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 مقرر
 ،3102بشأن الميزانية التكميمية لمسنة المالية 

 EX.CL/864(XXVI)iالوثيقة 
 

 :إن المجمس التنفيذي

مكزعة بيف  دوالرا أمريكيا  31,037,714.92مبمغ قدرهعمى الميزانية التكميمية ب يجيز .1
الميزانية البرنامجية بمبمغ قدره دوالرا أمريكيا و  774,310.41مية بمبمغالميزانية التشغي

 .دوالرا أمريكيا 30,263,404.51
 عمى تكزيع مصادر التمكيؿ عمى النحك التالي: أيضا يجيز .2

 مف الدكؿ األعضاء "الصندكؽ االحتياطي"دوالرا أمريكا   1,439,410.41 ( أ
 مف الشركاء دوالرا أمريكيا   29,598,304.51 ( ب

 

 األجهزة/اإلداراث 

 اإلجمالي الشركاء  االحتياطاث )الدول األعضاء( 

 اإلجمالي  البرنامجيت التشغيليت  اإلجمالي  البرنامجيت اإلجمالي  البرنامجيت  التشغيليت 

  54,356.00           -                        54,356.00        -                          54,356.00         54,356.00     المركز الطبي 

دارة المكارد  الشؤكف اإلدارية كا 
  253,427.06         -                        253,427.06      -                          253,427.06       253,427.06   البشرية 

  129,000.00         -                        129,000.00      -                          129,000.00       129,000.00   مكتب جنيؼ 

  20,000.00           -                        20,000.00        -                          20,000.00         20,000.00     مكتب القاىرة 

  72,466.45         36,400.00         36,066.45        -                          72,466.45       36,400.00    36,066.45     مكتب كاشنطف 

مكتب المركز األفريقي لمقاحات 
  25,932.90           -                        25,932.90        -                          25,932.90         25,932.90     البيطرية 

ائب الرئيس مكتب ن    
     

60,000.00     66,000.00     126,000.00                          -        60,000.00         66,000.00       126,000.00  
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  141,801.00       141,801.00         -                       -                          141,801.00     141,801.00   مكتب المستشار القانكني 

  153,071.00       153,071.00         -                       -                          153,071.00     153,071.00   مكتب الرئيسة 

  682,187.00       682,187.00         -                     682,187.00       682,187.00         -                          االقتصاد الريفي 

  161,469.00       161,469.00         -                     161,469.00       161,469.00         -                          المكارد البشرية كالعمـ كالتكنكلكجيا 

  26,975,922.51  26,975,922.51    -                     26,975,922.51  26,975,922.51    -                          السمـ كاألمف 

  234,556.00       234,556.00         -                     234,556.00       234,556.00         -                          الشؤكف االجتماعية

  267,828.00       267,828.00         -                       -                          267,828.00     267,828.00   التجارة كالصناعة 

 التخطيط االستراتيجي لمسياسات
  1,544,170.00   1,544,170.00      -                     1,544,170.00    1,544,170.00      -                           كالرصد كالتقييـ كتعبئة المكارد

مفوضية االتحاد  –اإلجمالي 
  30,842,186.92  30,263,404.51  578,782.41     29,598,304.51  29,598,304.51  1,243,882.41  665,100.00  578,782.41   األفريقي

األخرىألجيزة ا                  

مجمس االتحاد األفريقي االستشارم 
 لمكافحة الفساد 

        

70,020.00    

         

70,020.00    

                          

-    

        

70,020.00  

                           

-    

          

70,020.00  

  125,508.00         -                        125,508.00      -                          125,508.00       125,508.00   لجنة االتحاد األفريقي لمقانكف الدكلي 

األجيزة األخرى  –اإلجمالي     195,528.00                   -       195,528.00                       -                          -      195,528.00                        -         195,528.00  

  31,037,714.92  30,263,404.51  774,310.41    29,598,304.51  29,598,304.51  1,439,410.41  665,100.00  774,310.41   اإلجمالي الكمي

 

- 
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 مقرر
 ،1024بشأن ميزانية االتحاد األفريقي لمسنة المالية 

 EX.CL/864(XXVI)i الوثيقة
 

 إن المجمس التنفيذي:
لمفكضية االتحاد األفريقي تعبئة مبمغ  يجيز الذم EX.CL/DEC.813(XXV)بمقرره السابؽ  يذّكر .1

دكالرا أمريكيا مف الشركاء لسد الفجكة التمكيمية كتقديـ تقرير عف ذلؾ إلى لجنة  149,266,824
 الممثميف الدائميف؛

بتقرير لجنة الممثميف الدائميف عف جيكد مفكضية االتحاد األفريقي في تعبئة  يحيط عمما .2
 مية؛المكارد مف أجؿ سد الفجكة التمكي

تكصية لجنة الممثميف الدائميف بتقميص الميزانية البرنامجية مف المبمغ المتعمد في البداية  يجيز .3
ارؽ يبمغ دكالرا أمريكيا بف 250,349,574دكالرا أمريكيا إلى   379,433,721كىك

 دكالرا أمريكيا؛ 129,084,147
دكالرا أمريكيا مكزعا   393,037,453المعدلة الجديدة كمبمغيا الميزانيةإجمالي عمى  يوافق .4

 التالي: النحكعمى 
 

 األجيزة 

 البرامج الميزانية التشغيمية
إجمالي الميزانية لسنة 

المساهمات  2015
المقدرة للدول 

 األعضاء
صندوق 

 االحتياطيات
اقتناء 

 الشركاء  الممتلكات

إجمالي 
الميزانية 
 التشغيلية

المساهمات 
المقدرة 
للدول 
 األعضاء

صندوق 
 ةالمرأ

  –الشركاء 
 المحصول عليه

إجمالي الميزانية 
 البرنانجية 

  93,232,027      المفوضية
     

5,000,000  
      

4,730,473    
    

102,962,500  
    

7,880,271  
     

205,000  
195,231,833 203,317,104 306,279,604 

  10,891,648      البرلمان األفريقي
         

841,749      
      

11,733,397      
     

17,788,440      17,788,440       29,521,837  

المحكمة األفريقية 
لحقوق اإلنسان 

  6,938,014        والشعوب
     

1,238,140      
         

8,176,154      
       

1,681,511         1,681,511          9,857,665  

اللجنة األفريقية لحقوق 
  4,076,044        اإلنسان والشعوب

         
894,781      

         
4,970,825      

           
951,770            951,770          5,922,595  

المجلس االقتصادي 
 واالجتماعي والثقافي

           
993,710  

           
29,811      

         
1,023,521      

                       
-                          -            1,023,521  

  4,410,000        النيباد
     

2,896,433    
    

4,251,479  
      

11,557,912      
     

24,487,231      24,487,231       36,045,143  

لجنة االتحاد األفريقي 
 للقانون الدولي

           
371,024  

           
11,131      

            
382,155      

           
260,392            260,392             642,547  

المجلس االستشاري 
 لمكافحة الفساد

           
739,436        

            
739,436      

       
1,066,192         1,066,192          1,805,628  
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 منمجلس السلم واأل
                       

-          
                        

-    
       

759,253    
                       

-              759,253             759,253  

اللجنة األفريقية للخبراء 
حول حقوق الطفل 

 ورفاهيته 
           

241,724        
            

241,724  
          

37,681    
                       

-                 37,681             279,405  

 اللجنة األفريقية للطاقة
           

900,255        
            

900,255                              -               900,255  

  122,793,882    اإلجمالي
   

10,912,046  
      

4,730,473  
    

4,251,479  
    

142,687,881  
    

8,677,205  
     

205,000  
241,467,369 250,349,574 393,037,453 

 
 عمى تكزيع التمكيؿ عمى النحك التالي:يوافق أيضا  .4

 

 األجهزة

 الشركاء الدول األعضاء

المساهمات  2015إجمالي الميزانية لسنة 
المقدرة للدول 

 األعضاء
صندوق 

 اقتناء الممتلكات تياطياتاالح

صندوق 
 المرأة

إجمالي الدول 
 األعضاء

المحصول 
 إجمالي الشركاء عليه

  101,112,297 المفوضية
     

5,000,000     4,730,473  
  

205,000  111,047,771  
195,231,833 195,231,833 306,279,604 

  10,891,648   البرلمان األفريقي
        

841,749        11,733,397  
    

17,788,440      17,788,440       29,521,837  

المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان 
  6,938,014     والشعوب

     
1,238,140          8,176,154  

      
1,681,511         1,681,511         9,857,665  

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 
 والشعوب

      
4,076,044  

         
894,781      

         
4,970,825  

           
951,770            951,770          5,922,595  

المجلس االقتصادي واالجتماعي 
  993,710        والثقافي

          
29,811          1,023,521  

                    
-                          -           1,023,521  

  4,410,000     النيباد
     

2,896,433          7,306,433  
    

28,738,710      28,738,710       36,045,143  

  371,024        لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي
          

11,131             382,155  
         

260,392            260,392            642,547  

 المجلس االستشاري لمكافحة الفساد

           
739,436        

            
739,436  

       
1,066,192         1,066,192          1,805,628  

 مجلس السلم واألمن

           
759,253        

            
759,253  

                       
-                          -               759,253  

اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق 
  279,405               279,405        الطفل ورفاهيته 

                    
-                          -             279,405  

  900,255              -                          900,255               900,255        اللجنة األفريقية للطاقة

 ااألجمالي

   
131,471,087  

   
10,912,046  

      
4,730,473  

        
205,000  

    
147,318,607  

245,718,848 245,718,848 393,037,453 

- 
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 مقرر
 ،مكافحة الغش والفسادسياسة بشأن اعتماد 

 EX.CL/864(XXVI)iوثيقة ال

 

 :مس التنفيذيالمجإن 

 مكافحة الغش كالفساد؛عف سياسة  تقرير لجنة الممثميف الدائميفب يحيط عمما .1

 ؛مكافحة الغش كالفسادلعمى سياسة االتحاد األفريقي  يوافق .2

متابعة تنفيذ ىذه السياسة مف بلبلتحاد اآلمرة بالصرؼ ك ة المفكضية رئيسل يأذن كذلك .3
 ؛كمؤسسات االتحاد أجيزةقبؿ جميع 

تنفيذ المتعمقة بفي معالجة التحديات مفكضية متنسيؽ مع الة الممثميف الدائميف للجن يدعو .4
 قرر.مال

- 
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 مقرر
 الفرعية لمجنة الممثمين الدائمينتقارير المجان بشأن 

 
 إن المجمس التنفيذي:

 بتقارير المجاف الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف؛يحيط عممًا  .1
الوثيقة  ضية االتحاد األفريقي لمميزانية،بخصوص مراجعة تحميل تنفيذ مفو –ألف

EX.C/884(XXVI) 

لمجنة الممثميف الدائميف  المفكضية معالجة المسائؿ التي أثارتيا المجنة الفرعية ناشدي .2
 المعنية بمسائؿ المراجعة بما في ذلؾ المسائؿ التالية:

ات لمتأكد مما ينبغي أف يتضمف تقرير أداء الميزانية تحميبل محددا لبرامج اإلدار  (1)
 ؛إذا كاف قد تـ تحقيؽ مجمكعة األىداؼ كالبرامج

يتعيف عمى المفكضية معالجة مشكمة التخطيط لمبرامج التي تظؿ تؤثر عمى تنفيذ  (2)
 ؛البرامج

يتعيف عمى مكتب المراجعة الداخمية كذلؾ تقديـ تقارير عف أداء البرامج كبمكغ  (3)
 ؛فقط لمسائؿ الماليةاألىداؼ بدال مف تقديـ التقارير عف ا

يتعيف عمى المفكضية إطبلع الدكؿ األعضاء عمى كافة اإلصبلحات المنجزة في  (4)
مجاؿ تحسيف نظـ المراقبة الداخمية بما في ذلؾ تنفيذ سياسة السفر مع األخذ في 

كالنظـ لمكائح االعامميف في االتحاد األفريقي فضبل عف كلكائح االعتبار نظـ 
 ؛ألفريقيالمالية لبلتحاد ا

 مفكضية القياـ بمراجعة األنظمة لضماف فعالية أكبر في عممياتيا.اليتعيف عمى  (5)
 

المفكضية تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر خبلؿ قمة االتحاد األفريقي  يطمب من  .3
 ؛2116في يناير 
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 EX.CL/864(XXVI)v. الوثيقة –لتعاون المتعدد األطراف ابخصوص  –باء

 
 دس:التيكاد السا

عمى  كينيا( جامبيا)التيكاد السادس الدكؿ األعضاء المرشحة الستضافة قمة  شجعي .4
 استكماؿ مشاكراتيا في أقرب المكاعيد؛

كالبمد المضيؼ إلى في التنظيـ المنظميف المشاركيف المفكضية عمى دعكة مف يطمب  .5
ادس لمسماح تحديد التاريخ الذم يبلئـ جميع األطراؼ المعنية بتنظيـ قمة التيكاد الس

 بالشركع في التحضيرات الضركرية في ىذا الصدد؛
 

 العربي -فريقياأل
المفكضية كجامعة الدكؿ العربية إلى تعبئة األمكاؿ الضركرية لتنفيذ خطة العمؿ دعو ي .6

