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 مقرر
 ،4102بشأن الميزانية المنقحة لالتحاد األفريقي لمسنة المالية 

 EX.CL/802(XXIV) iالوثيقة 

 إن المجمس التنفيذي:
يجيز بمكجبو لمفكضية االتحاد األفريقي تعبئة  الذم EX.CL/DEC.767(XXIII))بمقرره السابؽ  يذكر -1

كتقديـ تقرير عف الكضع إلى  لسد فجكة التمكيؿمف الشركاء دكالرا أمريكيا  7811851573مبمغ 
 لجنة الممثميف الدائميف؛

بتقرير لجنة الممثميف الدائميف عف جيكد مفكضية االتحاد األفريقي في مجاؿ تعبئة  يحيط عمما -2
 التمكيؿ؛المكارد لسد فجكة 

دكالرا  6513671043تكصية لجنة الممثميف الدائميف بتخفيض الميزانية البرنامجية بما قيمتو  يجيز -3
 32217051262لمبمغ  يلك ألاا أمريكيا بدال مف اإلقرار دكالر  25713281228أمريكيا لتصبح 

 ؛دكالرا أمريكيا
دكالرا أمريكيا تفاصيميا  3951223،186عمى ميزانية منقحة جديدة قيمتيا اإلجمالية  يوافق كذلك -4

 عمى النحك التالى:
 

 الجياز
 4102إجمالي ميزانية  الشركاء الدول األعضاء

 اإلجمالي البرنامجية التشغيمية اإلجمالي البرنامجية التشغيمية اإلجمالي البرنامجية التشغيمية

مفكضية االتحاد 
 األفريقي

    

91,508,707  

    

5,520,089  

   

97,028,796    100,409,513  

 

100,409,513    91,508,707  105,929,602  

 

197,438,309  

 البرلماف األفريقي
    

10,891,648    

   

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

   

14,292,124  

المحكمة األفريقية 
لحقكؽ اإلنساف 

 كالشعكب
      

6,938,014    

     

6,938,014        1,681,571  

     

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

     

8,619,585  

المجنة األفريقية 
لحقكؽ اإلنساف 

 كالشعكب
      

4,076,044    

     

4,076,044        1,569,423  

     

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

     

5,645,467  
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المجمس االقتصادم 
 كاالجتماعي كالثقافي

         

993,710    

        

993,710                      -                      -           993,710                   -    

        

993,710  

 النيباد
      

4,410,000    

     

4,410,000  

   

6,304,442    29,687,801  

   

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

   

40,402,243  

لجنة االتحاد األفريقي 
 لمقانكف الدكلي

         

371,024  

         

44,100  

        

415,124           203,892  

          

203,892         371,024         247,992  

        

619,016  

مجمس االتحاد 
الستشارم األفريقي ا

 المعني بالفساد
         

492,436    

        

492,436        1,015,421  

     

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

     

1,507,857  

   مجمس السمـ كاألمف

        

759,253  

          

759,253                      -                      -                      -    

         

759,253  

          

759,253  

المجنةاألفريقية حكؿ 
   حقكؽ الطفؿ كرفاىيتو

           

45,873  

          

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

        

399,569  

 المجموع الفرعي
  

119,681,583  

    

6,369,315  

 

126,050,898  

   

6,304,442  138,321,793 

 

144,626,235 125,986,025  144,691,108  

 

270,677,133  

 مصادر إضافية
 4102إجمالي ميزانية  الشركاء الدول األعضاء

 اإلجمالي البرنامجية التشغيمية اإلجمالي البرنامجية التشغيمية اإلجمالي البرنامجية التشغيمية

 8,916,329    -                  8,916,329    -                       8,916,329   8,916,329 دكؽ العاـالصن

صندكؽ شراء 
 الممتمكات

      

2,105,986    

     

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

     

2,105,986  

  حككمة الصيف
         

876,619    

        

876,619                        -           876,619                   -    

        

876,619  

 11,898,934 المجموع الفرعي

                  

-    11,898,934 

                  

-                      -                      -    11,898,934                   -    11,898,934 

 282,576.066 144,691,108 137,884,958 144,626,235 138,321,793 6,304,442 137,949,831 6,369,315 131,580,516 المجموع الفرعي

 21,084,370 21,084,370  21,084,370 21,084,370      مشاريع خاصة

 70,134,135 70,134,135  70,134,135 70,134,135     األموال العابرة

 21,428,615 21,428,615  21,428,615 21,428,615     المساعدات الفنية

 6,304,442 137,949,831 6,369,315 131,580,516 اإلجمالي الكمي
250,968,913 257,273,355 137,884,958 257,338,228 395,223,186 

          

- 
 



EX.CL/DEC.784 (XXIV) 

 

 مقرر
 ،لمالية المنقحة لالتحاد األفريقيبشأن النظم والموائح ا
 i EX.CL/ 802(XXIV)الوثيقة 

 
 إن المجمس التنفيذي:

( الصادر في أديس أبابا ، إثيكبيا، بشأف اعتماد  EX.CL/DEC.728(XXII)بمقرره يذكر -1
المعايير المحاسبية الدكلية التي تدعك إلى مكاءمة اإلدارة المالية لبلتحاد األفريقي مع 

 ية؛المعايير الدكل
 ويقر ،بتقرير لجنة الممثميف الدائميف عف النظـ كالمكائح المالية المنقحة يحيط عمما -2

 تكصياتو؛
 ؛  22باستثناء المادة  النظـ كالمكائح المالية الجديدة لبلتحاد األفريقي يعتمد -3
  حكاـ النظـ كالمكائح المالية المذككرةأل الكامؿ تنفيذالمف أجيزة االتحاد األفريقي  يطمب -4
أف تحؿ النظـ كالمكائح المالية المنقحة محؿ سابقتيا كأف تصبح سارية المفعكؿ  قرري -5

 اعتبارا مف تاريخ اعتمادىا.
- 
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 مقرر
 ،2102البيانات المالية لالتحاد األفريقي لعام بشأن 

 iii EX.CL/802(XXIV) الوثيقة

 

 :المجمس التنفيذي إن  
، 2012البيانات المالية المراجعة لعاـ  عفلجنة الممثميف الدائميف  بتقريريحيط عمما  .1

 ؛مف المفكضية تنفيذىا يطمبك ،التكصيات الكاردة فيو يجيزك
كسائر أجيزة االتحاد األفريقي إلى االمتثاؿ الصاـر لنظـ كلكائح االتحاد المفكضية يدعو  .2

 ؛األفريقي فيما يخص تنفيذ الميزانية كالعمميات العامة لبلتحاد
ى معالجة مكاطف الضعؼ التي أثارىا تقرير المراجعة لعاـ المفكضية إلأيضا  يدعو .3

 ؛كتنفيذ كافة التكصيات 2012
مف المفكضية كأجيزة االتحاد األفريقي األخرل ضماف إعطاء المكظفيف مبررات يطمب  .4

 السفر في إجازة إلى  الكطف؛ 
 المفكضية عمى التعجيؿ باستكماؿ الدراسة حكؿ مراجعة المرتبات التي تتناكؿيحث  .5

أيضا األسعار التفضيمية لمكتبي برككسؿ كجنيؼ، كتقديميا لمبحث خبلؿ قمة االتحاد 
 ؛2014في يكنيك/يكليك 

المفكضية عمى بذؿ الجيكد لتحسيف نسبة تنفيذ كافة البرامج المخططة خبلؿ يحث أيضا  .6
 كؿ سنة؛

نية إلى مف جميع أجيزة االتحاد األفريقي تقديـ تقارير ربع سنكية عف أداء الميزايطمب  .7
 أجيزة صنع السياسات؛

جميع أجيزة االتحاد األفريقي إلى التعاكف مع مجمس مراجعي الحسابات يدعو  .8
الخارجييف عند تنفيذ عمميات مراجعة الحسابات السنكية كتقديـ التقارير بعد مراجعتيا 

 إلى أجيزة صنع السياسات؛ 
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عي الحسابات إجراء دراسة حكؿ كيفية تعزيز مجمس مراجمف المفكضية يطمب  -9
 .2014الخارجييف كرفع تقرير بيذا الشأف إلى قمة االتحاد في يكنيك/يكليك 

- 
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 مقرر
 بشأن تقرير المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف

 ،شراكات أفريقيا االستراتيجية بشأن لمجنة الممثمين الدائمين 
  EX.CL/802 (XXIV)ivالوثيقة 

 
 :إن المجمس التنفيذي

 بشأفالفرعية لمتعاكف المتعدد األطراؼ لمجنة الممثميف الدائميف  المجنةبتقرير ًا يحيط عمم -1
 شراكات أفريقيا االستراتيجية؛

المجنة الفرعية بالتعاكف مع القياـ مع فريؽ الخبراء األفريقييف ك مف المفكضية، يطمب  -2
الستراتيجية، مع لشراكات األفريقية ابإجراء تقييـ شامؿ لكافة ا، لمتعاكف المتعدد األطراؼ

الدكرة العادية الثالثة عف ذلؾ إلى كتقديـ تقرير ألفريقيا  2063أجندة األخذ في االعتبار 
 .2014يكليك كالعشريف لقمة االتحاد األفريقي في يكنيك/

 ؛التكصيات الكاردة في التقريريجيز  -3
 ا:أفريقيالقمة الخامسة لمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية حول 
لشعب كحككمة الياباف لنجاح استضافة القمة الخامسة و العميق وتقديره يعرب عن امتنان -4

يكنيك  3إلى  1المنعقد في يكككىاما، الياباف، مف ا فريقيأ لتنمية  لمؤتمر طككيك الدكلي 
 ؛2013

، التنمية أفريقيإعبلف يكككىاما كخطة عمؿ الدكرة الخامسة لمؤتمر طككيك الدكلي يجيز  -5
إلى  ويطمبا، أفريقي ة الخامسة لمؤتمر طككيك الدكلي لتنميةالمذيف اعتمدتيما القم

ف المشاركيف كسائر بالتعاكف مع المنظمي، ضماف التنفيذ الكامؿ لخطة العمؿ المفكضية
 ؛أصحاب المصمحة

بالعرض الذم قدمتو جميكرية الكاميركف الستضافة اجتماع التيكاد الكزارم في  يرحب -6
التعاكف مع لجنة الممثميف الدائميف كالبمد مف المفكضية، ب يطمب، ك2014مايك 

 يرات البلزمة لعقد االجتماع بنجاح؛المضيؼ، القياـ بجميع التحض
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التناكب في استضافة آليات متابعة مؤتمر طككيك الدكلي  أباعتماد مبدأيضا يرحب  -7
إلى رئيسة المفكضية إجراء مشاكرات  ويطمب، بما في ذلؾ القمة، اأفريقي  الخامس لتنمية

المضيؼ لمقمة السادسة  البمدمع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي بغية تحديد 
 ؛2018المقرر انعقادىا في أفريقيا في ا ك أفريقي لمؤتمر طككيك الدكلي لتنمية

 :القمة األفريقية العربية الثالثة حول
عقدة في دكلة التقرير عف نتائج القمة األفريقية العربية الثالثة المنالمؤتمر ببحث  يوصي  -8

 ؛2013نكفمبر  20ك 19الككيت يكمي 
بعرض جميكرية غينيا االستكائية استضافة القمة األفريقية العربية الرابعة في يرحب   -9

مف المفكضية الشركع في مشاكرات مع ىذا  ويطمبالمؤتمر بإجازتو؛  ويوصي 2016
 ؛رار بشأف التكاريخ المحددة لمقمةالبمد التخاذ ق

 
 :تركيا -فريقياأالشراكة  حول
 المفكضية مفيطمب ، ك2014تركيا في نكفمبر  –عمى عقد القمة الثانية أفريقيا يوافق  -10

إلعداد خارطة طريؽ الستضافة قمة عقد اجتماع لكبار المسؤكليف في أقرب كقت ممكف 
 ؛تركيا الثانية المقرر عقدىا في غينيا االستكائية-أفريقيا

 
 :وبيةأمريكا الجن-أفريقياالشراكة  حول
إلى لجنة الممثميف الدائميف كالمفكضية، بالتشاكر مع جانب أمريكا الجنكبية، يطمب  -11

 –استكماؿ العمؿ فكران صكب اإلنشاء المشترؾ آللية تمكيؿ كصندكؽ منتدل أفريقيا
 أمريكا الجنكبية لتنفيذ المشاريع المحددة المتفؽ عمييا؛

ية، بالتشاكر مع جانب أمريكا الجنكبية، إلى لجنة الممثميف الدائميف كالمفكض يطمب أيضاً  -12
 اتخاذ خطكات عاجمة لتنفيذ المشاريع المممكسة التي تجمب منافع لمجانبيف؛
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إلى لجنة الممثميف الدائميف كالمفكضية، بالعمؿ عمى نحك كثيؽ مع جانب  يطمب أيضاً  -13
-دل أفريقياعمؿ المجنة الرئاسية االستراتيجية لمنت طرائؽأمريكا الجنكبية، االتفاؽ عمى 

 ؛أمريكا الجنكبية
 

 :االتحاد األوروبي-أفريقياالشراكة  حول
تحت  االتحاد األكركبي الرابعة-بالتقدـ المحرز في التحضير لقمة أفريقيا يحيط عمماً  -14

