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 :مقدمة

ذي والمؤتمر تشكؿ المقررات الصادرة عف أجيزة صنع السياسات المتمثمة في المجمس التنفي  -1
خبلؿ دوراتيما العادية واالستثنائية والخاصة، السف القانوني الذي تستمد مف خبللو المفوضية 
وأجيزة االتحاد األفريقي األخرى إلى جانب أصحاب المصمحة والشركاء اآلخريف مثؿ 
ز المجموعات االقتصادية اإلقميمية، سمطتيا وصبلحياتيا لمقياـ بأنشطتيا الرامية إلى تعزي

 عممية التكامؿ القاري والتواصؿ الشبكي العالمي.

)ب( مف قواعد إجراءات المؤتمر عمى أف: "يقـو المؤتمر برصد تنفيذ  41تنص المادة   -2
سياسات ومقررات االتحاد وضماف احتراميا مف قبؿ جميع الدوؿ األعضاء مف خبلؿ اآلليات 

عد إجراءات المجمس التنفيذي عمى )د( مف قوا 51المناسبة". وفي نفس السياؽ، تنص المادة 
أف: "يقـو المجمس التنفيذي برصد تنفيذ السياسات والمقررات واالتفاقات التي يعتمدىا 
المؤتمر". عبلوة عمى ذلؾ، شّددت إحدى التوصيات التي قدميا فريؽ مراجعة االتحاد األفريقي 

دورات المؤتمر لتمكينو مف والتي أجازىا المؤتمر، عمى ضرورة رفع التقارير إلى كؿ دورة مف 
ضماف إنفاذ مقرراتو عمى نحو كامؿ. وعميو، أصبح رفع التقارير عف تنفيذ المقررات السابقة 
لممجمس التنفيذي والمؤتمر بندا إلزاميا في جداوؿ أعماؿ ىذيف الجيازيف خبلؿ دوراتيما 

 دارىا.العادية حيث يعتبر ذلؾ آلية فعالة لضماف متابعة المقررات التي يتـ إص

دراكا منيا النشغاالت كؿ مف المؤتمر والمجمس التنفيذي بالحاجة إلى  -3 في ضوء ما سبؽ وا 
عداد وثيقة مبلئمة لمقراء(،  تحسيف محتوى وشكؿ التقرير )جودة المعمومات التي يتـ جمعيا وا 
رّكزت المفوضية عمى المقررات الصادرة عف القمة السادسة عشرة المنعقدة في أديس أبابا، 

والقمة السابعة عشرة المنعقدة في مبلبو، غينيا االستوائية في  2011يوبيا في يناير إث
 والتي تـ تقديميا في صورة مبسطة. 2011يونيو/يوليو 

يمخص التقرير الذي تـ تجميعو التقدـ المحرز في تنفيذ مقررات المجمس التنفيذي ومؤتمر   -4
إلجراءات المتخذة لتعزيز وتسييؿ التعاوف االتحاد لمفترة قيد البحث ويقدـ المعمومات حوؿ ا

فيما بيف الدوؿ األعضاء وخاصة في المجاالت المتعمقة بالسمـ واألمف، اإلدارة، الشؤوف 
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المالية، الشؤوف االجتماعية واالقتصادية، العمـ، الثقافة والشؤوف السياسية والتي ُطمب مف 
 المفوضية اتخاذ إجراءات بشأنيا.

و مف المتوقع تنفيذ معظـ ىذه المقررات مف قبؿ الدوؿ األعضاء أنفسيا. مف الجدير بالذكر أن -5
ولتسييؿ رفع التقارير عف تنفيذ ىذه المقررات، بادرت المفوضية بتحديد أىـ أحكاـ المقررات 

، 2011التي يتعيف عمى الدوؿ األعضاء تنفيذىا بالنسبة لمقمتيف األخيرتيف )أديس أبابا، يناير 
(. وقامت المفوضية بإرساؿ ىذه المقررات إلى الدوؿ األعضاء 2011و ومبلبو يونيو/يولي

. 2011سبتمبر  1وطمبت منيا تقديـ المعمومات ذات الصمة حوؿ وضع تنفيذىا بحموؿ 
وحتى وقت استكماؿ ىذا التقرير، لـ تقـ إال دولة عضو واحدة )بوركينا فاسو( بتقديـ 

 لتوعية الدوؿ األعضاء بالمسألة.المعمومات المطموبة. أرسمت المفوضية تذكيرا 

كشؼ تحميؿ لممعمومات حوؿ تنفيذ المقررات السابقة عف وجود عدد مف التحديات الفنية   -6
والبشرية والمادية والمالية التي أدت إلى التنفيذ الجزئي لبعض المقررات وفي بعض الحاالت 

ه المؤتمر والمجمس التنفيذي عدـ تنفيذىا إطبلقا. وفي ىذا الصدد، تود المفوضية استرعاء انتبا
إلى التوصيات بشأف كيفية تجاوز ىذه التحديات ومف ثـ، المساىمة في تحسيف تنفيذ المقررات 

 عموما.

ستواصؿ المفوضية مف جانبيا العمؿ بشكؿ وثيؽ مع لجنة الممثميف الدائميف في البحث عف   -7
رير في الوقت المحدد. وفي السبؿ والوسائؿ التي مف شأنيا تحسيف شكؿ التقرير ورفع التقا

نفس السياؽ وبعد اعتماد الخطوط التوجييية حوؿ إعداد المقررات والجدوؿ الزمني لرفع 
، مف المتوقع أف يتـ تخفيض عدد 2011التقارير في مبلبو، غينيا االستوائية في يونيو/يوليو 

 المقررات الصادرة عف أجيزة صنع السياسة بشكؿ كبير خبلؿ القمـ القادمة.
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 تنفيذ مقررات الدورة العادية التاسعة عشرة لممجمس التنفيذي

 2011يونيو  22-22مالبو، غينيا االستوائية، 

 مقررات المجمس التنفيذي: -ألف

 الجية المسؤولة اإلجراء الواجب اتخاذه والجدوؿ الزمني اإلجراء المطموب رقـ المقرر العدد

المقرر  1
EX.CL/Dec.605(XVIII) 

 االجتماعات بشأن جدول

 الممثميف لجنة قياـ ضماف المفوضية مفيطمب  .1
 لجنتيا طريؽ عف البرامج واعتماد ببحث الدائميف
 جدوؿ إعداد قبؿ والمؤتمر لمبرامج الفرعية

دراج االجتماعات  مشروع في البرامج ىذه مثؿ وا 
 عف الدائميف الممثميف لجنة قبؿ مف لبحثيا الميزانية
 اإلدارية والشؤوف انيةلمميز  الفرعية لجنتيا طريؽ
 .والمالية

 الفرعية المجنة تعالج أف ضماف المفوضية مفيطمب  .2
 البرامج أي واليتيا جانبي والمؤتمرات لمبرامج

 .المساواة قدـ عمى والمؤتمرات

 لمموعد الصاـر االحتراـ المفوضية مفيطمب   .3
 إلى الوثائؽ لتقديـ( 2) شيريفالمحدد ب النيائي
 مثؿ تتجاوز أالّ  وضماف راتالمؤتم خدمات مديرية
 ما أقصى كحد صفحة( 12) عشرة اثنتا الوثائؽ ىذه

 نفيذه.يجري ت
 

تـ عكس ذلؾ مرة أخرى في مشروع 
الذي  المقرر بشأف جدوؿ االجتماعات 

سيتـ تقديمو إلى المجمس التنفيذي في 
 .2102يناير 

 
 يجري تنفيذه.

 
 تـ تنفيذه جزئيا.

 
ُتعاد الوثائؽ التي تتجاوز اثنتا 

( صفحة إلى اإلدارات. لـ 02عشرة)
تحتـر اإلدارات حتى اآلف الموعد 

( لتقديـ 2حدد بشيريف )النيائي الم

مديرية إدارة المؤتمرات 
والمنشورات وجميع 

 اإلدارات المعنية.
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 الجية المسؤولة اإلجراء الواجب اتخاذه والجدوؿ الزمني اإلجراء المطموب رقـ المقرر العدد

 .ذلؾ خبلؼ المفوضية رئيس يقرر لـ

 عاممي عدد يكوف أف ضماف المفوضية مفيطمب  .4
 يخدموف الذيف المؤتمرات خدمات مديرية

 لممعايير طبقا األخيرة ىذه تحدده حسبما االجتماعات
 أجؿ مف مماثمة تمنظما في بيا المعموؿ الدولية
 .االجتماعات ىذه لمثؿ والفعاؿ السمس السير ضماف

 األمواؿ استخداـ يتـ أال ضماف المفوضية مفيطمب  .5
 لمعالجة المحددة الميزانية وبنود تخصيصيا يتـ التي

 .أخرى أنشطة أية في والترجمة، الوثائؽ

 تنفيذ عف منتظمة تقارير رفع المفوضية مفيطمب  .6
 .المقرر ىذا

 الوثائؽ.
 

 تـ تنفيذه جزئيا.
 

 تـ تنفيذه
 

أعدت مديرية إدارة المؤتمرات 
والمنشورات نموذجا لتقدير التكاليؼ 

لخدمة كؿ نوع مف يشمؿ عدد العامميف 
أنواع االجتماعات وتـ إببلغ جميع 
اإلدارات بيذا النموذج. وُاستخدـ نموذج 
ؿ تقدير التكاليؼ بشكؿ واسع كدلي

لتحديد تكاليؼ االجتماعات في جدوؿ 
 .2102االجتماعات لعاـ 

 تـ تنفيذه.
يتـ إعداد التقارير عف المقررات بشأف 
جدوؿ االجتماعات بشكؿ منتظـ 

 وتقديميا إلى المجمس التنفيذي.
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 الجية المسؤولة اإلجراء الواجب اتخاذه والجدوؿ الزمني اإلجراء المطموب رقـ المقرر العدد

المقرر  2
EX.CL/DEC.644(XIX)ب

اهمات الدول األعضاء شأن مس
في ميزانية االتحاد اإلفريقي لعام 

3122 

اإلبقاء عمى اإلعفاء المؤقت لجميورية الكونغو  يقرر .1
الديمقراطية مف العقوبات طالما استمرت في الوفاء 

 بالتزاماتيا والتمشي مع جدوؿ السداد المتفؽ عميو؛

عداد الميزانية   البرمجة وا 
 والمالية والمحاسبة

فع العقوبات عف جميورية غينيا بيساو بعد ر  يقرر .2 
 قياميا بتسديد متأخرات مساىماتيا؛

  

اإلبقاء عمى العقوبات المفروضة عمى جميورية يقرر .3  
 أفريقيا الوسطى.

  

المقرر  3
EX.CL/DEC.645(XIX) 

ميزانية االتحاد اإلفريقي  شأن

 3122للسنة المالية 

عضاء أف تقدـ إلى الدوؿ األمف المفوضية  يطمب .1
مف النظـ  36الوثائؽ الداعمة الواردة في المادة 

والموائح المالية في الوقت المناسب وذلؾ لتسييؿ 
بحثيا مف قبؿ لجنة الممثميف الدائميف مف خبلؿ 

 المجنة الفرعية لمميزانية والشؤوف اإلدارية والمالية.

عداد الميزانية   البرمجة وا 
والمالية 

والمحاسبة/التخطيط 
ي لمسياسات االستراتيج

والرصد والتقييـ وحشد 
 الموارد

المقرر  4

EX.CL/DEC.646(XIX)ب
تقرير اللجنة الفرعية  شأن

 إلصالح الهياكل
 

إنشاء قسـ الشراكات االستراتيجية في  يقرر .1
 مكتب رئيس المفوضية مع الييكؿ التالي: 

 ( 5( بدرجة )ـ1رئيس قسـ واحد.) 

 ( كبار موظفي السياسة بدرجة 4أربعة )
 (. 3)ـ

دارةة و ياإلدار الشؤوف    ا 
 الموارد البشرية
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 الجية المسؤولة اإلجراء الواجب اتخاذه والجدوؿ الزمني اإلجراء المطموب رقـ المقرر العدد

 ( 2( موظفي السياسة بدرجة )ـ5خمسة .) 

 ( 4( بدرجة )خ ع أ 1سكرتير واحد .) 

 (.6( بدرجة )خ ع ب 1واحد ) بريد ساعي 

مف المفوضية تنفيذ المقرر تدريجيًا بتعييف  يطمب .2
( سنوات 3ثبلث ) مدىموظفي الييكؿ عمى 

 ؛2112ابتداء مف يناير 

مف  أيضاً مف لجنة الممثميف الدائميف يطمب  .3
ؿ المجنة الفرعية إلصبلح اليياكؿ استكماؿ خبل

عمميا بشأف اليياكؿ األخرى التي اقترحتيا 
المفوضية وسائر األجيزة وتقديـ توصيات 
مناسبة إلى المؤتمر مف خبلؿ المجمس التنفيذي 

 .2112في يناير 

 EX.CL/DEC.647(XIX)المقرر  5

لدورة العادية ابشأن  مقرر
التاسعة عشرة لمؤتمر 
االتحاد األفريقي لوزراء 

الوثيقة  - الصناعة
EX.CL/600(XIX) 

 

توصيات المؤتمر وال سيما إطار الرصد يجيز  .0
طار لجنة  والتقييـ، واستراتيجية تعبئة الموارد، وا 

إضافة قيمة إلى  -التوجيو والموضوعات القطاعية 
األعماؿ السمع مف خبلؿ تطوير سمسمة قيمة 

التجارية الزراعية، وتصنيع الموارد المعدنية في 
أفريقيا، وتحسيف وصوؿ الصناعات الصيدلية 

يجري تنفيذه العممية: تنفيذا ليذا 
المقرر، وفرت إدارة التجارة والصناعة 

منح أولوية قيادة قوية وواصمت دعميا ل
مرحمة تنفيذ خطة العمؿ لمتعجيؿ عميا ل

وخاصة بالتنمية الصناعية ألفريقيا 
في  أي: عممية االستيعاب مرحمة البداية

 إدارة التجارة والصناعة
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 الجية المسؤولة اإلجراء الواجب اتخاذه والجدوؿ الزمني اإلجراء المطموب رقـ المقرر العدد

 األفريقية إلى األدوية األساسية؛ 

االقتراح المعتمد في الجزائر العاصمة،  يجيز .2
 30الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في 

طانيا والذي يدعو المممكة المتحدة لبري 2100مارس 
العظمى إلى إعادة النظر في قرارىا سحب عضويتيا 

 مف منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية؛ 

الدوؿ األعضاء والمفوضية والمجموعات  يدعو .3
االقتصادية اإلقميمية ومؤسسات القطاع الخاص 

وأصحاب المصمحة اآلخريف إلى  اإلنمائييفوالشركاء 
عاؿ لمبادرة التعجيؿ اتخاذ التدابير البلزمة لمتنفيذ الف
 بالتنمية الصناعية في أفريقيا؛

بالتعاوف مع المجموعات  ،مف المفوضية القياـ يطمب .4
االقتصادية اإلقميمية ومنظمة األمـ المتحدة لمتنمية 
الصناعية ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

تعبئة الموارد ،بوالشركاء األفريقييف والدولييف اآلخريف
تعبئة الموارد مف أجؿ لستراتيجية األطر اال مف خبلؿ

 التصنيع في أفريقيا؛

بالعرض الذي قدمتو جميورية كينيا  يرحب .5
الستضافة الدورة العشريف لمؤتمر االتحاد األفريقي 

 المجموعات االقتصادية اإلقميمية.
تـ تنفيذ األنشطة في ىذا السياؽ، 

 التالية:
، قامت إدارة 2100في يونيو  -

التجارة والصناعة، بالتعاوف 
منظمة األمـ الوثيؽ مع 

المتحدة لمتنمية الصناعية 
والمجموعات االقتصادية 
اإلقميمية، بتنظيـ ورشة العمؿ 
حوؿ استيعاب خطة التعجيؿ 

 نمية الصناعية ألفريقيا.بالت

نظمت ، 2100في سبتمبر  -
اإلدارة في أديس أبابا، إثيوبيا 
اجتماعا استشاريا بيف رئيس 
ىيئة مكتب مؤتمر االتحاد 
األفريقي لوزراء الصناعة، 
الجزائر ومنظمة األمـ المتحدة 
لمتنمية الصناعية. وكاف اليدؼ 
مف االجتماع ىو التشاور 
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 الجية المسؤولة اإلجراء الواجب اتخاذه والجدوؿ الزمني اإلجراء المطموب رقـ المقرر العدد

 ؛ 2103لوزراء الصناعة في 

مف المفوضية متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر  يطمب .6
ية المقبمة ورفع تقرير في ىذا الشأف إلى الدورة العاد

 .2102المقبؿ لممجمس التنفيذي في يناير 

رية ومناقشة الترتيبات التحضي
المجنة األفريقية لتوجيو إلطبلؽ 

خطة التعجيؿ بالتنمية 
 الصناعية ألفريقيا.

قامت المفوضية بتنسيؽ تنظيـ  -
االجتماع األوؿ لييئة مكتب 
الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر 
االتحاد األفريقي لوزراء 

 2100الصناعة في ديسمبر 
في فيينا، النمسا. وكاف اليدؼ 
مف اجتماع ىيئة المكتب ىو 
استعراض ومناقشة وضع 
إعداد المشاريع المقترحة في 
إطار خطة التعجيؿ بالتنمية 
الصناعية ألفريقيا مف قبؿ كؿ 
مجموعة اقتصادية إقميمية 
وطرائؽ إطبلؽ المجنة األفريقية 
لتوجيو خطة التعجيؿ بالتنمية 

 الصناعية ألفريقيا.
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 الجية المسؤولة اإلجراء الواجب اتخاذه والجدوؿ الزمني اإلجراء المطموب رقـ المقرر العدد

ناقشت ىيئة المكتب أيضا  -
عممية تحديد المشاريع 

ات األولوية التي واألنشطة ذ
اقترحتيا المجموعات 
االقتصادية اإلقميمية إلى جانب 
الخطط الخاصة بتعبئة 

 األمواؿ.

، ُعقدت 2100في ديسمبر  -
جمسات عمؿ مع المجموعات 
االقتصادية التالية: السوؽ 

شرؽ أفريقيا المشتركة لدوؿ 
والجنوب األفريقي، مجموعة 
تنمية الجنوب األفريقي، 

فريقيا، مجموعة دوؿ شرؽ أ
المجموعة االقتصادية لدوؿ 
غرب أفريقيا والمجموعة 
االقتصادية لدوؿ وسط أفريقيا، 
بغية التعجيؿ باستكماؿ 
مشاريعيا الخاصة التي سيتـ 
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تنفيذىا في إطار خطة التعجيؿ 
 بالتنمية الصناعية ألفريقيا.

