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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

 
 تقرير المفوضية عن تنفيذ المقررات السابقة

 لممجمس التنفيذي والمؤتمر
 

 :مقدمة
 الصادر عف الدورة [ASSEMBLY/AU/DEC.318 (XV)]التقرير عمبل بالمقرر قدـ ىذا ي -1

، 2010المنعقدة في كمباال، أوغندا في يوليو لمؤتمر االتحاد العادية الخامسة عشرة 
خموة لجنة الممثميف الدائميف/المفوضية المنعقدة في نازريت، إثيوبيا،  نتائجوتمشيا مع 

لذي يطمب مف المفوضية تقديـ تقرير عف تنفيذ وا، 2011أبريؿ  2مارس إلى  31مف 
المقررات السابقة لممجمس التنفيذي والمؤتمر، مما يتيح فرصة لموقوؼ عمى اإلجراءات 
المتخذة والتحديات القائمة. كاف إجمالي عدد المقررات الواردة في تقرير المفوضية سبعة 

التنفيذي وستة  لمجمسمنيا عف ا( 41ف )و واحد وأربعصدر ( مقررا 77وسبعيف )
 لمؤتمر.عف ا( 36ف )و وثبلث

القضايا القانونية واإلدارية بيف الفترة قيد النظر  خبلؿتتراوح األنشطة التي تـ تنفيذىا  -2
ية والعممية والثقافية االجتماعالمسائؿ االقتصادية و و والمالية والسياسية والسممية واألمنية 

ـ الدوؿ األعضاء والقارة عمى وجو شمؿ مواضيع مختمفة وقضايا عديدة ىامة تيتو 
. عبلوة عمى ذلؾ، ت افتتاح كؿ مف المجمس خبلؿ كممات رئيسة المفوضية  تضمفالعمـو

التقرير، التي يشمميا فترة خبلؿ الاإلجراءات المتخذة قيادة التنفيذي والمؤتمر بيانا عف 
 المجمس التنفيذي والمؤتمر.كؿ مف تنفيذ مقررات ل

تقرير، سعت المفوضية إلى تفادي االزدواجية بقدر اإلمكاف، وخاصة إعداد ىذا ال عند -3
لدورتيف الحاليتيف ابنود جدوؿ أعماؿ تحت مبحث منفصمة لعندما يتـ تقديـ تقارير 
 لممجمس التنفيذي والمؤتمر.

عمى مستوى التنفيذ، مف خبلؿ اإلشارة بشكؿ واضح إلى أيضا يسمط التقرير الضوء  -4
 ، أو جزئيا أو لـ تنفذ. كاممةنفيذىا المقررات التي تـ ت
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 :مالحظات عامة -أوال
 :التقرير الشامل ( أ

تجدر اإلشارة إلى أف التقرير يشمؿ فقط المقررات التي يتوقع أف تتخذ المفوضية إجراء  -5
بشأنيا. أما المقررات التي تخص األجيزة األخرى مثؿ المحكمة، والبرلماف األفريقي إلخ. 

لمساىمة محاولة في السابؽ لقد تمت الأنشطة تمؾ األجيزة. إطار يا في فيتـ اإلببلغ عن
الدوؿ األعضاء في التقرير عف طريؽ مصفوفة مشابية لممقررات التي ينبغي أف تنفذىا 

إال تقارير الكانت منخفضة لمغاية حيث لـ ترد لذلؾ الدوؿ األعضاء، إال أف االستجابة 
% مف المقررات 80حوالي لدوؿ األعضاء تنفيذ و اثنيف. ويتعيف عمى اأمف بمد واحد 
تقارير عف تمؾ المقررات. المف الميـ أف تقدـ  االسياسة. لذصنع أجيزة  الصادرة عف

تقرير شامؿ تقديـ ببلغ بغية تسييؿ إلاحاجة إلى النظر في آلية ، ىناؾ ومف ثـ
 .حاليا ةمثؿ ىذه اآلليال توجد )المفوضية، واألجيزة األخرى، والدوؿ األعضاء(. 

 :المقرراتتقييم  ب(
ىناؾ مبلحظة ىامة أخرى تتمثؿ في أنو منذ إنشاء االتحاد األفريقي ومنظمة الوحدة  -6

المقررات. وىكذا، تراكمت المقررات سنة بعد  لتقييـاألفريقية قبمو، لـ تكف ىناؾ فرصة 
حتى لصادرة االمقررات تقييـ مف الضروري،  اأخرى بدوف إجراء تقييـ عاـ لتنفيذىا. لذ

اآلف باستخداـ نقطة مرجعية متفؽ عمييا إذا كاف مف غير الممكف ألسباب عممية 
 الرجوع إلى إنشاء منظمة الوحدة األفريقية.

 :عدد المقررات ج(
السياسة طويؿ ويمكف تخفيضو مف صنع ىناؾ شعور عاـ بأف جدوؿ أعماؿ قمة أجيزة  -7

المقررات. وباستخداـ السنوات الثبلث خبلؿ ترشيد البنود التي تكوف مصدر مشاريع 
عف مقرر  26المجمس التنفيذي في المتوسط وعف مقررا  30صدر  األخيرة كمرجع، 

عف قدرة السؤاؿ ويثير لمغاية  اعدد المقررات مرتفعيعتبر مؤتمر االتحاد في كؿ دورة. 
 .ذلؾ المنفذيف عمى إنجاز
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 الصعوبات التي تعترض تنفيذ المقررات -ثانيا
تنفيذ المقررات الصادرة عف أجيزة  ت تعترضاعوبيحدد التقرير األسباب التالية، كص -8

 السياسة لبلتحاد األفريقي:صنع 
لـ يتـ تنفيذ بعض المقررات بسبب االفتقار إلى  :( االفتقار إلى التمويؿ1)

بشأف اعتماد  ASSEMBLY/AU/DEC.496(XXII)التمويؿ. فمثبل المقرر 
حيث طمب مف المفوضية تسييؿ  2050المتكاممة ألفريقيا  االستراتيجية البحرية

إنشاء فريؽ عمؿ لبلستراتيجية بغية إعداد التفاصيؿ الفنية عمى أمؿ التنفيذ 
المقرر لـ صدر . وعندما 2050المبكر لبلستراتيجية البحرية المتكاممة ألفريقيا 

 يكف ىناؾ اعتماد في الميزانية؛
، يتـ استبلميا في مواردحتى في حاالت توفر ال: موارداالستبلـ المتأخر لم (2)

بعض األحياف في وقت متأخر مما يؤدي إلى تأخير عممية تنفيذ األنشطة 
 المخصصة؛

تعقيد بعض العمميات االستشارية عمى نحو ما يتبيف مف تحديات في  (3)
البروتوكوؿ حوؿ التعديبلت  مشروع بشأف EX.CL/DEC.766 (XXII)تنفيذ المقرر 

حيث كاف  – نظاـ األساسي لممحكمة األفريقية لمعدؿ وحقوؽ اإلنسافعمى ال
في االتفاؽ عمى تعريؼ التغيير غير الدستوري صعوبة التأخير بسبب 

 .اتلمحكوم
 التوصيات وطريق المضي قدما: -ثالثا

 :صعوباتالتوصيات بكؿ مف المبلحظات العامة وال عمؽتت -9
ويات المالية والقانونية واآلثار المادية قبؿ كافة المستلينبغي إجراء فحص مبلئـ  (1)

ال تشير بوضوح إلى  ياعتماد أي مقرر. وينبغي رفض مشاريع المقررات الت
 التكمفة ومصدر التمويؿ؛

فيما يتعمؽ بالبنود التي تقترحيا الدوؿ األعضاء، يتعيف عمى األخيرة التشاور مع  (2)
يـ البند إلدراجو في جدوؿ أعماؿ تقد المفوضية بغرض معالجة اآلثار المالية قبؿ
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 المجمس التنفيذي؛
المحدد عندما يتـ تحديد مصدر التمويؿ  تفي الوق مواردضرورة االفراج عف ال (3)

 بغية تسييؿ عممية التنفيذ؛
عمى مدى العقد التي صدرت المقررات حوؿ تقييـ تـ التكميؼ بإجراء دراسة  (4)

ع تنفيذ تمؾ المقررات والتوصيات ( بغية تحديد وض2004الماضي )منذ يناير 
 بالكامؿ؛تنفيذ المبلئمة بشأف المقررات التي لـ 

مف التأخير في التوصؿ تحديد إطار زمني لممشاورات لتفادي األشكاؿ المطولة  (5)
 ؛إلى توافؽ

في التقرير عف مدخبلتيا تسعى الدوؿ األعضاء في الوقت المناسب إلى تقديـ  (6)
 ة بغية تسييؿ إصدار تقرير موحد؛تنفيذ المقررات السابق

صدرت عف مرصد والتقييـ واإلببلغ عف تنفيذ المقررات التي لوضع إطار شامؿ  (7)
 أجيزة صنع السياسة لبلتحاد األفريقي؛

لمجمس التنفيذي اجميع مستويات عممية وضع جدوؿ أعماؿ لإجراء فحص دقيؽ  (8)
ؿ التكامؿ والتنمية، وفقا مسائلوالمؤتمر حتى يتسنى تكريس قمة يونيو/يوليو 

بشأف  ASSEMBLY/AU/DEC.456 (XX))لؤلحكاـ الواردة في مقرر مؤتمر االتحاد 
مسائؿ التنمية والتكامؿ "إذ يقرر تكريس دورات يونيو/يوليو لبحث مسائؿ التنمية 
والتكامؿ". وربما يقود ىذا إلى تخفيض عدد التقارير وبالتالي عدد المقررات 

 تمؾ التقارير. عمى أساسالصادرة 
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 تقرير عن تنفيذ المقررات السابقة
 الصادرة عن المجمس التنفيذي والمؤتمر

 أديس أبابا، إثيوبيا
 

 :مقررات المجلس التنفيذي -ألف

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

1 EX.CL/Dec.
727 (XXII) 

 

بشأف  مقرر 
مراجعة مرتبات 
وبدالت لمسؤولي 
االتحاد األفريقي 

المنتخبيف 
  وعامميو،

مف المفوضية إعداد سياسة  يطمب
في  شاممة حوؿ المرتبات والبدالت

، 3102سبتمبر  موعد ال يتجاوز
لممراجعات التي سُتجرى  اتكون أساس
بار أداء ذخ  يي اعاتتاألمستقباًل، 

 المنظمة والتقييم الفردي لمعاممين.

 

الميمة أكممت مجموعة بيرشيز 
إلى  حاطةبيا وقدمت إ ةالمنوط
الفرعية لمميزانية والشؤوف  المجنة

اإلدارية والمالية لمجنة الممثميف 
. وطمبت 4102في أبريؿ  الدائميف

المجنة الفرعية مزيدا مف الوقت 
جدوؿ في لمبحث. واألمر مطروح 

المقبؿ لمجنة  االجتماعاؿ أعم
في  المقرر عقدهالممثميف الدائميف 

 .4102ار في نوفمبر جبزن

الشؤون   
اإلدارية 
الموارد  وتنمية

 البشرية
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  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 2  EX.CL/Dec7
35 (XXII)  
 

بشأف  مقرر
استعراض عممية 
انتخابات أعضاء 

  المفوضية،

، يطمب  مف المفوضية أف تقـو
ائميف، بالمشاورة مع لجنة الممثميف الد

بمراجعة قواعد إجراءات أجيزة صنع 
السياسة، مع األخذ في االعتبار 
أىمية الحصوؿ عمى ثمثي 

لتحقيؽ السير  المؤىمة(األغمبية 2/3)
 المتزف لعمؿ أجيزة االتحاد؛

 

تـ إرساؿ مذكرات شفوية ورسائؿ إلى 
الدوؿ األعضاء، وأجيزة االتحاد 
فضبل عف الخبراء اآلخريف عمى 

تقديـ ب ب قياميـلطمالتوالي 
مبلحظات واقتراحات مف أجؿ ال

في تذكير بعث رسائؿ التعديؿ. وتـ 
مقترحات إال الالشأف. ولـ ترد ىذا 

مف عدد قميؿ جدا مف الدوؿ 
( وجياز 1األعضاء، وخبير واحد )

 (.1واحد )

قدـ عدد قميؿ جدا 
مف الدوؿ 

األعضاء 
مبلحظات أو 

مقترحات مف ال
 أجؿ التعديؿ

سوؼ يتـ 
 اتأولوي دتحديو 

لتنفيذ ىذا 
المقرر في عاـ 

عمى  2015
أمؿ أف يتـ 
اعتماد أي 
تعديبلت عمى 
قواعد اإلجراءات 
في يونيو 

2015 

مكتب 
المستشار 
 القانوني

 

يجري 
 العمؿ فيو

3 
 
 
 
 

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

الدورة العادية 

في أعقاب التصديؽ مف قبؿ المجنة  :أيضا ما يمي مف المفوضيةيطمب 
الفنية المتخصصة لمعدؿ والشؤوف 
القانونية، تـ تقديـ االتفاقية إلى 

مؤتمر الثالث والعشريف لرؤوساء ال

اف تفوؽ يتوقع 
لموارد أف تفوؽ ا

التوقعات في عاـ 
2014 

إجراء تعبئة 
عداد  لمموارد، وا 
خطة عمؿ مف 
أجؿ تصديؽ 

إدارة البنية 
التحتية 
 والطاقة

 كامبل
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  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرابعة لمؤتمر 
 االتحاد األفريقي

المسؤوليف لموزراء 
عف تكنولوجيا 

المعمومات 
 واالتصاالت

 

 الدوؿ والحكومات الذي اعتمدىا.
(ASSEMBLY/AU/DEC.529 

(XXIII)) 

 

الدوؿ األعضاء 
عمى االتفاقية 
مما يؤدي إلى 

اعتماد 
التشريعات 
الوطنية 
 لمفضاء.

  الذي تقديـ مشروع االتفاقية
ؤتمر الوزاري الرابع الم اعتمده

لوزراء االتحاد األفريقي 
المسؤوليف عف تكنولوجيا 
المعمومات واالتصاالت، 
المنعقد في الخرطوـ في 

، إلى اجتماع وزراء 2012

 

مع قطاع العمـ يجري التنسيؽ 
الموارد والتكنولوجيا. وتتولى مديرية 
صياغة  البشرية والعمـ والتكنولوجيا

عداد سياسة فضائية لبلتحاد  وا 
األفريقي بما في ذلؾ الوكالة 

عقدت اجتماعات قد الفضائية. و 
وورش عمؿ وتـ إعداد عناصر 

 

( موارد مف أجؿ 1
التعاقد مع خبراء 
مختمؼ عناصر 

 السياسة
( تفرغ الخبراء 2

مف أجؿ التنسيؽ 
والمشاركة/ 

تقديـ أوراؽ 
حوؿ الفضاء 
الخارجي إلى 
القمة الرابعة 

والعشريف 
واكماؿ سياسة 
الفضاء في عاـ 

2015 

الموارد 
البشرٌة والعلم 

 والتكنولوجٌا

 جزئٌا
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  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

اعاتحاد األيريقي لمعدالة بغية 
استكمالو وتقديمو إلى الدورة 
العادية القادمة لمؤتمر 

 اعاتحاد األيريقي عاتتماده؛

ومساىمة معظـ   السياسة.
 الدوؿ األعضاء

  التنسيؽ مع قطاع العمـ
تنفيذ توصيات والتكنولوجيا ل

اسة الجدوى حوؿ الوكالة در 
الفضائية األفريقية ووضع 
سياسة فضائية لمقارة مع 
مراعاة تطبيقات االستشعار 

ف بعد ومعالجة صور ع
 األقمار الصناعية؛

)مفوضية عمى المستوى الفني 
اعاتحاد األيريقي، ووكالة التذخطيط 
والتنسيق لمنيباد وذخبراء المجموتات 

 تم اتتمادو اعاقتصادية اإلقميمية
الرؤى، والدتائم والمحاور األساسية 
لالستراتيجية يضال تن ىيكل الوثيقة 
وذخارطة الطريق لوضع النواتج 
 وذخطط العمل ومصفوية المسؤوليات.

االفتقار إلى 
 الموارد وتأجيؿ

األوؿ  االجتماع
لمجنة الفنية 

المتخصصة 
لتكنولوجيا 
المعمومات 

واالتصاالت 
العتماد العناصر 

الرئيسية 

توفير ( 1
الميزانية 
الخبير الخاصة ب

االستشاري/ 
كماؿ الميسر إل

 الوثيقة 
( تنفيذ خارطة 2

الطريؽ لموثيقة 
االستراتيجية 

التي سوؼ تقدـ 

إدارة البنية 
التحتية 
 والطاقة

اكتمل 
نصف 
  العمل
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

تيجية بغية لبلسترا
 المضي قدما

إلى األجيزة 
)المجنة الفنية 

 المتخصصة(

4 EX.CL/Dec.
740 (XXII)  

 بشأف تقرير قررم
التحاد امؤتمر 

 الثاني األفريقي
لموزراء المسؤوليف 

 المدني السجؿ عف
واإلحصائيات 

 الحيوية

المجنة المفوضية بالتعاوف مع عو يد
والبنؾ األفريقي  االقتصادية ألفريقيا

بناء إلى تسييؿ متنمية والشركاء ل
الدوؿ األعضاء عمى تعزيز  اتقدر 

الحيوي  ءالسجؿ المدني واإلحصانظـ 
 في أفريقيا

إدارة الشؤوف    
 االقتصادية
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

5  EX.CL/Dec.
744(XXII)  

بشأف  مقرر
التقرير عف الدورة 

الثانية العادية 
لمؤتمر االتحاد 

لموزراء  األفريقي
المسؤوليف عف 

 األرصاد الجوية

مف المفوضية بالتعاوف مع يطمب 
المنظمة العالمية لؤلرصاد الجوية، 

يع اإلجراءات والشركاء، اتخاذ جم
البلزمة إلنشاء مركز إقميمي لمسائؿ 

 المناخ في وسط أفريقيا؛
 
 
 

المجموعة تجري المفاوضات مع 
 االقتصادية لدوؿ وسط أفريقيا

 المنظمة العالمية لؤلرصاد الجويةو 
بغرض إنشاء مركز إقميمي لمسائؿ 

 .المناخ في وسط أفريقيا
تـ تنظيـ ورشة عمؿ إقميمية لمتصديؽ 

نا، تشاد بغرض التصديؽ في نجامي
عمى دراسة الجدوى حوؿ إنشاء مركز 
إقميمي لمسائؿ المناخ في وسط 

 .أفريقيا

تقديـ التقرير  
والمقترح إلى 
األجيزة المعنية 
 بغرض االعتماد

إدارة االقتصاد 
الريفي 
 والزراعة

 جزئيانفذ 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

6 EX.CL/Dec.
746 (XXII) 

تقرير  بشأف مقرر 
العادية  الدورة

مؤتمر الخامسة ل
األفريقي  االتحاد

المسؤوليف  موزراءل
عف العمـ 

 ، والتكنولوجيا

إطار العمـ والتكنولوجيا لكشؼ  يجيز
وتحديد ورصد األمراض المعدية التي 
تصيب اإلنساف والحيوانات والنباتات 
في أفريقيا والتنسيؽ بعناية مع 
المبادرات الحالية والتعاوف مع 

ا القضاي أخذالمؤسسات ذات الصمة و 
في االعتبار مف ية االجتماعالصحية و 

تحقيؽ أقصى قدر مف الفوائد أجؿ 
 واآلثار لتنفيذ اإلطار

يجري العمؿ في إنشاء شبكة االتحاد 
 رصد األمراض المعديةل األفريقي

 كافحةبغية دعـ المركز األفريقي لم
( 6: بعثت ست )األمراض ومنعيا

دول بتعيين مراكز وطنية حول رصد 
مركز إقميمي  ية ؛األمراض المعد

( لرصد األمراض المعدية؛ 1واحد )
بتسميـ ( 5تأكيد رسمي من ذخمس )

التعييف خبلؿ شيريف؛ وتـ تحديد 
( )أيريقية( 1)شبكة تعاونية واحدة 
 ( )أوروبية(1وشبكة شريكة واحدة )

 

ال توجد اعتمادات 
في الميزانية لعاـ 

وليست  2014
ىناؾ توقعات لعاـ 

 بالمثؿ. 2015

 

شبكة إطبلؽ 
االتحاد األفريقي 
لرصد األمراض 
المعدية مع 
وجود مراكز 
قميمية  وطنية وا 
لرصد لؤلمراض 

 المعدية 
 

الموارد البشرية 
والعمـ 

 والتكنولوجيا
لجنة  -

االتحاد 
االفريقي لمعمـو 

والتكنولوجيا 
 والبحوث

 جزئيا

7 
 
 
 

EX.CL/Dec.
758(XXII) 

تقرير بشأف  مقرر 

جميع  المفوضية اتخاذ مفيطمب 
اإلجراءات البلزمة بغية تنظيـ استفتاء 

الصحراء  لتقرير المصير لشعب

مكتب    
المستشار 
 القانوني
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

  
 
 
 
 
 

 أنشطة المفوضية

 
 
 
 
 
 

الغربية؛ وفقًا لممقررات ذات الصمة 
لمنظمة الوحدة األفريقية وقرارات األمـ 

 المتحدة؛ 

 

المفوضية والمجموعات  يدعو
لى التعجيؿ االقتصادية اإلقميمية إ

بتفعيؿ القوة األفريقية الجاىزة ولواء 
عممي يمكف تعبئتو وتشغيمو في حالة 
حدوث أي شكؿ مف أشكاؿ انعداـ 

 األمف في القارة

 واألمفالسمـ    
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

8 
 
 
 
 

EX.CL/Dec.
767 (XXIII)  

مقرر بشأف 
ميزانية االتحاد 

لمسنة  األفريقي
 2014المالية 

ت بحث إمكانياالمفوضية عمى  يشجع
إنشاء صندوؽ لتنفيذ البرامج لبلستفادة 
مف المساىمات الطوعية لمدوؿ 
األعضاء والقطاع الخاص 
والمؤسسات المستقمة والشركاء 
اإلنمائييف والمصادر المناسبة األخرى 
بما في ذلؾ نسبة معينة مف الصندوؽ 

 العاـ؛

يرجى الرجوع إلى مؤسسة االتحاد 
 األفريقي

 
 
 
 
 
 
 
 

مكتب رئيس   
 ضيةالمفو 

 
 
 
 
 
 

 

مف المفوضية إجراء مراجعة يطمب 
شاممة لمعامميف وتقييـ احتياجات 

في جميع أجيزة االتحاد ورفع تقارير 
إلى الدورة القادمة  في ىذا الشأف

 ؛2014لممجمس التنفيذي في يناير 
 

تـ إجراء تقرير عف مراجعة الموظفيف 
وتقييـ لممنظمة في أوائؿ ىذا العاـ 

ف يتم تقديم . وسو حوؿ الييكؿ
المفوضية ولجنة الممثميف التقرير إلى 

 .الدائميف لممزيد مف المناقشات
 

الشؤون   
اإلدارية 
الموارد  وتنمية

 البشرية
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

9 EX.CL/Dec.
770 (XXIII)  

مقرر بشأف 
الشراكات 

اإلستراتيجية 
  ألفريقيا

 أمريكا الجنوبية –بشأن أفريقيا 

مف المفوضية، بالتعاوف مع  يطمب 
أمـ أمريكا الجنوبية، تسييؿ  اتحاد

ميمة المجنة المختصة وضماف التنفيذ 
 المبلئـ إلعبلف مبلبو وخطة عمميا

لمجنة  األوؿ االجتماعانعقد  
لمنتدى التعاوف بيف أفريقيا  المختصة

 9و  8وأمريكا الجنوبية في يومي  –
  ، في كويتو، إكوادور.2014سبتمبر 

 
االفتقار إلى 
التنسٌق من جانب 

 ٌكا الجنوبٌةأمر

ٌنبغً تمكٌن  
 -األمانة العامة 

اتحاد أمـ أمريكا 
لتصبح  الجنوبية

النظير الفعاؿ 
لمفوضية 

االتحاد األفريقي 
في متابعة 
التزامات أفريقيا 
وأمريكا الجنوبية 
قامة تعاوف  وا 
إقميمي ثنائي 

 فعمي

مكتب رئٌس 
 /المفوضٌة

(PMCD) 
 

 جزئٌا

10 EX.CL/Dec.
771 (XXIII) 

تقرير شأف مقرر ب 
المفوضية التواصؿ مع  مفيطمب 

جميورية الصوماؿ بغية التوصؿ إلى 

تب نائب مك   تـ إنجازه
رئيس 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

المجنة الفرعية 
لممساىمات بما 
في ذلؾ استعراض 

المساىمات 
النظامية لبعض 

 الدوؿ الجزرية

اتفاؽ بشأف دفع متأخراتيا وتقديـ 
تقرير مؤقت عف المسألة إلى الدورة 

 القادمة لممجمس التنفيذي؛

 المفوضية

11  EX.CL/Dec.
780 

(XXIII)  

مقرر بشأف 
الترشيحات 

األفريقية داخؿ 
 النظاـ الدولي

مف المفوضية، بالتعاوف مع يطمب 
الدوؿ األعضاء، تنفيذ نتائج 
المناقشات حوؿ ترشيحات االتحاد 
األفريقي المجازة، والدفاع عنيا طيمة 
عممية االختيار/االنتخاب طبقا 

مبات الصكوؾ القانونية ونظـ لمتط
 االتحاد األفريقي في ىذا الشأف.

