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 تقرير المفوضية عن تنفيذ المقررات السابقة  

 ن المجلس التنفيذي والمؤتمرالصادرة ع

 2020فبراير وأكتوبر 
 

 مقدمةالأوال. 

  ة واالستثنائي هما العادية راتدوتشكل المقررات التي يتخذها المجلس التنفيذي ومؤتمر االتحاد أثناء  .1

المجموعات  فضال عناألساس القانوني الذي تستند إليه المفوضية وأجهزة االتحاد األفريقي 

ليمية في استخالص سلطة ووالية القيام بأنشطة تهدف إلى تعزيز عملية التكامل االقتصادية اإلق

 القاري.

، الصادر عن الدورة العادية الخامسة عشرة Assembly/AU/Dec.318 (XV)وفقا للمقرر  .2

للمؤتمر، يسر المفوضية أن تقدم هذا التقرير عن تنفيذ المقررات السابقة للمجلس التنفيذي 

يقدم سرداً لإلجراءات المتخذة والتحديات التي تمت مواجهتها في عملية تنفيذ والذي والمؤتمر، 

. ويبلغ 2020السياسة في االتحاد في عام صنع مختلف المقررات واإلعالنات التي اتخذتها أجهزة 

(، منها ثالثة وعشرون 58إجمالي عدد المقررات التي أبلغت عنها المفوضية ثمانية وخمسين )

المقررات التي ومقررات المؤتمر. من ( 35المجلس التنفيذي وخمسة وثالثون ) ( من مقررات23)

 .2020يتم اإلبالغ عنها هي مقررات فبراير وأكتوبر 

يكشف التحليل المتعمق للمعلومات الواردة أدناه بشأن تنفيذ المقررات السابقة عن مواجهة عدد من  .3

ض لبع مسؤولة إلى حد كبير عن التنفيذ الجزئي التحديات الفنية والبشرية والمادية والمالية وكانت

في بعض الحاالت . وفي هذا الصدد، تود المفوضية استرعاء انتباه  تنفيذها عن عدم أو  المقررات

المجلس التنفيذي إلى التوصيات المتعلقة بكيفية التغلب على هذه التحديات، وبالتالي اإلسهام في 

 التحسين الشامل لتنفيذ المقررات.

الصادر في  EX.CL/Dec.1077 (XXXVI)ر اإلشارة إلى أنه في مقرر المجلس التنفيذي تجد .4

، أشادت الدول األعضاء بالمفوضية لما حققته من تحسن كبير في تنفيذ مقررات 2020فبراير 

، تباطأ هذا االتجاه اإليجابي والتصاعدي بسبب آثار 2020أجهزة السياسة. ومع ذلك، في عام 

ق االستجابة لجائحة ودل التمويل، وإعادة تخصيص الميزانية البرنامجية لصنرونا مثوجائحة ك

العمل الصعبة، وتأجيل االجتماعات الرئيسية مما أدى إلى انخفاض  وأساليبفيروس كورونا، 

 األطر الزمنية لتنفيذ المقررات وإعداد التقارير.

 Assembly/AU/Dec.582 (XXV) تجدر اإلشارة أيًضا إلى أن المفوضية قد سعت إلى تنفيذ المقرر .5

، والذي أدى إلى ترشيد المقررات المتخذة من قبل المجلس التنفيذي 2015الصادر في يونيو 

 اتأثير سيؤثرمقررات المؤتمر إلى مزيد من الترشيد ألن ذلك تحتاج  ذلك،والمؤتمر بنجاح. ومع 

 على التنفيذ الكامل. اإيجابي

 المقررات المعوقات المحددة في تنفيذثانيا. 

بعد تحليل شامل للمصفوفة المرفقة واالتجاهات الحديثة في تنفيذ المقررات، فيما يلي بعض التحديات  .6

 الرئيسية التي تم تحديدها:
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. وتأثير ذلك هو 2020عام ميزانية اعتماد تم بالفعل  أنتم اعتماد العديد من المقررات بعد  (1)

 ؛المقررات نفيذ بعضلتمويل ت عدم تخصيص أموال كافية في الميزانية

من األنشطة إعادة تخصيص الموارد من الدول األعضاء  تبسبب جائحة فيرس كورونا، تم (2)

محدودة  لمفوضية أموااللللتصدي للجائحة في القارة مما ترك  المعتمدة بالفعل في اإلدارات

 لتنفيذ المقررات بشكل كامل؛

الجتماعات، وبالتالي، تم ا في الحضور الشخصي 19 كوفيد جائحة تعالوة على ذلك، أعاق (3)

وقد . السياسةصنع لالجتماعات الرئيسية ألجهزة بالنسبة  بر الفيديوالمؤتمرات ععقد  اعتماد

 المقررات.تنفيذ بعض  في تأخيرالفي اتخاذ القرار مما أدى إلى  تأخيرات ذلك نتجت عن

يذ الكامل للمقررات. التنفأيضا  أعاق قد اإلطار الزمني المحدود لإلبالغ عن التنفيذ  إن  (4)

تقارير الرفع  2021 يونيوفي  في هذه الفترة المشمولة بالتقرير، سيتم المثال،على سبيل ف

 8أقل من  يترك للمفوضية، مما  2020في أكتوبر  الصادرة التنفيذيالمجلس مقررات  عن
لمنصوص اشهرا ثني عشر إل، بدال من فترة اهاواإلبالغ عن لتنفيذ المقررات المذكورة أشهر

 .EX.CL/Dec.898(XXVIII)مقرر المجلس التنفيذي  يعليها  ف

على الرغم من إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بتقليل عدد المقررات المتخذة في كل قمة،  (5)

تسجيل زيادة في عدد  مما ينتج عنهال تزال بعض اإلدارات تقدم العديد من المقررات 

  مقررات المؤتمر.

في السنوات الماضية، جرت محاولة لجعل الدول األعضاء تقدم مدخالت في أنه  مالحظةمن المهم  .7

يتعين على الدول األعضاء تنفيذها، ولكن  ،لمقرراتمصفوفة االتقرير عن طريق مصفوفة مماثلة ل

 قدمت 2019و 2018( دول قدمت تقارير. في 4)  االستجابة كانت منخفضة للغاية بمتوسط أربع

( دول أعضاء 5) خمس قدمت  2020في فقط تقاريرها على التوالي.دولتان وأربع دول أعضاء 

مالي الجابون ومصر وقارير عن تنفيذ مقررات المجلس التنفيذي ومقررات المؤتمر وهي ت

  .الثاني من هذا التقرير الجزءفي هذه الدول األعضاء  وترفق مدخالت المغرب وناميبيا.و

من وخذها أجهزة السياسة من قبل الدول األعضاء. ٪ من المقررات التي تت70حوالي  يتم تنفيذ .8

وبالتالي، هناك حاجة للتفكير في آلية  المقررات،باإلبالغ عن تنفيذ هذه  تقوماألهمية بمكان أن 

 ع اإلبالغ السلس من جميع الدول األعضاء.يل وتشجيإلبالغ من شأنها تسهل

 وطريق المضي قدما توصياتالثالثا. 

التوجيهية بشأن إعداد واعتماد المقررات واإلطار  للخطوطة االمتثال ينبغي أن تضمن المفوضي (1)

الزمني للتنفيذ كوسيلة لتبسيط وزيادة تقليل عدد المقررات المعتمدة في كل دورة من دورات المجلس 

عليه بوضوح مقرر المجلس التنفيذي  على نحو ما نصالتنفيذي والمؤتمر، 

EX.CL/Dec.898(XXVIII)Rev.1 2016 يناير في الصادر. 

، ومتطلبات المترتبة عليها المالية رثاآلتقييم شامل ل استنادا إلىينبغي اتخاذ المقررات في كل دورة  (2)

الموارد البشرية والقدرات المؤسسية، سواء على مستوى مفوضية االتحاد األفريقي واألجهزة المعنية 

 نفيذ.األخرى وكذلك على مستوى الدول األعضاء المعنية في عملية الت
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إلى يجب إعفاء اإلدارات التي لديها عدد كبير من المقررات غير المنفذة من تقديم مقررات جديدة  (3)

 .تنفيذا كامال السابقةمقررات لل هاتنفيذ حين

"يطلب من  الذيEX.CL/Dec.856 (XXVI) تنفيذ مقرر المجلس التنفيذي  ينبغي للمفوضية (4)

استشاري إلجراء دراسة عن حالة تنفيذ جميع  خبير عيينالمفوضية تقديم اآلثار المالية المتعلقة بت

 المقررات التي تم اتخاذها خالل السنوات العشر الماضية لتقديم توصيات مناسبة في هذا الصدد".

تقديم مدخالتها في الوقت المناسب للتقرير عن تنفيذ المقررات السابقة لدول األعضاء يطلب من ا  (5)

التفكير  ،بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين ،، يجب على المفوضيةلتيسير إعداد تقرير موحد. لذلك

 .عداد التقارير من شأنها تسهيل وتشجيع اإلبالغ السلس من جميع الدول األعضاءإلفي آلية 
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 2020لمقررات المؤتمر والمجلس التنفيذي لعام  االتحاد األفريقي تنفيذ مفوضيةالجزء االول : 

 2020فبراير  7-6أديس أبابا، إثيوبيا، للمجلس التنفيذي  والثالثون السادسةالدورة العادية ألف. 
 

 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

1.  EX.CL/Dec. 
1073(XXXVI) 

 مقرر
تقارير اللجان الفرعية بشأن 

 للجنة الممثلين الدائمين.

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية 

 وحدة اإلصالح/

اللجنة الفرعية إلصالح الهياكل،  أوال.

أكتوبر  31-28أديس أبابا، إثيوبيا، 

الوثيقة  – 2019

EX.CL/1177(XXXVI) i: 

ذ ويطلب من المفوضية إكمال تنفي. 4

من  ثالث سنواتالهيكل الجديد في غضون 

الخطة االنتقالية تاريخ اعتماد 

 ؛واستراتيجية التمويل

أكتوبر

2020-

أكتوبر 

2023 

لتنفيذ ية خطة االنتقالالتم تقديم 

الهيكل اإلداري الجديد إلى المجلس 

تم و. 2020التنفيذي في أكتوبر 

اعتماد المرحلة األولى من الخطة 

 االنتقالية.

يذه تنفتم 

 جزئيا
النشر الفوري 

الختصاصات الشركة 

 تقييمالمستقلة إلجراء 

المهارات وتقييم الكفاءة 

التحاد ا على موقع

األفريقي على شبكة 

بعد موافقة اإلنترنت 

 ؛اللجنة الداخلية
 

الموافقة على ميزانية 

إضافية لترجمة جميع 

 التوصيفات الوظيفية

المرحلة  لمناصب

األولى إلى جميع لغات 

 ل االتحاد األفريقي؛عم
 

نشر الوظائف الشاغرة 

المعتمدة في إطار 

من األولى المرحلة 

على  يةخطة االنتقالال

موقع االتحاد األفريقي 

على شبكة اإلنترنت 

 لمدة ثالثة أشهر.
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 
 

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية /

مراجعة إجراء أن يتم  أيضا   يقرر 6

على  تنطبق ،وكفاءاتهم لمهارات الموظفين

وذلك  النظاميينوغير  النظاميينالموظفين 

لتحديد ما إذا كانوا يستوفون متطلبات 

 الهيكل الجديد؛
 

إعداد المفوضية ولجنة خبراء  

 تقييمختصاصات التوظيف العشرة ال

المهارات وتقييم الكفاءة التي يتعين 

شركة مستقلة من قبل إجراؤها 

وتقديمها  ملينالعااتحاد بالتشاور مع 

 إلى قيادة المفوضية للموافقة عليها.

تنفيذه تم 

 جزئيا
من المتوقع فتح 

مناقصة توظيف شركة 

خارجية بحلول فبراير 

2021 

مديرية الشؤون  

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية 

لجنة خبراء /

 العشرةالتوظيف  

أن تقوم المفوضية، تحت يقرر كذلك  7
عشرة، بإعداد إشراف خبراء التوظيف ال

مواصفات الوظائف ومتطلبات الكفاءة 

للهيكل الجديد إلدارات المفوضية بحلول 

وإجراء مراجعة لمهارات  2020يونيو 

الموظفين وتقييم كفاءاتهم. تقوم شركة 

مستقلة بمساعدة المفوضية والخبراء 

من  ويطلبالعشرة، عند االقتضاء، 

المفوضية تقديم كل الدعم الفني واإلداري 

 المالي واللوجستي لتسهيل هذه العملية؛و

لجميع  إعداد التوصيفات الوظيفية 

من قبل المفوضية  المناصب

تخضع حاليًا للمراجعة من قبل و

. قدمت لجنة خبراء التوظيف العشرة

كل الدعم الفني واإلداري  المفوضية

والمالي واللوجستي لتسهيل هذه 

 العملية.

تنفيذه تم 

 جزئيا
تصديق لجنة عند 

خبراء التوظيف 

تم ترجمة ت، سالعشرة

 التوصيفات الوظيفية

وتحميلها في نظام 

التوظيف الجديد 

واستخدامها كمدخالت 

 المهارات. لعملية تقييم

وحدة 

اإلصالح/مديرية 

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

 البشرية 

المفوضية والدول األعضاء يُكلف . 8
جية ستراتياو يةخطة االنتقالالباستكمال 

إلى  وتقديمهما 2020التمويل بحلول يونيو 

الدورة العادية السابعة والثالثين للمجلس 

 ؛لبحثهما التنفيذي
 

بحلول يونيو 

2020 
 وضع الخطة االنتقاليةتم 

واستراتيجية التمويل وتقديمهما إلى 

. 2020المجلس التنفيذي في أكتوبر 
يعتمد المجلس التنفيذي المرحلة 

النتقالية األولى من الخطة ا

 .واستراتيجية التمويل المرتبطة بها

تنفيذه تم 

 بالكامل
 

مكتب رئيس  

 المفوضية
استكمال من رئيس المفوضية يطلب . 9

جميع المكاتب التمثيلية  استعراض عملية

واإلقليمية ومكاتب االتصال لتقييم فعاليتها 

 2020وكفاءتها وأدائها بحلول يونيو 

رة والد

العادية 

السابعة 

والثالثون 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 لكوكذتها هيكل إعادةبشأن وتقديم مقترحات 

التداعيات المالية إلى المجلس التنفيذي 

خالل دورته العادية السابعة والثالثين 

 ؛لبحثها
 

للمجلس 

 2التنفيذي، 
يوليو  3و 

2020 

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية/ 

مكتب رئيس 

 المفوضية

بمعالجة المخالفات المفوضية يكلف . 12

ن في االتحاد عامليالفي تطبيق لوائح ونظم 

فيما يتعلق بتجديد عقود الموظفين  األفريقي

غير النظاميين بما يتجاوز العدد المسموح 

 يةخطة االنتقالالبه من التجديدات في سياق 

ويطلب كذلك من رئيس المفوضية تقديم 

تقرير إلى المجلس التنفيذي عن التقدم 

 في هذه المسألة على أساس سنوي.المحرز 

الدورة العادية 

السابعة 

والثالثون 

للمجلس 

 2، التنفيذي
يوليو  3و

2020 

سيتم تنفيذ ذلك بما يتماشى مع 

الزمني للخطة االنتقالية  اإلطار

 المعتمدة.

تنفيذه تم 

 جزئيا
من الصعب جدا تنفيذ 

دون تعطيل  المقررهذا 

 .المفوضيةعمليات 

مديرية الشؤون  

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

بشأن هياكل أجهزة االتحاد  ألف.

األفريقي ووكاالته الفنية والمتخصصة 

 عمال  بمقررات المجلس التنفيذي والمؤتمر

لغرض فعالية التكلفة، يقرر،  .15
االستعانة بمصادر خارجية لخدمات األمن 

في هذه المكاتب أو أن يوفرها البلد 

اق االستضافة. المضيف في إطار اتف

وينبغي أن يكون هناك منصب واحد فقط 

لموظف األمن في الهيكل ليعمل كمنسق مع 

خدمات األمن في مفوضية االتحاد 

 األفريقي؛

في جميع  المقررتم تنفيذ هذا  

 المكاتب الجديدة التي تم إنشاؤها.
تنفيذه تم 

 بالكامل
 

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

ضرورة االستعانة بمصادر يقرر  .16
خارجية بالكامل لخدمات التنظيف في هذه 

 المكاتب؛

في جميع  المقررتم تنفيذ هذا  

 المكاتب الجديدة التي تم إنشاؤها.
تنفيذه تم 

 بالكامل
 

 تنفيذه تم في جميع  المقررتم تنفيذ هذا  ضرورة تنفيذ الهياكل يقرر  .17مديرية الشؤون  
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية
راحل ورهنا بتوافر المذكورة أعاله على م

 .الميزانية
 بالكامل المكاتب الجديدة التي تم إنشاؤها.

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية/

فريق خبراء 

 التوظيف العشرة.

ضرورة أن تتم عملية يقرر  .18

التوظيف بما يتماشى مع نظام التوظيف 

الذي أعده فريق خبراء التوظيف  الجديد

 العشرة.

النظام الجديد وسيتم  استكمال يجري 

تنفيذ جميع التعيينات الجديدة من 

 خالل النظام الجديد.

تنفيذه تم 

 جزئيا
 

مديرية الشؤون  

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

تقييم التقدم المحرز في تنفيذ يقرر  .19
ل مرحلة من الهياكل المذكورة أعاله بعد ك

 مراحل التنفيذ.

لم يتم تنفيذ الهيكل  لم ينفذ  

 الجديد بعد

مديرية البرمجة  

وشؤون الميزانية 

والمالية/مديرية 

إدارة وتنسيق 

 الشراكات 

الجلسة المشتركة للجنة الفرعية  ثانيا.

ق واإلشراف العام على الميزانية يستنلل

والشؤون المالية واإلدارية وخبراء لجنة 

  ء المالية العشرةوزرا

 EX.CL/1177(XXXVI)v الوثيقة:

 182,000إعادة تخصيص يقرر . 22
دوالر أمريكي من بند الميزانية البرنامجية 

بعنوان  2020المعتمدة للمفوضية لعام 
"القمة اإلفريقية الهندية وأنشطتها 

التحضيرية" لبند الميزانية المعنون "أنشطة 

الخامسة"  متابعة القمة اإلفريقية العربية

وذلك لدعم جميع األنشطة المتعلقة بقمة 

الشراكة األفريقية العربية الخامسة مع 

مراعاة عقد القمة األفريقية الهندية في عام 

 ؛2021

أبدًا  األموال لم يتم إعادة تخصيص 

 مناشدةبسبب  ذلك. كان للمقرروفقًا 

إلعادة تخصيص األموال لدعم 

-لجائحة فيروس كورونا االستجابة

19 

األموال توجيه  لم ينفذ

فيروس ل لالستجابة

 19-كورونا

إدارة الشؤون  

 االجتماعية
المفوضية بتأجيل األنشطة يكلّف  .25

المقترحة في إطار مبادرة قطر إلى أن 

تنظر فيها اللجنة الفرعية لالجئين والعائدين 

فبراير 

2021 
تم تقديم مبادرة قطر إلى اللجنة 

الفرعية للجنة الممثلين الدائمين 

ولم يتم اتخاذ قرار بشأن هذه  لبحثها

تنفيذه تم 

 جزئيا
اللجنة  تفصللم 

للجنة الممثلين الفرعية 

في هذه  الدائمين
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

والنازحين داخليا ورفع تقرير إلى المجلس 

ثلين الدائمين التنفيذي عن طريق لجنة المم

 ؛2021في فبراير 

المسألة بعد. لذلك تم تأجيل أنشطة 

 المبادرة.
، يتعين سألة. لذلكالم

على اللجنة الفرعية 

للجنة الممثلين الدائمين 

إعادة  والمفوضية

 وإنهاء التواصل

المسألة من أجل تنفيذ 

 المبادرة.

مكتب المراجعة  

داخلية ال

 للحسابات

من المفوضية أن تقوم، عن يطلب  .26

، للحسابات طريق مكتب المراجعة الداخلية

لمتأخرات بإجراء مراجعة شاملة لجميع ا

والديون غير المسددة المستحقة لوكالة 

النيباد واآللية  –االتحاد األفريقي للتنمية 

األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران 

وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس التنفيذي 

عن طريق لجنة الممثلين الدائمين في 

 .2021فبراير 

فبراير 

2021 
 ديمتق وتمالحسابات مراجعة  أجريت

مسائل الى اللجنة الفرعية لالتقرير

 مراجعة,ال

 

 

تنفيذه تم 

 بالكامل
 

مديرية الشؤون  

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

 بشأن تقرير خبراء التوظيف ألف.

من المفوضية التنفيذ يطلب  .30

الكامل لتوصيات لجنة خبراء التوظيف 

العشرة على النحو الوارد في خطة العمل 

 :لتاليةالمنقحة ا
بدء تطبيق أسلوب إجراء  (1

المقابالت على أساس الكفاءة ونظام 

الدرجات، حتى في حضور لجنة التعيين 

والترقية والسماح ألعضاء لجنة خبراء 

 التوظيف العشرة بالحضور بصفة مراقب.

دفعات من تدريبات  5تم توفير  

، ولدى مبادرة بناء القدرات

عدد كاٍف من الموظفين  المفوضية

 تقييم لمعتمدين إلجراء مقابالتا

الكفاءة. سيتم تنفيذ جميع عمليات 

التوظيف الجديدة وفقًا لذلك. تمت 

 لجنة خبراء التوظيف العشرةدعوة 

مجلس التعيينات إلى اجتماعات 

 .والترقيات

  

مديرية الشؤون  

اإلدارية وإدارة 

تركيب ودمج وحدة نظام  (2
عامل النجاح" وتدريب "الساب" الجديدة "

من مارس 

إلى مايو 

من المتوقع أن يتم االنتهاء من هذا 

 2021النشاط بحلول نهاية فبراير 
تنفيذه تم 

 جزئيا
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

اإلدارة المستخدمة عليها )من مارس إلى  الموارد البشرية

 (2020مايو 
2020 

مديرية الشؤون  

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية/

خبراء  لجنة

 التوظيف العشرة

ؤشرات سلوك خاصة وضع م (3
باالتحاد األفريقي وبنك أسئلة ذي صلة 

سيتم استخدامه للتعيين والترقية والتدرج 

 الوظيفي.

من المتوقع االنتهاء من هذا النشاط  

 2021بحلول نهاية فبراير 
تنفيذه تم 

 جزئيا
 

مديرية الشؤون  

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

تدريب دفعات أخرى من أعضاء  (4
نة المقابلة من اإلدارات غير المشمولة لج

بهدف المساهمة في التغلب على التحيز 

الملحوظ في قائمة الموجة األولى من حيث 

المناطق الجغرافية والدرجات. )أبريل أو 

 (2020مايو 

من أبريل إلى 

 2020مايو 
تم تدريب ثالث دفعات إضافية 

المجموعتين المخطط  إضافة إلى

 لهما في البداية

تنفيذه تم 

 بالكامل
 

مديرية الشؤون  

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

استعراض نظام إدارة األداء  (5
لدمج هذه المؤشرات إلى جانب مؤشرات 

األداء الفنية الرئيسية، حتى يتم تشغيلها 

تلقائيًا في مرحلة الحقة ضمن وحدة 

"الساب" الجديدة.  )من مايو إلى يونيو 

2020) 

من مايو إلى 

 2020يونيو 
في انتظار االنتهاء من  لم ينفذ 

التنفيذ الكامل لعوامل 

للتوظيف  سابنجاح 

 واالختيار

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

المشاركة في عملية التعيين طوال  (6
مدتها من أجل التحقق من صحة النظام 

الجديد واقتراح التعديالت الدقيقة )إذا لزم 

، بما في ذلك، على سبيل المثال ال األمر(

الحصر، حضور جلسات لجنة التعيين 

واالختيار ولجنة الترقية والنقل واألفرقة 

المعنية بإجراءا المقابالت ذات الصلة حتى 

يتم شغل مناصب الهيكل الجديد لالتحاد 

األفريقي على أساس التقييم العادل للهيكل 

نظم ولوائح اللجنتين في  إدراجتم  

 ةالمنقح العاملين
نظم لم يتم اعتماد  لم ينفذ

 بعد ولوائح العاملين
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 الحالي ووفقاً للمعايير الدولية.

مديرية الشؤون  

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

البشرية/وحدة 

 اإلصالح

تخصيص غرفتين مزودتين  (7

بمواد سمعية وبصرية تتيح تسجيل جلسات 

المقابالت كسجالت للتظلم والتقييم 

 .والمراجعة

يجري و تينتم تخصيص الغرف 

ا من قبل وحدة التوظيف. ماستخدامه

بدأ قسم إدارة نظم المعلومات عملية 

شراء المعدات بما يتماشى مع دليل 

 المشتريات.

تنفيذه تم 

 جزئيا
 المفوضيةلم يكن لدى 

الميزانية المطلوبة 

 لشراء المعدات.

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

حدة البشرية/و

 اإلصالح

مراجعة وتحديث قائمة أعضاء  (8
فريق التعيين المعتمدين باستمرار من أجل 

ضمان التناوب والتحديث في إطار المعايير 

الدولية )يُقترح أن يكون ذلك على أساس 

 سنوي(.

ال يمكن تنفيذ هذا  لم ينفذ  سنويا

إال اعتباًرا من  المقرر

ألن عام  2022عام 

سيكون العام  2021
ول لتنفيذ نظام األ

 التوظيف الجديد

مديرية الشؤون  

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

يطلب من خبراء التوظيف تقييم  .31
جميع التعيينات األخيرة اعتبارا من يناير 

2019. 

بمراجعة عمليات الخبراء  يقوم 

 2019 التوظيف في عامي

 2020و

تنفيذه تم 

 جزئيا
سيتم تقديم التقرير في 

 2021مارس 

مديرية الشؤون  

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

البشرية/وحدة 

 اإلصالح

يكلف المفوضية بضمان مشاركة  .32

لجنة خبراء التوظيف العشرة في عملية 

االنتقال من الهيكل القديم إلى الهيكل 

الجديد وضمان شغل جميع الوظائف 

 وتقديم خطة انتقالية واضحة وشاملة؛

بين  ةتركالعمل المش إنشاء فرقة 

لجنة خبراء اإلدارات، بما في ذلك 

خطة ال لوضع التوظيف العشرة

التي وواستراتيجية التمويل  يةاالنتقال

السياسة في صنع اعتمدتها أجهزة 

 2020أكتوبر 

تنفيذه تم 

 بالكامل
 ال يوجد 

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية
 

يكلف المفوضية كذلك بإجراء  .33

جعة كاملة لنظام "الساب" لالتحاد مرا

األفريقي وتوضيح أسباب التأخر في 

تركيب وحدة التعيين الخاص به والتي تم 

وتركيبها في عام  2012شراؤها في عام 

 فقط؛ 2019

  2020يوليو 

  نظام الساب مراجعةاستعراض و تم

المراجعة القانونية  في إطار

عن  تنفيذ التقريرويجري  للحسابات

 .القانونية  المراجعة

 تم تنفيذه

 بالكامل
 

مع  المفوضيةستعمل  لم ينفذسيتم حل هذه المشكلة كجزء من  بانتظاميحث المفوضية على أن تعمل،  .34مديرية الشؤون  
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

البشرية/وحدة 

 اإلصالح

 لجنةعلى سبيل األولوية وبدعم من 

خبراء التوظيف العشرة، على تصحيح 

عدم التوازن الواضح في تمثيل الدول 

األعضاء، طبقا لنظام الحصص ومبدأ 

تمثيل الجغرافي المتساوي داخل االتحاد ال

األفريقي ورفع تقارير منتظمة إلى لجنة 

 الممثلين الدائمين عن التقدم المحرز.

والذي تم  المنقحنظام الحصص 

تقديمه إلى اللجنة الفرعية ذات 

 الصلة.

لجنة خبراء التوظيف 

سياسة  إلعداد لعشرةا

 إدارة الحصص.

مديرية البرمجة  

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

بشأن أسعار الصرف التفضيلية  باء.

 لمكتبي جنيف وبروكسيل

المفوضية بالتوقف عن يكلف  .36

تطبيق أسعار الصرف التفضيلية لمكتبي 

مارس  1جنيف وبروكسل اعتبارا من 

2020. 

مارس  1

2020 

تنفيذه تم  المقرريقاف هذا بموجب تم إ

 بالكامل
 

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

يكلّف كذلك المفوضية بأن تأخذ  .37

في االعتبار، عند التوقف عن تطبيق 

ة في كل من التفضيليأسعار الصرف 

المكتبين، القوانين المحلية فيما يتعلق 

ن فئة خ ع ب بالموظفين المعينين محليا م

الذين ينبغي تقديم بدل خاص بهم إلى 

 2020أجهزة صنع السياسة في يوليو 

 لبحثه.

تنفيذه تم  تم تنفيذه 2020يوليو 

 بالكامل
 

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

بشأن اآللية االفريقية للمراجعة  جيم.

 المتبادلة بين االقران

تسريع عملية يكلف المفوضية ب .38

جميع الجوانب الخاصة بمتأخرات معالجة 

الدول األطراف في اآللية ومناقشة طرائق 

تأمين دفع هذه المتأخرات بالتعاون مع 

اللجنة الوزارية المعنية بجدول تقدير 

مراجعين إلى أرسلت المفوضية  

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة 

قييم . وتم إجراء تبين األقران

تداولت اللجنة الفرعية  للمتأخرات

لمسائل مراجعة الحسابات حول 

التقرير. في هذه األثناء، تقوم 

المفوضية بإعداد تقرير عن هذه 

تنفيذه تم 

 بالكامل
أجازت االلجنة الفرعية 

لمسائل مراجعة 

ت التقرير عن الحسابا

اآللية األفريقية 

للمراجعة المتبادلة بين 

األقران وأحالت 

إلى اللجنة المسألة 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 األنصبة.

 
المسائل لرفعه إلى عناية اللجنة 

الوزارية لجدول تقدير األنصبة 

 والمساهمات 

الوزارية لجدول تقدير 

 األنصبة والمساهمات

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد والتقييم 

 وتعبئة الموارد

ن استعراض أداء البرامج بشأ دال.

   2019حتى منتصف عام 

ف المفوضية بتنفيذ يكل .40

التوصيات التالية بشأن تحسين جودة 

 :التقارير في المستقبل
ينبغي أن تعتمد المفوضية  (1

التقارير عن إدارة األداء القائم على النتائج 

حيث يتم قياس األداء مقارنةً بمؤشرات 

وأهداف واضحة لتحقيق األهداف والغايات 

المحددة. ويجب أن تحتوي الخطط المعتمدة 

لى مؤشرات وأهداف لرصد األداء في ع

منتصف المدة وفي نهاية العام. ويجب 

إعداد الورقة اإلطارية للميزانية مع مراعاة 

 .التخطيط القائم على النتائج

مراجعة نماذج تخطيط ميزانية  مستمر

في ذلك  البرامج وإعداد التقارير بما

امج المقدم هيكل تقرير ميزانية البر

مع مراعاة  ةاسالسيصنع إلى أجهزة 

 (2019هذه التوصيات )ديسمبر 
االتحاد سياسة  إعداد مشروعتم 

إلدارة القائمة على النتائج لاألفريقي 

الخطوط بما في ذلك دعم أدلة/ 

دد السنوات متعاللتخطيط ل التوجيهية

أدلة/ ودعم ، النتائج القائم على

للرصد والتقييم  الخطوط التوجيهية

، وملف ائجالنت واإلبالغ القائم على

فحص والبرنامج القائم على النتائج، 

القائم على  مشروعالبرنامج/ ال

 .(2020النتائج )ديسمبر 

 .2021سيتم طرحها في عام و
إجراء تقييم منتصف المدة للخطة 

المتوسطة األجل لمفوضية االتحاد 

مع  2023-2018األفريقي 
التركيز على تعزيز إطار النتائج 

ت وتنسيق/ ترشيد المجاال

 (2020المواضيعية )ديسمبر 

تنفيذه تم 

 جزئيا
أدى التأخير في 

الموافقة على مشروع 

التحاد األفريقي اسياسة 

إلدارة القائمة على ل

النتائج إلى تأخير 

السياسة واألدلة  إطالق

التوجيهية  والخطوط

الداعمة لها على 

إدارات مفوضية 

االتحاد األفريقي 

وأجهزة االتحاد 

 األفريقي األخرى.

فيروس ستؤثر تأثيرات 

على  19-كورونا

ه ال نظًرا ألن اإلطالق

السياسة  يمكن إطالق

الخطوط  /واألدلة

الداعمة لها  التوجيهية

افتراضيًا. تم إجراء 

تقييم منتصف المدة 

متوسطة الللخطة 

األجل لمفوضية 

االتحاد األفريقي عبر 

اإلنترنت مما أظهر 

عدم التحقق من صحة 
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

ات المعلومات/ التعليق

المقدمة من المستجيبين 

أحد القيود  اباعتباره

 الرئيسية 

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد والتقييم 

وتعبئة الموارد/ 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

ينبغي أن تضمن المفوضية   (2

توضيح المنهجية المستخدمة لحساب 

 والمالي في التقرير. معدالت التنفيذ الفني

ديسمبر 

2019 
تمت مراجعة صيغة التنفيذ الفني 

لتأخذ في االعتبار فقط تلك 

اإلفراج المشاريع/ األنشطة التي تم 

ميزانيات لها. يتم عزل  عن

المشاريع/ األنشطة التي لم يتم 

ميزانيات لها عن  اإلفراج عن

 الصيغة

تنفيذه تم 

بالكامل 

)ديسمبر 

2019) 

 ال يوجد 

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد والتقييم 

 وتعبئة الموارد

ينبغي أن يكون لدى المديرية  (3
المسؤولة عن التخطيط االستراتيجي آلية 

للرصد والتقييم المستمرين لإلدارات 

والمكاتب واألجهزة، بغية دراسة 

اإلنجازات الفردية والتحديات وأسباب تدني 

تقارير عن ذلك  مستوى األداء، ورفع

من  ةالمشترك الجلسةبهدف تمكين 

الحصول على فهم أفضل للقيود التي تواجه 

كل إدارة وجهاز، واقتراح التدخالت 

الالزمة في الوقت المناسب لتحسين األداء، 

بما في ذلك تطبيق العقوبات المناسبة، عند 

 الضرورة.

موافقة على هيكل إداري ضمان ال مستمر

 موظفيمن  جديد يوفر المزيد

والتقييم بما في ذلك تكليف  الرصد

 داراتبحقائب اإلالبعض 

تأخر تنفيذ الهيكل  لم ينفذ

 11الجديد الذي يوفر 
للرصد والتقييم.  موظفا

يوجد حاليًا موظف 

 بعقد قصيرواحد فقط 

األجل للرصد والتقييم 

مفوضية االتحاد في 

األفريقي وأجهزة 

االتحاد األفريقي 

 األخرى.
ة البرنامجية الميزاني

غير كافية لتوفير 

 تقضي الرصد والتقييم.

الممارسة الدولية 

ص تخصي بضرورة
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

٪ من إجمالي 10-15
 يةامجنميزانية البرال

تعد والتقييم.  للرصد

الرصد والتقييم وظيفة 

يستغرق  افمكل   اأمر

الكثير من الوقت 

 والخبرة

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

للسياسات 

م والرصد والتقيي

وتعبئة الموارد/ 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

ينبغي أن تقدم المفوضية تقريراً  (4
عن قدرة كل إدارة على تحقيق وفورات، 

بناًء على دراسة معدالت التنفيذ المالي لكل 

منها. وعندما يكون هناك مستوى متدن من 

التنفيذ المالي، ينبغي النظر في إمكانية 

إعادة التخصيص بين اإلدارات في حالة 

طلبات الميزانيات التكميلية، األمر الذي 

يسمج بتجنب اللجوء إلى الصندوق 

االحتياطي. ينبغي استخدام الصندوق 

 االحتياطي في ظروف استثنائية فقط.

تم تقديم تقرير عن الوفورات على  

النحو الواجب إلى الجلسة المشتركة 

واإلشراف  لجنة الفرعية للتنسيقل

العام على الميزانية والمسائل المالية 

الفنيين لجنة الخبراء و واإلدارية

 لجنة وزراء المالية الخمسة عشرل

تنفيذه تم 

 بالكامل
 ه العمليةشمل هذتلم 

جميع أموال الشركاء 

 طبيعة االتفاقاتل نظرا

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد والتقييم 

رد/ وتعبئة الموا

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

ينبغي بحث تقرير أداء منتصف  (5

المدة في أغسطس، قبل بحث الميزانية 

التكميلية. وعالوة على ذلك، ينبغي أن 

يتضمن تقرير أداء منتصف المدة الميزانية 

المخصصة لكل إدارة وكل جهاز إضافة 

نفيذ إلى تفاصيل األنشطة وجداول الت

الزمنية ذات الصلة، وعرضا يفصل بين 

الميزانيات التشغيلية والبرنامجية ومصدر 

 األموال )دولة عضو و / أو شريك(.

تداول تم التقيد بهذا بشكل كامل مع  2021يوليو 

 ةالمشترك الجلسة فيتقريره األول 

لجنة الفرعية للتنسيق واإلشراف ل

العام على الميزانية والمسائل المالية 

الفنيين لجنة الخبراء و اإلداريةو

 للجنة وزراء المالية الخمسة عشر

تنفيذه تم 

 بالكامل
 

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

أن يوجه الموظف ينبغي  (6
مسؤولين المحاسبي رسائل تحذيرية إلى ال

تم البدء في إصدار خطابات التحذير  

عدم االمتثال لمتطلبات بشأن 

تنفيذه تم 

 جزئيا

في انتظار اعتماد 

 ةالماليواللوائح النظم 
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

للسياسات 

والرصد والتقييم 

وتعبئة الموارد/ 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

المكلفين بالرقابة في األجهزة وإلى مديري 

اإلدارات الذين ال يمتثلون لمتطلبات 

اإلبالغ الخاصة بمراجعة األداء في 

منتصف المدة للتنبيه وطلب توضيحات 

مفصلة بخصوص عدم االمتثال. يتم تطبيق 

اإلجراءات العقابية عند استالم خطاب 

ئح التحذير الثالث وفقًا ألحكام نظم ولوا

 العاملين.

 باعتبار ذلك اإلبالغ.

عملية 

يجري 

 تنفيذه

عطي تي تالمنقحة ال

لآلمر السلطة الكاملة 

 .بالصرف

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

لية والما

 والمحاسبة

تشير الجلسة المشتركة بقلق إلى  (7

اجتماع لجنة الممثلين الدائمين حول ميزانية 

الذي عقد في  2019االتحاد األفريقي لعام 

، 2018نواكشوط، موريتانيا، في يوليو 
والذي تأثر إلى حد كبير بعدم توفر الوثائق 

المناسبة، األمر الذي أدى إلى غياب 

لتشغيلية في مخصصات للميزانية ا

الميزانية المعتمدة لمركز االتحاد األفريقي 

. وفي هذا والوقاية منها لمكافحة األمراض

الصدد، يُطلب من المفوضية التقيد التام 

بالجداول الزمنية لتوزيع الوثائق بغية 

تسهيل العمليات واالجتماعات المشتركة 

 ألجهزة صنع السياسة.

مداوالت لجنة اآلن توثيق  يجري 

بشأن الميزانية ممثلين الدائمين ال

. وأثناء تجميع مناسببشكل 

استكمالها  يتم، لتقريرها المفوضية

بالمالحظات التي سجلها المقرر. 

وتعمم التقارير المجمعة على الدول 

 األعضاء في الوقت المناسب.

تنفيذه تم 

 بالكامل
 

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

بغي للمفوضية أن تُجري تقييماً ين (8
شامالً لجميع المتأخرات والديون المستحقة 

على اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين 

وتقدم تقريرا، عن طريق  والنيباداألقران 

لجنة الممثلين الدائمين، إلى المجلس 

 .2020التنفيذي في يوليو 

الدورة العادية 

السابعة 

والثالثون 

للمجلس 

 2، فيذيالتن
يوليو  3و

2020 

أرسلت المفوضية مراجعين إلى 

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة 

بين األقران. وتم إجراء تقييم 

للمتأخرات تداولت اللجنة الفرعية 

لمسائل مراجعة الحسابات حول 

التقرير. في هذه األثناء، تقوم 

المفوضية بإعداد تقرير عن هذه 

تم تنفيذه 

 بالكامل
يجري إعداد تقرير عن 

هذه المسألة لعرضه 

اللجنة على عناية 

الوزارية لجدول تقدير 

 األنصبة والمساهمات

 2021في يوليو 
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

اللجنة المسائل لرفعه إلى عناية 

الوزارية لجدول تقدير األنصبة 

 والمساهمات 

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد والتقييم 

وتعبئة الموارد/ 

رمجة مديرية الب

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

ينبغي أن تكون سقوف تخصيص  (9

الميزانية هي متوسط تنفيذ الميزانية لمدة 

 ثالث سنوات لكل إدارة ومكتب وجهاز.

لميزانية بناء على ا سقفساب تحاتم  

متوسط التنفيذ على مدى ثالث 

 سنوات وفقا للمقرر

تم تنفيذه 

 بالكامل
. 

مجة مديرية البر  

وإعداد الميزانية 

والمالية 

جميع  /والمحاسبة

 اإلدارات

بشأن تقييم المؤسسة األفريقية  هاء.

 لبناء القدرات:

 

إجراء دراسة بالمفوضية  يكلف .42

استقصائية لجميع برامج ومشاريع بناء 

القدرات التي تم إدراجها في ميزانية 

 2020مختلف اإلدارات واألجهزة لعام 

سة االفريقية لبناء ونقلها إلى المؤس

 القدرات.

  

 

 

مديرية البرمجة وإعداد عملت 

الميزانية والمالية والمحاسبة 

الشؤون اإلدارية وإدارة ومديرية 

لتحديد األنشطة   الموارد البشرية

المؤسسة ضمن والية التي تقع 

لمزيد من التنفيذ. مع ذلك، ال تزال 

 التعبئة المالية صعبة

 

 

 

 

 

تنفيذه تم 

 جزئيا

 

مكتب رئيس   

المفوضية/مكتب 

المستشار 

 القانوني

بأن تكون المفوضية يوصي  .44

عضواً بدوام كامل في مجلس المحافظين 

واالدارة التنفيذية للمؤسسة االفريقية لبناء 

من المؤسسة األفريقية  ويطلبالقدرات 

لبناء القدرات اتخاذ اإلجراءات القانونية 

 .الضرورية
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 /والمحاسبة

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

عن قلقه أيضا من الحاجة يعرب  .47
إلى المزيد من الوقت لتمكين أجهزة صنع 

السياسة لالتحاد األفريقي من تقييم المخاطر 

المرتبطة بمختلف الخيارات المقترحة 

ة الممثلين ويؤجل بحث التقرير من قبل لجن

 .2020الدائمين إلى يوليو 

    2020يوليو 

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 /والمحاسبة

مديرية شؤون 

المرأة ومسائل 

 الجنسين والتنمية

بشأن صندوق االتحاد األفريقي  زاي.

 :للمرأة األفريقية
المفوضية بإنشاء آلية يكلف  .48

رأة بشكل إلدارة الصندوق األفريقي للم

صحيح وتقديم تقرير مالي موثوق به في 

 .  2021فبراير 

فبراير 

2021 
إلجراء  خبير استشاريتم تعيين 

تقييم لصندوق المرأة األفريقية 

بالكامل واقتراح آلية فعالة إلدارة 

وخاصة التعامل مع  ،الصندوق

 لتحويلها االمبالغ المتراكمة تحضير

ماني للمرأة تئإلى صندوق ا

 ية.األفريق

 تم تنفيذه 

 بالكامل
استعانت 

مديرية 

المراة 

ومسائل 

 انيةالجنس

والتنمية 

بخدمات 

الدكتور 

خيتسيوي 

دالميني في 

 2021يناير 

للمساعدة في 

إعادة مطابقة 

وتصميم 

صندوق 

المرأة 

األفريقيية.  

اختتم التقييم 

في أبريل 

2021  
بعملية تحقق 
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

حضرها 

أصحاب 

المصلحة 

المعنيين. يتم 

توحيد حاليًا 

نتائج 

مشاورات 

وسيتم  التحقق

إطالق آلية 

إدارة 

الصندوق 

 بعدد ذلك.
تم تقديم تقرير ، مع ذلك

مديرية مالي من قبل 

البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية 

 .والمحاسبة

إدارة الشؤون   

االقتصادية / 

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

سنة للية لبشأن الميزانية التكمي حاء.

 :2020 المالية

من المفوضية اإلسراع يطلب  .53

نقل موظفي اإلحصاءات الحاليين إلى ب

مكتبهم الدائم في تونس وفقًا لمقرر المؤتمر 

(Assembly/AU/462(XX).) 

يجري عملية نقل الموظفين الحاليين  

 تنفيذه
تنفيذه تم 

 جزئيا
تنتظر المفوضية 

إطالق نظام التوظيف 

اف تنفيذ الجديد الستئن

 .المقررهذا 

مديرية البرمجة  

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

ا  .54 من المفوضية يطلب أيض 

االلتزام بالحد األقصى المنصوص عليه في 

بشأن سقف  733مقرر المؤتمر رقم 
مساهمة الدول األعضاء في ميزانية االتحاد 

 .2020األفريقي لعام 

 هتنفيذتم  مقررللتم االلتزام بهذا وفقًا  

 بالكامل

 بالكامل
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

مكتب المراجعة   

مكتب /الداخلية 

المستشار 

/ مكتب  القانوني

 رئيس المفوضية

دفع التعويض للسيد مختار يجيز  .55
يدالي عمال بقرار المحكمة اإلدارية ال

المفوضية  ويطلب من ويعرب عن قلقه

إجراء تحقيق، عن طريق مكتب المراجعة 

لمستشار القانوني، الداخلية ومكتب ا

لمساءلة األشخاص المتورطين في قضية 

يدالي عن سوء التسيير والفشل في المختار 

تمثيل المفوضية أمام المحكمة وصنع 

 .تسبب في خسائر للمنظمة مماالقرار 

مكتب المستشار القانوني/مكتب  بدأ 

العمل  المراجعة الداخلية للحسابات

 التحقيق. على

تم تنفيذه 

 جزئيا
اجتماع يم تقرير عن تقد

المجلس التنفيذي في 

 .2021 فبراير

مديرية التخطيط  

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد والتقييم 

وتعبئة الموارد/ 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

من امفوضية تقديم تقرير عن  يطلب .58
الدورة العادية مقرر خالل تنفيذ هذا ال

ين للمجلس التنفيذي في السابعة والثالث

 .2020يونيو / يوليو 

الدورة العادية 

السابعة 

والثالثون 

للمجلس 

 2، التنفيذي
يوليو  3و

2020 

وإبالغ  المقرراتتم تنفيذ بعض 

 ةالسياس صنع أجهزة
تم تنفيذه 

 جزئيا
سيتم تقديم التقارير 

 القادمةالرسمية للدورة 

للمجلس التنفيذي من 

مكتب األمين خالل 

 العام

مكتب المراجعة   

اللجنة الفرعية لمسائل  ثالثا. الداخلية

 EX.CL/1177 الوثيقة-المراجعة

(XXXVI) 

 القانونية بشأن اختصاصات المراجعة ألف.

 ومراجعة األداء في مفوضية االتحاد األفريقي 

المفوضية بضمان التعجيل يكلف  .61

بالمراجعة وتقديم تقريرها، بعد استعراضه 

راجعي الحسابات من قبل مجلس م

 31بحلول 

 2020مايو 
من  اتم تنفيذه وسيشكل التقرير جزء

قمة يناير/فبراير أعمال جدول 

2021 

تم تنفيذه 

 كليا
 



EX.CL/1284 (XXXIX) 
Page 22 

 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

الخارجيين، إلى لجنة الممثلين الدائمين عن 

طريق اللجنة الفرعية لمسائل المراجعة 

 .2020مايو  31حلول ب

مكتب المراجعة   

 الداخلية
دارة الموارد البشرية إ بشأن تقرير اء.ب

 بدل السكن:الدفع المزدوج لعن وقف 

 :يوصي المفوضية بما يلي .63
تصديق مكتب التأكد من  أ( 

المراجعة الداخلية على جميع الردود التي 

تقدمها اإلدارة إلى الدول األعضاء على 

شواغل الدول األعضاء بشأن المسائل 

 المالية

 أبدى مكتب المستشارو ،تم اختتامه 

القانوني رأيه، وراجع مكتب 

 تقريرللحسابات المراجعة الداخلية 

مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة 

في  والمفوضية، الموارد البشرية

 مرحلة التنفيذ.

تم التنفيذ 

وسيستمر 

تصديق 

الدول 

األعضاء 

على جميع 

المسائل 

 .المالية

كانت العملية طويلة 

مديرية حيث كان على 

الشؤون اإلدارية 

 دارة الموارد البشريةوإ

جميع ملفات  بحث

الموظفين وعلى أساس 

 كل حالة على حدة.

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

فرض عقوبات على العاملين الذين ال  (ب

يتقيدون بنظم ولوائح االتحاد اإلفريقي 

وكذلك أي توجيهات تم إقرارها لتعزيز 

ا في ذلك أنظمة الرقابة الداخلية، بم

العاملون الذين لم يعلنوا عن أزواج أو أي 

أقارب آخرين من أسرهم يعملون في 

االتحاد األفريقي. يجب أن تشمل العقوبات 

منع العاملين المعنيين من القيام بمهام 

ووقف الزيادات الدورية في مرتباتهم أو 

الترقيات ومنع دفع أي متأخرات تخصهم 

ا لنظم ولوائح خالل فترة عدم االمتثال، طبق

 العاملين والنظم واللوائح المالية.

تم تنفيذه   

 بالكامل
 

 

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

، 2020العمل، بحلول مارس  ج( 
على إعداد طرق االسترداد من الموظفين 

الذين حصلوا على مدفوعات مزدوجة 

وا للبدالت، بما في ذلك أولئك الذين غادر

بحلول مارس 

2020 
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

المنظمة، عندما يكون ذلك ممكنا، وتقديم 

تقرير في هذا الشأن إلى اللجنة الفرعية 

 المعنية بمسائل المراجعة.

مكتب المراجعة   

الداخلية / مكتب 

رئيس المفوضية 

مديرية الشؤون  /

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

تقديم تقرير إلى اللجنة الفرعية  د( 

معنية بمسائل المراجعة كل ثالثة أشهر ال

عن التدابير المتخذة ضد العاملين الذين 

 ينتهكون نظم ولوائح االتحاد األفريقي.

كل ثالثة 

 أشهر
العمل على تقصي الحقائق يجري  

كذلك اتخاذ القضايا ومختلف في 

بعض بخصوص ت التأديبية اءجرإلا

 القضايا

 هتنفيذتم تم 

 جزئيا
يقوم مكتب الرئيس 

ومديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية بالتنفيذ 

 واإلبالغ

مكتب رئيس   

المفوضية / مكتب 

نائب الرئيس / 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

بشأن تقارير المراجعة الداخلية  جيم.

-للحسابات عن أداء الميزانية للفترة يناير

م المعاد وصندوق السال 2019يونيو 

أبريل - 2018تجديده للفترة من مارس 

2019 

 :يوصي المفوضية بما يلي  .64
فرض عقوبات على العاملين  (1

بالنظم واللوائح المالية  يلتزمواالذين لم 

لالتحاد األفريقي المتعلقة بتنفيذ الميزانية، 

بما في ذلك العاملون الذين أذنوا أو قاموا 

  1,687,761.32بالمدفوعات البالغة 
دوالًرا أمريكيا من حساب صندوق السالم 

لدى مصرف "إيكو بنك" ألنه لم يتم 

تصنيفها كخطأ بشري، ورفع تقرير عن 

اإلجراءات المتخذة إلى دورة المجلس 

 .2020التنفيذي في يونيو/ يوليو 

الدورة العادية 

السابعة 

والثالثون 

 للمجلس

 2التنفيذي، 
يوليو  3و

2020 

المراجعة جة تأخر التنفيذ نتي

يجري التي كانت  القانونية للحسابات

سيشمل العام. أوقات معظم  تنفيذه

المراجعة القانونية بشأن  المقرر

 هذا أيًضا. للحسابات

  منفذ جزئيا

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

والمالية 

خطيط الميزانية تعزيز عملية ت (2
التشغيلية فيما يتعلق بالتكاليف التي ال يمكن 

تجنبها، من خالل تقديم معلومات مفصلة 

مديرية الشؤون اإلدارية تعمل  

على وضع  وإدارة الموارد البشرية

بنود  بشأنتفاصيل التكاليف المقدرة 

تم تنفيذه 

 جزئيا
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

مديري/والمحاسبة

ة الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

عن التكاليف المقدرة باستخدام متطلبات 

 التكاليف الفعلية.
تي ال مفر منها من خالل الميزانية ال

 تطبيق التكاليف الفعلية.

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

تعزيز وحدة التصديق )الرقابة  (3

المالية( والقسم الذي يعالج عمليات التسوية 

لضمان الكشف عن األخطاء التي تحدث 

في معالجة المدفوعات قبل حدوث أي 

ضرر، وتجنب تكرار أوجه الضعف 

 المماثلة في المستقبل.

 

التحاد لالجديد  يداراإلهيكل العالج  

. أُنشئت وحدة المشاغلاألفريقي 

التصديق على المدفوعات كوحدة 

مكتب نائب الرئيس  تحتمستقلة 

كطريقة لتعزيز مسؤوليات الرقابة. 

 على مركزيإضفاء الطابع الوقد تم 

لجديد داخل قسم في الهيكل ا التسوية

المحاسبة في الهيكل الجديد لضمان 

وجود فصل مناسب للواجبات 

المبكر لألخطاء حسب  واالكتشاف

 .مقتضى الحال

  

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

والمالية 

مكتب  /والمحاسبة

 المراجعة الداخلية

بشأن تقرير مديرية البرمجة  دال.

سبة عن وإعداد الميزانية والمالية والمحا

 حسابات الصناديق الخاصة

 :يوصي المفوضية بما يلي .65
إعداد تحليل مفصل لجميع  (1

الصناديق الخاصة بما في ذلك تلك التي 

كانت خاملة ألكثر من خمس سنوات بناًء 

على األهداف المحققة بالتشاور مع 

اإلدارات ذات الصلة قبل إغالقها وذلك 

 لتحديد ما إذا كانت لم تعد ذات صلة

ومراجعتها من قبل مكتب المراجعة 

الداخلية وتقديمها إلى اللجنة الفرعية 

 31المعنية بمسائل المراجعة لبحثها بحلول 

 31 بحلول

 2020مايو 
ذلك وتم تقديم التقرير إلى القيام بتم 

مراجعة مسائل لاللجنة الفرعية 

. ووجهت اللجنة الحسابات

مل المفوضية للقيام بمزيد من الع

لتسوية الحسابات الخاملة وتفويض 

جميع اإلدارات المعنية بتقديم 

معلومات مفصلة عن تنفيذ البرامج 

 في إطار هذه الصناديق الخاصة

تم تنفيذه 

 بالكامل
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 .2020مايو 

مديرية البرمجة  

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

االلتزام بمقررات المجلس  (2
ل التنفيذي ذات الصلة في تخصيص األموا

لجميع الصناديق الخاصة باستخدام النسب 

المئوية المختلفة للمساهمات السنوية 

الواردة من الدول األعضاء وفقا للميزانيات 

السنوية مع األخذ في االعتبار التوقف عن 

تمويل صندوق السالم لالتحاد األفريقي 

 .1993لعام 

تم تنفيذه  تم التقيد بهذا على النحو الواجب 

 بالكامل
 

 

 

 

مديرية البرمجة  

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

التأكد من أن أرصدة الحسابات  (3
المصرفية متطابقة وتعكس األرصدة 

الواردة في دفتر األستاذ العام للصناديق 

الخاصة وتقديم تقرير إلى اللجنة الفرعية 

 المعنية بمسائل المراجعة على نحو دوري.

ول األعضاء نظرا لعدم قدرة الد دوريا

على الوفاء بالتزاماتها تجاه االتحاد، 

 تدريجيا المقرريتم تنفيذ هذا 

تم تنفيذه 

 جزئيا
 

  

مكتب المراجعة 

 الداخلية

بشأن التقرير عن مصفوفة تنفيذ  هاء.

توصيات المراجعة )من المراجعات 

 الداخلية والخارجية(

من المفوضية القيام بما يطلب  .66

 :يلي
تب المراجعة ضمان قيام مك (1

الداخلية بإعداد مصفوفة منفصلة 

لتوصيات المراجعة العالقة منذ فترة 

 طويلة مع أسباب واضحة لعدم تنفيذها.

مدخالت من مختلف تم طلب  

المديرين. يتم تحديث المصفوفة 

قدم إلى اجتماع المجلس التنفيذي وستُ 

 في يونيو/ يوليو.

تقديمه الى  تحديث المصفوفة تم 

 رعية لشؤون لمراجعةاللجنة الف

 تم تنفيذه ا

 بالكامل
- . 

  

مكتب المراجعة 

 الداخلية

ضمان مواصلة مكتب المراجعة  (2
الداخلية للحسابات رصد تنفيذ جميع 

توصيات المراجعة وتقديم النتائج إلى 

اللجنة الفرعية المعنية بمسائل المراجعة 

 لبحثها.

تقديمه الى  تحديث المصفوفة تم  

 . لشؤون لمراجعة اللجنة الفرعية
 تم تنفيذه 

 بالكمل
هذا أيًضا مستمر،  -

لذا سيواصل مكتب 

 المستشار القانوني

واإلبالغ بشكل  الرصد

 دوري
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزاية 

والمالية 

والمحاسبة 

ومديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد والتقييم 

 وتعبئة الموارد

وضية ضمان صرف ميزانية المف (3
وأجهزة ومؤسسات االتحاد األفريقي 

استنادً إلى معدل  2020األخرى لعام 
 التنفيذ حسب توصيات مراجعة الحسابات.

مديرية  من قبلتم القيام بذلك  

البرمجة وإعداد الميزانية والمالية 

والمحاسبة ومديرية التخطيط 

االستراتيجي للسياسات والرصد 

لقواعد وفقًا لوالتقييم وتعبئة الموارد 

يات إعادة الذهبية باإلضافة إلى عمل

فيروس  التخصيص التي تمت بسبب

 .19-كورونا

  تم تنفيذه

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية / 

مكتب نائب رئيس 

 المفوضية

بشأن مشروع التقرير عن تنفيذ  واو.

االتحاد المؤسسية في مخاطر الإدارة 

 األفريقي:

فوضية اإلسراع بتفعيل الميناشد  .68

وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر المؤسسية مع 

يجري األخذ في االعتبار عملية اإلصالح ال

 في االتحاد األفريقي. تنفيذه

    

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

إطالع يناشد المفوضية أيضا  .69
اللجنة الفرعية المعنية بمسائل المراجعة 

ة التابعة للجنة الممثلين الدائمين الداخلي

بصفة دورية على تفعيل إدارة المخاطر 

 المؤسسية في االتحاد األفريقي.

    

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

المفوضية تنظيم خلوة يناشد  .70
ألعضاء اللجنة الفرعية المعنية بمسائل 

المراجعة، ال سيما فيما يتعلق بإدارة 

لمخاطر المؤسسية من أجل تعزيز دورهم ا

 .الرقابي

    

     يجري تنفيذهبشأن تقرير مفوضية االتحاد  زاي.مكتب المستشار   
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األفريقي عن إدارة العواقب ودور الرقابة  القانوني

الذي يضطلع به رئيس مفوضية االتحاد 

االتحاد بخصوص أداء داخل األفريقي 

 األجهزة األخرى لالتحاد األفريقي:

تقديم  المفوضيةيطلب من  .73
التوجيه القانوني لجميع أجهزة ومؤسسات 

االتحاد األفريقي فيما يخص سلطة 

اإلشراف التنظيمي المالي واإلداري لرئيس 

المفوضية على جميع أجهزة ومؤسسات 

االتحاد األفريقي غير المعنية بصنع 

السياسة، بما في ذلك البرلمان األفريقي 

ان والمحكمة األفريقية لحقوق اإلنس

والشعوب واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

 والشعوب ومسؤوليها المنتخبين.

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

والمالية 

والمحاسبة/ 

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

المفوضية بتعجيل عملية يوصي  .74
راءات تسوية الحاالت العالقة بعد اتخاذ اإلج

القانونية الواجبة، وتقديم تقرير في هذا 

الشأن إلى اللجنة الفرعية لمسائل مراجعة 

 ؛2020بحلول مليو  الحسابات

بحلول 

 2020يوما
   

مكتب المستشار   

 القانوني
يوصي مكتب المستشار القانوني  .75

ببحث الصكوك القانونية وقواعد إجراءات 

الت أجهزة االتحاد األفريقي وتحديد مجا

عدم االتساق أو التضارب مع الصكوك 

القانونية األخرى لالتحاد األفريقي وإسداء 

المشورة إلى أجهزة صنع السياسة لالتحاد 

األفريقي بشأن التعديالت المناسبة، إذا لزم 

الدورة 

 37 اليةالعاد

للمجلس 

-2التنفيذي 
يوليو  3

2020 

 نقص التمويل - لم ينفذ عالق
تتبع العملية  -

اإلصالح 

المؤسسي الذي 

 يشمل األجهزة
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األمر، ورفع تقرير إلى الدورة العادية 

ي في التنفيذالسابعة والثالثين للمجلس 

 .2020يوليو 

مكتب المستشار  

 القانوني
من المفوضية تقديم تقرير يطلب  .76

عن تفعيل  2020بحلول شهر يوليو عام 
محكمة العدل التابعة لالتحاد والتي تم 

ي الطعون المقدمة من تفويضها للنظر ف

المحكمة اإلدارية لالتحاد األفريقي، وكذلك 

 إنشاء آلية استئناف مؤقتة.

بحلول يوليو 

2020 
   

قسم إدارة   

وتنسيق 

 الشراكات / النيباد

لتعاون المتعدد اللجنة الفرعية ل .رابعا

 EX.CL/1177 األطراف، الوثيقة 

(XXXVI)vii 

 بشأن المسائل العامة ألف.

من لجنة الممثلين الدائمين  بيطل .78
العمل بشكل وثيق مع المفوضية ووكالة 

االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد على تحديد 

جميع شراكات االتحاد األفريقي وتفاعالته 

 2063ومشاريعه الرئيسية تمشيا مع أجندة 
 لالتحاد األفريقي؛

بدأت وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  2021

إدارة وتنسيق  وقسمالنيباد  –

الشراكات تعاونا مشتركا  لوضع 

استراتيجية شراكة لالتحاد األفريقي 

. 

استشاري، يقوم  خبيرتعيين تم  

 لي.حاليا بوضع المشروع األو  

تم التنفيذ 

 جزئيا
تأخرت العملية بسبب 

جائحة فيروس كورونا 

المستجد، ، ولكنه تم 

 استئنافها.

جميع اإلدارات  

 األجهزة/
المفوضية بإبالغ اللجنة  يكلف .85

الفرعية الجامعة للتعاون المتعدد األطراف 

بجميع عالقات التعاون التي تقيمها 

المفوضية مع شركاء خارجيين فيما يتعلق 

بمذكرات التفاهم واالتفاقات والحوارات 

قبل وبعد تفاعالتها من أجل تشجيع الشفافية 

 ومراعاة مصالح الدول األعضاء.

د قسم الشراكات وإدارة التخطيط يقو يجري تنفيذه

 .االستراتيجي هذه العملية
تم تنفيذه 

 جزئيا
هناك حاجة إلى مزيد 

من التنسيق والتعاون 

لضمان تعزيز تنفيذ 

  جميع االتفاقات.
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مديرية الشؤون  

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

البشرية/قسم 

إدارة وتنسيق 

 الشراكات 

المقرر  يستحضر .86

EX.CL/Dec.942(XXX)  الصادر

والمقرر  2017في يناير 

EX.CL/Dec.986(XXXII)   الصادر

اللذين يدعوان إلى تعزيز  2018في يناير 
القدرة المؤسسية لقسم إدارة وتنسيق 

الشراكات ويقرر ضرورة تزويد القسم 

بالعدد المطلوب من الموظفين ألداء واليته 

 الهامة.

 قسممناصب لتعزيز  اإلعالن عنتم  

، ولكن اتق الشراكإدارة وتنسي

االنتهاء  في انتظارالعملية توقفت 

 امن نظام التوظيف الجديد الستئنافه

تم تنفيذه 

 جزئيا
إدارة  قسمكون يس -

 اتوتنسيق الشراك

 المهامجزًءا من 

الحاسمة التي يتم 

التوظيف من أجلها في 

المرحلة األولى من 

 الخطة االنتقالية

قسم إدارة  

وتنسيق 

 الشراكات

كذلك أن تشارك جميع  ريقر .90
الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في 

العملية التحضيرية الداخلية لالجتماعات 

النظامية بين االتحاد األفريقي/القارة 

 اإلفريقية وأي دولة شريكة؛

بالعمل بالتعاون المفوضية تعهدت  قيد التنفيذ

الوثيق مع لجنة الممثلين الدائمين  

ر لجميع لضمان أن يكون التحضي

 االجتماعات النظامية  شموليا.

بسبب جائحة فيروس  تم التنفيذ

، تم كورونا المستجد 

تأجيل جميع 

االجتماعات مع 

 الشركاء

قسم إدارة  

وتنسيق 

 الشراكات

 ة تركية الفريقياألالشراكة  حاء.

يقرر أن يقترح، بالتعاون الوثيق  .109

مع المفوضية وتركيا، تواريخ جديدة 

لعقد القمة األفريقية  2021من اعتبارا 
التركية الثالثة تمشياً مع مقرر المجلس 

 EX.CL/DEC.899التنفيذي 
(XXVIII) Rev.2 الصادر  ،20، الفقرة

 .2016في يناير 

بعد الدورة العادية الثامنة والثالثين   2021

 3للمجلس التنفيذي المنعقدة  يومي 
طلبت  "، التي 2021فبراير  4و 

وضية  إجراء من رئيس المف
مشاورات مع  الشركاء والدول 

المختارة الستضافة  قمم األعضاء 
الشراكات ، من أجل تقديم مقترحات  
بشأن قمم الشراكات،التي يمكن أن 

، وإعداد تقرير  2021تعقد في 
للدول األعضاء  عن نتائج   
المشاورات المذكورة، مع األخذ في 

التحسن في الظروف  االعتبار 
لناجمة عن جائحة فيروس الصحية  ا

".  اقترحت تركيا  ورونا المستجد

تم التنفيذ 

 جزئيا
التحدي: سيعتمد عقد 

القمة حضوريا على 

حالة جائحة فيروس 

 كورونا المستجد.
 

طريق المضي قدما:  

تقوم أجهزة صنع  

السياسة بإبداء رايها 

حول التواريخ 

والصيغة المقترحة 

لالجتماع )مختلط أو 

 افتراضي(
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فريقية التركية الثالثة  عقد القمة األ

أو  2021سبتمبر  10- 8في الفترة 

 .2021سبتمبر  18-16في الفترة 
يتعين على الجانبين االتفاق على   

بناء على   هماتاريخ مقبول من

توصيات/ نتائح مشاورات رئيس 

 المفوضية مع تركيا.

إدارة الشؤون  

 السياسية
إلنسان اللجنة الفرعية لحقوق ا  .خامسا

، الوثيقة والديمقراطية والحكم

EX.CL/1177 (XXXVI)ix 

من المفوضية تقديم الدعم  يطلب .117
 الالزم للجنة الفرعية لالضطالع بواليتها.

من خالل الدعم الفني من إدارة   يجري تنفيذه

)المنظومة  الشؤون السياسية

، انطلقت اللجنة األفريقية للحكم(

مل الفرعية وهي اآلن تعمل بكا

 طاقتها.

تم تنفيذه 

 جزئيا
ستواصل إدارة 

 الشؤون السياسية

)المنظومة األفريقية 

دعم اللجنة  للحكم(

الفرعية في االضطالع 

 بواليتها.

وكالة االتحاد  

األفريقي للتنمية 

 النيباد –

المعنية بوكالة  سادسا. اللجنة الفرعية

للجنة  االتحاد األفريقي للتنمية التابعة

 ائمينالممثلين الد

يطلب من وكالة االتحاد األفريقي  .119

النيباد مواصلة المشاورات حول  –للتنمية 

تجميع األموال من الشركاء والمساهمات 

الطوعية من الدول األعضاء لتنفيذ أجندة 

 ومشاريعها الرئيسية. 2063

تحت قيادة رئيس المفوضية والمدير  

موعة التنفيذي، اجتمعت القيادة بمج

 25في حاد األفريقي االتشركاء 

سبتمبر وتم االتفاق على طرق إعداد 

الشركاء ترتيبات الشراكة بين 

ووكالة تحاد األفريقي الاإلنمائيين  ل

النيباد.  –االتحاد األفريقي للتنمية 

سيتم تشكيل مجموعة عمل فنية 

 بينالستكمال مجاالت التعاون 

مجموعة شركاء االتحاد األفريقي 

 –ريقي للتنمية ووكالة االتحاد األف

وما بعده. إضافة  2021النيباد في 
إلى ذلك، تعمل وكالة االتحاد 

النيباد حاليا على  –األفريقي للتنمية 

تطوير صندوق الوكالة وسيتم 

تم تنفيذه 

 جزئيا
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 لتلبيةتجميع جميع الموارد 

المحددة في أجندة  الحتياجاتا

2063. 

وكالة االتحاد  

األفريقي للتنمية 

 ادالنيب –

بالوالية الموسعة لوكالة  يقر .120
النيباد. وفي هذا  –االتحاد األفريقي للتنمية 

الصدد، يذك ر وكالة االتحاد األفريقي للتنمية 

النيباد بأنه يمكنها تقديم مقترحات برامج  –

ومشاريع مفصلة وتفصيلية إلى هيكل 

االتحاد األفريقي ذي الصلة في شكل 

 .2020ميزانية تكميلية لسنة 

    

مكتب رئيس  

 المفوضية
يطلب أيًضا من المفوضية إجراء  .121

واختتام عملية توظيف الرئيس التنفيذي 

 –الجديد لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية 

. وينبغي 2020ديسمبر  31النيباد بحلول 
للمفوضية إرسال االختصاصات والجدول 

الزمني وتفاصيل عملية التوظيف إلى 

 .الدول األعضاء

ديسمبر  31

2020 
   

2.  
 