 ؛مكضكع: "االستثمار مف أجؿ رفاىية الشعكب كسبلميا"
بتكجيو  د األكركبيجميع الشركاء بما في ذلؾ االتحاعمى الضركرة الحتمية لقياـ  يؤكد -15

دعكات محددة لكافة رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي لمشاركتيـ الكاممة في 
متابعة المسألة كضماف احتراـ بالمفكضية  يكم ف. كفي ىذا الصدد، ةجميع قمـ الشراك
 ؛كتنفيذ ىذا المبدأ

بيف أفريقيا الكرقة المنقحة النيائية لممكقؼ األفريقي حكؿ إعادة ىيكمة الحكار  يجيز -16
 كالتكصيات الكاردة فييا؛  (rev.4)كاالتحاد األكركبي 

كرئيس  االتحاد األكركبي-لجنة متابعة الشراكة بيف أفريقياالمفكضية، بالتعاكف مع  يحث -17
، عمى التعجيؿ باإلجراءات المتعمقة بعممية المجنة الفرعية لمتعاكف المتعدد األطراؼ

 كثائؽ العمؿ كالكثائؽ النيائية؛  التحضير لمقمة، بما في ذلؾ استكماؿ
 :الصين-أفريقياحول عممية 

إلى المفكضية بالتعاكف مع البمد المضيؼ، القياـ بالتحضيرات المكجستية كالمادية  يطمب -18
المقرر  لمنتدل التعاكف بيف الصيف كأفريقيا العاشرالبلزمة الجتماع كبار المسؤكليف 

 ؛2014مف  عقده في جنكب أفريقيا خبلؿ النصؼ الثاني
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 :كوريا-أفريقيامنتدى  حول
عمى صياغة مصفكفة تنفيذ خطة العمؿ  ، بالتعاكف مع الجانب الككرم،المفكضية يحث -19

خبلؿ  كعقد اجتماع الخبراء المشترؾ، 2014مارس  31قبؿ ريا كك -المشتركة ألفريقيا
 ؛الكثيقة الستكماؿ 2014الفصؿ الثاني مف 

 
 :اليند-أفريقيا حول الشراكة

-2011اليند -بتكقيع خطة عمؿ تعزيز إطار التعاكف لمقمة الثانية لمنتدل أفريقيا حبير  -20
 ؛الخطة المذككرة كبل الطرفيف عمى الخطكات التي يجرم اتخاذىا لتنفيذ ويحث؛ 2014

إزاء التأخر في استكماؿ المشاكرات حكؿ المعاىد المتبقية التي يتعيف يعرب عن قمقو  -21
 إنشاؤىا في أفريقيا؛

حكؿ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي كالمفكضية إلى استكماؿ المشاكرات  يدعو -22
 ؛ستنشئيا اليند في أفريقياالمعاىد المتبقية التي مكاقع 

أعربت عف استعدادىا الستضافة التي  ،إلى الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي يطمب -23
 ليندم؛مع الطرؼ ا  المكقع  ىذه المعاىد مراعاة بركتكككؿ االتفاؽ

إلى إنشاء فريؽ عمؿ مشترؾ لمتعجيؿ بتنفيذ البرامج كالمشاريع المدرجة في خطة  يدعو -24
 المتفؽ عميو. النيائي العمؿ في إطار المكعد 

- 
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 مقرر

 ،تقرير المجنة الفرعية لالجئين والعائدين والنازحين داخميا في أفريقيا بشأن
 EX.CL/802(XXIV)v الوثيقة

 
 إن المجمس التنفيذي:

 ؛لبلجئيف كالعائديف كالنازحيف داخميا في أفريقيابتقرير المجنة الفرعية  عمما يحيط .1
جميع الدكؿ األعضاء التي لـ تـ بعد بالتكقيع كالتصديؽ عمى اتفاقية كمباال  يدعو .2

لى تنفيذ خطة العمؿ الرامية إلى  حكؿ النازحيف داخميا إلى التعجيؿ بالقياـ بذلؾ كا 
 ؛لمنزكح القسرم كالتحديات التي يكاجييا في القارة معالجة األسباب الجذرية

بشأف زيادة  2010الصادر في يكليك  EX.CL/DEC.567(XVII)المقرر  يستحضر .3
لتمكيف  2011% بصكرة تدريجية ابتداءن مف يناير 4% إلى 2الميزانية التشغيمية مف 
بلت اإلنسانية مبالغ كبيرة لتمبية احتياجات التدخالحصكؿ عمى االتحاد األفريقي مف 

 ؛العاجمة
لبلجئيف  عمى الحاجة إلى مراجعة كتكضيح أدكار كصبلحيات المجنة الفرعيةيشد د  .4

بالصندكؽ الخاص لممساعدات كالعائديف كالنازحيف داخميا في أفريقيا كتمؾ المتعمقة 
الطارئة في حاالت الجفاؼ كالمجاعة في أفريقيا لتمكينيما مف تأدية مياميما عمى 

 ؛نحك فعاؿ
لبلجئيف كالعائديف كالنازحيف الفرعية لجنة الممثميف الدائميف مف خبلؿ لجنتيا يحث  .5

داخميا في أفريقيا، عمى إيفاد بعثات ميدانية إلى جميكرية الككنغك الديمقراطية كسيشؿ 
 .2014خبلؿ عاـ 
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 مقرر
 ،مساىمات الدول األعضاء بشأن

 EX.CL/802(XXIV)vi الوثيقة

 
 إن المجمس التنفيذي:

 بتقرير المجنة الفرعية لمساىمات الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي؛ يأخذ عمما .1

 البمداف التي سّددت مساىماتيا كاممة؛ يينئ .2

الدكؿ األعضاء إلى تسديد مساىماتيا في مكاعيدىا المحددة كيشجع الدكؿ  يدعو .3
 ة؛األعضاء التي عمييا  متأخراته المساىمات عمى تسديد كؿ المبالغ المستحق

 جميكرية سيشؿ بشكؿ خاص لكفائيا بالتزاماتيا إزاء االتحاد األفريقي؛ يينئ .4

الخارجية عمى تحكيؿ  العقبات التي كضعتيا القكل مفيعرب عن انشغالو العميق  .5
مع جميكرية  العمؿالمفكضية  مف ويطمبالسكداف إلى االتحاد األفريقي  مساىمات

 ؛وتسديد مساىمات مف ىذا األخيرلتمكيف  طرؽ السكداف إليجاد 
 بفرض العقكبات عمى الدكؿ األعضاء التالية جراء تأخرىا عف السداد: يوصي .6

 
 جميكرية أفريقيا الكسطى، (1

 ،جميكرية غينيا بيساك (2
 

بنظـ االتحاد األفريقي المتعمقة بتسديد المساىمات كيؤكد مف جديد التزاـ جميع يذكر  .7
ساس استثنائي كنظرا لمجيكد التي عمى أ ويقرر، بتنفيذىاالدكؿ األعضاء في االتحاد 

أسرة االتحاد األفريقي بعد أزمة بذليا شعب كحككمة مدغشقر لبلنضماـ مجددا إلى 
 ؛طاؿ أمدىا، التعميؽ المؤقت لمعقكبات المفركضة عمى ىذه الدكلة العضك

يكما عمى األقؿ مف بدء  30عمى تسديد متأخرات مساىماتيا قبؿ  مدغشقر  يحث  .8
 ؛2014القادمة لممجمس التنفيذم في يكليك الدكرة العادية 
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الشركَع في تسديد مساىماتيا بشكؿ منتظـ  االتحادية مف جميكرية الصكماؿ يطمب .9
بالتفاىـ مع المفكضية لتحديد التكاريخ التي تبلئميا  2014اعتبارا مف شير يناير 

 لتسديد متأخراتيا؛

ارات التي ال تقدـ مف المفكضية فرض عقكبات تأديبية مبلئمة عمى اإلد يطمب .10
تقاريرىا في الكقت المناسب إلى  الشركاء بيدؼ تجنب أم  تأخير لصرؼ أمكاؿ 

 الشركاء.
- 
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 مقرر
 ،2102تقرير السنوي لممفوضية لعام ال بشأن

 EX.CL/803(XXIV)الوثيقة 

 
 إن المجمس التنفيذي:

ريقيا لقيادة برامج عمى رئيسة المفكضية كف يثنيبالتقرير السنكم لممفكضية ك يحيط عمماً  .1
التي أبدتيا الدكؿ  الثريةالتعميقات كالمبلحظات كأنشطة االتحاد األفريقي، إلى جانب 

 في نفس السياؽ؛األعضاء 
 

المفكضية عمى مكاصمة جيكدىا، بالتعاكف مع الدكؿ األعضاء كالمجمكعات يشجع  .2
ع المدني، مف مف أصحاب المصمحة، بما في ذلؾ المجتم ااالقتصادية اإلقميمية كغيرى

الكاردة في األىداؼ تحقيؽ  حكؿالتقرير حددىا أجؿ معالجة المسائؿ الرئيسية التي 
نتائج الذكرل  حكؿ، كمتابعة اإلعبلف الرسمي 2017 - 2014الخطة االستراتيجية 

، كتنسيؽ 2015كخطة التنمية لما بعد  2063الخمسيف؛ كاعتماد إطار أجندة أفريقيا 
تشغيؿ المنظكمة األفريقية ـ الزراعة كاألمف الغذائي إلى جانب األنشطة المتعمقة بعا

؛ اتنزاعالحاالت دكر فييا لمسمـ كاألمف، كمكاصمة تقديـ الدعـ لمدكؿ األعضاء التي ت
تطكير البنية التحتية األفريقي لبرنامج الكمشاريع االتحاد األفريقي الرائدة، بما في ذلؾ 

الحد مف الزراعة، كالجامعة األفريقية، كحممة التعجيؿ بالشامؿ لتنمية األفريقي كالبرنامج 
في أفريقيا، كخطة المستحضرات الصيدالنية، األميات كاألطفاؿ كالرضع كفيات 

كاإلعبلف الرسمي حكؿ المساكاة بيف الجنسيف في أفريقيا؛ كسياسة الشباب، كتعميؽ 
 المية كتعزيزىا؛الساحة الع عمىإدماج المصالح االستراتيجية لمدفاع عف أفريقيا 
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الدكؿ األعضاء عمى دعـ برامج كأنشطة المفكضية، مف خبلؿ دفع مساىماتيا يحث  .3
تنفيذ الكثائؽ القانكنية كمقررات  عفكتكفير المعمكمات ناسب رة في الكقت المدّ المق

االتحاد، ككذلؾ مف خبلؿ المساىمة في تعبئة المزيد مف المكارد المحمية كالمبتكرة، بما 
ؤسسة االتحاد األفريقي عمى النحك الذم كافقت عميو الدكرة العادية الثانية في ذلؾ م

حتى تتيح تمؾ المكارد لبلتحاد األفريقي إمكانية تحقيؽ خطتو ف لممؤتمر، ك كالعشر 
  ؛االستراتيجية دكف االعتماد المفرط عمى المكارد الخارجية

ات االقتصادية اإلقميمية المفكضية كالدكؿ األعضاء كالمجمكع ضركرة قياـ عمىيشد د  .4
تحديد طرؽ ككسائؿ االستفادة مف النتائج بكأصحاب المصمحة اآلخريف ذكم الصمة 

يناير  26إلى  24لمخمكة الكزارية المنعقدة مؤخرا في بحر دار، إثيكبيا مف  لمثمرةا
كتعبئة المكارد  2063تكصيات مممكسة بشأف تطكير أجندة بغية التكصؿ إلى  2014

 ؛رة لتحقيؽ أىدافيا في ظؿ الممكية الكاممة كالمساءلةي القاالمطمكبة ف
بمدغشقر عمى  ويشيد بصكرة ديمقراطية مدغشقر كالرئيس المنتخب حديثا يينئ .5

استعادتيا مقعدىا في االتحاد األفريقي بعد استيفائيا كافة شركط العكدة إلى النظاـ 
 الدستكرم.

 
 ػػػػػػػػ
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 مقرر
 لالتحاد األفريقي، 2102ضع أجندة بشأن تقرير المفوضية عن و 

 EX.CL/805 (XXIV)الوثيقة 

 
 :إن المجمس التنفيذي

لبلتحاد األفريقي ككذلؾ بالتقرير  2063أجندة  إعدادبتقرير المفكضية عف يحيط عمما  -1
 المرحمي المفصؿ كمشركع الكثيقة اإلطارية الذم قدـ لمدكؿ األعضاء؛

في ىذا كافة المساىميف بجيكد  ويشيدإلطارية الكثيقة ا إعداد بالتقدـ المحرز في يقر -2
 الخصكص؛

 كالشعكب ذات األصكؿ األفريقية بالجيكد المتكاصمة لممفكضية إلشراؾ األفريقييف يرحب -3
مف الدكؿ األعضاء أف تدرس مشركع الكثيقة اإلطارية  يطمبكبغية تحقيؽ تطمعاتيـ؛ 

الستخداميا في  2014كتزكيد المفكضية بالمدخبلت في أجؿ أقصاه منتصؼ أبريؿ 
 ؛2063إثراء كاستكماؿ كثيقة أجندة 

 بالعمؿ اإلسراع  ، بالتعاكف مع لجنة الممثميف الدائميف،طمبو إلى المفكضية يؤكد مجددا -4
التحاد األفريقي ا قمةاإلعداد بحلول  كامل 4102أجندة  مشروعتقدٌم  بهدف المتبقً

ٌم شامل إلى جانب خطة ، وتقدم إطار رصد وتق4102ٌٌونٌو  فً العاملمنتصؼ 

 ؛4102التنفٌذ للسنوات العشر األولى لبحثها فً ٌناٌر 
في  2063مف المفكضية ضماف أف تساىـ األىداؼ اإلنمائية األفريقية ألجندة  يطمب -5

كالمفاكضات العالمية  2015إثراء المكقؼ األفريقي المكحد بشأف أجندة التنمية لما بعد 
 األخرل ذات الصمة.

