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 وضيةلمجنة الممثمين الدائمين عن اإلصالح الهيكمي لممف الفرعية ةنتقرير المج

 

 مقدمة: 

صالح اليياكل قد قامت المجنة الفرعية المشتركة لمشؤون اإلدارية والميزانية  يجدر التذكير بأن   .1 وا 

( دول أعضاء من 10فريق عمل فني يضم ممثمين من عشر ) في دواال، الكاميرون، بإنشاء

 األقاليم الخمسة وىي:

 

 الممثل الدول األعضاء اإلقميم

 الشرق
 شيتي تيالىونالسيد إ إثيوبيا

 السيد حسني مصطفى السودان

 الوسط
 السيد ثيودور انجيكام الكاميرون

 السيد أبو بكر عثمان تشاد

 الشمال
 مصر

 السيد أحمد شريف
 السيد أحمد عبد العزيز

 السيد أحمدو بيبات موريتانيا

 الجنوب
 مالوي

 كابانجا -السيدة دورين شافوال
 السيدة كوممونجيال

 ف شيساالالسيد جوزي

 السيدة ساندرا أندرادي موزمبيق

 الغرب
 السيد حسان سوجو السنغال

 كوكر –ح -السيد أموس سيراليون

 :التالية مديرياتال منأعضاء المفوضية الذين شاركوا في تقييم واستعراض الييكل  كان .2
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 دارة الموارد البشرية  الشؤون اإلدارية وا 

 عداد الميزانية والشؤون ا  لمالية والمحاسبةالبرمجة وا 

 التخطيط االستراتيجي لمسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد 

 المرأة ومسائل الجنسين والتنمية 

 مكتب مراجعة الحسابات الداخمية 

 مكتب الرئيس 

 مكتب نائب الرئيس 

 فيما يمي أعضاء الشركة االستشارية العالمية باين آند كومباني الذين قاموا بتيسير استشارة ىذا .3

 تيم ىيل، براين ميزي وأوبي إيجوي.: السادة وىما المشروع بما في ذلك تحميل البيانات

المشتركة لمجنة الممثمين الدائمين، ُكم ف فريق  دئ التصميم" التي اعتمدتيا المجنةطبقا "لمبا .4

العمل الفني بتقييم واستعراض ىيكل المفوضية ومكاتبيا بيدف الحصول عمى منظمة كفؤة 

 االستراتيجية وخطة التنفيذ 2063ندة ية الجديدة المنصوص عمييا في أجتجيب لموالوفعالة تس

 العشرية الخاصة بيا.

( مقابمة مع قادة ومديري 40عمال بيذه التعميمات، قام فريق العمل الفني بحوالي أربعين ) .5

ية والفنية المفوضية من كافة اإلدارات والمديريات إلى جانب رؤساء المكاتب التمثيمية واإلقميم

 400بما في ذلك وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد؛ وأجرى دراسة استقصائية شممت ما يقارب 

مشاركا من العاممين الداخميين وقام بتحميل الفجوات وتحديد مؤشرات النتائج والتقييم مقارنة 

 بالمؤسسات المماثمة.

تقرير تقييم نموذج التشغيل إلعادة فريق العمل الفني  وكنتيجة لمعمل الذي تم القيام بو، قدم  .6



 

3 
 

لممفوضية لمبحث من  2-مدىيكمة المفوضية وتذييل مفصل لمييكل العموي وىياكل المستوى 

 لمجنة الممثمين الدائمين.التابعتين  لميياكلالفرعية لشؤون الميزانية والمجنة الفرعية  قبل المجنة

 

 الحضور: -ألف

سعادة  في ميكيمي، إثيوبيا، لمجنة الممثمين الدائمينالفرعية المشتركة المجنة  اجتماع ترأس .7

فيما  ميا الدائم لدى االتحاد األفريقي.يانكي، سفير جميورية غانا في إثيوبيا وممث تالسيد ألبير 

مايو في أديس أبابا، إثيوبيا سعادة السيد  22ترأس اجتماع المجنة الفرعية لميياكل المنعقد يوم 

تو، سفير جميورية أنجوال في إثيوبيا وممثميا الدائم لدى االتحاد أركانجو ماريا دو ناسيميان

 األفريقي. 

