزارية األولى لمشراكة ذإلى االتفاؽ اليشير  (1
-بعقد قمة أفريقيا والقاضي، في إسطنبوؿ، تركيا، 2011بيف أفريقيا وتركيا في ديسمبر 

 تركيا الثانية في أفريقيا؛

لصادر عف الدورة العادية الثانية ا EX.CL/DEC.730(XXII) إلى المقرربشير أيضا  (2
 مفاده أنو يتوقع الذي و والعشريف لممجمس التنفيذي المنعقدة في أديس ابابا، إثيوبيا 

المتيف طمبتا استضافة القمة، ،إثيوبيا وغينيا االستوائية  الدولتيف، اختتاـ المشاورات بيف
بالغ الدوؿ األعضاء في أسرع وقت ممكف باسـ البمد الذي سيست  ضيؼ القمة؛وا 

مف المفوضية بالتعاوف مع البمد المضيؼ، القياـ بجميع التحضيرات الموجستية يطمب  (3
 ؛2013تركيا الثانية المقرر عقدىا في أكتوبر -والمادية الالزمة لقمة أفريقيا 

مف خالؿ المجنة الفرعية لمتعاوف المتعدد القياـ مف لجنة الممثميف الدائميف، يطمب  (4
لمواقؼ األفريقية الموحدة حوؿ المسائؿ التي سُتطرح لمبحث خالؿ ا بإعداداألطراؼ، 

 القمة؛

تركيا الثانية ستخضع لصيغة -الدوؿ األعضاء بأف المشاركة في قمة أفريقيايذك ر  (5
 EX.CL/DEC.699 (XXI) و EX.CL/DEC.670 (XX)بانجوؿ وفقا لمقرري المجمس التنفيذي 

 التوالي؛عمى  2012ويوليو  2012الصادريف في يناير 

 التابعة مف المفوضية، إلى جانب المجنة الفرعية لمشراكات المتعددة األطراؼ يطمب (6
 لشراكة بغية تقييـ فائدتيا لمجانب األفريقي.المجنة الممثميف الدائميف، مراجعة 
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 :اليند –أفريقيا  –ىاء 

لقمة  خطة عمؿ إطار التعاوف المعزز عمى توقيعالإزاء التأخير في عن انشغالو  بيعر  (1
إلى إنشاء فريؽ عمؿ مشترؾ يدعو ، و2014-2011الثانيةاليند -منتدى أفريقيا

 الموعد النيائي المتفؽ عميو؛  خالؿلمتعجيؿ بتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في الخطة 

الصادر عف الدورة العادية الثانية والعشريف  EX.CL/DEC.730(XXII)إلى المقرر يشير  (2
 ضرورة عمى وُيشدد ،2013 نعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في ينايرالم يلممجمس التنفيذ

 اختتاـ المشاورات حوؿ المعاىد المتبقية عمى جناح السرعة؛

عقد االجتماع الثالث لوزراء التجارة عمى ي تـ التوصؿ إليو ذباالتفاؽ اليرحب  (3
اف نجاح ىذا لضم معاالجانبيف عمى العمؿ يحث في جنوب أفريقيا، والينود األفريقييف و 

 الحدث الياـ.

 :كوريا –أفريقيا  -واو

 أفريقيا وكوريا؛ فالمفوضية عمى استكماؿ مصفوفة تنفيذ خطة العمؿ المشتركة بييحث  (1

 مبكر الجتماع الخبراء المشترؾ إلجازة مصفوفة التنفيذ.العقد الإلى يدعو  (2

 :االتحاد األوروبي-أفريقيا -زاي

بشأف إنشاء قسـ  2011الصادر في يونيو  EX.CL/DEC.646 (XIX) إلى المقرريشير  (1
دارة جميع الشراكات؛  الشراكات اإلستراتيجية في مكتب رئيس المفوضية لتنسيؽ وا 

إلى التوصيات الواردة في الدراسة حوؿ "المراجعة الشاممة لمشراكات يشير أيضا  (2
موجبيا ، والتي تـ ب2012اعتمدىا المجمس التنفيذي في يناير  حسبمااإلستراتيجية"، 
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التابعة توجيو نداء إلنشاء آلية فعالة بغية تمكيف المجنة الفرعية لمتعاوف المتعدد األطراؼ 
-شراكة أفريقيا لمجنة الممثميف الدائميف مف االضطالع بدور أكثر أىمية في زيادة بمورة

 ؛االتحاد األوروبي

قسـ اللى االتحاد األوروبي إ-نقؿ شراكة أفريقيا بحث مسألة المفوضية مفيطمب  (3
 ؛المناسب