EX.CL/Dec. 1074(XXXVI) 

بشأن تقارير اللجان  مقرر

 الفنية المتخصصة

 واالجتماعات الوزارية األخرى

 

إدارة الشؤون 

 االجتماعية
  تقارير اللجان الفنية المتخصصة

الدورة العادية الثالثة للجنة  أوال .

الفنية المتخصصة للصحة والسكان 

قاهرة، مصر، من ومكافحة المخدرات، ال

 – 2019أغسطس  2يوليو إلى  29

 EX.CL/1178 (XXXXI)الوثيقة 

بالتزام اللجنة الفنية  يرحب .6
المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة 

المخدرات بتنفيذ مقرر المؤتمر رقم 

Assembly/AU/Dec.735(XXXII)   

الدورة العادية 

السابعة 

ن ووالثالث

للمجلس 

التنفيذي في 

 2020يوليو 

، تم 2021يناير  21اعتباًرا من 

 4تصديقات ) 6، وتوقيعًا 18 إيداع
تصديقات لدى مفوضية االتحاد 

 األفريقي
 

تم تقديم تقرير مرحلي عن إنشاء 

كتب إلى م وكالة األدوية األفريقية

األمين العام لالتحاد األفريقي مع 

 لتبحثهالمصاحب  المقررمشروع 

 2021فبراير  -قمة يناير 

تم تنفيذه 

 جزئيا
تباطأ التوقيع 

والتصديق على 

إعطاء  نظراالمعاهدة 

لالستجابة األولوية 

فيروس تداعيات ل

 كورونا
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ويرحب كذلك بالتقدم المحرز في توقيع 

فريقية لألدوية المعاهدة المؤسسة للوكالة األ

من قبل إحدى عشرة دولة عضوا في 

االتحاد األفريقي والتصديق عليها من 

جانب دولة واحدة ويحث جميع الدول 

األعضاء على توقيع المعاهدة والتصديق 

عليها حتى تدخل حيز التنفيذ ويشجع 

المفوضية على تقديم تقرير عن التقدم 

المحرز إلى الدورة العادية السابعة 

ثين للمجلس التنفيذي في يوليو والثال

2020. 

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد والتقييم 

 المواردو تعبئة 

إدارة االقتصاد /

الريفي والزراعة/ 

إدارة الموارد 

البشرية والعلم 

والتكنولوجيا/إدار

ة الشؤون 

 االجتماعية

الدورة العادية الثالثة للجنة  ا.نيثا

الفنية المتخصصة لالتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، شرم الشيخ، 

الوثيقة  – 2019أكتوبر  26-25مصر، 

EX.CL/1180(XXXVI) 

من المفوضية االضطالع  يطلب .13

 :بما يلي، من جملة أمور أخرى
تعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ  (1)

استراتيجية التحول الرقمي الشامل ألفريقيا 

 ووضع مصفوفة لتنفيذ االستراتيجية؛

بحلول 

2030 
استفادت مفوضية االتحاد األفريقي 

والشركاء المنفذون من الموارد 

دء تنفيذ استراتيجية المحدودة لب

-2020التحول الرقمي ألفريقيا )

2030) 

تم تنفيذه 

 جزئيا
 موارد عدم كفاية ال -
االستمرار في تعبئة  -

الموارد واالستفادة 

أيًضا من الموارد 

المحدودة المتاحة لتنفيذ 

استراتيجية التحول 

الرقمي ألفريقيا 

(2020-2030) 

الترويج لالستراتيجية في كافة  (2)
ة االتحاد األفريقي ذات الصلة بما في أنشط

 ذلك اللجان الفنية المتخصصة؛

استراتيجية التحول الرقمي تم تقديم  2022 -2020

في المؤتمرات واالجتماعات القارية 

 والدولية

تم تنفيذه 

 جزئيا
 كوروناجائحة  تأد -

إلى تأجيل العديد من 

 االجتماعات
 استمرار الترويج -
ستراتيجية التحول ال
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

ألفريقيا أثناء  الرقمي

 جائحة كورونا وبعدها

وضع استراتيجيات/ خطط تنفيذ  (3)

قطاعية الستراتيجية التحول الرقمي بما في 

ذلك تلك الحساسة التي تم تحديدها بالفعل 

وهي )أ( الصناعة الرقمية، )ب( والتجارة 

الرقمية، )ج( والخدمات المالية، )د( 

لرقمي، واإلدارة الرقمية، )هـ( والتعليم ا

)و( والصحة الرقمية، )ز( والزراعة 

الرقمية، بغية إيجاد استراتيجية شاملة 

 للتحول الرقمي في القارة؛

2021 - 

2023 

استراتيجيات/  إعدادبدء عملية 

خطط رقمية لقطاعات الصحة 

 والتعليم والزراعة
صياغة المذكرات المفاهيمية/ 

االختصاصات لوضع استراتيجيات 

تحول الرقمي  التنفيذ لقطاع ال

)الصحة الرقمية ، التعليم الرقمي ، 

 الزراعة الرقمية(
يتم إنشاء فرق عمل لوضع  

استراتيجيات تنفيذ لقطاع التحول 

الرقمي  )الصحة الرقمية والتعليم 

 الرقمي والزراعة الرقمية(
انطالق االجتماعات حول التعليم 

 الرقمي والزراعة الرقمية ؛
لي للتعليم استكمال التقرير االستهال

 الرقمي
التقرير االستهاللي عن الزراعة 

 الرقمية قيد الدراسة.
وضع نموذج لجمع المشاريع 

المنجزة والمشاريع الجارية لغرض 

التنسيق وتجنب ازدواجية الجهود 

 عبر القارة.
 وضع خطة تنفيذ التحول الرقمي. 

وضع المفهوم األولي إلطار الرصد 

 والتقييم.
لتحول البدء في وضع مؤشر ا

تم تنفيذه 

 جزئيا
 موارد كفاية ال عدم -
استراتيجيات/  إعداد -

خمسة خطط رقمية ل

بحلول  قطاعات

2023 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 الرقمي ألفريقيا.
صياغة مذكرة مفاهيمية لوضع 

إطار قابلية التشغيل البيني للهوية 

 الرقمية ألفريقيا
يجري إنشاء فرق عمل للمساهمة  

في وضع إطار التشغيل البيني 

 للهوية الرقمية ألفريقيا.
هيكل اإلطار قيد التنفيذ 

 والمسؤوليات موزعة إلعاد الوثيقة

إدارة البنية 

 التحتية والطاقة
 :من المفوضية يطلب أيضا .14
وضع مبادئ توجيهية بشأن  (1)

الخصوصية، وخدمات بث المحتوى عبر 

شبكة اإلنترنت وإطار قاري للسياسات 

دئ المتعلقة بالبيانات وخارطة طريق ومبا

توجيهية لتنسيق الطيف ونشره للشبكات 

المتنقلة والالسلكية ذات النطاق الترددي 

العريض الحالية والمستقبلية مثل 

المتنقلة السلكية والالسلكية االتصاالت 

 (.5Gالجيل الخامس ) /2020الدولية 

2021-

2022 

صياغة مذكرة مفاهيمية حول وضع 

"إطار سياسة قاري للبيانات" يتناول 

انب المتعلقة بإدارة البيانات الجو

واالقتصاد والحقوق الرقمية بما في 

ذلك مخاوف الخصوصية التي 

أثيرت من استخدام خدمات بث 

المحتوى عبر شبكة اإلنترنت 

 واألنظمة األساسية الرقمية ،
   

يتم إنشاء فريق عمل للمساهمة في 

 وضع "إطار سياسة قاري للبيانات"
  

حي وقدمت تم عقد االجتماع االفتتا

الشركة االستشارية تقريًرا أوليًا إلى 

 مفوضية االتحاد األفريقي
 

العمل جار لوضع مختلف ركائز 

 اإلطار
نظمت اإلدارة بالتعاون مع االتحاد 

تم تنفيذه 

  جزئيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم تنفيذه 

 جزئيا 

لم يتم تخصيص 

ميزانية لهذا النشاط في 

، ستقوم 2021 عام

مفوضية االتحاد 

معالجة باألفريقي 

والجانب  اتالسياس

المشترك للقطاعات من 

5G/IMT2020  نحو
تطوير استراتيجية 

5G .شاملة ألفريقيا 
 

 

 

االنتهاء من  تعذر -
الدراسة في عام 

بسبب عملية  2020

 بحثالشراء الطويلة؛ 

نفس ب القيامإمكانية 

النشاط باستخدام 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

السلكية األفريقي لالتصاالت 

تبادل عددًا من جلسات  والالسلكية

مع الدول األعضاء حول  األفكار

في إفريقيا  5Gحاالت استخدام 
قدم نشأت فريق عمل من الخبراء وأ

تحديد نطاقات  توصيات بشأن

الطيف الراديوي التي سيتم 

نشر شبكات لتخصيصها 

5G/IMT2020 .عبر القارة 
 

 .2021ميزانية 

إدارة البنية 

 التحتية والطاقة
ناسبة لتنفيذ تخصيص الموارد الم (2)

برنامج األمن السيبراني الشامل الذي يشمل 

مساعدة الدول األعضاء في االتحاد 

األفريقي على اعتماد استراتيجيات 

سيبرانية، وتشريعات سيبرانية، وإنشاء 

نظام تتبع معلومات وتسجيل العمالء / فرق 

 مواجهة الطوارئ الحاسوبية.

2021-

2023 
 نظموال اتتحت مظلة مبادرة السياس

ألفريقيا الرقمية، نظمت اإلدارة 

أيًضا ورش عمل لبناء القدرات 

لكبار دبلوماسيي االتحاد األفريقي 

متوسطي المستوى حول الوالممثلين 

إدارة اإلنترنت واألمن السيبراني 

صمة في أكتوبر في واشنطن العا

في ديسمبر  وفي نيويورك 2019

2019. 
شبكة اإلنترنت بالتعاون مع 

نظمت  ،القضائيواالختصاص 

 اتاإلدارة ورش عمل حول سياس

األمن السيبراني واالختصاص 

 للسلكاإلنترنت  بشأنالقضائي 

في  وجها لوجهالدبلوماسي األفريقي 

 2018أديس أبابا في عام 

 .2020في عام  وافتراضيا

تشكيل فريق خبراء األمن  يجري

تم تنفيذه 

 جزئيا
تظهر القضايا المتعلقة 

باألمن السيبراني 

والجريمة السيبرانية، 

وهناك حاجة لضمان 

ية المواطنين حما

والحكومات 

 ؛والشركات
 

على المستوى القاري، 

، على مدى العقد المقبل

سيكون من الضروري 

تخصيص التمويل 

الكافي لتنفيذ األنشطة 

المتعلقة بهذا المشروع 

الهام للسماح  يالرئيس

وعدم  بالتحولللقارة 

الثورة  موجةتفويت 

 الصناعية الرابعة.
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

لتقديم المشورة  ينالسيبراني األفريقي

األفريقي فيما  إلى مفوضية االتحاد

يتعلق بالمناقشات الدولية حول 

األمن السيبراني والجرائم 

ونية وتبادل أفضل اإللكتر

حتى اآلن فريق ال الممارسات. نظم

 عدوأأكثر من عشر مشاورات 

ورقة إستراتيجية حول األمن 

السيبراني لقمة االتحاد األفريقي 

تنظيم ندوات عبر  فضال عن

نت اإلنترنت حول مرونة اإلنتر

فيروس واألمن السيبراني في سياق 

. حضر هذه الندوات 19-كورونا

 150ر اإلنترنت ما معدله عب
 :النتائج الرئيسية وشملت، مشارًكا

ركائز استراتيجية األمن ( 1

أهمية  (2 ،السيبراني الوطنية

 (3 ،التصديق على اتفاقية ماالبو
الركائز األساسية لمرونة اإلنترنت 

فشي األمراض ت في إفريقيا أثناء

 ؛والكوارث الطبيعية

تم إنشاء شبكة من الوكاالت الوطنية 

 ويجريلحماية البيانات في القارة، 

تطوير بوابة لتبادل المعلومات/ 

 أفضل الممارسات؛
 

مع شركاء مثل  اإلدارةعمل ت

المنتدى العالمي حول الخبرة 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

البنك ، البنك الدولي، السيبرانية

نقد صندوق ال، األفريقي للتنمية

حكومة  ؛مؤسسة غيتس، الدولي

 لوضع وغيرهالوكسمبورغ ... 

مستدامة في برامج بناء القدرات ال

، ومراكز مجال األمن السيبراني

السيبراني  التدريب اإلقليمية لألمن

، فضالً عن في جميع أنحاء القارة

للطوارئ  الوطنية للتصديفرق ال

دول األعضاء في في ال الحاسوبية

 ؛ياالتحاد األفريق

إدارة البنية 

 التحتية والطاقة
تقديم تقرير عن مراجعة حسابات  (3)

األصول المشتركة للشبكة اإللكترونية 

األفريقية وما تترتب عليها من آثار مالية 

قبل تطبيق توصية الوزراء المعنيين بنقل 

إلى نظام االتصاالت الساتلية أصولها 

 األفريقية اإلقليمية؛

2020 - 

2021 

بدأت اإلدارة العمل مع مكتب 

 ة للحساباتالداخلي المراجعة

 لمفوضية االتحاد األفريقي إلجراء

لشبكة تقييم حول البنية التحتية ل

 اإللكترونية األفريقية

تعاونت اإلدارة مع شركة 

Huawei  للتوصل إلى توصيات

 حديث الشبكة وإعادة تشغيلهافنية لت

تم تنفيذه 

 جزئيا
استلزم تقييم أصول  -

الشبكة اإللكترونية 

زيارة  األفريقية

محطات اإلرسال 

المختلفة الموجودة في 

وقد  امستفيد ابلد 48
تأخر ذلك بسبب أزمة 

 .19-فيروس كورونا
تم التخطيط لزيارات  -

إلى المحطة الرئيسية 

في داكار ، السنغال، 

ات وبعض المحط

اإلقليمية بواسطة إدارة 

البنية التحتية والطاقة 

وبالتعاون مع مكتب 

المراجعة الداخلية في 

مفوضية االتحاد 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 األفريقي

إدارة البنية 

 التحتية والطاقة
ضمان إعداد دليل أسلوب  (4)

العالمات واالتصاالت وسياسات 

 وإجراءات االتصاالت داخل المنظمة.

2020-

2021 
عالمة المؤسسية . بناء هوية ال1

لالتحاد األفريقي وتعزيز تفويض  

 .2063االتحاد األفريقي وأجندة 
القيام بأنشطة مثل ترقية الشعار / أ. 

العالمة بناء هوية إعادة تصميمه و

مفوضية الجديدة عبر المؤسسية 

االتحاد األفريقي وأجهزة االتحاد 

 األفريقي

. تحسين الوعي والمعرفة بأجندة 2

2063 .

https://au.int/en/videos/7
60 

،  2063ب( توعية الشباب بأجندة 

مقاطع فيديو  5من خالل 

ttps://au.int/en/videos/76
0   

 ج( إطالق كتاب حقائق أفريقيا

تعزيز فهم واليات وبرامج  3
 االتحاد األفريقي

أ( إنتاج أفالم وثائقية عن عمل 

 ت االتحاد األفريقيمؤسسا

https://au.int/en/videos/2
0201009/au-panvac و )

https://au.int/en/videos/2
ibar-au/0201009) 

أفالم تعريفية عن  10ب( إنتاج 
اختصاصات وعمل األقسام 

تم تنفيذه 

 بالكامل
 

 عدم كفاية الموظفين ؛
تخصيص ميزانية غير 

 كافية

https://au.int/en/videos/760
https://au.int/en/videos/760
https://au.int/en/videos/20201009/au-ibar
https://au.int/en/videos/20201009/au-ibar
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

القطاعية المختلفة في مفوضية 

فريقي  . االتحاد األ

https://youtube.com/playl
ist؟ 

ج( إنشاء موقع االتحاد األفريقي 

الجديد للوظائف على اإلنترنت 

وتوسيمه 

https://careers.au.int  
تصميم العالمة المؤسسية لمنصة 

كتروني الجديدة في االتحاد التعلم اإلل

  https://learn.au.intاألفريقي 
 eد( نشر مجلتين: مجلة "إيكو" 

https://au.int/en/documents

( ودليل االتحاد األفريقي  /1148

(https://au.int/en/handbook .) 

إدارة الشؤون 

 االجتماعية
 الثالثة المتخصصة الفنية ثالثا. اللجنة

 والنازحين داخليا، والالجئين للهجرة

 - إثيوبيا أبابا، أديس

EX.CL/1182(XXXVI)) 

المفوضية على مواصلة  يحث .20
تعاونها مع حكومة مالي، والمملكة 

المغربية، وحكومة السودان، وغيرها من 

األجهزة ذات الصلة لتشغيل المكاتب الفنية 

 المتخصصة الثالثة المعنية بالهجرة؛

تم اعتماد النظام األساسي وهيكل  .أ 2020
 وميزانية المراكز الثالثة.

تم إطالق المرصد اإلفريقي  .ب

هجرة في المغرب رسميًا في لل

. وسيتم نقل 2020ديسمبر 
الموظفين المؤقتين إلى المركز 

 .2021في فبراير 
تم تحديد مباني المكاتب للمركز  .ج

األفريقي للدراسات والبحوث 

المتعلقة بالهجرة في مالي، 

تحديد الموظفين المؤقتين  ويجري

للمركز. ومن المقرر إطالق 

 .2021المركز في فبراير 

تم تنفيذه 

 جزئيا
أخرت قيود  -

الميزانية 

 .اإلطالق
ستسهل الميزانية  -

المعتمدة لعام 

 .اإلطالق 2021

https://youtube.com/playlist؟
https://youtube.com/playlist؟
https://careers.au.int/
https://learn.au.int/
https://au.int/en/documents/1148
https://au.int/en/documents/1148
https://au.int/en/handbook
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

مركز العمليات القاري نسبة لبال .د
، فإن المناقشات في الخرطوم

ية بين االتحاد يجري تنفيذه

األفريقي واالتحاد األوروبي 

لالنتقال من مركز العمليات 

اإلقليمي إلى مركز العمليات 

 القاري.

إدارة الشؤون 

السياسية/إدارة 

 السلم واألمن

من إدارة الشؤون السياسية  يطلب .21
العمل بشكل وثيق مع إدارة السلم واألمن 

، "إسكات 2020لتنفيذ موضوع سنة 
البنادق: تهيئة الظروف المواتية للتنمية 

االجتماعية واالقتصادية"، نظرا إلى أن  

جذرية النزاعات تشكل جزًءا من األسباب ال

 للنزوح القسري؛

خالل سنة 

2020 
تعاونت إدارة الشؤون السياسية مع 

في تنظيم  إدارة السلم واألمن

مختلفة حول موضوع  فعاليات

بشأن  2020االتحاد األفريقي لعام 
فيما يتعلق بـ )أ(  ،إسكات البنادق

الديمقراطية والحكم و )ب( 

 المساعدة اإلنسانية.

تم تنفيذه 

 بالكامل
افة كث تعطلت -

وتأثير هذه 

األنشطة بسبب 

فيروس جائحة 

 .19-كورونا

إدارة الشؤون 

السياسية / مكتب 

المستشار 

 القانوني

تحديد  أيضامن المفوضية  يطلب .22
العقبات واالختناقات التي تعترض 

التصديق على البروتوكول الملحق 

لجماعة االقتصادية ل المؤسسةبالمعاهدة 

تنقل األشخاص األفريقية والمتعلق بحرية 

وحق اإلقامة واالستقرار دون أن يترتب 

على ذلك تكاليف مالية، وذلك بهدف 

التعجيل بالتصديق على البروتوكول 

 ودخوله حيز التنفيذ.

تم عقد اجتماعات على أساس  

إقليمي لتحديد االختناقات واجتماع 

مع لجنة أجهزة االستبارات واألمن 

 في أفريقيا لتحديد االختناقات ذات

 الصلة باألمن

تم تنفيذه 

 بالكامل
ستواصل إدارة الصحة 

والشؤون اإلنسانية 

إشراك الدول األعضاء 

لدعمها في التصديق 

على البروتوكول 

 وتنفيذه

إدارة الشؤون 

 السياسية
الحاجة إلى  يؤكد من جديد .24

التعجيل بتفعيل الوكالة اإلنسانية األفريقية 

ي القارة، لالستجابة للتحديات اإلنسانية ف

ويطلب من المفوضية تقديم تقرير عن 

التقدم المحرز إلى الدورة العادية السابعة 

الدورة العادية 

السابعة 

 ثون والثال

المقبلة 

للمجلس 

 2020ي يونيو نظمت المفوضية ف

الدول  تضمندوة عبر اإلنترنت 

االقتصادية  والمجموعاتاألعضاء 

دراسة  للتصديق على اإلقليمية

الوكالة الجدوى بشأن تفعيل 

تم تنفيذه 

 جزئيا
من  المفوضيةلم تتمكن 

عقد الجلسة االستثنائية 

للجنة الفنية 

لهجرة لالمتخصصة 

والالجئين والنازحين 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 3-2 التنفيذي والثالثين المقبلة للمجلس التنفيذي.
 2020يوليو 

. صادق هذا اإلنسانية األفريقية

االجتماع على مشروع دراسة 

 الجدوى.
 

كما نظمت المفوضية في نوفمبر 

اجتماًعا للمصادقة على النظام 

 لوكالة اإلنسانية األفريقيةلاألساسي 

 مم األساسيأجاز هذا االجتماع النظا

داخليًا التي كان من 

 افتراضياالمقرر عقدها 

 27إلى  24من 

، وذلك 2020نوفمبر 
-بسبب فيروس كورونا

 تتمكن، لم . لذلك19

الدورة االستثنائية 

لفنية للجنة ا

 للعدلالمتخصصة 

والشؤون القانونية 

 30-27 منالمنعقدة 

من  2020نوفمبر 
مشروع النظام  بحث

كما  األساسي للوكالة 

 أصالً. كان مقررا

مشروع  بحثسيتم  -
النظام األساسي للوكالة 

في الدورة العادية 

الرابعة للجنة الفنية 

المتخصصة للهجرة 

 والنازحينوالالجئين 

لفنية داخليا واللجنة ا

لعدل لالمتخصصة 

انونية لشؤون القوا

المقرر عقدها في عام 

، قبل تقديمه 2021

إلى الدورة العادية 

للمجلس التنفيذي في 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 .2021يوليو 

إدارة الشؤون   

 السياسية
يطلب من المفوضية التعجيل  .25

بالمصادقة على دراسة الجدوى حول 

الوكالة اإلنسانية األفريقية بمشاركة كاملة 

الدول األعضاء والمجموعات من 

االقتصادية اإلقليمية؛ وتقديم مقترحات فيما 

يتعلق بهيكلها وميزانيتها إلى لجنة الممثلين 

الدائمين لبحثها ووضع مشروع نظام 

 أساسي للوكالة؛

الدورة العادية 

السابعة 

ن ووالثالث

المقبلة 

للمجلس 

 3-2 التنفيذي
 2020يوليو 

 2020نظمت المفوضية في يونيو 
الدول  تندوة عبر اإلنترنت ضم

االقتصادية  والمجموعاتاألعضاء 

دراسة  للتصديق علىاإلقليمية 

الجدوى بشأن تفعيل الوكالة 

اإلنسانية األفريقية. صادق هذا 

االجتماع على مشروع دراسة 

 الجدوى.
 

كما نظمت المفوضية في نوفمبر 

اجتماًعا للمصادقة على النظام 

 نية األفريقيةلوكالة اإلنسالاألساسي 

كما تم تقديم مشروع الهيكل 

 والميزانية

 تم تنفيذه

 .جزئياً 

في انتظار 

اجتماعات 

اللجنة الفنية 

 المتخصصة

 لتقديمه

على النحو المبين  -
 أعاله

إدارة الشؤون 

السياسية/إدارة 

الشؤون 

االجتماعية/مكتب 

المستشار 

 القانوني

على تنظيم دورة استثنائية  يوافق .26
والالجئين  الهجرةلفنية المتخصصة للجنة ا

 2020والنازحين داخليا في مارس/أبريل 
 لبحث ما يلي:

مشروع النظام األساسي للوكالة  (1

اإلنسانية األفريقية تمهيدا لتقديمه إلى 

الدورة االستثنائية للجنة الفنية المتخصصة 

للعدل والشؤون القانونية والدورة العادية 

س التنفيذي في السابعة والثالثين للمجل

 .2020يونيو/ يوليو 

الدورة العادية 

السابعة 

ن ووالثالث

المقبلة 

للمجلس 

 3-2 التنفيذي
 2020يوليو 

    

نظرا لتفشي جائحة 

كورونا في مارس 

، لم يتم تنظيم  2020
الدورة العادية 

االستثنائية للجنة الفنية 

المتخصصة التي كان 

من المقرر عقدها في 

. سيتم 2020أبريل 
رسال مشروع النظام إ

األساسي إلى الدورة 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

العادية للجنة الفنية 

المتخصصة في نوفمبر 

2021. 

إدارة الشؤون 

االجتماعية/مكتب 

المستشار 

 القانوني

مشروع خطة العمل لتنفيذ العهد  (2
العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة 

 والقانونية؛

الخطة  مشروعتم االنتهاء من  

 لبحثهول األعضاء وإرساله إلى الد
في انتظار 

 بحث

الدورة 

االستثنائية 

للجنة الفنية 

المتخصصة 

لهجرة ل

والالجئين 

 والنازحين

داخليا 

حسب 

توجيهات 

المجلس 

 التنفيذي

الدورة  لم تتمكن

لجنة الفنية االستثنائية ل

لهجرة لالمتخصصة 

والالجئين والنازحين 

من االجتماع داخليًا 

 وضعبسبب تأثير 

 19-نافيروس كورو
 وأسباب فنية أخرى.

إدارة الشؤون 

االجتماعية/مكتب 

المستشار 

 القانوني

مشروع قواعد إجراءات اللجنة  (3
الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة 

والالجئين والنازحين داخلياً تمهيدا لتقديمه 

إلى الدورة االستثنائية للجنة الفنية 

المتخصصة للعدل والشؤون القانونية 

العادية السابعة والثالثين للمجلس والدورة 

 .2020التنفيذي في يونيو / يوليو 

الدورة العادية 

للمجلس  37

 3-2 التنفيذي
 2020يوليو 

اإلدارة  تقدملم   

المختصة الوثيقة بعد 

إلى اللجنة الفنية 

لعدل لالمتخصصة 

 والشؤون القانونية.

مكتب المستشار 

 القانوني
مسة للجنة الدورة العادية الخا رابعا.

 والشؤونلعدل لالفنية المتخصصة 

 -الوثيقة– القانونية

EX.CL/1183(XXXVI) 

تم تنفيذه   

 جزئيا
بسبب جائحة فيروس 

تمكن ت، لم 19-كورونا
اللجان الفنية معظم 

 ةالقطاعي المتخصصة
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

على اقتراح اللجنة الفنية  يوافق .31
المتخصصة للعدل والشؤون القانونية عقد 

دورة استثنائية قبل الدورة العادية السابعة 

والثالثين للمجلس التنفيذي، بغية بحث 

لية المؤجلة مشاريع الصكوك القانونية التا

من الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية 

المتخصصة، رهنا بإكمال عمليات 

 المصادقة:

من االجتماع في الوقت 

المناسب من أجل 

 صكوكهااعتماد 

وتقديمها إلى الدورة 

تثنائية للجنة الفنية االس

المتخصصة للعدل 

والشؤون القانونية. 

ومن ثم لم تعقد الجلسة 

. وبدالً من االستثنائية

معظم  بحثذلك، تم 

المؤجلة من  الصكوك

الدورة العادية الخامسة 

خالل الدورة العادية 

التي انعقدت في نهاية 

2020 

مكتب المستشار 

 القانوني
دم دائًما من المفوضية أن تق يطلب .34

ملخصات تنفيذية إلى اللجنة الفنية 

المتخصصة للعدل والشؤون القانونية، 

تتضمن تفاصيل عن المبررات واألساس 

القانوني وعمليات المصادقة، مع التأكيد 

على إعداد مشروع كل صك قانوني مدرج 

في جدول األعمال المؤقت وجدول أعمال 

دورات اللجنة الفنية المتخصصة، لضمان 

لتزام بإجراءات وممارسات االتحاد اال

 األفريقي؛

 مكتب المستشار القانونيقدم  

 الملخصات التنفيذية
تم تنفيذه 

 بالكامل
 

مكتب المستشار 

 القانوني
أيضا من اللجنة الفنية  يطلب .35

المتخصصة للعدل والشؤون القانونية 

والمفوضية عدم بحث أي بند ال يتماشى مع 

كانت جميع البنود متماشية مع  

 ءاتقواعد اإلجرا
تم تنفيذه 

 بالكامل
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 الفنية المتخصصة. قواعد إجراءات اللجنة

مكتب المستشار 

 القانوني
، تزايد الصكوك يالحظ مع القلق .36

القانونية ذات المستويات المنخفضة من 

التصديق/االنضمام والتنفيذ، ويدعو اللجنة 

 الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية

والمفوضية إلى: تجنب االزدواجية وتكاثر 

الصكوك القانونية؛ وضمان توحيد الشكل 

واألسلوب والهيكل واألحكام الختامية 

للصكوك القانونية؛ وأداء جميع مهامها 

باإلضافة إلى بحث مشاريع الصكوك 

 القانونية.

تم ضمان توحيد الشكل واألسلوب  

والهيكل واألحكام النهائية للصكوك 

 ونيةالقان

تم تنفيذه 

 جزئيا
تنفيذ جميع سيتطلب 

اللجنة الفنية  مهام

المتخصصة األخرى 

 بحثباإلضافة إلى 

الصكوك  مشاريع

القانونية جلسة أطول 

ا لم يكن ممكناً وهو م

طبيعة مع الميزانية و

 الجتماعاتعقد ا

 .افتراضيا

إدارة الشؤون 

االجتماعية/ مكتب 

المستشار 

 القانوني

االستثنائية للجنة الفنية خامسا. الدورة 

المتخصصة للتنمية االجتماعية والعمل 

الوثيقة    –والعمالة، أبيدجان، كوت ديفوار 

EX.CL/1184(XXXVI) 

مشروع البروتوكول يحيل  .39
الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 

والشعوب بشأن حقوق المواطنين في 

الحماية االجتماعية والضمان االجتماعي، 

ى الدورة العادية التالية للجنة الفنية إل

 المتخصصة للعدل والشؤون القانونية؛

مشروع البروتوكول  بحثتم  2020

الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق 

حقوق ب المتعلقاإلنسان والشعوب 

المواطنين في الحماية االجتماعية 

والضمان االجتماعي واعتماده على 

 مستوى الخبراء في الدورة العادية

السادسة للجنة الفنية المتخصصة 

للعدل والشؤون القانونية في ديسمبر 

2020. 

تم تنفيذه 

 جزئيا
لسوء الحظ، تم تأجيل 

الجزء الوزاري من 

الدورة العادية السادسة 

للجنة الفنية 

المتخصصة للعدل 

والشؤون القانونية إلى 

أجل غير مسمى بسبب 

عدم اكتمال النصاب 

 القانوني. وبالتالي، فإن

مشروع البروتوكول 

ينتظر اعتماده من قبل 

 اجتماعالوزراء عند 

اللجنة الفنية 

مرة المتخصصة 

 أخرى.

إدارة الشؤون 

 االجتماعية
من المفوضية متابعة مسألة  يطلب .41

انتخاب المدير العام الجديد لمنظمة العمل 
الدورة 

 37العادية 

على الدورة  المسألةسيتم عرض 

األولى للجنة الفنية المتخصصة 

تم تنفيذه 

 جزئيا
ضرورة تنظيم الدورة 

العادية للجنة الفنية 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

الدولية وتقديم تقرير دوري عن هذا 

 .الموضوع

لس للمج

-2التنفيذي 
يوليو  3

2020 

 والعمالةللتنمية االجتماعية والعمل 

مكتب اللجنة هيئة بناًء على توصية 

الفنية المتخصصة في نوفمبر 

2020. 

ية المتخصصة قبل نها

 .2021أكتوبر 

إدارة الموارد 

البشرية والعلم 

 والتكنولوجيا

سادسا. الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية 

المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، 

الوثيقة:  –أديس أبابا، إثيوبيا 

EX.CL/1185(XXXVI) 

يحث المفوضية على تنسيق  .45
عملية تقييم تنفيذ استراتيجية العلوم 

التكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا لعام و

وإجراء مراجعة عند نهاية الفترة  2024
للتمكين من التحضير في الوقت المناسب 

للمرحلة التالية الستراتيجية العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا لعام 

، المرتبطة بشكل وثيق بأجندة 2034

لالتحاد األفريقي وأهداف التنمية  2063
 مة.المستدا

تم تنفيذه  تمت صياغة االختصاصات 

 جزئيا 
فيروس جائحة  تتسبب

في إعاقة  19-كورونا
عقد االجتماع 

بناًء على  االستثنائي

اللجنة  طلب مقرر

الفنية المتخصصة 

للتعليم والعلم 

 والتكنولوجيا

إدارة الموارد 

البشرية والعلم 

والتكنولوجيا/ 

مكتب المستشار 

 القانوني

رر المجلس التنفيذي مق يستحضر .47

EX.CL/DEC.676(XXX)  بشأن
من  ويطلبإنشاء وكالة اعتماد أفريقية، 

المفوضية تشكيل مجموعة عمل لوضع 

النظام األساسي الذي يحدد اإلطار القانوني 

 والهيكل التنظيمي لهذه الوكالة.

محدودية القدرات   يجري تنفيذه 

 اإلدارةوالخبرة داخل 

إدارة االقتصاد 

في الري

مديرية والزراعة/

التخطيط 

الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية سابعا. 

لزراعة والتنمية الريفية لالمتخصصة 

  الوثيقة – والمياه والبيئة

EX.CL/1187(XXXVI) 

2020 - 

2025 

تفاق بين منظمة االخطاب تيسير 

األغذية والزراعة 

 AKADEMIYA2063و

 الالزملالستفادة من الدعم الفني 

تم تنفيذه 

 جزئيا 
 التحديات

أدى سقف الميزانية 

اإللزامي الذي حددته 

لجنة الممثلين الدائمين 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد والتقييم 

 وتعبئة الموارد

ً باألطر  .50 يحيط علما
فوضية واالستراتيجيات التالية ويطلب من م

االتحاد األفريقي تعبئة الموارد من الشركاء 

 لدعم تنفيذها:

اإلطار القاري لتعزيز التجارة  (1
األفريقية البينية في السلع والخدمات 

 الزراعية؛

المعرفة وتعزيز  وتقاسمللحوار 

رصد  قدرة الدول األعضاء على

أداء التجارة الزراعية واإلبالغ 

عنه لدعم تنفيذ منطقة التجارة 

 الحرة القارية األفريقية

إلى إحباط الجداول 

الزمنية للتنفيذ وخطة 

ل على الرغم من العم

الموارد ليتم  تعبئة

تنفيذها في مفوضية 

االتحاد األفريقي. يتعين 

طلب أن ت اإلدارةعلى 

من الشركاء تنفيذ هذه 

األنشطة نيابة عن 

بسبب قيود  المفوضية

 الميزانية.
 المض قدماطريق 

رفع سقف ميزانية 

 .اإلدارة

إدارة االقتصاد 

 الريفي والزراعة
 األفريقي االتحاد استراتيجية (2

 من الطلبالحصاد و بعد ما خسائر إلدارة

 يجب التي المؤسسات تحديد المفوضية

 إدارة في للتميز كمراكز بها االعتراف

 الحصاد؛ بعد ما خسائر

2020 - 

2025 

دعم أربعة بلدان )كينيا وزامبيا 

وتنزانيا وزيمبابوي( لتطوير 

استراتيجياتها الوطنية إلدارة خسائر 

 ما بعد الحصاد

تم تنفيذه 

 جزئيا 
 ت محدوديةأد

الميزانية  مخصصات

 عرقلةلهذا النشاط إلى 

 البرنامج وتنفيذه إعداد

إدارة االقتصاد 

 الريفي والزراعة
 حول تعزيز ويندهوك إعالن (3

 واإلطار الجفاف مواجهة على القدرة

 في الجفاف مخاطر إلدارة االستراتيجي

 أفريقيا؛

2020 - 

2021 
د األفريقي نظمت مفوضية االتحا

واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

التصحر مؤتمًرا افتراضيًا رفيع 

المستوى حول التصحر والجفاف 

كجزء من االحتفال العالمي بيوم 

لتصحر لعام مكافحة ااألمم المتحدة ل

بهدف خلق الوعي بشأن  2020
االستراتيجية األفريقية بشأن الجفاف 

حضره الوزراء ووإعالن ويندهوك. 

تم تنفيذه 

 جزئيا 
 التحديات

 
فيروس تفشي جائحة 

، مما حد 19-كورونا
من قدرة المفوضية 

على تنظيم اجتماعات 

 مع الدول األعضاء.
 

الموارد، عدم كفاية 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

كلفون بالبيئة من المغرب وناميبيا الم

امبيا وأوغندا باإلضافة إلى جو

خبراء من مختلف الدول األعضاء 

 تناولوالمجتمع الدولي. كما 

المؤتمر الفريق العامل الحكومي 

الدولي التفاقية األمم المتحدة 

لمكافحة التصحر والمعني بالجفاف 

 لتعبئة الموارد. هوخطة عمل

 

مفوضية عالوة على ذلك، عملت 

االتحاد األفريقي مع مجموعة 

بشأن اتفاقية  األفريقيينالمفاوضين 

األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

إلدماج الجفاف في خطة التنفيذ 

تفاقية األمم المتحدة الالعشرية 

-2018لمكافحة التصحر )

2030.) 
 

والشركاء  الدول األعضاءإشراك 

مبادرة في تعبئة الموارد في إطار 

خضر العظيم للصحراء الجدار األ

 .الكبرى والساحل

إعادة  تحيث تم

تخصيص معظم 

للمركز األموال 

األفريقي لمكافحة 

 األمراض والوقاية منها

حة جائحة فيروس لمكاف

 كورونا

إدارة االقتصاد 

 الريفي والزراعة
 لإلدارة األفريقي االتحاد إطار  (4

 للغابات؛ المستدامة
2020-

2021 
فريق الخبراء األفريقي  إطالق

المعني بتنفيذ إطار اإلدارة المستدامة 

 للغابات.
 

وضع اختصاصات الفريق، والتي 

 اعتمدوها في اجتماعهم االفتتاحي.

تم تنفيذه 

 جزئيا
فيروس تفشي جائحة 

، مما حد 19-كورونا
من قدرة المفوضية 

جتماعات االعلى تنظيم 

 مع الدول األعضاء.
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 
ارطة طريق لتطوير أداة وضع خ

سنوات إلطار  5تنفيذ ورصد لمدة 
اإلدارة المستدامة للغابات، والتي 

 أيًضا. الفريقاعتمدها 
 

وضع موجز سياسات بشأن تأثيرات 

على قطاع 19-فيروس كورونا
 الغابات.

 
نظمت منتدى افتراضيًا مع الشركاء 

منتدى )منظمة األغذية والزراعة ، 

، بالغاباتاألمم المتحدة المعني 

الزراعة والحراجة ومصايد 

منظمات المجتمع و، األسماك

المدني( والدول األعضاء لوضع 

استراتيجية لمساهمة قطاع الغابات 

 بعد فيروس كورونا. االنتعاشفي 
 

حول إطار اإلدارة المستدامة  عرض

للغابات وكيف يمكن أن يستفيد 

بلدان تنفيذه ورصده من التعاون بين 

المنعقد الجتماع خالل االجنوب 

الخبرات بشأن  تقاسمحول  اافتراضي

الذي  ،مراقبة الغابات وتقييمها

نظمته منظمة األغذية والزراعة في 

 آسيا.

الموارد، عدم كفاية 

 إعادة تحيث تم

تخصيص معظم 

للمركز األموال 

األفريقي لمكافحة 

 األمراض والوقاية منها

لمكافحة جائحة فيروس 

 كورونا
 

 المضي قدماطريق 
 

تخصيص مزيد من 

 التمويل لتنفيذ النشاط

 التحديات جزئياعدة مشاورات مع  المفوضيةعقدت -2020 المياه وإدارة الري تطوير إطار  (5إدارة االقتصاد 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

واإلنمائيين للدعوة  الفنيينالشركاء  2024 أفريقيا؛ الزراعية في الريفي والزراعة

وتعبئة الموارد من أجل تنفيذ 

 اإلطار.

 تحديات تتمثل ال
أمام تنفيذ إطار 

نقص  ات فيالسياس

الموارد البشرية داخل 

اإلدارة ووقف تعيين 

 بعقودالموظفين 

األجل قصيرة 

المطبق على  والسقف

 البرامج  ةميزاني

 
ا: طريق  المضي قدم 

زيادة سقف ميزانية 

اإلدارة للسماح 

األموال التي  باستيعاب

حاليًا  تعبئتهايتم 

والسماح بتعيين 

 المشاريعموظفي 

إدارة االقتصاد 

 الريفي والزراعة
 لتوسيع االستراتيجي اإلطار (6

 لمكافحة الشامل القطري النموذج نطاق

 أفريقيا؛ في األفالتوكسين

تراتيجي إلى إرسال اإلطار االس 

جميع الدول األعضاء في االتحاد 

مطالبتهم بتقديم طلبات واألفريقي 

مليون  1.5؛ جمع مبلغ للدعم الفني
دوالر أمريكي لمدة سنتين لتمويل 

 تنفيذ اإلطار

فيروس ائحة أخرت ج جزئيا

استجابات  19-كورونا
 الدول األعضاء

إدارة االقتصاد 

 الريفي والزراعة
 والصحة الصحة سياسة إطار (7

 األفريقي؛ لالتحاد النباتية
2021-

2030 
مليون  13قامت المفوضية بتأمين 

 - االتحاد األوروبي في إطاريورو 

لتجارة الحرة القارية ا منطقة

األفريقية لدعم تنفيذ إطار سياسة 

 3الصحة والصحة النباتية لمدة 

تم تنفيذه 

 جزئيا
 تحديات تتمثل ال

أمام تنفيذ إطار 

نقص  ات فيالسياس

الموارد البشرية داخل 

اإلدارة ووقف تعيين 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

سنوات، كما أن المفوضية لديها 

مساعدة فنية وموارد مالية من 

اليات المتحدة لدعم تنفيذ إطار الو

 اتالسياس

 بعقودالموظفين 

األجل قصيرة 

المطبق على  والسقف

 البرامج  ةميزاني

 
ا:طريق   المضي قدم 

زيادة سقف ميزانية 

اإلدارة للسماح 

األموال التي  باستيعاب

حاليًا  تعبئتهايتم 

والسماح بتعيين 

 المشاريعموظفي 

إدارة االقتصاد 

 الريفي والزراعة
في أفريقيا؛  الحيوان صحة استراتيجية( 9

مؤسسات االتحاد األفريقي تتابع 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول 

األعضاء والشركاء الشراكات الالزمة 

فعال والكفء والمستدام لهذه للتنفيذ ال

االستراتيجية وتعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ 

 االستراتيجية على جميع المستويات

2020-

2035 

تم مسح أصحاب المصلحة في مجال 

الصحة الحيوانية  وأنشطة كل منهم. 

ستستخدم المعلومات في إقامة 

الشراكات والتكامل والتآزر في تنفيذ 

الحيوان األنشطة في مجال صحة 

 في القارة
 

لصحة لسي اتم وضع برنامج خم

 لدعم تعبئة الموارد.  يةالحيوان
 
صحة ال"حالة  نشر كما بدأ 

تمثل وي في إفريقيا".  يةالحيوان

 يةصحة الحيوانالالهدف من حالة 

في أفريقيا في توفير تحليالت 

متعمقة لموضوعات مختارة في 

في إفريقيا  يةصحة الحيوانالمجال 

تم التنفيذ 

 جزئيا
 :اتالتحدي

 الموارد على قيود ال

 تعبئةالمالية. لم يتم 

 .2021األموال لعام 

 القيود التي تطرحها 
فيروس جائحة 

 19-كورونا
 

 :المضي قدماطريق 
مطالبة الدول األعضاء 

 المقرراتبتمويل تنفيذ 

من أجل نهج منسق 

ى ومتناسق على مستو

  القارة
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

بخصوص ع القرار لدعم صن

إلجراءات ذات األولوية في مجال ا

في الدول  يةصحة الحيوانال

 األعضاء في االتحاد األفريقي.

 

في  يةالحيوان صحةالحالة  تعميم

بلغات االتحاد األفريقي  أفريقيا

 الدول األعضاء علىاألربع 
 

 /براز الصورةإل مواد  يجري إعداد

 االتصال
 

 
ياسات درة على صياغة السلبناء الق

ري تنفيذ منهج تدريبي ، يجنفيذهاوت

واالستثمار  اتحول السياس

 .واالتصال والدعوة
 

لتنسيق سياسات واستراتيجيات 

 الصحة الحيوانية بما يتماشى مع

، استراتيجية صحة الحيوان القارية

 للمجموعةتم تقديم الدعم الفني 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

للمسات األخيرة على لوضع ا

صحة لستراتيجية اإلقليمية اال

 لغرب إفريقيا؛ ورعايته الحيوان

 

لتعزيز المواءمة والتنسيق اإلقليميين 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

ومنع األمراض  يةلصحة الحيوانل

الحيوانية العابرة للحدود ومكافحتها 

في مناطق مختلفة من إفريقيا ، تم 

تقديم الدعم لالجتماع اإلقليمي 

السادس لمختبر اإليكواس  وشبكات 

 16وبئة  الذي انعقد يومي علم األ

واالجتماع  2020سبتمبر  17و
السنوي السادس للشبكة اإلقليمية 

لشرق إفريقيا.   يةلصحة الحيوانل

قدمت الدول األعضاء والشبكات 

اإلقليمية، خالل االجتماعات، تقارير 

عن التخطيط المشترك وتنفيذ 

 األنشطة.
 

استراتيجية  إعداديجري حاليًا 

لحيوان ورعايته إقليمية لصحة ا

 لوسط وشمال إفريقيا
 

إدارة االقتصاد 

 الريفي والزراعة
 لمكافحة مقاومة األفريقي االتحاد إطار (10

-2020 الميكروبات للفترة مضادات

 ؛2025
 

عمل  فرقةتكوين وتمويل وإدارة  (1
قاومة بم ةاالتحاد األفريقي المعني

، لرصد مضادات الميكروبات بالكامل

ومراجعة وتنسيق وتطوير السياسات 

ومة مضادات الميكروبات المتعلقة بمقا

 اإلنسانيةمع تمثيل من جميع الوكاالت 

2020-

2025 
عمل االتحاد  فرقة تم تشكيل

بمقاومة مضادات  ةاألفريقي المعني

الميكروبات لرصد وتنسيق عمل 

 مقاومة مضادات الميكروبات بشكل

شمل: المكتب األفريقي تكامل و

 فريقيالمركز األ؛ الحيوانية للثروة

؛ لمكافحة األمراض والوقاية منها

المعنية الشؤون االجتماعية  إدارة

لمالريا واألمراض اإليدز والسل واب

البيئة وتغير  قسم؛ المعدية األخرى

تم تنفيذه 

 بالكامل
 :اتالتحدي

 الموارد على يود قال
 تعبئةالمالية. لم يتم 

 .2021األموال لعام 

 القيود التي تطرحها 

فيروس جائحة 

 19-كورونا
 

 :المضي قدماطريق 
مطالبة الدول األعضاء 
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

والحيوانية والنباتية والبيئية ذات الصلة 

 الصحة.توحيد األدء في مجال في نهج 
المياه المسائل المتعلقة بالمناخ و

 الموارد البشرية إدارةواألراضي؛ 

م والتكنولوجيا؛ المجلس والعل

حملة ال؛ لنباتيةاألفريقي للصحة ا

ذبابة التسي  للقضاء على يةفريقاأل

لمركز ؛ اوداء المثقبياتتسي 

 قسم؛ األفريقي للقاحات البيطرية

االتحاد المجتمع المدني ووكالة 

 نيبادال -تنمية للاألفريقي 

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية.
السنوية من قبل وضع خطة العمل 

 فرقة العمل.
بدأ فريق العمل منتدى ثالثي 

األطراف )منظمة األغذية والزراعة 

ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة 

العالمية لصحة الحيوان( من أجل 

تنسيق أفضل ألنشطة مقاومة 

مضادات الميكروبات في المنطقة. 

 وضع خطط عمل مشتركة.تم 

 المقرراتبتمويل تنفيذ 

إدارة االقتصاد 

 الريفي والزراعة

دعوة الدول األعضاء  (2

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

خرى ذات الصلة إلى والمنظمات األ

اعتماد سياسات وقوانين لتمكين الوقاية 

على المدى الطويل لمقاومة  والمكافحة

 مضادات الميكروبات.

2020-

2025 

منهجي  استعراضبعد إجراء 

لمقاومة مضادات الميكروبات 

استخدام مضادات  واستخدام

في اإلنتاج الزراعي في  الميكروبات

ضع إفريقيا، بدأت فرقة العمل في و

ملخصات السياسات حول مقاومة 

استخدام ومضادات الميكروبات 

في مجال مضادات الميكروبات 

 الزراعة.

تم تنفيذه 

 جزئيا
 نفس ما ورد أعاله
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

إدارة االقتصاد 

 الريفي والزراعة

دعم تنمية الموارد البشرية  (3
للوقاية من مقاومة مضادات 

الميكروبات ومكافحتها بين وكاالت 

والحيوانية  اإلنسانيةقي االتحاد األفري

 والنباتية والبيئية.

2020-

2025 
التدريب اإلقليمي المشترك تم إجراء 

بين منظمة األغذية والزراعة 

ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة 

العالمية لصحة الحيوان ومفوضية 

االتحاد األفريقي بشأن مقاومة 

لمجموعات لمضادات الميكروبات 

لمنسقين وااالقتصادية اإلقليمية 

مقاومة مضادات المعنيين ب

فبراير  18إلى  16من الميكروبات 

2021 

تم تنفيذه 

 جزئيا
 نفس ما ورد أعاله

إدارة االقتصاد 

 الريفي والزراعة

عقد اجتماع واحد رفيع المستوى  (4
على األقل سنويًا بالتزامن مع قمة 

لتقديم معلومات االتحاد األفريقي 

لتقدم ا حوللدول األعضاء ل مستكملة

المحرز في الوقاية من مقاومة مضادات 

الميكروبات ومكافحتها والدعوة إلى 

 تحقيق تقدم مستدام.

2020-

2025 
اجتماع افتراضي رفيع  تم عقد

فيه الدول  تالمستوى شارك

مؤسسات الاألعضاء ورؤساء 

التالية: المركز األفريقي للثروة 

مكافحة األفريقي لمركز ال الحيوانية،

، منظمة وقاية منهاوالاألمراض 

المكتب  –األغذية والزراعة 

ومنظمة الصحة ، اإلقليمي ألفريقيا

، المكتب اإلقليمي ألفريقيا –العالمية 

المكتب  –ومنظمة الصحة العالمية 

وبرنامج ، اإلقليم لشرق المتوسط

أفريقيا،  – األمم المتحدة للبيئة

 -المنظمة العالمية لصحة الحيوان و

لى مكافحة مقاومة ، للدعوة إإفريقيا

 .مضادات الميكروبات

بدأت فرقة العمل المشتركة 

لمفوضية االتحاد األفريقي بشأن 

 -مقاومة مضادات الميكروبات 

تم تنفيذه 

 جزئيا
 نفس ما ورد أعاله
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

ثالثية األطراف )منظمة األغذية ال

والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 

والمنظمة العالمية لصحة الحيوان( 

+ لجنة تنسيق برنامج األمم المتحدة 

ستعدادات الحتفال أفريقيا للبيئة اال

بحملة األسبوع العالمي الرابع 

للتوعية بمضادات الميكروبات 

إلى  18المقرر عقدها في الفترة من 

 2021نوفمبر  24

العمل مع الجامعات والمؤسسات  (5 
االبتكار في  لتشجيعالبحثية األفريقية 

ضادات تحديد مصدر ومدى مقاومة م

الميكروبات وتحديد حجمها وتطوير 

مضادات الميكروبات الجديدة واللقاحات 

والتشخيصات وأدوات إدارة النفايات 

لتأمين مستقبل مقاومة مضادات 

الميكروبات حتى ال يتخلف أحد عن 

 الركب.

2020-

2025 
بالتعاون مع إدارة الشؤون 

األفريقي للثروة  والمكتباالجتماعية 

،، بع لالتحاد األفريقيالتا الحيوانية

منهجي  استعراضإجراء تم 

للسياسات الحالية بشأن استخدام 

مضادات الميكروبات في الزراعة 

وإنتاج الغذاء في إفريقيا مع مركز 

الجنوب األفريقي لمراقبة األمراض 

بناًء على نتائج الدراسة ، المعدية. 

تم إعداد  موجز للسياسة كأساس 

سطس للمشاورات القارية في أغ

2021 

تم تنفيذه 

 جزئيا

 نفس ما ورد أعاله

تعزيز االتحاد األفريقي ليصبح  (6 

 اإلدارةصوتاً موحداً ومؤثراً في 

مقاومة مجال العالمية والمساءلة في 

 مضادات الميكروبات.

2020-

2025 

التحاد األفريقي انسقت فرقة عمل 

مقاومة مضادات ب المعنية

الميكروبات الدول األعضاء 

ة وتقديم صوت أفريقي للمشارك

موحد بشأن المعايير الدولية 

 الدستور الغذائي المقترح مشروع"

تقليل بقواعد الممارسات الخاصة ل

تم تنفيذه 

 جزئيا
 نفس ما ورد أعاله
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

مقاومة مضادات الميكروبات 

المنقولة عن طريق األغذية 

واحتوائها". تم اعتماد الوثيقة منذ 

ذلك الحين كمعيار دولي. تنسق فرقة 

العمل أيًضا الدول األعضاء 

اهمة في العمل الجاري بشأن للمس

التوجيهية للدستور  الخطوطتطوير 

الغذائي بشأن الرصد والمراقبة 

المتكاملين لمقاومة مضادات 

 الميكروبات المنقولة بالغذاء

إدارة االقتصاد 

 الريفي والزراعة
b. األزرق االقتصاد استراتيجية مخطط 

فوضية على دعم حثت الم .ألفريقيا
خلق الوعي الكافي وبناء القدرات 

أفضل الممارسات لتطبيق  وتقاسم

 مفهوم االقتصاد األزرق.

2020-

2063 
ترجمة استراتيجية  (1

االقتصاد األزرق ألفريقيا 

لغات االتحاد إلى  ومالحقها

مع  وتقاسمهااألفريقي األربع 

 مفوضية االتحاد األفريقي إدارات

اد دور في االقتص التي لها

إضافة إلى المجموعات  ،األزرق

  االقتصادية اإلقليمية الثماني

 لتعزيز الوعي
خطة التنفيذ  وضعتم  (2

لرصد ا أطر و( 2021-2025)
والتقييم ، وإطار حوكمة االقتصاد 

االقتصاد األزرق لتنفيذ  األزرق

والمفاهيم من قبل الدول ألفريقيا 

األعضاء في االتحاد األفريقي 

ادية والمجموعات االقتص

 .اإلقليمية
بمفهوم خلق الوعي  (3

تم تنفيذه 

 جزئيا
 التحديات

تدور بشكل أساسي 

حول نقص الموارد 

 المالية الكافية من أجل:

  تقديم الدعم الفني

للدول األعضاء في 

تحاد األفريقي اال

والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية 

لتطوير استراتيجيات 

االقتصاد األزرق 

الوطنية واإلقليمية بما 

 المخططيتماشى مع 

 القاري األزرق

  تقديم الدعم الفني
للدول األعضاء في 

االتحاد األفريقي 

وإنشاء آليات تنسيق 
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 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

من االقتصاد األزرق الذي نشأ 

ثالثة اجتماعات عقد خالل 

افتراضية )اجتماع قاري 

غطي جميع تن ين إقليمييواجتماع

 للتوعية في القارة(  ةالخمس األقاليم

بشأن استراتيجية االقتصاد 

مي وومفه ،األزرق ألفريقيا

والحوكمة االقتصاد األزرق 

ين الدول األعضاء في ب الزرقاء

االتحاد األفريقي والمجموعات 

 األقاليماالقتصادية اإلقليمية في 

نشر أفضل  وتم ،للقارة ةالخمس

الممارسات والدروس المتعلقة 

بنمو االقتصاد األزرق خالل 

الدول  فيحمالت التوعية 

األعضاء في االتحاد األفريقي 

والمجموعات االقتصادية 

 .اإلقليمية
هذه االجتماعات كما صادقت  (4

الزرقاء تنفيذ الخطة وثائق على 

لرصد والتقييم وإطار اإطار و

الحكم لالقتصاد األزرق على 

المستويات القارية واإلقليمية 

 والوطنية.
 

المراعية  اإلدارة

متعددة  للمحيطات

 الوكاالت ومتعددة

أصحاب المصلحة 

على المستويين 

 الوطني واإلقليمي

  قدرات التطوير
مفاهيم ب المتعلقة

مثل  ،االقتصاد األزرق

التخطيط المكاني 

محاسبة الو ،المائي

موارد المتعلقة ب

 االقتصاد األزرق

  تعزيز الوعي بشأن

المرونة في مواجهة 
تغير المناخ والتكيف 

معه والتخفيف من 

وخدمات النظام  ،آثاره

 ،البيئي البحري

واالقتصاد األزرق 

 المستدام

  تعزيز القدرة

المؤسسية للرصد 

والرصد  ،والتقييم

 واإلبالغ والتحقق

لالقتصاد األزرق في 

األعضاء في  الدول

االتحاد األفريقي 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

والمجموعات 

 االقتصادية اإلقليمية
 :المضي قدماطريق 

  القيام بحملة تعبئة
الموارد لبناء قدرات 

ء في الدول األعضا

االتحاد األفريقي 

والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية 

وأصحاب المصلحة 

 اآلخرين

  شراكات  إقامةبحث

مع المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية 

 اإلنمائيينشركاء الو
والمؤسسات اإلقليمية 

المتخصصة للتعاون 

 في مجالالمحتمل 

التخفيف من التحديات 

 المذكورة أعاله

لى دعم إنشاء آليات ع المفوضية عيشجت 

لضمان التخطيط والتنسيق  الزرقاءاإلدارة 

على المستويات القارية واإلقليمية 

 والوطنية.

2020-

2063 
 

 الحوكمة إطار آللية تنسيق  تم وضع

على المستويات القارية  الزرقاء

 واإلقليمية والوطنية

اإلجراءات المتخذة حتى اآلن ، تم 

 دول أعضاء في االتحاد 10تحديد 

مجموعات اقتصادية  3األفريقي و 
إقليمية لتقديم الدعم الفني لها من 

أجل: أ( صياغة استراتيجياتها 

تم التنقيذ 

 اجزئي
من المقرر عقد 

ورشتي عمل لتعزيز 

 :الوعي وبناء القدرات

قليمي الجنوب إل. 1
وشرق أفريقيا  األفريقي

قاليم غرب أل. 2و 
ووسط وشمال 

من المقرر --،إفريقيا
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

الوطنية واإلقليمية لالقتصاد األزرق 

بناًء على خطة التنفيذ وأطر الرصد 

 والتقييم التي تم وضعها
ب( إنشاء آليات تنسيق الحوكمة 

 الزرقاء الوطنية واإلقليمية.

 31و  18في  عقدهما

 2021أغسطس 

تعبئة الموارد لتنفيذ بالمفوضية  طلب قيام  

لالقتصاد  األزرق المخططاستراتيجية 

 في إفريقيا األزرق

2020-

2063 
 

دوالر  494400تعبئة  تتم

أمريكي من مملكة النرويج. تم 

دول  10استخدام هذا المبلغ لدعم 

 3أعضاء في االتحاد األفريقي و 
مجموعات اقتصادية إقليمية من 

( وضع استراتيجيات 1أجل: 
االقتصاد األزرق ألفريقيا وخطط 

 التنفيذ وأطر الرصد والتقييم
ات تنسيق الحوكمة ليآل(إطار 2

 الزرقاء.

تم التنفيذ 

 جزئيا
 

أمانة منطقة 

التجارة الحرة 

 القارية األفريقية

من أمانة منطقة التجارة  يطلب  .63
الحرة القارية األفريقية إعداد وتقديم 

في إطار دورة  2021ميزانية عام 

 الميزانية العادية لالتحاد األفريقي.

    

3.  EX.CL/Dec.1076(XXXVI) 

 قررم

 2019 عام بشأن موضوع

 والوضع اإلنساني في أفريقيا

الوثيقة 

EX.CL/1189(XXXVI) 

 

إدارة السلم 

واألمن / إدارة 

 الشؤون السياسية

 يقرر ما يلي: .11

بشأن تنفيذ نتائج موضوع العام  ألف.

 عام موضوعلاالتحاد األفريقي  قائدودور 

2019 

مفوضية االتحاد األفريقي دعوة  (3 

ل بشكل وثيق مع أجهزة االتحاد إلى العم

األفريقي، وخاصة إدارة السلم واألمن 

قام مجلس السلم واألمن، في  يجري تنفيذه

المختلفة، بتوجيه مفوضية  مقرراته

 االتحاد األفريقي من خالل مركز

في مرحلة ما ار والتنمية إعادة اإلعم

للعمل مع البلدان  بعد النزاعات

تقييم لتحديد ال ببعثةالمعنية للقيام 

المجاالت التي تحتاج إلى دعم 

 التنمية. مجال االتحاد األفريقي في
 

تم تنفيذه 

جزئيا تم 

 تنفيذه جزئيا

فيروس بسبب جائحة 

، تم تأجيل 19-كورونا
بعثات التقييم وإطالق 

إعادة اإلعمار مركز 

والتنمية في مرحلة ما 

في  بعد النزاعات

 القاهرة
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

وبرنامج االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار 

والتنمية في فترة ما بعد النزاعات وشركاء 

األمم المتحدة والشركاء في المجالين 

اإلنساني واإلنمائي لضمان إعادة اإلعمار 

المستدام في مرحلة ما بعد النزاعات 

اش المناطق التي دمرتها الحروب وإنع

لضمان العودة الطوعية المستدامة لالجئين 

والنازحين داخلياً وغيرهم من ضحايا 

النزاعات المسلحة وإعادة توطينهم 

 وإدماجهم.

ال تزال مفوضية االتحاد األفريقي 

تتشاور مع سفارة مصر لالنتهاء من 

عملية إطالق مركز إعادة اإلعمار 

في مرحلة ما بعد النزاعات  والتنمية

 في القاهرة.

إدارة الشؤون 

 السياسية
مفوضية االتحاد يدعو أيضا  (4

ى العمل الوثيق مع قائد االتحاد األفريقي إل

في عقد  2019األفريقي لموضوع عام 
مؤتمر قاري حول القضايا اإلنسانية 

إلجراء المزيد من المناقشات حول 

االستراتيجيات الخاصة بمعالجة األسباب 

الجذرية والحلول الدائمة للنزوح القسري 

 في إفريقيا.

خالل سنة 

2019 
عملت المفوضية بشكل وثيق مع 

كومة غينيا االستوائية من أجل ح

عقد المؤتمر القاري في ماالبو، في 

 لم يحدث. ذلك، لكن 2020نوفمبر 

فيروس جائحة  تحال لم ينفذ

دون  19-كورونا

تنظيم هذا المؤتمر. 

ستعمل إدارة الشؤون 

السياسية مع حكومة 

عقد لغينيا االستوائية 

المؤتمر في عام 

2021. 

إدارة الشؤون 

 السياسية 
بمقرر المؤتمر  يذكر (5

Assembly/AU/Dec.604 (XXVI )

، بأديس أبابا، 2016يناير  30الصادر في 
إثيوبيا، واإلشارة إلى الحاجة الملحة إلنشاء 

الوكالة اإلنسانية األفريقية ودعوة مفوضية 

االتحاد األفريقي لتسريع العمليات 

والمشاورات بشأن طرائق تفعيل الوكالة 

 .2020قية في عام اإلنسانية األفري

تم التصديق على مشروع دراسة  2020يوليو 

 الجدوى.
لوكالة اإلنسانية لالنظام األساسي 

مشروع الهيكل واألفريقية 

 والميزانية جاهزان.

تم تنفيذه 

 جزئيا
 كما هو مذكور أعاله

جائحة أدى تفشي تنفيذه تم نظمت إدارة الشؤون السياسية في وما  2021بشأن األسباب الجذرية للنزوح  .باءإدارة الشؤون 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

السياسية / إدارة 

 السلم واألمن 
 قسري في أفريقياال

تنفيذ التعهدات والتوصيات التي تم تقديمها 

، 2019في سياق أنشطة موضوع عام 
بوسائل منها إقامة روابط أقوى بموضوع 

"إسكات البنادق: تهيئة  2020عام 
 الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".

ة من الثامن الطبعة 2020نوفمبر  بعده
الندوة اإلنسانية السنوية التي ركزت 

أيًضا على الروابط بين موضوع 

 2020وموضوع عام  2019عام 
 ."حول "إسكات البنادق

كما ركزت أنشطة أخرى إلدارة 

الشؤون السياسية على الروابط بين 

 الموضوعين.

مع  بالكامل

 وجود

 تحديات
 
 

النشاط 

مستمر 

 لتمديدنظرا 

تنفيذ 

خارطة 

الطريق 

الرئيسية 

لالتحاد 

األفريقي 

 10لمدة 
سنوات 

(2020-

2023 )

ا يتماشى بم

مقرر مع 

 .المؤتمر ...

 19-فيروس كورونا
إلى توقف تنفيذ العديد 

من األنشطة 

 وتم تنظيم، المبرمجة

األنشطة التي كان من 

الممكن القيام بها 

 .افتراضيا فقط
 

القيود المالية السيما 

الحاالت التي  في تلك

تنطوي على نشر 

. تم الفنيينالموظفين 

تنفيذ معظم األنشطة 

باستخدام أموال 

تؤثر سلبًا  مماالشركاء 

على استقاللية االتحاد 

األفريقي للعمل في 

 الوقت المناسب.
 

عدم وجود تآزر بين 

مختلف أصحاب 

المصلحة )االتحاد 

واألمم  ،األفريقي

والمجموعات  ،المتحدة

 اإلقليمية/ االقتصادية

في  اآلليات اإلقليمية(

تنفيذ البرامج بسبب 

تفسير  عدم وجود
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

الوالية مشترك لمبدأ 

 االحتياطية.
ستبذل إدارة الشؤون   

دًا من والسياسية جه

إدارة خالل العمل مع 

وإدارة  السلم واألمن

الشؤون االجتماعية 

لضمان التآزر بين 

االتحاد  مواضيع

 2019األفريقي لعام 
القسري(  )النزوح

)إسكات  2020و

 2021البنادق( و

 )الثقافة(.

إدارة الشؤون 

السياسية / مكتب 

المستشار 

 القانوني

الجهود الرامية إلى غرس  ةضاعف( م2

التقيد و ،والعدالة ،ثقافة حقوق اإلنسان

 القانون.  بالدستور، وسيادة

السردي وضعت المفوضية اإلطار  يجري تنفيذه

الفنية ائية الصيغة النهالمنطقي و

لخطة عمل عقد االتحاد األفريقي 

 لحقوق اإلنسان
المفوضية ونشرت وضعت كما 

تنفيذ سياسة بشأن  طريقالخارطة 

العدالة االنتقالية لالتحاد األفريقي 

والتي تهدف إلى التنفيذ الفعال 

والتنسيق وتوعية أصحاب المصلحة 

 بشأن تنفيذ العدالة االنتقالية.

تم تنفيذه 

 جزئيا
حديات المتعلقة الت

بجائحة كورونا ونقص 

 الموارد

إدارة الشؤون 

السياسية / إدارة 

 السلم واألمن 

 وتسويةآليات لمنع وإدارة وضع ( 3

 النزاعات العنيفة المرتبطة باالنتخابات.  

شجعت المفوضية التوقيع والتصديق  يجري تنفيذه

على الميثاق األفريقي للديمقراطية 

والتصديق   واالنتخابات والحكم

عليه وتنفيذه وإعداد التقارير عنه 

تم تنفيذه 

 جزئيا
تجديد التزام الدول 

األعضاء بالتوقيع 

والتصديق على االتفاق 

 وتنفيذه
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 وقدمت المساعدة الفنية
 

قامت إدارة الشؤون السياسية )أمانة 

المنظومة األفريقية للحكم( بتفعيل 

اآللية الحكومية لإلبالغ عن  الميثاق 

األفريقي للديمقراطية واالنتخابات 

 والحكم
 

حتى اآلن ، قدمت دولتان من الدول 

ر أولية عن الميثاق األعضاء تقاري

األفريقي للديمقراطية واالنتخابات 

 والحكم

 
االستثمار في الميثاق  

األفريقي للديمقراطية 

واالنتخابات والحكم 

وآلية تقديم التقارير 

الحكومية أمر بالغ 

 األهمية

رة الشؤون إدا

/ إدارة  االقتصادية

السلم واألمن / 

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

التصدي للتحديات التي تول د علال  (5

اجتماعية مثل الفقر وعدم المساواة والبطالة 

 والتهميش. واإلقصاء 

أعدت إدارة الشؤون االقتصادية  

التقرير الذي تضمن توصيات على 

 القاري واإلقليمييين المستو

فيذه تم تن

 بالكامل
اللجنة الفنية نعقد تلم 

لمناقشة المتخصصة 

واعتماد مبادرات حول 

كيفية تسخير استخدام 

التكنولوجيا الرقمية 

الفقر  للخفيف من حدة

 وعدم المساواة.

إدارة الشؤون 

السياسية / إدارة 

 السلم واألمن 

معالجة االحتياجات المحددة  (6
عا هشة للفئات االجتماعية التي تعيش أوضا

مثل النساء واألطفال والشباب والمعوقين 

وكبار السن وضمان مشاركتهم الكاملة 

 والفعالة. 