 حضرت االجتماعات الدول األعضاء التالية: .8
 

 تونس سيشل مالي جامبيا جزر القمر الجزائر
 أوغندا سيراليون موريتانيا غانا والكونغ أنجوال
 زامبيا جنوب أفريقيا موزمبيق غينيا كوت ديفوار بنين
جميورية الكونغو  وانابوتس

 الديمقراطية
 زيمبابوي السودان النيجر كينيا

  سوازيالند ناميبيا ليسوتو جيبوتي بوركينا فاسو
  تنزانيا رواندا ليبيريا مصر بوروندي
الجميورية  ليبيا غينيا االستوائية الكاميرون

 الصحراوية
  توجو

  جنوب السودان السنغال مالوي  إثيوبيا تشاد
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 الكممة االفتتاحية: -باء

دارة الموارد البشرية الرئيس وممثمي الدول في كممتو االفتتاحية،  .9 شكر مدير الشؤون اإلدارية وا 

عمى اىتماميم ومشاركتيم في ىذا المشروع اليام الذي سيوجو مستقبل االتحاد األعضاء 

مناقشات بغية ضمان وناشد بقوة جميع أعضاء المجنة الفرعية المشاركة النشطة في الاألفريقي. 

مراجعة وذكر أن البند الرئيسي في جدول األعمال ىو ممكية جميع الدول األعضاء لمنتائج. 

من قبل لجنة الممثمين الدائمين والمجمس التنفيذي  واعتمادىما لبحثيما التقرير والتذييل ومناقشة

 .في جنوب أفريقيا 2015خالل دورتييما القادمتين السابقتين لقمة يونيو 

وأبرز كذلك أن  العممية ستشمل مرحمتين بعد القمة لمواصمة إعادة ىيكمة االتحاد األفريقي  .10

 بحواليبرمتو. وفيما يخص اآلثار المالية، أبمغ المدير االجتماع بأنو عمى الرغم من وجود 

مميون دوالر أمريكي، فإنو سيتم توفير المبمغ ذاتيا ولن يترتب عن ذلك أثار مالية عمى  3.3

مسنوات الخمس لخطة التقاعد االستفادة من ذلك استنادا إلى ساىمات الدول األعضاء. وسيتم م

مرافق التشغيل اآللي التي شرعت المفوضية القادمة إلى جانب إدراج استخدام أفضل لمموارد و 

 في تنفيذىا بالفعل.

، السادة تيم بعد عرض المدير، أعرب ممثال الشركة االستشارية العالمية باين آند كومباني .11

العمل مع االتحاد األفريقي وقدما المحتويات التالية ىيل وبراين ميزوي عن تقديرىما لفرصة 

 فيما يخص التقرير والتذييل المقدمين ألعضاء المجنة الفرعية.

 السياق: -جيم

 

 -امتالكيا "نموذج التشغيل" الصحيحلتنفيذ استراتيجيتيا بنجاح، تحتاج أية منظمة إلى ضمان  .12
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. وعميو، يعتبر ي "األشخاص المناسبون" في "المكان المناسب" "يقومون بالعمل المناسب"أ

"نموذج التشغيل" خميطا من الييكل )أي الييكل التنظيمي وعالقات تسمسل المسؤولية(، 

والحوكمة وطرق العمل )السموكات والثقافة( والقدرات )األشخاص، العمميات  والمساءالت

 تمك ن أية منظمة من تنفيذ خططيا.والتكنولوجيا( التي 

 

وخطة التنفيذ العشرية الخاصة بيا، ىناك حاجة ماسة إلى إعادة  2063بعد إعداد أجندة  .13

)القائم عمى ىيكل مابوتو( إلى التكييف  الييكل الحالييحتاج ففي الواقع، ىيكمة المفوضية. 

 من أجل:

  2063مواءمتو أكثر مع األولويات المحددة في أجندة. 

 يكون أكثر كفاءة )إزالة ازدواجية المساءالت وتداخل األدوار(. أن 

  ( أن يكون أكثر فعالية)إحداث أثر أكبر لمصمحة الدول األعضاء والشعوب األفريقية 
 

 : غياب مواءمة الهيكل الحالي مع األولويات االستراتيجية0 بيانيال عرضال
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متعدد الجوانب يج متعدد السنوات و إعداد نبالمفوضية  قامتلمعالجة ىذه المسائل،  .14

الييكل  -كافة عناصر نموذج التشغيل الخاص بياال يشمل الييكل فحسب ولكن أيضا 

كان العمل حتى اآلن والمساءالت وطرق العمل والقدرات. وفي إطار ىذه الخطة،  والحوكمة

عداد مبادئ التصميم وتصميم ىيكل المستوى . وىو 2-دم يركز عل تقييم الييكل الحالي، وا 

يجمع األعمال التي يمكن القيام بيا بشكل سريع لمبدء بإحراز تقدم إلى جانب الشروع في 

العمل عمى المسائل األكثر أىمية )عمى سبيل المثال: العالقة مع المجموعات االقتصادية 

 اإلقميمية( التي تتطم ب المزيد من المشاركة.