  ؛2016-2014 المكحدة
 بجيكد الككيت في تنفيذ ىذه الشراكة؛ يشيد .7

 
 تركيا-أفريقيا

 ا لتنفيذ خطة العمؿ؛الطرفيف عمى تكثيؼ جيكدىمشجع ي .8
المقرر عقده لمخبراء  الشركع في التحضيرات لبلجتماع المشترؾ المفكضية مفيطمب  .9

في تركيا بغية استكماؿ عممية تفعيؿ مصفكفة  2015سنة مف األكؿ الربع خبلؿ 
 ؛2014األكلكية، المعتمدة في مبلبك، غينيا االستكائية، في نكفمبر ذات المشاريع 

  الجنوبيةأفريقيا وأمريكا 
 قياـ بما يمي: المفكضية المف يطمب  .10

بيدؼ تنفيذ نتائج القمة الثالثة  أمريكا الجنكبيةشركع في المشاكرات مع طرؼ ال (1)
 مممكسة؛لتحقيؽ نتائج  كتعزيز ىذه الشراكة ريقيا كأمريكا الجنكبيةألف
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يا فريقأللعقد القمة الرابعة مكعد اقتراح في ، أمريكا الجنكبيةالتعاكف مع طرؼ  (2)
 المقرر عقدىا في كيتك، في اإليككاتكر؛ كأمريكا الجنكبية

 
 الصين-أفريقيا

 في أقرب كقت؛ الخاصة بو لمتابعة اة إنشاء آليعمى األفريقي الجانب  يحث .11
 

 كوريا-أفريقيا
 ككريا؛-فريقياألالستضافة المنتدل الرابع  االدكؿ األعضاء إلى تقديـ ترشيحاتيدعو ي .12
التحضيرات لعقد اجتماع كبار الشركع في إلى  ف مع ككريا،بالتعاك  المفكضية،دعو ي .13

 ؛في بكركينا فاسك 2015في مارس  سؤكليفالم
 

 اليند-أفريقيا
جديد لعقد القمة الثالثة مكعد المشاكرات مع اليند لتحديد قياـ بالمفكضية إلى اليدعو  .14

 ؛2015المقررة في اليند في 
فة المؤسسات األفريقية التي كىبتيا اليند الستضاعضاء التي تـ اختيارىا الدكؿ األيحث  .15

 ؛بتفعيمياالتعجيؿ عمى 
 

 تقييم الشراكات االستراتيجية:
 مف المفكضية ما يمي:يطمب  .16

التعجيؿ باستكماؿ الدراسة حكؿ تقييـ كافة الشراكات االستراتيجية بحمكؿ مارس  (1)
 لتقديميا إلى المجنة الفرعية لمتعاكف المتعدد األطراؼ؛ 2015

ئو يؿ لمقكاعد التي تحكـ العبلقات بيف االتحاد األفريقي كشركاإعداد دل (2)
 ؛االستراتيجييف
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التاـ بصيغة بانجكؿ مف قبؿ جميع األطراؼ  لبللتزاـعمى الضركرة الممحة يؤكد  .17
 ؛مختمؼ الشركاء بقكة االلتزاـ بمقررات االتحاد األفريقي في ىذا اإلطار ويناشد

 
 الوثيقة ،في أفريقيا والنازحين داخمياً  وضع الالجئين والعائدين بخصوص -جيم

EX.CL/864(XXVI)vi 
 

بتقرير المفكضية حكؿ الكضع  اإلحاطة عمماكالتقرير كالتكصيات الكاردة فيو  يعتمد .18
كمبلحظات الدكؿ  2014ديسمبر -اإلنساني في أفريقيا الذم يغطي فترة يكليك

 األعضاء في ىذا الشأف؛
القياـ بيا في مدغشقر، كزيمبابكم، ككينيا، بنتائج المياـ التي تـ  عمما يحيط .19

كجميكرية أفريقيا الكسطى كالتي تعكس التضامف الفعاؿ لبلتحاد األفريقي كجميع دكلو 
ككذلؾ  لبلجئيف كالعائديف كالنازحيف داخميامشاكؿ االمتضررة باألعضاء إزاء البمداف 
  مف الككارث الطبيعية؛

 :عيشج .20
لمفكضية، عمى مكاصمة مثؿ ىذه المياـ المجنة الفرعية، بالتعاكف مع ا  (1

 التضامنية في البمداف المتضررة مف ىذه المشاكؿ اإلنسانية؛
المجنة الفرعية عمى تكثيؼ جيكدىا لدل الدكؿ األعضاء لتعزيز الكثائؽ القانكنية  (2

لبلتحاد األفريقي حكؿ المسائؿ اإلنسانية، السيما اتفاقية االتحاد األفريقي حكؿ 
 في أفريقيا؛ النازحيف داخمياكمساعدة حماية 

 :يدعو .21
مكقؼ أفريقي مكحد إعداد  لى مكاصمة جيكدىما فيإالمجنة الفرعية كالمفكضية  (1

 ، في تركيا؛ إسطنبكؿفي  2016تحسبا لمقمة العالمية اإلنسانية المقرر عقدىا في 
لبلجئيف كالعائديف كالنازحيف المفكضية إلى تحديث اإلحصائيات الخاصة با (2

، مف خبلؿ إنشاء آلية تنسيؽ مع جميع العناصر الفاعمة ميدانيا، ستمراربا، داخميا
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مف بينيا الدكؿ األعضاء المعنية، كالمفكضية السامية لشؤكف البلجئيف، 
 كالمنظمات اإلنسانية األخرل العاممة في ىذا المجاؿ؛

عدات اإلنسانية إلى مناطؽ عمى ضركرة تسييؿ عممية تكصيؿ المسامجددا  يؤكد .22
 .جميع األطراؼ المعنيةع مف قبؿ النزا

المفكضية تقديـ تقرير عف كضع البلجئيف كالعائديف كالنازحيف داخميا في  يدعو .23
أفريقيا كعف التقدـ المحرز بشأف المكقؼ األفريقي المكحد مف القمة اإلنسانية العالمية 

 .2015ك المقبمة إلى الدكرة العادية القادمة لممجمس التنفيذم المقرر عقدىا في يكلي
 

 EX.CL/864(XXVI)vii. الوثيقة –بخصوص المجنة الفرعية لممساىمات  –دال

 
الدكؿ األعضاء األخرل عمى يشجع و البمداف التي دفعت مساىماتيا كاممة  ينئي .24

 الكفاء بمساىماتيا النظامية بالكامؿ في المكاعيد المحددة؛
إلى اإلفراج عف  ىمويدعو مشركاء اإلنمائييف عمى مساىماتيـ لعن تقديره  يعرب .25

 مساىماتيـ في المكاعيد المحددة لتمكيف االتحاد األفريقي مف تنفيذ مشاريعو كبرامجو
 ؛ذات الصمة

الدكؿ  تشجيعالدكؿ األعضاء إلى تسديد مساىماتيا في المكاعيد المحددة ك دعوي .26
 األعضاء التي عمييا متأخرات في المساىمات أف تدفع المبالغ المستحقة بالكامؿ؛ 

جميكرية مدغشقر عمى المبادرات التي اتخذتيا مف خبلؿ الكفاء بمساىماتيا  ينئي .27
اإلبقاء عمى عمى  شجعيايمف متأخرات مساىماتيا، ك %74حيث سددت حكالي 

طرؽ دفع  إلعدادكتطمب منيا االتصاؿ بمفكضية االتحاد األفريقي  ىذا الزخـ
 فك المؤقت عف مدغشقر.لرفع إجراءات الع القرارالمتأخرات المتبقية، كاتخاذ 

المالي  ياتسكية كضع ،متأخراتيا أكثر مف سنتيفبمغت الدكؿ األعضاء التي  دعوي .28
 ؛عد المعمكؿ بيالتجنب الكقكع تحت طائمة نظاـ العقكبات طبقا لمقكاكقت في أقرب 
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جدكؿ تقدير األنصبة حكؿ المجنة الكزارية المختصة  يطمب مفكفي ىذا الصدد، 
 ؛فترة السنتيف إلى سنة كاحدة في سياؽ تعزيز نظاـ العقكبات بحث إمكانية تقصير

 :لتالية لعدـ تسديد مساىماتيا المقدرةاة العضك الدكلعمى قكبات الع فرضي .29
 جميكرية أفريقيا الكسطى؛ (1

 
 : يطمب من .30

السبؿ كالكسائؿ التي تمكنيا مف تسديد  بحثاالتحادية الصكماؿ جميكرية  (1
المقرر لتزاـ بالمجمس التنفيذم كاالكرة دمتأخرات مساىماتيا قبؿ بداية 

EX.CL/DEC.788 (XXIV)   التنفيذم؛مجمس مل 
جميكرية السكداف مساىماتيا تسييؿ تسديد لالمفكضية إلى إيجاد حؿ بديؿ دعو ي (2

 األحادية الجانباالتحاد األفريقي في المكاعيد المحددة، مع مراعاة العقكبات في 
رفع مف أجؿ  أف ال يدخر أم جيدفريقي عمى االتحاد األ ويحث المفركضة عمييا

 ؛ىذه العقكبات
المفكضية أيضا إلى القياـ، بانتظاـ، بتحديث جدكؿ المساىمات كمتأخرات دعو ي (3

الدكؿ األعضاء المعنية كدعكتيا إلى الكفاء ببلغ المساىمات المسَتممة كا  
 بالتزاماتيا؛ 

المساىمات التي تـ  كضع المساىمات إلبرازالمفكضية كذلؾ إلى مراجعة دعو ي (4
في  استبلميا في حساب االتحاد، قبؿ افتتاح دكرتي المجمس التنفيذم كالمؤتمر

 . 2015يناير 
دكالر  600000000كتسديدىا بجميكرية السكداف اللتزاميا باالتحاد األفريقي يشيد  .31

غير أمريكي نقدا إلى المفكضية في أديس أبابا عمى الرغـ مف العقكبات األحادية 
 عمييا؛ ةالمفركضصفة المن

 جدكؿ تقدير األنصبة ما يمي: حكؿ مف المجنة الكزارية المختصة يطمب  .32
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التعجيؿ بعممية مراجعة جدكؿ تقدير األنصبة لمدكؿ األعضاء مع األخذ في  (1
 العدالة كالقدرة عمى التسديد؛االعتبار أفضؿ الممارسات الدكلية ككفقان لمبادئ 

عمى أساس  10ك  5ميف الكبار بما يتراكح بيف دراسة إمكانية زيادة عدد المساى (2
 . السدادالقدرة عمى 

 EX.CL/864 (XXVI)ivالوثيقة  –اتفاقيات المقار واالستضافة بخصوص  –ىاء

يعرب عف تقديره لجميكرية إثيكبيا االتحادية الديمقراطية عمى التزاميا كبمد مضيؼ،  .33
تحاد األفريقي كدكلو األعضاء بمنح االمتيازات كالتسييبلت كالحصانات الضركرية لبل

بيف االتحاد األفريقي كجميكرية إثيكبيا االتحادية الديمقراطية المبرمة طبقا لبلتفاقية 
  التحاد األفريقي )اتفاقية المقر(؛المتعمقة بمقر اك 

 
 :حثي .34

بالتزاماتو المترتبة عمى اتفاقيات عمى االستمرار في ضماف الكفاء المضيؼ  البمد (1
 ؛المقر

ضركرة احتراـ عمى ية كعاممييا كالدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي المفكض (2
 قكانيف البمد المضيؼ طبقا التفاقية المقر.

يعرب عف تقديره لجميكرية إثيكبيا االتحادية الديمقراطية عمى التزاميا كبمد  (3
مضيؼ، بمنح االمتيازات كالتسييبلت كالحصانات الضركرية لبلتحاد األفريقي 

طبقا لبلتفاقية المبرمة بيف االتحاد األفريقي كجميكرية فيو عضاء دكؿ األالك 
 إثيكبيا االتحادية الديمقراطية كالمتعمقة بمقر االتحاد األفريقي )اتفاقية المقر(؛

 يطمب:  .35

بالتحقيؽ في الشككل التي قدمتيا دكلة إرتريا عف القياـ البمد المضيؼ مف  (1
مثميا الدائـ كحرمو في مطار بكلى االنتياؾ المزعـك المتيازات كحصانات م

كرفع تقرير عف ذلؾ إلى المجنة الفرعية قبؿ يكنيك  2014مايك  14الدكلي في 
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عف الحادث إلى المجنة الفرعية قبؿ يكنيك  ىاتقديـ تقرير  المفكضيةكمف  ؛2015
 ؛2015

تحكيؿ األمكاؿ كصرؼ العممة الصعبة مف البمد المضيؼ النظر في طرؽ إجراء  (2
 بلت بشكؿ قانكني؛كالتحكي

طبقا احتراـ قكانيف البمد المضيؼ فييا مف الدكؿ األعضاء كالمفكضية كالعامميف  (3
 التفاقية المقر؛

 كبل مف البمد المضيؼ كالمفكضية إلى مكاصمة السعي إلى ضماف التنفيذ يدعو .36
عمى  شّدديو في إطار اتفاقية المقر بصكرة يمكف التنبؤ بيا اللتزاماتيما المتبادؿ 

كرة عقد المجنة المشتركة المعنية بتنفيذ اتفاقيات المقر اجتماعاتيا بشكؿ منتظـ ضر 
 متابعة التنفيذ الفعاؿ التفاقية المقر ككذلؾ تسكية كافة المسائؿ العالقة.ل

 يطمب: .37

مف المفكضية دراسة اتفاقيات المقار األخرل المكقعة مع الدكؿ المضيفة األخرل  (1
تو كتقديـ تحميؿ مقارف لبلمتيازات كالتسييبلت ألجيزة االتحاد كمكاتبو كمؤسسا

  ؛2015كالحصانات إلى المجنة الفرعية في يكنيك 

مف المجنة الفرعية بحث تنفيذ اتفاقيات المقار بيف االتحاد األفريقي كالدكؿ  (2
 األعضاء المضيفة ألجيزة كمكاتب كمؤسسات االتحاد األفريقي األخرل.