 

مقرر المجميس التنفيذي  توزيعتـ 
عمى موقع االتحاد األفريقي مف أجؿ 

 التوزيع األوسع.
 

تـ إرساؿ مذكرات شفوية إلى الدوؿ 
األعضاء التي لـ تمتثؿ لقواعد 
اإلجراءات بسحب ترشيحاتيا غير 

 المجازة.

 

 

عدـ امتثاؿ دوؿ 
أعضاء معينة 
 لقواعد اإلجراءات

 
 

تطبيؽ قواعد 
اإلجراءات 

لتثبيط الدوؿ 
األعضاء التي 
ال تحتـر القواعد 

 المذكورة

إدارة الشؤوف  
 السياسية

 جزئيا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

12  EX.CL/Dec.
794 (XXIV)  

مقرر بشأف  
 االتحاد مؤتمر

 السادس األفريقي
 المسؤوليف لموزراء

  التكامؿ، عف

 األفريقيمف مفوضية االتحاد  يطمب
  التدابير التالية:اتخاذ 
  وضعمتكامؿ و لإنشاء مرصد 

 تنفيذ لتقييـ متسؽ إطار
 عممي، بشكؿ التكامؿ عممية

 التكامؿ مؤشرات باستخداـ
 لمتقييـ المشتركة والمعالـ
 خطة عمى أساس والتقدير،
 االتحاد نطاؽ عمى التنمية

 ؛األفريقي
 كمنبر التكامؿ منتدى تنظيـ 

 العاـ عيفالقطا بيف لمحوار
 التكامؿ مسائؿ حوؿ والخاص
 التنفيذ دفع وتيرة في والمساعدة

إدارة الشؤوف    
 االقتصادية

 



EX.CL/870 (XXVI) REV.1 

Page 17 

 

 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

سريعة  السياسات ووضع
 ؛االستجابة

  إجراء دراسة حوؿ احتياجات
التكامؿ لمبداف الجزرية وغير 
الساحمية بغية وضع برنامج 
خاصة لممساعدة لمتعجيؿ بعممية 

 تكامميا
13 EX.CL/Dec.

802 (XXIV) 

تنفيذ  بشأف مقرر
المؤتمر  إعبلف

يوليو الصادر في 
حوؿ  2008

التزامات شـر 
الشيخ لمتعجيؿ 

 مشاركة الدوؿ شجع ي
األعضاء في الجوالت البلحقة 

إعداد التقرير وذلؾ  لعممية
ى صورة كاممة لمتقدـ محصوؿ عمل

المحرز في تنفيذ التزامات شـر 
مف المفوضية أف  يطمب الشيخ؛

تتأكد مف وصوؿ الشكؿ 

  تن إعذاد نوىرج التقشٌش والوزكشة

الفنٍة هع خاسطة الطشٌق إلعذاد 

فً عام  التقشٌش األفشٌقً للوٍاه

الزي تستوذ هنو النسخة  2014

للذول  ةسٌش الفشدٌاالنهائٍة للتق

ٌىنٍى  30األعضاء بحلىل 

إلى هؤتوش االتحاد  2014

األفشٌقً لىصساء الوٍاه وفقا 

لقشاس الوؤتوش الىصاسي لىصساء 

الوٍاه 

EXCO/11/2013/CAIR

التفكيرفي  
المؤشرات 

واألىداؼ لصقؿ 
آليات اإلببلغ 
استنادا إلى 

توصيات 
ات االجتماع

إداسة االقتصاد 

الشٌفً 

 والضساعة

تن تنفٍزه  

جضئٍا؛ 

كعولٍة 

 جاسٌة
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 ىداؼاألبتحقيؽ 
المياه ب المتعمقة

والصرؼ الصحي 
 في أفريقيا

[ASSEMBL

Y/AU/ 

DECL.1 

(XI)]،  

النموذجي إلى جميع الدوؿ 
 األعضاء بيدؼ ضماف استجابتيا

  باستكماؿ التقرير يوصي
مع إدراج البيانات التي وعدت 

 الدوؿ األعضاء بتقديميا؛

  إجراء دراسة لتحديد مستويات
الجوفية المتوفرة في الدوؿ المياه 

األعضاء بغية دعـ الزراعة 
ستقدم مفوضية اعاتحاد و. المروية

األيريقي بالتعاون مع مجمس 
الوزراء األيريقيين لممياه، الدتم 

 ؛لمدول األتضاء يي ى ا النشاط

 تكثيؼ الجيود لتسييؿ يوصي ب

O/1 

  قامت المجنة األفريقية التوجييية
لمرصد والتقييـ لممياه والصرؼ 

جازة النموذج  الصحي بمناقشة وا 
 خبلؿالمستكمؿ وخارطة الطريؽ 

يجالي مف اجتماعيا المنعقد في ك
، قبل 3125مارس  25إلى  23

تعميميما تمى جيات التنسيق 
لمدول األتضاء التي تم تدريبيا 
سمفا تمى استذخدام النمو ج 
 .والخطوط التوجييية ذات الصمة

  تمقت الدوؿ األعضاء في
مجموعة تنمية الجنوب األفريقي 

، 2014تدريبا إضافيا في عاـ 
حيث استيدؼ بشكؿ محدد 

السابقة لمفريؽ 
األفريقي لمرصد 
والتقييـ والمجنة 

 .التوجييية
شراؾ اإلدارات إ

اإلحصائية 
الوطنية في 
أعماؿ جمع 
البيانات بغية 
 تحسيف البيانات

 
التعاوف مع 

المجموعات 
االقتصادية 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

قامةو  بيف األقراف التعمـ التجريبي  ا 
 مراكز التنسيؽالشبكات بيف 

المياه وتقييـ رصد المعنية ب
والصرؼ الصحي عمى المستوى 

ال سيما تبادؿ الدروس و الوطني 
مف تجارب الدوؿ المستفادة 
 األفضؿ داءذات األاألعضاء 

تقدير التحديات التي تواجو  وكذلؾ
 لديياالدوؿ األعضاء التي 

في تنفيذ االلتزامات إما صعوبات 
رصد التقدـ المحرز في أو 
 ؛بشأنيا

 شامؿتقييـ إجراء ي بيوص 
في مجاؿ القدرات بلحتياجات ل

في مجموعة  خمس دوؿ أعضاء
تنمية الجنوب األفريقي وىي 
بالتحديد، ناميبيا، وموريشيوس، 

 وسيشؿ، وزامبيا، وزيمبابوي.

 

  تمت مساعدة الدوؿ األعضاء
عمى إعداد بياناتيا الوطنية 
وتوفيرىا لتقرير المياه لعاـ 

3125. 
 

  تقديـ المساعدة الفنية إلى
المجموعة االقتصادية لدوؿ شرؽ 

عمميا  ورشأفريقيا بغية تنظيـ 
اإلقميمية الفرعية بغرض تحسيف 

اإلقميمية بغية 
تعزيز قدرات 

االتصاؿ  جيات
في مجاؿ 
الرصد والتقييـ 
لتحسيف نوعية 

البيانات 
 .المقدمة

التعاوف مع 
المجموعات 
االقتصادية 

اإلقميمية بغية 
ية إشراؾ بق

الدوؿ األعضاء 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

يتـ ف قبؿ الدوؿ األعضاء م
برنامج االعتماد عميو لوضع 

عمى لتعزيز نظـ الرصد والتقييـ 
الصعيد الوطني فضبل عف 
إضفاء الطابع المؤسسي عمى 

-القارية)الروابط العمودية 
بين ) يةواأليق( وطنيةال-اإلقميمية

سات الدول األتضاء أو المؤس
نظاـ  الالزمة إلنشاء( اإلقميمية
لرصد  وظيفي بالكامؿأفريقي 
 ؛المياه والصرؼ الصحيوتقييـ 

 

البيانات الواردة مف إقميـ 
المجموعة االقتصادية لدوؿ شرؽ 

 أفريقيا
 

  تـ تجميع التقارير القطرية إلعداد
مشروع التقرير األفريقي عف 

ليقدـ إلى قمة  2014المياه لعاـ 
 االتحاد األفريقي. والتقرير متوفر.

 

 تمقى المؤتمر األفريقي لوزراء 
المياه التمويؿ مف مرفؽ المياه 
األفريقي بغية زيادة تعزيز النظاـ 
األفريقي لمرصد والتقييـ لممياه 

 .والصرؼ الصحي واإلببلغ

( 7)السبع 
لالنضمام إلى 
الرصد وتقميد 

 اإلبالغ.
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 

14 EX.CL/Dec.
808 (XXIV)  

موقع بشأف  مقرر
المعيد األفريقي 
  لمتحويبلت المالية،

مف المفوضية إبراـ اتفاقية يطمب 
لضماف  المقر مع جميورية كينيا
 ؛2014اإلطبلؽ الرسمي لممعيد في 

 

تـ إبراـ اتفاقية البمد المضيؼ والعمؿ 
عمى طرائؽ الخاصة البدء في 

. وربما يتم التنفي  الكامل يي العمؿ
 .5102وقت انعقاد القمة يي يناير 

إدارة الشؤوف   
 يةاالجتماع

 

 نفذ جزئيا
حتى 

أكتوبر 
2014  

ف مف المفوضية، بالتعاو يطمب أيضا 
مع البنؾ الدولي والبنؾ األفريقي 
لمتنمية والمنظمة الدولية لميجرة 
والمفوضية األوروبية والشركاء 
اإلنمائييف اآلخريف، تقديـ الدعـ 

 لممعيد.
 

إدارة الشؤوف    
 يةاالجتماع
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

15  EX.CL/Dec.
812 (XXIV)  

بشأف  مقرر 
انتخاب مجمس 
 الجامعة األفريقية

مى جناح أف تقوـ المفوضية ع يقرر
بتحديد مرشحيف إقميمييف مف  السرعة

ذوي الكفاءة بالتشاور مع أعضاء 
ىيئة مكتب مؤتمر وزراء التعميـ 
األفريقييف وتعرض قائمة إقميمية 
بالمرشحيف المحتمميف لوظيفتي رئيس 
ونائب رئيس مجمس الجامعة األفريقية 

 .2014المؤتمر القادـ في يوليو  عمى
 

ألعضاء قامت المفوضية بإخطار ا
في مكتب الكوميداؼ السادس 
بترشيح خمس شخصيات بارزة مف 

 .األقاليـ الخمسة
 

تقرر عقد دورة خاصة لمكتب 
 71إلى  71الكوميداؼ السادس مف 

يي ياوندي،  4172نويمبر 
جازتيم  الكاميرون، لبحث المرشحين وا 
من أجل تقديميم إلى قمة يناير 

4172. 

بطء استجابة 
أعضاء ىيئة 

ميداؼ مكتب الكو 
 السادس

الموارد البشرية  يجري العمؿ فيو
والعمـ 

 والتكنولوجيا

40% 

16  
 
 
 

EX.CL/Dec.
813 (XXV) 

بشأف  مقرر 

موارد المف المفوضية التماس  يطمب
 بقيمةمف الشركاء لسد فجوة التمويؿ 

دوالرا أمريكيا  149,266,824

المقررات المستكممة لتقديميا إلى 
 القمة

مديرية   
عداد  البرمجة وا 

الميزانية 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 
 
 
 
 

التحاد ا ميزانية
األفريقي لمسنة 

  ،4172المالية 

انية البرنامجية حتى نياية مميز ل
سقاط جميع األنشطة التي 2014 ؛ وا 

 عا توجد ليا مذخصصات يي الميزانية. 

والمالية 
 والمحاسبة

إلى قدـ مف المفوضية أف تيطمب 
عف  الجنة الممثميف الدائميف تقرير 

 ؛ 2015بؿ قمة يناير الحالة ق

مديرية    
عداد  البرمجة وا 

الميزانية 
والمالية 

 والمحاسبة

 

17  EX.CL/Dec.
814 (XXV) 

 

بشأف مقرر  
التقرير عف 

المراجعة 
المؤسسية 

مف المفوضية معالجة المسائؿ  يطمب
وتنفيذ  المتضمنة في تقرير المراجعة

 التوصيات الواردة فيو؛

بدأت المفوضية العمؿ في معالجة 
. كما طمبت المزيد من تمؾ المسائؿ

اعاسيامات لمعممية من ذخالل حمالت 
التوتية والتحفيز لممجمس اعاقتصادي 

ي والثقايي. وتمت إحالة االجتماعو
تصادية التي تـ تسميط المسائل اعاق

النتائج الموحدة  
التي سوؼ 
تعرض عمى 
المجمس لمبحث 
في قمة يوليو 

4172 

 

 المجتمع
 المدني

 والميجر
األفريقي/ 
المراجعة 
 الداخمية

نفذ جزئيا 
وسوؼ 
يكتمؿ 
بحموؿ 
يوليو 

2015 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

المالية واإلدارية و 
لممجمس 

االقتصادي 
ي االجتماعو 

 والثقافي 

الضوء عمييا إلى مجمس المراجعيف 
خارجييف مف أجؿ االستعراض ال

. وسوف يتم تقديم تقرير موحد والتقييـ
لمبحث  4172إلى قمة يوليو 

 واعاتتماد.
مف المفوضية مراجعة لمنظاـ  يطمب

األساسي لممجمس االقتصادي 
ي والثقافي وقواعد إجراءاتو، االجتماعو 

فضبًل عف الترتيبات اإلدارية ألمانة 
المجمس بيدؼ تعزيز عمميا وزيادة 

 مشاركتيا

يجري العمؿ في استعراض النظاـ 
. ويعمل األساسي والترتيبات اإلدارية
ع مديرية مكتب المستشار القانوني م

المجتمع المدني والميجر األيريقي 
 تمى إتداد الورقة اإلطارية.

 

مساىمات المؤتمر 
الثاني  العاـ

لممجمس 
االقتصادي 

ي االجتماعو 
الذي يمـز  والثقافي

عقدىا بعد 
االفتتاح في 
ديسمبر بغية 

سوؼ يتـ 
استكماؿ مشروع 
الوثيقة اإلطارية 
مف أجؿ 
المناقشة والبحث 

المؤتمر مف قبؿ 
العاـ المقبؿ 

لممجمس 
االقتصادي 

 المجتمع
 المدني

 والميجر
األفريقي/ 

مكتب 
المستشار 
 القانوني

نفذ جزئيا 
وسوؼ 
يكتمؿ 
بحموؿ 
يوليو 

2015 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

تسييؿ استكماؿ 
عممية االستعراض 
لمنظاـ األساسي 

لممجمس 
االقتصادي 

ي االجتماعو 
 .قافيوالث
 

ي االجتماعو 
والثقافي قبؿ 
تقديميا إلى 

المجمس 
 التنفيذي

 

18 EX.CL/Dec.
815 (XXV) 

بشأف  مقرر 
مراجعة تحميؿ 
تنفيذ ميزانية 
المفوضية لمسنة 

 31المنتيية في 

يطمب مف المفوضية معالجة المسائؿ 
المتضمنة في تقرير مراجعة تحميؿ 

وتنفي  التوصيات  2013تنفيذ ميزانية 
 تبعًا ل لك؛

مديرية    
عداد  البرمجة وا 

الميزانية 
والمالية 

  والمحاسبة
مديرية  

عداد  البرمجة وا 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

الميزانية  ، 2013ديسمبر 
والمالية 

 والمحاسبة
يطمب مف المفوضية اتخاذ إجراءات 

التي دارات /اإلموظفيفالتأديبية ضد 
عا يقدمون التقارير الدورية الضرورية 
أو يتأذخرون يي القيام ب لك كما 

 تتطمبو اتفاقيات الشركاء؛
 

بدأت    
المفوضية 
حوؿ العمؿ 

معالجة تمؾ 
. المسائؿ

وطمبت ك لك 
اسيامات من 
أجل العممية 
من ذخالل 

حمالت 
التوتية 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

والتحفيز 
لممجمس 

االقتصادي 
ي االجتماعو 

. والثقافي
والمسائل 

المالية التي تم 
تسميط الضوء 
تمييا أحيمت 
إلى مجمس 

المراجعين 
الذخارجيين 

بغرض 
اعاستعراض 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

والتقييم. 
وسوف يتم 
تقديم تقرير 

لى قمة موحدإ
 4172يوليو 

من أجل 
البحث 

 واعاتتماد.
مف المفوضية تقديـ تقرير عف  يطمب

قمة االتحاد إلي تنفيذ ىذا المقرر 
 .2015/يوليو األفريقي في يونيو

 

يتـ القياـ    
مراجعة النظاـ ب

األساسي 
والترتيبات 

. اإلدارية
ويعمؿ مكتب 

المستشار 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

القانوني مع 
مديرية 

المجتمع 
المدني 

لميجر وا
األفريقي عمى 
إعداد ورقة 

 إطارية
19  

 
 
 
 
 
 
 
 

EX.CL/Dec.
816 (XXV) 

بشأف تقرير  مقرر 
المجنة الفرعية 
لمتعاوف المتعدد 
األطراؼ لمجنة 
 الممثميف الدائميف

االتحاد -فريقياأشراكة بشأن 
 :األوروبي

 مف الدوؿ األعضاء  يطمب
اتخاذ اإلجراءات مفوضية وال

رطة االمناسبة لمتابعة تنفيذ خ
 2017-2014الطريؽ 

العاـ  اتفؽ كبل الطرفيف عمى البرنامج
لممشاورات بغية بحث اآللية وشكؿ 
المشاركة في المنتديات السنوية 
المشتركة، التي سوؼ تحؿ محؿ 
اجتماعات فريؽ العمؿ المشترؾ 

 االتحاد األوروبي. –ألفريقيا 
 

انتخاب مفوضية 
االتحاد األوروبي 

 الجديدة

تـ اقتراح تاريخ 
ومكاف انعقاد 

 االجتماع
المشترؾ األوؿ. 
وسوؼ يكوف 

ي االسبوع ف

مكتب رئيس 
/قسـ المفوضية

إدارة وتنسيؽ 
 الشراكات

 جزئيا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شراكات عف ال
 راتيجيةاإلست

  ،األفريقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتقديـ تقارير منتظمة عف 
 ؛الموضوع

الثاني مف فبراير 
، في 4102

أديس أبابا، 
 إثيوبيا.

 

  بشأن القمة األفريقية
  العربية:

 مف المفوضية طمبي، 
بالتعاوف مع جامعة الدوؿ 

تنفيذ خطة العمؿ  ،العربية
تنفيذ الموحدة المتعمقة ب

ة ة لمقمثمانيالقرارات ال
التي األفريقية العربية الثالثة 

المعنية مجنة الاعتمدتيا 

الوزاري الثاني خطة  االجتماعاعتمد 
العمؿ لمجنة التنسيؽ لمشراكة األفريقية 
العربية، المنعقدة في نيويورؾ يـو 

 .2014سبتمبر  22
 
 

تـ تعييف مدير عاـ جديد ودفعت 
الجامعة العربية نصيبيا كامبل مف 

التحاد األفريقي الميزانية بينما دفع ا
 فقط جزءا مف مساىمتو

مشاكؿ تتعمؽ 
 بالميزانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إخفاؽ االتحاد 

كاف مف المتوقع 
 االجتماععقد 

التشاوري السابع 
فيما بيف 
األمانتيف في 
القاىرة قبؿ 
نياية عاـ 

بغرض  2014
وضع األولوية 

لممشاورات 

مكتب رئيس 
/ المفوضية

قسـ إدارة 
وتنسيؽ 
 الشراكات

 جزئيا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشراكة األفريقية  نسيؽبت
 ؛العربية

 بالتعاوف مع  مفوضية،ال حثي
، عمى جامعة الدوؿ العربية

إيجاد حموؿ دائمة لممشاكؿ 
لمعيد التي ال تزاؿ تواجو ا

الثقافي األفريقي العربي في 
عف طريؽ  ،باماكو، مالي

ي الصمة ر ذاتنفيذ القر 
 األفريقية لقمةالصادر عف ا

 .الثالثة العربية

األفريقي في دفع  
 مساىمتو كامبل

المنعقدة مع 
وؿ جامعة الد

إلجراء العربية 
تقييـ شامؿ 

وتقديـ لممعيد 
إلى النتائج 

المجنة 
االستشارية 

الوزارية، المكونة 
مف إثيوبيا، 

والكويت، 
ومالي، والتي 
أنشأتيا القمة 
األفريقية العربية 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالثة.

 :كوريا-بشأن منتدى أفريقيا

بوركينا فاسو استضافة عرض  يجيز
كوريا الرابع في -منتدى أفريقيا

 ؛2014

  :يطمب

 بالتعاوف الوثيؽ  مف المفوضية
تنفيذ ، مع المجنة الفرعية
صندوؽ الاألنشطة في إطار 

الكوري وتقديـ التقارير 
 ؛عف ذلؾ المناسبة

  ،بالتعاوف مع مف المفوضية
نة الممثميف الدائميف، لج

قامت اإلدارات بتنفيذ األنشطة المتفؽ 
عمييا وىي إدارة االقتصاد الريفي 
والزراعة، والموارد البشرية والعمـ 

 والتكنولوجيا والتجارة والصناعة.
 

تـ تأجيؿ اجتماع كبار المسؤوليف 
 إلى موعد الحؽ. 

 

 مواردتـ تأخير ال
ا الكورية ألكثر مم

كاف متوقعا في 
 4102يونيو 

تأجيؿ اجتماع  
 كبار المسؤوليف. 

  

االستعدادات  
لعقد منتدى 

كوريا -أفريقيا
الرابع في 

في  2014
واجادوجو، 
 بوركينا فاسو

 

مكتب رئيس 
/قسـ المفوضية

إدارة وتنسيؽ 
 الشراكات

 

يجري 
  العمؿ فيو
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التحضير في  لشروعا
كبار المسؤوليف جتماع ال

 .2014 المقرر عقده أكتوبر

 :الهند-فريقيابشأن منتدى أ

  مف المفوضيةيطمب، 
ف مع المجنة الفرعية بالتعاو 

، متعدد األطراؼالتعاوف لم
ضرورية الجراءات اإلاتخاذ 

لتفعيؿ إنشاء المعاىد التي 
 اليند؛برعت بيا ت

  مف المفوضيةيطمب 
بالتعاوف مع المجنة و  أيضا

متعاوف المتعدد لالفرعية 
استئناؼ  ،األطراؼ

ال يزاؿ العمؿ جاريا في تفعيؿ إنشاء 
المعاىد األفريقية التي عرضتيا 
اليند. وفي ىذا الصدد، تـ إرساؿ 
المذكرات الشفوية التالية إلى الدوؿ 
األعضاء الموقرة التي عرضة 
استضافة المعاىد المختمفة: 

BC/A33/705/05.14, 
BC/A30706/05.14, 
BC/A19/708/05.14, 
BC/A32/704/05.14, 
BC/A10/703/05.14, 

BC/A33/705/05.14  بتاريخ

ربما يكوف ىناؾ 
افتقار إلى االلتزاـ 
مف جانب الدوؿ 
األعضاء في 

 االتحاد األفريقي
 

الظروؼ غير 
عة مثؿ المتوق

 تفشي اإليبوال

 

ىناؾ حاجة إلى 
مواصمة إيجاد 
مواقع جديدة 
ليذه المعاىد في 
الدوؿ األعضاء 
األخرى بالتعاوف 
مع المجنة 
الفرعية لمتعاوف 
المتعدد األطراؼ 
لمجنة الممثميف 

 الدائميف.