 

ل إلعادة الييكمة، فإن  النيج المتبع عمى الرغم من أنو كانت ىناك في الماضي محاو  .15

 تماما نظرا لما يمي: مختمف

  (.2063التركيز عمى مواءمة رؤية وأولويات مفوضية االتحاد األفريقي )أجندة 

 .)االلتزام الذي تم إبداؤه عمى مختمف المستويات )الفنية منيا والسياسية 

  عضاء في فريق العمل )مثال: إشراك الدول األالنيج التشاركي مع الدول األعضاء

 الفني ومشاركتيم عمى امتداد العممية(.

  :شغف البحث وعدم التأسف مبكرا عمى التوجو القوي نحو العمل )عمى سبيل المثال

 اإلجراءات المتخذة(.

عالوة عمى ذلك، ىناك تركيز قوي عمى نيج لممفوضية يثبت أنو يحقق مبدأ أعمى  .16

زيادة الفعالية في البداية ضمن الييكل الحالي  جودة بأفضل سعر لمدول األعضاء من خالل

 أي ال يترتب عن التغييرات المقترحة زيادة في التكاليف. -لتحديد التكاليف
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 نتائج التشخيص: -دال

( أيام مع ممثمي 3كانت عممية التشخيص شاممة تضمنت ورشة عمل مدتيا ثالثة ) .17

لممفوضية إلى جانب دراسة استقصائية مقابمة مع القيادة العميا  45الدول األعضاء، وحوالي 

 مجيب( وتحميل ىادف لبيانات المفوضية الحالية.  400عمى نطاق المنظمة )
 

 
 

كانت النتيجة الرئيسية أن و عمى الرغم من نقاط القوة التي تتمتع بيا المفوضية والتي ينبغي   .18
(، فإنيا غير قادرة في تحادزام برؤية أفريقية شاممة لالالبناء عمييا )عمى سبيل المثال: االلت

 . 2063الوقت الحالي عمى تنفيذ أجندة 
 :عمى النحو التالي تم تحديدىا التحديات التي ُلخصت  .19
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 : المسائل الواجب معالجتها والتي تم تحديدها في التشخيص2العرض البياني 

 
 ي الت هيمنة العاممين بعقود قصيرة: 2063ليعكس أولويات أجندة  لم يتطور الهيكل

 تؤثر عمى الفعالية والتحفيز 
 اليياكل غير الفاعمة

مل 
عوا
ال

"
مبة
ص
ال

" 

  والتعاون غير الفعال مع المجموعات االقتصادية  الوالياتالوضوح في نقص
 مما يؤدي إلى التداخالت وعدم الكفاءة اإلقميمية

الواجيات المختمة مع 
 المنظمات الشقيقة

 بين األفراد وداخل  لمنازعات واالزدواجيةيؤدي إلى ا مما نقص الوضوح في األدوار
 اإلدارات وفيما بينيا.

غياب الوضوح في 
 األدوار والمسؤوليات

 إدارة أداء غير فعالة مما يؤدي إلى غياب المساءلة وعدم تحفيز العاممين غياب إدارة األداء الفعالة 
  نقص تحديد األولويات يق لممواردواالستخدام الضكثرة الواليات نقص تحديد األولويات: مما يؤدي إلى 
  تؤدي إلى عدم قدرة المفوضية عمى التوظيف والتعيينالعمميات غير الفعالة في :

 التنفيذ الجيد وفي الوقت المحدد
 عمميات غير فعالة

  غياب ثقافة التعاون تفشي عقمية الصومعة: تؤدي إلى ضعف التعاون و والمنافسة عدم الثقةثقافة 

مل
عوا
ال

 
مر 
"ال

 نة"
ةالم

مرن
ال

ا"
ة" 
عم
لنا

 

  رؤية السيرة المهنية القصيرة لمعظم العاممينضعف مستوى مشاركة العاممين بسبب 
 وغياب فرص التطور)بعقود قصيرة( 

