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 أعدها مكتب األمين العام للمفوضية
 

 مجلس التنفيذي والمؤتمرتقرير المفوضية عن تنفيذ المقررات السابقة لل
 مالبو، غينيا االستوائية

 
 مقدمة: -أوال 

المعتمد ، [ASSEMBLY/AU/DEC.318 (XV)]يتم تقديم هذا التقرير وفقا لمقرر المؤتمر -9
خالل الدورة العادية الخامسة عشرة لممؤتمر المنعقدة في كمباال، أوغندا، في يوليو 

كة بين لجنة الممثمين الدائمين ومفوضية ، وتمشيا مع استنتاجات الخموة المشتر 2010
في نازاريت، إثيوبيا، التي  2011أبريل  2مارس إلى  31االتحاد األفريقي المنعقدة من 

تطمب المفوضية تقديم تقرير عن تنفيذ المقررات السابقة الصادرة من المجمس التنفيذي 
تمت مواجهتها. وتمتد والمؤتمر، الذي يتضمن سردا لإلجراءات المتخذة والتحديات التي 

، المنعقدتين في أديس 2014إلى قمة يناير  2013الفترة المعنية بالتقرير من قمة يناير 
(، صدرت 62أبابا. ويبمغ عدد المقررات التي ترفع المفوضية تقريرا عنها اثنين وستين )

(، عن 26( عن المجمس التنفيذي والباقي، أي ستة وعشرون )36منها ستة وثالثون )
 مؤتمر.ال

 
خالل الدورات العادية واالستثنائية والخاصة المختمفة، اعتمد المجمس التنفيذي والمؤتمر،  -2

عند ختام مداوالتهما، عددا من المقررات واإلعالنات والقرارات التي تشكل السند القانوني 
التحاد من القيام لالذي يمّكن المفوضية والدول األعضاء وبقية أجهزة صنع السياسة 

عمال الضرورية لعممية التنمية والتكامل في القارة. وقد تم القيام بهذ  األعمال باأل
واألنشطة بالتعاون مع الدول األعضاء، أجهزة صنع السياسة األخرى، أصحاب 
المصمحة والشركاء مثل المجموعات االقتصادية اإلقميمية، في شكل اجتماعات تشاور 

هات النظر، األمر الذي بدور  يسهل ألجهزة وتنسيق ترمي إلى مواءمة اإلجراءات ووج
 صنع السياسة لالتحاد اعتماد مواقف موحدة وقرارات جماعية في مجال صنع السياسة.
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 أعدها مكتب األمين العام للمفوضية
 

تمتد األنشطة التي تم القيام بها خالل الفترة قيد البحث من المسائل القانونية واإلدارية  -3
تصادية واالجتماعية والعممية والمالية والسياسية ومسائل السمم واألمن إلى القضايا االق

والثقافية، وتغطي مواضيع مختمفة ومسائل عديدة هامة ذات االهتمام المشترك لمدول 
األعضاء ولمقارة عمى وجه العموم. إضافة إلى ذلك، أعطت فعال كممات رئيسة 
المفوضية عند افتتاح دورات كل من المجمس التنفيذي والمؤتمر قيادة اإلجراءات المتخذة 

 ل األشهر االثني عشر الماضية  لتنفيذ بع  مقررات المجمس التنفيذي والمؤتمر. خال
 

حاولت المفوضية جاهدة تجنب االزدواجية قدر اإلمكان،  عند إعداد هذا التقرير، -4
خصوصا في الحاالت التي تم فيها تقديم تقارير منفصمة لمبحث تحت بنود جدول أعمال 

 والمؤتمر. الدورات الحالية لممجمس التنفيذي
 

أو بصورة  كامللابارة إلى المقررات المنفذة اإلشبأبرز التقرير أيضا مستوى التنفيذ،  -5
، أو التي لم تنفذ البتة. ويتضح من الفحص الدقيق لهذا القسم من التقرير أنه، من جزئية

تنفيذا كامال، أي ما  اً مقرر  14 ُنفِّذين والستين المطروحة لمبحث، تأصل المقررات االثن
 لم تنفذ، بينما في المائة 66.67مثل جزئيا، مما ي اً مقرر  42وفي المائة؛  22.22يمثل 

أسباب التنفيذ الجزئي  وضيحفي المائة. وقد تم أيضا ت 9.52، أي ما يمثل مقررات 6
 .ات"ب"العق خانةفي  ،التنفيذ مأو عد

 
 :المالحظات العامة –ثانيا
 إعداد تقارير شاملة ( أ
المفوضية  من األهمية بمكان أن نالحظ أن التقرير يغطي فقط المقررات التي ُيتوقع من -6

اتخاذ إجراءات بشأنها، أما المقررات المتعمقة ببقية األجهزة مثل المحكمة والبرلمان 
فيتم بيان وضعها في تقارير أنشطة هذ  األجهزة. جرت محاوالت عديدة في األفريقي، 

 ةالماضي لمحصول عمى مساهمات في التقرير من الدول األعضاء في شكل مصفوف
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لكن الردود كانت قميمة حيث لممقررات التي يتعين عمى الدول األعضاء تنفيذها، مماثمة 
% من المقررات الصادرة عن أجهزة 80قدم مساهمات بمد أو بمدان فقط. إن تنفيذ قرابة 

صنع السياسة يقع عمى عاتق الدول األعضاء. وعميه، فمن المهم أن تقدم تقارير عن 
تالي إلى التفكير في آلية لرفع التقارير يكون من شأنها هذ  المقررات. وتدعو الحاجة بال

أن تسهل إصدار تقرير شامل )المفوضية، األجهزة األخرى، الدول األعضاء(، في 
 الوقت الراهن، ال توجد مثل هذ  اآللية.

 تقييم التقارير   ( ب
 وثمة مالحظة هامة أخرى هي أنه منذ إنشاء االتحاد األفريقي وسابقتها منظمة الوحدة -7

األفريقية، لم تكن الفرصة متاحة إلجراء تقييم حول المقررات. وتبعا لذلك، تتراكم 
المقررات السنة تمو األخرى دون تقييم شامل لمدى تنفيذها. فمن الضرورة إذن إجراء 
تقييم لممقررات الصادرة حتى اآلن من خالل استعمال نقطة مرجعية متفق عميها في 

 نذ إنشاء منظمة الوحدة األفريقية.البدء محالة ما إذا لم يمكن 
 عدد المقررات   ( ج

 
يسود االعتقاد بأن جدول أعمال قمم أجهزة صنع السياسة مطولة ويمكن تخفي   -8

ذا استعممنا  عددها من خالل ترشيد البنود التي تشكل مصادر مشاريع المقررات. وا 
را، والمؤتمر، مقر  30أصدر  يالسنوات الثالث الماضية كمرجع، نجد أن المجمس التنفيذ

 تساؤال وجيها هوخالل كل دورة. يعتبر أن عدد المقررات مرتفع جدا ويطرح مقررا  26
 قدرة الجهات المنفذة عمى تطبيقها.

 :المعوقات في تنفيذ المقررات –ثالثا 
يحدد التقرير العوامل التالية باعتبارها معوقات تعيق تنفيذ مقررات أجهزة صنع  -9

 السياسة:
موارد: لم يتم تنفيذ بع  المقررات بسبب عدم توفر الموارد. ولنا هنا عدم توفر ال  (1

بشأن اعتماد  ASSEMBLY (AU/DEC.496(XXII)مثال عمى ذلك في مقرر المؤتمر 
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الذي يطمب من المفوضية  2050وتنفيذ اإلستراتيجية البحرية األفريقية المتكاممة حتى 
تفاصيل الفنية بغية التنفيذ العاجل تيجي إلعداد الاتسهيل إنشاء فريق عمل خاص إستر 

 لإلستراتيجية. لم يتم رصد مخصصات ميزانية عند صدور المقرر.
 
استالم الموارد في وقت متأخر: حتى في الحاالت التي تتوفر فيها الموارد، يتم  (2

 استالمها أحيانا في وقت متأخر مما يؤخر تنفيذ األنشطة المقررة؛
 

لتشاورية كما يتجمى ذلك في التحديات التي تواجه الطابع المعقد لبع  العمميات ا (3
بشأن مشروع البروتوكول المتعمق بتعديل النظام  EX.CL/DEC.766(XXII)تنفيذ المقرر 

تأخر يرجع سببه إلى وهو  –األساسي لممحكمة األفريقية لمعدل وحقوق اإلنسان 
 كومات.الصعوبة في االتفاق عمى تحديد طبيعة التغييرات غير الدستورية لمح

 :التوصيات وطريق المضي قدما –رابعا 
 

 تتعمق التوصيات بالمالحظات العامة والمعوقات معا. -10
ينبغي التدقيق بشكل مناسب عمى جميع مستويات اآلثار المالية والقانونية والمادية قبل  (1)

اعتماد أي مقرر. وينبغي رف  أي مشروع مقرر ال يبين بوضوح التكمفة المقدرة 
 ؛ومصدر التمويل

   
بالنسبة لمبنود التي تقترحها الدول األعضاء، يتعين عمى هذ  األخيرة التواصل مع  (2)

المفوضية لتحديد اآلثار القانونية والفنية والمالية، وبغية تجنب االزدواجية مع مقررات 
 موجودة، وذلك قبل طرح أي بند بهدف إدراجه في جدول أعمال المجمس التنفيذي؛
 

 عندما يتم تحديد مصدر التمويل، بغية تسهيل التنفيذ؛قت المناسب إفراج الموارد في الو  (3)
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التكميف بإجراء دراسة لتقييم المقررات الصادرة خالل العقد الماضي )ابتداء من يناير  (4)

( بهدف تحديد حالة تنفيذ تمك المقررات وتقديم التوصيات المناسبة بشأن 2004
 المقررات غير المنفذة تنفيذا كامال؛

 
 إطار زمني لممشاورات بغية تجنب حاالت التأخر المطولة التوصل إلى توافق؛ تحديد   (5)

 
أن تبذل الدول األعضاء الجهد لتوّفر، وفي الوقت المناسب، مساهماتها في التقرير عن  (6)

 تنفيذ المقررات السابقة بغية تسهيل إصدار تقرير موحد؛
 

جهزة صنع السياسة ورفع إعداد إطار شامل لرصد وتقييم تنفيذ المقررات الصادرة أ  (7)
 تقارير عن ذلك؛

 
في عممية وضع جدول أعمال كل من المجمس إلقاء نظرة أدق عمى جميع المستويات  (8)

التنفيذي والمؤتمر بحيث يتم تكريس قمة يونيو/يوليو لمسائل التكامل والتنمية وفقا لبنود 
 والتكامل[: بشأن مسائل التنمية  ASSEMBLY/AU/DEC.456(XX)]مقرر مؤتمر االتحاد 

تكريس دوراته المنعقدة في يونيو/يوليو لبحث مسائل التنمية والتكامل". كما قد يقرر "
يقطع ذلك شوطا بعيدا في تخفي  عدد التقارير ومن َثم عدد المقررات الصادرة بناء 

 عمى هذ  التقارير.
- 
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 لمؤتمرتقرير المفوضية عن تنفيذ المقررات السابقة لممجمس التنفيذي وا

 مالبو، غينيا االستوائية
 

 مقررات المجلس التنفيذي: –ألف
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

1 EX.CL/DEC.727(XXII) 
بشأن مراجعة  مقرر

الت المرتبات والبد
لمسؤولي االتحاد 
األفريقي المنتخبين 

 وعامميه،
 

مف المفوضية إعداد  يطمب
سياسة شاممة حوؿ المرتبات 
والبدالت  في أجؿ أقصاه 

، ستكون األساس 2013سبتمبر 
لممراجعات التي سُتجرى مستقباًل، 
أخذا في االعتبار أداء المنظمة 

 .والتقييم الفردي لمعاممين

 

( Birches groupقامت مجموعة بيرتشيس )
بإجراء دراسة حوؿ مراجعة مرتبات ومستحقات 
المسؤوليف المنتخبيف والعامميف المينييف 
وعاممي الدعـ. وقد شممت الدراسة مجموعة 
واسعا مف المراجع في السوؽ وقدمت بيانات 
حوؿ الموقع الحالي لمتعويضات لبلتحاد 
األفريقي. وقد أدت استنتاجات ىذه الدراسة 

مف التوصيات مع مراعاة مقرر  إلى سمسمة
المجمس التنفيذي بشأف مواصمة العمؿ عمى 
وضع إطار سياسة تسترشد بو عممية إعادة 
الييكمة والمراجعة لتعويضات االتحاد 

 األفريقي.
قدـ الخبير االستشاري التقرير إلى المجنة 

 الفرعية لمميزانية والشؤوف اإلدارية والمالية
 

عقب التقدٌم، لم ٌتخذ 
ضاء اللجنة الفرعٌة أع

 أي قرار 

سٌتم تنظٌم اجتماع آخر 
فً المستقبل القرٌب 
إلجراء مناقشة معمقة 
  حول التوصٌات

اإلدارة 
والموارد 
 البشرية

 
 
 

 نفذت جزئيا
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

2  EX.CL/DEC.729(XXII)  
بشأن مشروع  مقرر
تجديد مكتب /بناء

االتحاد األفريقي في 
 واشنطن،

 

يطمب مف المفوضية مراجعة 
ات شراء مبنى واشنطف حساب

بغية تحديد المسؤوليات ومساءلة 
أولئؾ الذيف قّصروا في تأدية 
واجباتيـ، وذلؾ قبؿ الدورة 
القادمة لممجمس التنفيذي في 

 ؛2013مايو 

 

قاـ مجمس المراجعيف الخارجييف 
بإجراء المراجعة وتـ تقديـ تقرير 
عنيا إلى ىيئات صنع السياسة. 

اجعة وقد تـ تنفيذ توصيات المر 
 بشأف التعجيؿ بعمميات الترميـ.
وقد تـ استكماؿ عممية ترميـ 
المبنى التي تشمؿ إصبلحا كامبل 
لمسقؼ، وذلؾ في حدود الميزانية 
المعتمدة. ومنذ ديسمبر، أصبح 
مكتب واشنطف جاىزا لمعمؿ في 

 المبنى الذي تـ  ترميمو.

تنظيـ حفؿ تدشيف  
إلدارة المفوضية 
ولجنة الممثميف 

 فالدائمي

اإلدارة 
والموارد 
 /البشرية

المشتريات/ال
 مراجعة

منفذ تنفيذا 
 كامبل

3  
 
 

EX.CL/DEC.732(XXII)  
بشأن إنشاء  مقرر

لجنة فرعية لشؤون 
المراجعة وتحديد 

 اختصاصاتها،

مف العمداء يطمب أيضا 
اإلقميمييف إجراء المشاورات 
البلزمة بيدؼ التعجيؿ بتعييف 
 أعضاء المجنة الفرعية لشؤوف

 2013ُأطمقت في مارس ومايو 
لجنتا المراجعة: لجنة متابعة 
المراجعة الداخمية والمجنة الفرعية 
لمسائؿ المراجعة التابعة لمجنة 

المراجعة   
 الداخمية

منفذ تنفيذا  
 كامبل
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

الممثميف الدائميف عمى التوالي   المراجعة 
 وىما اآلف جاىزتاف لمعمؿ.

 
 4  EX.CL/DEC.735(XXII)  

شأن استعراض مقرر ب
عممية انتخابات 

 أعضاء المفوضية،
 
  

مف المفوضية أف تقوـ، يطمب 
بالمشاورة مع لجنة الممثميف 
الدائميف، بمراجعة قواعد 
إجراءات أجيزة صنع السياسة، 
مع األخذ في االعتبار أىمية 
الحصوؿ عمى ثمثي 

األغمبية المؤىمة  لتحقيق (2/3)
لعمل أجيزة  المتوازنالسير 
 االتحاد

تمتمس المفوضية الحصوؿ عمى 
وجيات نظر الدوؿ األعضاء 
والخبراء لتقوـ بعد ذلؾ بإعداد 

ورقة تبيف مواطف القصور 
والتحديات لطرحيا لمبحث مف 

 قبؿ لجنة الممثميف الدائميف
 

 

رد عدد قميؿ جدا 
مف الدوؿ 

األعضاء والخبراء 
عمى طمب تقديـ 
اقتراحات لتعديؿ 
 قواعد اإلجراءات

 

مية نظرا ألى
النشاط، ينبغي أف 

تشارؾ الدوؿ 
األعضاء والخبراء 

مشاركة كامبل 
فيو. وعميو، تدعو 
الحاجة إلى مزيد 
مف الوقت فيما 
يتعمؽ بالتماس 

وجيات النظر.  
سيتـ تقديـ 

مكتب 
المستشار 
 القانوني

منفذ تنفيذا 
 جزئيا
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

اقتراحات التعديؿ 
جيزة صنع إلى أ

السياسية في يناير 
2015 

5  EX.CL/DEC.737(XXII)  
 تقرير مقرر بشأن
 عن تنفيذ المفوضية

 المقررات السابقة
 لممجمس التنفيذي

 والمؤتمر،
 

 مارس عقد خموة في يقرر
بيف المفوضية ولجنة  2013

 الممثميف الدائميف لبحث جميع
بما في  المسائؿ ذات الصمة،

 مشروع الخطة االستراتيجية ذلؾ
والبرنامج االستراتيجي عمى نطاؽ 

ىذا العاـ وىو  وموضوع ياأفريق
الوحدة األفريقية الشاممة والنيضة 

 تنفيذ المقرراتوطرؽ األفريقية 
عداد التوصيات المناسبة  وا 

 15و 14تـ عقد الخموة يومي 
 2014أبريؿ 

عدـ توفر  الموارد 
البلزمة لعقد 

 خموات مشتركة

مف ينبغي أف تض
لجنة الممثميف 

الدائميف تخصيص 
الكافية لعقد خموة 

مشتركة بيف 
 المجنة والمفوضية

مكتب األميف 
 العاـ

منفذ تنفيذا 
 كامبل
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 بما في ذلؾطرؽ المضي قدما، و 
 مراجعة طرؽ العمؿ اقتراح

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EX.CL/Dec.739(XXII)  
بشأن تقرير  مقرر

الدورة العادية الرابعة 
لمؤتمر االتحاد 

 األفريقي
لموزراء المسؤولين 

كنولوجيا عن ت
  المعمومات واالتصاالت

 
 

 مف المفوضيةيطمب 
تقديـ مشروع االتفاقية   (1)

المعتمد مف قبؿ المؤتمر 
الوزاري الرابع لوزراء االتحاد 
األفريقي المسؤوليف عف 
تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت، المنعقد في 

، إلى 2012الخرطـو في 
اجتماع وزراء االتحاد 

يقي لمعدالة بغية األفر 

اعتمدت المجنة الفنية 
المتخصصة لممسائؿ القانونية 
اتفاقية االتحاد األفريقي حوؿ 
األمف الحاسوبي وحماية البيانات 

يميا إلى قمة الشخصية وسيتـ تقد
 .2014مبلبو في يونيو 

 
التنسيؽ جار بيف إدارة البنية 
دارة الموارد  التحتية والطاقة وا 
البشرية والعمـ والتكنولوجيا 

عدـ توفر ميزانية 
لممطابقة بيف 

الترجمات ومراجعة 
 الصياغة.

 
 
 
 
 
 

بعد قمة يونيو في 
مبلبو، ستبدأ 
عممية التصديؽ 
واإلدماج في 
 التشريعات الوطنية

 
سيتـ تقديـ الوثائؽ 
بعد استكماليا إلى 

ة مؤتمر المجن
الفنية المختصة 

البنية إدارة 
التحتية 
الموا/والطاقة

رد البشرية 
والعمـ 

 والتكنولوجيا

% 40تـ تنفيذ 
 مف المقررات

 
 

تـ استكماؿ 
60% 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استكمالو وتقديمو إلى الدورة 
العادية القادمة لمؤتمر 

 االتحاد األفريقي العتماده؛
التنسيؽ مع قطاع العمـ  (2)

والتكنولوجيا لتنفيذ توصيات 
دراسة الجدوى حوؿ الوكالة 
الفضائية األفريقية ووضع 
سياسة فضائية لمقارة مع 
مراعاة تطبيقات االستشعار 

صور عف بعد ومعالجة 
 األقمار الصناعية؛

وضع وتحديث إطار  (3)
متكامؿ ومتسؽ لبلتحاد 
األفريقي لتكنولوجيا 
المعمومات واالتصاالت 

لصياغة السياسة   واإلدارات المعنٌة
عداد ىيئة إدارة  الفضائية وا 

ليتـ تقديميما  لموكالة الفضائية
الفنية المتخصصة  المجافإلى 

 عمييما مف أجؿ الموفقة
 

تمت برمجة ورشة عمؿ مع 
المجموعات االقتصادية اإلقميمية 

 في مايو
 

بحثت الدورة االستثنائية لممؤتمر 
الوزاري  األفريقي لمعمـ 
 2014والتكنولوجيا في أبريؿ 

مشروع السياسة الفضائية 
 األفريقية وقدمتيا

القادمة )مؤتمر 
االتحاد األفريقي 

لموزراء المسؤوليف 
عف تكنولوجيا 

المعمومات 
 في واالتصاالت(

وتقديميا  2014
بعد ذلؾ إلى 
أجيزة صنع 

 السياسة لبلتحاد
 

تقديـ السياسة 
واإلستراتيجية 

الفضائيتيف إلى 
جياز صنع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تـ استكماؿ 
70% 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

االستراتيجية ألفريقيا 
بالتعاوف مع كؿ مف وكالة 
التخطيط والتنسيؽ لمنيباد، 
المجموعات االقتصادية 
اإلقميمية، المؤسسات 
المتخصصة، البنؾ األفريقي 

ـ المتحدة لمتنمية ولجنة األم
االقتصادية ألفريقيا، بما 
يأخذ في االعتبار األطر 
الحالية لجميع أصحاب 
المصمحة األفريقييف في 
تكنولوجيا المعمومات 

 واالتصاالت

 
قامت الدورة االستثنائية لممؤتمر 

الوزاري األفريقي لمعمـ 
 2014في أبريؿ  نولوجيا والتك

ببحث السياسة واإلستراتيجية 
 الفضائيتيف وتقديميا 

السياسة المختص 
 لبلتحاد األفريقي
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

7 EX.CL/Dec.740(XXII)  
بشأن تقرير  مقرر

مؤتمر االتحاد 
 األفريقي الثاني
لموزراء المسؤولين 
عن السجل المدني 

 حصائيات الحيويةواإل

المفوضية بالتعاوف مع  مفيطمب 
المجنة االقتصادية ألفريقيا والبنؾ 
األفريقي لمتنمية والشركاء إلى 
تسييؿ بناء قدرات الدوؿ 
األعضاء عمى تعزيز نظـ 
السجؿ المدني واإلحصائيات 

 الحيوية في أفريقيا

قامت مفوضية االتحاد األفريقي، 
دة بالتعاوف مع لجنة األمـ المتح
االقتصادية ألفريقيا والبنؾ 

األفريقي لمتنمية، بإعداد تقييـ 
لمنظاـ الوطني لمتسجيؿ المدني 

 لجميع البمداف األفريقية.
 