 االتحاد األوروبي-ولجنة متابعة الحوار بيف أفريقيا مفوضية االتحاد األفريقييحث  (4
لمجنة الممثميف الدائميف عمى التعجيؿ التابعة والمجنة الفرعية لمشراكات المتعددة األطراؼ 

يؿ أبر  3و 2يومي المقرر عقدىا  لرابعةاالتحاد األوروبي ا-بالتحضيرات لقمة أفريقيا
المفوضية إلى العمؿ مع االتحاد األوربي لضماف يدعو ، بمجيكا، وؿفي بروكس 2014

اختتاـ جميع التحضيرات الموجستية والمادية الالزمة في الوقت المناسب ورفع تقرير عف 
 . بصورة منتظمةمستوى التحضيرات إلى الدوؿ األعضاء 

- 
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 مقرر
 المساىمات النظامية استعراضي ذلك تقرير المجنة الفرعية لممساىمات بما فبشأن 

 (EX.CL/DEC.756(XXII))لبعض الدول الجزرية 
 EX.CL/785(XXIII)vالوثيقة 

 

 :المجمس التنفيذي إن  

 ؛المحددالبمداف التي دفعت مساىماتيا في الوقت يينئ  .1

الدوؿ األعضاء  ويشجععمى دفع مساىماتيا في الوقت المحدد  عضاءالدوؿ األيحث  .2
 تأخرات في المساىمات عمى القياـ بتسديد المبالغ المدينة بيا؛التي لدييا م

جميورية الكونغو عمى وفائيا بالتزاماتيا ويوصي برفع اإلعفاء المؤقت الممنوح يينئ  .3
 ليا؛

 باستبقاء العقوبات المفروضة عمى الدولتيف العضويف التاليتيف:يوصي  .4

 جميورية غينيا بيساو؛ 

 ؛مدغشقر 

 عمى ساوتومي وبرنسيب؛ بفرض عقوباتيوصي أيضا  .5

بغية التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف جميورية الصوماؿ التواصؿ مع  المفوضية مف يطمب  .6
تقديـ تقرير مؤقت عف المسألة إلى الدورة القادمة لممجمس  ويطمبدفع متأخراتيا 

 التنفيذي؛

إلى  افوضية في إعداد التقارير وتقديميالدوؿ األعضاء مف تأخر الميعرب عن قمق  .7
مف المفوضية فرض عقوبات عمى اإلدارات التي تتأخر في تقديـ  ويطمبكاء الشر 

 تقاريرىا إلى الشركاء.
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 مقرر
 المراجعة لمجنة الممثمين الدائمين مسائلالمجنة الفرعية ل تبشأن تعديل اختصاصا

 EX.CL/785(XXIII)viالوثيقة 
 

 :المجمس التنفيذي إن  

 حسبما ُاقترح؛المجنة الفرعية  اختصاصاتدخاليا عمى إالتي تـ  التعديالت يعتمد .1

تحفظات الدوؿ األعضاء مف إقميـ شماؿ أفريقيا عمى التغيير المقترح في ب يحيط عمما .2
 عضوية المجنة الفرعية؛

الفرعية في الوقت  اف مف لجنة الممثميف الدائميف ببحث معايير تشكيمة المجيطمب  .3
 لتنفيذي.المناسب وتقديـ تقرير بيذا الشأف إلى المجمس ا

 ػػػػػػػػ
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 مقرر
 بشأن التقرير المرحمي األول

 لرئيس المفوضية عن الوضع في الصحراء الغربية،
 EX.CL/788(XXIII)الوثيقة 

 
 إن  المجمس التنفيذي:

 بالتقرير المرحمي األوؿ لرئيس المفوضية عف الوضع في الصحراء الغربية يحيط عمما -1
 ؛لمسألةوبتوصيات لجنة الممثميف الدائميف بشأف ا

بشأف الوضع في الصادر عف مجمس األمف لألمـ المتحدة  2099بالقرار يحيط عمما  -2
 ؛2013أبريؿ  25في  الصحراء الغربية

بما في المقررات واإلعالنات السابقة حوؿ الوضع في الصحراء الغربية، يؤكد مجددًا  -3
مر االتحاد ذلؾ األحكاـ ذات الصمة لخطة العمؿ التي اعتمدتيا الدورة الخاصة لمؤت

، ودعـ قرارات 2009أغسطس  31حوؿ النظر في النزاعات وتسويتيا، المنعقدة يـو 
األمـ المتحدة بشأف القضية، ال سيما الدعوة إلى المفاوضات المباشرة بيف الطرفيف وىما 