مكتب رئيس 
/ المفوضية

قسـ إدارة 
وتنسيؽ 
 الشراكات

 

يجري 
  العمؿ فيو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مكتب رئٌس  
 /المفوضٌة

(PMCD) 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 اليند-التحضيرات لقمة أفريقيا
الثالثة المقرر عقدىا في 

، 2014، اليند في نيودليي
 .مع الحكومة اليندية الجديدة

 .2014مايو  22

 

باإلشارة إلى المذكرة الشفوية مف 
البعثة الدائمة لميند في أديس أبابا: 

Add/AU/106/1/2014  بتاريخ
، سوؼ يتـ 2014سبتمبر  18

تأجيؿ القمة األفريقية اليندية الثالثة 
لمزمع عقدىا في نيودليي بسبب ا

تطورات الوضع الناجـ عف تفشي 
اإليبوال. وبالتالي تـ إببلغ كافة 
البعثات الدائمة لمدوؿ األعضاء 
بموجب المذكرة الشفوية: 

BC/A/1321.09.14 . 
 

 

مشاورات إجراء ال
بيف الحكومة 

اليندية 
ومفوضية 

االتحاد األفريقي 
ولجنة الممثميف 

ميف لبلتفاؽ الدائ
عمى موعد 

 جديد.
 

 
 

يجري 
  العمؿ فيو
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

بين أفريقيا منتدى التعاون بشأن 
 :والصين

  مف المفوضية، يطمب
بالتعاوف الوثيؽ مع المجنة 

لمتعدد الفرعية لمتعاوف ا
 ،األطراؼ والبمد المضيؼ

اجتماع كبار نجاح ضماف 
المقرر  العاشر المسؤوليف

في جنوب أفريقيا في  عقده
مف األشير الثبلثة األخيرة 

 ؛2014عاـ 

  يطمب مف المفوضية ضماف
 نجاح التحضيرات لممؤتمر

لمنتدى  السادسالوزاري 

أغسطس  42عقد اجتماع في 
، إلحاطة المجنة الفرعية 3125

لمتعاوف المتعدد األطراؼ التابعة 
لمجنة الممثميف الدائميف وبحث 
البرنامج األولي ومشروع جدوؿ 
األعماؿ لبلجتماع العاشر المقبؿ 
 9لكبار المسؤوليف المقرر عقده مف 

في بريتوريا،  3125ديسمبر  21إلى 
 أفريقيا.جنوب 

 

عقد اجتماع كبار المسؤوليف بنجاح 
 3125في ديسمبر 

مكتب رئيس   
/قسـ المفوضية

إدارة وتنسيؽ 
 الشراكات
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

بيف أفريقيا والصيف التعاوف 
 2015في عاـ  المقرر عقده

 .جنوب أفريقيا في

أمريكا -فريقيابشأن شراكة أ
 :الجنوبية

  نة الممثميف مف لجيطمب
، بالتعاوف مع الدائميف

مفوضية والمنسقيف ال
بتشجيع التعجيؿ ، اإلقميميف

تعزيز  مف أجؿالتشاور 
 .عممية الشراكة

 8و 9تـ عقد اجتماع في يومي 
في كويتو، إكوادور،  2014سبتمبر 

واعتمد خارطة طريؽ لتعزيز عممية 
  الشراكة.

االفتقار إلى 
التنسيؽ مف جانب 

 أمريكا الجنوبية

التنفيذ الفعاؿ 
 لخارطة الطريؽ

مكتب رئيس 
/قسـ المفوضية

إدارة وتنسيؽ 
 الشراكات

يجري 
  العمؿ فيو

 :تركيا-أفريقياشراكة  بشأن

  مف المفوضية، يطمب

 

 21إلى  19ة بنجاح مف عقدت القم
، في مبلبو، غينيا 2014نوفمبر 

  ال يوجد
مف المقرر أف 

مكتب رئيس 
/قسـ المفوضية

يجري 
  العمؿ فيو
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

بالتعاوف مع المجنة الفرعية 
لمتعاوف المتعدد األطراؼ 

اتخاذ  ،والبمد المضيؼ
اإلجراءات البلزمة لضماف 

الناجح لقمة  تحضيرال
الثانية المقرر  تركيا-أفريقيا
في مبلبو، غينيا  عقدىا

 21إلى  19مف  ،االستوائية
 ؛ 2014نوفمبر 

 االستوائية

 

اعتمدت القمة خطة التنفيذ المشتركة 
، فضبل عف 2018 – 2015الثانية 

إعبلف مبلبو والمصفوفة الجديدة 
لممشاريع الرئيسية ذات األولوية 

2015-2018. 

العامموف يجتمع 
الفنيوف مف كبل 

ف في الجانبي
 أواسط فبراير

لبلتفاؽ  2015
عمى طرائؽ 
التنفيذ والتمويؿ 

لممشاريع 
الرئيسية ذات 

 األولوية 

إدارة وتنسيؽ 
 الشراكات

االستعراض الشامل لمشراكات  بشأن
 :ةفريقياألاالستراتيجية 

 بالتعاوف مع مفوضية، ال حثي
ف لمتعاو  المجنة الفرعية

 
أصبح التقرير جاىزا وسوؼ يقدـ إلى 

 أجيزة صنع السياسة.

  
تنفيذ التوصيات 
الصادرة عف 

 التقييـ

مكتب رئيس 
المفوضية/قسـ 
إدارة وتنسيؽ 

 راكاتالش
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 المتعدد األطراؼ، استكماؿ
عممية التقييـ وتقديـ تقرير 

أجيزة صنع  إلىعف ذلؾ 
السياسة لبلتحاد األفريقي 

 2015دورة يناير  خبلؿ
 لبحثو.

 

20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EX.CL/Dec.
817 (XXV) 

مقرر بشأف  
الوضع اإلنساني 

 ، في أفريقيا

 مفوضية، يطمب مف ال
مع المجنة الوثيؽ بالتعاوف 
شؤوف البلجئيف لالفرعية 

لمجنة الممثميف الدائميف، 
إشراؾ الدوؿ األعضاء في 
عممية سياسية، إلى جانب 
 ضماف المشاركة في "العممية

تنظيميا مف  الجاريالفنية" 

 بدأت فكرة وضع األجندة األفريقية
طبلقيا في ندوة إنسانية لبلتحاد  وا 

 32إلى  37مف عقدت األفريقي، 
 يا.، في نيروبي، كين3125نوفمبر 

 

سوؼ تستمر  
ىذه العممية 
خبلؿ عاـ 

مع  2015
انعقاد سمسمة 

ات االجتماعمف 
عمى مستوى 
الدوؿ األعضاء 

إدارة الشؤون 
 السٌاسٌة

نفذ جزئٌا 
حسب 
 الخطة
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قبؿ مكتب األمـ المتحدة 
نسانية شؤوف اإلاللتنسيؽ 

موقؼ أفريقي يتـ  صياغةل
تقديمو خبلؿ القمة اإلنسانية 

  ؛العالمية

في عاـ 
2015. 

 

  المفوضية تقديـ يطمب مف
تقرير مرحمي باستمرار إلى 
المجمس التنفيذي خبلؿ كؿ 

القمة المؤدية إلى قمة عادية 
 إلنسانية العالمية؛ا

سوؼ يتـ تقديـ التقرير األوؿ الصادر 
عف ندوة االتحاد األفريقي حوؿ القمة 

إلى المجمس اإلنسانية العالمية 
 التنفيذي

سوؼ تواصؿ  
اإلدارة إحاطة 

المجمس 
التنفيذي حوؿ 

 التطورات

إدارة الشؤوف 
 السياسية

نفذ جزئيا 
 وفقا لممقرر

شاركة يدعو كافة الدوؿ األعضاء لمم
اجتماع المجنة الفنية  فيبفعالية 

ميجرة والبلجئيف ل المتخصصة
والنازحيف داخميا، المقرر عقده في 

حسبما ىو  االجتماعال يمكف عقد 
مقرر لو بسبب التحديات التي تواجو 
البمد المضيؼ، عمما بأنو قد تـ 
اجتماع لممكتب لمبدء في إنشاء لجنة 

تحديات 
االستضافة مف 
 قبؿ البمد المضيؼ

سوؼ يعقد 
اجتماع كامؿ 
لمجنة الفنية 
المتخصصة في 

إدارة الشؤوف 
 السياسية

 نفذ جزئيا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 ،أبوجا، نيجيريا أواخر ىذا العاـ
ويطمب إلى المفوضية تقديـ تقرير  

إلى المجمس  االجتماععف نتائج ىذا 
التنفيذي خبلؿ القمة المقبمة لرؤساء 

 ؛2015الدوؿ والحكومات في يناير 
 

فنية متخصصة مف خبلؿ فحص 
 قواعد اإلجراءات

 

 2015عاـ 

21 
 
 
 
 
 
 
 

EX.CL/Dec.
819XXV)  

تقرير  مقرر بشأف
المفوضية عف 
تنفيذ المقررات 
السابقة لممجمس 
التنفيذي والمؤتمر 

مف يناير  لمفترة

إجراء دراسة يطمب مف المفوضية 
جميع المقررات الصادرة  تقييـبغية 
د األخير )منذ يناير العق طواؿ

( بيدؼ تحديد وضع تنفيذ ىذه 2004
المقررات وتقديـ توصيات مبلئمة 
بشأف المقررات المنفذة جزئيا أو غير 

 المنفذة؛

أي تقدـ في الدراسة يتـ إحراز لـ 
 المطموبة

 الصعوبات
المرتبطة بالقدرة 

المحدودة 
لمفوضية االتحاد 
األفريقي، وخاصة 
مصاعب القوى 

ات العاممة لجي
التنسيؽ في مكتب 

ىناؾ حاجة 
لمتعاقد مع 

الخدمات 
ذات االستشارية 

الخبرة الضرورية 
واالستقبللية 

لتنفيذ مثؿ ىذه 
الدراسة البالغة 

مكتب األميف 
العاـ 

 لممفوضية

لـ يسجؿ 
أي تقدـ 
في الدراسة 

 المطموبة
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

إلى يونيو  2013
2014 ، 

األميف العاـ 
 لممفوضية

 

األىمية، وكذلؾ 
إجراء مراجعة 
لمقدرة العامة 

لممفوضية 
والدوؿ األعضاء 

وأصحاب 
المصمحة 
اآلخريف 
 المعنييف؛

 

ىناؾ حاجة 
ميزانية  وفيرلت

لمتعاقد مع ىذه 
الخدمات في 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

مجاؿ االستشارة 
 والمراجعة

كافة المقررات حسبما ىو  توزيعتـ  
مطموب إلى جميع المعنييف في 
المقرر. وبالرغـ مف ذلؾ، لـ ترد أي 

رات ردود كما ىو متوقع. وتقـو اإلدا
المعنية فقط بتقديـ الوضع عف أغمب 
المقررات في مجاؿ اختصاص 
مفوضية االتحاد األفريقي. لذلؾ، ال 
يمكف تحديد وضع التنفيذ إال عمى 
مستوى مفوضية االتحاد األفريقي 

 وحدىا.

االفتقار إلى الرد 
مف الدوؿ 

األعضاء، 
والمجموعات 
االقتصادية 

اإلقميمية، وأجيزة 
صنع السياسة 

اد األفريقي لبلتح
األخرى، ما عدا 
مفوضية االتحاد 

 األفريقي.

ربما تتوصؿ 
الدراسة المقترحة 
كما ذكر سابقا 
إلى طريؽ 
المضي قدما، 
بما في ذلؾ آلية 

 فعالة لمرصد
 

مكتب األمٌن 
العام 

 للمفوضٌة

 توزيعتـ 
كافة 

المقررات 
حسبما ىو 

مطموب 
إلى جميع 

المعنييف 
في المقرر. 
وبالرغـ مف 
 ذلؾ، لـ
ترد أي 
ردود كما 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 .ىو متوقع

وتقوـ 
اإلدارات 
المعنية 

فقط بتقديـ 
الوضع عف 

أغمب 
المقررات 

في مجاؿ 
اختصاص 
مفوضية 
االتحاد 

األفريقي. 
لذلؾ، ال 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

يمكف 
تحديد 
وضع 

التنفيذ إال 
عمى 

مستوى 
مفوضية 
االتحاد 
األفريقي 
 وحدىا.

 ةتعميـ مقررات أجيزة صنع السياس
ياـ مع الدوؿ في الوقت المناسب والق

األعضاء بمتابعة األجيزة األخرى 
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية 

الخموة خبلؿ بذلت بعض الجيود 
 –الرابعة لمفوضية االتحاد األفريقي 

لجنة الممثميف الدائميف المنعقدة في 
، 2014ىواسا، إثيوبيا، في أبريؿ 

يتعيف عمى  
مفوضية االتحاد 
األفريقي ولجنة 

الممثميف 

مكتب األمٌن 
العام 

 للمفوضٌة

بذلت 
بعض 

الجهود 
 خالل

الخلوة 
الرابعة 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

لكفالة االمتثاؿ لتنفيذ المقررات السابقة 
وتقديـ تقرير  صنع السياسةألجيزة 

عف ذلؾ، والعمؿ في نفس الوقت 
عمى ضماف الجمع المنسؽ لمتقارير 
المتعمقة بتمؾ المقررات التي نفذتيا 

 رةاألجيزة المذكو 

غير أف ىذه اآللية ال تزاؿ تنتظر 
 التنفيذ

 

الدائميف بحث 
التوصيات 
تنادا المبلئمة اس

إلى نتائج 
 الدراسة المقترحة

 

لمفوضٌة 
االتحاد 

 –األفرٌقً 
لجنة 

الممثلٌن 
الدائمٌن 
المنعقدة 

فً هواسا، 
إثٌوبٌا، فً 

أبرٌل 
2014 ،

غٌر أن 
هذه اآللٌة 
ال تزال 

تنتظر 
 التنفٌذ

ت المفوضية والمجموعا يوصي
االقتصادية اإلقميمية بممارسة فحص 
أدؽ لعممية وضع جدولي أعماؿ 

تعاوف يجري بذؿ جيود مف خبلؿ ال
بيف مفوضية االتحاد األفريقي ولجنة 

 الممثميف الدائميف

مف الضروري  
 أف تتوصؿ
مفوضية االتحاد 

مكتب األمٌن 
العام 

 للمفوضٌة

يجري بذؿ 
جيود مف 

خبلؿ 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

المجمس التنفيذي والمؤتمر حتى تكوف 
قمة يونيو/يوليو مكّرسة لمسائؿ 
التكامؿ والتنمية طبقًا لممقرر السابؽ 

لممؤتمر 
(ASSEMBLY/AU/DEC.456(XX)): 
 .مقرر بشأف مسائؿ التنمية والتكامؿ

األفريقي ولجنة 
الممثميف 

الدائميف إلى 
اقتراح نيائي 
حوؿ شكؿ 

القمتيف 
 السنويتيف. 

التعاوف 
بيف 

مفوضية 
االتحاد 
 األفريقي
ولجنة 

الممثميف 
 الدائميف

22  EX.CL/Dec.
820 

(XXV) 

إنشاء بشأف  مقرر 
آلية االتحاد 
األفريقي لتعاوف 

 - ةالشرط

 :مف المفوضيةيطمب 
  متابعة جميع جوانب

والسيما تمؾ  ،اإلعبلف
، المتعمقة بالنظاـ األساسي

وبحث اآلثار المالية والييكمية 
والقانونية واآلثار األخرى 

  السلم واألمن   
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

إنشاء ىذه  ىعممترتبة ال  ،أفريبوؿ
 تمويميا؛ إلى جانب اآللية

  تقرير مرحمي عف تقديـ
الخطوات التي اتخذت 

تمت والتحديات التي 
دورتو العادية إلى مواجيتيا 
في المقرر عقدىا القادمة 

 .2015يناير 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 

EX.CL/Dec.
821 (XXIV) 

تقرير بشأف  مقرر
المفوضية عف 
وضع أجندة 

لبلتحاد  2063
  األفريقي

يطمب مف المفوضية مواصمة العمؿ 
مع وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد 
والبنؾ األفريقي لمتنمية ولجنة األمـ 
المتحدة االقتصادية ألفريقيا الستكماؿ 

، الذخطة العشرية 2063 وثائؽ أجندة
طار تنفي  ورصد وتقييم من  األولى وا 

تـ تحديث الوثيقة اإلطارية وتنقيحيا 
تمشيا مع اسيامات أصحاب 
المصمحة والفريؽ الفني لؤلجندة 

في  االجتماعفي أعقاب  2063
فريقيا. ويجري جوىانسبيرج، جنوب أ

إعداد خطة التنفيذ العشرية وسوؼ 

حتى اآلف لـ يتـ 
استبلـ أي 

إضافية مساىمات 
مف الدوؿ 

 األعضاء

سوؼ يتـ تقديـ 
الوثيقة اإلطارية 
وخطة التنفيذ 
العشرية في قمة 

 يناير
 
 

مدٌرٌة 
البرمجة 
وإعداد 

المٌزانٌة 
والمالٌة 

 والمحاسبة
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أجل تقديميا إلى اجتماتات يناير 
لبلتحاد  صنع السياسةألجيزة  2015

 األفريقي؛

 تكوف جاىزة لمتقديـ في قمة يناير

تـ كذلؾ التخطيط إلجراء تقييـ 
لمقدرات. وشاركت المؤسسة األفريقية 
لبناء القدرات مف أجؿ تقديـ الدعـ 

 لممبادرة.

ويجري كذلؾ اإلعداد الستراتيجية 
 .2063تعبئة الموارد لؤلجندة 

إضافية مع رؤساء وتجري مشاورات 
 الدوؿ السابقيف والمجتمعات الدينية.

يطمب مف المفوضية مواصمة 
عداد اإلجراءات الممموسة ا ستكشاؼ وا 

في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات 
 2063األولوية المحددة في أجندة 

تب رئٌس مك   
 المفوضٌة
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وىي: الشبكة المتكاممة لمقطارات 
السريعة، وتعزيز تممية إنشاء منطقة 
التجارة الحرة القارية، وجواز السفر 
األيريقي وحرية تنقل األشذخاص، 

 ص في قطاع الطيراف فيواغتمام الفر
إطار تنفيذ مقرر ياموسوكرو مف 
خبلؿ توحيد الفضاء الجوي األفريقي، 
وتنفيذ مشروع سد إنجا الكبير، 
نشاء  والشبكة اإللكترونية األفريقية، وا 
منبر تشاوري سنوي لمحوار السياسي 
يشمؿ مجموعة كبيرة مف أصحاب 
المصمحة وأية مبادرات تكاممية أخرى 

 ؛2063تتماشى مع روح أجندة 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 
 

المفوضية بمتابعة  يكّمف 
صياغة ىذه المبادرات واتخاذ 
الخطوات الممموسة نحو 

 تنفيذىا؛

  الشبكة المتكاممة لمقطارات السريعة؛
إنشاء الجامعة االفتراضية مف أجؿ 
التعجيؿ بتنمية رأس الماؿ البشري 

 والعمـ والتكنولوجيا واالبتكار؛ 
سمع وضع استراتيجية تسويؽ ال

  األساسية؛
)القيادة إنشاء منتدى أفريقي سنوي 

السياسية، المؤسسات والقطاع الذخاص 
 والمفكرين والمجتمع المدني، إلخ(؛

التدابير مف إعداد موقؼ موحد 

عقد اجتماعات فنية حوؿ شبكة 
القطار السريع وىناؾ وفد صيني 
عمى وشؾ إجراء مناقشات مع 

الفترة  خبلؿمفوضية االتحاد األفريقي 
 ،2014أكتوبر  25إلى  21مف 

عقدت اجتماعات فنية حوؿ 
استراتيجية السمع وتـ إعداد مذكرة 

 مفاىيمية.
الحرة فٌما ٌتعلق بمنطقة التجارة 

القارٌة ٌتعٌن على إدارة التجارة 
والصناعة تقدٌم معلومات 

 إضافٌة.
  تم وضع استراتٌجٌة لالتصاالت

يتـ تقديـ التقرير  
 المرحمي

 
 
 
 

يتـ تقديـ التقرير 
 المرحمي

 

يتـ تقديـ التقرير 
 المرحمي

 

 يتـ توزيعو

 

 يتـ توزيعو

 

مدٌرٌة 
البرمجة 
وإعداد 

المٌزانٌة 
والمالٌة 
 ةوالمحاسب

 نفذ جزئٌا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

الواجب اتخاذىا لممضي قدما نحو 
منطقة تجارة حرة قارية طبقا إنشاء 

 ؛2012لمقرر المؤتمر في يناير 
راتيجية قياـ المفوضية بوضع است

 .اتصاؿ سميمة
مف المفوضية، بالتعاوف مع  يطمب

وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد، 
ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية 
ألفريقيا والبنؾ األفريقي لمتنمية، إجراء 
المشاورات الضرورية مع البمداف 
الجزرية بغية وضع آلية لضماف 
إدماج خصائصيا المميزة وأولوياتيا 

والبرامج  2063ندة وانشغاالتيا في أج
  ات الصمة؛

تجري مناقشات مع الدوؿ الجزرية. 
ويتـ تنظيـ اجتماع خاص مع الدوؿ 

 2014الجزرية قبؿ نياية عاـ 
 لمناقشة المسائؿ الخاصة بوضعيا.

 

يتـ تقديـ التقرير  المالٌة الصعوبات
 المرحمي

 

مدٌرٌة 
البرمجة 
وإعداد 

المٌزانٌة 
والمالٌة 

 والمحاسبة

 نفذ جزئٌا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EX.CL/Dec.
822 

(XXV) 

بشأف  مقرر 
رحمي تقرير المال

عف تنفيذ مقرر 
بشأف ؤتمر الم

اإلستراتيجية 
البحرية المتكاممة 

  2050ألفريقيا 

 
 
 
 
 
 
 

 مف المفوضية:  طمبي
  بالتشاور مع لجنة الممثميف

الدائميف، تيسير إنشاء فريؽ 
عمؿ استراتيجي يتألؼ مف 
ممثميف عف الدوؿ األعضاء 
والمجموعات االقتصادية 
اإلقميمية والمفوضية بحموؿ 

، عمى 2014نياية أكتوبر 
أف تناط بو ميمة بحث 
التفاصيؿ الفنية لبلستراتيجية 
البحرية المتكاممة ألفريقيا 

واقتراح خارطة طريؽ  2050
لمتنفيذ التدريجي لبلستراتيجية 
يتفؽ مع القانوف البحري 

يتعيف عمى الدوؿ األعضاء 
جموعات االقتصادية اإلقميمية أف والم

تعرب عف إرادتيا وأف يعمؿ ممثمييا 
في فريؽ العمؿ االستراتيجي بحموؿ 

 . 2014سبتمبر 
 تـ استبلـ بعض الردود.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مف المقرر عقد 
اجتماع لفريؽ 

العمؿ 
االستراتيجي في 

 2014نوفمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكتب 
المستشار 

 القانونً

 جزئٌا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كامال
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الدولي؛
  دعوة الدوؿ األعضاء إلى

إبداء رغبتيا في االنضماـ 
إلى فريؽ العمؿ االستراتيجي 

 ؛2014بحموؿ نياية سبتمبر 
  إعداد مشروع ميزانية إضافية

 2015و 2014لسنتي 
لمبحث مف قبؿ لجنة الممثميف 
الدائميف وذلؾ لتمكيف فريؽ 
العمؿ اإلستراتيجي مف 

 .االجتماع

 
تم إعداد واعتماد مٌزانٌة إضافٌة 

 2014لعام 

 

 

مف المفوضية دعوة الدوؿ يطمب 
انتداب األعضاء األخرى الراغبة في 

خبراء حوؿ القضايا البحرية ذات 

دعوة الدوؿ األعضاء إلى انتداب 
البحار إلى خبراء لممسائؿ المتعمقة ب

 المفوضية. وتـ استبلـ ردود قميمة.
 