تـ عقد االجتماع الثامف لممنتدى 
األفريقي لمتنمية اإلحصائية في 
بوتسوانا لمناقشة شؤوف اإلدارة 

وتطوير التسجيؿ المدني 
قيا واإلحصائيات الحيوية في أفري

 2014فبراير  22إلى  17مف 
  

 

عدـ توفر الموارد 
المالية لتحمؿ 
نفقات ممثمي 
الدوؿ األعضاء 
)مكاتب اإلحصاء 
الوطنية والمكاتب 
الوطنية لمتسجيؿ 

 المدني
 

الترجمة التحريرية 
والترجمة الفورية 
وما إلى ذلؾ. تبمغ 
التكمفة المقدرة 

دوالر  150,000
أمريكي ويتحمؿ 

، ستنظـ المفوضية
بالتعاوف مع لجنة 

األمـ المتحدة 
االقتصادية 

ألفريقيا، البنؾ 
األفريقي لمتنمية، 

صحة منظمة ال
العالمية  

ومفوضية األمـ 
المتحدة لشؤوف 

المؤتمر  البلجئيف،
الثالث لموزراء 

المسؤوليف  عف 
التسجيؿ المدني 
واالحصائيات 

إدارة الشؤوف 
 االقتصادية

 نفذت جزئيا 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

الشركاء نفقات 
الوزراء 

والمشاركيف 
والخبراء، بينما 
يغطي البمد 
المضيؼ النفقات 
الموجستية ونفقات 
المشاركيف مف 
مفوضية االتحاد 
األفريقي ولجنة 
األمـ المتحدة 

االقتصادية 
 ألفريقيا

 

الحيوية في 
 13أبيدجاف، مف  

أكتوبر  17إلى 
2014 

 
 

8 EX.CL/DEC.742(XXII)  

 
من المفوضٌة وجمٌع يطمب 

أصحاب المصلحة ذوي الصلة 

تـ تنفيذ المقرر الموارد   ة مشتركة بيف تـ إطبلؽ مبادر  -
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 مقرر 
بشأن الدورة العادية 

عة لمؤتمر االتحاد الراب
 لموزراء  األفريقي

 المسؤولين عن
 الشباب،

التعجٌل بتنفٌذ مقرر مالبو بشأن 
 النهوض بالشباب

 

المفوضية عمى التعجيؿ يحث  
بإنشاء صندوؽ خاص لتنفيذ 
البرامج والمقررات المتعمقة 

 بتنمية الشباب

مفوضية االتحاد األفريقي، 
البنؾ األفريقي لمتنمية، منظمة 

العمؿ الدولية ولجنة األمـ 
المتحدة االقتصادية ألفريقيا 
لمتعجيؿ بتوفير فرص العمؿ 

 لمشباب في القارة.
 

 
التواصؿ مع الدوؿ األعضاء مف 

خبلؿ الدورة الرابعة لمؤتمر 
الوزراء المسؤوليف عف الشباب 

اء حوؿ ضرورة إيجاد والشرك
الصندوؽ. كما أجريت دراسة 

 .جدوى والتقرير متاح 
 

البشرية 
والعمـ 

 والتكنولوجيا

 جزئيا.
 

يشكؿ تنفيذ ىذا 
المقرر عممية 

 طويمة المدى
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

تـ وضع إستراتيجية قارية نحو 
مواءمة التعميـ والتدريب في 

المجاليف الفني والميني بناء عمى 
إستراتيجية قائمة مسبقا منذ 

2007 
 

إف إستراتيجية التعميـ والتدريب 
في المجاليف الفني والميني ىي 

المراجعة لمطابقتيا مع حاليا قيد 
االحتياجات في مجاؿ الميارات 
والتطورات الجديدة في التعميـ 
والتدريب في المجاليف الفني 

والميني ومجاالت التركيز ذات 
 الصمة.

اعتمد وزراء التعميـ إستراتيجية 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

التعميـ الفني والتدريب الميني 
المنعقدة  6خبلؿ دورة الكوميداؼ 

 يفي ياووند 2014في أبريؿ 
9  EX.CL/Dec.743

(XXII) مقرر 
بشأن تقرير الدورة 
العادية الخامسة 
لمؤتمر االتحاد 

 األفريقي
لموزراء المسؤولين 

 عن مكافحة المخدرات

 اعتماد ما يمييجيز 
التحاد خطة عمؿ ا (1)

األفريقي المنقحة حوؿ مكافحة 
( 2017-2013)المخدرات 

باعتبارىا اإلطار لحشد التعاون 
الوطني واإلقميمي والدولي لحل 

المخدرات في القارة، مشكمة 
مف مفوضية االتحاد  يطمبو

األفريقي إجراء استعراض نصؼ 
 2015مرحمي لتنفيذىا في 

 
 

خطة عمؿ االتحاد األفريقي   (1
حوؿ مشاورتيف قاريتيف عمى 
مستوى الخبراء لتحسيف ورفع 
مستوى الخدمات القائمة عمى 
األدلة لمنع وعبلج إدماف 

ف في المخدرات، منعقدتي
 2014وأبريؿ  2013فبراير 

تـ تنظيـ اجتماع/تدريب لصالح 
جيات االتصاؿ الوطنية 
المسؤولة عف الحد مف اإلمداد 

وتحسيف بالمخدرات لوضع 
االستجابات لمكافحة االتجار 

يتضمف برنامج 
عاممي األمانة 
المموؿ مف 

الميزانية 
رنامجية تحديات الب

 إدارية
 
 
 
 
 
 

يُبغي َقم عُصز 

انعايهيٍ إنى 

 انًيشاَيت انتشغيهيت

 

 

 

انُظز يجذدا في 

إيكاَيت سيادة 

يخصصاث 

انبزَايج انًوافِقت 

نألَشطت انالسو 

 إَجاسها

 

إدارة الشؤوف 
 ةاالجتماعي

 تنفيذسيتـ ال
 5 فترة خبلؿ
 . سنوات
٪ 30 تنفيذتـ 
 .اآلف حتى
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 
 

الموقؼ األفريقي   (2)
خاضعة المواد ال حوؿالموحد 

لمرقابة والوصوؿ إلى أدوية 
مف  يطمبمعالجة األلـ و

مفوضية االتحاد األفريقي 
عرض الموقؼ الموحد عمى 

 وزراء الصحة

بالمخدرات وتحديات األمف 
البشري المرتبطة بو؛ وضع إطار 
رصد ومعيار قاري لرفع تقارير 

درات مف سنوية عف مكافحة المخ
إجراء تقييـ  قبؿ الدوؿ األعضاء؛

شامؿ لمتحديات االجتماعية 
واالقتصادية واألمنية المتمثمة في 
االتجار بالمخدرات والجريمة 
المنظمة ذات الصمة في أفريقيا 
مع التركيز عمى غرب أفريقيا 

 ومنطقة الساحؿ.
 

نشاء وتشغيؿ شبكة  تدريب وا 
المحمية تضـ جيات االتصاؿ 

المخدرات مكافحة ف المسؤولة ع
في الدوؿ األعضاء، بينما عمى 

مخصصات 
الميزانية 

البرنامجية غير 
كافية لتنفيذ خطة 
العمؿ تنفيذا 

 جوىريا وشامبل

 
 

تـ (2)
استكماؿ 
التنفيذ 
بنسبة 
100% 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

االقتصادية  اتصعيد المجموع
تعمؿ جيات االتصاؿ  ،اإلقميمية

المسؤولة عف مكافحة المخدرات 
في اإليكواس،  بالتنسيؽ مع إدارة 

 الشؤوف االجتماعية
استمرار أنشطة كسب التأييد 
لخطة العمؿ المنقحة، بما فييا 

نة األمـ االجتماعات السنوية لمج
المتحدة لمكافحة المخدرات 
ورؤساء الوكاالت الوطنية إلنفاذ  

 قوانيف مكافحة المخدرات
 

تـ بحث واعتماد الموقؼ  (2
الموحد ليتـ تنفيذه مف قبؿ 
الدورة السادسة لمؤتمر االتحاد 
األفريقي لوزراء الصحة في 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 .2013أبريؿ 
 

10  EX.CL/DEC.744(XXII)  
 مقرر

بشأن التقرير عن 
الدورة العادية الثانية 
لمؤتمر االتحاد 

 األفريقي
لموزراء المسؤولين 
 عن األرصاد الجوية،

ية بالتعاوف مع مف المفوضيطمب 
المنظمة العالمية لؤلرصاد 
الجوية، والشركاء، اتخاذ جميع 
اإلجراءات البلزمة إلنشاء مركز 
إقميمي لمسائؿ المناخ في وسط 

 أفريقيا
 
 
 
 

مف المفوضية  يطمب أيضا
بالتعاوف مع الشركاء دعـ 

 وتسييؿ تنفيذ ىذا المقرر

( عينت أمانة المؤتمر الوزاري 1)
مـ والتكنولوجيا األفريقي حوؿ الع

خبيرا استشاريا إلجراء دراسة 
جدوى إلنشاء المركز القاري 

 لممناخ في وسط أفريقيا
 
( تبيف مف االستنتاجات 2)

األولية التي تـ تقديميا خبلؿ 
اجتماع الخبراء/ أصحاب 

في  2014المصمحة في فبراير 
مقر االتحاد األفريقي أف الخبير 

مشاريع بصدد إعداد االستشاري 
صر دراسة الجدوى، بما فييا عنا

تعثرت  زيارة 
مختمؼ المؤسسات 

لعرض المركز 
اإلقميمي لممناخ 

بسبب حالة السمـ 
واألمف في بعض 

 البمداف
 
 

ُطمب مف الخبير 
االستشاري توسيع 

نطاؽ المشاورة 
فور ما يسمح 
 الوضع بذلؾ

 
 

البنية  إدارة
التحتية 
 والطاقة

 
 

تنفيذ جزئي 
 %30بنسبة 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

اإلدارة، المياـ واليياكؿ المحتممة 
لممركز، وكذلؾ المتطمبات 
الضرورية إلنشاء مثؿ ىذا 

 المركز في وسط أفريقيا
غير أف زيارة مختمؼ ( 3)

المؤسسات في اإلقميـ لعرض 
المركز واجيت عراقيؿ بسبب 
حالة السمـ واألمف في بعض 

، خصوصا في جميورية البمداف
 ريقيا الوسطىأف
 

تـ وضع مشروع خطة تنفيذ 
اإلستراتيجية المتكاممة حوؿ 

األرصاد الجوية والتصديؽ عميو 
عمى مستوى المجموعات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منفذ جزئيا 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 االقتصادية اإلقميمية
 

قامت إدارة الموارد البشرية والعمـ 
والتكنولوجيا بوضع مشروع 
إستراتيجية لمبرامج الفضائي 
اإلقميمي األفريقي بالتعاوف مع 

االقتصاد الريفي والزراعة إدارة 
ومؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء 

 المسؤوليف عف األرصاد الجوية

%(. لـ 80)
يتـ التنفيذ بعد 
 مف قبؿ السادؾ

 
منفذ جزئيا 

(40 .)% 

11 EX.CL/DEC.745(XXII)  
تقرير  مقرر بشأن

الدورة العادية الرابعة 
 لمؤتمر االتحاد
 األفريقي لوزراء

 الثقافة

العادية  الدورةتوصيات  يجيز
 األفريقي االتحاد الرابعة لمؤتمر

عمى وجو لوزراء الثقافة و 
 :ما يميالخصوص، 

 عممية التصديؽ ينبغي إدارة( 1
 النيضة الثقافية ميثاؽ عمى

عمى نحو وتنفيذىا  األفريقية

حممة حوؿ النيضة تنفيذ  (1
الثقافية األفريقية لمدوؿ 
األعضاء مف شرؽ أفريقيا 

تنفيذ ؛ 2013في أغسطس 
  حممة لمنيضة الثقافية

في  غانااألفريقية لجميورية 
؛ وقعت دولتاف 2014 مارس

ال تزاؿ عممية 
التصديؽ عمى 
ميثاؽ النيضة 
الثقافية األفريقية 

 بطيئة.
د المتاحة قمة الموار 

إلتاحة تنفيذ حممة  

استمرار كسب 
التأييد والتوعية مف 
أجؿ التصديؽ 
عمى ميثاؽ 
النيضة الثقافية 

 األفريقية؛
 

إدارة الشؤوف 
 االجتماعية

منفذ جزئيا. 
وقعت دولتاف 

عضواف 
الميثاؽ ولـ 
تصدؽ عمييا 
أية دولة عضو 

كتوبر مثؿ أ
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 ضماف دخولو مف أجؿ استباقي
 ؛عمى جناح السرعة حيز التنفيذ

 
العمؿ عمى لتزاـ بالتنفيذ ا( 2
افحة الممارسات التقميدية مك

 ؛الضارة مف قبؿ الدوؿ األعضاء
 
ورقة الموقؼ األفريقي بشأف ( 3

تنفيذ اتفاقية التراث العالمي التي 
ستقدـ إلى لجنة اليونسكو لمتراث 

 العالمي.
 عمؿ المؤتمر وضع إطار( 4

 يطمبفريقي الثالث، واأل الثقافي
 مفوضية االتحاد األفريقي مف

 س االقتصاديإلى المجمإحالتو 

( أخرياف )موزمبيؽ 2)
وزيمبابوي( عمى ميثاؽ 

 لنيضة الثقافية األفريقيةا
وضع آلية رصد لرصد تنفيذ  (2

إطار العمؿ حوؿ مكافحة 
 الممارسات التقميدية الضارة؛

تقديـ ورقة الموقؼ األفريقي  (3
إلى لجنة التراث العالمية؛ 
توعية الدوؿ األعضاء في 
االتحاد األفريقي لتساىـ في 
الصندوؽ األفريقي لمتراث 
العالمي لمحفاظ عمى مواقع 

 ث األفريقيالترا
تنظيـ غداء لتعبئة الموارد  (4

خبلؿ قمة رؤساء دوؿ 

  النيضة الثقافية:
 

إف االستجابات 
حوؿ رفع التقارير 
مف الدوؿ 
األعضاء في 
االتحاد بشأف 

اإلجراءات 
المتعمقة بمكافحة 

الممارسات 
التقميدية المضرة 

 محدودة جدا تظؿ
 

المساىمات  تظؿ
في صندوؽ 

والحمبلت 
المخطط تنفيذىا 

لشماؿ أفريقيا  ىي
طبلؽ حمبلت  وا 

 وطنية
 

نشر آلة رصد 
الممارسات 

التقميدية المضرة؛ 
مطالبة الدوؿ 
األعضاء برفع 
تقرير عف 
اإلجراءات الوطنية 

افحة المتعمقة بمك
الممارسات 

2012 
 

 منفذ جزئيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منفذ جزئيا
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 المتحدةلؤلمـ  واالجتماعي
 تنفيذه لتسييؿ

االتحاد األفريقي في يناير 
2014 

إرساؿ إطار عمؿ المؤتمر  (5
الثقافي األفريقي الثالث إلى 
الدوؿ األعضاء مع طمب 

 التعجيؿ بتنفيذه.
 
 
 
  

التمكيف لمصندوؽ 
األفريقي لمتراث 
 العالمية قميمة جدا

 
 
 
 
 
 
 
 

 التقميدية المضرة؛
 

ورشة عمؿ إقميمية 
لتعريؼ الجميور 

 بآلية الرصد.
 

استمرار كسب 
التأييد والتوعية مف 
أجؿ المساىمة في 
الصندوؽ األفريقي 

 لمتراث العالمي؛
 

مطالبة الدوؿ 
األعضاء برفع 
تقارير عف بنود 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

محددة مف إطار 
عمؿ المؤتمر 
الثقافي األفريقي،  

المثاؿ،  عمى سبيؿ
وضع نظاـ وطني 

لئلحصاءات 
الثقافية؛ تطوير 
صناعات ثقافية 
بداعية؛ وكذلؾ  وا 
تحديد االحتياجات 
ذات األولوية في 
مجاؿ بناء القدرات 
في اإلحصاءات 

  الثقافية، إلخ...
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

12  EX.CL/Dec.747(XXII)  
بشأن المجمس  مقرر

األفريقي لمبحث 
 واإلبداع،

مف المفوضية إنشاء وحدة يطمب 
صغيرة ضمف ىيكميا ومواردىا 

 الحالي لتنفيذ مقرر المؤتمر
 

الدورة االستثنائية اعتمدت 
لممؤتمر الوزاري األفريقي حوؿ 

لتكنولوجيا في أبريؿ العمـ وا
المجمس األفريقي صفة  2014

 لمشؤوف العممية والبحث واالبتكار 
 

تفعيؿ المجمس 
األفريقي لمشؤوف 

 العممية

إضفاء الصبغة 
المؤسسية عمى 

المجمس األفريقي 
لمشؤوف العممية 

والبحث واالبتكار 
ضمف لجنة 

األبحاث والشؤوف 
العممية والفنية في 

 أبوجا
 
 

 
الموارد 
ية البشر 
والعمـ 

 والتكنولوجيا

منفذ جزئيا إلى 
حد اآلف 

(40)% 

13  EX.CL/DEC.748(XXII)  
مقرر بشأن المجمس 
األفريقي لمبحث 

 واإلبداع،
 

يطمب مف مفوضية االتحاد 
اتخاذ كافة التدابير  :األفريقي

الضرورية، بالتعاوف مع الدوؿ 
األعضاء والمجموعات 

 مبادرة الطاقة المستدامة لمجميع
تـ ريت ثبلث دراسات و أج

التصديؽ عمى مستوى الخبراء. 
 وتتعمؽ بما يمي: 

ـ مف عدـ االلتزا
قبؿ لجنة األمـ 

المتحدة 
االقتصادية 

إطبلؽ ونشر 
طار  السياسة وا 
العمؿ والمبادئ 

التوجييية األفريقية 

إدارة البنية 
التحتية 
 والطاقة

 

 
 

50% 
 



EX.CL/831 (XXV) 

Page 23 

 

 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االقتصادية اإلقميمية والمؤسسات 
المتخصصة وأصحاب المصمحة 
 اآلخريف، لمتعجيؿ بتنفيذ القرارات

 
ة الطاقة المستدامة مبادر  (1)

 لمجميع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  المبادئ التوجييية لخطة

العمؿ األفريقية حوؿ 
 الطاقة المستدامة لمجميع

  إطار عمؿ الفحـ
 المستداـ

 كزيةر حموؿ الطاقة البلم 
 

أنشئ المحور األفريقي لمطاقة 
 2013المستداـ لمجميع في مايو 

 ريقي لمتنميةواستضافو البنؾ األف
 

شاركت اإلدارة في أنشطة وورش 
عمؿ الطاقة المستدامة لمجميع 
وقد تـ تقديـ نتائج ىذه األنشطة 

 ألفريقيا
 

 

مشاركة محدودة 
مف قبؿ اإلدارة 

 العميا

 

 

 

 

حوؿ الطاقة 
 اإلحيائية

 
عمؿ  تنظيـ ورشة

إلدماج مسائؿ 
الجنسيف في 

طار  السياسة وا 
العمؿ والمبادئ 

التوجييية األفريقية 
حوؿ الطاقة 

 اإلحيائية
 
 
 
 

 
إدارة البنية 

التحتية 
والطاقة 

ولجنة األمـ 
المتحدة 

االقتصادية 
 ألفريقيا
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

اإلطار والمبادئ  (2)
التوجييية األفريقية 

 حوؿ الطاقة
 
 
 
 
 
 
 

ىيئة مكتب مؤتمر اجتماع إلى 
االتحاد األفريقي لموزراء 

في أديس عف الطاقة  المسئوليف
 .2014في فبراير أبابا، 

 
 

تـ تنظيـ ورشة عمؿ الطاقة 
مبادئ اإلحيائية إلطار العمؿ وال

التوجييية لمسياسة العامة حوؿ 
الطاقة اإلحيائية في نيروبي، 

سبتمبر  18إلى  16كينيا، مف 
، بالتعاوف مع لجنة األمـ 2013

 المتحدة االقتصادية ألفريقيا
 

بحثت ىيئة مكتب مؤتمر االتحاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردعدـ توفر الموا
مف جانب لجنة 
األمـ المتحدة 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

نظاـ المعمومات وقاعدة  (3)
البيانات في مجاؿ 

 الطاقة
 
 
 
 

تنفيذ خطة عمؿ الطاقة  (4)
ذات األولية لبرنامج 

األفريقي لموزراء المسؤوليف عف 
في فبراير في أديس أبابا، الطاقة 
اقة خطة عمؿ الط، 2014

اإلحيائية وطريؽ المضي قدما 
حو ؿ تنفيذ القرار المتعمؽ 

 بالطاقة اإلحيائية
 

تـ إطبلؽ قاعدة البيانات ونظاـ 
المعمومات المتعمقة بالطاقة وتـ 
نشر الموقع اإللكتروني. وتـ 

تنظيـ خمس ورش عمؿ تدريبية 
حوؿ إحصاءات الطاقة في 

   مختمؼ األقاليـ.
 

ؾ االجتماع االستشاري المشتر 

االقتصادية 
 ألفريقيا

 
 

 
 
 
 

المشاركة في قمة 
المندى 

االقتصادي 
العالمي حوؿ 
البنية التحتية 

المقرر عقدىا مف 
مايو  9إلى  7

في أبوجا،  2014
والمؤتمر السنوي 

لمجنة األمـ 
متحدة ال
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تُفيذ بزَايج بُاء 

انقذراث انًشتزكت  

بيٍ انًجًوعاث 

 –االقتصاديت اإلقهيًيت 

وكانت  –يت انًفوض

انُيباد، بتًويم يٍ 

انوكانت األنًاَيت 

تطوير البنية التحتية 
 في أفريقيا

بيف البنؾ األفريقي لمتنمية 
ومفوضية االتحاد األفريقي 

ووكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد، 
حوؿ التعجيؿ بتنفيذ برنامج 

تطوير البنية التحتية في أفريقيا، 
 7المنعقد في مدينة تونس، في 

 2013فبراير 
ورشة عمؿ الفريؽ الفني لممبادرة 
الرئاسية لمناصرة البنية التحتية 

يناير  10و 9ة يومي المنعقد
 في أبوجا، نيجيريا 2013

 
  وسعيا إلشراؾ القطاع الخاص

بشكؿ فعاؿ في تنفيذ برنامج 
تطوير البنية التحتية في أفريقيا، 

االقتصادية 
ألفريقيا في 

، والمعرض 2014
المتنقؿ لبرنامج 
تطوير البنية 

التحتية في أفريقيا 
إلى توسكوف، 

تركيا؛ وقمة دكار 
حوؿ تمويؿ البنية 
التحتية في أفريقيا 

المقرر عقدىا 
  15و 14يومي 
، في 2014يونيو 

 دكار، السنغاؿ
تقديـ تنفيذ التقرير 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

أنشئ فريؽ عمؿ المنتدى  نهتعاوٌ انفُي
االقتصادي العالمي/قطاع 

األعماؿ لمعمؿ في شراكة مع 
االتحاد األفريقي/البنؾ األفريقي 

نامج لمتنمية في تسييؿ تنفيذ بر 
 تطوير البنية التحتية ألفريقيا

 
 شاركت مفوضية االتحاد األفريقي 

في قمة أفريقيا لممنتدى 
االقتصادي العالمي في مايو 

في كايب تاووف، جنوب  2013
 أفريقيا.

 
تنظيـ منتدى األعماؿ المشترؾ 
بيف أفريقيا واالتحاد األوروبي 

إلى اجتماع 
مؤتمر االتحاد 

األفريقي لموزراء 
المسؤوليف عف 

 الطاقة
في اكتوبر 

2014 

 
 
 

60% 
 
 
 
 

80% 
 
 
 

تـ إنجازه بنسية 
30% 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

أبريؿ  1ما رس و 31يومي 
2014 

 
القدرات  إطبلؽ مشروع بناء تـ

لبرنامج تطوير البنية التحتية في 
 11إلى  7أفريقيا المنعقدة مف 

في جوىانسبورغ،  2014أبريؿ 
 جنوب أفريقيا

 
خبلؿ اجتماعات المنتدى 

االقتصادي العالمي في أبوجا، 
، أعمنت 2014في مايو 

مجموعة األعماؿ لممنتدى 
اىتماميا بمشاريع الطاقة النفطية 

 .والغازية
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

14 
  

EX.CL/DEC.749(XXII)  
بشأن تقرير  مقرر

مؤتمر االتحاد 
 األفريقي المشترك

لوزراء الزراعة 
 ووزراء التجارة

أف تقدـ،  مف المفوضية يطمب
مع لجنة الممثميف بالتشاور 

الدائميف، مقترحا بشأف تمويؿ 
عممية تنفيذ مقرر 

 AU/DEC 449 (XIX)المؤتمر
عاما  2014بشأف إعبلف  

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

قدمت المفوضية الميزانية 
المقترحة إلى لجنة الممثميف 

الدائميف، وتمت الموافقة عمييا 
في وقت الحؽ في إطار ميزانية 

. وقد تـ 2014المفوضية لسنة 
الحصوؿ عمى الموارد المالية 

بلزمة لمميزانية مف خبلؿ اتفاقية ال
الشراكة مع مؤسسة بيؿ ومميندا 

جيتز. العمؿ جار في إطار 
كعاـ  2014االحتفاؿ بسنة 

 لمزراعة واألمف الغذائي.
 