- 
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 مقرر
 السنوية المشتركة السادسة العاديةن االجتماعات بشأ

 لوزراء االقتصاد والمالية ومؤتمر المجنة لمؤتمر االتحاد األفريقي
 ،االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

 EX.CL/806 (XXIV)الوثيقة 
 

 إن المجمس التنفيذي:
المشتركة السادسة لمؤتمر االتحاد  السنكية العادية بتقرير االجتماعات يحيط عمماً  .1

األفريقي لكزراء االقتصاد كالمالية كمؤتمر لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا لكزراء 
إلى  25المالية كالتخطيط كالتنمية االقتصادية المنعقدة في أبيدجاف، ككت ديفكار، يكمي 

 ؛ركصيات الكاردة في التقريالت جيزوي ؛2013مارس  26
السنكية المشتركة السادسة  العادية ( الصادر عف االجتماعات8) رقـ القرارب يذكر .2

لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء االقتصاد كالمالية كمؤتمر لجنة األمـ المتحدة االقتصادية 
في  2013رس االمنعقدة في م ،ألفريقيا لكزراء المالية كالتخطيط كالتنمية االقتصادية

عف قمة رؤساء  ادرالص AU/DEC/486 (XXI) ASSEMBLY/ديفكار، كالمقرر  أبيدجاف، ككت
في أديس أبابا، إثيكبيا، عمى  ،2013في مايك  ةالمنعقد االتحاد األفريقي حككماتدكؿ ك 

 ؛تثنائي لكزراء االقتصاد كالماليةتنظيـ مؤتمر اسلمدعكة إلى التكالي، 
مالية الذم كاف مف لكزراء االقتصاد كال أنو لـ يتيسر عقد االجتماع االستثنائي إلىشير ي .3

نكفمبر  1أكتكبر ك 31أكتكبر كفي كقت الحؽ يكمي  25ك 24يكمي  عقدالمقرر أف ي
إلى المفكضية أف تنفذ القرار كالمقرر  ويطمبنكني، ا، لعدـ اكتماؿ النصاب الؽ2013

ة السابعة السنكية المشترك العادية االجتماعات انعقاد ( قبؿ2في الفقرة ) مذككريفال
لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء االقتصاد كالمالية كمؤتمر لجنة األمـ المتحدة االقتصادية 

في أبكجا، نيجيريا، ألفريقيا لكزراء المالية كالتخطيط كالتنمية االقتصادية المقرر عقدىا 
 ؛2014في مارس 
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ؿ دكرتو العادية ىذا الشأف إلى المؤتمر خبل فيتقدـ تقريرا إلى المفكضية أف  يطمب .4
 .2014يكنيك/يكليك المقبمة في 

- 
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 مقرر
 ،الموارد الحيوانية المسؤولين عن موزراءلبشأن تقرير المؤتمر التاسع 
 EX.CL/807 (XXIV)الوثيقة 

 

 :إن المجمس التنفيذي

بتقرير المؤتمر الكزارم التاسع لممكارد الحيكانية بشأف زيادة كدعـ االستثمار  يحيط عمما .1
أبريؿ  19ك 18، ككت ديفكار، يكمي أبيدجافع الثركة الحيكانية المنعقد في في قطا
 ؛التكصيات الكاردة فيو ويجيز ،2013

بالجيكد المتكاصمة التي تبذليا المفكضية لتعزيز تنمية الثركة الحيكانية كمصدر  يرحب .2
 ؛ي كالتنمية االقتصادية في القارةلؤلمف الغذائي كالتكامؿ اإلقميم

% مف ميزانياتيا 10احتراـ التزامات مابكتك بتخصيص األعضاء عمى الدكؿ  يحث .3
لتشجيع االستثمارات ال سيما في مؤسسية الكطنية لمزراعة كالقياـ بإصبلحات سياسية ك 

 ؛إطار الشراكات العامة
تعزيز مبادرات تقكية التكامؿ  ىالمفكضية كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية عميحث  .4

اءمة المناىج البيطرية كعمـ الحيكاف استنادا إلى المعايير الدكلية اإلقميمي مف خبلؿ مك 
 ؛مف قبؿ الدكؿ األعضاءكتنقؿ المينييف كاالعتراؼ المتبادؿ بالمؤىبلت 

لمقارة لتنمية الثركة الحيكانية مف المفكضية قيادة كتنسيؽ عممية صياغة إستراتيجية  يطمب .5
، كرفع تقرير بيذا ؽ إمكاناتو الكاممة لياالتي ستعجؿ تنفيذ االصبلحات في القطاع كتحقي

 ؛2015الشأف إلى المجمس التنفيذم في يناير 
 مف المفكضية كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية: يطمب أيضا .6
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المبادرات بشأف حفظ كاستخداـ المكارد  مساعدة الدكؿ األعضاء عمى تحديد كتعزيز -1
بنكؾ الجينات لمحفظ داخؿ المكاقع  الكراثية الحيكانية األفريقية، بما في ذلؾ إنشاء

 ؛كخارجيا
دعـ الدكؿ األعضاء في تعزيز مركنة نظـ االنتاج الحيكاني كالمجتمعات المحمية  -2

المعتمدة عمى الماشية في األحداث الشديدة بما في ذلؾ تفشي األمراض التي تؤثر 
 عمى المقاكمة.

ي كالمالي المطمكب لمدكؿ الشركاء اإلنمائييف المعنييف إلى تكفير الدعـ الفنيدعو  .7
األعضاء كالمفكضية كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية بغية ضماف التنفيذ الفعاؿ ليذا 

 ؛المقرر
المرأة في تنمية المكارد الحيكانية كتقديـ  لدكؿ األعضاء عمى االعتراؼ بدكرا يشجع .8

 .الدعـ ليا
- 
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 مقرر
 ،التحاد األفريقيل ؤون االجتماعيةالشالعمل و لمجنة  الدورة العادية التاسعةبشأن تقرير 

 /EX.CL(XXIV) 808الوثيقة 

 إن المجمس التنفيذي:

عمما بتقرير الدكرة العادية التاسعة لمجنة العمؿ كالشؤكف االجتماعية لبلتحاد  يحيط -1
، كالتكصيات 2013أبريؿ  12إلى  8األفريقي المنعقدة في أديس أبابا، إثيكبيا، مف 

 الكاردة فيو؛

ررات الدكرة العادية التاسعة لمجنة العمؿ كالشؤكف االجتماعية لبلتحاد األفريقي، مق يجيز -2
 :كخاصة ما يمي

ميثاؽ عمالة الشباب كالنساء في أفريقيا كإطار لمحد مف بطالة الشباب كالنساء  (1)
حكؿ خمؽ فرص  تحادالطبقا إلعبلف مؤتمر ا ٪ سنكيا عمى األقؿ،2ة ببنس

،  (ASSEMBLY/AU/DECL.1(XVII)) ب كتمكينيـبالنيكض بالشبا العمؿ لمتعجيؿ
 ؛2018-2009كخطة عمؿ عقد الشباب األفريقي 

التدابير المبلئمة لتعزيز قدرة مؤسسات سكؽ العمؿ، بما في ذلؾ مف خبلؿ  (2)
 القائمة؛ تعزيز القدرات كتحديث مراكز إدارة العمؿ اإلقميمية األفريقية

الجتماعية لمعماؿ فى االقتصاد غير استراتيجية االتصاالت لتنفيذ خطة الحماية ا (3)
نحك تكفير تغطية الحماية االجتماعية لمعماؿ فى  الرسمي كالعماؿ الريفييف،

 االقتصاد غير الرسمي كالعماؿ الريفييف كأفراد أسرىـ؛
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 يطمب من المفوضية: -3

التعجيؿ بتنفيذ إطار مكاءمة نظاـ المعمكمات المتعمقة بسكؽ العمؿ لبلتحاد  (1)
المعنية بالعمالة كاالقتصاد غير  بأف تككف مجمكعة العمؿ الفنية جوويو األفريقي؛ 

 لتشمؿ الشركاء االجتماعييف؛ الرسمي، ثبلثية

التعاكف مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية لمكاءمة قكانيف العمؿ كالحماية  (2)
االجتماعية، كجزء مف التدابير الرامية إلى تحسيف اليجرة اإلقميمية لؤليدل 

 كعامؿ ىاـ في التنمية المستدامة؛العاممة 

 بمقرر لجنة العمؿ كالشؤكف االجتماعية بشأف دعـ إنشاء معيد تدريب عاؿ يحيط عمما -4
 لمضماف االجتماعي في الجزائر، كىي مبادرة تقكـ بيا الحككمة الجزائرية؛

ستضافة الدكرة الخاصة لمجنة العمؿ كالشؤكف ابعرض جميكرية ناميبيا  يرحب -5
، كخطة عمؿ 2004التقدـ المحرز في تنفيذ إعبلف كاجادكجك  كؿاالجتماعية ح

، كذلؾ تمشيا مع مقرر المجمس 2014 أبريؿ 25إلى  21مف كيندىكؾ، ناميبيا، 
لمدكرة  الدكرة الخاصة أيضا بالتحضير كتقكـ. EX.CL/DEC.648(XIX)التنفيذم 

في بكركينا فاسك في كاجادكجك، المقرر عقدىا االستثنائية لرؤساء الدكؿ كالحككمات 
 ؛2014سبتمبر 

مف المفكضية متابعة تنفيذ نتائج الدكرة العادية التاسعة لمجنة العمؿ كالشؤكف  يطمب -6
 االجتماعية لبلتحاد األفريقي كتقديـ التقارير بانتظاـ إلى المجمس التنفيذم.

- 
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 مقرر

 ،التكامل عن المسؤولين لموزراء السادس األفريقي االتحاد مؤتمر بشأن
 809 EX.CL/(XXIV)لوثيقة ا

 ن المجمس التنفيذي:إ
 األفريقي االتحاد مؤتمرعف الدكرة العادية السادسة  يفالتقرير كاإلعبلف الصادر بحيط عمما ي -1

أبريؿ  19 ك 18 يكميفي فكرت ببلكبلفا، مكريشيكس، المنعقد  التكامؿ عف المسؤكليف لمكزراء
 ؛التكصيات الكاردة فييما ويجيز، 2013

مف أجؿ  الشاممة األفريقية لمكحدة جديديف كركح شكؿ كتعزيز بمكرةالدكؿ األعضاء  ناشدي -2
 لمقارة لتحقيؽ استفادة أعظـ عممية تدابير دمج طريؽ عف الحالية العالمية التحديات مكاجية

 االقتصادم؛ تحكليا كتحرير تنميتيا كتعزيز
 مختمؼ أصحاب مع التكامؿ مسائؿ لمناقشة كطنية منتديات إلى إنشاءالدكؿ األعضاء  يدعو -3

 ؛المدني كالمجتمع الشباب كجمعيات اإلعبلـ ككسائؿ الخاص القطاع فييـ بما المصمحة،
 المحمية القكانيف في كالقارية اإلقميمية دراج المقرراتإلسكيا الدكؿ األعضاء عمى العمؿ  حثي -4

 ؛أبكجا كمعاىدة التأسيسي تمشيا مع القانكف
  اتخاذ التدابير التالية: فريقيمف مفكضية االتحاد األ يطمب -5

 باستخداـ عممي، بشكؿ التكامؿ عممية تنفيذ لتقييـ متسؽ إطار كضعمتكامؿ ك لإنشاء مرصد  (1
 نطاؽ عمى التنمية خطة عمى أساس كالتقدير، لمتقييـ المشتركة كالمعالـ التكامؿ مؤشرات
 ؛األفريقي االتحاد

 التكامؿ مسائؿ حكؿ كالخاص العاـ فالقطاعي بيف لمحكار كمنبر التكامؿ منتدل تنظيـ (2
 ؛سريعة االستجابة السياسات ككضع التنفيذ دفع كتيرة في كالمساعدة
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المفكضية إلى إجراء تقييـ  ويدعوباقتراح إنشاء مرصد لمتكامؿ كمنتدل لمتكامؿ يحيط عمما  -0
 لآلثار المالية كالييكمية كالقانكنية في ىذا الصدد؛

ف مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالدكؿ األعضاء كالشركاء مفكضية، بالتعاك المف  يطمب -7
 المعنييف، عقد اجتماع تشاكرم حكؿ "االقتصاد األزرؽ".