المقرر  6
EX.CL/DEC.648(XIX)  

رة العادية تقرير الدو  بشأن
الثامنة لمجنة العمل 

ؤون االجتماعية والش
 لالتحاد اإلفريقي

اعتماد خطة الحماية االجتماعية لمعامميف في  .1
االقتصاد غير الرسمي والعامميف الريفييف مف أجؿ 
توفير الحماية االجتماعية لمعامميف في االقتصاد 

 غير الرسمي والعامميف الريفييف وأعضاء أسرىـ؛

 

ضية بالتحضير لحممة تقوـ المفو 
استراتيجية بغية تنفيذ خطة الحماية 
االجتماعية لبلقتصاد غير الرسمي 
وعماؿ األرياؼ. وستبدأ ىذه الحممة في 

حيث تـ إدراجيا في خطة  2102
لميزانية البرنامجية العمؿ السنوية وفي ا

 . 2102لعاـ 

 إدارة الشؤوف االجتماعية

% 2نسبة خفض معدؿ بطالة الشباب والنساء ب .2  
( سنوات 5عمى األقؿ سنويا عمى مدى الخمس )

القادمة. وفي ىذا الصدد، يتعيف عمى الدوؿ 
األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية حفظ 
وتمديد ومواءمة نظـ المعمومات المتعمقة بسوؽ 
العمؿ دعما لصياغة سياسة العمالة وتنفيذىا 

 وتقييميا؛

لشؤوف تنظيـ دورة خاصة لمجنة العمؿ وا .3
االجتماعية حوؿ التقدـ المحرز في تنفيذ إعبلف 

 ؛2114وخطة عمؿ واجادوجو لعاـ 

  اعتمد االجتماع األوؿ لمجنة توجيو
مشروع مواءمة وتنسيؽ أنظمة 
معمومات سوؽ العمؿ )أديس أبابا، 

( القائمة الدنيا 2102أكتوبر 
لمؤشرات العمؿ والعمالة واقترح قياـ 
الدوؿ األعضاء بدراسات استقصائية 

 2103حوؿ القوى العاممة بحموؿ 
نيجية المتفؽ طبقا لمقائمة الدنيا والم

 عمييا.

  يتـ إببلغ مؤتمر االتحاد األفريقي
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التعاوف بيف المجنة والشركاء الدولييف عمى وضع  .4
مبادرة عمالة لمشباب دعمًا لمجيود التي تبذليا 

ما بعد النزاعات في إطار عمميات  فترةالبمداف في 
عادة اإلعمار والتنمية.  تحقيؽ االستقرار وا 

بالعرض الذي قدمتو جميورية الكونغو  يرحب .5
الستضافة الدورة العادية التاسعة لمجنة العمؿ 

 ؛2113والشؤوف االجتماعية لبلتحاد اإلفريقي في 

مف المفوضية متابعة تنفيذ نتائج الدورة  يطمب .6
العادية الثامنة لمجنة العمؿ والشؤوف االجتماعية 

المجمس  في ىذا الشأف إلىمنتظمة وتقديـ تقارير 
 التنفيذي.

لوزراء الشؤوف المالية في مارس 
 بنتائج االجتماع. 2102

  تجري المناقشات مع ىيئة مكتب
الدورة الثامنة لمجنة العمؿ والشؤوف 
االجتماعية مف أجؿ التحضير لمدورة 

 الخاصة.

  قامت إدارة الشؤوف االجتماعية
وسيتـ تقاسميا مع باستكماؿ المبادرة 

الشركاء اإلنمائييف لتنفيذىا بعد 
التشاور مع الشركاء اإلنمائييف والدوؿ 

 األعضاء المعنية.

 EX.CL/DEC.649 (XIX)المقرر  7

بشأن تقرير الدورة  
العادية الخامسة لمؤتمر 
االتحاد األفريقي لوزراء 

 الصحة
 
 

بتسييؿ تنفيذ  القياـمف المفوضية  يطمب .0
رة العادية الخامسة لمؤتمر االتحاد توصيات الدو 

 األفريقي لوزراء الصحة؛ 

  تـ إرساؿ المذكرات الشفيية والمذكرة
المفاىيمية إلى الدوؿ األعضاء لحثيا 
عمى االحتفاؿ بأسبوع حممة الحد مف 
وفيات األميات في أفريقيا. ومف 
المنتظر استبلـ تقارير الدوؿ 
األعضاء عف كيفية احتفاليا 

 باألسبوع..

  قامت تونس بدعـ ومشاركة

 إدارة الشؤوف االجتماعية
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المفوضية، باالحتفاؿ بأسبوع الحممة 
نوفمبر مف خبلؿ  25و 24يومي 
دولة عضوا إلى تونس  07دعوة 

العاصمة لتقاسـ التجارب في الحد 
 مف وفيات األميات.

  تـ إرساؿ مذكرة شفيية وجدوؿ زمني
لؤلنشطة إلى الجميورية الجزائرية 
بشأف استضافة الدورة العادية 

دسة لمؤتمر األتحاد األفريقي السا
 لوزراء الصحة وُينتظر الرد.

  تـ الشروع في المشاريع الرائدة
لممؤشرات المنقحة لخطة عمؿ ونداء 

 أبوجا.

  أعدت المفوضية خطة العمؿ
لمعقد األفريقي لمطب  2100-2120
 التقميدي.

  شرعت المفوضية في إعداد التقرير
السنوي عف التزامات الدورة العادية 

امسة عشرة حوؿ صحة األميات الخ
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 مؤتمر االتحاد.والرضع واألطفاؿ 

  تقوـ المفوضية بالتحضير لحممة
استراتيجية لمتنفيذ الخطة االستراتيجية 

بلقتصاد غير الرسمي لعماؿ ل
 2102. ستبدأ الحممة في ؼاألريا

حيث أنو قد تـ إدراجيا في خطة 
العمؿ السنوية والميزانية البرنامجية 

 .2102لعاـ 

  اعتمد االجتماع األوؿ لمجنة توجيو
المشؤوع حوؿ مواءمة وتنسيؽ أنظمة 
معمومات سوؽ العمؿ )أديس أبابا، 

( القائمة الدنيا 2102أكتوبر 
لمؤشرات العمؿ والعمالة واقترح إجراء 
دراسات استقصائية حوؿ القوى 

طبقا لمقائمة  2103العاممة بحموؿ 
 لمنيجية متفؽ عمييا. االدنيا و 

 تائج االجتماع إلى مؤتمر ستقدـ ن
االتحاد األفريقي لوزراء المالية في 

 .2102مارس 
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تنظيـ أسبوع حممة التعجيؿ بالحد مف وفيات  .2

 .2111األميات في أفريقيا في نوفمبر 
بعرض الجميورية الجزائرية استضافة  يرحب .3

 الدورة العادية السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي
 ؛2113لوزراء الصحة في 

مف المفوضية متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر  يطمب .4
في ىذا الشأف إلى المجمس منتظمة ورفع تقارير 

 التنفيذي.

  

المقرر  8
EX.CL/DEC.650(XIX)  

نتائج الخموة الثالثة بشأن 
بين لجنة  المشتركة

الممثمين الدائمين 
ومفوضية االتحاد 

 األفريقي

جييية حوؿ إعداد واعتماد الخطوط التو يعتمد  .1
 المقررات وتقديـ التقارير عف تنفيذىا؛ 

القياـ، مفوضية االتحاد األفريقي  مفيطمب  .2
 ،بالتعاوف الوثيؽ مع لجنة الممثميف الدائميف

بإعداد الخطوط التوجييية/المعايير الخاصة بالحد 
األدنى لممتطمبات المتعمقة باستضافة مؤتمرات 

قامة األحداث القمة )اتفاؽ استضافة ن موذجي( وا 
 الجانبية وتقديـ البنود التي تقترحيا الدوؿ؛

مكتب األميف العاـ  
لممفوضية وجميع 

 اإلدارات المعنية

 
  المفوضية ولجنة الممثميف الدائميف تعزيز  يناشد .3



EX.CL/689 (XX) REV.1 

Page 15 

 

 الجية المسؤولة اإلجراء الواجب اتخاذه والجدوؿ الزمني اإلجراء المطموب رقـ المقرر العدد

تدير أف عبلقات العمؿ فيما بينيما مف أجؿ 
أعماليا بكفاءة وفعالية طبقًا لكافة نظـ ولوائح 

 د األفريقي؛ االتحا

جميع الدوؿ األعضاء والمفوضية عمى  يحث .4
اعتماد اجراءات ممموسة لتنفيذ المقررات التي 

البديمة  صادرصدرت حتى اآلف بشأف موضوع الم
 لتمويؿ أنشطة االتحاد، وذلؾ بدوف إبطاء؛

  
يجب تحديد موضوع واحد لمسنة خبلؿ دورة يناير  .5

يقيا يكوف ىو نفس الموضوع المخصص ليوـ أفر 
 مايو(؛ 25)

يجب أف تكوف لجنة الممثميف الدائميف جزءًا مف  .6
بعثة التقييـ تحضيرًا لمؤتمرات القمة وذلؾ مف 

 خبلؿ ممثمييا؛

االلتزاـ بالمعايير الخاصة باقتراح مثؿ ىذه البنود  .7
كما تنص عميو الخطوط التوجييية حوؿ إعداد 
المقررات واعتمادىا. وينبغي أف تعمؿ المفوضية 

الممثميف الدائميف كدار مقاصة لتصفية ىذه  ولجنة
 البنود؛
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ينبغي ضماف المواءمة وتجنب االزدواجية مع  .8
المقررات والبرامج الحالية. ويجب أف تعمؿ الدوؿ 
األعضاء بالتعاوف الوثيؽ مع اإلدارات المعنية في 

 ىذا الصدد؛

يجب تحديد اآلثار القانونية والمالية والييكمية  .9
مسبقًا قبؿ اعتمادىا وفقًا  لممقررات المقترحة
 لقواعد اإلجراءات؛

يجب تحديد اإلجراءات والجدوؿ الزمني إلعادة  .11
 تقديـ البنود التي صدرت بشأنيا مقررات.

فيما يتعمؽ بمخاطبة المؤتمر والمجمس التنفيذي  .11
مف قبؿ الضيوؼ والمراقبيف، يجب االلتزاـ بدقة 

 مف قواعد إجراءات المؤتمر والمادة 11بالمادة 
 مف قواعد إجراءات المجمس التنفيذي.  11

  
مف المفوضية القياـ، بالتعاوف مع لجنة يطمب  .12

الممثميف الدائميف في إطار عممية التحضير 
الجارية لبلحتفاؿ بمنظمة الوحدة األفريقية/االتحاد 
األفريقي، ببحث إمكانية نشر "كتاب اليوبيؿ" الذي 

ة في يتضمف االنجازات التي حققتيا المنظم
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المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والتحديات التي واجيتيا واآلفاؽ المستقبمية، وذلؾ 

بشأف  2111تنفيذًا لممقرر الصادر عف قمة يناير 
 االحتفاؿ بالعيد الخمسيف لمنظمة الوحدة األفريقية/

 االتحاد األفريقي؛

مف المفوضية اقتراح طرؽ عممية لترشيد يطمب  .13
ت الوزارية القطاعية بالنظر إلى المجاف المؤتمرا

الفنية المتخصصة األربعة عشرة التي يتـ إنشاؤىا 
 ASSEMBLY/AU/DEC.227 (XII)بموجب المقرر 

 ؛2119الصادر عف المؤتمر في يناير 

مف المفوضية أيضا القياـ، بالتشاور مع  يطمب .14
لجنة الممثميف الدائميف، بتحديد المسائؿ التي 

ي يناير فبراير ويونيو يوليو تناقش خبلؿ قمت
وتقديـ توصيات مناسبة إلى الدورة العادية 

 .2112العشريف لممجمس التنفيذي في يناير 

مف المفوضية المبادرة إلى إعادة النظر في يطمب  .15
درجة السفر ومدفوعات بدؿ اإلعاشة اليومي 
ألعضاء لجنة الممثميف الدائميف وممثمي الدوؿ 
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رسمية لبلتحاد األفريقي األعضاء خبلؿ المياـ ال
مف أجؿ ضماف مواءمتيا مع األوضاع السائدة 

 بالنسبة لمسؤولي مفوضية االتحاد األفريقي؛

بالتعاوف مع  ،مف المفوضية القياـ يطمب أيضاً  .16
بتقديـ تقرير عف تنفيذ  ،لجنة الممثميف الدائميف

مختمؼ التوصيات الصادرة عف الخموة المشتركة 
ائميف ومفوضية االتحاد بيف لجنة الممثميف الد

 31األفريقي، المنعقدة في نازاريت، إثيوبيا، مف 
بما في ذلؾ إعداد  2111أبريؿ  2مارس إلى 

مختمؼ الخطوط التوجييية/المعايير المذكورة آنفًا، 
إلى الدورة العادية القادمة لممجمس التنفيذي في 

 .2112يناير 

 EX.CL/DEC.651 (XIX)المقرر  9
توقيع وضع البشأن 

والتصديق عمى معاىدات 
 منظمة الوحدة األفريقية/

 االتحاد األفريقي

مف المفوضية التعجيؿ بتنفيذ المقررات يطمب  .1
السابقة بشأف مراجعة معاىدات منظمة الوحدة 

 األفريقية/االتحاد األفريقي؛

مف المفوضية أيضا متابعة ىذه المسألة  يطمب .2
يذي عف إلى المجمس التنف منتظمة ريراوتقديـ تق

 تنفيذ ىذا المقرر.

  تـ الشروع في عممية مراجعة
المعاىدات وسيتـ استكماليا في 

2102. 

  تمت مراجعة جميع معاىدات منظمة
الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي في 

في أديس أبابا، إثيوبيا  2114مايو 
واعتمد المجمس التنفيذي المقرر 

 القانوني المستشارمكتب 
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 EX.CL/DEC.129(V)  في يوليو
عظـ اإلدارات بتنفيذ . وتقوـ م2114

المقررات بشأف المعاىدات التي 
عمى سبيؿ  اختصاصياتندرج ضمف 

المثاؿ ميثاؽ النيضة الثقافية 
األفريقية، الميثاؽ األفريقي المنقح 
لمنقؿ البحري، دستور المجنة 
األفريقية لمطيراف المدني )النسخة 

 ..لخ.االمنقحة(، 

 EX.CL/DEC.652 (XIX)المقرر  11
الوضع في فمسطين بشأن 

 والشرق األوسط

إلى استئناؼ مباحثات السبلـ بيف  يدعو .1
الفمسطينييف واإلسرائيمييف، ويؤكد مجددًا دعمو 

اإلسرائيمي عمى  -لمحؿ السممي لمنزاع العربي 
أساس مبادئ القانوف الدولي وكافة القرارات ذات 

قامة دولة الصمة لؤلمـ المتحدة مع التركيز عمى إ
يونيو  4فمسطينية مستقمة عمى أساس حدود 

 والقدس الشريؼ عاصمة ليا؛ 1967

بجميع الدوؿ األعضاء وخاصة األعضاء  يييب .2
منيا في مجمس األمف لؤلمـ المتحدة لدعـ 
الجيود الفمسطينية خبلؿ الدورة القادمة لمجمعية 

 رة الشؤوف السياسيةإدا 
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العامة لؤلمـ المتحدة في ضماف حصوؿ دولة 
وعاصمتيا  1967مى خطوط فمسطيف القائمة ع

القدس الشريؼ، عمى العضوية الكاممة في األمـ 
المتحدة ويحث كافة الدوؿ األعضاء التي لـ 
تعترؼ بدولة فمسطيف، عمى أف تقوـ بذلؾ عمى 

 جناح السرعة؛

مجمس األمف لؤلمـ المتحدة أيضًا الدعوة  يناشد .3
إلى عقد جمسة طارئة لمعالجة الوضع في دولة 

 فمسطيف.

 EX.CL/DEC.653 (XIX)المقرر  11
 اإلنسانيفيالوضع بشأن 
 أفريقيا

 

مف المفوضية بحث إمكانية الترتيب يطمب  .1
لتوريد مواد اإلغاثة مباشرة، والترتيب ، بالتعاوف 
 مع الشركاء، لبلستجابة لمحاالت الطارئة مباشرة؛

الدوؿ األعضاء والمفوضية عمى تدارس يحث  .2
صدار التوصيات مختمؼ  الحموؿ الدائمة وا 

المناسبة لممجمس بما يتفؽ مع تنفيذ خطة عمؿ 
اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة 

 النازحيف داخميا في أفريقيا )اتفاقية كمباال(؛

مفوضية االتحاد األفريقى استكشاؼ سبؿ يناشد  .3

 نفيذ جار. تـ الشروع في العممية الت
مع شركاء االتحاد األفريقي والوكاالت 
اإلنسانية ذات الصمة األخرى وخاصة 

حوؿ  التعيداتبعد مؤتمر إعبلف 
الجفاؼ والمجاعة في القرف األفريقي 

في  2100أغسطس  25المنعقد يـو 
 أديس أبابا، إثيوبيا.

  التنفيذ جار. وتـ التوصؿ إلى حموؿ
ؿ مختمؼ االجتماعات مستدامة خبل

 إدارة الشؤوف السياسية
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موارد خارج الميزانية لتكممة جيود الجديدة لجمع 
ضاء فى تنفيذ خطة العمؿ بشأف الدوؿ األع

نتائج القمة الخاصة لبلتحاد األفريقى المنعقدة 
حوؿ البلجئيف والعائديف  2119فى كمباال فى 

والنازحيف داخميا، وتقديـ تقرير عف التطورات 
التي تحدث في ىذا الصدد إلى الدورة العادية 

 ؛2112العشريف لممجمس التنفيذى في يناير 

وكاالت ذات الصمة الموجية المنظمات واليناشد  .4
نحو التنمية مراجعة وتعزيز قدراتيا لبلستجابة، 
عمى وجو السرعة وبشكؿ كاؼ، لطمبات 

جراء األوضاع اإلنسانية النازحيف قسريًا 
 ؛المتغيرة

بمجنة الممثميف الدائميف مف خبلؿ لجنتيا يشيد  .5
المعنية بالبلجئيف لعمميا لتعزيز حماية السكاف 

طبقا لبرنامج أنشطتيا ويشدد النازحيف قسريا 
عمى ضرورة استمرار التصدى لممشكمة، مف 
الناحية العممية، لتقديـ صورة حقيقية عف القضايا 

 اإلنسانية فى القارة؛

االستشارية وحمقات العمؿ/ ورش 
بمدا عمى  32العمؿ. حتى اليوـ، وقع 

بمداف  7االتفاقية فيما صدقت عمييا 
 بإيداع وثائؽبمداف  7 قامتو 

التصديؽ لدى المستشار القانوني 
 لممفوضية.

  حوؿ الجفاؼ  التعيداتمؤتمر إعبلف
والمجاعة في القرف األفريقي المنعقد 

في أديس  2100أغسطس  25يوـ 
أبابا، إثيوبيا لتعبئة األمواؿ لضحايا 
الجفاؼ والمجاعة في القرف األفريقي 
وخاصة في الصوماؿ. ومف المتوقع 
أف يتـ إعداد استراتيجية رسمية لتعبئة 
الموارد واستراتيجية رسمية لبلتصاؿ 
في سياؽ إطار السياسة اإلنسانية 

 ألفريقيا الذي يجري إعداده حاليا.