ضعف مستوى تحفيز 
 العاممين

  عمى سبيل المثال  بما في ذلك معايير االجتماعات واالتصالطرق عمل غير فعالة(
 إللكترونية، المذكرات، إلخ(، مما يؤثر عمى التحفيز واإلنتاجيةالرسائل ا

 طريقة عمل غير فعالة

  عدم فعالية مستويات اتصال غير كافية داخل اإلدارات وفيما بينيا مما يؤدي إلى
 التنسيق والتخطيط وصنع القرار 

 نقص تقاسم المعمومات

  القرار ونقص تحديد  ضعف صنعقيادة تيميا مصمحتيا الذاتية مما يؤدي إلى
 األولويات

 فجوات القيادة

 
 ومن أىم ىذه التحديات ما يمي:  .20

 
 ففي  ك الييكل العموي(: الييكل غير متوائم مع أولويات المفوضية؛)بما في ذل الهيكل

 انحرف الييكل بشكل كبير عن ىيكل مابتو.  الواقع،
 :ات الشقيقة )عمى يما مع المنظمسىناك عدم وضوح في المساءالت ال  الواجهات

 سبيل المثال: المجموعات االقتصادية اإلقميمية(.
  :ىناك عدم وضوح في المساءالت السيما بالنسبة لممفوضين مقابل نائب المساءالت
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 المديرين.المفوضين مقابل الرئيس والرئيس و 
 :ىناك تفش لعقمية الصومعة مع وجود آليات ومحفزات قميمة لتشجيع التعاون. التعاون 

 
  عميو، تمكم ىي التحديات الواجب معالجتيا في المرحمة األولية من مشروع إعادة الييكمة.و   .21

 
 التوصيات األولية لفريق العمل الفني: -هاء
 
من خيارات مختمفة عمى أساس أفضل لمعالجة ىذه المسائل، أعد الفريق مجموعة   .22

موعة من مبادئ التصميم وقام بعد ذلك بتقييم ىذه الخيارات مقابل مج الدولية الممارسات
 :المتفق عمييا من قبل الدول األعضاء. وتشمل مبادئ التصميم ىذه ما يمي

  
 والصكوك القانونية البقاء في إطار القانون التأسيسي. 
 .ضمان التمثيل الصحيح لألقاليم ونوع الجنس والبمدان والمغات 
  2063التركيز عمى الكفاءة والمواءمة مع أجندة. 

 
ى تقييم الخيارات مقابل ىذه المبادئ، قدم فريق العمل الفني مجموعة التوصيات استنادا إل .23

 التالية:
 الواجهة مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية والنيباد:  - أ

 
  إطالق العممية لالتفاق بشأن تقاسم المساءالت مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية

 فوضية بصورة أفضل.وتحديد كيف يمكن لمنيباد أن ينفذ أولويات الم
  إطالق سمسمة المبادرات "ذات المكاسب السريعة" مع المجموعات االقتصادية

اإلقميمية، عمى سبيل المثال جدول أحداث مشترك، قاعدة البيانات "شيربوينت"؛ دعوة 
اجتماعات المفوضية حول االستراتجية باعتبارىا المجموعات االقتصادية اإلقميمية إلى 

 لنشطين.من المشاركين ا
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 الهيكل المقترح لممسؤولين المنتخبين في المفوضية: - ب
  عادة تركيز الحقائب في أولويات أجندة  10استبقاء  .2063مسؤولين منتخبين وا 
  دمج حقيبتي الشؤون االقتصادية والتجارة والصناعة تحت إشراف مفوض واحد مع

 مديرين.
  المجموعات االقتصادية إنشاء منصب نائب رئيس مسؤول عن التنسيق والعالقات مع

 اإلقميمية.
 .تركيز دور نائب الرئيس الحالي عمى الخدمات المشتركة وخدمات الدعم 
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 المديرون: -الهيكل - ج
  وزيادة الفعالية من  2063مناصب مدير جديدة لمواءمة األدوار مع أجندة  5إنشاء

 نطاق مراقبة أكثر قابمية لمتسيير.خالل 
 ولية بشأن المديرين التوصيات األ : 3العرض البياني 

 
  

 المديرون المقترحون المديرون الحاليون 

دارة
اإل

 

