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 مقرر

 ،2017األفريقي للسنة المالية بشأن ميزانية االتحاد 

 EX.CL/956 (XXIX)الوثيقة 

 :المجلس التنفيذي إن  

  التوصيات الواردة فيه؛ ويجيز ،بتقرير لجنة الممثلين الدائمين يحيط علما .1

أمريكيا لميزانية االتحاد  ادوالر782,108,049 على ميزانية إجمالية قدرها  يوافق .2

 488,525,786قدرهبين الميزانية التشغيلية بمبلغ ، موزعة 2017األفريقي للسنة المالية 

ويتم  دوالرا أمريكيا  293,582,263 والميزانية البرنامجية بمبلغ قدرهدوالرا أمريكيا 

 تمويلها على النحو التالي: 

المقدرة على الدول  المساهمات مندوالرا أمريكيا  205,149,538مبلغ إجمالي قدره  (1

 األعضاء؛

يتم الحصول عليه من الشركاء دوالرا أمريكيا   576,958,511قدره مبلغ إجمالي (2

 الدوليين.

 على النحو التالي:  2017على تمويل ميزانية  يوافق أيضا .3
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 األجهزة
 2016إجمالي ميزانية سنة الشركاء الدول األعضاء

 البرنامجية التشغيلية اإلجمالي البرنامجية التشغيلية اإلجمالي البرنامجية التشغيلية

جمالي اإل

2017 
مفوضية االتحاد 

   149,580,665 40,070,933 109,509,732 األفريقي
 

199,252,631  199,252,631 199,509,732 
 

239,323,563  348,833,295 

  22,020,159  6,442,184  15,577,975  6,442,184  6,442,184        15,577,975       15,577,975 البرلمان األفريقي

ة األفريقية المحكم

لحقوق اإلنسان 

  10,315,284     1,605,966       8,709,318       1,605,966  1,605,966        8,709,318        8,709,318 والشعوب

اللجنة األفريقية لحقوق 

  5,525,705      914,736         4,610,969       914,736  914,736           4,610,969        4,610,969 اإلنسان والشعوب

المجلس االقتصادي 

  1,119,557        -                 1,119,557    -      1,119,557        1,119,557 واالجتماعي والثقافي

 41,440,411  31,995,633  9,444,778  31,995,633  31,995,633      9,444,778        9,444,778 النيباد

األفريقي  لجنة االتحاد

  731,286         309,960         421,326  309,960  309,960           421,326           421,326 للقانون الدولي

المجلس االستشاري 

  2,396,246      534,300         1,861,946    -      2,396,246      534,300       1,861,946 لمكافحة الفساد

  1,047,965      1,047,965         -                    -                         1,047,965      1,047,965      -                 واألمنمجلس السلم 

اللجنة األفريقية 

للخبراء حول حقوق 

 الطفل ورفاهيته

 271,838  83,358        355,196           472,360  472,360  271,838         555,718         827,556  

 المكاتب المتخصصة لالتحاد األفريقي

  1,275,699        -                 1,275,699    -      1,275,699        1,275,699 اللجنة األفريقية للطاقة

فريق الخبراء الدولي 

  762,647           -                 762,647    -      762,647           762,647 المعني بالتصحر

المركز الدولي لتعليم 

الفتيات والنساء في 

  716,656           -                 716,656    -      716,656           716,656 أفريقيا

  2,531,177        -                 2,531,177    -      2,531,177        2,531,177 الجامعة األفريقية
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المعهد األفريقي 

  763,494           -                 763,494    -      763,494           763,494 للتحويالت المالية

المركز األفريقي 

لمكافحة األمراض 

  3,971,148        -                 3,971,148    -      3,971,148        3,971,148 والوقاية منها

المرصد األفريقي للعلم 

  916,272           -                 916,272    -      916,272           916,272 والتكنولوجيا واالبتكار

 948,450           -                 948,450    -      948,450           948,450 األفريبول

 عمليات السالم
في  بعثة االتحاد األفريقي

  335,965,041  10,852,238  325,112,803  335,965,041  10,852,238    325,112,803    -                    الصومال

 اإلجمالي
   

163,412,983  

  

41,736,556 

  

205,149,538  325,112,803  

  

251,845,708 

      

576,958,511 

   

488,525,786 

  

293,582,263 

  

782,108,049 
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 ما يلي: المفوضية  يطلب من .4

لجنة الممثلين الدائمين بانتظام على وضع الصندوق االحتياطي وغيره من الصناديق  إطالع (1

البرنامجية وكذلك دفع الدول األعضاء و التشغيليةاألخري وتنفيذ كل من الميزانية 

 مساهماتها المقدرة فصلياً؛ل

ية التشغيلية مع التركيز بصفة خاصة على زيادة النسبة المخصصة للبرامج في إطار الميزان (2

 البرامج ذات األثر الهام على القارة؛

 قبل اجتماعالبرامج والمؤتمرات ب المعنيةالفرعية للجنة الممثلين الدائمين  للجنةاعقد اجتماع  (3

الداخلية  لجنةالتعزيز مسائل اإلدارية والمالية والميزانية والفرعية للاللجنة االستشارية 

 ؛على نحو أفضل الميزانيةمن أجل ضمان بحث والميزانية وذلك  للبرامج

 .بالتنفيذ الفعال آللية المراقبة وإعداد التقارير عن الحساباتاإلسراع  (4

تقديم ميزانية  السعي إلىتنفيذ ميزانيتها ومن المفوضية تحسين االتحاد أجهزة جميع من  يطلب .5

 ؛2018اعتبارا من  منسقة

 ؛بدفع مساهماتها خالل الربع األول من كل سنة االوفاء بالتزاماتهالدول األعضاء يطلب من  .6

 

- 
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 مقرر

 المالية مسائلالبشأن 

 /EX.CL(XXVII) 957الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي:

 التوصيات الواردة فيه؛ ويجيز ،بتقرير لجنة الممثلين الدائمين يحيط علما .1

 

 1520لعام  مراجعة أداء ميزانية المفوضيةحول  -ألف 

 ،2016أبريل  30 بتاريخومصفوفة التوصيات 

 EX.CL/957 (XXIX)الوثيقة  

  :يطلب .2
مفوضية معالجة المسائل التي أثارتها لجنة الممثلين الدائمين حول شؤون المن  (1

  ؛المراجعة

من اإلدارات واألجهزة المسؤولة عن تنفيذ توصيات المراجعة العالقة أن تتخذ  (2

وفي حالة  لك بغية تعزيز التحسينات في عمليات المنظمة  اإلجراءات الالزمة للقيام بذ

 ؛الفشل في ذلك   سيتم تطبيق العقوبات 

 أيضاً ما يلي: من المفوضية  يطلب .3

مع تحديد  وفق مصفوفة مفصلة ؛تقرير المراجعة كافة التوصيات الواردة في  إرفاق (1

 األطر الزمنية للتنفيذ؛ 

ً للمقرر المراجعة إعداد مصفوفة لتنفيذ توصيات (2 مجلس الدورة  المعتمد خالل وفقا

 .2015تنفيذى في جوهانسبيرج، جنوب أفريقيا في يونيو ال

 