 ؛الجفاف والمجاعة في أفريقيافي حاالت  الطارئة اتدممساعخصوص الصندوق الخاص لب –واو 
 EX.CL/864(XXVI)xiوثيقة ال
 عشرة السادسةاالستثنائية  لدكرةالصادر عف ا EX.CL/DEC.1(XVI)قرر المتنفيذ ب يرحب .38

 صندكؽ االتحاد األفريقي تفكيض تكسيعالمفكضية بشأف  لممجمس التنفيذم مف قبؿ
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االت حشمؿ يالجفاؼ كالمجاعة في أفريقيا لت في حاالالطارئة الخاص لممساعدات 
 بما في ذلؾ الصحة العامة؛ أخرل طكارئ كككارث

تنفيذ عمى  مستكل الصندكؽ كالتأثير السمبي عمى قدرة المجاف الفرعيةراجع تبقمق يالحظ  .39
كباإلضافة إلى ؛  المستنفدةدكؽ صنمكارد ال تجديد الدكؿ األعضاء إلى يدعويتيا كحبلص

 الصندكؽ؛ تمكيؿدعـ المالي لتقديـ الذلؾ 
 المفكضية،  مف طمبي .40

مصندكؽ الخاص لمف خبلؿ لجنتيا الفرعية نة الممثميف الدائميف جل التعاكف مع (1
 لصالح الصندكؽ. التعيداتعقد مؤتمر إلعبلف  ،كالمفكضية ات الطارئةممساعدل
خاص مصندكؽ اللالقياـ، بالتعاكف مع لجنة الممثميف الدائميف كلجانيا الفرعية  (2

 البلجئيفالجفاؼ كالمجاعة في أفريقيا، كشؤكف في حاالت ات الطارئة لممساعد
لكؿ منيا مراجعة النظاـ األساسي كالككارث الطبيعية ، كالعائديف كالنازحيف داخميا

 .ياكعمميات تيابيدؼ ترشيد أنشط

 :لمجنة الفرعية المعنية بالنيبادا -زاي

لمفكضية، مكاءمة أنشطة الشراكة التي تنفذىا مع مف ككالة النيباد، بالتعاكف مع ا يطمب .41
أنشطة المجنة الفرعية لمتعاكف المتعدد األطراؼ مف أجؿ تحقيؽ تأثير كربحية أكبر 

 لبلتحاد؛
بالفعؿ بيف ككالة النيباد، المفكضية، الدكؿ بشكؿ جيد دينامية التفاعؿ القائمة  يشجع .42

مف خبلؿ برمجية الككالة التي ىي  األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية، خصكصا
 قيد اإلعداد كمف خبلؿ اجتماعات منتظمة مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية؛

 إلى يشير .43

ضركرة إقامة مزيد مف المنتديات مثؿ قمة دكار حكؿ التمكيؿ بغية تعبئة مزيد مف   (1
 المكارد لمبرامج الرئيسية لمنيباد؛

 نات الخاصة تراعي مصالح االتحاد؛الحاجة إلى التأكد مف مساىمات الكيا (2
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 ؛2063مف ككالة النيباد العمؿ عمى نحك كثيؽ مع المفكضية ضمف إطار أجندة  يطمب .44
 الدكؿ األعضاء إلى تقديـ مساىمات طكعية لمنيباد؛ يدعو .45
الدكؿ األعضاء عمى مساعدة البمداف المتأثرة بمرض إبكال عمى تعزيز نظـ الصحة  يحث .46

 ف االستجابة لمكباء عمى نحك فعاؿ.العامة بغية تمكينيا م
 

االتحاد المراجعة حول البيانات المالية ألجيزة  تقرير المجنة الفرعية لمسائل بخصوص -حاء
 EX.CL/864(XXVI)ivالوثيقة  -ياألفريق

انات المالية يالمجنة الفرعية عف مسائؿ مراجعة الحسابات لمبتقرير ب عمما يحيط .47
 يجيزك لؾ لتنفيذ ميزانية المفكضية،ذ، كك2013سنة ألجيزة االتحاد األفريقي ل

المتعمقة بكؿ مف التكصيات الكاردة في التقارير المالية لمجمس المراجعيف الداخمييف 
مفكضية االتحاد األفريقي، المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، البرلماف 

  ما يمي: يقرركة النيباد، األفريقي، المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كككال

ينبغي أف تقدـ أجيزة كمؤسسات االتحاد األفريقي مصفكفة حكؿ كضع  (1)
تنفيذ تكصيات مجمس المراجعيف الخارجييف خبلؿ بحث ميزانياتيـ 

 السنكية؛

ينبغي أف تحصؿ مسبقا أجيزة كمؤسسات االتحاد األفريقي، عند إعداد  (2)
تكقع مف الشركاء قبؿ إدراجيا ميزانياتيا السنكية، عمى تأكيد لمتمكيؿ الم

 في الميزانيات المذككرة؛

مفكضية تطبيقا فعاال لمنظاـ التأديبي عمى العامميف الينبغي أف تضمف  (3)
 المرتكبيف ألية مخالفة تمشيا مع نظـ كلكائح العامميف لبلتحاد األفريقي؛
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عمميات  ضية عمى التعجيؿ باستنتاجات مختمؼينبغي أف تعمؿ المفك  (4)
كعممية ارية بما في ذلؾ التعجيؿ بجرد األصكؿ الثابتة اإلصبلح الج

 التعييف لممناصب الشاغرة؛

ينبغي أف تعمؿ المفكضية عمى التعجيؿ بكضع خطة العمميات السنكية   (5)
 ؛2017 – 2014بناء عمى الخطة اإلستراتيجية لبلتحاد األفريقي 

بمكاءمة كتنسيؽ جميع كظائؼ مراجعة  تقـك المفكضيةينبغي أف  (6)
 ابات الداخمية كما ىك مكرس في التنظيمات كالقكاعد المالية؛الحس

ينبغي أف تضع المفكضية نظما لمراجعة الحسابات  بغية ضماف مزيد  (7)
 مف الفعالية في عممياتيا؛

 يدعك أجيزة االتحاد األفريقي إلى االمتثاؿ الكامؿ لمقكاعد كالنظـ المالية السارية. .48
 قمة يكنيك ديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى يطمب مف أجيزة االتحاد األفريقي تق .49

 لبلتحاد األفريقي. 2015
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 ،1052بشأن تقرير المفوضية عن وضع أجندة االتحاد األفريقي 
 وتقرير لجنة المتابعة الوزارية حول خموة بحر دار

 EX.CL/868(XXVI)الوثيقة 
 
 :المجمس التنفيذي إنّ 
 

 ػ: بيحيط عممًا  .1
، ككذلؾ الكثيقة اإلطارية 2063ة عف كضع أجندة االتحاد األفريقي تقرير المفكضي (1

؛ كالخطة التنفيذية لمسنكات العشر 2063: الصيغة الشعبية ألجندة 2063ألجندة 
 ؛2063األكلى ألجندة 

 ؛ 2063بعركض لجنة المتابعة الكزارية المعنية بأجندة  (2
 ؛ 2063عداد أجندة بالطابع التشاكرم الذم تميزت بو عممية إ يرحب مرة أخرى .2
  لممفكضية لما أنجزتو مف عمؿ ممتاز؛ عف تقديرهيعرب  .3
عف بالغ تقديره لمجنة المتابعة الكزارية لعمميا االستباقي مف أجؿ التنفيذ يعرب أيضا  .4

 ؛2014السمس الستنتاجات خمكة بحر دار في يناير 
نعقدة في يكنيك الصادر خبلؿ الدكرة العادية الم EX.CL/DEC.821(XXV)قرره بمر ذكّ ي .5

طمب إلى الدكؿ األعضاء إجراء مشاكرات يم ذفي مبلبك، غينيا االستكائية، ال 2014
 إسيامات، كتقديـ 2063كالصيغة الشعبية ألجندة  كطنية حكؿ الكثيقة اإلطارية

 ؛2014أكتكبر  31لممفكضية بحمكؿ 
 ؛2063ة الشعبية ألجندة صيغالكثيقة اإلطارية كال باعتمادالمؤتمر  يوصى .6
 :يدعو .7
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إلى تكثيؼ اإلجراءات الرامية إلى التركيج ألجندة الػخمسيف سنة المفكضية  (1)
 ؛القارية

جندة كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية التعجيؿ بالتركيج ألالدكؿ األعضاء مف  (2)
دماجيا في مبادراتيا كخططيا اإلنمائية؛ 2063  كا 

 التنفيذ العشريةمف المفكضية استكماؿ جميع المشاكرات البلزمة حكؿ خطة  (3)
ألجيزة صنع  2015 يكنيك بغية تقديميا إلى اجتماعات  2063األكلى ألجندة 

 ؛السياسة لبلتحاد األفريقي
 الرئيسيةفي صياغة ككضع المشاريع كالجارم إحرازه بالتقدـ الجدير بالثناء  عمماً  يحيط .8

 :كتعزيز المصالحة في أفريقيا 2063التالية ألجندة 
 

 لمقطار العالي السرعة؛ الشبكة المتكاممة (1)
 سد إنجا الكبير؛ (2)
 سكؽ الطيراف األفريقية المكحدة؛ (3)
 الفضاء الخارجي؛ (4)
 الشبكة اإللكتركنية األفريقية؛ (5)
 منتدل تشاكرم سنكم أفريقي؛ تكفير (6)
 إنشاء الجامعة االفتراضية؛ (7)
 األفريقي؛السفر جكاز حرية تنقؿ األشخاص ك  (8)
 منطقة التجارة الحرة القارية؛ (9)
 2020بحمكؿ  إسكات البنادؽ (10)
 ؛كضع استراتيجية السمع (11)
إنشاء المؤسسات المالية القارية، بما فييا البنؾ المركزم األفريقي بحمكؿ  (12)

 ؛2030
 

 ما يمي: المفكضية مف يطمب .9
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لبحثيا مف قبؿ الرئيسية فيذ كؿ مف المشاريع نتقديـ خرائط طريؽ مفصمة لت  (1)
 ؛2015السياسة لبلتحاد األفريقي في يكنيك صنع أجيزة 

جميع في  الدكؿ األفريقية الجزرية كغير الساحمية قضايا كاىتمامات إدراجماف ض (2)
بما في ذلؾ  األطر القارية لمتنمية السياسية كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية

 ؛ضـ ممثؿ لمدكؿ الجزرية في لجنة بحر دار الكزارية لممتابعة
إطار في ذلؾ ، بما المكارد المطمكبة عمىالدكؿ الجزرية حصكؿ تيسير  (3)

بالمناخ بحمكؿ المكارد الخاصة ، ككذلؾ 2063استراتيجية تعبئة المكارد ألجندة 
 .2020عاـ 

بالسماح بعقد الخمكة الكزارية التي اقترحتيا المفكضية كلجنة المتابعة  المؤتمر يوصي .10
الستثارة األفكار حكؿ مشركع خطة التنفيذ لمسنكات الكزارية في فترة ما بيف القمتيف 

، ككذلؾ حكؿ مسائؿ أخرل ذات صمة، بما فييا جميع 2063عشر األكلى مف أجندة ال
المشاريع الرائدة، ككذلؾ المشاريع المتعمقة بالتحكؿ الزراعي بغية رفع تقرير إلى القمة 

مف المفكضية مكاصمة المشاكرات  يطمب. في نفس السياؽ، 2015 يكنيك القادمة في 
مية كغيرىا مف أصحاب المصمحة بغية الحصكؿ عمى مع المجمكعات االقتصادية اإلقمي

 جميع المساىمات مف الشركاء المعنييف بيذه العممية.
إلى ضركرة الشركع في إعادة ىيكمة المفكضية بغية تمكينيا مف أداء التفكيض  يشير .11

مع ما يتطمب ذلؾ مف المكارد البشرية  2063الياـ المسند إلييا فيما يتعمؽ بأجندة 
المفكضية إلى مكاصمة جيكدىا في  يدعولقدرات المؤسسية. في ىذا الصدد، كالمالية كا

األعضاء إلى الكفاء بالتزاماتيا المالية  ضماف اإلدارة الحصيفة لمكاردىا المالية، كالدكؿَ 
الشركاء إلى اإلفراج عف المكارد التي تعيدكا بيا في  ويدعوتجاه االتحاد األفريقي، 

في  حاد مف تنفيذ برامجو بطريقة قابمة لمتنبؤ بيا كمستدامة؛الكقت المناسب لتمكيف االت
مف المفكضية إنشاء ىيكؿ مؤقت لئلشراؼ عمى اختتاـ خطة العشر يطمب انتظار ذلؾ، 

