
AFRICAN UNION  

 

UNION AFRICAINE 

 UNIÃO AFRICANA االتحـاد األفريقي

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

 

 

 المجلس التنفيذي

 والثالثون ادسةالسالدورة العادية 

 0202فبراير  7 – 6 إثيوبيا، أديس أبابا،

 

EX.CL/1191 (XXXVI) 

 

 األصل: إنجليزي

 

 

 

 تقرير المفوضية عن تنفيذ المقررات السابقة 

 الصادرة عن المجلس التنفيذي والمؤتمر

 0202يناير ويوليو 
 

http://www.au.int/


EX.CL/1191 (XXXVI) 

P a g e  1  

 

 تم إعداده من قبل مكتب األمين العام للمفوضية

 

 مقدمة

تنفيذ سياسات  برصدوم الجمعية قيعلى ما يلي: " قواعد إجراءات المؤتمر)ب( من  1 4تنص المادة  .1

في حكم وضمان امتثال جميع الدول األعضاء من خالل اآلليات المناسبة". وب ومقرراتهاالتحاد 

المجلس  يرصدلمجلس التنفيذي على ما يلي: "ا قواعد إجراءات)د( من  5مماثل، تنص المادة 

تنفيذ  رفع تقرير عن". أصبح لمؤتمراوالسياسات واالتفاقيات التي اعتمدها  المقرراتالتنفيذي تنفيذ 

بندا إلزاميا في جدول أعمال كل من لجنة الممثلين والمجلس التنفيذي  للمؤتمرالسابقة  المقررات

يشكل آلية فعالة لضمان وجود متابعة  ذلكالعادية ألن  دوراتهماوالمجلس التنفيذي خالل  الدائمين

 المتخذة للمقررات

التي اتخذتها جميع أجهزة االتحاد والدول  تءالإلجراتقرير ملخًصا في ضوء ما تقدم، يعد هذا ال  .2

 فيالسياسة في االتحاد  أجهزة صنعواإلعالنات التي اعتمدتها  المقرراتاألعضاء لتنفيذ مختلف 

تقدم  وهف. 2112، أي من يناير إلى ديسمبر الدارسة، خالل الفترة قيد 2112دورتي فبراير ويوليو 

واجهتها والحلول تمت مالتحديات التي وكذلك  المقررات،لتنفيذ  تخذةالملإلجراءات  سردا

 اواحد المعنية بتقرير المفوضيةالتي  المقرراتإجمالي عدد بلغ يالمضي قدًما. طريق المقترحة/

، من المؤتمر( 22، اثنان وثالثون )تنفيذيالمجلس من ال( 44سبعة وأربعون )منها ( 11ن )يوثمان

من و. المدة منتصفل ( قرارات اجتماع التنسيق1وواحد ) للمؤتمرتثنائية اسدورة من ( 1)واحد 

ن ين وأربعياثنو( تنفيذاً كامالً، 12، تم تنفيذ ثالثة عشر )(11ثمانين )الواحد وال أصل المقررات

 .على اإلطالق دون تنفيذ( 5خمسة ) ، بينما بقيتجزئيًا اتنفيذ( 42)

الحيوية التي  المسائلمواضيع متنوعة وعددًا من  الدراسةد تغطي األنشطة المنفذة خالل الفترة قي  .2

تتراوح بين القضايا األفريقيين. وها تأثير مباشر على رفاهية المواطنين ولتهم الدول األعضاء 

م واألمن، والقضايا الجنسانية السل وقضاياالقانونية والهيكلية واإلدارية والمالية والسياسية 

االتحاد  مسائل إصالحح االجتماعي واالقتصادي والسياسي، وكذلك والشبابية، ومسائل اإلصال

حاليًا في إطار جدول أعمال  بحثهاشكل بعض األنشطة جزًءا من التقارير التي يتم . تاألفريقي

 .المؤتمرالمجلس التنفيذي و/أو جدول أعمال 

االتحاد األفريقي  هزةأجمن  المقررات التي يُتوقعمن المهم اإلشارة إلى أن التقرير ال يغطي سوى  .4

ت مصفوفة إلى الدول األعضاء وفي هذا الصدد، أُرسل بشأنها.إجراءات اتخاذ  والدول األعضاء

، لم تقدم أي دولة ومع ذلكا. يتعين على الدول األعضاء تنفيذه التي المقرراتم مدخالت بشأن لتقد

التي تتخذها  المقرراتمن  %55والي مسؤولة عن تنفيذ حهي ال الدول األعضاءتقريرا. فعضو 

 .المقررات، وبالتالي من األهمية بمكان أن تقدم تقارير عن هذه السياسةصنع أجهزة 

 تحليل مختصر لعدد المقررات الصادرة عن أجهزة صنع السياسة خالل السنوات العشر الماضية: .5

 السنة
 عدد مقررات المؤتمر عددمقررات المجلس التنفيذي

دورات المؤتمر 
ةاالستثنائي  

ف اجتماع التنسيق لمنتص
 المدة

ايريناير/فبر ايريناير/فبر يونيو/يوليو   2019 يوليو  يونيو/يوليو 

2009 35 31 35 25   

2010 35 44 21 44   

2011 44 24 32 28   

2012 28 30 25 34   
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في كل قمة يتزايد على الرغم من دعوة  المتخذة للمقرراتتشير اإلحصاءات إلى أن العدد اإلجمالي   .5

 المؤتمرعلى مستوى  المقررات المقررات. تتزايدترشيد عدد ى لإ 2115قمة جوهانسبرج لعام 

المجلس  مقرراإلضافة إلى ذلك، ينص ب .المجلس التنفيذ من المقرراتانخفضت  بينما، باستمرار

التي تقترحها  المقرراتلى أن "ع  EX.CL/DEC.898 (XXXVIII) Rev.1 التنفيذي

 المشمولة بالتقريرفترة الالتنفيذ الكامل خالل  مع ضمان( لكل إدارة 2ال تتجاوز ثالثة ) المفوضية

عندما تقدم  تقيدا تاما المقررهذا ب التقيدومع ذلك، ال يتم  ألة".بشأن نفس المس آخر مقررقبل اتخاذ 

أن يقابل دون  عدد المقرراتفي  المستمر التزايد األمر الذي يفسر، مقرراتالسياسة  أجهزة صنع

 .هامعدل تنفيذفي  ارتفاع ذلك

 :إدارة / مديرية / وحدةكل  المقررات حسبالجدول أدناه تنفيذ يلخص  .4

 .الرقم
 اإلدارة

 
 غير منفذ منفذ جزئيا منفذ بالكامل عدد  المقررات

 مكتب األمين العام للمفوضية  .1
7 1 64 0 

 0 10 1 11  إدارة السلم واألمن  .2

 4 6 4 1 إدارة الشؤون السياسية  .2

 0 1 0 1 إدارة البنية التحتية والطاقة  .4

 1 8 2 11 إدارة الشؤون االجتماعية  .5

 التكنولوجياإدارة الموارد البشرية والعلم و  .5

(HRST) 
2 0 2 0 

 0 4 0 4  إدارة التجارة والصناعة  .4

 إدارة االقتصاد الريفي والزراعة  .1
1 0 1 0 

 0 3 0 3 إدارة الشؤون االقتصادية  .2

  مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات  .11
0 0 0 0 

  ة وإدارة الموارد البشريةياإلدارالشؤون مديرية   .11
7 0 7 0 

ستراتيجي للسياسات والرصد إدارة التخطيط اال  .12

 0 7 0 7 والتقييم وتعبئة الموارد

2013 38 16 24 16   

2014 31 34 27 28   

2015 21 23 22 18   

2016 18 18 17 16   

2017 26 21 26 23   

2018 22 23 30 27   

2019 26 15 47  43 1 
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 .الرقم
 اإلدارة

 
 غير منفذ منفذ جزئيا منفذ بالكامل عدد  المقررات

الميزنة والمالية إعداد مديرية البرمجة و  .12

  والمحاسبة
7 1 6 0 

  والتنمية ومسائل الجنسينمديرية المرأة   .14
0 0 0 0 

واألفريقيين في  المجتمع المدني مديرية منظمات  .15

  المهجر
0 0 0 0 

  تمديرية المعلومات واالتصاال  .15
2 0 2 0 

 3 14 3 20  مكتب المستشار القانوني  .14

 0 2 1 3  ةالداخلي المراجعةمكتب   .11

 الشراكات إدارة والتنسيققسم   .12
1 0 1 0 

 3 43 5 51 المجموع
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 المقررات من قبل الدول األعضاءالجدول أدناه تنفيذ يلخص   .1

 الرقم
التي قدمت تقارير عدد الدول األعضاء  

 
 غير منفذ منفذ جزئيا ذ بالكاملمنف عدد المقررات

    51 الشيئ  .1

 

تتمثل،  المقرراتالتحديات المشتركة التي تواجه اإلدارات في تنفيذ أن تحليل التقرير المرفق  تبين من .2

بالموارد المالية والقيود المتعلقة  المقرراتلتنفيذ المتاح الوقت  من بين أمور أخرى، في ضيق

 .والتعبالتقارير وازدواجية  والبشرية والفنية

قد تحسن. ومع ذلك، ينبغي بذل مزيد من الجهود  المقرراتتنفيذ معدل تجدر اإلشارة إلى أن  .11

 .لضمان التنفيذ الكامل واالمتثال اللتزامات االتحاد

 توصياتال

من خالل  والتعب من إعداد التقارير، وذلكحاجة إلى معالجة مسألة االزدواجية في التقارير ال تدعو .11

 ؛المفوضيةنظام إبالغ مركزي واحد يشمل جميع التقارير المطلوبة من إدخال 

 .EX.CL/DEC المجلس التنفيذي لمقرروفقًا  مفي القم المتخذةمن األهمية بمكان ترشيد عدد   .12

EX.CL/Dec.898(XXVIII) Rev.1.  دون إيالء االعتبار  المقرراتال يزال يتم اتخاذ العديد من

المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي  للمقرراتلقانونية والهيكلية الواجب لآلثار المالية وا

 .المقرراتمعدل تنفيذ  تدني مستوى. وهذا بدوره يؤدي إلى والمؤتمر

االتحاد األفريقي ضمان االمتثال للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد  وأجهزةيتعين على اإلدارات   .12

لكل قمة  مقرراتتقديم ما يزيد عن ثالثة عدم شرط التقيد ب، ل، على سبيل المثاواعتمادها المقررات

  EX.CL/Dec.898(XXVIII) Rev.1 المجلس التنفيذي للمقرروفقًا 

االتحاد  مقرراتلتنفيذ  اعالي معدال ي حققتالتإضفاء الطابع المؤسسي على جائزة للدول األعضاء  .14

السياسة من قبل الدول  صنع أجهزة تمقررامعدل تنفيذ رفع  وتشجيعا على تقديرا لهااألفريقي 

 .األعضاء

والمتكررة دون  المطولة المقرراتالتقارير/ صياغةالمفوضية والدول األعضاء  أن تتجنبجب ي .15

جديدة تتعارض  اتخاذ مقرراتينبغي تجنب  كما والمؤتمر.اإلشارة إلى ما هو مطلوب من المجلس 

 مقررات سبق اعتمادها.مع 
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 0202أجهزة االتحاد األخرى لمقررات المؤتمر والمجلس التنفيذي للعام تنفيذ المفوضية و وضع

 0202فبراير  8- 7أديس أبابا، إثيوبيا، للمجلس التنفيذي  الدورة العادية الرابعة والثالثونألف. 
 

 التنفيذ من قبل المفوضية (1

 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

1.  EX.CL/Dec.1031(XXXIV) 

مقرر بشأن تقارير اللجان الفرعية 

 للجنة الممثلين الدائمين

 

 
مكتب األمين العام 

 للمفوضية

 اللجان تقارير جميع دمج يقرر .2

 تقرير في الدائمين الممثلين للجنة الفرعية

 ؛واحد

مكتب األمين العام  صاغ - 

المبادئ التوجيهية للمفوضية 

والنموذج لتقارير اللجان الفرعية 

للجنة الممثلين الدائمين وتم 

 اإلداراتتوزيعها على جميع 

 للحصول على مساهماتها
لجنة الممثلين ينبغي أن تجيز  -

النهائية  التوجيهيةالمبادئ الدائمين 

تعمالها ونماذج التقرير ليمكن اس

 2121اعتبار من 

تم تنفيذه 

 جزئيا
………. 

 
مكتب األمين العام 

 للمفوضية

المفوضية بتنفيذ واليتها  يكلف .2

المتمثلة في تنسيق اجتماعات كافة اللجان 

الفرعية للجنة الممثلين الدائمين والتحضير 

لها وضمان عقدها في الوقت المناسب 

 .وبشكل منتظم
 

سيق بين إنشاء نظام رقمي للتن 2112

اإلدارات وتنظيم جميع االجتماعات 

من قبل المفوضية بما في ذلك 

اجتماعات اللجان الفرعية للجنة 

. وافق رئيس الممثلين الدائمين

المفوضية على هذا المشروع وجرى 

االتصال بمكتب األمم المتحدة لدى 

االتحاد األفريقي لتنفيذه. ومن المتوقع 

أن يصل إلى طور التشغيل ليتم 

تباره خالل اجتماعات أجهزة صنع اخ

 2121السياسة في يونيو/يوليو 

تم تنفيذه 

 جزئيا
 



EX.CL/1191 (XXXVI) 

P a g e  7  

 

 تم إعداده من قبل مكتب األمين العام للمفوضية

 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

مكتب المستشار 

 القانوني
يكلف أيضا المفوضية بتنفيذ   .2

واليتها لتقديم المشورة القانونية لكافة 

اجتماعات اللجان الفرعية من أجل ضمان 

 اتساق المقررات والذاكرة.

ر القانوني لقد سعى مكتب المستشا 2112

إلى تعيين مسؤوليه في جميع اللجان 

الفنية المتخصصة لتوجيه 

االجتماعات. تمكن المسؤولون من 

المساعدة في انتخاب أعضاء هيئة 

وضمان احترام التناوب  المكتب،

وإسداء  والجغرافي،اإلقليمي 

المشورة بشأن جميع المسائل القانونية 

 ورفعها إلى انتباهالتي تمت إثارتها 

لجان الفنية المتخصصة كلما ال

 .عدم االتساقلوحظت حاالت 

تم تنفيذه 

 جزئيا
في نقص ال  -

الموظفين عدد 

لخدمة جميع 

اللجان الفنية 

المتخصصة 

باإلضافة إلى 

واليات مكتب 

المستشار 

القانوني 

 األخرى ؛

يعد دور  -

مكتب 

المستشار 

القانوني أثناء 

االجتماعات هو 

استشاري فقط ، 

وعلى الرغم 

من أن مكتب 

المستشار 

القانوني قد يقدم 

التوجيه ، فقد 

ترفض اللجان 

الفنية 

المتخصصة 

 .النصيحة
عدم اكتمال  -

النصاب 

القانوني رغم 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

جهود 

المفوضية مما 

أعاق عمل 

اللجان الفنية 

 المتخصصة.

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 مديرية/والمحاسبة

التخطيط 

االستراتيجي 

ياسات والرصد للس

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

الجلسة المشتركة للجنة الفرعية أوال. 

للتنسيق واالشراف العام على الميزانية 

والمسائل المالية واإلدارية وخبراء لجنة 

 الوثيقة. الخمسة عشر لوزراء المالية.
EX.CL/1104(XXXIV)i 

 0202بشأن الورقة اإلطارية لميزانية  ألف.

المؤسسي على دورة  إضفاء الطابع (1

 ميزانية مدتها ثالث سنوات؛

 التنفيذقيد 

 

 

 

 

 

 

 

مديرية تقود   

البرمجة وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

عملية تنفيذ هذه 

 الفقرة

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 /والمالية والمحاسبة
التخطيط  مديرية

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

ة والتقييم وتعبئ

 الموارد

سقف الميزانية السنوية على  إرساء (2

 ( سنوات؛2متوسط معدل تنفيذ لمدة ثالث )
مديرية تقود    قيد التنفيذ

البرمجة وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

عملية تنفيذ هذه 

 الفقرة

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 مديرية/والمحاسبة

التخطيط 

االستراتيجي 

" والتقييم الرصد" وترسيخ تعزيز (3

 والميزنة؛ التخطيط عمليات في

نقرر إعداد القائمة المختصرة  قيد التنفيذ

لتوظيف خبير  في الرصد والتقييم 

( وتم االتفاق عليه في الفترة 2برتبة م

 ديسمبر 5إلى  2من 

ألغي إعداد  منفذ جزئيا

القائمة 

تصرة المخ

بسبب عدم 

توفر النصاب 

 القانوني
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

سياسات والرصد لل

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 /والمالية والمحاسبة
التخطيط  مديرية

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

ثقافة المساءلة واإلدارة  تعزيز (4

 القائمة على النتائج؛
العمل جار بمساعدة من الحخبير  قيد التنفيذ

ري لخطة العمل االستشا

 المشتركة/ترتيب التمويل المشترك.

هو بالفعل قيد  ؟؟؟مشروع دليل 

 المراجعة

  منفذ جزئيا

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

التخطيط  مديرية/

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

 0202بشأن الميزانية التكميلية لعام باء. 