مف أجؿ التوصؿ إلى المممكة المغربية وجبية البوليزاريو دوف شروط مسبقة وبحسف نية 
ودائـ ومقبوؿ لمطرفيف، بما يكفؿ لشعب الصحراء الغربية تقرير  حؿ سياسي عادؿ

 ؛مصيره
مف رئيسة المفوضية مواصمة جيودىا كما ىو محدد في تقريرىا، بما في ذلؾ  يطمب -4

إجراء المزيد مف المشاورات مع األطراؼ واستمرار التفاعؿ مع األمـ المتحدة وأصحاب 
 ؛ذوي الصمة اآلخريف المصمحة الدولييف

 عف الوضع في الصحراء الغربية شامؿ تقرير تقديـالمفوضية رئيسة مف  أيضا يطمب -5
 ؛2014في يناير  القادمة لممجمس التنفيذيالعادية إلى الدورة 

ر   -6  *.أف يبقي المسألة قيد نظره الفعمييقر 
-

                                                           
 في االعتبار 3*تى أخذ تحفظاث جًهىريت انسُغال بشأٌ انفقزة  *
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 مقرر

 لمفوضية عن تنفيذ االعالن الرسميبشأن تقرير ا
 حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا،

 EX.CL/789(XXIII)الوثيقة 
 

 :المجمس التنفيذي إن  

لمدوؿ  2112بالتقرير الثامف لرئيس المفوضية والتقارير المختصرة لعاـ  يحيط عمما -1
 عف اإلعالف الرسمي حوؿ المساواة بيف الجنسيف في أفريقيا؛ األعضاء األربع عشرة

ذ اإلعالف الرسمي حوؿ عمى أىمية تقديـ الدوؿ األعضاء تقارير منتظمة عف تنفيد يشد   -2
 المساواة بيف الجنسيف في أفريقيا؛

بالدوؿ األعضاء التي درجت عمى تقدـ تقارير منتظمة عف تنفيذ اإلعالف الرسمي  يشيد -3
حوؿ المساواة بيف الجنسيف في أفريقيا ويييب بتمؾ الدوؿ األعضاء التي لـ تفعؿ ذلؾ 

ا الصدد، يتعيف عمى المفوضية بعد بأف تقدـ تقاريرىا عمى النحو المطموب. وفي ىذ
االضطالع بأنشطة بناء قدرات الدوؿ األعضاء لتمكينيا مف تقديـ التقارير عمى النحو 

 المالئـ؛
بوجو خاص الدوؿ األعضاء التي اتخذت تدابير ممموسة لتشجيع التوازف بيف  يينئ -4

 الجنسيف عمى نحو كبير في شتى مؤسساتيا؛
بتحديث وتوسيع قاعدة  دوؿ األعضاء، أف تقـومف المفوضية بالتشاور مع ال يطمب -5

بياناتيا حتى يتسنى ليا تقديـ تقارير دقيقة عف حالة تنفيذ اإلعالف الرسمي حوؿ 
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تقييـ جميع القطاعات ذات الصمة بما في ذلؾ  وفي المساواة بيف الجنسيف في أفريقيا
 ؛دور المرأة في وسائؿ اإلعالـ

التنفيذي حتى تستند المساىمة في صندوؽ  مف المفوضية تنفيذ مقرر المجمس يطمب -6
% مف المساىمات المقدرة لمدوؿ 1المرأة األفريقية إلى طرائؽ تنفيذ تدريجي بنسبة 

 ASSEMBLY/AU/DEC.277(XVI))لمقرر المؤتمر  األعضاء في ميزانية االتحاد األفريقي وفقاً 

 ؛(EX.CL/DEC.539(XVI)ومقرر المجمس التنفيذي 

 ويدعوالمحمي  ائد ضد المرأة، بما في ذلؾ العنؼمف العنؼ السيد يعرب عن قمقو الشد -7
 الدوؿ األعضاء إلى تبادؿ أفضؿ الممارسات لمقضاء عمى مثؿ ىذا العنؼ بشكؿ فعاؿ؛

بما ( 53تبذليا المفوضية في قيادتيا لممشاريع الثالثة والخمسيف ) الجيود التيبيشيد  -8
مف المفوضية رفع تقرير منتظـ ويطمب يات في ذلؾ برامج  التدريب لفائدة النساء الريف
 عف تنفيذ مثؿ ىذه المشاريع وأثرىا الميداني؛

إلى بذؿ جيود مف أجؿ التمكيف االقتصادي لممرأة ودمج مسائؿ الجنسيف عمى يدعو  -9
مف المفوضية رفع تقرير منتظـ عف النتائج المتوصؿ إلييا في  ويطمبكافة المستويات 