لـ تكف ثمة 
 معوقات

سيستمر التنفيذ 
 حسب التخطيط

 

إدارة 
االقتصاد 
الريفي 
 والزراعة

 
 
 
 
 

 منفذ بالكامؿ

15 EX.CL/DEC.750(XXII)  
 ررمق

بشأن تقرير الدورة 
الثالثة لمؤتمر العادية 

مف المفوضية القياـ بما  يطمب
 :يمي

ية دورة ( نظمت المفوض1)
تدريبية استغرقت أسبوعيف 
لصالح جيات االتصاؿ المسؤولة 

تـ تمقي ( 1
التمويؿ 

المخصص 

سيتى إيفاد بعثاث 

يتابعت إنى 

انًجًوعاث 

االقتصاديت 

اإلقهيًيت حول 

إدارة الشؤوف 
 االجتماعية

تـ تنفيذه 
يفاد ‘جزئيا، 

البعثات إلى 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

االتحاد األفريقي 
لوزراء التنمية 

  االجتماعية

بناء القدرات تيسير  (1)
في مجاؿ  والتدريب

 تحميؿ السياسات
في  والخبرات االجتماعية

مف أجؿ  الدوؿ األعضاء
التنفيذ الناجح إلطار 
السياسة االجتماعية 

 ألفريقيا؛

تيسير انطبلؽ  (2)
المجمس االستشاري 
لمشيخوخة لرصد ودعـ 
تنفيذ ومتابعة إطار 
السياسة وخطة العمؿ 
لبلتحاد األفريقي حوؿ 

عف التخطيط في وزارات المالية 
دولة عضوا حوؿ  19في 

السياسة االجتماعية لمتخطيط 
اإلنمائي، بالتعاوف مع معيد 
األمـ المتحدة لمتنمية االقتصادية 
والتخطيط، دكار، السنغاؿ، مف 

 .2013سبتمبر  13إلى  2
 
المفوضية ورشة  ( عقدت2) 

ماؿ كعمؿ تصديؽ الست
البروتوكوؿ المتعمؽ بحقوؽ 
المسنيف، وىو الوثيقة القانونية 
التي يتولى المجمس االستشاري 
رصد تنفيذىا؛ اجتمعت لجنة 

 30إلى  28الوزراء السبعة مف 

لمتدريب  في وقت 
متأخر، في يوليو 

وتـ تأجيؿ  2013
النشاط حتى 
النصؼ األخير 

 2013مف 
تـ تمقي ( 2

التمويؿ 
المخصص 

لؤلنشطة المبرمجة 
تحت بند 
الشيخوخة في 
وقت متأخر 

 (2013)نوفمبر 
 

تُفيذ إطار 

انسياست 

االجتًاعيت في 

انُصف انثاَي يٍ 

1024 

 

 

يتى حانيا وضع س1

رصذ وتقييى إطار 

نتقييى تُفيذ خطت 

انعًم يٍ قبم 

 انذول األعضاء

 

 

المجموعات 
االقتصادية 

اإلقميمية في 
وقت الحؽ مف 

2014 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 الشيخوخة؛

تيسير حؿ المعيد  (3)
األفريقي إلعادة التأىيؿ 
مف خبلؿ دعـ لجنة 
السبع ووضع ىيكؿ بديؿ 
لممعيد فضبل عف إنشاء 

 آلية انتقالية

في أديس أبابا،  2013أكتوبر 
إثيوبيا، وقدمت إرشادات حوؿ 
إغبلؽ المقر والمكاتب اإلقميمية 
لممعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ 

 2013ديسمبر  31في 

( لـ تتوفر 3)
لموارد ا

المخصصة 
لؤلنشطة المدرجة 
تحت بند اإلعاقة 

يوليو  16حتى 
، واجتمعت 2013

لجنة السبعة في 
النصؼ األخير 

 2013مف 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 

16 
  

EX.CL/DEC.758(XXII)  
بشأن التقرير  مقرر

 عن أنشطة المفوضية

 المفوضية اتخاذ مفيطمب  (1
ع اإلجراءات البلزمة جمي

بغية تنظيـ استفتاء لتقرير 
الصحراء  المصير لشعب

الغربية؛ وفقًا لممقررات ذات 
الصمة لمنظمة الوحدة 
األفريقية وقرارات األمـ 

 المتحدة

قامت مفوضة الشؤوف السياسية 
ومفوض الشؤوف االجتماعية 

 18 – 15بميمة إلى تندوؼ  )
( والتقيا بالسيد 2014مارس 
ادر طالب عمر رئيس عبد الق

وزراء الجميورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية وسمطات 

حكومية أخرى. وأعربت ىذه 
الجيات عف الحاجة الممحة إلى 

تقرير المصير. وقد تـ رسـ 
الطرؽ الممكنة لتوفير الدعـ أو 

ألمـ المتحدة التي تمقت االدفع ب
تفويضا مف مجمس األمف  لؤلمـ 

إدارة الشؤوف   
 السياسية

 لـ يتـ تنفيذه
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 تفتاء.المتحدة لتنظيـ االس
. 

المفوضية  يدعو (2
والمجموعات االقتصادية 

اإلقميمية إلى التعجيؿ بتفعيؿ 
القوة األفريقية الجاىزة ولواء 
عممي يمكف تعبئتو وتشغيمو 
في حالة حدوث أي شكؿ 

مف أشكاؿ انعداـ األمف في 
 القارة

 السمـ واألمف   
 

 لـ يتـ تنفيذه

  
EX.CL/DEC.773(XXIII) 

بشأن التقرير  مقرر 
 المرحمي األول

لرئيس المفوضية عن 

مف رئيسة المفوضية  يطمب  (3
مواصمة جيودىا كما ىو 
محدد في تقريرىا، بما في 

ذلؾ إجراء المزيد مف 

نقؿ رسائؿ إلى األطراؼ في  -
النزاع )المممكة المغربية وجبية 

البوليساريو( ، لمتعريؼ 
بمقررات االتحاد األفريقي ذات 

طريؽ مسدود في 
تنفيذ القرارات ذات 

الصمة لمجمس 
األمف لؤلمـ 

مواصمة 
المشاورات مع 

الطرفيف وغيرىما 
مف أصحاب 

 منفذ جزئيا السمـ واألمف
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

الوضع في الصحراء 
 الغربية

المشاورات مع األطراؼ 
واستمرار التفاعؿ مع األمـ 
المتحدة وأصحاب المصمحة 
  الدولييف اآلخريف ذوي الصمة

الصمة بشأف الصحراء الغربية 
ولئلببلغ بأف الممثؿ الكبير 
لبلتحاد األفريقي لدى بعثة 

األمـ المتحدة لمصحراء الغربية 
يما حوؿ مسألة سيتواصؿ مع

 الصحراء الغربية
   

نقؿ رسائؿ إلى بمَدي الجوار  -
)الجزائر وموريتانيا( السترعاء 
انتباىيما إلى مقررات االتحاد 

ببلغيما  األفريقي ذات الصمة وا 
بنية االتحاد األفريقي إيفاد 

مبعوثيف إلى الجزائر العاصمة 
لى نواكشوط لمزيد مف  وا 

 التفاعؿ معيما حوؿ المسألة

المتحدة التي تدعو 
إلى مفاوضات 

مباشرة بيف 
وف الطرفيف د

شروط مسبقة 
وبحسف النية بغية 
تحقيؽ حؿ سياسي 

عادؿ ودائـ 
ومقبوؿ لدى 

الطرفيف سيتيح 
تقرير المصير 

لشعب الصحراء 
 الغربية

 

يفاد  المصمحة وا 
مبعوثيف إلى 

العواصـ المعنية 
 كما ىو مقرر
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 

رسائؿ إلى األعضاء  نقؿ -
الدائميف الخمسة )الصيف، 

فرنسا، اتحاد روسيا، المممكة 
المتحدة والواليات المتحدة(، 
وكذلؾ إلى إسبانيا باعتبارىا 

السمطة اإلدارية السابقة، بغية 
توجيو انتباىيا إلى  مقررات 
االتحاد األفريقي ذات الصمة 

ببلغيا بنية االتحاد األفريقي  وا 
وؿ أفضؿ التشاور معيا ح

الطرؽ التي يمكف لبلتحاد 
األفريقي أف يدعـ بيا الجيود 

الدولية إليجاد حؿ عمى أساس 
 الشرعية الدولية.
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 
 
نقؿ رسالة مف رئيسة المفوضية  -

إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة 
لتوجيو انتباىو إلى مقررات 
االتحاد األفريؽ ذات الصمة 
ببلغيا بإجراءات المتابعة  وا 

المفوضية ولطمب  التي اتخذتيا
توزيع الرسالة وغيرىا مف وثائؽ 

االتحاد األفريقي عمى الدوؿ 
األعضاء في مجمس األمف 

 لؤلمـ المتحدة.
 

مواصمة متابعة الوضع في  -
الميداف مف خبلؿ الممثؿ 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

الكبير لبلتحاد األفريقي لدى 
بعثة األمـ المتحدة لمصحراء 

 الغربية
   

إصدار ببلغ مف االتحاد  -
ب إصدار األميف األفريقي عق

العاـ لؤلمـ المتحدة تقريرا في 
يدعو فيو مجمس  2014أبريؿ 

األمف لمتعجيؿ بالجيود الدولية 
الرامية إلى إيجاد حؿ لمنزاع في 

 الصحراء الغربية.
 

مف رئيسة  يطمب أيضا .1  
المفوضية تقديـ تقرير شامؿ 
عف الوضع في الصحراء 

مكتب رئيس     
 المفوضية
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

الغربية إلى الدورة العادية 
القادمة لممجمس التنفيذي في 

 ;2014يناير 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EX.CL/DEC.767(XXIII) 

بشأن ميزانية  مقــرر 
االتحاد األفريقي 

 4102لمسنة المالية 
 
 
 
 
 
 
 
 

بالشروع في  لممفوضيةيرخص  .1
إقامة نائب الرئيس مقر بناء 

عمى أف تؤجؿ إقامات 
 المفوضيف

إعداد وصياغة فاتورة مفصمة 
لمكميات والتكمفة ذات الصمة 
المعتمدة مف قبؿ لجنة الممثميف 

 الدائميف لكي تبدأ عممية البناء

يتعيف أف يشارؾ  ال توجد
المقاولوف 

وف مف المؤىم
الدوؿ األعضاء 
في تقديـ 

 العطاءات

البرمجة 
عداد  وا 

الميزانية 
والمالية 

 ,والمحاسبة
 
 
 
 
 
 
 

 منفذ جزئيا

المفوضية عمى بحث  يشجع .2
إمكانيات إنشاء صندوؽ لتنفيذ 

البرامج لبلستفادة مف 
المساىمات الطوعية لمدوؿ 
األعضاء والقطاع الخاص 

شركاء والمؤسسات المستقمة وال

لـ يتـ إنجاز أي عمؿ بيذا 
الخصوص حيث يبدو كازدواجية 

 مع مصادر التمويؿ البديمة

 غير منفذ  
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلنمائييف والمصادر المناسبة 
األخرى بما في ذلؾ نسبة 
  معينة مف الصندوؽ العاـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

المفوضية، يشجع أيضا  .3
بالتعاوف مع لجنة الممثميف 
الدائميف، عمى العمؿ عمى 

ة مف يناحسيف عممية الميز ت
خبلؿ برامج مراجعة الحسابات 
وتقييـ احتياجات جميع ىياكؿ 

االتحاد األفريقي مف أجؿ 
التخصيص المناسب لؤلمواؿ 

 منفذ جزئيا   
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 
 
 

 
 

وتحديد الطرؽ والوسائؿ 
المناسبة لبلستغناء عمى 

االعتماد عمى تمويؿ الشركاء 
لمبرامج، مع تعبئة الموارد 

  المحمية
مف المفوضية إجراء يطمب  .4

مراجعة شاممة لمعامميف وتقييـ 
احتياجات جميع أجيزة االتحاد 
ورفع تقارير بيذا الشأف إلى 
الدورة القادمة لممجمس 

  2014التنفيذي في يناير 

أجريت المراجعة وُقدِّمت إلى 
لجنة التعييف والترقية إلجراء 

 التحميؿ وتقديـ اإلرشادات

في انتظار الرد 
لجنة  والتوجيو مف

 التعييف والترقية

 منفذ جزئيا 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

19 EX.CL/DEC.768(XXIII) 

بشأن وضع  مقرر 
الخطة االستراتيجية 
لمفوضية االتحاد 

 األفريقي
-4102لمفترة 

وأجندة  4102
 4102االتحاد 

مف المفوضية يطمب  .1
إدراج مسائؿ اإلرىاب والجريمة 
العبر وطنية والقرصنة في 

 خطةالمكاف المناسب مف ال

تـ إدراج مسائؿ اإلرىاب 
والجريمة عبر الوطنية والقرصنة 

 2014في الخطة اإلستراتيجية 
- 2017 

تمت الموافقة عمى  
الخطة 

اإلستراتيجية 
ويجري العمؿ بيا 

 اآلف

التخطيط 
اإلستراتيجي 
لمسياسات 

وتعبئة 
 الموارد

 منفذ بالكامؿ

مف المفوضية يطمب  .2
تقديـ وثيقة اإلطار لبحثيا مف 

بؿ أجيزة صنع السياسات ق
لبلتحاد األفريقي واألجندة 

العتمادىا في  2063النيائية 
  2014يونيو 

تـ تقديـ مشروع اإلطار إلى قمة 
؛ وحثت القمة عمى 2014يناير 

تقديـ الوثيقة النيائية إلى قمة 
في مبلبو لمموافقة  2014يونيو 

عمييا. وقد تـ إعداد وثيقة تكوف 
تـ بمثابة مصدر إلياـ وسي

تقديميا إلى القمة في يونيو 
2014. 

استفادت وثيقة اإللياـ مف 
مشاورات واسعة النطاؽ مع 

سيتـ إعداد خطة  ضيؽ الوقت
تنفيذ لمسنوات 
العشر األولى مف 

 2063أجندة 
 –فترة يوليو  خبلؿ

 2014ديسمبر 
 

سيتـ أيضا إصدار 
وثيقة فنية ألجندة 

خبلؿ ىذه  2063

 منفذ بالكامؿ
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

المجموعات االقتصادية اإلقميمية 
الثماني، وكذلؾ مساىمات مف 
االجتماع الوزاري في بحر دار 

 .2014في يناير 
 

 الفترة

20 
  

EX.CL/DEC.769(XXIII) 

بشأن تقرير  مقرر 
المجنة الفرعية 

 لمهياكل

عمى ىيكؿ الجامعة يوافق  .1
األفريقية المّكوف مف تسعة 

( منصبا يتـ 19عشر )
 2014تنفيذىا ابتداًء مف 

( 9) تسعةـ اإلعبلف عف شغور ت
لمتعييف والقائمة  مناصب

 المختصرة قيد اإلعداد

%  % فقط مف 40سيتـ تنفيذ 
. تـ تمقي عدد مف ىذه المناصب

الطمبات ويجري حاليا تشكيؿ 
لجنة اختيار أكاديمية رفيعة 

المستوى لممساعدة في عممية 
التعييف؛ تـ وضع االختصاصات 

ال تتفؽ عممية 
تعييف في ال

مفوضية االتحاد 
األفريقي مع ما 
يجري العمؿ بو 
في المؤسسات 

األكاديمية؛ يشكؿ 
بطء العمميات في 
المفوضية عائقا 

لمتخطيط؛ سيكوف 

متابعة عمؿ 
. طمب التعييف

التعجيؿ بالموافقة 
عمى المناصب 

 بقيةالمت
 
 

الموارد 
البشرية 
والعمـ 

 والتكنولوجيا

جزئيا، بنسبة 
% حاليا، 10

لكف فور قياـ 
لجنة االختيار 
سيتـ التعجيؿ 
 بالعممية كاممة
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 لبلختيار
 

مف الصعب العمؿ 
% فقط 40بنسبة 

مف المناصب 
المشغولة في 

 الجامعة األفريقية
بأف يصدر أيضا توجيهاته  .2

تشرع المفوضية في تعييف 
( حارس 24أربعة وعشريف )

وبعقد  8أمف برتبة خ ع ب 
قصير المدة غير قابؿ لمتجديد 

( 1جاوز سنة )لمدة ال تت
واحدة في انتظار المراجعة 
الشاممة لييكؿ قسـ األمف 

 والسبلمة

لبلتحاد SRR تـ التعييف وفقا لػ
مف  24األفريقي وأصبح 

العامميف ذوي العقود القصيرة 
 8األجؿ متواجديف اعتبارا مف 

 2014فبراير 

اإلدارة   
والموارد 
 البشرية

 منفذ بالكامؿ
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EX.CL/DEC.770(XXIII) 

بشأن الشراكات  مقرر 
  اإلستراتيجية ألفريقيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أمريكا الجنوبية –حول أفريقيا 
مف المفوضية، بالتعاوف مع  يطمب  .1

اتحاد أمـ أمريكا الجنوبية، تسييؿ 
المختصة وضماف ميمة المجنة 

التنفيذ المبلئـ إلعبلف مبلبو وخطة 
 عمميا

مف المفوضية،  يطمب .2
بالتعاوف مع المجنة الفرعية لمجنة 

الممثميف الدائميف، المعنية بالشراكة 
األطراؼ، ىذه الشراكة  متعددة

تقييـ فائدتيا عمى الطرؼ 
 األفريقي. 

ُتجري المفوضية مشاورات مع 
نفيذ جانب أمريكا الجنوبية حوؿ ت

نشاء  المشاريع ذات األولوية وا 
آلية تمويؿ الشراكة بيف أفريقيا 

 وأمريكا الجنوبية
 

ُأجري تقييـ لمشراكات 
اإلستراتيجية ألفريقيا بما فييا 
الشراكة مع أمريكا الجنوبية، 
 والتقرير اآلف ىو قيد البحث

 

صعوبات في 
تنسيؽ العممية بيف 

 الجانبيف
 
 
 
 
 

 ال توجد

تطوير الحوار 
 رفيع المستوىال
 
 
 
 
 
 

 بحث تقرير التقييـ

مكتب رئيس 
/قسالمفوضية

ـ الشراكات 
والتعاوف 
المتعدد 
 األطراؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غير منفذ
 
 
 
 
 
 
 

 منفذ بالكامؿ
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الشراكة األفريقية العربية
 
  مف المفوضية، بالتعاوف يطمب

مع األمانة العامة لجامعة 
عربية ودولة الكويت، الدوؿ ال

تعييف الموعد المحدد لمقمة 
ببلغ الدوؿ األعضاء بيا  وا 

 في الوقت المناسب

 20و 19انعقدت القمة يومي 
وتمخض عنيا  2013نوفمبر 

ببلغ ا  ( قرارات و 8إعبلف وثمانية )
حوؿ فمسطيف. وقد أجاز النتائَج 
مؤتمر االتحاد األفريقي. وضعت 

مفوضية االتحاد األفريقي، 
عاوف مع جامعة الدوؿ بالت

العربية، خطة عمؿ مشتركة 
موحدة اعتمدتيا لجنة التنسيؽ 

 المعنية بالشراكة األفريقية العربية
 
. 

  
 ال توجد

 نتائج القمةتنفيذ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منفذ بالكامؿ
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحويل المعهد الثقافي اإلفريقي العربي إلى 
معهد أفريقي عربي لمثقافة والدراسات 

 :االستراتيجية
يطمب مف المفوضية، بناء عمى ( 1

المشاورات مع لجنة الممثميف الدائميف 
وبالتعاوف مع جامعة الدوؿ العربية، مراجعة 
أداء المعيد، وتقديـ توصيات مف خبلؿ 
المجمس التنفيذي لممعيد بشأف استمرار ىذا 
األخير إلى القمة األفريقية العربية الثالثة 
التي ستنعقد في الكويت في نوفمبر 

2013   
اإلفراج فورا عف المساىمة يقرر ( 2)

السنوية لبلتحاد األفريقي البالغة 
. 2013دوالر أمريكي لسنة  150,000

وفي ىذا الصدد، يطمب مف المجنة 
االستشارية الفرعية لمميزانية والشؤوف 
اإلدارية والمالية بحث مسألة تخصيص 
ميزانية إضافية مقدرة بما قيمتو 

 كيدوالر أمري 100.000

 
 
 

أجريت المراجعة المشتركة ألداء المعيد 
الثقافي األفريقي العربي وأجازت التقرير القمة 

. 2013األفريقية العربية الثالثة في نوفمبر 
أصدرت القمة قرارا يطمب مف مفوضية االتحاد 

األفريقي وجامعة الدوؿ العربية  تنفيذ 
 التوصيات القصيرة األجؿ 

 المنبثقة عف المراجعة
 
ـ سداد مساىمة االتحاد األفريقي في ميزانية ت.

دوالر  150,000بقيمة  2013المعو لسنة 
أمريكي. لـ يتـ اتخاذ أي إجراء بخصوص 

 100,000توفير الميزانية اإلضافية البالغة 
  دوالر أمريكي.