المفوضية اإلطار القاري  أعدت يجري تنفيذه

للشباب والسلم واألمن وخطة التنفيذ 

العشرية بالتعاون مع المجموعات 

 اآللياتاالقتصادية اإلقليمية / 

اإلقليمية. يوفر اإلطار التوجيه 

المعياري للدول األعضاء 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

واآلليات اإلقليمية بشأن تعزيز 

ادفة للشباب في جميع المشاركة اله

تم تنفيذه 

 جزئيا
التمويل لتنفيذ  نقص

مول ي. األنشطة

الشركاء معظم 

األنشطة المتعلقة 

بالمرأة والشباب 

 واألطفال.
 

ستواصل إدارة 

الشؤون السياسية تعميم 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 م واألمن والتنمية.مجاالت السل
 

اإلطار مجلس السلم واألمن د اعتم

 23في  المنعقد 933في اجتماعه 

 .2020يونيو 
 

تنفيذ أجندة المرأة  المفوضيةتواصل 

 .م واألمنالسلو
 

م المرأة والسل أجندةتعميم  يجري

واألمن في جميع البرامج ذات 

 الصلة لمفوضية االتحاد األفريقي.
 

وضعت المفوضية التعليق العام 

للخبراء حول حقوق  ةاللجنة األفريقي

األطفال في  بشأن الطفل ورفاهيته

حاالت النزاع والذي يتناول 

والقضايا الناشئة خصوصيات ال

ية الطفل في القارة األفريقية. تم حمال

اعتماد التعليق العام في الدورة 

للجنة األفريقية سادسة والثالثين ال

 للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته

 .2020في سبتمبر المنعقدة 
 

المفوضية سياسة بشأن  أعدتكما 

 المنظومةدمج حماية الطفل في 

المقرر ومن م واألمن لسلل ةاألفريقي

 مجلس السلم واألمنلى تقديمها إ

قضايا المساواة بين 

الجنسين وتمكين 

الشباب في عملها في 

 مجال العمل اإلنساني.
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 واعتمادها. لبحثها

تنفذ المفوضية من خالل أمانة 

المنظومة األفريقية للحكم 

استراتيجية إشراك الشباب 

 واستراتيجيات إشراك المرأة
 

شارك في الندوة اإلنسانية الثامنة 

عدد كبير من النساء  2020لعام 
 والشباب.

إدارة السلم 

 اإلنذار المبكر والوقايةبشأن  جيم. واألمن 

ذار المبكر التأكد من أن آليات اإلن (3
لالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية 

اإلقليمية والدول األعضاء تتضمن عالمات 

مبكرة للكوارث بغية تسهيل االستجابة 

 المبكرة واالنتعاش.

إلنذار لنظام القاري الواصل  يجري تنفيذه

المبكر، الذي يعمل اآلن بكامل 

والتحليل  الرصدطاقته، توفير 

السلم  أمامت المنتظمين للتهديدا

واألمن في القارة. كما واصل، جنبًا 

إلى جنب مع المجموعات 

اآلليات االقتصادية اإلقليمية / 

، العمل مع الدول األعضاء اإلقليمية

الوطنية اإلنذار المبكر  نظمإلنشاء 

الوطنية  المنظومةدعم الخاصة بها و

 م.للسل

نشاط 

يجري 

 تنفيذه

 الفضاءأدى تقلص 

في  السياسي للمشاركة

 تذرعوقت مبكر بسبب 

الدول األعضاء 

بالسيادة إلى إعاقة 

 جهود إسكات البنادق.

الشؤون إدارة 

 الحلول الدائمةبشأن  دال.  السياسية

تكليف مفوضية االتحاد األفريقي،  (1
بناء على طلب من الدول األعضاء، 

مواصلة جهود التنسيق وتمكين النازحين 

ر الحر داخلياً والالجئين من االختيا

والمستنير بين العودة واالندماج المحلي 

يتم ذلك من خالل اتفاقيات ثالثية  

)البلد المضيف ، بلد العودة 

 والمفوضية(

التنفيذ 

 مستمر
تتخذ بعض الدول 

قرارات أحادية الجانب 

ن ، وهذا إلعادة الالجئي

مخالف لقانون 

 الالجئين
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

وإعادة التوطين بما يتوافق مع الصكوك 

 القانونية األفريقية والدولية ذات الصلة.

إدارة الشؤون 

 الشراكات والتعاون الدولي هاء. بشأن  السياسية 

دعوة المفوضية التخاذ تدابير  (1

كفيلة بتعزيز الشراكات مع المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء 

وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية 

 سري في القارة.في استجابتها للنزوح الق

إدارة الشؤون السياسية  أقامت يجري تنفيذه

شراكات قوية مع مختلف الجهات 

الفاعلة بشأن النزوح القسري في 

 القارة.

يحتاج التنسيق مع  جزئيا

إدارة الشؤون السياسية 

والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية 

 إلى مزيد من التحسين.

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

ت للسياسا

والرصد والتقييم 

 و تعبئة الموارد

المفوضية إلى التعجيل  يدعو (3
باستكشاف الفرص لتعبئة الموارد من 

الجهات المانحة غير التقليدية والقطاع 

 الخاص داخل أفريقيا وخارجها.

    

إدارة الشؤون 

االجتماعية/ إدارة 

 الشؤون السياسية 

مفوضية االتحاد األفريقي  يحث (5
ور والتفاعل مع الدول األعضاء على التشا

في االتحاد األفريقي التي من المقرر أن يتم 

نقل مواطنيها إلى بلدان ثالثة من خالل 

عمليات تكون مفوضية االتحاد األفريقي 

 طرفًا فيها.

    

إدارة السلم 

واألمن / إدارة 

الشؤون السياسية 

إدارة الشؤون /

 االجتماعية

الدول  من المفوضية دعم يطلب  .12

األعضاء في جهودها الرامية إلى مواجهة 

 التحديات اإلنسانية

تدعم المفوضية الدول األعضاء من  يجري تنفيذه

خالل كل من صندوق الالجئين 

لمساعدة لصندوق الخاص الو

لجفاف في حاالت االطارئة 

 والمجاعة.

تم التنفيذ 

 بالكامل
مبلغ المساعدة 

التضامنية رمزي. من 

الذي  مقررالالمهم تنفيذ 

طلب من المفوضية 

زيادة ميزانية صندوق 

٪ إلى 2الالجئين من 

٪ من مساهمة 4
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

االتحاد األفريقي. تم 

صندوق الاستنفاد 

لمساعدة لالخاص 

في حاالت الطارئة 

. لجفاف والمجاعةا

يحتاج هذا الصندوق 

 إلى التجديد.

4.  EX.CL/DEC. 1077(XXXVI) 

 مقرر

لمقررات اتنفيذ وضع بشأن 

للمجلس التنفيذي  السابقة

 االتحاد األفريقي ومؤتمر

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

 البشرية

يقرر وضع نظام إلدارة األداء  .5

يشمل العقوبات والمكافآت المناسبة ويطلب 

من المفوضية تقديم الطرائق المقترحة لهذا 

النظام إلى الدورة العادية السابعة والثالثين 

 للمجلس التنفيذي

العادية  الدورة

السابعة 

والثالثون 

 للمجلس

 2التنفيذي، 
يوليو  3و

2020 

تمت مراجعة سياسة إدارة األداء 

 والموافقة عليها.
 سابنظام أصبح  لم ينفذ

الحالي إلدارة األداء 

مديرية وال تملك  قديما

الشؤون اإلدارية 

 وإدارة الموارد البشرية

الميزانية الالزمة لتنفيذ 

 عامل النجاح الجديد

مكتب األمين العام 

 للمفوضية
يطلب من المفوضية وضع  .7

نموذج موحد لتقارير اللجان الفنية 

واستخدام النموذج نفسه لجميع المتخصصة 

 التقارير المقدمة إلى أجهزة صنع السياسة؛

مشروع النموذج وإرساله  إعدادتم  

إلى جميع اإلدارات للحصول على 

 المدخالت

تم تنفيذه 

 جزئيا
 الم التعليقاتبطء است

مكتب األمين العام 

 للمفوضية
ا .8 من المفوضية، عن  يطلب أيض 

طريق مكتب األمين العام للمفوضية، وضع 

جدول سنوي رئيسي لضمان التخطيط 

والتنسيق السلسين لالجتماعات والمناسبات 

 من قبل المفوضية والدول األعضاء؛

رئيسي  جدول زمني وضعتم  

دارة مديرية إبالتعاون مع 

 المؤتمرات والمنشورات

تم تنفيذه 

 كليا
 بطء استالم التعليقات

من اإلدارات بشأن 

 االجتماعات المبرمجة

مكتب األمين العام 

للمفوضية / جميع 

 اإلدارات

الحاجة الماسة إلى ترشيد  يؤكد .9
جداول األعمال وعدد المقررات في كل 

قمة وفقًا للمقررات ذات الصلة الصادرة 

صنع السياسة، بما في ذلك  عن أجهزة

 EX.CL/DEC.898(XXVIII)المقرران 

مبادئ  مكتب األمين العاميرسل  

إلى  رتذكيرسائل توجيهية و

جداول األعمال  لترشيداإلدارات 

 المقدمة. والمقررات
 

تم تنفيذه 

 جزئيا
ال تزال اإلدارات 

والدول األعضاء 

ترسل عددا كبيرا من 

بنود جدول األعمال 

والمقررات غلى الرغم 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

جدولي أعمال المجلس  ترشيدتم     Assembly/AU/Dec.582 (XXV)و

مقارنة  إلى حد ما والمؤتمرالتنفيذي 

 لسنوات السابقةبا

 

من المبادئ التوجيهية 

ورسائل التذكير التي 

بعث بها مكتب األمين 

 العام للمفوضية

5.  EX.CL/Dec. 1078(XXXVI) 

 مقرر

عروض الدول األعضاء بشأن 

التميز افة مركز ستضال

 األفريقي لألسواق الشاملة،

مكتب المستشار 

القانوني / إدارة 

الشؤون 

 االقتصادية

يطلب من المفوضية، بالتعاون  .5

مع الجمهورية التونسية، استكمال اتفاق 

االستضافة وفقًا لمقرر المجلس التنفيذي 

 EX.CL/195 (VII) Rev.1رقم 

بشأن استضافة  2005الصادر في يوليو 
 أجهزة االتحاد األفريقي؛

 أنهى مكتب المستشار القانوني 

 االستضافةاتفاقية 

 

تجري المفوضية مفاوضات مع 

لالنتهاء  حكومة الجمهورية التونسية

 منها

تم تنفيذه 

 جزئيا
حالت جائحة فيروس 

 دون عقد 19-كورونا

االجتماع السابق مع 

السلطات التونسية 

 بالحضور الشخصي

زيارة فضال عن 

 افقالمر

6.  EX.CL/Dec. 1079(XXXVI) 

 قررم

 ةأنشطعن تقرير البشأن 

لمحكمة اإلفريقية لحقوق ا

  اإلنسان والشعوب
Doc.Ex.Cl/1204(XXXVI) 

 

 

مكتب المستشار 

القانوني/ مديرية 

البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية 

/  ةوالمحاسب

 المحكمة

بالمحكمة اإلفريقية  يشيد .2
يمهما الناجح وجمهورية أوغندا على تنظ

للحوار القضائي اإلفريقي الرابع ويحيط 

علماً بتوصيات الحوار ويطلب من 

مفوضية االتحاد األفريقي ولجنة الممثلين 

الدائمين إجراء دراسة متعمقة وعرض 

اآلثار القانونية والمالية المترتبة على إنشاء 

شبكة قضائية أفريقية داخل هياكل االتحاد 

 األفريقي؛

    

ب المستشار مكت

القانوني/ الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

من رئيس مفوضية االتحاد  يطلب .7
اإلفريقي اتخاذ جميع التدابير الالزمة، وفقاً 

لمقررات المجلس التنفيذي السابقة، لتشغيل 

صندوق المساعدة القانونية. وتحقيقاً لهذه 

الغاية، يشجع جميع الدول األعضاء في 

د على تقديم تبرعات سخية للصندوق االتحا

 لضمان استدامته ونجاحه؛

    

لم يتم عقد اجتماع  لم ينفذ  قبل يونيو المفوضية على  كذلك يحث .8مكتب المستشار 
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

القانوني / وحدة 

اإلصالح / لجنة 

 الممثلين الدائمين

اإلسراع في عمليات تنظيم الخلوة 

المشتركة بين لجنة الممثلين الدائمين 

 واألجهزة القانونية والقضائية والتشريعية

، بهدف النظر في 2020لالتحاد قبل يونيو 
مقترحات اإلصالح الخاصة باألجهزة 

 المذكورة؛

لم يتم بعد تنظيم الخلوة المشتركة  2020

بين لجنة الممثلين الدائمين واألجهزة 

النظامية والقضائية والتشريعية 

 لالتحاد بسبب جائحة كورونا

 رونابسبب كو

7.  EX.CL/Dec. 1080(XXXVI) 

 مقرر

أنشطة عن تقرير البشأن 

اللجنة األفريقية لحقوق 

 اإلنسان والشعوب
Doc.EX.CL/1205(XXXVI) 

 

 

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

البشرية / مكتب 

 نائب الرئيس

رئيس مفوضية االتحاد  يدعو .7
األفريقي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان 

مل لمختلف مقررات المجلس التنفيذ الكا

التنفيذي في إطار زمني معقول ويدعو إلى 

التعجيل بشغل الوظائف الشاغرة في 

األمانة، بما في ذلك تعيين موظفين قانونيين 

ومترجمين باللغتين العربية والبرتغالية وفقاً 

 EX.CL/Dec.974(XXXXI)للمقرر 
وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي عن 

 األمر.

 ة العاديةالدور

 37 ال
للمجلس 

 3-2التنفيذي 
 2020يوليو 

 المقررتنفيذ  تعذر لم ينفذ 

بسبب القيود 

تفشي المفروضة بعد 

 .19-فيروس كورونا

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

 البشرية

بتأكيد الرئيس أداما بارو  يرحب .8
للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

لبناء المقر الدائم على األولوية الممنوحة 

للجنة. ويحث مفوضية االتحاد األفريقي 

على تنشيط مجموعة الدعم المذكورة في 

 EX.CL.Dec.1045(XXXIV)المقرر
والعمل مع كل من حكومة غامبيا واللجنة 

األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب على 

وضع خطط ملموسة، بما في ذلك استكمال 

م للجنة خالل التصاميم المعمارية للمقر الدائ

 وبدء عملية بناء المقر الدائم؛ 2020عام 

 المقررتنفيذ  تعذر لم ينفذ  2020

بسبب القيود 

تفشي المفروضة بعد 

 .19-فيروس كورونا

8.  EX.CL/Dec. 1083(XXXVI)  لجنة االتحاد قدم تلم  لم ينفذ  اللجنة الفنية المتخصصة  يدعو .3مكتب المستشار
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 مقرر 

لجنة  ةنشطأبشأن تقرير 

لقانون ل ياالتحاد األفريق

  الدولي
Doc.EX.CL/1208(XXXVI) 

للعدل والشؤون القانونية إلى إدراج بند دائم  انوني الق

في جدول األعمال حول "إعداد وتدوين 

قانون االتحاد األفريقي والقانون الدولي 

 على نحو تدريجي"؛

األفريقي للقانون 

اللجنة إلى  الدولي البند

صة الفنية المتخص

للعدل والشؤون 

 القانونية

مكتب المستشار 

 القانوني 
بالدراسة والتوصيات  يحيط علما .4

المتعلقة بتعديالت النظام األساسي للجنة 

االتحاد األفريقي للقانون الدولي؛ ويقرر، 

من النظام األساسي للجنة  26وفقًا للمادة 
االتحاد األفريقي للقانون الدولي، إحالتها 

الفنية المتخصصة للعدل  إلى اللجنة

 والشؤون القانونية لبحثها؛

الدراسة والتعديالت  إدراجتم  

للجنة المقترحة على النظام األساسي 

 االتحاد األفريقي للقانون الدولي في

جدول أعمال الدورة العادية السادسة 

للجنة الفنية المتخصصة للعدل 

 والشؤون القانونية.

تم تنفيذه 

 جزئيا
جنة الفنية اللجتمع تلم 

المتخصصة للعدل 

على  والشؤون القانونية

المستوى الوزاري 

 بلوغعدم ل نظرا

النصاب القانوني. 

 بحثسيتم  وعليه

 الدراسة والتعديالت

المقترحة على النظام 

لجنة االتحاد األساسي 

األفريقي للقانون 

من قبل الدورة الدولي 

 عند انعقادهاالوزارية 

مكتب المستشار 

  القانوني
باستكمال الدراسة في  يحيط علما .6

الوقت المناسب حول اآلثار القانونية لتعديل 

( من بروتوكول إنشاء المحكمة 1) 5المادة 
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، لمنح 

اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل 

ورفاهيته حق اللجوء المباشر إلى المحكمة، 

ى اللجنة الفنية ويقرر إحالة الدراسة إل

المتخصصة للعدل والشؤون القانونية 

لبحثها، قبل تقديم توصيات ملموسة إلى 

الدورة العادية السابعة والثالثين للمجلس 

تم تنفيذه   2020يوليو 

 جزئيا
سيتم تقديم هذه الوثيقة 

قبل الدورة العادية 

القادمة للجنة الفنية 

المتخصصة للعدل 

 الشؤون القانونيةو
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 ؛2020التنفيذي في يوليو 

9.  EX.CL/Dec. 1084(XXXVI) 

 مقرر

بشأن اللجنة األفريقية للخبراء 

 حول حقوق الطفل ورفاهيته
Doc.EX.CL/1209(XXXVI) 

 

 

إدارة الشؤون 

 االجتماعية
مفوضية االتحاد  يدعو كذلك .9

األفريقي إلى استكمال عملية تعيين 

المبعوث الخاص المعني باألطفال والنزاع 

وفقا لمقرر  2020حلول عام المسلح ب

 Assembly/AU/Dec.718المؤتمر 
(XXXII)؛ 

مرة أخرى على  المسألةتم عرض  2020نهاية 

 بمقررللتذكير  مجلس السلم واألمن

 تعيين المبعوث الخاص.

تسريع تنفيذ هذا  لم ينفذ

 للمؤتمر، يمكن المقرر

تحديد طريقة انتخاب 

المبعوث الخاص. 

يمكن أن تكون إحدى 

تعيين المبعوث  الطرق

الخاص من بين 

اللجنة أعضاء 

األفريقية للخبراء حول 

 .حقوق الطفل ورفاهيته

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

البشرية/إدارة 

الشؤون 

االجتماعية/ 

 ليسوتو

يجري بالعملية ال يحيط علما .15
ية لنقل مقر أمانة اللجنة إلى مملكة تنفيذه

خاذ التدابير ليسوتو ويطلب من المفوضية ات

الالزمة لتلبية االحتياجات من الموارد 

البشرية والمالية ألمانة اللجنة عمالً بمقرر 

 EX.CL/Dec.1010المجلس التنفيذي 
(XXXIII)  ويناشد حكومة مملكة ليسوتو

ومفوضية االتحاد األفريقي تيسير نقل أمانة 

اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل 

 ورفاهيته.

مديرية الشؤون اإلدارية عملت  

مع الشؤون  وإدارة الموارد البشرية

الهيكل الجديد  العتماداالجتماعية 

ونقل الموظفين الحاليين بما يتماشى 

 مع اإلجراءات المعمول بها.

تم تنفيذه 

 بالكامل
 

10.  EX.CL/Dec. 1085(XXXVI) 

 مقرر

 عن أنشطة تقريرالبشأن 

االتحاد األفريقي مجلس 

 الفسادفحة مكااالستشاري ل

 
Doc.EX.CL/1210(XXXVI) 

مكتب المستشار 

 القانوني
من المفوضية تقديم  يطلب  .10

التعديل المقترح على االتفاقية والمقدم من 

نيجيريا بشأن تغيير اسم المجلس إلى اللجنة 

الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية 

لبحثه ويشجع الدول األطراف على دعم 

 ح؛التعديل المقتر

جدول  فيالتعديل المقترح  إدراجتم  

أعمال الدورة العادية السادسة للجنة 

لعدل والشؤون لالفنية المتخصصة 

 القانونية

تم تنفيذه 

 جزئيا
لجنة الفنية الجتمع تلم 

لعدل لالمتخصصة 

على  والشؤون القانونية

المستوى الوزاري 

بسبب عدم اكتمال 

النصاب القانوني. 

 بحثسيتم  وعليه
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 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

ديل المقترح من التع 

قبل الدورة الوزارية 

 عند انعقادها

مكتب المستشار 

 القانوني
المفوضية على اتخاذ  يحث  .11

تدابير عاجلة لتوضيح المهام وخطوط 

المسؤولية بين المجلس واألمانة وتقديم 

تقرير عنن ذلك إلى المجلس التنفيذي في 

 دورته العادية السابعة والثالثين.

الدورة 

 العادية

السابعة 

 نووالثالث

للمجلس 

 3-2التنفيذي 
 2020يوليو 

   

11.  EX.CL/Dec. 1086(XXXVI) 

 مقرر 

عن تقرير السنوي البشأن 

األفريقية  قدرةأنشطة ال

 المخاطر  لمواجهة
Doc. EX.CL/1211(XXXVI) 

إدارة الشؤون 

 االقتصادية
يدعو مفوضية االتحاد األفريقي  .7

هة إلى دعم القدرة األفريقية لمواج

 المخاطرة عند االقتضاء وبطريقة مالئمة

المشاورات جارية لتحديد مجاالت  

 الدعم
تم تنفيذه 

 جزئيا
 ال يوجد 

12.  EX.CL/Dec. 1088(XXXVI) 

 مقرر

بشأن رصد وتقييم خطة 

التنفيذ العشرية األولى ألجندة 

 وتقديم تقارير عنها 2063

الوثيقة 
Doc.EX.CL/1217(XXXVI 

مديرية التخطيط 

اتيجي االستر

للسياسات 

والرصد والتقييم 

  و تعبئة الموارد

يالحظ مع القلق أنه منذ اعتماد  .2

بموجب  2015في يناير  2063أجندة 
مقرر المؤتمر 

Assembly/AU/Dec.565(XXIV) 

على  2063، ال تزال عملية تعميم أجندة 

مستوى الدول األعضاء متأخرة. تم إرسال 

لية إلى اثنتين و أربعين بعثات تعميم أو 

( دولة من الدول األعضاء الخمس 42)

(. ويدعو المفوضية إلى 55والخمسين )
ضمان القيام ببعثات تعميم أولية إلى الدول 

األعضاء الثالث عشرة المتبقية، وتقديم 

تقارير إلى المجلس التنفيذي خالل دورته 

 2020العادية السابعة والثالثين في يوليو 

العادية  الدورة

السابعة 

 نوثالثوال

للمجلس 

 3-2التنفيذي 
 2020يوليو 

لم يتم اتخاذ أي إجراء. لم يكن 

التعميم على المستوى  باإلمكان

فيروس بسبب جائحة  المحلي

 .كورونا

فيروس جائحة  تأد لم ينفذ

الحظر و 19-كورونا
الدول المفروض في 

األعضاء إلى تأجيل 

جميع البعثات 

 واألنشطة
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 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

مديرية التخطيط 

 االستراتيجي

للسياسات 

والرصد والتقييم 

 و تعبئة الموارد

يرحب بتطبيق إطار الرصد  .3

وأداة تقديم التقارير،  2063والتقييم ألجندة 
ويدعو المفوضية، ووكالة االتحاد األفريقي 

النيباد، والمجموعات االقتصادية -للتنمية

اإلقليمية، والبنك األفريقي للتنمية، ولجنة 

ألفريقيا، إلى  األمم المتحدة االقتصادية

مواصلة مساعدة الدول األعضاء 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على 

تنفيذ إطار الرصد والتقييم وأداة تقديم 

 التقارير؛

والتقييم في مجموعة  الرصدتم نشر  

( الكوميساواحدة )اقتصادية إقليمية 

 دول أعضاء في الكوميسا 6و

تم تنفيذه 

 جزئيا
فيروس جائحة  تأد

الحظر و 19-اكورون
الدول المفروض في 

األعضاء إلى تأجيل 

جميع البعثات 

 واألنشطة

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد والتقييم 

 و تعبئة الموارد

يدعو المفوضية ووكالة االتحاد  .5
النيباد وأصحاب المصلحة -األفريقي للتنمية

 اآلخرين إلى ما يلي:

دية دعم المجموعات االقتصا (1
اإلقليمية والدول األعضاء في تعزيز 

قدراتها في مجال اإلحصاءات وإدارة 

البيانات والرصد وتقديم التقارير وتبادل 

المعرفة من أجل اإلسراع بتنفيذ أجندة 

 ؛2063

والتقييم في مجموعة  الرصدتم نشر  

( الكوميساواحدة )اقتصادية إقليمية 

 دول أعضاء في الكوميسا 6و

تم تنفيذه 

 ئياجز
فيروس جائحة  تأد

الحظر و 19-كورونا
الدول المفروض في 

األعضاء إلى تأجيل 

جميع البعثات 

 واألنشطة

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد والتقييم 

 و تعبئة الموارد

العمل مع لجنة األمم المتحدة  (2
االقتصادية ألفريقيا والبنك األفريقي للتنمية 

ات اإلحصائية الوطنية على تعزيز المؤسس

في الدول األعضاء لضمان موثوقية وتوافر 

 البيانات اإلحصائية الجيدة؛

والتقييم في مجموعة  الرصدتم نشر  

( الكوميساواحدة )اقتصادية إقليمية 

 دول أعضاء في الكوميسا 6و

تم تنفيذه 

 جزئيا
فيروس جائحة  تأد

الحظر و 19-كورونا
الدول المفروض في 

تأجيل األعضاء إلى 

جميع البعثات 

 واألنشطة

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات 

دعم الدول األعضاء  (3
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

والكيانات القارية لالتحاد األفريقي في 

د التقرير الثاني في فبراير سيبدأ إعدا 

2021 
تم تنفيذه 

 جزئيا
فيروس جائحة  تأد

الحظر و 19-كورونا
الدول المفروض في 
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اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

والرصد والتقييم 

 و تعبئة الموارد

إعداد تقارير األداء لفترة السنتين عن تنفيذ 

 ؛2063أجندة 
األعضاء إلى تأجيل 

جميع البعثات 

 واألنشطة

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد والتقييم 

 و تعبئة الموارد

يدعو المفوضية، بالتعاون مع  .6

النيباد، إلى -فريقي للتنميةوكالة االتحاد األ

دعم الدول األعضاء والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية في وضع وتعزيز 

ونشر األدوات والنهج والقدرات المؤسسية 

المناسبة لتحسين وضع السياسات 

والتخطيط والتنفيذ على الصعيدين الوطني 

 واإلقليمي.

أدوات إعداد التقارير  استحداثتم  

رير القاري األول أثناء إعداد التق

 2020الذي تم إطالقه في قمة يناير 

تم تنفيذه 

 جزئيا
فيروس جائحة  تأد

الحظر و 19-كورونا

الدول المفروض في 

األعضاء إلى تأجيل 

جميع البعثات 

 واألنشطة

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد والتقييم 

 و تعبئة الموارد

إذ يستحضر مقرر المجلس  .7

 EX.CL/DEC.998فيذي التن
(XXXII) Rev.1  الذي ُطلب فيه من

المفوضية تصنيف المشاريع الرئيسية إلى 

المدى القصير والمتوسط والبعيد من أجل 

تحديد أولوياتها وفقًا لقدرات التمويل 

المتاحة في القارة، يطلب من المفوضية 

ضمان استكمال العملية قبل انعقاد الدورة 

الثين للمجلس التنفيذي العادية السابعة والث

 .2020في يوليو 

الدورة العادية 

السابعة 

ن ووالثالث

للمجلس 

 التنفيذي في

يوليو  2-3

2020. 

تم تنفيذه  يجري تنفيذه

 جزئيا
فيروس جائحة  تأد

الحظر و 19-كورونا
الدول المفروض في 

األعضاء إلى تأجيل 

جميع البعثات 

بما في ذلك  واألنشطة

إجراء الدراسة 

 المتوخاة

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد والتقييم 

 و تعبئة الموارد

يطلب من المفوضية أيًضا وضع  .8
خطط أعمال واقتراح مصادر تمويل بديلة 

 2063محتملة للمشاريع الرئيسية ألجندة 
بما يتماشى مع الجهود المستمرة لتعبئة 

الموارد داخل المفوضية. وبعد ذلك، ينبغي 

تقييم المشاريع الرئيسية وتحديد  إعادة

أولوياتها وتنفيذها بشكل متسلسل على 

 يجري تنفيذه 

 
مع اعتماد استراتيجية تعبئة الموارد 

المحلية، بدأ تنفيذها بتشكيل مجموعة 

عمل فنية تتألف من مفوضية االتحاد 

نيباد، ولجنة األمم الاألفريقي، و

والبنك ألفريقيا،  المتحدة االقتصادية

تم تنفيذه 

 جزئيا
فيروس جائحة  تأد

الحظر و 19-كورونا
الدول المفروض في 

األعضاء إلى تأخر 

 الخطوط التصديق على

وتعميمها  ةالتوجيهي

 .على المستوى المحلي
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 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 إعداد. كما يجري األفريقي للتنمية أساس الموارد المتاحة.

للتعميم على عي واحد يضامو دليل

 المستوى المحلي في الدول األعضاء

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد والتقييم 

 و تعبئة الموارد

يدعو المفوضية، في نهاية عملية  .9

تحديد األولويات، إلى القيام بما هو ممكن 

خالل الفترة المتبقية من العقد األول ألجندة 

وإرجاء األنشطة األخرى إلى  2063
الخطط العشرية المقبلة مع التركيز على 

 ابع التكاملي لكل مشروع رئيسيالط

تم تنفيذه   يجري تنفيذه

 جزئيا
فيروس جائحة  تأد

الحظر و 19-كورونا

الدول المفروض في 

األعضاء إلى تأجيل 

جميع البعثات 

 واألنشطة

13.  EX.CL/Dec.1089(XXXVI) 

 مقرر
 االجتماع تقرير بشأن

 الوزارية للجنة المشترك

 لجدول تقدير األنصبة
 وزراء ولجنة والمساهمات

 عشر الخمسة المالية

 الوثيقة 
Doc.EX.CL/1215(XXXVI) 

 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

بالتقرير المرحلي  يحيط علما   .5

للممثل السامي لالتحاد األفريقي الصادر 

عن المشاورات اإلقليمية  2018في يوليو 
حول جدول تقدير أنصبة صندوق السالم 

من المفوضية أن  ويطلب .األفريقي لالتحاد

تعدل وفقًا لذلك المبالغ السنوية المدفوعة 

للصندوق بغية تخفيف العبء على الدول 

األعضاء، على أن يسمح ذلك بتوفير 

المخصصات الكاملة للصندوق بحلول عام 

2023. 

تم تنفيذه  للمقررتم تعديل المبالغ وفقًا  

 بالكامل
 

وحدة اإلصالح / 

لسلم إدارة ا

 واألمن

بالممثل السامي لتمويل  يشيد .6
االتحاد وصندوق السالم للعمل الممتاز 

الذي اضطلع به لعقد اجتماع مع األقاليم 

بشأن مسألة تقدير أنصبة صندوق السالم، 

اختتام المشاورات وتقديم تقرير  ويطلب

بهذا الشأن إلى المجلس التنفيذي في يوليو 

2020. 

الدورة العادية 

 37الـ 
مجلس لل

 التنفيذي في

يوليو  2-3

2020. 

الممثل السامي لالتحاد اختتم 

المعني بتمويل االتحاد  األفريقي

وصندوق السالم مشاوراته وقدم 

تقريره إلى المجلس التنفيذي في 

 .2020أكتوبر 

تم تنفيذه 

 بالكامل
 ال يوجد 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

ن المفوضية أن تعتبر م يطلب .7
جميع المساهمات المقدرة على الدول 

تم تنفيذه  تم تنفيذ ذلك 

 بالكامل
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 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

والمالية 

 والمحاسبة

األعضاء لصندوق السالم خالل الفترة 

المؤقتة مدفوعات على الحساب ريثما يتم 

 االنتهاء من المشاورات اإلقليمية.

وحدة اإلصالح / 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية 

بة / والمحاس

مكتب المستشار 

 القانوني

من لجنة الممثلين الدائمين  يطلب .10

اإلسراع بمواءمة األحكام ذات الصلة من 

قواعد إجراءات المؤتمر والنظم واللوائح 

المالية لالتحاد األفريقي والنظام األساسي 

للمفوضية لبحثها واعتمادها من قبل أجهزة 

صنع السياسة ذات الصلة بغية ضمان تنفيذ 

نظام العقوبات المشددة دون مزيد من 

 التأخير؛

واللوائح المالية التي  النظمتم تنقيح  

الجديدة التي  23تضمنت المادة 

على النحو الواجب مسائل  أدرجت

 وفقا للمقررالعقوبات تشديد تتعلق ب

Ext/Assembly/AU/Dec.3(X

I) 

تم تنفيذه 

 بالكامل
 

 تمديد تطبيق نظام العقوبات يقرر .11 
القديم ريثما تتم مراجعة األحكام ذات 

الصلة من قواعد إجراءات المؤتمر 

واللوائح والنظم المالية لالتحاد األفريقي 

 والنظام األساسي للمفوضية.

تم تنفيذه  تم التمديد 

 بالكامل
 

يحيط علما بالطلبات التي قدمتها  .14 
الجمهورية العربية الصحراوية 

وندي. ويقر الديمقراطية وسيشيل وبور

بالتحديات التي تواجه هذه الدول األعضاء 

في الوفاء بمساهماتها السنوية لالتحاد، 

ويطلب من المفوضية التباحث مع الدول 

األعضاء التي تواجه صعوبات في دفع 

مساهماتها لالتحاد وتلك التي عليها 

( أو أكثر من أجل 2متأخرات لمدة عامين )
صفية االتفاق على خطة سداد خاصة بت

المتأخرات، وتقديم تقرير عن ذلك إلى 

 .2020المجلس التنفيذي في يوليو 

الدورة العادية 

 37الـ 
مجلس لل

 التنفيذي في

يوليو  2-3

2020. 

مع سيشل  المفوضيةتواصلت 

والصومال وبوروندي واتفقت عليها 

 بشأن خطط الدفع

تم تنفيذه 

 جزئيا
تواصل المفوضية 

االتصال بالدول 

رى التي األعضاء األخ

 تواجه تحديات مماثلة.
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

المقرر  يستحضر .15 

Assembly/AU/Dec.578(XXV) 
الذي أقر توصيات اللجنة الوزارية 

ل جدول تقدير  المخصصة بضرورة أن يمو 

% من الميزانية 100األنصبة الجديد 

% من الميزانية 75التشغيلية لالتحاد و

% من ميزانية 25البرنامجية لالتحاد و
م السالم لالتحاد ويطلب من عمليات دع

المفوضية أن تقدم في االجتماع المقبل 

للمجلس التنفيذي تقريرا مرحليا عن تحقيق 

 هذه األهداف.

 مقرر تنفيذتقرير عن التم تقديم  

 الجلسةجوهانسبرج لمناقشته في 

لجدول للجنة الوزارية  ةالمشترك

تقدير األنصبة ولجنة وزراء المالية 

 الخمسة عشر

يذه تم تنف

 بالكامل
 

14.  EX.CL/Dec.1090(XXXVI) 

 مقرر

بشأن الترشيحات األفريقية 

 داخل المنظومة الدولية،

الوثيقة 

EX.CL/1216(XXXVI) 

إدارة الشؤون 

السياسية / مكتب 

المستشار 

 القانوني

، فيما يتعلق بمراجعة قواعد يطلبدال. 

إجراءات اللجنة، أن توزع المفوضية 

وتتلقى  الوثيقة على أعضاء اللجنة

 2020مساهماتهم بحلول نهاية فبراير 

من المفوضية عقد خلوة للجنة  ويطلب أيضا

من أجل استكمال الوثيقة وتقديمها إلى 

اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون 

لبحثها  2020القانونية بنهاية مارس 
تحضيرا العتمادها من قبل المجلس 

التنفيذي خالل دورته في منتصف العام 

 .2020نعقدة في يوليو الم

 الدورة العادية

 37 ال

للمجلس 

 3-2التنفيذي 
 2020يوليو 

جميع  تقاسم قواعد اإلجراءات معتم 

الدول األعضاء لتقديم مقترحات 

من  وتم استالم تعليقاتبشأن التنقيح 

 بعض الدول وليس جميعها.

تم تنفيذه 

 جزئيا
عدم و/أو بطء استجابة 

الدول األعضاء. 

نة الفنية ستصادق اللج

لعدل لالمتخصصة 

والشؤون القانونية على 

 ءاتجرااإلقواعد 

 عند انعقادهاالمنقحة 

إدارة الشؤون 

 السياسية
ر المقرر هاء.  يكر 

EX.CL/1051(XXXIV)   بشأن
ضرورة مشاركة رؤساء المجموعات 

األفريقية ورؤساء اللجان المعنية 

بالترشيحات داخل المجموعات األفريقية 

ن الدائمين لالتحاد اإلفريقي والممثلي

يشارك جميع أصحاب المصلحة  العمل جار

بشكل كامل في دورات اللجنة في 

 جميع األوقات

تم تنفيذه 

 بالكامل
ال يزال عدم توفر 

 فورية الترجمة ال

اإلسبانية بوالتحريرية 

يشكل تحديا لعمل 

 اللجنة.
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

المعنيين في دورات اللجنة في جميع 

 األوقات.

شؤون إدارة ال

 السياسية
 EX.CL/Dec.1072بالمقررزاي يذكر 
(XXV)  بشأن اختيار المدير العام لمنظمة

التجارة العالمية ويؤيد المرشحين من بنين 

ومصر ونيجيريا، كقائمة مختصرة 

للمرشحين األفريقيين لمنصب المدير العام 

لمنظمة التجارة العالمية ويطلب من اللجنة 

ات األفريقية الوزارية المعنية بالترشيح

داخل النظام الدولي بحث الموضوع ورفع 

تقرير إلى الدورة العادية السابعة والثالثين 

للمجلس التنفيذي بهدف االتفاق على مرشح 

 أفريقي موحد.

 الدورة العادية

 37 ال

للمجلس 

 3-2التنفيذي 
 2020يوليو 

الدكتور نجوزي أوكونجو إيوياال، 

و همن جمهورية نيجيريا االتحادية 

مرشح االتحاد األفريقي المعتمد لهذا 

 المنصب.

عارضت اإلدارة  كليا

األمريكية السابقة تعيين 

المرشح األفريقي، 

وهناك حاجة إلى مزيد 

من الدعم الدبلوماسي 

والسياسي إلشراك 

اإلدارة الجديدة التي 

تولت السلطة في يناير 

2021. 

إدارة الشؤون 

 السياسية
جنة الوزارية من أمانة الل يطلبياء. 

للترشيحات األفريقية في المنظومة الدولية 

أن تنفذ بصرامة قواعد إجراءات اللجنة، 

 11من المادة  3و 2وخاصة الفقرتان 

بشأن المواعيد النهائية لتقديم المرشحين 

والشروط المسموح بها لتقديم الطلبات 

 المتأخرة

يتم دائًما إرسال رسائل تذكير إلى  يجري تنفيذه

الموعد ب للتقيداألعضاء  الدول

 النهائي.

عدم وجود دعم من  كليا

 الدول األعضاء

15.  EX.CL/DEC.1091(XXXVI) 

مقرر بشأن المحكمة الجنائية 

 الدولية

مكتب المستشار 

 القانوني
يطلب كذلك من المفوضية،  .10

بالتشاور مع المجموعات األفريقية في 

الهاي ونيويورك، وضع مصفوفة للقضايا 

الدول األفريقية، بما في ذلك التي تهم 

القضايا المتعلقة بحقوق المتهمين 

وحصانات رؤساء الدول والحكومات 

وغيرهم من كبار المسؤولين، واقتراح 

التعديالت الالزمة على نظام روما 

ناًء على طلب المجموعة األفريقية، ب 

مدخالت فنية  المفوضيةقدمت 

وتوصيات في التعليقات المكتوبة 

للدول األفريقية األطراف في نظام 

روما األساسي بشأن مشروع 

عناصر قرار جمعية الدول 

األطراف بشأن تنفيذ تقرير فريق 

الخبراء المستقلين لالستعراض. 

تم تنفيذه 

 جزئيا
تحديات في عقد 

اجتماعات المجموعة 

األفريقية بسبب جائحة 

 .19-فيروس كورونا
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

األساسي في إطار المناقشات الجارية 

تجريها جمعية الدول األطراف بشأن 

 إصالح المحكمة الجنائية الدولية.

ي ُكلفت المحكمة الجنائية الدولية، الت

وقابلة  عمليةبتقديم توصيات 

للتحقيق وقابلة للتنفيذ تهدف إلى 

تعزيز أداء وكفاءة وفعالية المحكمة 

 ونظام روما األساسي ككل.
 المبرمجةتم إلغاء االجتماعات 

للمجموعة األفريقية والمقرر عقدها 

على هامش الدورة التاسعة عشرة 

جمعية الدول األطراف في ديسمبر 

فيروس جائحة  ، بسبب2020

. ستكون المناقشات 19-كورونا
 المسائلمصفوفة  إعدادحول 

مكتب المستشار 

القانوني / مكتب 

االتحاد األفريقي 

 في نيويورك

يطلب من المجموعة األفريقية في  .12
التعاون مع المفوضية، حذف نيويورك، ب

"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن 

عواقب االلتزامات القانونية للدول بموجب 

مختلف مصادر القانون الدولي فيما يتعلق 

بحصانات رؤساء الدول والحكومات وكبار 

المسؤولين اآلخرين "من جدول أعمال 

الجمعية العامة لألمم المتحدة حتى إشعار 

 آخر.

جدول  فييعد هذا البند مدرًجا  لم 

 أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة.
تم تنفيذه 

 كليا
 ال يوجد 

مكتب المستشار 

القانوني / مكتب 

االتحاد األفريقي 

 في نيويورك

تقديم الدعم بيوصي المفوضية   .13
الفني للمجموعة األفريقية في نيويورك 

والهاي من أجل إعداد وتعزيز موقف 

اد اإلفريقي الموحد بشأن المحكمة االتح

الجنائية الدولية والوالية القضائية العالمية، 

ويوصي أيضاً المجلس التنفيذي ولجنة 

الممثلين الدائمين بإتاحة الموارد المالية 

بحلول فبراير 

2021 
قدمت المفوضية الدعم الفني 

قية على النحو األفري ةللمجموع

ذلك المساهمات في  وشمل. الالزم

جمعية الدول عناصر قرار 

المحكمة بشأن إصالح  األطراف

وتقديم مالحظات  الجنائية الدولية

نطاق  بشأناالتحاد األفريقي 

تم تنفيذه 

 جزئيا
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الرق

 م
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 نفذ(غير م

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

الالزمة لتنفيذ هذا المقرر بحلول فبراير 

2021. 
، تطبيق الوالية القضائية العالميةو

على النحو الذي طلبته الجمعية 

 العامة لألمم المتحدة.
 

ة انتخاب ستة كما راقبت المفوضي

الجنائية ( قضاة في المحكمة 6)

، بما في 2020الدولية في ديسمبر 

( 1ذلك انتخاب قاض أفريقي واحد )
 من سيراليون.

 
مراقبة انتخاب  المفوضيةوتواصل 

 المدعي العام الذي ال يزال معلقا.
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 2020فبراير  10-9إثيوبيا، -اباون للمؤتمر، أديس أبوالثالث الثالثةالدورة العادية باء: 
  

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

1.  Assembly/AU/

Dec.749(XXXII

I) 

مقرر بشأن اإلصالح  

المؤسسي لالتحاد 

 ألفريقي ا

 

وحدة اإلصالح/ 

مكتب األمين العام 

 للمفوضية

المفوضية بتقديم  يكلف .4

مقترحات عملية بشأن تبسيط جدول 

أعمال وبرنامج عمل المؤتمر إلى 

الدورة العادية الرابعة والثالثين 

بعد بحثها على النحو  للمؤتمر

الواجب من قبل المجلس التنفيذي، 

إلى جانب ترشيد برنامج 

عات واألحداث الجانبية االجتما

 للمؤتمر والمجلس التنفيذي.

 

الدورة العادية الرابعة 

-6 ن للمؤتمرووالثالث

 2021فبراير  7

   

من رئيس  يطلب .5 وحدة اإلصالح

المفوضية استكمال استعراض 

األجهزة القضائية وشبه القضائية 

حسبما هو منصوص عليه في 

وتقديم مقترحاتها  635المقرر رقم 

الدورة العادية لمؤتمر رؤساء إلى 

الدول والحكومات المقرر عقدها في 

 .   2021فبراير 

 

الدورة العادية الرابعة 

-6 ن للمؤتمرووالثالث

 2021فبراير  7

استكمال استعراض األجهزة 

 المعنية.

تم عقد اجتماعات مع األجهزة 

والمؤسسات ذات الصلة، وتنتظر 

اللجنة مدخالت من األجهزة وبعد 

 سيتم تعيين شركة.ذلك 

تم تنفيذه 

 جزئيا

 

2.  Assembly/AU/De
c.751(XXXIII) 

مقرر المؤتمر بشأن 

منطقة التجارة الحرة 

 األفريقية  القارية
Doc.Assembly/AU
/4(XXXIII) 

إدارة التجارة 

والصناعة/الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

بمقرر قمة نيامي  يتمسك .7

بشأن  2019الصادر في يوليو 

تشغيل أمانة منطقة التجارة الحرة 

القارية األفريقية حتى تبدأ األمانة 

مارس  31الدائمة عملها بحلول 

2020. 

تم تسليم أمانة منطقة التجارة الحرة  .2020مارس  31

القارية األفريقية إلى األمين العام 

 .2020في سبتمبر 

تم التنفيذ 

 بالكامل

تسببت جائحة فيروس 

يل كورونا في تأج

 العمليات

تسببت جائحة فيروس تم التنفيذ تم أداء اليمين وتعيين األمين العام  .2020مارس  31يقرر أن تتم عملية أداء  .8إدارة التجارة 



EX.CL/1284 (XXXIX) 
Page 83 

 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

اليمين وتنصيب األمين العام الجديد  والصناعة 

مارس  31في أكرا، غانا في 

مفوضية االتحاد  . يكلف2020

األفريقي القيام بالتحضير لمراسم 

التنصيب في اتصال وثيق مع 

حكومة جمهورية غانا بصفتها 

 الدولة المضيفة؛

لمنطقة التجارة الحرة القارية 

 2020األفريقية في أبريل 

كورونا في تأجيل  بالكامل

 العمليات

إدارة التجارة 

والصناعة/مكتب 

األمين العام 

 للمفوضية

على توصيات  يوافق .9

حرة مجلس وزراء منطقة التجارة ال

القارية األفريقية لعقد قمة استثنائية 

العتماد جميع  2020في مايو 

الصكوك الالزمة لبدء التداول 

بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة 

 .2020يوليو  1القارية األفريقية في 

 5انعقدت القمة االستثنائية في  

عن طريق التداول  2020ديسمبر 

 بالفيديو

تم التنفيذ  

 بالكامل

ت جائحة فيروس تسبب

كورونا في تأجيل عقد 

 القمة االستثنائية

إدارة التجارة 

 والصناعة

يطلب من وزراء التجارة  .10

تحديد أولويات اجتماعات منطقة 

التجارة الحرة القارية األفريقية من 

أجل ضمان النصاب القانوني الالزم 

لتسهيل اتخاذ القرارات الفعالة 

اعات ويكلف المفوضية بعقد االجتم

الالزمة وفقًا لنتائج االجتماع العاشر 

لوزراء التجارة األفريقيين التي 

تهدف إلى استكمال العمل بشأن 

قواعد المنشأ وجداول التعريفات 

الجمركية. وجداول اللتزام المحدد 

لقطاعات الخدمات الخمسة ذات 

األولوية من أجل تحقيق هدف بدء 

على  2020يوليو  1التداول بحلول 

انعقدت اجتماعات منطقة التجارة  2020يوليو  1

 2020الحرة القارية خالل العام 

 عن طريق التداول بالفيديو

تم التنفيذ 

 بالكامل

 19بسبب جائحة كوفيد 

ماعات تم عقد كل االجت

عن طريق  -افتراضيا 

 التداول بالفيديو
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

الذي وافق عليه المؤتمر في  النحو

دورته االستثنائية الثانية عشرة 

 7النيجر  في  -المنعقدة في نيامي 

 . 2019يوليو 

إدارة التجارة 

 والصناعة

على تقديم األعمال  يحث .16

المنجزة المتعلقة بقواعد المنشأ إلى 

دورته االستثنائية التي ستعقد في 

 .2020مايو 

بحلول نهاية مارس 

2020 

بحثت اجتماعات منطقة التجارة 

الحرة القارية األفريقية وتفاوضت 

لعمل العالق بشأن قواعد حاول ا

 المنشأ.

ال يزال هناك عمل عالق  جزئيا

بشأن قواعد المنشأ ويلزم 

إجراء مزيد من 

المفاوضات بين الدول 

األعضاء في االتحاد 

األفريقي. مددت الدورة 

االستثنائية الثالثة عشرة 

للمؤتمر الموعد النهائي 

لالنتهاء من المفاوضات 

العالقة بشأن قواعد المنشأ 

 .2021لول يونيو بح

مكتب المستشار 

القانوني / إدارة 

التجارة والصناعة / 

مكتب رئيس 

 المفوضية

يكلف مفوضية االتحاد  .20

األفريقي بمواصلة جهودها لضمان 

توقيع كافة الدول األعضاء قبل 

 .2020نهاية أبريل 

هناك مشاورات مستمرة بين قائد  2020نهاية أبريل 

لقارية منطقة التجارة الحرة ا

األفريقية والدول األعضاء المتبقية 

في االتحاد األفريقي للتوقيع على 

دولة من أصل  54االتفاقية. وقعت 

دولة عضو في االتحاد األفريقي  55

 على االتفاقية.

 19تسببت جائحة كوفيد بالكامل

 في تأجيل المشاورات

إدارة التجارة 

 والصناعة

يكلف األمانة المؤقتة لمنطقة . 21

التجارة الحرة القارية األفريقية 

بإنتاج وتوزيع نموذج على جميع 

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي 

. 2020 الستخدامه قبل نهاية فبراير

الستخدامه في تقديم التقارير نموذج 

تم إعداد نموذج إلعداد التقارير  

وتقديمه إلى جميع الدول األعضاء 

 في االتحاد األفريقي.

 ال يوجد  تم بالكامل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

إلى األمانة المؤقتة للمنطقة عن حالة 

االستعدادات على المستوى الوطني، 

يل وإعداد أنظمة قبل نهاية أبر

، لرصد التدفقات التجارية في 2020

منطقة التجارة الحرة القارية 

األفريقية وكذلك تضمين إحصاءات 

 التجارة.

إدارة التجارة 

 والصناعة

بالموعد  التمسك يقرر .22

 2020النهائي المحدد وهو ديسمبر 

الختتام المرحلة الثانية؛ بشأن 

االستثمار وحقوق الملكية الفكرية 

 وسياسة المنافسة

قررت القمة االستثنائية في ديسمبر  

تغيير الموعد النهائي الختتام  2020

مفاوضات المرحلة الثانية إلى 

 .2021ديسمبر 

 19تسببت جائحة كوفيد جزئيا

وضات في تأجيل مفا

 2المرحلة 

إدارة التجارة 

 والصناعة

أن تركز  يقرر كذلك .23

مفاوضات المرحلة الثالثة على 

بروتوكول منطقة التجارة الحرة 

القارية األفريقية بشأن التجارة 

اإللكترونية فور انتهاء مفاوضات 

المرحلة الثانية، ويكلف مفوضية 

االتحاد األفريقي بالشروع في 

اوضات القادمة. االستعدادات للمف

 2020وتعبئة الموارد خالل عام 

لبناء قدرات المفاوضين التجاريين 

األفريقيين للمشاركة في التفاوض 

على الصكوك القانونية للتجارة 

اإللكترونية على مستوى منطقة 

 التجارة الحرة األفريقية القارية

تم الشروع في األعمال التحضيرية  

لبدء المفاوضات بشأن التجارة 

 اإللكترونية.

تم تنفيذه 

 جزئيا

 

إدارة التجارة 

والصناعة/المجموعا

من األمانة  يطلب أيضا .28

المؤقتة والمجموعات االقتصادية 
يجري إعداد إطار التعاون وتمت  2020ماي 

مناقشته بين أصحاب المصلحة 
 ال يوجد  تم بالكامل 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

ت االقتصادية 

 اإلقليمية

اإلقليمية وضع إطار التعاون قبل 

بدء التجارة وتقديم تقرير مرحلي 

اساسي عن الموضوع إلى القمة 

 .2020االستثنائية في مايو 

المعنيين. تم تقديم تقرير مرحلي عن 

الوضع إلى القمة االستثنائية في 

 .2020ديسمبر 

إدارة التجارة 

والصناعة/ الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية 

مديرية البرمجة /

يزانية وإعداد الم

 والمالية والمحاسبة

يكل ف مجلس وزراء   .30

منطقة التجارة الحرة القارية 

األفريقية بالتعجيل بالنظر في جميع 

المسائل الفنية المتعلقة بتنفيذ منطقة 

التجارة الحرة القارية األفريقية 

وتقديم اقتراحات إلى المجلس 

ن اآلثار المالية  التنفيذي تتضم 

ير إلى المؤتمر والهيكلية، ورفع تقر

إلجازته من خالل هياكل صنع 

االتحاد  المالئمة لمنظومةالسياسية 

 االفريقي.

تم اعتماد المرحلة األولى من الهيكل  

وهي قيد التنفيذ. تخضع المرحلة 

 الثانية لعمليات الموافقة

 جزئيا

  
 ال يوجد 

إدارة التجارة 

 والصناعة

يكل ف األمانة المؤقتة  .31

ارة الحرة القارية لمنطقة التج

األفريقية، وكجزء من حزمة 

تسليمها إلى األمانة الدائمة، بإعداد 

ورقة استراتيجية بشأن الحفاظ على 

الزخم من أجل التنفيذ الكامل والفعال 

لالتفاق المؤسس لمنطقة التجارة 

الحرة القارية األفريقية كجزًء من 

التقرير المقدم إلى القمة االستثنائية 

 .2020في مايو 

تم إعداد ورقة مفاهيمية بشأن  

 التسليم 

 ال يوجد  تم بالكامل

إدارة التجارة 

 والصناعة

يكل ف أيضا األمانة المؤقتة  .32

لمنطقة التجارة الحرة القارية 

األفريقية بالعمل بشكل وثيق مع 

 ال يوجد  بالكامل تم التنفيذ 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

الدول األعضاء وأمانات 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

ركة والمنظمات الحكومية المشت

األخرى ذات الصلة العاملة في هذا 

المجال في القارة، من أجل تعزيز 

تخطيط وتنسيق األنشطة 

تضارب  وتقليل أيواالجتماعات 

محتمل في التواريخ والتداخالت 

 األخرى.

إدارة التجارة 

 والصناعة

من مفوضية االتحاد  يطلب .34

اليونيدو األفريقي بالتعاون مع 

واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومبادرة 

المناصرين األفريقيين تنظيم مؤتمر 

قمة بشأن التصنيع والتنويع في 

أفريقيا خالل أسبوع التصنيع في 

 أفريقيا.

األفريقي  عتم تنظيم أسبوع التصني 

 2020في نوفمبر 

تم التنفيذ 

 بالكامل

 ال يوجد 

مكتب المستشار 

 القانوني

أال تقبل منطقة  ريقرّ  .36

التجارة الحرة القارية األفريقية 

طلبات الحصول على صفة مراقب 

من دول ليست أعضاًء في االتحاد 

 األفريقي.

تم التنفيذ   

 بالكامل

 ال يوجد 

إدارة التجارة 

 والصناعة

يكل ف األمانة المؤقتة  .37

لمنطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية بما يلي:

مرار في رصد االست أ( 

التطورات المتعلقة باتفاقات 

األطراف الثالثة التي تشمل الدول 

األطراف في اتفاق منطقة التجارة 

تمت مراجعة اتفاقية التجارة الحرة  

بين الواليات المتحدة وكينيا وهي 

 .الرصدقيد 

تم التنفيذ 

 لبالكام

 ال يوجد 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

الحرة القارية األفريقية وإبالغ قمة 

 االتحاد األفريقي باألمر؛

إدارة التجارة 

 والصناعة

إعداد مبادئ توجيهية  ب(

لإلبالغ ونماذج لإلخطار باتفاقات 

األطراف الثالثة بما يتماشى مع 

 األحكام ذات الصلة من  االتفاق؛

تم وضع المبادئ التوجيهية وتقديمها  

 إلى جميع الدول األعضاء

تم التنفيذ 

 بالكامل

 ال يوجد 

 إدارة التجارة

 والصناعة

إدراج قسم خاص باتفاقات  ج(

األطراف الثالثة في إطار التعاون 

المستقبلي بين أمانة اتفاق منطقة 

التجارة الحرة القارية األفريقية 

ومفوضية االتحاد األفريقي 

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية؛

لتعاون بين أمانة لإطار  إعدادتم  

منطقة التجارة الحرة القارية 

ريقية ومفوضية االتحاد األف

األفريقي والمجموعات االقتصادية 

 البحثاإلقليمية وهو قيد 

تم التنفيذ 

 بالكامل

 ال يوجد 

إدارة التجارة 

 والصناعة

أن يتم  تقديم المبادئ  د(

التوجيهية إلعداد التقارير ونماذج 

اإلبالغ باتفاقات األطراف الثالثة 

وإطار التعاون بين أمانة التجارة 

لحرة القارية األفريقية ومفوضية ا

االتحاد األفريقي والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية إلى مجلس 

وزراء منطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية المقبل للبحث واالعتماد.

    

3.  Assembly/AU/De
c752(XXXIII) 

 مقرر

الجلسة بشأن تقرير 

المشتركة للجنة 

الوزارية المعنية 

األنصبة  بجدول تقدير

إدارة السلم واألمن / 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

بالتقرير  يحيط علما   .6

المرحلي للممثل السامي لالتحاد 

األفريقي بشأن المشاورات اإلقليمية 

بشأن جدول األنصبة المقررة 

دوق السالم التابع لالتحاد لصن

األفريقي ويوصي بتمديد هدف جمع 

مليون دوالر من مساهمات  400

تم تمديد الموعد النهائي لمنح  

شهًرا وفقًا  24صندوق السالم لمدة 

 المدفوعةللمقرر وتم تعديل المبالغ 

 للصندوق وفقًا لذلك.

تم التنفيذ 

 بالكامل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

والمساهمات ولجنة 

الخمسة العشر 

لوزراء المالية )لجنة 

 (15الـ

 

الدول األعضاء في صندوق السالم 

أربعة  األفريقي إلىالتابع لالتحاد 

من ( شهًرا، ويطلب 24وعشرين )

أن تعدل وفقا لذلك المبالغ  المفوضية

السنوية المدفوعة للصندوق بغية 

على الدول خفض نإظهار عبء م

 األعضاء

إدارة السلم واألمن / 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

بالممثل السامي  يشيد .7

عني بتمويل االتحاد وصندوق الم

السالم على العمل الممتاز الذي قام 

به لالجتماع مع األقاليم حول مسألة 

تقييم صندوق السالم، ويطلب 

استكمال المشاورات وأن يرفع 

الممثل السامي تقريرا إلى المجلس 

 .2020التنفيذي في يوليو 

 37الدورة العادية الـ 

مجلس التنفيذي في لل

 .2020يوليو  3-4

قدم الممثل السامي بعد مشاوراته مع 

جميع األقاليم تقريًرا إلى المجلس 

 .2020التنفيذي في أكتوبر 

تم التنفيذ 

 بالكامل

 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

المفوضية يوصي أيضاً  .8

تعتبر المساهمات المقررة  بأن

لجميع الدول األعضاء في صندوق 

خالل الفترة االنتقالية  السالم

كمدفوعات تحت الحساب في انتظار 

 استكمال المشاورات اإلقليمية

أثناء انتظار الممثل السامي المعني  

بتمويل صندوق االتحاد والسالم 

الستكمال مشاوراته مع جميع 

قامت مديرية البرمجة  األقاليم،

وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة 

فوعات لصندوق بالتعامل جميع المد

 السالم على أنها مدفوعات للحساب.

تم التنفيذ 

  بالكامل

 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية والمحاسبة / 

 إدارة السلم واألمن

تعليق كافة  يقّرر .9

المناقشات حول ضرورة النظر في 

العقوبات على عدم دفع المساهمات 

المقررة في صندوق السالم في 

ذي تجري فيه المشاورات الوقت ال

إلى أن يقدم الممثل السامي المعني 

 37الدورة العادية الـ 

مجلس التنفيذي في لل

 .2020يوليو  3-4

تم تعليق العقوبات بشأن صندوق 

 السالم وفقا للمقرر

التنفيذ  تم

 بالكامل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

بتمويل االتحاد وصندوق السالم 

تقريره إلى المجلس التنفيذي في 

عن نتائج هذه  2020يوليو 

 المشاورات.

وحدة اإلصالحات/ 

مكتب المستشار 

القانوني/مديرية 

البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية 

 والمحاسبة

من لجنة الممثلين  يطلب .11

الدائمين التعجيل بمواءمة األحكام 

ذات الصلة من قواعد إجراءات 

المؤتمر، والنظم واللوائح المالية 

ألساسي لالتحاد األفريقي والنظام ا

للمفوضية للبحث واالعتماد من قبل 

 أجهزة صنع السياسة ذات الصلة.

تمت مراجعة النظم واللوائح المالية  

وتم إرسالها للمستشار القانوني 

 للمواءمة مع األحكام األخرى

تم التنفيذ 

 بالكامل

 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية والمحاسبة / 

مكتب المستشار 

 نيالقانو

ر فرض عقوبات على  .12 يقر 

)ج( 3الدول األعضاء طبقاً للفقرة 

من مقرر المؤتمر 

EXT/Assembly/AU/Dec.3 

(XI)  2018الصادر في نوفمبر. 

تم التنفيذ  استكملت 

 بالكامل

 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

من المفوضية التعاون يطلب . 14

لتي تواجه مع الدول األعضاء ا

مشاكل في دفع مساهماتها لالتحاد 

وتلك التي لديها متأخرات لمدة 

( أو أ:ثر بغية االتفاق على 2سنتين )

خطة للدفع لتسديد المتأخرات، ورفع 

تقرير إلى المجلس التنفيذي في 

 .2020يوليو 

 37الدورة العادية الـ 

-2للمجلس التنفيذي 

 2020يوليو  3

حتى اآلن أجرت المفوضية 

ناقشات وتم االتفاق بشأن خطط م

الدفع مع كل من السيشل والصومال 

 وبورندي 

تم التنفيذ 

 جزئيا

تواصل المفوضية 

اتصاالتها مع البلدان 

األخرى التي تواجه 

 تحديات مماثلة

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

المقرر  يستحضر .15

Assembly/AU/Dec.578 

(XXV) يجيز توصيات  الذي

اللجنة الوزارية المختصة بأن يكون 

تم تداول تقرير عن تنفيذ مقرر  

جوهانسبرج من قبل اللجنة 

األنصبة الوزارية لجدول تقدير 

والمجلس التنفيذي  والمساهمات

تم تنفيذه 

 بالكامل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

جدول تقدير األنصبة الجديد على 

% من 100أساس تحقيق نسبة 

% 75والميزانية التشغيلية لالتحاد 

% من 25ومن الميزانية البرنامجية 

ميزانية دعم عمليات السالم لالتحاد، 

ويطلب من المفوضية تقديم تقرير 

مرحلي عن تحقيق مثل هذه 

داف إلى االجتماع القادم األه

 للمجلس التنفيذي.

كجزء من تقرير اللجنة الوزارية 

 األنصبة والمساهمات.لجدول تقدير 

4.  Assembly/AU/D

ec.753(XXXIII) 

 مقرر

بشأن تقرير مجلس 

األمن عن ولسلم ا

 أنشطته 

السلم واألمن  وضعو

 في أفريقيا
Doc.Assembly/AU

/5(XXXIII) 

 

مكتب رئيس 

المفوضية / إدارة 

 السلم واألمن

)يقدم مكتب الرئيس 

 المعلومات(

من رئيس مفوضية االتحاد  يطلب-5

األفريقي مواصلة دعم جهود حكومة 

إلى إيجاد حل الكاميرون الرامية 

دائم لألزمة في المنطقتين الشمالية 

 الغربية. الغربية والجنوبية 

    

مكتب رئيس 

المفوضية / إدارة 

 السلم واألمن

المؤتمر من رئيس  يطلب .8

المفوضية، بالتنسيق مع الهيئة 

الحكومية المشتركة للتنمية، مواصلة 

جهوده في دعم السودان خالل الفترة 

 االنتقالية.

شاركت المفوضية في عملية جوبا  ري تنفيذهيج

 .للسالم

قام االتحاد األفريقي بقيادة الجهود 

لشطب السودان من القائمة 

األمريكية للدول الراعية لإلرهاب، 

 وبالتالي السماح برفع العقوبات؛

ساعد االتحاد األفريقي السودان في 

ضمان انسحاب اليوناميد من 

 دارفور، المنتشرة بموجب الفصل

السابع من ميثاق األمم المتحدة، 

حيث أنجزت واليتها األصلية، 

وقدمت الحكومة السودانية تأكيدات 

 بقدرتها على حماية مواطنيها

تم تنفيذ 

بعض 

األنشطة 

بالكامل 

بينما يجري 

تنفيذ 

البعض 

 اآلخر

ضمان مشاركة متماسكة 

لمختلف عناصر الحكومة 

 في السودان ؛

 

حشد المساعدة المالية 

جل االنتعاش من أ

 االقتصادي للسودان ؛

ي زيادة التدخل الخارجي فتم تنفيذه قامت لجنة االتحاد األفريقي رفيعة  جري تنفيذهيالمؤتمر من رئيس  يطلب-12مكتب رئيس 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

المفوضية / إدارة 

 السلم واألمن

المفوضية االضطالع بدوره واتخاذ 

التدابير الملموسة الالزمة، بالتشاور 

الوثيق مع األمم المتحدة، لضمان 

المشاركة الفعالة لالتحاد األفريقي، 

 ةبهدف حل األزمة الليبي

المستوى بشأن ليبيا برئاسة فخامة  

الرئيس دينيس ساسو نغيسو، رئيس 

جمهورية الكونغو، ورئيس 

المفوضية، بإشراك األطراف 

المعنية وأخذ مجلس السلم واألمن 

 .على عاتقه هذه المسألة

عقد االتحاد  ،2020مارس  12في 

ع له لمجموعة األفريقي أول اجتما

االتصال في أويو، الكونغو ، بدعوة 

من الرئيس ساسو نغيسو ، وتناول 

طرائق التحضير لمنتدى المصالحة 

الليبي. في أعقاب تفشي جائحة 

، عقدت مجموعة 19-كوفيد

االتصال اجتماًعا ثانيًا افتراضيا 

على مستوى رؤساء الدول 

. 2020مايو  19والحكومات في 

زامهم بإشراك وأكد المشاركون الت

األطراف الليبية ، بالتعاون مع 

األمم المتحدة والمشاركون في 

مؤتمر برلين لتمهيد الطريق لعملية 

سياسية يتبناها الليبيون وتقودها ليبيا 

 .إلنهاء األزمة

شارك االتحاد  ،2020في أكتوبر 

األفريقي في رئاسة مجموعة العمل 

األمنية وتبادل خبراته ومساهمته 

ية في دعم آلية مراقبة وقف المستقبل

إطالق النار ومتابعتها، والتي وافق 

عليها الليبيون خالل المحادثات 

الشؤون الداخلية لليبيا كما  جزئيا

يتجلى في استمرار توريد 

األسلحة وانتهاك لحظر 

األسلحة الذي تفرضه 

األمم المتحدة، مما يقوض 

الجهود المبذولة لحل 

األزمة في ليبيا على وجه 

 السرعة. 

عدم وجود تآزر وتعاون 

بين االتحاد األفريقي 

واألمم المتحدة في السعي 

ة للسالم في ليبيا، وخاص

في وضع خارطة طريق 

 مشتركة.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

العسكرية التي أجرتها األمم 

المتحدة. عقد االجتماع األخير لكبار 

 2020نوفمبر  6المسؤولين في 

برئاسة مشتركة من قبل االتحاد 

 األفريقي.

إدارة السلم واألمن / 

مكتب المستشار 

 القانوني

عقد قمة استثنائية حول  يقرر-16

تحديات اإلرهاب والتطرف العنيف 

بهدف اتخاذ اإلجراءات والتدابير 

الالزمة على وجه السرعة لدعم 

البلدان التي تواجه اآلثار الخطيرة 

لإلرهاب. ويطلب من المفوضية، 

بالتنسيق مع الرئيس الحالي لالتحاد، 

إجراء المشاورات الالزمة لعقد 

القمة في أديس أبابا في إثيوبيا أو في 

 دولة عضو أخرى

ية لتنظيم يجري تنفيذهالمشاورات  

 القمة االستثنائية

-أدى تفشي جائحة كوفيد لم ينفذ

إلى إحباط الجهود  19

المبذولة لعقد القمة في 

2020 

باالقتراح بشأن . يحيط علما  17 واألمن إدارة السلم

تشكيل وحدة خاصة لمكافحة 

اإلرهاب داخل القوة األفريقية 

الجاهزة، ويكلف مجلس السلم 

واألمن لالتحاد األفريقي ببحث كافة 

الجوانب المتعلقة بالوحدة الخاصة 

وتقديم االستنتاجات والتوصيات إلى 

القمة العادية القادمة في فبراير 

اإلحاطة علما بالعرض  مع .2021

الذي قدمته جمهورية مصر العربية 

تعقد في  الستضافة قمة استثنائية

 المستقبل حول هذا الموضوع

 34الدورة العادية الـ 

فبراير  7-6للمؤتمر 

2021 

قام مجلس السلم واألمن في 

 28المنعقد في  960اجتماعه 

ببحث إنشاء الوحدة  2020أكتوبر 

ب في إطار الخاصة لمكافحة اإلرها

 .القوة األفريقية الجاهزة

طلب مجلس السلم واألمن من 

مفوضية االتحاد األفريقي إنشاء 

فريق عمل يضم جميع أصحاب 

المصلحة المعنيين، بما في ذلك 

لجنة األركان العسكرية لمجلس 

السلم واألمن، وممثلين من 

عواصمهم والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية / واآلليات 

على الرغم من حقيقة  جزئيا

إعالن القوة األفريقية 

الجاهزة عن استعدادها 

للعمل بشكل كامل، إال أنها 

لم تنتشر بعد في أي 

موقف. ومما يزيد األمر 

ا، الجهود الحالية  تعقيد 

المبذولة لتشكيل وحدة 

خاصة جديدة لمكافحة 

اإلرهاب داخل القوة 

 الجاهزة.األفريقية 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

ولجنة االستخبارات  اإلقليمية

واألمن في إفريقيا، والمركز 

األفريقي للدراسات والبحوث 

المتعلقة باإلرهاب، وآلية االتحاد 

األفريقي للتعاون الشرطي 

)أفريبول( ، وكذلك نقاط االتصال 

في عمليتي جيبوتي ونواكشوط ، 

لتقديم التوجيه الفني وتقديم 

مقترحات ملموسة بشأن الجوانب 

علقة بإنشاء الوحدة التقنية المت

الخاصة لمحاربة اإلرهاب ضمن 

القوة األفريقية الجاهزة، بهدف 

مكافحة اإلرهاب في القارة، 

وإحاطة اللجنة الفنية المتخصصة 

للدفاع والسالمة واألمن والسعي 

للحصول على مدخالتها بشأن جميع 

الجوانب المتعلقة بإنشاء هذه الوحدة 

  .الخاصة

ربية عرضت جمهورية مصر الع

استضافة قمة استثنائية مستقبلية 

مخصصة لـ "إنشاء وحدة خاصة 

لمكافحة اإلرهاب ضمن هيكل القوة 

 األفريقية الجاهزة".