  التنفيذ جار. تتواصؿ الجيود بالتعاوف
مع الشركاء ذوي الصمة خبلؿ 
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( التى 5عمى الدوؿ األعضاء الخمس )يثنى .6
صدقت حتى اآلف عمى اتفاقية كمباال، ويناشد 
 ،مرة أخرى الدوؿ األعضاء التى تقـ بذلؾ بعد

بادر إلى التوقيع و/أو التصديؽ عمى أف ت
االتفاقية فى أقرب وقت ممكف، وأف تمتـز بجميع 

 أحكاميا؛  
ما أحرزتو المفوضية مف تقدـ فى يشير إلى  .7

تنفيذ برامجيا وأنشطتيا فى مجاؿ النزوح القسري 
ويطمب مف المفوضية بذؿ المزيد مف الجيود 

 وفقا لممقررات المختمفة لممجمس التنفيذى.
 

 مختمؼ االجتماعات وورش العمؿ.

  التنفيذ جار. قامت المجنة الفرعية
لبلجئيف لمجنة الممثميف الدائميف 
بزيارة البمداف التي تعاني مف مشكمة 
النزوح الداخمي وأعربت عف ارتياحيا 
 لما تـ تحقيقو عمى أرض الميداف.
عبلوة عمى ذلؾ، شاركت في مختمؼ 
االجتماعات المتعمقة بالنزوح القسري. 
واستغؿ النازحوف الفرصة لتوعية 
المجتمع الدولي بمعاناتيـ التي برزت 
بوضوح خبلؿ مؤتمر إعبلف 

حوؿ الجفاؼ والمجاعة في  التعيدات
القرف األفريقي المنعقد في أديس 

أغسطس  25أبابا، إثيوبيا يوـ 
ـ تقديـ التقرير عف . وسيت2100

 األنشطة إلى المجمس.

  بمدا  32التنفيذ جار. حتى اليوـ، وقع
 7عمى االتفاقية فيما صدقت عمييا 
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 بإيداع وثائؽبمداف  7 قامتبمداف 
التصديؽ لدى المستشار القانوني 
لممفوضية. واليدؼ ىو دخوؿ 
االتفاقية حيز التنفيذ بحموؿ يونيو 

2102. 

 فة الجيود التنفيذ جار. تـ بذؿ كا
لتنفيذ اإلعبلنات والمقررات والقرارات 
حوؿ النزوح القسري وخاصة مع 
شركاء االتحاد األفريقي. وأفضى ذلؾ 

عبلف اإلإلى تنظيـ أوؿ مؤتمر 
حوؿ الجفاؼ والمجاعة في التعيدات 

القرف األفريقي المنعقد في أديس 
أغسطس  25أبابا، إثيوبيا يوـ 

2100. 

  بمغت التي التعيدات تـ إعبلف
مميوف دوالر أمريكي نقدا  35057

مميوف دوالر أمريكي عينا.  2858و
وكاف ذلؾ إضافة إلى المساىمات 
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األولية مف المفوضية وعاممييا ولجنة 
الممثميف الدائميف. ومف المتوقع 
الحصوؿ عمى المزيد مف 

 المساىمات.

12 EX.CL/DEC.654(XIX)م
قرر بشأن البرنامج 

العشري لبناء القدرات 
األمم  -لالتحاد األفريقي

 المتحدة،
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مف المفوضية تقديـ تقارير منتظمة إلى يطمب  .1
المجمس التنفيذي عف البرنامج عمى أف تركز ىذه 
التقارير بصورة أكبر عمى النتائج الممموسة وتتعدى 

 مجرد المسائؿ المؤسسية والتنظيمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كخطوة أولى حاسمة في عممية وضع
ـ يتـ تنظ بناء القدرات،لبرنامج عمؿ 

، بناء 2011سبتمبر  9إلى  7 خموة مف
االتحاد االفريقي  مفوضيةب مف عمى طم

األمانة المشتركة )االتحاد  وتحت إشراؼ
لية التنسيؽ اإلفريقي/األمـ المتحدة( آل

عدد كبير مف موظفي  بحضور المشتركة
االتحاد االفريقي مف غالبية إدارات 

ف عف فضبل عف ممثميأقساـ المفوضية و 
وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد 

راجعة المتبادلة بيف اإلفريقية لمماآلليةو 
والمجموعات االقتصادية األقراف 

. كما شارؾ في الخموة ممثمو اإلقميمية
منظومة األمـ المتحدة. وكاف الغرض 

طبلع المشاركيف عمى القضايا منيا ىو إ

 مكتب نائب الرئيس
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 ىذا البرنامج وبالتالي عدادالمتعمقة بإ
تقييـ لعممية وضع حجر األساس 

االحتياجات التي كانت عمى وشؾ 
بيف  التعاوفمف خبلؿ عممية  ؽاالنطبل
عمؿ تحت )ي االستشارييفالخبراء فريؽ 

آللية التنسيؽ  إشراؼ األمانة العامة
مع مديري برامج إدارات ( المشتركة

في احتياجاتيا بفيما يتعمؽ المفوضية 
جرت عممية وقد . بناء القدراتمجاؿ 
في الفترة ىذه اإلدارات  احتياجاتتقييـ 

وفقا  2011ر مف سبتمبر حتى نوفمب
االتحاد اإلفريقي لتنفيذ  لمبدأ ممكية
ت العممية قد اعتمدت كانالبرنامج. و 
وكذلؾ الخطة االستراتيجية استناداإلى 

خطط عمؿ وأولويات اإلدارات وبالتالي 
 كاف ىناؾ قطيعة مع الماضي نظرا ألف
ذلؾ قد شكؿ فرصة أماـ مفوضية 

بناء لحتياجات االاالتحاد االفريقي لتحديد 
يا. وقد أدت عممية تقييـ االحتياجات قدرات
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دعـ سيشكؿ جوىر برنامج إلى تقرير 
ستضعو األمـ المتحدة لجيود االتحاد 

. وقد تـ بناء القدراتاإلفريقي في مجاؿ 
خاصة دورة بحث التقرير خبلؿ 

قبيؿ  2011عقدت في نوفمبر  لممفوضية
الثانية عشرة لمجنة التنسيؽ  انعقاد الدورة
رئاسة رئيس المفوضية. وقد تـ المشتركة ب

الرفيعة الدورة تقديـ التقرير الحقا إلى 
آللية التنسيؽ المشتركة   12المستوى الػ
 21يومي في أديس أبابا في  التي عقدت

بدراسة مشتركة  2011نوفمبر  22و
ميف العاـ األالمفوضيةونائب  نائب رئيسل

آللية  12الػ الدورة أجازت  .مـ المتحدةلؤل
مف التقرير وطمبت المشتركة  التنسيؽ

وكاالت ومؤسسات منظومة األمـ 
في  )التي كانت موضوعة المتحدة

( أف تدرج في خطط عمميا مجموعات
نتائج عممية تقييـ االحتياجات التي 
 تيدؼ إلى بناء قدرات االتحاد االفريقي



EX.CL/689 (XX) REV.1 

Page 27 

 

 الجية المسؤولة اإلجراء الواجب اتخاذه والجدوؿ الزمني اإلجراء المطموب رقـ المقرر العدد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EX.CL/DEC.654(XIX) 

البرنامج  مقرر بشأن
العشري لبناء القدرات 

األمم  -لالتحاد األفريقي
الوثيقة المتحدة، 

EX.CL/671(XIX) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مف المفوضية والمجموعات االقتصادية  يطمب .2
دارتيا  اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية لمنع النزاعات وا 

التعجيل بتفعيل المنظومة اإلفريقية لمسمم وتسويتيا 
 واألمن

 

ا كانت قائمة نظرا ألنيبالكامؿ وذلؾ 
وارد مف مفوضية االتحاد  طمبعمى 
يقي نفسيا. أكدت آلية التنسيؽ اإلفر 

المشتركة مف جديد قرارىا بشأف ضرورة 
، بما إدماج أسرة االتحاد اإلفريقي بالكامؿ

وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد  في ذلؾ
اإلفريقية لممراجعة المتبادلة بيف  اآلليةو 

وأجيزة االتحاد األفريقي  األقراف
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية، في 

عممية تقييـ احتياجات حمة الثانية مف المر 
برنامج عمؿ تحديد بناء بناء القدرات/

المرحمة الثانية بحموؿ القدرات، واستكماؿ 
 .2012نوفمبر 

 

 

االتحاد األفريقي والمجموعات استكمؿ 
/اآلليات اإلقميمية االقتصادية اإلقميمية

لمسمـ  ةاألفريقيخارطة طريؽ المنظومة 
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والتي تضع  2013-2011واألمف لمفترة 
لمتعجيؿ بتفعيؿ المنظومة أىدافا وعمميات 

 اإلفريقية لمسمـ واألمف

 بيفخارطة الطريؽ خطة عمؿ تترافؽ 
 القياـ بيااألنشطة المحددة التي ينبغي 

المنظومة اإلفريقية لمسمـ  لتسييؿ تفعيؿ
 واألمف

13 EX.CL/Dec.655(XIX) 

تقرير المجنة األفريقية 
خبراء حول حقوق لم

 الطفل ورفاىيتو

مف المفوضية تنفيذ  يطمب .2
الصادر عف   EX.CL/DEC.441 (XIII)المقرر

الدورة العادية الثالثة عشرة لممجمس التنفيذي المنعقدة 
مف  2002يونيو  22إلى  24في شـر الشيخ مف 

خبلؿ تخصيص ميزانية منفصمة لمجنة األفريقية 
و ابتداءا مف السنة لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيت

 ؛2012المالية 

 كاف قد تـ ر، ر قمال عند اعتماد
. تقديمياو  2012ميزانية  استكماؿ

ستقدـ المجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف 
نفصمة مستقمة/موالشعوب  ميزانية 

 .2013 مسنة الماليةل

جنة اإلفريقية الم 
لحقوؽ اإلنساف 
دارة  والشعوب وا 

 الشؤوف االجتماعية

إشراؾ المجنة األفريقية  أيضاً المفوضية  مفيطمب  .3 
لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو في المفاوضات أو 
البعثات الميدانية في مناطؽ النزاعات التي قد يكوف 

 ليا تأثير عمى حقوؽ الطفؿ؛

  تـ إرساؿ مذكرة إلى إدارة السمـ واألمف
 اتخاذ اإلجراءات البلزمة إلشراؾ لطمب

وؽ اإلنساف المجنة اإلفريقية لحق
البعثات الميدانية في  والشعوب في
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التي قد يكوف ليا ؽ النزاعات طامن
 تأثير عمى حقوؽ الطفؿ

"حقوؽ األطفاؿ المعوقيف: واجب الحماية  يعتمد .4  
واالحتراـ والتشجيع واإلنفاذ" موضوعًا ليوـ الطفؿ 

 ؛ 2012األفريقي لعاـ 

 رساليا  كرةتمت صياغة مذ مفاىيمية وا 
حوؿ لدوؿ األعضاء كدليؿ جميع اإلى 

المقرر الموضوع واألنشطة  أىداؼ
 يـو الطفؿ األفريقياالضطبلع بيا في 

 

 

مف المجنة األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ يطمب  .4  
ورفاىيتو تقديـ تقرير عف أنشطتيا في يونيو/يوليو 

2012. 

 في تقرير مف المقرر تقديـ ال
 2012/يوليو يونيو

 

 

14 EX.CL/Dec.656(XIX)  

تقرير  مقرر بشأن
المجمس االقتصادي 
واالجتماعي والثقافي 

لالتحاد األفريقي 
 يكوسوك(،اإل)
 

لممجمس  التسبيؽمف المجنة الدائمة كوحدة يطمب  .1
االقتصادي واالجتماعي والثقافي التعجيؿ ببذؿ ىذه 
الجيود وتدعيميا وتقديـ تقرير إطاري إلى الدورة 

 ؛2012يو العادية لممجمس في يونيو/يول

اتخاذ الخطوات  أيضاً مف المجنة الدائمة يطمب  .2
المناسبة لتسييؿ انتخابات منتصؼ المدة لييئة 
مكتب المجنة الدائمة، فضبًل عف االنتخابات البلحقة 

وفقًا لمنظاـ األساسي  2012في  المؤتمر العاـفي 
 لممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي؛ 

المجمس االقتصادي  
واالجتماعي والثقافي 
لبلتحاد األفريقي 
ومديرية المجتمع 

 المدني والميجر
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تصادي أعضاء وفود المجمس االقيشجع  .3
واالجتماعي والثقافي في الدوؿ األعضاء في االتحاد 
عمى التواصؿ مع الفروع الوطنية لممجمس 
االقتصادي واالجتماعي والثقافي واالستفادة منيا 
حيثما وجدت باعتبار ذلؾ تسييبلت دعـ لنشر 
المعمومات حوؿ أنشطة المجمس االقتصادي 

 واالجتماعي والثقافي لبلتحاد األفريقي؛

الدوؿ األعضاء في االتحاد والمفوضية إلى  يدعو .4
دعـ المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في 

 تحقيؽ ىذه األىداؼ.

15 EX.CL/Dec.657(XIX) 

مقرر بشأن أنشطة 
مجمس االتحاد األفريقي 

اري لمكافحة االستش
 الفساد

 

كافة أصحاب المصمحة، بما في ذلؾ الدوؿ يدعو  .0
األعضاء والمفوضية وأجيزة صنع السياسة األخرى ذات 
الصمة لبلتحاد األفريقي، إلى تعزيز الموارد المالية 
 والبشرية لؤلمانة لتمكيف المجمس مف أداء ميامو بفعالية؛

مى الدوؿ األعضاء التي لـ توقع وتصدؽ بعد عيحث  .2
اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحتو عمى القياـ 
بذلؾ، وعمى إببلغ المفوضية بالسمطة الوطنية التي 

 تعينيا لمكافحة الفساد؛

  ميزانية تشغيمية   تخصيصتـ
 لتمكينو مف إلى المجمس برنامجيةو 

 .القياـ بأنشطتو
 
 الدوؿ األعضاءإلى  حشد التأييد بعثات 

ية تصدؽ عمى االتفاقو  التي لـ توقع
وتعييف  القياـ بذلؾ عمى التشجيعي
 الفساد وطنية لمكافحةسمطات 

مجمس االتحاد 
األفريقي االستشاري 
دارة  لمكافحة الفساد وا 

 الشؤوف السياسة
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عمى إنشاء  أيضاً الدوؿ األطراؼ في المفوضية يحث  .3
وطنية لمكافحة الفساد كما ىو الييئات الوتمكيف 

 ة؛مف االتفاقي 20منصوص عميو في المادة 
مف المجمس رفع تقرير عف التقدـ المحرز في ىذا يطمب  .4

الخصوص إلى الدورة العادية لممجمس التنفيذي في 
 .2012يونيو/يوليو 

 
 إلى الدوؿ األطراؼحشد التأييد  بعثات 

وطنية نشاء ىيئات إ عمى التشجيعي
 وتمكينيا الفساد لمكافحة

 اعتمدت المجنة  عممية التنفيذ؛ بدأت
الفرعية لميياكؿ التابعة لمجنة الممثميف 

. لمجمسا ألمانة اتنظيمي ىيكبلالدائميف 
 عييفلت ميزانية وقد تـ تخصيص

 لؤلمانة موظفيف دائميف
16 EX.CL/DEC.658(XIX 

مقرربشأن تقرير لجنة 
االتحاد األفريقي لمقانون 

 الدولي،
 

مف لجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي تقديـ  يطمب .0
مقترحاتيا بشأف برنامج عمميا وخطتيا االستراتيجية 

إلى لجنة الممثميف الدائميف مف خبلؿ  2010-2013
 لجنتيا الفرعية لمبرامج والمؤتمرات؛

  تـ توزيع الخطة االستراتيجية لمجنة
االتحاداإلفريقي لمقانوف الدولي عمى المجنة 
الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف لمميزانية 

دارية والمالية خبلؿ بحث والشؤوف اإل
ميزانية لجنة االتحاد اإلفريقي لمقانوف 

  2012الدولي لعاـ 
 

  مف المتوقع أيضا تقديـ الخطة
االستراتيجية وخطط العمؿ إلى المجنة 
الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف لمبرامج 

 حشريطة أف يسم 2012والمؤتمرات في 

لجنة االتحاد األفريقي 
لمقانوف الدولي 
ومكتب المستشار 

 القانوني
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الجدوؿ الزمني لمجنة الفرعية بذلؾ.  
ى لحظة إعداد ىذا التقرير، لـ يتـ وحت
 ذلؾ.

أيضا لجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي  مف يطمب 25 
تقديـ تقرير عف أنشطتيا إلى الدورة العادية لممجمس 

 .2012التنفيذي في يونيو/يوليو 

  

17 EX.CL/Dec.659(XIX) 

تقرير أنشطة مقرر بشأن 
المحكمة األفريقية لحقوق 

 اإلنسان والشعوب

لممحكمة األفريقية  2111التنفيذ الفوري لميزانية يطمب  05
 لحقوؽ اإلنساف والشعوب فيما يخص وضع القضاة.

  

مف لجنة الممثميف الدائميف مف خبلؿ لجنتيا يطمب  25 
الفرعية إلصبلح اليياكؿ بحث مقترح المحكمة حوؿ 

يكؿ الجديد لسجميا وتقديـ التوصيات المناسبة لبحثيا الي
مف قبؿ المجمس التنفيذي خبلؿ دورتو القادمة في يناير 

2112. 

  

نداءىإلى الدوؿ األعضاء التي لـ توقع ولـ تصدؽ يكرر  35  
ممحكمة األفريقية لحقوؽ المؤسسمبعد عمى البروتوكوؿ 

 اإلنساف والشعوب لمقياـ بذلؾ.

  

األطراؼ في البروتوكوؿ التي لـ تقـ بعد الدوؿ يدعو  45  
بإعبلف قبوليا اختصاص المحكمة لتمقي الطمبات الواردة 
مف األفراد والمنظمات غير الحكومية والسماح ليـ 
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بالوصوؿ إلى المحكمة بعد استنفاد سبؿ اإلنصاؼ 
 الوطنية، إلى القياـ بذلؾ؛

المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب يشجع  55  
المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب عمى التعاوف و 

لتعزيز وحماية حقوؽ صبلحياتيما الوثيؽ في إطار 
 اإلنساف في القارة.