 
 
 
 

 ال توجد

 
 
 
 

تنفيذ القرار 
األفريقي العربي 

بشأف المعيد 
الثقافي األفريقي 

 العربي
. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منفذ بالكامؿ
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمقت مفوضية 
االتحاد األفريقي 
وجامعة الدوؿ 

العربية مف لجنة 
التنسيؽ خبلؿ 

اجتماعيا الخامس 
في الكويت، 

تعميمات تقضي 
بإجراء مشاورة 

بينيما بغية التغمب 
عمى العوائؽ 

المالية واإلدارية 
التي تواجو المعيد 
الثقافي األفريقي 

 العربي
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

     

 كياتر  –أفريقيا 
مف المفوضية يطمب ( 1)

بالتعاوف مع البمد المضيؼ، 
القياـ بجميع التحضيرات 
الموجستية والمادية البلزمة 

تركيا الثانية -لقمة أفريقيا 
المقرر عقدىا في أكتوبر 

2013 
مف المفوضية، إلى  يطمب( 2)

جانب المجنة الفرعية لمشراكات 
المتعددة األطراؼ التابعة لمجنة 

ئميف، مراجعة الممثميف الدا
الشراكة بغية تقييـ فائدتيا لمجانب 

 األفريقي

 
أعيدت برمجة القمة األفريقية 

، 2014التركية الثانية لتنعقد في 
 في مبلبو، غينيا االستوائية 

 
 
 
 

أجري تقييـ لمشراكات 
اإلستراتيجية ألفريقيا بما فييا 

الشراكة األفريقية التركية والتقرير 
 ىو قيد البحث

 

 
 دال توج

 
 
 
 
 

 ال توجد

 
التحضيرات لمقمة 

 جارية
 
 
 

 تقرير التقييـبحث 

 
 
 
 
 
 

 منفذ جزئيا
 
 

 منفذ جزئيا
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

  الهند –أفريقيا 
 

إلى المقرر يشير 
EX.CL/DEC.730(XXII) 

الصادر عف الدورة العادية الثانية 
والعشريف لممجمس التنفيذي 
المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا 

عمى  ددوُيش ،2013 في يناير
ضرورة اختتاـ المشاورات حوؿ 
المعاىد المتبقية عمى جناح 

 السرعة

ال تزاؿ المشاورات بيف الدوؿ 
إقميـ الشرؽ األعضاء جارية في 

الختيار موقع المعيد األفريقي 
  اليندي لممنسوجات

 

أبدت اليند 
انشغاالت إزاء 
األسس الفنية 
بشأف الموقع 

المختار لممعيد 
األفريقي اليندي 

اعة تحويؿ لصن
المنتجات 

الزراعية. ينبغي 
أف ينظر إقميـ 
الشماؿ في ىذه 

  االنشغاالت

يحث األقاليـ 
المعنية عمى 
 اختتاـ العممية

 

 

  كوريا –أفريقيا 
 
المفوضية عمى استكماؿ يحث  (1

 
استكممت مفوضية االتحاد 

وأرسمتيا  مصفوفة التنفيذ األفريقي

 
 ال توجد

 

كبل  ايقـو حالي
الطرفيف ببحث 
 مصفوفة تنفيذ

 منفذ جزئيا
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

مصفوفة تنفيذ خطة 
العمؿ المشتركة بيف 

 أفريقيا وكوريا
إلى العقد المبكر يدعو  (2

الجتماع الخبراء 
شترؾ إلجازة مصفوفة الم

 التنفيذ

 إلى الجانب الكوري
 
 
 

أعيدت برمجة االجتماع لينعقد 
 2014 أكتوبرفي 
 

 
 
 

 
التحضيرات 

 لبلجتماع جارية
 

   تحاد األوروبياال -أفريقيا
المفوضية بحث  مفيطمب  (1

-مسألة نقؿ شراكة أفريقيا
القسـ االتحاد األوروبي إلى 

  المناسب
 

مفوضية االتحاد يحث  (2
األفريقي ولجنة متابعة الحوار 

 إف عممية النقؿ قيد التنفيذ
 

االتحاد  -انعقدت قمة أفريقيا
 3و 2األوروبي الرابعة يومي 

ابريؿ في بروكسيؿ، بمجيكا. 
وقبؿ القمة، انعقدت سمسمة مف 

االجتماعات  بيدؼ االتفاؽ عمى 
األولويات المستقبمية الرئيسية 

ينبغي وضع   التعاوف مستمر
خارطة طريؽ بناء 
عمى اإلجراءات 

التي يتعيف 
اتخاذىا في 
المضي قدما 
بالشراكة بيف 

أفريقيا واالتحاد 

 منفذ جزئيا
 
 
 
 
 

 منفذ جزئيا
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 االتحاد األوروبي-بيف أفريقيا
والمجنة الفرعية لمشراكات 
المتعددة األطراؼ التابعة 
لمجنة الممثميف الدائميف عمى 

عجيؿ بالتحضيرات لقمة الت
االتحاد األوروبي -أفريقيا

لرابعة المقرر عقدىا يومي ا
في  2014أبريل  3و 2

يدعو بروكسؿ، بمجيكا، و
المفوضية إلى العمؿ مع 
االتحاد األوربي لضماف 
اختتاـ جميع التحضيرات 
الموجستية والمادية البلزمة 
في الوقت المناسب ورفع 
تقرير عف مستوى 

لمشراكة وبحث الوثائؽ النيائية 
قمة، مثؿ اإلعبلف الرئيسي، لم

واإلعبلنات المستقمة حوؿ 
اليجرة؛ الزراعة؛ تغير المناخ؛ 

والتجارة  2015أجندة ما بعد 
والصناعة؛ تقرير التقييـ وطريؽ 

 المضي قدما
 

وأخيرا، اعتمدت القمة اإلعبلف 
الرئيسي، خارطة الطريؽ لمفترة 

واإلعبلف  2017 – 2017
المستقؿ حوؿ اليجرة والتنقؿ 

 سبما قدمو كبار المسؤوليفح
 
 

األوروبي بالتعاوف 
 مع جميع اإلدارات

.  
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

الدوؿ  التحضيرات إلى
 األعضاء بصورة منتظمة

 
 

22  EX.CL/DEC.771(XXIII) 

 بشأن تقرير مقرر 
المجنة الفرعية 

لممساهمات بما في 
ذلك استعراض 

 المساهمات النظامية
 لبعض الدول الجزرية

مف  المفوضية التواصؿ يطمب 
مع جميورية الصوماؿ بغية 
التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف دفع 
متأخراتيا ويطمب تقديـ تقرير 
مؤقت عف المسألة إلى الدورة 

 القادمة لممجمس التنفيذي

مديرية لـ بحدث ذلؾ. تنوي 
إعداد الميزانية والبرمجة والمالية 
والمحاسبة التواصؿ مع السمطات 

 الصومالية بعد قمة يونيو 

البرمجة   
عداد  وا 

الميزانية 
والمالية 

 والمحاسبة

 غير منفذ

23 
 
 
 
 
 

EX.CL/DEC.774(XXIII) 

 مقرر 
بشأن تقرير 

المفوضية عن تنفيذ 
 االعالن الرسمي

مف المفوضية  يطمب  .1
بالتشاور مع الدوؿ األعضاء، 
أف تقوـ بتحديث وتوسيع قاعدة 
بياناتيا حتى يتسنى ليا تقديـ 
تقارير دقيقة عف حالة تنفيذ 
اإلعبلف الرسمي حوؿ المساواة 

نظمت المفوضية ورشة عمؿ 
لبناء القدرات لصالح البمداف التي 
لـ تقدـ تقارير عف تنفيذ اإلعبلف 

الرسمي حوؿ المساواة بيف 
الجنسيف في أفريقيا. وبفضؿ ىذه 
الورشة حوؿ بناء القدرات، قدمت 

تخطط المفوضية  
تقديـ  مساعدة 

فنية لمدوؿ 
األعضاء مف 

خبلؿ توفير خبراء 
إلعانة تمؾ البمداف 

المرأة 
ومسائؿ 
الجنسيف 
 والتنمية

 

 منفذ جزئيا
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 
 

حول المساواة بين 
  في أفريقيا الجنسين

بيف الجنسيف في أفريقيا وفي 
جميع القطاعات ذات الصمة 
بما في ذلؾ تقييـ دور المرأة 

 ;ؿ اإلعبلـفي وسائ

ستة بمداف، وتحديدا أنجوال، جزر 
القمر، كينيا، مبلوي، موزمبيؽ 

، تقاريرىا األولية وجنوب السوداف
عف تنفيذ اإلعبلف الرسمي 

لممساواة بيف الجنسيف في أفريقيا. 
دولة عضوا  49إجماال، قدمت 

تقاريرىا عف تنفيذ اإلعبلف 
 الرسمي

 
 

 الخمسة
التي لـ تقدـ 
تقارير عف 

عبلف الرسمي اإل
حوؿ المساواة بيف 

الجنسيف في 
أفريقيا عمى إعداد 
تقاريرىا األولوية 

 حوؿ اإلعبلف
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مف المفوضية  يطمب .2
تنفيذ مقرر المجمس التنفيذي 
حتى تستند المساىمة في 
صندوؽ المرأة األفريقية إلى 

ُوزعت مجددا عمى الدوؿ  -1
األعضاء الدعوة إلى تقديـ 

يناير إلى  10اقتراحات مف 
مشيا مع ت 2014مارس 

 منفذ جزئيا  
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

% 1يذ تدريجي بنسبة طرائؽ تنف
مف المساىمات المقدرة لمدوؿ 
األعضاء في ميزانية االتحاد 

لمقرر المؤتمر  األفريقي وفقاً 
(ASSEMBLY/AU/DEC.2

77 (XVI)   ومقرر المجمس
التنفيذي 

EX.CL/DEC.539(XVI))؛ 

توصيات الوزراء. وقد تمقت 
 50المفوضية ما يزيد عمى 
 طمبا مف الدوؿ األعضاء

 .2014لموضوع  -2
 

خبلؿ مشاورات وزراء 
االتحاد األفريقي، 

مارس  14المنعقدة في 
في بعثة المراقبة  2014

الدائمة لبلتحاد األفريقي 
لدى األمـ المتحدة عمى 

لجنة  58ىامش الدورة الػ
مـ مركز المرأة لؤل

المتحدة، اختار وزراء 
االتحاد األفريقي بالتوافؽ 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

مف عقد  5الموضوع رقـ 
البيئة المرأة األفريقية "
لمطابقة وتغير المناخ" 

السنة الرابعة مف عممية 
صندوؽ المرأة األفريقية  

 مع موضوع المؤتمر
 

مف المفوضية  يطمب .3
زيادة الدعـ لمصوماؿ ال سيما 

ريب النساء وبناء في مجاؿ تد
قدراتيف في إطار جيودىا 
الرامية إلى إعادة اإلعمار حتى 

 يكوف لو أثر عمى األرض

نظمت المفوضية، بالتعاوف مع 
بعثة االتحاد األفريقي في 

الصوماؿ، ورشة عمؿ لتقييـ 
االحتياجات لنساء مف أعضاء 
البرلماف االتحادي الصومالي. 

وقد حددت ورشة العمؿ األىداؼ 
راتيجية لمبرلماف الحالي، اإلست

شطة نواتفقت عمى خطة عمؿ وأ

ستعمؿ المفوضية  
عمى نحو وثيؽ 
جدا مع بعثة 

االتحاد األفريقي 
في الصوماؿ 

لضماف مشاركة 
النساء في جيود 

 إعادة اإلعمار

 منفذ جزئيا
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

ستتـ بمورتيا وترتيب أولوياتيا 
خبلؿ الدورات القادمة. وحددت 

البرلمانيات الصوماليات 
األولويات التي يرغبف في السعي 

لتنفيذىا بمساعدة مف بعثة 
االتحاد األفريقي في الصوماؿ 

ومديرية مسائؿ الجنسيف لبلتحاد 
 األفريقي

 
.  

 
.  

 مقرر  24
بشأن تقرير المجنة 
األفريقية لمخبراء حول 
حقوق الطفل 

مف المفوضية يطمب  .1
إجراء دراسة حوؿ التدابير 

استمرارية المطموبة لضماف 
عضوية المجنة، بما في ذلؾ 
إمكانية تجديد والية األعضاء 

التمست إدارة الشؤوف االجتماعية 
المشورة مف مف مكتب المستشار 
القانوني الذي أبمغ بأف مقرر 

 Ex.Cl/Decالمجمس التنفيذي 
776(XXII)   الذي أجازتو الدورة

أدرجت المجنة ىذه  
المسألة في تقريرىا 
إلى الدورة العادية 
الخامسة والعشريف 
لممجمس التنفيذي 

إدارة الشؤوف 
 االجتماعية

 منفذ جزئيا
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

لفترة أخرى، تمشيا مع المقرر  ورفاهيته
EX.CL/DEC.233(VII) ؛ 

 

العادية الثالثة والعشروف في مايو 
بدا كأنو يعّبر عف إرادة  2013

الدوؿ األعضاء في االتحاد 
مف الميثاؽ  37.1لتعديؿ المادة 

األفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو 
بغية ضماف استمرار عضوية "

المجنة، بما في ذلؾ إمكانية 
تجديد والية األعضاء لفترة 

يحتاج التعديؿ إلى أف أخرى"، 
عف طريؽ طمب مكتوب مف  يتـ

دولة عضو إلى رئيس االتحاد 
مف  48األفريقي وفقا لممادة 

الميثاؽ وعممية اعتماد وتصديؽ 
مف قبؿ الدوؿ األطراؼ قبؿ 

 دخولو حيز التنفيذ

موضحة وجية 
ب نظر مكت

المشار القانوني 
لبلتحاد األفريقي 
وتطمب مف 
المجمس التنفيذي 

 اتخاذ قرار
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

. 
مف يطمب أيضا  .2

وتقديـ المفوضية إجراء تقييـ 
 عن 2014تقرير لقمة يناير 

التمويؿ والموارد البشرية التي 
تحتاجيا المجنة األفريقية 
لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ 

اىيتو بغية تجييزىا تجييزا ورف
مبلئما لتمكينيا مف تأدية 
مياميا بصورة فعالة كما ىو 

 محدد في الميثاؽ األفريقي

إدارة تـ إرساؿ مذكرة تحت رقـ 
الشؤوف 

االجتماعية
/ACE/64/1509.13 

DSA أكتوبر  15مؤرخة
إلى مديرية اإلدارة والموارد 2013

البشرية حوؿ التقدـ في تنفيذ 
قييـ الموارد المالية المقرر بشأف ت

والبشرية الذي طمبتو المجنة. غير 
أنو لـ يكف ثمة أي رد وتـ إرساؿ 

إدارة مذكرة أخرى تحت رقـ 
 DSAالشؤوف االجتماعية

/ACE/64/363 .14  مؤرخة
 .2014مارس  12

متابعة مذكرة  
 خطاب التذكير

 منفذ جزئيا



EX.CL/831 (XXV) 

Page 59 

 

 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

25  
EX.CL/DEC.780(XXIII) 

مقرر بشأن 
يقية الترشيحات األفر 
لمناصب في 

 المنظومة الدولية

يطمب مف المفوضية، بالتعاوف 
مع الدوؿ األعضاء، تطبيؽ تنفيذ 
المناقشات حوؿ ترشيحات 
االتحاد األفريقي التي أجيزت 
عمى نحو مشترؾ والدفاع عنيا 
طواؿ عممية االختيار/انتخاب 
تمشيا مع متطمبات الوثائؽ 
والتنظيمات القانونية لبلتحاد 

 األفريقي

إدارة الشؤوف    
 السياسية

 غير منفذ

26 
  

EX.CL/DEC.785 (XXIV)  
بشأن البيانات  مقرر

المالية لالتحاد 
 4104األفريقي لعام 

يحث المفوضية عمى التعجيؿ 
باستكماؿ الدراسة حوؿ مراجعة 
المرتبات التي تتناوؿ أيضا 
األسعار التفضيمية لمكتبي 
بروكسؿ وجنيؼ، وتقديميا 

ة االتحاد في لمبحث خبلؿ قم

تـ تقديـ مشروع التقرير وربطو 
بمراجعة العالميف وىو اآلف قيد 
البحث مف قبؿ المجنة الفرعية 
لمميزانية والشؤوف اإلدارية 
والمالية التابعة لمجنة الممثميف 

 الدائميف لجنة الممثميف الدائميف

تمثؿ الدراسة حوؿ 
مراجعة المرتبات 
 عممية فنية جدا
وتتطمب تقديـ 
اقتراحات أكثر 

 شمولية وواقعية

سيتـ تقديـ التقرير 
المرحمي إلى قمة 

 2014يونيو 

البرمجة  
عداد  وا 

الميزانية 
والمالية 

  ,والمحاسبة

 منفذ بالكامل
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 ;2014يوليو /يونيو

المفوضية عمى بذؿ يحث أيضا 
الجيود لتحسيف نسبة تنفيذ كافة 
  البرامج المخططة خبلؿ كؿ سنة

ة بالسنة تحسف التنفيذ مقارن
نتيجة لمتغير في  2013المالية 

جدوؿ الميزانية. يتيح الجدوؿ 
الجديد العتماد الميزانية مزيدا 
 مف الوقت لتخطيط تنفيذ الميزانية

 رصد منتظـ وفعاؿ 
 مراجعة الجدوؿ الزمني 
 تنمية قدرات البرمجة 
  اعتماد اإلدارة لمؤشرات

مرفوعة إلى نسبة استيبلؾ تفوؽ 
األعمى في في المائة. وىي  67

تاريخ المفوضية السيما مع 
اعتماد المعايير المحاسبية 

 الدولي لمقطاع العاـ

االعتماد المفرط 
عمى موارد 
الشركاء لتمويؿ 
البرنامج والتمويؿ 
االنتقائي لؤلنشطة 
مف قبؿ الشركاء 

 اإلنمائييف

زيادة التمويؿ مف 
قبؿ الدوؿ 

األعضاء في 
االتحاد األفريقي 
بغية حفز ممكية 

نفيذ برامج وت
 التكامؿ األساسية

 

اإلدارة 
والموارد 
 ,البشرية
البرمجة 
عداد  وا 

الميزانية 
والمالية 

  ,والمحاسبة

 بالكامؿ منفذ
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

مف المفوضية إجراء دراسة يطمب 
حوؿ كيفية تعزيز مجمس 
مراجعي الحسابات الخارجييف 
ورفع تقرير بيذا الشأف إلى قمة 

 2014يوليو /االتحاد في يونيو

تركيب مجمس المراجعيف تغير 
الخارجييف نتيجة لتنقيح الموائح 
والنظـ المالية التي تنص عمى 
تعييف رؤساء لمؤسسات المراجعة 

 العميا في الدوؿ األعضاء

تعييف المجمس  ال توجد
الجديد خبلؿ قمة 

 2014يونيو 

 منفذ بالكامؿ
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

27  EX.CL/DEC.786 (XXIV)  
بشأن تقرير  مقرر

المجنة الفرعية 
عاون المتعدد لمت

لمجنة   األطراف
 الممثمين الدائمين

بشأن شراكات أفريقيا 
 االستراتيجية

 
 
 
 
 
 
 
 

  االتحاد األوروبي-الشراكة أفريقيا

المفوضية، بالتعاوف مع لجنة متابعة  يحث 
االتحاد األوروبي ورئيس -الشراكة بيف أفريقيا

المجنة الفرعية لمتعاوف المتعدد األطراؼ، عمى 
باإلجراءات المتعمقة بعممية التحضير التعجيؿ 

لمقمة، بما في ذلؾ استكماؿ وثائؽ العمؿ 

 النيائية والوثائؽ

  الصين-عممية أفريقيا

إلى المفوضية بالتعاوف مع البمد  يطمب 
المضيؼ، القياـ بالتحضيرات الموجستية 

البلزمة الجتماع كبار المسؤوليف  والمادية

 التعاوف بيف الصيف العاشر لمنتدى
وأفريقيا المقرر عقده في جنوب 
أفريقيا خبلؿ النصؼ الثاني مف 

2014 

 
 

 أبريؿ 3و 2انعقدت القمة يومي 
 في بروكسيؿ 2014

 
 
 
 
 
 
 
 

يجري التحضير لبلجتماع 
العاشر لكبار مسؤولي الفوكاؾ، 

وذلؾ في مقر المفوضية بالتعاوف 

 
 

 ال توجد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنفيذ قرارات القمة

 

 

 

 

 التحضيرات جارية

 

 

 

مواصمة التعاوف 
مع البمد المضيؼ 

مكتب رئيس  
/فالمفوضية

سـ الشراكات 
والتعاوف 
المتعدد 
  األطراؼ

 منفذ بالكامؿ

 

 

 

 منفذ جزئيا
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 مع البمد المضيؼ 
 
 
 
 
 
 
 
 

إف إعداد االجتماع العاشر لكبار 
مسؤولي منتدى التعاوف الصيف 

أفريقيا جار. والمفوضية  –
 تتشاور مع البمد المضيؼ

 
 

لضماف نجاح  ال توجد
اجتماع كبار 

 المسؤوليف
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

28  EX.CL/DEC.791(XXIV)  
بشأن  مقرر

 العاديةاالجتماعات 
السنوية المشتركة 

لمؤتمر  السادسة
 االتحاد األفريقي
لوزراء االقتصاد 
والمالية ومؤتمر 

االقتصادية  المجنة
ألفريقيا لوزراء المالية 

تخطيط والتنمية وال
 االقتصادية

إلى المفوضية أف تنفذ  يطمب
القرار والمقرر المذكوريف في 

( قبؿ انعقاد 2الفقرة )
االجتماعات العادية السنوية 
المشتركة السابعة لمؤتمر االتحاد 
األفريقي لوزراء االقتصاد والمالية 
ومؤتمر لجنة األمـ المتحدة 
االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية 
والتخطيط والتنمية االقتصادية 
المقرر عقدىا في أبوجا، نيجيريا، 

 2014في مارس 

عقدت المفوضية اجتماعا 
استثنائيا لخبراء مؤتمر االتحاد 

األفريقي لوزراء االقتصاد والمالية 
مارس في  24إلى  21مف 

أبوجا، نيجيريا، وقدمت تقرير 
اجتماع الخبراء إلى االجتماعات  

المشتركة بيف  السنوية السابعة
االتحاد األفريقي ولجنة األمـ 
المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

 29المنعقدة في أبوجا يومي 
 2014مارس  30و
 

يتعيف تنفيذ قرارات  ال توجد
االجتماع السنوي 

 المشترؾ

 

إدارة الشؤوف 
 االقتصادية

 منفذ بالكامؿ

29  EX.CL/DEC.792(XXIV)  
بشأن تقرير  مقرر

ع المؤتمر التاس
لموزراء المسؤولين 

مف المفوضية قيادة  يطمب
وتنسيؽ عممية صياغة 

استراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية 

 

مفوضية فريقا إرشاديا أنشأت ال

ستنعقد الدورة 
األولى لمجنة الفنية 

المتخصصة 

مف الضرورة 
التصديؽ عمى 

مشروع 

إدارة 
صاد االقت

الريفي 

يتـ إنجاز تقدـ 
مضطرد؛ 

وسيتـ تنفيذه 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

لمقارة التي ستعجؿ تنفيذ  عن الموارد الحيوانية
االصبلحات في القطاع وتحقيؽ 
إمكاناتو الكاممة ليا، ورفع تقرير 
بيذا الشأف إلى المجمس التنفيذي 

 2015في يناير 

لئلشراؼ وتقديـ إرشادات 
إستراتيجية وفنية لصياغة 

اإلستراتيجية. ويتكوف الفريؽ 
اإلرشادي الذي تترأسو المفوضية 

مف المجموعات االقتصادية 
اإلقميمية، المنظمات الدولية، 
الشركاء اإلنمائييف، منظمات 

المجتمع المدني، القطاع 
الخاص، وممثميف مف رابطات 

 بي المواشي.مر 

أجاز الفريؽ اإلرشادي خارطة 
الطريؽ التي اقترحتو المفوضية 
لصياغة اإلستراتيجية وقد تمت 

المعنية بالتنمية 
يفية والمياه الر 

والبيئة في وقت 
. 2015الحؽ مف 

وسيؤدي ذلؾ إلى 
تأخر المؤتمر 

الوزاري في البحث 
والموافقة، ومف ثـَ 
التأخر في تقديـ 
اإلستراتيجية إلى 
أجيزة االتحاد 

األفريقي لبحثيا 
واعتمادىا. ويرجع 
السبب في ذلؾ 
إلى أف المؤتمر 

اإلستراتيجية مف 
خبلؿ اجتماع 

لمسؤولي الدوؿ 
األعضاء )وزراء 
تربية المواشي(، 

وفي حالة السماح 
بذلؾ، يمكف 

تنظيمو فبؿ نياية 
السنة، ليكوف فيو 
متسع مف الوقت 

لتقديمو إلى 
المجمس التنفيذي 

في يناير  لمبحث

/ والزراعة
المكتب 
األفريقي 
لمثروة 

  الحيوانية

بالكامؿ حسب 
جدوؿ األعماؿ 
المحدد شريطة 

السماح بأف 
يعقد وزراء 

تربية المواشي 
اجتماعا 
 لمتصديؽ 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

تعبئة الموارد البلزمة لممارسة 
 المياـ )مؤسسة جيتز(.

تجري حاليا عمميات التقييـ 
اإلقميمية، بما فييا التحميؿ 

اإلقميمي لنظـ إنتاج المواشي، 
جييا والقيود والتحديات التي توا

والفرص التي تسنح ليا، وكذلؾ 
تحديد اإلجراءات ذات الصمة 

لمعالجة المسائؿ ذات األولوية. 
والمشاورات مع أصحاب 

المصمحة عمى الصعيد اإلقميمي 
 جارية.

الوزاري لف ينعقد 
بعُد حيث تحؿ 
 محميا المجنة

الفنية 
 المتخصصة.