 ىذا الشأف؛
ية زيادة الدعـ لمصوماؿ ال سيما في مجاؿ تدريب النساء وبناء مف المفوض يطمب -10

 . حتى يكوف لو أثر عمى األرض في إطار جيودىا الرامية إلى إعادة اإلعمار قدراتيف
- 
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 مقرر

 ،الرابع والثالثين لمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ةنشطبشأن تقرير األ 

 EX.CL/796 (XXIII)الوثيقة 

 :التنفيذيالمجمس  إن  

، بتقرير النشاط الرابع والثالثيف لمجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب يحيط عمما .1
  ؛ويجيز التوصيات الواردة في تقرير لجنة الممثميف الدائميف بنشره يرخصو 

باإلنجازات المحققة واألنشطة التي نفذتيا المجنة األفريقية لحقوؽ  مماعيحيط كما  .2
 ؛2013إلى أبريؿ  2012لفترة مف نوفمبر اإلنساف والشعوب في ا

مى النحو المبيف في تقرير بحالة حقوؽ اإلنساف في القارة ع ويحيط المجمس عمما كذلك .3
في حقوؽ اإلنساف  حالة لتحسيفاألطراؼ التي اتخذت تدابير  ؾتم يينئو  ،النشاط
  ؛بمدانيا

وؽ اإلنساف  التي الدوؿ األطراؼ عمى اتخاذ إجراءات منسقة  لمعالجة مسائؿ حق يحث .4
واالمتثاؿ  كقالقؿ مستمرة في القارةحددتيا المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب 

  لمقررات وتوصيات المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب؛

 62ممادة ل وفقاتقاريرىا إرساؿ التي أوفت بالتزاماتيا المتعمقة باألطراؼ الدوؿ عمى  ثنيي .5
كذلؾ بتمؾ الدوؿ األطراؼ عمما  يحيطو ، قي لحقوؽ اإلنساف والشعوباألفري مف الميثاؽ

فريقية لحقوؽ تقدميا إلى الدورة العادية المقبمة لمجنة األ، لكي تقاريرىا أعدتالتي 
  ؛وقت ممكف تقاريرىا في أقرب ـدتمؾ المتخمفة عمى  أف تق ويشجعاإلنساف والشعوب.  
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ف والشعوب مواصمة العمؿ بتعاوف وثيؽ مع مف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنسا يطمب .6
ة لحقوؽ يمفوضية االتحاد األفريقي بيدؼ توفير حماية تأمينية ألعضاء المجنة األفريق

  ؛نساف والشعوب ألداء فعاؿ لمياميـاإل

مفوضية االتحاد األفريقي أف تسرع في تنفيذ المقرر  مف يطمب كذلك .7
EXT/EX.CL/DEC.1 (XIII) مواءمة بيف رواتب المسئوليف الشأف ، وتقديـ مقترحات ب

  ؛ى الدورة العادية المقبمة لممجمسإل ،تخبيف في الييئات التابعة لالتحاد األفريقينالم

ظيؼ لصالح أمانة  المجنة التسريع في التو مف مفوضية االتحاد األفريقي  مجددا يطمب .8
عوب شاإلنساف والتمكيف المجنة األفريقية لحقوؽ ل، عوبشؽ اإلنساف والاألفريقية لحقو 

  ؛بالمياـ الموكمة إلييا بشكؿ فعاؿالضطالع ل

لمجنة  55الػ وال الستضافة الدورة العادية جبالعرض المقدـ مف جميورية أن يحيط عمما .9
تمؾ التي لـ تسبؽ الدوؿ األطراؼ، خاصة  يحثو شعوب، األفريقية لحقوؽ اإلنساف وال

األفريقية لمجنة حدى الدورات المقبمة ، أف تدرس إمكانية استضافة إضافة دورةليا است
 ؛لحقوؽ اإلنساف والشعوب

بعثة تقصي الحقائؽ لمجنة  توصيات ويعتمدبالتقرير  مع التقديريحيط عمما أيضا  .10
األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب إلى الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية 

تقرير اء الغربية مف خالؿ الصحر  عمى الحاجة إلى إيجاد حؿ دائـ لمسألة ويشد د
عمى  األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب المجنة ويشجعمصير الشعب الصحراوي، 

 ؛المغربية 2المممكة الواقع تحت سيطرةاستكماؿ تقريرىا ليشمؿ الوضع في اإلقميـ 

                                                           
2
 01تم تسجيل تحفظ جمهورية السنغال على الفقرة   
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عمى الحاجة إلى تمبية االحتياجات اإلنسانية وتمؾ المتعمقة بحقوؽ اإلنساف يشد د  .11
راوي عمى النحو المناسب داخؿ الصحراء الغربية والالجئيف لمشعب الصح

