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 الوزارية  الصياغة تقرير عن إعادة لجنة

 أوال. مقدمة

 مانضفي  الرئيسية امهمته وتمثلت. األفريقية الوحدة منظمةعهد  منذ الوزارية الصياغة لجنة جدتو   .1

 هذه حلت محل اإلفريقي، االتحاد إنشاء تاريخوهو  ، 2002 بعدو. جيد بشكل مقرراتال صياغة

لوقت ا نفس في المؤتمر دورات من دورة كل في يتم انتخابها مخصصة وزارية لجنة الوزارية اللجنة

 ذهه عملت. االتحاد مكتبهيئة  مقررهذه اللجنة  رأسيو. االتحاد مكتب الذي يتم فيه انتخاب هيئة

 مقرر بموجب ، التنفيذي المجلس من توصية على بناء ،احله يتم أن قبل 2016 يناير حتى اللجنة

 للمؤتمر والعشرين السادسة العادية الدورة فيالمعتمد    Assembly/AU/Dec.597 (XXVI)لمؤتمر ا

 مؤتمرات القمة ترشيد" والتي خصصت ل ، إثيوبيا ، أبابا أديس في 2016 يناير فيالتي عقدت 

 :يلي ما على ، الرابعة تهفقر فيوينص المقرر ، ". األفريقي االتحاد عمل وأساليب

رر المؤتمر "حل اللجنة الوزارية للصياغة في صيغتها الحالية ، ألن االتحاد األفريقي قد حسّن يق "

قبل  ، تبحثها لجنة الممثلين الدائمينمشاريع مقررات  وألن المفوضية تقترحمن عملية صنع القرار ، 

 . تقديمها إلى المؤتمر  من خالل المجلس التنفيذي "

 نم الرغمعلى و. التحديات من ديديواجه بالفعل الع للصياغة خصصةالم الوزارية اللجنة عمل كان .2

وكانت  األعضاء الدول لجميع ةمفتوحكانت  اأنه إال ، عضوا  ( 15) عشر خمسة من تألفت ا كانتأنه

 لكذ فضال عن . المحددة النهائية المواعيد بعد مال المداوالت األعمال تؤدي إلى إمتداد فيمشاركتها 

. نفيذيالت المجلس موضوعا لمناقشات تكن لم جديدة مقررات عناصر بإدراج واليتها اللجنة تجاوزت ،

كان  مما ، والمؤتمر التنفيذي المجلس دورات مع بالتوازي اللجنة دورات عقدت ، ذلك إلى باإلضافة

 يه اإلخفاقات هذه كانتو.  في دورات المجلس التنفيذي والمؤتمر العمل سيرله أثر على سالسة 

 .الوزارية الصياغة تولت المفوضية المسؤولية بدال من لجنة ، وهكذا. اللجنة حل حفزت التي

مما  األخيرة للحظةلمقررات تطرح في اا مشاريع بعض أنالحظت  األعضاء الدول بعض غير أن .3

 ضبع في أنه أيضاالحظت  آخر، صعيد علىو. تهالمراجع الالزم الوقت يةألجهزة التداوللاليترك 

 ،النهائية نسخها في ،والمؤتمر التنفيذي المجلسمدى االلتزام في مقررات  وصف، األحيان

إما  لتي تصدرا المقررات أنب وأعربت عن اعتقادها. مرض غير يةألجهزة التداولبمناقشات ا

 وضع اللمسات األخيرة على يتم اآلن الوضع، هذاوإلنهاء  .  جديدة عناصرإدراج  وأحذف  يشوبها

  ،اواعتماده المقررات بحث أثناء تم إدخالها التي التعديالت دمج من أساسا تتكونالمقررات، التي 

. ةيمفوضلل العام األمين مكتبهيئة مكتب لجنة الممثلين الدائمين و هيئة يضم إطار جماعيضمن 

كدت أ التي األعضاء الدول بعض توقعات لتلبية كافيةبأنها غير  الجماعية الممارسة هذه ووصفت

، من وجهة  الوحيدة ةوسيلالإلعادة لجنة الصياغة ألنها  ةالملح ةلضرورمرارا وتكرارا على ا

. يةاألجهزة التداول واستنتاجات مناقشات في التطابق الكامل للمقررات التي اعتمدت لضماننظرها، 

 حلصال العام االتجاه كان و.لجنة الممثلين الدائمين جلسات خالل مرات عدة هذه المسألة أثيرتوقد 

 .الوزارية الصياغة لجنة إعادة

 من الممثلين الدائمين لجنة مكتب ت هيئةطلب ، 2018 ديسمبر 17 في دنعقالم ااجتماعه خالل .4

 اعهااجتم في الوزارية الصياغة لجنة إعادة عن أولي تقرير مشروع أن يقدملمفوضية ل العام األمين

 .لجنة الممثلين الدائمين قبل نبحثه م قبل  2019 يناير 8 في ذي يعقدال
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الممثلين الدائمين ببحثه  لجنة مكتبوقامت هيئة . 2019 يناير 8 في بالفعل المشروع هذاقدم  .5

 هاشكل في الوزارية الصياغة لجنة تشكيل تحديد إعادة في أسهمت وتعليقات مالحظات ضافةوإ

 .الجديد

 لجنة اليةومكتب لجنة الممثلين الدائمين بالنسبة لهيئة قدمتها هات التي التوج التقرير هذا تناولي .6

 .اشكيلهوت وعملها ،الوزارية الصياغة

 ثانيا: الوالية

لتي ا والمؤتمر التنفيذي المجلس مقررات مشاريع بحثفي  الوزارية الصياغة تتمثل والية لجنة .7

 جدم خالل من النهائية صيغتها في ووضعها األفريقي االتحاد أجهزة من وغيرها ةالمفوضي تقدمها