بدوف اجتماع 
فريؽ العمؿ 

االستراتيجي، 

إحاطة فرٌق 
العمل 

 االستراتٌجً

مكتب 
المستشار 

 القانوني

 
ٌجري 

 العمل فٌه
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

الصمة عمى نفقتيا الخاصة، إلى القياـ 
 بذلؾ؛

 

يكوف مف الصعب 
تحديد أولويات 
الخبرة المطموبة 
بشأف انتداب 

 الخبراء

مف المفوضية، بالتعاوف مع  يطمب
ميف الدائميف، استكماؿ لجنة الممث

استعراض نتائج فريؽ العمؿ وتقديـ 
توصياتيا إلى الدورة العادية لممجمس 
التنفيذي المقرر عقدىا في يونيو/ 

 .2015يوليو 

سوف ٌتم تقدٌم تقرٌر فً ٌونٌو 
2015 

مكتب   ال ٌنطبق  ال ٌنطبق
المستشار 

 القانوني

 
ٌجري 

 العمل فٌه

25  EX.CL/Dec.
823 (XXV)  

 بشأف تقرير مقرر
مؤتمر االتحاد 

 :المفوضية إلى يدعو
  العمؿ بالتعاوف مع الدوؿ

األعضاء إلعداد ورقة حوؿ 

مدٌرٌة قامت إدارتً المفوضٌة )
 المرأة ومسائل الجنسٌن والتنمٌة
وإدارة السلم واألمن السلم واألمن 

اك مع المفوض الخاص وباالشتر
للمرأة والسلم واألمن( بوضع ورقة 

 
 
 
 
 

 

كانت النتائج 
الرئيسية لوثيقة 

مدٌرٌة المرأة 
ومسائل 
الجنسٌن 
 والتنمٌة

 جزئٌا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

األفريقي لموزراء 
المسؤوليف عف 
مسائؿ الجنسيف 

  ،ومبلحقو

دور المرأة في وسائؿ 
 اإلعبلـ؛

  إجراء مراجعة لممشاريع
المندرجة في إطار الصندوؽ 
وتقديـ تقرير عف ذلؾ في قمة 

 ؛2016يناير 
  النظر مع الدوؿ األعضاء

في وضع معايير واضحة 
والمجنة  30لعضوية لجنة اؿ

الوزارية العشرية، يضال تن 
اذختصاصات الفريق الرييع 
المستوى المعني بمسائل 

 الجنسين؛
 

معلومات أساسٌة عن دور المرأة فً 
الوساطة لتنفٌذ قرار مجلس األمن 

بشأن دور  1325لألمم المتحدة 
المرأة فً أجندة السلم واألمن. وتم 
تقدٌم ورقة المعلومات األساسٌة إلى 

ت مسائل الجنسٌن بغرض تقدٌم آلٌا
 هاماتها.اس
 

مدٌرٌة المرأة ومسائل الجنسٌن ل تعم
على وضع االختصاص  والتنمٌة

لتنفٌذ المراجعة بالتعاون مع مكتب 
 المراجعة الداخلٌة وإدارة المالٌة.

 
مدٌرٌة المرأة ومسائل وسوف تنظم 

اجتماع الفرٌق  الجنسٌن والتنمٌة
الرفٌع المستوى باالشتراك مع 
إدارات مفوضٌة االتحاد األفرٌقً 

إلنمائٌٌن وفقا للموضوع والشركاء ا
بغرض مناقشة  2014فً نوفمبر 

 2015االختصاص وإعداد قمة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعمومات 
األساسية 
 كاآلتي:

إنشاء رابطة *
لموسيطات 

األفريقيات في 
 4102عاـ 

بمساندة المراكز 
األفريقية 
 لموساطة

*زيادة مشاركة 
المرأة في موائد 
المفاوضات مع 
وضع أجندة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزئيا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

وفقا لتوصٌات وزراء االتحاد 
األفرٌقً لمسائل الجنسٌن وشؤون 

داد عبإالمفوضٌة قامت المرأة، 
مفاهٌمٌة تتضمن االختصاص مذكرة 

لعقد اجتماع الفرٌق الرفٌع المستوى 
ن حول المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌ

 المرأة.

 

 
 
 
 
 

 لممرأة

*اإلدارة الجيدة 
ندوؽ المرأة لص

 األفريقية 

*إنشاء اجتماع 
سنوي لفريؽ 
رفيع المستوى 
لبلتحاد األفريقي 
حوؿ المساواة 
بيف الجنسيف 
وتمكيف المرأة 
 بموضوع مختار

*ينبغي أف 
تسيـ نتائج 

 

 جزئيا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

الفريؽ الرفيع 
المستوى حوؿ 
المساواة بيف 
الجنسيف وتمكيف 

تنفيذ في المرأة 
عقد المرأة األفريقية 

(4101–4141) 
جندة االتحاد وأ

األفريقي 
4102 

26 EX.CL/Dec.
824 (XXV) 

تقرير بشأف  مقرر
الدورة العادية 
الثالثة لمؤتمر 

ألفريقي مف مفوضية االتحاد ا ويكمف
جديد باإلسراع بعممية إضفاء الطابع 

المركز األفريقي لتنمية  المؤسسي عمى
 الموارد المعدنية كييكؿ دائـ؛

وضعت المفوضية وعرضت عمى 
مدورة العادية الثالثة لالمكتب األوؿ 

لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء 
المسؤوليف عف تنمية الموارد المعدنية 

أغسطس  13 إلى 11المنعقدة مف 

 -القدرة البشرية
في الوقت الحالي 
ىناؾ موظؼ واحد 
فقط في وحدة 

التعديف رؤية 

ترحات قالم كافة
الضفاء طابع 

المؤسسية 
واستدامة المركز 
األفريقي لتنمية 

التجارة 
 والصناعة

  كامال
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

االتحاد األفريقي 
لموزراء المسؤوليف 
عف تنمية الموارد 

 ، المعدنية

 ، لواندا، أنجوال ما يمي:2014 

  اقتراح بإنشاء المركز األفريقي
لتنمية الموارد المعدنية كمؤسسة 

 أفريقية

  مشروع النظاـ األساسي لممركز
 األفريقي لتنمية الموارد المعدنية

  معايير استضافة مؤسسات
 االتحاد األفريقي

مدورة العادية لمكتب األوؿ لا قدـ
التحاد األفريقي الثالثة لمؤتمر ا

لموزراء المسؤوليف عف تنمية الموارد 
التوصيات التالية التي سوؼ المعدنية 

األفريقية وثبلثة 
موظفيف ال غير 
 في قسـ الصناعة:

 *رئيس القمسـ
*مستشار سامي 
لمصناعة برتبة ـ 

2 
*موظؼ لسياسة 
 4الصناعة برتبة ـ

 

الموارد المعدنية 
وتوسيع 

الشراكات، 
إلى سوؼ تقدـ 

الدورة 
االستثنائية 
لمؤتمر األولى 

االتحاد األفريقي 
لموزراء 

المسؤوليف عف 
تنمية الموارد 

المعدنية 
 22المنعقدة مف 

نوفمبر  26لى إ
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

تقدـ إلى الجمسة االستثنائة األولى 
لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء 

ؤوليف عف تنمية الموارد المس
 المعدنية:

  إنشاء المركز األفريقي
لتنمية الموارد المعدنية 
كوكالة متخصصة 

األفريقي لتنفيذ  لبلتحاد
 رؤية التعديف األفريقية

  تتـ صياغة مشروع
النظاـ األساسي حسب 

في ليفينجستوف 
وشبلالت 
في  –فيكتوبا 

نطاؽ ترتيبات 
االستضافة 

المشتركة بيف 
زامبيا وزيمبابوي 
ومف ثـ إلى 

المجمس 
التنفيذي في 

 2015يناير 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 الخيار الموصى بو.

مفوضية عمى إنشاء آلية ال يحث
تمويؿ لتمكيف الدوؿ األعضاء مف 

المركز تقديـ المساىمات المالية إلى 
األفريقي لتنمية الموارد المعدنية بشتى 
الوسائؿ مف أجؿ ضماف ممكيتو 

دارتو واستدامتو؛  وا 

 

الستدامة المركز األفريقي وضع آلية 
لتنمية الموارد المعدنية كوكالة 

تحاد األفريقي تحت متخصصة لبل
 تضع في االعتبار ما يمي:اإلنشاء 

  استضافة المركز األفريقي
أي  –المعدنية لتنمية الموارد 

بمد يستضيؼ المركز سوؼ 
يساىـ في استدامتو عينيا 

 وماليا

  إقامة الشراكات وأوجو
التعاوف مع مؤسسات 

التجارة   كما سبق كما سبق
 والصناعة

 كامال
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

ومراكزالتفوؽ األخرى التي 
سوؼ تضطمع بتنفيذ مختمؼ 
البرامج في نطاؽ 
المجموعات المختمفة لمرؤية 

تعديف مثؿ األفريقية لم
التفاوض عمى العقودات 

متنمية( )البنؾ األفريقي ل
والمعمومات الجيولوجية، 
 والتعديف الصناعي والحرفي

  ضرورة  -المورد البشري
إنشاء فريؽ أساسي يتسـ 
بالكفاءة الرفيعة المستوى مع 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

المقدرة عمى تعبئة الموارد 
)المالية وغير  –األخرى 
 المالية(

  إنشاء صندوؽ لتنمية الموارد
تمولو الدوؿ  -المعدنية

ص، األعضاء، والقطاع الخا
والشركاء اإلنمائييف وأنشطة 
التمويؿ الذاتية استنادا إلى 
دعـ المركز األفريقي لتنمية 
الموارد المعدنية لمدوؿ 
األعضاء فيما يتعمؽ 
باالستفادة مف الموارد 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

المعدنية والحصوؿ عمى 
 المزيد مف العوائد

تقديـ الدعـ لمدوؿ األعضاء إلنشاء 
صناديؽ سيادية لمثروة يمكنيا 

ة في استدامة المركز المساىم
 األفريقي لتنمية الموارد المعدنية.

مفوضية توسيع الشراكات المف  يطمب
بيف القطاعيف العاـ والخاص أو 
التنفيذ الناجح والفعاؿ لخطة عمؿ 
رؤية التعديف األفريقية والتعجيؿ 
بالتنمية الصناعية في أفريقيا في 

اؽ تعزيز التجارة األفريقية البينية سي
نشاء منطقة التجارة الحرة القارية؛   وا 

  األوؿ لييئة  االجتماعيقوـ
مكتب المؤتمر الثالث لوزراء 
االتحاد األفريقي المسؤوليف 
عف تنمية الموارد المعدنية 
بإنشاء واعتماد فريؽ عمؿ 
فني لبلتحاد األفريقي مف 

رؤية التعديف أجؿ تنفيذ 

 
 كما سبق

إنشاء شبكة 
لمغرؼ األفريقية 

 خبلؿلمتعديف 
ف اجتماع التعدي

في أديس أبابا، 
في فبراير 

4102 
 

 جزئٌا  
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

يتكوف مف  يةاألفريق
المجموعات االقتصادية 
اإلقميمية وشركاء التنفيذ 
الرئيسييف والخبراء والقطاع 

 الخاص

  إنشاء رابطة لممرأة العاممة
في مجاؿ التعديف تخميدا 
لمشاركة المرأة في القطاع 
وتقديـ التشجيع والدعـ 
لدخوؿ المزيد مف النساء في 

 قطاع المعادف

  رؤية التعديف مواءمة
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

دراجيا في  األفريقية وا 
كدعامة  2063األجندة 

رئيسية لتحقيؽ التحوؿ 
ي االجتماعالييكمي 

واالقتصادي مف خبلؿ 
 التصنيع

  تقديـ اقتراح بأف تعمؿ الدوؿ
األعضاء والمجموعات 
االقتصادية اإلقميمية عمى 
مواءمة استراتيجياتيا 
الوطنية واإلقميمية لمتصنيع 

 رؤية التعديف األفريقيةمع 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

عمى أف  2063واألجندة 
األوؿ  االجتماعيجيزه 

لمكتب مؤتمر االتحاد 
األفريقي لوزراء الصناعة 
المنعقد في نيروبي، كينيا، 

 2014في سبتمبر 

  تعيد العمؿ الممتاز في
مجاؿ المعادف لتحديد مراكز 
التفوؽ األخرى التي سوؼ 
تتعاوف مع المركز األفريقي 

 لتنمية الموارد المعدنية

 لتعاوف وضع اقتراح إلقامة ا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

التعديف الصناعي  بيف
والمركز األفريقي والحرفي 

لتنمية الموارد المعدنية، يتـ 
األوؿ  االجتماعتقديمو إلى 

لييئة مكتب المؤتمر الثالث 
لوزراء االتحاد األفريقي 
المسؤوليف عف تنمية الموارد 

 المعدنية 

مفوضية، بالتعاوف المف  يطمب أيضا
مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية 
ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية 
ألفريقيا والبنؾ األفريقي لمتنمية، تقديـ 
تقارير مرحمية إلى مؤتمر االتحاد كؿ 

خموة االستراتيجية ألصحاب 
المصمحة والشركاء ألغراض 
التخطيط واإلببلغ التي أنشأىا 

األوؿ لمكتب مؤتمر  االجتماع
االتحاد األفريقي لوزراء الصناعة 

سوف ٌقدم التقرٌر 
الكامل إلى مؤتمر 
االتحاد المقبل فً 

 2015ٌناٌر 

اجتماع 
متواصل مرتٌن 

 فً السنة

التجارة 
 والصناعة

 كامال
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

سنتيف عف تنفيذ خطة عمؿ رؤية 
 .ريقيةالتعديف األف

المنعقد في نيروبي في سبتمبر 
لكي تجتمع مرتيف في السنة.  2014

)سبتمبر/اكتوبر لمتخطيط ويناير 
اض التقدـ فبراير مف كؿ عاـ الستعر 

 المحرز والتقرير(
27 EX.CL/Dec.

826 

(XXV)  

الدورة بشأف  مقرر
العادية الثالثة 
لمؤتمر وزراء 
النقؿ األفريقييف، 

الوثيقة  ،2013
EX.CL/838 

(XXV) 

 : مفوضية ما يميالمف  يطمب

 االتفاؽ الحكومي  توزيع
المعتمد بشأف  المشترؾ

معايير وقواعد شبكة الطرؽ 
 األفريقية السريعة العابرة

لتنشيط  2040ورؤية لمقارة، 
السكؾ الحديدية في أفريقيا 
لجميع الدوؿ األعضاء 
وأصحاب المصمحة اآلخريف، 

 
 

  تـ إرساؿ معايير الطريؽ
السريع العابر ألفريقيا ورؤية 

لتنشيط الطرؽ  3151
الحديدية في أفريقيا إلى 
الدوؿ األعضاء وتـ توفيرىا 
إلى كافة أصحاب المصمحة 

 
 

  االفتقار
إلى 

الموارد 
المالية 

لمميزانية 
يحد مف 

إحراز 

 

أكممت اإلدارة 
معظـ ترتيبات 
 التنفيذ الضرورية 

كاف الشركاء 
القارييف 
والدولييف 

مشاركيف في 

إدارة البنٌة 
التحتٌة 
 والطاقة

 

األنشطة 
التي 

يشمميا ىذا 
المقرر تـ 

تنفيذىا 
 جزئيا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

تنفيذىا  تسييؿفضبل عف 
ؿ تدابير بناء بسبلسة مف خبل

 القدرات عند االقتضاء؛ 
  جميع التدابير البلزمة اتخاذ

صبلحيتيا، في إطار 
بالتعاوف مع المجموعات 
االقتصادية اإلقميمية، 
والمؤسسات المتخصصة، 
والدوؿ األعضاء وأصحاب 
المصمحة اآلخريف لمتسريع 
بتنفيذ خطط عمؿ االتحاد 
األفريقي المتعمقة بالقطاعات 

ؿ بغية تطوير الفرعية لمنق
قطاع لمنقؿ قوي ومتكامؿ 

 المعنييف.

  وضعت خطط لتنظيـ ورش
عمؿ فنية إقميمية في عاـ 

لمساعدة الدوؿ  3126
إدماج معايير مى عاألعضاء 

الطريؽ السريع العابر 
ألفريقيا واستراتيجيات الطرؽ 
الحديدية في أطرىا الوطنية 

 والترتيب لتنفيذىا وتطبيقيا.

  يجري العمؿ في تنفيذ خطط
عمؿ النقؿ لبلتحاد األفريقي 
مف خبلؿ عنصر النقؿ 

تقدـ في 
تنفيذ 

األنشطة 
المخطط 

 ليا.

  ،كذلؾ
في البطء 
عممية 
التعييف 
لخبراء 
النقؿ 

البحري 

 معظـ األنشطة 

تعكؼ اإلدارة 
باستمرار عمى 
التفاوض مع 
الشركاء لتأميف 
الموارد ألنشطة 
بعينيا مف 

 شاريعيا لمنقؿم
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

  وقابؿ لبلستمرار في القارة؛
  الميثاؽ األفريقي لسبلمة تقديـ

إلى المجنة الفنية  الطرؽ
المتخصصة لمعدالة والشؤوف 
القانونية لبحثو وتقديـ 

 التوصيات المناسبة بشأنو؛
  إجراء دراسة جدوى حوؿ

صندوؽ تنمية الموارد البشرية 
و واآلثار وتحديد طرؽ تفعيم
 .المترتبة عمى ذلؾ

 

لخطة العمؿ ذات األولوية 
لبرنامج تطوير البنية التحتية 

 في أفريقيا

 ؾ، قدـ االتحاد األوروبي كذل
دعما مف الصناديؽ 
األوروبية األربع لدعـ التنمية 
مف أجؿ المشاريع المرتبطة 
بتعزيز السبلمة، وحماية 
البيئة والوظائؼ التنظيمية 
في القطاعات الفرعية لمنقؿ 
الجوي والبحري فضبل عف 
تطوير القطاع العاـ لمنقؿ 

والبري 
والحديدي 
يعيؽ مف 

تنفيذ 
 األنشطة
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

بما في ذلؾ بناء القدرات 
د األفريقية لمفوضية االتحا

والمجموعات االقتصادية 
اإلقميمية والدوؿ األعضاء 

لمعمومات فعاؿ وبناء نظاـ 
 النقؿ يتسـ.

  تـ سمفا تقديـ الميثاؽ
األفريقي لمسبلمة عمى 
الطرؽ إلى مكتب المستشار 
القانوني لكي يتـ إدراجو في 
جدوؿ أعماؿ الدورة المقبمة 
لمجنة الفنية المتخصصة 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 نونية لمعدؿ والشؤوف القا

  تـ تنفيذ دراسة الجدوى حوؿ
صندوؽ تنمية الموارد 
البشرية في مجاؿ قطاع 
الطيراف بالتعاوف مع المجنة 
األفريقية لمطيراف المدني 
ومنظمة الطيراف المدني 

 الدولي.

28 
 
 
 
 
 
 

EX.CL/Dec.
827 (XXV) 

تقرير بشأف  مقرر 
الدورة االستثنائية 
لممؤتمر الوزاري 

بدور العموـ والتكنولوجيا الفضائية  يقر
مف  يطمبو ،تنمية أفريقيا في

 يالمفوضية أف تقدـ إليو مشروع
 واجتماع السياسة واإلستراتيجية خبلؿ

 القادـ؛

قاـ فريؽ العمؿ لمفضاء الذي أنشأه 
المؤتمر الوزراي األفريقي لمتكنولوجيا 
والعمـ بوضع مشروع السياسة 
الفضائية ويجري العمؿ في وضع 
االستراتيجية. وتـ تقديـ مشروعي 

الطابع الشامؿ 
لمقطاعات فيما 
يتعمؽ بالفضاء 
والعدد الكبير 

ألصحاب 

سوؼ تعقد 
المفوضية ورشة 
عمؿ لمتصديؽ 
عمى مشروع 

السياسة 

الموارد 
البشرٌة والعلم 

 والتكنولوجٌا

80% 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 
 
 
 
 
 

األفريقي حوؿ 
  ،العمـ والتكنولوجيا

دراج المدخبلت مف الو   ثيقتيف وا 
المؤتمر الوزاري األفريقي حوؿ 

 األرصاد الجوية.
 

المصمحة الذيف 
ينبغي التشاور 

 معيـ.
 

الفضائية 
واالستراتيجية 
ا إلى قبؿ تقديمي

أجيزة صنع 
 السياسة المعنية

 

مع القياـ مف المفوضية  يطمب
وضع اختصاصات بجميورية الكونغو 

بما في ذلؾ اآلثار المالية لرؤية 
الصالوف الدولي حوؿ االختراع 
واإلبداع وتقديميا إلى المجمس 

 ؛2015التنفيذي لبحثيا في يناير 
 

طبت المفوضية حكومة الكونغو خا
طالبة منيا إعداد الوثيقة مف أجؿ 

المقبؿ  االجتماع خبلؿدراستيا 
لمؤتمر الوزاري األفريقي المكتب 

 حوؿ العمـ والتكنولوجيا

 االجتماعتـ إلغاء 
لمؤتمر المكتب 

الوزاري األفريقي 
حوؿ العمـ 

مما  والتكنولوجيا
 حـر الوزراء مف
حقيـ في منبر 

شروع الستعراض م

بمجرد استالمها 
من الكونغو 
سوف ٌتم تبادل 
مشروع الوثٌقة 
مع الدول 
األعضاء قبل 
طرحها على 
طاولة لجنة 

الممثلٌن 
 الدائمٌن

 

الموارد 
البشرٌة والعلم 

 والتكنولوجٌا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

االختصاص 
واآلثار المالية قبؿ 
تقديميا إلى جياز 

 صنع السياسة.
29 EX.CL/Dec.

828 (XXV) 

 بشأف تقرير مقرر 
الدورة العادية 
السادسة لمؤتمر 
االتحاد األفريقي 

  لوزراء التعميـ،

تعبئة جميع  مف المفوضية طمبي
تطوير المعنييف بأصحاب المصمحة 

التعميـ في أفريقيا عمى المستويات 
الوطنية واإلقميمية والقارية، بالتعاوف 
مع الدوؿ األعضاء والمجموعات 

كاالت والو االقتصادية اإلقميمية 
لمقياـ بما التعميـ، طوير تعنية بالم

 يمي:
 ؛دعـ التعميـ في أفريقيا 
 لخطة عمؿ نيائي  إجراء تقييـ

وضع المذكرة المفاىيمية واألدوات 
التعميـ عقد  الخاصة بتقييـ نياية مدة

، وقاعدة البيانات لموكاالت الثاني
الشريكة العاممة في مجاؿ التعميـ في 

 أفريقيا.
 

تقديـ التمويؿ لمتعاقد 
مع فريؽ مف الخبراء 
االستشارييف إلدارة 

 تقييـ نياية المدة
 

تنظيـ ورشة 
عمؿ فنية 

الستثارة 
األفكار مع 

الشركاء 
المستقميف 

لوضع اإلطار 
المفاىيمي 

السعي 

الموارد 
البشرٌة والعلم 

 والتكنولوجٌا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 ؛الثاني في أفريقياالتعميـ  عقد
  وضع استراتيجية جديدة

سنوات  10مدتيا لمتعميـ 
جندة ضمف اإلطار العاـ أل

 ؛2063أفريقيا 

لمحصوؿ عمى 
إلجرا  مواردال

 االستقصاء
 

إجراء  أيضامف المفوضية يطمب 
تدريب وعمؿ حوؿ ظروؼ دراسة 

لمدرسيف في الدوؿ األعضاء عيش او 
 ؛إلى القمة عف ذلؾ وتقديـ تقرير

 

وضع المذكرة المفاىيمية؛ وأدوات 
إجراء االستقصاء واالختصاص 
 -وتعبئة الدعـ مف الشركاء: )الفني

حممة الشبكة األفريقية حوؿ التعميـ 
 50000قدره لمجميع و المالي بمبمغ 

دوالر أمريكي مف منظمة المعونة 
 أوسيزا(

اعتمد مؤتمر االتحاد مقررا بشأف 
والتدريب الفني  استراتيجية التعميـ

تحدٌات تلقً 
مفوضٌة االتحاد 

 موارداألفرٌقً لل
 الجدٌدة

 

كفالة 
اإلجراءات 

التالٌة من أجل 
ملكٌة الدول 

 األعضاء

الموارد 
البشرٌة والعلم 

 والتكنولوجٌا

 تم تنفٌذه



EX.CL/870 (XXVI) REV.1 

Page 76 

 

 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

والميني وفقا القتراح المجمس 
 التنفيذي

 

30 EX.CL/Dec.
829 (XXV) 

 بشأف مقرر 
إدارة استضافة 

  ة،فريقياألامعة جال

بعثات تقييـ إيفاد مف المفوضية  يطمب
الواردة إلى الدوؿ األعضاء فنية 
 وعقدفي القائمة المختصرة  أسماؤىا
 مستوى مفاللفريؽ رفيع  اجتماع

الوحدوييف األفريقييف والمثقفيف 
التقارير النيائية  ستعراضالبارزيف ال

توصيات إلى الدورة العادية الوتقديـ 
 بلختيارلممجمس التنفيذي القادمة ل

النيائي لمبمد المضيؼ إلدارة الجامعة 
 األفريقية. 