  - 
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 مقرر
بشأن تقرير الدورة العادية السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الصحة، وتقرير 

 ،ذائية والتغذويةاالجتماع الخامس لفريق العمل األفريقي المعنى بالتنمية الغ
 EX.CL/810 (XXIV)الوثيقة 

 
 :إن المجمس التنفيذي

عمما بتقرير الدكرة العادية السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الصحة  يحيط -1
، كتقرير االجتماع 2013أبريؿ  26إلى  22المنعقدة في أديس أبابا، إثيكبيا، مف 

ة الغذائية كالتغذكية، الذم عقد في ماسيرك، الخامس لفريؽ العمؿ األفريقي المعنى بالتنمي
، كبالتكصيات الكاردة فييما، ككذلؾ بإعبلف أديس 2013يكليك  30ك29 ليسكتك يكمي

 يجيزك أبابا حكؿ نتائج الدكرة العادية السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الصحة؛
راء الصحة، كاالجتماع تكصيات الدكرة العادية السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكز 
 ؛الخامس لفريؽ العمؿ األفريقي المعنى بالتنمية الغذائية كالتغذكية

اإلطار القارم لمكافحة األمراض المدارية الميممة في أفريقيا كالقضاء عمييا  يعتمد -2
باستخداـ ىذا اإلطار لتطكير كتنقيح الخطط الكطنية، عند  ويمتزم، 2020بحمكؿ 

 االقتضاء؛

الشركاء دعـ المبادرات الرامية إلى التخفيؼ مف آثار األمراض غير جميع  يناشد -3
المعدية كاألمراض المدارية الميممة في أفريقيا، كالقياـ بالتعاكف مع المجمكعات 
االقتصادية اإلقميمية كمنظمات الصحة اإلقميمية كمنظمة الصحة العالمية كالشركاء 

تعبئة المكارد ككسب التأييد لئلطار القارم اآلخريف ذكم الصمة بكضع كتنفيذ استراتيجية ل
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، بما 2020لمكافحة األمراض المدارية الميممة في أفريقيا كالقضاء عمييا بحمكؿ عاـ 
 ؛في ذلؾ االتفاقية اإلطارية حكؿ مكافحة التبغ

الثالث مناصرا لمتغذية في أفريقيا بغية كسب التأييد  نىاختيار صاحب الجبللة ليتسيجيز  -4
يف يعانكف مف النقص في األغذية كمف أجؿ إنشاء آلية لممساعدة عمى لؤلطفاؿ الذ

 تحسيف الفعالية كالكفاءة في التدخبلت المتعمقة بالتغذية؛

كزراء االتحاد  مشترؾ بيفاالقتراح المتعمؽ بتنظيـ اجتماع  مؤتمر االتحاد بإجازة يوصي -5
ف المفكضية تحديد م ويطمب ،منظمة الصحة العالميةالمسؤكليف عف الصحة ك األفريقي 

بيدؼ تعزيز التنسيؽ كتجنب  المنعقد مرة كؿ سنتيفطرؽ تنظيـ ىذا االجتماع 
 االزدكاجية كتحقيؽ التآزر؛

مف المفكضية متابعة تنفيذ نتائج الدكرة السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء  يطمب -6
لغذائية كالتغذكية، الصحة، كاالجتماع الخامس لفريؽ العمؿ األفريقي المعنى بالتنمية ا

 ىذا الشأف إلى المجمس التنفيذم. فيكتقديـ تقرير 

- 
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 مقرر
 ،لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الصناعةالعادية العشرين  بشأن الدورة

 XXIV)( EX.CL/811الوثيقة 
 

 :المجمس التنفيذي ن  إ

 ر االتحاد األفريقيلمؤتمالعشريف  مدكرة العاديةل كيجيز إعبلف نيركبي تقريرالب يحيط عمما .1
 2015أجندة التنمية لما بعد تصنيع أفريقيا في إطار التعجيؿ بحكؿ مكضكع  الصناعة لكزراء

 ؛2013يكنيك  14ك 13 يكمي ،في نيركبي، كينياكالمنعقدة 

المجنة االقتصادية ك  منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية، بالتعاكف مع مفكضيةاليكمف  .2
في أجندة التنمية لما بعد تصنيع أفريقيا إدراج مكضكع ضماف ب لمتنمية فريقياأل البنؾألفريقيا ك 
 ؛تعزيز التحكؿ الييكمي األفريقيل كذلؾ 2015

منيباد كالمجمكعات االقتصادية التخطيط كالتنسيؽ ل ككالة المفكضية، بالتعاكف مع يطمب .3
التحكؿ الييكمي كالنمك اإلقميمية مكاءمة كتنسيؽ صياغة كتنفيذ األىداؼ اإلنمائية في مجاؿ 

 االقتصادم المستداـ مف خبلؿ تحفيز التصنيع؛

تيح متعاكف الدكلي يلعنصر ىاـ الجنكب ك -تعاكف الجنكب تعزيز  أيضامفكضية المف يطمب  .4
النمك لتحقيؽ  ةكالجماعي ةالفرديمساعييا لمبمداف األفريقية في ستمرار فرصا كاضحة كقابمة لبل

 الييكمي كالتنكيع االقتصادم؛ الصناعي المستداـ كالتغير

منظمة األمـ المتحدة لمتنمية المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ك ، بالعمؿ مع مفكضيةال حثي .5
مبادرات الصناعة التنفيذ جميع عمى  ،القطاع الخاصكالمجنة االقتصادية ألفريقيا ك  الصناعية

في إطار تعزيز التجارة  قيةؤية التعديف األفريكر  مثؿ تسريع التنمية الصناعية في أفريقيا
قامة البينية ك األفريقية   منطقة التجارة الحرة القارية؛ا 
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بأىمية التصنيع ال سيما إضافة القيمة ككسيمة لخمؽ فرص العمؿ كحاجة الحككمات  يقر .6
األفريقية إلى تكفير بيئة مبلئمة لنمك الصناعات كالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة؛ إلى جانب 

 ؛اع الخاص مف أجؿ تعبئة المكارد لمتمكيؿ الصناعيالتعاكف مع القط

كضع كتنفيذ آليات بالمجنة االقتصادية ألفريقيا المفكضية كالبنؾ األفريقي لمتنمية ك كمف ي .7
 ؛مممكسة لتعبئة مكارد إضافية مخصصة لمتصنيع

ت عمى الحاجة إلى تعزيز قدرات إدارة التجارة كالصناعة فيما يخص التكظيؼ كالخبرة ذايشد د  .8
مف المفكضية تقديـ التكصيات المناسبة إلى أجيزة يطمب الصمة لتمكينيا مف تنفيذ برامجيا، ك

 صنع السياسة لبحثيا في إطار إعادة ىيكمة مفكضية االتحاد األفريقي.

- 
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 مقرر
 بشأن االجتماع الرفيع المستوى حول

 المتجددة من أجل نيج موحد لمقضاء عمى الجوع في أفريقيا الشراكات
 في إطار البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية 2122حمول ب

 ، أديس أبابا، إثيوبيا،2102يوليو  0-يونيو 22
 EX.CL/812 (XXIV) الوثيقة

 إن  المجمس التنفيذي:
بتقرير االجتماع الرفيع المستكل حكؿ الشراكات المتجددة مف أجؿ القضاء  يحيط عمما .1

 ويجيزفي أديس أبابا، إثيكبيا؛  2013يكنيك  29يـك  عمى الجكع في أفريقيا، المنعقد
اإلعبلف الصادر عف االجتماع الرفيع المستكل حكؿ القضاء عمى الجكع في أفريقيا 

 ؛2025بحمكؿ 
بالمفكضية كمنظمة األمـ المتحدة لؤلغذية كالزراعة كمعيد لكال في البرازيؿ عمى يشيد  .2

 جتماع الرفيع المستكل؛التعاكنية المبذكلة إلنجاح تنظيـ اال جيكدىا
جعؿ  الدكؿ األعضاء عمى االلتزاـ بالعمؿ نحك تحقيؽ ىذه الرؤية المتمثمة في يحث .3

حكؿ  2003تنفيذا إلعبلف مابكتك في يكليك  2025خالية مف الجكع بحمكؿ  أفريقيا
 ؛الزارعة األمف الغذائي

كال مكاصمة العمؿ كمنظمة األمـ المتحدة لؤلغذية كالزراعة كمعيد ل مف المفكضيةيطمب  .4
معا لدعـ الدكؿ األعضاء في جيكدىا الرامية إلى تحقيؽ الرؤية المتمثمة في جعؿ أفريقيا 

 ؛2025خالية مف الجكع بحمكؿ 
مف المفكضية كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد دمج ىذه الرؤية كاالستراتيجية في يطمب  .5

 ألفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية؛البرنامج ا بشأفالتخطيط كالرصد كرفع التقارير  إطار
 الفني كالمالي لتجسيد ىذه الرؤية؛مف الشركاء تقديـ دعميـ يطمب  .6
الدكؿ األعضاء االستثمار في الشباب بغية تمكينيـ منا لمساىمة الفعالة في يشجع  .7

  ؿ الزراعي.التحكّ 
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 مقرر
 ء الرياضة،بشأن تقرير الدورة العادية الخامسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزرا

 /813EX.CL (XXIV)الوثيقة 
 :إن المجمس التنفيذي

عمما بتقرير الدكرة العادية الخامسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة،  يحيط -1
، 2013يكليك  26إلى  22المنعقدة في أبيدجاف، جميكرية ككت ديفكار، مف 

 كالتكصيات الكاردة فيو؛
مسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة، تكصيات الدكرة العادية الخا يجيز -2

 كخاصة، ما يمي:
تنفيذ استراتيجيات فعالة كىادفة تدمج الرياضة في القطاعات األكسع لتنمية رأس  (1)

 الماؿ البشرم، كال سيما الصحة كالتعميـ كالعمـك كالتكنكلكجيا كالثقافة؛
س كفؽ معايير مقبكلة كفير الظركؼ كالفرص المكاتية لمرياضييف لمتدريب كالتناف) (2)

كجزء مف التدابير لمحد كالتقميؿ مف عمى األصعدة الكطنية كاإلقميمية كالدكلية 
ىجرة المكاىب الشابة كالرياضييف ذكل الخبرة الذيف تـ اغراؤىـ بتغيير جنسياتيـ 

 لتمثيؿ بمداف مف القارات األخرل؛
صة ال تقؿ عف تنفيذ المقررات السابقة المتعمقة بتخصيص الحد األدنى مف ح (3)

 .٪ لتمثيؿ النساء كذكم اإلعاقة في اليياكؿ اإلدارية الرياضية20
بحؿ المجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا مف قبؿ مؤتمره العاـ االستثنائي  يحيط عمما -3

  EX.CL/DEC.543(XVI)كفقا لمقررم المجمس التنفيذم 2013يكليك  26في 
ة انتقالية لئلشراؼ عمى االنتقاؿ ، ككذلؾ تشكيؿ لجنة فنيEX.CL/DEC.680(XX)و
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أفريقيا داخؿ مفكضية االتحاد  كاإلدراج السمس لكظائؼ المجمس األعمى لمرياضة في
 األفريقي؛

مف مفكضية االتحاد األفريقي تسييؿ عمؿ المجنة الفنية االنتقالية، كتقديـ تقرير  يطمب -4
 ؛2015في يناير  عف تنفيذ ىذا المقرر

دكرة األلعاب األفريقية  بشأفمى البنية التحتية التي تـ انجازىا بجميكرية الككنغك ع يشيد -5
 في برازافيؿ؛ 2015

بالعرض المقدـ مف جميكرية بكتسكانا الستضافة الدكرة العادية السادسة لمؤتمر  يرحب -6
 .2015االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة في 

- 
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 مقرر
 ، 2102المؤتمر اإلقميمي لمسكان والتنمية لما بعد  بشأن

 ،2102أكتوبر  2 –سبتمبر 21 ،أديس أبابا، إثيوبيا
 EX.CL/814 (XXIV)الوثيقة 

 
 :جمس التنفيذيإن الم

عبلف أديس أبابا حكؿ  يحيط عمما .1 بنتائج المؤتمر اإلقميمي األفريقي لمسكاف كالتنمية كا 
ككذلؾ تقرير الدكرة التاسعة لمجنة  2014ا بعد المؤتمر الدكلي لمسكاف كالتنمية لم

 األفريقية لمسكاف؛
عف كضع السكاف في أفريقيا كالمخصص لمعائد  2012بتقرير عاـ يحيط عمما أيضا  .2

 الديمكغرافي كالتكصيات الكاردة فيو؛
عبلف أديس أبابا حكؿ  يالحظ .3 التكصيات الكاردة في تقرير المجنة األفريقية لمسكاف كا 

 ؛ 2014لما بعد  في أفريقيا تنميةالسكاف كال
مفكضية، بالتعاكف مع منظكمة األمـ المتحدة كالسيما صندكؽ األمـ المتحدة المف  يطمب .4

دماجيا في المكقؼ األفريقي المكحد بشأف أجندة  لمسكاف، تسييؿ تنفيذ التكصيات كا 
ندة أعضاء المجنة رفيعة المستكل المعنية بأج يدعوك ،2015التنمية لما بعد عاـ 
 إلى تأييد ذلؾ بشكؿ كامؿ؛ 2015التنمية لما بعد عاـ 