المفوضية بتقديم المراجعة  يكلف .01

نصف السنوية للميزانية من أجل ضمان أداء 

أفضل للميزانية وتفادي الميزانيات التكميلية 

 قدر اإلمكان.

 مديرية التخطيط االستراتيجيقامت  

إطار  تصميمبالفعل بمراجعة وإعادة 

المشروع لتسهيل في ل يسجالت

   التخطيط والميزنة لعدة سنوات

مديرية تقود  - 

التخطيط 

االستراتيجي 

 للسياسات

 تكونلن  - 

المعالم 

واألهداف 

للفترة من 

إلى  2122

متاحة  2122

 مراجعةإال بعد 

منتصف المدة 

للخطة متوسطة 

للفترة  األجل

إلى  2018 من

في  2023
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

. ومع 2121

 تلقتذلك ، 

معظم اإلدارات 

مساعدة في 

تطوير المعالم 

واألهداف لعام 

، قبل 2121

راجعة م

منتصف المدة 

للخطة متوسطة 

 األجل

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

 جيم: بشأن الصندوق االحتياطي:

إنشاء احتياطي لألصول في يجيز  .41

النظم واللوائح المالية لتمثيل عنصر األصول 

 في الصندوق االحتياطي؛

2112    

مديرية الشؤون 

ة اإلدارية وإدار

 الموارد البشرية

من المفوضية تقديم تقرير  يطلب .15

عن عملية تقييم األصول التي أجريت في 

إلى الدورة العادية الخامسة والثالثين  2111

 .2112للمجلس التنفيذي في يوليو 

الدورة 

العادية 

 25الـ

للمجلس 

-4 التنفيذي،
يوليو  5

2112. 

   

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 الية والمحاسبةوالم

 دال. فيما يتعلق بديون ومتأخرات االتحاد

وضع متأخرات المرتبات  يجيز .14

 2111المستحقة في البيانات المالية لعام 

تمشيا مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

- 2112للقطاع العام المعتمدة في يناير 

 ،EX.CL/Dec.728 (XXX)المقرر 

مديرية البرمجة 

عداد الميزانية وإ

 والمالية والمحاسبة

من المفوضية وضع طرائق  يطلب .12

وخطة لسداد الديون المستحقة على االتحاد 

بما في ذلك من الدول األعضاء وتقديم تقرير 

إلى الدورة العادية الخامسة والثالثين للمجلس 

 ؛2112التنفيذي في يوليو 

الدورة 

العادية 

الخامسة 

ن ووالثالث

للمجلس 

-4 نفيذي،الت
يوليو  5

2112. 

   

خارطة الطريق لإلصالحات اإلدارية  يعتمد وحدة اإلصالح

المشار اليها في الوثيقة 

EX/CL/1104(XXXIV)iRM ويكلف 

المفوضية بالتعاون مع لجنة الممثلين 

الدائمين، ضمان تنفيذها وفقا للمواعيد 

النهائية الواردة فيه وتقديم تقرير عن التقدم 

ى كل دورة عادية للمجلس المحرز إل

 التنفيذي.

كل دورة 

عادية 

للمجلس 

التنفيذي 

انطالقا من 

الدورة 

 33الـالعادية 

للمجلس 

-4التنفيذي، 

يوليو  3

2102. 

   

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

مديرية الشؤون /

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

مكتبي االتحاد 

 واو. بشأن سعر الصرف التفضيلي

 :من المفوضية يطلب .21
ت لتعيين خبير استشاري اختصاصاصياغة (1

إلجراء دراسة حول السعر التفضيلي للبعثتين 

الدائمتين لالتحاد األفريقي في بروكسيل وجنيف، 

بالتشاور مع البعثتين الدائمتين لالتحاد األفريقي 

وتقديمها إلى اللجنة  في بروكسل وجنيف،

نهاية أبريل 

2112 
مديرية تقود   

الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية 

عملية تنفيذ هذه 

 الفقرة.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

ي بروكسل األفريقي ف

 وجنيف
 

الفرعية بغية مراجعتها وتقديم مدخالت بشأنها، 

وتعيين خبير استشاري إلجراء الدراسة وفقا 

 ؛2112لالختصاصات بنهاية أبريل 

اهن للسعر الحفاظ على الوضع الر (2

التفضيلي في انتظار نتيجة الدراسة وقرار 

 أجهزة صنع السياسة؛

    

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

/ والمالية والمحاسبة

مكتب المستشار 

 القانوني

زاي. بشأن مراجعة النظم واللوائح المالية 

 لالتحاد األفريقي

يكلف المفوضية بتقديم النظم  .22

لمنقحة إلى اللجنة الفنية واللوائح المالية ا

المتخصصة للعدل والشؤون القانونية قبل 

 بحثها من قبل المجلس التنفيذي.

تم عقد خلوة بين مديرية البرمجة  - 

وإعداد الميزانية والمالية 

 ومكتب المستشاروالمحاسبة 

زيت في الفترة اربالقانوني في د

أكتوبر  5سبتمبر إلى  21من 

2112 
للجنة خلوة اللجنة الفرعية  -

المعنية الممثلين الدائمين 

لإلشراف العام على الميزانية 

مع  والمحاسبة والشؤون المالية

خبراء لجنة وزراء المالية 

ومراجعة لوائح ونظم 15الـ

المالية العاملين والنظم واللوائح 

 2112نوفمبر  11-4 في فترة

 بنيروبي ، كينيا

تم تنفيذه 

 جزئيا

نظًرا لضيق 

الوقت ، لم يكن 

الممكن  من

تقديم الوثيقة 

إلى اللجنة 

الفنية 

المتخصصة 

للعدل والشؤون 

 القانونية

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

حاء. بشأن إدارة الموارد البشرية وحصص 

 الدول األعضاء

التذكير بالمهلة المفروضة على  يكرر.24

تعيين بعقود قصيرة األجل أو الثابتة أو خدمة 

من المفوضية التعامل مع  ويطلبصة خا

االستثناءات على أساس كل حالة على حدة؛ 

واستكمال التقرير عن حل مسألة التوظيف 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

 غير العادي؛

من المفوضية  يطلب .25

مراسلة الدول األعضاء بانتظام وتزويدها 

 بمعلومات محدثة عن حصصها.

    

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

/ البشريةالموارد 

مكتب المستشار 

 القانوني

من المفوضية أيضاً التعجيل  يطلب .25

بعمل فريق العمل الداخلي لمراجعة نظم 

ولوائح العاملين وتقديمه إلى الى المجلس 

 التنفيذي للبحث.

تقود مديرية    

الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية 

عملية تنفيذ هذه 

 الفقرة.

مديرية الشؤون 

دارية وإدارة اإل

  الموارد البشرية

من المفوضية كذلك تقديم  يطلب .24

تقرير عن تنفيذ هذا المقرر إلى الدورة 

العادية الخامسة والثالثين للمجلس التنفيذي 

 .2112في يوليو 

الدورة 

العادية 

 25الـ

للمجلس 

-4التنفيذي 
يوليو  5

2112 

   

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

مديرية رية/البش

البرمجة وإعداد 

مكتب الميزانية/

 المستشار القانوني

ثانيا. اللجنة الفرعية لمسائل مراجعة 

 الحسابات الوثيقة
EX.CL/1104(XXXIV)ii 

ألف: فيما يتعلق بتقرير النتائج الوقائعية 

حول العمليات وعمليات التوظيف في 

 البرلمان األفريقي

  :من المفوضية أيضاً ما يلي يطلب .29

اتخاذ إجراء تأديبي وقانوني ضد  (1

االشخاص المسؤولين عن التسديدات غير 

المشروعة لبدالت السفر وفقاً للنظم واللوائح 

 ونظم ولوائح العاملين.

فيما يتعلق باإلجراءات القانونية التي  

تم  القانوني،اتخذها مكتب المستشار 

إدراج العديد من األحكام في عملية 

 ونظمللوائح المالية مراجعة النظم وا

ولوائح العاملين. تتعلق هذه األحكام 

وقدرتهم على العمل  بالمسؤولين،

كموظفي مراقبة وإجراءات تأديبية 

 في حالة إساءة السلوك

تقود مديرية  

الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية 

عملية تنفيذ هذه 

 الفقرة.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

مكتب المستشار 

 القانوني
تجديد اتفاقية  التعجيل بعملية (2

استضافة البرلمان مع حكومة جنوب أفريقيا، 

 بالتعاون الوثيق مع البرلمان األفريقي.

تجري التحضيرات الجتماع اللجنة  2121يناير 

الفرعية التفاقيات المقر واالستضافة 

 (2112)المقرر عقده في أكتوبر 

لم يتم 

 التنفيذ
ستقوم اللجنة 

الفرعية 

التفاقيات المقر 

ضافة واالست

بدعوة جنوب 

أفريقيا لتقديم 

تقرير عن التقدم 

 المحرز.

مكتب المراجعة 

 الداخلية
المراجعة الدورية لجميع أجهزة  (2

االتحاد األفريقي وتقديم تقارير منتظمة إلى 

 المجلس التنفيذي.

منفذ  تم إجراء المراجعات الدورية ثيد التنفيذ

 بالكامل
 

مكتب المراجعة 

 الداخلية
من مجلس مراجعي  طلب أيضاي .21

الحسابات الخارجيين نفسه الذي قام بمراجعة 

حسابات البرلمان األفريقي استكمال مهمتهم 

من خالل التعامل وجمع معلومات إضافية 

من اصحاب المصلحة الرئيسيين الذي لم يتم 

إجراء مقابالت معهم، بمن فيهم البلد 

المضيف، واألعضاء اآلخرين لمكتب 

ألفريقي، والكاتب المفصول، البرلمان ا

وغيرهم من العاملين الذين تم فصلهم أو 

استقالوا في ظروف غير واضحة؛  ويطلب 

أيًضا من مراجعي الحسابات أنفسهم الذين 

قاموا بمراجعة حسابات المحكمة األفريقية 

لحقوق اإلنسان والشعوب استكمال المهمة 

التي بدأوها في المحكمة من خالل إجراء 

، بما في ذلك مع الموظفين الذين مقابالت

ربما تركوا المحكمة في ظروف غير 

 واضحة؛

ملحوظة: الرد    - 

ألمانة مجلس 

المراجعين 

الخارجيين 

وليس لمكتب 

المراجعة 

 الخارجية
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

مكتب المستشار 

 القانوني
 أخرى حول مراجعة الحسابات مسائل-باء

 . يكلف كما يلي: 10

ني ينبغي لمكتب المستشار القانو (2

دراسة الصكوك القانونية ألجهزة االتحاد 

األفريقي وتحديد تلك التي تتعارض مع 

 الصكوك القانونية العليا لالتحاد اإلفريقي.

يرى مكتب المستشار القانوني أن  

الوقت المناسب لدراسة الصكوك 

القانونية ألجهزة االتحاد اإلفريقي 

وتحديد األجهزة التي تنتهك الصكوك 

عليا لالتحاد األفريقي القانونية ال

سيكون بعد اعتماد نظم ولوائح 

العاملين والنظم واللوائح المالية 

 تكرار الجهود. الجديدة لتجنب

نظم مكتب  

رئيس 

المفوضية 

ورشات عمل 

بشأن حوكمة 

األجهزة حيث 

تم بحث 

الصكوك 

القانونية 

لألجهزة مقابل 

الصكوك 

القانونية العليا 

لالتحاد 

 األفريقي

حضر مكتب 

المستشار 

القانوني ورش 

العمل هذه، 

وهناك حاجة 

لتنسيق مناسب 

بين مكتب 

الرئيس ومكتب 

المستشار 

القانوني 

لمعالجة هذه 

 المسألة.

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

من المفوضية متابعة تنفيذ يطلب  .22

هذا المقرر وتقديم تقرير عنه إلى الدورة 

الدورة 

العادية 
العمل من قبل  إنشاء فرقةتم  -

 .الرئيس
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

 الموارد البشرية/

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية/ 

مكتب المستشار 

/مكتب القانوني

 المراجعة الداخلية

العادية السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي 

 .2121في فبراير 
السادسة 

ن ووالثالث

للمجلس 

التنفيذي في 

فبراير 

2121. 

 .المراجعة بحث توصياتتم  -
حاالت إلى مجلس  4تم إحالة  -

التأديب. واتخذت تدابير إدارية 

 .أخرى
قدم رئيس المفوضية إحاطة الى  -

 لجنة الممثلين الدائمين

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

مديرية /الموارد

البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية 

 والمحاسبة

ية للفترة فيما يتعلق بأداء الميزان –جيم 

 :0208يونيو  –يناير 

يطلب من المفوضية معالجة جميع  .22

المسائل التي أثارتها اللجنة الفرعية للجنة 

الممثلين الدائمين وتقديم تقرير عنها إلى 

الدورة العادية السادسة والثالثين للمجلس 

 .2121التنفيذي في فبراير 

الدورة 

العادية 

السادسة 

والثالثون 

للمجلس 

ذي في التنفي

فبراير 

2121. 

   

مكتب المراجعة   

 الداخلية
دال: فيما يتعلق بتقارير المراجعة الداخلية 

ألجهزة االتحاد األفريقي األخرى وبشأن 

 مراجعة األداء والتوظيف:

يرجئ بحث تقارير المراجعة  .34

الداخلية للحسابات لألجهزة األخرى لالتحاد 

تنمية األفريقي ووكالة االتحاد األفريقي لل

ووكالة النيباد بشأن مراجعة األداء 

والتوظيف للسماح بإجراء تحليل أكثر تعمقا 

وتقديم توصيات بشأنها إلى الدورة العادية 

الخامسة والثالثين للمجلس التنفيذي في 

 .2102يوليو

الدورة 

 33الـالعادية 

للمجلس 

التنفيذي في 

 2102يوليو

تم بحث التقارير في نيامي في يوليو 

2112 
منفذ 

 بالكامل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

مكتب رئيس   

المفوضية/مديرية 

تنسيق وإدارة 

 الشراكات

رابعا. اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد .

 EX.CL/1151(XXXV)v األطراف الوثيقة

يستحضر مقرر المجلس  

الصادر في  EX.CL/Dec.1031(XXXIV)التنفيذي

بشأن تمثيل االتحاد األفريقي  2112فبراير

ات ويقرر إحالة البند في اجتماعات الشراك

مجددا إلى اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد 

األطراف للجنة الممثلين الدائمين   لمزيد من 

البحث بغية التوصل إلى توافق لآلراء فيما 

يخص هذه المسألة مع مواصلة تطبيق كافة 

مقررات المجلس التنفيذي والمؤتمر ذات 

ات الصلة والمتعلقة بهذه المسألة، وهي مقرر

 EX.CL/Dec.986المجلس التنفيذي: 

(XXXII)  2111الصادر في يناير 

الصادر في  (EX.CL/Dec.942(XXX))و

، والمقرر 2114يناير 

(EX.CL/Dec.899(XXVIII)  الصادر في

والمقرر  2115يناير 

EX.CL/Dec.877(XXVII))  الصادر في

، ومقرر المؤتمر  2115يونيو 

Assembly/AU/Dec.131 (VII) در الصا

، ومقرر المؤتمر 2115في يونيو 
Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII) 

بشأن إصالح  2114الصادر في يناير 

 االتحاد األفريقي.

الدورة 

العادية 

السادسة 

والثالثون 

للمجلس 

التنفيذي في 

فبراير 

2121. 

أنشأت اللجنة الفرعية الجامعة 

للتعاون المتعدد األطراف لجنة 

م الخمسة مؤلفة من عمداء األقالي

ورئيس لجنة الممثلين الدائمين 

ومكتب اللجنة الفرعية الجامعة 

للتعاون المتعددة األطراف إلجراء 

عملية تشاورية للتوصل إلى توافق 

في اآلراء حول قضية المشاركة في 

 اجتماعات الشراكات.

تم تنفيذه 

 جزئيا
 

مكتب المستشار   

 القانوني
لمقار : اللجنة الفرعية التفاقيات اخامسا

واالستضافة، الوثيقة 
EX.CL/1104(XXXIV)iv 

ع بين اللجنة جاري اإلعداد لالجتما 

الفرعية التفاقية المقر واالستضافة 

 (.2112)المقرر عقده في أكتوبر 

لم يتم 

 التنفيذ
جاري اإلعداد 

لالجتماع بين 

اللجنة الفرعية 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

من المفوضية بالتعاون مع اللجنة يطلب . 12

الفرعية التفاقيات المقار واالستضافة، على 

مواصلة مشاوراتها مع حكومة جمهورية 

اثيوبيا االتحادية الديمقراطية في معالجة 

 المسائل المتبقية المتعلقة بالمقر؛

 

التفاقية المقر قامت اللجنة الفرعية 

بدعوة حكومة جنوب  واالستضافة

أفريقيا لتقديم تقرير بشأن التقدم 

 المحرز

التفاقية المقر 

ستضافة واال

)المقرر عقده 

في أكتوبر 

2112.) 