 

2015 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

سيكوف مشروع اإلستراتيجية 
 جاىزة قبؿ نياية السنة

. 
30  EX.CL/DEC.793(XXIV)   

بشأن تقرير  مقرر
الدورة العادية التاسعة 

مل والشؤون لمجنة الع
لالتحاد  االجتماعية

 األفريقي

 يطمب من المفوضية:

  التعجيؿ بتنفيذ إطار
مواءمة نظاـ المعمومات 
المتعمقة بسوؽ العمؿ 

 ويوجهلبلتحاد األفريقي؛ 
بأف تكوف مجموعة 

المعنية  العمؿ الفنية
بالعمالة واالقتصاد غير 

لتشمؿ  الرسمي، ثبلثية
 الشركاء االجتماعييف؛

  المجموعات التعاوف مع

تـ استكماؿ عمميات بناء   -
القدرات والتخطيط لكؿ مف 
المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب 

ا )اإلكواس(، مجموعة تنمية أفريقي
الجنوب األفريقي )الساديؾ(، 
مجموعة شرؽ أفريقيا، 
والمجموعة االقتصادية لدوؿ 
وسط أفريقيا التي وضعت خرائط 
طرقيا لتنفيذ إطار مواءمة نظـ 
معمومات سوؽ العمؿ. كما أف 
الدوؿ األعضاء فييا وضعت 
خرائط طرقيا الوطنية. وسيقـو 

إدارة الشؤوف   
 االجتماعية

 منفذ جزئيا

 

 

 

 

 

 

 منفذ جزئيا
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

االقتصادية اإلقميمية 
لمواءمة قوانيف العمؿ 
والحماية االجتماعية، 
كجزء مف التدابير الرامية 
إلى تحسيف اليجرة 
اإلقميمية لؤليدي العاممة 
كعامؿ ىاـ في التنمية 

 المستدامة

ـ فريؽ العمؿ الفني بتنظي
وفقا  2015اجتماعاتو لعاـ 

لمشكؿ الجديد. لـ يتـ تخصيص 
أية ميزانية لنظاـ معمومات سوؽ 

 .2014العمؿ في 
 
تواصمت مفوضية االتحاد  -

األفريقي مع منظمة العمؿ 
الدولية والمنظمة العالمية لميجر 
ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية 
ألفريقيا مف أجؿ وضع برنامج 

يدي مشترؾ حوؿ ىجرة األ
العاممة والتكامؿ اإلقميمي، وسيتـ 
تقديمو إلى الدورة الخاصة لمجنة 
العمؿ والشؤوف االجتماعية في 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 .2014أبريؿ 
 

31  EX.CL/DEC.794(XXIV)  
 مؤتمر بشأن مقرر

 األفريقي االتحاد
 لموزراء السادس

 عن المسؤولين
 لالتكام

مف مفوضية االتحاد األفريقي  يطمب
 اتخاذ التدابير التالية: 

  إنشاء مرصد لمتكامؿ
 متسؽ إطار ووضع
 عممية تنفيذ لتقييـ

 عممي، بشكؿ التكامؿ
 مؤشرات باستخداـ
 والمعالـ التكامؿ

 لمتقييـ المشتركة
 عمى أساس والتقدير،

 نطاؽ عمى التنمية خطة
 األفريقي؛ االتحاد

 مؿالتكا منتدى تنظيـ 

  بدأت مفوضية االتحاد
ي، بالتعاوف مع لجنة األفريق

األمـ المتحدة االقتصادية 
ألفريقيا، العمؿ عمى وضع 
المؤشر األفريقي لمتكامؿ 

اإلقميمي الرامي إلى تقييـ تنفيذ 
أجندة التكامؿ األفريقي مف 

خبلؿ استعماؿ مؤشرات كمية 
ومعايير مشتركة . وقد تـ 

تقديـ مفيـو المؤشر األفريقي 
لمتكامؿ اإلقميمي خبلؿ 

ر المشترؾ بيف االتحاد المؤتم
األفريقي ولجنة األمـ المتحدة 

تتضمف ميزانية  لـ
 تمخص 2014

صات لمدراسة 
حوؿ احتياجات 
التكامؿ لمبمداف 
الجزرية وغير 

 الساحمية
 
 
 
 

يتعيف إصدار 
التقرير عف 

المؤشر بحموؿ 
 .2014نياية 

  ستنعقد الدورة
السابعة لوزراء 

االتحاد 
األفريقي 

لمتكامؿ بعد 
قمة االتحاد 
األفريقي، 

مبدئيا في يوليو 

إدارة الشؤوف 
 االقتصادية
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 بيف لمحوار كمنبر
 والخاص العاـ القطاعيف

 التكامؿ مسائؿ حوؿ
 دفع وتيرة في والمساعدة

 السياسات ووضع التنفيذ
 سريعة االستجابة

  إجراء دراسة حوؿ
احتياجات التكامؿ 
لمبمداف الجزرية وغير 
الساحمية بغية وضع 
برنامج مساعدة خاصة 

 لمتعجيؿ بتكامميا

االقتصادية ألفريقيا لوزراء 
االقتصاد والمالية المنعقد في 
أبوجا، نيجيريا، في مارس 

. وسيتـ تقديـ المؤشر 2014
األفريقي لمتكامؿ اإلقميمي 

خبلؿ المؤتمر السابع لموزراء 
األفريقييف المسؤوليف عف 

 التكامؿ العتماده.
 

 

2014 
  مف المقرر أف

عقد منتدى ين
التكامؿ خبلؿ 
الربع الثالث 

 2014مف 
  ستمتمس إدارة

الشؤوف 
االقتصادية 
الدعـ مف 

الشركاء بغية 
إجراء الدراسة 

حوؿ احتياجات 
التكامؿ لمبمداف 
الجزرية وغير 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

 الساحمية

 

 

32  EX.CL/DEC.795(XXIV)  
بشأن تقرير  مقرر

الدورة العادية 
ؤتمر السادسة لم

االتحاد األفريقي 
لوزراء الصحة، 
وتقرير االجتماع 

الخامس لفريق العمل 
األفريقي المعنى 
بالتنمية الغذائية 

 والتغذوية

مف المفوضية متابعة تنفيذ  يطمب
نتائج الدورة السادسة لمؤتمر 
االتحاد األفريقي لوزراء الصحة، 
واالجتماع الخامس لفريؽ العمؿ 

ة الغذائية األفريقي المعنى بالتنمي
والتغذوية، وتقديـ تقرير في ىذا 

 الشأف إلى المجمس التنفيذي

أدرجت المجنة ىذه المسألة في 
تقريرىا إلى الدورة العادية 
الخامسة والعشريف لممجمس 
التنفيذي موضحة وجية نظر 
مكتب المشار القانوني لبلتحاد 
األفريقي وتطمب مف المجمس 
 التنفيذي اتخاذ قرار

ة ىذه أدرجت المجن
المسألة في تقريرىا 
إلى الدورة العادية 
الخامسة والعشريف 
لممجمس التنفيذي 
موضحة وجية 
نظر مكتب 
المشار القانوني 
لبلتحاد األفريقي 
وتطمب مف 

أدرجت المجنة ىذه 
المسألة في تقريرىا 
إلى الدورة العادية 
الخامسة والعشريف 
لممجمس التنفيذي 

ضحة وجية مو 
نظر مكتب 
المشار القانوني 
لبلتحاد األفريقي 
وتطمب مف 

إدارة الشؤوف 
 االجتماعية
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

المجمس التنفيذي 
 اتخاذ قرار

المجمس التنفيذي 
 اتخاذ قرار

33  EX.CL/DEC.799(XXIV)  
بشأن المؤتمر  مقرر

اإلقميمي لمسكان 
والتنمية لما بعد 

أبابا، أديس ، 4102
 –سبتمبر 21 ،إثيوبيا
 4102أكتوبر  4

ة، بالتعاوف مف المفوضي يطمب
مع منظومة األمـ المتحدة 
والسيما صندوؽ األمـ المتحدة 
لمسكاف، تسييؿ تنفيذ التوصيات 
دماجيا في الموقؼ األفريقي  وا 
الموحد بشأف أجندة التنمية لما 

أعضاء  يدعوو، 2015بعد عاـ 
المجنة رفيعة المستوى المعنية 
بأجندة التنمية لما بعد عاـ 

 إلى تأييد ذلك بشكل 2015
 كامل 

نظمت مفوضية االتحاد األفريقي 
اجتماعا لييئة مكتب المجنة 

خموة في األفريقية لمسكاف و 
نيويورؾ لمممثميف الدائميف 

األفريقييف بغية تعزيز موقؼ 
. وتشكؿ موحد لممؤتمر العالمي

نتائج ىذه المنتديات جزء مف 
الدورة السابعة واألربعيف لمجنة 

 السكاف والتنمية
 
 

ؤوف إدارة الش  
 االجتماعية

 منفذ بالكامؿ
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

مف المفوضية، مف  يطمب أيضا
خبلؿ المجنة األفريقية لمسكاف 
وبالتعاوف مع منظومة األمـ 
المتحدة وال سيما صندوؽ األمـ 
المتحدة لمسكاف، متابعة تنفيذ 
التوصيات وتقديـ تقرير إلى 
 المجمس التنفيذي في ىذا الشأف

التنفيذ جار. ساعدت إدارة 
االجتماعية ومنظمة  الشؤوف

األمـ المتحدة لمسكاف، وتعاونت 
معيا في لجنة السكاف والتنمية 

 2014في أبريؿ 

إدارة الشؤوف   
 االجتماعية

 

34  EX.CL/DEC.800(XXIV) 
بشأن التقرير  مقرر

عن الدورة الخاصة 
الخامسة لممؤتمر 

حول  الوزاري األفريقي
 البيئة

مف المفوضية، بالتعاوف يطمب 
امج األمـ المتحدة لمبيئة مع برن

والمجنة االقتصادية ألفريقيا 
والبنؾ األفريقي لمتنمية وبقية 
الشركاء لدعـ وتسييؿ عممية 
تنفيذ المقررات الصادرة عف 
الدورة الخاصة الخامسة لممؤتمر 
الوزاري األفريقي حوؿ البيئة 

جموعة المفاوضيف استعممت م
األفريقييف المعنية بتغير المناخ 
الرسالة والتوصيات واإلعبلف 
والمقرر الرئيسية الصادرة عف 

الدورة الخاصة الخامسة لممؤتمر 
الوزاري األفريقي حوؿ البيئة 

لمفاوضات فريؽ العمؿ 
 2014المخصص في مارس 

يتعيف عمى ىيئة  
لمؤتمر مكتب ا

الوزاري األفريقي 
 حوؿ البيئة

 االجتماع القادـ

إدارة 
االقتصاد 
الريفي 
 والزراعة

منفذ جزئيا 
%(. فيي 80)

ميمة مستمرة. 
ويتطمب التنفيذ 
الكامؿ مزيدا 

 مف الوقت
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

وتقديـ تقارير منتظمة في ىذا 
 الشأف إلى المجمس التنفيذي

حوؿ منياج عمؿ دورباف لمعمؿ 
 المعجؿ.

لوزاري أعدت أمانة المؤتمر ا
األفريقي حوؿ البيئة مشروع 

اإلستراتيجية المشتركة لمتعامؿ 
مع مؤتمر األمـ المتحدة حوؿ 

البيئة، وُتجري حاليا مناقشات مع 
البعثات الدائمة األفريقية في 
نيروبي. وسيتـ تقديميا ومنا 
قشتيا في وقت الحؽ  مع 

البعثات الدائمة األفريقية في 
 نيويورؾ.أديس ابابا، جنيؼ و 

35  EX.CL/DEC.808(XXIV) 

بشأن موقع  مقرر
المعهد األفريقي 
 لمتحويالت المالية

ف المفوضية إبراـ اتفاقية ميطمب 
المقر مع جميورية كينيا لضماف 
اإلطبلؽ الرسمي لممعيد في 

يقوـ قبؿ مكتب المستشار 
القانوني. حاليا بإعداد مشروع 
اتفاقية المقر وسيتـ إرساليا إلى 

ستبـر مفوضية  
قي االتحاد األفري
وكينيا اتفاقية 

إدارة الشؤوف 
 االجتماعية

منفذ جزئيا 
% مف 40)

مشروع اتفاقية 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

جميورية كينيا لمحصوؿ عمى   2014
ميقاتيا وحالة التحضيرات تع

 لمتفاوض

المقر قبؿ قمة 
 2014يونيو 

 المقرر منفذ(

مف المفوضية، يطمب أيضا 
بالتعاوف مع البنؾ الدولي والبنؾ 
األفريقي لمتنمية والمنظمة الدولية 
لميجرة والمفوضية األوروبية 

ريف، والشركاء اإلنمائييف اآلخ
 تقديـ الدعـ لممعيد

بدأت المناقشات بالفعؿ مع 
المفوضية األوروبية حوؿ إمكانية 
تمويؿ األمانة المؤقتة لممعيد 
األفريقي لمتحويبلت لتمكينيا مف 
مواصمة أنشطة المشاريع )قاعدة 
بيانات أسعار التحويبلت "إرساؿ 
الفموس إلى أفريقيا" لحيف يصبح 

 ؿ.المعيد في طور التشغيؿ الكام
 

تـ بالفعؿ التوصؿ إلى اتفاقية مع 
وفد االتحاد األوروبي لدى 
االتحاد األفريقي عمى إدراج 

بعد استكماؿ  
اتفاقية المقر، 
سيتـ االتصاؿ 
 –بشركاء آخريف 
البنؾ الدولي، 
البنؾ األفريقي 

لمتنمية، وغيرىما ، 
المعيد  لدعـ برامج

األفريقي إلعادة 
 التأىيؿ

إدارة الشؤوف 
 االجتماعية

منفذ جزئيا 
)تجري 

المناقشات مع 
الشركاء ويشكؿ 
المعيد األفريقي 

لمتحويبلت 
واحدا مف 
المبادرات 

الست الواردة 
في خطة عمؿ 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

تمويؿ المعيد األفريقي 
 لمتحويبلت في البرنامج األفريقي.

االتحاد  
 –األفريقي 
االتحاد 

األوروبي حوؿ 
اليجرة لمفترة 

2014 -
2016) 

36 
   

EX.CL/DEC.812(XXIV)  
مقرر بشأن انتخاب 
مجمس الجامعة 

 األفريقية

أف تقوـ المفوضية عمى  يقرر
جناح السرعة  بتحديد مرشحيف 
إقميمييف مف ذوي الكفاءة 
بالتشاور مع أعضاء ىيئة مكتب 
 مؤتمر وزراء التعميـ األفريقييف

وتعرض قائمة  )الكوميداؼ(
إقميمية بالمرشحيف المحتمميف 

ُكتبت رسائؿ إلى الوزراء 
المسؤوليف عف التعميـ العالي في 

الدوؿ األعضاء ُيطمب منيـ 
تعييف ممثميف اثنيف يمكف 

انتخابيما رئيسا ونائبا لمرئيس 
 لمجمس الجامعة األفريقية

 

خبلؿ دورة 
 6الكوميداؼ 
المنعقدة في 

ياوندي الكاميروف، 
، 2014في أبريؿ 

تـ االتفاؽ عمى 
أف يتولى كؿ واحد 

وؿ موعد عند حم
مايو النيائي لـ  5

 ترد جميع الدوؿ 

 

الموارد )
البشرية 
والعمم 

 (والتكنولوجيا

40  %- 
 منفذ جزئيا
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي   المعوقات
الجية  قدما

 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: تنفيذ 

، تنفيذ كامؿ
جزئي، أو 
 غير منفذ

ئيس لوظيفتي رئيس ونائب ر 
مجمس الجامعة األفريقية عمى  
المؤتمر القادـ في يوليو 

2014.. 

مف أعضاء ىيئة 
مكتب الكوميداؼ 

تعييف مرشح  6
مف إقميمو, وذلؾ 
بناء عمى القائمة 

التي قدمتيا 
مفوضة الموارد 
البشرية والعمـ 
والتكنولوجيا. 
قدمت بالفعؿ 

معظـ الوكاالت 
الممثمة في 

 المجمس تعييناتيا.
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

 المؤتمر: -باء

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

1 Assembly/AU/Dec.4
52 (XX) 

 بشأن إنشاء المرصد مقرر
والتكنولوجيا  األفريقي لمعمم

في جمهورية  واإلبداع،
 غينيا االستوائية،

 

مف المفوضية أف تقدـ إلى  يطمب
مؤتمر في الدورة العادية المقبمة لم

النظاـ األساسي لممرصد  2013مايو 
إلى أجيزة صنع وىيكمو وآثاره المالية 

 ة ذات الصمة لبلتحاد األفريقيالسياس

رة مؤتمر اعتمد الوزراء خالل دو
االتحاد األفرٌقً للوزراء المسؤولٌن 

عن العلم والتكنولوجٌا  فً أبرٌل 
  فً برازافٌل ، 2014

 
 

تحول قٌود مالٌة دون تفعٌل 
 المرصد

 
 

الموافقة على هٌكل المرصد 
داخل إدارة الموارد البشرٌة 

 والعلم والتكنولوجٌا
 
 

الموارد البشرٌة 
 والعلم والتكنولوجٌا

 –منفذ جزئٌا 
60% 

2  Assembly/AU/Dec.4
53 (XX) 

بشأن إنشاء المنظمة  مقرر
 األفريقية لمممكية الفكرية،

عقد اجتماع بيف مف المفوضية  يطمب
كافة أصحاب المصمحة المعنييف 

ىذا الممكية الفكرية في تنفيذ  بمسائؿ
 .2014قمة يناير  بحموؿ قررالم

اعتمد الوزراء خالل دورة مؤتمر 

للوزراء المسؤولٌن االتحاد األفرٌقً 

عن العلم والتكنولوجٌا  فً أبرٌل 

 فً برازافٌل ،  2014

إشراك جمٌع أصحاب 
 المصلحة

 
 

قٌة المقر بٌن ٌتعٌن إبرام اتفا
المفوضٌة واالجتماع 

الوزاري فً تونس المقرر 
عقده فً النصف الثانً من 

بعد اعتماد النظام  2014
 األساسً للمنظمة

 
 

 -منفذ جزئٌا   
30% 

3 Assembly/AU/Dec.4
54 (XX) 

بشأن تحويل مفوضية  مقرر
االتحاد األفريقي إلى سمطة 

 ،االتحاد األفريقي
 

بالتعاوف ، مف المفوضيةيطمب 
 مع لجنة الممثميف الدائميف ووفقاً 

أف تقدـ أوال  المتبع، لئلجراء
توصيات مناسبة بشأف تعزيز 
المفوضية إلى الدورة العادية 

مع  ،2013لممؤتمر في مايو 
 إنجازهمراعاة العمل الذي تم 

  .السمطةبخصوص 

ٌقوم مكتب المستشار القانونً حالٌا 
بإعداد دراسة داخلٌة حول مجاالت مهام 

مفوضٌة االتحاد األفرٌقً التً تحتاج 
إلى التعزٌز مع مراعاة العمل الذي تم 
إنجازه مسبقا فٌما ٌتعلق بسلطة االتحاد 

 األفرٌقً وأولوٌاته.
 
.  

مفروض أن ٌتم تقدٌم من ال 
التوصٌات بشأن هذه المسألة 

 2015إلى قمة ٌناٌر 
 
   

مكتب المستشار 
 القانونً

 منفذ جزئٌا

4 Assembly/
AAU/Dec. 
455 (XX) 

سٌتم تقدٌم مشروع التقرٌر  بخصوص تنفيذ المقرر  -1ضرورة إجراء يقرر  .1
إلى أجهزة صنع السٌاسة 

 للبحث واالعتماد

مكتب المستشار 
 القانونً

 منفذ بالكامل
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

بشأف  مقرر
البروتوكوؿ 
الممحؽ 
بالقانوف 
التأسيسي 
لبلتحاد 
 األفريقي
المتعمؽ 
بالبرلماف 
 األفريقي

 

قا مشاورات أكثر تعم
حوؿ مشروع 
البروتوكوؿ الممحؽ 
بالقانوف التأسيسي 
لبلتحاد األفريقي 
المتعمؽ بالبرلماف 
األفريقي، خاصة فيما 

)أ(  8.1يتعمؽ بمادتيو 
حوؿ  8.2و

الصبلحيات التشريعية 
 واإلشرافية؛

تأجيؿ بحث يقر أيضًا  .2
البروتوكوؿ الممحؽ 
بالقانوف التأسيسي 
لبلتحاد األفريقي 
ف المتعمؽ بالبرلما

األفريقي حتى الدورة 
العادية القادمة في مايو 

المذكور، عقدت المفوضية 
اجتماعا استشاريا مع 
 21البرلماف األفريقي في 

في ميدراند،  2014فبراير 
 جنوب أفريقيا

 
انعقد االجتماع  -2

االستشاري الثاني بيف ىيئة 
مكتب لجنة الممثميف 

ة مكتب الدائميف، ىيئ
البرلماف األفريقي والمفوضية 
في ميدراند، جنوب أفريقيا، 

 2014مايو  4و 3يومي 
لبحث البروتوكوؿ، 
  8.1وخصوصا المادتيف 

الصبلحيات حوؿ  8.2)أ( و
 التشريعية واإلشرافية.

 
سيتـ تقديـ مشروع  -3
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

2013. 
 

البروتوكوؿ إلى اجتماع 
المجنة الفنية المتخصصة 

حوؿ العدالة والشؤوف 
نية  المقرر عقده في القانو 

أديس أباباف إثيوبيا، في مايو 
2014 

 

5 
 

Assembly/AU/Dec.4
56 (XX) 

بشأن مؤتمر  مقرر
االتحاد حول مسائل 

 ، التنمية والتكامل
 

رات التي تخصيص الدو يقرر  -1
يوليو لبحث مسائل /يعقدىا في يونيو
 التنمية والتكامل

 
 

 قٌد التنفٌذ

 منفذ جزئٌا مكتب األمٌن العام  

مف المفوضية اتخاذ  يطمب -2
التدابير البلزمة لتنفيذ ىذا المقرر 

 .2014ابتداًء مف يوليو 
 

 
 قٌد التنفٌذ

 منفذ جزئٌا  

6 Assembly/AU/Dec.462(
XX)  
 استضافة بشأن مقرر
 ءحصااإلمعهد 

لمفوضية االتحاد 
 األفريقي تونس،

 

،  أف تتخذ مف المفوضية يطمب-1
بالتعاوف مع الحكومة التونسية، 
اإلجراءات البلزمة مف أجؿ التأسيس 
الفعمى لمعيد اإلحصائيات لبلتحاد 

 .واستضافتو المقترح األفريقي

 

أعدت المفوضٌة الخطة اإلسترتٌجٌة 
فرٌقً لإلحصاء. وقد لمعهد االتحاد األ

ٌحث االجتماع األخٌر للجنة المدٌرٌن 
 العامٌن للمكاتب الوطنٌة لإلحصاء.