 استراتيجية السمم والمسائل المدنية  السمم واألمن

 دارة  -عمميات السالم القوة األفريقية الجاىزة وا 

   عمميات السالم 

 الشؤون السياسية الشؤون السياسية

 و الطاقةالبنية التحتية  البنية التحتية و الطاقة

 الصحة والرفاىية و التغذية  الشؤون االجتماعية

 التنمية االجتماعية 
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 الشؤون االقتصادية الشؤون االقتصادية

 التجارة والصناعة والمعادن التجارة والصناعة

 الزراعة، التنمية الريفية والبيئة  االقتصاد الريفي والزراعة

 تب الفنيةالمكا -الزراعة، التنمية الريفية والبيئة 

 التعميم، العمم والتكنولوجيا  الموارد البشرية، العمم والتكنولوجيا
 

  

ات
ديري

والم
ب 

كات
 الم

التنسيق )تحت إشراف نائب  إدارة المشاريع/ مكتب -

 الرئيس الجديد(

 رئيس الديوان رئيس الديوان

 األمين العام األمين العام

دارة الموارد البش  الموارد البشرية واألمن والسالمة  ريةالشؤون اإلدارية وا 

  دارة المرافق  المشتريات، نظم إدارة المعمومات وا 

 اإلعالم واالتصال اإلعالم واالتصال

التخطيط االستراتيجي لمسياسات والرصد 

 والتقييم وتعبئة الموارد

التخطيط االستراتيجي لمسياسات والرصد والتقييم 

 وتعبئة الموارد

عدا د الميزانية والشؤون المالية البرمجة وا 

 والمحاسبة

عداد الميزانية والشؤون المالية  البرمجة وا 

 والمحاسبة

 إدارة المؤتمرات والمنشورات إدارة المؤتمرات والمنشورات

 المرأة ومسائل الجنسين والتنمية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية

 خدمات المراسم خدمات المراسم

 الخدمات الطبية الخدمات الطبية

 مكتب المستشار القانوني مكتب المستشار القانوني

 مكتب مراجعة الحسابات الداخمية مكتب مراجعة الحسابات الداخمية

 مديرية المجتمع المدني واألفريقيين في الميجر مديرية المجتمع المدني واألفريقيين في الميجر
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 رؤساء األقسام والوحدات: -الهيكل -د

 ة مواءمة األقسام وفقا لمبادئ التصميم والحد من االزدواجية والتداخل.إعاد 

 المساءالت: -و

  إطالق العممية لمتشارك في إعداد إطار الحق في اتخاذ القرار لممفوضين مقابل

 الرئيس ونائب الرئيس والمفوضين مقابل المديرين.

 

 مبادرات الكفاءة: -ز

 استيداف االستخدام األمثل لمتكنولوجيا  -فاءةإطالق برنامج الوفورات الناتجة عن الك

واالستعانة بمصادر خارجية إلنجاز الخدمات وزيادة المسؤوليات لدى كافة الرتب من 

 ماليين دوالر أمريكي سنويا. 5قيمة الوفورات  -فئة "م"

 اإلدارات -المقترح الييكل: 4 بيانيالعرض ال
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 ات والمكاتبالمديري -: الييكل المقترح5العرض البياني 
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 اآلثار المالية: -واو

دارة الموارد البشري .24  يقدر، ةطبقا لمتحميل األولي الذي قدمتو إدارة الشؤون اإلدارية وا 

مميون  1.1وفورات قيمتيا بسنوات(  3األثر الصافي لمتغييرات بعد تنفيذىا بشكل كامل )

 السنة األولى.  خاللمريكي مميون دوالر أ 0.4بقيمة  وتقدر الوفورات الصافيةدوالر أمريكي 
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 : اآلثار المالية المقدرة 6 بيانيالعرض ال

 
 تعميقات الدول األعضاء -زاي

 خالل المناقشات، أبدى أعضاء المجنة الفرعية المالحظات والتعميقات التالية:  .25
الحاجة إلى تعزيز المركز األفريقي لمدراسات والبحوث الخاصة باإلرىاب في الجزائر والنظر  .26
وظيف نظرا بدال من الت أو ممثل خاص لمرئيس مدير المركز كمعين سياسيي منصب نائب ف

 ، مع مراعاة أن مدير المركز ىو بالفعل منصب معين سياسي.لحساسية المكتب القاري
محاسب الحاجة إلى بحث مسألة منح الرئيس سمطة أكثر عمى المسؤولين المنتخبين باعتباره   .27

 االتحاد.
إنشاء قسم  احتمال ربما من خاللأىمية لحقوق المرأة ومسائل الجنسين  الحاجة إلى منح .28

 داخل إدارة الشؤون االجتماعية.
مع مراعاة الطبيعة المتعددة كيفية تنفيذ الييكل الجديد من الميم أن يشرح التقرير بوضوح   .29

لمبادئ المحددة في ا والمتطمبات األخرىالجوانب لممنظمة السياسية، والحاجة إلى الكفاءة 
 األساسية المتفق عمييا في دواال.