 بشأن البيانات المالية ألجهزة االتحاد األفريقي -باء

 ،2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 EX.CL/957 (XXIX)الوثيقة 

ئل المثارة في تقرير المراجعة كل جهاز من أجهزة االتحاد األفريقي إلى معالجة المسا يدعو .4

 المالية الخاص به وتنفيذ التوصيات الواردة فيه؛

المجلس  تنفيذ توصياتعن عدم  تقريرتقديم من رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  يطلب .5

 .في هذا الصدد التنفيذي وضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

 جيينبمجلس المراجعين الخارالمتعلقة مسائل بخصوص ال –جيم 

ينبغي إعادة النظر في اختصاصات مجلس المراجعين الخارجيين كما هو منصوص عليه  .6

 ؛المالية لالتحاد األفريقي اللوائحالنظم وفي 

 من المفوضية: يطلب .7

وفقا التي تمت مراجعتها واعتمادها وذلك  2014المالية لالتحاد لعام  البياناتنشر  (1

 لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية؛

 التحاد األفريقي.ل 2017يناير قمة  إلى ديم تقرير عن تنفيذ هذا المقرر تق (2

- 
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 مقرر

 ،اللجان الفنية المتخصصةبشأن 

  EX.CL/970, 71, 72 & 974(XXVII)الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي:
 ارير جميع اللجان الفنية المتخصصة ويعتمد التوصيات الواردة فيها؛قبت يحيط علما   .1

 

 EX.CL/970(XXIX)بين الجنسين وتمكين المرأة، الوثيقة  ةالمساوابخصوص  -لفأ

بتقرير اللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المنعقدة في  يحيط علما   .2

 التوصيات الواردة في البيان؛ ويعتمد، 2016يناير  18أديس أبابا في 

حول ضمان  19ن الدائمين بحث التوصية رقم مختصة للجنة الممثليمن اللجنة الفرعية ال يطلب .3

اجهزة نظام للتبادل بين الجنسين في قيادة المفوضية وذلك في إطار مراجعة قواعد إجراءات 

 صنع السياسة.

 

فيما يتعلق بالشؤون المالية والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل، الوثيقة  -باء
EX.CL/971(XXIX) 

السجل المدني واإلحصائيات الهامة في أجندة  إلعادة تحديد مكانة عقداً  2026-2017الفترة  يعلن .4

ذ التدابير التنمية القارية واإلقليمية والوطنية ألفريقيا وحث الحكومات على االستجابة وذلك باتخا

 .الالزمة
 EX.CL/972 (XXIX)حول التجارة والصناعة والمعادن، الوثيقة  -جيم

 

ة التحول الهيكلي ألفريقيا من خالل التصنيع وتنمية الموارد "سن 2019من المؤتمر إعالن  يطلب .5

 ؛"2063المعدنية بموجب أجندة 

 تعبئة الموارد الالزمة للقيام باألنشطة التالية: يطلب من المفوضية أيضا   .6

للجنة الفرعية للتجارة والصناعة والمعادن والمديرين العامين للمسوحات ل تنظيم اجتماعات  (1

 الجيولوجية؛

الدراسات الفنية مع البيانات ذات الصلة حول إمكانات أفريقيا في التجارة وقطاعي  إجراء (2

الصناعة والتعدين بغية زيادة االستثمارات في القطاعات ذات األولوية المحددة بما في ذلك 

 صناعة األدوية؛

ا تمكين القيام، بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، بإجراء دراسة من شأنه (3

أفريقيا من صياغة مقاربة مشتركة من عالقات التجارة واالستثمار بين أفريقيا والواليات 

 ض لقانون النمو والفرص ألفريقيا.فالمتحدة بما في ذلك تحليل االستخدام المنخ

 

 EX.CL/974(XXIX) ، الوثيقةفيما يخص الشباب والثقافة والرياضة -دال

شاء الصندوق األفريقي لتنمية الشباب وإعداد برامج من المفوضية التعجيل بإن يطلب .7

 ومبادرات واضحة لمعالجة المسائل الناشئة التي تمس الشباب، بما في ذلك الهجرة.
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المشاركة في عملية إعداد القانون النموذجي لالتحاد األفريقي  الدول األعضاء إلىيدعو  .8

قليمية، المقرر تنظيمها في حول حماية الملكية/اإلرث الثقافي من خالل المشاورات اإل

 لضمان ملكية القانون النموذجي. 2017و 2016

  على ما يلي: األعضاء الدوليحث  .9

االمتثال التفاقية اليونسكو المتعلقة بالمنشطات والصكوك األخرى التي تهدف إلى توفير  (1

من المفوضية، بالتعاون مع  ويطلببيئة خالية من المخدرات في جميع المنافسات؛ 

كالة الدولية لمكافحة المنشطات، عقد منتدى حول مكافحة المنشطات بغية توعية الو

 ؛2017منشطات في الرياضة في يونيو التعاطى مكافحة ضرورة الدول األعضاء ب

الموافقة على اقتراح السودان عقد ورشة عمل حول العواصم الثقافية األفريقية في  (2

 ، فوضيةبالتعاون مع الم 2016الخرطوم، السودان في 

، تقديم الدعم الفني للمتحف األفريقي الكبير الذي يجرى بناؤه في الجزائر العاصمة (3

في  2063والتوصية بأن يصبح من البرامج الرائدة ألجندة  الجمهورية الجزائرية،

على إنشاء لجنة فنية  يوافق. وفي الصدد، الخطة العشرية األولى لقطاع الفنون والثقافة

مفوضية وسائر أصحاب المصلحة بقيادة الالدول األعضاء و استشارية مكونة من

  األفريقي الكبير؛ فالمتحإلطالق طريق ة طخارلوضع  الجزائر

 

الدول األعضاء  ويدعو؛ 2019عرض غينيا االستوائية استضافة األلعاب األفريقية  يجيز .10