 

الفرٌق الرفٌع المستوى حالٌا ٌقوم 
بعثات تقٌٌم فنً إلى جمٌع بإٌفاد 

فً القائمة  الواردة الدول األعضاء
المختصرة التً أبدت رغبة فً 

 استضافة إدارة الجامعة األفرٌقٌة
 

إٌجاد مواجهة 
ً اخت  ٌارصعوبة ف

فترة مناسبة لمبعثة 
وتناسب جدوؿ 
أعماؿ المشاركيف 

 المعنييف
 

تقديـ تقرير 
الفريؽ الرفيع 
المستوى الذي 

يتضمف 
التوصيات إلى 

المجمس 
التنفيذي لمبحث 
واتخاذ القرار 

القمة  خبلؿ
 المقبمة

 

الموارد 
البشرٌة والعلم 

/ والتكنولوجٌا
إدارة الجامعة 

 األفرٌقٌة

50% 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EX.CL/Dec.
830 (XXV) 

بشأف تقرير  مقرر 
الدورة االستثنائية 
لمؤتمر االتحاد 

وزراء ل األفريقي
 28-23التجارة 
، 2014أبريؿ 

أديس أبابا، 
  إثيوبيا،

 
 
 
 
 
 
 

 :منظمة التجارة العالمية حول 
  مف الدوؿ يطمب

األعضاء في منظمة 
التجارة العالمية تنفيذ 
 اتفاقية تسييؿ التجارة
المتفؽ عمييا خبلؿ 
المؤتمر الوزاري التاسع 
لمنظمة التجارة العالمية 
المنعقد في بالي، 
إندونسيا في ديسمبر 

مف ويطمب  ،2013
المفوضية والدوؿ 
األعضاء التعاوف مع 

المعنييف كما الشركاء 

 
لى ذلك، تم تنفٌذه بالكامل. باإلضافة إ

تعمل اإلدارة على إعداد برنامج 
الدول األفرٌقٌة فً مجال  ةلمساعد

تنفٌذ اتفاق تسهٌل التجارة بالتعاون 

التنمية الدولية لممممكة  إدارةمع 
 المتحدة

 
نظمت اإلدارة خموة بالتعاوف مع 
لجنة األمـ المتحدة االقتصادية 
ألفريقيا لمناقشة األولوية لصفقة 

 بالي.
 

لى ذلؾ، يجري العمؿ باإلضافة إ
في وضع برنامج العمؿ لما بعد 

تعطمت 
المفاوضات في 
منظمة التجارة 
العالمية؛ مما 
أوقؼ المناقشات 
حوؿ تنفيذ اتفاؽ 
تسييؿ التجارة 
فضبل عف طريؽ 
المضي قدما 
ألجندة ما بعد 

 اتفاؽ بالي

 

رصد التقدم 
المحرز بشأن 

المفاوضات 
بٌنما نعد لتنفٌذ 

ق تسهٌل اتفا
 التجارة

 
مواصلة وضع 

االستراتٌجٌات 
للمصالح 

األفرٌقٌة من 
حٌث مستقبل 
أجندة التجارة 

المتعددة 
 األطراف

 

التجارة 
 والصناعة

  كامال
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 ؛ينبغي  
 مفوضية بالتعاوف يطمب مف ال

الوثيؽ مع لجنة األمـ المتحدة 
بالعمؿ االقتصادية ألفريقيا و 

مع المفاوضيف األفريقييف في 
ورقة ، إلى إعداد جنيؼ

األولويات  حوؿموقؼ أفريقي 
فريقية لبرنامج األمواقؼ الو 

عمؿ ما بعد بالي، لتقديميا 
الدورة التاسعة لمؤتمر إلى 

لوزراء  االتحاد األفريقي
 2014في أكتوبر  لتجارةا

 لبحثيا واعتمادىا.
 

 اتفاؽ بالي.
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 :ات الشراكة االقتصاديةيحول اتفاق
عمى مفوضية الالدوؿ األعضاء و  يحث

توضيح في التحاد األوروبي إشراؾ ا
الئحة الموعد النيائي لنفاذ ميمة 

الوصوؿ إلى أسواؽ االتحاد 
األوروبي، واستكشاؼ جميع السبؿ 
الكفيمة بمنع تعطيؿ التجارة، بما في 

وتحديد األسواؽ توسيع ذلؾ طمب 
 البديمة في أفريقيا؛

 مفوضية والدوؿ مف ال
األعضاء والقطاع الخاص 

تعبئة الموارد  التعجيؿ بعممية
داخؿ القارة وخارجيا مف أجؿ 

سوؼ تتأثر تي دعـ البمداف ال

توصمت المجموعات االقتصادية 
اإلقميمية المفاوضة باستثناء 
المجموعة االقتصادية لوسط أوفريقيا 

شراكة اقتصادية مع  يةإلى اتفاق
مستفيدة مف برنامج الالبمداف األخرى 

 الدراسات االقتصادية
 

 لذلؾ تخطت األحداث ىذا الموضوع.
 

اضطمعت لجنة األمـ المتحدة 
 ريقيا بيذه الدراساتاالقتصادية ألف

 
 

سوؼ تواصؿ  
المفوضية رصد 

التوقيع 
والتصديؽ عمى 
اتفاقات الشراكة 

االقتصادية 
لضماف تمبيتيا 

لؤلىداؼ 
اإلنمائية وعدـ 
إعاقتيا لعممياتنا 

 التكاممية.
 

سوؼ يتـ تقاسـ 
نتائج الدراسات 

التجارة 
 ناعةوالص

 كامال
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

االنسحاب مف الئحة مف سمبا 
الوصوؿ إلى األسواؽ 

في صيغتيا  1528/2007
أكتوبر  1المعدلة، بحموؿ 

 ؛ 2014
 مفوضية ولجنة األمـ مف ال

المتحدة االقتصادية ألفريقيا 
لقياـ عمى جناح السرعة، ا
المزيد مف التحميؿ الفني، بما ب

في ذلؾ تمخيص توصيات 
الدراسات التي أجريت، 

ات يواقتراح الحموؿ لتأثير اتفاق
الشراكة االقتصادية عمى 
االقتصادات األفريقية في 

 االجتماع خبلؿ
التاسع لمؤتمر 
وزراء التجارة 

 األفريقييف
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

المنتظر مف سياؽ االنسحاب 
لوصوؿ إلى األسواؽ الئحة ا
. 2014أكتوبر  1بحموؿ 

عمى التحميؿ وينبغي أف يركز 
أقؿ البمداف نموا، واآلثار 

مى ف االنسحاب عالناجمة ع
المستويات الوطنية واإلقميمية 

 القارية؛و 
 :حول قانون النمو والفرص ألفريقيا

المفوضية بالتعاوف مع مجموعة  يدعو
السفراء األفريقييف في واشنطف والدوؿ 

مع  اتكثيؼ تواصميإلى األعضاء 
حكومة الواليات المتحدة األمريكية مف 

وحد مف الموقؼ األفريقي المدعـ أجؿ 

وحد مف الموقؼ األفريقي المدعـ  تم
النمو والفرص ألفريقيا، مستقبؿ قانوف 

برازه  الواليات -قمة أفريقيا خبلؿوا 
المرونة في  ،بما في ذلؾ، المتحدة

قواعد المنشأ واإلجراءات الصحية 
جراءات الصحة النباتية،  والقضايا وا 

مواصمة الرصد  
والمشاركة مع 
سمطات الواليات 

المتحدة 
األمريكية نحو 

قانوف  تجديد

 كامال 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

مستقبؿ قانوف النمو والفرص ألفريقيا، 
ينبغي أف تكوف  الصدد،ذا وفي ى

مسائؿ تحسيف فرص الوصوؿ إلى 
األسواؽ، والمرونة في قواعد المنشأ 
جراءات  واإلجراءات الصحية وا 
الصحة النباتية، خاصة بناء القدرات، 

كسب مف القضايا ذات األولوية عند 
  الواليات المتحدة؛التأييد مف 

 

األخرى المثارة في القمة. وتواصؿ 
اإلدارة رصد اإلجراءات التشريعية 
البلزمة لتجديد قانوف النمو والفرص 

يقيا. وىناؾ مؤشرات بأف بعض ألفر 
ىذه المسائؿ ربما يثيرىا المشرع 

تجديد قانوف النمو  خبلؿاألمريكي 
والفرص ألفريقيا في نوفمبر بعد 
انقضاء انتخابات منتصؼ المدة في 

 الواليات المتحدة

 النمو والفرص
 ألفريقيا

32  EX.CL/Dec.
831 (XXV) 

بشأف تقرير  مقرر 
مؤتمر االتحاد 
اإلفريقي المشترؾ 
لوزراء الزراعة 

مف المفوضية ووكالة التخطيط  يطمب
والتنسيؽ لمنيباد تسييؿ ومتابعة تنفيذ 

التقدـ  عف تقريروتقديـ  ىذا المقرر
 لممجمس التنفيذي؛إلى الدورات العادية 

 

ىذا المؤتمر الوزاري نتائج كانت 
)حسب التوصية( تتمثؿ في تأميف 
التزامات محددة مف رؤساء الدوؿ 
والحكومات في مبلبو. وتـ استكماؿ 
استراتيجية التنفيذ وخارطة الطريؽ، 

سوؼ تشكؿ القدرة 
المحدود لممفوضية 
صعوبة في تقديـ 

لدعـ والمتابعة ا
مع الدوؿ 

تـ وضع اقتراح 
رة لدعـ اإلدا

المسؤولة وسوؼ 
يتـ تقديمو إلى 
أجيزة السياسة 

االقتصاد 
الرٌفً 

 والزراعة

تـ تنفيذه 
جزئيا. 

وىذه ميمة 
متواصمة 
ومتعددة 



EX.CL/870 (XXVI) REV.1 

Page 83 

 

 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

الريفية  والتنمية
د األسماؾ ئومصا

وتربية األحياء 
  المائية

وسوؼ يتـ تقديميا إلى أجيزة صنع 
يناير  قمة خبلؿالسياسة لبحثيا 

2015 
 

 األعضاء.
 

ثانيا، تعتمد برامج 
دعـ تنفيذ 
المقررات في 
الغالب عمى 
تمويؿ المانحيف، 
والذي ال يعد 
مستداما، مما يثير 
كذلؾ شكوكا 
خطيرة بشأف 

 ممكية البرنامج

 لبحثو

 

السنوات، 
وتشيد 

تقدما في 
التنفيذ 
وسوؼ 
نواصؿ 
التقرير 

عنيا إلى 
أجيزة 
صنع 
 السياسة

 

33  
 
 

EX.CL/Dec.
832 (XXV) 

بشأف حفظ  مقرر 

المفوضية، بالتعاوف مع  يدعو
المجموعات االقتصادية اإلقميمية 

تـ إنشاء اتصاالت مع الشركاء 
المعنييف؛ وتجري االستعدادات لعقد 

محدودية الموارد 
لعقد اجتماع فريؽ 

إدارة االقتصاد  تعزيز الشراكة
الرٌفً 

 والزراعة

 نفذ جزئٌا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 
 

النباتات 
البرية  حيواناتوال

واالتجار غير 
المشروع بالحياة 

  البرية األفريقية،

والشركاء، إلى وضع إستراتيجيات 
 لحماية وحفظ الحياة البرية؛

 

االتجار غير وؿ المؤتمر الدولي ح
المشروع بالنباتات والحيوانات البرية 
واستغبلليا في أفريقيا الذي سوؼ 

 يعقد في جميورية الكونغو.

 

 العمؿ

مف دعـ بمفوضية، المف  يطمب
حوؿ البيئة المؤتمر الوزاري األفريقي 

برنامج األمـ و البنؾ األفريقي لمتنمية و 
مكتب األمـ المتحدة و المتحدة لمبيئة 

لمكافحة المخدرات والجريمة 
اتفاقية لوساكا وفريؽ عمؿ اإلنتربوؿ و 

عمميات التطبيؽ التعاونية حوؿ 
الموجية ضد االتجار غير المشروع 
بالنباتات والحيوانات البرية )اتفاقية 

التجارة حوؿ تفاقية الانة وأمالوساكا(، 

ع الشركاء تـ إجراء المناقشات م
)برنامج األمـ المتحدة لمبيئة، 
والمعونة األمريكية، وجميورية 
نشاء  الكونغو( بغرض تعبئة الموارد وا 
فريؽ عمؿ مشترؾ لوضع 

 اتاالختصاص

 

محدودية الموارد  
لعقد اجتماع فريؽ 

 العمؿ

إدارة االقتصاد  
الرٌفً 

 والزراعة

 نفذ جزئٌا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

الدولية في أنواع النباتات والحيوانات 
البرية الميددة باالنقراض والشركاء 
المعنييف، إعداد إستراتيجية أفريقية 
مشتركة لمكافحة االتجار غير 
المشروع يتـ رفع تقرير عنيا إلى 
الدورة العادية لممجمس التنفيذي في 

 ؛2015يونيو 
 

34 EX.CL/Dec.
834 (XXV) 

ر تقريبشأف  مقرر
المفوضية عف 
تفعيؿ المجاف 

الفنية 
 المتخصصة،

 :مف المفوضية ما يمي يطمب
  السعي، بالتعاوف مع الدوؿ

األعضاء، إلى مواصمة تفعيؿ 
المجاف الفنية المتخصصة 

من  16-14وفقًا لممواد مف 
 القانون التأسيسي؛

  مواصمة المشاورات حوؿ

 4100سوؼ يقدـ التقرير في يونيو 
 

ة المتخصصة اجتمعت المجنة الفني
 لمشباب والثقافة والرياضة

 
عقدت المفوضية اجتماعات المكاتب 
لبعض المؤتمرات الوزارية القائمة 

  

ال توجد مصاعب 
 ي ىذه المرحمةف
 

الصعوبات تتمثؿ 
الرئيسية في عدـ 
توفر الموارد 

 

 

مف المقرر عقد 
الدورة العادية 
األولى لمجنة 

الفنية 
المتخصصة في 

 كافة اإلدارات
مكتب و

المستشار 
 القانونً

قامت إدارة 
الشؤوف 
ية االجتماع
بتنفيذ 

 االجتماع
كامبل 

لمجنة الفنية 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

مؤتمر االتحاد األفريقي 
 لوزراء البيئة نظرا لممكانة
اليامة التي تحتميا مسألة 
 البيئة في مؤسسات االتحاد؛

  تقديـ تقرير مرحمي إلى
المجمس التنفيذي عف تفعيؿ 
المجاف الفنية المتخصصة في 

 2016يوليو /قمة يونيو
يشمل التحديات التي تمت 

ت مواجيتيا والتوصيا
 .المناسبة بشأنيا

المدرجة في نطاؽ مختمؼ المجاف 
 الفنية المتخصصة

 

فترة التقرير، شرعت إدارة  خبلؿ
الشؤوف السياسية في تفعيؿ المجنة 
الفنية المتخصصة لبلتحاد األفريقي 

العامة والحكـ  المعنية بالخدمة
المحمي والتنيمة الريفية والبلمركزية، 

( مف 0)الفقرة  2عمبل بالمادة 
القانوف التأسيسي لبلتحاد األفريقي 
وتمبية لمقرر مؤتمر االتحاد 
(ASSEMBLY/AU/DEC.227 (XII) 

(DOC.EX.CL/496 (XIV)  بشأف
المجاف الفنية المتخصصة. وقامت 
 إدارة الشؤوف السياسية التي تعمؿ

المالية لمبدء في 
عممية التفعيؿ 

قد وجد الشامؿ. و 
العمؿ الذي تـ 
تنفيذه حتى اآلف 
الدعـ مف مركز 
الخدمات اإلقميمية 
لبرنامج األمـ 
المتحدة اإلنمائي 

 ألفريقيا:
 

كذلؾ ىناؾ قصور 
في الموظفيف عمى 
مستوى أمانة 

 24الفترة مف 
نوفمبر  26إلى 

. واألمؿ 2014
معقود عمى أف 
يتـ تفعيؿ المجنة 

الفنية 
المتخصصة 

بالكامؿ. وسوؼ 
تعييف  يساعد

الخبراء المنسقيف 
لمجاالات 

التنسيؽ الثبلث 
تشغيؿ عمى 
 يةعمافبالمجنة 

المتخص
صة 

لمشباب 
والثقافة 

والرياضة 
في أكتوبر 

4102 
باالشتراؾ 
ارة مع إد
الموارد 
البشرية 
والعمـ 

والتكنولوج
 يا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

كذلؾ كأمانة لمجنة الفنية المتخصصة 
المعنية بالخدمة العامة والحكـ 
المحمي والتنمية الريفية والبلمركزية 
بتيسير اجتماع لمتخطيط الفني مدتو 
ثبلثة أياـ عقد في أديس أبابا، إثيوبيا 

أغسطس  20غمى  18في الفترة مف 
حوؿ التشغيؿ الفعاؿ لمجنة  2014

 تماعاالجالفنية المتخصصة. وضـ 
المكاتب والخبراء الفنييف مف 
المؤتمرات الوزارية الثبلثة التالية، 
وىي مؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء 
المسؤوليف عف الخدمة العامة/ 
المدنية، والمؤتمر الوزاري األفريقي 

والمؤتمر ، لبلمركزية والتنمية المحمية

جنة الفنية الم
المتخصصة بشأف 
الخدمة العامة، 
والحكومة المحمية، 
والتنمية الريفية، 

 والبلمركزية

  وكذلؾ األمانة
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

الوزاري األفريقي لبلسكاف والتنمية 
كؿ مف ىذه  الريفية، وتـ تحويؿ

المؤتمرات إلى لجاف فرعية لمجاف 
الفنية المتخصصة وىي بالتحديد 
المجنة الفرعية لمجنة الفنية 

والمجنة ، المتخصصة لمخدمة واإلدارة
الفرعية لمجنة الفنية المتخصصة 
لبلمركزية والحكـ المحمي والمجنة 
الفرعية لمجنة الفنية المتخصصة 

يف لمتنمية الريفية واالسكاف والتوط
 البشري.

 
كاف اليدؼ الرئيسي لبلجتماع ىو 
الشروع في تفعيؿ المجنة الفنية 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

المتخصصة لبلتحاد األفريقي لمخدمة 
والحكـ المحمي والتنمية الريفية 

 والبلمركزية.
 

انتخاب  االجتماعتضمنت نتيجة 
المكتب المؤقت لمجنة الفنية 
المتخصصة، وتـ انتخاب البمداف 

في المكتب: الخمسة التالية كأعضاء 
الكونغو برازافيؿ )وسط  –الرئيس 

 –أفريقيا(؛ النائب األوؿ لمرئيس 
تنزانيا )شرؽ أفريقيا( النائب الثاني 
لمرئيس كوت ديفوار )غرب أفريقيا(؛ 

ليسوتو  –والنائب الثالث لمرئيس 
 –)الجنوب األفريقي(؛ والمقرر 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

الجزائر )شماؿ أفريقيا(. كاف ىناؾ 
المؤتمرات أيضا اتفاؽ فيما بيف 

الوزارية الثبلثة لمعمؿ معا كمجنة فنية 
متخصصة ؛ واتفقت المجاف الفرعية 
الثبلث عمى االشتراؾ في وضع 

 خطة عمؿ شاممة.
 

في الختاـ، تقرر كذلؾ أف تنعقد 
الدورة العادية األولى لمجنة الفنية 

 2014المتخصصة قبؿ نياية عاـ 
 الستكماؿ عممية التفعيؿ.

35 EX.CL/Dec.
835 (XXV) 

بشأف  مقرر 
وثائؽ ع الير امش

  :طمبي

  الييكؿ  إعدادمف المفوضية
الجديد لمكتب المستشار 

 
ٌجري اإلعداد للتقرٌر عن الهٌكل 
وسوف ٌتم تقدٌمه إلى القمة فً ٌناٌر 

2015 

 

مكتب  ال ٌنطبق  ال ٌنطبق
المستشار 

 القانونً

 جزئيا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

المالية  هآثار تحديد القانوني و   ،القانونية
عف المجمس لبحثو مف قبؿ 

لجنة الممثميف الدائميف طريؽ 
 ت الصمة؛ولجانيا الفرعية ذا

 نة الممثميف الدائميف مف لج
اتخاذ جميع والمفوضية 

التدابير البلزمة لتنفيذ ىذا 
في ىذا قرر وتقديـ تقرير مال

 .2015ناير الشأف في ي

36 EX.CL/Dec.
839 (XXV) 

بشأف إنشاء  مقرر 
مجمس أعمى 
 لمسمطات المحمية

  :يوصي
  المؤتمر باعتماد التقرير الذي

قدمتو المفوضية، وكذلؾ 
إنشاء المجمس األعمى 
لمسمطات المحمية المقترح 

فترة االستعراض، نظمت إدارة  خبلؿ
الشؤوف السياسية وحكومة جميورية 
السنغاؿ عدة اجتماعات أدت إلى 
وضع الوثائؽ الضرورية إلنشاء 

األفريقي الرفيع مجمس االتحاد 

المورد  لوٌشك
صعوبة كذلك. 
وتتطلب العملٌة 
موارد مالٌة 
وبشرٌة على حد 
سواء لكً ٌتم 
التنفٌذ الكامل 

ينبغي تشجيع 
حكومة جميورية 
السنغاؿ عمى 
مواصة دعميا 
وشراكتيا مع 

إدارة الشؤون 
 السٌاسٌة
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

باعتباره جيازا 
في إطار استشاريا 

الحكـ ىيكؿ 
  ،لبلتحاد األفريقي

جيازا استشاريا باعتباره 
 حاد األفريقي؛بلتل
  مع  تتدارسالمفوضية بأف

الدوؿ األعضاء المعنية 
وأصحاب المصمحة 
والشركاء، تقديـ آلية تمويؿ 
مستداـ لتشغيؿ المجمس 
األعمى لمسمطات المحمية 
المقترح بكفاءة وفعالية كي 
يتـ بحثيا مف قبؿ المؤتمر 
خبلؿ دورة يونيو/يوليو 

 ؛2015في  العادية
 يالمفوضية بإعداد مشروع 

نظاـ أساسي وميزانية شاممة 

المستوى لمسمطات المحمية كجياز 
األفريقي الييكؿ استشاري داخؿ 

لمحكـ. وقدمت مفوضية االتحاد 
األفريقي تمؾ الوثائؽ إلى أجيزة صنع 
السياسة لبلتحاد األفريقي مف أجؿ 

قمة  خبلؿبحثيا واعتمادىا 
. وتـ النظر في 4102يونيو/يوليو 

الوثائؽ ومف ثـ اعتماد مجمس 
تحاد األفريقي الرفيع المستوى اال

 لمسمطات المحمية.
 