  

مف المفوضية بالتعاوف مع المحكمة األفريقية يطمب  65  
لحقوؽ اإلنساف والشعوب استكماؿ عممية بحث آثار 

ة ورفع تمكيف المحكمة مف المحاكمة عمى الجرائـ الدولي
تقرير بيذا الشأف إلى المؤتمر مف خبلؿ المجمس 

 .2112التنفيذي في يناير 

  

18 Ex. CL/655(XIX)ii 

مقرر بشأن إصالح 
 اليياكل

تنفيذ ىذا المقرر بصورة تدريجية مف خبلؿ تعييف  .1
سنوات اعتبارا مف يناير  3موظفيف لمييكؿ في غضوف 

2012  

  ء مف مبادرات وقد تـ االنتيااليجري اتخاذ
إعداد اختصاصات رئيس القسـ وموظؼ 
سياسات كبير وموظؼ سياسات ويجري 

 نشر الوظائؼ

 

19 EX.CL/Dec.655(XIX)iii 

التعاون مقرر بشأن 
 ،المتعدد األطراف

 

لجنة الممثميف الدائميف مف خبلؿ لجنتيا مف يطمب  .1
الفرعية لمتعاوف المتعدد األطراؼ والمفوضية العمؿ مع 

جعة خطة العمؿ المشتركة الحالية حكومة اليند لمرا
إطار التعاوف المعزز مع في خبلؿ ستة أشير لتضمينيا 

  اجتمع االتحاد اإلفريقي واليند لمراجعة
-خطة العمؿ حتى يعكس إطار إفريقيا

 اليند لتعزيز التعاوف بالكامؿ 
 

 مكتب الرئيس
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 آلية المتابعة؛
نة لجالقياـ، بالتعاوف مع  أيضاً مف المفوضية يطمب  .2  

الممثميف الدائميف مف خبلؿ لجنة الفرعية لمتعاوف المتعدد 
بتقديـ مقترحات إلدراجيا في خطة العمؿ األطراؼ، 

 المشتركة المنقحة؛

  مبادرات بشأف مراجعة الخطة التـ اتخاذ
وتقديـ مقترحات عممية مف قبؿ كؿ مف 

 الجانب اإلفريقي واليندي

 

اليند  -أفريقيا المقترح المتعمؽ بعقد قمة منتدىيجيز  .3  
 ؛2014الثالثة في اليند في 

  

القياـ، بالتعاوف  كذلكمف لجنة الممثميف الدائميف يطمب  .4  
مع المفوضية، باستكماؿ الدراسات الشاممة حوؿ الشراكة 
االستراتيجية ألفريقيا وحوؿ المكاتب التمثيمية وتقديـ 
تقرير بيذا الشأف إلى المجمس التنفيذي في يناير 

 ؛2012

 جتمع كؿ مف المجنة الفرعية لمتعاوف ا
المتعدد األطراؼ والمفوضية عدة مرات 

 الساممةستكماؿ استعراض الدراسات ال
حوؿ شراكات إفريقيا االستراتيجية 

 والمكاتب التمثيمية

 

لجنتيا الفرعية لجنة الممثميف الدائميف، مف خبلؿ يحث  .5  
لمتعاوف المتعدد األطراؼ، عمى بذؿ جيود متضافرة، 
بالتشاور مع كافة أصحاب المصمحة لمتحضير لقمة 

أمريكا الجنوبية الثالثة وذلؾ في الربع األخير مف -أفريقيا
2011. 

  تـ عقد اجتماعي كبار المسؤوليف والوزراء
في مبلبو  2011نوفمبر  25إلى  22مف 
 فقط

 

21 EX.CL/Dec.661(XIX) 

مقرر بشأن تقرير المجنة 
، تـ استبلـ 2011سبتمبر  15بحموؿ    الطرؽ الخاصة بانتخاب أعضاء المفوضية؛ يعتمد .1

 الترشيحات لمناصب أعضاء المفوضية
مكتب المستشار 

 القانوني
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الوزارية النتخاب أعضاء 
 فوضيةالم

 

   تـ توزيع الترشيحات المستممة لمناصب
الرئيس ونائب الرئيس والمفوضيف عمى 

 الدوؿ األعضاء
 االستشارييف  الخبراء تـ عقد اجتماع لفريؽ

مجنة الوزارية المعنية المكمؼ بمساعدة ال
إلى  14بانتخاب أعضاء المفوضية مف 

 في أديس أبابا، إثيوبيا 2011نوفمبر  18
جميع الدوؿ األعضاء عمى االلتزاـ باإلطار  يحث .2 

الزمني لعممية االنتخابات كما يرد في الطرؽ 
 الخاصة بانتخاب أعضاء المفوضية؛

 .الوزارية المعنية  انعقد اجتماع المجنة
 23بانتخاب أعضاء المفوضية في 

في مبلبو، غينيا االستوائية  2011نوفمبر 
 لوضع القائمة المختصرة

 

المصروفات البلزمة ألعماؿ المجنة الوزارية  يجيز .3 
ما مف إواألنشطة ذات الصمة التي يتـ تمويميا 

تحويؿ االعتمادات مف بند إلى بند أو مف متأخرات 
 المساىمات

 . تـ استكماؿ واعتماد ميزانية ىذه العممية
مف قبؿ الممثميف الدائميف ألعضاء المجنة 
الوزارية قبؿ اعتمادىا مف قبؿ المجنة 

 .  2011الفرعية في نوفمبر 

 

21 EX.CL/DEC.664(XIX) 

الترشيحات  مقرربشأن
األفريقية داخل المنظومة 

 الدولية
 

إدارة الشؤوف   مس التنفيذيتأييد مختمؼ الترشيحات التي أجازىا المج .1
 السياسية
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22 EX.CL/Dec.665(XIX) 

ترشيح مقرر بشأن 
الجزائر لرئاسة مجموعة 

 والصين 77الـ 

مف المجموعة األفريقية في نيويورؾ اتخاذ يطمب  .0
 77الخطوات الضرورية إلخطار رئيس مجموعة الػ 

والصيف بيذا المقرر قبؿ االجتماع الوزاري السنوي 
 ثيف لممجموعة.الخامس والثبل

إدارة الشؤوف  
 السياسية

23 EX.CL/Dec.666(XIX) 

تقرير أنشطة مقرر بشأن 
إلفريقية لحقوق المجنة ا

 اإلنسان والشعوب،

تأجيؿ بحث تقرير أنشطة المجنة اإلفريقية لحقوؽ  يقرر .1
اإلنساف والشعوب إلى دورتو العادية القادمة المقرر عقدىا 

 2012في يناير 

قية إلفريالمجنة ا 
لحقوؽ اإلنساف 

 والشعوب،

24 EX.CL/Dec.667(XIX) 

مقرر بشأن تقرير 
 البرلمان األفريقي

 
 
 
 
 

إلى مقرراتو السابقة بشأف المسائؿ الييكمية والمالية، يشير  05
مف لجنة الممثميف الدائميف مف خبلؿ المجنة يطمب و

الفرعية إلصبلح اليياكؿ ولجنتيا االستشارية الفرعية 
شؤوف اإلدارية والمالية دراسة اقتراحات لمميزانية وال

البرلماف األفريقي وتقديـ توصيات مناسبة بشأنيا إلى 
 ؛2112الدورة العادية القادمة لممجمس التنفيذي في يناير 

 البرلماف اإلفريقي 

 
 
 
 
 

البرلماف األفريقي رفع تقرير عف أنشطتو إلى  مفيطمب  25
 .2012المجمس التنفيذي في يونيو/يوليو 

  

إدارة الشؤوف سيتـ إطبلؽ المنياج رسميا في ديسمبر   إطبلؽ المنياج اإلفريقي لمحكـمقرر المجمس التنفيذي  25
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بشأن تقرير مشاورة 
خبراء الدول األعضاء 
حول موضوع القمة 
السادسة عشرة "نحو 

مزيد من الوحدة والتكامل 
 من خالل القيم المشتركة

 
إجراء استعراضات دورية وتنسيؽ رصد االلتزاـ بوثائؽ  

 ـ المشتركة االتحاد اإلفريقي المتعمقة بالقي
 

ضماف مزيد مف التآزر والتناسؽ بيف منظومة الحكـ  
 اإلفريقية ومنظومة السمـ واألمف 

 
 عاما لمقيـ المشتركة  2012تحديد  

 

. ومف المتوقع أف يعتمد المنياج 2001
 .2012خطة عممو لعاـ 

  أطمقت المفوضية عممية تفكير لوضع
جراء استعراض دوري المتثاؿ إطار إل

الدوؿ األعضاء لمواثيؽ االتحاد اإلفريقي 
حوؿ القيـ المشتركة. ومف المتوقع إعداد 

 مشروع إطار بحموؿ نياية العاـ الجاري
   عقدت إدارة الشؤوف السياسة خموة بيف

مجمس السمـ واألمف وأجيزة االتحاد 
تفويض رسمي في ليا اإلفريقي التي 
ة والحكـ وحقوؽ اإلنساف مجاؿ الديموقراطي

لمتفكير حوؿ طرؽ دعـ ىذه األجيزة 
لمجمس السمـ واألمف في أداء ميامو  
عمى النحو المنصوص عميو في المادتيف 

المؤسس بروتوكوؿ ال)ـ( مف 7)و( و3
 مجمس السمـ واألمفل
   قامت إدارة الشؤوف السياسية، بالتشاور

مع اإلدارات األخرى والمجموعات 
قميمية وأجيزة االتحاد االقتصادية اإل

 السياسية
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اإلفريقي ومنظمات المجتمع المدني 
والشركاء، بإعداد خطة عمؿ  لمبدء في 
تنفيذ أنشطة عاـ القيـ المشتركة في يناير 

2012 . 
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 ؤتمر:مقررات الم :اءـب

 تنفيذ مقررات الدورة العادية السابعة عشرة لممؤتمر
 2011يوليو  1 –يونيو  30ة، توائيمالبو، غينيا االس

 الجية المسؤولة اإلجراء الواجب اتخاذه والجدوؿ الزمني اإلجراء المطموب رقـ المقرر العدد

0 
ASSEMBLY/AU/DEC.337(XVI)  
بشأن الميثاق األفريقي 
لقيم ومبادئ الخدمة 

 العامة واإلدارة،

 

جميع الدوؿ األعضاء إلى اتخاذ التدابير يدعو  .1
أسرع وقت ممكف، لمتوقيع والتصديؽ الضرورية، في 

عمى الميثاؽ األفريقي لقيـ ومبادئ الخدمة العامة 
 واإلدارة؛

المفوضية عمى اتخاذ التدابير الضرورية بيدؼ يحث  .2
ترويج الميثاؽ لدى الشعوب األفريقية وتعميمو إلى 
جانب مساعدة الدوؿ األعضاء عمى إضفاء الصبغة 

 المحمية عميو وتنفيذه.

ضية أيضًاعمى رفع تقارير منتظمة عف المفو يحث  .3
تنفيذ ىذا المقرر إلى المؤتمر مف خبلؿ المجمس 

 التنفيذي.

 

  عممية التنفيذ جارية. وقعت عمى
الميثاؽ أربعة عشر دولة )بوروندي، 
الكونغو، جامبيا، غانا، غينيا، كينيا، 
موزمبيؽ، ناميبيا، نيجيريا، الجميورية 
، العربية الصحراوية الديموقراطية

السنغاؿ، توجو، زامبيا وموريشيوس(. 
وصدقت عميو دولتاف )كينيا، ناميبيا(، 
بينما ىناؾ دولتاف )موريشيوس، 
جميورية الكونغو( تقوماف حاليا 

 باستكماؿ عممية التصديؽ
   عممية التنفيذ جارية. في الفترة مف

، نظمت 2011مارس إلى ديسمبر 
اجتماعات تعميـ )ليبرفيؿ،  3المفوضية 

مارس؛ باالكبلفا،  20-18بوف: الجا
سبتمبر؛ برازافيؿ،  16-15موريشيوس: 
ديسمبر(. نظمت  7-5الكونغو: 

إدارة الشؤوف 
 السياسية
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المفوضية حفؿ التوقيع عمى الميثاؽ 
لمدوؿ األعضاء  في مايو في نيروبي، 
كينيا وفي يوليو في مبلبو، غينيا 
االستوائية وفي سبتمبر في ببلكبلفا، 
موريشيوس. وقد تمت طباعة وتوزيع 

 5د كبير مف نسخ الميثاؽعد

2 
ASSEMBLY/AU/DEC.363(XVII)  

مقرربشأن موضوع 
المؤتمر: "التعجيل 
بتمكين الشباب من 

أجل التنمية 
 لمستدامة"،ا

الوثيقة 
ASSEMBLY/AU/2(XVII) 

 

قياـ مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاوف مع شركائيا  .1
فني والميني يعالج بوضع إطار لمتعميـ والتدريب ال

خصيصًا مجاالت الزراعة وتكنولوجيا المعمومات 
 واالتصاالت مع التعجيؿ بتنفيذ خطة عمؿ عقد الشباب

الموارد البشرية والعمـ  
 والتكنولوجيا 

يتعيف عمى مفوضية االتحاد األفريقي أف تنظـ حدثًا  .2 
التعجيل بتمكين الشباب من أجل التنمية جانبيًا حوؿ "

" تحت قيادة رئيس االتحاد األفريقي خبلؿ ةالمستدام
االجتماع الرفيع المستوى لؤلمـ المتحدة حوؿ الشباب 

في المقر الرئيسي لؤلمـ  2011المقرر عقده في يوليو 
المتحدة وموضوعو "التعاوف في تمويؿ عممية تنمية 

 وتمكيف الشباب في أفريقيا"؛

  

اب يجب عمى المفوضية تنظيـ برنامج تدريب لمشب  
المتطوعيف عمى ىامش كؿ قمة لبلتحاد األفريقي في 
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 يونيو/يوليو؛
يجب نشر جميع الشباب المتطوعيف المدربيف فور  .3  

تدريبيـ بما في ذلؾ توظيفيـ في أجيزة االتحاد 
األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية كجزء مف 

 بناء قدرات الشباب المينييف

  

تقارير سنوية عف وضع تنفيذ قياـ المفوضية بتقديـ  .4  
برامج الشباب عمى جميع األصعدة مع مساىمة جميع 
الدوؿ األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية 

 واتحاد الشباب األفريقي وأجيزتو؛

  

قياـ اآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف  .5  
بإدماج رصد تنفيذ ميثاؽ الشباب األفريقي وخطة عمؿ 

قد الشباب األفريقي في اآللية المذكورة  مع التركيز ع
بصفة خاصة عمى التنمية االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية لمشباب داخؿ الدوؿ األعضاء كأساس 

 لمتقييـ؛

  

يحث الدوؿ األعضاء والمجموعات االقتصادية  .6  
اإلقميمية والمفوضية عمى وضع وتنفيذ استراتيجيات 

زيز الشراكة العامة الخاصة في وآليات تيدؼ إلى تع
حشد الموارد المحمية لتنفيذ برامج الشباب وخاصة ما 
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 يستيدؼ منيا توفير فرص العمؿ؛

يدعو جميع الشركاء وأصحاب المصمحة إلى تكييؼ  75  
كؿ برامجيـ المرتبطة بتنمية الشباب مع خطة عمؿ 

 (.2012-2002عقد الشباب األفريقي )

  

3 
ASSEMBLY/AU/DEC.364(XVII)  

مقرر بشأن مصادر 
التمويل البديمة لالتحاد 

األفريقي، 
 EX.CL/656 (XIX)الوثيقة

 

يطمب مف المفوضية أف تقوـ بنشاط، برصد التنفيذ  .1
الفعاؿ لمختمؼ مقررات المؤتمر بشأف المصادر 

 البديمة لتمويؿ االتحاد األفريقي؛ 

   تـ إنشاء الفريؽ وتنظيـ اجتماع
 ات التمويؿ افتتاحي الستعراض خيار 

 

إدارة الشؤوف 
 االقتصادية

 
مف المفوضية التعجيؿ بعممية تشكيؿ الفريؽ يطمب  .2

 واتخاذ كافة التدابير البلزمة لتسييؿ عممو؛

 2011في أكتوبر  ستبدأ المشاورات 
وسيتـ تقديـ تقرير مؤقت إلى المؤتمر 

  2012في يناير 
 

 

حدد مف الفريؽ إجراء المشاورات في الوقت الميطمب  .3  
وتقديـ تقرير في ىذا الشأف إلى الدورة العادية القادمة 

 ؛2112لممؤتمر في يناير 

   سيتـ تقديـ تقرير نيائي إلى المؤتمر
  2012في يونيو/يوليو 

 

4 
ASSEMBLY/AU/DEC.365(XVII)  

مقرر بشأن المجان 
 الفنية المتخصصة،

 EX.CL/666(XIX)الوثيقة 

 

ة اجتماعًا عمى أف تعقدكؿ لجنة فنية متخصصيقرر  .0
مستوى الوزراء والخبراء مرة في كؿ سنتيف باستثناء 
المجنة الفنية المتخصصة لمشؤوف المالية والنقدية 
والتخطيط االقتصادي والتكامؿ والمجنة الفنية 
المتخصصة لمسائؿ الجنسيف وتمكيف المرأة والمجنة 

  ستنتيي عممية تحديد اآلثار المالية
الجتماعات كؿ مف المجاف الفنية 

نظرا ألف  2012المتخصصة في 
 المقرر

Assembly/AU/Dec.365(XVII) 

مكتب المستشار 
 القانوني
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الفنية المتخصصة لمدفاع واألمف التي يجب أف تجتمع 
سنة في دورة عادية أو في دورة استثنائية عند مرة في ال
 االقتضاء؛

الصادر في مبلبو، غينيا االستوائية، 
ينص عمى ضرورة تفعيؿ المجاف الفنية 

 . 2013تبارا مف المتخصصة اع
بالتعاوف مع لجنة الممثميف  ،مف المفوضية القياـيطمب  25  

الدائميف مف خبلؿ لجنتيا الفرعية لمميزانية والشؤوف 
بتحديد اآلثار المالية الجتماعات كؿ  ،اإلدارية والمالية

 لجنة فنية متخصصة؛

  

  
ية المتخصصة أف تتكوف آلية تنسيؽ المجاف الفن يقرر 35

مف ىيئات مكاتب مختمؼ المجاف الفنية المتخصصة 
لتمكيف المجاف الفنية المتخصصة مف تكويف نظرة 
عامة عف سياسات وبرامج وأنشطة االتحاد األفريقي 

بأف تجتمع مرة في كؿ سنة وأف يحضر  ويّصرح
رؤساء مختمؼ المجاف الفنية المتخصصة دورات 

 المجمس التنفيذي؛

  

  
تكوف المفوضية مسؤولة عف تنظيـ وخدمة  أفيقرر  45

كافة اجتماعات المجاف الفنية المتخصصة لضماف 
التآزر بينيا وبيف سائر األجيزة وال سيما مع المجمس 

 التنفيذي، فضبل عف المؤسسات األخرى؛ 
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مف المفوضية  تفعيؿ المجاف الفنية المتخصصة يطمب  55  
عمى أف يتـ إلغاء المؤتمرات الوزارية  2013في يناير 

 القطاعية بعد ذلؾ. 