مفكضية، مف خبلؿ المجنة األفريقية لمسكاف كبالتعاكف مع منظكمة المف  يطمب أيضا .5
األمـ المتحدة كال سيما صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف، متابعة تنفيذ التكصيات كتقديـ 

 في ىذا الشأف. جمس التنفيذمتقرير إلى الم
- 
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 مقرر
 ،حول البيئة بشأن التقرير عن الدورة الخاصة الخامسة لممؤتمر الوزاري األفريقي

 EX.CL/815 (XXIV)الوثيقة 

 
 :إن المجمس التنفيذي

بتقرير الدكرة الخاصة الخامسة لممؤتمر الكزارم األفريقي حكؿ البيئة المنعقد  يحيط عمما -1
 ؛2013أكتكبر  18 إلى 15في جابكركني، بكتسكانا، مف 

التكصيات كاإلعبلف كالمقررات الصادرة عف الدكرة الخاصة ك الرسائؿ الرئيسية  يزيج -2
 عمى النحك التالي: الخامسة لممؤتمر الكزارم األفريقي حكؿ البيئة

إعادة تأكيد المكقؼ أألفريقي المكحد مف تغير المناخ كالرسائؿ الرئيسية باعتبارىا  (1
قية حكؿ تعزيز النظاـ الدكلي لتغير المناخ أساس المفاكضات التي تجرييا الدكؿ األفري

عادة التكرار بأف المكقؼ األفريقي سيككف مدعكما بنتائج جديدة تشمؿ أفضؿ  كا 
 المعمكمات العممية كاالقتصادية كالفنية المتاحة؛

تفكيض المجمكعة األفريقية لمجنة الممثميف الدائميف لدم برنامج األمـ المتحدة لمبيئة،  (2
البعثات الدائمة األفريقية في أديس أبابا كجنيؼ كنيكيكرؾ كالمؤتمر األفريقي بالتعاكف مع 
قدما اللتزاـ أفريقيا مع مؤتمر األمـ  بيا كالمضي مكحدة استراتيجية إلعداد ،حكؿ البيئة

 المتحدة لمبيئة كمسائؿ التنمية  المستدامة؛
كاصمة دعـ المؤتمر الكزارم دعكة المدير التنفيذم لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة إلى م (3

 األفريقي حكؿ البيئة لمنيكض بمسؤكلياتو بكصفو منبرا كزاريا إقميميا حكؿ مسائؿ البيئة؛
مف المفكضية، بالتعاكف مع برنامج األمـ المتحدة لمبيئة كالمجنة االقتصادية ألفريقيا يطمب  -3

المقررات الصادرة عف  كالبنؾ األفريقي لمتنمية كبقية الشركاء لدعـ كتسييؿ عممية تنفيذ
الدكرة الخاصة الخامسة لممؤتمر الكزارم األفريقي حكؿ البيئة كتقديـ تقارير منتظمة في 

 ىذا الشأف إلى المجمس التنفيذم.
-
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 مقرر
 ية الثامنة لمؤتمردبشأن تقرير الدورة العا

 ،االتحاد األفريقي لوزراء التجارة
 ،2102أكتوبر  22-20أديس أبابا، إثيوبيا،

 EX.CL/816(XXIV)وثيقة ال
 

 إن المجمس التنفيذي: 

بتقرير الدكرة العادية الثامنة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء التجارة المنعقد في يحيط عمما 
عبلف 2013أكتكبر  25إلى  21أديس أبابا، إثيكبيا مف  ؛ كيجيز التكصيات الكاردة في تقرير كا 

ريقيا كاتفاقيات الشراكة االقتصادية كمنظمة التجارة ىذه الدكرة حكؿ قانكف النمك كالفرص ألف
 ؛العالمية

 فيما يتعمق بمسائل منظمة التجارة العالمية:

بنتائج المؤتمر الكزارم التاسع لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي، يحيط عمما  .1
متعمقة حكؿ تسييؿ التجارة، كالزراعة، كمناقشة المسائؿ ال 2013إندكنيسيا، في ديسمبر 

 بالبمداف األقؿ نمكان؛
تقييـ اآلثار المترتبة عف اتفاقية بالي كرفع تقرير عف آثارىا عمى إلى كزراء التجارة  يدعو .2

 ؛أفريقيا
تضامنو الكامؿ مع كافة البمداف األفريقية المعنية بعممية االنضماـ إلى  يؤكد من جديد .3

د قكاعد شفافة لتنفيذ أحكاـ أعضاء المنظمة إلى تحدي ويدعومنظمة التجارة العالمية 
 ؛مف االتفاقية المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية 12المادة 
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 وفيما يتعمق باتفاقيات الشراكة االقتصادية:

أىداؼ الشراكة االقتصادية األفريقية تتمثؿ في تحقيؽ التنمية المستدامة  عمى أفّ يشد د  .4
دماجيا السمس كالتدريجي في اال  قتصاد العالمي كالقضاء عمى الفقر؛لمبمداف األفريقية كا 

عمى أنو يجب أف تككف اتفاقيات الشراكة االقتصادية أدكات مكجية نحك  التأكيديعيد  .5
تحقيؽ التنمية دكف تقكيض تكامؿ أفريقيا االقتصادم، بؿ يجب أف تضمف تكفير فرص 

 كصكؿ مجدية إلى األسكاؽ كخمؽ حيز لمسياسة؛
الشراكة االقتصادية اتفاقيات تتطابؽ مع أىداؼ  يفترض أف تككف اتفاقيات أنو يدرك .6

 تشمؿ التزامات اإلطار المكسع لمنظمة التجارة العالمية؛دكف أف منظمة التجارة العالمية، 
 -قمة أفريقيا  عمى ضركرة إدراج اتفاقيات الشراكة االقتصادية في جدكؿ أعماؿيؤكد  .7

الراىف أماـ المفاكضات عمى  االتحاد األكركبي الرابعة لمتغمب عمى الطريؽ المسدكد
االتحاد  -قمة أفريقيا مع األخذ في االعتبار  اتفاقيات الشراكة االقتصادية األفريقية

  ؛2014أبريؿ  3ك 2األكركبي الرابعة المقبمة المقرر عقدىا في برككسؿ، بمجيكا يكمي 
مة مكاقؼ المشاكرات الجارية عمى مستكل المجمكعات االقتصادية اإلقميمية لمكاءيشجع  .8

الدكؿ األعضاء لتككف قادرة عمى الدفاع عمى المكقؼ المكحد الذم تـ التكصؿ إليو 
 ؛يرضي الطرفيف آراءبتكافؽ 

 

 وفيما يتعمق بقانون النمو والفرص ألفريقيا:

يينئ جميكرية إثيكبيا االتحادية الديمقراطية عمى نجاحيا في تنظيـ كاستضافة المنتدل  .9
 نمك كالفرص ألفريقيا؛الثاني عشر حكؿ قانكف ال
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العبلقات التجارية الدكلية كالشراكات االقتصادية ألفريقيا، كخاصة  يأخذ في االعتبار .10
في سياؽ عبلقات التجارة كاالستثمار بيف أفريقيا جنكب الصحراء كالكاليات المتحدة 

 األمريكية كقانكف النمك كالفرص ألفريقيا الذم يشكؿ حجر الزاكية لسياستيا؛
النتائج اإليجابية لممنتدل الثاني عشر لقانكف النمك كالفرص ألفريقيا المنعقد ب يرحب .11

تحت مكضكع "التحكؿ  2013أغسطس  13ك 12في أديس أبابا، إثيكبيا يكمي 
  ؛المستداـ مف خبلؿ التجارة كالتكنكلكجيا"

مجمكعة السفراء األفريقييف في كاشنطف عمى العمؿ بنشاط مع إدارة الكاليات  يكمف .12
متحدة األمريكية كأعضاء الككنغرس حكؿ كيفية المضي قدمان فيما يتعمؽ بإعادة ال

التصريح بتمديد قانكف النمك كالفرص ألفريقيا بصكرة آنية كمتكاصمة كمجدية اعتبارا 
سنة أخرل عمى األقؿ، كذلؾ حتى تتـ التجارة مع  15لفترة  2014مف أكتكبر 

مكف قانكنيان مف أجؿ كسب ثقة الكاليات المتحدة عمى أساس مكثكؽ بو كمأ
 ؛المستثمريف

بإدارة الكاليات المتحدة األمريكية بإدماج قانكف النمك كالفرص ألفريقيا في  يييب أيضاً  .13
إطار شامؿ كمستداـ يمكف التنبؤ بو كيككف مف شأنو تعزيز التنمية الصناعية 

ة التجارية كالمساعدة كالتجارية كالزراعية في البمداف المستفيدة كتكسيع نطاؽ بناء القدر 
الفنية في ضماف الجكدة كالمعايير كتسييؿ شركط االمتثاؿ لتحسيف البنية التحتية 
المتعمقة بالتجارة كتسييؿ التجارة كتعزيز دعميا كتمكيميا كتقكية عمميات التكامؿ 

 ؛اإلقميمية في أفريقيا
لتجارة بإيفاد كفد/ فريؽ خبراء برئاسة رئيسة المفكضية يضـ مفكضة ايوصي  .14

كالصناعة، كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كآخريف، إلى الكاليات المتحدة األمريكية 
لمتشاكر كالتفاكض مع اإلدارة األمريكية حكؿ كافة الجكانب المرتبكة بتمديد قانكف 

 ؛( القادمة15النمك كالفرص ألفريقيا خبلؿ السنكات الخمس عشرة )
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 فريقية البينية ومنطقة التجارة الحرة القارية:وفيما يتعمق بتعزيز التجارة األ

نشاء منطقة التجارة الحرة القارية  يدرك .15 أىمية أجندة تعزيز التجارة األفريقية البينية كا 
 بالنسبة ألجندة التنمية االقتصادية القارية؛ 

بالتقدـ المحرز في المفاكضات الثبلثية عمى منطقة التجارة الحرة بيف  يحيط عمما .16
 ؛مجمكعة تنمية الجنكب األفريقيا، جماعة شرؽ أفريقيا، كالككميس

االتحاد األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالدكؿ األعضاء  مفكضية يحث .17
 عمى التعجيؿ بتنفيذ أجندة تعزيز التجارة االفريقية البينية؛

عضاء مفكضية االتحاد األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالدكؿ األ يكمف .18
عمى التسريع بالتحضيرات لممفاكضات عمى منطقة التجارة الحرة القارية، كذلؾ حتى 

 .2017يتـ إنشاؤىا بحمكؿ التاريخ اإلشارم كىك 
- 
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 مقرر
 2112يوليو المؤتمر الصادر في  تنفيذ إعالن بشأن

 المتعمقة ىدافاألالتزامات شرم الشيخ لمتعجيل بتحقيق حول 
 ،[ASSEMBLY/AU/ DECL.1 (XI)] ي أفريقياالمياه والصرف الصحي فب

  EX.CL/817 (XXIV) وثيقةال

 :المجمس التنفيذيإن 

يكليك  مؤتمر الصادر فيتنفيذ إعبلف العف  2011المفكضية لعاـ تقرير ب حيط عمماي .1
المياه كالصرؼ ب األىداؼ المتعمقة التزامات شـر الشيخ لمتعجيؿ بتحقيؽبشأف  2008

 الصحي في أفريقيا؛

جراء تقييـ ذاتي كتكفير المعمكمات إلعداد إلمدكؿ األعضاء ل اإليجابيةستجابة باالد يشي .2
التقدـ المحرز في تحقيؽ األىداؼ المتعمقة عف االتحاد األفريقي  مؤتمرلكؿ لتقرير األا

 بالمياه كالصرؼ الصحي في أفريقيا؛

 نفيذ إعبلفالدكؿ األعضاء في ت التي بذلتياالجيكد اليائمة  الحظ مع االرتياحي .3
المياه المتعمقة ب ىداؼاألتحقيؽ لمتعجيؿ ب  [ASSEMBLY/AU/ DECL.1 (XI)]المؤتمر

 كالصرؼ الصحي؛

لضماف األمف المائي كالغذائي في أفريقيا فضبل عف  الكبيرة الكاعدة لجيكدا يالحظ كذلك .4
 غيره؛المناخ كت اتتقمببالعديد مف الدكؿ األعضاء كشعكب أفريقيا  قابمية تأثرالحد مف 

مف ل مستك أدنى تعبئة كخاصة في مجاؿ تحديات كبيرة ىناؾ  و ال تزاؿبأن يقر .5
إلمدادات المياه  المياهفي مجاؿ  2025أفريقيا االستثمارات المطمكبة لتمبية أىداؼ رؤية 

كالصرؼ الصحي األساسية كالزراعة المركية كدعـ التطكير المؤسسي كبناء القدرات 
دارة   المعمكمات؛كالبحكث كالتعميـ كا 
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ريقييف بالجيكد التي تبذليا مفكضية االتحاد األفريقي، بالتعاكف مع مجمس الكزراء األف قر  ي .6
عزيز اإلنمائييف مف أجؿ تأصحاب المصمحة الرئيسييف كالشركاء لحشد المعني بالمياه، 