 .2023إلى تقديم عروض الستضافة األلعاب األفريقية لعام 

جمهورية الكونغو الديمقراطية إلضفاء الطابع المؤسسي على يوم  على اقتراح وافقي .11

أبريل من كل سنة وهو يوم اقترح االحتفال به عقب  24الموسيقي األفريقية واالحتفال بـ

 ؛وفاة الفنان الموسيقي ومباديو شونجو المعروف بـ بابا ويمبا

األفريقي على عرض جمهورية الكونغو تنظيم المهرجان الموسيقي  يوافق أيضا .12

تقدم من المفوضية مساعدة جمهورية الكونغو على أن  يطلب . وفي هذا الصدد،)فيسبام(

وثيقة عمل حول الدور الذي يلعبه جميع أصحاب المصلحة في تنظيم أنشطة هذه األخيرة 

جميع الدول األعضاء والمهجر أيضا إلى المشاركة التامة في هذا  ويدعو، هذا المهرجان

 ؛المهرجان

خارطة الطريق والمصفوفة المرفقة بها حول األنشطة الرئيسية باعتبارها  أيضا يجيز .13

من خالل الديمغرافي  العائد "تعزيزوهو  2017إطار التوجيه الرئيسي لموضوع عام 

جميع الدول األعضاء والمجموعات االقصادية اإلقليمية  ويدعو؛ االستثمار في الشباب"

ها الرئيسية لمساعدة أفريقيا في تعزيز العائد إلى االسترشاد بتوصياتها وإجراءات

 الديمغرافي.

من المفوضية عقد دورة استثنائية للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة  يطلب .14

 ويوافقلم األفريقي؛ ياألساسي للجنة الف ظاملبحث مشروع الن 2016والرياضة في سبتمبر 

 ية.عرض جمهورية كينيا استضافة الدورة االستثنائ على
- 



EX.CL/DEC.922 (XXIX) 

 

 مقرر

 بشأن التقرير عن أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،

 EX.CL/968 (XXIX)الوثيقة 

 إن المجلس التنفيذي:

( عن أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 40بالتقرير األربعين )حيط علما  ي .1

 ؛مع ملحقاته بنشرهويصرح 

نسان في القارة كما هو مبين في التقرير األربعين بأوضاع حقوق اإليحيط علما  أيضا   .2

الدول األعضاء ويحث  ،بالتطورات اإليجابية المشار إليهايرحب عن أنشطة اللجنة، و

 على اتخاذ التدابير الالزمة للتصدي للتحديات التي تم تحديدها في مختلف بلدانها؛

سان والقيام بتنفيذها الدول األعضاء على التصديق على جميع أدوات حقوق اإلنيشجع  .3

من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  62وتقديم تقاريرها الدورية إعماالً للمادة 

من البروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان  26)الميثاق األفريقي( والمادة 

ى الدول عل ويثني ،قيا )بروتوكول مابوتو(يوالشعوب والمتعلق بحقوق المرأة في أفر

 األعضاء التي تفي بالتزاماتها في هذا الصدد؛

الدول األعضاء إلى اغتنام فرصة "العام األفريقي لحقوق اإلنسان مع تركيز خاص يدعو  .4

على حقوق المرأة" لتقييم ما أحرزته من تقدم على مسار تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، 

 ويحضجح لألنشطة االحتفالية، الشركاء على مد نطاق دعمهم ليشمل التنظيم النايحث و

 الدول األعضاء على تنظيم االحتفاالت بهذا العام الميمون في بلدانها؛

بقيام اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بإعداد مشروع البروتوكول يرحب  .5

المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمتعلق بالمعوقين في أفريقيا، 

روتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمتعلق ومشروع الب

ويطلب  ،بجوانب معينة للحق في الجنسية والقضاء على ظاهرة عدم الجنسية في أفريقيا

مفوضية االتحاد األفريقي اتخاذ الخطوات الالزمة لمعالجة مشاريع هذه المواثيق  من 

 قانونية لالتحاد األفريقي؛وفقا إلجراءات إعداد وصياغة األدوات ال

الجهود التي تبذلها المفوضية حالياً لشغل مختلف الوظائف الالزمة في أمانة اللجنة يسجل  .6

من المفوضية اإلسراع بهذه العملية لتمكين  ويطلب األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب من تنفيذ صالحياتها بفعالية؛

بالجهود التي تبذلها جمهورية جامبيا اإلسالمية فيما يتعلق ببناء المقر الدائم  يط علما  يح .7

الحكومة على اإلسراع ويحث  ،ألمانة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 باستكمال هذه العملية؛

يقية بعرض جمهورية النيجر استضافة الدورة العادية الستين للجنة األفر يحيط علما  أيضا   .8

الدول األعضاء األخرى  ويدعو، في نيامي، في .............. لحقوق اإلنسان والشعوب

إلى النظر في إمكانية استضافة إحدى دورات اللجنة، ال سيما تلك التي لم تفعل ذلك حتى 

 اآلن.

 

- 



EX.CL/DEC.923 (XXIX) 

 

 مقرر

 ،بشأن تقرير اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته

 EX.CL/97(XXIX) 7الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي:

 بتقرير اللجنة األفريقية للخبراء حول  حقوق الطفل ورفاهيته؛ يحيط علما -1

التقرير ويشيد باللجنة على ما قامت به من عمل في رصد عملية تنفيذ الميثاق  يعتمد -2

 لحقوق الطفل ورفاهيته؛األفريقي 

 نهاية قبل أن تقوم بذلك؛ الدول األعضاء التي لم تصدق بعد على الميثاق على يحث -3

 على الميثاق أحكام تطبيق على تحفظات سجلت التي األطراف الدول و ؛2016 عام

 ؛ هاسحب في النظر

عن تنفيذ الميثاق األفريقي لحقوق للدول األطراف التي قدمت تقاريرها  يعرب عن تقديره -4

 م هذه التقارير؛الطفل ورفاهيته ويدعو الدول األطراف التي لم تقدم تقاريرها، بتقدي

من أجل التنمية  2030"أجندة : وهو: 2017موضوع يوم الطفل األفريقي لعام  يعتمد -5

 ويطلب ،والتمكين والفرص المتكافئة" الحمايةالمستدامة لألطفال في أفريقيا: اإلسراع 
 من الدول األعضاء االحتفال بيوم الطفل األفريقي وتقديم تقرير عن تنفيذ توصيات اللجنة؛

مع اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق على العمل بالتعاون المعنية الدول األعضاء  يحث -6

 ؛اهية األطفال المصابين بالمهقمفوضية في مجال حماية حقوق ورفالالطفل ورفاهيته و

 بالحاجة إلى تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق األطفال؛ يقر   -7

وكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق ( من البروت1) 5المؤتمر بتعديل المادة  وصىي -8

) المحكمة ( محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوباإلنسان والشعوب والمتعلق بإنشاء 

ليشمل اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته من بين الكيانات التي يحق لها 

ء حول حقوق الطفل من اللجنة األفريقية للخبرا ويطلبعرض القضايا على المحكمة، 

إلى اللجنة الفنية   وتقديمه ل ، بإعداد التعديالمفوضية  ورفاهيته القيام، بالتشاور مع 