  

5 
ASSEMBLY/AU/DEC.366 (XVII)  

مقرر بشأن تنفيذ 
مقررات المؤتمر بشأن 

المحكمة الجنائية 
الدولية، الوثيقة 

EX.CL/670(XIX) 

 

ة جميع الجيود عمى الحاجة إلى مواصميؤكد   05
تدابير بشأف الواستكشاؼ سبؿ ووسائؿ ضماف اتخاذ 

طمب االتحاد األفريقي مف مجمس األمف لؤلمـ المتحدة 
رئيس  ،تأجيؿ اإلجراءات المتخذة ضد الرئيس البشير

مف نظاـ روما  11جميورية السوداف، وفقًا لممادة 
األساسي لممحكمة الجنائية الدولية بشأف إحالة القضايا 

قبؿ مجمس األمف لؤلمـ المتحدة. وفي ىذا الصدد، مف 
طمبو المقدـ إلى مجمس األمف لؤلمـ المتحدة  يّكرر

مف األعضاء األفريقييف فيو إدراج ىذه المسألة  ويطمب
 في جدوؿ أعماؿ المجمس

 لـ ُيطمب مف المفوضية اتخاذ أي إجراء 
   تفؽ أعضاء مجمس يالصعوبات: لـ

ظر في األمف لؤلمـ المتحدة عمى الن
طمب تأجيؿ اإلجراءات ضد الرئيس 

 السوداني البشير
   مواصمة الحوار مع أعضاء مجمس

األمف لؤلمـ المتحدة مع مزيد مف 
االلتزاـ مف جانب األعضاء اإلفريقييف 
في مجمس األمف لؤلمـ المتحدة بالتغمب 

 عمى ىذه الصعوبة
  سنة واحدة -اإلطار الزمني 

مكتب المستشار 
 القانوني

عمى الحاجة إلى مواصمة كافة الجيود  أيضاً  يؤكد 25  
لضماف قبوؿ مجمس األمف لؤلمـ المتحدة طمب االتحاد 
األفريقي منو تأجيؿ التحقيقات والمحاكمة فيما يتعمؽ 

بموجب  2002بالعنؼ بعد االنتخابات في كينيا في 
مف نظاـ روما األساسي لمسماح بإنشاء آلية  11المادة 

 لـ ُيطمب مف المفوضية اتخاذ أي إجراء 
  مواصمة الحوار مع أعضاء مجمس

األمف لؤلمـ المتحدة مع مزيد مف 
االلتزاـ مف جانب األعضاء اإلفريقييف 

تغمب في مجمس األمف لؤلمـ المتحدة بال
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ة بشأف القضايا بموجب  نظاـ وطنية لمتحقيؽ والمحاكم
قضائي يتـ إصبلحو كما ينص عمى ذلؾ الدستور 

 الجديد وفقا لمبدأ التكامؿ

 عمى ىذه الصعوبة
 سنة واحدة -اإلطار الزمني 

إزاء الطريقة التي يتعامؿ بيا  يعرب عن بالغ قمقو 35  
المدعي العاـ مع الوضع في ليبيا، وىو وضع أحالو 
مجمس األمف لؤلمـ المتحدة إلى المحكمة الجنائية 

أف يالحظ (. و2011) 1290الدولية بموجب القرار 
تيا الدائرة التمييدية بحؽ مذكرة التوقيؼ التي أصدر 

العقيد القذافي تعّقد، بشكؿ خطير، الجيود الرامية إلى 
إيجاد تسوية سياسية تفاوضية لؤلزمة في ليبيا، وتعالج 
أيضا، بصورة متداعمة، المسائؿ المتعمقة باإلفبلت مف 

أال تتعاوف يقرر العقاب والمصالحة. وفي ىذا الصدد، 
مف  ويطمبالتوقيؼ  الدوؿ األعضاء في تنفيذ مذكرة

مف  11مجمس األمف لؤلمـ المتحدة تفعيؿ أحكاـ المادة 
نظاـ روما األساسي بيدؼ إرجاء عممية المحكمة 
الجنائية الدولية بخصوص ليبيا، خدمة لمعدالة وكذلؾ 

 السمـ في البمد؛

  

مف مجموعة الدوؿ األفريقية األطراؼ في كؿ يطمب  45  
عضاء األفريقييف مف نيويورؾ والىاي وكذلؾ مف األ
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في مجمس األمف لؤلمـ المتحدة القياـ بمتابعة تنفيذ 
مقررات المؤتمر بشأف المحكمة الجنائية الدولية، عف 

 كثب؛

بالتعاوف مع لجنة  ،، القياـكذلكمف المفوضية  يطمب 55  
الممثميف الدائميف بالتفكير في أفضؿ السبؿ لمدفاع عف 

ـ في إطار مصالح أفريقيا وحمايتيا عمى نحو تا
النظاـ القضائي الدولي والعمؿ بفعالية عمى مواصمة 
تنفيذ مقررات المؤتمر بشأف تمكيف المحكمة األفريقية 
لمعدؿ وحقوؽ اإلنساف والشعوب مف المحاكمة عمى 

 ارتكاب جرائـ خطيرة عمى األرض األفريقية؛

  تـ عقد حمقة دراسية حوؿ الجوانب
جراءا ت الفنية لنظاـ روما األساسي وا 
 18المحكمة الجنائية الدولية يومي 

بيدؼ بناء قدرات  2011يوليو  19و
ممثمي الدوؿ األعضاء في االتحاد 

 اإلفريقي
 
   أعدت المفوضية مشروع التعديبلت

كوؿ المحكمة ونظاميا و عمى بروت
األساسي والتي تـ تقديميا إلى الخبراء 
الحكومييف لبحثيا. قاـ الخبراء ببحث 

روتوكوؿ والنظاـ واعتماد مشروع الب
 األساسي

 

مف المفوضية متابعة ىذه المسألة ورفع تقارير  يطمب .1  
منتظمة عف تنفيذ مختمؼ مقررات المؤتمر بشأف 

 المحكمة الجنائية الدولية.

 

 
   كاف االتحاد اإلفريقي ممثبل في الدورة

العاشرة لمؤتمر الدوؿ األطراؼ في 

 



EX.CL/689 (XX) REV.1 

Page 47 

 

 الجية المسؤولة اإلجراء الواجب اتخاذه والجدوؿ الزمني اإلجراء المطموب رقـ المقرر العدد

نظاـ روما األساسي المنعقدة في 
ديسمبر  21إلى  12 نيويورؾ مف

2011 
 الصعوبات 
صفة المراقب لبلتحاد اإلفريقي لدى  (1

 مؤتمر الدوؿ األطراؼ
عدـ تحدث الدوؿ اإلفريقية األطراؼ  (2

 بصوت واحد 
   لمتغمب عمى ىذه الصعوبات،  ينبغي

لمجموعة الدوؿ اإلفريقية األطراؼ 
التحدث بصوت واحد مف خبلؿ دعـ 

ف مؤتمر عالمقررات التي تصدر 
 اد حوؿ المحكمة الجنائية الدولية االتح

 
تـ إعداد تقرير مرحمي وسيتـ تقديمو إلى  

أجيزة صنع القرار لبلتحاد اإلفريقي في 
  2012يناير 

 
ASSEMBLY/AU/DEC.367(XVII)  

بشأن التقرير  مقرر
عن تنفيذ خارطة 

من المفوضٌة وجمهورٌة جنوب أفرٌقٌا مواصلة  ٌطلب05

التعاون بٌنهما لضمان التخطٌط لقمة المهجر األفرٌقً 

0)  

  ، 

 

المواطنٌن  مدٌرٌة 

اإلفرٌقٌٌن 

فً واألفرٌقٌٌن 
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الطريق والعممية 
العالمية لمميجر 

 األفريقي،

 EX.CL/686(XIX)الوثيقة 

 وإدارته بشكل ناجح؛

ٌطلب كذلك أن تشمل مثل هذه الجهود؛ مواصلة عقد 25

المؤتمرات االستشارٌة اإلقلٌمٌة، وتنشٌط األطر اإلقلٌمٌة 

فرٌقٌون فً للمهجر فً مختلف أقالٌم العالم حٌث ٌعٌش األ

المهجر، إلى جانب إجراء دراسات جدوى بشأن المشارٌع 

 القابلة للتموٌل المصرفً؛

ٌقرر تقدٌم نتائج اجتماع اللجنة الفنٌة حول المهجر 35

لبحثها إلى المؤتمر الوزاري للمهجر المقرر عقده فً 

، فً نٌوٌورك، تحضٌراً للقمة العالمٌة 2100سبتمبر 

 ة العامة لألمم المتحدة؛ للمهجر على هامش الجمعٌ
 

وجنوب  المهجر
 أفريقيا

  
 
 

الميجر كبند  المقرر الداعي إلى إدراج مسألةيؤكد مجددا 4
عقد قمة  ويقرردائـ في جدوؿ أعماؿ اجتماعات القمة؛ 

 2112مايو  25الميجر العالمية في 

  

  
 
 
 

ومجتمعات  ؿ األعضاء وشركاء االتحاد األفريقيالدو  يناشد5
المذكور والعمؿ  الميجر عمى نطاؽ العالـ دعـ جدوؿ األعماؿ
 العالمية لمميجر. عمى تيسير تنفيذ خارطة الطريؽ وعقد القمة

  

 المقرر 6
ASSEMBLY/AU/DEC.368(XVII) 

أن موضوع وموعد بش
توصية المجمس التنفيذي بشأف ضرورة يجيز  -1

( لكؿ سنة مف اآلف 1وجود موضوع واحد )
أف الموضوع السالؼ الذكر  ويؤكدفصاعدًا 

مكتب األميف العاـ  
لممفوضية واإلدارات 

 المعنية
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الدورة  ومكان انعقاد
العادية الثامنةعشرة 

االتحاد  لمؤتمر
 األفريقي

بكامميا بما يشمؿ  2012سيكوف مكرسًا لسنة 
 ؛2012مايو  25االحتفاالت بيـو أفريقيا في 

أف تاريخ الدورة العادية الثامنة عشرة لممؤتمر  يقرر -2 
 المقرر عقدىا في أديس أبابا إثيوبيا سيكوف كاآلتي: 

الدورة العادية الثالثة والعشروف لمجنة  (1
 ؛2012يناير  24و 23الممثميف الدائميف: 

الدورة العادية العشروف لممجمس  (2
 ؛2012يناير  27و 26التنفيذي: 

 29ثامنة عشرة لممؤتمر: الدورة العادية ال (3
 .2012يناير  30و

  

 المقرر 7
ASSEMBLY/AU/DEC.369(XVII)  
بشأن تقرير مجمس 
السمم واألمن عن 

 أنشطتو

وعن وضع السمم 
 واألمن في إفريقيا

 متابعة مختمؼ أوضاع النزاع واألزمات في القارة
 

إلفريقي مواصمة العمؿ معا مف السادؾ واالتحاد ا طمبي.  050
، وحشد دعـ  مدغشقرمف أجؿ إيجاد حؿ توافقي ودائـ ألزمة 

المجتمع الدولي، بما يشمؿ التعجيؿ بعقد اجتماع لمجموعة 
 االتصاؿ حوؿ مدغشقر؛

 
 

عقد اجتماع لمجمس السمـ واألمف لبلتحاد 
 02إلى  6األفريقي حوؿ مدغشقر مف 

  2100يوليو 
 

مف  2100نوفمبر  00رسالة مؤرخة في 
رئيس المفوضية إلى األميف التنفيذي 

ألفريقي لممجموعة االقتصادية لمجنوب ا
)السادؾ( حوؿ جيود المفوضية، ولتأكيد 

P&S 
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الوثيقة 
ASSEMBLY/AU/4(XVII) 

 
 

 

 

القمرييف إلى مواصمة  أصحاب المصمحة يدعو  1.1
سب بعد استكماؿ تنفيذ اجيودىـ مف أجؿ تعزيز المك

حوؿ إدارة الفترة االنتقالية في  2111و يوني 16اتفاقية 
 جزر القمر.

 

عمى أف جزيرة مايوت تابعة التحاد جزر  التأكيد يعيد
 القمر.

 
 

إلذف بنشر إلى امجمس األمف لؤلمـ المتحدة يدعو   3.1
عممية حفظ سبلـ تابعة لؤلمـ المتحدة في 
الصوماؿ والقياـ في نفس الوقت بتقديـ دعـ أكثر 

 اإلفريقي في الصوماؿ  كفاية لبعثة االتحاد

 

 

 

التزاـ االتحاد األفريقي بتطوير عبلقات 
التعاوف مع السادكفي سبيؿ إنياء األزمة 

 في مدغشقر.
 

بيانات رئيس المفوضية يحث فييا 
األطراؼ الممغاشية عمى التعجيؿ بتنفيذ 
خارطة الطريؽ ومواصمة التفاعؿ مع 

 األطراؼ الممغاشية.

 
 8ع مجمس السمـ واألمف في اجتما

، الستعراض الوضع عقب 2100ديسمبر 
توقيع خارطة الطريؽ، وتعييف رئيس 
نشاء المؤتمر  الوزراء وتشكيؿ الحكومة وا 

 االنتقالي والمجمس األعمى لبلنتقاؿ.
 

االجتماع السادس لفريؽ االتصاؿ الدولي 
 8حوؿ مدغشقر في أديس أبابا، في 

الدولي لمفترة لتعبئة الدعـ  2100ديسمبر 
 االنتقالية في مدغشقر.
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مف المفوضية القياـ برصد الوضع المتعمؽ  يطمب 4.1
رتريا قصارى الجيود  ؿوبذعف كثب ، بجيبوتي وا 

لتسييؿ التقدـ في التنفيذ الدقيؽ التفاؽ السبلـ 
 رعاية قطر.  تتح 2111يونيو  11المبـر في 

 

مف المفوضية مواصمة الجيود، بما في ذلؾ  يطمب 5.1
مع جميع أصحاب المصمحة إجراء المشاورات 

لتبني نيج إقميمي إزاء تحديات السمـ واألمف 
بيدؼ تسييؿ عقد  ،القرن اإلفريقيواالستقرار في 

مبكر لممؤتمر اإلقميمي المقرر حوؿ السمـ واألمف 
 واالستقرار والتنمية في القرف األفريقي.

 

فريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد يطمب مف  6.1
عـ األطراؼ السودانية مواصمة د األفريقي

واستكماؿ  اتفاق السالم الشاملالستكماؿ تنفيذ 
مفاوضات ما بعد االستفتاء، في روح  إنشاء 
دولتيف قابمتيف لبلستمرار، تتداعماف وتتعايشاف في 

 سبلـ.

 
 

يواصؿ االتحاد األفريقي، خصوصا مف 
خبلؿ مكتب اتصالو، تقديـ الدعـ 
ألصحاب المصمحة القمرييف في 
جيودىممف أجؿ تعزيز التقدـ المحرز في 

 عممية المصالحة الوطنية.
 

، 2100نوفمبر  5طمبت جرز القمر، في 
بمسألة  المعنية 7التنشيط العاجؿ لمجنة الػ

 مايوت.
 
 

معنيابالوضع في يظؿ مجمس السمـ واألمف 
، مع عقد اجتماعات عديدة الصوماؿ

 خبلؿ الفترة قيد الدراسة.
 

تقدـ ىاـ كما يدؿ عمى ذلؾ إحراز تـ 
إجبار جماعة "الشباب" عمى االنسحاب 
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( الصادر عف 3122) 2991القرار باعتماد  يرحب 7.1
مجمس األمف والذي يصرح بنشر قوات األمف 

 متحدة.المؤقتة لؤلمـ ال

 

االتفاؽ اإلطاري لمشراكة السياسية والترتيبات  يجيز 850
السياسية واألمنية في النيؿ األزرؽ وجنوب 

 حكومة السودانكوردفاف التي تـ توقيعو مف قبؿ 
الحركة الشعبية لتحرير السودان )الشمال(، و

 ويدعوىما إلى وقؼ العدواف عمى الفور.

 

المفوضية عمى االستمرار بحـز في يشجع  950
حول إعادة نفيذ استنتاجات ورشة العمؿ الفنية ت

، المنعقدة في اإلعمار في فترة ما بعد النزاع والتنمية
، بما في ذلؾ 2111يونيو  3و 2أديس أبابا، يومي 

 عقد مؤتمر تضامف أفريقي.

 

في جميورية المفوضية وىيئة الحكماءمف يطمب  11.1

مف مقديشيو وتواجد قوات الدفاع الكينية / 
سط الحكومة الفدراية االنتقالية في جنوب و 

 الصوماؿ.
 

مواصمة توجيو نداءات مف أجؿ تقديـ 
الدعـ المبلئـ لبعثة االتحاد األفريقي في 
الصوماؿ، ونشر  عمميات األمـ المتحدة 

 لحفظ السبلـ في الوقت المناسب.

 

مواصمة تعزيز بعثة االتحاد األفريقي في 
الصوماؿ بنشر قوات إضافية مف البمداف 

مف  المساىمة بالقوات حاليا، وكذلؾ
جيبوتي، وخطط  بإلحاؽ القوات الكينية 
المتواجدة بقوات الحكومة الفدرالية االنتقالية 

 لمعمؿ معا في جنوب وسط السوداف.
 

تقدـ سياسي باعتماد خارطة طريؽ، في 
، لتنفيذ 2100مقديشو، في بداية سبتمبر 

  2100اتفاقية كمباال الموقعة في  يونيو 
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أفريقيا الوسطى وليبيريا دعـ ىاتيف العمميتيف 
ابيتيف وتقديـ مساىمتيا في نجاحيما، بما في االنتخ

ذلؾ ما يندرج في إطار متابعة توصيات الييئة حوؿ 
النزاعات والعنؼ ذات الصمة باالنتخابات، كما 
أجازتو الدورة العادية الثالثة عشرة لمؤتمر االتحاد، 

 ؛2119المنعقدة في سرت، في يوليو 

 

حول العالقات بين جميورية أفريقيا الوسطى  0050
تـ تشجيعالمفوضية عمى العمؿ السودان وتشاد،و 

الفعاؿ لمنيج اإلقميمي والتباحث مع البمداف عمى التنفيذ
التعاون العابر الثبلثة حوؿ طرؽ دعـ مبادرات 

 لمحدود

 

تـ فيما يتعمق بأنشطة جيش الرب لممقاومة،  0250
الترخيص الفوري عمى تشجيع  مجمس السمـ واألمف 
بيا، بما في ذلؾ قوة لمعممية المقترحة بكافة جوان

التدخؿ اإلقميمية، ومركز العمميات المشتركة، وآلية 
 .التنسيؽ المشتركة

 

د األفريقي استمرار المشاورات بيف االتحا
واألمـ المتحدة، وكذلؾ بيف االتحاد 
األفريقي والشركاء اآلخريف، لزيادة رزمة 
الدعـ المقدمة لبعثة االتحاد األفريقي في 
الصوماؿ. والجيود جارية الستكماؿ 
المفيوـ اإلستراتيجي المقرر إجازتو مف 
مجمس السمـ واألمف، والذي سيشكؿ أساسا 

ألمف لؤلمـ لتقديـ طمب جديد إلى مجمس ا
المتحدة مف أجؿ زيادة رزمة الدعـ المقدمة 

 إلى البعثة.