مة الشراكة مع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية إلقا
كتقييمو  التقدـ المحرز في تنفيذ االلتزامات المتعمقة بالمياه كالصرؼ الصحيرصد آلية ل

 االتحاد األفريقي؛كرفع تقرير عنو إلى مؤتمر 

مكاصمة السعي لتحقيؽ األىداؼ المتعمقة بالمياه كالصرؼ ة بفريقياألالتزاـ القيادة ب يرحب .7
رصد نظاـ عممي لملكضع القدرات في مجاؿ معالجتيا التي ينبغي الصحي كالتحديات 

كأساس التخاذ قرار مستنير  في أفريقياالصرؼ الصحي كالتقييـ كاإلببلغ بشأف المياه ك 
 داخؿ االتحاد األفريقي؛

محصكؿ لإعداد التقرير كذلؾ  لعمميةدكؿ األعضاء في الجكالت البلحقة مشاركة الشجع ي .8
مف المفكضية أف  يطمبك شـر الشيخ؛عمى صكرة كاممة لمتقدـ المحرز في تنفيذ التزامات 

 ؛دكؿ األعضاء بيدؼ ضماف استجابتياتتأكد مف كصكؿ الشكؿ النمكذجي إلى جميع ال

 ؛باستكماؿ التقرير مع إدراج البيانات التي كعدت الدكؿ األعضاء بتقديميايوصي  .9

 بما يمي: وصيي .10

الصحي لتحسيف الكصكؿ إلى خدمات الصرؼ الدكؿ األعضاء زيادة االستثمار في  .أ 
 ؛ضماف التآزر كالتكامؿ في الجيكداألساسية في أفريقيا كرفع شأنيا بغية 

ينبغي أف يتجنب قطاع المؤسسات كالشركاء اإلنمائييف االزدكاجية في اإلجراءات.  .ب 
الفكائد التي  إضافة إلى ذلؾ، يبغي كضع مزيد مف التركيز عمى اإلجراءات ذات

تحسيف الظركؼ المعيشية إلى بالتالي ؤدم تك آثارىا المجتمع المحمي  أف يممسيمكف 
 لشعبنا؛
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إجراء دراسة لتحديد مستكيات المياه الجكفية المتكفرة في الدكؿ األعضاء بغية دعـ  .ج 
الزراعة المركية. ستقدـ مفكضية االتحاد األفريقي، بالتعاكف مع مجمس الكزراء 

 ؛األفريقييف لممياه، الدعـ لمدكؿ األعضاء في ىذا النشاط

لتمكيؿ اإلنمائييف مميكف يكرك مف الدكؿ األعضاء كالشركاء  50ما ال يقؿ عف تعبئة  .د 
دارتيا ككذلؾ تحسيف تنفيذ األنشطة المتعمقة ب تنمية المكارد المائية كاستغبلليا كا 

ال يقؿ عف كصكؿ إلى عدد إضافي م. كسعيا لكالصرؼ الصحيالعامة النظافة 
العشر عضاء األدكؿ عمى الدخؿ ىذا الت فيخمسة مبلييف شخص، ينبغي التركيز 

. ستتـ تعبئة الصرؼ الصحيتنمية المكارد المائية ك ي مجاؿ فتقدـ  سجمت أدنىلتي ا
جزء مف ىذا التمكيؿ مف خبلؿ التخمي عف فعاليات المياه كالصرؼ الصحي في 

 ؛2015

لقيادة لتكفير ا روانداجميورية امي، رئيس جبول كافخامة تعييف ب ُيكصى المؤتمر .ق 
المياه  األفريقي عف تقريرتـ تقديـ الي)د( أعبله. كس9المذككر في  فيذ التدخؿفي تن

 ي؛االتحاد األفريقإلى مؤتمر  2015عاـ لكالصرؼ الصحي 

فضبل عف حؿ  البنكؾلتمكيؿ  األعضاء عمى إعداد مشاريع قابمة تعزيز قدرة الدكؿ .ك 
فريقي في البنؾ األؤلمكاؿ المتاحة السريع لجميع االختناقات التي تعكؽ االستخداـ 

لتحسيف أداء قطاع  في سد الفجكة كذات األداء الضعيؼ لمتنمية لدعـ البمداف اليشة
 ؛المياه

مراكز الشبكات بيف تنمية ك  بيف األقراف تكثيؼ الجيكد لتسييؿ التعمـ التجريبي .ز 
ال ك المياه كالصرؼ الصحي عمى المستكل الكطني كتقييـ رصد التنسيؽ المعنية ب

 األفضؿ داءذات األمف تجارب الدكؿ األعضاء المستفادة الدركس  سيما تبادؿ
في تنفيذ إما صعكبات  لديياتقدير التحديات التي تكاجو الدكؿ األعضاء التي  ككذلؾ

 ؛بشأنيارصد التقدـ المحرز في االلتزامات أك 
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يتـ ف قبؿ الدكؿ األعضاء في مجاؿ القدرات مبلحتياجات ل شامؿتقييـ إجراء  .ح 
الصعيد الكطني فضبل عمى برنامج لتعزيز نظـ الرصد كالتقييـ عميو لكضع  االعتماد

كطنية( ال-اإلقميمية-عف إضفاء الطابع المؤسسي عمى الركابط العمكدية )القارية
نظاـ أفريقي  )بيف الدكؿ األعضاء أك المؤسسات اإلقميمية( البلزمة إلنشاء ةكاألفقي

 ؛ؼ الصحيالمياه كالصر لرصد كتقييـ  كظيفي بالكامؿ

 تسخيرحيكم ل كأمر ليس كخيار بؿ 2025ممياه األفريقية لرؤية التحقيؽ بأمر ي .11
 .فريقيااإلنمائية أل مكاناتاإل

- 
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 مقرر
 بشأن الوضع في الشرق األوسط وفمسطين،

 EX.CL/819 (XXIV)الوثيقة 
 

 إن المجمس التنفيذي:
بجميع القرارات كر يذك ،بالتقرير عف الكضع في الشرؽ األكسط كفمسطيف يحيط عمما .1

كالمقررات الصادرة عف منظمة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي بشأف الكضع في فمسطيف 
 مف أجؿ تحقيؽ السبلـ كاألمف الدائميف في الشرؽ األكسط؛

دعمو الكامؿ لمشعب الفمسطيني في سعيو مف أجؿ استعادة حقكقو  يؤكد من جديد .2
 ش فى سبلـ جنبا إلى جنب مع دكلة إسرائيؿ؛المشركعة في إقامة دكلة مستقمة تعي

دعمو لمحؿ السممي لمنزاع العربي اإلسرائيمي كفقا لمبادئ القانكف الدكلي  يؤكد مجددا .3
 عف تأييده لحؿ الدكلتيف؛ يعربكجميع قرارات األمـ المتحدة ذات الصمة، ك

نكفمبر  21ـك بقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة منح صفة دكلة مراقب لفمسطيف ييرحب  .4
جيكد الفمسطينييف لمحصكؿ عمى العضكية الكاممة لدكلة فمسطيف في األمـ  يدعمك 2012

 البمداف التي لـ تعترؼ بعد بدكلة فمسطيف، إلى القياـ بذلؾ؛يدعو من جديد المتحدة ك
سرائيؿ عمى أساس مبادرة السبلـ العربية؛ ؤيديرحب وي .5  المفاكضات األخيرة بيف فمسطيف كا 
ستمرار احتبلؿ األراضي الفمسطينية كحممة التيكيد التي تستيدؼ تغيير كافة المعالـ ايدين  .6

اإلسبلمية كالمسيحية في المدينة المقدسة كالحد مف تعداد السكاف الفمسطينييف بأقصى 
 درجة مف خبلؿ مصادرة أراضييـ كتدمير منازليـ؛

األراضي الفمسطينية انتياكا تكسيع المستكطنات اإلسرائيمية في  ياالستمرار فيدين أيضا  .7
كذلؾ يدعو لمقانكف الدكلي كىك عمؿ يشكؿ عقبة رئيسية أماـ عمميات السبلـ الجارية؛ ك

 إلى الكقؼ الفكرم ليذه المستكطنات غير القانكنية؛
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إلى فتح المعابر  يدعوالحصار البرم كالبحرم المفركض عمى قطاع غزة ك يرفض ويدين .8
إزاء األزمة اإلنسانية التي  ويعرب أيضا عن قمقوالسمع؛ لمسماح بحرية حركة األشخاص ك 

 تتسبب فييا ىذه المستكطنات غير القانكنية؛
مف إسرائيؿ اإلطبلؽ الفكرم لسراح جميع المعتقميف السياسييف الفمسطينييف القابعيف يطمب  .9

ييف منيا كذلؾ االمتناع عف االعتقاالت التعسفية لمفمسطينيطمب في السجكف اإلسرائيمية، ك
بمف فييـ األطفاؿ كالنساء، األمر الذم يشكؿ انتياكا لمقكانيف الدكلية كمعايير حقكؽ 

 اإلنساف، بما في ذلؾ اتفاقية جنيؼ حكؿ حقكؽ النساء كاألطفاؿ؛
مف الدكؿ األعضاء مكاصمة الكقكؼ جنبا إلى جنب مع الشعب الفمسطيني في  يطمب .10

يو الكطنية مع القدس الشريؼ )القدس( نضالو مف أجؿ إقامة دكلة ذات سيادة عمى أراض
مف الدكؿ األعضاء التي لـ تعترؼ بعد بدكلة فمسطيف، القياـ يطمب أيضا عاصمة ليا؛ ك

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في مف بالتأييد الكاسح يحيط عمما بذلؾ. كفي ىذا الصدد، 
 ؛الشعب في تقرير مصيره لحؽ 2012نكفمبر  21

دعمو  الثابت  عف ويعرب أيضا ؛في سكريا النزاع المتكاصؿمف يعرب عن قمقو الشديد  .11
لممبعكث الخاص لؤلمـ المتحدة/ جامعة الدكؿ العربية، سعادة السيد األخضر اإلبراىيمي 

تككف عمى التكصؿ إلى تسكية لمنزاع مستمرة لمساعدة األطراؼ السكرية جيكده ال في
ية عمى التعاكف مع المبعكث الخاص األطراؼ السكر  ويشجعمقبكلة عمى الصعيد الكطني؛ 

  ؛لتحقيؽ سبلـ دائـ في بمدىا
تكصيات مؤتمر كزراء المؤتمر اإلسبلمي المنعقد في ككناكرم، غينيا في ديسمبر يجيز  .12

 .2014كتكصيات اجتماع لجنة القدس المنعقد في يناير  2013
-  
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 مقرر
 ،وق اإلنسان والشعوباألفريقية لحق لمجنة بشأن تقرير األنشطة الخامس والثالثين

 EX.CL/824 (XXIV)الوثيقة 
 

 إن المجمس التنفيذي:
األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب،  مجنةلبتقرير األنشطة الخامس كالثبلثيف  ط عمماً ييح .1

 نشره؛  ويجيز ،كالتكصيات الكاردة فيو
خبلؿ  عف تقديره لمجيكد التي بذلتيا المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب عربي .2

 الفترة التي يغطييا التقرير مف أجؿ تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف في أفريقيا؛
الدكؿ  ويينئبأكضاع حقكؽ اإلنساف في القارة كما أكضحيا التقرير،  يحاط عمماً  .3

األعضاء التي اتخذت تدابير إيجابية مف أجؿ تحسيف أكضاع حقكؽ اإلنساف في 
د التقرير أنيا ال تزاؿ تكاجو تحديات، عمى الدكؿ األعضاء، التي حد ويحثبمدانيا، 

 اتخاذ إجراءات تشاكرية مف أجؿ التصدم ألكجو القمؽ المستمرة في بمدانيا؛ 
الدكؿ األعضاء تنفيذ قرارات كتكصيات المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب  يناشد .4

تقرره مف تدابير  متثاؿ لماكتمبية النداءات العاجمة الصادرة عف المجنة األفريقية كاال
 مؤقتة؛

بتكفير ما يكفي مف المكارد )البشرية كالمادية كالمالية( لمجنة األفريقية لحقكؽ  يمتزم .5
اإلنساف كالشعكب لتمكينيا مف أف تنفذ بفعالية التفكيض الحيكم كالحساس الذم كمفت 

 بو؛
الذيف مف مفكضية االتحاد األفريقي التعجيؿ بعممية تعييف المكظفيف  يطمب مجدداً  .6

بفعالية  تحتاجيـ أمانة المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لتمكنييا مف أف تؤدم
 المياـ المنكطة بيا؛
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تنفيذ األحكاـ القابمة لمتطبيؽ في مقرر  لمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكبيجيز  .7
الميزانية فيما يتعمؽ بتقرير البدالت في حدكد  EX.CL/DEC.351(XI)المجمس التنفيذم 

 ؛2014لمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لمسنة المالية التي اعتمدت بالفعؿ 
 التغطية التأمينية ألعضاء المجنة؛مف مفكضية االتحاد األفريقي استكماؿ  يطمب .8
مفكضية االتحاد األفريقي عمى االنتياء مف مكاءمة مرتبات المسؤكليف المنتخبيف  يحث .9

 ى الدكرة العادية القادمة لممجمس؛ي ىذا الشأف إلكالتقدـ بمقترحات ف
بالدكؿ األعضاء التي تفي بالتزاماتيا بتقديـ التقارير في استحقاقاتيا المقررة  يشيد .10

لحقكؽ اإلنساف كالشعكب )الميثاؽ األفريقي(،  مف الميثاؽ األفريقي 62بمكجب المادة 
ع بتقديميا في أقرب كقت تسار جميع الدكؿ المتأخرة في تقديـ تقاريرىا أف يشجع ك

 ممكف؛
بالعرضيف المذيف تقدمت بيما جميكرية أنجكال كجميكرية النيجر بشأف  عمماً يط يح .11

لمجنة األفريقية استضافة الدكرتيف العاديتيف الخامسة كالخمسيف كالسادسة كالخمسيف 
الدكؿ األخرل، خاصة التي لـ تفعؿ ويشجع لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، عمى التكالي. 