مكتب المستشار   

 القانوني
يحث المفوضية بالتعاون مع اللجنة  .42

الفرعية التفاقيات المقار واالستضافة 

ومجموعة العمل المختصة المعنية بالتوزيع 

الجغرافي العادل استكمال الدراسات المتعلقة 

باتفاقيات االستضافة والمبادئ التوجيهية 

تنفيذ اتفاقيات المقار، والتي تشمل المسائل ل

المتعلقة بفرض الضرائب على مرتبات 

المواطنين أو الموظفين المحليين أو حاملي 

 بطاقات اإلقامة الدائمة؛

   نفس اإلجراء المبين أعاله 

مكتب المستشار   

 القانوني
يطلب من المفوضية تقديم تقرير  .44

العادية  عن تنفيذ هذا المقرر إلى الدورة

الخامسة والثالثين للمجلس التنفيذي في يوليو 

 ؛2112

الدورة 

العادية 

الخامسة 

ن ووالثالث

للمجلس 

التنفيذي في 

2112يوليو
 ؛

   نفس اإلجراء المبين أعاله

مكتب األمين العام   

للمفوضية/وحدة 

وكالة االتحاد 

 األفريقي للتنمية/

 النيباد

كالة سادساً: اللجنة الفرعية المعنية بو

االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد، الوثيقة 
EX.CL/1104(XXXIV)viii 

 :يقرر ما يلي .48

إضفاء الطابع المؤسسي على قيام  (1

المدير التنفيذي للوكالة اإلنمائية لالتحاد 

ألمين العام دعا مكتب ا - 

وكالة التنمية -للمفوضية النيباد

لالتحاد األفريقي إلى اقتراح 

موعد يقدم فيه المسؤول 

إحاطة الى لجنة وكالة التنفيذي لل

 الممثلين الدائمين
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

األفريقي/النيباد تقديم إحاطة إلى لجنة 

الممثلين الدائمين، وتنظيمها مرة بها كل 

 سنتين.

 EX.CL/Dec.1032(XXXIV)المقرر 2

 بشأن تقارير اللجان الفنية المتخصصة
مكتب األمين العام 

 للمفوضية
ج واحد للتقارير يقرر تطبيق نموذ .2

 على تقارير جميع اللجان الفنية المتخصصة.
صاغ مكتب األمين العام  -  

للمفوضية المبادئ التوجيهية 

والنموذج لتقارير اللجان 

الفرعية للجنة الممثلين الدائمين 

وتم توزيعها على جميع 

للحصول على  اإلدارات

 مساهماتها
ينبغي أن تجيز لجنة الممثلين  -

 التوجيهيةدئ الدائمين المبا

النهائية ونماذج التقرير ليمكن 

 2121استعمالها اعتبار من 

تم تنفيذه 

 جزئيا

 

مكتب األمين العام 

/اإلدارات للمفوضية

التي تعمل بمثابة 

لجان الفنية أمانة ل

 المتخصصة.

بمختلف مقترحات  يحيط بقلق .2

اللجان الفنية المتخصصة بشأن إنشاء هيئات 

ارها المالية والقانونية جديدة دون تقييم آث

فرض مهلة على أي  ويقرروالهيكلية 

مبادرات مستقبلية للجان الفنية المتخصصة 

 في هذا الشأن.

تم إرسال خطاب بشأن تنفيذ هذا  - 

المقرر إلى جميع اإلدارات التي 

تعمل كأمانة للجان الفنية 

المتخصصة لاللتزام بالوقف 

 االختياري

تم تنفيذه 

 جزئيا
يقود مكتب 

ألمين العام ا

للمفوضية 

عملية تنفيذ هذه 

 الفقرة

مكتب األمين العام   

 للمفوضية
من المفوضية تعميم  يطلب .4

المعلومات الشاملة بشأن عقد دورات اللجان 

الفنية المتخصصة في الوقت المناسب التخاذ 

الدول األعضاء اإلجراءات بشأن المشاركة 

 فيها وذلك لضمان اكتمال النصاب القانوني

 وملكية النتائج.

تعاون غير    

كاف بين 

اإلدارات 

ومكتب األمين 

لوضع العام 

جدول زمني 

شامل 

لالجتماعات 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

مع المواعيد 

النهائية 

ومشاريع 

جداول 

 األعمال.

رفض بعض 

اإلدارات قيام 

مكتب األمين 

العام للمفوضية 

 بمهمة التنسيق

مكتب األمين العام   

 للمفوضية
اء المفوضية بالوف يكلف .5

بصالحياتها المتعلقة بالتنسيق والتحضير 

لجميع دورات اللجان الفنية المتخصصة حتى 

تُعقد جميع هذه االجتماعات في الوقت 

 المناسب وبانتظام؛

إنشاء نظام رقمي للتنسيق بين  

اإلدارات وتنظيم جميع االجتماعات 

من قبل المفوضية بما في ذلك 

 اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة

تنفيذه تم 

 جزئيا
أموال إلقامة 

 النظام الرقمي

مكتب المستشار   

 القانوني
أيضا المفوضية بالوفاء  يكلف .4

بصالحياتها المتعلقة بتقديم المشورة القانونية 

لكافة اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة 

 لضمان الذاكرة واتساق القرارات.

حضر مكتب المستشار القانوني  - 

جان الفنية اجتماعات مختلفة لل

 المتخصصة وتم تقديم المشورة

تم تنفيذه 

 جزئيا
ال تستجيب  -

بعض اللجان 

الفنية 

المتخصصة 

لنصيحة مكتب 

المستشار 

القانوني مما 

يخلق نزاعا 

وتناقضا. 

)إنشاء 

مؤسسات 

انتخاب  جديدة،

 المكتب،هيئة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

لمتابعة 

اإلجراءات 

القانونية 

 الواجبة ...(
يعاني مكتب  -

المستشار 

وني من القان

نقص 

 الموظفين

إدارة الموارد   

البشرية والعلوم 

 والتكنولوجيا

ثانيا. الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية 

 00المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، 

، الجزائر العاصمة، 0208أكتوبر  02 –

 EX.CL/1106(XXXIV)الوثيقة  –الجزائر 

باء. فيما يتعلق بخطة العمل األفريقية 

 تمكين الشبابل

المفوضية بالتعاون مع يناشد  .01

الشركاء التعجيل بإعداد خطة العمل األفريقية 

 2152لتمكين الشباب نحو تنفيذ أجندة 

وخارطة طريق العائد الديمغرافي لالتحاد 

 األفريقي ودعم الدول األعضاء في تنفيذها؛

تم إعداد واعتماد خطة العمل  2112

 - 2111األفريقية لتمكين الشباب 

خالل اجتماع التصديق  2122

المنعقد في أكرا ، غانا بمشاركة 

الدول األعضاء. بدأ تنفيذ خطة العمل 

األفريقية لتمكين الشباب من خالل 

مليون واستراتيجيات  1مبادرة 

 التعجيل الوطنية.

تم التنفيذ 

 بالكامل 
تعد ملكية 

الدول 

األعضاء 

لـخطة العمل 

األفريقية 

لتمكين الشباب 

اإلبالغ عنها و

أمًرا بالغ 

األهمية لتقييم 

مؤشرات تنمية 

الشباب في 

 البلدان.

إدارة الموارد 

البشرية والعلوم 

 والتكنولوجيا

جيم. فيما يتعلق بتعزيز العمل التطوعي 

 وبرامج تبادل الشباب في أفريقيا

المفوضية إلى وضع إطار  يدعو .02

توجيهي لتحديد المعايير الدنيا للعمل 

وعي في أفريقيا، من شأنه تعزيز التزام التط

الدول األعضاء بتعزيز العمل التطوعي 

للشباب ومبادرات التبادل في القارة من خالل 

أجرى خبير استشاري تم تعيينه  2112

إلعداد مشروع معايير المتطوع 

القاري، مشاورة خالل المنتدى 

ي لربط المتطوعين )الذي القاري الثان

 25إلى  22تم تنظيمه في الفترة من 

( لتحديد احتياجات 2112أكتوبر 

ومتطلبات أصحاب المصلحة لتطوير 

تم التنفيذ 

 جزئيا
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

 معايير المتطوعين القارية. زيادة التمويل والشراكات وإعداد التقارير.

إدارة الموارد    .11

البشرية والعلوم 

 والتكنولوجيا

 "Youth Connekt Africa " دال. فيما يتعلق بقمة

من المفوضية بالتعاون مع  لبيط .06

حكومة رواندا والشركاء المعنيين إنشاء 

"Youth Connekt Africa"  كمبادرة قارية

تعمل على تعزيز الصالت بين الشباب 

وتبادل المعارف. وسيقود المبادرة مركز 

 إداري تستضيفه إحدى الدول األعضاء.

وفقًا لمقرر المجلس التنفيذي لالتحاد  2112

تعمل حكومة رواندا على األفريقي، 

 Youth Connekt Africa Hubإنشاء مركز 

، وقد تعاقدت مع شركة دولية للشروع 

في تعيين مدير تنفيذي. وقُدمت قائمة 

بالمرشحين المختارين إلى اللجنة 

 Youth Connekt Africa Hubالتوجيهية لـ 

 .2112في أكتوبر 

تم تنفيذه 

 جزئيا
 

إدارة الشؤون 

 االجتماعية
 هاء. فيما يتعلق باأللعاب األفريقية

من المفوضية تقديم هيكل  يطلب .1

ألي هيئة مقترحة يتم إنشاؤها إلى اللجان 

الفرعية المعنية للجنة الممثلين الدائمين، مع 

مراعاة اآلثار الهيكلية والمالية والقانونية 

ذات الصلة، باإلضافة إلى عملية اإلصالح 

 الجارية في االتحاد.

لنظام األساسي لمجلس االتحاد ينص ا 

اإلفريقي للرياضة على هياكل تنظيم 

األلعاب اإلفريقية، ويتمتع المجلس 

بتفويض لتنسيق تنظيم األلعاب 

األفريقية. وهذه الهياكل هي اللجنة 

الفنية لتنظيم األلعاب اإلفريقية واللجنة 

المحلية لتنظيم األلعاب اإلفريقية. إن 

سية لأللعاب األدوات التشغيلية الرئي

هي القواعد األساسية لأللعاب اإلفريقية 

واللوائح العامة لأللعاب اإلفريقية. ال 

تترتب على الهياكل آثار مالية مباشرة 

على مفوضية االتحاد األفريقي ألنها 

مشمولة باتفاقية االستضافة الموقعة مع 

 الدولة العضو المضيفة.

  

إدارة الشؤون 

 السياسية
ة االستثنائية األولى للجنة الدور ثالثا.

الفنية المتخصصة للهجرة والالجئين 

نوفمبر  1 –أكتوبر  02والنازحين داخليا، 

 ، مالبو، غينيا االستوائية، الوثيقة0208
(EX.CL/1107(XXXIV 

ألف: فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية 

ديسمبر –يناير

2112 
التعجيل بالترويج للبروتوكول 

الخاص بحرية تنقل األشخاص 

والجواز األفريقي مع لجنة التجارة 

هجرة في البرلمان والجمارك وال

اإلفريقي. كان الهدف من المنتدى هو 

تعزيز نشر وتعزيز نظام حرية التنقل 

تم تنفيذه 

بالكامل 

ولكن 

بعض 

التحديات 

 مستمرة 

البطء في وتيرة 

التوقيع 

لتصديق على وا

بروتوكول 

حرية تنقل 

األشخاص من 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

لتصميم وإنتاج وإصدار جواز السفر 

 :األفريقي

يج ويطلب من المفوضية الترو .22

للبروتوكول المذكور والخطوط التوجيهية 

الخاصة بإنتاج وإصدار جواز السفر 

األفريقي بين الدول األعضاء من أجل فهم 

 أفضل وللدعم الفني في تنفيذها.

 .من قبل البرلمانات اإلقليمية
تصديقات  4توقيعًا و  22تم إيداع 

للدول األعضاء بشأن بروتوكول 

 حرية التنقل.

قبل الدول 

األعضاء. هناك 

حاجة لتكثيف 

الدعوة وتعزيز 

أجندة حرية 

  .التنقل

تصور قوي 

للتهديدات 

األمنية التي 

تشكلها حرية 

تنقل الشخص. 

ينبغي على 

المفوضية، 

القضاء على 

التهديدات 

األمنية من 

خالل العمل 

بالتعاون مع 

 -وكالء األمن.

إدارة الشؤون 

 السياسية
بشأن مشروع البروتوكول الملحق  باء.

بالميثاق األفريقي لحقوق االنسان والشعوب 

المتعلق بالنواحي المحددة للحق في 

 الجنسية وإنهاء انعدام الجنسية في أفريقيا

من المفوضية إحالة  يطلب .22

المشروع المعدل للبروتوكول الملحق 

وب عوالش اإلنسان بالميثاق األفريقي لحقوق

المتعلق بالنواحي المحددة للحق في الجنسية 

انعدام الجنسية في أفريقيا غلى اللجنة  إنهاء

لم يتم القيام بأي إجراء حتى اآلن  

ودة التضارب بسبب الموارد المحد

 في الجدول الزمني

لم يتم 

 التنفيذ
توفير الموارد 

الكافية للقيام 

 بهذه المهمة
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية 

لى أجهزة صنع إلبحثه وإحالته فيما يعد 

 السياسات لالتحاد األفريقي

مكتب المستشار 

 القانوني
 ً الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية   (رابعا

المتخصصة للعدل والشؤون القانونية من 

في أديس أبابا،  3342نوفمبر  23 – 32

 EX.CL/1108(XXXIV)، الوثيقة إثيوبيا

من المفوضية اتخاذ  يطلب .25

االجراءات الملموسة للتحقق من صحة 

( 4مشاريع الصكوك القانونية بلغات العمل )
 األربعة لالتحاد األفريقي.

تمت مراجعة الصكوك القانونية قبل  

 اعتمادها من أجهزة صنع السياسة
نقص الموظفين  منفذ جزئيا

في مكتب 

المستشار 

 القانوني 

 الحاجة الى

موظفي صياغة 

بلغات االتحاد 

األفريقي 

األربعة تنفيذا 

لمقرر المجلس 

 2111في 

من المفوضية القيام على  يطلب .22 

جناح السرعة بإعداد مشروع النظام 

األساسي لآللية االفريقية للمراجعة المتبادلة 

 بين االقران.

مشروع النظام األساسي تم إعداد  

متبادلة لآللية االفريقية للمراجعة ال

بالتشاور مع هذه  بين االقران.

 األخيرة

تم تنفيذه 

 بالكامل
 

يكلف اللجنة الفنية المتخصصة  .21   

للعدل والشؤون القانونية بعقد دورة استثنائية 

لبحث الصكوك التالية قبل انعقاد الدورة 

العادية الخامسة والثالثين للمجلس التنفيذي 

  :2112في يوليو 

األساسي لوكالة االتحاد مشروع النظام ( 1

  .األفريقي للتنمية/النيباد

مشروع قواعد إجراءات لوكالة االتحاد ( 2

  .األفريقي للتنمية/النيباد

مشروع النظام األساسي لآللية  (2

الدورة 

العادية 

الخامسة 

ن ووالثالث

للمجلس 

التنفيذي في 

يوليو 

2112 

ديم كافة مشاريع الصكوك تم تق

القانونية للجنة الفنية المتخصصة 

للعدل والشؤون القانونية في مايو 

وللمجلس التنفيذي في يوليو  2112

.2112 

تم تنفيذه 

 بالكامل 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

 األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران.

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

البشرية/إدارة 

الشؤون السياسية/ 

 وحدة اإلصالحات

دية الثالثة للجنة تقرير الدورة العا خامساً(

الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي حول 

الخدمة والحكم المحلي والتنمية الحضرية 

 7-2والالمركزية، أديس أبابا، إثيوبيا من 
 ، الوثيقة0208ديسمبر 

EX.CL/1109(XXXIV) 

22.  ً بالحاجة إلى تقوية قدرة  يحيط علما

 السياسيةالموارد البشرية إلدارة الشؤون 

ن المفوضية معالجة هذه المسألة في م ويطلب

 إطار عملية اإلصالح الجارية.

تقود إدارة    

الشؤون 

السياسية عملية 

 تنفيذ هذه الفقرة 

إدارة الشؤون   

 السياسية
من المفوضية التعجيل بتنفيذ  يطلب.24

الصادر  EX.CL/Dec. 993(XXXII)المقرر 

بشأن تفعيل عملية المجلس  2111في يناير 

للسلطات المحلية، وتقديم تقرير عن العالي 

ذلك إلى الدورة العادية الخامسة والثالثين 

 .2112للمجلس التنفيذي في يوليو 

الدورة 

العادية 

الخامسة 

ن ووالثالث

للمجلس 

التنفيذي في 

يوليو 

2112. 