وتقوم المفوضٌة حالٌا بإعداد الخطة 
 اإلستراتٌجٌة لمركز التدرٌب األفرٌقً

  
 
 

كان هذا النشاط مبرمجا للسنة 
الماضٌة.  لكن اإلدارة لم تتمكن 

من استكمال الوثائق. فهً 
ٌد من الموارد تحتاج إلى مز

 المالٌة الستكمال العمل
 
 

 
 

سوف تستكمل المفوضٌة 
إعداد اتفاقٌة مقر لمركز 

 التدرٌب
 
 

إدارة الشؤون 
 االقتصادٌة

 منفذ جزئٌا

مف المفوضية،  أيضا يطمب-2
بالتعاوف مع الحكومة التونسية، أف 

 إن اتفاقٌة المقر هً قٌد اإلعداد
 
 

 عدم توفر الموارد المالٌة
 
 

 منفذ جزئٌا 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

تنظر في السبؿ والوسائؿ الكفيمة 
ير ، وأف تقـو بتقديـ تقر بإنشاء المعيد
 .1024إلى قمة يناير 

  

7   Assembly/AU/Dec.465(
XX) 
 بشأن التحالف مقرر

لثالثي بين بمدان ا
الجنوب لصالح أفريقيا 

  ،2015بعد 

مف المؤتمر السادس يطمب  -1
المشترؾ بيف االتحاد األفريقي ولجة 
األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا 
لوزراء المالية واالقتصادية والمالية 
تعميؽ التفكير في طرؽ تفعيؿ 
 التحالؼ

تناولت االجتماعات السنوٌة المشتركة 
لجنة األمم  -السابعة لمؤتمر المفوضٌة 

المتحدة االقتصادٌة ألفرٌقٌا لوزراء 
المالٌة واالقتصاد والتخطٌط لمزٌد من 

 . المناقشة
 

سٌتم تقدٌم االقتراح المتعلق  
بتنفٌذ المقرر إلى قمة ٌونٌو 

فً مالبو، وفً حالة 
اعتماده، ستنفذه األطراف 

 المعنٌة
 

إدارة الشؤون 
 االقتصادٌة

 منفذ جزئٌا

 
مف المفوضية، بالتعاوف  يطمب -2

مع المجنة االقتصادية ألفريقيا، 
وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، 

ريقي لمتنمية، ووكالة والبنؾ األف
النيباد، واالتحاد األوروبي، والبنؾ 

الدولي، والمنظمة الدولية 
لمفرانكوفونية، والشركاء الثنائييف في 
الجنوب والشماؿ، والحكومة الغينية، 

اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتنفيذ ىذا 
المقرر، ورفع تقرير عف ذلؾ إلى 

 1024المؤتمر في يناير 

السنوٌة المشتركة  اتفقت االجتماعات
 السابعة على تنفٌذ المقرر

 
n 

 منفذ جزئٌا  
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

8 Assembly/AU/Dec.474

(XXI) 

بشأن الموقف  مقرر
األفريقي الموحد من 
أجندة التنمية لما بعد 

4102،  

 

مف المفوضية، بالتشاور  يطمب-1
مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية 

وأصحاب المصمحة المعنييف، 
شراؾ الدوؿ األعضاء االستمرار في إ

بما في ذلؾ لجنة الممثميف الدائميف 
في أديس أبابا، والمجموعة األفريقية 
في نيويورؾ، في العمؿ عمى إعداد 

مف أجندة التنمية موقؼ أفريقي موحد 
لبحثو خالل القمة  2015 لما بعد

المقبمة المقرر عقدىا في يناير 
 ؛2014

 

أعدت المفوضٌة، بالتعاون مع الشركاء، 
موقفا أفرٌقٌا مشتركا حول األجندة 

. وقد اعتمدته 2015اإلنمائٌة لما بعد 
  2014قمة ٌناٌر 

 
 

 
اإلطالق الرسمً للموقف 

 األفرٌقً الموحد

 تنفٌذ خارطة الطرٌق

االجتماع مع الممثلٌن 

الدائمٌن فً جنٌف، 

بروكسٌل وواشنطن 

لإلحاطة حول الموقف 

 األفرٌقً الموحد

تنظٌم اجتماع ألصحاب 
لمصلحة المتعددي  ا

األطراف واجتماع للجنة 
الرفٌعة المستوى خالل القمة 

 القادمة
 
 
 
 
 
 
 
 

تبرمج المفوضٌة تنظٌم 
اجتماع للخبراء لبحث 

األهداف والمواعد 
 والمؤشرات المقترحة

 
 

إدارة الشؤون 
 االقتصادٌة

 منفذ جزئٌا

مف المفوضية ووكالة  يطمب أيضا -2
دة النيباد ولجنة األمـ المتح

االقتصادية ألفريقيا والبنؾ األفريقي 
لمتنمية وبرنامج األمـ المتحدة 

 اإلنمائي وصندوؽ األمـ المتحدة
لمسكاف والمنظمات ذات الصمة 
، العاممة في المجاؿ االجتماعي

لترجمة  ةعمؿ فني تشكيؿ مجموعة
أولويات أفريقيا الواردة في أجندة 

إلى أىداف  2015لما بعد  لتنميةا

أعدت المفوضٌة إستراتٌجٌة للتفاوض 
وكسب التأٌٌد بغٌة مساعدة المفاوضٌن 

األفرٌقٌٌن خالل عملٌات التفاوض 
وخارطة طرٌق إلثراء النقاش العالمً 

 2015حول األجندة اإلنمائٌة لما بعد 
 ثٌر علٌه.والتأ

 
وضعت المفوضٌة مشارٌع أهداف 

ومواعد ومؤشرات للموقف األفرٌقً 
 الموحد.

 
 

عدم توفر الموارد لتنظٌم 
اجتماع كبار المسؤولٌن، 

المشاركة فً عملٌة التفاوض 
 وتنفٌذ خارطة الطرٌق
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الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

إلدراجيا في عممية محددة ؤشرات وم
األىداؼ اإلنمائية المستدامة واألجندة 

 2015العالمية لما بعد 

9 Assembly/AU/Dec.475(XXI

) 

بشأن إنشاء  قررم
لجنة رفيعة المستوى 
لرؤساء الدول 

حول أجندة  لحكوماتوا
التنمية لما بعد 

4102،  

 

، ووكالة التخطيط المفوضية يكّمف
، بالتعاوف مع لجنة والتنسيؽ لمنيباد

األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، 
البنؾ األفريقي لمتنمية، وبرنامج األمـ 

وصندوؽ األمـ  المتحدة اإلنمائي
المتحدة لمسكاف والمنظمات ذات 

اممة في القطاع الصمة األخرى الع
المجنة  أنشطةدعـ باالجتماعي 

 الرفيعة المستوى

تـ إطبلؽ الموقؼ األفريقي 
نجمينا في فبراير إالموحد في 

مف قبؿ أعضاء المجنة  2014
 الرفيعة المستوى 

 
نظمت المفوضية خموة مع السفراء 
األفريقييف في نيويورؾ وأصحاب 
المصمحة الرئيسييف إلحاطتيـ 

األفريقي الموحد  بأولويات الموقؼ
ومناقشة طرؽ التأثير عمى عممية 

 التفاوض.
 

حضر الخموة المسؤولوف الرفيعو 
المستوى مف أعضاء المجنة وتولوا 

 تنسيؽ الخموة

عدم توفر الموارد الالزمة 
لتنظٌم اجتماع للمسؤولٌن 
الرفٌعً المستوى واللجنة 

الرفٌعة المستوى والمشاركة 
 فً عملٌات التفاوض

 
 

مفوضٌة تنظٌم تخطط ال
اجتماع مع اللجنة األفرٌقٌة 
فً جنٌف وبروكسٌل بدعم 

من المسؤولٌن الرفٌعً 
المستوى فً اللجنة 

إلحاطتهم بالموقف األفرٌقً 
 الموحد.

ستنظم المفوضٌة اجتماعا 
للجنة الرفٌعة المستوى على 

هامش قمة ٌونٌو لمناقشة 
 التقدم فً المفاوضات

 

إدارة الشؤون 
 االقتصادٌة

 جزئٌا منفذ
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

10 Assembly/AU/Dec.476(X

XI) 

بشأن وضع  مقرر
اإلستراتيجية  الخطة

لمفوضية االتحاد 
األفريقي لمفترة 

4102-4102 
لالتحاد  4102وأجندة 

  االفريقي،

 

بالتقدـ المحرز  يحيط عمما كذلك -1
في وضع أجندة االتحاد األفريقي 

مفوضية االتحاد  يشجعو 2063
لمتنمية  األفريقي والبنؾ األفريقي

والمجنة االقتصادية ألفريقيا عمى 
مواصمة تنقيح مشروع الوثيقة 
اإلطارية عمى أساس عممية تشاورية 
تشمؿ جميع شرائح المجتمع 

 األفريقي؛

 

تـ تحديد مساىمة السياحة خبلؿ 
اجتماع فريؽ العمؿ الوزاري في 

رس ام 14و 13سيشيؿ ، يومي 
2014. 

 
تـ تحديد مساىمة النقؿ خبلؿ 

رة الثالثة لمؤتمر االتحاد الدو 
األفريقي لوزراء النقؿ في مبلبو، 

 11إلى  7غينيا االستوائية، مف 
 2014أبريؿ 

 

إدارة البنٌة التحتٌة   اإلطار الزمنً
 والطاقة

 بالكاملمنفذ 

توصية المجمس التنفيذي  يجيز -2
التي تدعو المفوضية إلى تقديـ 
الوثيقة اإلطارية إلى أجيزة صنع 

ة لبلتحاد األفريقي في يناير السياس
لبحثيا والنسخة النيائية  2014

 2014في يونيو  2063ألجندة 
 .العتمادىا

 

قد تـ إعداد وثيقة تكوف  
بمثابة مصدر إلياـ وسيتـ 
تقديميا إلى القمة في يونيو 

. وقد تـ إعداد الوثيقة 2014
بعد سمسمة مف المشاورات 
التي شاركت جميع قطاعات 

ي، بما فييا المجتمع المدن
المجموعات االقتصادية 

 اإلقميمية

مدٌرٌة التخطٌط  
اإلستراتٌجً 

للسٌاسات والرصد 
والتقٌٌم وتعبئة 

 الموارد
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الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Assembly/AU/Dec.478.(X

XI) 

بشأن تنفيذ  مقرر
المشاريع العالمية 

 لتراث المهجر األفريقي، 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 المجنة الفنية لمخبراء يكمف -1
بتنسيؽ ورصد تنفيذ مشاريع التراث 
الخمسة التي اعتمدت خبلؿ القمة 
العالمية لمميجر األفريقي في مايو 

، والتي أجازىا المؤتمر في 2012
 2012يوليو 

أجريت المشاورة مع مختمؼ 
الجيات صاحبة المصمحة 
والمؤسسات التي ستكوف 
أعضاء في المجنة الفنية 

بيدؼ عقد االجتماع 
و نياية مايو االفتتاحي نح

2014. 
 

تبيف أف الحصوؿ عمى 
اتفاقية عمى مواعد 
محددة في غضوف 

أمر  2014شير مايو 
صعب لمغاية نظرا 
لمكانة الشخصيات 

المشاركة وتنوع 
 المؤسسات

. 

بناء عمى المشاورات 
الجارية، يتـ اتخاذ 

ترتيبات محددة 
لبلجتماع االفتتاحي 
األوؿ المقرر عقده 
في منتصؼ يوليو 

2014 
 
 

مدٌرٌة المجتمع 
المدنً واألفرٌقٌٌن 

 فً المهجر

 غٌر منفذ

ة بإقرار المجن يكمف كذلك -2
المعالـ واالختصاصات وتحديد 
الوكاالت المنفذة واستكشاؼ طرؽ 
التمويؿ لتنفيذ كؿ مف مشاريع  
 التراث الخمسة

 غٌر منفذ  

المفوضية تيسير عقد مف  يطمب -3
ة في يونيو االجتماع األوؿ ليذه المجن

 بتنفيذ اإلسراعبغية  2013
 صددتيا في ىذا الصبلحيا

 غٌر منفذ  

إلى المجنة الفنية  يطمب أيضا -4
لمخبراء تقديـ تقرير إلى الدورة العادية 
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الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

القادمة لبلتحاد األفريقي في يناير 
2014. 

 

12 
 
 
 
 
 
 
 

Assembly/AU/Dec.482(X

XI) 

بشأن الوالية  مقرر
عالمية، القضائية ال

 العدالة الدولية
والمحكمة الجنائية 

 الدولية،

 

مف المفوضية، بالتعاوف مع يطمب 
لجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي 

 اجتماع الستثارة األفكار ، تنظيـ
تشارؾ فيو الدوؿ األعضاء وكافة 
أجيزة االتحاد األفريقي ذات الصمة 
وأصحاب المصمحة المعنييف 

ناقشات الذكرى ، في إطار ماآلخريف
الخمسيف، حوؿ المجاالت العريضة 
لنظاـ العدالة الجنائية الدولية، والسمـ 
والعدالة والمصالحة وكذلؾ 
آثار/أعماؿ المحكمة الجنائية الدولية 

لتوفير إرشادات ليس  –في أفريقيا
 لعممية المحكمة الجنائية الدولية
فحسب ولكف أيضا لمبحث عف 

يات الطرؽ الكفيمة بتعزيز اآلل
األفريقية لمتعامؿ مع التحديات 
 والمشاكؿ األفريقية

وضع مكتب المستشار القانوني 
المذكرة المفاىيمية لدورة استشارة 

 األفكار:

انعقدت ورشة عمؿ  -
لمتصديؽ عمى المذكرة 
المفاىيمية لدورة استثارة 

 8و 7األفكار يومي 
 2013ديسمبر 

انعقدت دورة الستثارة  -
 األفكار في أديس ابابا،

 17و 16إثيوبيا، يومي 
 2013ديسمبر 

تـ تقديـ توصيات دورة  -
استشارة األفكار إلى أجيزة 

صنع السياسة لبلتحاد 

لـ تكف ثمة مخصصات 
ميزانية ليذا النشاط عندما 

 تـ اعتماد المقرر
 
 

 
 فير ميزانية تكميميةتـ تو 

 
 

مكتب المستشار 
 القانونً

 منفذ بالكامل
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

األفريقي مف خبلؿ تقرير 
المفوضية عف تنفيذ 

مقررات المؤتمر بشأف 
 المحكمة الجنائية الدولية

13 Assembly/AU/Dec.486(X

XI) 

بشأن المصادر  مقرر
البديمة لتمويل االتحاد 

  األفريقي،

المفوضية تقديـ تقرير إلى  مفيطمب 
مؤتمر وزراء المالية والتخطيط 

االقتصادي لمتعجيؿ ببحث مسألة 
وسة التمويؿ وتقديـ مقترحات ممم

بشأف طرائؽ تنفيذ مختمؼ الخيارات 
المقترحة بما في ذلؾ زيادة 

المساىمات المقدرة إلى جانب 
المقترحات اإلضافية األخرى لمدوؿ 
األعضاء، ورفع تقرير بيذا الشأف 

إلى الدورة العادية القادمة لممؤتمر في 
 2014يناير 

تم تقدٌم التقرٌر إلى االجتماعات السنوٌة 
ة لمؤتمر مفوضٌة المشتركة السابع

لجنة األمم المتحدة  –االتحاد األفرٌقً 
االقتصادٌة ألفرٌقٌا لوزراء المالٌة 

واالقتصاد والتخطٌط وأحٌل إلى فرٌق 
 عمل وزاري الستكمال طرق التنفٌذ

.  

تم تأجٌل اجتماع فرٌق العمل 
الوزاري الذي كان من المقرر 

أن ٌنعقد على هامش اجتماعات 
 19نمٌة بٌن البنك األفرٌقً للت

فً كٌجالً،   2014ماٌو  23و
 رواندا

سٌجتمع فرٌق العمل 
قمة الوزاري على هامش 

الستكمال ٌونٌو فً مالبو 
طرق التنفٌذ.  وسٌتم تقدٌم 

التقرٌر النهائً إلى قمة 
 ٌونٌو فً مالبو

.  

إدارة الشؤون 
 االقتصادٌة

 منفذ جزئٌا
 

14 Assembly/AU/Dec

.487(XXI 

 مقرر

مؤسسة بشأن إنشاء 

باالقتراح المتعمؽ بإنشاء يرحب 
مؤسسة لبلتحاد األفريقي 
لممساىمات الطوعية لتمويؿ 

 االتحاد األفريقي؛

تـ استكماؿ مذكرة الخمفية  
المتعمقة التفاصيؿ  تبيفالتي 

الغرض وطريؽ العمؿ ب
والبرامج ذات األولوية 
ميثاؽ لممؤسسة؛ تـ تسجيؿ 

تعبئة الموارد لضماف 
االستدامة؛ إقامة أمانة 

 أساسية

برمج لقمة اإلطبلؽ م
؛ حممة 2015يناير 

تعبئة الموارد  
تستيدؼ القطاع 
الخاص األفريقي 

مكتب رئيس 
 المفوضية
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

 التحاد األفريقيل

ممساهمات الطوعية ل
لتمويل االتحاد 

 ،األفريقي

 

إنشاء مؤسسة لبلتحاد يقرر 
مساىمات تمقي الاألفريقي ل

القطاع المقدمة مف منح الو 
يبات أو والالخاص واألفراد 
 ؛المساىمات األخرى

القطاع و  الدوؿ األعضاءيدعو 
المحسنيف و  المانحيفو  الخاص

واألفراد إلى المساىمة في 
 المؤسسة لضماف تفعيميا.

حاد األفريقي  في مؤسسة االت
(؛  2014موريشيوس )فبراير 

انعقد االجتماع األوؿ 
لممجمس االفتتاحي لممؤسسة 

. 2014مايو  2و 1يومي 
إف اإلطبلؽ الرسمي 

لممؤسسة مبرمج خبلؿ قمة 
، وسيركز عمى 2015يناير 

تعبئة الموارد لمعمميات 
وصندوؽ اليبات؛ 

سُتخصَّص نسبة تصؿ إلى 
% مف الموارد المجمعة 30

لمميزانية البرنامجية 
لممفوضية مباشرة، وُتخصص 

( 1الموارد المتبقية لما يمي: )
دارة التنوع؛ ) ( 2إدماج وا 
تنمية الموارد البشرية 

( النيوض 3والميارات ؛ )
بالشباب  وتأسيس المشاريع 

 واألفراد
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

 ( تمكيف المرأة4التجارية؛ )

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assembly/AU/Dec.489(X

XI) 

بشأن إنشاء قدرة  مقرر
أفريقية لالستجابة 

 ،الفورية لألزمات

 

مف رئيس االتحاد يطمب  -1
ورئيسة المفوضية إجراء 

لحشد  المشاورات المناسبة
الدعـ الواسع النطاؽ 

 وااللتزاـ بتنفيذ ىذا المقرر

إنشاء فريؽ خبراء تعينيـ مف 
الدوؿ األعضاء إلعداد طرؽ 

إنشاء مركز التشغيؿ وغيره مف 
عناصر تفعيؿ القدرات األفريقية 

 لبلستجابة الفورية لؤلزمات.
 
 
 

الحاجة إلى حشد مزيد مف 
الخبراء مف الدوؿ 

األعضاء ألداء المياـ 
 لمطموبةا
 

الحاجة إلى تعبئة الموارد 
المالية لتسييؿ إجراءات 

 المتابعة المطموبة
 

التعجيؿ بالجيود 
الجارية الرامية إلى 

إنشاء مركز إستراتيجي 
لتنسيؽ العمميات 

واستكماؿ الجوانب 
األخرى ذات الصمة 

لتفعيؿ القدرات األفريقية 
لبلستجابة الفورية 

 لؤلزمات
 
 
 
 
 
 
 
 

 منفذ جزئٌا السلم واألمن
 

مف المفوضية يطمب - -2
العمؿ عمى الطرائؽ 
المفصمة لتفعيؿ القدرة 
األفريقية لبلستجابة الفورية 
لؤلزمات وتقديـ توصيات 
بيذا الشأف إلى اجتماع 
المجنة الفنية المتخصصة 

توزيع إعبلف المجنة  -4
الفنية المتخصصة 
المعنية بالدفاع واألمف 
والسبلمة عمى الدوؿ 
األعضاء واأللوية 
اإلقميمية لممتابعة واتخاذ 

 اإلجراءات المناسبة
   

 
الحاجة إلى موارد مالية  -

 كافية لنجاح قيادة المناورة
   

ضيؽ الوقت المتاح   -
 لقيادة المناورة

 
-  
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الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

لمدفاع واألمف والسبلمة 
المقرر عقده في أجؿ 
أقصاه الفصؿ األخير مف 

 ؛2013
 

مف رئيسة يطمب أيضا  -3
المفوضية تقديـ تقرير عف 
تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة 
العادية القادمة لممؤتمر في 

 .2014يناير 
 

 

تبذؿ المفوضية حاليا  -5
جيودا لعقد الدورة 
الثامنة لمجنة الفنية 
المتخصصة المعنية 
بالدفاع واألمف والسبلمة 
في الربع الثالث مف 

 ؛2014
 

تولت المفوضية إعداد  -6
خطة تنفيذ لمتوصيات 
الواردة في تقرير تقييـ 
القوة األفريقية الجاىزة، 
كما أجازتيا المجنة 
الفنية المتخصصة 

األمف والسبلمة لمدفاع و 
 ومؤتمر االتحاد
 

متابعة بنود إعبلف  -7
المجنة الفنية 
المتخصصة المعنية 

  
 
 
 
 

طة التنفيذ استكماؿ خ -
دراجيا في خارطة  وا 
الطريؽ الثالثة لمقوة 

 األفريقية الجاىزة

-  

 

 

 

إعداد النظاـ األساسي  -
والوثائؽ القانونية 

األخرى التي ستحكـ 
سير عمؿ األفريبوؿ 
وتمويميا بعد إجازة 
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الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

بالدفاع واألمف والسبلمة 
المتعمقة بعقد اجتماع 
لرؤساء الشرطة. جرى 
االجتماع في مدينة 

 11و 10الجزائر يومي 
واعتمد  2014فبراير 

إعبلنا حوؿ آلية أفريقية 
لمتعاوف بيف أجيزة 

ـ تقديـ الشرطة. وفد ت
تقرير منفصؿ إلى 
المجمس التنفيذي في 

 ىذا الصدد.
 
 

مواصمة إعداد عقد  -8
مناورة آماني أفريكا 
الثانية، بما فييا 
استعماؿ المناورة 
الختبار مدى جاىزية 
القوة األفريقية الجاىزة 
وقدرات نشرىا السريعة. 
ويشمؿ ذلؾ مشاورات 

إعبلف الجزائر مف قبؿ 
 أجيزة صنع السياسة

 
مواصمة وتعجيؿ  -

التحضيرات لمناورة 
 نيةأماني أفريكا الثا
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الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

منتظمة مع الساديؾ  
ولبسوتو باعتبارىا البمد 

 مضيؼ.ال
   

تـ إجراء ميمة تقييـ  -9
ميداني في ليسوتو، في 

، لتقييـ 2014فبراير 
أرضية وموقع التدريب 
لمناورة آماني أفريكا 

 الثانية
 

   
اجتماع بيف  -10

مفوض السمـ واألمف 
لبلتحاد األفريقي ورئيس 
وزراء ليسوتو، في 

، لمتبادؿ 2014فبراير 
حوؿ مناورة أماني 
أفريكا الثانية والطرؽ 

سائؿ الكفيمة بضماف والو 
 نجاح ىذه المناورة.
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

 

بدء االتصاالت مع زامبيا فيما 
يتعمؽ باجتماع الوزارات المدنية 
المختصة لمدوؿ األعضاء في 

2014. 
 
 

16 Assembly/AU/Dec.491(X
XII) 

بشأن تقرير  مقرر
االجتماع العادي 

السابع لمجنة االتحاد 
 األفريقي

الفنية المتخصصة 
المعنية بالدفاع 
 والسالمة واألمن،

 

مف رئيسة المفوضية تقديـ  يطمب
عف تنفيذ ىذا اإلعبلف شامؿ تقرير 

إلى الدورة العادية القادمة لممؤتمر 
 2014 والمقرر عقدىا في يونيو

ة السمـ واألمف استكممت إدار 
إدماج المستجدات في 

خارطة الطريؽ الثالثة لمقوة 
األفريقية الجاىزة، وسيعكس 
ذلؾ إدماج التوصيات الواردة 
في تقرير تقييـ القوة األفريقية 

الجاىزة، تقرير تحميؿ 
احتياجات التدريب لمقوة 
األفريقية الجاىزة والقدرة 

األفريقية لبلستجابة السريعة 
 لؤلزمات

الموارد المطموبة  توفير
لتنفيذ التوصيات؛ إف 
اإلطار الزمني لمتنفيذ 
قصير جدا بالنسبة 

 لبعض األنشطة

جيود دؤوبة لمتعجيؿ 
بالتنفيذ مع توفير 
 الموارد المطموبة

 منفذ جزئيا السمـ واألمف
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

17 Assembly/AU/Dec.492(X
XII) 

بشأن تعزيز تنفيذ  مقرر
اتفاقية األمم المتحدة 

في  لمكافحة التصحر
  أفريقيا،

يجيز تشكيؿ فريؽ عمؿ أفريقي معني 
بالتصحر واإلدارة المستدامة لؤلراضي 

ستقـو المفوضية بالدعوة إلى عقد 
 اجتماعو

تـ إعداد االختصاصات المتعمقة 
بتركيب فريؽ العمؿ ومسؤوليات 

أعضائو وطرؽ عممو لعقد 
اجتماع لفريؽ العمؿ. وقد تـ 

إببلغ عدد كبير مف األعضاء 
يسييف لمفريؽ بشكؿ غير الرئ

 رسمي.
 
. 

محدودٌة مخصصات المٌزانٌة 
لعقد االجتماع األول لفرٌق 

 العمل
 
 

عقد االجتماع  إعادة برمجة

األول لفرٌق العمل على 

هامش األسبوع األفرٌقً 

الثانً لألراضً الجافة فً 

 .2014أغسطس أو سبتمبر 

 

االقتصاد الرٌفً 

 والزراعة

منفذ جزئٌا 

(20)% 

مف المفوضية مراجعة آلية  يطمب
التنسيؽ األفريقية الحالية مف أجؿ 

تعزيزىا وتحسيف المشاركة األفريقية 
في عمميات اتفاقية األمـ المتحدة 

 لمكافحة التصحر في أفريقيا

بدأت المشاورات مع جية التنسيؽ 
اإلقميمية التفاقية األمـ المتحدة 

لمكافحة التصحر التي يقع مقرىا 
مة، والتي كانت في تونس العاص

ُتستخدـ كمركز تنسيؽ رئيسي 
لممفاوضيف األفريقييف إلنشاء آلية 

تنسيؽ أفريقية تحت رعاية 
مفوضية االتحاد األفريقي. وقد تـ 

 وضع مشروع آلية تنسيؽ.
 