إدارة السلم واألمن  

الشؤون اإلدارية  /

وإدارة الموارد 

 البشرية

المفوضية إلى  يدعو المؤتمر -18

التعجيل بتزويد أمانة األفريبول 

بالموظفين كي يتسنى لها 

تها على نحو أكثر االضطالع بوالي

 فعالية.

لم يتم تعيين موظفين  لم ينفذ  2020

بسبب القيود على 

 الميزانية 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

إدارة السلم واألمن / 

مكتب رئيس 

 المفوضية

من مفوضية  يطلب المؤتمر -19

االتحاد األفريقي إدماج حماية الطفل 

في حملة إسكات البنادق، وموضوع 

، 2020االتحاد األفريقي لعام 

ضع سياسة شاملة لحماية وكذلك و

الطفل في عمليات دعم السالم 

لالتحاد األفريقي. ويكرر المؤتمر 

نداءه لرئيس المفوضية بتعيين 

مبعوث خاص لشؤون األطفال في 

 النزاعات المسلحة.

تم إعداد سياسة لدمج حماية الطفل  2020

في المنظومة األفريقية للسلم واألمن 

ها وهي في مرحلتها النهائية لتقديم

إلى مجلس السلم واألمن لبحثها 

واعتمادها. تنص هذه السياسة على 

دمج حماية الطفل في مشروع 

أعاد  إسكات البنادق الرئيسي.

مجلس السلم واألمن في اجتماعه ال 

، 2020نوفمبر  9المنعقد في  965

رئيس المفوضية إلى تعيين لدعوته 

مبعوث خاص بخصوص األطفال 

 في النزاعات المسلحة

أدى نقص التمويل إلى  ياجزئ

إعاقة التنفيذ الكامل 

 لألنشطة

إدارة السلم واألمن 

مديرية شؤون /

المرأة ومسائل 

 الجنسين والتنمية

من المفوضية مواصلة  يطلب -20

تعبئة الدعم لنشر أعضاء شبكة 

النساء األفريقيات في مختلف مكاتب 

 اتصال االتحاد األفريقي.

االتحاد األفريقي، ستقوم مفوضية  يجري تنفيذه

بالتعاون مع الشركاء، اعتباًرا من 

، بنشر أعضاء شبكة 2021يناير 

النساء األفريقيات في مكاتب 

د األفريقي لالتحااالتصال التابعة 

في مالي ، وكوديفوار، والسودان ، 

وكذلك مكتب االتحاد األفريقي للدعم 

في ليبيا. يعمل االتحاد األفريقي 

شبكة النساء  أيًضا على نشر أعضاء

األفريقيات في اإليجاد ومركز 

االتحاد األفريقي للدراسات 

في  اإلرهاب،والبحوث حول 

 الجزائر العاصمة.

 القيود المالية  جزئيا

القيود المتعلقة بجائحة 

.مواصلة العمل  19كوفيد 

على خطة التسريع ورسم 

 الخطوات التالية.

إدارة السلم واألمن / 

إدارة الموارد 

رية والعلم البش

من مفوضية االتحاد  يطلب .21

األفريقي إضفاء الطابع المؤسسي 

على برنامج الشباب من أجل السالم 

تم تعيين موظف للتعامل حصريًا  2020

مع القضايا المتعلقة بالشباب والسلم 

واألمن، وتم عقد عدد من األنشطة 

 في انتظار تنفيذ الهيكل جزئيا

الحصول الجديد من أجل 

حاليا وجد كاملي قوامعلى  
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

داخل إدارة السلم واألمن من خالل  والتكنولوجيا

إنشاء مكتب مخصص لتنسيق جهود 

جميع أصحاب المصلحة وتسهيل 

تفعيله بالكامل، بهدف تلبية توقعات 

ع أنحاء الشباب المتزايدة في جمي

 القارة

على الرغم من التحديات التي 

. ومن 19فرضتها جائحة كوفيد

المأمول معالجة هذا األمر بشكل 

 أكبر خالل تنفيذ الهيكل الجديد

  فقط موظف واحد

إدارة االقتصاد 

الريفي والزراعة / 

مكتب رئيس 

 المفوضية

المؤتمر من رئيس  يطلب-22

مفوضية االتحاد األفريقي، وأجهزة 

االتحاد األفريقي ذات الصلة، العمل 

بالتشاور مع الدول األعضاء، 

ق الستكشاف الوسائل والطر

المبتكرة لتمويل اإلجراءات المناخية 

 في أفريقيا

 x تعليق بعض األنشطة  تعين جزئيا

 السفر. على قيودالبسبب 

إدارة السلم واألمن / 

مكتب رئيس 

 المفوضية

المؤتمر على أهمية  يؤكد-22

تشجيع السعي المتكامل للسلم واألمن 

والتنمية على أراضي الدول 

األعضاء بهدف القضاء على 

ألسباب الجذرية للنزاعات ا

والتخفيف من حدة اآلثار السلبية 

لتغير المناخ في القارة. ولهذا 

الغرض، يشجع المؤتمر مجلس 

السلم واألمن على مواصلة تقديم 

التوجيه االستراتيجي. كما يطلب 

المؤتمر من رئيس المفوضية تقديم 

عن  2020تقرير سنوي خالل عام 

الترابط  التدابير المتخذة لتجسيد هذا

 على أرض الواقع.

تم عقد قمة استثنائية بشأن هذه  يجري تنفيذه

في  ،2020المسألة في ديسمبر 

إطار موضوع السنة: "إسكات 

البنادق: تهيئة الظروف المواتية 

لتنمية أفريقيا". وتولى مجلس السلم 

واألمن هذه المسألة، ويواصل تقديم 

التوجيه االستراتيجي لجميع الدول 

 األعضاء

يجري 

 تنفيذه

 

5.  Assembly/AU/De
c.754(XXXIII) 

كان لالنتشار المستمر قي .1االتحاد  إتم تقديم مبد .1 2020يطلب من المفوضية،  .3 إدارة السلم واألمن
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 مقرر
بشأن نتائج االجتماع 

العادي الثاني عشر 

للجنة الفنية 

 المتخصصة

للدفاع والسالمة 

 واألمن
 

بالتعاون مع الدول األعضاء 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

ة األنشطة واآلليات اإلقليمية، متابع

 الواردة في اإلعالن.

األفريقي بشأن عمليات دعم السالم 

إلى الدورة الثالثة عشرة للجنة الفنية 

المتخصصة للدفاع والسالمة 

واألمن بعد المدخالت اإلضافية من 

الدول األعضاء وفقًا لتوجيهات 

الدورة الثانية عشرة للجنة الفنية 

عا االجتماع الثالث المتخصصة. د

عشر للجنة الفنية المتخصصة 

للدفاع والسالمة واألمن إلى عقد 

 2021اجتماع استثنائي في يناير 

 .لبحث الوثيقة واعتمادها

تم اعتماد خارطة طريق  .2

القاهرة بشأن تعزيز عمليات حفظ 

السالم من حيث المبدأ من قبل 

الدورة الثانية عشرة للجنة الفنية 

ع والسالمة المتخصصة للدفا

واألمن والتي كلفت المفوضية أيًضا 

لطلب مدخالت من الدول األعضاء 

من أجل إثراء الوثيقة. بعد استالم 

المدخالت، تم تقديم خارطة الطريق 

 955واعتمادها في االجتماع 

 15لمجلس السلم واألمن المنعقد في 

 .2020أكتوبر 

فيما يتعلق بتعزيز إطار  .3

يات دعم االمتثال والمساءلة لعمل

السالم التابعة لالتحاد األفريقي، 

استكملت المفوضية تقييم التقدم 

المحرز في تنفيذ خطة عمل االتحاد 

. اإلنجاز د 

ستعقد 

اللجنة 

الفنية 

المتخصص

ة للدفاع 

والسالمة 

واألمن 

االجتماع 

االستثنائي 

 30-29في 

يناير 

2021 

 

ت .2
 التنفيذ م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والقيود  19-يدلجائحة كوف

المفروضة على التخفيف 

من انتشار المرض تأثير 

كبير على تنفيذ 

التوجيهات الصادرة عن 

الدورة الثانية عشرة 

للجنة الفنية المتخصصة 

 للدفاع والسالمة واألمن.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

األفريقي التي اعتمدها االجتماع 

لمجلس السلم واألمن. كما  689

استكملت المفوضية وضع منهج 

تدريب شامل لضمان التدريب 

الفعال وفهم اإلطار من قبل موظفي 

 دعم السالم.

قامت المفوضية بتيسير  .4

إجراء تقييم إلطار سياسة البعد 

المدني للقوة األفريقية الجاهزة 

لتحديد التقدم المحرز في البعد 

المدني للقوة األفريقية الجاهزة 

السالم لالتحاد  وعمليات دعم

تم وضع  ذلك،األفريقي. بعد 

مشروع سياسة بشأن البعد المدني 

تحاد لعمليات دعم السالم التابعة لال

 .األفريقي من أجل استكمالها

قامت المفوضية بإعداد  .5

واستكمال إجراءات التشغيل 

المعيارية بشأن تقييم القدرة 

التشغيلية لوحدات الشرطة المشكلة 

يات دعم السالم التابعة لالتحاد للعم

األفريقي وإجراءات التشغيل 

المعيارية بشأن تقييم خدمة البعثة 

عمليات لضباط الشرطة الفرديين ل

دعم السالم التابعة لالتحاد األفريقي 

وهما وثيقتان أساسيتان للتوجيه 

 االستراتيجي للشرطة

كجزء من جهودها لتعزيز  .6

قيد  -3

 التنفيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قيد -4

 التنفيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم -5

 التنفيذ
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

، للوجستياتإدارة القاعدة القارية 

شيدت المفوضية جداًرا محيطيًا 

( 3تجديد ثالثة ) بتيسيروقامت 

مستودعات لضمان جرد وتخزين 

ليًا في وسالمة المعدات المخزنة حا

القاعدة. باإلضافة إلى ذلك ، تجري 

المفوضية مناقشات مع المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية/المجموعات 

اإلقليمية لالتفاق على طرائق 

لوضع بعض معدات القوة األفريقية 

الجاهزة في مستودع اللوجستيات 

اإلقليمي الخاص بها لتمكين النشر 

السريع للقوة األفريقية الجاهزة في 

 أي إقليم عند الحاجة.

 بإعدادقامت المفوضية  .7

االتحاد  استراتيجيةمشروع 

األفريقي لمكافحة األجهزة المتفجرة 

المرتجلة لتوفير إطار عمل لالتحاد 

األفريقي والمجموعات االقتصادية 

اإلقليمية / المجموعات اإلقليمية 

والدول األعضاء وجهاز دعم 

السالم التابع لالتحاد األفريقي في 

منع التهديدات التي يشكلها استخدام 

األجهزة المتفجرة المرتجلة من قبل 

 الجماعات المسلحة واالستجابة لها.

تواصل بعثة االتحاد  .8

األفريقي في الصومال توفير بيئة 

مواتية للعمليات السياسية في 

 

 

 

 

 

 

 

قيد  -6

 التنفيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم -7

 التنفيذ
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

الصومال ودعم الحكومة االتحادية 

والواليات األعضاء الفيدرالية في 

ستقرار في جميع ضمان األمن واال

أنحاء مجال عملها من أجل بسط 

سلطة الدولة، وكذلك تعزيز الحكم 

 وعمليات بناء المؤسسات.

تواصل المفوضية تقديم  .9

دعم إضافي للقوة متعددة المهام، 

باستخدام األموال المخصصة من 

قبل االتحاد األوروبي، كما تقدم 

المساعدة الفنية في تنفيذ المهام 

بها، بما يتماشى الموكلة والمصرح 

مع بيان مجلس السلم واالمن التابع 

لالتحاد األفريقي المعتمد في 

 28المنعقد في  898اجتماعه 

 .2019نوفمبر 

فيما يتعلق بمقرر مؤتمر  .10

، الذي طلب 792االتحاد األفريقي 

من المفوضية دراسة إمكانية نشر 

جندي لدعم القوة المشتركة  3000

 لمجموعة دول الساحل الخمسة،

تقوم المفوضية باستكمال مشروع 

الوثيقة المفاهيمية للعملية الذي 

سيحدد الجوانب التفصيلية لطرائق 

النشر لبحثها من قبل مجلس السلم 

واألمن. تبقى المفوضية كذلك على 

اتصال بالشركاء المعنيين لتعبئة 

الموارد لدعم نشر القوة. عالوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قيد  -8

 التنفيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قيد  -9

 التنفيذ
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

على ذلك ، تعمل المفوضية من 

تيجية لتحقيق أجل وضع استرا

االستقرار في منطقة الساحل 

لمساعدة البلدان المتضررة في 

سعيها لتحقيق سالم دائم ، وتدعو 

الدول األعضاء في االتحاد 

األفريقي إلى دعم هذه العملية 

 وتنفيذها.

 

 

 

قيد  -10

 التنفيذ

6.  Assembly/AU/De
c.755(XXXIII) 

 مقرر

 التقرير بشأن 

 لمجلس الخامس

 لالتحاد واألمن السلم

 فيذتن عن األفريقي

 الطريق خارطة

 الرئيسية لالتحاد

 للخطوات األفريقي

 إلسكات العملية

 إفريقيا في البنادق

 2020 بحلول

Assembly/AU/6
(XXXIII) 

 

إدارة السلم 

واألمن/مجلس السلم 

 واألمن

يحث المؤتمر الدول األعضاء . 11

والمفوضية والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية/ اآلليات 

مكافحة األسلحة اإلقليمية المكلفة ب

الصغيرة على زيادة تعزيز قدراتها 

نحو اتخاذ تدابير متكاملة وشاملة 

للتصدي لهذه اآلفة تماشياً مع 

 ويطلب الصكوك اإلقليمية والدولية؛

المؤتمر من مجلس السلم واألمن 

زيادة تعاونه مع مجلس األمن لألمم 

المتحدة لمعالجة الثغرات في التنفيذ، 

ل إطار بما في ذلك من خال

االجتماع التشاوري السنوي 

 المشترك بين المجلسين؛

يواصل مجلس السلم واألمن عقد  قيد التنفيذ

اجتماعاته التشاورية السنوية مع 

مجلس األمن الدولي لضمان 

التعاون الفعال بشأن قضايا السالم 

واألمن في إفريقيا. ُعقد االجتماع 

التشاوري السنوي الرابع عشر 

 30افتراضية في ( عبر منصة 14)

 .2020سبتمبر 

يقوم مجلس السلم واألمن ومجلس 

األمن الدولي بمزامنة برامج العمل 

الشهرية ؛ عقد تفاعالت منتظمة بين 

التبادالت الشهرية من خالل التداول 

عبر الفيديو بين رئيس مجلس السلم 

واألمن ورئيس مجلس األمن لألمم 

المتحدة، وكذلك التفاعالت السنوية 

 لجان الخبراء في كال المجلسينبين 

فشل مجلس السلم واألمن  قيد التنفيذ

ومجلس األمن لألمم 

المتحدة في االتفاق على 

طرائق للقيام ببعثات 

ميدانية مشتركة إلى كل 

من مناطق النزاع وما بعد 

 النزاع في أفريقيا

ويشجع المؤتمر المفوضية على  .12 إدارة السلم واألمن

مساعدة الفنية للدول مواصلة تقديم ال

األعضاء لتسهيل برامجها لنزع 

السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 

تواصل المفوضية تقديم المساعدة   يجري تنفيذه

الفنية للدول األعضاء بشأن نزع 

السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 

 العام،ع األمني. هذا وإصالح القطا

تم تنفيذه 

  جزئيا
أعاقت القيود التي فرضها 

جائحة فيروس كورونا 

التنظيم السلس لألنشطة 

خطط لها ونقص الم
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

وإصالح قطاعات األمن الخاصة 

بها ويحثها على مواصلة هذه 

 الجهود؛

دعمت المفوضية مالي وإثيوبيا من 

 خالل اإليجاد

استكملت المفوضية اعداد 

إستراتيجية االتحاد األفريقي 

إلصالح القطاع األمني لفترة الثالث 

( على النحو 2023-2021سنوات )

الذي أوصى به المنتدى األفريقي 

الثاني حول إصالح القطاع األمني 

وتهدف . 2018المنعقد في 

االستراتيجية إلى تقديم المساعدة في 

تعزيز قدرات الدول األعضاء 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

من أجل التنفيذ الفعال إلطار سياسة 

االتحاد األفريقي بشأن إصالح 

القطاع األمني، مسترشدة بمبادرات 

إصالح القطاع األمني بقيادة وطنية. 

ستعرض االستراتيجية على مجلس 

 لسلم واألمن لبحثها واعتمادها.ا

أقرت المفوضية إطار التنفيذ للثالث 

( بشأن نزع 2022-2020سنوات )

السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 

مع األمم المتحدة والبنك الدولي ، 

والذي يستلزم خارطة طريق 

للمرحلة الثالثة من المبادرة 

( تبسيط 1المشتركة. الهدف هو: 

تسريح وإعادة عملية نزع السالح وال

اإلدماج في العملية السياسية الشاملة 

( تعزيز 2وآليات حل النزاعات ، 

التمويل لدعم برامج نزع 

السالح والتسريح وإعادة 

اإلدماج وإصالح القطاع 

األمني. تعتمد أنشطة 

إصالح القطاع األمني 

ونزع السالح والتسريح 

وإعادة اإلدماج بشكل 

 كبير على أموال الشركاء
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

( تعزيز 3االستجابات التشغيلية ، و 

بناء القدرات المؤسسية وإدارة 

 المعرفة والتعلم عبر المؤسسات

يطلب من االتحاد  .16 إدارة السلم واألمن

األفريقي، بالعمل عن كثب مع 

انات المجموعات االقتصادية أم

اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية، اقتراح 

المزيد من التدابير الفنية لدعم الدول 

األعضاء في االتحاد األفريقي من 

أجل تعزيز قدراتها على تحسين 

األمن والسالمة البحريين، وكذلك 

 تطوير االقتصاد األزرق

  لم ينفذ ال يوجد  

المؤتمر أيًضا من  يطلب .16 إدارة السلم واألمن

مفوضية االتحاد األفريقي أخذ زمام 

المبادرة إلنشاء منتدى استشاري من 

شأنه تسهيل االستعراض الدوري 

للتقدم المحرز في المجال البحري 

 ألفريقيا

  لم ينفذ ال يوجد  

مكتب المستشار 

 القانوني

يطلب المؤتمر أيًضا من  -16

مفوضية االتحاد األفريقي استكمال 

من مراجعة مشروع مرفقات ميثاق 

لومي، كجزء ال يتجزأ من الميثاق، 

بهدف تسهيل التوقيع والتصديق 

السريع عليه من قبل الدول 

 األعضاء

على مكتب المستشار القانوني  

 اإلبالغ

  لم ينفذ

المؤتمر من مفوضية  يطلب.17 إدارة السلم واألمن

االتحاد اإلفريقي إنشاء منابر، مثل 

ات اإلقليمية المخصصة المنتدي

   ال يوجد  
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

لمناقشة القضايا المتعلقة باألمن 

السيبراني، بهدف تسهيل تبادل 

الخبرات والدروس المستفادة 

وأفضل الممارسات، وكذلك تعزيز 

التعاون اإلقليمي والدولي في تعزيز 

 األمن السيبراني

إدارة البنية التحتية 

والطاقة / 

المجموعات 

 قليميةاالقتصادية اال

المؤتمر أيًضا من إدارة  يطلب-17

البنية التحتية والطاقة لمفوضية 

االتحاد اإلفريقي، بالتعاون الوثيق 

مع أمانات المجموعات االقتصادية 

اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية، وضع 

استراتيجية قارية لألمن السيبراني 

وقانون نموذجي لألمن السيبراني 

إلى  على جناح السرعة لتقديمهما

 لبحثها. مجلس السلم واألمن

 حتى اآلن ال يوجد  2021-2023

 

منحت إدارة البنية التحتية والطاقة  

 2021األولوية في خطط عمله لعام 

لى  لوضع المشروع األو 

لالستراتيجية بغية استعراضها من 

قبل أصحاب المصلحة بحلول عام 

2022. 

لم يتم تنفيذه 

 بعد

 

المؤتمر من مفوضية  يطلب-19 إدارة السلم واألمن

االتحاد األفريقي إجراء استعراض 

لتنفيذ إعادة اإلعمار والتنمية في 

مرحلة ما بعد النزاعات وإنشاء 

قاعدة بيانات لخبراء إعادة اإلعمار 

والتنمية في مرحلة ما بعد 

النزاعات، وفقا لمقررات مجلس 

 السلم واألمن؛

تم تقديم عرض وضع تنفيذ إعادة  2020

ار والتنمية لما بعد النزاعات اإلعم

على مجلس السلم واالمن في 

 23المنعقد في  958اجتماعه 

 2020أكتوبر 

دولة  55تم تقديم مذكرة شفهية إلى  

عضو لطلب خبير في عملية إعادة 

اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد 

النزاعات للمساعدة في تطوير قاعدة 

 البيانات.

كانت هناك استجابة  جزئيا

عيفة للطلب المقدم ض

 للدول األعضاء

إدارة السلم واألمن / 

مكتب رئيس 

 المفوضية

المؤتمر من رئيس  يطلب. 23

مفوضية االتحاد اإلفريقي تقديم 

توصيات بشأن كيفية تمكين اللجنة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

الفرعية للجنة الممثلين الدائمين 

لالجئين والعائدين والنازحين داخلياً 

 من االستجابة بسرعة في حاالت

الكوارث الطبيعية واألوضاع 

 .اإلنسانية في القارة

المؤتمر أيًضا من  يطلب. 23 إدارة السلم واألمن

المفوضية اإلسراع بتفعيل الوكالة 

األفريقية للعمل اإلنساني على النحو 

المنصوص عليه في الموقف 

األفريقي الموحد بشأن فعالية العمل 

اإلنساني، وذلك بهدف دعم الدول 

عضاء في التأهب لمواجهة األ

 مخاطر الكوارث وإدارتها

    

من مفوضية االتحاد  يطلب. 24 إدارة السلم واألمن

األفريقي، بالتعاون الكامل مع الدول 

األعضاء، دعم تفعيل اللجنتين 

المعنيتين بالمناخ في كل من منطقة 

الساحل وحوض الكونغو، وكذلك 

اللجنة المعنية بالدول الجزرية 

غيرة، تماشيا مع مقرر المؤتمر الص

Assembly/AU/Dec.723(X

XXII) 

    يجري تنفيذه

إدارة السلم واألمن / 

مكتب رئيس 

 المفوضية

المؤتمر من رئيس  يطلب. 24

مفوضية االتحاد األفريقي استكشاف 

وسائل مبتكرة لتمويل العمل المتعلق 

بالمناخ في إفريقيا مثل مبادرة 

مبادرة التكيف األفريقية، وال

األفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

من أجل تكييف الفالحة األفريقية، 

ولجنتي كل من منطقة الساحل 

وحوض الكونغو، فضال عن الدول 

الجزرية الصغيرة. كما يطلب 

المؤتمر في هذا الصدد من رئيس 

المفوضية تقديم تقرير إلى المؤتمر 

 عن هذه المبادرات.

 مكتب المستشار

القانوني / إدارة 

 السلم واألمن

المؤتمر من مفوضية  يطلب -25

االتحاد األفريقي مواصلة تقديم 

الدعم إلى الدول األعضاء في مجال 

بناء القدرات على الصياغة القانونية 

والتشريعية بهدف تسهيل تطبيق 

معاهدات منظمة الوحدة 

 األفريقية/االتحاد األفريقي

 اليةنقص الموارد الم لم ينفذ  

7.  Assembly/AU/De
c.756(XXXIII) 

 مقرر

 مقرر تنفيذ بشأن

المؤتمر 
ASSEMBLY/AU

/DEC.710 

(XXXI)  مركز بشأن 

 األفريقي االتحاد

 اإلعمار إلعادة

 مرحلة في والتنمية

 النزاعات، بعد ما

 الوثيقة
(EX.CL/1192 

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

إدارة السلم / الموارد

واألمن / الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية 

مديرية البرمجة /

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

من المفوضية بذل  يطلب .5

الجهود الالزمة من اجل التشغيل 

 الكامل للمركز؛

وتم  الهيكل،تمت الموافقة على  

انتداب عدد من الموظفين لبدء 

 العملية

الشؤون ستواصل مديرية  جزئيا

اإلدارية وإدارة الموارد 

البشرية عملية تعيين 

موظفين مع استكمال نظام 

 التعيين الجديد

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

 المفوضية بما يلي: يكلف-6

قيادة الجهود لتعبئة  (1)

بما في ذلك التمويل  الموارد،

قامت المفوضية بإجراء مشاورات  يجري تنفيذه

مع بعض الشركاء المهتمين بدعم 

ة اإلعمار والتنمية بعد أنشطة إعاد

  جزئيا
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

(XXXI) 

 
والتقييم وتعبئة 

إدارة السلم / الموارد

 واألمن

الكافي والمستدام، من أجل 

التشغيل الكامل لمركز االتحاد 

األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية 

في مرحلة ما بعد النزاعات من 

أجل تعزيز السلم في أفريقيا 

 والحفاظ عليه؛

 النزاعات

استكمال عملية إطالق  (2) إدارة السلم واألمن

مركز االتحاد األفريقي إلعادة 

اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد 

النزاعات، بما في ذلك تعيين 

 ؛2021-2020موظفيه في الفترة 

مع سفارة  يجري تنفيذهالمفاوضات  2020-2021

 مصر 

تسببت القيود التي  لم ينفذ

فرضتها جائحة فيروس 

كورونا في تأجيل إطالق 

 العملية

التعجيل ببدء األنشطة  (3) إدارة السلم واألمن

البرنامجية لمركز االتحاد األفريقي 

إلعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة 

ما بعد النزاعات لضمان تأكيد 

مساهمته في جهود إعادة اإلعمار 

ما بعد النزاعات  والتنمية في مرحلة

 في القارة منذ البداية.

في انتظار إطالق مركز  لم ينفذ لم ينفذ 2020

إعادة اإلعمار والتنمية 

في فترة ما بعد النزاعات 

بما في ذلك تعيين 

 الموظفين المطلوبين

8.  Assembly/AU/De
c.757(XXXIII) 

 مقرر

بشأن إدارة العواقب 

والدور الرقابي 

لرئيس مفوضية 

 ألفريقياالتحاد ا

داخل االتحاد حول 

أداء المفوضية 

وأجهزة االتحاد 

مكتب رئيس 

المفوضية / الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية / 

إدارة البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

رئيس مفوضية  يكلف -3

االتحاد األفريقي االستمرار في 

دي لجميع اتخاذ إجراءات فعالة للتص

أعمال سوء السلوك في االتحاد 

األفريقي واستخدام سلطته الرقابية 

القانونية واإلدارية المالية على جميع 

األجهزة غير السياسية والمؤسسات 

بما في ذلك البرلمان  لالتحاد،التابعة 

اإلفريقي والمحكمة األفريقية لحقوق 

اإلنسان والشعوب واللجنة األفريقية 

٪ من 95تم معالجة أكثر من  

 القضايا التأديبية والتظلمات.

التنفيذ تم 

 بالكامل

  يجري تنفيذهنشاط هذا ال
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

والشعوب  لحقوق اإلنسان األفريقي األخرى

 المنتخبين.ومسؤوليها 

مكتب المستشار 

 القانوني

يكلف مكتب المستشار  -4

القانوني بدراسة الصكوك القانونية 

وقواعد اإلجراءات الخاصة بأجهزة 

، وتحديد مجاالت االتحاد األفريقي

عدم االتساق والتعارض مع 

الصكوك القانونية األخرى لالتحاد 

األفريقي، وتقديم النصح ألجهزة 

صنع السياسات لالتحاد األفريقي 

بخصوص التعديالت والمواءمات 

المناسبة كما يجب وتقديم تقرير الى 

الدورة العادية السابعة والثالثين 

 .2020للمجلس التنفيذي في يوليو 

 37الدورة العادية الـ

-2للمجلس التنفيذي 

 2020يوليو  3

   

مكتب المستشار 

 القانوني

 من المفوضية يطلب -5

تقديم تقرير عن تفعيل   (1

محكمة العدل لالتحاد المكلفة ببحث 

الطعون الواردة من المحكمة 

اإلدارية لالتحاد األفريقي بحلول 

 ؛2020يوليو 

    2020يوليو بحلول 

ب المستشار مكت

 القانوني

المفوضية تقديم  يطلب من (2

تقرير عن تنفيذ هذا المقرر إلى 

المجلس التنفيذي بحلول يوليو 

2020. 

 37الدورة العادية الـ 

-2للمجلس التنفيذي 

 2020يوليو  3

   

9.  Assembly/AU/De
c.758(XXXIII) 

 مقرر

بشأن مشاريع 

مكتب المستشار 

 القانوني

يحيط علماً بالمقرر  .3

Ex.CL/Dec1074(XXXVI)  ،

الصادر عن الدورة العادية السادسة 

والثالثون للمجلس التنفيذي المنعقدة 

ا لجائحة كوفيد  جزئيا   ، 19نظر 

لم يتمكن من عقد 

اجتماعات معظم اللجان 

الفنية المتخصصة في 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 الصكوك القانونية،

الوثيقة 
Assembly/AU/2

6(XXXIII) 

في أديس أبابا ، إثيوبيا في فبراير 

، والذي وافق على اقتراح  2020

عقد دورة استثنائية للجنة الفنية 

ؤون المتخصصة للعدل والش

القانونية قبل الدورة العادية السابعة 

 والثالثين للمجلس التنفيذي.

الوقت المناسب من أجل 

اعتماد صكوكها القانونية 

وتقديمها إلى اللجنة 

الفنية المتخصصة 

لشؤون للعدل والشؤون 

القانونية. لذلك لم تعقد 

الدورة االستثنائية . وبدال  

من ذلك ، من جانب آخر 

تم بحث معظم الصكوك 

المؤجلة من الدورة 

العادية الخامسة خالل 

الدورة العادية للجنة 

الفنية المتخصصة التي 

 2020عقدت في نهاية ا

مكتب المستشار 

 القانوني

يفوض الدورة العادية  .4

ثين للمجلس التنفيذي السابعة والثال

ببحث واعتماد مشاريع الصكوك 

القانونية التي سيتم بحثها خالل 

الدورة االستثنائية الخامسة للجنة 

الفنية المتخصصة للعدل والشؤون 

 القانونية.

لم يتم عقد الدورة  لم ينفذ  

االستثنائية الخامسة 

للجنة الفنية المتخصصة 

 للعدل والشؤون القانونية

يوصي جميع اللجان الفنية  .5 داراتجميع اإل

المتخصصة التابعة لالتحاد األفريقي 

ومفوضية االتحاد األفريقي بالتقي د 

الصارم بمقررات االتحاد األفريقي 

ونظم ولوائح االتحاد األفريقي بما 

في ذلك قواعد إجراءات مختلف 

اللجان الفنية. بما في ذلك الوقف 

امتثلت اللجنة الفنية المتخصصة  متواصل

للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 تماما مع المقرر

 ال يوجد  تم التنفيذ
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

ة االختياري للجان الفنية المتخصص

على تقديم مقترحات إلنشاء هيئات 

جديدة دون تقديم آثارها المالية 

 والقانونية والهيكلية.

10.  Assembly/AU/De
c.759(XXXII) 

 مقرر

بشأن إعادة مواءمة 

 انونيةالصكوك الق

 

مكتب المستشار 

القانوني / وحدة 

 اإلصالحات

يفوض المجلس التنفيذي  .3

سلطة بحث واعتماد النظام الداخلي 

للمؤتمر والنظام األساسي للمفوضية 

مؤقتا خالل دورته العادية السابعة 

 .2020والثالثين في يونيو / يوليو 

الدورة العادية 

السابعة والثالثون 

 3-2للمجلس التنفيذي 

 2020يوليو 

تم اعتمد قواعد اإلجراءات خالل 

الدورة العادية الثامنة والثالثين 

 للمجلس التنفيذي

تم تنفيذه 

 بالكامل

 

مكتب المستشار 

 القانوني

يقرر توفير مرونة ضمن  .5

الجدول الزمني المقترح وفقا للمقرر 

Assembly Decision XI (1 ,)

الستكمال العملية االنتخابية التي 

الى االنتخابات المقبلة ألعضاء  تقود

. وال 2021المفوضية  في فبراير 

ينبغي أن تتجاوز هذه المرونة ما 

 يوما. 75مجموعه 

تم إجراء االنتخابات بنجاح في  

 الموعد المحدد

تم تنفيذه 

 بالكامل

 

مكتب المستشار 

 القانوني

يطلب من المفوضية اتخاذ  .6

جميع الخطوات الالزمة للوفاء 

اعيد النهائية المقبلة على النحو بالمو

المحدد بموجب المقرر 

Ext/Assembly/AU/Dec.1 

تم إجراء االنتخابات بنجاح في  

 الموعد المحدد

تم تنفيذه 

 بالكامل

 

11.  Assembly/AU/D
ec.761(XXXIII) 

 مقرر

 فريق بشأن

 البارزة الشخصيات

 العليا، القيادة الختيار

باالجتماع األول  يرحب .3 وحدة اإلصالحات

لفريق الشخصيات البارزة ويطلب 

منهم التعجيل في إعداد توصيفات 

وظائف القيادة العليا ومتطلبات 

 الكفاءات وعملية التقييم؛

قام فريق الشخصيات األفريقية  

توصيفات لوظائف  8البارزة بإعداد 

القيادة العليا وعملية تقييم للتأهيل 

مسبق للمرشحين لمناصب ال

مفوضي مفوضية االتحاد األفريقي 

 بما يتماشى مع واليتها.

تم التنفيذ 

 بالكامل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

الوثيقة 
Ext/Assembly/
AU/Dec.1-4 (XI) 

12.  Assembly/AU/D
ec.762(XXXIII) 

 مقرر

بشأن التعاون المتعدد 

 األطراف

 

قسم إدارة وتنسيق 

 الشراكات

لقمم الدول المضيفة بشأن  ألف. 

 وأحداث الشراكات

على عرض يوافق  .1

موريتانيا اإلسالمية جمهورية 

-الستضافة القمة الرابعة ألفريقيا

 2021الهند المقرر عقدها في 

ويطلب من لجنة الممثلين الدائمين 

بتعاون وثيق مع المفوضية والهند 

 .االتفاق على تاريخ القمة المذكورة

بسبب جائحة فيروس كورونا  2021

المستجد، لم تُعقد القمة األفريقية 

كما  2020ي عام الهندية الرابعة ف

هو مقرر. تم تأجيل القمة إلى عام 

، رهنا بنتائج  ولكن 2021

المشاورات الجارية مع الهند وأيًضا 

بما يتماشى مع التوصيات المتوقعة 

من رئيس المفوضية فيما يتعلق 

 2021بالقمم التي ستعقد في عام 

وضع الصحة بسبب  ذقيد التنفي

العامة العالمية المتمثل في 

يروس كورنا جائحة ف

المستج تواجه الهند حاليا  

صعبا  وضعابشكل خاص 

 في هذا الصدد. 

قسم إدارة وتنسيق 

 الشراكات

باء. بشأن المشاركة والتمثيل في 

 اجتماعات الشراكة النظامية

أن يُمثَّل االتحاد يقرر  .6

األفريقي/القارة األفريقية في 

االجتماعات النظامية للشراكة بين 

فريقي/القارة األفريقية االتحاد األ

والبلدان الشريكة من قبل أعضاء 

هيئة مكتب مؤتمر االتحاد، ورؤساء 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية، 

ورئيس لجنة رؤساء الدول 

والحكومات لتوجيه وكالة االتحاد 

النيباد، ورئيس  –األفريقي للتنمية 

 ؛مفوضية االتحاد اإلفريقي

خالل   سيتم تنفيذ هذا المقرر 2021

اجتماعات الشراكة  مع أي دولة 

شريكة . وبالتالي تعتبر عملية 

 جارية  تقوم المفوضية بمتابعتها.

 ال يوجد تحد محدد قيد التنفيذ

قسم إدارة وتنسيق 

 الشراكات

يقرر كذلك أن تكون  .7

العملية التحضيرية الداخلية 

لالجتماعات النظامية بين االتحاد 

تلتزم المفوضية، بالتعاون الوثيق  قيد التنفيذ

مع لجنة الممثلين الدائمين، بضمان 

أن تكون جميع االجتماعات 

بسبب جائحة فيروس  تم التنفيذ

جد، تم تأجيل كورونا المست

معظم االجتماعات مع 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

ريقية والبلدان األفريقي/ القارة اإلف

الشريكة شاملة بمشاركة جميع 

الدول األعضاء في االتحاد 

 األفريقي؛

مع الشركاء  نظاميةالتحضيرية ال

 مولية.ش

 الشركاء

قسم إدارة وتنسيق 

الشراكات / لجنة 

 الممثلين الدائمين

 العربية-جيم. الشراكة األفريقية

يوافق على عقد القمة  .10

األفريقية العربية الخامسة في موعد 

على أن  2020يتم االتفاق عليه في 

تسبقها اجتماعات تحضيرية لكبار 

الوزراء، تمشياً مع المسؤولين و

مقرر المجلس التنفيذي رقم 

EX.CL/Dec .899 (XXVIII) 

Rev.2  الصادر في 20، الفقرة  ،

 ؛2016يناير 

2022 

 

بسبب جائحة فيروس كورونا 

المستجد، تقترح الدولة المضيفة 

)المملكة العربية السعودية( وجامعة 

الدول العربية عقد القمة األفريقية 

 .2022مايو  العربية الخامسة في

 2022تم تأجيل القمة إلى  قيد التنفيذ

بسبب جائحة فيروس 

 كورونا المستجد

13.  Assembly/AU/D
ec.763(XXXIII) 

 مقرر

لجنة بشأن تقرير  

الدول رؤساء 

وجيه لتوالحكومات 

 النيباد،

 الوثيقة
ASSEMBLY/AU/

12(XXXIII) 

مكتب المستشار 

القانوني / وحدة 

 االصالحات

وضية تعديل من المف يطلب .7

جميع الصكوك القانونية ذات الصلة 

-لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية

النيباد؛ بما فيها المقرران في 

 أعاله؛ 6و 5الفقرتين 

تم إجراء التعديالت وتعميم النظام  

 األساسي على الدول األعضاء

تم تنفيذه 

 بالكامل

 

مكتب رئيس 

 المفوضية

ي مفوضية االتحاد األفريق يحث. 8

على إكمال عملية تعيين المدير 

التنفيذي لوكالة االتحاد األفريقي 

النيباد بحلول قمة االتحاد -للتنمية

األفريقي القادمة في يناير/فبراير 

على غرار إعالن مابوتو  2021

ومقرر  2003الصادر في يوليو 

مؤتمر االتحاد األفريقي الصادر في 

وفقا لنظم ولوائح  2008يناير 

أكملت اللجنة هذه العملية. ومع ذلك،  

لم تتمكن لجنة رؤساء الدول 

والحكومات لتوجيه النيباد  من 

االجتماع والموافقة على ذلك لكي 

ينظر فيه المؤتمر. وفقًا لذلك ، تم 

تمديد فترة الرئيس التنفيذي الحالي 

 .2021من قبل المؤتمر في فبراير 

تم تنفيذه 

 بالكامل

تتمكن لجنة رؤساء لم 

الدول والحكومات لتوجيه 

النيباد  من االجتماع 

والموافقة على ذلك لكي 

 ينظر فيه المؤتمر



EX.CL/1284 (XXXIX) 
Page 113 

 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 حاد األفريقي،عاملي االت

14.  Assembly/AU/D
ec.764(XXXIII) 

 مقرر

 لجنة تقرير بشأن 

 الدول رؤساء

 األفريقية والحكومات

 المناخ تغير بشأن

 

إدارة االقتصاد 

 الريفي والزراعة

 28 المقرريشير إلى  .25

الصادر عن دورة لجنة رؤساء 

الدول والحكومات األفريقيين المعنية 

، الذي حث 2019بتغير المناخ لعام 

اللجنة بالتعاون مع الوكاالت 

األفريقية على تنظيم قمة أفريقية 

 2020بشأن تغير المناخ في عام 

قبل انعقاد الدورة السادسة والعشرين 

 2020لمؤتمر األطراف ، ألن عام 

في التقويم العالمي لتغير أمر حاسم 

ويطلب من المؤسسات  المناخ؛

 ؛المقررالمعنية تفعيل هذا 

مع لجنة األمم المتحدة  العمل 2020

االقتصادية ألفريقيا وبرنامج األمم 

التحالف األفريقي المتحدة اإلنمائي و

لدعم قمة تغير  للعدالة المناخية

 المناخ.

 بشأن مفاوضاتالتم تعليق  لم ينفذ

 26وتأجيل الدورة  المناخ

لمؤتمر األطراف إلى عام 

 .الجائحةبسبب  2021

 

إمكانية عقد  بحثيجري 

، قبل 2021القمة في عام 

 .26مؤتمر األطراف الـ

إدارة االقتصاد 

الريفي والزراعة/ 

مكتب المستشار 

 القانوني

 2019يؤكد مجددا عام  .29

الصادر عن المفوضية بالتشاور مع 

ألفريقي حول المؤتمر الوزاري ا

البيئة حسب االقتضاء، بشأن قواعد 

إجراءات لجنة رؤساء الدول 

والحكومات األفريقيين المعنية بتغير 

المناخ، من أجل تعزيز العمليات 

الفعالة لهذه اللجنة الرفيعة المستوى 

لبحثها من قبل لجنة رؤساء الدول 

والحكومات األفريقيين المعنية بتغير 

 ادمة.المناخ في دورتها الق

الختصاصات إعداد مشروع اتم  2019-2020

لمناقشتها مع مكتب المستشار 

 القانوني

مكتب المشاورات مع  لم ينفذ

بشأن  المستشار القانوني

 .قدما يالمضطريق 

15.  Assembly/AU/D
ec.766(XXXIII) 

 مقرر

بشأن إصالح مجلس 

يط مديرية التخط

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

يكلف المفوضية  .13

بتخصيص أموال في ميزانية 

المفوضية المقترحة لتمويل وتيسير 

أنشطة لجنة العشرة بشأن إصالح 

لجنة العشرة بشأن ميزانية  إدراجتم  2021فبراير 

بالكامل في  لمتحدة؛إصالح األمم ا

 الميزانية

تنفيذه تم 

  بالكامل

ستتواصل إدارة الشؤون 

السياسية مع إدارة 

الشؤون االجتماعية 

باعتبارها اإلدارة الرائدة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 األمن لألمم المتحدة
Doc. 

Assembly/AU/12(
XXXIII) 

 

الموارد / إدارة 

 الشؤون السياسية

في هذا الملف. ستقدم  األمم المتحدة؛

وزارة الشؤون 

االجتماعية تقاريرها إلى 

اللجنة الفرعية لالجئين 

والعائدين والنازحين 

داخليا التابعة للجنة 

ثلين الدائمين في المم

2021. 

إدارة الشؤون 

 السياسية

ر أن تظل لجنة العشرة  .14 يقر 

مهتمة بواليتها إلى أن تحقق إفريقيا 

أهدافها بشأن إصالح مجلس األمن 

لألمم المتحدة، ويطلب من اللجنة 

تقديم تقرير إلى الدورة العادية 

 الرابعة والثالثين للمؤتمر.

الدورة العادية 

ن ولثالثالرابعة وا

فبراير  7-6 للمؤتمر

2021 

تجتمع لجنة العشرة بانتظام على كال 

المستويين الوزاري ورؤساء الدول 

والحكومات للدفع بأجندة االتحاد 

األفريقي إلصالح مجلس األمن 

 لألمم المتحدة

تم تنفيذه 

 جزئيا

تقدم بطيء في إصالح 

مجلس األمن لألمم 

 المتحدة

16.  Assembly/AU/D
ec.767(XXXIII) 

  مقرر

اجتماع بشأن متابعة 

التنسيق نصف 

 األول السنوي

بين االتحاد األفريقي 

 والمجموعات

 االقتصادية اإلقليمية

 

بروتوكول  يعتمد  .5 وحدة اإلصالحات

العالقات بين االتحاد األفريقي 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، 

ويفوض رئيس المفوضية بالتوقيع 

االتحاد  على البروتوكول نيابة عن

 األفريقي؛

اعتمد رئيس المفوضية البروتوكول  

المعدل للعالقات بين االتحاد 

األفريقي والمجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية ووقعه ،

 

لم يتم بعد التوقيع على البروتوكول 

من قبل رؤساء المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية  في ظل عدم 

عقد اجتماع على أساس الحضور 

 الشخصي

نفيذه تم ت

 بالكامل

 

مكتب المستشار 

القانوني / وحدة 

 اإلصالحات

من مفوضية االتحاد  يطلب .10

األفريقي التشاور مع المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية واآلليات 

اإلقليمية والدول األعضاء بهدف 

الدورة العادية 

السابعة والثالثون 

-2للمجلس التنفيذي 

 2020يوليو  3

 تم تنظيم االجتماعات والنظر في

االختصاصات من قبل وحدة 

اإلصالحات واألجهزة. لم يتم تعيين 

 الشركة بعد

تم تنفيذه 

 جزئيا
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

وضع اللمسات األخيرة على 

االقتراح التفصيلي لتقسيم العمل 

ي الفعال بين االتحاد األفريق

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

وتقديمه إلى اجتماع التنسيق نصف 

بعد بحثه على  2020السنوي لعام 

النحو الواجب خالل الدورة العادية 

 السابعة والثالثين للمجلس التنفيذي.

17.  Assembly/AU/D
ec.768(XXXIII) 

 مقرر

بشأن تقارير القادة 

رؤساء الدول 

 والحكومات 

من المفوضية  يطلب .3 جميع اإلدارات

مواصلة دعم القادة في عملهم 

واإلبالغ عن النتائج الواردة في 

تقرير السنوي لالتحاد األفريقي ال

 وأجهزته.

    

18.  Assembly/AU/De
c.769(XXXIII) 

 مقرر

بشأن ترشيح فخامة 

نانا آدو دانكوا أكوفو 

 آدو،

رئيس جمهورية غانا 

كمناصر للمؤسسات 

المالية لالتحاد 

 األفريقي

إدارة الشؤون 

 االقتصادية

من مفوضية االتحاد  يطلب .7

رابطة األفريقي مواصلة العمل مع 

البنوك المركزية األفريقية والرابطة 

األفريقية لبورصة األوراق المالية 

لتنفيذ معايير التقارب لالقتصاد 

الكلي إلنشاء البنك المركزي 

األفريقي والتعجيل بإنشاء البورصة 

 األفريقية؛

كانت معايير تقارب االقتصاد  

 ها من قبلالكلي جاهزة العتماد

 .اللجنة الفنية المتخصصة

بحثت اللجنة الفنية المتخصصة 

معايير  2021المنعقدة في مايو 

تقارب االقتصاد الكلي وطلبت 

مواءمة معايير التقارب الخاصة 

بالمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

وتقديمها للنظر فيها من قبل مجلس 

المحافظين والدورة االستثنائية 

للجنة الفنية  المتخصصة في 

 العتمادها. 2021نوفمبر 

وضع استراتيجية مشتركة لتسريع 

إنشاء سوق األوراق المالية 

 األفريقية

تم تنفيذه 

 جزئيا

تقديم معايير تقارب 

االقتصاد الكلي المنقحة 

محافظي  مجلسإلى 

البنوك المركزية في 

واللجنة  2021أغسطس 

الفنية المتخصصة  في 

لبحثها  2021نوفمبر 

 واعتمادها.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 

19.  Assembly/AU/D
ec.770(XXXIII) 

 قررم

عن تقرير البشأن 

مكافحة المالريا في 

 أفريقيا
Doc. 
Assembly/AU/13(
XXXIII) 

 

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

يطلب من المفوضية،  .7

بالتعاون مع شراكة دحر المالريا، 

واتحاد القادة األفريقيين لمكافحة 

 المالريا، وذلك:

توسيع التمويل المحلي  (1

ليها من لمكافحة المالريا والقضاء ع

خالل آليات مبتكرة، بما يشمل 

صناديق القضاء على المالريا، 

وذلك إلغالق الفجوات في الميزانية 

بموجب الخطط االستراتيجية 

 الوطنية لمكافحة المالريا؛

بلدا حملة "صفر مالريا"  19أطلق  

 2020بما في ذلك أربع بلدان في 

 هي كينيا، البنين وروندا، والجابون

تم تنفيذه 

 ئياجز
تعبئة الدول األعضاء لبدء 

الحملة في البلدان 

 المتبقية. 

دول  10ما ال يقل عن 

أخرى إلطالق صندوق 

وجمعيات القضاء على 

 المالريا،

ساهم فيروس كورونا في 

 تأخير بدء الحملة.

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

تنفيذ بطاقة األداء اإلقليمية  (2)

للقضاء على المالريا من خالل 

 موعات االقتصادية اإلقليمية؛المج

تم توقيع مذكرات تفاهم مع أربع  

مجموعات اقتصادية إقليمية 

)السادك، اإليكواس، اإليكاس، 

اإليجاد مع توقيع مذكرة تفاهم مع 

 جماعة شرق أفريقيا.

تعمل مجموعتان من المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية )السادك، 

اإليكواس/منظمة الصحة لغرب 

 إقليمية  لى تطوير بطاقاتأفريقيا( ع

المالريا وأدوات بشأن داء األقياس ل

 تتبع اإلجراءات من أجل المساءلة.

تم تنفيذه 

 جزئيا
تم تشغيل أربعة بطاقات 

إقليمية لقياس األداء 

بشأن المالريا بحلول 

2021 

20.  Assembly/AU/D
ec.772(XXXIII) 

 مقرر     مقرر        

عن  تقريرالبشأن 

فة الثقاو الفنون

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

يحث المفوضية على   .6

اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز هياكل 

االتحاد األفريقي المعنية بمسائل 

الثقافة والفنون والتراث في إطار 

عملية اإلصالح المؤسسي الجاري 

 37الدورة العادية الـ

-2للمجلس التنفيذي 

 2020يوليو  3
 

عقدت اإلدارة اجتماعات مع 

ة األفريقية للغات و مركز األكاديمي

الدراسات اللغوية والتاريخية 

المنقولة شفويا لتقييم وتعزيز 

عمليات هاتين المؤسستين 

تم تنفيذه 

 جزئيا
ضعف االتصال بشبكة 

اإلنترنت في مراكز العمل 

التابعة للمؤسسات 

المتخصصة التابعة 

لالتحاد األفريقي والتي 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 والتراث
Doc.Assembly/AU
/17(XXXIII) 

على مستوى االتحاد األفريقي 

ذا الشأن إلى وتقديم تقرير في ه

المجلس التنفيذي في يونيو/يوليو 

 ؛2021

االتحاد األفريقي المتخصصتين في 

خاصة فيما يتعلق بمراجعة برامجها 

وأنشطتها واستكمال مشروع النظام 

األساسي لعمل مركز الدراسات 

اللغوية والتاريخية المنقولة شفويا 

 .2021الذي سيستمر في 

تم إرسال المذكرات الشفوية إلى 

كينيا لطلب الحصول على وضع 

 ةلسمعيااألفريقية تشغيل اللجنة 

 .ئيةوالسينما ةالبصري

أثرت في بعض األحيان 

بشكل سلبي في 

 االفتراضية؛االجتماعات 

استجابة ضعيفة للمذكرة 

الشفوية التي أرسلت 

 للدول األعضاء

نظام استكمال مشروع ال

األساسي لـمركز 

الدراسات اللغوية 

والتاريخية المنقولة 

 شفويا؛

المتابعة متواصلة مع 

كينيا للتوقيع على اتفاق 

االستضافة للجنة 

 السمعيةاألفريقية 

 ئيةوالسينما ةالبصري

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

يطلب من المفوضية أن تقترح،  .7

بالتشاور مع المناصر، الموضوع ذا 

ليتم بحثه واعتماده من قبل  الصلة

المجلس التنفيذي خالل دورته 

المقرر عقدها في يونيو/يوليو 

 ؛2020

 37 ال الدورة العادية

-2للمجلس التنفيذي 

 2020يوليو  3

 2021تم اقتراح موضوع العام 

واعتمده المجلس التنفيذي في أكتوبر 

على النحو التالي: الفنون  2020

بناء والثقافة والتراث: حوافز ل

 إفريقيا التي نصبو إليها؛

تمت صياغة مشروع مذكرة 

مفاهيمية وخارطة طريق حول 

موضوع العام بالتشاور مع مالي 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

واعتمدته الدورة العادية السابعة 

 والثالثون للمجلس التنفيذي.

تنفيذه تم 

 بالكامل

 

االتحاد تعمل مفوضية  جزئياسيتم إطالق موضوع االتحاد  34الالدورة العادية اصر/القائد يطلب من المن  .8إدارة الشؤون 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

الُمعيَّن من قبل أقرانه للترويج  االجتماعية

للفنون والثقافة والتراث، تقديم تقرير 

نصف مرحلي خالل الدورة العادية 

الرابعة والثالثين لمؤتمر رؤساء 

دول وحكومات االتحاد األفريقي، 

المقرر عقدها في يناير/ فبراير 

2021. 

-6التنفيذي للمؤتمر 

 2021فبراير  7

خالل الدورة  2021األفريقي للعام 

الرابعة والثالثين لمؤتمر االتحاد 

األفريقي من قبل رئيس االتحاد 

القادم، رئيس جمهورية الكونغو 

  الديمقراطية؛

سيتم تقديم تقرير عن األنشطة التي 

تم االضطالع بها في يناير / فبراير 

2022 

األفريقي بشكل وثيق مع 

حكومة مالي في تنفيذ 

خارطة الطريق الخاصة 

بالمذكرة المفاهيمية حول 

 موضوع العام.

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

يطلب من صندوق التراث  .12

العالمي األفريقي اقتراح آلية تمويل 

مستدامة لحماية التراث األفريقي ذي 

جمع القيمة المتميزة وتنظيم حدث ل

تحت قيادة  2021التبرعات في عام 

قائد االتحاد األفريقي للفنون والثقافة 

والتراث، بالتعاون مع مفوضية 

 االتحاد األفريقي.

تم إعداد الصيغة النهائية لمشروع  2021

آلية تمويل صندوق التراث العالمي 

 األفريقي. 

وافق االجتماع السابع والثالثون 

قي لمجلس أمناء الصندوق األفري

للتراث العالمي المنعقد في كينشاسا 

بجمهورية الكونغو الديمقراطية في 

على  2020الثاني من ديسمبر 

تنظيم حدثين لجمع التبرعات في 

أحدهما في جنوب إفريقيا  2021

 والسنغال.

  جزئيا

 

ستراتيجية اتقديم مشروع 

تمويل صندوق التراث 

العالمي األفريقي إلى 

اللجنة الفنية المتخصصة 

للشباب والثقافة 

 والرياضة. 

( لجمع 2تنظيم حدثين )

التبرعات لصندوق التراث 

العالمي األفريقي. في 

2021. 

21.  Assembly/AU/D
ec.774(XXXIII) 

 مقرر

الموقف بشأن 

األفريقي المشترك 

 األصول السترداد

 

إدارة الشؤون 

 االقتصادية

يطلب من المفوضية  -10

ومجلس االتحاد األفريقي 

لمكافحة الفساد والبنك  االستشاري

األفريقي للتنمية ولجنة األمم المتحدة 

االقتصادية ألفريقيا والتحالف من 

أجل الحوار بشأن أفريقيا وأصحاب 

المصلحة في اتحاد المنظمات غير 

الحكومية تعزيز التعاون فيما بينهم 

مع جميع  المشاورات جارية 

 أصحاب المصلحة

تم تنفيذه 

 جزئيا

مع أصحاب   ،القيام

بوضع برنامج  ،المصلحة

عمل حول الموقف 

األفريقي الموحد بشأن 

  استرداد األصول
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

بالشراكة مع الوكاالت الوطنية 

 المعنية بمكافحة الفساد.

22.  Assembly/AU/D
ec.775(XXXIII) 

 مقرر 

 القدرات بشأن تعزيز

 لإلدارة الوطنية

 لمخزونات الفعالة

 األسلحة

 فوضية بما يلي:يكلف الم .8 إدارة السلم واألمن

تقديم مزيد من الدعم  (1

للدول األعضاء، ضمن النطاق 

، 2020األوسع لتنفيذ موضوع عام 

بما في ذلك التدريب والتوعية وبناء 

القدرات الفنية واألطر التنظيمية 

لتعزيز إدارة مخزونات األسلحة 

 الوطنية.

بالشراكة مع فريق البريطاني لدعم  

ريبية السالم، تم تقديم دورات تد

أسابيع حول  3متخصصة لمدة 

اإلدارة اآلمنة والسليمة للذخيرة في 

المدرسة الدولية لدعم السالم 

اإلنساني ومقرها في نيروبي، 

لضباط الرتب المتوسطة والعليا من 

القوات المسلحة وإنفاذ القانون 

 وكاالت من الدول األعضاء

كما قامت المفوضية بإعداد قاعدة 

ن األمن المادي بيانات للخبراء بشأ

وإدارة المخزونات، وهي متاحة 

لتقديم الدعم المتخصص للدول 

األعضاء وعمليات دعم السالم 

 بشأن إدارة األسلحة والذخيرة.

بالشراكة مع مكتب األمم المتحدة 

دول  7لنزع السالح، تم دعم 

أعضاء للترويج لشهر العفو 

األفريقي، والقيام بجمع األسلحة 

 يرهاغير المشروعة وتدم

يجري تنفيذ 

 النشاط

لم تتمكن بعض الدول من 

المشاركة نظرا لقيود 

السفر بسبب جائحة 

 فيروس كورونا. 

ال يمكن نشر خبراء األمن 

المادي وإدارة المخزونات 

بسبب جائحة فيروس 

 كورونا 

ال يمكن دعم عدد أكبر من 

البلدان في االضطالع 

بأنشطة في إطار شهر 

العفو األفريقي بسبب 

 د الميزانية.قيو

تسخير الشراكات  (2 إدارة السلم واألمن

المؤسسية والفنية لالتحاد األفريقي 

لدعم ونشر النظم التكنولوجية 

لمساعدة الدول األعضاء في رصد 

وتتبع األسلحة الصغيرة واألسلحة 

الخفيفة من خالل تعزيز تنسيق 

 قيامالتي يتم الكجزء من األنشطة  

 األفريقي،بها في إطار شهر العفو 

وبالشراكة مع المركز اإلقليمي 

لألسلحة الصغيرة ، تم تدريب 

موظفين من نقاط االتصال الوطنية 

للدول األعضاء في االتحاد األفريقي 

 النشاط جار

تم تنفيذه 

 جزئيا

عدد محدود من تم تدريب 

الدول األعضاء بسبب 

 قيود الميزانية
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

الجهود المبذولة على المستوى 

بما في اإلقليمي الفرعي والدولي، 

ذلك من خالل منظمات التعاون 

اإلقليمية بين رؤساء أجهزة 

الشرطة، وآلية االتحاد األفريقي 

للتعاون بين أجهزة الشرطة 

)األفريبول(، ولجنة الخدمات 

االستخبارية واألمنية في أفريقيا 

والمركز األفريقي للدراسات 

 والبحوث المتعلقة باإلرهاب.

على تطبيق البرمجيات لتطوير 

وإدارة برامج تعقب األسلحة 

 .الصغيرة

زيادة توطيد وتعزيز  (3 إدارة السلم واألمن

اآلليات التعاونية مع المجموعات 

االقتصادية االقليمية واآلليات 

اإلقليمية بشأن تنفيذ المبادرات 

اإلقليمية والقارية لتعزيز قدرات 

الدول األعضاء على التصدي 

والتداول لظواهر االنتشار 

غير المشروعين  يجري تنفيذهواالت

 األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة.

تم عقد ندوة عبر اإلنترنت للدروس  

المستفادة بشأن إدارة األسلحة 

والذخيرة مع المجموعات 

 اإلقليمية.االقتصادية 

يجري  

 تنفيذه

ال يمكن إجراء التدريبات 

المخطط لها لتعزيز قدرات 

ي الدول األعضاء ف

مكافحة األسلحة الصغيرة 

غير المشروعة بسبب 

إعادة تخصيص الميزانية 

-لمكافحة جائحة كوفيد

19. 

التعاون مع المجموعات  (4 إدارة السلم واألمن

االقتصادية اإلقليمية على تعبئة 

الموارد من الشركاء الدوليين 

واألفريقيين لدعم الدول األعضاء 

التي تعاني من النقص في القدرات 

إلرساء بنية أساسية موحدة للتخزين 

اآلمن واألمن المادي والتخلص من 

 أسلحتها الصغيرة واألسلحة الخفيفة.

تمت إعادة تخصيص موارد  

الميزانية البرنامجية لمكافحة جائحة 

 .19-كوفيد

 

لم يكن باإلمكان تعبئة  لم ينفذ

الموارد بالشراكة مع 

المجموعات االقتصادية 

غيير في اإلقليمية بسبب الت

أولويات الشركاء في 

 .19-أعقاب جائحة كوفيد

تعذر الحصول على  لم ينفذتم تقديم جميع األموال الالزمة لتنفيذ  ضمان أن تكون اآلثار  (5 إدارة السلم واألمن
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

المالية المترتبة على االتحاد 

األفريقي من هذه التعهدات تمول 

 مبدئياً من الموارد المتاحة.

األنشطة المخطط لها في إطار 

ل األعضاء في الميزانية تمويل الدو

البرنامجية. ومع ذلك ، تم إعادة 

تخصيص األموال لمحاربة جائحة 

 .19-كوفيد

ومع ذلك، أشركت المفوضية 

 شركاء لتنفيذ بعض األنشطة.

التمويل نظرا للتغيير في 

أولويات الشركاء بسبب 

 19-جائحة كوفيد

23.  Assembly/AU/De
c.780(XXXIII) 

 مقرر

بشأن استضافة مركز 

التميز لألسواق 

 الشاملة األفريقية

مكتب المستشار 

 القانوني

يطلب من المفوضية،  .4

بالتعاون مع الجمهورية التونسية 

استكمال اتفاقية االستضافة وفقًا 

لمقرر المجلس التنفيذي رقم 

EX.CL/195 (VII) Rev.1 

بشأن  2005الصادر في يوليو 

 اد األفريقي؛استضافة أجهزة االتح

    

إدارة الشؤون 

 االقتصادية

يطلب من المفوضية تقديم  .5

تقرير مرحلي عن تشغيل مركز 

التميز لألسواق الشاملة األفريقية 

إلى الدورة العادية لمؤتمر االتحاد 

 .2021األفريقي في فبراير 

 34الدورة العادية الـ

فبراير  7-6للمؤتمر 

2021 

ض خالل عرتم إعداد التقرير وسيُ 

الدورة العادية الرابعة والثالثين 

 للمؤتمر

تم تنفيذه 

 بالكامل

 ال يوجد 

24.  Assembly/AU/De
c.786(XXXIII) 

 

 مقرر

برنامج تقرير  بشأن

 إيدز ووتش آفريكا
 

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

يطلب من المفوضية  .9

والشركاء المعنيين تقديم تقرير عن 

ء حالة تنفيذ اإلطار التحفيزي للقضا

على اإليدز والسل والمالريا في 

 ؛2030أفريقيا بحلول عام 

تم استكمال خطة االستعراض  2021 - 2020

 ويجريالمؤقت لإلطار التحفيزي 

 جمع البيانات من الدول األعضاء.

تم تنفيذه 

 جزئيا
تقرير عن التقدم الذي 

أحرزته الدول األعضاء 

فيما يتعلق بمؤشرات 

عمل اإلطار التحفيزي 

المؤقت للفترة للهدف 

2016-2020. 

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

يطلب أيضاً من مفوضية  .10

االتحاد األفريقي تحديث الوثيقة 

المفاهيمية لبرنامج إيدز ووتش 

المفاهيمية المذكرة تمت مواءمة  2025 - 2020

مع  لبرنامج إيدز ووتش آفريكا

لبرنامج إيدز  راتيجياإلطار االست

تنفيذه تم 

 بالكامل 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

( للفترة 2015-2012آفريكا )

 ؛2020-2023

 2030-2016 ووتش آفريكا

25.  Assembly/AU/De
c.787(XXXIII) 

 مقرر

بشأن تتبع التزامات 

البرنامج األفريقي 

الشامل للتنمية 

 مالبو –الزراعية 

للتعجيل بالتحول 

الزراعي في أفريقيا 

عن طريق آلية 

االستعراض الذي 

 يجري كل سنتين

لتحول وبطاقة أداء ا

 الزراعي في أفريقيا

إدارة االقتصاد 

 الريفي والزراعة

يطلب من المفوضية العمل  .8

عن كثب مع الدول األعضاء، 

والشركاء الفنيين والماليين في 

التنمية، لتعبئة الدعم الالزم لتعزيز 

المساءلة المتبادلة، ونظم البيانات 

الزراعية وإدارة المعارف، وإضفاء 

ى آليات الطابع المؤسسي عل

االستعراض الذي يجرى كل سنتين 

وبطاقة أداء التحول الزراعي في 

أفريقيا لضمان التعلم من األقران 

وتوسيع نطاق أجندة التحول 

الزراعي المتضمنة في إعالن 

 مالبو.

لبرنامج لالثاني  االستعراضتقرير  

لتنمية الزراعية لالشامل األفريقي 

كل سنتين وبطاقة قياس الذي يصدر 

التحول الزراعي التي اء أد

استخدمناها للتعلم من األقران 

منبر والتخطيط المستنير خالل 

لبرنامج لالسادس عشر  الشراكة

لتنمية الزراعية، لالشامل األفريقي 

في مجال لتعلم لوحدث ماالبو 

عمل ال ةفرق ت. أجراتالسياس

الذي يجرى  المعنية باالستعراض

لثانية ادورة لكل سنتين تحلياًل نقديًا ل

الذي يجرى كل  لالستعراض

ومن المقرر إجراء دورات  ،سنتين

تدريبية مختلفة على المستويين 

اإلقليمي والوطني في الربع األول 

 2021من عام 

تم تنفيذه 

 جزئيا

 التحديات
جائحة فيروس تفشي 

، مما حد من 19-كورونا

قدرة المفوضية على 

جتماعات مع االتنظيم 

 الدول األعضاء.

 

الموارد المالية، اية عدم كف

إعادة  تحيث تم

تخصيص معظم األموال 

للمركز األفريقي لمكافحة 

 األمراض والوقاية منها

لمكافحة جائحة فيروس 

 كورونا

 

 المضي قدماطريق 
تم تأمين الموارد البشرية 

)من خالل المساعدة 

الفنية( والموارد المالية 

لدعم الدورة الثالثة 

لالستعراض الذي يجري 

للبرنامج  نتينكل س

األفريقي الشامل للتنمية 

 اإلدارة. ستطلب الزراعية

من رئيس مفوضية 

االتحاد األفريقي الحصول 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

على موافقة خاصة لتنظيم 

الدورات التدريبية وتقديم 

الدعم الفني للمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية 

والدول األعضاء. ال يمكن 

التدريب  يُجرىأن 

 .اافتراضي

26.  Assembly/AU/De
c.788(XXXIII)  

 مقرر

بشأن إنهاء استعمار 

 موريشيوس

 

مكتب المستشار 

القانوني / مكتب 

 رئيس المفوضية

يطلب من رئيس  .9

المفوضية، عن طريق مكتب 

المستشار القانوني، مواصلة الجهود 

الرامية لمتابعة تنفيذ قرار الجمعية 

، 73/295العامة لألمم المتحدة 

 والنظر في المشاركة في أي

إجراءات من شأنها أن تساهم في 

إنهاء استعمار موريشيوس وحماية 

حق عودة السكان السابقين ألرخبيل 

شاغوس، وتقديم تقرير عن نتائج 

هذه الجهود في الدورة المقبلة 

 ؛2021للمؤتمر في فبراير 

 34 ال الدورة العادية

فبراير  7-6للمؤتمر 

2021 

   

27.  Assembly/AU/De
c.789(XXXIII) 

 مقرر

بشأن المحكمة 

الجنائية 

 الدولية
Doc. 
EX.CL/1218(XXX
VI) 

مكتب المستشار 

القانوني / إدارة 

الشؤون السياسية / 

المجموعة األفريقية 

 في الهاي ونيويورك

يطلب كذلك من  .10

المفوضية، بالتشاور مع 

المجموعات األفريقية في الهاي 

ونيويورك، وضع مصفوفة للقضايا 

ريقية، بما في التي تهم الدول األف

ذلك القضايا المتعلقة بحقوق 

المتهمين وحصانات رؤساء الدول 

والحكومات وغيرهم من كبار 

المسؤولين، واقتراح التعديالت 

ًء على طلب المجموعة األفريقية، بنا 

قدمت المفوضية مدخالت فنية 

وتوصيات في تعليقات مكتوبة 

للدول األفريقية األطراف في نظام 

روما األساسي حول مشروع 

عناصر قرار مؤتمر الدول 

األطراف بشأن تنفيذ تقرير فريق 

الخبراء المستقلين للمراجعة المعني 

ي والذ الدولية،بالمحكمة الجنائية 

تم تنفيذه 

 جزئيا
تحديات في عقد 

اجتماعات المجموعة 

األفريقية بسبب جائح 

 19-كوفيد
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

الالزمة على نظام روما األساسي 

ية يجري تنفيذهفي إطار المناقشات ال

تجريها جمعية الدول األطراف بشأن 

 إصالح المحكمة الجنائية الدولية.