 تناقشامب المتعلقة المقررات محتوىااللتزام ب ويضمن. مناقشاتال قد يتم إدخالها خالل تعديالت أي

 .والمؤتمر التنفيذي المجلس واستنتاجات

 

 ثالثا . سير العمل

 نأ ، بناء على تفويض، للجنة يمكنو. عملها طرائق حددلديها نظام داخلي ي الوزارية الصياغة جنةل .8

 .الداخلي النظام مشروع التقرير بهذا مرفق. السفراء مستوى على تجتمع

 رابعا .التشكيل

. اقليم لكل أعضاء( 3) ثالثة بواقع عضوا( 15) عشر خمسة من الصياغة الوزارية لجنة تألفت .9

 يسرئ ويتولى رئاستها .التنفيذي المجلس مكتبهيئة  في أعضاء( 5) خمسة هيئة مكتب تضم اولديه

 .التنفيذي المجلس

 لتفعيلطرائق اخامسا. 

 لتياللنظر فيه من قبل لجنة الممثلين الدائمين  به المرفق الداخلي النظام ومشروع التقرير هذا قدمي   .10

 نفيذيالت المجلس عتمادسيسجل ا. مقرر بمشروع مصحوبة التنفيذي المجلس إلى توصيات ستقدم

 .الوزارية الصياغة لجنةبدء عمل  للمقرر

 مانةاأل مع بالتعاون ،الممثلين الدائمين لجنة مكتبهيئة  ستضطلع ، المقرر هذامثل  اعتماد قبل .11

 .الصياغة لجنة بدورالمفوضية،  العامة

 



EX.CL/1123(XXXIV)Annex 
Page 1 

 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

 

 مشروع النظام الداخلي

 للجنة الصياغة الوزارية

 
 والتشكيل االعادة  1 المادة

 الوالية  2 المادة

 االجتماعات  3 المادة

 العمل ووثائق األعمال جدول  4 المادة

 القانوني النصاب  5 المادة

 العمل لغات  6 المادة

 األمانة  7 المادة

 القرار صنع  8 المادة

 التعديالت  9 المادة

 التنفيذ حيز الدخول  10 المادة

 

 1المادة 

 والتشكيلاإلعادة 

 الوزارية؛ الصياغة لجنة أعيدت .1

 أعضاء( 3) ثالثة بواقع  األفريقي االتحاد في عضو دولة( 15) عشر خمسة من الصياغة لجنة تتكون .2

 .غربالو جنوب، الشمال، الشرق، ال وسطال: اقليم لكل

  2المادة 

 الوالية 

لمقدمة ا والمؤتمر التنفيذي المجلس مقررات اريعمش مراجعةفي  الوزارية الصياغة لجنة تتمثل والية .1

يتم  قد تعديالت أي دمج خالل من واستكمالها األفريقي االتحاد أجهزة من وغيرها ةالمفوضي من

 نتاجاتواست ناقشاتبم المتعلقة المقررات محتوىااللتزام ب اللجنة ضمنتو. مناقشاتال أثناءإجراؤها 

 .والمؤتمر التنفيذي المجلس

 3المادة 

 االجتماعات 

 ؛ اجتماعات اللجنة الوزارية الصياغة لجنةيعقد رئيس  .1

 :التالي النحو على اجتماعاتها الوزارية الصياغة لجنة تعقد .2

 البنودب المتعلقة المقررات مشاريعالستكمال  التنفيذي المجلس دورة من األول اليوم نهاية في  (1

 ، التنفيذي المجلس أعمال جدول على المدرجة

 عمالأ جدول في المدرجة بالبنود المتعلقة المقررات مشاريع الستكمال الثاني اليوم نهاية في  (2

 ؛ الثاني اليوم في فيها ينظر التي التنفيذي المجلس
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 عمالأ جدول ببنود المتعلقة المقررات مشاريع الستكمال المؤتمر دورة من األول اليوم نهاية في  (3

 ؛التى سبق بحثها المؤتمر

 لتيا المؤتمر أعمال جدول ببنود المتعلقة المقررات مشاريع استكمال المؤتمر جلسة نهاية قبل  (4

 .الثاني اليوم فيسبق بحثها 

 4المادة 

 جدول األعمال ووثائق العمل

 يذيالتنف المجلس مقررات مشاريع بحث على الوزارية الصياغة لجنة اجتماعات أعمال جدول يقتصر .1

 ؛ والمؤتمر

 المجلس مقررات مشاريع على الوزارية الصياغة لجنة باجتماعات الخاصة العمل وثائق تقتصر .2

 .والمؤتمر التنفيذي

a 5المادة 

 النصاب القانوني

 .الوزارية الصياغة لجنة أعضاء ثلثا هو لالجتماعات القانوني نصابال

 

 6المادة 

 لغات العمل

 .والبرتغالية والفرنسية ،واإلنجليزية ،العربية هي الوزارية الصياغة لجنة في العمل لغات

 7 المادة

 األمانة

 .الوزارية الصياغة لجنة أمانة ةللمفوضي العام األمين مكتب يتولى

 8 المادة

 القرار صنع

 .اآلراء بتوافق امقرراته الوزارية الصياغة لجنة تعتمد

 9 المادة

 التعديالت

 .الداخلي النظام هذا على تعديالت اقتراح عضو دولة ألي يجوز

 10المادة 

 الدخول حيز النفاذ

 ؛ األفريقي لالتحاد التنفيذي المجلس قبل من اعتماده بعد الداخلي النظام هذا نفاذ يبدأ .1

 التحادل التنفيذي المجلس قبل من اعتمادهاحيز النفاذ بعد  الداخلي النظام هذاعلى  تعديالتتدخل ال .2

 .األفريقي
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