 
إجراء مشاورات أكثر تعمقا 

مع الشركاء والمفاوضٌن 

األفرٌقٌٌن حول مشروع آلٌة 

 التنسٌق قبل استكمالها.

 

جزئٌا  منفذ 

(50)% 

يتعيف عمى المفوضية ترشيد وتعزيز   
وحداتيا المتخصصة، السيما مشروع 
البحث والتطوير في مجاؿ الحبوب 

مذكرة مفاىيمية حوؿ  تـ إعداد
ترشيد وتعزيز وحدة مكافحة تغير 
المناخ والتصحر ومشروع البحث 

 
م إلى  طرح اقتراح  ٌقدَّ

أجهزة صنع السٌاسة لالتحاد 

 لبحثه

االقتصاد الرٌفً 

 والزراعة

زئٌا منفذ ج

(40)% 
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الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

الغذائية في المناطؽ شبو الجافة 
ووحدة مكافحة تغير المناخ والتصحر 
مف أجؿ التوفير الفعاؿ والدقيؽ لمنبر 
اإلرشادات الضروري وتقاسـ الخبرات 

لتميز األفريقية القائمة وتنسيؽ مراكز ا
 حوؿ مكافحة التصحر 

 
 

والتطوير في مجاؿ الحبوب 
 الغذائية في المناطؽ شبو الجافة.

 
تستعرض المذكرة المفاىيمية 

المياـ والعدد الحالي لمعامميف في 
واالقتراحات المطروحة الكيانيف 
 لتعزيزىما

تجري المشاورات بيف مشروع 
البحث والتطوير في مجاؿ 

الحبوب الغذائية في المناطؽ شبو 
الجافة ووحدة البيئة وتغير المناخ 

دارة المياه واألراضي  وا 
 

 

 

18 Assembly/AU/Dec.493.(X

XII) 

بشأن التقرير  مقرر
 المرحمي لممفوضية عن 

المتعمقة  تنفيذ المقررات
بالمحكمة الجنائية 

 الدولية،
 

توسيع الوالية القضائية لممحكمة 
األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب 
لممحاكمة عمى الجرائـ الدولية في 

مف المفوضية ، يطمب القارة؛ و
بالتعاوف مع جميع أصحاب 

، التعجيؿ بالعممية بغية رفع المصمحة
تقرير بيذا الشأف إلى المؤتمر في 

 ؛ 2014يونيو 
 

 EX.CL766(XXII)انظر المقرر  
above. أعاله 

 

 
مكتب المستشار  

 القانونً

منفذ جزئٌا 

(30)% 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

19 Assembly/AU/Dec.494(X
XII) 

بشأن التقدم  مقرر
المحرز في مجال 

مهات واألطفال صحة األ
 الرضع،

 

تتعاوف المفوضية مع منظومة األمـ 
المتحدة والشركاء اإلنمائييف اآلخريف، 
 لتسييؿ تنفيذ التوصيات وخطة العمؿ

التزمت وكاالت األمـ المتحدة 
وغيرىا مف الشركاء بتنفيذ 

اإلجراءات المحددة التي تعبر عف 
والياتيا والتي تحوؿ حاليا خطط 

تنفيذىا في  األنشطة التي سيتـ
ى واقع ممموس إل 2014عاـ 

استرشادا بخطة العمؿ وسوؼ 
تتقاسـ وكاالت األمـ المتحدة 
والشركاء خططيا لتنفيذ خطة 

. العمؿ بمجرد االنتياء منيا
وستقوم مفوضية االتحاد األفريقي 
بعد ذلك برصد تنفيذ خطة العمل 

 .استنادا إلى ىذه الخطط
 

 
إدارة الشؤون  

 االجتماعٌة 

ذ جزئٌا )ٌجري منف

إعداد تقرٌر 

2015) 

ستدرج المفوضية التقرير عف تنفيذ 
عف  يخطة العمؿ في تقريرىا السنو 

حالة صحة األميات والرضع 
 واألطفاؿ في أفريقيا

التقرير عف  سيؤخذ في االعتبار
تنفيذ خطة العمؿ في التقرير عف 
صحة األميات والرضع واألطفاؿ 

 2015لعاـ 

 
   

20 Assembly/AU/Dec.496(X
XII) 

مقرر بشأن اعتماد 
 تنفيذو 

األفريقية  االستراتيجية

مف المفوضية تسييؿ إنشاء  يطمب
فريؽ عمؿ استراتيجي إلعداد 
التفاصيؿ الفنية لمتنفيذ المبكر 

لممنطقة  0202الستراتيجية آيـ 

 
تنوي المفوضية تشكيؿ فريؽ عمؿ 

خاص خبلؿ الربعيف الثالث 
. وستتمثؿ 2014والرابع مف 

لم تتوفر مخصصات مٌزانٌة 
 لهذا النشاط عند اعتماد المقرر

اعتماد التقرٌر عن تقٌٌم 

اآلثار الهٌكلٌة والمالٌة 

 لإلستراتٌجٌة

اعتماد الهٌكل التنظٌمً 

المقترح إلدارة الشؤون 

مكتب المستشار 

القانونً بالتعاون مع 

 اإلدارات 

 منفذ جزئٌا
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

المتكاممة لمبحار 
 المحيطاتو 

 4121في أفق سنة 
ستراتيجية آيم إ)

4121)، 
 

واحدة الخالصة طبقًا لبحرية الا
 لبلتفاقيات والقوانيف البحرية الدولية؛

 

الخطوات األولى في وضع 
اختصاصات لفريؽ العمؿ.  

إضافة إلى ذلؾ، ينبغي تحديد 
ىوية الشركاء الدولييف وتوجيو 

قسـ شؤوف  الدعوة إلييـ، مثؿ
المحيطات وقانوف البحار في 
األمـ المتحدة والييئة الدولية 

 لقيعاف البحار. 
 

 وضٌة.البحرٌة للمف

اعتماد تقدٌرات مٌزانٌة 

إدارة الشؤون البحرٌة 

 2014للنصف الثانً من 

 229272135بقٌمة 

)ملٌونٌن وتسعمائة وسبع 

وعشرٌن ألفا ومائة وخمسة 

وثالثٌن( دوالرا أمرٌكٌا 

)أربعة  426462367و

مالٌٌن وستمائة وستة 

وأربعٌن ألفا  وثالثمائة 

وسبعة وستٌن دوالرا 

الٌة أمرٌكا( للسنة الم

2015. 

مف رئيس االتحاد ورئيسة يطمب 
المفوضية إجراء المشاورات مع 
المجموعات واآلليات اإلقميمية إليجاد 
انضماـ ودعـ عمى أوسع نطاؽ 

 0202إستراتيجية آيم "ممكف لتنفيذ 

لـ تجر مشاورات رسمية إلى حد 
ير أنو تجدر اإلشارة إلى اآلف. غ

المبادرة التي اتخذىا بعض 
المجموعات االقتصادية 

اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية نحو 
المفوضية، عمى وجو الخصوص، 
دورات العمؿ في مقر المفوضية 
مع وفود مف القوة الجاىزة لشرؽ 
أفريقيا والييئة الحكومية المشتركة 

 لمتنمية )اإليجاد(.
 

يضا في عممية تشارؾ المفوضية أ

لـ تتوفر مخصصات 
ميزانية ليذا النشاط عند 

 اعتماد المقرر

اعتماد التقرير عف تقييـ 
اآلثار الييكمية والمالية 

 لئلستراتيجية

اعتماد الييكؿ التنظيمي 
المقترح إلدارة الشؤوف 

 البحرية لممفوضية.

اعتماد تقديرات ميزانية 
إدارة الشؤوف البحرية 

ف لمنصؼ الثاني م

مكتب المستشار 
القانوني بالتعاوف 
 مع اإلدارات 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

مف الدوؿ  25ياوندي، مع 
األعضاء التي تسعى أيضا إلى 
إقامة تعاوف أفضؿ، عمى سبيؿ 
المثاؿ مع اإليجاد، الكوميسا، 

الساديؾ. والمنظمة البحرية لغرب 
وشرؽ أفريقيا، بغية بناء حاالت 

تآزر  بيف المجموعات 
االقتصادية اإلقميمية/اآلليات 
اإلقميمي، األمر الذي يمكف 

نجازه مف خبلؿ مشاريع مثؿ إ
البرنامج اإلقميمي لتعزيز األمف 

البحري في شرؽ أفريقيا والجنوب 
 األفريقي والمحيط اليادي.
ينبغي أيضا اإلشارة إلى 

اإلستراتيجية البحرية المتكاممة 
كواس حديثا يالتي اعتمدتو اإل

(  والتي 2014مارس  29)
تتمشى مع اإلستراتيجية البحرية 

 .2050لمتكاممة حتى األفريقية ا

بقيمة  2014
)مميونيف  2,927,135

وتسعمائة وسبع 
وعشريف ألفا ومائة 

وخمسة وثبلثيف( دوالرا 
 4,646,367أمريكيا و

)أربعة مبلييف وستمائة 
وستة وأربعيف ألفا  

وثبلثمائة وسبعة وستيف 
دوالرا أمريكا( لمسنة 

 .2015المالية 

مف المفوضية، في إطار تنفيذ  يطمب
ىذا المقرر، إجراء تقييـ لآلثار 
الييكمية و المالية المتعمقة بيذه 

عينت رئيسة مفوضية االتحاد 
األفريقي فريؽ عمؿ لئلشراؼ 
مى عمى تنفيذ المقرر والعمؿ ع

لـ تتوفر مخصصات 
ميزانية ليذا النشاط عند 

 اعتماد المقرر

اعتماد التقرير عف تقييـ 
اآلثار الييكمية والمالية 

مكتب المستشار 
القانوني بالتعاوف 
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

االستراتيجية وتقديـ تقرير عف ذلؾ 
إلى الدورة القادمة لممؤتمر المقرر 

 0202عقدىا في يونيو 

اآلثار الييكمية والمالية.  وتـ 
تعييف المستشار القانوني منسقا 

 لمجنة. 
وضعت المفوضية ىيكبل تنظيميا 
وميزانية الشروع  لمنصؼ الثاني 

والسنة المالية  2014مف 
2015. 

 
وبخصوص المقرر الذي تـ 
بموجبو اعتماد اإلستراتيجية 

البحرية األفريقية المتكاممة حتى 
عبلف أد  2050 يس أبابا ذي وا 

الصمة حوؿ اإلستراتيجية الذي 
أجاز االقتراح بشأف إنشاء إدارة 
كاممة لمشؤوف البحرية  داخؿ 
المفوضية لمتعاطي عمى نحو 

شامؿ مع تحديات وفرص 
الجغرافية اإلستراتيجية العابرة 
لجميع القطاعات والمتعددة 

األوجو لمطرؽ المائية الداخمية 
والمحيطات والبحار، تجدر 

بلحظة أف الييكؿ التنظيمي الم

 لئلستراتيجية

اعتماد الييكؿ التنظيمي 
الشؤوف المقترح إلدارة 

 البحرية لممفوضية.

اعتماد تقديرات ميزانية 
إدارة الشؤوف البحرية 
لمنصؼ الثاني مف 

بقيمة  2014
)مميونيف  2,927,135

وتسعمائة وسبع 
وعشريف ألفا ومائة 

وخمسة وثبلثيف( دوالرا 
 4,646,367أمريكيا و

)أربعة مبلييف وستمائة 
وستة وأربعيف ألفا  

وثبلثمائة وسبعة وستيف 
ا أمريكا( لمسنة دوالر 

 .2015المالية 

 مع اإلدارات 



EX.CL/831 (XXV) 

Page 100 

 

 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

منصبا  28المقترح ينص عمى 
عامبل. وىذا  28وسيتطمب شغؿ 

النيج متسؽ مع إدارة اإلستراتيجية 
البحرية األفريقية المتكاممة حتى 

 عمى الصعيد القاري . 2050
وكما يوحي اسميا بذلؾ، فيي 

ة أفريقية يتشكؿ بالفعؿ إستراتيج
متكاممة ، وليذا السبب )طابعيا 

عابر لجميع القطاعات والواسع ال
النطاؽ، ونيجيا المتكامؿ البحري 
(، ينبغي أف يتقيد تنفيذه بمطمب 

التنسيؽ األساسي فيما يتعمؽ 
باإلجراء الذي يتعيف اتخاذه  

 والبحث عف الحموؿ.
تبمغ ميزانية الشروع المقدرة  

مبلييف دوالر أمريكي  3حوالي 
،  2014لمنصؼ المتبقي مف 

بلييف دوالر م 4.6وحوالي 
إلنجاز  2015أمريكي لسنة 

األعماؿ المبرمجة حسب ما ىو 
وارد في خطة العمؿ بما في ذلؾ 

 العامموف.
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

21
 

 

 

 

  

Assembly/AU/Dec.497(X
XII) 

بشأن استمرارية  مقرر
الشبكة اإللكترونية 

  األفريقية،
 

المفوضية بذؿ جميع مف يطمب 
الجيود البلزمة لضماف استمرارية 
استغبلؿ الشبكة بعد نياية المساعدة 

يندية بالتعاوف مع البمد المستضيؼ ال
( السنغال)لمحطة محور الشبكة 

 واليند والبمدان المشاركة في الشبكة

تفاوضت مع الهند بشأن تمدٌد فترة 

 14مساعدتها الحالٌة لسنتٌن ابتداء من 

 .2014ٌولٌو 

 

ستستعمل المفوضٌة هذه الفرصة لوضع 

وتنفٌذ اإلستراتٌجٌة لضمان استدامة 

ة حسبما طلبت قمة االتحاد خدمات الشبك

 . 2014األفرٌقً فً ٌناٌر 

  

 ال توجد مخصصات مٌزانٌة 
إدارة البنٌة التحتٌة  

 والطاقة

 غٌر منفذ

أف ُتِعّد مف المفوضية  يطمب كذلك
وتقدـ إلى الدوؿ األعضاء، خبلؿ 

، خطة عمل 2015قمة يناير 
الستمرارية خدمات الشبكة عمى أن 

فير الموارد تضمن الدول األعضاء تو 
الضرورية لممفوضية بغية تحقيق ىذا 

 اليدف

تـ وضع خطة عمؿ لسنة 
، بما فييا إعداد الخطة 2014

المطموبة لضماف استدامة خدمات 
الشبكة، وتـ تقديميا إلى إدارة 

مفوضية االتحاد األفريقي لرصد 
مخصصات ميزانية ليا حيث إف 
الميزانية الحالية ال تتضمف أية 

ؿ الشبكة موارد لخطة عم
 اإللكترونية.

 ال توجد مخصصات مٌزانٌة
ٌتم إعداد طلب موجه إلى 

 لجنة المثلٌن الدائمٌن

 

إدارة البنٌة التحتٌة 

 والطاقة

 غٌر منفذ

22  Assembly/AU/Dec.502(X
XII) 

بشأن التقرير  مقرر
الثالث عشر لمجنة 

العشرة المعنية بإصالح 
مجمس األمن لألمم 

فوضية تنظيـ خموة مف الميطمب 
وزارية حوؿ إصبلح مجمس األمف 
 لؤلمـ المتحدة

 
خططت المفوضية عقد الخموة 

 2014خبلؿ النصؼ الثاني مف 
 

 
إدارة الشؤون  

 السٌاسٌة

 منفذ جزئٌا
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

 المتحدة، 
 

23 Assembly/AU/Dec.503(X
XII) 

بشأن الموقف  مقرر
األفريقي الموحد من 
أجندة التنمية لما بعد 

2015، 
 

الرفيعة المستوى  مف المجنة يطمب
والمفوضية تعبئة األمواؿ خبلؿ السنة 

لتمويل تنفيذ األنشطة  2014المالية 
المتعمقة بأجندة التنمية لما بعد 
2015 

أعدت المفوضية برنامج أنشطة 
لعمؿ المجنة الرفيعة المستوى 

 وعممية التفاوض.
 

إف المشاورات مع االتحاد 
األوروبي والوزارة البريطانية 

الدولية جارية حوؿ تمويؿ لمتنمية 
 األنشطة.

 

 
 

مع   ستتواصل المفاوضات

 الشركاء

إدارة الشؤون 

 االقتصادٌة

 

 منفذ جزئٌا

24 Assembly/AU/Dec. 
505 (XXII) 

 مقرر
بشأن تقرير 

المجنة األفريقية 
 الرفيعة المستوى

المعنية بمسائل 
 التجارة،

 الوثيقة

وزراء التجارة بعقد دورة يكّمف 
بحث واعتماد خطة عمؿ، استثنائية ل

وطرؽ ومبادئ لمتفاوض نحو 
االنطبلؽ الفعاؿ لمفاوضات منطقة 

 0200التجارة الحرة القارية في عاـ 
إلى جانب بحث التقارير عن 
االستجابة األفريقية التفاقية بالي 
واآلثار المترتبة عن ىذه األخيرة 

األفريقية حوؿ والدراسات التقييمية 
فريقيا، قانوف النمو والفرص أل

العمؿ القاري المعني اجتمع فريؽ 
بمنطقة التجارة الحرة القارية يومي 

لتمييد  2014أبريؿ  8و 7
 الطريؽ لبلجتماع الوزاري.

اجتمع الوزراء في دورة استثنائية 
، 2014أبريؿ  28و 27يومي 

مسبوقة باجتماع لكبار المسؤوليف 
أبريؿ لبحث  26إلى  26مف 

خطط العمؿ وطرؽ التفاوض 
إلطبلؽ والمبادئ المتعمقة با

تم التغلب على المعوقات 
المتمثلة فً ضٌق الوقت وعدم 

توفر مخصصات مٌزانٌة 
الجتماع الوزراء بفضل رعاٌة 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائً 

 لالجتماع
 

تتطلب المرحلٌة التحضٌرٌة 

إلطالق منطقة التجارة 

الحرة القارٌة  فً ٌونٌو / 

موارد مالٌة  2015ٌولٌو 

ن جمٌع أصحاب والتزاما م

 المصلحة.

ٌجري التحضٌر لمنتدى 

قانون النمو والفرص 

ألفرٌقٌا وستستضٌفها 

الوالٌات المتحدة فً 

 2014أغسطس 

تجري جهود كسب التأٌٌد 

التفاقٌات الشراكة 

 االقتصادٌة.

إدارة التجارة 

 والصناعة

 منفذ جزئٌا
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

وتقديميا، مف خبلؿ المجنة األفريقية 
الرفيعة المستوى المعنية بالتجارة، إلى 

يوليو /اجتماع القمة المقبمة في يونيو
 ؛0202

إلى إدراج اتفاقيات الشراكة  يدعو
االقتصادية في جدوؿ أعماؿ القمة 

المشتركة بيف أفريقيا واالتحاد 
إلتاحة  1024األوروبي في أبريؿ 

راء حوار رفيع المستوى الفرصة إلج
بغرض كسر حالة الجمود الراىنة في 

المفاوضات عمى اتفاقيات الشراكة 
 . االقتصادية
لجنة الممثميف الدائميف بأف ويوصي 

تجتمع وتناقش اتفاقيات الشراكة 
 -االقتصادية قبؿ انعقاد قمة أفريقيا

ديـ تقرير عف االتحاد األوروبي وتق
 ذلؾ إلى الوزراء

الفعمي لمفاوضات منطقة التجارة 
. بحث 2015الحرة القارية في 

الوزراء أيضا تقارير عف تداعيات 
اتفاقية بالي ودراسة تقييـ حوؿ 
 قانوف النمو والفرص ألفريقيا.

 
سيحاؿ التقرير إلى اجتماع المجنة 
األفريقي الرفيعة المستوى لمتجارة 

يونيو في مبلبو وسيتـ  24في 
 يرىا إلى المؤتمر لمبحثتقديـ تقر 

 
نوقشت بشكؿ موسع مسألة 
اتفاقيات الشراكة االقتصادية 
 –خبلؿ القمة الرابعة أفريقيا 

االتحاد األوروبي وتـ إدراج فقرة 
 موضوعية في البياف الختامي.

 
اجتمعت لجنة الممثميف الدائميف 

االتحاد  –قبؿ القمة الرابعة أفريقيا 
األوروبي  وناقشت بشكؿ موسع 

 حوؿ المسألة
 

 

كما ٌجري العمل الفنً 

وصٌاغة موقف توافقً 

حول رد أفرٌقٌا على 

اتفاقٌات بالً  وبرنامج عمل 

 د بالً. ما بع
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

 

25 Assembly/AU/Dec.506(X

XII)  بشأن المؤتمر  مقرر
التحاد بين االمشترك 

األفريقي ومنظمة الصحة 
موزراء لالعالمية 
المسؤولين  يناألفريقي

عقد عن الصحة والذي يُ 
 كل سنتين

مف المفوضية تحديد طرؽ عقد  يطمب
فريقي مؤتمر لوزراء االتحاد األ

 المسؤوليف عف الصحة كؿ سنتيف

مف المقرر أف يعقد االجتماع 
المشترؾ لبلتحاد األفريقي 
ومنظمة الصحة العالمية في 

 17إلى  14لواندا، أنجوال مف 
 2014ابريؿ 

لـ تؤخذ في الحسباف 
الموارد المالية البلزمة 
الستضافة االجتماع في 
ميزانية االتحاد األفريقي 

 2014لمسنة المالية 

إدارة الشؤون  

 االجتماعٌة

 منفذ بالكامل

26  
Assembly/AU/Dec.499(X

XII) 

بشأن إنشاء  مقرر
مركز أفريقي لمكافحة 
 األمراض والوقاية منها

يطمب مف المفوضية بحث اآلثار 
القانونية والييكمية والمالية ذات الصمة 

 المترتبة عمى إنشاء مثؿ ىذا المركز          

تحاد األفريقي وضعت مفوضية اال
ورقة موقؼ بشأف إنشاء مركز 

أفريقي لمكافحة األمراض والوقاية 
 منيا 

مزيد مف  ىناؾ حاجة إلى
، مع في اآلراء التوافؽ

االعتبار األخذ بعيف 
 مف ةلكبير ا مصمحةال

 أصحاب المصمحة

ينبغي تقديـ الورقة قبؿ 
في  يعقد اجتماع وزاري

 2014ابريؿ 

إدارة الشؤون 

 االجتماعٌة

 فذ جزئٌامن

27 Assembly/AU/Dec.511(X
XII) 

المقرر بشأن التقرير 
لممفوضية بشأن  يالمرحم

وضع أجندة االتحاد 
 .2063 األفريقي،

 

يطمب مف المفوضية مواصمة جيودىا 
لحشد إسيامات جميع األفريقييف 

الدوؿ مشاركة و والميجر األفريقي 
تقديـ إسياماتيا كتابة في  األعضاء
لتمكيف  2014بريؿ أقبؿ نياية 

 2063المؤتمر مف اعتماد أجندة 

أجرت المفوضية مشاورات واسعة 
النطاؽ مع مختمؼ شرائح 

المجتمع المدني مثؿ: القطاع 
الخاص، المجتمع األكاديمي، 

المجتمع المدني، خبراء التخطيط؛ 
الميجر؛ الشباب؛ المرأة؛ 
قميمية؛ المجموعات االقتصادية اإل

 
التخطٌط  

 اإلستراتٌجً

للسٌاسات والرصد 

والتقٌٌم وتعبئة 

 الموارد

 منفذ بالكامل
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 ف العاـ لممفوضية تـ إعدادىا بمكتب األمي
 

الر
 قم

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر
  المعوقات

 طرٌق المضً قدما
  الجهة المسؤولة

النيباد؛ البرلماف األفريقي وأجيزة   2014خبلؿ دورتو القادمة في يونيو 
االتحاد. أجريت أيضا مشاورات 

انتخابية مف خبلؿ الموقع 
 .2063اإللكتروني ألجندة 

 
استعممنا أيضا منتديات 

واجتماعات مختمفة التي نظمت 
المفوضية لتعريؼ الجميور 

 باألجندة.
 