ُكلف بتقديم توصيات ملموسة وقابلة 

للتحقيق والتنفيذ تهدف إلى تعزيز 

أداء وكفاءة وفعالية المحكمة ونظام 

 روما األساسي ككل.

تم إلغاء اجتماعات المجموعة 

األفريقية المخطط لها  والمقرر 

عقدها على هامش الدورة التاسعة 

عشرة لمؤتمر الدول األطراف في 

ئحة ، بسبب جا 2020ديسمبر 

. ستجرى مناقشات حول 19-كوفيد 

إعداد مصفوفة القضايا في عام 

2021. 

مكتب المستشار 

القانوني / المجموعة 

األفريقية في 

 نيويورك

يطلب من المجموعة  .12

 األفريقية في نيويورك، بالتعاون مع

المفوضية، حذف "طلب فتوى من 

محكمة العدل الدولية بشأن عواقب 

االلتزامات القانونية للدول بموجب 

مختلف مصادر القانون الدولي فيما 

يتعلق بحصانات رؤساء الدول 

والحكومات وكبار المسؤولين 

اآلخرين "من جدول أعمال الجمعية 

العامة لألمم المتحدة حتى إشعار 

 آخر.

لبند مدرًجا على جدول لم يعد هذا ا 

 .أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة

تنفيذه تم 

 بالكامل

 ال ينطبق

مكتب المستشار 

 القانوني

تقديم بيكلف المفوضية   .13

الدعم الفني للمجموعة األفريقية في 

نيويورك والهاي من أجل إعداد 

وتعزيز موقف االتحاد اإلفريقي 

الموحد بشأن المحكمة الجنائية 

قدمت المفوضية الدعم الفني  2021فبراير 

للمجموعات األفريقية على النحو 

المطلوب. بما في ذلك المساهمات 

عناصر قرار مؤتمر الدول  في

األطراف بشأن إصالح المحكمة 

تم تنفيذه 

 جزئيا 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

الدولية والوالية القضائية العالمية، 

ويكلف أيضاً المجلس التنفيذي 

ولجنة الممثلين الدائمين بإتاحة 

الموارد المالية الالزمة لتنفيذ هذا 

 .2021المقرر بحلول فبراير 

الجنائية الدولية وتقديم مالحظات 

االتحاد األفريقي حول نطاق 

وتطبيق الوالية القضائية العالمية، 

على النحو الذي طلبته الجمعية 

 العامة لألمم المتحدة.

قامت المفوضية كذلك برصد 

( قضاة في المحكمة 6انتخاب ستة )

،  2020ة الدولية في ديسمبر الجنائي

بما في ذلك انتخاب قاض أفريقي 

 ( من سيراليون.1واحد )

تواصل المفوضية رصد انتخاب 

 المدعي العام الذي ال يزال معلقا.

28.  Assembly/AU/De
c.791(XXXIII) 

 مقرر

 تقريرالبشأن 

عن تنفيذ  مرحليال

القيادة اجتماع إعالن 

األفريقية حول 

الستثمار في ا

 ،الصحة

  الوثيقة
ASSEMBLY/AU

/15(XXXIII) 

 

إدارة الشؤون 

 االجتماعية / رواندا

يطلب من قائد التمويل  .6

المحلي للصحة، فخامة السيد بول 

كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، 

تقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى 

الدورة العادية للمؤتمر في يناير 

وضية ويطلب كذلك من المف 2021

 دعم القائد في هذا الصدد.

الدورة العادية 

الرابعة والثالثون 

فبراير  7-6للمؤتمر 

2021 

تم إعداد التقرير المرحلي وتقديمه 

الى مكتب األمين العام لبحثه من 

 2021قبل المؤتمر في فبراير 

تم التنفيذ 

 بالكامل

 اعتماد التقرير

29.  Assembly/AU/De
c.792(XXXIII) 

 مقرر       

 أن ليبيا والساحلبش

 بشأن الساحل: إدارة السلم واألمن

من المفوضية،  يطلب .4

بالتشاور مع وزارات دفاع بلدان 

الساحل الخمسة ولجنة المجموعة 

المفاهيمية  تمت إجازة المذكرة 

االستراتيجية من قبل مجلس السلم 

الذي عقد  950واألمن في اجتماعه 

؛ المشاورات 2020سبتمبر  30في 

تم تنفيذه 

 جزئيا
إليكواس تقديم لينبغي 

مدخالتها في مفهوم 

 العمليات

يتم تخصيص تمويل 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

االقتصادية لدول غرب أفريقيا، 

وضع إطار حول النشر المحتمل، 

وفقا لألحكام ذات الصلة من 

بروتوكول مجلس السلم واألمن 

فريقية الجاهزة، المتعلق بالقوة األ

لقوة تتكون من فريق العمل 

 3000المشترك المتعدد الجنسيات 

( أشهر، من أجل 6جندي لمدة ستة )

زيادة إضعاف الجماعات اإلرهابية 

في الساحل؛ ويطلب أيًضا من لجنة 

الممثلين الدائمين استكشاف خيارات 

التمويل المتاحة لتغطية تكاليف هذا 

 النشر

النشر بمجرد استكمال  الستكمال صياغة مفهوم العمليات

 مفهوم العمليات

السلم واألمن /  إدارة

مكتب رئيس 

 المفوضية

يناشد رئيس المفوضية اتخاذ  .7

التدابير الالزمة، بالتعاون مع لجنة 

المجموعة االقتصادية لدول غرب 

أفريقيا، لدعم تنفيذ خطة عمل 

المجموعة االقتصادية لدول غرب 

 أفريقيا؛

    

يطلب من المفوضية،  .8 إدارة السلم واألمن 

ق مع بلدان المنطقة، بالتنسيق الوثي

ودعًما لجهود مجموعة بلدان 

الساحل الخمسة، زيادة استخدام 

جميع أطر المنظومة األفريقية للسلم 

واألمن وآليات التعاون األخرى، 

السيما عملية نواكشوط، والمركز 

األفريقي للدراسات والبحوث 

الخاصة باإلرهاب، ومركز 

تقوم مفوضية االتحاد األفريقي  قيد التنفيذ

لدعم لمجموعة دول بمواصلة تقديم ا

 الساحل الخمس

يجري هذا 

نشاط 

يجري 

 تنفيذه

عدم وجود استراتيجية 

مشتركة لمواجهة 

التحديات المتعلقة 

باإلرهاب في محاربة 

الجماعات اإلرهابية 

 واإلجرامية
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

العمليات المشتركة )هيئة األركان 

المشتركة لشؤون العمليات(،  العامة

ووحدة التجميع المركزي 

لالستخبارات واالتصال لمنطقة 

الساحل، ولجنة دوائر االستخبارات 

واألمن األفريقية، من أجل تعزيز 

التنسيق واإلجراءات في مكافحة 

 الجماعات اإلرهابية واإلجرامية؛

يطلب أيًضا من المفوضية  .10 إدارة السلم واألمن

إجراء استعراض، وعلى هذا 

الزمة األساس، اتخاذ التدابير ال

لزيادة تعزيز بعثة االتحاد األفريقي 

في مالي والساحل، من أجل تمكين 

البعثة من االضطالع بواليتها بكفاءة 

 وفعالية في منطقة الساحل؛

لم يتم  المشاورات جارية 

 التنفيذ

تخصيص التمويل الكافي 

 للبعثة

 بشأن ليبيا  إدارة السلم واألمن

ر كذلك ما يلي 18  :يقر 

سل االتحاد األفريقي أن ير أ(

على الفور، باالشتراك مع األمم 

المتحدة، مهمة استطالعية عسكرية 

وأمنية إلى ليبيا تضم رؤساء أركان 

الدفاع األفريقيين، برئاسة رئيس 

لجنة األركان العسكرية في مجلس 

السلم واألمن وتتألف من رئيس 

أركان الدفاع من كل إقليم من 

لالتحاد  األقاليم الجغرافية الخمسة

األفريقي، وكذلك موظفي األمم 

المتحدة، للتشاور مع األطراف 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 ، ميدانياالليبية وجمع المعلومات 

مكتب رئيس 

المفوضية / الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية / 

 إدارة السلم واالمن

االرتقاء بمكتب االتصال  ب(

الحالي لالتحاد األفريقي في ليبيا إلى 

البعثة، وتزويده بالقدرات مستوى 

السياسية والدبلوماسية والعسكرية 

الالزمة، بهدف ضمان مساهمة 

ومشاركة أكبر من االتحاد األفريقي 

في الجهود الرامية إلى إيجاد حل 

 دائم لألزمة في ليبيا،

    

مكتب الرئيس / إدارة 

السلم واألمن / 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 حاسبةوالمالية والم

أن يطلب من رئيس  ج(

المفوضية تقديم خيارات التمويل إلى 

لجنة الممثلين الدائمين ولجانها 

الفرعية ذات الصلة على جناح 

 السرعة، للنظر فيها والتصريح بها.

    

30.  Assembly/AU/De
c.793(XXXIII) 

 مقرر

بشأن عقد المرأة 

األفريقية الجديد حول 

اإلدماج المالي 

رأة واالقتصادي للم

 األفريقية 

مديرية المرأة 

ومسائل الجنسين 

والتنمية / مكتب 

 رئيس المفوضية

ر .4  يقر 

تكليف رئيس المفوضية   (2)

بإعداد طرائق التنفيذ وخارطة 

الطريق للعقد وأيضاً تقديم الدعم من 

أجل التنفيذ الفعال للعقد ورفع تقرير 

كل سنتين عن التقدم المحرز إلى 

 المؤتمر.

تم إعداد مذكرة مفاهيمية شاملة  هيجري تنفيذ

-2020بشأن عقد المرأة األفريقية 

. يجري إعداد استراتيجية 2030

وخطة عمل االتحاد األفريقي 

العشرية بشأن اإلدماج المالي 

واالقتصادي للمرأة باإلضافة إلى 

 خطة االتصال.

تم تنفيذه 

 جزئيا
أدى التأخير في تعيين 

الخبراء بسبب عدم توفر 

إلعداد األموال 

االستراتيجية العشرية إلى 

تأخير العملية. ومع ذلك ، 

فإن العمل مستمر وستبدأ 

المشاورات بين أصحاب 

 المصلحة المتعددين.

31.  Assembly/AU/De
c.794(XXXIII) 

 مقرر

بشأن استخدام 

اإلسبانية كلغة عمل 

 لالتحاد األفريقي

مديرية إدارة 

المؤتمرات 

والمنشورات 

الشؤون اإلدارية /

دارة الموارد وإ

البشرية/ مكتب 

يحث الدول األعضاء  .3

والمفوضية على اتخاذ كافة التدابير 

الالزمة لتفعيل استخدام اإلسبانية 

كلغة عمل لالتحاد األفريقي في أجل 

 .2020أقصاه يوليو 

تعمل مديرية إدارة المؤتمرات  1020يوليو 

والمنشورات مع مديرية الشؤون 

إلدارية وإدارة الموارد البشرية ا

وكذا مديرية البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية والمحاسبة لتفعيل 

 المقرر.

تحتاج قائمة موظفي  

مديرية المؤتمرات للغة 

اإلسبانية الذين سيتم 

تعيينهم إلى موافقة اللجنة 

الفرعية المعنية 

 باإلصالحات الهيكلية ؛
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

األمين العام 

 للمفوضية

ن موظفيبالتمت مشاركة قائمة  

مديرية المؤتمرات للغة ل األساسيين

يتم تعيينهم واآلثار ساإلسبانية الذين 

المالية لهذه العملية مع مديرية 

موارد الشؤون اإلدارية وإدارة ال

البرمجة وإعداد  ومديرية البشرية 

الميزانية والمالية والمحاسبة لبدء 

 عملية التوظيف؛

تم إرسال مذكرات إلى مدير مديرية 

البرمجة وإعداد الميزانية والمالية 

يوليو  17و  13والمحاسبة في)

( تطلب إدراج تكلفة موظفي 2020

المؤتمرات للغة اإلسبانية في 

 ؛ " 2021لعام  الميزانية التكميلية

كما ستكون هناك حاجة 

إلى تغطية اآلثار المالية 

 بميزانية تكميلية.

تم تقديم اآلثار المالية إلى 

مديرية البرمجة واعداد 

ميزانية والمالية ال

 والمحاسبة

32.  Assembly/AU/De
cl.1(XXXIII) 

 إعالن

 عام حول موضوع

عام " 2019

 والعائدين الالجئين

 :والنازحين داخليا  

 دائمة حلول نحو

 في القسري للنزوح

 "أفريقيا

 

إدارة السلم واالمن  / 

إدارة الشؤون 

 السياسية

ندعو الدول األعضاء والمجموعات 

يمية والمفوضية االقتصادية اإلقل

للعمل عن كثب مع قائد االتحاد 

، لعقد 2019األفريقي لموضوع عام 

مؤتمر قاري رفيع المستوى حول 

الوضع اإلنساني في إفريقيا، في 

ماالبو، غينيا االستوائية، مع ربطه 

بموضوع االتحاد األفريقي لعام 

 بشأن إسكات البنادق؛ 2020

الرغم من  لم يتم تنفيذه بعد على  تنفيذهيجري  

الخطط األصلية التي وضعتها إدارة 

الشؤون السياسية بالعمل مع حكومة 

 غينيا االستوائية.

  19بسبب كوفيد  لم ينفذ

 2021مخطط له حاليا في 

مكتب المستشار 

القانوني / إدارة 

 الشؤون السياسية

نطلب كذلك من المفوضية تقديم -9

التوجيه بشأن تطبيق اتفاقية منظمة 

واتفاقية  1969األفريقية لعام  الوحدة

 2009كمباال لالتحاد األفريقي لعام 

في سياق النزوح المرتبط بتغير 

تمت مناقشة المسألة في اجتماعات  تنفيذهيجري 

متعددة من قبل إدارة الشؤون 

السياسية. يبقى الموقف الرسمي من 

 قبل مكتب المستشار القانوني

تم تنفيذه 

 جزئيا

الشؤون  ستعمل إدارة

السياسية مع مكتب 

المستشار القانوني في 

لتقديم التوجيه في  2021

 هذه المسألة
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 المناخ

إدارة الشؤون 

 السياسية

نكلف المفوضية، بطلب  .10

من الدول األعضاء، بالمساهمة في 

الجهود المنسقة وتمكين النازحين 

داخلياً والالجئين من االختيار الحر 

والمدروس بين العودة واإلدماج 

الداخلي وإعادة التوطين، طبقا 

للصكوك القانونية األفريقية والدولية 

 ذات الصلة.

تم عقد اجتماعات حول هذه المسألة  مستمر

وقدمت التقارير من خالل اللجنة 

الفرعية ذات الصلة. ولكن ال يزال 

يتعين القيام بالمطابقة في ضوء 

 العدد الهائل من النازحين في إفريقيا

التنفيذ تم 

 كاملبال

تواصل إدارة الشؤون 

السياسية جهودها في هذا 

 المجال 

إدارة الشؤون 

السياسية / إدارة 

 السلم واألمن

نحث مفوضية االتحاد  .13

األفريقي وأصحاب المصلحة على 

التشاور والتفاعل مع الدول 

األعضاء في االتحاد األفريقي التي 

من المقرر أن يتم إعادة توطين 

ثالثة عن طريق  رعاياها في بلدان

العمليات التي تكون المفوضية طرفًا 

 فيها؛

قامت إدارة الشؤون السياسية  مستمر 

بالتعاون مع إدارة السلم واألمن 

وإدارة الشؤون االجتماعية بالتنسيق 

مع ليبيا والنيجر ورواندا بشأن 

إعادة توطين الالجئين والمهاجرين 

 من ليبيا

تم تنفيذه  

 جزئيا

حديات لم يتم تسجيل ت

 كبيرة

33.  Assembly/AU/De
cl.2(XXXIII) 
Annex 

 بشأن عالن اإل
التهاب الكبد 

 فريقياأالفيروسي في 

 الثالثة العادية الدورة

 الفنية للجنة

 للصحة المتخصصة

ومكافحة  والسكان

 المخدرات

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

دعوة مفوضية االتحاد  .18

كز األفريقي األفريقي، والمر

لمكافحة األمراض والوقاية منها، 

ووكالة التنمية لالتحاد األفريقي، 

ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك 

الشركاء اآلخرين في التنمية، إلى 

تنمية قدرات الدول األعضاء، 

وتحديد األولويات لالستجابة 

واالبتكار، وتسهيل البحوث 

التشغيلية؛ فضال عن تعزيز وتشجيع 

بين الجنوب والجنوب من التعاون 

اإلجراء الذي اتخذته المفوضية  2019-2021

ومنظمة الصحة العالمية ووكالة 

االتحاد األفريقي للتنمية يحدد 

أصحاب المصلحة في مكافحة 

التهاب الكبد الفيروسي على 

المستويين اإلقليمي والدولي لزيادة 

مية القدرات للدول تسهيل خطة تن

 األعضاء ،

تم تنفيذه 

 جزئيا

 

شكلت فجوة التمويل  

 لإلعالن بشأنالجزئي 

الفيروسي  التهاب الكبد

 تحدي ا لتنفيذ العمل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 2 -يوليو 29
 2019أغسطس 

أجل تبادل الخبرات في تنفيذ هذا 

 اإلعالن؛

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

دعوة مفوضية االتحاد   .19

األفريقي أيضا ووكالة االتحاد 

األفريقي إلى إشراك جميع أصحاب 

من فيهم المصلحة المعنيين، ب

الشركاء في التنمية والمجتمع المدني 

والقطاع الخاص بما في ذلك 

مصنعو أدوية واألدوات التشخيصية 

والشركات الصيدالنية في إطار 

خطة تصنيع األدوية ألفريقيا من 

 أجل دعم تنفيذ هذا اإلعالن؛

المشاركة مع أصحاب المصلحة في  2019-2021

موضوع التهاب الكبد على المستوى 

قليمي والقاري لمراجعة مشروع اإل

 خارطة طريق إعالن التهاب الكبد

  جزئيا

مناقشة واعتماد خارطة 

طريق إعالن التهاب الكبد 

في االجتماع األول لفريق 

 العمل الفني

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

مفوضية  أخيرا دعوة .21

االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة 

العالمية إلى متابعة تنفيذ هذا 

اإلعالن وتقديم تقرير إلى اللجنة 

 الفنية المتخصصة.

بدأت المفوضية ووكالة االتحاد  2019-2021

األفريقي للتنمية ومنظمة الصحة 

العالمية عملية إنشاء فريق العمل 

الفني القاري التابع لالتحاد األفريقي 

 والمعني بالتهاب الكبد .

تم تنفيذه 

 جزئيا
 

طريق المضي قدما هو  

ل اجتماع لفريق إجراء أو

العمل الفني بحلول الربع 

لوضع  2021األول من 

خارطة طريق إعالن 

 التهاب الكبد. 

شكل نقص التمويل 

لإلعالن عن التهاب الكبد 

 تحدي ا لتنفيذ إجراءاته.

34.  Assembly/AU/De
cl.3(XXXIII)Anne
x 

 إعالن

حول الموقف 

األفريقي المشترك 

رة الشؤون إدا

 االجتماعية

نطلب من مفوضية االتحاد األفريقي 

 أن تقوم بما يلي:

القيام بتشكيل كامل،  -1

وتمول، وتدير، فرقة عمل تابعة 

لالتحاد االفريقي معنية برصد، 

ومراجعة، وتنسيق، ووضع 

: يشمل تم تشكيل فريق عمل  نشاط مستمرهذا ال

المركز األفريقي لمكافحة األمراض 

والوقاية منها؛ إدارة الشؤون 

االجتماعية، اإليدز والسل والمالريا 

واألمراض المعدية األخرى؛ قسم 

ه البيئة وتغير المناخ والميا

التنفيذ تم 

 بالكامل

تحديات عقد االجتماعات 

بالحضور الشخصي 

واالجتماعات رفيعة 

المستوى بسبب جائحة 

 19-كوفيد

يواصل فريق العمل 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

بشأن مقاومة 

 مضادات الميكروبات

 

سياسات عامة ذات صلة بمقاومة 

مضادات الميكروبات مع تمثيل 

وم جميع الوكاالت ذات الصلة بمفه

نهج صحة واحدة للصحة البشرية، 

 والحيوانية، والنباتية والبيئية.

إدارة الموارد البشرية  واألراض؛

والعلوم والتكنولوجيا؛ المكتب 

األفريقي للثروة الحيوانية؛ المجلس 

األفريقي للصحة النباتية؛ الحملة 

األفريقية الستئصال ذبابة التسي 

تسي والتريبانوزوما؛ المركز 

األفريقي للقاحات البيطرية؛ قسم 

المجتمع المدني والنيباد 

تصادية اإلقليمية. والمجموعات االق

وضع خطة العمل السنوية من قبل 

 فريق العمل. 

بدأ فريق العمل منتدى ثالثي 

األطراف )منظمة األغذية 

والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 

والمنظمة العالمية لصحة الحيوان( 

من أجل تنسيق أفضل ألنشطة 

مقاومة مضادات الميكروبات في 

. تم إعداد خطط عمل  اإلقليم

 ركةمشت

المشاركة والدعوة 

لمكافحة مقاومة مضادات 

الميكروبات من خالل 

المشاركات االفتراضية 

مع الدول األعضاء 

 والشركاء

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

حشد التأييد للدول  -2

االقتصادية  والمجموعاتاألعضاء، 

اإلقليمية، والمنظمات األخرى ذات 

الصلة إلى اعتماد سياسات عامة 

على المدى الطويل  تمكينيهوقوانين 

للوقاية من ومكافحة مقاومة 

 مضادات الميكروبات.

 إعداد تم الشروع في  - 2021يونيو 

بشأن  متعلقة بالسياساتإحاطات 

مضادات الميكروبات  مقاومة

 المكروبات فيواستخدام مضادات 

 اإلنتاج الزراعي

إعداد الخطوط تم  -
التوجيهية للعالج األفريقي 

بمضادات الميكروبات للعدوى 

والمتالزمات الشائعة للبالغين 

تم تنفيذه 

 جزئيا
تحديات عقد االجتماعات 

بالحضور الشخصي 

واالجتماعات رفيعة 

المستوى بسبب جائحة 

 19-كوفيد

يواصل فريق العمل 

المشاركة والدعوة 

لمكافحة مقاومة مضادات 

خالل  الميكروبات من
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 واألطفال

إعداد اإلطار القانوني  -
للمركز األفريقي لمكافحة األمراض 

العدوى والوقاية  والوقاية بشأن

 لمكافحةوا

إعداد توصيات رفيعة  -
المستوى وإحاطة سياساتية بشأن 

 العدوى والوقاية منها ومكافحتها
 

المشاركات االفتراضية 

مع الدول األعضاء 

 والشركاء

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

تقديم وتطوير دعم الموارد  -3

البشرية فيما بين وكاالت االتحاد 

األفريقي المعنية بالصحة البشرية، 

والحيوانية، والنباتية، والبيئية للوقاية 

من ومكافحة مقاومة مضادات 

 الميكروبات.

ينيا وأوغندا وإثيوبيا وزامبيا دعم ك 

ورواندا والصومال من خالل 

مشاريع وطنية للحد من مقاومة 

مضادات الميكروبات واحتوائها في 

  قطاع اإلنتاج الحيواني

تدريب اإلقليمي المشترك بين ال

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

الصحة العالمية والمنظمة العالمية 

د لصحة الحيوان ومفوضية االتحا

األفريقي بشأن مقاومة مضادات 

الميكروبات في المجموعات 

 16االقتصادية اإلقليمية المقرر من 

 2021فبراير  18إلى 

إطالق مشروع لتدريب وتأهيل 

متخصًصا في  120مجموعة من 

المختبرات وعلم األوبئة ، والذين 

سيدعمون الوظائف الرئيسية 

لمراقبة مقاومة مضادات 

حد ونهج مالميكروبات في إطار 

تم تنفيذه 

  جزئيا
تأخير انطالق التدريب 

بسبب جائحة فيروس 

 كورونا

هناك حاجة لمزيد من 

التمويل من أجل دعم دول 

 أعضاء اكثر 

يواصل فريق العمل 

إشراك الشركاء في تعبئة 

 الموارد



EX.CL/1284 (XXXIX) 
Page 134 

 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 للصحة.

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

عقد اجتماع واحد رفيع  -4

بالتزامن المستوي على األقل سنوياً 

مع انعقاد مؤتمر قمة االتحاد 

االفريقي الطالع الدول األعضاء 

على التقدم المحرز في مجال الوقاية 

والمكافحة وحشد التأييد إلحراز تقدم 

 مطرد.

انعقد اجتماع افتراضي رفيع  نشاط مستمر

بغرض الدعوة  2020في المستوى 

مضادات الى مكافحة مقاومة 

ول ك فيه الدشار الميكروبات.

األعضاء ورؤساء المؤسسات التالية 

المركز األفريقي لمكافحة األمراض 

والوقاية منها، ومكتب االتحاد 

األفريقي للثروة الحيوانية، والمكتب 

األفريقي للفاو، ومنظمة الصحة 

مكتب المكتب أفريقيا، و-العالمية

المتوسط لمنظمة  اإلقليمي لشرق

الصحة العالمية، والمكتب األفريقي 

نامج األمم المتحدة للبيئة، لبر

العالمية والمكتب األفريقي للمنظمة 

 الحيوان لصحة

تحديات عقد االجتماعات  

بالحضور الشخصي 

واالجتماعات رفيعة 

المستوى بسبب جائحة 

 19-كوفيد

يواصل فريق العمل 

المشاركة والدعوة 

لمكافحة مقاومة مضادات 

الميكروبات من خالل 

المشاركات االفتراضية 

الدول األعضاء  مع

 والشركاء

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

العمل مع الجامعات   -5

والمؤسسات البحثية األفريقية 

لتعزيز االبتكارات في، وتطوير 

أدوات جديدة لمضادات 

الميكروبات، واللقاحات، 

والتشخيص، وإدارة النفايات لتأمين 

مستقبل مقاومة مضادات 

يع الميكروبات والتأكد من أن الجم

 يسير في نفس الركب.

إجراء مراجعة منهجية للسياسات  تم نشاط مستمر

الحالية بشأن استخدام مضادات 

الميكروبات في الزراعة وإنتاج 

الغذاء في إفريقيا مع مركز الجنوب 

 األفريقي لمراقبة األمراض المعدية.

تم تنفيذه 

 جزئيا

 

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

قي تعزيز االتحاد األفري -6

ليصبح صوتاً واحداً ومؤثراً في 

الحوكمة العالمية والمساءلة في 

   قام فريق العمل التابع لالتحاد

األفريقي بالتنسيق بين الدول 

األعضاء للمشاركة وتقديم 

تم التنفيذ 

 جزئيا

سيواصل فريق العمل 

تنسيق إعداد المواقف 

األفريقية المشتركة بشأن 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

صوت أفريقي موحد بشأن  مقاومة مضادات الميكروبات.

المعايير الدولية واقتراح مشروع 

مدونة قواعد الممارسات لتقليل 

ومة مضادات الميكروبات مقا

التي تنتقل عن طريق األغذية 

واحتوائها. تم اعتماد الوثيقة منذ 

ذلك الحين كمعايير دولية. كما 

يقوم فريق العمل بالتنسيق بين 

الدول األعضاء للمساهمة في 

العمل الجاري بشأن تطوير 

المبادئ التوجيهية لمدونة 

الممارسات بشأن الرصد 

لمقاومة  والمراقبة المتكاملين

مضادات الميكروبات المنقولة 

 بالغذاء.

  احتفل فرقة العمل التابع لالتحاد
األفريقي والمعني بمقاومة 

مضادات الميكروبات بالشراكة 

مع منظمة األغذية والزراعة 

ومنظمة الصحة العالمية 

والمنظمة العالمية لصحة الحيوان 

وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 

لتوعية باألسبوع العالمي ل

بمضادات الميكروبات في أفريقيا 

وتم إصدار مذكرة  2020لعام 

مشتركة موقعة من قبل المديرين 

اإلقليميين لكل من المركز 

األفريقي لمكافحة األمراض 

مختلف القضايا ذات 

األولوية حول مقاومة 

ت الميكروبات مضادا

خالل المناقشات 

والمفاوضات الدولية 

بشأن مقاومة مضادات 

 الميكروبات.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

والوقاية منها ومكتب االتحاد 

األفريقي للثروة الحيوانية، 

مكتب -ومنظمة الصحة العالمية

أفريقيا، والمكتب اإلقليمي لشرق 

لمتوسط لمنظمة الصحة ا

العالمية، والفـاو، والمكتب 

األفريقي للمنظمة العالمية لصحة 

الحيوان. والمكتب األفريقي 

 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة،

35.  Assembly/AU/Re
s.1(XXXIII) 

 قرار

قوبات عبشأن تأثير ال

األحادية والتدابير 

 الجانب

إدارة الشؤون 

السياسية / مكتب 

 رئيس المفوضية

نطلب من رئيس مفوضية  .10

االتحاد اإلفريقي اغتنام فرصة 

دى الحوار الرفيع المستوى بين منت

الواليات المتحدة واالتحاد األفريقي 

لدعوة الواليات المتحدة األمريكية 

إلى رفع جميع التدابير القسرية 

االنفرادية المفروضة على الدول 

 األعضاء في االتحاد األفريقي.

أصدر رئيس المفوضية وأجهزة  متواصل 

االتحاد األفريقي ذات الصلة عدة 

ت تدعو إلى رفع العقوبات عن بيانا

 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي

تم تنفيذه 

 جزئيا
ستواصل إدارة الشؤون 

السياسية التنسيق مع 

مكتب رئيس المفوضية 

وأجهزة االتحاد األفريقي 

ذات الصلة بشأن هذا 

 الملف.
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 ، عن طريق التداول بالفيديو2020أكتوبر  14-13جيم. الدورة العادية السابعة والثالثون للمجلس التنفيذي 
 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

1.  EX.CL/Dec.1097(

XXXVII) 

 مقرر 

بشأن تقارير 

اللجان الفرعية 

ممثلين للجنة ال

 الدائمين
 

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

 البشرية

الجلسة المشتركة للجنة  -أوال

الفرعية إلصالح الهياكل واللجنة 

الفرعية للتنسيق واإلشراف العام 

على الميزانية والشؤون المالية 

واإلدارية حول الخطة االنتقالية 

واالستراتيجية التمويلية لهيكل 

وضية االتحاد اإلدارات الجديد لمف

 األفريقي  

يطلب من المفوضية  .4

إدراج تكلفة الموظفين الممولة من 

قبل الشركاء في الميزانيات 

 البرنامجية لالتحاد.

    

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

 البشرية

يقرر اعتماد المرحلة  .5

األولى من الخطة االنتقالية 

واستراتيجية التمويل بما في ذلك 

يو األول من سيناريوهات السينار

إنهاء الخدمة ويقرر كذلك رفع 

الوقف المؤقت لتعيين المديرين في 

مفوضية االتحاد األفريقي للسماح 

بتنفيذ المرحلة األولى من الخطة 

 االنتقالية.

ستبدأ المفوضية تنفيذ المرحلة  

األولى من الخطة االنتقالية في عام 

. باإلضافة إلى ذلك ، تم 2021

الشروط المرجعية  استكمال

لمراجعة المهارات، وتم إعداد 

ملفات تعريفية للوظائف ويتم 

 استكمال عملية التعيين الجديدة.

تم تنفيذه 

 جزئيا
 

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

البشرية/لجنة 

 الممثلين الدائمين

يطلب من لجنة الممثلين  .8

الدائمين والمفوضية واللجنة الفنية 

دل والشؤون المتخصصة للع

القانونية  التعجيل بمراجعة اللوائح 

والنظم المالية لالتحاد األفريقي 

وضية نظم ولوائح قدمت المف 2020ديسمبر 

العاملين المنقحة على اللجنة 

الفرعية المعنية والتي بدورها 

ستقدمه للبحث واالعتماد الحقًا من 

 قبل لجنة الممثلين الدائمين.

تم تنفيذه 

 جزئيا
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 لبحثها من قبلولوائح ونظم العاملين 

 واعتمادهاأجهزة صنع السياسات 

وذلك للسماح  2020 بحلول ديسمبر

بتنفيذ المرحلة األولى من الخطة 

 ي إطار قانوني جديد؛فاالنتقالية 

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

البشرية/وحدة 

لجنة  اإلصالحات

خبراء التوظيف 

 العشرة

تعاون بال، المفوضية يوجه .10

 العشرة التوظيفخبراء  لجنة مع

وضع اختصاصات لعملية تقييم ل

مهارات الموظفين وكفاءاتهم وينبغي 

تكليف شركة مستقلة مختصة في 

الموارد البشرية بالقيام بذلك لضمان 

 المصداقية والشفافية.

تم إعداد اختصاصات مراجعة  

التي -المهارات وتقييم الكفاءة 

رقة ينبغي ان تضطلع بها الش

قبل المفوضية  من-المستقلة

خبراء التعيين العشرة  وولجنة 

بالتشاور مع نقابة العاملين وتم 

تقديمها إلى قيادة المفوضية 

 للموافقة عليها.

تم تنفيذه 

 جزئيا
 

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

 البشرية

بشأن اللجنة الفرعية  –ثانيا 

للتنسيق واإلشراف العام على 

والشؤون المالية الميزانية 

واإلدارية، واللجنة الفرعية للبرامج 

والمؤتمرات، والخبراء الفنيين 

للجنة وزراء المالية الخمسة عشر 

الوثيقة  –

EX.CL/1229(XXXVII) 

 

    

ألف. بشأن وضع الموظفين 

المتقاعدين في مفوضية االتحاد 

 األفريقي

من المفوضية يطلب  .15

م التطبيق الصارم للوائح ونظ

العاملين ألن األحكام واضحة 

قامت المفوضية بتطبيق صارم  

لألحكام الواردة في نظم ولوائح 

 العاملين

تم تنفيذه 

 بالكامل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 ووافية؛

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

يدعو المفوضية إلى تمديد  .16

عقود العمل على أساس كل حالة 

على حدة، وفقًا للوائح ونظم 

 عاملين.ال

قامت المفوضية بتمديد عقود  

العمل بناء كل دراسة حالة على 

حدة وفقًا ألحكام نظام ولوائح 

 العاملين

تم تنفيذه 

 بالكامل

 

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

الموارد/مكتب رئيس 

 المفوضية

األداء الفني عن تقرير جيم. بشأن ال

 2019 عام لميزانية

يقرر فرض عقوبات على  .18

اإلدارات التي لم تقدم تقارير التنفيذ 

ويطلب من رئيس  2019لعام 

مفوضية االتحاد األفريقي تقديم 

تقرير عن تنفيذ هذا المقرر إلى 

الدورة العادية الثامنة والثالثين 

 للمجلس التنفيذي؛

 38 ال الدورة العادية

 للمجلس التنفيذي 

تنفيذه تم  العمل متواصل 

 جزئيا
يجب اتخاذ إجراءات في 

الوقت المناسب بشأن 

 .المخالفين

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

يحث المفوضية على  .19

توقيع عقود أداء مع الموظفين بحيث 

يتم تقييم الموظفين في السنوات 

الالحقة على أساس أدائهم ويكرر 

قييم الحاجة إلى وضع آليات فعالة لت

أداء الموظفين لضمان أداء مهاهم 

 وفقًا لمعايير عالية

سيتم تنفيذ هذا المقرر مع نظم  بانتضام

 ولوائح العاملين المنقحة

  لم ينفذ

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية والمحاسبة / 

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

دعو المفوضية إلى تقديم ي .20

معدل التنفيذ الفني والمالي في تقرير 

واحد من أجل تحسين عملية صنع 

 القرار

تم إنجازه. تم تقديم تقرير موحد  ظام بانت

عن تنفيذ الميزانية إلى الجلسة 

 .2020المشتركة لقمة أكتوبر 

  بالكاملمنفذ 



EX.CL/1284 (XXXIX) 
Page 140 

 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

والتقييم وتعبئة 

 الموارد /

مكتب المراجعة 

 الداخلية

الداخلية دال. بشأن تقرير المراجعة 

 2019عن أداء ميزانية عام 

يطلب من مكتب المراجعة  .22

الداخلية للحسابات أن يقدم أيضا 

تقارير عن مراجعة أداء ميزانيات 

األفريقي األخرى إلى  أجهزة االتحاد

جانب التقرير عن مراجعة حسابات 

 مفوضية االتحاد األفريقي.

كل عام قبل دورات 

ميزانية االتحاد 

 األفريقي

مراجعة أداء عن تقديم تقارير تم 

الميزانية الخاصة باالتحاد 

األفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي 

 األخرى.

تم تنفيذه 

 بالكامل

 

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

يطلب أيضا من  .23

المفوضية، من خالل مديرية 

التخطيط االستراتيجي للسياسات 

الرصد والتقييم وتعبئة الموارد، و

 القيام بما يلي:

حث الشركاء على تمويل  (1

أولويات االتحاد األفريقي على النحو 

الذي حددته أجهزة صنع السياسة 

 لالتحاد األفريقي.

تم تنفيذه بانتظام  -1

باستخدام الورقة 

 اإلطارية للميزانية

 

 متواصل -2

يتم عرض أولويات االتحاد 

الشركاء المنفذين  األفريقي على

خالل اجتماع التشاور السنوي 

 بشأن الميزانية

تم تنظيم اجتماع بين جهاز 

السياسات )لجنة الممثلين الدائمين( 

والشركاء المنفذين والمفوضية 

 لمعالجة هذه المسألة

 

  بالكاملمنفذ 

مكتب رئيس 

المفوضية/مكتب 

المستشار القانوني/ 

مكتب المراجعة 

 الداخلية

إلى المساءلة عن  دعوي .25

الخسارة المالية البالغة 

دوالرا أمريكيا   283,841.89

والمتكبدة في الحكم رقم 

AUAT/2019/001   10المؤرخ 

والصادر عن  2019سبتمبر 

المحكمة اإلدارية ومساءلة 

األشخاص المسؤولين عن الخسارة 

ويطلب من رئيس مفوضية االتحاد 

 38الدورة العادية ال

 للمجلس التنفيذي
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

األفريقي إعداد تقرير مفصل عن 

تنتاجات المحكمة اإلدارية بشأن اس

  AUAT/2019/001الحكم رقم 

وغيره  2019سبتمبر  10المؤرخة 

من القضايا وتقديمه إلى المجلس 

التنفيذي خالل دورته العادية الثامنة 

والثالثين عن طريق أجهزة االتحاد 

 األفريقي ذات الصلة.

ن مديرية الشؤو

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

البشرية/مكتب 

 المستشار القانوني

يطلب من مديرية الشؤون  .26

اإلدارية وإدارة الموارد البشرية 

مواصلة إسداء المشورة لرئيس 

مفوضية االتحاد األفريقي بشأن 

مسائل التعيين لتوضيح اآلثار 

المترتبة على أي قرار يتم اتخاذه 

ار ويطلب كذلك من مكتب المستش

القانوني أن يقدم دوما المشورة 

القانونية بما يتماشى مع لوائح ونظم 

عاملي االتحاد األفريقي بشأن أي 

قرار تعيين يتم اتخاذه على أساس 

استثنائي من قبل رئيس مفوضية 

االتحاد األفريقي أو أي سلطة 

مختصة في أي جهاز من أجهزة 

 االتحاد األفريقي األخرى.

الشؤون اإلدارية  قام مديرية بانتظام 

وادارة الموارد البشرية بتحسين 

التقارير لتقديم إرشادات أفضل 

 لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي

تم تنفيذه 

  جزئيا
 

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

يحث المفوضية على أن  .27

تدرج في لوائح ونظم العاملين 

أحكاماً تخول للرئيس صالحية 

 ن الموظفين؛تعيي

أدرجت المفوضية أحكاما في نظم  

ولوائح العاملين المنقحة لمنح 

رئيس المفوضية امتيازات في 

 تعيين الموظفينعملية 

  بالكاملمنفذ 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

البشرية/مديرية 

التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

الموارد/مديرية 

لبرمجة وإعداد ا

الميزانية والمالية 

 والمحاسبة

هاء. التقرير عن الموظفين بعقود 

 قصيرة األمد ممولة من الشركاء

المفوضية باستخدام  يوجه .29

الموارد الواردة من الشركاء بحكمة 

وبما يتفق تماما مع االتفاقات 

المبرمة مع الشركاء لتجنب استخدام 

أموال الدول األعضاء لدفع رواتب 

 الموظفين التي يمولها الشركاء.

تقوم مديرية الشؤون اإلدارية  بانتظام

وإدارة الموارد البشرية بتنفيذ 

المقرر بالكامل وتحدد سقف عقود 

العاملين وفقا لالتفاقيات مع 

 الشركاء

  بالكاملمنفذ 

مكتب المستشار 

 القانوني

يطلب من المفوضية أن  .30

ي، تقوم، من خالل المستشار القانون

بوضع نموذج لعقود الموظفين 

الممولة من قبل الشركاء يشمل بندًا 

يكفل تجنب التحديات القانونية عندما 

ال تتوفر األموال أو عند اإلنهاء 

 التدريجي للمشروع.

    

إدارة الشؤو 

 السياسية

واو. بشأن التقرير المرحلي للجنة 

 العشرة التوظيفخبراء 

يطلب من لجنة خبراء  .33

العشرة أن تقدم إلى الدورة  ظيفالتو

الثامنة والثالثين للمجلس التنفيذي 

تقريرا مفصال يتضمن مصفوفة 

تنفيذها وتلك  التي تماألنشطة 

المتبقية على حد سواء ويشير إلى 

الجهاز المسؤول في كل مرحلة 

 38 ال الدورة العادية

 تنفيذيللمجلس ال
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

إضافة إلى جدول زمني واضح 

 يشمل استراتيجية الخروج.

إدارة الشؤون 

 السياسية

يستذكر مقرر المجلس  .34

 EX.CL/Dec. 1073التنفيذي 

(XXXVI)  الذي "يوافق على

 التوظيفتمديد والية لجنة خبراء 

العشرة من مارس إلى سبتمبر 

، بما في ذلك تقديم توصيات 2020

تهدف إلى إصالح عدم التوازن في 

 تمثيل الدول األعضاء، وفقًا لنظام

الحصص"، ويقرر تمديد مدة والية 

العشرة  التوظيفخبراء لجنة خبراء 

 .2021حتى فبراير 

    2021فبراير 

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

البشرية/مديرية 

إدارة المؤتمرات 

 والمنشورات

يذك ر بالمقررين  .35

Assembly/AU/Dec.388 

(XVII)  و

Assembly/AU/Dec.794(X

XXIII) يكلف المفوضية بتنفيذ و

هذين المقررين بشأن إدماج استخدام 

اللغة اإلسبانية كغيرها من لغات 

عمل االتحاد األفريقي في نظام 

 التعيين الجديد.

  لم ينفذ  

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

البشرية/لجنة خبراء 

 العشرة  التوظيف 

زاي. بشأن التعيينات في عامي 

 2020و 2019

لجنة خبراء التعيين  يكلف .36

التي  التوظيفالعشرة بتقييم عمليات 

 2019تم إجراؤها في عامي 

وتقديم تقرير إلى لجنة  2020و

سيتم تقديم التقرير في مارس  2021فبراير 

2021 

تم تنفيذه 

 جزئيا
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

الممثلين الدائمين بحلول فبراير 

من خالل لجانها الفرعية  2021

 ذات الصلة؛

الشؤون مديرية 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

يعرب عن انشغاله إزاء  .37

نظام قوائم المرشحين الذي يعيق 

المهارات والكفاءات الجديدة في 

 المنظمة ويقرر إلغاء نظام القوائم؛

أوقفت مديرية الشؤون اإلدارية  

وإدارة الموارد البشرية العمل 

 نظام القوائمب

تم تنفيذه 

 بالكامل

 

رية الشؤون مدي

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشريةلجنة 

التوظيف خبراء 

 العشرة  

يطلب من المفوضية  .38

مراجعة نظام الحصص، بالتشاور 

العشرة،  التوظيفمع لجنة خبراء 

وتقديم مقترح إلى المجلس التنفيذي 

بحلول فبراير ويقرر تطبيق نظام 

الحصص على الموظفين النظاميين 

على حد سواء على وغير النظاميين 

نطاق االتحاد وبرنامج المتطوعين 

الشباب لالتحاد األفريقي وبرنامج 

الزمالة للشباب التابع للمركز 

األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية 

منها والمنح الدراسية للجامعة 

 األفريقية.

قامت المفوضية ولجنة خبراء  2021فبراير 

العشرة بتقديم مقترحات التوظيف 

 الفرعية ذات الصلةللجان 

تم تنفيذه 

 جزئيا
 

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

من مقرر  34بالفقرة  يذّكر .39

المجلس التنفيذي 

EX.CL/Dec.1073 

(XXXVI) يحث المفوضية" ،

على العمل، بدعم من لجنة خبراء 

العشرة، على تصحيح عدم  التوظيف

 التوازن الصارخ في تمثيل الدول

األعضاء، باعتبارها مسألة ذات 

تقوم المفوضية بمراسلة المكاتب  بانتظام

التمثيلية للدول األعضاء على 

أساس شهري، ومع ذلك ، ال يمكن 

تنفيذ هذا المقرر إال بعد الموافقة 

 ي على نظام الحصص الجديد ف

 االتحاد األفريقي.

تم تنفيذه 

 جزئيا
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

أولوية، وفقًا لنظام الحصص ومبدأ 

التمثيل الجغرافي العادل داخل 

االتحاد األفريقي، وتقديم تقارير 

منتظمة إلى لجنة الممثلين الدائمين 

عن التقدم المحرز"؛ ويوعز بأن 

تكون مسألة نظام الحصص بندا 

دائما في جدول أعمال لجنة الممثلين 

ولجانها الفرعية ذات الدائمين 

 الصلة؛

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 د البشريةالموار

يطلب من المفوضية تنظيم  .40

دورة تدريبية لجهات االتصال في 

البعثات الدائمة حول متطلبات 

 االتحاد األفريقي في مجال التعيين.

يعمل االتحاد األفريقي على إعداد  بانتظام

المذكرة المفاهيمية، وستنطلق 

عملية التدريب مع نهاية الربع 

 2021األول من 

  جزئيا

التخطيط  مديرية

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

مديرية  الموارد/

البرمجة واعداد 

الميزانية والمالية 

 والمحاسبة

حاء. بشأن ميزانية االتحاد األفريقي 

 2021لعام 

يقرر أن تكون ميزانية عام  .42

ميزانية تقشفية وأن يتم إنشاء  2021

آلية استعراض لمنتصف المدة 

 لقضايا الناشئة؛لمعالجة ا

أخذت الميزانية المعتمدة في  سبتمبر من كل عام

االعتبار جميع إجراءات التقشف 

 التي أجازتها أجهزة صنع السياسة

التنفيذ تم 

 بالكامل

 

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

يحث المفوضية على  .43

ترشيد جميع األنشطة التي تتطلب 

االستعانة، من خدمات استشارية و

باب األولوية، بخبراء استشاريين 

على أساس الحاجة وفقًا ألولويات 

 االتحاد األفريقي؛

تقوم المفوضية بترشيد ودراسة  

جميع طلبات االستشارات بناء 

 على دراسة كل حالة على حدة

  بالكامل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

ن م 42يستحضر الفقرة  .44

 EX.CL/Dec.1073مقرره رقم 

(XXXVI   ويقرر تحويل جميع

أنشطة بناء القدرات لالتحاد 

األفريقي إلى المؤسسة األفريقية 

لبناء القدرات باستثناء أنشطة مكتب 

االتحاد األفريقي للثروة الحيوانية 

واللجنة األفريقية للطاقة المتجددة 

وإدارة البنية التحتية والطاقة ووكالة 

 األفريقي للتنمية/النيباد   االتحاد

  لم ينفذ  

يكلف مفوضية االتحاد  .45 جميع اإلدارات

األفريقي وجميع أجهزة االتحاد 

األفريقي باللجوء إلى االجتماعات 

االفتراضية بدالً من االجتماعات 

الفعلية بهدف تحقيق وفورات في 

 تكاليف السفر.

من  يتم تنظيم اجتماعات افتراضية وما بعده 2020

 قبل كافة اإلدارات 

التنفيذ تم 

 بالكامل

الجودة في خدمات 

االنترنت واالنقطاع في  

 الطاقة

عدم االستقرار المؤسسي 

في بعض البلدان األفريقية 

تسبب في غياب األمن 

 وانقطاعات االنترنت

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية والمحاسبة / 

مديرية التخطيط 

 ي جياالسترات

للسياسيات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

بشكل مؤقت على  يوافق .49

قائمة باألنشطة التي تعاني من  

دوالرا   20,297,433عجز بمبلغ 

أمريكيا لالتحاد كجزء من الميزانية 

 2021البرنامجية المعتمدة لعام 

ويطلب من المفوضية طلب أموال 

 2020نوفمبر  30إضافية حتى 

إلى لجنة الممثلين وتقديم تقرير 

الدائمين عن نتائج المفاوضات مع 

 14الشركاء في موعد أقصاه 

 ؛2020ديسمبر 

تم تنفيذه. قدمت المفوضية تقريراً  2020ديسمبر  14

إلى لجنة الممثلين الدائمين عن 

 المضمنةاألموال اإلضافية  قيمة

وروجعت ميزانية  من الشركاء

االتحاد األفريقي وفقا لألموال التي 

 تمت تعبئتها

التنفيذ تم 

 بالكامل

لسوء الحظ ، لم يتم تغطية 

الفجوة بالكامل من خالل 

تعبئة األموال اإلضافية. 

٪ من 40تحصل ما نسبته 

الفجوة على تمويل من 

 الشركاء.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

يوافق على أن األموال  .50

يزانية العابرة ستظل جزءا من الم

اإلجمالية لالتحاد ولكنها ستُستثنى 

من سقوف الميزانية ويقرر أن 

ستبلغ  2021األموال العابرة لعام 

 دوالًرا أمريكيًا؛ 30,427,684

من  الم تعد األموال العابرة جزء 

 حسابات سقوف الميزانية 

تم التنفيذ 

 بالكامل

 

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية / 

التوظيف جنة خبراء ل

 العشرة

يحث المفوضية على  .53

 التوظيفالعمل مع لجنة خبراء 

العشرة بشأن التخطيط لتعيين 

موظفين لشغل الوظائف الشاغرة 

 ؛2021المدرجة في ميزانية 

مديرية الشؤون اإلدارية تقوم  

 بالعمل مع وإدارة الموارد البشرية

 العشرة التوظيفلجنة خبراء 

 قرر لتنفيذ هذا الم

تم تنفيذه 

 جزئيا
 

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

البشرية/مكتب 

 المستشار القانني

يالحظ مع القلق غياب   .54

إطار قانوني يحكم إدارة استحقاقات 

الممثلين الخاصين للرئيس والمعينين 

السياسيين والخاصين وإيجار أماكن 

إقامتهم الرسمية ويطلب من 

دليل سياسة يحدد  المفوضية إعداد

االستحقاقات والحدود األقصى 

لينظر فيها المجلس التنفيذي بحلول 

 .2021فبراير 

 38الدورة العادية الـ 

للمجلس التنفيذي في 

 2021فبراير 

شرعت مديرية الشؤون اإلدارية 

والموارد البشرية بالعمل على 

 اإلطار القانوني والسياسة

تم تنفيذه 

 جزئيا
 

 مديرية الؤون

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

يقرر تعليق إنشاء مكاتب  .55

 أو أجهزة جديدة.

لم تعد مديرية الشؤون اإلدارية  

وإدارة الموارد البشرية تقبل بأي 

إنشاء مكاتب أو مقترحات بشأن 

 أجهزة جديدة.

التنفيذ تم 

 بالكامل

 

يحيط علما بالعبء  .56 جميع اإلدارات

األعضاء بسبب  المتزايد على الدول

تطبيق جدول تقدير األنصبة الجديد 

ويقرر أال  2022-2020للفترة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

تتجاوز مساهمات الدول األعضاء 

مليون دوالر  250مبلغ  2022لعام 

 أمريكي؛

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

يطلب من المفوضية  .58

المضي قدما في تعيين رئيس 

المة بما يتماشى خدمات األمن والس

مع إجراءات التوظيف في االتحاد 

 األفريقي.

تمت الموافقة على القائمة  

المختصرة من قبل لجنة التوظيف 

والتعيين والترقية، وتم التخطيط 

 إلجراء المقابالت

تم تنفيذه 

 جزئيا
 

مكتب المراجعة 

 الداخلية

طاء. بشأن الميزانية التكميلية 

 2020لالتحاد األفريقي لعام 

من  26يستحضر الفقرة  .68

 EX.CL/Dec.1073المقرر

(XXXVI)  التي "تطلب من

المفوضية من إجراء مراجعة شاملة 

لجميع المتأخرات والديون المستحقة 

على وكالة االتحاد األفريقي 

للتنمية/النيباد واآللية األفريقية 

للمرجعة المتبادلة بين األقران من 

خالل مكتب المراجعة الداخلية 

وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي 

عن طريق لجنة  2021في فبراير 

 ؛الدائمينالممثلين 

 38 ال الدورة العادية

للمجلس التنفيذي 

 2021فبراير 

تم إجراء مراجعة لجميع 

المتأخرات والديون المستحقة على 

وكالة االتحاد األفريقي 

للتنمية/النيباد واآللية األفريقية 

ة بين األقران وتم للمراجعة المتبادل

 تقديم تقرير إلى اللجنة الفرعية

 المراجعة.لمسائل 

تم تنفيذه 

 بالكامل

 

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

 البشرية

بضرورة أن توافق  يوجه .69

أجهزة صنع السياسة لالتحاد 

األفريقي على األموال والمتأخرات 

الواردة من الدول األطراف في 

لمراجعة المتبادلة اآللية األفريقية ل

بين األقران ووكالة االتحاد األفريقي 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 للتنمية/النيباد قبل استخدامها.

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة 

يقرر عدم تقديم طلبات  .73

الميزانية التكميلية إال بعد استنفاد 

مفوضية االتحاد األفريقي جميع 

لداخلية الفرص إلعادة التخصيص ا

وأن هذه الطلبات ستكون للنفقات 

الطارئة فقط، بما يتماشى اللوائح 

والنظم المالية والقواعد الذهبية 

 لالتحاد األفريقي؛

تم تنفيذه  تم اإلحاطة بكونه عمال متواصال 

 بالكامل

 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة 

يقرر أن تكون جميع  .74

ستخدام الصندوق الطلبات ال

االحتياطي مصحوبة بتقرير عن 

وضع الصندوق االحتياطي ويطلب 

من المفوضية تقديم طلبات الميزانية 

التكميلية والتحويالت في وثيقة 

 واحدة؛

تمت اإلشارة الى كون ذلك عمال  

 مستمرا

تم تنفيذه 

 بالكامل

 

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة 

مفوضية االتحاد  يوجه .75

األفريقي أن تعتبر الميزانية 

البرنامجية كوحدة واحدة عند تقديم 

وذلك طلبات الميزانية التكميلية 

إعادة التخصيص فيما بين  لتمكين

إدارات المفوضية وأجهزة االتحاد 

 األفريقي األخرى

تمت اإلشارة إلى ذلك واتخاذ  

اإلجراءات بشأن الميزانيات 

 .2021دًءا من ميزانية المستقبلية ب

 

تم تنفيذه 

 بالكامل

 

2.  EX.CL/Dec.1098(

XXXVII)  

 ررـمق

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

بخارطة  يحيط علما .4

المفوضية الطريق واألنشطة ويكلف 

بإعداد تقرير عن آثارها المالي 

وتقديمه إلى الدورة العادية الثامنة 

الدورة العادية الـثامنة 

والثالثون للمجلس 

 التنفيذي

تمت صياغة اآلثار المالية على 

خارطة الطريق الخاصة بالمذكرة 

المفاهيمية حول موضوع العام 

2021. 

تم تنفيذه 

 اجزئي

تم اعتماد هذا المقرر بعد 

 2021اعتماد ميزانية 

طلب ميزانية تكميلية  -

لتنفيذ بعض برامج 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

موضوع بشأن 

"عام  2021عام 

الفنون والثقافة 

 والتراث: 

حوافز لبناء 

أفريقيا التي 

 نصبوا إليها"

 الوثيقة
EX.CL/1231(XX

)XVII 

وأنشطة خارطة الطريق  والثالثين للمجلس التنفيذي؛

الخاصة بالمذكرة 

المفاهيمية حول موضوع 

 2021عام 

إدارة الشؤون 

االجتماعية /لجنة 

الممثلين الدائمين / 

 األجهزة

يدعو جميع الدول   .5

تصادية األعضاء والمجموعات االق

اإلقليمية وأجهزة االتحاد األفريقي 

والمؤسسات الثقافية األفريقية إلى 

العمل مع مفوضية االتحاد األفريقي 

ومناصر االتحاد األفريقي ومجلس 

األقران للفنون والثقافة والتراث 

لتنظيم البرامج واألحداث الخاصة 

 بموضوع العام.

تعميم مقررات المجلس التنفيذي  

 عضاءعلى الدول األ

تم إرسال رسائل حول موضوع 

إلى اليونسكو وإلى  2021العام 

 المؤسسات الثقافية األفريقية. 

 

تم تنفيذه 

 جزئيا

سيتم إرسال مذكرة شفوية 

 إلى جميع الدول األعضاء

ستعقد اجتماعات لجميع 

أصحاب المصلحة في 

 2021أوائل 

3.  EX.CL/Dec.1099(
XXXVII) 

 مقرر  

قواعد بشأن 

ؤتمر إجراءات الم

والمجلس 

التنفيذي ولجنة 

 الممثلين الدائمين 

والنظام األساسي 

 للمفوضية،

الوثيقة 
EX.CL/1232(X

XXVII) 

مكتب المستشار 

 القانوني

يطلب من المفوضية  .5

ضمان تنفيذ الصكوك القانونية 

بصيغتها المعتمدة وتوصي الدورة 

العادية الرابعة والثالثين للمؤتمر 

مؤتمر ببحث قواعد إجراءات ال

والنظام األساسي للمفوضية 

 واعتمادهما بشكل نهائي.

الدورة العادية الرابعة 

 ن للمؤتمرووالثالث

 2021فبراير 

تم تنفيذه  أقر المؤتمر الصكوك القانونية

  بالكامل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

4.  EX.CL/Dec.1100(
XXXVII) 

 مقرر

تقرير ممثل بشأن 

االتحاد األفريقي 

السامي المعني 

بتمويل االتحاد 

لسالم وصندوق ا

عن المشاورات 

اإلقليمية بشأن 

جدول تقدير 

أنصبة الدول 

األعضاء في 

 صندوق السالم،

الوثيقة 
EX.CL/1233(X

XXVII) 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية والمحاسبة/ 

مكتب رئيس 

 المفوضية

يقرر إجازة التقرير  .5

ويوصي الممثل السامي لالتحاد 

دول األفريقي بمواصلة استخدام ج

تقدير األنصبة للميزانية العادية 

لتحديد مساهمات الدول األعضاء 

في صندوق السالم لالتحاد 

 التوافقاألفريقي، بما يتماشى مع 

 العام.

 تقدير األنصبةينطبق جدول  بانتظام

الخاص بالميزانية العادية حاليا 

على صندوق السالم. ومع ذلك ، 

( دول: مصر وليبيا 6سجلت ستة )

موريتانيا والجمهورية وتونس و

العربية الصحراوية والجزائر 

 .هذه المسألةتحفظات على 

تم تنفيذه 

 بالكامل

 

5.  EX.CL/Dec.1101(
XXXVII) 

 مقرر

تقرير بشأن 

الجلسة المشتركة 

للجنة الوزارية 

المعنية بجدول 

تقدير األنصبة 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

يستحضر المقرر   .7

EX.CL/Dec.1071(XXXV) 
الصادر عن الدورة العادية الخامسة 

والثالثين للمجلس التنفيذي التي 

 2019عقدت في نيامي في عام 

والذي قرر فيه المجلس التنفيذي 

وقف فرض عقوبات على الصومال 

للوضع األمني وليبيا مراعاة 

والسياسي في البلدين وطلب، في 

 38 ال الدورة العادية

للمجلس التنفيذي 

 2021فبراير 

اختتمت المفوضية حتى اآلن 

المناقشات واتفقت على خطة 

إبالغ  وقد تمالسداد مع الصومال. 

المجلس التنفيذي بذلك من خالل 

اللجنة الوزارية لجدول تقدير 

اير األنصبة والمساهمات في فبر

2021. 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

والمساهمات 

ولجنة وزراء 

المالية الخمسة 

 عشر

الوثيقة 
EX.CL/1239

(XXXVII) 

 

هذا الصدد، من المفوضية التشاور 

مع البلدين لالتفاق على خطة سداد 

لتصفية المتأخرات في أقرب وقت 

( 4ممكن وفي غضون أربع )

سنوات من اعتماد المقرر. ويطلب 

من المفوضية استكمال المشاورات 

مع الصومال وليبيا على وجه 

تقرير إلى المجلس  السرعة وتقديم

 ؛2021التنفيذي في فبراير 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

من المفوضية تسريع  يطلب

سيشيل وبوروندي  المشاورات مع

والسودان من أجل االتفاق على 

خطط سداد لتصفية المتأخرات 

وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي 

 ؛2021في فبراير 

عملت المفوضية مع سيشيل  2021فبراير 

بوروندي ووافقت على خطة و

للسداد سيتم إبالغ المجلس التنفيذي 

 ذلك،. وفي غضون 2021بها في 

أثار السودان مسائل متعلقة بجدول 

تقدير األنصبة وتم إحالتها إلى 

اللجنة الوزارية المعنية بجدول 

 لحلها.تقدير األنصبة والمساهمات 

تم تنفيذه 

 جزئيا
 

مديرية البرمجة 

نية وإعداد الميزا

 والمالية والمحاسبة

يقرر أنه من أجل إعطاء  .12

أجهزة صنع السياسة صورة كاملة 

عن الموارد المتاحة لالتحاد، ينبغي 

جانب للمفوضية أن تقدم، إلى 

عن وضع مساهمات الدول  التقرير

األعضاء، تقريرا عن حالة 

مساهمات الشركاء واإليرادات 

المتولدة من األنشطة االستثمارية 

ادر األخرى إلى الجلسة والمص

المشتركة للجنة الوزارية المعنية 

بجدول تقدير األنصبة والمساهمات 

تم لتقرير الذي تم إدراج ذلك في ا 

عرضه على االجتماع المشترك 

للجنة الوزارية لجدول تقدير 

األنصبة والمساهمات ولجنة 

سة عشر في وزراء المالية الخم

 .2021فبراير 

تم تنفيذه 

 بالكامل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر 

 للنظر فيه؛

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية والمحاسبة / 

الوزارية اللجنة 

المعنية بجدول تقدير 

 األنصبة والمساهمات

لجنة وزراء المالية  /

 الخمسة عشر

يحيط علما بتقرير  .13

المفوضية عن التقدم المحرز في 

في المقرر  تحقيق األهداف المحددة

Assembly/AU/Dec.578(X

XV)   الذي أجاز توصيات اللجنة

الوزارية المخصصة بأن يضمن 

الجدول الجديد لتقدير األنصبة 

% من الميزانية 100تمويل 

% من 75التشغيلية لالتحاد و

% 25الميزانية البرنامجية لالتحاد و

من ميزانية عمليات دعم السالم 

لالتحاد، ويطلب من الجلسة 

مشتركة للجنة الوزارية المعنية ال

بجدول تقدير األنصبة والمساهمات 

ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر 

إعادة النظر في األهداف وتقديم 

توصيات إلى الدورة العادية القادمة 

 .2021للمجلس التنفيذي في فبراير 

 38ال  الدورة العادية

للمجلس التنفيذي في 

 .2021فبراير 

الذي يقترح التقرير بحث تم 

األهداف الجديدة من قبل اللجنة 

الوزارية لجدول تقدير األنصبة 

والمساهمات المنعقدة باالشتراك 

مع لجنة وزراء المالية الخمسة 

. تم تمديد 2021عشر في فبراير 

بلوغ أهداف جوهنسبورج  حتى 

2024. 

تم تنفيذه 

 بالكامل

 

6.  EX.CL/Dec.1102(
XXXVII) 

 مقرر

تقرير بشأن 

الوزارية  اللجنة

المعنية 

بالترشيحات 

األفريقية في 

إدارة الشؤون 

السياسية / مكتب 

 المستشار القانوني

 جيم.  بشأن قواعد اإلجراءات

المجلس التنفيذي بما يلي: )أ(  يوجه

استكمال مراجعة قواعد إجراءات 

اللجنة الوزارية للترشيحات 

ية في المنظومة الدولية )ب( األفريق

أن تضمن المراجعة تنظيم الطلبات 

للنظر المبكر في الترشيحات )ج( 

تقديم قواعد اإلجراءات المنقحة إلى 

 38الدورة العادية الـ 

للمجلس التنفيذي 

 2021فبراير 

إجازتها  متم استكمال الوثيقة وستت

من قبل اللجنة وتقديمها الى 

 المجلس التنفيذي العتمادها

تم تنفيذه 

 بالكامل

ضعف أو بطء استجابة 

 الدول األعضاء
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 المنظومة الدولية

الوثيقة 
EX.CL/124
0(XXXVII) 

الدورة الثامنة والثالثين للمجلس 

 التنفيذي لبحثها واعتمادها.

7.  EX.CL/Dec.1105(
XXXVII) 

 مقرر
انتخاب وتعيين بشأن 

قضاة المحكمة 

األفريقية لحقوق 

 اإلنسان والشعوب

وأعضاء اللجنة 

األفريقية للخبراء 

حول حقوق الطفل 

 اهيته،ورف

الوثيقة 
EX.CL/1236(XX

XVII) و 
EX.CL/1237(X

XXVII) 

مكتب المستشار 

 القانوني

 :يقّرر .3

تأجيل االنتخابات إلى  أ.

الدورة العادية الثامنة والثالثين 

 .2021للمجلس التنفيذي في فبراير 

تمديد مدة والية قضاة  ب.

المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان 

األفريقية  والشعوب وأعضاء اللجنة

للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته 

المنتهية واليتهم إلى أن يتم انتخاب 

 من يحل محلهم.

تم تنفيذه  ليس هناك حاجة ألي إجراء 2021فبراير 

 بالكامل

 

مكتب المستشار 

 القانوني

يطلب من المفوضية  .4

االحتفاظ بقائمة الترشيحات المستلمة 

 بالفعل.

تم التنفيذ  .ةتم االحتفاظ بالقائم 

 بالكامل 

 

8.  EX.CL/Dec.1106(
XXXVII) 

 مقرر

التقرير بشأن 

المرحلي عن 

استجابة االتحاد 

 األفريقي

 19-لجائحة كوفيد 

إدارة الشؤون 

االجتماعية / المركز 

األفريقي لمكافحة 

األمراض والوقاية 

 منها

 يطلب من المفوضية إعداد .21

تقرير يتضمن خارطة طريق وإطار 

للعمليات ويحدد اآلثار المالية 

والقانونية والهيكلية للتفعيل الكامل 

للمركز األفريقي لمكافحة األمراض 

والوقاية منها وفقا لنظامه األساسي 

وتقديمه إلى الدورة العادية الثامنة 

والثالثين للمجلس التنفيذي عن 

 38 ال الدورة العادية

للمجلس التنفيذي 

 2021فبراير 

تم إعداد التقرير وتقديمه لمكتب 

 األمين العام شامال مشروع المقرر

تنفيذه تم 

 بالكامل

تم إدراج العديد من 

توصيات ومشاريع 

مقررات أجهزة ومكاتب 

االتحاد األفريقي التي 

طلبت أنشطة بشأن كوفيد 

 تحت هذا البند. 19 -
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب المفوضية

مستوى 

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 في أفريقيا

الوثيقة 
EX.CL/1238(XXX

)VII 

 طريق أجهزة صنع السياسة المعنية

 التابعة لالتحاد األفريقي.

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية والمحاسبة / 

المركز األفريقي 

لمكافحة األمراض 

 والوقاية منها

يؤكد على ضرورة أن  .22

تكون ميزانية المركز األفريقي 

لمكافحة األمراض والوقاية منها 

ضمن ميزانية االتحاد. مع ذلك 

وبالنظر إلى طبيعة المؤسسة 

ومهمتها في دعم الدول األعضاء، 

يطلب ترحيل ميزانية المركز إلى 

 السنة التقويمية التالية.

تنفيذه  تم  2021الميزانية الى ترحيل تم  

 بالكامل

 ال توجد تحديات

 

المركز األفريقي 

لمكافحة األمراض 

 والوقاية منها

إبقاء المسألة قيد  يقرر .23

من المفوضية  ويطلب كذلكنظره 

يم تقرير عن التقدم المحرز في تقد

تنفيذ هذا المقرر إلى الدورة العادية 

 الثامنة والثالثين للمجلس التنفيذي.