 تـ تحديدىا لمتعجيؿ بتنفيذىا.سنكات األكلى، كتنسيؽ استكماؿ المشاريع التي 
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لمتنفيذ الفعاؿ لمقرر  أيضا الدكؿ األعضاء إلى االتخاذ اإلجراءات البلزمةيدعو  .12
ص تنظيمية في ىذا نقؿ الجكم في أفريقيا كاعتماد نصك يامكسككرك بشأف تحرير سكؽ ال

 الصدد؛
إلى حاجة القارة إلى إدراج االقتصاد األزرؽ كفرصو الكافرة إدراجا كامبل في إطار  يشير .13

 مف خبلؿ تطكير الخبرة المطمكبة؛ 2063أجندة 
، عمى الصعيديف القارم زيع المياـ عمى كجو سمسعمى الحاجة إلى ضماف تك  يشدد .14

بناء عمى مبادئ التفكيض كالتكامؿ بيف أصحاب المصمحة في أجندة  كاإلقميمي،
، خصكصا مفكضية االتحاد األفريقي، المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كككالة 2063
 .النيباد

 2300000.00بما يبمغ  بمتطمبات الميزانية لمشبكة اإللكتركنية األفريقية، يحيط عمما .15
 لممفكضية بتعبئة المكارد في ىذا الصدد؛ ويرخصدكالر أمريكي ، 

أيضا بالعرض الذم قدمتو جميكرية مصر العربية الستضافة الككالة يحيط عمما  .16
ىي قيد اإلعداد  يالفضائية األفريقية المقترحة  بعد اختتاـ مشركع السياسة الفضائية الت

 ؛2063األفريقي المعني بالفضاء كما ىك مبيف في أجندة  مف قبؿ فريؽ عمؿ االتحاد
- 
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 ،تنفيذ المقررات السابقة لممجمس التنفيذي والمؤتمربشأن 

 EX.CL/870 (XXVI)الوثيقة 

 
 :المجمس التنفيذي إنّ 

التقرير كتعميقات الدكؿ األعضاء عمى تقرير المفكضية عف تنفيذ المقررات ب يحيط عمما .1
  التنفيذم كالمؤتمر كالتكصيات الكاردة فيو؛السابقة لممجمس 

الخمكتيف خاذىا في السابؽ إلى جانب تكصيات كافة المقررات التي تـ اتيستحضر  .2
بيف لجنة الممثميف الدائميف كالمفكضية بشأف  2014كأبريؿ  2011المنعقدتيف في أبريؿ 

كتنفيذىا مع الخطكط التكجييية كاآلليات المطمكبة إعداد المقررات كتخفيض عددىا 
مشركع جدكؿ أعماؿ القمتيف السنكيتيف، كتخفيض عدد المقررات، التركيز عمى ترشيد 

كمصادر التمكيؿ،  الييكمية المترتبة عف ىذه المقرراتكتحديد اآلثار القانكنية كالمالية ك 
كالرصد كالتقييـ إلى جانب المكاعيد المحددة لرفع التقارير إلى أجيزة االتحاد عف كضع 

المناسبة لتقديـ  مشاكراتالفيذ. كفي ىذا الصدد، أجرت لجنة الممثميف الدائميف التن
 ؛بشأف مختمؼ الجكانب ذات صمة اقتراحات

التي قدمت تقاريرىا خبلؿ السنكات الست الماضية )تكجك،  السبعالدكؿ األعضاء يينئ  .3
عضاء ( كيحث جميع الدكؿ األكمصر غينيا ،أكغندا، السنغاؿ، سيراليكف، مكريشيكس

التي لـ تقـ بعد بتقديـ تقاريرىا إلى القياـ بذلؾ لتمكيف المفكضية مف تقديـ تقرير إلى 
 ؛2016قمة يناير 

مف المفكضية تقديـ اآلثار المالية المترتبة عف تعييف خبير استشارم إلجراء  يطمب .4
 دراسة حكؿ كضع تنفيذ كافة المقررات التي تـ اتخاذىا خبلؿ السنكات العشر الماضية

 مف أجؿ تقديـ تكصيات مناسبة في ىذا الشأف.
- 
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 لالتحاد األفريقي الوزاريةتقارير المؤتمرات بشأن 
 

 :إن المجمس التنفيذي
 : بلتحاد األفريقيالمؤتمرات الكزارية التالية ل ريرابتق يحيط عمما .1

 .CL/871EX (XXVI) ةػالكثيق ،نقل األفريقيينلبخصوص مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء ا -ألف

النصكص التنظيمية كافة نتائج االجتماع الكزارم بما في ذلؾ خارطة الطريؽ ك  يجيز .2
 :قرر يامكسككركمل التالية كالمؤسسية

 المنافسة؛ لكائح (1
 آلية تسكية المنازعات؛ (2
 ؛لكائح حماية المستيمؾ (3
 .مككالة المنفذةلالتنظيمية كالتنفيذية  الصبلحيات (4

 المشاريع االستراتيجيةتنفيذ لدعـ تقديـ العطاء األكلكية ك إى لإالدكؿ األعضاء  دعوي .3
تطكير قطاع نقؿ بغية التي تغطي أراضييا  األفريقي لبلتحاد 2063جندة أفي الرائدة 
 .في القارة لمبقاءكمتكامؿ كقابؿ  متناسؽ

مفوضية االتحاد  األول لوزراء الصحة األفريقيين الذي نظمتو بخصوص  االجتماع -باء
 EX.CL/872(XXVI)الوثيقة  باالشتراك مع منظمة الصحة العالمية، ياألفريق

بالحاجة إلى تعزيز القدرات عمى تنظيـ المنتجات الطبية في أفريقيا كمكاءمة نظـ  إذ يّقر .2
 في سياؽ كضع المكائح الطبية كأساس إلنشاء ككالة تنظيـ كاحدة لؤلدكية في أفريقيا
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 خطة الصناعةإطار  الذم يعتبر جزءنا مف لطبية البرنامج األفريقي لمكاءمة المكائح ا
 الصيدالنية ألفريقيا؛

مف المفكضية، كككالة  ويطمبمراحؿ القياـ بإنشاء ككالة األدكية األفريقية عمى  يوافق .2
التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد كمنظمة الصحة العالمية بالتعاكف مع أصحاب المصمحة 

 اآلخريف القياـ بما يمي:
 دكية أك المنتجات الطبية التي يغطييا عمؿ ككالة األدكية األفريقية؛تحديد نطاؽ األ (0

تحديد الطرؽ المفصمة، كاإلطار المؤسسي كاآلثار القانكنية كالمالية إلنشاء ككالة  (2
 األدكية األفريقية؛

 : يطمب .6

مف المفكضية كمنظمة الصحة العالمية بالتشاكر مع الدكؿ األعضاء إلى الشركع  (0)
بقيادة  محفؿ سنكم رئيسي كاحد لكزراء الصحة األفريقييففي عممية نحك عقد 

 ؛االتحاد األفريقي

مف المفكضية تقديـ تقرير مرحمي عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدكرة العادية  (2)
 التاسعة كالعشريف لممجمس.

 ،لوزراء التنمية االجتماعية الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقيالعادية تقرير الدورة  -جيم
 EX.CL/874 (XXVI)ة الوثيق

الدكؿ األعضاء المتأثرة بزكاج األطفاؿ عمى البدء في حممة القضاء عمى زكاج يحث  .7
لمتحدث األطفاؿ في أفريقيا أك زيادة مستكل األنشطة في بمدانيا كالتعاكف مع المفكضية 

 ضد زكاج األطفاؿ في أفريقيا؛ مرتفع كت مكحد ك بص

ؿ األعضاء، اتخاذ التدابير البلزمة مف أجؿ مف المفكضية، بالتعاكف مع الدك  يطمب  .8
التنفيذ الفعاؿ إلطار السياسة االجتماعية ألفريقيا كخطة عمؿ االتحاد األفريقي الخاصة 

 باألسرة؛ 
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مف يطمب إلى اإلدارة الجيدة لكافة مؤسسات االتحاد األفريقي، ك الحاجة يشّدد عمى  .9
ع مماثمة لكضع المعيد األفريقي أكضاجنب البلزمة لت الخطكاتالمفكضية اتخاذ كافة 

 إلعادة التأىيؿ.

مف الدكؿ األعضاء تكفير حد أدنى مف رـز الحماية االجتماعية لصالح الفئات يطمب  .01
 المستضعفة مف السكاف مع أىداؼ كأطر زمنية كمؤشرات أداء محددة؛

 عمىعمى اتفاقية المعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ  عتكق  الدكؿ األعضاء التي  يحث .00
% عمى األقؿ مف متأخرات مساىماتيا في المعيد األفريقي لمتأىيؿ الذم تـ 01دفع 

  لمعامميف المتكفيف كالمتقاعديف كالمسر حيف.حمو بغية تصفية االلتزامات المستحقة 

المسؤولين عن مكافحة  السادسة لوزراء االتحاد األفريقيالعادية تقرير الدورة  -دال
 /EX.CL(XXVI) 875الوثيقة  ،لمخدراتا

الحاجة إلى بناء المزيد مف الكعي في الدكؿ األعضاء مف أجؿ المكافحة عمى  يشّدد .02
-2100الفعالة آلفة المخدرات في القارة عمى أساس خطة عمؿ االتحاد األفريقي )

( مع التركيز عمى اإلجراءات الكقائية كطرؽ معالجة األسباب الجذرية ليذه 2107
  اآلفة؛

 :مفكضية ما يميالمف يطمب  .00
 2106خبلؿ دكرة رؾ تمشاالرتباطات بشأف اتخاذ مكقؼ تيسير المشاكرات، ك  (0)

 مكافحة المخدرات؛حكؿ لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  الخاصة

تيريب المخدرات كالجريمة بيف إجراء دراسات مستقمة عف السمسمة المترابطة  (2)
كالتنمية االجتماعية في  المنظمة كآثارىما عمى السمـ كاألمف، كالصحة العامة،

 أفريقيا؛ أقاليـكؿ 
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الصحة، كالسكاف كمكافحة  حكؿعقد الدكرة األكلى لمجنة الفنية المتخصصة  (0)
لمتابعة تنفيذ نتائج المؤتمر،  2102أديس أبابا، إثيكبيا في  ، فيالمخدرات

 .لمجمس التنفيذمفي ىذا الشأف إلى اتقرير  تقديـك 

التدابير البلزمة لمكافحة تقميد العقاقير في أفريقيا  الدكؿ األعضاء إلى اتخاذ يدعو  .02
 كمكاصمة المشاكرات لمتكصؿ إلى مكقؼ مكحد. 

 
 مشباب والثقافة والرياضة،ل لمجنة الفنية المتخصصة األولجتماع قرير االتبخصوص  –ىاء

 (EX.CL/876 (XXVI)الوثيقة 
لمفكضية، عمى اتخاذ جميع المجاف الفنية المتخصصة األخرل، بالتنسيؽ مع ا يشّجع .15

 الخطكات المناسبة لبدء أنشطتيا في مختمؼ مجاالت اختصاصيا؛
  :ما يمي مف المفكضيةيطمب  .16

مشباب كالثقافة للمجاف الفنية المتخصصة  إرساؿ قكاعد اإلجراءات المنقحة (1
 ؛إلى الدكؿ األعضاء كالرياضة

 ؛ضماف تنفيذ كافة التكصيات (2
مف أجندة التنمية  مكقؼ األفريقي المكحدال تعميـالدكؿ األعضاء ضماف مف  يطمب .17

 المجنة الفنية المتخصصة؛برامج كأنشطة  في جميع 2063أجندة ك  2015لما بعد 
الدكؿ األعضاء عمى تسديد المتأخرات المستحقة لممجمس األعمى لمرياضة في  يحث .18

 أفريقيا؛
أللعاب الستضافة دكرة ا في التحضيراتالمحرز التقدـ عف تقرير بال يحيط عمماً  .19

 ؛في برازافيؿ 2015األفريقية 
رغبتيا في عف  كالسنغاؿابكف جمصر كالكال ك جكأن بكركينا فاسكبإعراب يرحب  .20

 ممفات األعضاء إلى تقديـ الدكؿ دعويو ، 2019 فريقيةاأل لعاباستضافة دكرة األ
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يناير  31 بحمكؿ فريقيةؤللعاب األل قبؿ المجنة الفنية العطاءات لمنظر فييا مف
2015. 