 

، إلى 2100أكتوبر  4رسالة موجية، في 
الرئيس مف وزير خارجية جيبوتي حوؿ 

 مسألة األسرى الجيبوتييف في إريتريا، 
 

مف  2100نوفمبر  05رسالة مؤرخة 
رئيس المفوضية إلى وزير خارجية 

ـ االتحاد جيبوتي، يوكد لو فييا التزا
األفريقي بالمساعدة في كؿ ما يمكف فعمو 

 لمعالجة ىذه المسألة.
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مف المفوضية، بالتشاور مع المجموعة  طمبي 13.1
االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا والشركاء اآلخريف، 

 
إلى  2100نوفمبر  05رسالة مؤرخة 

وزير خارجية جيبوتي السترعاءانتباه وزير 
الخارجية اإلرتيري إلى مسألة األسرى 
الجيبوتييف واستعداد االتحاد األفريقي 

 لممساعدة.

 

مف وزير  2100نوفمبر  29رد مؤرخ 
خارجية اإلرتري إلى رئيس المفوضية، ال

يصرح فيو بأف أي شكوى أو مشكمة يثيرىا 
إلى أمير إحالتيا طرفيف ينبغي الأي مف 

قطر وال ينبغي استحداث أية وساطة 
 جديدة.

طرؽ الحوؿ أفضؿ جارية المشاورات 
 قدما يلممض

 

عقد فريؽ تنفيذ االتحاد األفريقي الرفيع 
جوالت  المستوى حوؿ السوداف عددا مف

التفاوض بيف حكومتي السوداف وجنوب 
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التعجيؿ بتنفيذ التدابير المتخذة في إطار المقررات 
عف مجمس السمـ واألمف والقمة  ذات الصمة الصادرة

، كوت ديفواراالستثنائية، لدعـ العممية الجارية في 
بما في ذلؾ دعـ لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة، 
صبلح قطاع األمف، وتنفيذ الجوانب العالقة مف  وا 
اتفاؽ واجادوجو السياسي واالنتعاش االجتماعي 
واالقتصادي مف خبلؿ إرساؿ بعثة تقييـ وتنظيـ 

 مؤتمر لمتضامف األفريقي.

 

 
 

غينيا الشركاء الدولييف عمى مواصمة دعـ  حثي 14.1
وخاصة مف خبلؿ عقد مائدة مستديرة لممانحيف  بيساو

 في أقرب موعد ممكف

 

 

 

السوداف، لممساعدة عمى التوصؿ إلى 
اتفاقية حوؿ المسائؿ العالقة في اتفاؽ 
السبلـ الشامؿ وترتيبات فترة ما بعد 
االنفصاؿ. وقد تـ إحراز بعض التقدـ  

 لكف ال تزاؿ ثمة مسائؿ عالقة.
 

تـ تجديد والية فريؽ تنفيذ االتحاد األفريقي 
فيع المستوى حوؿ السوداف لسنة واحدة، الر 

ويستمر في التعامؿ مع الطرفيف، وكذلؾ 
ضماف بذؿ جيود دولية لدعـ األطراؼ 

 السودانية.
 

الحدود بقوـ فريؽ التنفيذ، بدعـ مف برنامج 
بلتحاد األفريقي والشركاء الدولييف، ل

بمساعدة األطراؼ عمى التوصؿ إلى 
يؿ اتفاقية حوؿ خط حدودي إداري لتسي

نشر  قوات أمف األمـ المتحدة الموقتة 
ألبيي عمى طوؿ الحدود. كما يعمؿ فريؽ 
التنفيذ عمى إقناع الطرفيف عمى إعادة نشر 

 قواتيما مف أبيي
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يواصؿ االتحاد األفريقي العمؿ مع 
الطرفيف لمعالجة المسائؿ األوسع نطاقا 
حوؿ إحبلؿ الديمقراطية والحكـ في ظؿ 

 ظروؼ تتسـ بالتنوع.

 

نشرت قوات أمف األمـ المتحدة ألبيي 
 جزئيا بعثة دعـ رصد الحدود.

 

لـ يتـ تنفيذ االتفاقية اإلطارية، وقد ازداد 
 القتاؿ حدة منذ التوقيع األولي.

 

تـ نشر الفريؽ الفني لمخبراء مف أغسطس 
لمتثبت مف األولويات  2100إلى أكتوبر 

 مع البمداف المعنية.
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مف المفوضية مواصمة دعـ الجيود الحالية  طمبي 15.1
 ؛تونسفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مف المفوضية أال تدخر أي جيد في دعـ يطمب 0650

حضيرا لمؤتمر يتـ إعداد وثيقة المشروع ت
التعاوف األفريقي المقرر عقده في الفصؿ 

 .2102األوؿ مف 

لتقصي الحقائؽ ببعثة قامت ىيئة الحكماء 
 6جميورية الكونغو الديمقراطية مف  إلى
أكتوبر، مع ممثميف رفيعي المستوى  8إلى 

مف المجموعات االقتصادية اإلقميمية ذات 
 الصمة.

قاـ رئيس المفوضية، برفقة السيدة 
بريجالياباـ، نيابة عف ىيئة الحكماء، بزيارة 
متابعة ليذا البمد بعد مرور شير عمى 

 .2100نوفمبر  8إلى  6ذلؾ، مف 

تمقى مجمس السمـ إحاطة عف نتائج كمتا 
ف، وأصدر بيانا ناشد فيو جميع بعثتيال

أصحاب المصمحة الكونغولييف العمؿ عمى 
 إنجاح االنتخابات المقبمة.

مف خبلؿ مكاتب أجرت المفوضية، 
االتصاؿ في جميورية أفريقيا الوسطى، 
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مع البناء بصفة مصر ومصاحبة الفترة االنتقالية في 
خاصة عمى نتائج زيارات كؿ مف الرئيس وىيئة 

 الحكماء إلى مصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بالتقدـ الكبير المحرز في تنفيذ برنامج يرحب  17.1

والسوداف وتشاد، مشاورات غير رسمية مع 
السمطات المختصة لمبمداف المعنية، ويعتقد 
الجميع أف فكرة اتباع نيج إقميمي أمر 

 ينبغي تشجيعو.
 

 نويوفيما يتعمؽ بالتعاوف العابر لمحدود، ي
ة ، في بدايتنظيـ اجتماعاالتحاد األفريقي 

، مع خبراء مف البمداف الثبلثة، 2102
وكذلؾ مع ممثمي المجموعات االقتصادية 

 اإلقميمية /اآلليات اإلقميمية.
 

قدـ رئيس المفوضية إلى اجتماع مجمس 
نوفمبر  22السمـ واألمف المنعقد في 

، تقريرا يعطي اإلذف بتنفيذ مبادرة 2100
التعاوف اإلقميمي بشأف جيش الرب 

 لممقاومة.

 

ف السفير فراتسيسكو ماديرا، مدير تعيي
 الخاصةمركز الدراسات والبحوث 

، ومقره في الجزائر العاصمةباإلرىاب، 
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الحدود لبلتحاد األفريقي، بما في ذلؾ االحتفاؿ الناجح 
لمقدـ باليوـ األفريقي األوؿ لمحدود وكذلؾ الدعـ ا

ميدانيًا لجيود تحديد/ترسيـ الحدود وتطوير التعاوف 
 العابر لمحدود ودعـ قدرات الدوؿ األعضاء.

 

 

في ضوء العديد مف التحديات التي ال يزاؿ يقرر، 
يتعيف التغمب عمييا وعمى أساس التوصيات المقدمة 

االطار الزمني  2117مف المفوضية، أف يمدد حتى 
ـ تحديده الستكماؿ والذي ت 2112األولي لعاـ 

تحديد/ترسيـ كافة الحدود األفريقية، حيث لـ تستكمؿ 
 .مثؿ ىذه الممارسة بعد

 

 

 

 

 

المبعوث الخاص باإلنابة لبلتحاد األفريقي 
 لشؤوف جيش الرب لممقاومة.

 
تعبئة الموارد إلطبلؽ المبادرة، خصوصا 
مف االتحاد األوروبي، في إطار المرفؽ 

 األفريقي لمسمـ.
 
شاركة في اجتماعي مجمس األمف حوؿ الم

مسألة جيش الرب لممقاومة، في يوليو 
 .2100ونوفمبر 

 
المشاركة في المؤتمر الدولي حوؿ إقميـ 
البحيرات الكبرى، في كيجالي، في سبتمبر 

، لمناقشة مسألة جيش الرب 2100
 لممقاومة.

 
 التعامؿ مع الشركاء الثنائييف.

 
قميمي بشأف تنفيذ عممية مبادرة التعاوف اإل
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 جيش الرب لممقاومة الجارية

 

 31إلى  25ة مجمس السمـ واألمف مف بعث
 يوليو 

مشاركة مكتب االتصاؿ وخبيريف مف 
االتحاد األفريقي في الحمقة الدراسية 
التحضيرية حوؿ خطة دعـ نزع السبلح 
عادة اإلدماج المنعقد في جراف  والتسريح وا 

 .2100سبتمبر  23إلى  20باساـ، مف 

تقييـ الوضع اإلنساني في الميداف، عثة ب
 30مف قبؿ لجنة الممثميف الدائميف، مف 

نوفمبر، مع تقديـ منحة  6أكتوبر إلى 
دوالر أمريكي إلى  011,111قيمتيا 

مفوضية البلجئيف كمساعدة لمنازحيف 
 داخميا.

ما بعد النزاع، مف قبؿ خبراء بعثة تقييمفترة 
ريقي، متعددي القطاعات مف االتحاد األف

 نوفمبر 02إلى  5مف 
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منع اإلرىاب ومكافحتو، يتعيف عمى  بخصوص 18.1
المفوضية توزيع القانوف النموذجي عمى جميع 
أصحاب المصمحة في أسرع وقت وعمى أوسع نطاؽ 

لمفوضية تقديـ الخبرة مف ايُطمب  ممكف. كما
المطموبة لمدوؿ األعضاء التي تحتاج إلى المساعدة 

 الفنية.

 

لعاـ  بروتوكول منع اإلرىاب ومكافحتوبخصوص  0950
، يدعو جميع الدوؿ األعضاء إلى أف تكوف 2114

أطرافا في البروتوكوؿ بسرعة، وأف تنفذ األحكاـ 

منح مف االتحاد األفريقي بقيمة 
دوالر أمريكي  لمجنة  011,111

االنتخابية المستقمة، كمساىمة في 
االنتخابات التشريعية المقرر إجراؤىا في 

 ديسمبر 00

مشاركة مكتب االتصاؿ في الحمقة 
الدراسية لمتعريؼ برىانات العدالة 

ر والحقيقة االنتقالية، مف قبؿ لجنة الحوا
 2100إلى نوفمبر  06والمصالة، مف 

 

بلتحاد األفريقي في لتصاؿ االمكتب 
طرؽ الؿ مع السمطات لتباحث أفضؿ اتصا

 لتقديـ الدعـ.

 2100أكتوبر  23مراقبة انتخابات 
 التأسيسي. لممؤتمر

إلى  00زيارة رئيس المفوضية لتونس مف 
 .2100نوفمبر  04
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 الواردة فيو تنفيذا كامبل.

 
 

الخالية من السالح  المنطقة األفريقيةبخصوص  21.1
، يناشدجميع الدوؿ، التي لـ النووي )معاىد بميندابا(

تتخذ بعد الخطوات البلزمة لكي تصبح دواًل أطرافًا في 
المعاىدة وبروتوكوليا، القياـ بذلؾ دوف المزيد مف 

 التأخير.

 

مشروع استراتيجية االتحاد األفريقي بفيما يتعمؽ  3103
لذخائر بشأن األسمحة الصغيرة والخفيفة وا

إلى يتطمع المؤتمر ، والمتفجرات والمواد ذات الصمة
اجتماع خبراء الدوؿ األعضاء المقرر عقده في الربع 

. كما يُطمب مف المفوضية 2111الثالث مف عاـ 
موقف أفريقي موحد من معاىدة تسييؿ إعداد 

، بما في ذلؾ عقد اجتماع لخبراء االتجار باألسمحة
ر الذي سيعقد تحت الدوؿ األعضاء يسبؽ المؤتم

رعاية األمـ المتحدة حوؿ ىذه المسألة في نيويورؾ في 

 مواصمة رصد الوضع في مصر

 
 22اع مجمس السمـ واألمف في اجتم

الستعراض الوضع في  2100نوفمبر 
مصر، عمى أساس المستجدات التي 
 قدمتيا المفوضية ولجنة الممثميف الدائميف.

 

تقديـ الدعـ لمدوؿ األعضاء في مجاؿ 
 ترسيـ وتعييف الحدود األرضية والبحرية.

تقديـ الدعـ لفريؽ تنفيذ االتحاد األفريقي 
حوؿ السوداف في التفاوض الرفيع المستوى 

بشأف اتفاقية حدودية بيف جميوريتي 
 السوداف وجنوب السوداف

 دعـ مبادرات التعاوف العابر لمحدود

 صياغةإستراتيجية إدارة الحدود.

 وضع مناىج  تدريبية لتعزيز إدارة الحدود.
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 وضع نماذج لجاف حدودية. 2112يوليو 

إنتاج أفضؿ الممارسات في تحديد وترسيـ 
 الحدود.

اـ معمومات في مجاؿ الحدود وضع نظ
يكوف بمثابة سجؿ معمومات حوؿ جميع 

 الحدود األفريقية.

أبمغت الدوؿ األعضاء بالموعد النيائي 
 الجديد.

تـ تذكير الدوؿ األعضاء بضرورة تقديـ 
المعمومات اليامة المطموبة بغية تحديد 
الموارد البلزمة لترسيـ جميع الحدود 

نيائي األفريقية في غضوف الموعد ال
 الجديد.

وزعت المفوضية القانوف النموذجي عمى 
جميع الدوؿ األعضاء وأبمغتيا بأنو سيتـ 
تقديـ الدعـ الفني إلدماج القانوف 

 وتنفيذه. يالنموذج
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ستمضي المفوضية قدما في إنشاء فريؽ 
مف الخبراء القانونييف  لتقديـ المساعدة 

 الفنية لمبمداف المعنية.

ر البروتوكوؿ استمرت المفوضية في نش
 وتشجيع التصديؽ عميو.

بالتعاوف مع مكتب المستشار القانوني، 
كاف البروتوكوؿ ضمف مواضيع ورشة 
عمؿ حوؿ التصديؽ عمى وثائؽ االتحاد 
دماجيا في التشريعات الوطنية،  األفريقي وا 
المنعقدة في جنوب أفريقيا في ديسمبر 

2100. 
 

مواصمة توجيو النداءات إلى الدوؿ 
التي لـ تقـ بعد بتوقيع واعتماد  األعضاء

 المعاىدة أف تقـو بذلؾ.

عممية التعييف جارية  لمجنة األفريقية 
 لمطاقة النووية

عقدت المفوضية اجتماعا لخبراء الدوؿ 
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 26األعضاء في االتحاد األفريقي مف 
، في لومي، 2100سبتمبر  29إلى 

توجو، لبحث مشروع إستراتيجية االتحاد 
افحة االنتشار غير األفريقي حوؿ مك

المشروع لؤلسمحة الصغيرة والخفيفة 
وتداوليا واالتجار بيا، وكذلؾ إلعداد 

معاىدة تجارة  مفموقؼ أفريقي موحد 
 األسمحة.

اعتمد االجتماع مشروع إستراتيجية االتحاد 
األفريقي حوؿ مكافحة االنتشار غير 
المشروع لؤلسمحة الصغيرة والخفيفة 

، كما بحث مشروع واالتجار بيا تداولياو 
معاىدة تجارة مف الموقؼ األفريقي الموحد 

األسمحة المقترحة. وسيتـ تقديـ الوثائؽ إلى 
 المجمس التنفيذي.

 المقرر 8
ASSEMBLY/AU/DEC.370 (XVII) 

بشأن تقرير لجنة 
العشرة لرؤساء الدول 

عبلف سرت حوؿ  يؤكد مجددا .0 توافؽ إيزويمويني وا 
إصبلح مجمس األمف لؤلمـ المتحدة والمذيف يتضمناف 

 الموقؼ األفريقي الموحد.

إدارة الشؤوف  
السياسية ومكتب 

 نيويورؾ
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حول  والحكومات
إصالح مجمس األمن 

 لألمم المتحدة،
الوثيقة 

ASSEMBLY/AU/6 (XVII) 

 

مف الممثميف الدائميف اإلفريقييف لمجنة العشرة  يطمب .2
العمؿ، عند مشاركتيا في المفاوضات الحكومية 

ؤلمـ المشتركة الجارية حوؿ إصبلح مجمس األمف ل
المتحدة، العمؿ عف كثب مع بقية الممثميف الدائميف 
اإلفريقييف لدى األمـ المتحدة والممثميف الدائميف 
األفريقييف لدى االتحاد األفريقي، ومواصمة الحوار مع 
شراكيا  دوؿ أعضاء أخرى ومجموعات ذات مصمحة وا 
في عممية اإلصبلح بيدؼ بناء مزيد مف التحالفات 

 ريقي الموحد؛دعما لمموقؼ األف
 أيضامف لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات العشرة يطمب  .3

مواصمة تكثيؼ جيودىا في كسب التأييد لمموقؼ 
األفريقي الموحد والترويج لو وتعزيزه، فضبل عف 
السعي إلى التواصؿ عمى أعمى المستويات السياسية 
بخصوص اليدؼ المتمثؿ في كسب مزيد مف الدعـ 

وتقوية اإلرادة السياسية  لمموقؼ األفريقي الموحد
 البلزمة لئلبقاء عمى تقدـ عممية اإلصبلح إلى األماـ؛

مف المفوضية كذلؾ االستمرار في تسييؿ  يطمب .4
أنشطة الممثميف الدائميف اإلفريقييف لمجنة العشرة لدى 
األمـ المتحدة في المفاوضات الحكومية المشتركة 
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حوؿ إصبلح مجمس األمف والمشاورات المتصمة 
 لؾ؛بذ

لجنة العشرة إلى مواصمة متابعة ىذه المسألة  يدعو .5
إلى أف تحقؽ إفريقيا أىدافيا بخصوص إصبلح 
مجمس األمف لؤلمـ المتحدة وتقديـ تقرير إلى المؤتمر 
حوؿ التقدـ المحرز في الدورة العادية القادمة لممؤتمر 

وحوؿ أي توجيو  2012المقرر عقدىا في يناير 
 زيز تفويض المجنة المذكورةإضافي يعتبر ضروريا لتع

المقرر 9
ASSEMBLY/AU/DEC.371(XVII) 

بشأن قضية حسين 
 ىبري،

الوثيقة
)ASSEMBLY/AU/8(XVII 

 
 

الدوؿ األعضاء األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة يدعو  .0
لمكافحة التعذيب، التي ترغب في محاكمة حسيف ىبري 

لمفوضية باستعدادىا لمقياـ بذلؾ واتخاذ أف تبمغ ا
 اإلجراءات البلزمة لمحاكمة حسيف ىبري؛

مف المفوضية مراقبة تنفيذ ىذا المقرر عف كثب يطمب .2
ورفع تقرير عنو إلى الدورة العادية القادمة لممؤتمر في 

 .2012يناير/فبراير 

 لـ ُيطمب مف المفوضية القياـ بأي إجراء 

 مر، اتصمت في إطار تنفيذ مقرر المؤت
المفوضية بحكومة جميورية رواندا في 

، نظرا لخبرتيا الواسعة في 2100يوليو 
 محاكمات لمجرائـ الدولية.الإقامة 

  في وقت الحؽ، أبمغت حكومة رواندا
 27المفوضية، بموجب خطاب مؤرخ 

، بأف رواندا مستعدة ألف 2100يوليو 
تتولى محاكمة السيد حسيف ىبري. ولـ 

قشات حوؿ طرؽ تنظيـ تبدأ بعد المنا
 المحاكمة في رواندا. 