 38الالدورة العادية 

 للمجلس التنفيذي 

تنفيذه تم  تم إدراج البند في جدول األعمال

 بالكامل

ال توجد تحديات، سيتم 

الدورة مناقشة هذا البند في 

للمجلس  38الالعادية 

 تنفيذيال

 
 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia   P. O. Box 3243   Telephone: 5517 700   Fax: 5517844 
www.au.intWebsite:    

 

 

 من قبل الدول األعضاء 2020لس التنفيذي، فبراير الجزء الثاني: تنفيذ مقررات المؤتمر والمج 
 ، أديس أبابا، إثيوبيا2020فبراير  7-6الدورة العادية السادسة والثالثون للمجلس التنفيذي، . ألف

 

http://www.au.int/
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

1 . EX.CL/Dec. 1074(XXXVI) 

بشأن تقارير اللجان  مقرر

 الفنية المتخصصة

  واالجتماعات الوزارية األخرى

ثالثا. اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة  الدول األعضاء

للهجرة والالجئين والنازحين داخليا، 

 -وبيا أديس أبابا، إثي

EX.CL/1182(XXXVI)) 

جميع الدول األعضاء في يناشد  .18
االتحاد األفريقي التي لم تقم بعد بالتوقيع 

على اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لسنة 

من  محددةالتي تنظم الجوانب ال 1969

مشاكل الالجئين في أفريقيا واتفاقية االتحاد 

حماية  حول  2009األفريقي لسنة 
لنازحين داخلياً في أفريقيا ومساعدة ا

ا م)اتفاقية كمباال( والتصديق عليه

 ا، أن تقوم بذلك.ما وتنفيذهموتعميمه

 جمهورية الجابون 

تُعد الجابون من بين الدول 

التي وقعت وصدقت على 

اتفاقية منظمة الوحدة 

وأدمجتها في األفريقية 

من خالل قاانونها الوطني 

إنشاء لجنة وطنية لالجئين 

  .زارة الخارجيةو داخل
 

 المملكة المغربية

على  صدقت المملكة -
اتفاقية منظمة الوحدة 

في  1969األفريقية لعام 

دون  13/05/1974

 .إبداء تحفظات
قانون الهجرة  ينص -

-02قانون الالمغربي )

( على األحكام ذات 03
الصلة التي تضمن الحماية 

الفعالة لالجئين المقيمين 

 ة.الوطنياألراضي على 

سياسة هجرة إنسانية  تنفيذ -

لتزامات المبتكرة وفق ا

 .لمملكةالدولية ل
مكتب الالجئين وعديمي  -

وكالة وطنية هو الجنسية 

وتوفير أنشئت لتخطيط 

 مساعدة لالجئين.ال
 

 جمهورية مالي
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

/  26-81القانون رقم 

AN-RM  المؤرخ في

 1981مارس  03

المتعلق باتفاقية منظمة 

الوحدة األفريقية لعام 

لتي تحكم ا 1969
الجوانب المحددة لمشاكل 

 الالجئين في أفريقيا
 

اعتماد مالي للنصوص 

التالية المتعلقة باتفاقية 

 :2009كمباال لعام 
 019-10القانون رقم  -

الصادر في 

31/05/2010. 
/  337-10المرسوم رقم 

P-RM  الصادر في

16/06/2010 

الفنية  الدورة العادية الثالثة للجنة .6 الدول األعضاء 

المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، 

الوثيقة:  –أديس أبابا، إثيوبيا 

EX.CL/1185(XXXVI) 

جمهورية جنوب أفريقيا على  يهنئ.46

عرضها تقديم الدعم المالي لجوائز كوامي 

جميع الدول  يدعونكروما للتفوق العلمي و

األعضاء العتماد هذه البرامج وغيرها من 
رية وتقديم الدعم الفني والمالي البرامج القا

 الالزم لتنفيذها.

 جمهورية مالي 
 

النشر والتوعية على نطاق 

واسع لمزيد من المتقدمين 

 الماليين لهذه الجائزة
على سبيل المثال: حالة 

البروفيسورة روكيا 

سانوغو، مالية الجنسية  

الحائزة على جائزة كوامي 

 نكروما

  

 مقرر .2

 2019بشأن موضوع عام 

على أهمية معالجة األسباب يشدد  .6 الدول األعضاء
الجذرية وإيجاد حلول دائمة للنزوح 

 المملكة المغربية 

 

 الجابون جمهورية
 

دولة مستقرة حيث تم  -
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 والوضع اإلنساني في أفريقيا

الوثيقة 

EX.CL/1189(XXXVI) 

القسري في أفريقيا وفقا لألطر القانونية 

والسياساتية ذات الصلة لالتحاد األفريقي 

الدول األعضاء والشركاء في  يناشدو

إلنساني واإلنمائي وكذلك المجالين ا

الخطوط األمامية، توسيع  المستجبين على 

نطاق االستجابة ليتجاوز اإلغاثة في حاالت 

 الطوارئ.

ضمان السالم الداخلي  مفتوح

والخارجي لعقود من 

الزمن بصرف النظر عن 

بعض االضطرابات 

المرتبطة االجتماعية 

بالمطالب النقابية 

 واالنتخابية.
 

تنظيم حوار وطني شامل  -

 .أزمة اندلعتكلما 
 

 المملكة المغربية
 

الهدف العام للسلطات  -
المغربية هو تشجيع 

االقتصادي  تكامل ال

المناسب  واالجتماعي 

لالجئين في المجتمع 

، رض الغ االمغربي. ولهذ

سعت الحكومة المغربية 

ئمة من حلول داإيجاد إلى 

خالل إقامة شراكات 

استراتيجية مع أصحاب 

 المصلحة المعنيين.
على الصعيد االقتصادي،   -

الحكومة المغربية سعت 

دائما إلى مواءمة 

مع استجابتها التشغيلية 

الالجئين  تدفقات 

المتغيرة  همواحتياجات

برامج اقتصادية  تنفيذ و

 متماسكة وفعالة.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

مع توحيد الجهود تم  -
علة في الفا عناصر ال

مجال التنمية، وخاصة 

 لمن أجالقطاع الخاص، 

إدماج الالجئين في النظم 

لتوفير    والبرامج الوطنية 

حماية اجتماعية وتغطية 

صحية أفضل، وإمكانية 

التوظيف والوصول إلى 

 األدوات المالية.
تم تعزيز األنشطة المدرة  -

للدخل والمبادرات الريادية 

لالجئين من خالل 

انية الوصول تزويدهم بإمك

الدائم إلى الهيئات المهنية 

 والمؤسسات المالية.
يتم دعم الخدمات الصحية 

والوصول إلى التعليم 

والتدريب المهني من قبل 

اإلدارات والوزارات ذات 

 الصلة.
 

 ناميبيا جمهورية
األجزاء الشمالية الوسطى 

والشمالية الشرقية من ناميبيا 

للفيضانات التي  معرضة

ر من األحيان تؤدي في كثي

إلى النزوح القسري 

، للمواطنين في تلك المناطق

قامت السلطات المحلية  وقد

ذات الصلة على مر السنين 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

بتوسيع نطاق االستجابة 

)مثل بناء السدود والجسور 

وقنوات مياه األمطار، إلخ(، 

بما في ذلك من خالل 

في  اعتمادات تخصيص 

الميزانية لمنع النزوح 

من أي  القسري، والتخفيف

حاالت طوارئ، بما يتماشى 

مع سياسة إدارة مخاطر 

الكوارث تحت رعاية مكتب 

تهدف ورئيس الوزراء. 

 تحقيق ما يلي: السياسة إلى

  التقليل من الخسائر في
األرواح والممتلكات 

واألضرار التي تلحق 

من والناجمة بالبيئة 

األخطار الطبيعية 

 .والتكنولوجية والبيئية

 ع نهج الدعوة إلى اتبا
إلدارة مخاطر الكوارث 

يركز على الحد من 

المخاطر ال سيما تلك التي 

تتعرض لها الشرائح 

األكثر ضعفاً  يةالسكان

بسبب الفقر ونقص 

 الموارد بشكل عام.

  الدعوة إلى الوعي

للحد المشتركة والمسؤولية 

من مخاطر الكوارث في 

المنازل والمجتمعات 
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 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

وأماكن العمل والمجتمع 

 بشكل عام.

  تفعيل تطبيق الحوكمة
التعاونية في القضايا 

المتعلقة بالكوارث وإدارة 

مخاطر الكوارث بين 

مستويات الحكومة وتوزيع 

المسؤوليات في هذا 

الصدد على أصحاب 

 المصلحة المعنيين.

  تسهيل مشاركة القطاع

الخاص والمنظمات غير 

الحكومية والمجتمعات 

والمتطوعين في إدارة 

 مخاطر الكوارث. 

 الشراكات في إقامة سهيل ت
هذا الصدد بين أجهزة 

الدولة والقطاع الخاص 

والمنظمات غير الحكومية 

 .المحلية والمجتمعات

تدهور الوضع  بالغ بقلق يالحظ .7 الدول األعضاء

اإلنساني في أفريقيا والذي ال يزال يؤججه، 

واإلرهاب  النزاعاتمن بين أمور أخرى، 

ي والكوارث وعدم االستقرار السياس

 ،الطبيعية والتدهور البيئي وتغير المناخ

الدول األعضاء على معالجة  ويحث

للنزوح القسري، عميقة األسباب الهيكلية ال

عن طريق وضع نظام اإلنذار وخاصة 

 ؛ المبكر واالستجابة السريعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجابون جمهورية
ح ارتفاع مستوى سطبسبب 

ابون جالبحر، ال تزال ال

معرضة للخطر بسبب بنيتها 

التحتية المحدودة وقدرتها 

بسبب إقامة على االستجابة 

البشرية المستوطنات 

الصناعية على والمنشآت 

المنشآت النفطية الساحل و

 الموجودة في عرض البحر.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020سبتمبر 

 

 جمهورية مالي
وضع خطة االستجابة 

( 2021-2020اإلنسانية )
 وتنفيذها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزيع مواد غذائية مجانية 

عادية وخطة االستجابة 

الوطنية الموحدة لفيروس 

 48977كورونا المستجد )

 2102402طنًا إلى 

 شخًصا(
 

التحويالت النقدية  -

لألشخاص الذين يعانون من 

انعدام األمن الغذائي 

فرنك  8,721,435,547)
 سيفا(

المساعدة الغذائية والقدرة  -

 

 

 

 جمهورية مالي
ساعدت حكومة 

مالي وشركاؤها 

 2,2أكثر من 
مليون شخص في 

، أو 2020عام 

٪ من 40

األشخاص 

المستهدفين 

باالستجابة، مع 

مليون  228تعبئة 
مريكي دوالر أ

٪ من األموال 48)
 المطلوبة(.

 

 

 تم التنفيذ بالكامل

(100)% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية مالي
* الفقر المزمن، 

خدمات عامة * و

 مقيدة 
* تضخم فترات 

الجفاف بفعل تغير 

 المناخ
 * الحكم

* عدم االستقرار 

 السياسي

* انعدام األمن  

بسبب نشاط 

الجماعات 

اإلسالمية المسلحة 

 2012منذ أحداث 
* تأخر تنفيذ اتفاق 

 السلم والمصالحة

عن المنبثق الوطنية 

 عملية الجزائر
 
 
 . التحديات1
ضمان استدامة  -

المسح الوطني 

لألمن الغذائي 

والتغذوي في جميع 

أنحاء األراضي 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

على الصمود 

(37,000,000,000 
 فرنك سيفا(
 

 16000علف الماشية ) -
 طن(

 
 
 

الرعاية المتعددة القطاعات 

 288896للنازحين داخليًا )

شخًصا تم تقييمهم ، بما في 

شخًصا  227,797ذلك 
 تمت مساعدتهم(

 
تعزيز مراعاة البعد  -

التغذوي في خطة االستجابة 

الوطنية في ضوء حدة 

 الظاهرة
 
 
 
 
 

القطاعات الدعم المتعدد  -

للنازحين داخليا 

شخًصا تم  288،896)
، بما في ذلك رصدهم

شخًصا تمت  227,797
 مساعدتهم(

 

 

 

 

 

 تم التنفيذ بالكامل 

(100)% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم التنفيذ بالكامل 

(100)% 

 

 

 

 

 تم التنفيذ جزئيا

(21)% 

 

 

 

من أجل إجراء  -

تقييم أفضل 

لظاهرة التغذية، تم 

 الوطنية
مواصلة وتعزيز  -

اإلجراءات لمنع 

سوء التغذية 

والتعامل معه ، 

وهي مشكلة مقلقة 

في جميع أنحاء 

 البالد
تسهيل وصول  -

العاملين في المجال 

اإلنساني إلى 

المناطق المعرضة 

 للخطر
 . مسارات لمتابعة2
الدعوة مع  -

الشركاء الفنيين 

والماليين لتمويل 

المسح الوطني 

لألمن الغذائي 

 والتغذوي.
الدعوة الستمرار  -

تمويل أنشطة 

 الصمود للنازحين
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أخذ الوزن / 

الطول في االعتبار 

ي في المسح الوطن

حول األمن 

 الغذائي.

 

الدول األعضاء 

التي لم توقع 

و/أو تصدق بعد 

 على االتفاقية

مية اتفاقية االتحاد أه يؤكد مجددا.8

األفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً 

بتصديق كل من غينيا  يرحبو، في أفريقيا

االستوائية والصومال وجنوب السودان 

الدول  ويدعو، 2019عليها في عام 

التي لم توقع على االتفاقية  15الـ األعضاء 

التي لم تصدق  26والدول األعضاء الـ
أن تبادر إلى بعد يها عليها ولم تنضم إل

الدول األعضاء أيضا  ويدعوالقيام بذلك. 

التي لم تصدق/لم  9التي لم توقع والـ 12الـ

تنضم إلى اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية 

إلى القيام بذلك. إن الدول  1969لعام 
األعضاء مدعوة أيضا إلضفاء الطابع 

المحلي على اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية 

التي تنظم الجوانب المحددة  1969لعام 
لمشاكل الالجئين في أفريقيا واتفاقية االتحاد 

لحماية ومساعدة  2009األفريقي لعام 

 المملكة المغربية 

ال يزال الصك القانوني قيد 

 الدراسة
 

 جمهورية ناميبيا

 وضعتعمل ناميبيا على 

فة من وتنفيذ  جوانب مختل

 نظام اإلنذار المبكر للبلد

هناك و. والحفاظ عليه

عناصر مختلفة لنظام اإلنذار 

 وضعهاالمبكر، يجري 

 الحفاظ عليهاو اوتنفيذه

بدرجات متفاوتة، حيث 

توجد تحت إشراف وزارات 

يعد ومختلفة في الحكومة. 

نظام اإلنذار المبكر  أمًرا 

لنظام  بالنسبة بالغ األهمية

وارث إدارة مخاطر الك
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

تعمل الحكومة على والفعال.  النازحين داخلياً في أفريقيا وتنفيذهما.

تعزيز القدرات المحلية 

الموجودة للحفاظ على نظام 

اإلنذار المبكر وتحسينه عند 

الضرورة لمواكبة التقدم 

التكنولوجي. اإلنذار المبكر 

هو جمع ونشر المعلومات 

في الوقت المناسب وبشكل 

فعال، من خالل المؤسسات 

ألفراد ا مكنالمحددة، والتي ت

ر والمناطق واألس

والمجتمعات المعرضة 

اتخاذ إجراءات من للخطر 

 أو تقليلها لتجنب المخاطر

 واالستعداد لالستجابة الفعالة

نظام اإلنذار . سيكون  لها

 تمكينقادرا على ال المبكر

 :مما يلي

 عن  المعلومات تفسير
 الكوارث مخاطر

  والتهديدات  األخطار تقييم 

 الوشيكة األحداث تتبع 

 بها لتنبؤوا ورصدها

 التحذيرات ونشر معالجة 
 للسلطات المفهومة

  والسكان السياسية

 المناسبة اإلجراءات اتخاذ 
 المناسب الوقت وفي

 نذاراتلإل استجابةً 
سيعتمد نظام اإلنذار المبكر 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

نيين فعلى الخبراء ال

الرئيسيين والمنظمات 

المسؤولة عن جمع البيانات 

العلمية والمعرفة. تشمل هذه 

 :ما يلي المنظمات

 الجوية األرصاد هيئات 

 إدارة الهيدرولوجيا 

 المبكر اإلنذار وحدة 
 في الغذائية والمعلومات

 ناميبيا

 اإلنذار السريع نظام 
  بالحريق
 المصادر إلى باإلضافة

 التي تلك مثل اإللكترونية

 األمم تطبيقات توفرها

 التشغيلية الساتلية المتحدة

 مصادر من وغيرها

 واإلقليمية الدولية المعلومات

 من بين أمور أخرى 

 

 

 جمهورية مالي
اعتماد مالي للنصوص 

التالية المتعلقة باتفاقية كمباال 

 :2009لعام 
 019-10القانون رقم  -

 31/05/2010الصادر في 
/  337-10المرسوم رقم  -

P-RM  الصادر في

16/06/2010 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

جمهورية غينيا 

 االستوائية

  :يقرر ما يلي .11

ن تنفيذ نتائج موضوع العام بشأ ألف. 

االتحاد األفريقي لموضوع مناصر ودور 

 عام ال

االتحاد األفريقي مناصر دعوة (1

، فخامة السيد 2019لموضوع عام 

و، رئيس جويما مباسوجن ج تيودورو أوبيان

جمهورية غينيا االستوائية، إلى مواصلة 

دعم جهود االتحاد األفريقي في مواجهة 

 ري.  تحديات النزوح القس

    

بشأن األسباب الجذرية للنزوح  باء. الدول األعضاء

 القسري في أفريقيا

الجهود الرامية إلى غرس  مضاعفة( 2
 لتزامثقافة حقوق اإلنسان، والعدالة، واال

 بالدستور، وسيادة القانون.

 جمهورية الجابون 
، فإن عدم وعي هكذاو

 همالمواطنين أنفسهم بحقوق

ستغالل يمنعهم في حاالت اال

عتداء االنتهاك أو اال أو

المطالبة من  بشتى أنواعه،

. لذلك، من بهذه الحقوق

الضروري تعزيز الحوار 

في إطار صياغة السياسات، 

من أجل الحد من النزاعات 

االجتماعية والتكاليف 

 المرتبطة بإدارتها.
تعلن  الجابون تصميمها 

جميع على عدم التسامح مع 

أشكال العنف. وبالمثل، 

تشجع الدولة بقوة على 

الجنسين  تعزيز المساواة بين

والوصول إلى جميع 

الوظائف، بغض النظر عن 

الجنس والعمر نوع 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

واإلعاقة. وذلك لتجنب 

. معينة استبعاد فئة اجتماعية

فيما يتعلق بالعنف القائم على 

نوع الجنس على وجه 

التحديد، تم للتو اعتماد 

تشريع قوي للغاية ضد 

 .مرتكبيه
 ورية ناميبياجمه

ما تعرضت ناميبيا عند 

لوضع المؤسف المتمثل في ل

إعادة توطين المجتمعات 

، تتخذ السلطات نكوبةالم

المحلية في ناميبيا أقصى 

درجات الحرص لضمان 

حقوق الكامل لحترام الا

، نكوبيناإلنسان لألفراد الم

وتوفير المأوى الكافي 

والصرف الصحي واألمن 

الغذائي إلى أقصى حد 

أصحاب من دعم بمكن، م

 .المصلحة المعنيين

بنية تحتية  تعزيز و/أو إنشاء (4 الدول األعضاء

وطنية للسالم بهدف ضمان المصالحة 

والوئام االجتماعي والتماسك في عملية بناء 

 الدولة.  

 جمهورية ناميبيا 
، أطلقت 2020نوفمبر في 

ناميبيا المرحلة الثانية من 

خطة التنفيذ الخمسية 

 المواطنةلبرنامج حملة 

الوطني، تحت  عتزازواال

إشراف وزارة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في 

جمهورية ناميبيا. يتم تنفيذ 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

الخطة الخمسية من خالل 

وهدفًا دعامة  12
من بين تشمل استراتيجيًا، 

أمور أخرى، تعزيز الهوية 

الوطنية لناميبيا، وتسريع 

جهود البحث واالبتكار بشأن 

واالعتزاز الوطني  لمواطنةا

وكذلك تكثيف مكافحة جميع 

أشكال الجريمة والعنف في 

 .البالد

 

 جمهورية مالي
وفقًا التفاق السالم 

والمصالحة في مالي ، 

عن عملية الجزائر  لمنبثق ا

وفي إطار تطوير البنية 

التحتية الهيكلية، تم التخطيط 

 لما يلي:
 إنشاء محاور طرق: -
وتمبكتو  واوجربط كيدال و• 

 بالطريق العابر للصحراء.
  

حدود  -طريق إنديليماني • 

 النيجر.
 -تيسيت  -و جسوننطريق أ• 

 .حدود بوركينا فاسو
 فصالة. -ليري• 

)المشاريع تحت مسؤولية 

 .المديرية الوطنية للطرق(
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

كيدال  إنشاء مطارات -  

وتيساليت وتاوديني وميناكا 

 واوجمطار  وترميموجوندام 

وع تحت مسؤولية  )المشر

الوكالة الوطنية للطيران 

 المدني(.
 

في  إنشاء أرصفة -

المحطات النهرية في بامبا 

وديريه ويوارو )المشروع 

تحت مسؤولية المؤسسة 

 مالحة(.المالية الوطنية لل

 2018من مايو   

إلى 

31/12/2020 

 جمهورية مالي

حتى اآلن تنفيذ األنشطة  تم 

 ذهاالتالية أو يجري تنفي
 
 

دراسة الجدوى والدراسات 

التفصيلية التمهيدية لمشروع 

تيموين على  -طريق كيدال 

كم  365الحدود الجزائرية، 

من الطريق العابر للصحراء 

 في جمهورية مالي
 

بواسطة مكتب  تتم

 Grpt / Alpaاالستشارات 
Consult / 2M 
Consult / ACE Ing .
بتمويل من البنك  اإلسالمي 

 للتنمية.

سات الجدوى درا

التحضيرية 

للمشروع جاهزة 

ذ من

04/03/2021 

 

 

تأمين موقع  

المشروع وتعبئة 

 الموارد
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

من أكتوبر   

إلى مايو  2016

2018 

اتفاقية مساعدة لبناء وسفلتة 

 -بوريم  - واوجطريق 

 تاوسا

يتم فقط تنفيذ 

 أعمال البناء.
عقد اجتماع  في 

 لمشروعاموقع 

بتاريخ  

05/08/2019 
ة المديرية بمشارك

الوطنية للطرق. 

تنفيذ األشغال 

بطيئ جدا من قبل 

المقاولين من 

الباطن. 

. متوقف. شروعمال

نسبة التنفيذ المادي 

٪ والتنفيذ 15

٪. 26المالي 

باإلضافة إلى 

الميزانية الوطنية، 

يشارك في التمويل 

كل من البنك 

األفريقي للتنمية 

والصندوق 

السعودي وبنك 

غرب أفريقيا 

 ةللتنمي

تأمين موقع 

المشروع وتعبئة 

 الموارد

مراجعة الدراسات الفنية    

باإلضافة إلى المراقبة 

واإلشراف على أعمال البناء 

 -والسفلتة على طريق بوريم 

كيدال كجزء من المرحلة 

إشعار عدم 

االعتراض للبنك 

   األفريقي للتنمية

في القائمة 

المختصرة 

من المتوقع إصدار 

إشعار عدم 

االعتراض للبنك 

األفريقي للتنمية في 

موعد أقصاه 
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 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

الثانية من مشروع تطوير 

الطرق العابرة للصحراء في 

 جمهورية مالي.
الشريكان الماليان   

لبنك األفريقي للمشروع هما ا

 للتنمية واالتحاد األوروبي.

بموجب الخطاب 

 / PICU-0رقم 
LTR / JN / 
TP / PM / 

2020/11/08 
بتاريخ 

26/11/2020. 
الحصول طلب  -

العروض على 

المقدم للبنك 

رأي  لتماس ال

قانوني بموجب 

 00الخطاب رقم 

/ MTI / DFM 
12/12/2020 
خطاب  التذكير  -

/  0258رقم 

MTI-SG 
بتاريخ 

19/02/2021 

19/04/2021 

أعمال ترميم طريق سيفاري    

 واوج -دوينتزا  -

كم( ، قسم:  559,503)

كم(  111سيفاري بوري )

 ورية ماليفي جمه
الشركاء الماليون هم البنك 

العربي للتنمية االقتصادية 

٪( 61,23في أفريقيا )
صندوق األوبك للتنمية 

٪( و البنك 30,61الدولية  )

إشعار عدم 

االعتراض 

لصندوق األوبك 

للتنمية الدولية في 

ملف المناقصة 

بتاريخ 

09/11/2020. 
تذكير رقم الخطاب 

00661  /MIE-
SG  بتاريخ

تحديد تاريخ  تم

19/04/2021 
إلصدار إشعار عدم 

االعتراض للبنك 

العربي للتنمية 

االقتصادية في 

 أفريقيا
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 .11/11/2020 ٪(8,15الوطني )
فتح من المقرر 

 في المظاريف 

15/1/2021 
تم تقديم تقرير 

التحليل إلى البنك 

العربي للتنمية 

االقتصادية في 

أفريقيا وصندوق 

األوبك للتنمية 

الدولية إلبداء 

الرأي في 

01/02/2021 

بموجب الخطاب 

00145  /MTI-
SG 

خطاب التذكير رقم 

0257 MTI-
SG  بتاريخ

2021/02/19 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعمال البناء والسفلتة لطريق 

في إطار بوريم كيدال 

المرحلة الثانية من مشروع 

تطوير الطريق العابر 

لصحراء  في جمهورية ل

 مالي
الشريكان: البنك األفريقي 

 للتنمية واالتحاد األوروبي.

 

 

تم تأجيل الموعد 

النهائي لتقديم 

العروض المقرر 

 21مبدئيًا في 

 2020يوليو 

 10:00الساعة 

صباًحا بالتوقيت 

المحلي إلى يوم 

 17االثنين 

 2020أغسطس 

من المتوقع اعتماد 

مالحظات البنك 

األفريقي للتنمية 

بتاريخ  

19/04/2021 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10:00ة الساع
 صباًحا.

تم افتتاح 

المناقصات بتاريخ 

17/8/2020 
تم إرسال تقرير 

بنك الالتحليل إلى 

لتنمية ألفريقي لا

بتاريخ 

16/09/2020 

التالي للرسالة 

0463  /MIE-
SG 

تذكير الخطاب 

/  00525رقم 

MIE-SG  بتاريخ

14/10/2020. 
تذكير الخطاب 

/  00623رقم 

MIE-SG  بتاريخ

20/11/05. 
تذكير لاخطاب 

/  0671رقم 

MTI-SG  بتاريخ

12/11/2020 

 MEFموجه إلى 

التخاذ اإلجراء 

وضع الالزم بشأن 

 الملفات المتأخرة.
خطاب تذكير رقم 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم اتخاذ تدابير العمل 

الرئيسية الواردة أدناه في 

إطار التدابير المتوسطة 

والطويلة األجل، الواردة في 

التفاق السالم 3 لحق الم
في مالي ، والمصالحة 

 عن عملية الجزائر:المنبثق 
 

 1340تشغيل أكثر من  /
نقطة لمياه الشرب لصالح 

الفئات الضعيفة من السكان 

في المناطق الشمالية من 

-2016مالي خالل الفترة 

0258  /MTI-
SG  بتاريخ

2021/02/19 
خطاب البنك 

األفريقي للتنمية 

 / PICU-0Lرقم 
LTR / JN / 
PM / 

202103/96 
بتاريخ 

26/03/2021. 
 

 

 اذ جزئيتم التنفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدء تنفيذ مشروع 

  إنشاء قناة المياه

 

دراسات الجدوى  /

الفنية لمشروع إنشاء 

 .قناة المياه

 

البحث وتعبئة  /

الموارد من أجل 

تنفيذ مشروع بناء 

 .مياهقناة ال

 

التنفيذ التشغيلي  /

 لمشروع قناة المياه
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 ؛ 2020
زيادة معدل الحصول على  /

مياه الشرب لألسر 

والمجتمعات الريفية، من 

إلى  2015٪ في عام 36

،  2020٪ في عام 38.4

في المناطق الشمالية من 

 مالي؛
تعزيز إمدادات ل األعمال  /

، واوجمياه الشرب في مدينة 

قيد التنفيذ، بدعم من البنك 

الدولي، من حيث تطوير 

مصادر المياه وقدرات 

إلضافية إلنتاج وتوزيع اا

تم تشغيل ومياه الشرب. 

وصلة مياه  2800أكثر من 
شرب جديدة في المدينة 

 2020-2016 خالل الفترة
 ؛
يجري تنفيذ األعمال  /

تعزيز إمدادات مياه الشرب ل

لمدينة تمبكتو، المراحل 

األولى والثانية والثالثة، 

ماني لبدعم من البنك األ

للتنمية، من حيث تطوير 

مصادر المياه وقدرات إنتاج 

وتوزيع مياه الشرب 

أكثر بدأ تشغيل اإلضافية. 

وصلة مياه  3200من 
مدينة شرب جديدة في ال
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

-2016خالل الفترة 

 ؛2020
 تم إعداد وثيقة المشروع /

 قناة المياهلبناء  المفاهيمية

 -إن تيبيزاس  -في إيسيري 

 كيدال.

التي التنمية لتحديات  التصدي (5 الدول األعضاء
تول د علال اجتماعية مثل الفقر وعدم 

 المساواة والبطالة واإلقصاء والتهميش 

 جمهورية ناميبيا 
جمهورية  أنشأت حكومة

ناميبيا وزارات لقيادة 

 تطلعات التنمية االجتماعية

صادية المستدامة ألمتنا واالقت

ولتعزيز رفاهية شعب 

من  95ناميبيا، وفقًا للمادة 
تشمل والدستور الناميبي. 

الوزارات المنشأة وزارة 

المساواة بين الجنسين 

توفير والقضاء على الفقر و

الرعاية االجتماعية، التي 

كلفت، من بين أمور أخرى، 

رفاهية والحماية البتعزيز 

ن، بما لمواطنيلاالجتماعية 

في ذلك، على سبيل المثال ال 

الحصر، تقديم المنح 

االجتماعية مثل معاش 

منحة اإلعاقة، والشيخوخة، 

منح لأليتام واألطفال و

أدت  -المعرضين للخطر 

هذه المنح إلى الحد من الفقر 

بشكل كبير. كما أطلقت 

لألسر  الغذاءالحكومة بنك 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

يبلغ إجمالي والمحتاجة. 

المخصصات السنوية 

ألخيرة لشبكات األمان ا

االجتماعي في ناميبيا حوالي 

( مليار دوالر 7سبعة )
 ناميبي.

الفقر تراجع  بعد ذلك،  

 70بشكل كبير من أكثر من 

 18إلى  1993% في عام 

 .2016% بحلول عام 
 

الثانية خطة هارامبي 

-2021لالزدهار )

(، هي مبادرة من 2025
رئيس جمهورية  فخامة

مل خطة عوهي ناميبيا، 

للحكومة الناميبية نحو 

االنتعاش االقتصادي والنمو 

خطة تم إطالق والشامل. 

ة لالزدهار الثانيهارامبي 

من أجل تحسين الحكم الفعال 

ميبيا، ومعالجة عدم في نا

المساواة، وتحفيز النمو 

االقتصادي وخلق فرص 

العمل، وتخفيف حدة الفقر، 

وتحسين نوعية الحياة لجميع 

زيز تطوير الناميبيين، وتع

البنية التحتية، وتقوية 

في ناميبيا لالعالقات الدولية 

 صالح البالد.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

لم يتم اإلبالغ عن وفاة أي 

جراء ناميبيا من مواطن في 

الجوع خالل الفترة 

(، على 2016-2020)
الرغم من أن البالد كانت 

أوضاع  تعاني من أسوأ

الجفاف المتكررة في التاريخ 

البرنامج ويحمي الحديث. 

لقوي لإلغاثة من الجفاف ا

 ومبادرات بنك الغذاء في

المناطق شبه الحضرية 

الفئات  ،والريفية في البالد

جراء األكثر ضعفاً من 

الجوع، بينما في المناطق 

ساعدت خدمات ، الريفية

اإلرشاد الزراعي في تأمين 

األمن الغذائي األسري لعدد 

 .من مزارعي الكفاف

 

 جمهورية مالي
ين والعائدين النازحالتكفل ب

وضحايا الفيضانات 

والكوارث األخرى 

)المساعدات الغذائية وغير 

 1200تلقت  -الغذائية( 
أسرة فقيرة في مقاطعة 

باماكو تحويالً ماليا قدره 

فرنك سيفا بمبلغ  90.000

إجمالي قدره 

فرنك  108.000.000
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 سيفا.
 500تحويل نقدي إلى 

مستفيد من برنامج شبكات 

في بلدية  األمان االجتماعي

موبتي، بمبلغ إجمالي قدره 

فرنك  22.500.000

من بلدية  997وأفريقي 

كونا، بمبلغ إجمالي قدره 

 فرنك سيفا. 89.730.000
 14في تومينيان ، استفادت 
وني جامرأة من قرية داندو

في بلدة تيميسا الريفية من 

دعم أنشطتهن المدرة للدخل: 

 125000تسمين األغنام أو 
 امرأة. فرنك سيفا لكل

توزيع مراكز تربية الماعز 

 أسرة نازحة 216على 

في بانكاس )بما في  داخليا

ربة أسرة(، أي  166ذلك 

 3ماعًزا بما في ذلك  648
دعم  ماعز لكل مستفيد.من ال

من خالل توفير مدخالت لـ 

في فاتوما داخليا نازًحا  460
وسيفاري وموبتي بقيمة  

فرنك سيفا،  4914000

رنك سيفا ف 10500بواقع  
 للشخص الواحد.

لالحتياجات المحددة للفئات  االستجابة( 6 الدول األعضاء

االجتماعية المهمشة والضعيفة مثل النساء 

واألطفال والشباب واألشخاص ذوي 

 جمهورية مالي 
 

الدعم من خالل توفير 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

اإلعاقة وكبار السن وضمان مشاركتهم 

 الكاملة والفعالة.  
ة مدخالت ألنشطة مدر

نازًحا  270للدخل إلى 
من فاتوما وسافاري داخليا 

وموبتي، مقابل 

سيفا فرنك  10.800.000

فرنك  40.000بواقع أو 

 شخص.لل /سيفا 
من األنشطة المدرة  120

لصالح الجمعيات للدخل 

والتعاونيات والناقالت 

 وجالفردية في دائرة أسون
شخصا  1,158استفاد 
أنشطة مدرة من  عائدًا  

من  8,717للدخل و
شهر تحويالت نقدية في 

 ديسمبر.

 جيم. بشأن اإلنذار المبكر والوقاية الدول األعضاء

 اإجراءات لتعزيز أنظمتهاتخاذ  (1
الوطنية بشأن النزوح الناتج عن الكوارث ، 

ومخاطر الكوارث والحد من الكوارث 

وكذلك اإلنذار المبكر، بما يتماشى مع إطار 

اإلقليمية األفريقية  سنداي ، واالستراتيجية

للحد من مخاطر الكوارث ، وبرنامج العمل 

للحد  2030- 2015لتنفيذ إطار سينداي 
 من مخاطر الكوارث في أفريقيا.

 جمهورية الجابون 
 
إن إنشاء الوكالة  -

الجابونية للدراسات 

ومراقبة الفضاء  في عام 

ال يتيح اإلدارة  2010
الصارمة للثروة فحسب، 

ا إلى تحسين بل يؤدي أيضً 

المراقبة المكانية من أجل 

منع مخاطر الكوارث 

 الطبيعية.
 
يساهم إنشاء هذه الوكالة  -

في تحسين ظروف اإلنذار 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

المبكر بالتغير المناخي 

 .الشديد

 

 جمهورية مالي
 

  ماليمن الجئًا  143,615
مسجلون في دول اللجوء 

 .2020ديسمبر حتى 
عائدًا من  2745استفاد 

المضيفة  جميع المناطق

و من جباستثناء سي

مجموعات المواد غير 

 الغذائية
من الالجئين  557تلقى 

العائدين طوعاً الدعم من 

الخدمات الفنية للدولة 

 والشركاء.
أسرة تعاني  2825تسجيل 

من االنتهاكات واالضطهاد 

من قبل الجماعات 

اإلرهابية على طول 

الشريط الحدودي باتجاه 

 إينكار:
زحة تسجيل أسرة نا -

قادمة من قرية بوركو في 

دائرة باندياجارا )موبتي(. 

نساء  3األسرة مكونة من 
بما في ذلك رب األسرة 

إيواء األسرة   وصبيان. تم

عائلة جنيبة كوني في لدى 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

و في الدائرة  جبولكاسومبو

 األولى من منطقة باماكو

آليات مستدامة تهدف إلى  إنشاء (2 الدول األعضاء

اآلثار الضارة للتدهور البيئي، التخفيف من 

 ة وتغير المناخ.الشديدالجوية  حوالواأل

نازحاً و  223استفاد  

شخصاً من  24,472
ضحايا الفيضانات 

والكوارث األخرى من 

توزيع المواد الغذائية وغير 

الغذائية التي تقدمها الدولة 

واليونيسف واألفراد في 

 منطقة كايس.
وقدمت السلطات اإلقليمية  

اعدات )توزيع مواد مس

غذائية وغير غذائية( إلى 

شخًصا من  24,472
ضحايا الفيضانات والحرائق 

في دوائر كايس وبافوالبي 

وديما وكيتا ونيورو ويليماني 

بدعم من الدولة واليونيسف 

من أصحاب النوايا وأفراد

 الحسنة. 

 

 

 

تعد وزارة النقل والبنية  -

من خالل تطبيق   ،التحتية

سة النقل خطة عمل سيا

الوطنية، والبنية التحتية للنقل 

واالنفتاح  المتوافقة مع رؤية  

اإلطار االستراتيجي 

نعاش االقتصادي المستدام إلل

 31اعتباًرا من 

،  2021مارس 
بلغ عدد النازحين 

 داخليافي المنطقة

نازًحا في  2270
دوائر كايس 

وبافوالبي وديما 

وكنيبا وكيتا 

ونيورو ويليماني. 

وتجدر اإلشارة إلى 

نازًحا  223أن 
فقط من ديما تلقوا 

 5,800المساعدة )

كجم من الغذاء( 

من قبل المنظمات 

غير الحكومية 

ورلد فيزيون 

 وحركة السالم.

 

 

 

 

األخذ في االعتبار، 

عند تنفيذ أعمال 

 ما يلي:البناء، 
تجنب المناطق  -

ذات القيمة البيئية 

 المؤكدة ؛

تبني السكان أهمية 

حماية البيئة 

ونشرها، وضمان 

تحسين نوعية 

 الحياة.
 

رصد وصيانة  -

 أعمال التشجير
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

، ومع رؤية 2019-2021

ألهداف  2030أجندة 
التنمية المستدامة   ورؤية 

لالتحاد  2063أجندة 

أهمية  ات األفريقي ، ذ

قصوى لحماية البيئة 

ناخ من ومكافحة تغير الم

خالل السعي للتخفيف من 

 آثاره وتكييف األنشطة.
مثلما تعزز أهداف التنمية 

المستدامة مراعاة المنظور 

 الهدفالجنساني من خالل 

من أهداف التنمية الخامس 

تحقيق المساواة المستدامة "

بين الجنسين وتمكين جميع 

، فإنها والفتيات" النساء

تتطلب أيًضا مراعاة القيمة 

الهدف رقم من خالل البيئية 

من أهداف التنمية  13

إجراءات  المستدامة "اتخاذ

المناخ  عاجلة لمكافحة تغير

 .وآثاره"
  دارة يدمج تطوير مشاريع اإل

بين مكون البيئة وتغير 

المناخ من خالل تضمينهما 

 في األنشطة والميزانيات.

إجراءات توعية 

من خالل وسائل 

اإلعالم تجاه 

المسافرين إلعادة 

التحريج على طول 

مسارات الشبكة 

 اإلضافية الجديدة

حرائق تجنب 

الغابات التي 

مدخنون يسببها 

 متهورون.
جهود تحسين  -

جودة أسطول 

المركبات الوطني 

ثات لتقليل انبعا

غازات االحتباس 

 الحراري.

 بشأن الحلول الدائمة دال. الدول األعضاء

مفوضية االتحاد األفريقي،  تكليف (1

بناء على طلب من الدول األعضاء، 

 تي تمكن ال جهود التنسيق بالمساهمة في

 جمهورية الجابون 
عند إدارة تدفق الالجئين من 

جمهورية الكونغو 

وجمهورية تشاد، خالل 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

النازحين داخلياً والالجئين من االختيار 

الحر والمستنير بين العودة واالندماج 

المحلي وإعادة التوطين بما يتوافق مع 

الصكوك القانونية األفريقية والدولية ذات 

 الصلة.

ضطرابات في فترات اال

هذين البلدين، تم وضع 

برامج لتشجيعهم على العودة 

الطوعية. وقد اختار العديد 

من الالجئين العودة 

الطوعية، بينما فضل آخرون 

االستمرار في اإلقامة في 

تسوية  تتموابون. الج

أوضاعهم دون صعوبات 

كبيرة وتعيش هذه 

المجتمعات في سالم حتى 

يومنا هذا على األراضي 

 ونية.ابجال

الدول األعضاء  حث (2 الدول األعضاء

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

ومفوضية االتحاد األفريقي على التأكد من 

أن السياسات واالستراتيجيات واآلليات 

الخاصة بمعالجة النزوح القسري تعزز 

بين الحكم فيها الصلة التي ال انفصام 

ي والسالم وإعادة اإلعمار واالنتعاش ف

التنمية كذلك مرحلة ما بعد النزاعات و

 وتغير المناخ.

    

 
 هاء. بشأن الشراكات والتعاون الدولي الدول األعضاء

الدول األعضاء حث  (2
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

والمفوضية والشركاء على ضمان توافر 

موارد كافية ومرنة وقابلة للتنبؤ من أجل 

 جسيمةديات الالمساعدة في مواجهة التح

الجئًا  143,615تم تسجيل   
في دول اللجوء   ماليمن 

 .2020ديسمبر حتى 
عائدًا من  27,45ستفاد ا

جميع المناطق المضيفة 

و من جباستثناء سي

مجموعات المواد غير 

 الغذائية
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

التي يفرضها النزوح القسري واألزمات 

تمويل مرن  شجيعاإلنسانية في أفريقيا وت

ومتعدد السنوات يتجاوز اإلغاثة في حاالت 

الطوارئ لمعالجة الصلة القائمة بين التنمية 

  اإلنسانية.والمساعدة 

من الالجئين  557تلقى 
العائدين طوعاً الدعم من 

الخدمات الفنية للدولة 

 والشركاء.
أسرة تعاني  2,825تسجيل 

من االعتداءات واالضطهاد 

من قبل الجماعات اإلرهابية 

دودي على طول الشريط الح

 باتجاه إنكار

3.  EX.CL/DEC.1077(XXXVI) 

 مقرر

بشأن وضع تنفيذ المقررات 

السابقة للمجلس التنفيذي 

 ومؤتمر االتحاد األفريقي
Doc. 1191(XXXVI) 

 

وضع نظام إلدارة األداء  يقرر .5 الدول األعضاء
ينص على العقوبات والمكافآت المناسبة 

من المفوضية تقديم مشروع طرائق  يطلبو

النظام إلى الدورة العادية السابعة والثالثين 

 .للمجلس التنفيذي

    

4.  EX.CL/Dec. 1079(XXXVI) 

 مقرر

بشأن التقرير عن أنشطة 

فريقية لحقوق المحكمة األ

 2019اإلنسان والشعوب لعام 
Doc.Ex.Cl/1204(XXXVI 

الدول األعضاء في  يشجع .6 الدول األعضاء

إلى  فريقي التي لم تنضماالتحاد األ

البروتوكول على القيام بذلك وإيداع 

اإلعالن المنصوص عليه بموجب المادة 

 ( من البروتوكول؛6)34

 المملكة المغربية 

ال يزال الصك القانوني قيد  

 الدراسة

  

من رئيس مفوضية االتحاد  يطلب -7 الدول األعضاء

فريقي اتخاذ جميع التدابير الالزمة، وفقاً األ

التنفيذي السابقة، لتشغيل لمقررات المجلس 

 الهذوصندوق المساعدة القانونية.  

جميع الدول األعضاء  يشجع، رض، الغ

مساعدات في االتحاد على تقديم 

 للصندوق لضمان استدامته ونجاحه؛طوعية

    

حكومة 

جمهورية تنزانيا 

لحكومة جمهورية  يعرب عن امتنانه-10
أتيحت تنزانيا المتحدة للهياكل التي 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

للمحكمة، وللخطط المعمارية لتشييد المباني  المتحدة

الدائمة للمحكمة والمقدمة إلى مفوضية 

حكومة جمهورية  يحثاالتحاد األفريقي، و

تنزانيا المتحدة، ولجنة الممثلين الدائمين 

والمفوضية، بالتعاون مع المحكمة ، العمل 

 مقررفي إطارفريق العمل المنشأ بموجب ال

EX.CL/Dec.994 (XXII) ،ى لع
اتخاذ التدابير الالزمة لضمان سرعة بناء 

أماكن العمل، مع مراعاة هياكل محكمة 

 العدل األفريقية وحقوق اإلنسان والشعوب

  ،المحكمة ةنشطأنشر تقرير  . يجيز12 الدول األطراف
وفي هذا الصدد، يطلب من الدول 

إذا رغبت في ذلك ، أن تقدم،  ،األطراف

( يوًما من 14شر )في غضون أربعة ع
تاريخ اختتام دورة المجلس التنفيذي التي تم 

فيها اعتماد هذا المقرر، مالحظاتها 

والتي سيتم   ة،نشطالمكتوبة حول تقرير األ

 إرفاقها كملحق عند نشر التقرير

    

5.  EX.CL/Dec. 1080(XXXVI) 

 مقرر

بشأن التقرير عن أنشطة 

اللجنة األفريقية لحقوق 

 باإلنسان والشعو
Doc.EX.CL/1205(XXXVI) 

 

الدول األعضاء من كذلك  يطلب .4 الدول األعضاء
التعاون مع اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

والشعوب عن طريق النظر بشكل إيجابي 

في طلباتها لالضطالع ببعثات الترويج 

على في الوقت المناسب  رد وال، والحماية

 اللجنة؛ رسائل

 
 
 

 جمهورية ناميبيا
 

ل ناميبيا المشاركة في تواص

أنشطة اللجنة على المستوى 

المناسب، وقد أشركت اللجنة 

في المناسب تناول الوقت في 

 القضايا ذات الصلة

  

التي بالدول األطراف يشيد  .9 الدول األطراف 
تقديم تقاريرها الدورية إلى اللجنة التزمت ب

األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في 

الدول األطراف األخرى  ويحثمواعيدها. 

على تقديم تقاريرها الدورية وفقاً للفصل 

 ناميبيا 
التزاماتها بحتى اآلن تفي 

 بتقديم التقارير.

 جمهورية مصر العربية

صر تقديم تستكمل م
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان  62

من  26والشعوب )الميثاق( والفصل 

( من 4) 14بروتوكول مابوتو والفصل 

 اتفاقية كمباال؛

تقاريرها الوطنية الدورية 

إلى اللجنة األفريقية لحقوق 

 اإلنسان والشعوب

من الدول األعضاء، يطلب  .14 الدول األعضاء 

وخاصة تلك التي لم تستضف بعد إحدى 

دورات اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 
 والشعوب، النظر في القيام بذلك؛

 جمهورية مصر العربية 

الدورة  استضافت مصر

العادية للجنة األفريقية 

لحقوق اإلنسان والشعوب 

التي عقدت في أبريل 

 في شرم الشيخ 2019

  

شر التقرير السابع ن يجيز .15 الدول األطراف 
، في ويطلبواألربعين عن أنشطة اللجنة 

هذا الصدد، من الدول األطراف، إذا ما 

رغبت في ذلك، أن تقدم في غضون أربعة 

ماً من تاريخ اختتام دورة ( يو14عشر )
المجلس التنفيذي التي يُعتمد فيها هذا 

على تقرير  مكتوبة المقرر، مالحظاتها ال

بالتقرير عند كملحق األنشطة ليتم إرفاقها 

 . نشره

 جمهورية مصر العربية 

قدمت مصر مالحظاتها على 

يوًما  14التقرير في غضون 
 من اختتام المجلس التنفيذي

  

6.  EX.CL/Dec. 1081(XXXVI) 

 مقرر

بشأن تقرير أنشطة البرلمان 

 األفريقي
Doc.EX.CL/1206(XXXVI) 

الدول األعضاء 

التي لم توقع أو 

تصدق بعد على 

البروتوكول 

الجديد للبرلمان 

 األفريقي

الدول األعضاء التي يهنئ  .2
صدقت على البروتوكول الجديد للبرلمان 

 الدول التي لم تصدق بعدُ  يشجعاألفريقي، و

على البروتوكول الجديد للبرلمان األفريقي، 

 .م بذلكاعلى اتخاذ خطوات ملموسة للقي

    

7.  EX.CL/Dec. 1082(XXXVI) 

 مقرر

عن أنشطة تقرير البشأن 

 المجلس االقتصادي

والثقافي واالجتماعي  

بالتعاون الجاري وإذ يشيد  .2 جمهورية زامبيا

لضمان النقل الناجح ألمانة المجلس 

 يطلبواالجتماعي والثقافي،  االقتصادي

والمفوضية معالجة زامبيا من جمهورية 

جميع المسائل المتعلقة بالنقل على وجه 

    2021فبراير 



EX.CL/1284 (XXXIX) 
Page 189 

 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

السرعة بهدف إنهاء العملية بحلول فبراير 

2021. 

8.  EX.CL/Dec. 1084(XXXVI) 

مقرر بشأن تقرير أنشطة 

اللجنة األفريقية للخبراء 

حول حقوق الطفل 

 ورفاهيته

 لوثيقةا
Doc.EX.CL/1209(XXXVI) 

 

 بمبادرة اللجنة األفريقية للخبراءيشيد   -3 الدول األعضاء

لالحتفال  حول حقوق الطفل ورفاهيته

 ميثاق األفريقيالبالذكرى الثالثين العتماد 

 ويحث ،2020في عام  لحقوق الطفل
الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على 

بالذكرى  اتخاذ خطوات ملموسة لالحتفال

وتكثيف جهودها  2020السنوية في عام 
 ميثاق األفريقيللضمان التنفيذ الكامل ل

 لحقوق الطفل 

 المملكة المغربية 

 2025 
 جمهورية الجابون

 
ابون تقدًما جأحرزت ال

كبيًرا في مجال حقوق 

التعليم حيث أن الطفل، 

إلزامي، ومعدل االلتحاق 

 ٪98بالمدارس يتجاوز 
 

 يةالمملكة المغرب
السياسة العامة المتكاملة  -

لحماية الطفل في المغرب: 

ت بيئة حامية لألطفال بما 

في ذلك الحماية من الزواج 

 المبكر.
صندوق دعم التماسك  -

 االجتماعي.
صندوق المساعدة  -

 األسرية.
المبادرة الوطنية للتنمية  -

 البشرية.
البرنامج الوطني للتمكين  -

 االقتصادي للمرأة.
 
 ة ناميبياجمهوري

صدقت ناميبيا على ميثاق 

أغسطس  26الطفل في 

. وقد أدخلت ناميبيا 2004
تحسينات على النحو المسجل 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

-2004في التقرير الدوري 

2012. 

الدول األعضاء التي لم يشجع  .4 الدول األعضاء
تصدق بعد على الميثاق األفريقي لحقوق 

 الطفل، على السعي للتصديق عليه؛

 جابونجمهورية ال 
ابون على ميثاق جوقعت ال

في  ورفاهيته حقوق الطفل

وصدقت  27/02/1992

 .18/05/2007عليه في 
 

 جمهورية ناميبيا
لم تبد ناميبيا أي تحفظات في 

 هذا الصدد

 جمهورية ناميبيا
تم التنفيذ بالكامل، 

ومع ذلك، هناك 

تحسينات يجب 

إجراؤها وفقًا 

لتوصيات لجنة 

االتحاد األفريقي 

لتقرير بشأن ا

الدوري المقدم في 

 2014 عام

 جمهورية ناميبيا
 

تم األخذ في 

االعتبار التوصيات 

الواردة في تقرير 

2004 - 2012 
إدراجها في وسيتم 

قيد ير التالي التقر

 .اإلعداد

الدول األعضاء التي يشجع أيضا  .5 الدول األعضاء
تطبيق أحكام معينة بشأن قدمت تحفظات 

ي لحقوق الطفل، على من الميثاق األفريق

 سحب تحفظاتها؛

    

للدول يعرب عن تقديره  .6 الدول األطراف
األعضاء التي قدمت تقاريرها عن تنفيذ 

 ويدعوالميثاق األفريقي لحقوق الطفل، 

الدول األطراف التي لم تقدم تقاريرها بعد، 

 ؛إلى القيام بذلك على جناح السرعة

 جمهورية ناميبيا 

لتقرير أعدت ناميبيا ا 

الدوري الثالث والرابع عن 

األفريقي لحقوق ميثاق ال

 الطفل 

ستتم  المصادقة 

على التقرير من 

قبل اللجنة 

الوزارية المشتركة  

خالل شهر يونيو 

2021 

تتمثل التحديات في 

الحصول على 

البيانات من أصحاب 

المصلحة المعنيين . 

تم إجراء دراسة 

استقصائية  حول 

العنف ضد األطفال. 

كما يتم وضع خطة 

عمل  بشأن العنف 

ضد األطفال، من 

شأنها أن تمكن 

ناميبيا من جمع 

المؤشرات حول هذه 

 المسألة

   جمهورية الجابون موضوع يوم الطفل يعتمد  .7 الدول األعضاء
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

سنة بعد  30: "2021األفريقي لعام 
اعتماد الميثاق: اإلسراع في تنفيذ أجندة 

ويشجع  ألفريقيا المالئمة لألطفال" 2040

ل األعضاء على االحتفال بيوم الطفل الدو

األفريقي وتقديم تقرير عن تنفيذ توصيات 

 اللجنة.

تحتفل الجابون بيوم الطفل 

يونيو من  16األفريقي في 
 كل عام

 
 جمهورية ناميبيا

الميزانية تم تخصيص 

لألقاليم األربعة عشر في 

ناميبيا لالحتفال بيوم الطفل 

شكيل لجنة تم تواألفريقي. 

لتسهيل ومراقبة االستعدادات 

لالحتفال على المستوى 

يونيو  16الوطني، في 

. ومع ذلك، بسبب 2021

فيروس التدابير الوقائية لـ

كان من  كورونا المستجد

الصعب جمع األطفال 

وأصحاب المصلحة بأعداد 

 كبيرة للحدث الرئيسي.

الدول األعضاء إلى يدعو  .8 الدول األعضاء
حة االستغالل الجنسي لألطفال عبر مكاف

اإلنترنت، وتعزيز جهودها لحماية األطفال 

من األضرار التي يتعرضون لها عبر 

لتوفير إجراءات اإلنترنت، واتخاذ 

استجابات من أصحاب مصلحة متعددين 

على المستوى القطري لحماية حقوق 

 األطفال في الفضاء اإللكتروني؛

 جمهورية الجابون 
 

بون مرسوما أصدرت الجا

. وفقا الجنسي بشأن التحرش

لقانون العقوبات في مادته 

"يعاقب الفعل الجنسي  265
على طفل دون سن الخامسة 

عشرة بالحبس من سنة إلى 

 عشر سنوات".
 

 جمهورية ناميبيا
وثيقة  وقعت ناميبيا على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية ناميبيا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبياجمهورية نام
االعتداء يعد 

الجنسي واالستغالل 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

في "نحن نحمي األطفال"  

تم تجميع و. 2016عام 
إطار النتائج للتعاون من 

بين  2018لى إ 2017
، وتم ناميبيا واليونيسف

من قبل صندوق ه  تمويل

إنهاء العنف. تم تعزيز 

تنمية القدرات المؤسسية 

متعددة القطاعات لمختلف 

أصحاب المصلحة مثل 

األخصائيين االجتماعيين 

والمدعين العامين والقضاة 

والشرطة المسؤولين عن 

األطفال الشهود في قضايا 

االعتداء / االستغالل 

الجنسي، بما في ذلك 

االستغالل واالعتداء 

الجنسي عبر اإلنترنت. 

عالوة على ذلك، تم إنشاء 

إلكترونية لتقديم بوابة 

التقارير الوطنية لإلبالغ 

عن المواد اإلباحية 

لألطفال على اإلنترنت من 

 / منظمة اليف الين خالل

شايلد الين ومؤسسة 

إنترنت واتش )مراقبة 

يوم  تم إعالنو. (اإلنترنت

كثر األ  يومالفبراير  12

أمانًا لإلنترنت، ويتم 

االحتفال به لزيادة الوعي 

بشكل التنفيذ تم 

، وهناك جزئي

 حاجة إلى تعزيز 

القدرات وزيادة 

 الوعي ألن

االعتداء 

واالستغالل 

عبر الجنسي 

اإلنترنت يمثالن 

 قضية ناشئة جديدة

مجااًل عبر اإلنترنت 

جديدًا يتطلب المزيد 

من زيادة الوعي 

العام من أجل تمكين 

األطفال وجميع 

المواطنين من 

التعرف على 

مخاطر. كطريقة ال

للمضي قدًما، 

وضعت ناميبيا 

 ةوطني أجندة

لألطفال، وهي 

خطة بصدد وضع 

حول العمل الوطنية 

ألطفال، العنف ضد ا

والتي تهدف إلى 

تعزيز األمن 

هناك و. السيبراني

آلية أخرى تم 

وضعها، وهي 

اإلطار الوطني 

لسالمة المدارس 

لتدريب المدربين / 

المعلمين على حماية 

الطفل بما في ذلك 

سالمة األطفال على 

وتعد اإلنترنت. 

ناميبيا من بين 

البلدان التي سجلت 

تقدما نحو إنهاء 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

مخاطر االتصاالت عبر ب

اإلنترنت لألطفال واآلباء 

 والمعلمين وأفراد المجتمع

 .المحلي

 

 

 

 جمهورية مالي
 

تم اعتماد قانون الجرائم 

 .2019اإللكترونية في عام 
 

تم اختيار مجلس الوزراء / 

ضع وثيقة المجلس لو

مشروع االستراتيجية 

الوطنية لألمن السيبراني 

مصحوبة بخطة عمل 

 تشغيلية

ل. العنف ضد األطفا

باإلضافة إلى ذلك، 

يستمر تعزيز بناء 

القدرات حول كيفية 

معالجة العنف القائم 

من  نوع الجنسعلى 

خالل خطة العمل 

الخاصة بالعنف 

نوع القائم على 

تسترشد و. الجنس

خطة العمل بالخطط 

الوطنية الحالية مثل 

وخطة  2030رؤية 
التنمية الوطنية 

وخطة هارامبي 

لالزدهار، من بين 

تعمل وخرى. أمور أ

ناميبيا أيًضا على 

مشروع  استكمال

قانون الجرائم 

 اإللكترونية.

 

 

مقرر المجلس التنفيذي يستحضر  .11 الدول األعضاء

( EX.CL/Dec.977 (XXXI)رقم 
بشأن  الذي اعتمد "الخطة األفريقية 

: تعزيز أفريقيا 2040ألطفال لعام ا
 يحثالمالئمة لألطفال" كوثيقة لالتحاد و

 ل األعضاء على التنفيذ الكامل للخطة؛الدو

    

    بالعملية الجارية لنقل يحيط علما  .15 مملكة ليسوتو 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

 ويطلبمقر أمانة اللجنة إلى مملكة ليسوتو 

من المفوضية اتخاذ التدابير الالزمة لتلبية 

االحتياجات من الموارد البشرية والمالية 

ألمانة اللجنة عمالً بمقرر المجلس التنفيذي 

EX.CL/Dec.1010 (XXXIII) دعو وي 
حكومة مملكة ليسوتو ومفوضية االتحاد 

نقل أمانة اللجنة إلى تسهيل تسهيل األفريقي 

األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل 

 ورفاهيته.

9.  EX.CL/Dec. 1085(XXXVI) 

 مقرر

بشأن التقرير عن أنشطة 

مجلس االتحاد األفريقي 

االستشاري لمكافحة 

 الفساد
Doc.EX.CL/1210(XXXVI) 

الدول األعضاء التي لم يحث  .4 الدول األعضاء

تنضم بعد إلى االتفاقية، على مواصلة 

السعي لالنضمام إليها بهدف ضمان 

 تصديق الجميع على االتفاقية؛

 المملكة المغربية 

ال يزال الصك القانوني قيد  

 الدراسة 

 

 

 جمهورية مالي
صدقت على االتفاقية 

 التالية: النصوصموجب ب
/  477-04المرسوم رقم  -

P-RM  26الصادر في 

 .2004أكتوبر 
المرسوم الوزاري عدد  -

 16المؤرخ في  021-04

 2004سبتمبر 

  

 اتخاذمن الدول األعضاء يطلب  .7 الدول األعضاء
 التكنولوجيا في لالستثمار تدريجية خطوات

 وتعزيز األصول، تدفقات الكتشاف

 األموال، غسل علمن المالية الضوابط

سجالت عامة للمالكين الفعليين  قرار وإ

اإلبالغ فيما بين الدول كتدابير  حسين وت

لمنع التدفق غير المشروع لألصول من 

 المملكة المغربية 
 

أطلقت الهيئة الوطنية  -

منع الفساد للنزاهة و

سلسلة من  ومكافحته 

دعائم المشاريع لبناء 

ج المؤسسة، على أساس نه
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

في المقام األول  عتمدمنظم، ي أراضيها؛

المحرز تحليل التقدم  على

منع الفساد في مجال 

لالستفادة من ومكافحته 

التي  المكتسباتاإلنجازات وا

تحققت في العقدين 

الماضيين، ولكن أيضا على 

الحدود والحواجز التي حالت 

دون تحقيق المغرب 

هذه خالل ألهداف المحددة ا

 الفترة.

م تحديد وفي الوقت نفسه، ت

عدد كبير من األعمال 

لتحضيرية والمشاريع ذات ا

، والتخطيط لها ثم األولوية

ا، بهدف إطالقها ومراقبته

، وضع األساسيات المذكورة

كجزء من استراتيجية عالمية 

 الهيئة قادرة على تمكين

ومنع الفساد  للنزاهة الوطنية

من الوفاء الكامل  ومكافحته 

مهامها الدستورية. وتحفيز ب

أسس ديناميكية قوية ترسي 

جديد في مكافحة الفساد عهد 

، حيث يقترن في المغرب

التكامل المؤسسي بتوضيح 

األدوار والمسؤوليات 

الظاهرة  هذهلمواجهة 

  .المعقدة والجسيمة
بدأت الهيئة في يناير  -
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

عملية مراجعة  2019
القانون الذي يحكم الهيئة 

للنزاهة ومنع الفساد الوطنية 

بهدف منح  ،ومكافحته

الصالحيات  المؤسسة

واالستقاللية والوسائل 

الالزمة للقيام بمهامها 

وهو اإلطار . الدستورية

القانوني الذي أقره مجلس 

 مارسالنواب باإلجماع في 

يعزز ، والذي الماضي 

اآللية المؤسسية الوطنية 

الفساد ومكافحته وخلق  لمنع

بيئة قادرة على كبح توجه 

الظاهرة ووضعها على 

 منحدر حاد
 

 جمهورية ناميبيا .

من خالل خطة هارامبي 

-2021لالزدهار )الثانية 

لقها فخامة ( التي أط2025
، رئيس جمهورية ناميبيا

ستواصل الحكومة تعزيز 

القدرات المؤسسية في مكتب 

ة المدعي العام والشرط

الناميبية ولجنة مكافحة 

، بهدف تعزيز الفساد

إجراءات مكافحة الفساد. 

 الصدد، ستقوما في هذو

 بوضع وتنفيذالحكومة و
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

االستراتيجية وخطة العمل 

انية لمكافحة الوطنية الث

، (2025-2021الفساد )
األطر القانونية  تحسن و

والسياساتية القائمة لحماية 

المبلغين عن المخالفات 

 .والشهود

 

 

 جمهورية مالي
يجري االنتهاء من تقييم 

 المخاطر
 
 المراجعة المتبادلةأجريت 

 ط خطاعتمدت بين األقران و

العمل واالتصاالت ذات 

 الصلة مجلس الوزراء
 )رصد تنفيذ خطة العمل(

يطلب من المفوضية تقديم   .10 الدول األطراف

التعديل المقترح على االتفاقية والمقدم من 

إلى  ،تغيير اسم المجلس نيجيريا بشأن

اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون 

ة لبحثه ويشجع الدول األطراف القانوني

 التعديل المقترح؛تأييد على 

جمهورية مصر   

 العربية
 تم التنفيذ جزئيا

وافقت اللجنة الفنية 

المتخصصة للعدل 

والشؤون القانونية 

على تغيير االسم 

على مستوى 

الخبراء، غير أنه 

لم يعقد حتى اآلن 

اجتماع اللجنة 

الفنية المتخصصة 

جمهورية مصر 

 العربية
استمرار تأجيل عقد 

اجتماع اللجنة الفنية 

المتخصصة على 

 المستوى الوزاري
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

على المستوى 

 .الوزاري

10.  EX.CL/Dec. 1086(XXXVI) 

تقرير البشأن  مقرر

عن أنشطة السنوي 

األفريقية  قدرةال

 المخاطر  لمواجهة

Doc. EX.CL/1211(XXXVI 

الدول األعضاء التي لم يحث  .5 الدول األعضاء

تصدق على االتفاق المؤسس  توقع ولم

للقدرة األفريقية لمواجهة المخاطر على 

 تسريع عمليات التوقيع والتصديق؛

 المملكة المغربية  

) التنسيق مع وزارة 

 الداخلية(

 

 

 جمهورية مالي
تم التصديق عليه بموجب 

المرسومرقم المرسوم 

111515  /P-RM 

الصادر في 

31/03/2016. 

 المملكة المغربية 

المؤسسة  تواجه

األفريقية المشتركة 

إلدارة المخاطر  

والدول األعضاء 

صعوبة كبيرة في 

االستفادة الكاملة من 

 هذه اآللية.

الدول األعضاء إلى دعم يدعو  .6 الدول األعضاء

عملية إصالح إدارة القدرة األفريقية 

لمواجهة المخاطر لتمكينها من خدمة الدول 

 ؛األعضاء بصورة أكثر فعالية

 جمهورية الجابون  

تواصل الجابون تقديم دعمها 

لقدرة األفريقية لمواجهة ل

، واالستفادة من المخاطر

برامجها في إطار صندوق 

القدرة األفريقية لمواجهة 

 .المخاطر

  

11.  EX.CL/Dec. 1088(XXXVI) 

 مقرر

بشأن رصد وتقييم خطة 

التنفيذ العشرية األولى 

وتقديم  2063ألجندة 

 تقارير عنها
Doc.EX.CL/1217(XXXVI) 

 

أنه منذ اعتماد يالحظ مع القلق  .2 الدول األعضاء

بموجب  2015في يناير  2063أجندة 
مقرر المؤتمر 

Assembly/AU/Dec.565(XXIV) 

على  2063ال تزال عملية تعميم أجندة 

مستوى الدول األعضاء متأخرة. تم إرسال 

لية إلى اثنتين وأربعين  بعثات تعميم أو 

من الدول األعضاء الخمس  ( دولة42)

المفوضية إلى  ويدعو(. 55والخمسين )
ضمان القيام ببعثات تعميم أولية إلى الدول 

 هورية ماليجم 
. تبني السكان ألجندة 1

: ورشة عمل وطنية 2063
لإلعالم والتوعية عقدت في 

 2016مارس 
 

. وضع خطة عمل لتنفيذ 2

 2063أجندة 
 

في  2063. دمج أجندة 3
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

األعضاء الثالث عشرة المتبقية، وتقديم 

تقارير إلى المجلس التنفيذي خالل دورته 

. 2020والثالثين في يوليو  العادية السابعة
الدول األعضاء التي لم تستقبل بعد  ويحث

ات تعميم أولية، على العمل بشكل وثيق بعث

مع المفوضية ووكالة االتحاد األفريقي 

النيباد والبنك األفريقي للتنمية -للتنمية

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ولجنة 

األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا لضمان 

في قوانينها المحلية  2063إدماج أجندة 

 .2020بالكامل بحلول يوليو 

 آليات تخطيط التنمية الوطنية

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد والتقييم 

وتعبئة الموارد/ 

 ضاءالدول األع

بتطبيق إطار الرصد  يرحب .3

وأداة تقديم التقارير،  2063والتقييم ألجندة 

المفوضية، ووكالة االتحاد األفريقي  يدعوو

النيباد، والمجموعات االقتصادية -للتنمية

اإلقليمية، والبنك األفريقي للتنمية، ولجنة 

األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، إلى 

عضاء مواصلة مساعدة الدول األ

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على 

تنفيذ إطار الرصد والتقييم وأداة تقديم 

 التقارير؛

    

مفوضية االتحاد 

األفريقي/الدول 

 األعضاء

المفوضية ووكالة االتحاد  يدعو .5
النيباد وأصحاب المصلحة -األفريقي للتنمية

 اآلخرين إلى ما يلي:

دعم المجموعات االقتصادية  (1

قليمية والدول األعضاء في تعزيز اإل

قدراتها في مجال اإلحصاءات وإدارة 

البيانات والرصد وتقديم التقارير وتبادل 

المعرفة من أجل اإلسراع بتنفيذ أجندة 

 ؛2063

 جمهورية ناميبيا 

 

تلقت ناميبيا خطابا من 

مفوضية االتحاد األفريقي 

إلبالغها بالدعم الفني وبناء 

قديمه إلى القدرات الي سيتم ت

الدول األعضاء لدعم تنفيذ 

وإعداد  2063أجندة 
التقارير عنه، وتثمن ناميبيا 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

هذا التعاون من قبل مفوضية 

 االتحاد األفريقي

12.  EX.CL/Dec.1090(XXXVI) 

 مقرر

الترشيحات األفريقية  بشأن

 المنظومة الدولية،داخل 

 الوثيقة

EX.CL/1216(XXXVI) 
 

جمهورية 

سيراليون 

وجمهورية 

 بوركينافاسو 

جمهورية سيراليون يشجع  .9

وبوركينا فاسو على مواصلة مشاوراتهما 

بشأن منصب القاضي في المحكمة الجنائية 

بغية االتفاق  2030-2021الدولية للفترة 
على مرشح أفريقي واحد بحلول يوليو 

 على أبعد تقدير. 2020

بحلول يوليو 

2020 
   

13.  EX.CL/DEC.1091(XXXVI) 

 مقرر

المحكمة الجنائية  بشأن

 الدولية

الوثيقة 

EX.CL/1218(XXXVI) 
 

 يؤكد مجددا .2 الدول األعضاء

ضرورة أن تواصل جميع الدول  (2
األعضاء ، وال سيما الدول األطراف في 

نظام روما األساسي، االمتثال لمقررات 

 / Assembly / AUالمؤتمر 
Dec.245 (XIII ؛ 2009( )يوليو)

Assembly / AU / Dec.270 
(XIV ؛ 2010( )فبراير)Assembly / 

AU / Dec.296 (XV يوليو( )

 / Assembly / AU(؛ 2010
Dec.334 (XVI ؛ 2011( )يناير)

Assembly / AU / Dec.366 
(XVII ؛ 2011( )يوليو)Assembly / 

AU / Dec.397 (XVIII يناير( )

 / Assembly / AU(؛ 2012
Dec.419 (XIX ؛ 2012( )يوليو)

Assembly / AU / Dec.482 
(XXI ؛ 2013( )مايو)Ext / 

Assembly / AU / Dec.1  أكتوبر(

 / Assembly /AU(؛ 2013
Dec.493 (XXII ؛ 2014( )يناير)

Assembly /AU / Dec.547 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

(XXIV ؛ 2015( )يناير)Assembly 
/ AU / Dec.586 (XXV يونيو( )

 / Assembly /AU(؛ 2015
Dec.590 (XXVI ؛ 2016( )يناير)

Assembly / AU / Dec.616 
(XXVII ؛ 2016( )يوليو)Assembly 

/ AU / Dec.622 (XXVIII يناير( )

 / Assembly /AU(؛ 2017
Dec.672 (XXX ؛ 2018( )يناير)

Assembly/AU/Dec.738(XXXII )

( بشأن المحكمة الجنائية 2019)فبراير 

 الدولية.