 
الوثيقة  لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التجارة،التاسعة قرير الدورة العادية تبخصوص  –واو

EX.CL/878(XXVI) 

 
 :منطقة التجارة الحرة القارية حول

منطقة التجارة الحرة بيف الثبلثية حكؿ المفاكضات  فيبالتقدـ المحرز  يحيط عمما .21
 أفريقيا شرؽ كجماعة، جنكب األفريقيشرؽ كالمالسكؽ المشتركة لالدكؿ األعضاء في 

 مشتركةالخارجية التعريفة لمطبلؽ الرسمي باإلك، كمجمكعة تنمية الجنكب األفريقي
 ويؤكد من جديد ، 2015تبارا مف يناير اع أفريقيا غرب لدكؿ االقتصادية لممجمكعة

جارة الحرة منطقة الت تكفر أساسا قكيا إلنشاء الفعالةأف الترتيبات التجارية اإلقميمية 
 القارية؛

خبراء لاجتماع  الكبار المسؤكليف، يسبقيكرسة م دكرةعقد  المفكضيةمف طمب ي .22
إطبلؽ نحك  خارطة طريؽ ككضعالتحضيرية  مسائؿجميع ال لمنظر فيالتجارة، 
 ؛لبحثيا مف قبؿ كزراء التجارة منطقة التجارة الحرة القارية مفاكضات

 
 :معايير الجودة حول

تقييـ حالة البنية جكدة في أفريقيا لمالبنية التحتية ية كمؤسسات المفكض مفطمب ي .23
عداد خطة استراتيجية لالتحتية  لجكدة ا ذات البنية التحتية لتطكيرمجكدة في القارة كا 

 ؛2015نياية بفي أفريقيا  
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 :منظمة التجارة العالمية حول مسائل

لرئيسية في برنامج عمؿ لقضايا اتحديد اب الدكؿ األعضاءضركرة قياـ  يؤكد من جديد .24
متحكؿ الييكمي ل أجندة أفريقياالرامية إلى تنفيذ مجيكد دعمان كتعبئة لبالي  ما بعد

 اإلقميمي؛ لتكامؿكااالستراتيجي 
 العاشرناجح الستضافة المؤتمر الكزارم ال ياعرضعمى كينيا  جميكرية حككمة يينئ .25

 حثي، ك2015سمبر دي 18إلى 15المقرر عقده مف منظمة التجارة العالمية ل
مؤتمر إلنجاح ىذا الالمجمكعة األفريقية في منظمة التجارة العالمية عمى العمؿ معا 

 ؛كزارمال

الوثيقة ، موزراء األفريقيين المسؤولين عن التكاملالمؤتمر السابع ل تقريربخصوص  –زاي
)(XXVI 93EX.CL/8 
  :مفكضيةالمف  يطمب .26

لجميكر ببرنامج تطكير البنية التحتية في ستراتيجية لمتكاصؿ بغية تعريؼ ااكضع  (1
 أفريقيا كتحديد مشاريع البنية التحتية الخاصة بالبمداف غير الساحمية كالجزرية؛

تقييـ تنفيذ برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا لمعالجة أسباب الفجكة القائمة بيف  (2
االمتثاؿ لمقكاعد  مقررات السياسة كتنفيذىا، كما يتجمى ذلؾ في قمة ك/أك انعداـ

 المشتركة. كينبغي أف يفضي ىذا النشاط إلى تحديد اإلجراءات التصحيحية الممكنة؛
العمؿ بشكؿ كثيؽ مع أصحاب المصمحة ذكم الصمة لتطكير مشركع البنية التحتية  (3

 الخاص بالبمداف غير الساحمية كالبمداف الجزرية.
  لقارة؛بالتقدـ المحرز في عممية التكامؿ في ايحيط عمما  .27
كجكاز  فائؽ السرعةالتعجيؿ بتنفيذ المكاسب عمى سبيؿ المثاؿ القطار اليدعو إلى  .28

 حكافز لمتكامؿ؛ك السفر األفريقي
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الدكؿ األعضاء إلى تسييؿ تمكيؿ مشاريع البنية التحتية مف خبلؿ تعبئة  يدعو .29
تية ذات ية التحاألكلكية في خططيا اإلنمائية لمبنمنح المكارد مف األسكاؽ المالية ك 

جراءات تسييؿ التجارة، مثؿ المراكز الحدكدية ذات بالصمة بالتجارة،  ما فييا النقؿ كا 
 ؛كالنظـ المتكاممة إلدارة الحدكد مشاريع تعزيز الفعالية الحدكديةك النكافذ الجامعة، 

إنشاء صندكؽ التكامؿ األفريقي بيدؼ التعجيؿ بتنفيذ برنامج الحد األدنى مف  ريقرّ  .30
مفكضية أف تحدد المف  يطمب؛ كرامج االتحاد األفريقي ذات األكلكيةكبالتكامؿ 

الصندكؽ مقارنة ببقية الصناديؽ، كتحدد الصمة بيف ىذا بكضكح القيمة التي يضيفيا 
 ألفريقيا؛ 50صندكؽ ة صاخك صندكؽ التكامؿ األفريقي كالصناديؽ األخرل، 

يطمب قميمي األفريقي ؛ كالتكامؿ اإللدليؿ عمى المنيجية كمجمكعة المؤشرات  يوافق .31
مع مكثفة مف المفكضية كلجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا إجراء مشاكرات 

 لتكامؿ اإلقميمي؛ كمعايير االدكؿ األعضاء حكؿ مؤشرات 
  :مفكضيةالمف  يطمب .32

تعزيز كتسييؿ تدريب مسؤكلي الدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية  (0
 إطار الجامعة األفريقية؛في قميمي، مف بيف أمكر أخرل، عمى التكامؿ اإل

اتخاذ الخطكات البلزمة، بالتشاكر مع أصحاب المصمحة ذكم الصمة، لمتحضير  (2
 لممؤتمر القادـ حكؿ تمكيؿ مشاريع التكامؿ األفريقي؛

 
الدكؿ األعضاء عمى التصديؽ عمى معاىدات كبركتكككالت االتحاد األفريقي  يحث .33

دماجيا في ت  شريعاتيا الكطنية مف أجؿ مكاءمة السياسات عمى الصعيد الكطني.كا 
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مقرر بشأن تقرير الدورة العادية االستثنائية األولى لموزراء المسؤولين عن تنمية  -حاء
 EX.CL/877الوثيقة  ،المعدنية الموارد لتنمية األفريقي إنشاء المركز الموارد المعدنية عن

(XXVI) 

المعدنية، كيحيمو  المكارد لتنمية األفريقيلممركز ـ األساسي النظا مشركعب يحيط عمما .34
بحث كاتخاذ اإلجراءات مإلى المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية ل

 المناسبة؛

 مف المفكضية ما يمي:  يطمب .35
تابعة " كالة متخصصةكك"المعدنية  لتنمية المكارد األفريقي التعجيؿ بإنشاء المركز (1

 أفضؿإيرادات الدكؿ األعضاء عمى  حصكؿضماف مف أجؿ فريقي لبلتحاد األ
شركات التعديف مف قبؿ كؿ مف مساءلة الشفافية ك تكخي المف المكارد المعدنية ك 

 ؛كالحككمات
عات االقتصادية اإلقميمية، كالدكؿ األعضاء كممثمي ك جممجراء مشاكرات مع الإ (2

ضفاء الطابع االآليات  حكؿالتعديف  اتصناع  المركز لمؤسسي عمىتمكيؿ كا 
 تابعة لبلتحاد األفريقي؛ متخصصة باعتباره ككالة المعدنية المكارد لتنمية األفريقي

 
)أك  كعمكـ األرض ممعادفة لاألفريقيالمبادرة تنفيذ عممية تنسيؽ المفكضية عمى  يحث .36

مميار دكالر( مف قبؿ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي الباسـ خريطة  ةالمعركف
لضماف ممكية الدكؿ األعضاء  فاآلخريأصحاب المصمحة مف البنؾ الدكلي ك  بدعـ

متمثيؿ االتحاد األفريقي ل إبمبد االتزام لجيكلكجيةمبيانات افي االتحاد األفريقي ل
 ؛الجيكلكجي لممسح األفريقية قدرات المؤسساتبناء ل فضبل عف تقديـ الدعـ ،الجغرافي

ار القانكنية كالييكمية كالمالية لتفعيؿ اليياكؿ مف المفكضية إجراء تقييـ لآلثبطمب  .37
 .2015 يكنيك المقترحة أعبله كتقديـ تقرير عف ذلؾ لتبحثو القمة في 
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 مقرر
 1024ما بعد عام في إطار  بشأن مساىمة أفريقيا

 لمحد من خطر الكوارث،
 EX.CL/873 (XXVI)الوثيقة 

 
 المجمس التنفيذي: إنّ 

قميمي األفريقي الخامس كاالجتماع الرفيع المستكل الثالث بتقرير المنبر اإل يحيط عمما .1
 فيو،التكصيات الكاردة يجيز ، ك2014حكؿ الحد مف خطر الككارث المنعقد في مايك 

 ؛المختصر البيافك 
 :يحث .2

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية عمى المشاركة بنشاط في  جميع (1
العالمي لمحد  2015أفريقيا في اإلطار لما بعد  العممية المؤدية إلى إدماج مساىمة

خبلؿ  2015مف خطر الككارث المتكقع اعتماده في سيندام، بالياباف، في مارس 
 المؤتمر العالمي الثالث حكؿ الحد مف مخاطر الككارث؛

عمى المشاركة بنشاط عمى مستكل رؤساء الدكؿ كالحككمات في  الدكؿ األعضاء (2
 حكؿ الحد مف مخاطر الككارث؛المؤتمر العالمي الثالث 

مف المفكضية تسييؿ مراجعة برنامج العمؿ المكسع لتنفيذ االستراتيجية اإلقميمية يطمب  .3
لمحد  2015ا بعد األفريقية لمحد مف خطر الككارث تماشيا مع اإلطار العالمي القادـ لم

 .مف خطر الككارث فكر اعتماده
- 
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 مقرر
 شاري لمكافحة الفساد،بشأن مجمس االتحاد األفريقي االست

 EX.CL/879 (XXVI)الوثيقة 
 

 :المجمس التنفيذي إنّ 
االستشارم االتحاد األفريقي مجمس لممفكضية كتقرير تقرير المراجعة ب يحيط عمماً  -1

 ؛ كتعميقات الدكؿ األعضاء في ىذا الصدد لمكافحة الفساد
نفيذم السابؽ األميف التمف قبؿ المزعكمة  اتاالختبلس إزاءيعرب عن بالغ قمقو  -2

لممكارد المخصصة لمجمس االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد منذ إنشائو 
 االتحاد صكرة في تشكيو لذلؾ مف عكاقب كخيمةمع ما  2012في أركشا، تنزانيا في 

ىذه الييئة أنشئت لمكافحة آفة الفساد في القارة باعتبار  خطير نحك عمى األفريقي
 ؛ ذلؾ ف شأفكم

 ،مف المفكضية يطمب -3
كمف مجمس االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد القياـ عمى جناح السرعة  (1

بإنشاء آلية مناسبة لمتعاكف الفعاؿ بيف الييئتيف مف أجؿ حؿ جميع المسائؿ 
فريقي االستشارم لمكافحة الفساد كرفع العالقة المتصمة بإدارة مجمس االتحاد األ

 ؛2015نيك تقرير عف ذلؾ إلى قمة يك 
لمجمس االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد  تنفيذم تعييف أميفالتعجيؿ ب (2

إلغاء التعيينات التي تمت تحت إشراؼ األميف التنفيذم المؤقت السابؽ كضماف 
عادة اإلعبلف عف الكظائؼ  ؛مرشحيف ذكم الميارات كالنزاىة البلزمةالالجتذاب  كا 

يف مجمس االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة لتحسالخطكات البلزمة اتخاذ  (3
كالتقرير الطبي مراجعة التكصيات تقارير كذلؾ بالتنفيذ الفعاؿ لجميع  الفساد

الككالة السكيدية لمتنمية الجيات المانحة في النيائي لمخبراء كما بادرت إلى ذلؾ 
 ؛الدكلية كالمجنة االقتصادية ألفريقيا
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 مقر المجمس االستشارم لمكافحة الفساد،لمناسبة في ااإلجراءات القانكنية  اتخاذ (4
كفقان لؤلدلة التي تـ الحصكؿ عمييا مف ضد األفراد المحدديف في أركشا، تنزانيا 

 ؛خبلؿ التحقيقات الجارية في ىذا الصدد
المختصة العكاقب  إدانتيـ مف قبؿ المحكمة تاألفراد الذيف تمتحمؿ  ضماف (5

كاسترداد األمكاؿ المختمسة إذ يككف ذلؾ بمثابة بيا القانكنية لؤلعماؿ التي قامكا 
االتحاد األفريقي اآلخريف كالتأكيد مجددا عمى التزاـ االتحاد سؤكلي ردع لم

 ؛بحـز األفريقي بمكافحة الفساد في أفريقيا
اتخاذ اإلجراءات التأديبية ضد المسؤكليف المتكرطيف في االختبلس كفقان لنظـ  (6

 فريقي.كلكائح عاممي االتحاد األ
- 
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 مقرر
 ،حول الفساد التحاد األفريقياالستشاري ل مجمسعضوًا في ال 11) (انتخاب بشأن

 EX.CL/883 (XXVI)الوثيقة 
 :يالمجمس التنفيذ إنّ 

 لبلتحاد المجمس االستشارمعضكان في   (11)انتخاب المفكضية حكؿ بتقرير حيط عمماً ي .1
 )المجمس(؛ الفساد حكؿ األفريقي

 :تيفسن لمدة يفلمجمس التاليا أعضاء ينتخب .2
 البمد االسم الرقم
 ككت ديفكار السيد جاؾ الثالث آشياكك 1
 تكجك السيدة آككسيكا أنطكانيت آيينا 2
 بكركندم السيدة أنجيؿ باركمبكزاكك 3
 غانا السيد دانياؿ باتيداـ 4
 بنيف السيد جاف باتيست إلياس 5
 سيراليكف السيد جكزيؼ فتزرالد كامارا 6
 تنزانيا السيد إككابي كبستير تيكيرم مكجكنجك 7
 نيجيريا السيد ألحاجي عيسى أكزم سبلمي 8
 ليسكتك سيفاكك آركف سيما  9
 كينيا السيد جكف كيثـك تكتا 10
 زيمبابكم السيدة فمكرانس زيامبي 11