 الصحراوييف في الخارج؛

ليروب رأس الماؿ غير المشروع مف القارة الفعالة عمى الحاجة إلى المكافحة يؤكد  .12
 الذي يعيؽ بشدة جيودىا اإلنمائية؛

 المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف عمى الرصد الوثيؽ لموضع في شماؿ مالييشج ع  .13
ورفع تقرير عف وضع حقوؽ اإلنساف في ىذا الجزء مف البمد إلى الدورة العادية 

 .2014في يناير  القادمة لممجمس التنفيذي
 

- 
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 مقرر

 حقوق الطفل ورفاىيتو،حول مخبراء لبشأن تقرير المجنة األفريقية 
 EX.CL/797 (XXIII)الوثيقة 

 

 :المجمس التنفيذي ن  إ

 حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو؛حوؿ مخبراء لألفريقية مجنة االبتقرير  يحيط عمما .1

التقرير ويشيد بالمجنة عمى العمؿ المنجز في سبيؿ تنفيذ الميثاؽ األفريقي لحقوؽ  يعتمد .2
عمى  2013جميع األعضاء الذيف تنتيي فترة واليتيـ في يوليو  يشكرالطفؿ ورفاىيتو، و
خالص؛ خدمتيـ لمجنة بتفاف    وا 

تصدؽ بعد عمى الميثاؽ عمى التعجيؿ بعممية التصديؽ الدوؿ األعضاء التي لـ  يحث .3
عميو، والدوؿ األطراؼ التي لـ تقدـ بعد تقاريرىا إلى المجنة، عمى االمتثاؿ ألحكاـ 

 ؛واإلسراع بعممية تقديـ تقاريرىاالميثاؽ األفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو 

اؿ، ونوعي ومجاني "تعميـ مناسب لألطف 2014موضوع يوـ الطفؿ األفريقي لسنة تمد يع .4
جباري لجميع األطفاؿ في أفريقيا"، و مف الدوؿ األعضاء اتخاذ اإلجراءات  يطمبوا 

  ؛الضرورية والعاجمة لضماف إنفاذ الحؽ في التعميـ لجميع األطفاؿ

مف المفوضية إجراء دراسة حوؿ التدابير المطموبة لضماف استمرارية عضوية يطمب  .5
تمشيا مع المقرر  ،يد والية األعضاء لفترة أخرىإمكانية تجد ، بما في ذلؾالمجنة

EX.CL/DEC.233(VII) ؛ 

التمويؿ والموارد  عف 2014وتقديـ تقرير لقمة يناير مف المفوضية إجراء تقييـ يطمب أيضا  .6
بغية تجييزىا لمجنة األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو ا التي تحتاجيا البشرية

 ف تأدية مياميا بصورة فعالة كما ىو محدد في الميثاؽ األفريقي. لتمكينيا م تجييزا مالئما

- 
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 مقرر
 بشأن التقرير عن أنشطة لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي،

 EX.CL/800 (XXIII)الوثيقة 

 

 المجمس التنفيذي: إن  
يو بالتقرير عف أنشطة لجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي لمفترة مف يوليحيط عمما  -1

 والتوصيات الواردة فيو؛ 2013إلى مايو  2012
 أعضاء لجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي المنتخبيف حديثا؛يينئ  -2
بأىمية اآلراء القانونية التي تقدميا لجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي حوؿ شتى يعترف  -3

 القضايا بناءا عمى طمب أجيزة صنع السياسة لالتحاد؛
الذي يعترؼ بالحاجة إلى تعزيز ، EX.CL/DEC.720(XXI)ر المجمس التنفيذي مقر يستحضر  -4

لمجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي مف حيث الموارد المالية الكافية وىياكؿ  القدرة العممية
الدعـ وضرورة منح االىتماـ الالـز مف قبؿ المجاف الفرعية ذات الصمة لمجنة الممثميف 

 الدائميف؛
تقوـ المجنة الفرعية ذات الصمة لمجنة الممثميف الدائميف ببحث مسألة تعزيز ىذا أف يقرر  -5

 توسيع ىيكؿ أمانتيا طبقا لمقرر المجمس التنفيذيالجياز بما في ذلؾ 
EX.CL/Dec.720(XXI)  إلى جانب مواءمة درجات أعضاء أمانات أجيزة االتحاد

 األفريقي األخرى؛
 1965ديسمبر  20( بتاريخ XX) 2099ـ المتحدة قرار الجمعية العامة لألميستحضر   -6