تم تقديمه للهياكل ذات الصلة داخل 

 االتحاد االفريقي لالعتماد 
لم يتم 

 اعتماده
لم يتم بعد 

عتماد الهيكل ا

الجديد من 

طرف أجهزة 

صنع السياسة 

 ذات الصلة

مكتب المستشار   

 القانوني 
تقرير االجتماع السابع لوزراء  سادساً(

التجارة األفريقيين المنعقد في القاهرة، 

، الوثيقة 0208 01و 00مصر يومي 
EX.CL/1110(XXXIV) 

من المفوضية تقديم الصكوك  يطلب .38

ة من خالل اللجنة الفنية القانونية التالي

المتخصصة للعدل والمسائل القانونية إلى 

الدورة 

العادية 

السادسة 

ن ووالثالث

قبل فبراير 

2121، 

يقود مكتب   

المستشار 

القانوني عملية 

 تنفيذ هذه الفقرة
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

الدورة العادية السادسة والثالثين قبل فبراير 

 :، على النحو التالي2121
جداول تنازالت التعريفة الجمركية في ( 1

 2112مؤتمر يوليو 

جداول االلتزامات المحددة بشأن التجارة  (2

األولوية  في الخدمات للقطاعات الخمسة ذات

 واإلطار التنظيمي

إدارة التجارة   

 والصناعة
أيضا من المفوضية تسهيل  يطلب .22

 2121إكمال المفاوضات بحلول يونيو 

ك إلى وتقديم البروتوكولين التاليين بعد ذل

اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون 

 :القانونية حول
االستثمار وسياسة المنافسة وحقوق ( 1

  .الملكية الفكرية

التجارة في الخدمات حول  ( 2

القطاعات السبعة األخرى إلى جانب 

 قطاعات الخدمات الخمسة ذات األولوية.

يونيو 

2121 
حاليًا إلعداد  التحضيراتتجري 

ضافة إلى بدء النصوص باإل

المفاوضات بشأن االستثمارات 

وسياسة المنافسة وحقوق الملكية 

 .الفكرية
تم عقد مؤتمر لخدمات االنذار في 

. وسيتبع ذلك 2112سبتمبر 

اجتماعات فنية بشأنه الستكمال 

 المفاوضات.

تم التنفيذ 

 جزئيا
ال يوجد تمويل 

كاف لألنشطة 

التي تم تحديدها 

الستكمال تنفيذ 

 رارهذا الق

إدارة التجارة   

 والصناعة
الدورة العادية الثانية للجنة الفنية  سابعاً( 

المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن 

في أديس أبابا،  0202يناير  00–8من 

 EX.CL/1111(XXXIV)إثيوبيا، الوثيقة 

من المفوضية، بالتعاون مع  يطلب .42

ي للمديرين األفريقاللجنة الفرعية لالتحاد 

عامين للجمارك واللجنة الفرعية لتسهيل ال

التجارة والتعاون الجمركي والعبور، 

استكمال استراتيجيات تيسير السلع والتجارة 

لبحثها من قبل الدورة االستثنائية األولى 

للجنة الفنية المتخصصة للصناعة والتجارة 

الدورة 

العادية 

الثالثة 

ن ووالثالث

للمؤتمر، في 

فبراير 

 ؛2121

جاري استكمال استراتيجية االتحاد 

األفريقي للسلع وسيتم تقديمها إلى 

الدورة االستثنائية للجنة الفنية 

المتخصصة للتجارة والصناعة 

 .والمعادن الستكمالها
تسهيل  استراتيجيةينتظر استكمال 

تحاد اإلفريقي إنشاء اللجنة التجارة لال

الفرعية لتسهيل التجارة التابعة 

لـمنطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية.

تم تنفيذه 

 جزئيا
غياب تمويل 

ستكمال كاف ال

اتين ه

االستراتيجيتين 

 سلسة.طريقة ب
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

والمعادن قبل انعقاد الدورة العادية الثالثة 

 ؛2121فبراير والثالثين للمؤتمر، في 

إدارة التجارة   

والصناعة/مديرية 

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

 البشرية 

من المفوضية التعجيل بإنشاء  يطلب. 42

األمانة المؤقتة لمنطقة التجارة الحرة القارية 

األفريقية من أجل تسهيل تنفيذ اتفاق منطقة 

التجارة الحرة القارية األفريقية عند دخوله 

 حيز التنفيذ؛

تم اعتماد مفوضية االتحاد األفريقي  

كأمانة مؤقتة لمنطقة التجارة الحرة 

 القارية األفريقية

م تنفيذه ت

 جزئيا
هناك حاجة  -

لتعيين عدد 

كاف من 

الموظفين للقيام 

بمهام األمانة 

 المؤقتة

إدارة التجارة   

إدارة  والصناعة/

البنية التحتية 

 والطاقة

المفوضية، بالتعاون مع  يكلف .44

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، ولجنة 

األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، وجميع 

ات المعنية األخرى بوضع استراتيجية الجه

االتحاد األفريقي الشاملة لتنمية التجارة 

الرقمية واالقتصاد الرقمي لتمكين الدول 

األعضاء من االستفادة الكاملة من الثورة 

الصناعية الرابعة وتسهيل تنفيذ منطقة 

التجارة الحرة القارية األفريقية، والتحول 

ا في نهاية االقتصادي والهيكلي في أفريقي

المطاف، العتمادها الحقا من قبل الدورة 

لقمة، في فبراير ل العادية الثالثة والثالثين

 ؛2121

الدورة 

العادية 

الثالثة 

 نووالثالث

لقمة، في ل

فبراير 

 ؛2121

قامت إدارة البنية التحتية والطاقة 

شاملة للتحول  استراتيجيةبإعداد 

الرقمي لتقديمها للبحث واالعتماد من 

ل الدورة العادية الثالثة والثالثون قب

 ؛ 2121في فبراير  للقمة،

تم تنفيذه 

 جزئيا

ربط ومواءمة 

استراتيجية 

التجارة الرقمية 

مع استراتيجية 

التحول الرقمي 

الشامل القائمة 

 بالفعل.

إدارة التجارة   

 والصناعة
المفوضية والدول األعضاء  يحث .88

لتطوير على استكشاف آليات لتعبئة التمويل 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القارة، 

واستكشاف تطوير أدوات مبتكرة مثل 

خدمات تطوير األعمال لتعزيز الوصول إلى 

التمويل، واألسواق لتعزيز بقاء واستمرارية 

 الشركات الصغيرة والمتوسطة

تقوم إدارة التجارة والصناعة  

باستشارة حول إعداد آليات لتمويل 

 يرة والمتوسطةالمشاريع الصغ

تم التنفيذ 

 جزئيا
هناك حاجة 

لتعبئة موارد 

كافية لتنفيذ 

استراتيجية 

االتحاد 

األفريقي 

للمشاريع 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

الصغيرة 

والمتوسطة 

والتي تعد 

 جزءا منها 

إدارة الشؤون   

االجتماعية/إدارة 

 التجارة والصناعة

المفوضية على وضع برنامج  يحث .51

ياء كمبادرة عمل بشأن المبادرة الرئاسية لألز

لتعزيز سلسلة القيمة األفريقية لألزياء وكأداة 

للتوظيف وتوليد الثروات في االقتصادات 

 األفريقية؛

يناير/فبراير 

2121 
تم الشروع في إعداد دراسة حول 

إعداد سلسلة القيمة المضافة لألزياء 

في أفريقيا وسيتم استكمالها بحلول 

 .2112ديسمبر 

تقود إدارة  

الشؤون 

تماعية االج

عملية تنفيذ هذه 

 الفقرة

 EX.CL/Dec.1033(XXXIV)المقرر  

بشأن المذكرة المفاهيمية حول 

موضوع السنة "الالجئون والعائدون 

 ً  :والنازحون داخليا
نحو حلول دائمة للنزوح القسري في 

أفريقيا، الوثيقة 

EX.CL/1112(XXXIV) 

إدارة الشون 

 السياسية 
من الدول األعضاء  يطلب .3

  :لمفوضية القيام بما يليوا

تخطيط وتنظيم األنشطة المتعلقة  (1

والعمل بشكل وثيق  2112بموضوع عام 

مع الدول األعضاء وأجهزة االتحاد األفريقي 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء 

تمشيا مع خارطة طريق بشأن موضوع سنة 

والمقررات ذات الصلة الصادرة عن  2112

 سياسة لالتحاد األفريقي؛أجهزة صنع ال

الدورة 

العادية 

السادسة 

والثالثون 

للمجلس 

-5التنفيذي 
فبراير  4

والدورة 

العادية 

الثالثة 

والثالثين 

-2للمؤتمر 
فبراير  11

2121 

تم تنفيذ العديد من األنشطة حول 

بما في ذلك االجتماعات  الموضوع،

االستشارية القارية حول األسباب 

ليا. كما تم الجذرية للنازحين داخ

 التفاقية 51الـ االحتفال بالذكرى 

منظمة الوحدة األفريقية مع البرلمان 

التي أشركت الدول  1252األفريقي 

 األعضاء.

تم التنفيذ 

 جزئيا

موارد 

غير 

 كافية

تغير في 

الجداول 

 الزمنية

االحتفال بالذكرى الخمسين العتماد  (2   

اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية بشأن 

والذكرى العاشرة  1252جئين لعام الال

مع األنشطة  2112التفاقية كمباال في عام 

التي تهدف إلى تعزيز التصديق عليها 

الدورة 

العادية 

السادسة 

والثالثون 

للمجلس 

االحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها 

في مقر االتحاد  2112في يونيو 

( اثنين 2األفريقي. حضر الفعالية )

من رؤساء الدول )غينيا االستوائية 

 وإثيوبيا(

تم التنفيذ 

 بالكامل 
الذكرى 

العاشرة 

التفاقية كمباال 

المخطط لها في 

 2و 12



EX.CL/1191 (XXXVI) 

P a g e  2 9  

 

 تم إعداده من قبل مكتب األمين العام للمفوضية

 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

-5التنفيذي  وإدماجها في التشريعات الوطنية وتنفيذها؛
فبراير  4

والدورة 

العادية 

الثالثة 

والثالثين 

-2للمؤتمر 
ير فبرا 11

2121 

ديسمبر 

في  2112

 أوغندا.

 إدارة الشؤون  

 السياسية 
يطلب من المفوضية تقديم تقرير  .5

عن تنفيذ هذا المقرر إلى الدورة العادية 

السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي في 

 .2121فبراير 
 

الدورة 

 25العادية 

للمجلس 

-5التنفيذي 
فبراير  4

2121 

سيتم تقديم التقرير بمجرد استكماله 

 بكل لغات االتحاد األفريقي
تم التنفيذ 

 ئياجز
 

 المقرر  
EX.CL/Dec.1034(XXXIV) 

تنفيذ المقررات السابقة  حالةبشأن 

 للمجلس التنفيذي والمؤتمر،

 EX.CL/1113 (XXXIV)الوثيقة 

مكتب األمين العام 

 للمفوضية
  :من المفوضية ما يلي يطلب-2

تقييم جميع المقررات السابقة بشأن  (1

تنفيذ المقررات بغية تحسين وتعزيز اآللية 

حالية لمتابعة تنفيذ مقررات أجهزة صنع ال

 السياسة؛

تحسين تخطيط أنشطة   - 

المفوضية من خالل وضع نظام 

رقمي شامل للتنسيق بين 

اإلدارات وتنظيم جميع 

 االجتماعات؛

تعميم دراسة استقصائية عن   -

تحسن تنفيذ المقررات على 

جميع إدارات المفوضية وأجهزة 

 األفريقي؛االتحاد 

ستقصائية عن تعميم دراسة ا -

تحسين تنفيذ المقررات على 

 األعضاء؛الدول 

ينبغي  - 

ربط معدل تنفيذ 

بتقييم  المقررات

أداء المديرين 

ورؤساء األقسام 

 ؛

إنشاء  -

جائزة للدول 

تمنح األعضاء 

ارتفاع معدل ب

 مقرراتتنفيذ 

االتحاد 

األفريقي. 

ستكون الجائزة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

( 2ثالث )من 
فئات: ذهبية 

وفضية 

وبرونزية 

ؤساء تمنح لر

دول 

وحكومات 

الدول 

األعضاء 

 البارزة.

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

والمالية 

 مديرية/والمحاسبة

التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

ضمان تخصيص الموارد المالية  (2

تنفيذ  إلتاحةالكافية في الوقت المناسب 

 مقررات أجهزة صنع السياسة 

يجري تخصيص الموارد للنقص في  

. والموعد النهائي هو 2121ميزانية 

 2112ديسمبر  21

مديرية تقود  

التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد 

 والتقييم وتعبئة

الموارد عملية 

 تنفيذ هذه الفقرة

مكتب المستشار   

/مديرية القانوني

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

 البشرية

م جميع مشاريع ضمان تقدي (2

المقررات مشفوعة بآثارها المالية والقانونية 

 .والهيكلية، إن وجدت

    

مكتب المستشار   

 القانوني 
فحص الجانب القانوني لمشاريع  (4

قبل قيام أجهزة صنع السياسة  المقررات

 ببحثها.

المستشار القانوني  يقوم مكتب 

بمراجعة مشاريع المقررات، الذي 

مانة لجنة الصياغة، يعمل كجزء من أ

ويقدم المشورة لكل اجتماع لضمان 

تم تنفيذه 

 جزئيا
غالبا ما يتم 

تحويل مشاريع 

المقررات الى 

مكتب 



EX.CL/1191 (XXXVI) 

P a g e  3 1  

 

 تم إعداده من قبل مكتب األمين العام للمفوضية

 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

أن تكون عملية اتخاذ القرارات 

متوافقة مع الصكوك القانونية التي 

 تعتمدها أجهزة صنع السياسة.

 المستشار

القانوني في 

اللحظة 

 األخيرة.

 مكتب األمين العام  

مديرية للمفوضية / 

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

 البشرية

تعزيز قدرة االدارات على صياغة  (5

 مشاريع المقررات
تم اقتراح تدريب للمدراء ورؤساء  

األقسام ودبلوماسيين من الدول 

 األعضاء بشأن صياغة المقررات

سيتم عقد  

التدريب في 

بما أنه  2121

لم يكن مخططا 

له من قبل في 

 2112انية ميز

 EX.CL/Dec.1036 (XXXIV)المقرر  20

 بشأن الوضع اإلنساني في أفريقيا،

 EX.CL/1116(XXXIV) الوثيقة 

إدارة الشؤون 

 السياسية
المقرر  يستذكر .2

Assembly/AU/Dec.604(XXVI) 

الصادر عن الدورة العادية السادسة 

والعشرين للمؤتمر المنعقدة في أديس أبابا، 

، بشأن 2115يناير  21-21أثيوبيا يومي 

إنشاء الوكالة االنسانية األفريقية ويطلب من 

 المفوضية اتخاذ االجراءات لتفعيلها.

دراسة الجدوى حول التقرير عن  

الطرائق جاهزة. تم إجراء 

المشاورات وتقديم اإلحاطات إلى 

لجنة الممثلين الدائمين، مجلس السلم 

واألمن واللجنة الفنية المتخصصة.  

خاذ قرار من قبل اللجنة الفنية تم ات

المتخصصة للهجرة والالجئين 

والنازحين داخليا بعقد دورة استثنائية 

قبل إطالق الوكالة في  2121في 

 2121يوليو 

تم تنفيذه 

 جزئيا
مشاورات 

 مطولة 

موارد غير 

كافية إلطالق 

 الوكالة

إدارة الشؤون   

 السياسية
الدول األعضاء والمفوضية  يشجع .2

اذ تدابير ملموسة لمعالجة األسباب باتخ

 الجذرية للنزوح القسري.

تم إجراء حوار رفيع المستوى حول  

 2112األسباب الجذرية في فبراير 
تم تنفيذه 

 جزئيا
يأخذ الحوار 

 السياسي وقتا

  EX.CL/Dec.1038(XXXIV)المقرر  

  بشأن إنشاء المركز التشغيلي القاري

 التجار بالبشر وتهريبمكافحة ال

 المهاجرين في الخرطوم،

 EX.CL/1122(XXXIV)الوثيقة 

مكتب المستشار 

القانوني/إدارة 

 ةالشؤون االجتماعي

  :من المفوضية ما يلي يطلب -3

د وثيقة قانونية تحكم عمل المركز ( إعدا1

التشغيلي القاري لالتجار بالبشر وتهريب 

 المهاجرين وفقاً لإلجراء المعمول به.

يقود مكتب    

شار المست

القانوني عملية 

 تنفيذ هذه الفقرة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

إدارة الشؤون   

االجتماعية/مديرية 

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

مديرية  البشرية/

البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية 

 والمحاسبة

تقديم اآلثار الهيكلية والمالية  (2

والقانونية إلى اللجان الفرعية المعنية للتقييم 

المجلس التنفيذي للبحث  قبل تقديما إلى

 واتخاذ قرارات بشأنها.

هيكل المركز وميزانيته ونظامه  

األساسي مكتمالن وتم تقديمهما إلى 

اللجنة الفرعية المعنية بالهياكل 

واللجنة الفنية المتخصصة للهجرة 

والالجئين والنازحين داخلياً 

 العتمادهما.

تم تنفيذه 

 جزئيا 
 

إدارة الشؤون   

مكتب االجتماعية/

 المستشار القانوني

التعجيل بإبرام اتفاقية المركز مع  (2

 جمهورية السودان.
تم استكمال 

اتفاقية 

االستضافة 

مع  وتقاسمها

جمهورية 

السودان. في 

مايو 

2112 ،

تلقت 

المفوضية 

رسالة من 

جمهورية 

السودان 

لتوقيع اتفاقية 

االستضافة 

 25في 

أكتوبر 

2112. 