الدول األعضاء إلى دعوة  (4 الدول األعضاء
يق على البروتوكول الخاص بتعديل التصد

بروتوكول محكمة العدل األفريقية وحقوق 

 اإلنسان والشعوب )بروتوكول ماالبو(.

 جمهورية مالي  
 

تم التصديق عليها بموجب 

/  029-09القانون رقم 

AN-RM  27المؤرخ في 

 .2009يوليو 

  

جميع الدول األعضاء إلى يدعو  .7 الدول األعضاء
دائرة االستئناف بشأن معارضة قرار 

االستئناف الذي قدمته المملكة األردنية 

 87الهاشمية ضد "القرار بموجب المادة 

( من نظام روما األساسي بشأن عدم 7)
امتثال األردن لطلب المحكمة باعتقال عمر 

البشير وتمثيله، الذي يتعارض مع نظام 

روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

ي العرفي وموقف االتحاد والقانون الدول

 األفريقي الموحد.

    

الدول األطراف في نظام يحث  .8 الدول األعضاء

روما األساسي، وال سيما الدول األفريقية، 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

 )جزئيا، أو بالكامل

 أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق 

 المضي قدما

على الوقوف ضد التسييس المتزايد 

 للمحكمة.

الدول األعضاء إعطاء يطلب من  .9 الدول األعضاء

ن األولوية لتنفيذ مقررات المؤتمر بشأ

المحكمة الجنائية الدولية وتقديم توصيات 

ً في القضايا  بشأن كيفية المضي قدما

 .الرئيسية التي يثيرها هذا المقرر
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 . أديس أبابا، إثيوبيا2020فبراير  10-9دال. الدورة العادية الثالثة والثالثون للمؤتمر، 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

36.  Assembly/AU/
Dec.751(XXXII

I) 

 مقرر

بشأن منطقة 

التجارة الحرة 

 القارية األفريقية
الوثيقة، 

Assembly/AU/4
(XXXIII 

جميع الدول 

 األعضاء

راء التجارة من وز يطلب .10

تحديد أولويات اجتماعات منطقة 

التجارة الحرة القارية األفريقية من 

أجل ضمان اكتمال النصاب القانوني 

الالزم لتسهيل اتخاذ القرارات الفعالة 

ويكل ف المفوضية بعقد االجتماعات 

الالزمة وفقًا لنتائج االجتماع العاشر 

لوزراء التجارة األفريقيين من أجل 

لعمل بشأن قواعد المنشأ استكمال ا

وجداول االمتيازات التعريفية 

وجداول االلتزامات المحددة 

لقطاعات الخدمات الخمسة ذات 

األولوية من أجل تحقيق هدف بدء 

 2020يوليو  1التداول التجاري في 
على النحو الذي وافق عليه المؤتمر 

في دورته االستثنائية الثانية عشرة 

 7يجر،  في المنعقدة في نيامي،  الن
 . 2019يوليو 

يوليو  1

2020 

 ناميبيا جمهورية
 

تواصل ناميبيا المشاركة الكاملة 

والفاعلة في جميع اجتماعات 

منطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية

 

 جمهورية مصر العربية
لم يتم االتفاق على العديد من 

 ذات األهميةقواعد المنشأ 

  
جميع الدول 

 األعضاء

كذلك مجلس وزراء  يكلّف .11
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

وأحهزة صنع السياسة ذات الصلة 

لالتحاد األفريقي استكمال بحث 

مشروع الهيكل التنظيمي لألمانة 

الدائمة لمنطقة التجارة الحرة القارية 

   

 جمهورية مصر العربية
لم يتم تقديم الهيكل إلى أجهزة 

 االتحاد األفريقي حتى اآلن
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

األفريقية بما في ذلك الوظائف 
المناسبة للمديرين المعينين والعدد 

ن وتقديمه إلى القمة الكافي للعاملي

، إلى 2020االستثنائية في مايو 

جانب التكلفة المالية وبرنامج العمل، 

من خالل أجهزة السياسة المناسبة في 

 منظومة االتحاد األفريقي؛  

مجلس وزراء 

منطقة التجارة 

فريقية األ

 القارية الحرة 

يكل ف أيضا مجلس وزراء  .12
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

والهيئات ذات الصلة باستكمال أي 

أعمال أخرى عالقة لبحثها خالل 

 القمة االستثنائية.

   

 جمهورية مصر العربية
 

لم يتم استكمال العديد من 

األعمال العالقة بشأن التجارة في 

 خدماتالسلع وال

جميع الدول 

 األعضاء

يحث على استكمال كل  .16
العمل العالق بشأن قواعد المنشأ 

للتمكين  2020بحلول نهاية مارس 
من استكمال العروض التعريفية 

وتقديم العمل حول قواعد المنشأ إلى 

 .  2020القمة االستثنائية في مايو 

   2020مايو 

 جمهورية مصر العربية
 

٪ حتى 90عتبة لم يتم استكمال 

 اآلن

 الدول األعضاء

الدول األعضاء  أيضا   يدعو .17
على أن تستكمل وتقدم للقمة 

االستثنائية المقرر عقدها في مايو 

2020:  
جداول امتيازاتها التعريفية بنسبة  (1)

  %؛90
( جداول التزاماتها المحددة بشأن 2)

 

 ياناميب جمهورية
 

قدمت ناميبيا، في إطار االتحاد 

الجمركي للجنوب األفريقي، 

عروضها التعريفية األولية إلى 

أمانة منطقة التجارة الحرة 

 القارية األفريقية.

 

 صر العربية جمهورية م

لم تقدم العديد من الدول األعضاء 

األخرى جداولها الكاملة مما يعيق 

 المفاوضات الثنائية
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

قطاعات الخدمات الخمسة ذات 
 األولوية

 
قدمت ناميبيا عروضها األولية 

في قطاعات الخدمات الخمسة 

 ذات األولوية.

 جمهورية مصر العربية

 قدمت مصر جداولها الكاملة

 الدول األعضاء

األعضاء على تقديم  الدول . يحث18
جداول التزاماتها المحددة بشأن 

قطاعات الخدمات المتبقية وإطار 

التعاون التنظيمي للتجارة في 

هائي الخدمات بحلول الموعد الن

 المذكور

 

 جمهورية مصر العربية
قدمت مصر ودول قليلة جدا 

 جداولها
 

 جمهورية مصر العربية

 لم تقدم العديد من الدول جداولها

 الدول األعضاء

جميع الدول األعضاء في  يدعو. 20

االتحاد األفريقي التي لم تصدق بعد 

على االتفاق المؤسس لمنطقة التجارة 

ية إلى أن تقوم الحرة القارية األفريق

بذلك قبل بدء التداول التجاري 

يوليو  1بموجب هذا االتفاق في 

2020 

يوليو  1

2020 

 جمهورية مالي 

تم اعتماد قانون المعامالت 

 والتجارة اإللكترونية.
 

تم إنشاء إدارة التصديق   

 .والتوقيع اإللكتروني

 

 جمهورية مصر العربية

قامت مصر بالتصديق على 

 االتفاق

 ية ماليجمهور

 

 تم التنفيذ جزئيا

 جمهورية مالي
 

تفعيل إدارة التصديق والتوقيع 

 اإللكتروني من خالل:
تبرعات بالمواد وتخصيص   -

 األفراد.
إنشاء بنية تحتية بمرفق  -

 المفاتيح العمومية.

 

 جمهورية مصر العربية

لم تقم بعض الدول بالتصديق 

على االتفاق مما يعيق عملية 

 التفاوض
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 ل األعضاءالدو

الدول األعضاء على  يحث .24
إجراء مراجعة نقدية للنُهج التي 

يطبقها عليها الشركاء الثنائيون 

للدخول في الصكوك القانونية الثنائية 

الخاصة بالتجارة اإللكترونية معها 

من أجل ضمان قدرة أفريقيا على 

التفاوض بشأن بروتوكول منطقة 

بشأن التجارة الحرة القارية األفريقية 

التجارة اإللكترونية وتنفيذه حيث 

تتمتع أفريقيا بسلطة كاملة في جميع 

جوانب التجارة اإللكترونية مثل 

البيانات والمنتجات التي يتم تداولها 

في إطار التجارة اإللكترونية. 

وتعزيز ظهور منصات التجارة 

اإللكترونية ألفريقيا على المستويات 

جزء من الوطنية واإلقليمية والقارية ك

استعداداتنا للتفاوض على بروتوكول 

 المنطقة بشأن التجارة اإللكترونية.

  

جمهورية مصر 

 العربية

 لم يتم التنفيذ

 جمهورية مصر العربية

لم تتم مناقشة المسألة خالل 

 جوالت التفاوض

 الدول األعضاء

يدعو الدول األعضاء إلى  .25
القيام بأنشطة تذكارية لالحتفال 

إلنجازات التي حققتها الرسمي با

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

في العام السابق وفقا للخطوط 

التوجيهية التي وضعتها األمانة 

المؤقتة لمنطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية.

 

 جمهورية مصر العربية

احتفلت مصر بإطالق منطقة 

التجارة الحرة القارية األفريقية 

من األنشطة بما  من خالل العديد

في ذلك استضافة سعادة السيد. 

 األمين العام
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 الدول األعضاء

رؤساء دول  يحث .26
وحكومات االتحاد األفريقي على 

تقديم بيانات منتظمة بشأن كيفية تنفيذ 

بلدانهم لالتفاق المؤسس لمنطقة 

 التجارة الحرة القارية األفريقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية

فخامة رئيس الجمهورية  قام

في وكذلك المسؤولين الحكوميين 

بتسليط الضوء على خطاباتهم ، 

أهمية منطقة التجارة الحرة 

 جمهوريةالقارية األفريقية 

 ناميبيا
العام القطاع  مع الحكومة تعمل

الخاص بشأن فوائد منطقة و

التجارة الحرة القارية األفريقية 

وتواصل تنفيذ أنشطة التوعية؛ 

ت الوزارات الحكومية أشار

بانتظام إلى أهمية منطقة التجارة 

الحرة القارية األفريقية بالنسبة 

لالقتصاد الناميبي. وفقًا 

لتوجيهات خطة هارامبي 

-2021لالزدهار الثانية )

( التي أطلقها فخامة 2025
رئيس جمهورية ناميبيا، ستنشئ 

ناميبيا أمانة وطنية لمنطقة 

فريقية التجارة الحرة القارية األ

لتعظيم االستفادة من مشروع 

 التكامل االقتصادي األفريقي.

  

مبادرة 

 المناصرين

 األفريقيين

من مبادرة  يطلب .27

المناصرين األفريقيين أن تعمل مع 

الوزراء األفريقيين وخاصة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

ووزراء 

التجارة 

والمالية 

والصناعة 

والتخطيط 

التنموي 

 األفريقيين

رة المسؤولين عن تخطيط التجا
والتمويل والصناعة والتنمية في تنفيذ 

 إطار عمل تريليون دوالر.

 الدول األعضاء

من وزراء  كذلك يطلب .29
التجارة والمالية بالشراكة مع 

آفريكسيم بنك استكمال العمل بشأن 

مرفق التكي ف لمنطقة التجارة الحرة 

 2020القارية األفريقية خالل عام 

مع  2021 وتقديمه إلى قمة فبراير

مشروع النظام األساسي وخطة تعبئة 

 الموارد لبحثها.

الدورة 

 34العادية الـ

 7-6للمؤتمر 
فبراير 

2021 

   

مجلس وزراء 

منطقة التجارة 

الحرة القارية 

 األفريقية 

مجلس وزراء  يكلّف  .30
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

بالتعجيل بالنظر في جميع المسائل 

المتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة  الفنية

الحرة القارية األفريقية وتقديم 

اقتراحات إلى المجلس التنفيذي 

ن اآلثار المالية والهيكلية،  تتضم 

ورفع تقرير إلى المؤتمر إلجازته من 

خالل هياكل صنع السياسية المالئمة 

 لمنظومة االتحاد االفريقي.

   

 جمهورية مصر العربية

من قبل هيكل لم تتم مناقشة ال

أجهزة صنع السياسة لالتحاد 

 األفريقي
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 الدول األعضاء

رؤساء دول  يدعو .33
وحكومات االتحاد األفريقي الى 

الترويج لمنطقة التجارة الحرة القارية 

األفريقية كوجهة استثمارية جذابة 

ومتنامية في تعاونهم مع قادة األعمال 

 التجارية.

 

 جمهورية مصر العربية

ة رئيس الجمهورية قام فخام

وكذلك المسؤولين الحكوميين في 

خطاباتهم ، بتسليط الضوء على 

أهمية منطقة التجارة الحرة 

 القارية

  

جمهورية 

 إثيوبيا

علماً باقتراح إثيوبيا  يحيط .35
استضافة المعرض األول للمنتجات 

األفريقية في مجاالت الطاقة، 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ة التحتية والقطاعات المماثلة والبني

ويطلب من إثيوبيا تقديم مذكرة 

مفاهيمية لبحثها من قبل القمة 

 .2020االستثنائية القادمة في مايو 

القمة 

االستثنائية 

 2020مايو 

   

37.  

Assembly/AU/De
c.753(XXXIII) 

 مقرر

بشأن تقرير 

لسلم امجلس 

األمن عن و

 أنشطته 

السلم  وضعو

 واألمن في أفريقيا
 

 الدول األعضاء

المؤتمر الدول األعضاء في  يدعو-2
االتحاد األفريقي والمجتمع الدولي 

عموما إلى مواصلة دعم الجهود 

الحالية لجمهورية الكونغو 

الديمقراطية، بما في ذلك تطوير 

البنية التحتية واالنتعاش االجتماعي 

واالقتصادي، ال سيما في المناطق 

 يشجعوالمتضررة من انعدام األمن. 

المؤتمر الدول األعضاء على دعم 

الجهود المبذولة لمكافحة تفشي 

فيروس إيبوال في أجزاء من 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 

 اللملكة المغربية
 

ال يزال الصك القانوني قيد 

 الدراسة
 

 ناميبيا جمهورية
الجماعة اإلنمائية بصفته رئيس 

 للجنوب األفريقي )السادك(

، قاد 2018/2019للفترة 
  هاغي جينغوب الناميبي الرئيس

مرحلة المنظمة اإلقليمية في 

في تاريخها ، حيث  عصيبة
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

ضمن، من بين أمور أخرى، 
أول انتقال سلمي للسلطة في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية 

عالوة على  2019في يناير 

ذلك، استخدم الرئيس جينغوب 

مكاتب رئاسة الجماعة اإلنمائية 

قي للتأكيد على للجنوب األفري

انتخابات المحيط الهادئ في 

جزر القمر ومدغشقر واحترام 

العمليات والمؤسسات 

الديمقراطية في الدول األعضاء 

في الجماعة اإلنمائية للجنوب 

األفريقي. حافظت ناميبيا على 

مشاركتها في بعثات حفظ السالم 

التابعة لالتحاد األفريقي واألمم 

ذلك المتحدة وستواصل القيام ب

الجماعة اإلنمائية  لواءتحت 

للجنوب األفريقي ومن خالل 

عمليات االتحاد األفريقي ذات 

 الصلة.

 الدول األعضاء

المؤتمر من الدول  يطلب -4
األعضاء في االتحاد األفريقي 

والمجتمع الدولي عموما توفير الدعم 

الفني والمالي لسلطات أفريقيا 

الوسطى، من أجل تسهيل التنظيم 

لناجح لالنتخابات المقبلة وإعادة بناء ا

 

 جمهورية الجابون

لقوة الكامل لـشغيل الت في إطار

، دعمت األفريقية الجاهزة

 األفريقية القدرة إدماجابون جال

في  لألزمات الفورية لالستجابة

بما في  القوة األفريقية الجاهزة
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

االقتصاد في جمهورية أفريقيا 
 الوسطى.

ستراتيجي ذلك توفير التوجيه اال
والدعم للعقيدة الجديدة لعمليات 

ابون جألن ال. وذلك دعم السالم 

منخرطة بقوة من خالل قواتها 

في بعثة األمم المتحدة المتكاملة 

المتعددة األبعاد لتحقيق 

االستقرار في جمهورية أفريقيا 

الوسطى وتدريب القوات 

 في المسلحة ألفريقيا الوسطى

 حةللقوات المسلمدرسة ليبرفيل 

 ومدرسة فوغامو للضباط.

 الدول األعضاء

المؤتمر حكومة جامبيا يشجع -15
على مواصلة االنخراط في الحوار 

مع أعضاء االئتالف السابق 

واألحزاب السياسية، من أجل تعزيز 

االستقرار السياسي وتهيئة بيئة مواتية 

 للسالم والتنمية االقتصادية في البلد.

    

 الدول األعضاء

المؤتمر على ضرورة  يشدد -16
مواصلة الدعم وجهود كسب التأييد 

للمبادرات اإلقليمية، ال سيما مبادرات 

س لمكافحة انتشار اإلرهاب اإليكوا

في منطقة الساحل، من خالل زيادة 

التمويل بموجب التعهد بتقديم تريليون 

دوالر أمريكي المعلن خالل قمة 

سبتمبر  14واجادوجو المنعقدة في 

 يشجع. في هذا السياق، 2019
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

المؤتمر الدول األعضاء في 
س على الوفاء بتعهداتها من اإليكوا

أجل تعزيز مكافحة اإلرهاب في 

 منطقة الساحل

 الدول األعضاء

المؤتمر المفوضية إلى ويدعو  -18
التعجيل بتزويد أمانة األفريبول 

بالموظفين كي يتسنى لها االضطالع 

ثر فعالية. وفي بواليتها على نحو أك

المؤتمر بالجزائر  يشيدهذا الصدد، 

على انتداب موظفين ألمانة األفريبول 

ويشجع جميع الدول األعضاء 

األخرى أيًضا على انتداب موظفين 

 ألمانة األفريبول.

    

 الدول األعضاء

المؤتمر الدول يشجع  .19
األعضاء على مضاعفة جهودها في 

ها، إدماج حماية الطفل في برامج

بدعم من مفوضية االتحاد األفريقي 

والمجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية.

    

38.  

Assembly/AU/De
c.754(XXXIII) 

 مقرر

بشأن نتائج الدورة 

العادية الثانية 

 الدول األعضاء

الدول األعضاء على نشجع ب -3

لة تنفيذ شهر العفو األفريقي في مواص

إسكات البنادق في مبادرة سياق 

وفي هذا ؛ 2020أفريقيا بحلول عام 
ع الدول األعضاء على الصدد ، تُشجَّ

جهود من أجل ال بذل المزيد من
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

عشرة للجنة الفنية 

 المتخصصة

للدفاع والسالمة 

 واألمن
 

شهر العفو األفريقي الترويج لضمان 
 وفرصه على أراضيها الوطنية.

 الدول األعضاء

توجيهية المبادئ ال عتمدي د(-3
للتحقق من القدرات المتعهد بها للقوة 

األفريقية الجاهزة مع التعديالت 

المقترحة. وفي هذا الصدد، يتعين 

على الدول األعضاء مواصلة التحقق 

الذاتي من هذه القدرات المتعهد بها 

وإبالغ المجموعات االقتصادية 

اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية بإجراء 

التقارير إلى  التحقق السنوي وتقديم

 التيمفوضية االتحاد األفريقي، 

إجراء التحقق كل ثالث  يهايتعين عل

( سنوات. وباإلضافة إلى ذلك، 3)
ينبغي إدراج قابلية التشغيل البيني 

كمعيار في تقييم القدرات المتعهد بها 

 أو التحقق من جاهزيتها.

    

 الدول األعضاء

سياسة االتحاد  عتمدي و( -3
إلدارة األسلحة الصغيرة  األفريقي

واألسلحة الخفيفة المستردة في 

حث الدول يعمليات دعم السالم، و

 .إدماج هذه السياسةاألعضاء على 

 

اعتمدت جمهورية الجابون

الجابون سياسة االتحاد األفريقي 

بشأن إدارة األسلحة الصغيرة 

واألسلحة الخفيفة المستردة من 

عمليات دعم السالم واعتمدت 

سياسة. خاصة وأن هذه ال

ابون طرف في اتفاقية الج

كينشاسا بشأن األسلحة الصغيرة 

واألسلحة الخفيفة. وهي تكافح 

 المملكة المغربية

 

 تم التنفيذ بالكامل

 المملكة المغربية
 

 التحديات:
دعم األسلحة التقليدية في  -

 مسارح عمليات السالم؛
المشروع لألسلحة التدفق غير  -

الخفيفة في مسارح عمليات 

 السالم.
 اآلفاق المستقبلية:



EX.CL/1284 (XXXIX) 
Page 214 

 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

بفعالية االتجار غير المشروع 
باألسلحة الصغيرة واألسلحة 

الخفيفة في أفريقيا، وبالتالي في 

 .اإلقليم الفرعي
 مفوضيةمع ال الجابونتعاونت 

لتزويدها بمعلومات عن المرحلة 

الدراسة االستقصائية  ثانية من ال

األسلحة الصغيرة حول 

واألسلحة الخفيفة مع التركيز 

بشكل أكبر على تدفقات األسلحة 

غير المشروعة المرتبطة 

بأنشطة الجماعات اإلرهابية 

والجريمة المنظمة العابرة 

خليج منطقة للحدود الوطنية في 

 غينيا.
 

 المملكة المغربية
لملكية تلتزم القوات المسلحة ا

المغربية بهذه السياسة، وال سيما 

 من خالل:
تدريب أفراد القوات المسلحة  -

الملكية المغربية المطلوب 

نشرهم في إطار عمليات السالم 

البلدان األفريقية قوات وتدريب 

الشريكة في مؤسسات ومدارس 

القوات المسلحة الملكية 

تعزيز التعاون في مجال  -
 التدريب في هذا الموضوع.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 المغربية؛
أعمال وحدات القوات المسلحة  -

لمغربية المنتشرة في الملكية ا

عمليات السالم التابعة لألمم 

المتحدة، من خالل مصادرة 

عملية نزع في إطار األسلحة 

السالح والتسريح وإعادة 

 .اإلدماج

 الدول األعضاء

 مبدئيا خارطة طريق عتمدي ط( -3
بشأن تعزيز عمليات حفظ القاهرة 

السالم: من التفويض إلى الخروج"" 

 وإتاحة فترة شهرين للدول األعضاء

إلرسال إسهاماتها إلى مفوضية 

 االتحاد األفريقي.

 

 المملكة المغربية

نعتمد، من حيث المبدأ، "خارطة 

طريق القاهرة لتعزيز العمليات 

المستمرة من البداية إلى مرحلة 

الخروج" ، ومنح الدول 

األعضاء شهرين إلبالغ 

مفوضية االتحاد األفريقي عن 

مساهماتها، من أجل تقديمها إلى 

هزة التشريعية لالتحاد األج

 األفريقي. 

  

 الدول األعضاء

الدول األعضاء على نشجع  ك(-3

مواصلة دعم تنفيذ واليات عمليات 

دعم السالم الحالية التي فوضها وأذن 

بها االتحاد األفريقي، ونحث األمم 

المتحدة على تقديم موارد إضافية من 

أجل تنفيذ واليات عمليات دعم 

 السالم.

 

 كة المغربيةالممل
لدعم عمليات دعم السالم 

األفريقية، قامت القوات المسلحة 

الملكية المغربية بنشر ضابط 

للخدمة داخل قاعدة اللوجستيات 
القارية الموجودة في دواال، 

 الكاميرون.

 

 المملكة المغربية

 اآلفاق:
يمكن القوات المسلحة الملكية  -

من خالل  مساهمةالمغربية ال

والخبراء في  تدريب المدربين

 مختلف المجاالت.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 الدول األعضاء

الدول األعضاء على  نشجع ن(-3
دعم جهود االتحاد األفريقي في حشد 

التمويل لمنع ومكافحة اإلرهاب 

والتطرف في أفريقيا، بما في ذلك 

منح االموال للصندوق الخاص 

لالتحاد األفريقي الذي أنشئ لهذا 

 الغرض

    

39.  

Assembly/AU/De
c.755(XXXIII) 

 مقرر

بشأن التقرير الخامس 

لمجلس السلم واألمن 

لالتحاد األفريقي عن 

تنفيذ خارطة الطريق 

الرئيسية لالتحاد 

األفريقي للخطوات 

العملية إلسكات 

البنادق في أفريقيا 

 2020بحلول 

Assembly/AU/
6(XXXIII) 

 

الدول األعضاء إلى مضاعفة يدعو 

جهودها لضمان تنفيذ الجوانب 

رى لخارطة الطريق الرئيسية األخ

لالتحاد األفريقي، أي الجوانب 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

والقانونية واإلبالغ عنها. في هذا 

 السياق ، فإن المؤتمر

 

 جمهورية الجابون
انتهزت الجابون الفرصة التي 

 2020أتاحها موضوع عام 
"إسكات البنادق: تهيئة الظروف 

قيا" للتركيز المواتية لتنمية أفري

على تنفيذ أنشطة مستهدفة ذات 

أهداف ونتائج محددة وملموسة 

بهدف التعجيل وتركيز الجهود 

في تنفيذ خارطة الطريق هذه. 

 13لهذا السبب، عقدت يومي 

الحلقة  2020يناير  14و
الدراسية السابعة رفيعة المستوى 

حول السالم واألمن في ليبرفيل 

تحت شعار "إسكات البنادق في 

أفريقيا: تهيئة الظروف المواتية 

لتنمية 'أفريقيا. الوضع الخاص 

لألطفال في حاالت النزاع 

 المسلح "
وفي هذا الصدد، حشدت الجابون 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

االتحاد األفريقي ، ومجلس السلم 
واألمن، والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية / اآلليات 

والدول األفريقية  اإلقليمية، 

مة في الثالثة األعضاء غير الدائ

ومنظمات مجلس األمن الدولي، 

المجتمع المدني، واألمم المتحدة 

 والشركاء.
تواصل الجابون، بناء على طلب 

جمهورية أفريقيا الوسطى، تقديم 

التوجيهات االستراتيجية لتنفيذ 

نزع السالح والتسريح وإعادة 

اإلدماج وإصالح قطاع األمن في 

 هذا البلد.

 الدول األعضاء  

جميع الدول  يشجع .4
األعضاء والمجموعات االقتصادية 

اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية ومنظمات 

المجتمع المدني والقطاع الخاص 

واألمم المتحدة والشركاء على 

االستفادة من فرصة موضوع سنة 

للتركيز على تنفيذ األنشطة  2020
المستهدفة ذات األهداف والنتائج 

المحددة، بهدف تسريع وتركيز 

ود في تنفيذ خارطة الطريق الجه

الرئيسية لالتحاد األفريقي؛ يعيد 

المؤتمر أيضا التأكيد على ضرورة 

 2020مايو 

 جمهورية ناميبيا

تواصل ناميبيا المشاركة في 

بعثات حفظ السالم التابعة لألمم 

ارة، وفي تدابير المتحدة في الق

دعم السالم ذات الصلة تحت 

راية الجماعة اإلنمائية للجنوب 

 األفريقي.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

تهيئة الظروف على وجه السرعة 
للتشجيع على جعل أفريقيا خالية من 

 النزاعات؛

 الدول األعضاء

المؤتمر الدول األعضاء،  يشجع-6
بدعم من مفوضية االتحاد األفريقي، 

على مواصلة تعبئة الموارد الالزمة 

لبرامجها الوطنية، السيما تلك 

 المتعلقة بإسكات البنادق.

 

 يةمملكة المغربال
تواصل القوات المسلحة الملكية المغربية 

اتخاذ التدابير الالزمة لدعم تنفيذ 

برنامج "إسكات البنادق" ، وال 

سيما من خالل تأمين الحدود 

ومكافحة االتجار غير المشروع 

 والمشاركة في عمليات السالم.

 المملكة المغربية

 تم التنفيذ بالكامل 
 

 الدول األعضاء

الدول األعضاء إلى مواصلة  يدعو-6

تعزيز وتوطيد التعاون والتضامن 

فيما بينها لضمان أن تحدد أفريقيا 

مصيرها، بما يتماشى مع صكوك 

االتحاد األفريقي، وخاصة السياسة 

 األفريقية المشتركة للدفاع واألمن

 

 المملكة المغربية

 القوات المسلحة الملكية المغربية

طنية تنخرط في السياسة الو

للتعاون والتضامن مع الشركاء 

 .األفريقيين

 المملكة المغربية

 تم التنفيذ بالكامل
 

 الدول األعضاء

الدول األعضاء على  يحث .8
التقيد التام بصكوك االتحاد األفريقي 

وسياساته، ال سيما السياسة األفريقية 

المشتركة للدفاع واألمن، فضال عن 

عدم ميثاق االتحاد األفريقي بشأن 

االعتداء، مع األخذ في االعتبار أن 

الدفاع واألمن في بلد واحد في أفريقيا 

مرتبطان بشكل مباشر بالدفاع واألمن 

 في البلدان األخرى.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 الدول األعضاء

بالتقدم المحرز  يحيط علما مع التقدير
في تنشيط صندوق السالم لالتحاد 

األفريقي ويشيد بجميع الدول 

دمت مساهمات األعضاء التي ق

للصندوق، لضمان أن تصبح أفريقيا 

معتمدة على نفسها في أجندة السلم 

واألمن وتعزيز القدرة على االستجابة 

ألوضاع القارة في الوقت المناسب 

مما سيساهم بشكل كبير في إسكات 

البنادق وتهيئة الظروف المواتية 

للتنمية االجتماعية واالقتصادية؛ 

عضاء التي لم يدعو المؤتمر الدول األ

تسدد بعد مساهماتها، إلى تقديمها 

على وجه السرعة لتعزيز جهود 

 أفريقيا نحو االعتماد على الذات

 

 جمهورية ناميبيا
واصلت ناميبيا دفع مساهماتها 

المقدرة لصندوق السالم التابع 

لالتحاد األفريقي في الوقت 

 المحدد وبالكامل.

  

 الدول األعضاء

لدول األعضاء المؤتمر ا يشجع-10
على أخذ معلومات اإلنذار المبكر 

القائمة على األدلة، التي تجمعها 

المفوضية وأمانات المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية، واتخاذ التدابير 

الالزمة للحفاظ على االستقرار، بما 

في ذلك تقديم التعاون الالزم إلى 

 مجلس السلم واألمن والمفوضية؛

    

 الدول األعضاء

المؤتمر على الحاجة  يشدد-11
الملحة لقضاء الدول األعضاء على 

إمداد األسلحة الصغيرة واألسلحة 
 

 يةمملكة المغربال
تساهم القوات المسلحة الملكية 

المغربية في هذا السياق من 
 

 المملكة المغربية 

 

 تم التنفيذ بالكامل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

الخفيفة للجهات الفاعلة غير الحكومية 
غير المرخص لها والعمل من أجل 

نزع سالح من هذه الجماعات 

 المسلحة ووضع حد ألعمالها؛ 

 

المؤتمر جميع الدول األعضاء  يحث

للحد من االنتشار على اتخاذ تدابير 

غير المشروع لألسلحة وغيرها من 

التدابير لوقف التدفق المستمر 

لألسلحة غير المشروعة إلى مناطق 

مختلفة من القارة ؛ ويدعو إلى شجب 

و فضح أي كيان أو شخص متورط 

في اإلمداد غير المشروع باألسلحة ، 

بما في ذلك التمويل وتوفير المالذات 

 جاراآلمنة لمثل هذا االت

 خالل:
مكافحة تهريب األسلحة عبر  -

 الحدود ؛
مراقبة تداول وتخزين وتتبع  -

األسلحة والذخائر الموجودة في 

 ؛حيازتها

 

 

 

 

 

 الدول األعضاء

دول األعضاء على ال يحث .15
تعزيز الترويج للميثاق األفريقي 

لحقوق اإلنسان والشعوب وتوعية 

السكان بالقيم اإلفريقية للتسامح الديني 

والتعايش السلمي، وهي أمور 

ضرورية لتحقيق أهداف السالم 

 ؛2063والتنمية المدرجة في أجندة 

    

 الدول األعضاء

المؤتمر الدول األعضاء  يشجع-16
لقيام بدوريات مشتركة في على ا

مياهها اإلقليمية ويناشد الشركاء 

لتقديم دعمهم لالتحاد األفريقي في 

 

 المملكة المغربية
تقوم القوات المسلحة الملكية 

المغربية بدوريات بحرية 

 مشتركة مع الدول الشريكة.

 المملكة المغربية 

 تم التنفيذ بالكامل

 المملكة المغربية
 اآلفاق المستقبلية:

تسعى القوات المسلحة الملكية  -

المغربية إلى تعزيز التعاون في 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

معالجة انعدام األمن البحري في 
 أفريقيا.

 
 جمهورية ناميبيا

شاركة في تواصل ناميبيا الم

التدريبات ذات الصلة تحت راية 

الجماعة اإلنمائية للجنوب 

 األفريقي

 هذا المجال.
 

 

 

 

 الدول األعضاء

عضاء إلى الدول األ يدعو .17
إجراء تقييمات منتظمة لمخاطر 

األمن السيبراني، بدعم من 

المفوضية، وخاصة األفريبول ويشيد 

بالدول األعضاء التي وقعت وصدقت 

عليها بالفعل، وتنفذ بالفعل اتفاقية 

االتحاد األفريقي لألمن السيبراني 

وحماية البيانات الشخصية ) اتفاقية 

(؛ وفي هذا 2014مالبو لعام 
المؤتمر الدول  يشجعدد، الص

األعضاء، التي لم تفعل ذلك بعد، أن 

 في أسرع وقت ممكن.تقوم بذلك 

 

 جمهورية مالي

يجري صياغة االستراتيجية 

 الوطنية لألمن السيبراني
  

 الدول األعضاء

 

 

 

بمجلس السلم واألمن  يشيد .18
والدول األعضاء التي نظمت شهر 

العفو األفريقي، ويدعو الدول 

عضاء األخرى إلى القيام بهذا األ

النشاط أيًضا في إطار المسؤولية 

الجماعية لضمان إسكات البنادق في 

القارة. ويدعو المؤتمر المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية 

 

 ياجمهورية ناميب

ناميبيا لديها برنامج عفو وطني 

 مستمر
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

إلى ودولها األعضاء إلى تكثيف 
جهودها لضمان نجاح شهر العفو 

 األفريقي في أقاليمها

 

 

 

 الدول األعضاء

المؤتمر الدول األعضاء  يدعو-19
إلى تمويل المركز في إطار الميزانية 

، 2021العادية التي تبدأ في عام 
بهدف ضمان عمل المركز بطريقة 

 مستدامة؛

2021    

 الدول األعضاء

الدول األعضاء على  يشجع .20
ركة بشكل أكبر في تنفيذ المشا

الخطوات العملية المفصلة في الجانب 

االقتصادي لخارطة الطريق الرئيسية 

لالتحاد األفريقي، من أجل تهيئة 

الظروف الالزمة للنهوض باألنشطة 

االقتصادية، وكذلك توفير فرص 

 ويحثالعمل، وخاصة للشباب؛ 

المؤتمر الدول األعضاء على 

د مواصلة تنفيذ صكوك االتحا

األفريقي وسياساته، مع إيالء اهتمام 

خاص لتعزيز دور المرأة والشباب 

 في عمليات السالم والتنمية

 

 جمهورية ناميبيا
 

مجلس  قرارقادت ناميبيا اعتماد 

األمن التابع لألمم المتحدة 

بشأن دور المرأة في  1325
السالم واألمن، أثناء رئاستها 

لمجلس األمن التابع لألمم 

 31. في 2000عام  المتحدة في

، بمناسبة الذكرى 2020أكتوبر 

، أطلقت 1325 للقرارالعشرين 
ناميبيا مركز السالم النسائي وفاًء 

بالتزاماته بموجب خطة العمل 

بشأن قرار مجلس األمن الوطنية 

. سيصبح مركز 1325 رقم
السالم العالمي للمرأة معهدًا 

متميًزا للوساطة وصنع السالم 

 اعات.الشامل ومنع النز
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 الدول األعضاء

أن إنشاء المراكز األفريقية  يؤكد-21
لمكافحة المرسوماض والوقاية منها 

هو أحد اإلنجازات الرئيسية ألفريقيا 

في تهيئة بيئة اجتماعية مواتية 

للمواطنين األفريقيين. وفي هذا 

المؤتمر من الدول  يطلبالصدد، 

األعضاء مواصلة تقديم دعمها 

كز األفريقية لمكافحة ألنشطة المرا

 المرسوماض.

 

 

 

 

 

 جمهورية ناميبيا
المركز مع تتعاون ناميبيا بانتظام 

األفريقي لمكافحة المرسوماض 

والوقاية منها، وتشارك في 

اجتماعاته، بما في ذلك بصفتها 

عضًوا في مجلس إدارة المركز 

األفريقي لمكافحة المرسوماض 

والوقاية منها، على المستوى 

 الوزاري

 

 

 

 

  

 الدول األعضاء

الدول المؤتمر  يحث .22
األعضاء على مواصلة تشجيع عدم 

مع االعتداء  المطلقالتسامح 

الجنسي، ال سيما في عمليات االتحاد 

من  ويطلباألفريقي لدعم السالم؛ 

الدول األعضاء حماية النازحين 

داخليا ومخيمات الالجئين ضد أي 

شكل من أشكال العسكرة والحفاظ 

ى الطابع المدني لهذه المخيمات عل

 والبنية التحتية العامة؛

 

 

 

 

 المملكة المغربية
تلتزم القوات المسلحة الملكية 

المغربية بسياسة عدم التسامح 

المطلق مع االعتداء الجنسي في 

جميع أشكال عمليات السالم. 

على هذا النحو، تتخذ القوات 

المسلحة الملكية المغربية 

ر الرادعة مجموعة من التدابي

والقسرية في هذا االتجاه. 

باإلضافة إلى ذلك ، تم تعيين 

القوات المسلحة الملكية المغربية 

من قبل األمم المتحدة كقائد في 

مجال التدريب المتأصل في هذا 

 

 المملكة المغربية

 

 تم التنفيذ بالكامل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

  الموضوع.

 

 

 

 

 الدول األعضاء

عضاء المؤتمر الدول األ يشجع-23
على تنفيذ خطة عمل كيجالي لالتحاد 

األفريقي حول المياه والصرف 

الصحي في أفريقيا، والمعتمدة في 

، وإعالن مالبو 2014مالبو في 
حول التعجيل بالنمو والتحول 

الزراعيين من أجل الرخاء المشترك 

وتحسين سبل المعيشة، المعتمد في 

 ؛2014

 

 جمهورية مالي
 

ة عمل تقييم صياغة مشروع خط

كيغالي  لمالي ، الذي تم إجراؤه 

، بمبادرة من  2016في مايو 
 البنك األفريقي للتنمية.

 

 جمهورية مالي 

 تم التنفيذ بالكامل 

 

 

 

 

 

 جمهورية مالي
البداية الفعلية لمشروع خطة عمل 

 كيغالي
 

تذكير البنك األفريقي للتنمية  /

واالتحاد األفريقي من أجل التنفيذ 

خطة عمل  الفعلي لمشروع

 كيغالي؛
تحديث بيانات تقييم صياغة  /

 مشروع خطة عمل كيغالي؛
 

طلب التمويل لدعم اتفاقيات  /

 التمويل الموقعة حسب األصول؛
التنفيذ التشغيلي لمشروع خطة  /

 عمل كيغالي

 الدول األعضاء

للتقدم  عن تقديرهالمؤتمر يعرب . 25

المحرز في توقيع وتصديق الدول 

معاهدات والصكوك الاألعضاء على 

منظمة الوحدة األفريقية/ لالقانونية 

 بمفوضية ويشيد ،االتحاد األفريقي

دراسة التي أجرتها للاالتحاد األفريقي 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

المؤتمر الدول  شجعيفي هذا الصدد؛ 
األعضاء على مواصلة التوقيع 

والتصديق على هذه المعاهدات 

من أجل ضمان  وتعميمهاوالصكوك 

يق رؤى االتحاد نحو تحق المضي قدما

األفريقي وأهدافه، بما في ذلك إسكات 

 في القارة البنادق

40.  

Assembly/AU/De
c.756(XXXIII) 

 مقرر

بشأن تنفيذ مقرر 

 المؤتمر
ASSEMBLY/A

U/DEC.710 
(XXXI)   بشأن

 مركز االتحاد األفريقي

إلعادة اإلعمار 

والتنمية في مرحلة ما 

 بعد النزاعات،

الوثيقة 

(EX.CL/1192 
(XXXI) 

 الدول األعضاء

 األعضاء، الدول يناشد -7
 خالل من المتحدة، األمم وكذلك

 لها التابعة السالم بناء مفوضية

 الدعم لتقديم الشركاء من وغيرها

 إلعادة األفريقي االتحاد لمركز

 بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار

 وتنفيذ تشغيله لتسهيل النزاعات

 .البرنامجية أنشطته
 

    

41.  
Assembly/AU/De

c.763(XXXIII) 
 الدول األعضاء

مفوضية االتحاد  يحث -8
األفريقي على إكمال عملية تعيين 

لوكالة االتحاد التنفيذي مدير ال

بحلول قمة النيباد -األفريقي للتنمية

   

 جمهورية مصر العربية

مزيد من تم تأجيل العملية إلجراء 

مداوالت أخرى من قبل الدول ال

 األعضاء
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 مقرر

لجنة بشأن تقرير  

الدول رؤساء 

وجيه لتوالحكومات 

 النيباد،

 الوثيقة
ASSEMBLY/A

U/12(XXXIII) 

 

فريقي القادمة في االتحاد األ

على غرار  2021 يناير/فبراير

إعالن مابوتو الصادر في يوليو 

االتحاد مقرر مؤتمر و 2003

 2008الصادر في يناير األفريقي 
وفقا لنظم ولوائح عاملي االتحاد 

الدول األعضاء  دعويواألفريقي، 

الترشح إلى تشجيع مواطنيها على 

 لهذا المنصب؛

42.  

Assembly / AU 

/ Dec.764 

(XXXIII) 

 

مقرر بشأن تقرير 

لجنة رؤساء الدول 

والحكومات 

األفريقيين بشأن تغير 

 المناخ 

 الوثيقة

.Assembly / AU 

/ 10 (XXXIII) 

 لدول األعضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى التنفيذ األطراف إل يدعو - 13
الكامل آللية إدارة الخسائر 

واألضرار المنصوص عليها في 

االتفاقية واتفاق باريس التابع لها 

وتعزيزها، وال سيما من خالل دعم 

تمكين البلدان األفريقية من تجنب 

الخسائر واألضرار المرتبطة بآثار 

 تغير المناخ وتقليلها ومعالجتها ؛

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربية

ة تكيف استراتيجية خط وضع• 

وطنية  تحدد ثالثة توجهات 

 استراتيجية:

 

قاعدة بيانات وطنية  وضع -

حول المخاطر المناخية 

والخسائر واألضرار الناجمة عن 

 تغير المناخ.

جعل إدارة المخاطر أولوية  -

لتحقيق النمو المستدام على 

المدى القصير والمتوسط 

 والطويل.

 المملكة المغربية 

 تم التنفيذ جزئيا
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

تعزيز أمن البنى التحتية  -
الحيوية ومرونتها مع تغير 

 المناخ؛

استراتيجية وطنية إلدارة  وضع

مخاطر الكوارث الطبيعية وخطة 

التنسيق مع وزارة عملها )

 الداخلية(.

43.    

 الظروف واالحتياجات الخاصة . 14
 بأفريقيا.

 

 

 

 

 

 المملكة المغربية
يؤيد المغرب، من خالل 

األفريقية للمفاوضين،  المجموعة

مراعاة الظروف واالحتياجات 

 الخاصة ألفريقيا.

  

44.    

. مقرر اتفاقية األمم المتحدة 19
اإلطارية بشأن تغير المناخ الذي 

يدعو األطراف إلى مراجعة وتعزيز 

المساهمات المحددة وطنياً في عام 

 21-/ م أ  1وفقاً للوثيقة  2020

 من اتفاق باريس 3والمادة 

 

 ملكة المغربيةالم
قام المغرب بمراجعة • 

المساهمات المحددة وطنيا مع 

المراجعة التصاعدية التي 

تطمح إلى أن يبلغ )أكثر من 

، مقارنة 2030٪ في عام 45
بالسيناريو المرجعي، والذي 

يمثل زيادة في الطموح مقابل 

المساهمة المحددة وطنيا األولى 

التي كان هدف التخفيض فيها 

42.)٪ 
المساهمة المحددة وطنيا  تحتوي

المنقحة على تدابير التخفيف 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 والتكيف ووسائل التنفيذ.

45.    

الحاجة الملحة إلى التكيف مع  - 20
اآلثار المدمرة لتغير المناخ في القارة 

وتأثيره على الميزانيات الوطنية 

للبلدان األفريقية فيما يتعلق بجهودها 

للقضاء على الجوع ، والقضاء على 

، وتحسين الصحة والتعليم في  الفقر

إطار تحقيق  أهداف التنمية المستدامة 

 لألمم المتحدة.

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربية
وضع خطة تكيف استراتيجية • 

وطنية تتعلق بالقطاعات 

الرئيسية المتأثرة بآثار تغير 

 المناخ.
وضع الخطط المناخية •

اإلقليمية التي تدمج جانب 

 مناطق(. 9التكيف )
المغرب أيضا لجنتي  يدعم• 

المناخ لحوض الكونغو ومنطقة 

الساحل من خالل مركز الكفاءة 

في مجال تغير المناخ في 

المغرب. في هذا السياق ، أيد 

المغرب إجراء الدراسة التمهيدية 

للصندوق األزرق لحوض 

الكونغو ، ودعم لجنة المناخ في 

الساحل ، التي تم توقيع مذكرة 

،  2020تفاهم معها في عام 
إلنشاء آلية مالية تهدف إلى تنفيذ 

خطة االستثمار المناخي لمنطقة 

الساحل وتحديد آليات متماسكة 

وذات صلة لتبادل الخبرات وبناء 

القدرات لصالح بلدان المنطقة 

المذكورة ، في مجال تغير 

 المناخ.

 

 المملكة المغربية
 

صعوبات في تحديد تكلفة التكيف 

من  في غياب المعايير الدولية

 حيث مقاييس التكيف
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 الدول األعضاء   .46

على الحاجة إلى مزيد  يشّدد .21

من تطوير تخطيط التكيف وتنفيذه 

بموجب اتفاقية باريس للتصدي 

ألحوال الطقس المتطرفة واألحداث 

األطراف  ويدعوالبطيئة الظهور، 

من  7إلى مواصلة صياغة المادة 
اتفاقية باريس ، بما في ذلك تفعيل 

االتفاقية العالمية بشأن هدف التكيف 

واحتياجات التكيف والتكاليف 

المرتبطة به ، واالعتراف 

بالمساهمات التي قدمتها البلدان 

 شجعوياألفريقية من ميزانياتها ، 

البلدان األفريقية على اإلبالغ عن 

احتياجاتها من التكيف ، والثغرات ، 

والتخطيط ، والجهود واإلجراءات ؛ 

أنه وفقاً لتقارير برنامج  ذلكك ويالحظ

األمم المتحدة للبيئة ، ساهمت البلدان 

% من  20األفريقية بالفعل بنحو 
التكلفة السنوية للتكيف من ميزانياتها 

 الخاصة؛

 

 المملكة المغربية
تنظيم ثالث ورش عمل دولية • 

حول مقاييس التكيف الالزمة 

 لتحديد هدف التكيف.
ذي تم اإلنفاق العام للتكيف ال• 

تنفيذه من قبل العديد من 

 اإلدارات الوزارية.
 تنفيذ مشاريع التكيف.

 
 جمهورية ناميبيا

اعتمد مجلس الوزراء 

المساهمات المحددة وطنياً 

لتوجيه  2015لناميبيا في عام 

تنفيذ ناميبيا التفاقية باريس بشأن 

تغير المناخ، والتي تحتوي على 

أهداف مهمة لمشاركة الطاقة 

وأهداف خفض  المتجددة

انبعاثات غازات االحتباس 

الحراري. تظل ناميبيا ملتزمة 

بمعالجة آثار تغير المناخ وتقليل 

انبعاثات غازات االحتباس 

٪ بحلول عام 89الحراري بنسبة 

، وقد تبنت سياسة الطاقة 2030
الوطنية وسياسة الطاقة المتجددة 

وسياسة منتجي الطاقة المستقلين. 

في المبادرة تعمل ناميبيا كعضو 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

األفريقية للطاقة المتجددة، التي 
 تمثل فيها إقليم الجنوب األفريقي

 جمهورية مصر العربية

أنشأت مصر مجلسها الوطني 

بشأن التغير المناخي، برئاسة 

رئيس الوزراء، والذي سيوجه 

عمل البالد بشأن تغير المناخ. 

يكلف المجلس بوضع استراتيجية 

 التكيف مع المناخ.

 

. عدم التمييز بين مختلف آليات 22
السوق الجديدة حيث أن جميع آليات 

السوق توفر األموال للتكيف ، وال 

 سيما من خالل صندوق التكيف.

 
مبادرة تكيف الزراعة األفريقية  -27

 مع تغير المناخ

 

 المملكة المغربية
يؤيد المغرب من خالل 

المجموعة األفريقية للمفاوضين 

 هذا الموقف.

 
 مملكة المغربيةال  
 
 )التنسيق مع وزارة الزراعة(  

  

جمهورية 

النيجر، 

جمهورية 

سيشل 

وجمهورية 

 الجابون

جمهورية النيجر،  يدعو .28

رئيس لجنة المناخ في منطقة 

الساحل؛ وجمهورية سيشيل، رئيس 

لجنة المناخ للدول الجزرية األفريقية؛ 

وكذلك جمهورية الجابون، رئيس 

ألفريقية؛ وجمهورية مبادرة التكيف ا

غينيا، رئيس المبادرة األفريقية 

للطاقة المتجددة، إلى االنضمام إلى 

لجنة رؤساء الدول والحكومات 

 

 جمهورية الجابون
مساهمة الجابون في تحقيق 

اء الدول أهداف لجنة رؤس

والحكومات األفريقيين المعنية 

هي مساهمة    بتغير المناخ

دائمة. بصفتها رئيس المجموعة 
األفريقية للمفاوضين ، ترأست 

عدة اجتماعات الستكمال 

االستراتيجية والموقف األفريقي 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

األفريقيين المعنية بتغير المناخ، 
بهدف تعزيز التنسيق وتعزيز حاالت 

 التآزر بين هذه المبادرات

إطار التحضير لمؤتمر  في

 2021في نوفمبر  26األطراف 

 في غالسكو.

47.  

Assembly/A
U/Dec.765(X

XXIII) 

 مقرر
اآللية  تقرير بشأن

األفريقية للمراجعة 

 المتبادلة بين األقران

جمهورية 

 مصر العربية

جمهورية مصر  يشجع .12

العربية على أن تأخذ في االعتبار 
مالحظات الدول األعضاء بشأن 

االستعراض القطري المقدم إلى 

المنتدى التاسع والعشرين للمراجعة 

ذلك المتبادلة بين األقران وك

التوصيات الواردة في التقرير في 

وضع وتنفيذ برنامج العمل الوطني 

كخطوة ضرورية لتعزيز أهداف 

وغايات اآللية األفريقية للمراجعة 

 المتبادلة بين األقران؛

    

جمهورية 

جيبوتي 

وجمهورية 

 ناميبيا

جمهورية جيبوتي  يحث .13
وجمهورية ناميبيا على بحث 

بشأن توصيات الدول األعضاء 

تقارير االستعراض المستهدفة 

المقدمة إلى المنتدى التاسع والعشرين 

للمراجعة المتبادلة بين األقران، بما 

في ذلك التوصيات الواردة في 

التقارير المتعلقة بوضع وتنفيذ 

برنامج العمل الوطني كخطوة 

ضرورية. نحو تحقيق تنمية اجتماعية 

واقتصادية مستدامة وعريضة 

 القاعدة؛

 

 مهورية ناميبياج
وضعت ناميبيا برنامج عملها 

 الوطني، الذي سيتم إطالقه قريبا
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

الدول 

المشاركة في 

اآللية األفريقية 

للمراجعة 

المتبادلة بين 

 األقران

الدول المشاركة في  يشجع .15
اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة 

بين األقران التي لم تتم مراجعتها من 

ران على اتخاذ التدابير قبل األق

الالزمة لضمان إجراء مراجعة 

قطرية لألقران وتقديم تقاريرها إلى 

المنتدى األفريقي للمراجعة المتبادلة 

 بين األقران؛

    

الدول 

المشاركة في 

اآللية األفريقية 

للمراجعة 

المتبادلة بين 

 األقران

كذلك الدول المشاركة  يحث .16
مراجعة المتبادلة في اآللية األفريقية لل

بين األقران التي تمت مراجعتها 

لتنفيذ خطط العمل الوطنية 

والتوصيات ليسترشد بها اإلصالح 

المؤسسي على المستوى الوطني 

ومعالجة التحديات التي تم إبرازها 

 في المراجعة المتبادلة بين األقران؛

    

الدول 

المشاركة في 

اآللية األفريقية 

للمراجعة 

ة بين المتبادل

 األقران

 بارتياح يحيط علما كذلك .19
بتقرير فخامة السيد يويري 

موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا 

عن االختناقات الثالثة عشر التي 

ويطلب تعترض سبيل تنمية أفريقيا؛ 

من الدول المشاركة في اآللية 

األفريقية للمراجعة المتبادلة بين 

أن تتطوع في المرحلة  األقران

 ة لبدء الدراسة.التجريبي
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 الدول األعضاء

جميع الدول يشجع  .24
األعضاء في االتحاد األفريقي التي لم 

تنضم بعد إلى اآللية على االنضمام 

إليها تمشيا مع الخطة العشرية األولى 

من أجل انضمام  2063لتنفيذ أجندة 
جميع الدول األعضاء بحلول عام 

2023. 

    

 الدول األعضاء

التاسع  المنتدىمقرر  يزيج .33
والعشرين للمراجعة المتبادلة بين 

مارس  9األقران بشأن إعالن يوم 
يوما إلنشاء اآللية األفريقية للمراجعة 

المتبادلة بين األقران يجب أن تحتفل 

به القارة وأسرة االتحاد األفريقي 

 ككل.

    

48.  

Assembly/AU/De
c.766(XXXIII) 

 مقرر

بشأن إصالح مجلس 

 لألمم المتحدة األمن

لجنة رؤساء 

الدول 

 والحكومات

 يطلب .12

أن تواصل لجنة رؤساء   (1
الدول والحكومات العشرة تكثيف 

مباحثاتها على أعلى مستوى مع 

جماعات المصالح والمجموعات 

اإلقليمية األخرى وأصحاب المصلحة 

الرئيسيين، بما في ذلك األعضاء 

الخمسة الدائمين في مجلس األمن 

المتحدة، بهدف البناء على لألمم 

التقدم المحرز في دفع وتعزيز 

الموقف األفريقي الموحد الوارد في 

توافق آراء إيزولويني وإعالن سرت 

 

 جمهورية ناميبيا
 

ال تزال ناميبيا ملتزمة بتنفيذ 

الموقف األفريقي الموحد على 

ق النحو المنصوص عليه في تواف

إيزولويني وإعالن سرت ، 

وتواصل المشاركة بنشاط 

كعضو في األمم المتحدة ، في 

المفاوضات الحكومية الدولية في 

 نيويورك
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

بشأن إصالح مجلس األمن لألمم 
 المتحدة؛

 الدول األعضاء

أن تعكس جميع الدول   (2
األعضاء في االتحاد األفريقي صيغة 

مشتركة موجزة، في بياناتها الوطنية 

في افتتاح الدورة الخامسة والسبعين 

لجمعية العامة لألمم المتحدة في ل

، لتشجيع وتعزيز 2020سبتمبر 

الموقف اإلفريقي الموحد، وتكرار 

الدعوة إلجراء إصالح شامل لمجلس 

 األمن لألمم المتحدة؛

 

 جمهورية ناميبيا
واصلت ناميبيا ممارستها 

الطويلة األمد المتمثلة في الدعوة 

إلى إصالح األمم المتحدة، وال 

من ، خالل سيما مجلس األ

الدورة الخامسة والسبعين 

 للجمعية العامة لألمم المتحدة.

 جمهورية مصر العربية

تعمل مصر على تعزيز الموقف 

األفريقي المشترك في جميع 

المواقف ذات الصلة التي تشهدها 

 نيويورك

  

 الدول األعضاء

أن تدرج الدول األعضاء   (3

في االتحاد األفريقي مسألة إصالح 

ألمن لألمم المتحدة ضمن مجلس ا

أولويات سياساتها الخارجية في 

تعاملها مع الشركاء غير األفريقيين، 

وال سيما ضرورة تصحيح الظلم 

التاريخي الذي ال تزال تحمله القارة 
 األفريقية دون مزيد من التأخير؛

 

 جمهورية ناميبيا
يعد إصالح مجلس األمن التابع 

لألمم المتحدة أولوية في سياسة 

  لعالقات الدولية في ناميبياا

 جمهورية مصر العربية

عقدت مصر العديد من اللقاءات 

الثنائية مع دول غير أفريقية 

لتعزيز الموقف األفريقي 

 المشترك

 ج

 ج
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

49.  

Assembly/AU/De
c.769(XXXII) 

 مقرر

بشأن ترشيح فخامة 

نانا آدو دانكوا أكوفو 

آدو، رئيس جمهورية 

غانا كمناصر 

مالية للمؤسسات ال

 لالتحاد األفريقي

 

 الدول األعضاء

الدول األعضاء التي لم توقع أو  يدعو

تصدق على الصكوك القانونية 

للمؤسسات المالية لالتحاد األفريقي 

أن تفعل ذلك من أجل تسريع إنشاء 

 تلك المؤسسات؛

    

50.  

Assembly/AU/De
c.770(XXXIII) 

 مقرر

بشأن التقرير عن 

مكافحة المالريا في 

 قياأفري

 الدول األعضاء

رؤساء دول  يحث .6

وحكومات الدول األعضاء للحفاظ 

على وضع المالريا في مقدمة أجندة 

التمويل والتطور، والدعوة لدعم 

 اإلجراءات متعددة القطاعات؛

 

 جمهورية مالي
 

 المناصرة-1
إطالق مبادرة تحويل العبء 

 الثقيل إلى األثر الكبير
 

نمية في إطار من تنفيذ برنامج الت

الصحية واالجتماعية، من 

المتوقع أن تبلغ مخصصات 

 1الميزانية لقطاع الصحة 
مليار فرنك سيفا  في  30.8

مليار  41,4 1، و  2019

وتقف عند  2020فرنك سيفا في 

مليار فرنك سيفا في  151,7

 معدل، وهو متوسط  2021عام 

 خالل ٪7,7 السنوي النمو

 جمهورية مالي 

 

 تم التنفيذ جزئيا 

 جمهورية مالي 

 تعزيز المناصرة  
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 نفس خاللرة. في المتوسط الفت
 إلى المبلغ سيصل ، لفترةا

 مقابل سيفا فرنك مليار 141,3

 في أفريقي فرنك مليار 124.5

 النفقات وستكون. 2018 عام
 الخدمات جودة تحسين من جزًءا

 نقص فيروس ومكافحة الصحية

 .اإليدز/  البشرية المناعة

 األعضاءالدول 

 :الدول األعضاء يناشد .8
توسيع التمويل المحلي  (1

لمكافحة المالريا والقضاء عليها من 

خالل آليات مبتكرة، بما يشمل 

صناديق القضاء على المالريا، 

وذلك إلغالق الفجوات في الميزانية 

بموجب الخطط االستراتيجية 

 الوطنية لمكافحة المالريا؛

    

 الدول األعضاء

لى تقسيم المرض الحفاظ ع (2

في البلد وفقاً لتخصيص الصندوق 

الدولي للدولة وتلبية التمويل 

 المشترك المطلوب؛
 

 جمهورية مالي 

المرسوماض  قسيم االلتزام بت 

العرض الذ يقدمه البلد في إطار   

الصندوق العالمي والتمويل إلى 

 المشترك المطلوب

 جمهورية مالي

 تم التنفيذ بالكامل 

 جمهورية مالي

تعبئة الموارد وصياغة النموذج 

  3الجديد للتمويل 

 الدول األعضاء

استخدام بطاقات أداء  (3

المالريا الوطنية، ومتابعات األداء 

وإشراك أصحاب المصلحة لموائمة 

أنشطتهم مع تلك األدوات على جميع 

 

 ياجمهورية ناميب
 

تم إعداد بطاقة قياس األداء 

للمالريا في ناميبيا للمساءلة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

المستويات وذلك لتعزيز المسائلة، 
 والشفافية، واتخاذ اإلجراءات؛ 

من قبل  2016والعمل في عام 
وزارة الصحة والخدمات 

االجتماعية. بقيادة البرنامج 

الوطني لمكافحة المرسوماض 

المنقولة بالنواقل وبدعم من 

الشركاء، تُستخدم بطاقة قياس 

األداء لزيادة الوعي بحالة 

تحديد العقبات  المالريا ، ودعم

ودفع العمل. حققت ناميبيا 

٪ في حاالت  97انخفاًضا بنسبة 
اإلصابة بالمالريا بين عامي 

، وحددت عام  2011و  2001

باعتباره العام المستهدف  2020
للقضاء على المالريا. العمل جار 

 في هذا الصدد.

 

 جمهورية مالي
 

إطار التشاور مع أصحاب  تفعيل

ى المصلحة لتقييم مستو

 المؤشرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية مالي

 تم التنفيذ جزئيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية مالي

 تعزيز إطار التشاور

 جمهورية مالي  جمهورية مالي  جمهورية مالي المقرر توسيع نطاق تنفيذ  (4 الدول األعضاء
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

المجالس الوطنية بشأن إنشاء 
 لمكافحة المالريا.

إنشاء  اللجنة التوجيهية بشأن 
المالريا والمجموعات 

 المواضيعية وتفعيلها

تعزيز تفعيل المجموعات   تم التنفيذ بالكامل 
 المواضيعية

 

 

51.  

Assembly/AU/De
c.771(XXXIII) 

 مقرر

 زواج إنهاء بشأن

 األطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدول األعضاء

من الدول األعضاء  يطلب .5
مفوضية "تقديم تقارير منتظمة إلى 

االتحاد األفريقي" عن التقدم المحرز 

نحو تنفيذ السياسات المتعلقة بإنهاء 

 زواج األطفال ؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة 

 المغربية 

 

 مفتوح

 جمهورية الجابون
 

حظرت الجابون الزواج باإلكراه 

. والسن 1963منذ عام 

 21المطلوبة إلقرار الزواج هو 
 سنة

 
 المملكة المغربية

 
العامة المتكاملة  السياسة -

لحماية الطفل في المغرب: تهيئة 

بيئة حامية لألطفال بما في ذلك 

 الحماية من الزواج المبكر.
صندوق دعم التماسك  -

 االجتماعي.
 صندوق المساعدة األسرية. -
المبادرة الوطنية للتنمية  -

 البشرية.
البرنامج الوطني للتمكين  -

 االقتصادي للمرأة.

  

52.  
Assembly/AU/De

c.772(XXXIII) 

الدول األعضاء 

التي لم 

بتصديق أربعة  يرحب  .4

على الميثاق  ا( دولة عضو14عشر )
 

 المملكة المغربية 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 مقرر

عن  تقريرالبشأن 

الثقافة و الفنون

 والتراث

Doc.Assembly/AU
/17(XXXIII) 

 

توقع/تصدق 

بعد على 

 الميثاق

األفريقي للنهضة الثقافية المعتمد في 

 الدول األعضاء ويحث 2006يناير 

األخرى التي لم تقم بذلك بعد، على 

التوقيع و/أو التصديق على الميثاق 

المذكور بغية دخوله حيز التنفيذ في 

 أقرب وقت ممكن؛

ال يزال الصك القانوني قيد  
 الدراسة

 

 جمهورية مالي
 تم التصديق عليها بموجب:

المؤرخ  041-09القانون رقم  -

 ؛2009نوفمبر  19في 
 012-09المرسوم رقم  -

 2009مارس  4المؤرخ في 

 
 

 الدول األعضاء

بنقص  يحيط علما    .5

مخصصات ميزانية الدول األعضاء 

لقطاعات الثقافة والفنون والتراث، 

ويناشد الدول األعضاء لتخصيص 

على األقل من ميزانيتها الوطنية  %1
للقطاعات المذكورة بحلول سنة 

 ؛2030

 

 جمهورية مالي
 

ستبلغ النفقات المتعلقة بالترفيه 

والثقافة والعبادة في المتوسط 

 خالل سيفا فرنك مليار 14,5

 مقابل 2023-2021 الفترة

 13,7البالغة  المزانية المنقحة

 عام في أفريقي فرنك مليار

 بنسبة زيادة متوسط أي ،2020

. 2023-2021 بين ٪ 7,5
 في المخصصات هذه وستستخدم

ة والحرف الثقاف قطاعات تعزيز

 اليدوية والسياحة.
تبلغ حصة الثقافة في ميزانية 

 .2020٪ في عام 0,5الدولة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 جمهورية مالي

من المناصر/القائد  يطلب  .8
الُمعيَّن من قبل أقرانه للترويج للفنون 

والثقافة والتراث، تقديم تقرير نصف 

مرحلي خالل الدورة العادية الرابعة 

ؤساء دول والثالثين لمؤتمر ر

وحكومات االتحاد األفريقي، المقرر 

 .2021عقدها في يناير/ فبراير 

الدورة العادية 

الرابعة 

والثالثين 

مؤتمر في لل

فبراير  6-7

2021. 

   

 الدول األعضاء

الدول األعضاء في  يدعو .11

االتحاد األفريقي والقطاع الخاص إلى 

دعم عمل صندوق التراث العالمي 

ل تحديد وحماية األفريقي من أج

التراث الثقافي األفريقي وحمايته 

 وتعزيزه؛

    

53.  

Assembly/AU/De
c.773(XXXIII) 

 مقرر

بشأن القضاء على 

تشويه األعضاء 

 التناسلية لإلناث
Assembly/AU/2

0(XXXIII) 

 الدول األعضاء

التوصيات  يلتزم بتنفيذ .6
الواردة في تقرير مناصر االتحاد 

تان اإلناث، األفريقي للقضاء على خ

 :بما في ذلك
العمل على المستوين  أ(

 السياسي والمجتمعي؛

تعزيز األطر التشريعية  ب(

التي ترمي إلى تشجيع مشاركة 

 وملكية المجتمعات المحلية؛

تخصيص الموارد المحلية  ج(

الكافية لدفع العمل على المستويين 

الوطني والمحلي للقضاء على 

 الممارسات الضارة؛

 

 المملكة المغربية 

 

 ال توجد هذه السياسة في المغرب

 

 جمهورية مصر العربية

مصر قانونًا جنائيًا أصدرت 

جديدًا هذا العام لتشديد عقوبة 

 تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمهورية مصر 

 العربية

تم بالكامل تجريم 

عملية تشويه 

األعضاء التناسلية 

 لإلناث
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

ز الشراكات وتقاسم تعزي د(
المعلومات والمعارف بين الدول 

 األعضاء؛

تقوم الدول األعضاء  (ه

"بتقديم تقارير منتظمة إلى مفوضية 

االتحاد األفريقي" عن التدابير 

المتخذة للقضاء على الممارسات 

 الضارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.  

Assembly/AU/De
c.775(XXXIII) 

 مقرر 
 القدرات بشأن تعزيز

 لإلدارة الوطنية

 مخزوناتل الفعالة

 األسلحة

 

 الدول األعضاء

يحث الدول األعضاء ذات  .9
المزايا الفنية النسبية والخبرات 

الوطنية الناجحة على مساعدة الدول 

األعضاء التي تعاني من النقص في 

القدرات على إدارة مخزوناتها من 

 األسلحة.

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربية 
كجزء من التدريب المستمر ، 

لمسلحة الملكية دربت القوات ا

الخبراء والمتخصصين  المغربية

من الدول الشريكة الذين أعربوا 

 عن الحاجة في هذا االتجاه.
باإلضافة إلى ذلك، شاركت 

القوات المسلحة الملكية المغربية 

في إعداد الوثائق المرجعية في 

 هذا المجال.