الذي صدر إثر مبادرة جميورية غانا والذي أنشئ بموجبو برنامج األمـ المتحدة لتقديـ 
لإلسياـ في المساعدة في تعميـ القانوف الدولي ودراستو ونشره وتفيمو عمى أوسع نطاؽ 

 الدولييف وتشجيع العالقات واألمفمـ تعزيز السلتحسيف المعرفة بالقانوف الدولي كوسيمة 
 ؛الودية والتعاوف فيما بيف الدوؿ

المجموعة األفريقية في نيويورؾ مف خالؿ المجنة أف تدعـ بشدة الطمب الذي يطمب من  -7
قدمتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة إلى األميف العاـ بأف يوفر لمميزانية البرنامجية لفترة 
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ة لضماف استمرار فعالية برنامج المساعدة وزيادة الموارد الالزم 2015 -2014السنتيف 
ألفريقيا  ألمـ المتحدة في مجاؿ القانوف الدوليتدريبية إقميمية لدورة تطويره وخاصة تنظيـ 

مكتبة األمـ المتحدة وغيرىا مف دورات التدريب اإلقميمية لألمـ المتحدة بانتظاـ، وصالحية 
 ؛67/91وفقا لما ىو منصوص عميو في القرار  ، لمبقاءالسمعية والبصرية لمقانوف الدولي

لجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي، في حدود مواردىا المتاحة عمى تعزيز يشجع  -8
أنشطتيا في مجاؿ تطوير وتدويف القانوف الدولي مع تركيز خاص عمى قانوف االتحاد 

اىتماـ محددة األفريقي. وفي ىذا الصدد، يتعيف صياغة مشاريع اتفاقيات في مجاالت 
 بالنسبة لالتحاد األفريقي؛

أف تقدـ الدعـ الالـز لمجنة عمى  األخرىاالتحاد الدوؿ األعضاء وأجيزة أيضا يشجع  -9
 مفأخرى جممة أمور  بيف،االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي في مجاؿ إعداد دراساتيا 

انوف الدولي ذات قد تحتاجيا ليذا الغرض بشأف قضايا الق يتوفير المعمومات التخالؿ 
 ؛لالتحاد األفريقيبالنسبة االىتماـ 

لجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي إلى استكماؿ الدراسات التي طمبتيا منيا يدعو   -10
 ؛في الماضي أجيزة صنع السياسات وتقديـ نتائجيا إلى ىذه األجيزة لبحثيا

ثيا ودراساتيا في جميع و حبنتائج مف لجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي نشر يطمب  -11
 لغات عمؿ االتحاد.

- 
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 مقرر

 ( أعضاء لمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،4بشأن انتخاب أربعة )
 EX.CL/793(XXIII)الوثيقة 

 

 المجمس التنفيذي: إن  
اإلنساف  ( أعضاء لمجنة األفريقية لحقوؽ4بعة )انتخاب أر عف بتقرير المفوضية يحيط عمما  -1

 والشعوب؛
( 6ألفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب لفترة ست )لمجنة ااألعضاء التالية أسماؤىـ ينتخب  -2

 سنوات:
 

 البمد االسم الرقم
 الكاميروف السيدة لوسي اسواجبور  1

 مالي السيدة سوياتا ماييجا  2

 كينيا السيد لورنس موروجو موت 3

 موريشيوس السيد يوينج كاـ جوف يوينج يويف 4
 

لدورة العادية الحادية والعشريف لمؤتمر االتحاد المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في ا يوصي -3
 ألفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب.لمجنة ااألعضاء المنتخبيف ، بتعييف 2013مايو 

 ػػػػػػػػػػ
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 مقرر
 ( أعضاء لمجنة األفريقية4بشأن انتخاب أربعة )

 لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاىيتو،
 EX.CL/794(XXIII)يقة الوث

 
 المجمس التنفيذي: إن  
( أعضاء لمجنة األفريقية لمخبراء 4بعة )انتخاب أر عف بتقرير المفوضية يحيط عمما  -1

 ؛حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو
 

لمجنة األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو األعضاء التالية أسماؤىـ ينتخب -2
 ( سنوات:5) خمسلفترة 

 
 البمد االسم الرقم

 مصر السيدة عزة عشماوي 1

 توجو السيدة سوزاف آىو اسوما 2

السيدة صديؽ ايساتو االساني  3
 موالي

 النيجر

 بوروندي السيد جوسيؼ انداي سنجا 4

 