مر مف لممؤت فيعشر الرابعة كال الدكرة العادية لدل في المجمس األعضاء المنتخبيفب يوصي .3
 .لتعييفا أجؿ

- 
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 مقرر
 ،لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدوليفي  ( أعضاء6بشأن انتخاب )

 EX.CL/884 (XXVI)الوثيقة 

 
 المجمس التنفيذي: إنّ 
في لجنة االتحاد األفريقي لمقانكف  ( أعضاء7) بتقرير المفكضية حكؿ انتخاب يحيط عمماً  .1

 الدكلي؛
 سنوات:( 4) لمدة نة االتحاد األفريقي لمقانكف الدكليفي لج 6الػ المجمس أعضاء ينتخب .2
 

 البمد االسم الرقم
 غانا السيد إيبينيزير أبريكك 1
 مصر السيد محمد بركات 2
 جيبكتي السيد عبدم إسماعيؿ ىيرسي 3
 أنجكال السيد سباستياك دا سيمفا إيساتا 4
 أكغندا السيدة جكلييت سيمامبك كاليما 5
 السنغاؿ ا تياـالسيد شيخ تيج 6

 
عف الفترة المتبقية لمسيد/رفاعة بف عاشكر )تكنس(  السيدة ىاجر قمديش انتخاب يقرر كذلك .3

( سنكات مف قبؿ الدكرة العادية الثانية كالعشريف لممجمس التنفيذم المنعقدة 5المنتخب لمدة )
مس لكنو استقاؿ مؤخرا عف مج 2013يناير  25إلى  21في أديس أبابا، إثيكبيا مف 
 ؛االتحاد األفريقي لمقانكف الدكلي

 الدكرة العادية الرابعة كالعشريف لممؤتمر بتعييف األعضاء المنتخبيف في المجمس.يوصي  .4
- 
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 مقرر
 بشأن انتخاب رئيس ونائب رئيس مجمس الجامعة األفريقية،

 /885 EX.CL(XXV)الوثيقة 

 
 المجمس التنفيذي: إنّ 

 خاب رئيس كنائب رئيس مجمس الجامعة األفريقية؛بتقرير المفكضية عف انت مايحيط عم -1
 

( سنوات 2ثالث ) والية مدتيالمجمس الجامعة األفريقية رئيس كنائب رئيس  ينتخب -2
 عمى النحو التالي:

 
 المنصب البلد االسم الرقم

 البركفيسكر تكلي إس إمبكيتي .1
 الرئيس تنزانيا

البركفيسكر باكلك ىكراسيك داس سيكيرا  .2
 لكإم كاركا

 نائب الرئيس أنجوال

 
بتعييف العضكيف المنتخبيف مف قبؿ الدكرة العادية الثانية كالعشريف لمؤتمر  يوصي -3

 االتحاد. 
- 
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 قررم

 تعيين البمد المضيف لمجمس الجامعة األفريقية؛ بشأن
 EX.CL/886 (XXV)الوثيقة 

 
 إن المجمس التنفيذي:

ذم تـ تشكيمو بمكجب المقرر بتقرير الفريؽ الرفيع المستكل اليحيط عممًا  -1
EX.CL/DEC.829 (XXV) ؛ 

 بمدان مضيفان لمجمس الجامعة األفريقية؛ جميكرية الكاميركف ينتخب -2
  .المنتخبالبمد  لمؤتمر االتحاد بتعييفالدكرة العادية يوصي  -3

- 
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 مقرر
 نشطةسابع والثالثين أل ال تقريرال بشأن
 ،حقوق اإلنسان والشعوباألفريقية ل المجنة

1وثيقة ال
)EX.CL/887(XXVI 

 :يإن المجمس التنفيذ
بالتقرير السابع كالثبلثيف ألنشطة المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف يحيط عمما   .1

 كالشعكب، كبالتكصيات الكاردة فيو؛
يشيد و القارة كما كصؼ في التقرير؛  فيبكضع حقكؽ اإلنساف يحيط عمما كذلك  .2

 ويناشدلبلزمة لتحسيف كضع حقكؽ اإلنساف بالدكؿ األعضاء التي اتخذت التدابير ا
جميع الدكؿ األعضاء اتخاذ التدابير البلزمة بطريقة تشاكرية مف أجؿ معالجة 

 االنشغاالت المتعمقة بحاالت معينة مف عدـ احتراـ حقكؽ اإلنساف؛
مف المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كمف المحكمة األفريقية لحقكؽ يطمب   .3

لشعكب، تعزيز عبلقات التعاكف فيما بينيما مف أجؿ التنفيذ السمس اإلنساف كا
 لصبلحيتيا؛

 يالحظ بارتياح: .4
تقديـ المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ألكؿ حالة إلى المحكمة األفريقية  .(1

تنفيذ األحكاـ ذات جنة لميسمح لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛ كفى ىذ الصدد 
 EX.CL/DEC.824(XXIV)ك  EX.CL/DEC.351(XI) يذمالمجمس التنف مالصمة مف مقرر 

 لدل المحكمة؛ىيئتيـ  مجنةمف الأعضاء عندما يمثؿ 
الجيكد المبذكلة عمى نحك مشترؾ مف قبؿ الجيازيف في التحضيرات لبلحتفاؿ  .(2

لحقكؽ اإلنساف، مع التركيز بشكؿ خاص عمى حقكؽ  2016بالسنة األفريقية 

                                                           
1
 .مه التقرير (5)أ()1992 ةالفقر علىتحفظات إرتريا   
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تؤخذ األنشطة المرتبطة باالحتفاؿ بيذه المرأة  أف يطمب النساء؛ كفى ىذا الصدد، 
 ؛2016في االعتبار في إطار إعداد ميزانية 

تعييف المكظفيف لشغؿ الكظائؼ الشاغرة داخؿ المجنة  فيلمجنة اإلسراع ناشد اي .5
 حدكد الميزانية المتاحة؛ ياألفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛ ف

ضيؼ، رفع تقرير عف التقدـ المحرز فيما مف المفكضية، بالتشاكر مع البمد الميطمب  .6
يتعمؽ بالمقر الدائـ لمجنة، كيطمب أيضا، مف المفكضية، بالتشاكر مع المجنة األفريقية 

المجنة األفريقية  جعؿلحقكؽ اإلنساف كالشعكب، رفع تقرير عف التقدـ المحرز في 
 ؛لبلتحاد األفريقي بلن مستق ان لحقكؽ اإلنساف كالشعكب جياز 

البلزمة لمدكؿ  تكضيحاتالتقديـ جنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب إلى الم يدعو .7
ىذا التقرير مف أجؿ ببلغات الكاردة في كالالتقرير فقرات األعضاء المعنية ببعض 

 ؛كمبررة تعتبر ضركرية  يإضافة التعديبلت المحتممة الت
ركاندا، ككمة المتعمقيف بضمكع ح 392/  10ك  426  12 /بالببلغيفكفيما يتعمؽ  .8

لحقكؽ  مف تقرير المجنة األفريقية ذات الصمة  الحاالتسحب  ف يتـ يطمب  المجمس أ
حتى تتكفر فرصة ، 2014ديسمبر عاـ إلى  يكنيك اإلنساف كالشعكب  لمفترة مف 

مف خبلؿ مختمؼ  إلى ىاتيف الحالتيف كما طمبت ذلؾ  تماع لبلسجمسة لركاندا لعقد 
 ؛المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب إلىالمكجية  المراسبلت

 نشر التقرير السابع كالثبلثيف ألنشطة المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛يجيز  .9
غير المشركع ألراضي الصحراء استمرار االحتبلؿ إزاء  يعرب مجددا عن قمقو العميق .10

لمقرر كفقا كب مف زيارتيا الغربية التي لـ تتمكف المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشع
قرارات األمـ المتحدة بالتنفيذ السريع لمختمؼ  يطالبكالمجمس التنفيذم في ىذا الشأف؛ 

، كذلؾ تأخر طكيبل، الذل كاالتحاد األفريقي لضماف تقرير المصير لمشعب الصحراكم
االتحاد االفريقي ينظـ المجمس بأف  يوصيكفي ىذا الصدد،  أقرب كقت ممكف؛ في
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عب الشا مع في األراضي المحررة مف الصحراء الغربية تضامنتو أنشطبعض 
 ؛2الصحراكم في تطمعاتو المشركعة

 المؤتمر باعتماد إعبلف خاص يندد بعقد منتدل كرانس مكنتانا في الداخمة في يوصي .11
 ؛3الصحراء الغربيةاألراضي المحتمة في 

عفة الزيارات الميدانية فى المجنة األفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكب عمى مضا يشجع .12
نما أيضا لمكقكؼ  الدكؿ األعضاء، ليس مف أجؿ تعزيز حقكؽ اإلنساف فحسب ، كا 

 االنتياكات المزعكمة لحقكؽ اإلنساف؛حاالت  يعمى الحقائؽ ف
بنيف الذم يدعك المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف جميكرية باقتراح يحيط عمما   .13

كتقديـ إعبلف ككتكنك الذم تـ اعتماده حكؿ  اإلعداـكالشعكب إلى متابعة مسألة عقكبة 
 ؛2015المسألة إلى القمة القادمة المقرر عقدىا في يكنيك 

اختطاؼ بنات كنساء كأطفاؿ تشيبكؾ كجميع األشخاص اآلخريف في  يندد بشدة  .14
المجتمع ك  لرؤساء الدكؿ ويؤكد نداءهالجزء الشمالي مف نيجيريا مف قبؿ المتمرديف، 

ى مكاصمة دعـ حككمة نيجيريا االتحادية  في جيكدىا الرامية إلى إطبلؽ الدكلي إل
 حؿ دائـ لتيديد بككك حراـ؛ كتسييؿسراح المختطفيف 

- 
 

                                                           
  

2
التي تشمؿ  10تحفظات بنيف حكؿ الجممة األخيرة مف الفقرة فىار، جزر القمر، الجابىن والرأس األخضر، تحفظت  عليها  السنغال، غينيا، كىت دي    
 "يوصي"

3
 جابكف "كال لقمربكركندم، غينيا، ككت ديفكار، جزر االسنغال،  عليها  تحفظت   
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 مقرر
 بشأن التقرير السنوي ألنشطة

 ،4المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 EX.CL/888 (XXVI)الوثيقة 

 :المجمس التنفيذي إنّ 

عاـ ر السنكم لممحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب )المحكمة( لبالتقري ط عمماً يحي .1
يو ككذلؾ الدراسات التي أجرتيا المحكمة كخاصة فيما كالتكصيات المضمنة ف 2014

 يتعمؽ بما يمي:
 تنفيذ آلية مممكسة لرفع التقارير كالمتابعة؛ (1
 إضفاء الطابع المؤسسي عمى الحكار القضائي القارم؛ (2
 ضائي؛إنشاء صندكؽ ق (3
تأكيد لحقكؽ اإلنساف مع ، العاـ األفريقي  2016 لعاـ المذكرة المفاىيمية (4

 اص عمى حقكؽ المرأة. خ
تنفيذ األنشطة المقترحة في إطار المكارد المخصصة ليا بالفعؿ كمف بلممحكمة يرّخص  .2

الدكؿ األعضاء تقديـ مساىمات  ويناشدخبلؿ تعبئة مكارد طكعية مف الدكؿ األعضاء، 
 في ىذا اإلطار؛طكعية 

الدكؿ األعضاء التي لـ تصدؽ عمى البركتكككؿ حكؿ المحكمة كلـ تنضـ إليو، أف يحث  .3
ركتكككؿ ( مف الب6) 34منيا كذلؾ إصدار إعبلف كفقان لممادة  ويطمب ،تبادر إلي ذلؾ

 ؛2016كذلؾ قبؿ أكؿ يناير 
الصادرة عف  االمتثاؿ لؤلحكاـبمى االلتزاـ دكف قيد أك شرط الدكؿ األعضاء ع يحث .4

 المحكمة؛

                                                           
4
 منه 79و 78مه التقرير، والتىصيات في الفقرتيه  31و 31، 27تحفظات ليبيا حىل الفقرات    
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لجميكرية تنزانيا المتحدة عمى التسييبلت المقدمة إلى  عن بالغ تقديره ربعي .5
 اعمى مكاصمة جيكدى وتشجعيادائـ لممحكمة ر لبناء مق المتخذة ترتيباتالالمحكمة ك 

ممكف لتسييؿ في أقرب كقت  بيذا المقر المحكمةبغية تزكيد  لتحقيؽ ىذه الغاية
 عمميا.

مغات بجميع الكثائؽ ذات الصمة  أف ترسؿ عمى الدكاـالسعي لمحكمة امف  يطمب .6
 عمؿ االتحاد األفريقي.