المتخصصة للعدل والشؤون القانونية للبحث خالل دورتها المقرر عقدها في أكتوبر 

 ؛2016

- 
 



EX.CL/DEC.924 (XXIX) 

 

 مقرر

 األول األفريقيبشأن المنبر االقتصادي 
 

 

 إن المجلس التنفيذي:

أن المنبر االقتصادي األفريقي الذي هو من المشاريع الرائدة المتضمنة في خطة التنفيذ  يستحضر .1

العشرية األولى، يمثل منتدي للتفاعل المنتظم بين القيادة السياسية وقادة األعمال والقطاع الخاص 

 ومسائل التحول االقتصادي والتصنيع؛ 2063والجامعات والمثقفين حول تنفيذ أجندة 

مارس  22-19جمهورية موريشيوس، استضافة فعاليات تدشين المنبر من حكومة ض بعر يرحب .2

 ؛2017

 :يحث .3

المفوضية على أن تقوم مع كل من حكومة موريشيوس ومؤسسة االتحاد األفريقي بضمان تنظيم  (1

 تدشين ناجح للمنبر؛

ب المصلحة في الدول األعضاء على تعبئة أعمالها وقطاعاتها األكاديمية لمشاركة أكبر لكافة أصحا (2

 المنبر االقتصادي األفريقي.

- 

 



EX.CL/DEC.925 (XXIX) 

 

 

 مقرر

 عن تعميم فوضيةمال بشأن تقرير

 ،2063الخطة العشرية األولى لتنفيذ أجندة 

 /IX(XX963EX.CL(الوثيقة 
 

 :المجلس التنفيذي إن  

 ؛كعمل جار   2063المفوضية عن تعميم الخطة العشرية األولى لتنفيذ أجندة بتقرير  يحيط علما .1

لبرلمان األفريقي إلى مواصلة العمل مع البرلمانات الوطنية واإلقليمية والمجلس االقتصادي ا يدعو .2

كرؤية أفريقيا  2063واالجتماعي والثقافي لتعبئة دوائرها االنتخابية من أجل ضمان إدماج أجندة 

 ية لتسهيل إضفاء الصبغة المؤسسية؛وإطارها للتخطيط من خالل سن القوانين التشريع

  التنفيذ العشرية األولى وتعميمها؛نظومة األمم المتحدة إلى مواصلة تقديم الدعم الكامل لخطة ميدعو  .3

زامن دورات التخطيط مع خطة التنفيذ العشرية تجميع أجهزة االتحاد األفريقي على بحث يشجع  .4

ية األولى، من خالل اعتماد دورة تخطيط خماسية تكون تواريخها متزامنة مع خطة التنفيذ العشر

 األولى.

- 
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 مقرر

 بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في أفريقيا

 بما في ذلك دور أجهزة األمن للحد منه،

 EX.CL/981 (XXIX)ADD.1الوثيقة 

 

 :جلس التنفيذيإن الم

بالبند المقترح من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن "مكافحة العنف ضد النساء  يحيط علما .1

بعقد الجمعية العامة الخامسة ويشيد فتيات في أفريقيا، بما في ذلك دور أجهزة األمني في الحد منه" وال

واعتماد "منهاج عمل الجزائر  2016مارس  8و  7"إلعالن كيجالي الدولي" في الجزائر العاصمة يومي 

 المناسبة؛ " بهذه حول دور أجهزة األمن في الحد من العنف ضد النساء والفتيات في أفريقيا

"السنة األفريقية  2016الذي أعلن سنة  EX.CL/DEC.842 (XXV)إلى مقرر المجلس التنفيذي  يشير .2

 لحقوق اإلنسان والشعوب مع تركيز خاص على حقوق المرأة"؛

اعتمد والذي  2003الصادر في يوليو ASSEMBLY/AU/DEC.19(III) إلى مقرر المؤتمر  يشير أيضا .3

حق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب حول حقوق المرأة في أفريقيا بروتوكول الملالبموجبه 

.أ(،ب(،ج(، د(، هـ(، بشأن حظر جميع أشكال العنف ضد النساء والتدابير المناسبة  2.4والسيما مادته 

 لمنعها ومعاقبة مرتكبيها؛

والذي  2004 الصادر في يوليو ASSEMBLY/AU/DECL.12(III)إلى إعالن المؤتمر  يشير كذلك .4

على ")...  4يقتضي باعتماد اإلعالن الرسمي للمساواة بين الجنسين في أفريقيا، الذي ينص في فقرته رقم 

( إطالق حمالت عامة متواصلة لمناهضة العنف ضد المرأة واالتجار بالنساء والفتيات وتعزيز اآلليات 

ت من العقاب على الجرائم التي ترتكب القانونية لحماية النساء على جميع المستويات ووضع حد لإلفال

 ضد النساء بأسلوب يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي في موقف وسلوك المجتمع األفريقي"؛

أن أعمال  يؤكدأن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان وإهانة للكرامة اإلنسانية وايضا  يذك ر .5

زال تشكل كارثة يتعين على الدول األعضاء في االتحاد العنف ضد النساء والفتيات في أفريقيا ال ت

 األفريقي التصدي لها بفعالية وبحزم في إطار االلتزامات الوطنية واإلقليمية والدولية؛

أن حملة فعالة لمكافحة العنف ضد المرأة تتطلب التعاون العملي بين الهيئات المسؤولة عن إنفاذ يؤكد كذلك  .6

 ن والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم، الخ ...؛القانون والشركاء المؤسسيي

بقلق استمرار أعمال العنف القائمة على نوع الجنس والتي ترتكب ضد النساء والفتيات، وخاصة   يالحظ .7

 في البلدان التي دمرتها النزاعات المسلحة؛

لضروري ألجهزة في هذا السياق وعلى نحو ما أشار إليه منهاج عمل الجزائر، على الدور ايجدد التأكيد،  .8

، في مجال تبادل المعلومات الشرطي ) افريبول ( لتعاون االتحاد االفريقي  لاألمن األفريقية، بدعم من آلية 

وبناء القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وإعداد قواعد البيانات، وخاصة تلك المتعلقة بالعنف 

 ضد النساء والفتيات في القارة؛
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العنف ضد النساء والفتيات في  قضاء علىالجزائر حول دور أجهزة األمن في ال "منهاج عمليجيز  .9

الدول األعضاء لتنفيذه، بما في ذلك،  يدعوو الواردة في مبادئ كيجالي، توصياتعلى ال وافقيأفريقيا". و

 على سبيل المثال ال الحصر، عن طريق ما يلي:

تيات ومواءمتها مع الصكوك الدولية واإلقليمية أطر قانونية متعلقة بالعنف ضد النساء والف اعتماد (أ