ألفريقية لحقكؽ اإلنساف لؾ مف قبؿ، لمنظر في استضافة بعض الدكرات القادمة لمجنة اذ
 كالشعكب؛

"العاـ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، خاصة حقكؽ المرأة"، تخميدا  2016عاـ يعمن  .12
سنة مف دخكلو حيز  30لمذكرل الخامسة كالثبلثيف عمى اعتماد الميثاؽ األفريقي كبعد 

سنكات مف  10سنة مف تفعيؿ المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ك 29التنفيذ، ك
 ؛تفعيؿ المحكمة األفريقية

مف مفكضية االتحاد األفريقي كالمحكمة األفريقية ككافة أصحاب المصمحة ذكم  يطمب .13
بلحتفاؿ بعاـ ل العمؿ الصمة تقديـ مذكرة مفاىيمية تتضمف األساس المنطقي كطرؽ

كالشعكب، كضماف مشاركة أجيزة االتحاد األفريقي ان لحقكؽ اإلنساف باعتباره عام 2016
 .األخرل المعنية بحقكؽ اإلنساف

-
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 قررم

 بشأن تقرير األنشطة لبعثة تقصي الحقائق الموفدة
 ،من المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إلى جميورية مالي

 EX.CL/824 (XXIV)الوثيقة 
 

 إن المجمس التنفيذي:
 كما يتضمنو مف تكصيات؛ بتقرير بعثة تقصي الحقائؽ المكفدة إلى مالي عمماً  يحيط .1
لمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب عمى إيفادىا بعثة تقصي  يعرب عن تقديره .2

عبلف الرسمي حكؿ إلحقائؽ إلى مالي، إعماالن لمتفكيض الذم كمفت بو مف خبلؿ ا
لدكؿ كالحككمات األعضاء في االتحاد الكضع في مالي المعتمد مف مؤتمر رؤساء ا

 األفريقي خبلؿ دكرتو العادية التاسعة عشرة؛
التزاـ االتحاد باستمراره في جيكده نحك التكصؿ إلى حؿ نيائي لمكضع  يؤكد من جديد .3

؛ ويناشدفي مالي،   المجتمع الدكلي منحو الدعـ البلـز
عمى عاتؽ الجميع، أف حماية حقكؽ اإلنساف ىي مسؤكلية جماعية تقع عمى  يؤكد .4

السمطات المالية كالمجتمع الدكلي كجميع أصحاب المصمحة اآلخريف عمى  ويحث
 مكاصمة العمؿ معان لضماف احتراـ حقكؽ اإلنساف لمجميع داخؿ الببلد.

- 
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 مقرر
 بشأن التقرير السنوي ألنشطة المحكمة األفريقية

 ،2102في عام  لحقوق اإلنسان والشعوب 
 EX.CL/825 (XXIV)الوثيقة 

 
 إن المجمس التنفيذي:

بالتقرير السنكم ألنشطة المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب  يحيط عمماً  .1
، بما في ذلؾ عدـ امتثاؿ ليبيا ألمر كالتكصيات المضنة فيو 2013)المحكمة( في عاـ 

 ، كالفقرتيف33إلى  26ليبيا بشأف الفقرات مف كانشغاالت جانب تحفظات المحكمة إلى 
 ؛114ك 110

 عمى األنشطة التي قامت بيا خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير؛ المحكمةيينئ  .2
، التي تظير أماـ المحكمة عمى أف تتعاكف بشكؿ واألطراف الدول األعضاء كافةيحث  .3

 كامؿ مع المحكمة مف أجؿ القياـ بمياميا كذلؾ ضمانان لخدمة العدالة بصكرة مثمى؛
سة مساعدة قانكنية كاقتراح إنشاء صندكؽ استئماني خاص باعتماد سيا يحيط عمما  .4

ضفاء الصبغة المؤسسية عمى الحكار بيف الييئات القضائية مف  ويطمب، األفريقية كا 
المفكضية، بالتعاكف مع لجنة الممثميف الدائميف كالمحكمة األفريقية، إجراء دراسة جدكل 

غة المؤسسية عمى الحكار حكؿ إنشاء الصندكؽ كآثاره المالية كحكؿ إضفاء الصب
 ؛المذككر

يمثؿ نقطة تحكؿ حقيقية في المسار القارم لحقكؽ  2016بأف العاـ  أيضا عمماً  يطيح .5
العتماد الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف  35يمثؿ الذكرل الػ  2016اإلنساف: فالعاـ 

ز لدخكؿ الميثاؽ األفريقي حي 30يمثؿ الذكرل الػ  2016، كالعاـ 1981في عاـ 
لبدء المجنة األفريقية عمميا الفعمي  29، كذات العاـ يمثؿ الذكرل الػ 1986النفاذ في 
لمبداية العممية لممحكمة  10يمثؿ أيضان الذكرل الػ 2016، كما أف عاـ 1987في عاـ 

 األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛
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 2016ف العاـ التكصية المقدمة مف كبل مف المحكمة كالمجنة بإعبل ويجبز يرحب أيضاً  .6
، كما ىك مكضح في الكرقة كالشعكب كخاصة حقكؽ المرأة عامان لحقكؽ اإلنساف

المقترحة المقدمة مف المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالمجنة األفريقية 
 لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛

ي مف المحكمة كالمجنة أف تقدما مذكرة مفاىيمية مفصمة تكضح األساس المنطقيطمب  .7
كالشعكب باعتباره عامان لحقكؽ اإلنساف  2016كمنيجيات العمؿ لبلحتفاؿ في 

كضماف مشاركة أجيزة االتحاد األفريقي األخرل المعنية بحقكؽ كخاصة حقكؽ المرأة 
اإلنساف في ذلؾ، كتقديـ تقرير لمدكرة العادية القادمة لممجمس التنفيذم في يكنيك 

 ؛2014
طبقا  ف أنشطتيا في كؿ دكرة عادية لممجمس التنفيذملممحكمة بتقديـ تقرير عيأذن  .8

 ؛مف البركتكككؿ المتعمؽ بالمحكمة األفريقية 31لممادة 
آلية فاعمة لرفع التقارير، تنظر فييا لجنة الممثميف مف المحكمة أف تقترح يطمب  .9

الدائميف، تمكف المحكمة مف لفت نظر األجيزة السياسية المعنية، بحاالت عدـ 
/أك بالمسائؿ األخرل الخاضعة الختصاصيا، في أم كقت عندما تقتضي االمتثاؿ ك

 مصمحة العدالة ذلؾ؛
دكلة عضك في االتحاد  26عامان مف اعتماده، فإف  14بعد مضي أنو  يالحظ باىتمام .10

 26دكؿ فقط مف الػ 7األفريقي فقط  قد صادقت عمى البركتكككؿ المؤسس لممحكمة ك
( مف البركتكككؿ 6) 34منصكص عميو في المادة دكلة طرؼ، قد أصدرت اإلعبلف ال

 الذم يسمح لؤلفراد كالمنظمات غير الحككمية بعرض قضاياىـ أماـ المحكمة؛
األطراؼ التي أصدرت  7األطراؼ في البركتكككؿ كالدكؿ الػ  26الدكؿ الػ يينئ  .11

 ( مف البركتكككؿ؛6) 34اإلعبلف المطمكب بمكجب المادة 
صدار اإلعبلف  الدكؿ األعضاء التي يدعو .12 لـ تقـ بالمصادقة عمى البركتكككؿ كا 

 مف البركتكككؿ عمى القياـ بذلؾ؛( 6) 34المنصكص عميو في المادة 
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حككمة جميكرية تنزانيا المتحدة عمى التجييزات المادية التي كضعتيا تحت  يينئ .13
الحككمة عمى اتخاذ خطكات  ويحث تصرؼ المحكمة لتتمكف مف القياـ بأداء مياميا،

 اجمة لضماف بناء المقر الدائـ لممحكمة؛ع
المحكمة إلى تكزيع كافة التقارير إلى الدكؿ األعضاء في جميع لغات عمؿ يدعو  .14

 االتحاد لتمكينيا مف الرد عمييا في الكقت المناسب؛
مف لجنة الممثميف الدائميف أف ترفع لمدكرة العادية القادمة لممجمس التنفيذم في يطمب  .15

 تقريران بشأف تنفيذ ىذا المقرر. 2014 / يكليكيكنيك
- 
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 مقرر
 ،بشأن نتائج خموة بحر دار الوزارية لممجمس التنفيذي 

  /Retreat/RPTEX.CL(XXIV)الوثيقة 
 

 :إن المجمس التنفيذي
 

يناير  26 - 24نتائج كثيقة خمكة بحر دار الكزارية لممجمس التنفيذم المنعقدة مف  يجيز
التنفيذم، جميكرية إثيكبيا االتحادية الديمقراطية، ، تحت ضيافة رئيس المجمس 2014

ر ويق  ما يمي:ر 
إضفاء الصبغة المؤسسية عمى خمكة سنكية لكزراء الخارجية تعقد قبؿ مؤتمر قمة   .1

يناير، حكؿ مكضكع أك مكاضيع محددة، الستثارة األفكار كالقياـ بعممية تحديد 
 مشتركة لؤلكلكيات كرصد األكلكيات القارية؛

تكفر التكجيو السياسي لعممية إعداد الكثيقة  2063لجنة كزارية حكؿ أجندة تشكيؿ  .2
تتككف عضكية المجنة مف  النيائية كتقديـ تقرير عف ذلؾ إلى المجمس التنفيذم.

الدكؿ القائمة بإدارة الخمكة، كىي الجزائر، أنغكال، الكاميركف، غانا كركاندا، كرؤساء 
ثماني المعترؼ بيا رسميان ككذلؾ رئيسي المجمس المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ال

يجب أف تضـ ىذه المجنة أيضا كؿ مف رئيس المفكضية  التنفيذم الخارج كالداخؿ؛
المدير التنفيذم لككالة النيباد، كرئيس البنؾ األفريقي لمتنمية، كاألميف التنفيذم لمجنة ك 

تـ بعدىا المجنة سنتيف يية ىذه األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا. تككف مدة كال
  ؛مراجعة العضكية مع أخذ مبدئي التناكب كالتكازف الجغرافي في االعتبار

إنشاء منبر أفريقي سنكم لمتفاعؿ المنتظـ بيف القيادة السياسية كرؤساء األعماؿ  .3
التجارية كالمفكريف كالقطاع الخاص كالمجتمع الدكلي حكؿ مسائؿ التحكؿ 

 االقتصادم كالتصنيع؛
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التأكيد عمى عدـ قابمية أفريقيا لمتجزئة خبلؿ جميع الشراكات كالمحافؿ رة ضرك   .4
لتكامؿ الرئيسية كالمكاقؼ األفريقية امسائؿ الدكلية كتشجيع السيادة الجماعية حكؿ 

المكحدة في المجاالت التي تستفيد فييا أفريقيا مف المفاكضات بيف التكتبلت، مثؿ: 
( 3القتصاد األخضر كاألمف الغذائي الجماعي؛ )( تغير المناخ؛ ا2( التجارة؛ )1)

كتمكيف مفكضية االتحاد األفريقي مف قيادة  2015التنمية المستدامة الشاممة لما بعد 
 كتنسيؽ مثؿ ىذه المفاكضات مع الدكؿ األعضاء؛

بناء االستقبلؿ كاالستدامة المالية لمييئات القارية الرئيسية مف قبيؿ مفكضية االتحاد  .5
كفي  كذلؾ بتبني استراتيجيات لمتمكيؿ الذاتي لؤلنشطة التشغيمية كالبرامجية.األفريقي 

المقرر االجتماع القادـ لكزراء المالية كالشؤكف االقتصادية  ىذا السياؽ، ُيطمب مف
في أبكجا بأخذ منظكر ىذه الخمكة في االعتبار، كخاصة عند  2014في مارس عقده 

في المائة عمى الميزانيات  0.5 نسبتياتبمغ بحث اقتراح الخمكة بفرض ضريبة 
 الكطنية، لتمكيؿ مؤسسات كبرامج االتحاد األفريقي؛

المدني األفريقية القارية، كخاصة حركات النساء  المجتمعتنشيط كتعزيز حركات  .6
 كالشباب؛

خطة عمؿ تركز عمى المبادرات االستراتيجية الرئيسية لعاـ  إعدادتكميؼ المفكضية ب .7
شراؾ كافة أجيزة االتحاد األفريقي كالمجمكعات ، لتفعيؿ نت2014 ائج الخمكة كا 

االقتصادية اإلقميمية كسائر أصحاب المصمحة المعنييف في عممية تنفيذ نتائج 
 الخمكة.