مف المطمكبة مى تكفير جميع المعمكمات ع في الكقت نفسو الدكؿ األعضاء عشجي .7
 محكمة في الكقت المناسب؛القبؿ 

يترتب عمى ذلؾ مف ضركرة قياـ الدكؿ األعضاء ما عمى استقبللية المحكمة ك  يؤكد .8
بشكؿ مستقؿ، سكاء التاـ عمميا كافية لتمكينيا مف تيسير المحكمة بالمكارد البتزكيد 

لجنة الممثميف الدائميف مف  ويحثمكارد المالية المتاحة ليا بال كأيياكميا ما يتعمؽ بفي
إطار ىذه المسألة في لمجنة الممثميف الدائميف بحث  المعنيةالفرعية جاف ملا خبلؿ

 .2016إعداد الميزانية 
 

 ػػػػػ
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 مقرر
 ،1023بشأن التقرير السنوي لممفوضية لسنة 

 EX.CL/866(XXVI)الوثيقة 
 :إن المجمس التنفيذي

  كعمى التصكيب المدخمة عميو المفكضية ةبالتقرير السنكم لرئيس يحيط عمما .1
يحيط عمما أيضا بعمل المفوضية في إعداد إستراتيجية وخارطة طريق التنفيذ بغية  .1

إعالن مالبو حول التعجيل بنمو وتحول الزراعة في أفريقيا من أجل  تسييل تفعيل
االزدىار المشترك وسبل العيش المحّسنة؛ وكذلك إستراتيجية تنمية تربية المواشي 
بغية تسييل التعجيل باإلصالحات في قطاع تربية المواشي وتحقيق كامل طاقاتو 

 الكامنة؛ ويجيز ىاتين اإلستراتيجيتين؛ 
مف  والنتائج كتحكل عمىكضية لجكدة التقرير كخصكصا تركيزه االبتكارم بالمف يشيد .3

 التقارير القائمة عمى األنشطة،
بالمفكضية كرئيستيا لؤلنشطة المنفذة كالتقدـ المحرز خبلؿ الفترة قيد  يشيد أيضا .4

 ؛2017 – 2014الدراسة، تمشيا مع الخطة اإلستراتيجية 
نجاح انتخابات حرة كعادلة خبلؿ سنة الببجميع الدكؿ األعضاء التي أجرت  يشيد .5

 ؛2014
، ككذلؾ مقرره 2020البنادؽ في القارة بحمكؿ صكت مقرره بشأف إسكات  يؤكد مجددا .6

 يدعو( لممصالحة في أفريقيا" ك2024 – 2014بشأف "عقد ماديبا نيمسكف مانديبل )
 يف المقرريف؛أصحاب المصمحة إلى اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتنفيذ ىذسائر المفكضية ك 

األكلكية تعبئة المكارد كمصادر التمكيؿ البديمة  تي مف المفكضية إعطاء مسأل يطمب .7
 باعتبارىما كسيمة لضماف تمكيؿ قابؿ لمتنبؤ بو كمستداـ لممفكضية؛ 2015خبلؿ 

كتنفيذ مقررات  اتفي فترة ما بعد النزاعإلى التعجيؿ بإنشاء مركز إلعادة اإلعمار  يدعو .8
 سياسية بيذا الخصكص؛أجيزة صنع ال

المفكضية إلى اتخاذ اإلجراءات البلزمة، بالتعاكف مع أصحاب المصمحة  يدعو أيضا .9
 يشيدىذا الصدد، كفي ذكم الصمة، لضماف التفعيؿ الكامؿ لممعيد اإلفريقي لمتحكالت. 

 التجييزات البلزمة إلتاحة انطبلؽ المعيد؛ ىابجميكرية كينيا لتكفير 
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حكؿ  مستقبل السياسة بندا صنع تدرج في جدكؿ أعماؿ أجيزة  المفكضية إلى أف يدعو.10
 المحكمة الجنائية الدكلية؛

في النزاع الداخمي في مف أجؿ السبلـ بالتقدـ المحرز في جيكد الكساطة  يحيط عمما.11
 جنكب السكداف؛

إلى تعزيز مشاركة االتحاد األفريقي في البحث عف حؿ لمنزاع الطكيؿ األمد في  يدعو.12
كالقرارات األخرل   EX.CL/DEC.758(XXII)الغربية كفقا لمقرر المجمس التنفيذمالصحراء 

 بشأف ىذه المسألة؛
دعمو لمجيكد المبذكلة في سبيؿ إيجاد حؿ سريع لؤلزمة في ليبيا، كدعـ  يؤكد مجددا.13

 جميع المبادرات الدكلية الرامية إلى إيجاد تسكية شاممة لؤلزمة المذككرة؛
تبرز بدقة جميع المبالغ التي دفعتيا الدكؿ األعضاء في إطار  المفكضية إلى أف يدعو.14

 المساىمات المقدرة؛
تنفيذ الماثمة أماـ المفكضية إلى تقديـ تقرير يبرز النجاحات كالتحديات  يدعو أيضا.15

 ، كعاـ لمزراعة كاألمف الغذائي؛2014مكضكع 
ف لتأسيس منظمة المفكضية إلى تقديـ تقرير عف إحياء الذكرل السنكية الخمسي يدعو.16

 الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي.
كذلؾ متنفيذ بغية لبعمؿ المفكضية في إعداد إستراتيجية كخارطة طريؽ يحيط عمما .17

حكؿ التعجيؿ بنمك كتحكؿ الزراعة في أفريقيا مف  2015تسييؿ تفعيؿ إعبلف مبلبك ل
ة تنمية تربية المكاشي أجؿ االزدىار المشترؾ كسبؿ العيش المحس نة؛ ككذلؾ إستراتيجي

بغية تسييؿ التعجيؿ باإلصبلحات في قطاع تربية المكاشي كتحقيؽ كامؿ طاقاتو 
 الكامنة؛ كيجيز ىاتيف اإلستراتيجيتيف؛
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 مقرر
 ،التحاد األفريقيا تمويلل البديمة مصادرال التقرير عن بشأن

  EX.CL/869(XXVI)الوثيقة 

 :إن المجمس التنفيذي

بذليا مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء يلمجيكد التي  ويعرب عن تقديرهير بالتقر  يحيط عمما .1
مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء االقتصاد ل التابع عمؿ الكزارمالاالقتصاد كالمالية كفريؽ 

كثيؽ مع لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، مف أجؿ التعاكف الب كالمفكضية، كالمالية
عمى الحاجة  يوافقفي ىذا الصدد، ك  .المسألةىذه ت الصمة لممؤتمر بشأف تنفيذ المقررات ذا

 طكيمة األمد خبلؿ القمة الحالية؛ ةالممحة إلى إيجاد حؿ ليذه المشكم

 مف الناحية المالية. التحاد األفريقياستقبلؿ االحاجة الشديدة إلى ضماف  يؤكد .2

راتيا إلى المفكضية، عمى القياـ الدكؿ األعضاء التي لـ تدفع مساىماتيا كمتأخ جميع يحث .3
 بذلؾ في أسرع كقت ممكف؛

المصادر البدلية لتمكيؿ االتحاد مف قبؿ الدكؿ األعضاء،  أبإعادة تأكيد مبدالمؤتمر  يوصي .4
شريطة منح الدكؿ األعضاء المركنة في تنفيذىا كفقا لمتطمباتيا كقكانينيا كلكائحيا الكطنية 

 ؛5لؾ مناسباحسبما يككف ذكأحكاميا الدستكرية، 

أف تكمَّؼ المجنة الكزارية المختصة المعنية بجدكؿ تقدير األنصبة بمكاصمة يوصي أيضا  .5
طرؽ تنفيذ المصادر البديمة لتمكيؿ االتحاد مف قبؿ مشاكراتيا بطريقة مفتكحة، بيدؼ اقتراح 

 الدكؿ األعضاء مع التركيز بشكؿ خاص عمى ما يمي:

لتمكيف االتحاد األفريقي مف  ؛ف المساىماتم جدكؿ مناسب لتقدير األنصبةتحديد  (1
 ممبادئ التالية:فقا لميزانيتو، ك ممكية 

                                                           

 .7ك 4تيف الفقر  ىمعتحفظات تكنس   5
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 % مف الميزانية التشغيمية؛100أف تمكؿ الدكؿ األعضاء  ( أ

 % مف الميزانية البرنامجية؛75أف تمكؿ الدكؿ األعضاء  ( ب

 % مف ميزانية عمميات دعـ السبلـ؛25ج( أف تمكؿ الدكؿ األعضاء 

، عمى األصعدة الكطنية كاإلقميمية مف الخيارات ممزمة كغير ممةغير شا سمةاقتراح  (2
 عمؿ الكزارمالكفريؽ  أكباسانجك أكلكسيجكف فخامة الرئيس عمى أساس تقارير كالقارية،
باختيار  تقـك الدكؿ األعضاء مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء االقتصاد كالماليةل التابع

الدكؿ  عمما أف االتحاد األفريقي، بديمة لتمكيؿال المصادر تنفيذ كاحد مف بينيا بيدؼ
  حسبما تراه مناسبا خيارات/تدابير جديدة في إضافة السيادية تحتفظ بحقكقيا األعضاء

 االتحاد. لميزانية كالكؼء اإلدارة المالية السميمة كالفعالة مساءلة لضماف إنشاء آلية (3

ما كرد  المناقشات بشأف لتسييؿ زمةالمساعدات كالمكارد البل تقديـ كافة مف المفكضية يطمب .6
 أعبله؛

ىذه  تقريرىا عفتقديـ صة المعنية بجدكؿ تقدير األنصبة مختال المجنة الكزارية مف يطمب .7
 .2015 قمة يكنيك المسألة خبلؿ

 ػػػػػ
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 مقرر

 السابقة عن تنفيذ المقررات التقرير المرحمي لممفوضية بشأن
 ،بشأن المحكمة الجنائية الدولية

 EX.CL/866 (XXVI)يقة الوث
 :المجمس التنفيذي إنّ 

تنفيذ المقررات بشأف المحكمة  عف التقدـ المحرز فيبتقرير المفكضية  يحيط عمما .1
 الجنائية الدكلية كتكصيات المجمس التنفيذم الكاردة فيو؛

 المؤتمر بما يمي: يوصي .2
كافحة التزاـ االتحاد األفريقي كالدكؿ األعضاء فيو بمعمى  ان مجدد التأكيد (1)

 اإلفبلت مف العقاب كفقا لمقانكف التأسيسي؛
 :عف اإلعراب (2)

كينياتا مف خبلؿ قرار صادر عف الدائرة أكىكرك إزاء استدعاء الرئيس  بالغ قمقو  ( أ
أخذ أم اعتبار لمتعديبلت ت لـ  التياالبتدائية الخامسة لممحكمة الجنائية الدكلية 

ؿ الدكرة العادية الثانية عشرة عمى قكاعد إجراءات كأدلة المحكمة المعتمدة خبل
لمؤتمر الدكؿ األطراؼ في نظاـ  ركما األساسي، المنعقدة في الىام، ىكلندا، في 

 ؛2013نكفمبر 
زاء ك إزاء تصرؼ مكتب المدعي العاـ كالمحكمة  بالغ قمقو  ( ب  كراءالكامنة الحكمة ا 

 القادة األفريقييف؛االستمرار في متابعة 
ياتا لما أبداه مف القيادة كلمقرار غير كين أكىكرك بالرئيس اإلشادة (3)

باستدعاء المثكؿ  المسبكؽ بتعييف رئيس باإلنابة بغية االلتزاـ 
 ؛كينيا كحماية سيادة أماـ المحكمة

تقتضي مف جميع الدكؿ األطراؼ  الحتميةأف الضركرة  مجددا التأكيد (4)
في األفريقية االنضماـ إلى المكاقؼ المتفؽ عمييا جماعيا 
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تمشيا مع التزاماتيا المترتبة عمى ا كتكضيحيفريقي االتحاد األ
 القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي؛

المبادئ المنبثقة عف القانكف العرفي الكطني كالدكلي عمى  مجددا التأكيد (5)
ككبار المسؤكليف اآلخريف الحالييف دكؿ الرؤساء  التي تمنح

 ؛فترة كاليتيـ الحصانة خبلؿ
ديسمبر  5لعاـ لممحكمة الجنائية الدكلية بتاريخ بقرار المدعى ا الترحيب (6)

يأسؼ  بينما، سحب التيـ ضد الرئيس أكىكرك كينياتا 2014
مكتب المدعى العاـ لمتكصؿ ليذا القرار  أمضاىالممدة التي 
مف خبلؿ الكشؼ عف أدلة  اإلجراءات القضائيةكاستمرار 

 ؛مزعكمة متكفرة لدل المحكمة ضده
قضية نائب الرئيس كيمياـ سامكم ركتك ال  مف أف  عن قمقو  اإلعراب (7)

 ويؤكد مجددا ؛تزاؿ معركضة أماـ المحكمة الجنائية الدكلية
لممحكمة الضركرة الممحة إلنياء إجراءاتيا القضائية ضد نائب 

 الرئيس كفقا لممقررات السابقة؛
( 1) 12ال سيما الفقرة  EXT/ASSEMBLY/AU/DEC.1مقرره  استحضار (8)

تثاؿ الدكؿ األطراؼ األفريقية لمقرر االتحاد امضركرة منو بشأف 
األفريقي بشأف المحكمة الجنائية الدكلية كمكاصمة التحدث 
بصكت كاحد لضماف بحث االقتراحات األفريقي حكؿ تعديؿ 

مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية  27ك 16المادتيف 
الدكلية مف قبؿ فريؽ عمؿ الدكؿ األطراؼ األفريقية المعني 
بالتعديبلت كالدكرات القادمة لمؤتمر الدكؿ األطراؼ في نظاـ 

 ؛ركما األساسي
إزاء عدـ قياـ مؤتمر الدكؿ األطراؼ بالنظر في  عن قمقو اإلعراب (9)