افة تم استكمال اتفاقية االستض

مع جمهورية السودان. في  وتقاسمها

، تلقت المفوضية رسالة 2112مايو 

من جمهورية السودان لتوقيع اتفاقية 

 .2112أكتوبر  25االستضافة في 

تم تنفيذه 

 جزئيا
 

المقرر  

EX.CL/Dec.1039(XXXIV) 

مكتب المستشار 

القانوني/إدارة السلم 

  :من المفوضية ما يلي يطلب .2

د صك قانوني يحكم مركز االتحاد ( اعدا1

الدورة 

العادية 

صيغت اتفاقية االستضافة وأُرِسلت  

 إلى جمهورية مصر العربية
تم تنفيذه 

 جزئيا
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

 بشأن تنفيذ مقرر المؤتمر
ASSEMBLY/AU 
/Dec.710(XXXI) 

بشأن استضافة مركز االتحاد 

ألفريقي إلعادة اإلعمار في فترة ما ا

 بعد النزاعات والتنمية،

 EX.CL/1119(XXXIV)الوثيقة 

األفريقي إلعادة اإلعمار في فترة ما بعد  واألمن

 جراء المعمول به؛النزاعات والتنمية وفقا لإل
الخامسة 

والثالثون 

للمجلس 

التنفيذي 

يوليو 

2112 

 -نيامي 

 النيجر

إدارة السلم واألمن/  
مكتب المستشار القانوني/ 

مديرية الشؤون اإلدارية 

الموارد  وإدارة

مديرية ية/البشر

البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية 

 والمحاسبة

تقديم اآلثار الهيكلية والمالية  (2

والقانونية إلى اللجان الفرعية ذات الصلة 

للتقييم قبل تقديم نفس الشيء إلى المجلس 

 التنفيذي للبحث.

الدورة 

العادية 

الخامسة 

والثالثون 

للمجلس 

التنفيذي 

يوليو 

2112 

 -نيامي

 النيجر

تم تقديم اآلثار الهيكلية والمالية 

والقانونية مؤقتا إلى اللجان الفرعية 

 المختصة

تم تنفيذه 

 جزئيا

 

مكتب المستشار   

إدارة السلم /القانوني

 واألمن 

استكمال اتفاقية استضافة مركز  (2

االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار في فترة ما 

بعد النزاعات والتنمية مع جمهورية مصر 

عربية، والتعجيل بتنفيذ المقرر ال

Assembly/AU/Dec.710(XXXI) وتقديم تقرير ،

عن هذا المقرر إلى الدورة العادية الخامسة 

 2112والثالثين للمجلس التنفيذي في يوليو 

 في نيامي، النيجر.

الدورة 

العادية 

الخامسة 

والثالثون 

للمجلس 

التنفيذي 

يوليو 

2112 

 -نيامي 

 النيجر

ودة اتفاقية تمت صياغة مس

االستضافة وتوضيحها من قِبل مكتب 

المستشار القانوني وتقديمها إلى إدارة 

 السلم واألمن ومصر

اتفقت  

المفوضية 

ومصر على 

 النسخة النهائية 

في انتظار رد 

 مصر 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

 EX.CL/Dec.1040(XXXIV)المقرر  22

بشأن مواءمة الصكوك القانونية مع 

 لمؤسسي،االمقرر بشأن اإلصالح 

 EX.CL/1121(XXXIV)ثيقة الو

مكتب المستشار 

 القانوني
من المفوضية القيام بمزيد  يطلب .4

من مراجعة واستكمال جميع الصكوك 

القانونية ذات الصلة وتقديم تقرير عن ذلك، 

وكذلك النسخة المعدلة للصكوك القانونية من 

خالل للجنة الممثلين الدائمين ولجنتها 

لمعايير وأوراق الفرعية المعنية بالقواعد وا

االعتماد إلى الدورة العادية السادسة 

والثالثين للمجلس التنفيذي في فبراير 

2121. 

الدورة 

العادية 

السادسة 

والثالثون 

للمجلس 

التنفيذي 

فبراير 

2121 

 المراجعة جارية 
تعد مشاريع الصكوك القانونية جزًءا 

 2121من قمة يناير 

تم التنفيذ 

 بالكامل
يقوم مكتب  -

انوني زمام الق

المبادرة في 

تنفيذ هذا 

 القرار.
من المقرر  -

عقد اجتماع 

للجنة الفرعية 

للجنة الممثلين 

الدائمين حول 

معايير ووثائق 

التفويض في 

نوفمبر 

لمراجعة 

مشاريع 

الصكوك 

 القانونية.

 EX.CL/Dec.1041(XXXIV)المقرر  

بشأن تقرير المفوضية عن إعادة 

  تشكيل لجنة الصياغة
 EX.CL/1123(XXXIV)قة، الوثي

مكتب األمين العام 

 للمفوضية 
 . يوصي أيضا: 0

لجنة الصياغة بمساعدة من المفوضية ( 1

وضع مشروع قواعد إجراءاتها للبحث 

 25واالعتماد من قبل الدورة العادية الـ 

للمجلس التنفيذي المقرر عقدها في نيامي، 

 .2112النيجر في يوليو 

الدورة 

العادية الـ 

لمجلس ل 25

 التنفيذي

في نيامي، 

النيجر في 

يوليو 

2112.  

مشروع قواعد تمت إجازة 

في الدورة العادية  اإلجراءات

الخامسة والثالثين للمجلس التنفيذي. 

يجب أن يتم بحثها من قبل اللجنة 

والشؤون الفنية المتخصصة للعدل 

 .القانونية

تم إرسال طلب إلى مكتب المستشار 

المستجدات القانوني للحصول على 

 في تنفيذ هذا المقرر

تم تنفيذه 

 جزئيا
عدم توفر 

 معلومات

المقرر  25

EX.CL/Dec.1042(XXXIV) 
مكتب المستشار 

 القانوني
من المفوضية العمل، بالتعاون مع  يطلب .5

لجنة الممثلين اللجنة الفرعية التفاقية المقر ل

التحضيرات جارية الجتماع اللجنة  

الفرعية التفاقيات المقر واالستضافة 

لم يتم 

 .التنفيذ

التحضيرات 

جارية الجتماع 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

بشأن التقرير عن أنشطة البرلمان 

 األفريقي،

 EX.CL/1124(XXXIV)الوثيقة 

الدائمين، والتعاون مع البرلمان األفريقي 

وحكومة جنوب أفريقيا لحل أي قضايا معلقة 

تتعلق باستعراض وتنفيذ اتفاقية البلد 

 المضيف؛

ستقوم  (2112)المقررة في أكتوبر 

ة اللجن

الفرعية 

التفاقيات 

المقر 

واالستضا

فة بدعوة 

حكومة 

جنوب 

أفريقيا 

لتقديم 

تقرير عن 

التقدم 

 المحرز

 

اللجنة الفرعية 

التفاقيات المقر 

واالستضافة 

)المقررة في 

أكتوبر 

2112) 

 EX.CL/Dec.1043(XXXIV)المقرر  25

بشأن التقرير عن أنشطة اللجنة 

للخبراء حول حقوق الطفل األفريقية 

 ورفاهيته،

 EX.CL/1125(XXXIV)الوثيقة 

إدارة الشؤون 

االجتماعية/مكتب 

 المستشار القانوني

يطلب من المفوضية، بالتشاور مع لجنة  .2

االتحاد األفريقي للقانون الدولي، التعجيل 

بإجراء الدراسة المطلوبة حول التعديل 

ميثاق ( من بروتوكول ال1) 5المقترح للمادة 

األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق 

بإنشاء محكمة حقوق اإلنسان والشعوب 

لالتحاد األفريقي لمنح اللجنة األفريقية 

للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته فرص 

الوصول المباشر إلى المحكمة األفريقية 

 لحقوق اإلنسان والشعوب؛

عقب المقرر، أرسلت أمانة اللجنة  

لحقوق الطفل ورفاهيته إلى األفريقية 

لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي 

الوثائق ذات الصلة التي يمكن أن 

تساعد في الدراسة. أبلغت لجنة 

االتحاد األفريقي للقانون الدولي أمانة 

اللجنة األفريقية لحقوق الطفل 

ورفاهيته أنها بصدد استكمال 

الدراسة التي ستقدم إلى المجلس 

 التنفيذي.

تم تنفيذه 

 جزئيا
 

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

تمويل الميزانية البرنامجية  يقرر .10

للجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل 

عضاء ورفاهيته من مساهمات الدول األ

لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل  

ه اتفاقية مستمرة مع االتحاد يتورفاه

المخصصات  تحويلتم  -األوروبي 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

والتقييم وتعبئة 

/مديرية الموارد

وإعداد  ةالبرمج
 الميزانية والمحاسبة/

إدارة الشؤون 

 اإلدارية 

. وفقاً للمقرر 2121اعتباراً من ميزانية سنة 

 رقم
Assembly/AU/Dec.561(XXVI) 

   .2115الصادر في يناير 

إلى غير المتوافقة مع هذا االتفاق 

 لدول األعضاءا

دارة الشؤون إ  

االجتماعية/مديرية 

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

 البشرية

من المفوضية، بالتعاون مع  يطلب -11

مملكة ليسوتو، التعجيل بعملية تنفيذ مقرر 

المجلس التنفيذي رقم 

EX.CL/Dec.1010(XXXIV)  بشأن نقل أمانة

 اللجنة؛

الدورة 

 25الـ

للمجلس 

التنفيذي 

فبراير 

2121 

انة اللجنة األفريقية لحقوق قامت أم

الطفل ورفاهيته مع اإلدارات 

األخرى ذات الصلة بمهام استشارية 

مع حكومة ليسوتو حيث تم التوصل 

إلى اتفاقات حول مشروع اتفاقية 

االستضافة وطريق المضي قدما 

لتحقيق االنتقال. لم ترسل الدولة 

المضيفة بعد المشروع النهائي 

يد مباني التفاقية االستضافة وتزو

 .2112المكاتب في نهاية عام 

تم تنفيذه 

 جزئيا

 

 EX.CL/Dec.1044(XXXIV)المقرر  

لمحكمة اأنشطه عن تقرير البشأن 

 اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 ،3342لعام 

 EX.CL/1126(XXXIV)الوثيقة 

مكتب المستشار 

المحكمة القانوني/

اإلفريقية لحقوق 

 /اإلنسان والشعوب

برمجة مديرية ال

وإعداد الميزانية 

 والمحاسبة

المفوضية، على اتخاذ جميع  يحث .5

التدابير الالزمة وفقاً للمقررات السابقة 

للمجلس التنفيذي لتفعيل صندوق المساعدة 

 ،2112القضائية في 

تم تقديم قائمة المرشحين من األقاليم  

الخمسة إلى الرئيس من أجل التعيين. 

إجراء.  ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي

هناك حاجة لصياغة رسالة تذكير 

 وبالمتابعة.

لم يتم 

 تنفيذه
ينبغي لمكتب 

رئيس 

المفوضية أن 

يقود عملية 

تشغيل صندوق 

المساعدة 

 القانونية 

 EX.CL/Dec.1045(XXXIV)المقرر   

بشأن التقرير الخامس واألربعين عن 

أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق 

 ،اإلنسان والشعوب

مكتب األمين العام 

 للمفوضية
يطلب أيضاً عقد خلوة مشتركة بين  .4

لجنة الممثلين الدائمين واللجنة األفريقية 

 لحقوق اإلنسان والشعوب سنوياً.

مكتب األمين العام للمفوضية اقترح  2112

 البعثة الدائمة لمصررسميا على 

الخلوة  عقد )رئيس االتحاد األفريقي(

تركة بين لجنة الممثلين الدائمين المش

واللجنة األفريقية لحقوق االنسان 

لم يتم 

 تنفيذه
عدم توفر 

التمويل الكافي 

لتنفيذ هذا 

 النشاط

طريق المضي 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

 CL/1127(XXXIV)EX.ة الوثيق

 

قدما: عقد  2112 نوفمبروالشعوب في 

الخلوة في 

2121 

مديرية التخطيط  

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

من المفوضية إنشاء  يطلب .4

مجموعة دعم لحكومة جمهورية جامبيا 

معنية بتعبئة الموارد الالزمة لبناء مقر 

رئيسي للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

 والشعوب.

يُطلب من مديرية التخطيط  

االستراتيجي للسياسات أن تعمل مع 

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

والشعوب والسلطات المختصة في 

رية جامبيا بشأن طرائق العمل جمهو

 الالزم اتباعها في تعبئة الموارد

  

 المقرر  
EX.CL/Dec.1046(XXXIV) 

بشأن تقرير مجلس االتحاد األفريقي 

 ،الفساد لمكافحةاالستشاري 

 EX.CL/1128(XXXIV(الوثيقة 

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية 

يطلب من المفوضية اتخاذ  .2

ءات عاجلة لحل النزاع بين أعضاء اجرا

 المجلس االستشاري وموظفي األمانة.

    

 المقرر 22
EX.CL/Dec.1047(XXXIV) 

عن أنشطة لجنة تقرير البشأن 

 االتحاد األفريقي للقانون الدولي،

 EX.CL/1130(XXXIV(الوثيقة 

 

مكتب المستشار 

 القانوني 
ويطلب من المفوضية ابالغ حكومة غينيا  .2

ً باإلجراء الخاص االست وائية رسميا

باستضافة أجهزة االتحاد األفريقي وشروط 

نقل أمانة لجنة االتحاد األفريقي للقانون 

 الدولي.

 تم إرسال مذكرة شفهية برقم :  

BC/OLC/42.23.820.19  في ماي

 الى غينيا االستوائية  2112

تم تنفيذه 

 بالكامل 
لم تقم لجنة 

االتحاد 

األفريقي 

دولي للقانون ال

بتعديل المادة 

من نظامها  21

 األساسي

21 EX.CL/Dec.1049(XXXIV) 

 التقرير عن أنشطة بشأنمقرر 

 األفريقية لبناء القدرات، المؤسسة

 EX.CL/1132(XXXIV(الوثيقة 

 

مديرية البرمجة 

 ةوإعداد الميزاني

 والمالية والمحاسبة 

يطلب من المفوضية، بالتعاون مع  .2

لبناء القدرات، تقييم المؤسسة األفريقية 

المساهمة المالية السنوية التي يمكن لالتحاد 

األفريقي دفعها في عمليات المؤسسة 

األفريقية لبناء القدرات وتقديم تقرير عن ذلك 

 إلى المجلس التنفيذي؛

    

    إطار التعاون  يشجع المفوضية، في .4مديرية التخطيط  
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

مع الشركاء الدوليين لالتحاد، على تعزيز 

استخدام المؤسسة األفريقية لبناء القدرات في 

تنفيذ أنشطة البرامج الخاصة بتنمية القدرات 

 في القارة.

 EX.CL/Dec.1050(XXXIV) 

وأجهزته  االتحاد تقرير بشأنمقرر 

 3342 لعام

 لرئيس التمهيدية والمذكرة

 المفوضية،

 EX.CL/1134(XXXIV)وثيقة ال

مكتب رئيس 

 المفوضية
يطلب من رئيس المفوضية  .2

مواصلة وتكثيف جهوده من أجل تسليط مزيد 

من الضوء على اإلجراءات الملموسة 

 5و  2و  2المتخذة المشار إليها في الفقرات 
 لهذا المقرر، 1و  4و 

    

22 EX.CL/Dec.1051(XXXIV) 

وزارية بشأن تقرير اللجنة المقرر 

للترشيحات اإلفريقية داخل المنظومة 

 الدولية،

 EX.CL/1136(XXIV)الوثيقة 

إدارة الشؤون 

 السياسية
فيما يتعلق بمراجعة النظام  يقرر، .3

تأجيل بحث المشروع إلى  الداخلي للجنة،

الدورة العادية الخامسة والثالثين للمجلس 

التنفيذي المقرر عقدها في نيامي، النجير، في 

بغية منح الفرصة لمواصلة 2102يوليو 

المشاورات بما في ذلك مع المجموعات 

األمانة باستكمال المشروع  ويكلفاألفريقية، 

وتوزيعه على الدول األعضاء لتقديم تعليقاتها 

 على أكثر تقدير. 2112مارس  21قبل 

مارس   31

2102 
تم الشروع في هذه العملية بالفعل 

 2121وستستمر في يناير 
ذ تم التنفي

 جزئيا
 

البعثات الدائمة   

 لالتحاد األفريقي
الدائمة لالتحاد  اتالبعث منيطلب  .4

إلى مذكرة شفوية بعث أن ت المعنيةاألفريقي 

بهدف إجراء مشاورات األقاليم المعنية 

المناصب الشاغرة لتعيين ممثليها في 

 المذكورة أعاله.

الدائمة  اتالبعثإرسال مذكرة الى  

تابعة لتنفيذ هذا كم لالتحاد األفريقي

 المقرر

  

 EX.CL/Dec.1056(XXXIV) 

( دول 2بشأن ترشيح ثالث )مقرر 

أعضاء لتعيين قضاة في المحكمة 

مكتب المستشار 

القانوني/مديرية 

الشؤون اإلدارية 

ة النظام من المفوضية مراجع يطلب .5

األساسي للمحكمة اإلدارية وقواعد إجراءاتها 

للبحث من قبل الدورة العادية السادسة 

الدورة 

العادية 

السادسة 

جاري مراجعة مشروع النظام 

 األساسي 
تم التنفيذ 

 جزئيا
ن من المقرر أ

بعقد مكتب 

المستشار 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

توى مس

التنفيذ 

)جزئيا، 

بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

 اإلدارية لالتحاد األفريقي،

 EX.CL/1150(XXXIV)الوثيقة 

 

وإدارة الموارد 

 البشرية
والثالثين للمجلس التنفيذي في فبراير 

2121. 
ن ووالثالث

للمجلس 

التنفيذي في 

فبراير 

2121. 