 المصدق عليها وذلك من أجل وضع حد لها وتسهيل التحقيق والمالحقة القضائية ورعاية الضحايا؛

وأهداف  2063برامج عمل للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وذلك تمشيا مع أجندة  وضع (ب

 التنمية المستدامة؛

جهزة األمن األفريقية من أجل تعزيز فعاليتها عن طريق تشجيع مختلف أشكال الكفاءة المهنية أل تعزيز (ج

الشراكات وتحسين جمع البيانات التي تهدف إلى وضع السياسات المناسبة إلنهاء العنف ضد النساء 

السياسات المتعلقة بتوظيف النساء على جميع مستويات أجهزة األمن مع ضمان  تشجيعوالفتيات و

 اصب المسؤولية؛وصولهن إلى من

اتخاذ التدابير المالئمة لتحسين التعاون بين أجهزة األمن في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، من  (د

، وخاصة في مجال تبادل المعلومات وبناء الشرطي ) افريبول ( لتعاون االتحاد االفريقي  لآلية  خالل 

اد قواعد بيانات، بما في ذلك تلك المتعلقة القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة من أجل إعد

وتنسيق اإلجراءات التشغيلية  2018-2016بالعنف ضد النساء والفتيات، تمشيا مخ خطة العمل للفترة 

 .الموحدة والتدريبات وكذلك عميات المحاكاة من أجل وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات في القارة

اإلنمائيين وغيرهم من أصحاب المصلحة، إطالق حملة إعالمية ، بالتعاون مع شركائها مفوضيةال يطلب .10

أفريقية للتوعية بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في الفضاء اإللكتروني للحد من تأثيره على 

 األهداف المحتملة؛

- 



EX.CL/DEC.929 (XXIX) 

 مقرر

 ،المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافيعن تقرير البشأن 

 EX.CL/976(XXIX)الوثيقة 

 

 :المجلس التنفيذيإن 

 ؛الواردة فيه اتالمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي والتوصيعن تقرير الب يحيط علما .1

من المفوضية والمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي العمل معاً وعلى نحو وثيق للتغلب  يطلب .2

موارد األخرى على جميع الصعوبات المتعلقة بالوصول إلى موارد البنك الدولي وغيرها من ال

 للشركاء؛

 ما يلي: أيضا  من المفوضية  يطلب .3

الستكمال االقتصادي واالجتماعي والثقافي المجلس البلد المضيف والعمل بالتعاون الوثيق مع  (1

 ة نقل أمانته إلى لوساكا، زامبيا؛عملي

س الموارد المخصصة للمجلجميع مقرر أجهزة صنع السياسة بشأن اإلفراج عن االلتزام بأحكام  (2

 التحاد األفريقي؛ل 2016االقتصادي واالجتماعي والثقافي في ميزانية 

جميع من القيام بانتخاب المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي المالية لتمكين توفير الموارد  (3

 .2016وذلك قبل نهائية  المؤتمر العام للمجلس البلدان التي لم يتم تمثيلها في

- 



EX.CL/DEC.930 (XXIX) 

 مقرر

 االتحاد األوروبي-ريقيابشأن استضافة قمة أف
 

 إن المجلس التنفيذي:
 االتحاد األوروبي؛-ألفريقيا 2017كوت ديفوار استضافة قمة جمهورية بعرض  يحيط علما   .1

من المفوضية العمل على نحو وثيق مع الحكومة  ويطلبا العرض، كوت ديفوار على هذجمهورية  يهنئ .2

 ؛لضمان عقد قمة ناجحة

 االتحاد األوروبي.-ألفريقيا 2017ت ديفوار استضافة قمة المؤتمر بقبول عرض كو يوصى .3

 

- 
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 مقرر

 آليات اإلشراف والمساءلة،بشأن 

 EX.CL/984 (XXIX)الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي:

 بتقرير اللجنة الوزارية لمراجعة جدول تقدير األنصبة والمساهمات؛ يحيط علما   -1

 ASSEMBLY/AU/DEC.578(XXV)والمقرر ، ASSEMBLY/AU/DEC.561(XXIV)مقررات المؤتمر  يستحضر -2

 ؛ ASSEMBLY/AU/DEC.602(XXVI)والمقرر 

 ؛EX.CL/916(XXVIII)  و EX.CL/893(XXVII) و* EX.CL/867  (XXVI)المجلس التنفيذي اتمقرر يستحضر -3

لتحسين االستقالل المالي لالتحاد وتقوية كفاءته واتخاذ الخطوات الملموسة على ضرورة  يجدد التأكيد -4

 اإلدارة المالية والتنظيم اإلداري؛

من عدم وفاء بعض الدول األعضاء بالتزاماتها القانونية بدفع مساهماتها المقدرة في وقتها  يعرب عن قلقه -5

 واستمرار المتأخرات مما يؤثر سلباً على الوضع المالي لالتحاد؛

المقدرة في وقتها والسعي إلى تصفية  الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماتها القانونية بدفع مساهماتها يحث -6

 متأخرات مساهماتها على جناح السرعة؛

على مبدأ المصادر البديلة لتمويل االتحاد من قبل الدول األعضاء والمرونة التي منحت إياها  يجدد التأكيد -7

 ؛حصرية لضرورياتها الوطنية من خالل سلة خيارات غير ملزمة وغير في تنفيذه وفقاً 

في هذا الشأن،  ويقر؛ 2063عات الرئيسية لالتحاد بما في ذلك ما يتعلق منها بتنفيذ أجتدة التطل يدرك -8

 عمليات الميزانية والشؤون المالية واإلدارية لالتحاد؛ تحسين ضرورة

، إنشاء آلية سليمة وذات مصداقية للمساءلة  EX.CL/DEC.916(XXVIII)المجلس التنفيذي لمقرر  وفقا   -9

والشؤون المالية لميزانية اب المعنيةإلشراف العام والتنسيق الفرعية للجنة ال انشاء من خالل  واإلشراف

 هيكلة إعادة عن فضال مينئواإلدارية واللجنة الفرعية لمسائل الميزانية التابعتين للجنة الممثلين الدا

فرعية ومراجعة ومواءمة صالحيات اللجان ال والمساهمات األنصبةتقدير جدولل الوزارية اللجنة

 واآلليات ذات الصلة األخرى؛

 لـ: ختصاصاتالامشروع  عتمدي -10

اإلدارية للجنة الممثلين المالية ولميزانية والشؤون المعنية بالإلشراف العام والتنسيق اللجنة الفرعية  (1

 واللجنة الفرعية لمسائل الميزانية للجنة الممثلين الدائمين الدائمين؛

 للجنة الممثلين الدائمين. اللجنة الفرعية لمسائل الميزانية (2

لميزانية والشؤون المالية اب المعنيةإلشراف العام والتنسيق الفرعية للجنة ترفق اختصاصات كل من ال (3