وضرورة معالجة ىذه تيديدا  يشكل تنفيذ الييكل الجديد عمى أنو احتمال أن ُينظر إلى  .30
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حيث أن العممية ليست ضد أي أصحاب المصمحة  المسألة من خالل التواصل الواضح مع
 شخص.

 يكل الجديد.لحاجة إلى ضمان تعيين عاممين من العيار الجيد خالل تنفيذ اليا .31
 

 رد المفوضية والخبراء االستشاريين: -حاء
دارة الموارد البشرية عمى النحو التالي:  .32  رد مدير الشؤون اإلدارية وا 
. وسيتم إدراج بعضيا ُيرحب باقتراحات وتعميقات ومدخالت الدول األعضاء  ترحيبا حارا  .33

ع وتقديم التوصيات بشكل مباشرة في التقرير ويتم بحث البعض اآلخر بدقة مع تطور المشرو 
 مفصل وعمى وجو الخصوص:

وسيتم  لمدراسات والبحوث الخاصة باإلرىاب ُيحاط عمما بالتعميقات المتعقمة بالمركز األفريقي  .34
   إدراجيا في التذييل لمبحث. 

فيما يخص سمطة الرئيس كمسؤول محاسبة لالتحاد، يرتكز جزء من المشروع عمى توضيح   .35
ار عمى كافة المستويات في المنظمة. وسيتم تقديم بعض التوصيات بيذا الحق في اتخاذ القر 

 الشأن خالل األشير القادمة.
سيتم أخذ االنشغال بشأن تعزيز التنوع الجنساني داخل المنظمة في االعتبار. وسيتم تعزيز  .36

 مديرية مسائل الجنسين مقارنة بالوالية المخولة ليا.
سيتم الحد من مقاومة التغيير إلى جانب إدارة التغيير. و  عمما بالتعميقات بشأن إدارةُيحاط  .37

نيج منيجي وشامل إلدارة التغيير. ويشمل ذلك المخاطر من أجل إنجاح التنفيذ من خالل 
عداد مداخالت خاصة لمعالجة ىذه المسائل إلى  تتبع المجاالت الرئيسية لمقاومة التغيير وا 

 أصحاب المصمحة. جانب استراتيجية اتصال واضحة وصارمة لكافة
دارة األداء من األولويات ويتم معالجتيا   .38 تعتبر الحاجة إلى ضمان نظام صارم لمتوظيف وا 

 بالموازاة مع المسائل األخرى.
 

 التوصيات واالستنتاجات: -طاء
أوصت المجنة الفرعية لميياكل التابعة لمجنة الممثمين الدائمين بأن يحظى العمل الذي تم   .39
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ن بتقدير لجنة الممثمين الدائمين مع اإلقرار بأنو عمل جار وستطرأ عميو القيام بو حتى اآل
 تعديالت حيث أن المشروع متواصل.

ىناك مجاالت ىامة تتطمب المزيد من التحقيق خاصة العالقة مع المفوضية والمجموعات   .40
ل األشير االقتصادية اإلقميمية. وينبغي أن يمنح فريق العمل الفني األولوية ليذه المسألة خال

 القادمة إلى جانب إعداد عناصر نموذج التشغيل المفصمة في الخطة.
لتنفيذ التوصيات وضمان التأييد من من الضروري مواصمة التعاون خالل األشير القادمة   .41

 جانب أصحاب المصمحة الرئيسيين. 
ون تقديم تقرير مرحمي يتضمن مشروع التوصيات إلى القمة القادمة مع توضيح أنو سيك  .42

 ىناك المزيد من التعديالت والمراجعات.
الييكل العموي  لجنة الممثمين الدائمين والمجمس التنفيذي بأن تعتمدتوصي المجنة الفرعية   .43

استنادا إلى التقرير  ،رؤساء الوحدات حتىالرتب من أعالىا يغطيان المذين  2-وىيكل مد
  والتذييل المقدمين مع ىذا التقرير. 
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