تـ أيضا وضع إستراتيجية 
لمتواصؿ بغية تعريؼ الشعوب 

 فريقية باألجندة.األ
 

بخصوص التعميقات  مف الدوؿ 
األعضاء، إلى حد اآلف وردت 

 فقط تعميقات مف زيمبابوي

- 
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 تقرير المفوضية عن متابعة أحكام االعالن الصادر عن
 المتعمقو واألمن  ةمدفاع والسالمللمجنة الفنية المتخصصة االجتماع السابع 
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 مجنة الفنيةتقرير المفوضية عن متابعة  أحكام االعالن الصادر عن االجتماع السابع ل
متعاون بين أجهزة لترحة  االتحاد األفريقي المقآلية  واألمن بشأن ةمدفاع والسالملالمتخصصة 

 /AU/DEC.491(XXII)ASSEMBLYالشرطة عمى النحو الذي أقره مقرر المؤتمر 
 

 :أوال: مقدمة
يناير  11في  أبابابموجب االعالن الصادر عن اجتماعيا العادي السابع  المنعقد في أديس  .1

إلييا من  بالعرض المقدم األمنمدفاع والسالمة ل، رحبت المجنة الفنية المتخصصة  4111
بشأن استضافة  مؤتمر رؤساء أجيزة الشرطة في الجزائر العاصمة .  ية الجزائر الجميورية 

 أبابا يوميأديس  االتحاد انعقدت في والعشرين لمؤتمريجدر بالذكر أن الدورة العادية الثانية 
مدفاع والسالمة لوصّدقت عمى إعالن المجنة الفنية المتخصصة  4111يناير  01و 01
، انعقد المؤتمر انطالًقا من ىذه الخمفية .ASSEMBLY/AU/DEC.491(XXII)من رقم واأل

 11و 11مشرطة  والمفتشين العامين لمشرطة  في الجزائر العاصمة  يومي ل لمديرياألفريقي 
 .4111فبراير 

ممخصا  يتضمنيذّكر التقرير الحالي بالخمفية التي عمى أساسيا انعقد اجتماع الجزائر كما  .4
اختتم التقرير بإصدار توصيات حول طريق المضي  الرئيسية.االستنتاجات والتوصيات حول 
 قدًما 

 
 الخمفية: -ثانيا  

األسمحة األفريقي بشأن االتحاد الخاصة بأقاليم  التوجيو االجتماع األول لمجنة خالل  .0
عادة االندماج المنعقداألسمحة و الصغيرة  في أديس  الخفيفة وعممية نزع السالح، والتسريح وا 

عناصر مفاىيمية إلنشاء آلية تنسيق ، قدمت المفوضية  4110فبراير  41و 41ابابا يومي 
المشتركة لمدفاع األفريقية اإلعالن الرسمي حول السياسة  محتممة ألجيزة الشرطة  في إطار

المفوضية عمى مواصمة  المقترحات وشجعتواألمن. رحب أعضاء لجنة التوجيو بتمك 
المفوضية ، من األخيرة   قدمتياإحاطة ، إثر طمبت لجنة التوجيو   الشأن. جيودىا في ىذا

الشرطة   ألجيزةآلية التنسيق المقترحة مفيوم شرح لعقد اجتماع  لخبراء الدول األعضاء 
 . 4111لالتحاد األفريقي  في يونيو وتقديميا لمبحث من قبل  األجيزة المختصة 
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، تجمع بين  4115م األفريقية  التي تأسست في يونيو لجنة توجيو األقالي أن يجدر بالذكر .1
مفوضية االتحاد األفريقي  وممثمي المجموعات االقتصادية االقميمية وتيدف إلى تنسيق 

وعممية نزع السالح  الخفيفة األسمحة األسمحة الصغيرة و  مسائلالجيود الخاصة بمعالجة 
عادة االندماج. اجتمعت  لجنة التوجيو ح ثماني مرات. تسعى توصياتيا اآلن تى والتسريح وا 

 مكافحة إستراتيجيةاستفادة لسياسات االتحاد األفريقي ذات الصمة  مثل تكون موضع أن إلى 
الخفيفة وتداوليا واالتجار بيا . وقد تم األسمحة االنتشار غير المشروع لألسمحة الصغيرة و 

المنعقدة ن  لمؤتمر االتحاد األفريقي تقديم االستراتيجية المذكورة إلى الدورة العادية  العشري
. الحظ المؤتمر بدوره بارتياح ما قامت بو  4110يناير  45و 44في أديس أبابا يومي  
 ASSEMBLY/AU/DEC.369(XVII)في سياق  المقرر رقم  االستراتيجية استكمالالمفوضية من وضع 

يقة  وخطة عمميا رقم وشجع الدول األعضاء عمى االستفادة من ىذه الوث 4111الصادر في 
ASSEMBLY/AU/DEC.472(XX)  التحديات واجية لم كجزء من الجيود التي تبذليا أفريقيا

 .المطروحة في ىذا الشأن 
الشرطة في أفريقيا عمى  ألجيزةدعت االجتماعات األخرى كذلك إلى وضع آلية تعاون قارية  .2

األسمحة سمحة الصغيرة و أن تشمل  اجتماع رؤساء منظمات الشرطة اإلقميمية  حول اال
والمؤتمر   4111مايو  44و 43جالي، رواندا  يومي يفي ك المنعقدالخفيفة في أفريقيا 
باإلنتربول ، المنعقد في مدينة لممنظمة الدولية لمشرطة الجنائية المعروفة االقميمي األفريقي 

 . 4110سبتمبر  14إلى  11، الجميورية الجزائرية  من  وىران
، أصبحت عصابات في الواقع.  الشرطة  ألجيزةعمى أىمية وضع آلية قارية  التأكيديجب  .3

، األحيان  كثير منأنشطة ىذه العصابات في كما أن الجريمة المنظمة تزداد تعقيًدا وتدويال. 
خارج بمدانيا  في الغالب ىذه العصابات تعمل و خارج حدود بمداننا تقع تتشكل بأحداث 

 القارات. اخل دوأقاليميا األصمية  وحتى 
عمى . ودون اإلقميمية االقميميةو الشرطة عمى المستويات العالمية  أجيزةتتوفر آليات تنسيق  .4

الصعيد العالمي ، يتم االضطالع بأنشطة الشرطة، خصوًصا الجريمة المنظمة ، من خالل 
ة تتوفر لدى بعض األقاليم  آليات تنسيق مثل " األوروبول" مكتب الشرطو .  "االنتربول "

" مجتمعات الشرطة  كوبولنالفر األوروبي   لمقارة األوروبية  واألمريبول لمبمدان األمريكية  ، "
لى المستويين األفريقي القاري واإلقميمي الفرعي ، تجدر اإلشارة إ. عمى الناطقة بالفرنسية 

الشرطة منظمة التعاون فيما بين رؤساء الشرطة  في شرق أفريقيا " " إييبكو " ، لجنة رؤساء 
منظمة التعاون بين و لوبكو" لجنة رؤساء الشرطة لغرب أفريقيا ، " ألسربكو" أ، " لوسط أفريقيا 

                رؤساء الشرطة في الجنوب األفريقي .
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   الجيود الرامية إلى وضع آلية قارية  لمتعاون بين أجيزة الشرطة، اتخذ االتحاد بالتوازي مع  .5
االتحاد األفريقي زويد نصر الشرطة لمقوة األفريقية الجاىزة  بغية تعألفريقي  خطوات  لدعم ا

متعددة األطراف الضرورية لمتصدي لتحديات السمم  واألمن المعقدة  التي تواجو البالقدرات 
تقرير ال. قدم البمدان التي تنتشر فييا عمميات  دعم السالم التي يقودىا  االتحاد األفريقي 

الذي أقره االجتماع السابع لمجنة   4110قوة األفريقية الجاىزة  لشير ديسمبر العن تقييم 
مدفاع والسالمة  واألمن ، عددا من التوصيات  في ىذا الشأن تشمل عقد لالفنية المتخصصة 

اجتماع خاص لرؤساء الشرطة لبحث شتى المجاالت المتعمقة بدور الشرطة  في القوة 
االجتماع ىذا يتيح  ات دعم السالم لالتحاد األفريقي. سوفاألفريقية الجاىزة  وفي عممي

ن يتم نشرىم في عمميات دعم و وحدات وعامم قدمياالتي تمساىمات الفي  فرصة لمنظر
 قارية منسقةتيدف إلى تسييل استجابة  الشاممة التيالجيود في السالم لالتحاد األفريقي 

 الصمة.األخرى ذات  داتالوطنية والتيديالعابرة لمحدود لمجريمة المنظمة 
 

 صادرة عن اجتماع الجزائر العاصمةاالستنتاجات الرئيسية والتوصيات ال -ثالث ا
فيما أعاله، انعقد المؤتمر األفريقي  لممديرين والمفتشين العامين إليو كما تمت االشارة  .6

 افتتح االجتماع الذي شارك. 4111فبراير  11و 11لمشرطة في الجزائر العاصمة  يومي 
مجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دولة الوزير األول ل، عضوا دولة  11فيو ممثمو 

 لالتحاد األفريقي مام االجتماع كذلك، مفوض السمم واألمن أالسيد عبد الممك سالل . تحدث 
اآللية األفريقية  إنشاءمة  حول  صعقب المداوالت ، اعتمد االجتماع  إعالن الجزائر العا .11

كممحق في . وقد تم ارفاق نسخة من االعالن  " األفريبول" الشرطة أجيزة عاون بين لمت
إلى االجتماع الخامس  لمجنة الفنية  تمت اإلشارة بصفة خاصة و االعالن المذكور ، ديباجة 

 مدفاع والسالمة واألمن والمبادرات األفريقية األخرى ذات الصمة وأبرزىا 7لالمتخصصة 
 

الن االجتماع السابع لمجنة الفنية المتخصصة لمدفاع والسالمة واألمن اإلشارة إلى إع -
 ذات الصمة، ىوالمبادرة األفريقية األخر 

لعمل بطريقة  منسقة  وفي عمى اتصميم مؤسسات الشرطة األفريقية عمى الشديد التأكيد   -
 ؛ اإلقميم األفريقي خصوصيات إطار دائم مع األخذ في االعتبار 

الوعي بالتحديات المشتركة التي تواجو البمدان األفريقية  من حيث االرىاب عن االعراب  -
 الوطنية ؛العابرة لمحدود والجريمة المنظمة 
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التي ذلك التعقيدات جرامية  بما في إلقمق إزاء  التحالفات بين المنظمات االاالعراب عن  -
 أعماليا واساليب عممياتيا ؛ تتسم بيا 

يز التنسيق بين الشرطة األفريقية  عمى المستويات  االستراتيجية الحاجة إلى تعز براز إ -
 والعممية والتكتيكية ؛

 7ما يميفي ضوء ما تم ذكره أعاله، وافق المؤتمر عمى  .11
بين الشرطة األفريقية تعرف بآلية التعاون أجيزة الشرطة األفريقية بين إنشاء آلية لمتعاون  -

 ؛فريقي تحت رعاية االتحاد األ" األفريبول " 
 لممقر الرئيسي لألفريبول في الجزائر العاصمة؛ ا مضيفا تعيين الجميورية الجزائرية بمد -
إنشاء "األفريبول" إلى القمة القادمة لالتحاد األفريقي  عنتقديم تقرير بالمفوضية مطالبة  -

 والمضي قدما نحو 4111المقرر عقدىا في مالبو، جميورية غينيا االستوائية في يونيو 
 تشغيميا  

ترأسيا بصفة مشتركة ة مختصة الفعال  لمجن  اإلنشاء  تسييل ب مطالبة المفوضية مجددا و  -
ممثمي المنظمات االقميمية لمتعاون بين أجيزة بين   وتحقيق الجمعالجزائر وأوغندا 

النصوص القانونية اعداد الشرطة بغية وضع مشروع النظام األساسي لمشرطة األفريقية  و 
 التي تحكم تنظيميا وتشغيميا وتمويميا .األخرى 

 : مالحظات: رابعا
عالن االجتماع السابع لمجنة الفنية المتخصصة  إيشكل جزًءا من  إن انعقاد اجتماع الجزائر .14
مدفاع والسالمة واألمن عمى النحو الذي قررتو الدورة العادية الثانية والعشرون لمؤتمر ل

عالن المؤسس لمشرطة األفريقية يشكل خطوة  ميمة في اعتماد اال نأكما االتحاد األفريقي 
جزءا ىذه  العممية إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الشرطة األفريقية. تشكل  الراميةالعممية 

األفريقية تمشيا مع السياسة  من الجيود الشاممة الرامية إلى تعزيز األمن الجماعي في القارة
دة بالحكومة الجزائرية الستضافة االشايجب  لك،بناء عمى ذالمشتركة لمدفاع واألمن. و 

 االجتماع ولما وفرتو من التسييالت الضرورية لنجاح انعقاده.
مع االتجاه الحالي لالتحاد األفريقي الخاص بتوفير آليات تتناسب تسمية الشرطة األفريقية   .10

أفريقية ياسة س خالل وضععمى النحو المطموب من إقميمية لتحقيق االمن والسمم المستدامين 
منيج القارية  في مجال السمم واألمن لتتوفر األمثمة وفي ىذا الصدد،  لمدفاع واألمن. مشتركة

التي و والتي تشمل معاىدة انشاء منطقة خالية من األسمحة النووية في أفريقيا)معاىدة بميندابا( 
األفريقي بشأن مطاقة النووية، استراتيجية االتحاد لإنشاء المجنة األفريقية تمخضت عن 
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طار السياسة ، األسمحة الخفيفة صالح إلوالقانون النموذجي األفريقي لمكافحة االرىاب وا 
 .اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعاتعادة إلقطاع األمن والسياسة العامة 

سوف يعزز تشغيل الشرطة األفريقية بدرجة كبيرة قدرات القارة عمى التصدي لمتيديدات التي  .11
 سيمكن الدول األعضاء منالواقع،  وفي الوطنية.العابرة لمحدود كميا الجريمة المنظمة تش

عممية تنفيذ سيسيل أيضا بال شك و  أفضل.وتنسيق جيودىا بصورة الموارد مًعا حشد 
نتربول في إلاالتحاد األفريقي وااألحكام ذات الصمة الواردة في مذكرة التفاىم المبرمة بين 

المناسبة وتبادل المعمومات االتصال إنشاء قنوات ا تعيدت المنظمتان "بالتي بموجبي 4111
 االجتماع بان"وعميو، أوصى  راء بين األطراف".اآلوثيقة وتبادل المشاورات الإجراء لضمان 

 هبنشاط تنفيذالعمل بعمى إعالن الجزائر العاصمة ويوصي المفوضية  يصّدق المجمس
طرق تمويل الشرطة بألساسي والوثائق األخرى ذات الصمة الكامل بما في ذلك إعداد النظام ا

تقارير مرحمية إلى  بتقديم المفوضية بعد ذلكضرورة قيام وقد تم التوصل إلى األفريقية. 
 السياسة.أجيزة صنع 

- 



SC 12254 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 االتحاد األفريقي
 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA       P. O. Box 3243      Telephone  251115 517700 
Website: www.africa-union.org 

 
 

EX.CL/831 (XXV) 

ANNEX.2 

 
 
 
 
 

 إعالن الجزائر
 المتعلق بإنشاء آلية أفريقية للتعاون الشرطي

 آفريبول

http://www.africa-union.org/


1

J~)i J~ ~y!Jl ~WI 6:-'~'ii.JI .J ~I.).l..o.l.l~)"il ~)..JI

2014 ..>.!I~11-10 '.>iI.F.JI

'I ~-'1-,,>1.- I.)J~ UJ-,

'4.J>: d"jl~>: ,~I d.ili:.,Ji''l~i ,~~) : ~l:i..lltA!..)) ul~ ~~I o~\j U.:.J

~fi.ll ~J~ ,~I .J.? 'YI..?,JI 'u-WY 'Ji:- Y ,~Iy:i d...•:W 'lj~,J.J>: ,.".....\j
'ubyJI y~ ,tA!..)i y~ ,~I~.lll ~,JI~I ~yJI ~J~I ,~I~.lll

,lilc. ,~lc. ,JLa~1 ,~I 'u~l-»"" 'ul~yJI 'lj>:"+aj ,~Ij d~I,J.J,.;~

,~\jyJI ,~t:i:u.JA'~ ,.)La 'y~ ''# '~fi.ll ,)~~ up. 'u,J~\.S.l1'I#-

'2014 j.11y,311 ,J10 <,?"'.J:. yl..?,J~U-,UI,? JI ,y~ ,~I ,~li

y."..... ~ 4-ajc ,J~")';I ~W';I .} yl...acYIJ,J.llI('Ijill ~ 1...l......iii~~) 11

,~")';I oJ..i\1.} )~'ll ,JlJAY1,~I u~ J...,ilJA

,J~I ,Jttiill ~")';I ~W!UA,o;.;,JIA)ig,l\~I u~ J-;l:lc.'1I ~ ~~) .2

,J 2014 ~4- 14 ~:U~ ,~~i ,~~i lJ'l:l~~~l..JI ~~WI '+i.J,J~.} lJAYI

~WI ~~WI .u.J,J~J)b ~")';I ~W!UuLafi.:JI ,JJ,J.llIyl...:u ~ lJA~I

. li..;-a:i)A~~ ,J~ lj~1 0:l~1 ,J

~ ..;-a:i:,..JII~ .} A.S .Jt..::..JI~")';I ~ ~I 0~i ..b'-:U)~ 1...l......iii~~) .3

.is.» ,Jo}ill ~ .} A...wt.l....JI~ 4-ajc ,JUat...=JI~")';I o~)l4WI JWI

,ylA .J';I ,J4J~i ~ ~I ~y.JI ul~~ lJAJt.=..~..)) ~

job) .} 4-bl.1.i~.J~i ~I ~")';I ~~I uL.........y.llA....ajWIo~I.J';~~~) .4

~I ('I.]h) J...6).} ~..)) ~ u~~ u~1 .} ~~ ~I~ ,J lj.J,J\.};;j

I ~ ~I ~I u4!)bi ts~"+a,J



.10

•

A,liil . W Ui ~~I ~l.S.a1~I .lJ ~I 07".g ~ .~'1 lilc;/I' ~L ~I 5c.,r::-', UJ ~ ,~, ..J . \..J ~ ..,......J. ~ , .

J)G.. t4i/~ LA~l.a:ic1~ ~IJ IIJ.J:l:!.)ill o~1 ,~)j':ll 4..b~1 ~1.......j..JF.

~ Uly.J-:l ~I 'U:1ykll J ~tlll .(i..JJ~~ J.J-:l.fo)u~')i/I ~i/I ~yJI

.2013 ~ 12 ~) 10

~')i/I ~i/I w~1 ~1.......j..Jt41 J)G.. o~ ~ lj~1 J\.ii;/~ fiii ~) .6

~L:. ~ J)G.. ~I , o~1 ..J~I wl~ J ~I ~':II Jy. ,4..b~

L .~II~ 4..W,~IUi ~~w ~li ~I ,o..l,jl lli.& 2011.~~ ~ ~~...r, ~ ,. t..S lj J J..Jc...? ~ •

w~ ~I ~')i/I ~yWI ..;b':ll J:lyu J ~~Iy ,~I~I 0..JJ~ ufi..J~ .7

.~ ~i ~ ~..JJ~I Jj1.........,11~yJ yLA..Ji/IJ~..,11 ~J..l.:o..lIoy,WI ~~I

,·L....i;/I ~ .. ~ ~ Jl...::....o,...9 .' ,q;/I ~W;/I u ,L· o· ',- .11~.. _Iw ~ ~I 8U . (.j~ ~ y . '-.?~...r , , ...F (,)A ..J~ ~. ~ "

~ ~4;/1 J lj~~;/I ('"~I J (,")WI J FI J uyWI ~J~ J ~I)I ~I

l...aJ '1. ~ ~..J!,

J ~'i/~wI 4..b. ~.IIU ~I ~I U·L . ~~I wL:.~w ~ ~,I 9J .J-:l..Y-J~. ~ ~J ...F (,)A • _ •

1.~._ ~I ~ I ~l.a:icw-:.L~.W ~~ ,4..W,q;/I4..b.~.IIs : i o,ljW~ i1.JI LA~~Y-'-", . ~ ~ ~~...r, ~ ~ J. ~

.\.Al.))~ (..)-Ql:JI2015 - 2014 4..i..J~I ~liy, J '2016-2014 ~

~~I J yLA..Ji/1J~ ~ ~')i/I JJ~I ~1.fJ ~I ~y..:;...JIwy~1 ~~) .11

~':II ,wl..J~1 ~ ~~I...# ..J~;/I ~~ ,~..,11 ~J..l.:o..lIoy,WI ~I

~~I J ~~I ~ .J.lIJ ~~ ..J~;/IJ U:1fi'4-JI i..:-l:l..*iJ 0~~IJ

L....JII~ Ww ~I '1·- II wLW;/~1 A..J ~':II.l.l.li:i 4.iiL:..L .11(.)'" J~. . ~ ~ J ~ ~ J ~J ~ J ~ ~

2



,~ ~';II " ~ -:.Lu...JI" ~.lc, ~ ~ .- II J~'Jt .lJI".~.11Co ~';II "l;u " .",;1;12'-.? ~ ~ . UJ '-""" (j'l '-.? ~~ ~~ l.. U" Uy-= "

1••::.J1..l::..·1.:<~.~I ~ 4.....::.l:..,4.Jj1..i.::...l1,b.I·1.:.11wI ~';II .. 1.:.11,WiJ,~I
~"y~ ~" ..r~~".J JJ~J ~~..r,

~)yJI ~ ~ y::JI JP .J~';II I~ J JI.JA'Jt1lYlJ:u Jl~ J ,J~';II J r-)k. ill

.~~IJ~I

~, \..l.ll WI "~I 1- 4-bL::..i ~\..hjl1::...J~ ~ -;\1A.iiW1..uJI
r...?J J lj.J U:1 ~ ~ '-' ~" ~.J J '-r ~~

" \.:;,~ .c,-;\1~ ''-l .-~,II ,"-- "I~I ~~l.....:::.:i.!';I1~lAi.::.. ';II u .1.:.11
l.HA '-.? r- ,,~J "~~,, ~ J ~ " J~

.~}~I Jil......,ll~I J~';II J U~I J ~J~I

~I ~ ';II .~ ..11 1- .. ,~';II L. ~II -:.. ,".~'1U ~0 " 1- ~." ~I 14~ ~ lS~ ~ ..r;..r, '-.?'"'..r""' ~ ~ y .JJ~ ~ y, "

b, b;. ,II 4.Jj1..i.::...l1wLa .L .11J.4:i wl.lJ'· ~II ....J)Ij,." <'-;<-;\1 ~WkJI.. J... ~.. J ~~ ~ (j'l ~ J c..r~ J

"wl~lftill ~ J

~~ ~')ill o.JWI~.)c ~~I J~i J$. ~ JGt.il1~)I ui u~ ,,15

w,;"g, J 0:!fi:il1 J~ ~ ~I wl....) ...Q.JI~ J J~4JJ A...by::JIwlU1.i.a~~I.JA

~ ,q';llU .~,'1 wI ~I " ".. II :iJl....:::.';Ill,wI ..":'II .- ~'1. ~....r. ....r""' .J ~..?-J I..S', ," ~ J lj Y"'"""'

~J..l.lI ~I ca 4.....::.l:..,~ljlA UJ'uUJ ~ ~l.JC~ u~1 I~ Ji..aui .fo ~l.16

~~IJ wl.J~1 ~t5..J o~1 ~'Jtl ~ J Jyji.ii - ~~I A...b~

"'JtI~lw~1.lS~ ~ J

'I "._Ill J "i"" "i 1-"Y .r.-" ~.JS'? u~ U ~ -

3



4

~\ J)b J.J-;I:l..;!i~~! Jy.. .J:uSJ ~..JC ~ ~";!'l\ ~6..:i'l\ ~ ~ 0JC-~ -

2014 ~J:l ~ J)b o~ caj..J\ ~";!'l\ ~6..:i')I\wla~ .J J.J~ ~bj) 4...a~W\

L:i~ ~ 1- ~\ ~\ ~ ')I\ lWi.J ')Il...J.~~ ~ c.s- .J ~~ ~~. y. .



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2014

Report of the commission on the

implementation of previous decisions

of the executive council  and the assembly

African Union

African Union

http://archives.au.int/handle/123456789/4552

Downloaded from African Union Common Repository