 المملكة المغربية

 

 تم التنفيذ بالكامل

 المملكة المغربية
 قبلية:تالمس اآلفاق

تظل القوات المسلحة الملكية المغربية  -

على استعداد لدراسة أي طلبات 

للمساعدة الفنية أو التدريب يتم 

 التعبير عنها في هذا المجال

 

 

 

55.  
Assembly/AU/De

c.786(XXXIII) 

 مقرر
 الدول األعضاء

الجهود المستمرة  يالحظ .6
ذلها الدول األعضاء في التي تب

االتحاد األفريقي والشركاء في 

بحلول 

2025 

 جمهورية مالي
الدولة من خالل الخطة  تساهم

، 2025-2021االستراتيجية 

 جمهورية مالي 

 تم التنفيذ جزئيا 

 جمهورية مالي
 

 تحقيق األهداف.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

برنامج تقرير  بشأن

 إيدز ووتش آفريكا

مكافحة اإليدز والسل والمالريا 
ويحثهم على مضاعفة الجهود إلنهاء 

هذه المرسوماض الثالثة التي تشكل 

تهديدات للصحة العامة بحلول عام 

بما يتماشى مع اإلطار  2030

التحفيزي ألهداف إنهاء اإليدز والسل 

 ا؛والقضاء على المالري

في الجهود الرامية إلى  تحقيق 
 أهداف اإلطار التحفيزي

 تعبئة الموارد.
 

تنفيذ الخطة االستراتيجية المتكاملة 

2021-2025 

 دول األعضاءال

األداء  قياسيجيز بطاقة   .11

ويحث الدول  2019للسل لعام 

األعضاء على تسريع الجهود 

المبذولة في مواجهة تهديدات السل 

 في أفريقيا.

 

 

 

 مباشرة

 جمهورية مالي
سد الفجوة في كشف الحاالت 

 ٪(.30المفقودة )
البحث عن المفقودين لمتابعة 

 واكتشاف حاالت االتصال.
ة المنتظمة لحاالت السل المراقب

 المقاوم لألدوية المتعددة

 جزئيا

 جمهورية مالي
إشراك الجهات الفاعلة 

المجتمعية، وتوفير المعدات ، 

 .ودعم المرضى ومرافقتهم

 

 

 

56.  

Assembly/AU/De
c.787(XXXIII) 

 مقرر

بشأن تتبع التزامات 

البرنامج األفريقي 

الشامل للتنمية 

 مالبو –الزراعية 

لتحول للتعجيل با

الزراعي في أفريقيا 

عن طريق آلية 

االستعراض الذي 

 الدول األعضاء

الجهود التي  يالحظ بارتياح .5
بذلتها بعض الدول األعضاء في 

تعميم التزامات مالبو في خطط 

االستثمار الزراعي الوطنية، ويحث 

لم تعممها بعد الدول األعضاء التي 

على القيام بذلك قبل إصدار تقرير 

االستعراض الثالث الذي يجري كل 

 ؛2022سنتين في 

2021-

2025 

 مصر العربيةجمهورية 

بلغ إجمالي االستثمارات العامة 

مليار  42في الزراعة والري 

مليار دوالر  2.5جنيه مصري )

،  2020أمريكي( في عام 

٪ عن العام 23بزيادة قدرها 
 بق.السا

 جمهورية مالي
وضع خطة االستثمار الوطنية 

الخمسية الثانية للقطاع الزراعي 

 .2025-2021للفترة 

 جمهورية مالي 

 تم التنفيذ جزئيا 

 جمهورية مالي
٪ من الميزانية 15تخصيص 

الوطنية للقطاع الزراعي وتنظيم 

اجتماعات أعمال لتعبئة الموارد 

 المالية
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

يجري كل سنتين 

وبطاقة أداء التحول 

 الزراعي في أفريقيا

 

 الدول األعضاء

ع الدول األعضاء يدعو جمي .7
إلى تعبئة الموارد الفنية والمالية 

الكافية لدعم نظم البيانات الزراعية، 

ونظم الرصد والتقييم وتعزيز هياكل 

المساءلة المتبادلة لتحفيز التخطيط 

القائم على األدلة من أجل التحول 

 الزراعي؛

2021 

 جمهورية مصر العربية

نحن نتعامل مع هذه اآللية. تعمل 

ى توسيع استثماراتها مصر عل

في الزراعة والري والحفاظ 

على المياه ، كل ذلك تماشياً مع 

 2030خطتنا الوطنية لعام 

 جمهورية مالي
تقييم اإلحصاءات الزراعية 

 وآفاق التحسين
 
 

. وضع منهجية لتنفيذ نظام دائم 2
 لجمع البيانات الزراعية

 جمهورية مالي 

 تم التنفيذ بالكامل 

 

 جزئيا . تم التنفيذ2

 جمهورية مالي 

 الرامية إلىمقترحات التنفيذ 

 التحسين

 

 

 

. تمويل النظام الدائم لجميع 2
 البيانات

 

 

 

57.  

Assembly/AU/De
c.788(XXXIII) 

 مقرر

بشأن إنهاء استعمار 

 موريشيوس

 الدول األعضاء

الدول األعضاء في  يوجه  .8

االتحاد األفريقي بدعم اإلجراءات 

اإلنهاء التام الالزمة للمساهمة في 

الستعمار موريشيوس، في الجمعية 

العامة لألمم المتحدة وفي جميع 

المنظمات الدولية واإلقليمية 

والحكومية الدولية، مثل لجنة مصايد 

أسماك التونة في المحيط الهندي، 

وفقًا لقرار الجمعية العامة لألمم 

 ؛73/295المتحدة رقم 

    

58.  
Assembly/AU/De

c.789(XXXIII) 

 ررمق
 الدول األعضاء

جميع الدول األعضاء  يدعو .7

إلى معارضة قرار دائرة االستئناف 

بشأن االستئناف الذي قدمته المملكة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

بشأن المحكمة 

 الجنائية الدولية

األردنية الهاشمية ضد "القرار 

( من نظام 7) 87بموجب المادة 

روما األساسي بشأن عدم امتثال 

ر األردن لطلب المحكمة باعتقال عم

البشير وتمثيله، الذي يتعارض مع 

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية والقانون الدولي العرفي 

 وموقف االتحاد األفريقي الموحد.

الدول األفريقية 

في نظام روما 

 األساسي

الدول األطراف في  يحث .8
نظام روما األساسي، وال سيما الدول 

التسييس  األفريقية، على الوقوف ضد

 المتزايد للمحكمة.

    

 الدول األعضاء

من الدول األعضاء  يطلب .9
إعطاء األولوية لتنفيذ مقررات 

المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية 

الدولية وتقديم توصيات بشأن كيفية 

المضي قدماً في القضايا الرئيسية 

 التي يثيرها هذا المقرر.

    

59.  

Assembly/AU/Dec.
790(XXXIII) 

 قررم

 لجنة تقرير بشأن

 الدول رؤساء

 والحكومات العشرة

 التعليم مناصري

 الدول األعضاء

الدول األعضاء  يدعو  .6
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

وجميع الشركاء اإلنمائيين بما في 

ذلك لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

ألفريقيا، والبنك األفريقي للتنمية، 

التحاد األوروبي، والبنك الدولي، وا

واليونسكو، واليونيسيف، واألكاديمية 

 

 جمهورية مالي
أقر البنك الدولي واليونسكو 

امج العشري واليونيسف البرن

لتطوير التعليم والتدريب المهني، 

 2029-2018المرحلة الثانية  

 

 جمهورية مالي
تقدر التكلفة اإلجمالية لتنفيذ  

العشري لتطوير التعليم   البرنامج

والتدريب المهني، المرحلة الثانية   

على مدى السنوات األربع األولى 

( بألف وتسعمائة 2019-2022)
ًرا وأربعمائة وخمسة وثمانين مليا
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

األفريقية للعلوم، واتحاد الجامعات  والتكنولوجيا والعلم
االفريقية، ومنتدى الجامعات اإلقليمية 

لبناء القدرات في مجال الزراعة لدعم 

 تنفيذ خطة عمل لجنة العشرة.

وتسعة وثالثين مليونًا وستمائة 
وتسعة عشرة ألف واثني عشر 

(1,995,439,619,012 )

فرنك سيفا. التمويل المطلوب هو 

14,2.٪ 

 الدول األعضاء

  :نوافق على ما يلي

أوال. بشأن االستثمار في التعليم 

 والعلوم والتكنولوجيا

وحث  الدول  إعادة التأكيد  .1
الوفاء بااللتزام األعضاء على 

% من الناتج 1المبدئي بتخصيص 
المحلي اإلجمالي لألبحاث والتطوير 

% على التعليم، وندعو دولنا 6-4و

األعضاء في لجنة العشرة أن تكون 

 سباقة في ذلك؛

 

 جمهورية مالي
تم بذل الكثير من الجهد في هذا 

 ٪06٪ إلى 02الصدد: من 
 

 

 

  

 الدول األعضاء

تثمارات في االس زيادة  .2
التعليم والعلوم والتكنولوجيا في 

( صندوق 1أفريقيا ودعم تشغيل )

( صندوق العلوم 2التعليم و )
 والتكنولوجيا واالبتكار؛

 

 جمهورية مالي 

 تمويل المرحلة الثانية من

البرنامج العشري لتطوير التعليم 

 والتدريب المهني،   

 

  

 الدول األعضاء

بمواصلة  االلتزام .3

تراتيجيات تعبئة الموارد ودعوة اس

"القطاع الخاص" و "الجهات 

الخيرية" إلى المساهمة في صناديق 
التعليم والعلوم والتكنولوجيا 

 

 جمهورية مالي 
لقاءات بين مؤسسات  تنظيم

التعليم العالي ومؤسسات القطاع 

 الخاص
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 واالبتكار؛

 الدول األعضاء

 اثانيا. بشأن تعزيز التعليم في أفريقي

ضمان الرفاهية في  تعزيز .4
السنوات التأسيسية األولى لألطفال، 

من خالل التعليم والتنمية في مرحلة 

الطفولة المبكرة إلعدادهم بشكل 

أفضل في تعليمهم وفي حياتهم 

 المهنية؛

 

 جمهورية مالي
صور المراجعة صندوق  -

ودفتر األم  لتثقيف الوالدين

المربية مع إدخال الرسائل 

ة حول فيروس كورونا الرئيسي

 المستجد
 

تنفيذ برنامج حول النمو  -

المعرفي لألطفال الصغار / 

وجود وحدة لبدء القراءة في 

مرحلة ما قبل الرياضيات وتنمية 

 اللغة لدى األطفال الصغار
 

/  تثقيف الوالدينوجود برنامج 

 صورال صندوق

 جمهورية مالي

 بالكامل ذتم التنفي

 جمهورية مالي
مواد الدراسية  إلى ترجمة ال -

اللغات الوطنية وتوزيعها على 

 المشرفين على األطفال الصغار
 

بناء قدرات مشرفي الطفولة  -

 المبكرة
 

 التواصل من أجل تغيير السلوك -

توفير مواد تعليمية مناسبة ) 

 التمثيل بالصور(

 الدول األعضاء

إيجابية لتشجيع إجراءات  فيذتن .5

ي الجنسانوالشمول المساواة 

واألشخاص ذوي اإلعاقة 

 المحرومة؛ والمجموعات

    

 الدول األعضاء

على القوالب  القضاء .6

وتقديم الدعم المالي  الجنسانيةالنمطية 

العلوم والتكنولوجيا  تخصصاتفي 

للفتيات  والهندسة والرياضيات

والنساء لمتابعة المهن العلمية وتنفيذ 

 

 جمهورية مالي

مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية  -

 لتعليم البنات

تنفيذ تدابير التميز اإليجابي  -

 لصالح البنات 

 جمهورية مالي

 تم التنفيذ جزئيا 
 جمهورية مالي 

 تعبئة الموارد المالية  
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

التدابير المصاحبة التي تسهم في 
بالتدريب الجيد في مجال  نتزويده

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

القيادة وريادة األعمال والتوجيه و

 ؛نوتوفير فرص العمل له

اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة -
األقسام  لصالح البنات في

 العلمية.

 الدول األعضاء

تنفيذ إطار ضمان تعزيز   .7

 ألفريقيا وإدماجهالجودة واالعتماد 

على المستويين اإلقليمي والوطني 

لضمان االعتراف بالمؤهالت عبر 

 الحدود وبالتالي تعزيز تنقل المهارات

 والكفاءات عبر القارة؛

    

 الدول األعضاء

تطوير المعلمين  تعزيز  .8

لمعالجة  همواالحتفاظ بهم وتنقل

النقص الكبير في المعلمين المؤهلين 

خاصة في العلوم والتكنولوجيا 

 .والهندسة والرياضيات واالبتكار

 سنة واحدة

 جمهورية مالي 

 زيادة رواتب المدرسين في مالي

ة للمدرسين وضع سياسة وطني

 في مالي

 جمهورية مالي 

 تم التنفيذ بالكامل 
 جمهورية مالي

 تعبئة الموارد المالية 

 الدول األعضاء

في تغيير العالمة  االستثمار .9

التجارية وتحديث قطاع التعليم 

ي ليكون جذابًا فنوالتدريب المهني وال

، وإنشاء روابط بين الجامعات مجدياو

المهني  ومؤسسات التعليم والتدريب

ني وتعزيز الشراكات مع القطاع فوال

الخاص لتعزيز تنمية المهارات )بما 

في ذلك المهارات الرقمية الجديدة( 

2021-

2022 

 جمهورية مالي
أنشأت السلطات اإلقليمية لمنطقة 

سيغو مركز موارد إقليمي 

مخصًصا لتعزيز وتطوير التعليم 

 لفني والتدريب المهنيا

 جمهورية مالي

 

 تم التنفيذ جزئيا

 )أنشئ المركز(

 جمهورية مالي

تشغيل مركز سيغو وتوسيع 

 العملية إلى جميع أقاليم البالد
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 قابليةواالبتكار وريادة األعمال و
 التوظيف؛

 الدول األعضاء

الموارد  بناء قدرات .10

البشرية ورأس المال الفكري في 

الجامعات ومؤسسات البحث عن 

 التدريب بعد التخرجب التعجيلطريق 

من خالل البرامج التعاونية وتداول 

المواطنين ، بما في ذلك قدرة دمغةاأل

 ؛في المعجر

 

 جمهورية مالي 

التعاون الفعال المركز الوطني 

للبحث العلمي والتكنولوجي الذي 

 -يقوم بتدريب المدرسين

الباحثين، وين في شهر يونيو من 

كل سنة اليوم المخصص للعلوم 

 وينشر ورقة علمية.

  

 الدول األعضاء

قدرات تكنولوجيا  تحسين  .11

المعلومات واالتصاالت بما في ذلك 

تكنولوجيا المعلومات  نابراستخدام م

واالتصاالت في جميع مستويات 

التعليم، لتعزيز الوصول إلى التعليم 

البحوث، وتوليد المعرفة، ووجودته؛ 

واالبتكار، وتطوير البنية التحتية 

تصاالت لتكنولوجيا المعلومات واال

لتحسين الوصول إلى أدوات 

الكمبيوتر واالستفادة من الثورة 

 ؛4.0الصناعية 

 

 جمهورية مالي 

يتم تنفيذ التدريب البيداغوجي 

المستمر من خالل التعليم عبر 

 اإلنترنت وعبر وسائل اإلعالم

 

وجود جامعات افتراضية أهلية ، 

وبالنسبة للجامعات الحكومية 

 يجري دراسة الموضوع

  

 الدول األعضاء

القدرة على  تعزيز  .12

االستبصار في الجامعات األفريقية 

وغيرها من المؤسسات الشريكة، 

ودعم بناء القدرات في هذا المجال 

 

 جمهورية مالي 

إقامة شراكة مع السنغال في هذا 

 المجال
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

المهم لدعم التخطيط والتنفيذ 
 المستقبلي للبرامج الرئيسية؛

 

 ءالدول األعضا

بتحسين البنية  االلتزام  .13

التحتية وزيادة تنمية قدرات الموظفين 

بما في ذلك الباحثات الرائدات في 

الجامعات األفريقية لدعم تنفيذ أجندة 

 لالتحاد األفريقي. 2063

 

 جمهورية مالي

يجري تنفيذ بناء مختبرات 

متقدمة في كابال وفي المعهد 

المتعدد التقنيات  للتنمية الريفية 

 للتدريب والبحث التطبيقي

  

 الدول األعضاء

 ثالثا. بشأن إشراك القطاع الخاص

إقامة شراكات  تشجيع .14

متعددة القطاعات بين القطاعين 

الخاص والعام في مجال التعليم 

والتكنولوجيا والعلوم واالبتكار 

لتحفيز التعاون، والتصنيع، 

واحتضان التكنولوجيا، وتعزيز 

مويل الشركات سلسلة القيمة، وت

 المبتدئة؛

 

 جمهورية مالي

إطار للتبادل بين المجلس 

الوطني  ألصحاب األعمال من 

أجل إقامة شراكات حول التعليم 

الفني والتدريب المهني ) في 

المجال التربوي واإلداري 

 والمالي(

 تم التنفيذ جزئيا

 جمهورية مالي 

توافق األراء حول مضمون 

 الشراكة 

ب الجديد مع المكت العملية 

 لمجلس أصحاب العمل.

 الدول األعضاء

آليات مبتكرة لدعم  تطوير  .15
العلم والتكنولوجيا واالبتكار في 

أفريقيا مثل اإلعفاءات الضريبية 

للصناعات التي تدعم التدريب على 

التعليم، والمنح البحثية، والمنح 

 الدراسية ودعم مراكز االبتكار؛

 

 

نية طلدى مالي وثيقة سياسية و

ار للعلوم والتكنولوجيا واالبتك

ن  2025- 2015وخطة عمل 
أجل تعزيز اإلجراءات التنظيمية 

 والهيكلية للنظام الوطني للبحث

  

 الدول األعضاء

استخدام نظام  تشجيع .16

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات االختراع والعالمات 
 

 اليجمهورية م

حصل معهد االقتصاد الريفي 

أصناف نباتية جديدة،   53على 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

وتمت حمايتها  لدى المنظمة  ودعمهم. التجارية لتحفيز المبتكرين
 األفريقية للملكية الفكرية 

 -AN/  18-87القانون رقم 
RN  1987مارس  9المؤرخ 

بشأن إنشاء المركز المالي 

 لتعزيز الملكية الصناعية

 

 الدول األعضاء

حدث سنوي للشباب  تنظيم .17

فريقي في مجال االبتكار األ

)المبتكرون األفريقيون( بما في ذلك 

 التعليم المبتكر في أفريقيا.

 

 جمهورية مالي
كان لدى وزارة االتصاالت 

واالقتصاد الرقمي في مالي خطة 

لتنظيم معرض دون إقليمي 

لالبتكار التكنولوجي يجمع 

الشركات الناشئة من المنطقة 

الفرعية. أدى السياق الصحي 

تمثل في جائحة فيروس الم

كورونا المستجد ونقص الموارد 

المالية، إلى تباطؤ المشروع 

 المذكور

 

 جمهورية مالي 

 تعبئة الموارد المالية الالزمة  

 

 تحسين الوضع الصحي 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.  

Assembly/AU/De
c.791(XXXIII) 

 مقرر

بشأن التقرير 

المرحلي عن تنفيذ 

إعالن اجتماع القيادة 

ل األفريقية حو

 الدول األعضاء

ا .5 الدول األعضاء  يحث أيض 
من المجموعات االقتصادية  ويطلب

اإلقليمية على المضي قدًما بشكل 

أسرع في تنفيذ خارطة الطريق 

المتفق عليها إلعالن اجتماع القيادة 

األفريقية حول التمويل المحلي 

 أفريقيا؛للصحة في 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 االستثمار في الصحة،

الوثيقة  
ASSEMBLY/AU/1

5(XXXIII)  جمهورية

 رواندا

من قائد التمويل  يطلب .6
المحلي للصحة، فخامة السيد بول 

كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، 

تقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى 

الدورة العادية للمؤتمر في يناير 

ويطلب كذلك من المفوضية  2021
 دعم القائد في هذا الصدد.

الدورة 

 34الـالعادية 

ؤتمر في للم

 فبراير 6-7

2021 

   

61.  

Assembly/AU/De
c.792(XXXIII) 

 مقرر

بشأن ليبيا 

 والساحل
 

 الدول األعضاء

 

الدول األعضاء على  يحث .5

تقديم الدعم من خالل المساهمات 

المالية الطوعية، والتدريب، والخبرة 

والمعدات، لجهود القوة المشتركة 

لبلدان الساحل الخمسة، التي قدمت 

ال تقدم تضحيات هائلة في وال تز

 مكافحة اإلرهاب؛

    

62.  

Assembly/AU/De
c.795(XXXIII) 

 مقرر

الترشيحات  بشأن

األفريقية داخل 

 المنظومة الدولية
 

نيجيريا، 

 رواندا وأوغندا

 . يقّرر:3

بشأن الترشيح لمنصب  (1

، الدولية العدالمحكمة قاض في 

يطلب من الدول األعضاء الثالثة 

دا وأوغندا( التشاور )نيجيريا، روان

على أعلى مستوى بغية التوصل إلى 

توافق لآلراء بشأن ترشيح أفريقي 

واحد لهذا المنصب ورفع تقرير إلى 

المجلس التنفيذي من خالل اللجنة 

األفريقية داخل  للترشيحاتالوزارية 

المنظومة الدولية على هامش القمة 

    2020 ماي
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

في  2020في مايو  االستثنائية
 جنوب أفريقيا.

سيراليون 

 وبوركينا فاسو

جمهورية سيراليون  تشجيع (3

وبوركينا فاسو على مواصلة 

المشاورات بشأن منصب قاض في 
المحكمة الجنائية الدولية للفترة 

بغية االتفاق على  2021-2030

ترشيح أفريقي واحد في أجل أقصاه 

 .2020بحلول يوليو 

    2020يوليو 

 الدول األعضاء

عوة الدول األعضاء إلى د (4
احترام قواعد إجراءات اللجنة 

الوزارية للترشيحات األفريقية داخل 

المنظومة الدولية وإظهار روح 

التضامن والوحدة األفريقية الشاملة، 

مع االستناد إلى المشاورات والتوافق 

من خالل التحدث يصوت واحد في 

 الساحة الدولية.

    

63.  

Assembly/AU/De
cl.1(XXXIII) 

 إعالن

حول موضوع عام 

"عام  2019

الالجئين والعائدين 

 والنازحين داخليا :

 الدول األعضاء

الدول األعضاء  ندعو .3
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

والمفوضية للعمل عن كثب مع قائد 

االتحاد األفريقي لموضوع عام 

، لعقد مؤتمر قاري رفيع 2019

المستوى حول الوضع اإلنساني في 

فريقيا، في ماالبو، غينيا االستوائية، أ

مع ربطه بموضوع االتحاد األفريقي 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 بشأن إسكات البنادق؛ 2020لعام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدول األعضاء 

التي ام توقع 

و/أو تنظم 

 لالتفاقية

بتصديق غينيا  نرحب .4
االستوائية والصومال وجنوب 

السودان على اتفاقية االتحاد األفريقي 

لحماية النازحين داخليا  2009لعام 

الدول  وندعوفي أفريقيا ومساعدتهم، 

التي لم توقع بعد  15األعضاء الـ

التي لم تصدق / تنضم  26والدول الـ
 وندعو، بعد إلى االتفاقية للقيام بذلك

التي لم  12أيًضا الدول األعضاء الـ

التي لم تصدق /  9توقع والدول الـ

ة تنضم بعد إلى اتفاقية منظمة الوحد

التي تنظم  1969األفريقية لعام 
الجوانب المحددة لمشاكل الالجئين 

 في أفريقيا أن تقوم بذلك؛

    

الدول األعضاء 

التي ام توقع 
 أيًضا الدول األعضاء  وندعو 4

 جمهورية مالي
تم التصديق بموجب القانون رقم 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

و/أو تنظم 

التفاقية منظمة 

الوحدة 

األفريقية لعام 

1969 

التي  9التي لم توقع والدول الـ 12الـ
د إلى اتفاقية لم تصدق / تنضم بع

 1969منظمة الوحدة األفريقية لعام 
التي تنظم الجوانب المحددة لمشاكل 

 الالجئين في أفريقيا أن تقوم بذلك؛

81-26  /AN-RM  المؤرخ

 1981مارس  03في 

 الدول األعضاء

الدول األعضاء على  نحث  .6

لتوصيات التي تم تنفيذ التعهدات وا

تقديمها في سياق أنشطة موضوع 

، بما في ذلك من خالل 2019عام 
إقامة روابط أقوى مع موضوع عام 

حول "إسكات البنادق: تهيئة  2020
 ظروف مواتية لتنمية أفريقيا"؛

    

 الدول األعضاء

الدول األعضاء إلى  ندعو .7
تعزيز و/أو إنشاء بنى تحتية وطنية 

مان المصالحة للسالم بهدف ض

والوئام والتماسك االجتماعي في 

عملية بناء الدولة، وتلبية االحتياجات 

المحددة للفئات االجتماعية الضعيفة 

مثل النساء واألطفال والشباب 

والمعوقين وكبار السن وضمان 

 مشاركتهم الكاملة والفعالة؛

    

 الدول األعضاء

الدول األعضاء على  نشجع .8

ر لتعزيز نظمها الوطنية اتخاذ التدابي

بشأن النزوح المتصل بالكوارث، 

ومخاطر الكوارث والحد منها، 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

واإلنذار المبكر بما يتماشى مع إطار 
سينداي، واالستراتيجية اإلقليمية 

األفريقية للحد من مخاطر الكوارث، 

وبرنامج العمل لتنفيذ إطار سينداي 

للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

 أفريقيا؛في  2030 - 2015

 الدول األعضاء

نطلب من الدول األعضاء  .9
وضع آليات مستدامة تهدف إلى الحد 

من النزوح المرتبط باآلثار الضارة 

للتدهور البيئي وأنماط الطقس القاسية 

وتغير المناخ؛ ونطلب كذلك من 

المفوضية تقديم التوجيه بشأن تطبيق 

اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 

واتفاقية كمباال لالتحاد  1969

في سياق  2009األفريقي لعام 
 النزوح المرتبط بتغير المناخ؛

    

 الدول األعضاء

الدول األعضاء  نحث .11

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

والمفوضية والشركاء على ضمان أن 

تعمل سياسات واستراتيجيات وآليات 

معالجة النزوح القسري على تعزيز 

قة بين الحكم والسلم، وإعادة العال

اإلعمار واالنتعاش بعد انتهاء 

النزاعات، والتنمية وتغير المناخ، 

ونطلب من جميع الجهات الفاعلة 

المعنية ضمان المشاركة الفعالة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

للسكان المتضررين، بمن فيهم 
 الالجئين والنازحين داخليا؛

 الدول األعضاء

أيًضا الدول األعضاء  نحث .12
مجموعات االقتصادية اإلقليمية وال

ومفوضية االتحاد األفريقي والشركاء 

على ضمان توافر الموارد الكافية 

التي تتسم بالمرونة والقابلة للتنبؤ بها 

للمساعدة في مواجهة التحديات 

الهائلة التي يطرحها النزوح القسري 

واألزمات اإلنسانية في أفريقيا، 

وتيسير التمويل المرن المتعدد 

لسنوات الذي يتخطى اإلغاثة في ا

حالة الطوارئ لمعالجة العالقة بين 

 المساعدة اإلنسانية التنمية؛

    

64.  

Assembly/AU/De
cl.2(XXXIII) 

Annex 

 التهاب حول إعالن

 في الفيروسي الكبد

 أفريقيا
 العادية الدورة

 الفنية للجنة الثالثة

 المتخصصة
 والسكان للصحة

 ومكافحة

 الدول األعضاء

نلتزم جماعيا  وفرديا  بموجب هذا بما 

 يلي:

القيادة الحكومية  ضمان  .1
لالستجابة اللتهاب الكبد وتعيين 

مسؤول تنسيق/ مدير برنامج معني 

بالتهاب الكبد رسمياً، ويفضل أن 

يكون ذلك في إطار برنامج قائم 

فية لضمان الموارد الكاتتوفر لديه 

 التنسيق الوطني والوطني الفرعي؛

 

 جمهورية ناميبيا
 

ال تزال ناميبيا ملتزمة بإنهاء 

تفشي مرض التهاب الكبد 

( في البالد. وقد تم Eالوبائي )

إنشاء لجنة وطنية إلدارة 

الطوارئ الصحية لقيادة هذه 

 .الجهود

 

 جمهورية مالي
يتم توفير القيادة الحكومية من 

لقطاعية لمكافحة خالل الوحدة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية مالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية مالي
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 المخدرات
 مصر ، القاهرة 

 2 - يوليو 29
 2019 أغسطس

اإليدز والسل والتهاب الكبد 
  الفيروسي.

 عدم كفاية الموارد تم التنفيذ بالكامل
سيكون النهج هو الدعوة لتعبئة 

الموارد على المستويين الوطني 

 والدولي

 الدول األعضاء

البرنامج بشأن التهاب  تنفيذ .2
د باستخدام إطار العمل لمنع الكب

التهاب الكبد الفيروسي في أفريقيا 

وتوفير الرعاية بشأنه ومعالجته، 

كمساهمة في تحقيق وضمان التغطية 

 الصحية الشاملة؛

 

 مالي جمهورية
وجود برنامج متكامل للسل / 

فيروس نقص المناعة البشرية / 

 التهاب الكبد الفيروسي

 

 جمهورية مالي

 

 لكاملتم التنفيذ با

 

 

 مالي جمهورية
 

التهاب  لمكوننقص التمويل 

 الكبد.
 عملية إعداد الوثائق جارية.

 

 الدول األعضاء

خطة استراتيجية  إعداد .3
وطنية بشأن التهاب الكبد الفيروسي 

مع تخصيص ميزانية لها، وضمان 

إدراج البرنامج الخاص بالتهاب الكبد 

في الخطة الصحية الوطنية األوسع 

، مع تحديد األهداف نطاقاً 

واألولويات، واعتماد نهج للصحة 

العامة، وتعزيز أوجه التآزر 

والروابط مع غيرها من البرامج 

الخاصة بالمرسوماض بما يتماشى 

مع االستراتيجية الصحية ألفريقيا 

 2030( وأجندة 2016-2030)
 للتنمية المستدامة؛  

 

 جمهورية مالي
الخطة االستراتيجية الوطنية 

 كاملة متاحة بالفعل.المت

 جمهورية مصر العربية

مصر برنامجها الوطني  اعتمدت

 الفيروسي الخاص بالتهاب الكبد

 

 

 

 جمهورية مالي

 تم التنفيذ بالكامل

جمهورية مصر 

 العربية

 تم التنفيذ بالكامل

 جمهورية مالي
 لم يتم تمويل الخطة بالكامل.
نقص التمويل لمكون التهاب 

 الكبد.
حصول على حشد الدعم  لل

 الميزانية الكاملة المطلوبة

 الدول األعضاء
نظام قوي للمعلومات  إقرار .4

والمراقبة االستراتيجية اللتهاب الكبد 
أبريل  26

2021 

 ية ماليجمهور

ستبدأ ورشة عمل إلعداد بيانات 
 جمهورية مالي 

 تم التنفيذ بالكامل 
 مالي جمهورية
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

الفيروسي لضمان إدماج المؤشرات 
األساسية في نظم المعلومات الصحية 

الوطنية لتحسين تخطيط ورصد 

 االستجابة الوطنية والقارية؛  

التهاب الكبد في برنامج 

 2المعلومات الصحية للمقاطعة 
 .أبريل 26في 

 جمهورية مصر العربية

أنشأت مصر نظاًما قويًا 

للمعلومات والمراقبة الخاصة 

 بالتهاب الكبد الفيروسي

 

جمهورية مصر 

 العربية

 فيذ بالكاملتم التن

 

ال توجد معلمات لبيانات التهاب 
 المعلومات برنامج  الكبد في

 .2 للمقاطعة الصحية
مواصلة أنشطة معلمات بيانات 

 برنامج التهاب الكبد في 

 2 للمقاطعة الصحية المعلومات

 الدول األعضاء

خطة استراتيجية  إعداد .5
وطنية بشأن التهاب الكبد الفيروسي 

تتماشى مع خطة الصحة الوطنية 

واالستراتيجية الصحية األفريقية 

 2030( وأجندة 2016-2030)

 للتنمية المستدامة؛

 

 جمهورية مالي
خطة استراتيجية وطنية بشأن 

التهاب الكبد الفيروسي تتماشى 

مع خطة الصحة الوطنية، 

واستراتيجية الصحة األفريقية 

 230( وأجندة 2016-2030)
 ية المستدامةألهداف التنم

 جمهوورية مالي 

 تم التنفيذ بالكامل 

 

جمهورية مصر 

 العربية

 تم التنفيذ بالكامل

 

 

 

 

 جمهورية مالي
ستمرار نفيذ الكامل للخطة ا

االستراتيجية الوطنية المتكاملة 

لمكافحة فيروس نقص المناعة 

البشرية والسل والتهاب الكبد 

 الفيروسي.
د التهاب الكب مكونالدعوة لتمويل 

 في الخطة المتكاملة

 الدول األعضاء

آليات عملية تسجيل  توحيد .6
أدوية التهاب الكبد الفيروسي 

)باء(و)جيم(وفقًا للمعايير الدولية، 

وتسجيل الشركات المصنعة والمنتجة 

لها طبقا لمتطلبات معايير التصنيع 

 الجيدة للقارة األفريقية؛

    

 الدول األعضاء
أن التهاب بش الوعي زيادة .7

الكبد الفيروسي وتعزيز التغير 
 

 جمهورية مالي 

االحتفال باليوم العالمي اللتهاب 
 مالي  جمهورية

 تم التنفيذ

 جمهورية مالي
ضعف التغطية اإلقليمية خالل 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

االجتماعي والسلوكي، بما في ذلك 
الوقاية السكانية والسعي إلى 

الحصول على الرعاية الالزمة 

واالتصاالت واالحتفال باليوم العالمي 

يوليو من كل  28اللتهاب الكبد في 

عام، من خالل تنظيم فعاليات رفيعة 

المستوى يشارك فيها القادة 

اسيون والمناصرون والمجتمعات السي

 المحلية؛

يوليو من  28الكبد الوبائي في 
كل سنة من خالل تنظيم فعاليات 

رفيعة المستوى شارك فيها القادة 

اصرون  نالسياسيون والم

والمجتمعات المحلية، كما ت 

تنظيم حمالت للكشف عن 

 .المرض

جمهورية مصر 

 العربية

 تم التنفيذ بالكامل

أيام حملة التوعية والفحص عن 
المصل المضاد للفيروس المسبب 

 لمرض التهاب الكبد.
 

توسيع نطاق أنشطة مكافحة 

التهاب الكبد من خالل تخصيص 

 تمويل كبير

 الدول األعضاء

استخدام لقاح التهاب  تعزيز  .8
الكبد )باء( في إطار التحصين 

الوطني واستحداث لقاح شامل أحادي 

الجرعة عند الوالدة لمنع انتقال 

فيروس التهاب الكبد )باء( من األم 

 إلى الطفل؛

 

 جمهورية مالي
 

توافر اللقاح المشترك في برنامج 

التحصين الموسع واستمرار 

اإلجراءات للحصول على 

غرف  أحادية التكافؤ فيات لقاح

 الوالدة

 جمهورية مالي

 

 تم التنفيذ جزئيا 

 

جمهورية مصر 

 العربية

 تم التنفيذ بالكامل

 جمهورية مالي
 عدم وجود لقاحات أحادية 

 45يتم إعطاء اللقاح الموحد في 
 يوًما من العمر.

سيكون النهج هو إتاحة اللقاحات 

أحادية التكافؤ وتقليل الوقت 

 لجرعة بعد الوالدة.المستغرق ل

 الدول األعضاء

فرص الحصول على  توفير .9

الرعاية والعالج المضاد للفيروسات 

لألشخاص المصابين بعدوى التهاب 

الكبد الفيروسي المزمن )باء( 

و)جيم(، وضمان توفير الموارد 

المالية المحلية الكافية والموارد 

البشرية المدربة من أجل منع الوفيات 

 القصير والمتوسط؛ على المدى

بحلول 

2025 
 جمهورية مالي 

 جمهورية مالي 

 

 تم التنفيذ جزئيا

جمهورية مصر 

 العربية

 تم التنفيذ بالكامل

 جمهورية مالي
عالج مجاني اللتهاب الكبد 

 الفيروسي.
 

تكثيف الدعوة للحصول على 

التمويل الكافي إلدارة جميع أنواع  

 التهاب الكبد الفيروسي.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 ألعضاءالدول ا

عدم المساواة في  معالجة .10
الرعاية والعالج من التهاب الكبد 

)باء( الذي يعيق حصول مرضى 

التهاب الكبد الفيروسي أحادي 

العدوى على دواء تينووفوفير 

األساسي المنقذ للحياة، مع توفير 

إمكانية الوصول المجاني فقط 

للمرضى المصابين بفيروس نقص 

الكبد )باء(  المناعة البشرية/ التهاب

في نفس الوقت. باإلضافة إلى 

استحداث وتوسيع نطاق العالج 

المباشر المضاد الفيروسات لجميع 

المرضى الذين يعانون من التهاب 

 الكبد )جيم(؛

بحلول 

2025 

 جمهورية مالي

الجهود جارية لتحسين الوصول 

تونوفوفير للمرضى  عقارإلى 

 .المصابين بالعدوى األحادية

 

ر جمهورية مص

 العربية

 تم التنفيذ بالكامل

 جمهورية مالي
 

إمكانية الوصول إلى عقار 

تينوفوفير لمرضى التهاب الكبد 

B .)+( 
دعم تنفيذ الخطة االستراتيجية 

الوطنية المتكاملة لفيروس نقص 

المناعة البشرية والتهاب الكبد 

 الفيروسي.

 الدول األعضاء

ومساندة تدابير  تعزيز .11
عدوى ومكافحتها في الوقاية من ال

جميع مراكز الرعاية الصحية، 

وبيئات خدمات نقل الدم، وضمان 

المشورة وإقامة الروابط بالرعاية، 

وتيسير الحصول على الرعاية 

للسكان الرئيسيين والضعفاء، بما في 

ذلك الخدمات الشاملة للحد من 

األضرار لألشخاص الذين يتعاطون 

 المخدرات بالحقن؛

بحلول 

2025 

 ورية ماليجمه
تأخذ الخطة االستراتيجية 

الوطنية المتكاملة في االعتبار 

تدابير الوقاية من العدوى في 

المؤسسات، بما في ذلك الفئات 

 السكانية الرئيسية

 جمهورية مالي 

 

 تم التنفيذ جزئيا  

جمهورية مصر 

 العربية

 تم التنفيذ بالكامل

 جمهورية مالي
 

مكافحة العدوى في جميع أماكن 

عاية الصحية وخدمات نقل الر

الدم ، وتقديم المشورة والربط 

بالرعاية ، وتوفير الوصول إلى 

الرعاية الطبية للسكان الرئيسيين 

والضعفاء ، بما في ذلك خدمات 

الحد من الضرر الشامل 

لألشخاص الذين يتعاطون 

 المخدرات عن طريق الحقن ؛
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

دعم تنفيذ الخطة االستراتيجية 
لمكافحة ب  الوطنية المتكاملة

 اإليدز والتهاب الكبد

 الدول األعضاء

إلى الشمولية في  الدعوة .13

االستراتيجيات الرامية إلى خفض 

التكاليف وإزالة الحواجز المالية لمن 

يحتاجون إلى خدمات الوقاية والعالج 

من التهاب الكبد الفيروسي، من خالل 

 الشراء بالجملة؛

بحلول 

2025 

 جمهورية مالي
اذ التدابير في الخطة تم اتخ

ستراتيجية للحد من العقبات اال

التي تواجه السكان الذين 

 يحتاجون إلى هذه الخدمات.

 

 

 

 جمهورية مالي 

  

 تم التنفيذ جزئيا 

جمهورية مصر 

 العربية

 تم التنفيذ بالكامل

 جمهورية مالي
تقليل التكاليف وإزالة الحواجز 

المالية لألشخاص الذين يحتاجون 

ت الوقاية والعالج من إلى خدما

التهاب الكبد الفيروسي، من خالل 

 الشراء الجماعي؛
دعم تنفيذ الخطة االستراتيجية 

الوطنية المتكاملة لمكافحة اإليدز 

 والتهاب الكبد.

 الدول األعضاء

مع المنظمات الدولية  العمل .14
لدعم شراء اللقاحات بطريقة موحدة 

وفقًا ألعلى معايير الجودة من 

صادر المعتمدة من قبل منظمة الم

 الصحة العالمية؛

بحلول 

2025 

 جمهورية مالي
يجري العمل بالتعاون مع 

التحالف العالمي للقاحات 

والتحصين من أجل الحصول 

 على اللقاحات

 جمهورية مالي 

  

 تم التنفيذ جزئيا

 جمهورية مالي

التزام الشركاء الفنيين والماليي 

 القتناء اللقاحات.
 

 المصلحة. حشد أصحاب

 

 الدول األعضاء

المنظمات غير  إشراك .15
الحكومية والمنظمات المهنية 

والمجتمع المدني وشبكات منظمات 

المرضى الناشطين في دعم الدعوة 

 على الصعيد السياسي والمجتمعي؛

 

 جمهورية مالي 

مع مختلف الشركاء التعاون  

المنظمات غير الحكومية )

 والمجتمع المدني(

 مالي  جمهورية

 تم التنفيذ بالكامل

جمهورية مصر 

 العربية

 تم التنفيذ بالكامل

 جمهورية مالي

تنسيق الجهود، منهج شامل 

 ومشاركاتي

 الدول األعضاء
اإلنتاج المحلي  تعزيز .16

للمكونات الصيدالنية المتطورة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 والفعالة والمواد الخام؛

 الدول األعضاء

مية بالموافقة التنظي التعجيل .17
لمنظمة الصحة العالمية على 

المنتجات المؤهلة مسبقاً أو تلك 

المعتمدة من قبل السلطات التنظيمية 

الصارمة، إلى جانب اعتماد أسلوب 

منهجي لتعزيز السلطات التنظيمية 

 الوطنية والخبرة في أفريقيا؛

 

 جمهورية مالي
 

تشكيل لجان خبراء لدراسة 

 الملفات الفنية

 جمهورية مالي 

 ذ جزئيافيالتن تم 

 جمهورية مالي
 

تعبئة الموارد المالية لتغطية 

تكاليف الخبراء وعقد عموالت 

 ترخيص التسويق

65.  

Assembly/AU/De
cl.3(XXXIII)Annex 

 إعالن

حول الموقف 

األفريقي الموحد 

بشأن مقاومة 

مضادات 

 الميكروبات

 
 

 الدول األعضاء

نوصي إلى الدول األعضاء باالتحاد 

 قيام بما يلي:األفريقي بال

وضع السياسات، وتنفيذ  -1
البرامج، والتمويل، وتدريب الموارد 

البشرية لتحسين رصد مقاومة 

 بما في ذلك: الميكروبات،مضادات 

زيادة عدد االختبارات التي  -أ

أجريت على اإلنسان، والحيوانات 

والنباتات للكائنات الحية الدقيقة 

 المقاومة لمضادات الميكروبات؛

يادة نسبة مختبرات ز -ب

التشخيص للبشر والحيوانات مع 

ضمان برامج الجودة واالعتماد 

 الدولي؛

زيادة عدد المختبرات   -ج

الوطنية التي تقوم بإجراء المراقبة 

الوبائية لمقاومة مضادات 

الميكروبات باستخدام البروتوكوالت 

 

 جمهورية مالي
 التعليم العاليوزارة تنفيذ 

للسياسة التي  م والبحث العلي

وضعتها وزارة الصحة مع إنشاء 

مختبرات مثل مركز األبحاث 

والتدريب حول المالريا  ومختبر 

UCLC  و مختبر البيولوجيا
والمختبر الجزيئية التطبيقية 

 المركزي للتشخيص
 

تم إنشاء مجموعة تنسيق وطنية 

متعددة القطاعات  ومجموعات 

خطة عمل وضع فنية بهدف 

يل تنفيذها وطنية ، وتسه

 ورصدها وتقييمها.
 
 

وضع خطة عمل وطنية لمكافحة 

جمهورية 

 مالي
 
نفذت 

 بالكامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمهورية مالي
 

المصادقة السياسية على خطة 

العمل الوطنية لمكافحة مقاومة 

 مضادات الميكروبات 
تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة 

 ة مضادات الميكروباتمقاوم
 
 

. التدريب المستمر لألطباء 1
وغيرهم من العاملين الصحيين  

المعتمدين  لكتابة الوصفات 

 الطبية؛
. تعزيز منصة مختبرات 2

 التحاليل الطبية الحيوي
.توسيع نطاق المراقبة إلى 3

المؤسسات الصحية األخرى 

 )البشرية والحيوانية والزراعية(.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 المعيارية؛
مواصلة جمع، وتحليل،  -د

نات حول واإلبالغ عن، ونشر البيا

مقاومة مضادات الميكروبات 

واستخدام مضادات الميكروبات 

لمسببات المرسوماض ذات األولية 

العالية لوكاالت االتحاد األفريقي ذات 

الصلة والمنظمات الدولية، مثل 

التعاون الثالثي بشأن مقاومة 

 مضادات الميكروبات؛

مقاومة مضادات الميكروبات 
 والمصادقة عليها

 
 

مقاومة لرصد إنشاء مواقع 

مضادات الميكروبات في 

المختبر مع زيادة الطلب على 

 الفحوصات المخبرية.
 
 
 
 
 

تعزيز القدرات الفنية للمختبرات 

لتحسين جودة فحوصات صحة 

 اإلنسان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعزيز القدرات الفنية للمختبرات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تم التنفيذ 

 جزئي ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ام المختبرات تعزيز تنسيق نظ.1

 الوطني.

تعزيز البنية التحتية . 1
 للمختبرات.

تعزيز المختبرات بالموارد . 3
 البشرية المؤهلة.

تعزيز توافر الكواشف والمواد . 4
 االستهالكية ومعدات المختبرات.

 
 
 

تعزيز تنسيق نظام المختبرات . 1

 الوطني.
تعزيز البنية التحتية . 2

 للمختبرات.
ات بالموارد تعزيز المختبر - 3 

 البشرية المؤهلة.
. تعزيز توافر الكواشف 4 

والمواد االستهالكية ومعدات 

 المختبرات.
تزايد الطلب على فحوصات  - 5 

المضادات الحيوية بعد االشتباه 

في وجود أمراض للطيور من 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

لتحسين جودة الفحوصات في 
مجال الصحة الحيوانية 

  والزراعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مواءمة الفحوصات 

البكتريولوجية )التشخيص 

والمضاد الحيوي ، إلخ( من أجل 

تفسير ونشر أفضل لنتائج مراقبة 

 صحة اإلنسان.

 
 
 
 
 
 
 
نفذت 

 بالكامل
 
 
 
 
 
 لم ينفذ
 
 
 
 

تم التنفيذ 

 اجزئي  
 
 
 
 
 

أصل جرثومي وداء 
السلمونيالت وداء القولونيات 

 على وجه الخصوص ؛
القطاع . تدريب العاملين في 6 

الزراعي وتوفير المعدات 

الالزمة إلجراء اختبارات البقايا 

 واألفالتوكسين.
 
 

. إنشاء نظام إلكتروني لجمع 1
المعلومات عن استهالك 

واستخدام مضادات 

 الميكروبات ؛
. تعزيز جودة البيانات 2 

المختبرية لمقاومة 

الميكروبات واستهالك 

مضادات الميكروبات 

 هاواالستخدام الرشيد ل
 
. إنشاء نظام لجمع ونشر بيانات 1

 ذاكرة الوصول العشوائي
 
 
. إنشاء نظام رصد لجمع ونشر 1

بيانات مقاومة مضادات 

 الميكروبات.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 
مواءمة الفحوصات 

)التشخيص البكتريولوجية 

والمضادات الحيوية ، إلخ( 

لتحسين تفسير ونشر نتائج 

 مراقبة صحة الحيوان
 
 

نشر نتائج ترصد مقاومة 

مضادات الميكروبات واستخدام 

مضادات الميكروبات في مالي 

 في مجال صحة اإلنسان
 
 
 
 

نشر نتائج مراقبة مقاومة 

مضادات الميكروبات واستخدام 

مضادات الميكروبات في مالي 

 ي مجال الصحة الحيوانيةف
 
 

نشر نتائج مراقبة مقاومة 

الميكروبات لألدوية واستخدام 

مضادات الميكروبات في مالي 

 في اإلنتاج النباتي

 
 
 لم ينفذ
 
 
 
 
 لم ينفذ
 
 
 
 
 
 
 جزئيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جزئيا

 
إعداد تقرير عن مراقبة مقاومة  -

مضادات الميكروبات واستخدام 

مضادات الميكروبات غير متاح 

على المستوى الوطني، ويغطي 

على وجه الخصوص مقاومة 

ادات الميكروبات في عزالت مض

اإلنسان والحيوان والنبات والغذاء 

واألصل البيئي واستخدامها في 

البشر ، والحيوانات واإلنتاج 

 النباتي.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تم التنفيذ 

 بالكامل
  

 
 لم ينفذ
 
 
 
 لم ينفذ
 
 
 
 
 تم التنفيذ جزئي ا

 الدول األعضاء
وضع السياسات، وتنفيذ البرامج،  -2

والتمويل، وتدريب الموارد البشرية 
 

 جمهورية مالي
نشاء نظام " الوعي"  إ

 جزئيا
 

إعداد قائمة األدوية الخاصة .1
 بصحة الحيوان
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

لتأخير ظهور مقاومة مضادات 

 :الميكروبات ، بما في ذلك
تقييد مبيعات أدوية   -أ

مضادات الميكروبات دون تذكرة 

طبية المصنفة من قبل منظمة الصحة 

  ؛‘‘اإلْحت َراز’’و‘‘ المراقبة’’العالمية 
زيادة نسبة مقدمي الرعاية   -ب

الصحية الذين يتقيدون بالمبادئ 

التوجيهية باالستخدام الحذر 

 لمضادات الميكروبات؛

زيادة نسبة األطباء  -ج

البيطريين ومنتجي األغذية الذين 

يلتزمون بالمبادئ التوجيهية 

باالستخدام الحذر لمضادات 

الميكروبات، بما في ذلك االستخدام 

اآلمن للممارسات الزراعية )على 

سبيل المثال، التغذية الجيدة، 

والتطعيمات، والسالمة البيولوجية، 

واألمن البيولوجي( ووقف جميع 

يكروبات استخدامات مضادات الم

ذات األهمية من الناحية الطبية 

 لتعزيز النمو؛

الحد من توافر وبيع  -د

مضادات الميكروبات غير المستوفية 

 للمعايير والمغشوشة.

AWaRe  لتصنيف احتياطات
استخدام المضادات الحيوية في 

صحة اإلنسان والحيوان وفي 

 اإلنتاج النباتي.
 
 
 

تشكيل اللجان العالجية في 

المؤسسات الصحية وتدريب 

األعضاء على مهامهم 

ومساهماتهم في مكافحة مقاومة 

 مضادات الميكروبات
 
 
 
 

تصميم الدالئل اإلرشادية لعالج 

 صحة اإلنسان في مالي
 
 

نشر الدالئل اإلرشادية لعالج 

 صحة اإلنسان في مالي
 
 
 

تصميم الدالئل اإلرشادية وتوعية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جزئيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تم التنفيذ 

 بالكامل
  

 
 
 

قائمة مبيدات اآلفات  . وضع2
 المحاصيل إلنتاج

دمج نظام التصنيف . 3

AWaRe  في القوائم الوطنية
لألدوية األساسية في صحة 

 اإلنسان والحيوان.

 . توزيع قوائم المنتجات.4 
 
 

توسيع اللجنة العالجية لتشمل . 1
كافة المنشآت الصحية )بشرية ، 

. تنفيذ 2حيوانية ، زراعية(. ؛ 
الخطة الوطنية إلدارة مضادات 

مراعاة القطاع  الميكروبات مع

 الزراعي.
 
 

التحديث ببيانات مراقبة ذاكرة . 1
 الوصول العشوائي.

 
 

 نسخ وثيقة إرشادات العالج.. 1
تدريب مقدمي الرعاية . 2

 الصحية على إرشادات العالج.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

نيين باالستخدام الرشيد المه
 لمضادات الميكروبات

 
 
 
 
 
 
 

 مراقبة جودة المنتج

 لم ينفذ
 
 
 
 
 
 
 
 لم ينفذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تم التنفيذ جزئي ا

. تصميم كتيبات إرشادات 1
العالج في مجال الصحة 

 الحيوانية واإلنتاج النباتي. 
 . نشر إرشادات العالج.2
. تدريب األطباء البيطريين 3 

والمهنيين الزراعيين على 

 إرشادات العالج.
 
 
 
 
 
 
. بناء القدرات )المادية ، المالية 1

، الموارد البشرية المؤهلة( 

 للمختبرات لمراقبة الجودة.
. تعزيز النظام التنظيمي 2  

 لمراقبة جودة األدوية.
 

وضع برنامج بحثي وطني 

 تلمقاومة مضادات الميكروبا

واعتمادها وتنفيذها، والذي  

يشمل: الدراسات االجتماعية 

والسلوكية وغيرها لدعم تحقيق 

األهداف العالمية ؛ والبحث 

لتطوير عالجات أو أدوات 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

تشخيصية أو لقاحات جديدة أو 
تدخالت أخرى في البشر أو 

الحيوانات أو النباتات ذات الصلة 

بالمرسوماض المعدية ؛ والبحث 

لالستخدامات غير إليجاد بدائل 

العالجية للعوامل المضادة 

للميكروبات في الحيوانات أو 

النباتات وعلى وجه الخصوص 

الستخدامها كمحفزات للنمو 

 ولحماية المحاصيل.

 الدول األعضاء

وضع السياسات، وتنفيذ  -3
البرامج، والتمويل، وتدريب الموارد 

البشرية للحد من انتقال مقاومة 

 :ات ، بما في ذلكمضادات الميكروب
زيادة نسبة مرافق الرعاية   -أ

الصحية التي تنفذ برامج لمكافحة 

العدوى والوقاية منها وبرامج 

 اإلشراف على مضادات الميكروبات؛

زيادة توافر وبيع المنتجات  -ب

الحيوانية والمحاصيل المنتجة 

باالستخدام الحذر لمضادات 

 الميكروبات؛

 زيادة فرص الوصول إلى -ج

مياه الشرب النظيفة، والصرف 

الصحي، وتطهير مرافق الرعاية 

الصحية، والمزارع، والمدارس، 

 

 جمهورية مالي
 

وى إنشاء برامج للوقاية من العد

 ومكافحتها
 

وضع  إرشادات للوقاية من 

،  DNSVالعدوى ومكافحتها )

2020) 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

واألسر المعيشية، واألوساط 
 المجتمعية؛

زيادة التوافق مع المعايير  -د

الدولية من أجل إدارة النفايات 

 والصناعية. البشرية، والحيوانية، 

 
تنفيذ إجراءات الوقاية من 

 العدوى ومكافحتها
 
 
 
 
 
 

مؤسسة صحية  18أكثر من  /

مجهزة بمصادر مياه الشرب عام 

بدعم من كافة الجهات  2020

 70المعنية./ تم تجهيز أكثر من 
في  مدرسة بمصادر مياه الشرب

، بدعم من جميع  2020عام 
 أصحاب المصلحة المعنيين.

 52000تم تشغيل أكثر من  /

 1040ربط شبكي اجتماعي و 
أنبوبًا عاًما في الخدمة في 

المناطق الريفية والحضرية في 

، بدعم من جميع  2020عام 
أصحاب المصلحة المعنيين ؛/ 

زيادة نسبية في المعدل الوطني 

ت ألسر والمجتمعاالوصول 

مياه الشرب  ، من  لى   المحلية

إلى  2019٪ عام 69.2
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 .2020٪ عام 69.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة النفايات الطبية األحيائية

 الدول األعضاء

وضع السياسات، وتنفيذ  --4
البرامج، والتمويل، وتدريب الموارد 

البشرية للتخفيف من األضرار 

الناجمة عن مقاومة مضادات 

 :، بما في ذلكالميكروبات 
زيادة عدد مرافق الرعاية  -أ

الصحية مع اختبارات تشخيصية ذات 

جودة عالية للعدوى ومقاومة 

 

تحسين جودة االختبارات 

 التشخيصية
 
 
 
 
 
 

 تم التنفيذ جزئيا

 

 

 

 

 

 

 

اعتماد وتطبيق النصوص  - 1
التنظيمية العتماد األحكام الطبية 

بما في ذلك االختبارات 

 التشخيصية
راقبة الجودة . إنشاء أنظمة م2 

 لالختبارات التشخيصية.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 مضادات الميكروبات ؛
الحد من توافر واستخدام  -ب

االختبارات واإلمدادات التشخيصية 

 غير المستوفية للمعايير؛

زيادة نسبة مقدمي الرعاية  -ج

ن، الصحية، واألطباء البيطريي

ومرافق الرعاية الصحية الملتزمون 

بالمبادئ التوجيهية في معالجة 

المعرضين سريعي التأثر بعدوى 

مقاومة مضادات الميكروبات في 

 البشر والحيوانات؛

 اإلمداداتالحفاظ على  -د

المستمرة+ والوصول إلى مضادات 

الميكروبات األساسية التي تم ضمان 

 جودتها.

 
 
 

مراقبة جودة االختبارات 

 التشخيصية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التشجيع على ممارسات 

 الوصفات الجيدة

 

 

 

 

 

 تم التنفيذ جزئيا

اعتماد وتطبيق النصوص  - 1
التنظيمية العتماد األحكام الطبية 

بما في ذلك االختبارات 

. إنشاء أنظمة 2التشخيصية. 
مراقبة الجودة لالختبارات 

 التشخيصية.
. تعزيز إجراءات مكافحة 3 

 تسويق المنتجات المقلدة.
 
 
 
 
. وضع مبادئ توجيهية 1
 تخدام المضادات الحيويةالس
 . نشر التوجيهات2

 
 

توجد مختبرات مرجعية وطنية 

على وجه الخصوص: المعهد 

الوطني للصحة العامة ، والمختبر 

البيطري المركزي  ومختبر 

الصحة الوطني مع القدرات الفنية 

الالزمة لتنفيذ األنشطة المتعلقة 

بمقاومة مضادات الميكروبات؛ 

ولة ومع ذلك ، فهي غير مخ

 رسميًا للقيام بذلك.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 الدول األعضاء

إنشاء وتعزيز فرق العمل  -5
الوطنية التي تمثل الوكاالت البشرية، 

 والحيوانية، والنباتية، والبيئية.
    

 الدول األعضاء

وضع أو تنقيح، أو تمويل،  -6

ورصد خطط العمل الوطنية لمقاومة 

 مضادات الميكروبات.
    

 الدول األعضاء

نظمات المجتمع إشراك م -7

المدني، ووسائط اإلعالم، وعامة 

الجمهور لتعزيز الوعي وفهم مقاومة 

مضادات الميكروبات وتقديم الدعم 

لبرامج مكافحة مقاومة مضادات 

 الميكروبات.

    

66.  

Assembly/AU/De
cl.4(XXXIII) 

  إعالن

 صندوق حول

 العالمي التراث

  األفريقي
 

 الدول األعضاء

 في األعضاء الدول ندعو .1

 والقطاع الخاص األفريقي االتحاد

 العالمي التراث صندوق عمل لدعم

 وحماية تحديد أجل من األفريقي

 الطبيعي األفريقي التراث وتعزيز

 والثقافي؛

2024 

 جمهورية مالي
إنشاء وكالة حوض نهر النيجر 

، ولجان حوض  2002في عام 
سورو الفرعي وسانكراني ، 

 لجنة محلية للمياه ، 33وكذلك 
من أجل الحماية المستدامة 

لموارد المياه وصونها نهر 

 النيجر.
اعتماد الخطة الرئيسية لتنمية  /

وإدارة الموارد المائية  في عام 

للنظام البيئي لمياه سورو  2014

 .2014في حوض فولتا في عام 

 جمهورية مالي
 
 
 تم التنفيذ جزئي ا

 جمهورية مالي
توافر موارد الميزانية المستدامة 

لحماية األصول الهيدروليكية 

 وإدارتها بشكل مستدام
البحث وحشد التمويل من أجل  /

تنفيذ البرامج الوطنية لإلدارة 

ياه والمرافق المتكاملة لموارد الم

 الهيدروليكية  ؛
اعتماد مشروع القانون المعدل  /

 لقانون المياه.
إنشاء وتنفيذ آلية المساهمة  /

المالية لإلدارة المتكاملة للموارد 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

 
اعتماد الخطة الرئيسية لتنمية  /

وإدارة الموارد المائية في عام 

ولوجي للمياه للنظام اإليك 2018

في دلتا النيجر الداخلية في 

 حوض النيجر.

المائية، من أجل تمويل إجراءات 
 حماية الموارد المائية ؛

     
إنشاء وتنفيذ آلية شرطة المياه  /

لمنع وقمع االعتداءات على 

 وارد المائية.الم

67.  

Assembly/AU/D

ecl.5(XXXIII) 

 اإلعالن

حول الوضع في 

فلسطين والشرق 

 األوسط

 الدول األعضاء

دعوتنا إلى جميع  نجدد .4
البلدان األفريقية لوضع حد لجميع 

أشكال التعامل المباشر وغير المباشر 

مع نظام االستعمار االستيطاني 

اإلسرائيلي غير القانوني في أراضي 

فلسطين، بما فيها القدس  دولة

الشرقية، على غرار نظام الفصل 

من  5العنصري وفقا ألحكام الفقرة 

قرار مجلس األمن التابع لألمم 

المقررات و 2334المتحدة رقم 
السابقة لالتحاد األفريقي في هذا 

الصدد. و ندعو الدول األعضاء إلى 

اتخاذ جميع التدابير الالزمة لعكس 

يدة من التاريخ هذا االتجاه ، مستف

الغني لمساهمة منظمة الوحدة 

األفريقية )منظمة الوحدة األفريقية في 

النضال من أجل التحرر من نظام 

الفصل العنصري في جنوب أفريقيا 

 الذي تم تفكيكه في نهاية المطاف .

    

    جميع البلدان  ندعو. .12 الدول األعضاء
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب الدول األعضاء

اإلطار 

 لزمنيا
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

األفريقية إلى أن تضع حداً لجميع 
عامل المباشر وغير المباشر أشكال الت

مع نظام االستيطان االستعماري 

اإلسرائيلي غير القانوني في أراضي 

دولة فلسطين ، بما في ذلك القدس 

الشرقية، بما يتوافق مع أحكام الفقرة 

 2334من قرار مجلس األمن  5

والقرارات السابقة لالتحاد األفريقي 

 في هذا الصدد.

68.  

Assembly/AU/De
cl.6(XXXIII) 

 اإلعالن

حول تعزيز تعاون 

أوثق بين االتحاد 

األفريقي والمواطنين 

 األفريقيين

في المهجر والشعوب 

المنحدرة من أصول 

أفريقية ومنطقتي 

الكاريبي والمحيط 

 الهادي

 الدول األعضاء

  :بموجب ذلك نعلن ما يلي

بتنفيذ إعالن القمة  نلتزم .1

العالمية للمهجر األفريقي وخطة 

 عمله؛

    

 الدول األعضاء

جميع الدول األعضاء على  نشجع .8
تعزيز برامجها في زيادة المشاركة 

والروابط مع جميع الشعوب المنحدرة 

من أصول أفريقية، والمشاركة في 

 األنشطة المخطط لها.
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 التداول بالفيديو يقعن طر، 2020أكتوبر  14-13هاء. الدورة العادية السابعة والثالثون للمجلس التنفيذي، 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

1.  

EX.CL/Dec.1098
(XXXVII) 

 مقـرر

بشأن موضوع عام 

"عام الفنون  2021

 :ة والتراثوالثقاف
حوافز لبناء أفريقيا 

 "التي نصبوا إليها
الوثيقة 

EX.CL/1231(X
XXVII) 

جميع الدول 

 األعضاء

جميع الدول األعضاء  يدعو 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

وأجهزة االتحاد األفريقي والمؤسسات 

الثقافية األفريقية إلى العمل مع مفوضية 

 االتحاد األفريقي ومناصر االتحاد

األفريقي ومجلس األقران للفنون والثقافة 

والتراث لتنظيم البرامج واألحداث 

 الخاصة بموضوع العام.

خالل العام 

2021 

 المملكة المغربية
 

معرض الكتب • 

 المغربية.
 
عروض الفرق الفنية • 

المغربية التراثية: 

كناوة ، الالجدر ، 

 األحواش.
 
في  األرشيفاتمنتدى • 

 أفريقيا.
 

ة الباحثين مشارك• 

والخبراء المغاربة في 

إنتاج المجلة العلمية 

حول التاريخ والتقاليد 

الشفوية من خالل 

 المحاور التالية: 

العالقات بين  -

المغرب ودول أفريقيا 

جنوب الصحراء خالل 

فترات ما قبل التاريخ. 

تجارة القوافل  -

كمحرك للتبادل الثقافي 

 عبر الصحراء. 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 كناوة. الفن  -

عد الروحي الب -

للتبادالت بين المغرب 

وأفريقيا جنوب 

 الصحراء.
 
بناء قدرات الشباب • 

من خالل تنظيم 

ورشتي عمل للتدريب 

 والتوعية حول: 

االتجار غير  -

المشروع بالممتلكات 

الثقافية. التراث الثقافي 

 غير المادي.
 

عرض موسيقي • 

موسيقى بين ندماج الا

 كناوة.والالجاز 
 
واقع معرض عن الم• 

المغربية المدرجة 

بقائمة اليونسكو للتراث 

 العالمي.
 

إدارة المواقع • 

المدرجة بقوائم التراث 

العالمي: التجربة 

 المغربية.
 

الترويج للثقافة • 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

الحسانية من خالل 

العديد من األنشطة 

المبرمجة في إطار 

أحكام المكون الثقافي 

لنموذج التنمية الجديد 

للمناطق الجنوبية من 

 .المغربية مملكةال
 جمهورية ناميبيا

احتفلت ناميبيا بيوم 

تحت  2021أفريقيا 
شعار العام: الفنون 

والثقافة والتراث؛ أدوات 

 لبناء أفريقيا التي نريدها

2.  

EX.CL/Dec.1101
(XXXVII) 

 مقرر

بشأن تقرير الجلسة 

المشتركة للجنة 

الوزارية المعنية 

بجدول تقدير 

األنصبة 

 والمساهمات ولجنة

وزراء المالية 

 الخمسة عشر

الوثيقة 

EX.CL/1239(X
XXVII) 

الدول األعضاء 

التي لم تقم بعد 

بدفع مساهماتها 

 المقدرة 

بالدول األعضاء  يشيد أيضا .3
التي دفعت مساهماتها في الوقت المحدد، 

بما في ذلك الدول التي سددت مدفوعات 

الدول  ويحث 2021مسبقة لميزانية 
رة ددد مساهماتها المقاألعضاء التي لم تس

على القيام بذلك، وفاء بالتزاماتهم المالية 

 تجاه االتحاد؛

    

الدول األعضاء 

التي تواجه 

 ظروفا فريدة

يقرر أنه في  .10

الظروف االستثنائية ، يتعين 

 على الدول األعضاء
تسوية ما ال يقل عن خمسين بالمائة 

 2020٪( من متأخراتها في عام 50)

رار عمل المفوضية. يجب لضمان استم

دفع أرصدة هذه المتأخرات في وقت 

الحق ، وفق ا لخطط السداد ذات الصلة 

 التي تم االتفاق عليها.

2020 

 جمهورية مصر العربية
 جزئيًا ،تم التنفيذ 

ال توجد عقوبات على  

الدول األعضاء في 

،  2020ميزانية عام 
والتشاور مع البلدان 

التي لم تسدد متأخراتها 

جاه ميزانية االتحاد ت

األفريقي للسنوات 

 السابقة

  



EX.CL/1284 (XXXIX) 
Page 279 

 األمين العام للمفوضية وجمهورية الكونغو الديمقراطيةأعده مكتب 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب المفوضية

 اإلطار الزمني
 للتنفيذ

 اإلجراء المتخذ
مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

للجنة الوزارية ا

المعنية بجدول 

تقدير األنصبة 

والمساهمات 

لجنة وزراء /

المالية الخمسة 

مديرية /عشر

الشؤون البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

بتقرير المفوضية  يحيط علما .13
ف عن التقدم المحرز في تحقيق األهدا

المحددة في المقرر 
Assembly/AU/Dec.578(XXV)  

الذي أجاز توصيات اللجنة الوزارية 

المخصصة بأن يضمن الجدول الجديد 

% من 100لتقدير األنصبة تمويل 

% من 75الميزانية التشغيلية لالتحاد و

% من 25الميزانية البرنامجية لالتحاد و
ميزانية عمليات دعم السالم لالتحاد، 

الجلسة المشتركة للجنة من  ويطلب

الوزارية المعنية بجدول تقدير األنصبة 

والمساهمات ولجنة وزراء المالية 

الخمسة عشر إعادة النظر في األهداف 

وتقديم توصيات إلى الدورة العادية 

القادمة للمجلس التنفيذي في فبراير 

2021. 

الدورة العادية الـ 

للمجلس  38

التنفيذي فبراير 

2021 

 لجابونجمهورية ا
 

تظل الجابون تحترم 

التزاماتها من خالل دفع 

مساهماتها بانتظام في 

الميزانية العادية 

 وصندوق السالم
 

 المملكة المغربية
دفعت المغرب بجميع 

في ميزانية  هامساهمات

االتحاد األفريقي بما في 

 2021ذلك عام 
 

 جمهورية ناميبيا
تواصل ناميبيا سداد 

مساهماتها المقدرة في 

 ها وبالكاملحين

 المملكة المغربية 

100% 
 

جمهورية مصر 

 العربية 

 تم التنفيذ بالكامل

 المملكة المغربية
هذا مقرر مؤسسي 

ويتطلب تنفيذه إجراءات 

جماعية من قبل الدول 

األعضاء في إطار هيئات 

االتحاد األفريقي ذات 

 الصلة.

3.  
EX.CL/Dec.1106
(XXXVII) 

 
 الدول األعضاء

الوكالة  على دور يشدد .19
األفريقية لألدوية التي يتمثل هدفها 

الرئيسي في تعزيز قدرة الدول األعضاء 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على 

تحسين الوصول إلى منتجات طبية عالية 

الجودة وآمنة وفعالة في القارة ويحث 

جميع الدول األعضاء التي لم توقع على 

 المعاهدة المنشئة للوكالة األفريقية

ق عليها، القيام بذلك دلألدوية ولم تص

 لضمان دخولها حيز التنفيذ.
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