القانوني 

اجتماًعا مع 

قضاة المحكمة 

اإلدارية للنظر 

في المشروع، 

ولكن ال توجد 

 موارد متوفرة.
 



EX.CL/1191 (XXXVI) 

P a g e  4 0  

 

 تم إعداده من قبل مكتب األمين العام للمفوضية

 

 

 النيجر نيامي،في ، 0202يوليو  2-8من  ةالمنعقد للمجلس التنفيذي نووالثالث الخامسةالدورة العادية باء: 
 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

4.  
EX.CL/Dec.1057(
XXXV) 

بشأن تقارير  مقرر

اللجان الفرعية للجنة 

 الممثلين الدائمين

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الشؤون اإلدارية 

طريق الموارد ألف: بشأن خارطة 

 البشرية واإلصالحات المالية

من المفوضية  يطلب .3

( 2اإلسراع في نشر خبيرين )

مختارين للموارد البشرية عن كل 

إقليم لدعمها في تحسين نظام 

 التعيين،

تم نشر الخبراء. تم عقد االجتماع األول في  

. يعد التقرير 2102يوليو  22الفترة من 

أجهزة صنع  األولي جاهًزا لتقديمه إلى

 .السياسة

 :تم اتخاذ اإلجراءات التالية

تمت الموافقة على الميزانية  (0

بالقيام  01لجنة الـ التكميلية للسماح ل

 .بأنشطتها

تم أيًضا بذل جهد مشترك حاليًا  (2

العملية، من خالل الحصول  تشغيللزيادة 

 نظام على أحدث وحدة توظيف من

سوف  .والبطارية السيكومترية SAPسابالـ

الوظائف وتشغيل عكس هذه الوحدة الجديدة ت

ضمن  باستكمالها 01لجنة الـ التي توصي

 النظام المقترح حديثًا للجنة التوظيف

تأثير على مراجعة  01للجنة الـ  (3

)نظم  النظامين األساسي واإلداري للموظفين

بشكل رئيسي في قسم  ولوائح العاملين(

 التوظيف

ثالث جلسات  01لجنة الـنظمت  (4

على أساس الكفاءة لتزويد االتحاد  تمقابال

من المقابالت  01األفريقي بأكثر من 

 المعتمدين 

الموارد لجنة العشرة ومديرية يخضع 

البشرية إلى دليل توظيف جديد، باإلضافة 

إلى دليل إدارة مهنية جديد ومراجعة دليل 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

 وسياسات إدارة األداء.

  ً ول القادم باالجتماع األ يحيط علما

، المقرر لخبراء والمفوضيةبين ا

 2102يوليو  22عقده في 

  تم التنفيذ بالكامل  تمت - 3342يوليو  33

تعليق التعيين في جميع  يقرر 

وظائف المديرين الشاغرة حتى 

البداية السريعة لنظام التوظيف 

 الجديد؛

بداية نظام التوظيف 

 الجديد

  تم التنفيذ بالكامل   -

مكتب المستشار 

مديرية القانوني/

البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية 

والمحاسبة/ مديرية 

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

 البشرية

من  يطلب .7

المفوضية أن تقدم إلى لجنة الممثلين 

الدائمين عن طريق لجنتها الفرعية 

ذات الصلة بحلول نهاية يوليو 

ما يلي: مشروع نظم ولوائح  2102

وع النظم العاملين المنقحة، ومشر

واللوائح المالية المنقحة، وسياسة 

السفر المنقحة وسياسة المشتريات 

المنقحة للبحث وفقا للمقرر 

Ext/EX.CL/Dec.1(XX)  الصادر

ضية واللجنة الفرعية عقدت المفو - 3342نهاية يوليو 

المعنية باإلشراف والتنسيق العام 

للميزانية والشؤون المالية واإلدارية إلى 

خلـوة في  03جانب خبراء المالية الـ 

نوفمبر لمراجعة  00إلى  4الفترة من 

لوائح ونظم العاملين وكذلك اللوائح 

والنظم المالية.  سيتم تقديم المراجعات 

صنع  زةأجهالتي تم إجراؤها الى 

 .2102السياسة بحلول ديسمبر 

قامت المفوضية بتنقيح واعتماد تنفيذ  -
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

عن الدورة االستثنائية العشرين 

 04للمجلس التنفيذي المنعقدة يومي 

في أديس أبابا،  2102نوفمبر  03و

 إثيوبيا.

 سياسة السفر.

تمت مراجعة دليل المشتريات وهو في  -

انتظار المواءمة مع األحكام المنقحة من 

 النظم واللوائح المالية

الى  الموجه نداءهيكرر  .2 

المفوضية بشأن الحاجة الى تقديم 

لدول األعضاء إحاطات شهرية الى ا

عن حصصها من الموظفين الذين 

يتم تعيينهم في االتحاد وفقا للمقرر 

EX.CL/Dec.1031(XXXIV). 

 -    

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

يستحضر الحاجة إلى أن  .2

تُنقل إلى القارة تدريجيا جميع 

الحسابات المصرفية لالتحاد 

ها خارج القارة األفريقي التي تم فتح

ذ الكامل بالتنفيويكلف المفوضية 

لهذا المقرر وتقديم تقرير إلى 

المجلس التنفيذي بحلول قمة فبراير 

2121. 

للمجلس  30القمة الـ

فبراير  7-0التنفيذي 

2121 

   

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

يالحظ بقلق الزيادة الكبيرة  .01

لخبراء االستشاريين بعد في تعيين ا

فرض وقف تعيين موظفين غير 

نظاميين ويكلف المفوضية بتوخي 

الحيطة الواجبة وضمان اإلدارة الجيدة 

والشفافية والقيمة مقابل المال عند تعيين 

 الخبراء االستشاريين؛

تقوم مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد  

دقة البشرية بمراقبة أحكام دليل المشتريات ب

لتوظيف االستشاريين. وهذا يشمل الشفافية 

 والقيمة مقابل المال في ممارسات الشراء.

  

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية/ 

مكتب المستشار 

مكتب تمثيل االتحاد اء: بشأن ب

 الصيناألفريقي في بيجين، 

يطلب من المفوضية أن  .42

 23الدورة العادية الـ

-3للمجلس التنفيذي 

 3333براير ف 7

سيقوم المجلس التنفيذي ببحث ذلك في 

 2121فبراير 

 

ً في  أحرز مكتب المستشار القانوني تقدما
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

القانوني/مديرية 

البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية 

 والمحاسبة

تقدم إلى لجنة الممثلين الدائمين 

اآلثار المالية والقانونية والهيكلية 

لفتح مكتب بيجين للبحث والعرض 

تمهيدا إلحالتها إلى المجلس التنفيذي 

الصفة  لتسوية 2121في فبراير 

 .القانونية لهذا المكتب

التفاوض على مشروع اتفاقية االستضافة مع 

حكومة الصين ويتوقع أن يقدم تقريراً عن 

نتائجه النهائية إلى اللجنة الفرعية التفاقيات 

 واالستضافة.المقر 

مديرية الشؤون   

إلدارية وإدارة ا

الموارد البشرية/ 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة 

جيم: مواءمة البدالت والمزايا بين 

 أجهزة االتحاد

يكلف المفوضية بأن تقوم، . 03

بالتشاور مع المحكمة األفريقية 

لحقوق اإلنسان والشعوب، بإجراء 

مراجعة للمكافآت الحالية وترشيد 

الواجب تطبيقه بعد فترة  المعدل

التخلص التدريجي من معدل 

 المكافآت الحالي

يجب أن تقود    

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

البشرية عملية 

تنفيذ هذا 

 المقرر

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية/

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة 

 سائل تتعلق بديون االتحاددال: م

 متأخرات المرتبات (4

يستحضر المقرر 
Ext/EX.CL/Dec.1(XX),  الذي

يطلب من المفوضية ولجنة وزراء 

تسوية  مواردتحديد  03المالية الـ

 متأخرات الموظفين ؛
أن يتم دفع متأخرات  يقرر. 21

أغسطس  30المرتبات بحلول 

 وفقا لتوقعات التدفق النقدي، 2102

 تم تحديد الموارد 3342أغسطس  24

حصل أغلب الموظفين الذين التزموا 

من  ٪22بالمتطلبات الالزمة للدفع على 

متأخرات الرواتب. يرجع النقص في سداد 

المتأخرات بالكامل إلى استبعاد غير مقصود 

لبعض عناصر الرواتب على النحو المحدد 

 في عملية المراجعة

يجب أن تقود  تم التنفيذ جزئيا

الشؤون مديرية 

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

البشرية عملية 

تنفيذ هذا 

 المقرر

مكتب المراجعة   

 الداخلية

أن يقوم مكتب  يطلب .20

المراجعة الداخلية بمراجعة 

 متأخرات المرتبات قبل دفعها؛

مؤخرات  دفعتم اجراء المراجعة قبل  - 

 المرتبات

  تم تنفيذه بالكامل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

مكتب المراجعة   

 الداخلية

 لديون المستحقة للدول األعضاءاأ( 

يدعو إلى مراجعة  .22

متأخرات المدفوعات المتعلقة بكل 

من السنغال والجزائر إلدخالها في 

قائمة ديون االتحاد األفريقي التي 

يتعين سدادها بحلول ديسمبر 

فيما  2121؛ وبحلول ديسمبر 2102

 يتعلق بأوغندا.

 2102ديسمبر 

 2121ويناير 

 ألوغندا

لقي أي معلومات من مديرية البرمجة لم يتم ت

 وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة

  لم يتم تنفيذه

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

من المفوضية تحديد  يطلب .23

 2102الوفورات بحلول ديسمبر 

لتسديد متأخرات الديون المؤكدة 

دوالر  377717330وقيمتها 

نبغي بعد ذلك إدراج أمريكي؛ وي

 2121مخصصات في ميزانية 

لتسديد الرصيد البالغ قدره 

دوالر أمريكي  0172117111

وذلك  2121بحلول نهاية ديسمبر 

 وفقا للجدول الوارد أدناه؛

ديسمبر بحلول 

2102 

 

   

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية/ 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 لية والمحاسبة والما

هاء: بشأن التقرير عن تقييم أصول 

 االتحاد األفريقي

من مفوضية االتحاد  يطلب .24

األفريقي تشكيل فريق مكون من 

ممثلين اثنين من كل إقليم لتقديم رأي 

ثاٍن حول إعادة تقييم أصول االتحاد 

األفريقي وصون مصلحتها، وذلك 

 بدعم من المراجع المستقل.

ود ينبغي أن تق   

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

البشرية تنفيذ 

 هذا المقرر

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

مؤقت عن التقرير واو: بشأن ال

 السعر التفضيلي )جنيف وبروكسل(

إزاء  يعرب عن بالغ قلقه .0

دراسة قام بها خبير استشاري مستقل ورفع  2102يوليو  30

تقرير إلى لجنة الممثلين الدائمين. سيتم تقديم 

توصيات لجنة الممثلين الدائمين إلى المجلس 

  



EX.CL/1191 (XXXVI) 

P a g e  4 5  

 

 تم إعداده من قبل مكتب األمين العام للمفوضية

 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

عدم امتثال المفوضية للموعد 

النهائي المنصوص عليه في المقرر 

الموعد النهائي لتوزيع  تمديدقّرر يو

 .2102يوليو  30 ليصبحالتقرير 

 .2121التنفيذي في فبراير 

وحدة اإلصالح/   

ن مديرية الشؤو

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

للجنة المشترك  ثانيا. االجتماع

إلشراف العام والتنسيق الفرعية ل

لشؤون المالية واالميزانية على 

وخبراء لجنة وزراء واإلدارية 

للجنة المالية الخمسة عشر وا

 ،الفرعية لإلصالحات الهيكلية
EX.CL/1151(XXXV)II 

إرجاء تقديم هياكل  يقرر. 31

دارات إلى الدورة العادية السادسة اإل

والثالثين للمجلس التنفيذي في 

 ؛2121فبراير 

 30الدورة العادية الـ

 7-0للمجلس التنفيذي 

 2121فبراير 

ينبغي ان تقود   

وحدة 

اإلصالحات 

عملية تنفيذ هذا 

 المقرر

يعتمد خارطة الطريق  .30   

للمشاورات والتصديق على هيكل 

ا ورد في إدارات المفوضية كم

 الملحق بهذا المقرر.

 4ملحق 

 خارطة الطريق المنقحة

عملية التشاور على هيكل اإلدارات 

لمفوضية االتحاد األفريقي 

 والتصديق عليه

تقوم المفوضية مرة أخرى، . 0

بتعميم الهيكل اإلداري المقترح مع 

الملخص التنفيذي على جميع الدول 

، 2102يوليو  21األعضاء بحلول 

يع نسخ التقارير التي وكذلك جم

 30الدورة العادية الـ

 7-0للمجلس التنفيذي 

 2121فبراير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم استكماله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم تنفيذه بالكامل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

تتحدث عن المراجعات الهيكلية 

لمفوضية االتحاد اإلفريقي، لتقديم 

سبتمبر  03مساهماتها بحلول 

2102. 

 

ينبغي على المفوضية أن تذِكِّر  . 2

الدول األعضاء بتقديم مساهماتها 

بشأن الهيكل اإلداري المقترح 

 03للمفوضية في موعد أقصاه 

ها مع بعد مشاورات 2102سبتمبر 

  .عواصمها

 

ينبغي عقد االجتماع المشترك . 3

للجنة الفرعية لإلصالحات الهيكلية 

واللجنة الفرعية للتنسيق واإلشراف 

العام على الميزانية والشؤون المالية 

، بهدف 2102واإلدارية في أكتوبر 

المشاركة في مدخالت الدول 

األعضاء من أجل: التوصل إلى 

يكل توافق في اآلراء بشأن اله

المقترح لمفوضية االتحاد األفريقي 

 .ومكاتبها اإلقليمية والتمثيلية والفنية

 

بناًء على التوافق الذي تم . 4

ليه، ستقوم المفوضية إااتوصل 

بالتعاون مع مكاتب اللجان الفرعية 

المشتركة للجنة الممثلين الدائمين، 

بتعديل الهيكل المقترح كما ينبغي، 

لمشترك وتقديمه إلى االجتماع ا

 

 

 

 

 

 2102سبتمبر  03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2102اكتوبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2102أكتوبر  31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم عقد االجتماع المشترك للجنة الفرعية 

لإلصالحات الهيكلية واللجنة الفرعية 

لإلشراف والتنسيق العام بشأن المالية 

 22و 20والميزانية والشؤون اإلدارية أيام 

الستعراض  نوفمبر 0وأكتوبر  31 22

لمفوضية االتحاد األفريقي الهيكل المقترح 

وبعض هياكل المكاتب اإلقليمية الجديدة. 

سيتم تقديم توصيات اللجان الفرعية إلى لجنة 

نوفمبر  22و  22الممثلين الدائمين يومي 

تمويل  استراتيجية.كما سيتم اقتراح 2102

 الهيكل والمبادئ التوجيهية االنتقالية
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

للجان الفرعية للجنة الممثلين 

 .2102أكتوبر  31الدائمين قبل 

 

أكتوبر  30اللجان الفرعية قبل 

2102 

 

ينبغي أن يقدم االجتماع  .3

المشترك للجنة الفرعية لإلصالحات 

الهيكلية واللجنة الفرعية للتنسيق 

واإلشراف العام على الميزانية 

والشؤون المالية واإلدارية تقريره 

ى لجنة الممثلين الدائمين بحلول إل

لتقديمه إلى  2102نوفمبر  03

الدورة العادية للمجلس التنفيذي في 

 .2121فبراير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتنفيذي في المجلس ا

 2121فبراير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوفمبر  22و  22 اجتماع مقرر عقده في

2102 

وحدة اإلصالح/   

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

يوصي المفوضية ولجنة  .32

الممثلين الدائمين بالحفاظ على روح 

ونص مقرري المؤتمر فيما يتعلق 

بتعميق اإلصالح المؤسسي كما ورد 

 ذلك في المقرر
Assembly/AU/Dec.687(XXX) 

الصادر عن الدورة العادية الثالثين 

للمؤتمر المنعقدة في أديس أبابا، 

والمقرر  2102إثيوبيا، في يناير 
Assembly/AU/Dec.690(XXXI) 

الصادر عن الدورة العادية الحادية 

والثالثين للمؤتمر المنعقدة في 

نواكشوط، موريتانيا في يوليو 

2102. 