 . 2و 1كالملحقين  مينئواإلدارية واللجنة الفرعية لمسائل الميزانية التابعتين للجنة الممثلين الدا

 

  ما يلي : بة والمساهماتتقدير األنص  جدوللمن اللجنة الوزارية  يطلب -11

مواصلة عملها باستكمال مراجعة ومواءمة صالحيات اللجان الفرعية واآلليات ذات الصلة األخرى  (1

والشؤون المالية لميزانية اب المعنيةإلشراف العام والتنسيق الفرعية للجنة الوتوضيح طرق التفاعل بين 

 ؛مينئين للجنة الممثلين الداواإلدارية واللجنة الفرعية لمسائل الميزانية التابعت

ة للدول نظاميالذي يحكم المساهمات التعزيز تطبيق نظام العقوبات وضع اختصاصاتها بما في ذلك  (2

 األعضاء؛

بغية  وخاصة مكتب المستشار القانوني توفير جميع أنواع الدعم الضروري من المفوضية كذلك يطلب -12

 دول تقدير األنصبة والمساهمات؛استكمال المهام المسندة إلى اللجنة الوزارية لج
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من اللجنة الوزارية لجدول تقدير األنصبة والمساهمات استكمال عملها الخاص بتنفيذ مقرر المجلس  يطلب (3

وتقديم تقرير إلى دورة  ASSEMBLY/AU/DEC.602(XXVI)ومقرر المؤتمر  EX.CL/DEC.915(XXVIII)التنفيذي 

 .2017يناير 

- 



EX.CL/DEC.932 (XXIX) 

 
 

 مقرر

 ،لقانون الدوليل االتحاد األفريقيلجنة شطة بشأن التقرير عن أن

 EX.CL/978(XXIX) الوثيقة

 

 :إن المجلس التنفيذي

لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي عن الفترة من  أنشطةعن تقرير الب يحيط علما .1

 جنبا إلى جنب مع التوصيات الواردة فيه؛ 2016يونيو إلى  2015مايو 

على صالحياتها  اي للقانون الدولي أن تركز تقاريرهمن لجنة االتحاد األفريق طلبي .2

التي تشمل، من بين أمور أخرى، وضع وتدوين القانون الدولي والمواءمة بين 

 ؛2063معاهدات وبروتوكوالت االتحاد األفريقي وفقاً لرؤية أجندة 

دقيق ومفصل   لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي إجراء تقييممن  أيضا  يطلب  .3

 المالية والبشرية بما في ذلك األنشطة؛حتياجات لال

على منح عناية أكبر ألنشطة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدول األعضاء  يحث .4

 الدولي وذلك بالمشاركة في مداوالتها.

- 
 



EX.CL/DEC.933 (XXIX) 

 

 مقرر

 مؤتمر األمم المتحدة الثالثمن  الموقف األفريقي الموحدبشأن 

 (الثالث الموئل) دامةحول اإلسكان والتنمية الحضرية المست

 ،2016أكتوبر  20-17 كيتو، اإلكوادور،

 EX.CL/962 (XXIX)الوثيقة 

 

 :المجلس التنفيذي نإ

 الموئل) سكان والتنمية الحضرية المستدامةالمتحدة الثالث حول اإل ممؤتمر األمعقد  بالدعوة إلىيذك ر  .1

 در؛في كيتو، اإلكوا 2016أكتوبر  20؛إلى  17من  2016( في الثالث

 ضرورة مشاركةو الثالث الموئلمؤتمر  انعقاد العمليات التحضيرية الجارية المؤدية إلىب أيضا يذكر   .2

 ؛أولوياتها في الوثيقة الختامية لتحديدبصوت واحد الفعالة فيه و أفريقيا

الحضرية والتنمية  ،والحكم المحلي ،لخدمة العامةلالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية المتخصصة على يثني   .3

وبدعم فني من اللجنة االقتصادية ألفريقيا وبرنامج  ، بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي ،والالمركزية

األمم المتحدة( لوضع إطار منسق لمشاركة أفريقيا في عملية  موئلاألمم المتحدة للمستوطنات البشرية )

 ؛الثالث الموئل

ذات صلة،  أخرى ، جنبا إلى جنب مع جهات فاعلةحاديةاالت نيجيرياحكومة جمهورية على  كذلك يثني .4

الستضافة ودعم المؤتمر الوزاري األفريقي بشأن مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني باإلسكان والتنمية 

 ، في أبوجا، نيجيريا .2016فبراير  26إلى  21الحضرية المستدامة الذي عقد من 

ر .5 ( في نيروبي الثالث الموئلم المتحدة للمستوطنات البشرية )برنامج األموتعضيد التزامه بتعزيز  يكر 

باعتباره المؤسسة العالمية الداعمة التي تقود وتنسق تنفيذ صالحيات منظومة األمم المتحدة فيما يخص 

للتنمية المستدامة، واتفاق باريس المرفق  2030التحضر والمستوطنات البشرية المتضمنة في أجندة 

تحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ، وإطار سينداي حول الحد من أخطار الكوارث باتفاقية األمم الم

 والبرنامج الجديد للتنمية الحضرية؛

ر أن: .6  يقر 

مؤتمر األمم المتحدة الثالث  خاللحول الموقف األفريقي الموحد الصادر يحيط علما بإعالن أبوجا  (1

 .حول اإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة

( حسبما هو وارد في إعالن أبوجا باعتباره الموقف الثالث لموئلالموقف األفريقي الموحد )يعتمد ا (2

الذي سيستخدمه جميع الممثلين والمفاوضين الحكوميين الرفيعي المستوى للمشاركة في العمليات 

 في كيتو، اإلكوادور.  2016وفي المؤتمر المقرر عقده في أكتوبر  للموئل الثالثالتحضيرية 

- 

 



EX.CL/DEC.934 (XXIX) 

 

 

 مقرر

 بشأن القدرة األفريقية للحد من المخاطر
 

 إن المجلس التنفيذي:
 

من القدرة األفريقية للحد من المخاطر تقديم تقرير شامل مرفقاً بمشروع مقرر إلى دورة  يطلب 

 للبحث. 2017يناير 

- 

 



EX.CL/DEC.935 (XXIX) 

Page 1 

 مقرر

 المنعقدةالمجلس التنفيذي خلوة نتائج بشأن 

 ،2016مايو  7و 6يومي  في نيروبي، كينيا،

 /89EX.CL(XXIX) 2الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي:
 ؛2016مايو  7و  6يومي في نيروبي،  ةعقدمنبنتائج خلوة اللجنة الوزارية الحيط علما ي .1

 :ترشيد طرق عمل القمةحول 

مقترحات جديدة حول ترشيد طرق عمل القمة بما في ذلك مراسم تقديم المفوضية من   طلبي .2

 االفتتاح واالختتام؛

 حول المفارقة األفريقية:

على تقديم العروض حول المفارقة لجماهير مختلفة بغية إشراك القيادة القارية، والقطاعات يحث  .3

 ؛2063تنفيذ أجندة  عندوالموارد البشرية المختلفة في حل هذه المفارقة 

 الدول األعضاء على ما يلي: حث أيضاي .4

 %1محتملة للضرائب بنسبة الزيادة اللك التركيز على تعبئة الموارد المحلية، بما في ذ (1)

 ؛ خرىاألمبادرات اليرادات من أجل البنية التحتية، والتعليم، والمهارات وإلا لزيادة

واستكمال استراتيجية السلع القارية  %30أجندة التصنيع ورفع القيمة المضافة إلى تعزيز  (2)

 وتطوير الصناعات باستخدام السياسة الحمائية الذكية.