االنشغاالت كالمقترحات التي قدميا االتحاد األفريقي بشأف نظاـ 
ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية خبلؿ الدكرة الثالثة 
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إلى  8ؤتمر الدكؿ األطراؼ المنعقدة في نيكيكرؾ مف عشرة لم
 ؛2014ديسمبر  17

الدكؿ األعضاء كالمجمكعة األفريقية في نيكيكرؾ إلى  توجيو الشكر (10)
كفي الىام، كمجمكعة االتصاؿ كالدكؿ المتفقة في الرأم 
األخرل األطراؼ في نظاـ ركما األساسي عمى عمميـ كدعميـ 

االت األفريقية كالتعديبلت المقترح المستمر لمتعجيؿ ببحث االنشغ
 إدراجيا عمى نظاـ ركما األساسي؛

إلجازة لعدـ احتراـ بعض الدكؿ األطراؼ األفريقية  اإلعراب عن أسفو (11)
لمنصب قاض في  اكاحدمرشحا أفريقيا االتحاد األفريقي 

 ؛المحكمة
الصادر خبلؿ دكرتو  ASSEMBLY/AU/DEC.529(XXIII)مقرره  استحضار (12)

ثالثة كالعشريف المنعقدة في مبلبك، غينيا االستكائية في العادية ال
بشأف اعتماد البركتكككؿ حكؿ التعديبلت عمى  2014يكنيك 

النظاـ األساسي لممحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف 
 لممحاكمة عمى الجرائـ الدكلية؛

الحاجة إلى التعجيؿ بتفعيؿ ممارسة اختصاصات  عمى التشديد (13)
يقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف لممحاكمة عمى الجرائـ المحكمة األفر 

الدكلية كالبركتكككؿ حكؿ التعديبلت عمى النظاـ األساسي 
لممحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف مف قبؿ الدكؿ 

إلى ضركرة ضماف  ويشير األعضاء في االتحاد األفريقي؛
 تمكيؿ قابؿ لمتنبؤ بو كمستداـ؛

 ما يمي: تقرير (14)
ة المعنييف التعجيؿ ببحث االقتراحات األفريقية بشأف التعديبلت عمى الطمب مف كاف ( أ

نظاـ ركما األساسي لمحكمة الجنايات الدكلية مف قبؿ مجمكعة عمؿ الدكؿ 
 األطراؼ األفريقية كمؤتمر الدكؿ األطراؼ.
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تفعيؿ ممارسة اختصاصات المحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف لممحاكمة عمى  ( ب
ية مف خبلؿ التكقيع كالتصديؽ عمى البركتكككالت المطمكبة؛ كفي ىذا الجرائـ الدكل

الصدد، إنشاء صندكؽ خاص كالدعكة إلى عقد مؤتمر لتعبئة المكارد مف أجؿ زيادة 
األمكاؿ لبدء كاستدامة أنشطة غرؼ المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب 

 19صكص عميو في المادة المقترحة لقسـ القانكف الجنائي الدكلي حسبما ىك من
مكرر مف البركتكككؿ حكؿ التعديبلت عمى البركتكككؿ المتعمؽ بالنظاـ األساسي 

 لممحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف.
سيما تحفظات الدكؿ األطراؼ األفريقية عمى نظاـ ركما ال طبقا لمقرراتو ( ج

مف كاالستقرار األساسي، احتراـ حؽ اتخاذ أية تدابير لمحفاظ عؿ السبلـ كاأل
 إلى جانب كرامة كسيادة كسبلمة القارة.

طبقا لمقرره ىذا كمقرراتو السابقة، يطمب مف المحكمة  الجنائية الدكلية إنياء  ( د
أك تعميؽ المتابعة القضائية ضد نائب الرئيس الكيني كيمياـ سامكم ركتك حتى 

األساسي يتـ بحث االنشغاالت كاالقتراحات بشأف التعديبلت عمى نظاـ ركما 
 لممحكمة الجنائية الدكلية.

في نفس السياؽ، طمب تعميؽ اإلجراءات القضائية ضد رئيس جميكرية  ( ق
 السكداف عمر البشير؛ 

بجميكرية الككنغك الديمقراطية لبلمتثاؿ لمقرر االتحاد األفريقي  اإلشادة (15)
بشأف عدـ التعاكف لتكقيؼ كتسميـ رئيس جميكرية السكداف عمر 

 البشير؛
دكرتو  إليعف تنفيذ ىذا المقرر  امرحمي االمفكضية تقرير  ـتقدي طمب (16)

 .2016 ينايركالعشريف في  السادسةالعادية 
- 
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 مقرر
 بشأن المؤتمر العام الدائم الثاني لممجمس

 االقتصادي واالجتماعي والثقافي

 
 المجمس التنفيذي: إنّ 
 EX.CL/849(XXV)تنفيذ مقرر مبلبك المفكضية عف مشركع رئيسة بتقرير  يحيط عمما .1

 ؛بشأف انتخابات المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي
لتنفيذ المقرر في الكقت المحدد كبصكرة فعالة، مما أفضى إلى افتتاح  بالمفكضية يشيد  .2

 المؤتمر العاـ الدائـ الثاني لممجمس؛
 كالمفكضية ما يمي: المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي مفيطمب  .3

لشغؿ المناصب الشاغرة في المؤتمر العاـ لممجمس فرعية انتخابات  مكاصمة تنظيـ (1
 بغية ضماف تمثيؿ أكسع لمدكؿ األعضاء في االتحاد داخؿ المجمس؛

تسييؿ إنشاء الفركع الكطنية في الكثيؽ مع الدكؿ األعضاء، المفكضية تعاكف  (2
لمعمكمات لممجمس كإطار لمساءلة األعضاء المنتخبيف، إلى جانب إنشاء قناة لنشر ا

 كتعبئة الدعـ لبرامج كأنشطة االتحاد؛
 2015كأجندة التنمية لما بعد  2063االضطبلع بدكر أساسي في تعميـ أجندة  (3

 جميع أطر السياسة الميمة  لبلتحاد؛ك 
الدكؿ األعضاء كلجنة الممثميف الدائميف كالمفكضية إلى اتخاذ كافة التدابير يدعو  (4

 نشطة المجمس كمؤتمره العاـ الدائـ الثاني.العاجمة كالضركرية لتسييؿ كدعـ أ
- 
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 مقرر
 بشأن تقارير الدورة االستثنائية لمجنة العمل والشؤون االجتماعية

 1023أبريل  14إلى  11من  ،في ويندىوك، ناميبيا ةعقدالمن
 العمالة والقضاءحول  20واجادوجو+ متداول بشأنل

 ،عمى الفقر والتنمية الشاممة
 XXIVEX.CL/89)2)وثيقة ال

 

 :المجمس التنفيذيإن 

في منعقدة لدكرة االستثنائية لمجنة العمؿ كالشؤكف االجتماعية الاتقارير ب يحيط عمما .1
 ؛2014أبريؿ  25إلى  22في الفترة مف  ،كيندىكؾ، ناميبيا

 اعتماد الكثائؽ التالية:المؤتمر ب يوصي .2

 لقضاء عمى الفقر كالتنمية الشاممة.كاالعمالة حكؿ عبلف اإل (1
 طة العمؿ لتنفيذ اإلعبلف؛خ (2
 ؛عمؿالعبلف كخطة اإلمتابعة تنفيذ آلية  (3
 .ىجرة اليد العاممة مف أجؿ التنمية كالتكامؿإدارة  (4

- 
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 مقرر

 ةبشأن تقرير رئيس مجمس إدار 
 ممخاطر عن المؤتمر الثالثلاألفريقية  ةلقدر ا

 األفريقية لممخاطر حول األطراف ةلمقدر 
 

 :إن المجمس التنفيذي

 كصيات الكاردة فيو؛تعمما بالتقرير كال طحيي .1

ألنشطة التي قامت بيا بالفعؿ لصالح الدكؿ األطراؼ عمى ااألفريقية لممخاطر  ةبالقدر  يشيد .2
ة كيشجعيا عمى تكثيؼ أنشطتيا لصالح متخصصككالة بيا كاالتحاد األفريقي منذ اعتراؼ 

 الدكؿ األطراؼ التي كقعت عمى المعاىدة المؤسسة لمقدرة.

عمى التكقيع كالتصديؽ عمى ىذه المعاىدة كمف ثـ تسييؿ أيضا الدكؿ األعضاء  يشجع .3
 تفعيميا كاالستفادة مف أنشطتيا في مجاؿ بناء قدرات إدارة المخاطر كالتأميف ضد المخاطر.

- 
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 مقرر
 ،ةالدوليالمنظومة بشأن الترشيحات األفريقية لمناصب داخل 

 EX.CL/882(XXIV) الوثيقة
 

 :لمجمس التنفيذيإن ا

 .المنظكمة الدكلية بتقرير المجنة الكزارية لمترشيحات األفريقية لمناصب داخؿ يحيط عمما .1

 :جيزي .2

لعضوية مف جميكرية إثيكبيا االتحادية الديمكقراطية  السفيرة كونجيت سينجورجيسترشيح  (1
 ؛2021-2016لمفترة  وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة

لمفترة  عضو غير دائم في مجمس األمن لألمم المتحدةلمنصب  نغالجميورية السترشيح  (2
2016-2017 

 عضو غير دائم في مجمس األمن لألمم المتحدةلمنصب جميورية مصر العربية ترشيح  (3
 .2017-2016لمفترة 

 كيقرر إرجاء النظر في الترشيحات التالية:يحيط عمما  .3

بوتسوانا لمنصب األمين العام  موامبا، من جميورية-السيدة ماسيكجوا ماسيرترشيح  (1
خبلؿ االنتخابات المقرر إجراؤىا في نكفمبر  1010-1025لمنظمة الكومنولث لمفترة 

. أحاطت المجنة عمما بموافقة المجموعة 1024دورة يونيو إلى في مالطا  2015
قي ياألفريقية في لندن عمى ترشيحيا. تحث المجنة الدول األعضاء في االتحاد األفر 

 ديم الدعم السياسي ليذه المرشحة.تق عمى

 دورة يونيوإلى  ،لجنة التراث العالمي لميكنسكك يةعضك ترشيح جميكرية مصر العربية ل (2
1024. 
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-1024المجمس التنفيذي لميونسكو لمفترة  يةجميورية جنوب أفريقيا لعضو  ترشيح (3
لعاـ الثامف خبلؿ االنتخابات المقرر إجراؤىا في باريس بمناسبة انعقاد المؤتمر ا 1022

 .1024دورة يونيو إلى  ،2015كالثبلثيف لميكنسكك في نكفمبر 

-1024في المجمس التنفيذي لميونسكو لمفترة  يةجميورية السنغال لعضو  ترشيح (4
خبلؿ االنتخابات المقرر إجراؤىا في باريس بمناسبة انعقاد المؤتمر العاـ الثامف  1022

 .1024دورة يونيو  إلى ،2015كالثبلثيف لميكنسكك في نكفمبر 

لمنصب عضك غير دائـ في مجمس األمف لؤلمـ المتحدة لمفترة  جميورية سيشلترشيح  (5
 .1025دورة ينايرإلى  ،2017-2018

لمنصب عضك غير دائـ في مجمس  إثيوبيا االتحادية الديمقراطية جميوريةترشيح  (6
 ،1025دورة ينايرإلى  ،2018-2017األمف لؤلمـ المتحدة لمفترة 

لمفترة  مجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة يةلعضو  الجميورية التونسية ترشيح (7
 71بمناسبة الدكرة الػ 2016خبلؿ االنتخابات التي سُتجرل في نكفمبر  2017-2019

 ،1025دورة يونيو إلى  ،لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة

جميع قياـ ضركرة رر يقبالترشيحات لمنصب رئيس البنؾ األفريقي لمتنمية ك يحيط عمما .4
 متنمية كفقا لقكاعد إجراءاتو. لطمباتيـ إلى البنؾ األفريقي بتقديـ المرشحيف المعينيف كالميتميف 

 ما يمي:يقرر  .5

بخصكص منصب القاضي في المحكمة الجنائية الدكلية حيث كثيرة تـ ارتكاب أخطاء  (1
 ؛تـ انتخاب مرشح جميكرية الككنغك الديمقراطية

 ات عمى الدكؿ األعضاء المعنية؛عدـ فرض أم عقكب (2

إنشاء فريؽ عمؿ مككف مف الممثميف الدائميف األفريقييف في أديس أبابا لبحث سيتـ  (3
 كضع االمتثاؿ لقكاعد إجراءات المجنة؛
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يتككف فريؽ العمؿ مف ممثمي جميكرية الكاميركف عف إقميـ كسط أفريقيا كجميكرية س (4
مبيا عف إقميـ غرب أفريقيا كجميكرية جنكب أكغندا عف إقميـ شرؽ أفريقيا كجميكرية جا

 أفريقيا عف إقميـ الجنكب األفريقي كالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عف إقميـ
فريؽ العمؿ الذم ينبغي أف يقدـ تقريرا إلى الدكرة لدعـ اللمفكضية تقدـ اأفريقيا.  شماؿ

 المقبمة لمجنة؛

وتزويدىا بالدعم والموارد الالزمة لتنفيذ  تحديد والية األمانة بشكل واضحينبغي  (5
خذ في االعتبار التحديات التي تكاجو المجنة في الحصكؿ مع األ، صالحياتيا بفعالية

 عمى معمكمات تتعمؽ بتفاصيؿ الترشيحات.

- 