في أعقاب اعتماد أجيزة صنع 
السياسة لبلتحاد األفريقي في يوليو 

، كمؼ المجمس التنفيذي 4102

لمجلس االتحاد 
األفرٌقً الرفٌع 
المستوى للسلطات 

 ٌة.المحل
 

كما أن الموظفٌن 
محدودٌن فً 
أمانة اللجنة الفنٌة 

المتخصصة 
للخدمة العامة 
والالمركزٌة من 
أجل العمل الكبٌر 
 الذي ٌنبغً انجازه

  

مفوضية االتحاد 
األفريقي الكماؿ 
األعماؿ المتبقية 
لممجمس الرفيع 

وى حتى المست
يتـ تفعيمو 

 كامبل.
 

يتعيف عمى إدارة 
المالية لبلتحاد 
األفريقي أف 
تشارؾ في عمؿ 
مفوضية االتحاد 
األفريقي حوؿ 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

لممجمس األعمى لمسمطات 
المحمية المقترح وتقديميما 
إلى المؤتمر في يونيو/يوليو 

 .ليقـو ببحثيما 2015

المفوضية وحكومة السنغاؿ بتقديـ 
تقرير مفصؿ إلى قمة يونيو/يوليو في 

. والكماؿ ىذا المقرر 4102عاـ 
رفيع بشأف مجمس االتحاد األفريقي ال

المستوى لمسمطات المحمية 
{EX.CL/DEC.839 (XXV)}  ؛

وبدأت المفوضية االتصاؿ بحكومة 
السنغاؿ لمشروع في األنشطة المتعمقة 
بما تقدـ. وطمبت المفوضية عقد 
اجتماع بيف االثنيف وغيرىـ مف 
أصحاب المصمحة الراغبيف بغية 

تقديـ ب ،مف جممة أمور أخرىالقياـ 
مجمس االتحاد ى إلالوثائؽ المطموبة 

األفريقي الرفيع المستوى لمسمطات 

تفعيؿ المجمس 
 الرفيع المستوى.

 
 كذلؾ يتعيف

تشجيع الشركاء 
اإلنمائييف عمى 
تقديـ الدعـ 
 إلنشاء المجمس
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

قمة العادية لبلتحاد الالمحمية إلى 
 .4102األفريقي في يونيو/يوليو 

37 EX.CL/Dec.
840 (XXV) 

بشأف إنشاء  مقرر 
مركز لبلتحاد 
األفريقي إلعادة 

والتنمية  اإلعمار
في فترة ما بعد 

  ،النزاعات

 تيلحكوم يعرب من جديد عن امتنانه
ي لتسييبلت التعمى ا مصر وأوغندا

المفوضية إلى  ويدعوبتوفيرىا، متا اق
الدولتيف ىاتيف مواصمة المشاورات مع 

مف أجؿ التوصؿ إلى تسوية ودية 
 المركز؛قر بشأف م

 

  السلم واألمن   

تقرير  رفعلمفوضية مف ا طمب أيضاً ي
لبحثو مف قبؿ  2015شامؿ إلى قمة 

مع مراعاة  صنع السياسةأجيزة 
لمتوزيع العادؿ الحالية المعايير 

لمؤسسات وىياكؿ االتحاد األفريقي 

  السلم واألمن   
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

 .داخؿ مختمؼ أقاليـ القارة

38 EX.CL/Dec.
843 (XXV)  

بشأف تقرير  مقرر
المجنة األفريقية 

حوؿ لمخبراء 
 حقوؽ الطفؿ

  ورفاىيتو،

، عمى يحث  المفوضية عمى أف تقـو
قرر المجمس منفيذ جناح السرعة، بت

 التنفيذي
EX.CL/DEC.776(XXIII) 

تقييـ الموارد المالية والبشرية بشأف 
بيدؼ التي تحتاج إلييا المجنة 

ء ىا بما يمـز لتمكينيا مف أداتزويد
وفقا لما ىو عمى نحو فعاؿ  مياميا

منصوص عميو في الميثاؽ األفريقي 
 ؛ورفاىيتو لحقوؽ الطفؿ

تـ ارساؿ ثبلث مذكرات إلى الشؤوف 
الموارد البشرية بدوف  اإلدارية وتنمية

 استبلـ رد

إدارة الشؤون   
 ٌةاالجتماع

 نفذ جزئيا

39  EX.CL/Dec.
845 (XXV) 

بشأف  مقرر 

مف مفوضية االتحاد األفريقي  يطمب
تنفيذ توصيات فريؽ العمؿ الوزاري 
بشأف السياحة عمى النحو المبيف في 

تـ تكميؼ مفوضية االتحاد األفريقي 
 بمسؤولية:

ية متسقة لمسياحة ( وضع سياس0)

ىناؾ  ت( ليس0)
موارد مخصصة 
في الميزانية 

سوؼ تعمؿ 
إدارة البنية 
التحتية والطاقة 

إدارة البنٌة 
التحتٌة 
 والطاقة

 نفذ جزئٌا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

اجتماع فريؽ 
الوزاري العمؿ 

المعني بالسياحة 
  ،2063وأجندة 

ىذا المقرر وتقديـ تقارير دورية إلى 
 . فريؽ العمؿ والمجمس التنفيذي

 

طار تنظيمي مف أجؿ أفريقيا.  وا 
ولبموغ ىذه الغاية، اشركت إدارة البنية 
التحتية والطاقة عمى الدواـ منظمة 
السياحة العالمية بغية حشد الدعـ 
الفني لؤلنشطة التي يتـ االضطبلع 

 .4102بيا في أوائؿ عاـ 
 

تعزيز التعاوف مع منظمة السياحة 
صدد، قامت العالمية. وفي ىذا ال

مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة 
السياحة العالمية بتوقيع مذكرة تفاىـ 

 4102حوؿ التعاوف الفني في يوليو 
 في مقر مفوضية االتحاد األفريقي.

 

لمسياحة في عاـ 
، مما أخر 4102

توظيؼ خبراء 
السياحة. واكتمؿ 
تعييف خبير 

في  السياحة
  4102أغسطس 

لكنه لم ٌوظف 
 حتى اآلن

مع الشركاء 
وخاصة منظمة 
األمـ المتحدة 
العالمية لمسياحة 
بغية انجاز 
بعض األنشطة 

واستخداـ 
المنتديات التي 
تيـ صناع 

السياسة 
األفريقييف 

لمتصديؽ عمى 
سياسة السياحة 

واالطر 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

االستراتيجية 
 قياألفري

40 EX.CL/Dec.
847 XXV) 

مقرر بشأف  
التقرير عف أنشطة 
مجمس االتحاد 

األفريقي 
االستشاري 

 لمكافحة الفساد،

االختبلس مف يعرب عن قمقه الشديد 
موارد المخصصة المزعوـ لم

 مف مفوضية ويطمبفوضية، لمم
ومديرية مراجعة االتحاد األفريقي 

إلى قمة الحسابات تقديـ تقرير شامؿ 
عف التحقيؽ الجاري  ؛2015يناير 

والتدابير الواجب اتخاذىا لمعالجة ىذا 
 الوضع، في أقرب وقت ممكف 

 

الشؤون    
اإلدارية 
الموارد  وتنمية

 البشرية

 

المفوضية تزويد من أيضا طمب ي
المجمس االستشاري بالموارد البشرية 

بنود الميزانية والمالية المطموبة في 
المخصصة لو لتمكينو مف تأدية 

بعد اإلعبلف عف الوظيفة، تـ إجراء 
. وىي قاببلتالقائمة القصيرة والم

تنتظر أف ينظر فييا مجمس 
قبؿ التعيينات والترقيات والتعييف مف 

الشؤون   
اإلدارية 
الموارد  وتنمية
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

في ىذا الصدد، يجب حث و . ميامو
السعي عمى جناح  المفوضية عمى

شغؿ منصب األميف السرعة ل
 ؛التنفيذي

 

 الرئيس.
 

تـ تعييف موظؼ مالي في المجمس. 
وتبذؿ الجيود لحؿ المسائؿ المالية 

 مع الشركاء المموليف والبائعيف

 البشرية
مدٌرٌة 

البرمجة 
وإعداد 

المٌزانٌة 
والمالٌة 

 والمحاسبة

41 EX.CL/Dec.
849 (XXV) 

بشأف  مقرر 
التقرير المرحمي 

ية انتخاب عف عمم
أعضاء المؤتمر 
العاـ الثاني 

لممجمس 
االقتصادي 

مف المفوضية تمديد الدعوة إلى  يطمب
تقديـ الترشيحات بناًء عمى ذلؾ لمدة 
طبلؽ حممة توعية  ثبلثة أشير وا 
وتشجيع خبلؿ ىذه الفترة لجمع عدد 
كاؼ مف الترشيحات إلجراء 

 االنتخابات؛

يد النيائية إلى ثبلثة تـ تمديد المواع
أشير. ووفقا لمجدوؿ الزمني أجريت 
حممة واسعة عمى نطاؽ القارة لمتوعية 

 والتحفيز.

 

مدٌرٌة   
المجتمع 
المدنً 

والمهجر 
 األفرٌقً

  نفذ تماما

مف المفوضية إعادة تحديد يطمب 
أولويات الموارد المتاحة لدعـ 

 متطمبات حممة التوعية والتشجيع؛

ة لمموارد الرامية إلى وضع األولوي
دعـ حممة التوعية والتحفيز فضبل 

جراؤىا.  عف اإلعداد لبلنتخابات وا 

مدٌرٌة   
المجتمع 
المدنً 

والمهجر 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر الرقـ

طريؽ المضي  القيود
 قدما

اإلدارة 
 المسؤولة

مستوى 
التنفيذ: 

كامبل أو 
لـ  جزئيا أو

 ينفذ

ي االجتماعو 
 والثقافي 

 األفرٌقً  

المفوضية بأنو، في حالة عدـ يوصي 
تأميف عدد كاؼ مف الترشيحات 
إلجراء االنتخابات لمؤتمر عاـ كامؿ 
العضوية، ينتخب مؤتمر مؤقت لفترة 

لتمكينو من  2014سنتيف قبؿ نياية 
معالجة المسائل العاجمة والعالقة بما 
يي  لك تمك المتعمقة بتعزيز النظام 
األساسي وطرق العمل وقواتد 

 ؛اإلجراءات والعمميات اعانتذخابية
 

تـ اكتماؿ العممية النيائية لتقييـ أىمية 
المرشحيف في أوائؿ نوفمبر. ويتوقع 

سمبر إجراء االنتخابات في دي
4102. 

 

مدٌرٌة   
المجتمع 
المدنً 

والمهجر 
 األفرٌقً
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

 :مقررات المؤتمر –باء
 

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

1 
  

Assembly/A
U/Dec.452 

(XX)  

مقرر بشأف إنشاء 
المرصد األفريقي 
لمعمـ والتكنولوجيا 
واإلبداع، في 
جميورية غينيا 

 االستوائية، 

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

النظاـ األساسي  2013مايو 
إلى لممرصد وىيكمو وآثاره المالية 

ة ذات الصمة أجيزة صنع السياس
 .لبلتحاد األفريقي

 

ائؽ ذات الصمة إلى تـ إرساؿ الوث
مكتب المستشار القانوني لكي يجري 

ة الدورة المقبمة لمجن خبلؿبحثيا 
الفنية المتخصصة لمعدؿ والشؤوف 

 القانونية
 

تـ نسخ المقرر  
 بواسطة المقرر 

 
Assembly/
AU/Dec.5
21(XXIII) 

وسوؼ تقدـ 
اإلدارة الييكؿ 
واآلثار المالية 

لممرصد 
األفريقي لمعمـ 

 والتكنولوجيا
واالبداع إلى 
المجنة الفرعية 

 لميياكؿ

الموارد البشرٌة 
والعلم 

 والتكنولوجٌا

50% 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

2  Assembly/A
U/Dec.453 

(XX)  

مقرر بشأف إنشاء 
المنظمة األفريقية 
 لمممكية الفكرية، 

عقد اجتماع مف المفوضية  يطمب
بيف كافة أصحاب المصمحة 

الممكية الفكرية في  المعنييف بمسائؿ
يناير قمة بحموؿ  قررلمىذا اتنفيذ 
2014. 

 

عقدت المفوضية اجتماعات مع المدير 
لمكمتب اإلقميمي األفريقي لمممكية  العاـ

والمنظمة األفريقية لمممكية الفكرية  الفكرية
فضبل عف المجمس المشترؾ والمجمس 
اإلداري. واجتمعت المفوضية كذلؾ مع 
المنظمة الدولية لمممكية الفكرية ومجموعة 

 األفريقييف في جنيؼ. السفراء

 

بسبب االفتقار إلى 
لـ يتـ عقد  مواردال

 االجتماع

قدمت 
المفوضية 

مشروع النظاـ 
األساسي 
لممنظمة 
األفريقية 

لمممكية الفكرية 
إلى قمة يونيو 

2014 

الموارد البشرية والعمـ 
 ايالتكنولوج و

  تم التنفٌذ

 Assembly/A
U/ Dec.353 

(XVI)  

مقرر بشأن 
 المشاركة فً
مؤتمر ناغوٌا 
حول التنوع 

 البٌولوجً

 عمى اتخاذ التدابير التالية: يوافق
( إدخاؿ التعددية البيولوجية ضمف 1

 أولويات االتحاد األفريقي
( تشجيع الدوؿ األعضاء في 2

االتحاد األفريقي عمى أف تصبح 
"أطرافا" في كافة اتفاقيات التنوع 
دماج المقترح في نطاؽ  البيولوجي، وا 

 .حاليةال اليياكؿ

تمت توعية الدوؿ األعضاء بالمسائؿ 
ذات الصمة. مف خبلؿ الوسائط 
الرسمية لبلتصاؿ حوؿ الحاجة إلى 
التصديؽ المبكر عمى بروتوكوؿ 
ناغويا بشأف الحصوؿ عمى الموارد 
الوراثية وتقاسـ فوائدىا )بروتوكوؿ 
اتفاقية التنوع البيولوجي(، وكانت 

في ألفريقيا أكبر عدد مف األطراؼ 

ال يزاؿ التمويؿ 
 مواردفي نطاؽ 

ومشاريع الشركاء 
تنفيذ أنشطة ل

التنوع البيولوجي 
)والذي يشمؿ 
السبلمة البيولوجية 

عمى والحصوؿ 

يتوقع تقديـ 
الخطوط 

يية التوجي
لبلتحاد 

األفريقي إلى 
أجيزة صنع 

السياسة 
المعنية بغرض 

الموارد البشرية والعمـ 
إدارة /والتكنولوجيا

القتصاد الريفي ا
 والزراعة

تم التنفٌذ  
 جزئٌا



EX.CL/870 (XXVI) REV.1 

Page 102 

 

 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

االتفاقية عمى المستوى العالمي عندما 
دخؿ البروتوكوؿ حيز التنفيذ في 

 .4102أكتوبر 
توجييية  اوضعت المفوضية خطوط

لبلتحاد األفريقي مف أجؿ التنفيذ 
المنسؽ لبروتوكوؿ ناغويا بشأف 
الحصوؿ وتقاسـ الفوائد والذي شيد 
سمسمة مف المشاورات والتصديؽ مف 

 ـ الفوائد قبؿ خبراء الحصوؿ وتقاس
 

(. ياوتقاسمالفوائد 
 مواردكماؿ إوعند 

ومشاريع الشركاء 
سوؼ يتأثر كثيرا 
الدعـ المقدـ إلى 

 الدوؿ األعضاء
 

االعتماد 
 النيائي.

يجري بحث 
برنامج أفريقي 

لمتنوع 
البيولوجي يأخذ 
في االعتبار 

االلتزامات 
بموجب اتفاقية 

التنوع 
البيولوجي 

وبروتوكوالتيا 
مع آليات 

مستدامة 
 لمتمويؿ.

3 Assembly/A
U/Dec.454 

(XX)  

بالتعاوف مع ، مف المفوضيةيطمب 
 لئلجراء لجنة الممثميف الدائميف ووفقاً 

 
 لم تتخذ أي إجراءات

 

ليس ىناؾ توافؽ 
 

يتعين عمى 
مكتب المستشار 

 القانونً
 
 ٌنفذٌتم لم 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

مقرر بشأف 
تحويؿ مفوضية 
االتحاد االفريقي 
الى سمطة 
 االتحاد االفريقي

توصيات أف تقدـ أوال  المتبع،
ية لممؤتمر مناسبة إلى الدورة العاد

بشأف تعزيز  ،2013في مايو 
مع مراتاة العمل ال ي تم  المفوضية

  .السمطةبخصوص  إنجازه

راء عمى لآل
مستوى الدوؿ 
األعضاء حوؿ 
اإلجراءات التي 

 ينبغي اتخاذىا

أجهزة صنع 
السياسة تقديم 

ه واضح يجو ت
عما يتخذ من 

 إجراءات
 

4  Assembly/A
U/Dec.456 

(XX)  
مقرر بشأف 
مؤتمر االتحاد 
حوؿ مسائؿ 

 التنمية والتكامؿ

تخصيص الدورات التي يعقدىا يقرر 
/يوليو لبحث مسائل التنمية في يونيو
 والتكامل؛

 

تبذل جهود القتراح طرائق لصٌغة 
ع متفق علٌها للقمتٌن السنوٌتٌن، م

األخذ فً االعتبار لكافة المقررات 
 ذات الصلة فً هذا الصدد

سوؼ يصعب 
عمى القمة التعامؿ 
مع مسائؿ التنمية 
والتكامؿ، وترؾ 
بعض المسائؿ 
األخرى الممحة 
التي تقع في نطاؽ 
مسؤولية مؤتمر 

 االتحاد
 

توصمت 
مفوضية 
االتحاد 

األفريقي ولجنة 
الممثميف 

الدائميف إلى 
اقتراح مشترؾ 

مؿ لكي شا
تبحثو أجيزة 
السياسة العميا، 
مع األخذ في 

مكتب األمٌن 
 العام للمفوضٌة

نفذت 
جزئيا، حيث 
أف بعض 
الجوانب تـ 

التعامؿ 
معيا إلى 

جانب 
المسائؿ 
الممحة 
األخرى 

 لمقارة
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

االعتبار كافة 
 األبعاد

مف المفوضية اتخاذ التدابير  يطمب
البلزمة لتنفيذ ىذا المقرر ابتداًء 

 .2014ليو مف يو 

ال يمكف لمجيود المشتركة 
لمفوضية االتحاد األفريقي ولجنة 

 اخموتيم خبلؿالممثميف الدائميف 
 2014في ىواسا في عاـ أبريؿ 

 أف تكوف نيائية لمتنفيذ

ضٌق الوقت 
والحاجة إلى أن 
تتعامل أجهزة 
صنع السٌاسة 
لالتحاد األفرٌقً 
فً نفس الوقت 
مع المسائل الملحة 

خرى والناشئة األ
 فً القارة

 

مكتب األمٌن  
 العام للمفوضٌة

نفذت 
جزئيا، حيث 
أف بعض 
الجوانب تـ 

التعامؿ 
معيا إلى 

جانب 
المسائؿ 
الممحة 
األخرى 

 لمقارة

5  
 
 
 
 

Assembly/A
U/Dec.462 

(XX)  

مقرر بشأف 
استضافة معيد 

مف المفوضية أف تتخذ،  يطمب
تعاوف مع الحكومة التونسية، بال

مف أجؿ  اإلجراءات البلزمة
 التأسيس الفعمي ليذا المعيد؛

إدارة الشؤون    
 االقتصادٌة

 



EX.CL/870 (XXVI) REV.1 

Page 105 

 

 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ءاإلحصا
لمفوضية االتحاد 

 األفريقي 

مف المفوضية، بالتعاوف  أيضا يطمب
مع الحكومة التونسية أف تنظر في 
السبؿ والوسائؿ الكفيمة بإنشاء 

، وأف تقوـ بتقديـ تقرير إلى المعيد
 .4102قمة يناير 

 

إدارة الشؤون    
 االقتصادٌة

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assembly/A
U/Dec.478. 

(XXI)  
مقرر بشأف تنفيذ 

اريع العالمية مشال
لتراث الميجر 

  األفريقي

 
 
 
 
 
 
 

تنسيؽ ب لمخبراءالفنية  مجنةال يكمف
خمسة التراث ال تنفيذ مشاريعرصد و 

ة القمة العالمي خبلؿالتي اعتمدت 
، 2012مايو في ي ألفريقلمميجر ا
يوليو أجازىا المؤتمر في والتي 
 ؛2012

 

جرت مفاوضات بيف المفوضية 
والدوؿ األعضاء فيما يتعمؽ بطرائؽ 
تشغيؿ المجنة وخاصة المعيار بأف 

 تكوف ذاتية التمويؿ.
 

تمثمت الصعوبة 
الرئيسية في 

الخاص معيار ال
كوف المجنة أف ت

ذاتية التمويؿ 
حيث يضع ذلؾ 

 ولوية عمىاأل
الحاجة لوضع آلية 
تمويؿ مستدامة 
كجزء مف عممية 

 االنطبلؽ.
 