نوفمبر  22و  22اجتماع مقرر عقده في  

2102 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

وحدة اإلصالح/ 

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

المفوضية  من طلبي .33

مراعاة مدخالت الدول 

بغية استكمال هيكل األعضاء 

اإلدارات المقترح لتقديمه، من 

خالل اإلجراءات المعتمدة 

وكما تم االتفاق عليه في 

خارطة الطريق، إلى المجلس 

 دورتهلبجثه، خالل التنفيذي 

العادية السادسة والثالثين 

في فبراير المقرر عقدها 

كل اإلى جانب الهي 2121

لمكاتب الفنية المقترحة ل

 .مفوضيةوالتمثيلية واإلقليمية لل

 30الدورة العادية الـ

 7-0للمجلس التنفيذي 

 2121فبراير 

   

مكتب رئيس 

 المفوضية

ثالثا: اللجنة الفرعية لمسائل 

 اجعة الوثيقةالمر

EX.CL/1151(XXXV)iv 

ألف: بشأن المراجعة الداخلية ألداء 

ميزانية مفوضية االتحاد األفريقي 

، وتقرير أنشطة مكتب 3342لعام 

، 3342المراجعة الداخلية لعام 

وتقرير االتحاد األفريقي عن 

الصندوق العام، والصندوق 

االحتياطي، والصندوق الخاص 

ى يونيو إل 3343للفترة من يناير 

3342 

يطلب من رئيس  .32

المفوضية إطالع الدول األعضاء 

 30الدورة العادية الـ

 7-0للمجلس التنفيذي 

 2121فبراير 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

على التقدم المحرز في تنفيذ المقرر 

EX.CL/Dec.1031(XXXIV)  خالل

الدورة العادية للمجلس التنفيذي في 

 .2121فبراير 

مكتب المراجعة 

ت الداخلية/اإلدارا

 ذات الصلة

يوصي المفوضية بمعالجة . 32

جميع القضايا التي أثارتها اللجنة 

 :الفرعية بما في ذلك ما يلي

تنفيذ جميع التوصيات  أ( 

الواردة في تقارير المراجعة والتأكد 

من المضي قدما في تقديم تعليقات 

اإلدارة على تقارير المراجعة في 

الوقت المناسب، مع اتخاذ إجراءات 

ة ودقيقة وتحديد اإلطار واضح

 الزمني لذلك.

ت كل اتستمر اإلدار

في تنفيذ التوصيات 

 الخاصة بها

   منفذ جزئيا

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

يقرر تخصيص ميزانية  ب(

المفوضية وسائر أجهزة ومؤسسات 

االتحاد األفريقي على أساس 

 المعدل/النسبة المئوية لتنفيذ

توصيات المراجعة ومعدل تنفيذ 

الميزانية في السنوات الثالثة السابقة 

 وااللتزام بالنظم واللوائح المالية؛

    

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

تعزيز هيكل مكتب   ج(

المراجعة الداخلية أثناء اإلصالحات 

الجارية، لتوفير خدمات اإلشراف 

 ألفريقي.الكافية لالتحاد ا

    

مكتب المراجعة 

 الداخلية

تقديم مصفوفة بشأن تنفيذ  د(

القرارات السابقة المتخذة لمعالجة 

 .2121مسائل المراجعة قبل فبراير 

ينبغي تقديم المصفوفة إلى اللجنة الفرعية  3333فبراير 

لمسائل المراجعة التي أوصت بوجوب تقديم 

 المصفوفة سنويا

  

  ينبغي تقديم المصفوفة إلى اللجنة الفرعية  تقديم تقرير موحد  ه(مكتب المراجعة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

ومصفوفة بشأن جميع توصيات  الداخلية

مع حالة  المنفذةالمراجعة غير 

التنفيذ، والتحديات التي تواجه 

 التنفيذ.

لمسائل المراجعة التي أوصت بوجوب تقديم 

 المصفوفة سنويا

مكتب المراجعة 

 الداخلية

يكون مكتب يجب أن  و(

المراجعة الداخلية واضًحا في تقديم 

التوصيات بشأن المسؤولين عن 

شؤون المراجعة التي تمت إثارتها 

ً في تقديم رأيه فيما يتعلق  وواضحا

بالردود على مالحظاته المقدمة من 

 اإلدارة.

ينبغي تقديم المصفوفة إلى اللجنة الفرعية في  

 2102ديسمبر 

  

مكتب المراجعة 

 ليةالداخ

ضمان دعوة أعضاء  ز(

اللجنة المنتهية واليتها للمشاركة في 

االجتماعات األولى للجنة الفرعية 

الجديدة من أجل االنتقال السلس 

للمعرفة بين أعضاء اللجنة الفرعية 

الجديدة واللجنة الفرعية المنتهية 

واليتها التابعة للجنة الممثلين 

 الدائمين.

فترة والية ل عندما تصبذلك  القيامينبغي  

 نهايتها إلىاللجنة الفرعية 

  

 مكتب المراجعة الداخلية/

مديرية الشؤون اإلدارية 

 وإدارة الموارد البشرية

مساءلة الموظفين في  ح(

اإلدارات ذات الصلة المسؤولين عن 

ضعف األداء، حسب االقتضاء، 

وتخصيص الميزانية بما يتناسب مع 

لالتحاد األداء ووفقا للقواعد الذهبية 

 األفريقي بشأن إعداد الميزانية.

    

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

توفير تحليل مفصل   ط(

لجميع حسابات الصناديق الخاصة 

مقرونا بمقترحات ملموسة بشأن تلك 

التي لم تعد ذات صلة للنظر فيها من 

    3342يوليو  24
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

 30قبل اللجنة الفرعية، بحلول 

 2102يوليو 

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

والمالية والمحاسبة/ 

 إدارة السلم واألمن

إعداد بيان شامل لصندوق  ي(

السالم السابق الذي تم جمعه من 

خالل االعتمادات المالية من الدول 

األعضاء والشركاء والذي يجب 

دمجه مع صندوق السالم الجديد بعد 

وج بصندوق تنشيطه من أجل الخر

 سالم واحد.

    

مكتب المستشار 

 القانوني

ضمان تمثيل مكتب  ك(

المستشار القانوني في جميع 

االجتماعات إلسداء المشورة بشأن 

المسائل القانونية والمسائل التي 

تتطلب توضيحا حتى ال تتعارض 

المقررات الجاري اعتمادها مع 

الصكوك القانونية المعمول بها 

 بالفعل.

مكتب المستشار القانوني اجتماعات  حضر 

مختلفة وقام بتقديم النصيحة القانونية 

 لالجتماعات المذكورة 

يعاني مكتب  تم التنفيذ جزئيا

المستشار 

القانوني من 

 نقص الموظفين

ستوفر الدراسة 

بشأن الهيكل 

الجديد فرصة 

جيدة للتعامل 

مع هذه المسألة 

وبحث 

مقترحات 

مكتب 

المستشار 

 . القانوني

يحاول مكتب 

المستشار 

القانوني أكبر 

قدر ممكن 

لتغطية 

االجتماعات، 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

لكن هذا 

يتجاوز قدرتنا 

 الحالية.

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة 

تقديم معلومات مفصلة  ل(

ومستكملة )عن القيمة السوقية 

الحالية، وقيم اإليجارات، 

واحتياجات مجلس السلم واألمن، 

لخ( مع خيارات مقارنة بشأن إ

المبنى القديم لمكتب نيويورك إلى 

اللجنة الفرعية للتنسيق واإلشراف 

العام على الميزانية والشؤون المالية 

واإلدارية بغية تقديم التوصيات 

المطلوبة إلى لجنة الممثلين الدائمين 

 .2121قبل فبراير 

    3333فبراير 

مديرية الشؤون 

 اإلدارية وإدارة

الموارد البشرية/ 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة 

المفوضية، بتطبيق  يكلف .41

التدابير اإلدارية المناسبة، بما في 

ذلك فرض العقوبات على الموظفين 

المتورطين في المخالفات وسوء 

استخدام الموارد وانتهاكات لوائح 

االتحاد األفريقي، ويجب إبالغ 

الفرعية باإلجراءات المتخذة  اللجنة

 .2102أغسطس  30بحلول 

ينبغي أن    3342أغسطس   24

مديرية تتولى 

الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

البشرية قيادة 

تنفيذ هذا 

 المقرر 

مكتب المراجعة 

 الداخلية 

باء: بشأن البيانات المالية لالتحاد 

األفريقي عن السنة المالية المنتهية 

 2102سمبر دي 30في 

يطلب من كل جهاز من  .40

أجهزة االتحاد األفريقي معالجة 

القضايا المطروحة في إطار 

التقارير المالية التي تمت مراجعتها 

    3333قبل فبراير 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

من خالل تنفيذ توصيات المراجعة 

وتقديم مصفوفة عن حالة عمليات 

 .2121التنفيذ قبل فبراير 

مكتب المراجعة 

 الداخلية 

 يكلف: .42

 ةأ( المفوضي

ينبغي إجراء مراجعة  (0

قانونية مستقلة لألداء بالموازاة مع 

إعادة هيكلة المفوضية بخصوص 

اإلدارة المالية وتعيين الموظفين 

والسفر والمشتريات لتحديد 

الموظفين المسؤولين واألسباب 

الجذرية للمخالفات وانتهاكات نظم 

ولوائح االتحاد األفريقي. وفي هذا 

دد، ينبغي أن تشارك اللجنة الص

الفرعية لمسائل المراجعة في 

صياغة االختصاصات واختيار 

"شركة مستقلة". ويجب رفع 

التقرير النهائي عن هذه المراجعة 

إلى القمة العادية السادسة والثالثين 

للمجلس التنفيذي والقمة الثالثة 

والثالثين لمؤتمر االتحاد في فبراير 

2121. 

رير يجب تقديم التق

النهائي لهذه 

المراجعة إلى القمة 

 3333في فبراير 

 ال يزال العمل جاريا

تم اإلعالن عن طلب تقديم مقترحات   •

 2102سبتمبر  21في 

   

لتلقي نوفمبر موعدا نهائيا  0تم تحديد  •

المقترحات وسيتم فتح المقترحات الفنية 

 في نفس اليوم

 

تجري خاليا عملية تقييم العطاءات   •

 2102امها في أوائل ديسمبر وسيتم اختت

  

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

والمالية والمحاسبة/ 

مكتب المراجعة 

 الداخلية 

 

  

ينبغي إعداد مصفوفة  (2

الحسابات المصرفية غير النشطة 

وتقديمها إلى اللجنة الفرعية لمسائل 

المراجعة، بما في ذلك تفاصيل 

اإلجراءات المتخذة إلغالق هذه 

 .2102أكتوبر  30سابات بحلول الح

 إغالقها ينبغيتم تقديم بعض الحسابات التي  3342أكتوبر  24

إلى اللجنة الفرعية لمسائل المراجعة لكن 

 تدعو الحاجة إلى بعض المعلومات

ينبغي أن  تم تنفيذه جزئيا

مكتب يتولى 

المراجعة 

الداخلية قيادة 

تنفيذ هذا 

 المقرر 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

بغي على مكتب نائب ين (3 مكتب نائب الرئيس  

الرئيس تقديم شروحات للجنة 

الفرعية المعنية بمسائل المراجعة 

فيما يتعلق بمسائل العقوبات 

واإلجراءات المتخذة في حق 

المسؤولين عن المخالفات وعدم 

االمتثال لمختلف قواعد ولوائح 

 30االتحاد األفريقي بحلول 

 ؛2102أغسطس 

    3342أغسطس  24

ة مديرية البرمج  

واعداد الميزانية 

والمالة والمحاسبة/ 

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

يجب أن تتوقف مفوضية  (4

االتحاد األفريقي على الفور عن دفع 

بدل السكن مرتين. ويجب أن تمتثل 

 3.21قيادة االتحاد األفريقي للمادة 

من نظم ولوائح موظفي االتحاد 

ة لضمان عدم األفريقي وأن تنشئ آلي

دفع بدل السكن مرتين. وبالتالي، 

يجب أيًضا إصدار تعميم إلى جميع 

أجهزة االتحاد األفريقي لتذكيرها 

بااللتزام بهذه القاعدة. وباإلضافة 

إلى ذلك، ينبغي اتخاذ اإلجراءات 

التصحيحية السترداد المبالغ 

المدفوعة مرتين. وينبغي تقديم 

ات طرق القيام بذلك مقترنة بمعلوم

مفصلة عن الموظفين الذين 

يحصلون على سكن مزدوج إلى 

اللجنة الفرعية لمسائل المراجعة 

 .2102أغسطس  30بحلول 

يجب على    3342أغسطس  24

مديرية 

الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

البشرية أن 

تقود عملية 

تنفيذ هذا 

 المقرر

مديرية البرمجة   

واعداد الميزانية 

ينبغي أن يضمن المسؤول  (3

المراقب أو أي سلطة مفوضة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

ضمان اإلثبات المادي لألصول  ةوالمالة والمحاسب

سنويًا بين جميع أجهزة االتحاد 

األفريقي كما هو الحال في المخزون 

 الموجود.

مكتب المراجعة   

 الداخلية

ينبغي مواءمة وظيفة  (0

المراجعة الداخلية في جميع أجهزة 

عادة الهيكلة االتحاد األفريقي أثناء إ

من أجل تعزيز عمل المراجعة 

 .الداخلية

قدم مكتب المراجعة الداخلية هيكله المقترح  

مع وضع جميع المراجعين في األجهزة تحت 

 إشراف مدير مكتب المراجعة الداخلية

  

المستشار مكتب   

 القانوني

ينبغي لمكتب المستشار  (7

القانوني ضمان توفير الخدمات 

نية الالزمة قبل االستشارية القانو

موافقة أجهزة صنع السياسة على 

 المقررات النهائية.

تحتاج عملية  تم التنفيذ جزئيا  

صناعة القرار 

 .إلى المراجعة

يجب على 

مكتب األمين 

العام 

للمفوضية/ 

اإلدارات 

إرسال مشاريع 

المقررات إلى 

مكتب 

المستشار 

القانوني بوقت 

طويل قبل 

دورة لجنة 

الممثلين 

 . نالدائمي

هناك حاجة إلى 

تخصيص وقت 

بين دورة لجنة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

الممثلين 

الدائمين ودورة 

المجلس 

لمراجعة 

مشاريع 

 .المقررات

في بعض 

األحيان، توجد 

انتهاكات 

وتناقضات 

واضحة بين 

مشاريع 

المقررات 

والصكوك 

القانونية وفيما 

تتجه الدول 

األعضاء الى 

اعتماد مشاريع 

 .المقررات

يجب تعزيز 

مبدأ سيادة 

لقانون وعدم ا

اتخاذ أي قرار 

يتعارض مع 

اي صك 

قانوني ملزم 

من قبل أجهزة 

 السياسة.

    ينبغي لمفوضية االتحاد  (2مديرية البرمجة   
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

واعداد الميزانية 

 والمالة والمحاسبة

األفريقي التعجيل بإعداد تقرير عن 

مشروع السياسة المتعلقة بإدارة 

الديون وشطبها وضمان الموافقة 

سنى لجميع أجهزة عليه كي يت

 االتحاد األفريقي استخدامه.

مكتب المستشار   

مديرية  القانوني/

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

 البشرية

ينبغي أن تستكمل مفوضية  (00

االتحاد األفريقي هياكل إدارة 

األجهزة التي تهدف إلى تبسيط 

 الفصل بين السلطات في األجهزة.

كتب المستشار القانوني من خالل قيادة قام م 3333يناير/يوليو 

مكتب الرئيس بإجراء دراستها والتشاور مع 

األجهزة وهي بصدد استكمال النتائج التي 

 توصلت إليها.

 جزئيا

 

يجب أن يقود 

مكتب 

المستشار 

القانوني عملية 

تنفيذ هذا 

 المقرر

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

ع مفوضية ينبغي أن تسر (02

االتحاد األفريقي ببدء تنفيذ نظام 

ساب في جميع مكاتب االتحاد 

األفريقي وأجهزته قبل فبراير 

2121. 

    3333فبراير 

مكتب المراجعة   

الداخلية/اإلدارات 

 ذات الصلة 

بشأن تقارير المراجعة الداخلية 

ألجهزة االتحاد األفريقي األخرى 

عن مراجعة األداء ومراجعة 

 التوظيف

يكلِّف المفوضية كذلك بما  .44

 :يلي

متابعة تنفيذ توصيات  أ( 

المراجعة من قبل أجهزة االتحاد 

األفريقي ووضع مواعيد نهائية 

لتنفيذها. وفي هذا الصدد، ينبغي 

تقديم مصفوفة جميع التوصيات 

المعلقة/غير المنفذة إلى اللجنة 

الفرعية لمسائل المراجعة بحلول 

ينبغي تقديم مصفوفة تتضمن التوصيات غير  .3342كتوبر أ 23

 2102المنفذة في ديسمبر 

ينبغي لمكتب  

المراجعة 

الداخلية أن 

يقود عملية 

تنفيذ هذا 

 المقرر
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

 .2102أكتوبر  31

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

تزويد الدول األعضاء   ب( 

بحصصها التي تبين عدد ومقدار 

يد الحصص الرصيد المملوء ورص

والنسبة المئوية لما يتم ملؤه وتركه 

لجميع أجهزة االتحاد األفريقي، 

وينبغي أن تعمل على إمكانية وضع 

هذه المعلومات على موقع االتحاد 

 االفريقي.

    

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

أن تضع، بالتعاون مع  ج(

األجهزة األخرى، نظام حصص 

ى االتحاد بأكمله حيث أن ينطبق عل

الحصص الحالية تواجه تحديات في 

 تطبيقها من قبل األجهزة األخرى.