 :ر التكامل األفريقيحول مؤش

م مفوضية االتحاد األفريقي، ولجنة األمم ضتنظيم ورشة عمل للمصادقة ت من المفوضيةيطلب  .5

المتحدة االقتصادية ألفريقيا والبنك األفريقي للتنمية مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية ووكالة 

 ؛2017في يناير  لى القمةإالمؤشر  تقديمالنيباد من أجل 

 :وتعميمها 2063ة  ألجندة ائدويج للمشاريع الرحول التر

الدول األعضاء وأجهزة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على ضمان يحث  .6

 وفي جميع القطاعات؛ ابين مواطني أفريقي 2063تعميم أجندة 

 للترويج في الدول األعضاء.من المفوضية مواصلة بعثاتها الفنية  يطلب .7

 :المواقف األفريقية الموحدة حول تعزيز

والدول األعضاء األخرى المفوضية، وأجهزة االتحاد األفريقي  ضرورة احترامعلى ؤكد ي .8

مقررات االتحاد األفريقي واالضطالع في مختلف العواصم، لوالمكاتب التمثيلية لالتحاد األفريقي 

من المفوضية طلب يموحدة، وتعزيز وحدة الهدف بشأن المواقف األفريقية الفي بدور أكثر نشاطا 

 جوهانسبرجقمة عن  صادرالمقرر ال حولتقديم معلومات إلى االجتماع القادم للمجلس التنفيذي 

 لدى األمم المتحدة.بعثة المراقبة لالتحاد األفريقي بشأن 

 

 



EX.CL/DEC.935 (XXIX) 

Page 2 

 حول التوصيات العامة لخلوة المجلس التنفيذي:

ات المجلس وتقديم تقرير عنها من من المفوضية وضع خطة عمل لتنفيذ توصيات خلو يطلب .9

إلى الدورة العادية القادمة للمجلس  2063خالل لجنة بحر دار الوزارية للمتابعة، عن أجندة 

 ؛2017التنفيذي في يناير 

ً تقديم اآلثار المالية المترتبة على التوصيات التي يعتمدها المجلس  يطلب .10 من المفوضية أيضا

 .2063أهداف أجندة  خالل خلواته لضمان تنفيذ وتحقيق

 

 :2063متابعة خلوة بحر دار لتنفيذ أجندة  حول

 

 ؛2063يحيط علماً بتقرير لجنة بحر دار لمتابعة تنفيذ أجندة  .11

 .يوافق على اختصاصات لجنة المتابعة الوزارية .12

 

- 

 



EX.CL/DEC.936 (XXIX) 

 

 

 مقرر

 ،بشأن تعيين أعضاء مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين

 EX. CL/DEC.846(XXV)الوثيقة 

 

 المجلس التنفيذي:إن 

 

بشأن تعيين أعضاء مجلس مراجعي الحسابات  EX.CL/DEC.846(XXV)المقرر  يستحضر .1

غينيا ، مالبوالصادر عن الدورة العادية الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذي المنعقدة في  الخارجيين

 ؛2014، في يونيو االستوائية

ن الدول األعضاء التالية للعمل كأعضاء في يقرر إعادة تعيين رؤساء مؤسسات المراجعة العليا م .2

من النظم واللوائح  77وفقاً للمادة  2016/2017مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 

 :لالتحاد األفريقي المالية

 

 البلد اإلقليم

 الجزائر الشمال

 غينيا االستوائية الوسط

 الرأس األخضر الغرب

 أوغندا الشرق

 أفريقيا جنوب الجنوب

 

- 

 



EX.CL/DEC.937 (XXIX) 

 

 مقرر

 ،اإلنسان والشعوب ق( قضاة في المحكمة األفريقية لحقو4انتخاب أربعة )بشأن 

 /990 EX.CL(XXIX)الوثيقة 

 

 مجلس التنفيذي:إن ال

( قضاة في المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان 4يحيط علما بتقرير المفوضية عن انتخاب أربعة ) .1

 والشعوب؛

( 6ن في المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لوالية مدتها ست )القاضيتين التاليتي ينتخب .2

 سنوات:

 

 البلد الجنس االسم الرقم

1.  رواندا أنثى ماري تيريزا موكاموليسا  

2.  الكاميرون أنثى نيام أوندو ميتج   

 

الخاصة االنتخابات  ءالدورة العادية السابعة والعشرين للمؤتمر بتعيين القاضيتين وإجرا يوصي .3

أفريقيا والجنوب شمال   من بين المرشحات من إقليمي  2017( المتبقيين في يناير 2بالقاضيين )

األفريقي فقط وفقا لطرق تنفيذ معايير التوزيع الجغرافي والجنساني العادل في أجهزة االتحاد 

 .EX.CL/907 (XXVIII)بموجب المقرر  2016األفريقي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في يناير 

- 

 



EX.CL/DEC.938 (XXIX) 

Page 1 

 

 مقرر

 ،يةالدول ةمونظمال داخلبشأن الترشيحات األفريقية 

 XEX.CL/985(XXI(الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي:

 ؛ةالدولي ةمونظمال داخل األفريقية للترشيحاتبتقرير اللجنة الوزارية يحيط علما  .1

 على الترشيحات التالية:يوافق  .2
خالل االنتخابات  ،2022-2018للفترة تحدة وحدة التفتيش المشتركة لألمم الملعضوية  (1

جاكسون، من جمهورية  كاي بروموالسيدة س ، ترشيح:2016 إجراؤها في نوفمبر المقرر

 جامبيا اإلسالمية؛

تخابات المقرر خالل االن، 2021-للفترة من ، لعضوية لجنة القانون الدولي لألمم المتحدة (2

 ، ترشيح:2016في  عية العامة لألمم المتحدةالدورة الحادية والسبعين للجمأثناء إجراؤها 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أحمد لعرابةالدكتور. 