سوؼ تعقد 
المفوضية 
 االجتماع

االفتتاحي 
لممفوضية في 
الربع األوؿ مف 

، 4102عاـ 
ويفضؿ أف 
يكوف جزءا مف 

التي األنشطة 
قمة تسبؽ عقد 

مدٌرٌة المجتمع 
المدنً والمهجر 

 األفرٌقً

 نفذ جزئٌا

 الـمعجنة بإقرار الالم يكمف كذلك
ختصاصات وتحديد الوكاالت االو 

المنفذة واستكشاؼ طرؽ التمويؿ 
التراث  لتنفيذ كؿ مف مشاريع

 الخمسة؛

وضعت المفوضية ورقة مفاىيمية 
ختصاصات االو  الـمعالفيما يتعمؽ ب

وتحديد الوكاالت المنفذة واستكشاؼ 
طرؽ التمويؿ لتنفيذ كؿ مف 

مف  . وتـ تأميف التمويؿمشاريعال

مدٌرٌة المجتمع 
المدنً والمهجر 

 األفرٌقً

 نفذ جزئٌا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ
 

  
  
 

 

مميوف دوالر أمريكي وفرىا  25خبلؿ 
البنؾ الدولي كمنحة لجوانب 
المشروع. كذلؾ تستكشؼ المفوضية 

 مصادر واحتماالت أخرى لمتمويؿ
 

 4102يناير 
 

المفوضية تيسير عقد مف  يطمب
األوؿ ليذه المجنة في  االجتماع
 بتنفيذ عاإلسرابغية  2013يونيو 
 ؛صددتيا في ىذا الصبلحيا

 

مف المقرر عقد اجتماع لمجنة الفنية 
كجزء مف  4102في يناير 

 الفعاليات السابقة النعقاد القمة
 

مدٌرٌة المجتمع 
المدنً والمهجر 

 األفرٌقً
 

 نفذ جزئٌا

7  
  

Assembly/A
U/Dec.486 

(XXI)  
مقرر بشأف 
المصادر البديمة 
لتمويؿ االتحاد 

 ياألفريق

المفوضية تقديـ تقرير إلى  مفيطمب 
مؤتمر وزراء المالية والتخطيط 
االقتصادي لمتعجيؿ ببحث مسألة 
التمويؿ وتقديـ مقترحات ممموسة 
بشأف طرؽ تنفيذ مختمؼ الخيارات 
المقترحة بما في ذلؾ زيادة 
المساىمات المقدرة إلى جانب 
المقترحات اإلضافية األخرى لمدوؿ 

إدارة الشؤون    
 االقتصادٌة
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

في ىذا ر األعضاء، ورفع تقري
إلى الدورة العادية القادمة  الشأف

 ؛2014لممؤتمر في يناير 
8 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assembly/A
U/Dec.489 

(XXI)  
إنشاء مقرر بشأف 

قدرة أفريقية 
لبلستجابة الفورية 

  لؤلزمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مف رئيس االتحاد ورئيسة يطمب 
ات المفوضية إجراء المشاور 

المناسبة لحشد الدعـ الواسع النطاؽ 
 وااللتزاـ بتنفيذ ىذا المقرر؛

  السلم واألمن   

طرؽ تحديد مف المفوضية يطمب 
مفصمة لتفعيؿ القدرة األفريقية 
لبلستجابة الفورية لؤلزمات وتقديـ 

إلى اجتماع  في ىذا الشأفتوصيات 
المجنة الفنية المتخصصة لمدفاع 

قرر عقده في واألمف والسبلمة الم
أجؿ أقصاه الفصؿ األخير مف 

 ؛2013

  السلم واألمن   

مف رئيسة المفوضية يطمب أيضا 
تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

إلى الدورة العادية القادمة لممؤتمر 
 .2014في يناير 

9  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assembly/A
U/Dec.492  

(XXII) 

مقرر بشأف 
تعزيز تنفيذ 

فاقية األمـ ات
المتحدة لمكافحة 
التصحر في 

 أفريقيا

تشكيؿ فريؽ عمؿ أفريقي يجيز 
معني بالتصحر واإلدارة المستدامة 
لؤلراضي ستقوـ المفوضية بالدعوة 

 إلى عقد اجتماعو؛ 

تـ إعداد االختصاص لفريؽ العمؿ 
المعني بالتصحر وتـ التصديؽ عميو 

الثاني  يسبوع األفريقاأل خبلؿ
في نجمينا،  دافة المنعقلؤلراضي الج

 تشاد

محدودٌة الموارد 
المالٌة الطالق 

 فرٌق العمل 

إقامة شراكة 
لتعبئة الموارد 
واالستفادة مف 
فرص األحداث 

المماثمة 
الطبلؽ وتفعيؿ 

 فريؽ العمؿ 

االقتصاد الريفي 
 والزراعة

 نفذ جزئٌا

مف المفوضية مراجعة آلية  يطمب
جؿ التنسيؽ األفريقية الحالية مف أ

تعزيزىا وتحسيف المشاركة األفريقية 
في عمميات اتفاقية األمـ المتحدة 

 لمكافحة التصحر في أفريقيا؛

 إلجراء تـ التعاقد مع خبير استشاري
لدراسة وتقديـ المقترحات التي سوؼ ا

تستخدـ في المشاورات مع أصحاب 
مجموعة المصمحة المعنييف بمف فييـ 

ية اتفاقالمفاوضيف األفريقييف حوؿ 
 األمـ المتحدة لمكافحة التصحر

 وغيرىـ

االفتقار إلى 
الميزانية لتسييؿ 
عممية تصديؽ 

 التقرير

عقد اجتماعات 
التصديؽ في 
نفس الوقت مع 

األحداث 
األخرى؛ 

وسوؼ يقدـ 
التقرير المعتمد 
إلى أجيزة 

االقتصاد الريفي 
 والزراعة

 نفذ جزئٌا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

صنع السياسة 
 لبحثو

ترشيد  أيضاً مف المفوضية  يطمب
وتعزيز وحداتيا المتخصصة، ال 

 حبوبمشروع بحث وتطوير السيما 
 الغذائية في المناطؽ شبو القاحمة
ووحدة تغير المناخ والتكّيؼ، مف 
أجؿ ضماف الصرامة والفعالية في 
توفير المنياج الضروري لمتوجيو 
وتقاسـ الخبرات والتنسيؽ فيما بيف 
مراكز التميز األفريقية الحالية 

 .ية بالتصحرالمعن

داخمية والتعاقد المناقشات التـ إجراء 
 استشاري إلجراء الدراسةمع خبير 

واقتراح الخيارات التي سوؼ تستخدـ 
في المشاورات مع أصحاب المصمحة 
المعنييف. وبمجرد التصديؽ عمى 
التقرير سوؼ يقدـ إلى أجيزة صنع 

 السياسة لبحثو واعتماده
 

االفتقار إلى 
 الميزانية لتسييؿ
عممية تصديؽ 

 التقرير

عقد اجتماعات 
التصديؽ في 
نفس الوقت مع 

األحداث 
األخرى؛ 

وسوؼ يقدـ 
التقرير المعتمد 
إلى أجيزة 
صنع السياسة 

 لبحثو

االقتصاد الريفي 
 والزراعة

 نفذ جزئٌا

1.  
10  

Assembly/A
U/Dec.493 

(XXII)  

مقرر بشأف 
التقرير المرحمي 
لممفوضية عف 

مقرره بشأف توسيع الوالية يستحضر 
القضائية لممحكمة األفريقية لحقوؽ 
اإلنساف والشعوب لممحاكمة عمى 

مف يطمب و الجرائـ الدولية في القارة
بالتعاوف مع جميع ، المفوضية

 

اعتمد مؤتمر االتحاد في يونيو 
البروتوكوؿ الخاص بالنظاـ  2014

لممحكمة األفريقية لحقوؽ األساسي 
 اإلنساف والشعوب

 

لـ يسجؿ أي 
توقيع أو تصديؽ 
منذ اعتماد 

 البروتوكوؿ

 

ينبغي أف 
تعجؿ الدوؿ 

األعضاء 
 بعممية التوقيع

ر مكتب المستشا
 القانونً

 
تم التنفٌذ 

 كامال
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

تنفيذ المقررات 
قة المتعم

بالمحكمة 
 الجنائية الدولية، 

، التعجيؿ أصحاب المصمحة
في ىذا بالعممية بغية رفع تقرير 

مر في يونيو إلى المؤت الشأف
 ؛ 2014

والتصديؽ عمى 
 البروتوكوؿ

11  
  

Assembly/A
U/Dec.49
4 (XXII)  

التقدـ  مقرر بشأف
المحرز في 
مجاؿ صحة 

األميات 
واألطفاؿ 
 والرضع، 

مفوضية بالتعاوف مع المف  يطمب
شركاء المنظومة األمـ المتحدة و 

اآلخريف تسييؿ تنفيذ اإلنمائييف 
 التوصيات وخطة العمؿ؛

إدارة الشؤوف    
 يةجتماعاال

 نفذ كامال

دمج مفوضية المف  يطمب أيضا
تقرير عف تنفيذ خطة العمؿ في ال

وضع صحة عف تقريرىا السنوي 
في  الرضع ؿاطفواأل ياتاألم

 ؛أفريقيا
 

تـ إدراج التقرير عف تنفيذ خطة 
صحة ل 2015العمؿ في تقرير عاـ 

الرضع الذي قدـ  ؿاطفواأل ياتاألم
 إلى مؤتمر االتحاد

الشؤوف إدارة   
 يةاالجتماع

 نفذ جزئٌا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

12 Assembly/A
U/Dec.497 

(XXII)  

بشأف  مقرر
استمرارية الشبكة 

اإللكترونية 
  ،األفريقية

المفوضية بذؿ جميع مف يطمب 
الجيود البلزمة لضماف استمرارية 
استغبلؿ الشبكة بعد نياية المساعدة 
اليندية بالتعاوف مع البمد 
المستضيؼ لمحطة محور الشبكة 

السنغال( واليند والبمدان المشاركة )
 ؛يي الشبكة

 إدارة البنية التحتية والطاقةأجرت  
مفاوضات مع الحكومة اليندية 
لتمديد المساعدة الفنية لمدة سنتيف 
بينما يتـ إعداد خطة لبلستدامة 

 واالستمرارية

االفتقار إلى 
مشاركة الدوؿ 
األعضاء في بناء 
 الخطة المستدامة

تأميف ميزانية 
لبناء الخطة 
والتنسيؽ مع 

السمطات 
 السنغالية

إدارة البنٌة 
 التحتٌة والطاقة

 جزئٌا

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

، ذخطة تمل 2015قمة يناير 
عاستمرارية ذخدمات الشبكة تمى أن 
تضمن الدول األتضاء تويير 
الموارد الضرورية لممفوضية بغية 

 .يق ى ا اليدفتحق

يعمؿ خبير استشاري عمى صياغة 
جية وخطة العمؿ في مجاؿ االستراتي

 لتقديميا إلى القمة االستمرارية

االفتقار إلى 
  موارد مضمونة

التصديؽ عمى 
التوصية 

وتقديميا إلى 
 القمة

إدارة البنٌة 
 التحتٌة والطاقة

تم التنفٌذ 
 جزئٌا

13 Assembly/A
U/Dec.503 

(XXII) 

 مقرر 

مف المجنة الرفيعة  يطمب
المستوى والمفوضية تعبئة 

خبلؿ السنة المالية  مواردال

إدارة الشؤوف    
 االقتصادية
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

الموقؼ  شأفب 
األفريقي الموحد 
مف أجندة التنمية 

 ، 2015لما بعد 

لتمويؿ تنفيذ األنشطة  2014
المتعمقة بأجندة التنمية لما بعد 

 ؛2015
 

14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Assembly/A
U/Dec. 505 

(XXII) 

مقرر بشأف تقرير 
المجنة األفريقية 
الرفيعة المستوى 

بمسائؿ  المعنية
 التجارة، 
 الوثيقػة

ASSEMBLY

/AU/01

(XXII 

عقد دورة بوزراء التجارة يكّمف 
استثنائية لبحث واعتماد خطة 

لتفاوض اعمؿ، وطرؽ ومبادئ 
االنطبلؽ الفعاؿ  عمى

لمفاوضات منطقة التجارة الحرة 
إلى  2015في عاـ  القارية

 عمىجانب بحث التقارير 
االستجابة األفريقية التفاقية 
بالي واآلثار المترتبة عف ىذه 
األخيرة ودراسات التقييـ 
األفريقية حوؿ قانوف النمو 

تـ عقد الدورة االستثنائية وبحث 
 القضايا

التجارة   ال ٌنطبق  ال ٌنطبق
 والصناعة

 

 

 كامال
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

، مف وتقديمياوالفرص ألفريقيا، 
خبلؿ المجنة األفريقية رفيعة 

إلى  المستوى المعنية بالتجارة،
في اجتماع القمة المقبمة 

 ؛2014يونيو/يوليو 

إلى إدراج اتفاقيات  يدعو
الشراكة االقتصادية في جدوؿ 
أعماؿ القمة المشتركة بيف 
أفريقيا واالتحاد األوروبي في 

تاحة الفرصة إل 4102أبريؿ 
لمستوى إلجراء حوار رفيع ا

بغرض كسر حالة الجمود 
في المفاوضات عمى  الراىنة

 .اتفاقيات الشراكة االقتصادية

اتفاقيات الشراكة أثٌرت 
القمة المشتركة  خبلؿاالقتصادية 

 بيف أفريقيا واالتحاد األوروبي

التجارة   ال ٌنطبق  ال ٌنطبق
 والصناعة

 كامال
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

لجنة الممثميف الدائميف ويوصي 
ش اتفاقيات تجتمع وتناقبأف 

الشراكة االقتصادية قبؿ انعقاد 
 االتحاد األوروبي -قمة أفريقيا

وتقديـ تقرير عف ذلؾ إلى 
 ؛الوزراء

التجارة  ال ٌنطبق  ال ٌنطبق االجتماععقد 
 والصناعة

 كامال

15 Assembly/A
U/Dec.499 

(XXII)  

مقرر بشأف إنشاء 
مركز أفريقي 

لمكافحة 
األمراض والوقاية 

 منيا، 

اآلثار  المفوضية أف تعد، مف طمبي
القانونية والمالية ذات الصمة بإنشاء 

  المركز

سوؼ يقدـ التقرير إلى مؤتمر االتحاد 
 2015في يناير 

إدارة الشؤون   
 ٌةاالجتماع

  نفذ كامال

  
16  

Assembly/A
U/Dec.518 

(XXIII)  

بشأف أجندة  مقر

ف مع مفوضية، بالتعاو الف م يطمب
الحتياجات تقديرات الشركاء، إجراء 

التمويؿ البلـز لتنفيذ أجندة التنمية 

إدارة الشؤون    
 االقتصادٌة
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

نمية لما بعد تال
2015،  

باستخداـ يي أيريقيا  2015لما بعد 
موارد مستدامة، بما فييا الموارد 

 المحمية؛

مفوضية االتحاد األفريقي،  يدعو
بالتعاوف مع لجنة األمـ المتحدة 

قيا والبنؾ األفريقي االقتصادية ألفري
لمتنمية والمؤسسة األفريقية لبناء 
القدرات، إلى التعجيؿ بإنشاء معيد 
االتحاد األفريقي لئلحصاء ومركز 
التدريب األفريقي لئلحصاء، وفقا 
لممقرر الصادر عف رؤساء الدوؿ 

 والحكومات

إدارة الشؤون    
 االقتصادٌة

 

لجنة األمـ و مفوضية ال يطمب مف 
البنؾ و االقتصادية ألفريقيا المتحدة 

األفريقي لمتنمية وبرنامج األمـ 
المتحدة اإلنمائي، تسييؿ حوار 

إدارة الشؤون    
 القتصادٌةا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

المخططيف منتظـ لمخبراء بيف 
اإلنمائييف واإلحصائييف، بغرض 
إدماج اإلحصاء في التخطيط 
واإلدارة مف أجؿ تحقيؽ النتائج، 

أجندة التحوؿ  نفيذتسنى يتحتى 
 األفريقية؛

لجنة األمـ و مفوضية المف يطمب 
البنؾ و المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

برنامج األمـ و األفريقي لمتنمية 
المتحدة اإلنمائي والمجموعات 
االقتصادية اإلقميمية، بدعـ مف 
الشركاء، تنظيـ مؤتمر رفيع 

لمناقشة ثورة  2014المستوى في 
 البيانات يي أيريقيا وتداتياتيا

لالتحاد  2063ألجندة  نسبةبال
األيريقي وأجندة التنمية لما بعد 

2015 

إدارة الشؤون    
 االقتصادٌة
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assembly/A
U/Dec.519 

(XXIII)  

 بشأف مقرر
اإلنتاجية والقدرة 

التنافسية 
  والتصنيع،

 

 

 

 

 

 

 

 

يطمب مف المفوضية العمؿ عمى 
ريقية نحو وثيؽ مع الرابطة األف

لئلنتاجية والمجموعات االقتصادية 
اإلقميمية والشركاء الدولييف، بما في 
ذلؾ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 
ومنظمة العمؿ الدولية وبرنامج األمـ 
المتحدة لمبيئة ومنظمة األمـ المتحدة 
لمتربية والعموـ والثقافة، مف أجؿ 
تسييؿ إنشاء منظمات إقميمية معنية 

ي االجتماعوالحوار باإلنتاجية 
أفضؿ الممارسات  توزيعوتجميع و 

 المتعمقة باإلنتاجية في أفريقيا؛

إدارة الشؤون    
 االقتصادٌة

 

يطمب مف المفوضية والرابطة 
األفريقية لئلنتاجية ومنظمة العمؿ 
الدولية وبرنامج األمـ المتحدة 

إدارة الشؤون    
 االقتصادٌة
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

 
 
 

اإلنمائي والمرصد االقتصادي 
ء واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحرا

والشركاء اإلنمائييف اآلخريف وضع 
نظاـ شامؿ لقياس اإلنتاجية والقدرة 
جراء  التنافسية لتتبع التقدـ المحرز وا 
مقارنات بيف األقطار واألقاليـ وعمى 

 المستوى العالمي؛

مف المفوضية متابعة تنفيذ يطمب 
ىذا المقرر وتقديـ تقرير إلى 

التقدـ المحرز في  المؤتمر عف
 .تنفيذه

إدارة الشؤون    
 االقتصادٌة

 

18  Assembly/A
U/Dec.520(X

XIII)  

بشأف  مقرر
العمـ  استراتيجية

الطرؽ  تحديدمفوضية المف  طمبي
عمى االستراتيجية  العممية لتنفيذ

جميع المستويات وتقديـ تقرير عف 
محرز في ىذا الصدد إلى التقدـ ال

  :عمى العمؿبالمفوضية  بادرت
لزاـ ا  . تنفيذ إنشاء المؤسسات و 0

 وكالة النيباد لتنسيؽ العممية 
 لئلشيار. وضع استراتيجية 4

الوقت البلـز 
ثيقة كماؿ الو إل

وترجمتيا إلى 
 مختمؼ المغات

االستمرار فً 
عملٌة التروٌج 

 الستراتٌجٌة

العمـ 
لتكنولوجيا وا

الموارد البشرٌة 
والعلم 

 والتكنولوجٌا

90% 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

لتكنولوجيا وا
واالبتكار في 

  ،2024أفريقيا 

العمـ  ستراتيجيةوالتعميـ ال .القمة
لتكنولوجيا واالبتكار في أفريقيا وا

2024. 
 . وضع برامج نمو جية3 

واالبتكار في 
 4142أفريقيا 

 
 

19 Assembly/A
U/Dec.521 

(XXIII)  

مقرر بشأف 
المرصد األفريقي 
لمعمـ والتكنولوجيا 

 واالبتكار

النظاـ األساسي  مشروعبيحيط عمما 
عمـ والتكنولوجيا ملممرصد األفريقي ل

مف المفوضية  ويطمب، واالبتكار
تقديمو إلى المجنة الفنية المتخصصة 
لمعدؿ والشؤوف القانونية لبحثو 

 ؛وتقديـ التوصيات المناسبة بشأنو

 

تـ إرساؿ الوثائؽ ذات الصمة إلى 
لكي تبحثيا  مكتب المستشار القانوني

مقبمة لمجنة الفنية الدورة ال
 لمعدؿ والشؤوف القانونية المتخصصة

 

لـ يحدد موعد 
 االجتماعالنعقاد 

المقبؿ لدورة المجنة 
الفنية المتخصصة 
لمعدؿ والشؤوف 

 القانونية

 

الموارد البشرٌة  
والعلم 

 والتكنولوجٌا

50% 

20  Assembly/A
U/Dec.522 

(XXIII)  

  مقرر

 المنظمة بشأف
لمممكية  ةاألفريقي

النظاـ األساسي  بمشروعيحيط عمما 
لممنظمة األفريقية لمممكية الفكرية، 

مف المفوضية تقديمو إلى  ويطمب
المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ 
والشؤوف القانونية لبحثو وتقديـ 

تـ إرساؿ الوثائؽ ذات الصمة إلى 
لكي تبحثيا  مكتب المستشار القانوني

الدورة المقبمة لمجنة الفنية 
 المتخصصة لمعدؿ والشؤوف القانونية

 
 
 

لـ يحدد موعد 
 االجتماعالنعقاد 

المقبؿ لدورة المجنة 
الفنية المتخصصة 
لمعدؿ والشؤوف 
القانونية بسبب 

الموارد البشرٌة  
 والعلم والتكنولوجٌا

50% 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

 المالية الصعوبات ؛التوصيات المناسبة بشأنو  ،الفكرية

مف مفوضية االتحاد األفريقي  يطمب
نظمة المد خارطة طريؽ لتنفيذ إعدا

لمممكية الفكرية بالتنسيؽ األفريقية 
مع البمد المضيؼ وتقديـ تقرير عف 
التقدـ المحرز في ىذا الصدد إلى 

 .القمة

تـ إرساؿ الوثائؽ ذات الصمة إلى 
لكي تبحثيا  مكتب المستشار القانوني

الدورة المقبمة لمجنة الفنية 
 يةالمتخصصة لمعدؿ والشؤوف القانون

 
 

الموارد البشرٌة   
والعلم 

 والتكنولوجٌا

50% 

21 Assembly/A
U/Dec.523 

(XXIII)  

 بشأف مقرر
المجمس األفريقي 

مبحث العممي ل
 االبتكارو 

النظاـ األساسي بمشروع يحيط عمما 
بحث العممي مركز األفريقي لملم
مف المفوضية  ويطمب، االبتكارو 

تقديمو إلى المجنة الفنية المتخصصة 
دالة والشؤوف القانونية لبحثو لمع

 ؛وتقديـ التوصيات المناسبة

 

تـ إرساؿ الوثائؽ ذات الصمة إلى 
لكي تبحثيا  مكتب المستشار القانوني

الدورة المقبمة لمجنة الفنية 
 المتخصصة لمعدؿ والشؤوف القانونية

 
 

لـ يحدد موعد 
 االجتماعالنعقاد 

المقبؿ لدورة المجنة 
الفنية المتخصصة 

والشؤوف لمعدؿ 
القانونية بسبب 

 المالية الصعوبات

سوؼ تكفؿ 
المفوضية أف 

مركز ليكوف ا
بحث األفريقي لم
العممي 

في  االبتكارو 
نطاؽ اليياكؿ 
القائمة وسوؼ 

الموارد البشرٌة 
والعلم 

 والتكنولوجٌا

 

50% 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

تقدـ مقترح 
 تفعيؿ المركز

22  Assembly/A
U/Dec.524 

(XXIII)  

بشأف  مقرر
 يالدول صالوفال
ختراع لبل

 واالبتكار

لعمؿ مع امف المفوضية  يطمب
صبلحيات جميورية الكونغو إلعداد 

الخاصة بالصالوف مبادرة التنفيذ 
قمة االتحاد  إلىالدولي وتقديميا 

لبحثيا  2015يناير في األفريقي 
واتخاذ الخطوات البلزمة لتنظيـ 

 الدولي األوؿ؛ صالوفال

لمفوضية بسمطات جميورية اتصمت ا
لبلتفاؽ عمى طرائؽ تنفيذ  ونغوالك

 المقرر بغية التوصؿ إلى صياغة

 اتاالختصاص

ٍة جشي عولت 

كوال ستا

 اتاالختصاص

هع جوهىسٌة 

 الكىنغى

الموارد البشرٌة 
والعلم 

 والتكنولوجٌا

20% 

 

23 Assembly/A
U/Dec.525 

(XXIII) 

بشأف  مقرر
استراتيجية 
فريقي االتحاد األ

لمتعميـ  ةالقاري

 الدوؿ األعضاء إلى تعزيز دعوي
الدعـ واالستثمار في التعميـ 

باعتبارىما ني والميني فوالتدريب ال
لتنمية ميارات أمراف أساسياف 

 يـتوظيففرص تعزيز و لشباب ا
ؤلعماؿ مف خبلؿ ل مباشرتيـو 

تـ تقديـ االستراتيجية إلى كافة 
اجتماعات اإلدارات بغية تعميميا 
عمى المشاركيف مف الدوؿ األعضاء، 
والشركاء والشباب )اجتماعات 
الشركاء، والمجاف الفنية المتخصصة، 

 إلخ.(
 

عملٌة  استكمال 
الطباعة 

والتعمٌم على 
الدول 

األعضاء من 
أجل الملكٌة 
 وتنفٌذ اإلجراء

الموارد البشرٌة 
والعلم 

 والتكنولوجٌا

  جزئٌا 



EX.CL/870 (XXVI) REV.1 

Page 122 

 

 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

لفني والتدريب ا
 والميني،

  االبتكار؛

ستراتيجيات المواءمة اكذلؾ و 
ني فمتعميـ والتدريب اللالوطنية 

االتحاد لميني مع استراتيجية وا
ة لمتعميـ والتدريب فريقي القارياأل

 . فعاليةضماف اللالفني والميني 

االستراتيجية  تحرير يةري عممجت
خراجيا فنيا وطباعتيا  القارية مف وا 
 التعميـأجؿ 

 

24  Assembly/A
U/Dec.526 

(XXIII)  

بشأف  مقرر
 تفعيؿ المجاف

الفنية 
 المتخصصة

مف المفوضية أف تواصؿ وأف يطمب 
تستكمؿ، بالتعاوف مع ىيئات مكتب 
المؤتمرات الوزارية القطاعية 
المختمفة، عممية تفعيؿ المجاف الفنية 
المتخصصة التي لـ يتـ تفعمييا بعد 

إلى  2014خبلؿ الفترة مف يناير 
والتي سيتم بعدىا  2014ديسمبر 

لوزارية إلغاء جميع المؤتمرات ا
 القطاتية؛

 

التنظيـ المشترؾ لبلجتماع األوؿ 
لمجنة الفنية المتخصصة لمشباب 

إدارة الشؤون والثقافة والرياضة بيف 

الموارد البشرٌة والعلم و ٌةاالجتماع
 2014فً أكتوبر  والتكنولوجٌا

 

القواعد االتفاؽ عمى مشروع 
لمجنة الفنية المتخصصة  اإلجراءاتو 

 رياضةلمشباب والثقافة وال

 

األوؿ لمجنة الفنية  االجتماععقد 

  

عدـ كفاية الموارد، 
والنقص في 

 الترجمة الفورية

تقديـ التقرير 
ومشروع 
القواعد 

واإلجراءات إلى 
 قمة يناير. 