الدورة العادية الحادية والعشريف لمؤتمر االتحاد المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا  يوصي -3
حقوؽ حوؿ  لمجنة األفريقية لمخبراءلمنتخبيف األعضاء ا، بتعييف 2013في مايو 

 ورفاىيتو. الطفؿ
 ــــ
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 مقرر
 بشأن الترشيحات األفريقية داخل النظام الدولي،

 II)I(XX EX.CL/792الوثيقة 

 المجمس التنفيذي: إن  

 بتقرير المجنة الوزارية لمترشيحات األفريقية داخؿ النظاـ الدولي؛ يحيط عمما .0

 لتالية:عمى الترشيحات ا يوافق .2

ترشيح السيدة فيوليت أووري  ،لجنة األمم المتحدة المناىضة لمتعذيبعضو  لمنصب (1
 ؛2013االنتخابات التي ستجري في جنيؼ في أكتوبر  ، خالؿمف جميورية كينيا

ي ، خالؿ االنتخابات التي ستجر العنصري لجنة القضاء عمى التمييزعضو  لمنصب (2
سيد نور الديف أمير مف الجميورية الجزائرية ، ترشيح ال2013يونيو  3في نيويورؾ في 

الديمقراطية الشعبية وترشيح السيدة كيندينا ىوىيتو مف جميورية توجو وترشيح القاضي 
 يونج كاـ جوف يونج سيؾ يواف مف جميورية موريشيوس؛

بي مف مترشيح الدكتورة فمور ندمبيا ،الوكالة الدولية لمراقبة المخدراتعضو  لمنصب (3
 .2014في إبريؿ النتخابات التي ستجري اكاميروف خالؿ جميورية ال

 :عمى الترشيحات التاليةيوافق أيضا  .3

، ترشيحي جميورية جنوب أفريقيا وجميورية المنظمة البحرية الدوليةلمنصب عضو  (1
 في لندف، بريطانيا؛ 2013التي ستجري في نوفمبر  مصر العربية، خالؿ االنتخابات

خالؿ  ،ترشيح جميورية تنزانيا المتحدة ،لميلجنة التراث العالمنصب عضو  (2
 في باريس، فرنسا؛ 2013في نوفمبر  ىستجر  االنتخابات التي
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، ترشيحات جميورية المجمس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدوليةعضو  لمنصب (3
خالؿ االنتخابات وجمهورية مصر العربية،  جمهورية جنوب أفريقياتنزانيا المتحدة و
مناسبة انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الطيراف المدني الدولي في التي ستجري ب
 ؛مونتلاير، كندا، في 2013سبتمبر/أكتوبر 

، ترشيح جميورية نيجيريا لمنصب العضو غير الدائم لمجمس األمن لألمم المتحدة (4
عف إقميـ غرب أفريقيا خالؿ االنتخابات التي ستجرى  2015-2014االتحادية لمفترة 

 ؛2013ؾ في أكتوبر في نيويور 
م والثقافة و لمتربية والعم المجمس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة لمنصب عضو (5

وجميورية مصر العربية والجميورية  جميورية جنوب أفريقيا اتترشيح ،)اليونسكو(
في  2013الجزائرية الديموقراطية الشعبية خالؿ االنتخابات التي ستجري في أكتوبر 

 باريس، فرنسا؛
-2014لمفترة لألمم المتحدة  صب رئيس الدورة التاسعة والستين لمجمعية العامةمنل (6

، وفي ىذا الصدد، أوغندا وانسحاب الكاميروف لصالح أوغنداترشيح جميورية  ،2015
يرحب المجمس التنفيذي بقرار فخامة الرئيس بوؿ بيا، رئيس جميورية الكاميروف ليذه 

 ؛مف بيف الدوؿ األعضاءالمفتة الكريمة تجاه الوحدة والتضا
ترشيحات جميورية بتسوانا لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة،  (7

وجميورية الكاميروف وجميورية غينيا وجميورية توجو خالؿ االنتخابات التي ستجري في 
( المخصصة ألفريقيا والتي ينبغي شغؿ 6في إطار المقاعد الستة ) 2013يونيو  14

لمجمعية  68ا مف قبؿ إقميمي الشرؽ والشماؿ وذلؾ بمناسبة الدورة الػ( مني2اثنيف )
 ؛العامة لألمـ المتحدة
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ترشيحات ، 2017-2014لمنصب عضو المجمس االقتصادي واالجتماعي لمفترة  (8
 ؛جميورية بتسوانا وجميورية الكونغو وجميورية الكونغو الديموقراطية وجميورية توجو

، 2017-2014مم المتحدة لممرأة لمفترة لمنصب عضو مجمس إدارة ىيئة األ (9
ترشيحات جميورية غينيا االستوائية وجميورية السنغاؿ وجميورية جنوب أفريقيا 