 سيراليون.، من جمهورية البروفيسور شارلز س. جالو 

 البروفيسور تيانيا مالوا، من جمهورية مالوي. 

خالل  السواتل ةبواسط الالسلكية لالتصاالت الدولية لمنصب المدير العام للمنظمة (3

، ترشيح 2016اكتوبر  14إلى  12االنتخابات المقرر إجراءها في واشنطن في الفترة من 

 المهندس فرانسيس باتريك ماسامبو، من جمهورية أوغندا.

 في إجراؤها المقرر خالل االنتخاباتالزراعية،  للتنمية الدولي الصندوق لمنصب رئيس (4

 .توجو ، من جمهوريةسون هونجبوفو جيلبرت السيد، ترشيح 2017 فبراير

خالل  األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(منصب المدير العام لمنظمة ل (5

، من الدكتورة مشيرة خطابرشيح السفيرة ، ت2017مارس االنتخابات المقرر إجراؤها في 

 العربية. مصر جمهورية

ندونيسيا، في نوفمبر إراؤها في بالي، بإج خالل اإلنتخابات المقرر لمنصب رئيس االنتربول، (6

 ، من جمهورية ناميبيا.اجالعميد سباستيان هايتوتا نديتون، ترشيح 2016

، خالل االنتخابات المتحدة المحلية والحكومات لمنصب رئيس لجنة الشبكة الدولية للمدن (7

ترشيح ، 2016اكتوبر  17إلى  15المقررة إجراؤها في بوجوتا، بكولومبيا في الفترة من 

 رج، جنوب أفريقيا.ي، العمدة التنفيذي لمدينة جوهانسبالسيد باركس تاو

، 2016لمنصب األمين العام للمنظمة العالمية للسياحة التي تبدأ عملية االختيار في أكتوبر  (8

 .ترشيح الدكتور مهندس وولتر مزيمبي من جمهورية زيمبابوي

 فقة عليها:بالترشيحات التالية ويقرر الموا يحيط علما أيضا .3
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، خالل (ةاني)الفئة الث 2019-2017لفترة لمجلس منظمة الطيران المدني الدولية  لعضوية (9

سبتمبر  27من العام التاسع والثالثين لمنظمة الطيران المدني الدولية المقرر عقده المؤتمر 

 ، ترشيح:2016اكتوبر  7إلى 

 جمهورية جنوب أفريقيا؛ 

 ؛جمهورية نيجيريا الفيديرالية 

 هورية مصر العربيةجم. 

خالل االنتخابات  2019-2017 ما بين لعضوية مجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة للفترة (10

 بنيويورك، ترشيح: 2016المقررة إجراؤها في نوفمبر 

  رواندا.جمهورية 

 .جمهورية جنوب أفريقيا 

مقرر خالل االنتخابات ال ،المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة لمنصب رئيس (11

 .مبابوييزجمهورية  ، ترشيح2016 يوليوفي بنيويورك إجراؤها 

 في إجراؤها المقرر خالل االنتخاباتالعالمي،  البريدي االتحاد إدارة مجلس لعضوية (12

 ، ترشيح.2016 سبتمبر/اكتوبر تركيا، في اسطنبول،

 غانا. جمهورية 

  كينيا جمهوريةالسيد ادوارد نجوروجي  من. 

 فاسو بوركينا. 

، خالل االنتخابات المقرر إجراؤها المتحدة لألمم التابعةالمساهمات  تخاب لعضوية لجنةاالن (13

 أثناء الدورة العادية الواحدة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة، ترشيح:

 .جمهورية الجابون 

 جمهورية السنغال. 

ا أثناء الدورة المقرر إجراؤه االنتخابات خالل للمؤتمرات، المتحدة األمم لجنة لعضوية (14

 .كينيا جمهورية ترشيحالعادية الواحدة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة، 

المقررة إجراؤها  االنتخابات ، خاللالدولي التجاري للقانون المتحدة األمم لجنة لعضوية (15

 :ترشيح ،أثناء الدورة العادية الواحدة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة

 بوروندي. جمهورية 

 كينيا. جمهورية 

  ليسوتو.مملكة 

  موريشيوس.جمهورية 

 نيجيريا. جمهورية 

 أوغندا جمهورية 

 ليبيا دولة 
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خالل  ،2020-2016لعضوية مجلس العمليات البريدية واالتحاد البريدي العالمي للفترة  (16

المقرر  االنتخابات المقرر إجراؤها أثناء المؤتمر السادس والعشرين لالتحاد البريدي العالمي

 باسطنبول، تركيا، ترشيح: 2016اكتوبر  7سبتمبر إلى  20عقده من 

 .جمهورية غانا 

 .جمهورية جنوب أفريقيا 

 .جمهورية كينيا 

في  إجراؤها خالل االنتخابات المقرر المقاييس، لتوحيد الدولية لمنصب رئيس المنظمة (17

 .جمهورية كينيا في بيجين، الصين، ترشيح 2016سبتمبر 

، ترشيح 2019-2018لألمم المتحدة خالل الفترة  غير دائم في مجلس األمن لمنصب عضو (18

جمهورية كوت ديفوار التي وافقت عليها المجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا خالل 

 .2017االنتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 

الفكرية خالل المكاتب الخارجية للمنظمة العالمية للملكية  تستضيفالختيار البلدان التي  (19

في جنيف، قررت  2016أكتوبر  11إلى  3عملية االختيار المقرر إجراؤها في الفترة من 

اللجنة الرجوع إلى المشاورات الجارية داخل المجموعة األفريقية في جنيف من أجل تحديد 

بلدين أفريقيين الستضافة المكتبين. تم ترشيح: الجزائر ومصر وتونس والمغرب بالنسبة 

 أفريقيا، وكينيا ونيجيريا بالنسبة ألفريقيا جنوب الصحراء. لشمال

فيما يتعلق باختيار األمين العام لألمم المتحدة أوصت اللجنة بإرسال رسالة سياسية من قبل  (20

الدورة السابعة والعشرين لقمة االتحاد األفريقي إلى المرشحين لكي يأخذوا في االعتبار 

مبدأ التناوب اإلقليمي والتوزيع العادل والمساوة بين المصالح الحيوية ألفريقيا وخاصة: 

الجنسين عند تقديم الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية في منظومة األمم المتحدة وتعزيز 

التعاون بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة ومتابعة المجموعة األفريقية لعملية االختيار من 

( 3نة من األعضاء األفريقيين في مجلس األمن )أأجل تعزيز مصالح أفريقيا. وتطلب اللج

 الحفاظ على الوحدة والتماسك خالل عملية االختيار على مستوى مجلس األمن لألمم المتحدة.

- 

 