سوؼ يتـ 
تمخيص 

 الصعوبات
التي تواجو 
المجنة الفنية 

كافة اإلدارات/ 
مكتب المستشار 

 القانونً

 نفذ
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

المتخصصة لمشباب والثقافة 
 أكتوبر 31- 27والرياضة مف 

المتخصصة 
والثقافة  لمشباب

والرياضة 
واإلببلغ عنيا 
إلى جانب 

 التقرير 
مف المفوضية أف تقدـ إلى  يطمب

المجمس التنفيذي، مف خبلؿ لجنة 
الممثميف الدائميف، تقريرا مرحميا عف 
تفعيؿ المجاف الفنية المتخصصة في 

 .2016يوليو 

 لٌس هناك إجراء مطلوب
 

 2016التقرٌر فً ٌونٌو  مسوف ٌقد
 

لم تسجل مصاعب 
 فً هذه المرحلة

ٌجري    ال ٌنطبق
  علٌهالعمل 

25 Assembly/A
U/Dec.527 

(XXIII)  

 بشأف مقرر
 اآللية إدماج

األفريقية 
المتبادلة  لممراجعة

 مفوضية االتحاد األفريقي مف يطمب
األفريقية  آلليةل واألمانة العامة

 لممراجعة المتبادلة بيف األقراف
إلدماج  الطرؽ العممية لتشاور بشأفا

األفريقية لممراجعة المتبادلة  اآللية

مكتب نائب    
 /رئٌس المفوضٌة

اآللية األفريقية 
لممراجعة 

تبادلة بيف الم
 األقراف
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

بيف األقراف في 
 االتحاد األفريقي

 االتحادمنظومة في  بيف األقراف
ما  في االعتبارخذ مع األ، األفريقي

 :يمي

 مدوؿلطوعية  منظمةنيا أ 
األعضاء في االتحاد 

 ؛ األفريقي

 الذاتي في ستقبلؿاالتمتع بت 
المتعمقة بالشؤوف  ياعمميات

  ؛الميزانيةالمالية و 

  تيا شخصي تستندينبغي أف
وىيكميا وشؤونيا  قانونيةال

البشرية مواردىا و اإلدارية 
دار و   لىإالمالية تيا ا 

 المعيارية اإلجراءات
 .االتحاد األفريقيمنظومة ل
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

26 Assembly/
AU/Dec.52

8(XXIII)  

مقرر بشأف 
المجنة األفريقية 
لمخبراء حوؿ 
حقوؽ الطفؿ 

 ورفاىيتو، 

مف المفوضية إببلغ جميع يطمب 
الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ األفريقي 

 تلحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو بالتعديبل
 2014إلى قمة يناير  اوتقديمي

 48المادة عاتتماده طبقا ألحكام 
مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ ( 1)

 .الطفؿ ورفاىيتو

سوؼ يتـ تقديـ التعديبلت إلى مؤتمر 
 2015االتحاد في يناير 

إدارة الشؤون   
 ٌةاالجتماع

  نفذ كامال

27  
 
 
 
 
 
  

Assembly/A
U/Dec.531 

(XXIII)  

بشأف تقرير  مقرر
المجنة األفريقية 
الرفيعة المستوى 

 المعنية بالتجارة

عداد مشروع بإلمفوضية ا يكّمف 
منتدى التفاوض حوؿ  اختصاصات

منطقة التجارة الحرة القارية عمى 
أساس أفضؿ الممارسات الثبلثية 
لممجموعات االقتصادية اإلقميمية 
والمشروع المنقح لؤلىداؼ والمبادئ 
اإلرشادية وكذلؾ الترتيبات 
المؤسسية، وتقديمو إلى مؤتمر 

دـ لوزراء االتحاد األفريقي القا

تـ انجازه وسوؼ يقدـ إلى مؤتمر 
 2014وزراء التجارة في ديسمبر 

 
 
 

التجارة   ال ٌنطبق  ال ٌنطبق
 والصناعة

 كامال
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

التجارة العتماده وقمة االتحاد 
األفريقي المقبمة إلجازتو تمييدا 
لئلطبلؽ الفعمي لمفاوضات منطقة 

/يوليو التجارة الحرة القارية في يونيو
 ؛2015

مف المفوضية أيضا إعداد يطمب 
اختصاصات المفاوضات عمى 
الحواجر الفنية لمتجارة، والصحة 
والصحة النباتية والحواجز غير 

 الجمركية؛

تـ انجازه وسوؼ يقدـ إلى مؤتمر 
 2014وزراء التجارة في ديسمبر 

 
 

التجارة   ال ٌنطبق  ال ٌنطبق
 والصناعة

 كامال
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

28 Assembly/A
U/Dec.533 

(XXIII)  

بشأف إدارة  مقرر
أطياؼ البث 
اإلذاعي في 

لمتحوؿ  أفريقيا
مف النظاـ 
التناظري إلى 

 ،النظاـ الرقمي

مف المفوضية، بالتعاوف  يطمب أيضا
مع االتحاد األفريقي لبلتصاالت 
السمكية والبلسمكية واالتحاد األفريقي 
لمبث اإلذاعي، التعجيؿ بإنشاء لجنة 
فنية أفريقية مكمفة بمجتمع 

مومات ووسائؿ اإلعبلـ لمرافقة المع
الدوؿ األعضاء في االنتقاؿ إلى 
النظاـ الرقمي الكامؿ مع تشجيع 
االنتعاش االقتصادي ألفريقيا في 

 نفس الوقت؛
 

  أجرت مفوضية االتحاد األفريقي
تقييمًا لمتقدـ الذي أحرزتو البمداف 

نحو االلتزاـ بالموعد  األفريقية
النيائي الذي حدده االتحاد 

ولي لبلتصاالت السمكية الد
والبلسمكية لبلنتقاؿ مف البث 
التناظري إلى البث الرقمي والبث 
التمفزيوني. تواجو البمداف 
األفريقية وضعًا يتسـ بالتحدى 
في االنتقاؿ مف خدمات البث 
التناظري وال يمكف ليا التقيد 

يونيو بالموعد النيائي الذي ىو 
2015. 

  االتحاد األفريقي قامت مفوصية
بإعداد وتوزيع الخطوط التوجييية 
لبلنتقاؿ مف البث التناظري إؿ 
البث الرقمي. وتيدؼ الوثيقة إلى 

االفتقار إلى 
 الموارد المضمونة

مواصلة 
الجهود لتعبئة 

 الموارد

إدارة البنٌة 
 التحتٌة والطاقة

 جزئٌا 



EX.CL/870 (XXVI) REV.1 

Page 128 

 

 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

مساعدة الدوؿ األعضاء في 
إعداد إستراتيجية وخارطة طريؽ 

 لبلنتقاؿ السمس.
قامت مفوضية االتحاد األفريقي 
باالشتراؾ مع االتحاد األفريقي 
لبلتصاالت السمكية والبلسمكية 

دة أحداث تتعمؽ بالقطاعو. بتنظيـ ع
وتقـو األطراؼ ببحث إمكانية تشكيؿ 

 المجنة الفنية في ىذا الصدد.
المفوضية إلى تقديـ تقرير  يدعو

منتظـ عف التقدـ المحرز في ىذه 
المجمس التنفيذي المسألة إلى 
 لبلتحاد األفريقي.

 

الموارد البشرية    
والعمـ 

إدارة /والتكنولوجيا
البنية التحتية 

 والطاقة

 

29 Assembly/A
U/Dec.534 

(XXIII)  
إجراء مف المفوضية  طمبي
مع حكومة جميورية مشاورات ال

كافة اإلدارات/    
مكتب المستشار 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

بشأف  مقرر
 القرصنة البحرية

نييف، فو، بالتعاوف مع الشركاء الجتو 
العممية لتنظيـ ىذا رؽ لبحث الط

 دورتوإلى المؤتمر وتقديـ تقرير 
 .2015في يناير الرابعة والعشريف 

 القانوني

30  Assembly/A
U/Dec.535 

(XXIII)  
بشأف  مقرر

التقرير المؤقت 
لمجنة االتحاد 
األفريقي لمتحقيؽ 
في جنوب 

 السوداف،

الموارد  مف المفوضية تعبئة يطمب
لتمويل  2014في إطار ميزانية 

أنشطة لجنة اعاتحاد األيريقي 
 لمتحقيق يي جنوب السودان.

 السلم واألمن   
مكتب المستشار /

 القانونً

 

31 Assembly/A
U/Dec.537 

(XXIII)  

بشأف  مقرر
الرابع تقرير ال

يقي مف مفوضية االتحاد األفر  يطمب
مواصمة تسييؿ أنشطة الممثميف 
الدائميف األفريقييف لمجنة العشرة لدى 
األمـ المتحدة في المفاوضات 
الحكومية المشتركة حوؿ إصبلح 

تـ إنشاء برنامج لؤلنشطة يضـ 
اشتراؾ لجنة العشرة مع نظرائيـ مف 

ائميف الخمسة في األعضاء الد
 مجمس األمف

 

مكتب األمٌن  
 العام للمفوضٌة

لٌمأل هذا 
 الجزء

إدارة الشؤون 
مع  السياسية

 الدعم المقدم من
مكتب األمين 

 العام للمفوضية

 



EX.CL/870 (XXVI) REV.1 

Page 130 

 

 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

عشر لمجنة 
صبلح إلالعشرة 

 األمـ المتحدة 

مجمس األمف لؤلمـ المتحدة 
والمشاورات ذات الصمة في ىذا 

 الشأف؛

اجتماع  خبلؿتـ إجراء المشاركة 
في الجمعية العامة  69مجموعة الػ 
 لؤلمـ المتحدة

مفوضية  أف تعمؿيطمب أيضا 
فريقي مع لجنة الممثميف االتحاد األ

إدراج خط في ميزانية  عمى الدائميف
تمويؿ ل 2015المفوضية لسنة 

أنشطة لجنة العشرة مف الصندوؽ 
 العاـ؛

 

سوؼ تدعـ المفوضية أنشطة لجنة 
صندوؽ االتحاد  مواردالعشرة مف 

األفريقي لمتضامف. تـ اتخاذ القرار بعد 
إدارة . وتواصؿ 2015اعتماد ميزانية 

مديرية البرمجة و  ةالسياسي الشؤوف
عداد الميزانية والمالية والمحاسبة  وا 

المناقشات بشأف المسألة. وفي نفس 
في  إدارة الشؤوف السياسيةالوقت دخمت 

مناقشة مع أحد الشركاء )الياباف( الذي 
وعد بتمويؿ أنشطة لجنة العشرة لمعاميف 

 .2016و  2015

الخطوط الزمنٌة 
واإلجراءات 
 انٌةالعتماد المٌز

 

المتابعة مع 
مدٌرٌة 

البرمجة 
وإعداد 

المٌزانٌة 
والمالٌة 

 والمحاسبة
حول مسألة 

مٌزانٌة 
2015 

 

مدٌرٌة البرمجة 
وإعداد المٌزانٌة 

والمالٌة 
 والمحاسبة

بالتعاون مع 
إدارة الشؤون 

 السٌاسٌة

 

32  
 
 
 
 
 

Assembly/A
U/Dec.538 

(XXIII)  

بشأف  مقرر

مف المفوضية القياـ، بالتعاوف  يطمب
مع المجاف الفنية المتخصصة 
والمؤسسات األفريقية ذات الصمة 

 : ما يميب

تفعيؿ معيد الجامعة األفريقية لممياه 
والطاقة والعموـ بما في ذلؾ تغير 
المناخ، تممساف، الجزائر، أكتوبر 

2014 

 
 
 
 
 
 

تنظيـ مجموعة 
مؿ فيما بيف ع

اإلدارات 
بغرض مناقشة 

د الرٌفً االقتصا
 والزراعة

 نفذ جزئٌا
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برنامج العمؿ 
الرفيع المستوى 
حوؿ العمؿ 

ير بتغ الخاص
المناخ 

والتحضيرات 
لؤلحداث العالمية 
لتغير المناخ في 

2014،  

 

 

 

 

 

 

 

 

  إجراء دراسة حوؿ تحديد
مراكز التكنولوجيا األفريقية 
اإلقميمية التي يمكف أف 
تكوف بمثابة ىمزة الوصؿ 
والشبكة التي تعمؿ مع 
الكيانات الوطنية 
المخصصة لتكنولوجيا 
المناخ وكذلؾ مركز وشبكة 
تكنولوجيا المناخ ورفع 
تقريرىا وتوصياتيا إلى 

 المجمس التنفيذي؛
  اصيؿ حوؿ تنفيذ التفتقدـ

برنامج الشباب لمجنة رؤساء 
الدوؿ والحكومات المعنية 
بتغير المناخ بما في ذلؾ 
مشاركة الشباب في 
مفاوضات تغير المناخ 

 

  تم تقدٌم مقترح إلى البنك
األفرٌقً للتنمٌة من خالل 
الصندوق الخاص لبرنامج 
المناخ من أجل التنمٌة لدعم 
عملٌة وضع استراتٌجٌة 

 التنفٌذ
 
 
 
 
 

  ٌتم االضطالع بحصر

مجموعات الشباب 

وشبكاتهم، والبدء فً تحدٌد 

مجاالت البرامج الرئٌسٌة 

 للشباب 

 
 

تـ تقديـ المقترح إلى البنؾ األفريقي 
مف خبلؿ الصندوؽ الخاص لمتنمية 

لبرنامج المناخ مف أجؿ التنمية لدعـ 

االفتقار إلى 
وعدـ كفاية  مواردال

 القدرات الداخمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االفتقار إلى 
ة وعدـ كفاي مواردال

 القدرات الداخمية

 
 
 
 
 
 

متطمبات 
 الموارد البشرية

في سياؽ تغير 
المناخ ووضع 
 منيج مستجيب

 

تعبئة الموارد 
 مع الشركاء

تعييف خبراء 
استشارييف 

 الدراساتإجراء 

 

 

 

تعبئة الموارد 
 مع الشركاء
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والمسابقة القارية لمشباب 
حوؿ جوانب تغير المناخ 
لتعزيز انخراط الشباب في 
األعماؿ الخاصة بتغير 

 المناخ؛
  وضع برنامج المرأة ومسائؿ

يف لمجنة رؤساء الجنس
الدوؿ والحكومات إلدماج 
شؤوف المرأة ومسائؿ 
الجنسيف في األعماؿ 

 الخاصة بتغير المناخ؛
  ضماف قياـ البعثات

الدبموماسية في أديس أبابا، 
 بروكسؿ، نيروبي وجنيؼ

بإدراج  وباريس وواشنطف
األجندة األفريقية لتغير 
المناخ في المسائؿ 

عممية وضع استراتيجية التنفيذ 
تابع برنامج المرأة ومسائؿ الجنسيف الل

؛ لمجنة رؤساء الدوؿ والحكومات
وبدأت المشاورات مع مجموعات 

 النساء.

 
 الشأن باستمرارٌجري العمل فً 

 

تـ تقديـ مقترح إلى البنؾ األفريقي 
لمتنمية مف خبلؿ الصندوؽ الخاص 
لبرنامج المناخ مف أجؿ التنمية لدعـ 

 عممية وضع استراتيجية التنفيذ

 

فريقي تـ تقديـ مقترح إلى البنؾ األ
لمتنمية مف خبلؿ الصندوؽ الخاص 
لبرنامج المناخ مف أجؿ التنمية والفاو 

عـ إلنشاء برنامج بغية تقديـ الد
 في أفريقيا مستداـ إلدارة الغابات

 

 
 
 

االفتقار إلى 
وعدـ كفاية  مواردال

 القدرات الداخمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

االفتقار إلى 
وعدـ كفاية  مواردال

 القدرات الداخمية

 
 
 
 

 

تعييف خبراء 
استشارييف 

لوضع برنامج 
لجنة رؤساء 

الدوؿ 
والحكومات 
تغير المعنية ب

 المناخ

 

 

 

تعبئة الموارد 
 مع الشركاء

 

تعييف خبراء 
استشارييف 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

 
 
 
 
 
 
 
  

الدبموماسية الجوىرية وذلؾ  
زيز مصمحة أفريقيا لتع

 المتعمقة بتغير المناخ؛
  إعداد برنامج أفريقي لمتنمية

الزراعية مقاوـ لتغير المناخ 
في سياؽ أجندة تحوؿ النمو 
الزراعي ألفريقيا وذلؾ 
بالجمع بيف القطاعات 

 المعنية؛
  وضع برنامج مستداـ إلدارة

الغابات في أفريقيا بالتعاوف 
مع الوزارات األفريقية 

 .بالغابات والطاقةالمعنية 

 اتتـ وضع االختصاص

 
 
 
 

االفتقار إلى 
وعدـ كفاية  مواردال

 القدرات الداخمية

 
 
 
 
 

االفتقار إلى 
وعدـ كفاية  مواردال

 القدرات الداخمية

لوضع 
 االستراتيجية

 

 

تعبئة الموارد 
 مع الشركاء

 

تعييف خبراء 
استشارييف 

لوضع 
 االستراتيجية

 
 

تعبئة الموارد  
 مع الشركاء
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

تعييف خبراء 
استشارييف 

البرنامج  لوضع
المستداـ إلدارة 

في  الغابات
 أفريقيا

مف المفوضية، لجنة  يطمب أيضا
األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا 
المركز األفريقي لسياسات المناخ، 
البنؾ األفريقي لمتنمية، برنامج األمـ 

نساء األمـ المتحدة ، المتحدة لمبيئة
والشركاء اآلخريف لدعـ وتنفيذ ىذا 

 .المقرر

 االقتصاد الرٌفً   
 والزراعة

 

33  Assembly/A
U/Dec.542 

(XXIII)  
بشأف  مقرر

االفتتاح الرسمي 

يطمب مف المفوضية إنشاء فريؽ 
عمؿ لمراجعة برنامج االفتتاح 
الرسمي لدورات المؤتمر بغية جعميا 
أكثر كفاءة وفعالية وتقديـ تقرير عف 

تبذؿ الجيود عمى مستوى مفوضية 
االتحاد األفريقي ويتـ استكماؿ 

 التغييرات المقترحة لمقمة المقبمة

سوؼ تأتي  
مفوضية 
االتحاد 
األفريقي 

مكتب األمٌن 
 العام للمفوضٌة

غير مكتمؿ 
وسوؼ يتـ 

تقديـ 
يرات التغي
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

لمدورة العادية 
الثالثة والعشريف 

 لممؤتمر

 .2015ذلؾ إلى قمة يناير 
 

بالتغييرات 
المقترحة مف 
أجؿ الكفاءة 

والفعالية 
واإلدارة 

 المبلئمة لموقت

المقترحة 
قمة  خبلؿ
يناير 

2015 

34 Assembly/A
U/Dec.543 

(XXIII)  

مقرر بشأف 
تعييف أعضاء 

الحكماء ىيئة 
 لبلتحاد األفريقي

المفوضية ضماف  ةرئيس مفيطمب 
ييئة الحكماء ل تقديـ الدعـ المطموب

 واليتيا بالكامؿ أداء لتمكينيا مف
 وقائيالمف خبلؿ االلتزاـ  وخاصة

 .ستباقياال

/ السلم واألمن   
مكتب رئٌس 

 المفوضٌة

 

35 Assembly/A
U/Dec.544 

(XXIII)  

مقرر بشأف 
ميزانية االتحاد 
األفريقي لمسنة 

 :مفيطب 
  طمب الحصوؿ المفوضية

موارد مف الشركاء ال عمى
 بقيمةلسد فجوة التمويؿ 

دوالرا  149,266,824

سوؼ يتـ تقديـ المقررات المستكممة 
بشأف الميزانية البرنامجية إلى القمة 

 2015في يناير 

مدٌرٌة البرمجة   
داد المٌزانٌة وإع

والمالٌة 
 والمحاسبة
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

مميزانية البرنامجية لأمريكيا  ، 2014المالية 
سقاط 2014ة حتى نياي ؛ وا 

جميع األنشطة التي عا 
ليا مخصصات في توجد 
 . الميزانية

 إلى قدـ مف المفوضية أف ت
لجنة الممثميف الدائميف 

عف الحالة قبؿ قمة  اتقرير 
 ؛ 2015يناير 

 

36 Assembly/A
U/Decl.1 

(XXIII) 
Malabo  

 مبلبو عبلفإ
حوؿ تعجيؿ 

 والتحوؿ النمو
مف أجؿ الزراعي 

 المفوضية إلى  ةندعو رئيس
اقتراح بيدؼ تعزيز تقديـ 

لئلدارة القدرة المؤسسية 
فضبل عف الوحدات الرائدة 

إلى  األخرى ذات الصمة
لممجمس  الدورة العادية

 2015في يناير  التنفيذي

مقترح بشأف "تعزيز مفوضية إعداد تـ 
االتحاد األفريقي لدعـ تنفيذ التزامات 

حوؿ الزراعة" وسوؼ  4102مبلبو 
يتـ تقديمو إلى أجيزة صنع السياسة 

 4102قمة  خبلؿلبحثو 
 

تـ إعداد مشروع استراتيجية التنفيذ 
قدـ إلى يوسوؼ وخارطة الطريؽ 

بمجرد اعتماده  
ف قبؿ أجيزة م

صنع السياسة 
سوؼ يتـ 

 تفعيمو

إدارة االقتصاد 
 الرٌفً والزراعة

 نفذ كامال
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

اإلزدىار 
وتحسيف المشترؾ 

 معيشةالسبؿ 

 .لبحثو والموايقة تميو
  االتحاد ندعو مفوضية

لتخطيط ووكالة ااالفريقي 
وضع  لمنيباد إلى والتنسيؽ

وخارطة  تنفيذ استراتيجية
ؿ يتسيمف شأنيما طريؽ 

 2025 وأىداؼترجمة رؤية 
ألفريقيا بشأف التعجيؿ 

لتحوؿ الزراعي في بالنمو وا
إلى نتائج وآثار أفريقيا 

في  ممموسة وتقديـ تقرير
الدورة ىذا الشأف إلى 

 لممجمس التنفيذي العادية
  .لبحثو 2015في يناير 

 االتحاد  مفوضية
تسريع تفعيؿ إلى األفريقي 

 .البنؾ األفريقي لبلستثمار

أجيزة صنع السياسة لمبحث 
 2015قمة يناير  خبلؿواالعتماد 

 

 سوؼ تتابعو إدارة الشؤوف االقتصادية

 

سوؼ يتـ تنفيذه بعد اعتماد 
 االستراتيجية وخارطة الطريؽ

 
 2015من  اسوف ٌتم تنفٌذه ابتداء

 

 نفذ كامال

 

 

عملٌة هذه 
 جارٌة

 

سوف ٌبدأ 
 2015فً 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

  االتحاد مفوضية
األفريقي والمجموعات 

ييؿ االقتصادية اإلقميمية لتس
تسريع التكامؿ االقتصادي 

 تعزيز التجارةبيدؼ 
مجاؿ  البينية في األفريقية

 .األغذية والزراعة
 االتحاد األفريقييدعو مفوضية 

، ووكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد
ما القياـ ب، إلى بالتعاوف مع الشركاء

 :يمي
 آليات تعزز قدرة أفريقيا عمىوضع 

دارة لتعزيز  البياناتو المعرفة  توليد وا 
التخطيط والتنفيذ القائميف عمى 

 األدلة؛
 إضفاء الطابع المؤسسي عمى نظاـ

ي ذالالمراجعة المتبادلة بيف األقراف 
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 أعده مكتب األميف العاـ لممفوضية

  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم

طرٌق المضً  القٌود
 قدما

 اإلدارة المسؤولة

مستوى 
التنفٌذ: كامال 
أو جزئٌا أو 

 لم ٌنفذ

شجع عمى األداء الجيد في التقدـ ي
المحرز في تنفيذ أحكاـ ىذا اإلعبلف 

األداء المثالي كؿ سنتيف بواالعتراؼ 
 .مف خبلؿ جوائز

 كؿعممية استعراض زراعي إجراء 
 2017مف عاـ  سنتيف، ابتداءً 

عداد تقرير عف التقدـ المحرز إلى  وا 
العادية في تو دور مؤتمر خبلؿ ال

 .2018يناير 
- 
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