مكتب المستشار 
 القانوني
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  تـ إعداد تقرير مرحمي ليتـ بحثو مف قبؿ
 الدورة الحالية لممؤتمر.

  

 المقرر 01
ASSEMBLY/AU/DEC.372(XVII)  

بشأن تحويل مفوضية 
االتحاد األفريقي إلى 

سمطة االتحاد 
الوثيقة  األفريقي،

ASSEMBLY/AU/9(XVII) 

إرجاء بحث ىذا البند إلى الدورة العادية القادمة رر يق .1
 .2112لممؤتمر في يناير 

 

 لـ ُيطمب مف المفوضية القياـ بأي إجراء 

  سيتـ تقديـ تقرير يمخص كامؿ عممية
تحويؿ مفوضية االتحاد األفريقي إلى 

إلى المؤتمر مف  ،سمطة االتحاد األفريقي
خبلؿ المجمس التنفيذي لتمكيف المؤتمر 

تقييـ العممية واتخاذ المقررات مف 
 المبلئمة.

مكتب المستشار 
 القانوني

 المقرر 00
ASSEMBLY/AU/DEC.373(XVII) 

بشأن تخصيص معيد 
لعموم  الجامعة األفريقية

 المياه والطاقة، 
 بما فييا تغير المناخ

عمى االتفاؽ بيف بمداف إقميـ شماؿ أفريقيا،  ، بناءً يقرر .0
امعة األفريقية لعموـ المياه مجزائر معيد الجلأف يخصص 

 والطاقة، بما فييا تغير المناخ؛

مف المفوضية، بالتعاوف مع الحكومة الجزائرية،  يطمب .2
لضماف إنشاء ىذا  البلزمة اتخاذ جميع اإلجراءات

 المعيد

الموارد البشرية والعمـ  
 والتكنولوجيا

 المقرر 02
ASSEMBLY/AU/DEC.374(XVII) 

بشأن ميزانية االتحاد 

 ؛2112المجمس التنفيذي سمطة اعتماد ميزانية يمنح  .0

لممجمس التنفيذي عقد دورة استثنائية في سبتمبر يصرح  .2
 لبحث واعتماد الميزانية المذكورة 2111

مديرية البرمجة  
عداد الميزانية  وا 

 والمالية والمحاسبة
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ألفريقي لمسنة المالية ا 
 الوثيقة -2102

EX.CL/657(XIX) 

   

 المقرر 03
ASSEMBLY/AU/DEC.375(XVII) 

بشأن تحضير أفريقيا 
لممؤتمر السابع عشر 
لألطراف/االجتماع 
السابع لألطراف في 
 بروتوكول كيوتو

الوثيقة 
)ASSEMBLY/AU/7(XVII 

 

 

لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات األفريقييف عمى عقد يحث  .0
الموقؼ األفريقي الموحد المستكمؿ لبحث وتقديـ اجتماع 

خ إلى المؤتمر السابع عشر مف تغير المنا
لؤلطراؼ/االجتماع السابع لؤلطراؼ والذي سيبحثو 
ويعتمده المؤتمر الوزاري األفريقي حوؿ البيئة خبلؿ 

 ؛2111دورتو االستثنائية المقرر عقدىا في سبتمبر 

جميع الدوؿ األعضاء عمى حضور المؤتمر يحث  .2
السابع عشر لؤلطراؼ في االتفاقية اإلطارية لؤلمـ 

تحدة حوؿ تغير المناخ/ االجتماع السابع لؤلطراؼ الم
والمشاركة فييما بأعداد كبيرة وتقديـ الدعـ، بصورة فردية 
وجماعية، لرئاسة جنوب إفريقيا مف أجؿ ضماف نجاح 

 المؤتمر.

تـ عقد مؤتمر رؤساء الدوؿ  .1
والحكومات األفريقييف حوؿ تغير 

في  2100نوفمبر  06المناخ في 
رئاسة دولة  مقر المفوضية، تحت

زيناوي، رئيس وزراء جميورية ممس 
إثيوبيا االتحادية الديمقراطية ومنسؽ 

 المؤتمر.

المفوضية بتوعية الدوؿ قامت  .2
األعضاء خبلؿ االجتماع االستثنائي 
لمجمس الوزراء األفريقييف لمبيئة في 
باماكو، وكذلؾ خبلؿ االجتماع 

المنعقد في  21التحضيري لريو + 
. 2100أكتوبر أديس أبابا، في 

قامت المفوضية بتوعية الدوؿ و 
األعضاء خبلؿ المؤتمر األوؿ حوؿ 
تغير المناخ والتنمية المنعقد في أديس 

. كما استمرت 2100أبابا، في أكتوبر 

اد الريفي إدارة االقتص
 والزراعة
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التوعية عندما عقد مكتب الممثؿ الدائـ  
لبلتحاد األفريقي في بروكسيؿ خموة 

 لمسفراء األفريقييف في أوروبا.

  3.   

المفاوضيف األفريقييف إلى التركيز عمى إكماؿ  يدعو. 3  
المفاوضات حوؿ تمويؿ المناخ في دورباف وفي ىذا 
الصدد االستفادة مف عمؿ المجنة االنتقالية وسائر 
الخبراء لضماف تدفؽ موارد كافية لمواجية تحديات تغير 

 المناخ بالنسبة ألفريقيا.
ؾ األفريقي لمتنمية إلى إكماؿ تصميـ البن يدعو .4

الصندوؽ األخضر األفريقي قبؿ مؤتمردورباف والدخوؿ 
في حوار بالتشاور مع البمداف األفريقية لضماف صوت 

 كاؼ ألفريقيا في إدارة الصندوؽ.

 
------------------ 
------------------ 
------------------ 

تداولت ىيئة مكتب المفاوضيف 3 .5
يف، يدعميا االتحاد األفريقي، األفريقي

حوؿ تمويؿ المناخ في دورباف، وتـ 
ىذا خبلؿ الدورة االستثنائية لممجمس 
الوزاري األفريقي لمبيئة، المنعقدة في 

 .2011باماكو في سبتمبر 
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البنؾ األفريقي لمتنمية عمى تنسيؽ تصميـ  يحث .5  
صندوؽ أفريقيا لممناخ األخضر بالتشاور مع 

والحصوؿ عمى رؤى ممثمي  الدوؿ األعضاء
المجموعة األفريقية حياؿ تصميـ المجنة 

 االنتقالية المصممة لصندوؽ المناخ األخضر.
مف البنؾ األفريقي لمتنمية تقديـ تقرير  يطمب .6

يعكس الطرائؽ والتقدـ المحرز في تصميـ 
الصندوؽ األفريقي لممناخ األخضر إلى   

قي حوؿ االجتماع التالي لممؤتمر الوزاري األفري
 البيئة وفقًا لذلؾ؛

أيضًا مف المفوضية تقديـ تقرير إلى  يطمب .7
 .2012الدورة العادية المقبمة لممؤتمر في يناير 

  

مقرر المؤتمر  .14
ASSEMBLY/AU/DEC.376(XVII)  
بشأن تنفيذ برنامج 
الجدار األخضر العظيم 

 EX.CL/656 (XIX)الوثيقة  –

تنسيقي في تعبئة المفوضية إلى لعب دورىا ال يدعو. 1
الموارد لمجدار األخضر العظيـ وتقديـ الدعـ البلـز لموكالة 

 المنفذة لمجدار األخضر العظيـ؛

. أطمقت المفوضية بالشراكة مع االتحاد 1
األوروبي مشروع االتحاد األفريقي/االتحاد 
األوروبي لتنفيذ الجدار األخضر العظيـ في 

 2011سبتمبر 
الة المنفذة لمجدار . عززت التعاوف مع الوك2

األكبر العظيـ مف خبلؿ تنفيذ مشروع 
التعاوف الفني لمنظمة األغذية والزراعة، 

إدارة االقتصاد الريفي 
 والزراعة
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ومشروع االتحاد األفريقي/االتحاد األوروبي، 
واإلطبلؽ المشترؾ لمجنة التوجيو الفنية 

 2011وفريؽ الخبراء في سبتمبر 
. سيتـ تقديـ تقرير مشترؾ عف تنفيذ 1

إلى قمة يناير  الجدار األخضر العظيـ
 ؛2011

. شاركت المفوضية في اجتماعات الخبراء 2
واالجتماعات الوزارية التي نظمتيا الوكالة 

 . 2011في الخرطـو في نوفمبر 
رصد وتقييـ  يضاً مف المفوضية والوكالة أ يطمب .1 

 المشروع واإلببلغ عف ذلؾ بصورة منتظمة.
  

 المقرر .15
ASSEMBLY/AU/DEC.379(XVII)  

بشأن عممية صنع 
القرار لالتحاد 
األفريقي، وعدم تنفيذ 
المقررات، وضرورة 
مراعاة واحترام سالمة 
مقررات المؤتمر من 

يقرر إرجاء بحث البند المقترح مف قبؿ ناميبيا إلى  .1
 .2012ة المقبمة المقرر عقدىا في يناير دورتو العادي

مكتب األميف العاـ  
 لممفوضية
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قبل جميع الدول 
الوثيقة  –األعضاء 

ASSEMBLY/AU/12 (XVII) ADD.1 

المقرر  .16
ASSEMBLY/AU/DEC.380(XVII) 

بشأن استنتاجات 
الندوة الدولية حول 
الذكرى الخمسين 
الستقالل البمدان 

الوثيقة  –األفريقية 
ASSEMBLY/AU/12 (XVII) 

ADD.2 

المبرمة بيف األىمية القصوى التفاقيات التعاوف  يدرك .1
الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي وسائر أقاليـ العالـ 

 بغية إقامة شراكة استراتيجية.
مقترح بنيف ويطمب مف المفوضية اتخاذ جميع  يعتمد .2

التدابير البلزمة بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف 
 لتنفيذ ىذا المقرر.

إدارة الشؤوف  
 السياسية

    

المقرر  .41
ASSEMBLY/AU/DEC.381(XVII) 

بشأن تحضيرات أفريقيا 
لمؤتمر األمم المتحدة 
حول التنمية 

المستدامة  
(؛ المواقف 20)ريو+

 واإلستراتيجيات
المشتركة في وجو 
تحديات االقتصاد 

ية مف الدوؿ األعضاء، والمجنة االقتصاد يطمب .1
ألفريقيا، والبنؾ األفريقي لمتنمية، والمجموعات 
االقتصادية اإلقميمية، والمؤتمر الوزاري األفريقي 
حوؿ البيئة، وسائر أجيزة االتحاد األفريقي الفنية 
المتخصصة، إنفاذ التدابير المالية والمؤسسية 
البلزمة عمى المستويات الوطنية واإلقميمية الفرعية 

ذا المقرر. وفي ىذا الصدد يرحب واإلقميمية لتنفيذ ى
ترحيبًا حارًا بمبادرة المجنة االقتصادية ألفريقيا 
والشركاء لتنظيـ المؤتمر المقبؿ حوؿ تحضيرات 

  تـ تنظيـ الدورة االستثنائية
لممجمس الوزاري األفريقي لمبيئة 

ف مع بالتعاو  2011في سبتمبر 
المجنة االقتصادية ألفريقيا 
وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 
وحكومة جميورية مالي لتمييد 
الطريؽ لمشاركة أفريقيا الفعالة 

 .20في مؤتمر ريو +
 

إدارة االقتصاد الريفي 
والزراعة، إدارة الموار 
البشرية والعمـ 
والتكنولوجيا واإلدارات 

 األخرى ذات الصمة
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األخضر والحكم الدولي 
الوثيقة  -لمبيئة

ASSEMBLY/AU/12(XVII) 
ADD.3 

، المزمع عقده في أكتوبر 20أفريقيا لمؤتمر ريو + 
 ؛2011

   رح تمثيؿ أفريقيا بناطؽ لغرض عمى مقت يصادق
التفاوض بصوت واحد خبلؿ االجتماعات 
التحضيرية الدولية لمؤتمر األمـ المتحدة حوؿ 

(، ويكمؼ 20التنمية المستدامة )ريو + 
جميورية الكونغو بالتنسيؽ عمى الصعيد 
السياسي، بالتشاور مع الدوؿ األعضاء، 

، بالتعاوف 20وتحضير أفريقيا لمؤتمر ريو + 
وثيؽ مع المجنة االقتصادية ألقريقيا والمؤتمر ال

 الوزاري األفريقي حوؿ البيئة؛

  

    يطمب مف مفوضية االتحاد األفريقي اتخاذ جميع
التدابير البلزمة لتنفيذ ىذا المقرر ومف رئيس جميورية 
الكونغو، فخامة السيد دينيس ساسوانجويسو، تقديـ 

لمؤتمر االتحاد  تقرير إلى نظرائو، خبلؿ الدورة المقبمة
بشأف الموقؼ األفريقي  2012األفريقي في يناير 

الموحد واإلستراتيجيات التي تـ التوصؿ إلييا لمؤتمر 
 ، العتماده.20ريو +

  المفوضية، بالتعاوف مع المجنة  نظمت
االقتصادية ألفريقيا وبرنامج األمـ المتحدة 

مف  20لمبيئة اجتماعات تحضيرية لريو +
. شممت 2011بر أكتو  25إلى  21

االجتماعات التحضيرية اجتماعات 
الخبراء والوزراء. أجاز االجتماع الوزاري 

 20البياف التوافقي األفريقي لمؤتمر ريو +
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. تـ 2012المنعقد في برازيؿ في يونيو 
 تقديـ تقرير كامؿ لبحثو مف قبؿ المؤتمر.

المقرر  .17
ASSEMBLY/AU/DEC.382(XVII) 

ف بشأن جائزة جاك ديو 
 –لألمن الغذائي 

الوثيقة 
ASSEMBLY/AU/12 (XVII) 

ADD.4 

 
 

منح "جائزة جاؾ ديوؼ" كؿ سنتيف لدولة عضو  يقرر .1
أو مؤسسة قدمت مساىمة بارزة في تحقيؽ األمف 
الغذائي، والسيما، مف خبلؿ تحسيف الزراعة الصغيرة 
زالة خسائر ما بعد الحصاد في المجتمعات  النطاؽ وا 

 الزراعي واالستدامة البيئية؛الريفية، واإلبداع 
الدوؿ األعضاء وجميع الشركاء إلى دعـ "جائزة  يدعو .2

جاؾ ديوؼ" المقترحة مف خبلؿ المساىمات الطوعية 
 وضماف استدامتيا المالية والبيئية؛

مف المفوضية إعداد وتقديـ مشروع طرائؽ  يطمب .3
عممية اختيار الدوؿ األعضاء أو المؤسسات المتمقية 

تعبئة الموارد، إلى الدورة العادية المقبمة بما في ذلؾ 
 .2012لممجمس التنفيذي في يناير 

   اكتمؿ إعداد مشروع الطرائؽ وسيقدـ
 التقرير إلى المجمس التنفيذي.

إدارة االقتصاد الريفي 
 والزراعة

المقرر  .18
ASSEMBLY/AU/DEC.383(XVII) 

بشأن دعم مشروع 
خالل  الصادر قرارال

 22ـالدورة العادية ال

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة إلى اعتماد قرار  يدعو .1
خبلؿ دورتيا السادسة والستيف لحظر ختاف اإلناث 
عالميًا، بمواءمة إجراءات الدوؿ األعضاء وتقديـ 

توجييية لتطوير وتعزيز األدوات  توصيات ومبادئ
 القانونية اإلقميمية والدولية والتشريعات الوطنية؛

مديرية المرأة ومسائؿ  
الجنسيف والتنمية 
دارة الشؤوف  وا 

 االجتماعية
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لمجمعية العامة لألمم  
المتحدة لحظر ختان 
 –اإلناث في العالم 

الوثيقة 
ASSEMBLY/AU/12 (XVII) 

ADD. 5. 

 
 

جميع الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي عمى  يحث .2
تقديـ دعـ قوي لجيود اعتماد مشروع قرار حظر ختاف 

والذي سيتـ تقديـ مشروعو إلى الدورة  اإلناث عالميًا،
 السادسة والستيف لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة؛

  

مف المفوضية المضي قدما في تنفيذ ىذا المقرر  يطمب .3 
وتقديـ تقرير إلى الدورة العادية الثامنة عشرة لممؤتمر 

 .2012في 

عقدت إدارة الشؤوف االجتماعية المؤتمر 
بالشجاعة والقضاء  األفريقي حوؿ االحتفاؿ 

إلى  5عمى الممارسات التقميدية الضارة، مف 
في أديس أبابا، إثيوبيا.  2011أكتوبر  7

وأفضى المؤتمر إلى إطار وخطة عمؿ 
وتوصيات حوؿ الممارسات التقميدية الضارة، 
يتـ تنفيذىا مف قبؿ الدوؿ األعضاء 
والمنظات الدينية والنسائية وأصحاب 

يتـ القياـ بعممية وسالمصمحة الآلخريف. 
، بما في ذلؾ بحث نواتج 2012المتابعة في 

المؤتمر خبلؿ المنتدى األفريقي الثالث 
لمطفولة ومؤتمر االتحاد األفريقي الثالث 

 لوزراء التنمية االجتماعية.

 

المقرر .19
ASSEMBLY/AU/DEC.384(XVII) 

بشأن مشروع إنشاء 

مف المفوضية البدء في المفاوضات البلزمة مع  يطمب .1
شتى شركاء أفريقيا ، بالتعاوف مع حكومة جميورية 

ارد البشرية والعمـ المو  
 والتكنولوجيا
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المركز األفريقي لمتفوق 
في تكنولوجيا 

ومات واالتصاالت المعم
، العاصمة في تونس
 – تونس جميورية
الوثيقة 

ASSEMBLY/AU/12(XVII)ADD.7 

تونس، مف أجؿ تنفيذ المشروع وتقديـ تقرير عف ذلؾ 
 إلى الدورة المقبمة لممؤتمر. 