 ؛وجميورية توجو والصوماؿ
 ،2016-2014فترة ضو مجمس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة لملمنصب ع (10

ا وجميورية جنوب وجميورية ناميبي ترشيحات الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 2013خالؿ االنتخابات التي ستجرى في نوفمبر أفريقيا وجميورية جنوب السوداف 

 ؛بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة والستيف لمجمعية العامة لألمـ المتحدة
، 2017-2014لمفترة  لمنصب عضو مجمس منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (11

 38االنتخابات التي ستجري بمناسبة المؤتمر الػ ترشيح جميورية مصر العربية خالؿ
 في روما، إيطاليا؛ 2013لمنظمة األغذية والزراعة في يونيو 

، ترشيح جميورية الجابوف خالؿ 2014لمنصب رئيس مجمس حقوق اإلنسان لعام  (12
 .2013االنتخابات التي ستجري في ديسمبر 

  
ر يحيط عمما .4 تشيديسو مويتي مف جميورية تأجيؿ النظر في ترشيح الدكتور ما ويقر 

تسوانا لمنصب المدير اإلقميمي لمنظمة الصحة العالمية خالؿ االنتخابات التي سُتجرى و ب
 ؛2104في كوتنو، بنيف، حتى دورة يناير  2104في سبتمبر 

في منصب األمين العام لمؤتمر بتعييف الدكتور موكييسا كيتويا مف كينيا  يحيط عمما .5
 مف قبؿ األميف العاـ لألمـ المتحدة؛  والتنمية األمم المتحدة لمتجارة
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الدوؿ األعضاء والمفوضية عمى العمؿ معا لمتعجيؿ بتنقيح قواعد إجراءات المجنة  يشجع .6
  ؛الوزارية لمترشيحات

المناقشات حوؿ ترشيحات  نتائج مف المفوضية، بالتعاوف مع الدوؿ األعضاء، تنفيذيطمب  .7
طبقا لمتطمبات عممية االختيار/ االنتخاب  طيمةاع عنيا الدفالمجازة، و االتحاد األفريقي 
 .والنظـ الصادرة عف االتحاد األفريقي في ىذا الشأفالصكوؾ القانونية 

- 
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 مقرر
 ،الشرق األوسطو  الوضع في فمسطين بشأن 

 II)I0(XX9EX.CL/7الوثيقة

 

 :المجمس التنفيذي إن  

 ؛مسطيفوف األوسط الوضع في الشرؽ بالتقرير عف يحيط عمما .1

خرى ألمف استمرار احتالؿ إسرائيؿ لفمسطيف واألراضي العربية ايعرب عن قمقو الشديد  .2
 انتياكا لمقانوف الدولي؛

 ؛التوصيات الواردة في التقرير يجيز .3

ر .4 لمشعب الفمسطيني في  دعمو الثابتة ويؤكد من جديدمقرراتو السابقة بشأف فمسطيف  يكر 
في فمسطيف وعاصمتيا  سيادة وقابمة لالستمرار ات إقامة دولة مستقمة، ذكفاحو مف أجؿ 
 ؛القدس الشرقية

مف قبؿ الجمعية "  "عضو مراقبدولة غير " مرة أخرى بمنح  فمسطيف وضع يرحب .5
 العامة؛

 األطراؼ الفمسطينية إلى توحيد صفوفيا في كفاحيا الشرعي.جميع يدعو  .6
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 مقرر
 ،الوحدة األفريقية/ االتحاد األفريقي الذكرى الخمسين لمنظمة اإلعالن الرسمي حول بشأن 

 687/LC.XE (XXIII) الوثيقة

 

 :المجمس التنفيذي إن  

الذكرى الخمسيف لمنظمة الوحدة  اإلعالف الرسمي حوؿبمشروع  يحيط عمما .1
 األفريقية/ االتحاد األفريقي؛

 بالمفوضية ولجنة الممثميف الدائميف عمى الجيود التي بذلتاىا إلعداد اإلعالفيشيد  .2
 ؛الرسمي

مف خالؿ إدراج تعديالت ومساىمات  الرسمي مف المفوضية تحسيف اإلعالفيطمب  .3
 الدوؿ األعضاء خالؿ النقاش حوؿ ىذه المسألة؛

باعتماد اإلعالف المنقح والترويج لو وتوقيعو في جمسة عامة مؤتمر االتحاد يوصي  .4
 .2013مايو  27و 26خالؿ دورتو العادية الحادية والعشريف المقرر عقدىا يومي 

 ػػػػػػ