 ػػػػػػ



EX.CL/DEC 808 (XXIV)  

 مقرر
 موقع المعيد األفريقي لمتحويالت المالية،بشأن 

 /EX.CLالوثيقة 
  

 إن المجمس التنفيذي:
 بشأف مكقع  2013الصادر في يناير  EX.CL/DEC.736 (XXII)مقرره يستحضر  .1

  ؛المعيد األفريقي لمتحكيبلت المالية
 ؛المعيد األفريقي لمتحكيبلت المالية عرض جميكرية كينيا استضافة يقبل .2
مف المفكضية إبراـ اتفاقية المقر مع جميكرية كينيا لضماف اإلطبلؽ الرسمي يطمب  .3

 ؛2014لممعيد في 
بالتعاكف مع البنؾ الدكلي كالبنؾ األفريقي لمتنمية كالمنظمة  مف المفكضية،يطمب أيضا  .4

 الشركاء اإلنمائييف اآلخريف، تقديـ الدعـ لممعيد.ك الدكلية لميجرة كالمفكضية األكركبية 
- 
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 مقرر
 ،بشأن الجدول الجديد لتقدير األنصبة

  27EX.CL/8(XXIV)الوثيقة 
 

 :إن المجمس التنفيذي

 األنصبة.تقدير جنة الكزارية لمراجعة جدكؿ بتقرير الم يحيط عمما -1

 عتماد  تكصيات لمجنة الكزارية عمى النحك التالي: ا يقرر -2

 12.904 نسبتو األنصبة الجديد لبلتحاد األفريقي إلى سقؼتقدير يستند جدكؿ س  (1
 ؛في المائة دكف فرض معدؿ أدنى

 .2016ك 2015، ك2014يتـ تنفيذ الجدكؿ لمسنكات المالية س (2

 .1األنصبة الجديد لبلتحاد األفريقيتقدير جدكؿ تمد يع -3

 ؛مساىماتيا المقدرة عمى جناح السرعةالدكؿ األعضاء عمى دفع  يحث -4

، ، بشكؿ فردم  لمفكضية استخداـ أكثر الكسائؿ فعالية لتشجيع الدكؿ األعضاءمف ا يطمب -5
 مى القياـ بذلؾ.المقدرة ، عمساىماتيا القدرة عمى دفع مبالغ تتجاكز  تمتمؾالتي 

 ػػػػػ

 

                                                           
1
 تحفظات السودان وبوروندي  
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 مقرر
 ، داخل المنظومة الدولية بشأن المرشحين األفريقيين

 EX.CL/821(XXIV)الوثيقة 

 
 : إن المجمس التنفيذي

 
 مترشحات األفريقية داخؿ المنظكمة الدكلية،لبتقرير المجنة الكزارية  عمماحيط ي .1
 :اليةحات التيالترش يعتمد .2

 
، ترشح المتحدة االجتماعية والثقافية لألمملجنة الحقوق االقتصادية و عضوية  (1

رشح السيد عزكز كتّ  ومف جميكرية الكاميركف، إلعادة انتخاب السيد كميمون آتانغانا
 ؛ميكرية الجزائرية إلعادة انتخابوكردكف مف الج

مف  مارتان شونغونغ، ترشح السيد التحاد البرلماني الدوليمنصب األمين العام لل (2
  ؛جميكرية الكاميركف

مف السيد باشارو ُعمرو ، ترشح المعوقينلجنة األمم المتحدة لحقوق عضوية  (3
جميكرية نيجيريا االتحادية، كترشح السيد بيانياندم ككمارا مف أكنيياما مف جزيرة 

 ؛مكريشيكس
 جوفري أونيياما، ترشح السيد منظمة العالمية لمممكية الفكريةمنصب المدير العام لم (4

 ؛تحاديةمف جميكرية نيجيريا اال
 السيد آنتوان كيزيا مبي ميندووا، ترشح المحكمة الجنائية الدوليةفي قاض  منصب (5

 ؛مف جميكرية الككنغك الديمقراطية
، ترشح  2122-2102المحكمة الدولية لقانون البحار لمفترة في قاض  منصب (6

مف جنكب أفريقيا إلعادة انتخاب القاضي القاضي آلبيرتوس جاكوبوس ىوفمان 
 .كتا كاتيكا مف تنزانيا إلعادة انتخابودجايمز ل
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مجمس األمن في عضو غير دائم منصب وال لجيصادق أيضا عمى ترشيح جميورية أن .3

 ؛ 2016-2015لمفترة  لألمم المتحدة
 :مما  ويقررحيط عي .4
ح جميكرية السنغاؿ، لمتشاكر في يجميكرية السكداف إلعادة انتخابيا كترش ترشيحتأجيؿ  (1

الذم يقتضي  EX.CL.DEC.398 (XII)لممقرر لشؤكف االجتماعية كفقان لجنة العمؿ كاإطار 
قبؿ لجنة العمؿ دراسة مف لمداخؿ منظمة العمؿ الدكلية ممناصب حات ليلترشاأف ب

  ؛جنيؼفي مكتب االتحاد األفريقي كالشؤكف االجتماعية لمبحث مف خبلؿ 
الدكتكر ماتشيديزك  شيحتر نافك تراكرم، مف جميكرية مالي/طك ماثا الدكتكرة فا ترشيح (2

ككت األستاذة تيريز آيا ندرم يكماف، مف جميكرية ترشيحمككيتي مف جميكرية بكتسكانا/
خبلؿ دكرة يكنيك/يكليك  قميمي لمنظمة الصحة العالمية،اإلمدير منصب الل ،ديفكار
 ؛2014

مدم السيد المنجي ح ترشيحالميندس شكال تايمكر مف جميكرية نيجيريا االتحادية/ ترشيح (3
يميتك بنت محمد سبلؾ مف جميكرية مكريتانيا طالسيدة فا ترشيحمف الجميكرية التكنسية/

 2018-2014لمفترة  بلتحاد الدكلي لبلتصاالتلعاـ الميف األنائب منصب ل اإلسبلمية،
 .2014خبلؿ دكرة يكنيك/يكليك 

 
 :2015يناير  ك 2014تي يكليك إلى دكر حاؿ النظر فيما يميأف يعمما ويقرر أيضا حيط ي .5
مجمس األمف لؤلمـ المتحدة لمفترة في عضك غير دائـ منصب ل جميورية السنغال شيحتر (1

 ؛2016-2017
األميف العاـ لممنظمة منصب السيد جيريمياه لينغكآسا مف جميكرية جنكب أفريقيا ل ترشيح (2

في شير يجرل االنتخاب الذم سخبلؿ ،  2020-2016العالمية لؤلرصاد الجكية لمفترة 
 .2015ايك م
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مناصب داخؿ ماألفريقية للمترشيحات لمجنة الكزارية النظاـ الداخمي مشركع مراجعة يجيز .6

 .لنظاـ الدكليا
 ػػػػػػ

 



EX.CL/DEC.811 (XXIV) 

 مقرر
 بشأن انتخاب عشرة أعضاء لمجمس السمم واألمن لالتحاد األفريقي،

 EX.CL/822(XXIV)الوثيقة 

 إن المجمس التنفيذي:
( أعضاء لمجمس السمـ كاألمف 10تخاب عشرة )ان عفبتقرير المفكضية  يحيط عمما .1

 لبلتحاد األفريقي؛
( التالية أسماؤىـ لعضكية مجمس السمـ كاألمف لبلتحاد 10األعضاء العشرة ) ينتخب .2

 :2014أبريؿ  1ابتداءن مف  (2لوالية مدتيا سنتان )األفريقي 
 إقميـ الكسطبكركندم:   (1)
 إقميـ الكسطتشاد :  (2)
 
 إقميـ الشرؽ   إثيكبيا: (3)
 إقميـ الشرؽ   نزانيات (4)
 
 إقميـ الشماؿ  ليبيا: (5)
 
 إقميـ الجنكب   ناميبيا: (6)
 إقميـ الجنكب   جنكب أفريقيا: (7)
 
 إقميـ الغرب   جامبيا: (8)
 إقميـ الغرب   غينيا: (9)
 إقميـ الغرب   النيجر: (10)

بتعييف األعضاء المنتخبيف مف قبؿ الدكرة العادية الثانية كالعشريف لمؤتمر  يوصي .3
 االتحاد.

- 



EX.CL/DEC.812 (XXIV) 

 

 مقرر
 بشأن انتخاب مجمس الجامعة األفريقية

 
 :إن المجمس التنفيذي

بخصكص تعييف مقتضيات النظاـ األساسي لمجامعة األفريقية  يأخذ في االعتبار .1
مرشحْيف لمنصبي رئيس كنائب رئيس مجمس الجامعة األفريقية، كيأخذ عمما بأف 

ضاء ىيئة مكتب مؤتمر القائمة اإلقميمية لممرشحيف المحتمميف ينبغي أف يقترحيا أع
جراء االنتخاب مف قبؿ المجمس التنفيذم  ؛كزراء التعميـ األفريقييف  لمنظر فييا كا 

بالجيكد التي بذلتيا المفكضية لتذكير أعضاء ىيئة المكتب لمؤتمر كزراء  عممايحيط  .2
أعضاء مجمس التعميـ األفريقييف كحثيـ عمى تعييف مرشحييـ اإلقميمييف النتخاب 

 ؛2014خبلؿ مؤتمر قمة يناير األفريقية الجامعة 
األفريقييف تمر كزراء التعميـ بطء رد أعضاء ىيئة مكتب مؤ مف  يعرب عن انشغالو .3

 ؛في تعييف مرشحييـ اإلقميمييف لمجمس الجامعة األفريقية
أف تقـك المفكضية عمى جناح السرعة  بتحديد مرشحيف إقميمييف مف ذكم  يقرر .4

تعرض ك ع أعضاء ىيئة مكتب مؤتمر كزراء التعميـ األفريقييف بالتشاكر مالكفاءة 
قائمة إقميمية بالمرشحيف المحتمميف لكظيفتي رئيس كنائب رئيس مجمس الجامعة 

 .2014األفريقية عمى  المؤتمر القادـ في يكليك 

-



EX.CL/RECOM.1(XXIV) 

 

 يسممية لمنزاع الحدودالتسوية حول الإعالن لممؤتمر بشأن إصدار توصية المجمس التنفيذي 
 بين الكاميرون ونيجيريا: حالة باكاسي

الخمسيف لمنظمة االحتفاؿ بالذكرل عمى شيريف بعد مركر  2013أغسطس  14في  -1
بخصكص المساعي الرامية إلى إيجاد دث كبير حكقع الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي، 

كانت نزاعات عنيفة تحتدـ في العديد مف البمداف في كقت ، لمنزاعات ةمميتسكية س
البمديف  بيف المتعمؽ بباكاسي النزاع الحدكدمتسكية نيائيا قد تمت بالفعؿ ،فاألفريقية. ك 
تاريخي ال ؾ المكعد ذلفي  عاما 20طكاؿ م استمر ذالكاميركف كنيجيريا كالالشقيقيف 

 .كئاـالسبلـ ك الكفي إطار مف 
آثرا، منذ ذيف مالكاميركف كنيجيريا ال  تيدكلئيسي لر  في ىذه النياية السعيدةأفريقيا تديف  -2

إف . في ىذه المسألةلمبت  الىامفي  لى محكمة العدؿ الدكلية، المجكء إاندالع النزاع
 التكامؿ كاالزدىار ك السبلـ يسكدىا  أفريقيا إيجادإلى سعى يم ذاالتحاد األفريقي ال

 عظيماافر شكاف م ذال،مف النضج كالحكمة الكبير يذا الدرس بيرحب  2063بحمكؿ 
ال بما تنطكم عميو مف تداعيات بيف األشقاء  االقارة حرب جنبم لذكابأكمميا  فريقياأل

جيريا أف النيج الذم اعتمدتو الكاميركف كنيلذم أكد اك ، مف جية  سبيؿ إلى حصرىا 
نزعات مف الفي المتكرطة  ككف مصدر إلياـ لجميع الجيات الفاعمة األفريقية يينبغي أف 

 جية أخرل.
فريقي عف االتحاد األ يعرب ،المنحى يالسممعمؿ يذا اللطاؽ التاريخي النضكء عمى  -3

، األميف العاـ السابؽ لؤلمـ فككفي عنا ككذلؾ لمسيد البمديفئيسي لر  وخالص تياني
تنفيذ ت مف ي مكنتخضراء الالشجرة ال يةاتفاقإبراـ عمى التي ساعدت  مدكؿلالمتحدة ك 

 .2002أكتكبر  10الصادر في حكـ محكمة العدؿ الدكلية 
الثناء ب جديرة يذا الحدث كنقطة قكية بالمجتمع الدكلي  يعترؼ فريقي أفكد االتحاد األي -4

 .أفريقيا لحماية السبلـ العالمي قدمتياكمساىمة كبيرة 

 ػػػػػ