المقرر .20
ASSEMBLY/AU/DEC.385(XVII) 

 بشأن الوضع في ليبيا
 
 

مقترحات االتفاؽ اإلطاري بشأف الحؿ السياسي  يجيز .1
لؤلزمة في ليبيا، عمى النحو المقدـ مف قبؿ المجنة 
المختصة، في سياؽ خارطة طريؽ االتحاد األفريقي 

 المتحدة ذات الصمة؛وقرارات مجمس األمف لؤلمـ 

  قدمت المجنة المختصة مقترحات اتفاؽ
إطاري بشأف الحؿ السياسي لؤلزمة في 
ليبيا إلى األطراؼ الميبية في مبلبو، عمى 
ىامش الدورة العادية السابعة عشرة 

 لممؤتمر
  ثـ اجتمعت المجنة المختصة بالتالي مع

 19الحكومة الميبية في أديس أبابا، في 
مت األخيرة ردىا في ، وقد2011يوليو 

 .2011أغسطس  10
  أغسطس  9اجتمعت المجنة المختصة في

بوفد مف المجمس الوطني االنتقالي  2011
بقيادة الدكتور محمود جبريؿ، رئيس المجنة 
التنفيذية لممجمس الوطني االنتقالي 

السمـ واألمف  
 والشؤوف السياسية
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ومسؤوؿ العبلقات الخارجية. التقى وفد 
المجمس الوطني االنتقالي أيضًا بنائب 

لمفوضية، وتبادؿ معو اآلراء حوؿ رئيس ا
جيود االتحاد األفريقي. قدـ المجمس 
الوطني االنتقالي رده إلى االتحاد األفريقي، 

 .2011أغسطس  16في 
  اجتمعت المجنة المختصة في أديس أبابا

، 2011أغسطس  26و  25في يومي 
 .2011سبتمبر  14وفي بريتوريا في 

  اجتمع مجمس السمـ واألمف في عدة
سبات لبحث الوضع في ليبيا: في أديس منا

أغسطس، وفي نيويورؾ في  26أبابا في 
 20سبتمبر وفي أديس أبابا في  20

 أكتوبر.
   انيمؾ كؿ مف رئيس المفوضية ومفوض

السمـ واألمف أيضًا في حوار مع شركاء 
االتحاد األفريقي المتعددي األطراؼ، بما 
في ذلؾ األمـ المتحدة، واالتحاد األوروبي 

جامعة الدوؿ العربية خبلؿ ىذه الفترة، و 
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وأجريا المشاورات مع كبار المسؤوليف مف 
 الشركاء الثنائييف.

   قرر مجمس السمـ واألمف، خبلؿ
 2011أكتوبر  20اجتماعو المنعقد في 

اإلذف لمسمطات الحالية في ليبيا أف تشغؿ 
مقعد ليبيا في االتحاد األفريقي وأجيزتو. 

تب اتصاؿ لبلتحاد وأذف أيضًا بإنشاء مك
 األفريقي في طرابمس.

مف المجنة المختصة تقديـ ىذه المقترحات إلى  يطمب .2  
األطراؼ الميبية، وتحديدًا حكومة الجماىيرية العربية 
دخاليما  الميبية والمجمس الوطني االنتقالي الميبي، وا 

إلجراء في حوار عمى ذلؾ األساس، بما في ذلؾ ا
المبكر لممفاوضات تحت رعاية االتحاد األفريقي 
واألمـ المتحدة، بدعـ مف جامعة الدوؿ العربية، 

 ومنظمة المؤتمر اإلسبلمي واالتحاد األوروبي؛

  

يحث األطراؼ الميبية عمى إبداء الرغبة السياسية  .3  
المطموبة، ووضع المصمحة العميا لمبمد والشعب فوؽ 

وتقديـ التعاوف البلـز لمجنة أية اعتبارات أخرى، 
 المختصة الرفيعة المستوى.
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يحث شركاء االتحاد األفريقي الدولييف أيضًا، والسيما  .4
مجمس األمف لؤلمـ المتحدة وأعضائو والشركاء 
الثنائييف ذوي الصمة، عمى دعـ المبادرة األفريقية 
والبحث عف حؿ سياسي، كأفضؿ سبيؿ لتحقيؽ 

ـ والديمقراطية وسيادة األىداؼ المتمثمة في السم
القانوف والمصالحة الوطنية في ليبيا. ويؤكد المؤتمر 
أف دور االتحاد األفريقي معترؼ بو رسميًا بموجب 

( 2011) 1973قرار مجمس األمف لؤلمـ المتحدة 
وىو منسجـ تمامًا مع أحكاـ الفصؿ الثامف مف ميثاؽ 
األمـ المتحدة والمساىمة الفريدة التي يمكف لمجنة 

 المختصة تقديميا لتسوية األزمة الراىنة؛
مف المجنة المختصة تقديـ تقارير منتظمة إلى  يطمب .5

لى دورتو العادية الثامنة عشرة  مجمس السمـ واألمف وا 
 عف جيودىا نحو حؿ سياسي لؤلزمة في ليبيا.

المقرر .21
ASSEMBLY/AU/DEC.386(XVII) 

بشأن تقرير لجنة 
رؤساء الدول 

جيو لتو والحكومات 

استنتاجات الدورة الخامسة والعشريف الجتماع  يجيز .1
لجنة توجيو النيباد المنعقدة كدورة خاصة تركز عمى 
تعبئة الموارد المحمية لتنفيذ النيباد لبلحتفاؿ بالذكرى 

 ؛2001العاشرة العتماد النيباد في لوساكا، في 
محة إلى تمويؿ الدوؿ األعضاء الحاجة الم يؤكد مجدداً  .2

وكالة التخطيط  
والتنسيؽ لمنيباد، 
مكتب رئيس 
دارة  المفوضية وا 

 الشؤوف االقتصادية
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–النيباد
الوثيقة

ASSEMBLY/AU/5 (XVII) 

 

لوكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد وبرامجيا بصورة كافية 
لضماف أداء مياميا في وجو القيود المالية الراىنة 

مف لجنة الممثميف الدائميف عف طريؽ لجنتيا  ويطمب
الفرعية لئلصبلح الييكمي استكماؿ بحث ىيكؿ وكالة 

وصيات مناسبة في التخطيط والتنسيؽ لمنيباد وتقديـ ت
ىذا الصدد إلى المؤتمر، عف طريؽ المجمس التنفيذي 

 ؛2012في يناير 
     تـ إرساؿ الييكؿ الجديد لوكالة التخطيط

والتنسيؽ لمنيباد إلى أعضاء المجنة الفرعية 
ممثميف الدائميف. ولكف لميياكؿ لمجنة ال

المجنة الفرعية ستجتمع لبحث الييكؿ 
 المقترح قبؿ قمة يناير.

 

أيضًا تنفيذ البرامج والمشاريع اإلقميمية والقارية  يجيز .3  
لمنيباد عمى النحو الوارد في تقرير األنشطة لمفترة مف 

مشيرًا تحديدًا إلى التقدـ  2011يناير إلى يونيو 
األفريقية لمعمـ والتكنولوجيا  المحرز بشأف المؤشرات

واإلبداع؛ والمشاركة االستراتيجية بشأف مستقبؿ 
األرياؼ؛ والدعـ الفني لممجموعات االقتصادية 
اإلقميمية تحت شراكة مصائد األسماؾ األفريقية؛ 
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والخطط الوطنية االستثمارية لمزراعة واألمف الغذائي 
ية؛ تحت البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراع

ومبادرة محاصيؿ األيتاـ؛ ودعـ رؤية التعديف األفريقية 
منظمة -بشأف إدارة الموارد الطبيعية؛ ومبادرة النيباد

التعاوف االقتصادي والتنمية الستثمار أفريقيا؛ ودعـ 
التطوير المؤسسي لممجموعات االقتصادية اإلقميمية 
طبلؽ  تحت اإلطار اإلستراتيجي لبناء القدرات وا 

الثانية لصندوؽ النيباد اإلسباني لتمكيف المرأة المرحمة 
 األفريقية.

عمى الحاجة إلى تحويؿ الرغية السياسية الحالية  يشدد .4
بخصوص تمويؿ التنمية المحمية إلى استجابات 

جراءات سياسة ممموسة. وعميو،  مف  يطمبوا 
المفوضية ووكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد بالتعاوف 

ة االقتصادية ألفريقيا وسائر مع لجنة األمـ المتحد
الشركاء التوصية باآلليات المناسبة بشأف تعبئة الموارد 
المحمية وتقديميا إلى الدورة المقبمة لمجنة رؤساء الدوؿ 

 والحكومات لتوجيو النيباد لبحثيا؛
عمى ضرورة تقديـ أفريقيا مواقؼ موحدة  يكرر تأكيده .5

 خبلؿ األحداث العالمية:
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عة عشرة لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية رة السابو الد ( أ  
األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ مف قبؿ 

 2011حكومة جميورية جنوب أفريقيا في ديسمبر 
كمؤشر لمصالح أفريقيا الرئيسية في الخطاب 

 العالمي حوؿ تغير المناخ؛ 
والتنسيؽ المشترؾ لتحضيرات القارة لممنتدى الرفيع  ( ب

فعالية المعونة في بوساف، المستوى الرابع حوؿ 
كوريا مف قبؿ المفوضية ووكالة التخطيط والتنسيؽ 
لمنيباد تحت منبر أفريقيا لفعالية التنمية وباالتصاؿ 
مع أصحاب المصمحة األفريقييف والمؤسسات 
اإلقميمية بما في ذلؾ المؤسسة األفريقية لبناء 

 القدرات

  .يجري العمؿ في ىذا الشأف 
 

 

 

 

  مصمحة األفريقييف بإعداد  قاـ أصحاب ال
ورقة موقؼ أفريقيا حوؿ فعالية العوف 
بوساف. انعقد االجتماع التشاوري اإلقميمي 

 29العتماد مشروع ورقة الموقؼ في 
في أديس أبابا. ومف  2011سبتمبر 

المتوقع أف يجيز االجتماع الوزاري ورقة 
 الموقؼ ىذه.

 

المقرر .22
ASSEMBLY/AU/DEC.387(XVII) 

عرض جميورية بشأن 
غينيا االستوائية 
استضافة الدورة الثالثة 

أمريكا -لقمة أفريقيا

مف المفوضية اتخاذ التدابير البلزمة،  يطمب. 1 .1
بالتعاوف مع جميورية غينيا االستوائية، لتيسير نجاح 

 القمة

مكتب األميف العاـ  
لممفوضية بالتشاور 
مع مكتب رئيس 

 المفوضية
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 الجنوبية في مالبو
مقررال .23

ASSEMBLY/AU/DEC.388(XVII) 
بشأن استخدام المغة 
اإلسبانية داخل االتحاد 

 األفريقي
 

يطمب مف المفوضية اتخاذ جميع التدابير البلزمة  .1
لتفعيؿ استخداـ المغة اإلسبانية داخؿ االتحاد األفريقي 

 في أسرع ما يمكف.

إدارة المؤتمرات  
والمنشورات بالتشاور 
مع الشؤوف اإلدارية 

بئة الموارد البشرية وتع
والمجنة الفرعية 
لميياكؿ والمجنة 
االستشارية الفرعية 
لمميزانية والمسائؿ 

 اإلدارية والمالية
المقرر .24

ASSEMBLY/AU/DEC.389(XVII) 

 بشأن جائزة أوبيانج
امباسوجو  انجويما

الدولية لمبحوث في 
 ميونسكول عموم الحياة

معمنة بالفعؿ اليونسكو عمى تنفيذ االلتزامات ال يحث .1
 180في ىذا الصدد عمى النحو الوارد في المقرر 

EX/57  .لممجمس التنفيذي ليذه المؤسسة 

الموارد البشرية والعمـ  
 والتكنولوجيا

المقرر .25
ASSEMBLY/AU/DEC.390(XVII) 

بشأن الذكرى العاشرة 
لممؤتمر العالمي 

 ويحثدعـ ىذه المناسبة االحتفالية بالكامؿ  يقرر .1
الدوؿ األعضاء عمى المشاركة عمى أرفع مستوى 

اعتماد إعبلف سياسي يرمي إلى  ويؤيدسياسي ممكف 
 حشد اإلدارة السياسية.

شارؾ وفد مف مفوضية االتحاد األفريقي مع 
في الجزء الرفيع المستوى المجموعة األفريقية 

مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 
، واحتفمت  2011سبتمبر  22نيويورؾ يوـ 

إدارة الشؤوف 
 السياسية
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لمكافحة العنصرية 
والتمييز العنصري 

ا وم وكراىية األجانب
تعصب من  يتصل بذلك

عالن وخطة عمل  وا 
 دوربان

بالذكرى العاشرة العتماد إعبلف وخطة عمؿ 
 دورباف.

اإلعالن  .26
ASSEMBLY/AU/DECL.1(XVII) 

حول توفير فرص  
العمل لمتعجيل بتنمية 

 الشباب وتمكينيم
 

مف المفوضية العمؿ مع البنؾ األفريقي لمتنمية،  يطمب .1
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية، والشركاء الدولييف، 
بشأف اتفاؽ شامؿ لتوظيؼ الشباب، ذي آليات مف 
شأنيا ضماف سيولة تنفيذىا عمى الصعيد الوطني مف 
خبلؿ الممكية القوية مف قبؿ الوزارات المختصة 

اب العمؿ ونقابات العماؿ، الرئيسية، ومنظمات أصح
والمنظمات النسوية والشبابية، والقطاع الخاص، ذات 

 نظاـ رصد وتقييـ واضح
مف المفوضية الدعوة، بالتعاوف الوثيؽ مع البنؾ  يطمب .2

األفريقي لمتنمية، إلى التنفيذ الفعاؿ اللتزامات مجموعة 
العشريف المعمنة بشأف العمؿ والحماية االجتماعية 

قمة لندف وبيتسبرغ لصالح البمداف  خبلؿ مؤتمري
 األفريقية؛

االتحاد األفريقي والبنؾ مفوضية قـو ت
األفريقي لمتنمية بإعداد مبادرة حوؿ عمالة 

منظمة العمؿ الدولية الشباب، بالتعاوف مع 
ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا. 

في السداسي تنفيذ المبادرة  بدء ومف المقرر
. 2012بعد قمة يونيو  2012الثاني مف 

ميثاؽ االتحاد األفريقي وتسبؽ ىذه المبادرة 
لعمالة الشباب الذي يجري إعداده لقمة يونيو 

2012. 
 

أعدت المفوضية ورقة حوؿ التزامات 
مجموعة العشريف تتضمف المجاالت ذات 

 األولوية الواجب دعميا.

إدارة الشؤوف 
دارة  االجتماعية وا 
الموارد البشرية والعمـ 

، البنؾ والتكنولوجيا
 األفريقي لمتنمية

 
 
 
 

إدارة الشؤوف 
االجتماعية، إدارة 
الشؤوف االقتصادية، 
البنؾ األفريقي 
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المفوضية عمى إعداد طرائؽ تمويؿ خطة العمؿ  يحث .3
حوؿ تعزيز التوظيؼ والحد مف الفقر وتقديميا إلى 
الدورة العادية المقبمة لممؤتمر، وذلؾ بالتعاوف الوثيؽ 

 مع البنؾ األفريقي لمتنمية
تمر مف المفوضية تقديـ تقرير سنوي إلى المؤ  يطمب .4

 عف التقدـ المحرز في تنفيذ ىذا اإلعبلف

تعمؿ كؿ مف المفوضية والبنؾ األفريقي 
بئة الفعالة اللتزامات لمتنمية عمى نيج لمتع

قمة يونيو  في إطار مجموعة العشريف
2012. 

ناقش البنؾ األفريقي لمتنمية والمفوضية 
مخطط طرائؽ تمويؿ خطة العمؿ حوؿ 
تعزيز العمالة والحد مف الفقر في إطار قمة 

. وستستند الطرائؽ إلى وثيقة 2012يونيو 
االتحاد األفريقي االستراتيجية حوؿ تعبئة 

 2004لتنفيذ خطة عمؿ واجادوجو  الموارد
 حوؿ العمالة والحد مف الفقر.

 .2012سيقدـ التقرير في يونيو 

 لمتنمية.
 
 

إدارة الشؤوف 
االجتماعية، البنؾ 

 األفريقي لمتنمية
 
 
 
 

إدارة الشؤوف 
 االجتماعية

اإلعالن الرسمي  .27
ASSEMBLY/AU/DECL.2(XVII) 

 حول السودان

 وندعوعف دعمنا لوثيقة الدوحة اإلطارية،  نعرب .1
جميع الشركاء وسائر أعضاء المجتمع الدولي إلى 

 دعميا بالكامؿ؛
لمسمحة في دارفور التي لـ تقـ جميع الحركات ا نحث .2

باالنضماـ إلى جيود السبلـ بعد عمى أف تقوـ بذلؾ 
 برحابة الصدر ودوف أي مزيد مف التأخير.

 السمـ واألمف 

  مف مجمس السمـ واألمف بحث اتخاذ تدابير ضد  نطمب .3  
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الحركات المسمحة الرافضة لبلنضماـ إلى عممية 
األمف لؤلمـ شركاءنا، بما فييـ مجمس  ونحثالسبلـ، 

 المتحدة، دعـ تمؾ التدابير؛
في حوار مع المجتمع  وندخلاالتحاد األفريقي  مزمنُ  .4  

الدولي عمومًا لمواصمة مساعدة شعب السوداف وىو 
 يدخؿ مرحمة جديدة مف تاريخو.

  

القرار .28
ASSEMBLY/AU/RES.1(XVII)  

رفع الحصار  حول
االقتصادي والتجاري 
 الذي فرضتو الواليات
المتحدة األمريكية عمى 

 جميورية كوبا

 ASSEMBLY/AU/RES.1(XV)نستحضر القرار  .1
الصادر عف مؤتمرنا خبلؿ دورتو العادية الخامسة 

يوليو  27عشرة المنعقدة في كمباال، أوغندا، في 
، والسيما، الدعوة المقدمة إلى حكومة الواليات 2010

لتجارية المتحدة األمريكية برفع العقوبات االقتصادية وا
الطويمة األمد وغير المبررة المفروضة عمى جميورية 
كوبا، ومف ثـ تمكينيا مف التمتع بجميع اآلفاؽ 

 المشروعة لتنميتيا المستدامة؛
نكرر تأكيد ىذه الدعوة وندعو الواليات المتحدة  .2

األمريكية مرة أخرى إلى رفع الحصار الطويؿ األمد 
 ا.وغير المبرر المفروض عمى جميورية كوب

إدارة الشؤوف  
السياسية ومكتب 

 نيويورؾ

__ 
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