    

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

وضع أدوات قياسية لقياس  د(

األداء تستخدمها جميع أجهزة 

 االتحاد.

    

مكتب المراجعة   

 الداخلية 

ينبغي أن يضمن مكتب  ه(

لمراجعة الداخلية للحسابات من أن ا

تقارير المراجعة تتضمن تعليقات 

األجهزة الخاضعة للمراجعة قبل 

تقديمها إلى الهيئات ذات الصلة وأن 

تتضمن تعليقات اإلدارة جداول 

زمنية واضحة لتنفيذ توصيات 

 المراجعة.

  منفذ بالكامل تعليقات اإلدارة مدرجة في تقارير المراجعة 

راجعة مكتب الم  

 الداخلية 

ينبغي لمكتب المراجعة  و(

الداخلية للحسابات أن يشير بوضوح 

وبشكل ثابت إلى المعايير والنتائج 

 في تقارير المراجعة لجعلها كاملة.

معايير وعواقب المراجعة مدرجة في تقارير  

 المراجعة

  منفذ بالكامل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

مكتب المستشار   

 القانوني 

قيات خامسا: اللجنة الفرعية التفا

 المقار واالستضافة. الوثيقة
EX.CL/1151(XXXV)vi 

0.  ً بالمسائل  يحيط علما

العالقة في "مصفوفة المسائل 

من المفوضية  ويطلبالعالقة" 

مواصلة المشاورات مع البلدان 

 المضيفة.

معايير وعواقب المراجعة مدرجة في تقارير  

 المراجعة

ستدعو اللجنة  منفذ بالكامل

الفرعية 

ت المقر التفاقيا

واالستضافة 

حكومة جنوب 

أفريقيا لتقديم 

تقرير عن 

 التقدم المحرز

مكتب المستشار   

 القانوني

من المفوضية تقديم  يطلب  .31

تقرير مرحلي عن تنفيذ هذا المقرر 

و"مصفوفة المسائل العالقة" إلى 

الدورة العادية السادسة والثالثين 

 2121للمجلس التنفيذي في فبراير 

قرير نهائي بحلول يوليو وتقديم ت

2121. 

 30الدورة العادية الـ

للمجلس التنفيذي 

 2121فبراير 

على النحو الوارد  على النحو الوارد أعاله

 أعاله

على النحو 

 الوارد أعاله

إدارة الشؤون   

االقتصادية/مكتب 

 المستشار القانوني 

سادسا: اللجنة الفرعية للشؤون 

 الوثيقة-االقتصادية والتجارية 

EX.CL/1151(XXXV)vii 

.يطلب من المفوضية استكمال 0

الدراسة الشاملة، بما في ذلك عن 

طريق إجراء مشاورات شاملة مع 

الدول األعضاء، لفهم التحديات 

والعقبات التي تتم مواجهتها للتوقيع 

والتصديق على الصكوك القانونية 

 للمؤسسات المالية لالتحاد األفريقي.

تقوم إدارة    

 الشؤون

االقتصادية 

بقيادة عملية 

تنفيذ هذا 

 المقرر

إدارة الشؤون   

 االقتصادية

يطلب من المفوضية كذلك  .33

أن تواصل العمل مع رابطة البنوك 

المركزية األفريقية والرابطة 

األفريقية لتبادل األوراق المالية 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

لتنفيذ معايير تقارب االقتصاد الكلي 

إلنشاء البنك المركزي األفريقي 

سراع بإنشاء البورصة واإل

 األفريقية؛

مكتب المستشار   

 القانوني 

سابعا: مشروع قواعد إجراءات 

 الوثيقة-لجنة الصياغة 

EX.CL/1151(XXXV)viii 

يطلب التنفيذ المؤقت  .0

لقواعد اإلجراءات في انتظار 

اعتمادها من قبل اللجنة الفنية 

المتخصصة للعدل والشؤون 

 القانونية.

    

21 . 
EX.CL/Dec.1058(
XXXV) 

تشغيل مركز مقرر 

االتحاد األفريقي 

إلعادة اإلعمار 

والتنمية في فترة ما 

 بعد النزاعات،

الوثيقة 
EX.CL/1153 

(XXXXV)) 

 :من المفوضية يطلب .6 إدارة السلم واألمن 

اإلسراع بنشر فريق  (0)

طالئعي بالتشاور الوثيق مع 

الحكومة المصرية، لتسهيل تشغيل 

التحاد األفريقي إلعادة مركز ا

اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد 

النزاعات وضمان إتاحة الموارد 

 الكافية لعمل مركز؛

  منفذ بالكامل تم تشكيل فريق اإلطالق إليفاده إلى مصر 2102ديسمبر 

إدارة السلم واألمن/   

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

  ةالموارد البشري

لمتطلبات استكمال جميع ا  (2)

التنظيمية المعلقة لضمان أن يتم 

إطالق مركز االتحاد األفريقي 

إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما 

بعد النزاعات بحلول نهاية الربع 

 ؛2102الثالث من عام 

تقود إدارة  منفذ بالكامل أجريت المشاورات 3342سبتمبر 

السلم واألمن 

عملية تنفيذ ها 

 المقرر
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

يط مديرية التخط  

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

الموارد/ إدارة السلم 

 واألمن 

تعبئة الموارد، بالتنسيق  (3)

مع الدول األعضاء في االتحاد 

األفريقي، من أجل القيام بأنشطة 

إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما 

بعد النزاعات، والعمل مع أجهزة 

االتحاد األفريقي ذات الصلة، 

منظومة األمم المتحدة والمؤسسات و

المالية الدولية بما في ذلك البنك 

 األفريقي للتنمية.

قسم الشؤون يجري تنفيذ ذلك من خالل  

المالية في إدارة السلم واألمن وفريق إدارة 

 البرامج

مديرية تقود  

التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد 

والتقييم وتعبئة 

عملية  الموارد

تنفيذ هذا 

 المقرر

من المفوضية  يطلب أيًضا .7 إدارة السلم واألمن   

تقديم تقرير عن تشغيل مركز 

االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار 

والتنمية إلى الدورة العادية الثالثة 

والثالثين لمؤتمر االتحاد اإلفريقي 

، 2121المقرر عقدها في فبراير 

 من خالل المجلس التنفيذي.

 33 الدورة العادية الـ

للمؤتمر فبراير 

2121 

  منفذ بالكامل يتم إعداد التقرير

23 . 
EX.CL/Dec.1059(

XXXV) 

التقرير مقرر بشأن 

عن الترتيبات 

االنتقالية النتخاب 

أعضاء أجهزة 

 االتحاد األفريقي

ضمن إطار دورة 

عادية واحدة في 

السنة لمؤتمر رؤساء 

دول وحكومات 

الوثيقة  االتحاد،

الشؤون إدارة 

 السياسية 

من المفوضية، في  يطلب .0

ضوء تأجيل االنتخابات، االحتفاظ 

بقائمة الترشيحات الواردة وإعادة 

فتح باب تقديم مزيد من الترشيحات 

ألعضاء اللجنة األفريقية لحقوق 

 اإلنسان والشعوب.

اإلحدى عشر  عضاءتم بالفعل تعيين األ 2102ديسمبر 

نة األفريقية للج( في المجلس اإلداري 00)

وقد باشروا  لحقوق اإلنسان والشعوب.

 مهامهم

  تم التنفيذ بالكامل 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

EX.CL/1154 

23 . EX.CL/Dec.106

0(XXXV)  

بشأن مقرر 

المقترحات المتعلقة 

بموضوع عام 

3333، 

الوثيقة 

EX.CL/1155 

(XXXXV)) 

إدارة السلم واألمن/ 

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

من مفوضية االتحاد  يطلب.2

األفريقي والبرلمان األفريقي 

ووكالة ومجلس السلم واألمن 

األفريقي للتنمية/النيباد  االتحاد

والمجلس االقتصادي واالجتماعي 

والثقافي وأصحاب المصلحة 

اآلخرين العمل مع لجنة الممثلين 

الدائمين ولجنة المتابعة الوزارية 

رطة طريق لوضع خا 2103ألجندة 

بما في ذلك مصفوفة األنشطة 

المخطط لها مع اإلنجازات الرئيسية 

 2121والمعالم لتنفيذ موضوع سنة 

المقرر اعتماده خالل الدورة العادية 

الثالثة والثالثين للمؤتمر في فبراير 

2121. 

الدورة العادية الثالثة 

والثالثين للمؤتمر في 

 .2121فبراير 

تقود إدارة  فيذ بالكاملتم التن أجريت المشاورات

السلم واألمن 

عملية تنفيذ 

 هذا المقرر

27 . EX.CL/Dec.106

1(XXXV) 

تقرير  مقرر بشأن

الممثل السامي 

لالتحاد األفريقي 

المعني بتمويل 

االتحاد وصندوق 

 السالم عن نتائج

المشاورات اإلقليمية 

حول مسألة تقييم 

صندوق السالم 

 لالتحاد األفريقي،

 الوثيقة

يؤكد من جديد أنه ال ينبغي  .0 إدارة السلم واألمن 

استخدام صندوق السالم لالتحاد 

اإلفريقي حتى يتم إنشاء جميع 

هياكل اإلدارة والحوكمة بشكل كامل 

ويحث المفوضية على تفعيل 

الصندوق بالكامل بحلول فبراير 

 ؛2121

كم تم اتخاذ إجراءات إلنشاء هياكل الح 3333السنة 

 واإلدارة لصندوق السالم

  تم تنفيذه جزئيا

من المفوضية وضع  يطلب .7 إدارة السلم واألمن 

طرق لتوحيد مساهمات الدول 

األعضاء في صندوق السالم الذي 

عقب  2100أعيد تنشيطه عام 

المراجعة المحاسبية القضائية 

لألموال المتبقية من صندوق السالم 

  تم تنفيذه جزئيا اتخاذ إجراءات نحو تعزيز المساهماتتم  3342ديسمبر 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما
EX.CL/1156(XXXV)  0223لعام . 

مكتب المراجعة   

القانونية/إدارة السلم 

 واألمن 

ً  ويطلب .7 من  أيضا

المفوضية إطالع الدول األعضاء 

على نتائج المراجعة الخاصة في 

لصندوق السالم الذي  2102مايو 

 أعيد تنشيطه؛

  نفيذه بالكاملتم ت تم تقديم اإلحاطة بالمستجدات 3333يناير 

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة 

يطلب كذلك من المفوضية  .2

ضمان عدم ازدواجية المدفوعات 

لصندوق السالم من قبل الدول 

 2121في فبراير  األعضاء؛

    3333فبراير 

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

والمالية والمحاسبة/ 

ر مكتب المستشا

 القانوني

 أيضا المفوضية يطلب من .2

تحديث النظم واللوائح المالية لتعكس 

األحكام المالية واإلدارية ذات الصلة 

لمقررات المؤتمر بشأن إعادة تنشيط 

صندوق السالم لالتحاد األفريقي في 

أطار مراجعة النظم واللوائح المالية 

لالتحاد األفريقي، لبحثها من قبل 

التحاد أجهزة صنع السياسة ل

األفريقي على النحو الواجب في 

 .2121فبراير 

يقوم مكتب    3333فبراير 

المستشار 

القانوني بعملية 

تنفيذ هذا 

 المقرر

 مكتب رئيس المفوضية/  

 إدارة السلم واألمن
يقرر أن يتم عقد خلوة قبل  .01

في أديس أبابا،  2121دورة فبراير 

إثيوبيا بين مجلس السلم واألمن 

تب لجنة الممثلين الدائمين وهيئة مك

ومجلس األمناء، ولجنة اإلدارة 

التنفيذية لصندوق السالم التابع 

لالتحاد األفريقي ورئيس اللجنة 

الفرعية للتنسيق واإلشراف العام 

على الميزانية والمسائل المالية 

يقوم مكتب  تم تنفيذه جزئيا خلوةالتم اتخاذ إجراءات لتنظيم  3333فبراير 

رئيس 

المفوضية 

بقيادة عملية 

تنفيذ هذا 

 المقرر
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

واإلدارية، لتقييم حالة تشغيل 

الصندوق واالتفاق على أولويات 

على المدى التمويل االستراتيجي 

السالم التابع المتوسط لصندوق 

 لالتحاد األفريقي.

22. 
EX.CL/Dec.1062(X

XXV) 

 مقرر بشأن

التقرير عن استخدام 

اإلسبانية كإحدى 

د لغات عمل االتحا

الوثيقة  األفريقي،
EX.CL/1157(XXXV) 

مكتب المستشار 

 القانوني 
الدول األعضاء  يحث .3

والمفوضية إلى اتخاذ كافة التدابير 

الضرورية للتعجيل بالتصديق على 

البروتوكول بشأن تعديل القانون 

ودخوله حيز  2113التأسيسي لعام 

التنفيذ، إلدراج اللغة اإلسبانية كلغة 

ألفريقي قبل يوليو عمل لالتحاد ا

2121، 

تم إرسال مذكرة شفهية إلى الدول األعضاء  ،2121يوليو 

لتعميم حالة التصديق/االنضمام إلى 

البروتوكول وتشجيع الدول األعضاء التي لم 

تصدق/تنظم بعد إلى البروتوكول على القيام 

 37بذلك من أجل الوصول إلى الصكوك الـ 

 تنفيذ.الالزمة لدخول البروتوكول حيز ال

ال توجد  تنفيذ جزئي

ميزانية للقيام 

بحمالت 

التصديق للدول 

األعضاء 

 المستهدفة

مكتب المستشار   

القانوني/مديرية 

البرمجة واعداد 

الميزانية والمالية 

 والمحاسبة 

يطلب من المفوضية تقديم تقرير  .4

إلى الدورة العادية الثالثة والثالثين 

لبحث  2121للمؤتمر في فبراير 

لخيارات الممكنة واآلثار المالية ا

المترتبة على استخدام اللغة 

اإلسبانية ضمن الحدود القانونية 

 التي تحكم االتحاد األفريقي.

يقود مكتب    2121فبراير 

المستشار 

القانوني عملية 

تنفيذ هذا 

 المقرر

22 . EX.CL/Dec.1063(
XXXV) 

تقارير  مقرر بشأن

اللجان الفنية 

 المتخصصة

لمستشار مكتب ا

 القانوني 

بقواعد  يحيط علما .7

إجراءات اآللية األفريقية للمراجعة 

المتبادلة بين األقران ويطلب من 

اللجنة الفنية المتخصصة للعدل 

والشؤون القانونية التي من المقرر 

 2102نوفمبر  أن تجتمع في أكتوبر/

لمراجعة قواعد إجراءات اآللية 

ين األفريقية للمراجعة المتبادلة ب

إرجاء النظر في  ويقرراألقران 

 30الدورة العادية الـ

للمجلس التنفيذي 

 2121فبراير 

جزء من كل الصكوك القانونية األربعة هي 

جدول أعمال اللجنة الفنية المتخصصة للعدل 

 والشؤون القانونية 

تم تقديمها  تم التنفيذ بالكامل 

للجنة الفنية 

المتخصصة 

 للبحث
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

الصكوك القانونية لآللية األفريقية 

للمراجعة المتبادلة بين األقران 

واعتمادها إلى الدورة العادية 

السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي 

 .2121في فبراير 

إدارة التجارة   

 والصناعة 

يكِّلف المفوضية بدعم  .00

مجلس الوزراء المسؤولين عن 

التجارة لوضع الهياكل المؤسسية 

الحرة  واإلدارية لمنطقة التجارة

القارية األفريقية، التي ستسهل 

التنفيذ الفعال لمختلف الصكوك 

التجارية بموجب اتفاق منطقة 

 التجارة الحرة القارية األفريقية؛

 تم عقد االجتماع االفتتاحي لمجلس وزراء 

يومي  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

في أديس أبابا،  2102أكتوبر  20و  20

 .إثيوبيا

 :مجلس الوزراءقرر 

 

أ( إنشاء لجنة التجارة في السلع وفقًا للمادة 

 ؛التجارة في السلعمن بروتوكول  30

ب( إنشاء لجنة التجارة في الخدمات وفقًا 

من بروتوكول التجارة في  20للمادة 

 الخدمات ؛

  

ج( يجب أن تجتمع لجنة التجارة في السلع 

 ةفي أقرب وقت ممكن إلنشاء لجانها الفرعي

سيجتمع مجلس  التنفيذ جزئياتم 

الوزراء من 

جديد في 

ديسمبر لبحث 

هيكل األمانة 

والميزانية 

 المقترحين

إدارة الشؤون   

 االجتماعية 

يطلب من المفوضية أن  .20

تقوم، بالتعاون مع منظمة العمل 

الدولية، بمساعدة أمانة مجموعة 

دول الساحل الخمس على وضع 

الة مبادرة خاصة بشأن العمل والعم

والحماية االجتماعية وهجرة اليد 

 العاملة؛

 30الدورة العادية الـ

للمجلس التنفيذي في 

 2121فبراير 

شرررعت مفوضررية االتحرراد األفريقرري ومنظمررة 

العمررل الدوليررة فرري تصررميم المبررادرة الخاصررة 

بالتعرراون الوثيررق مررع منظمررة العمررل الدوليررة. 

يجري التشراور مرع إدارات مفوضرية االتحراد 

ي لتحديررد مجرراالت المسرراهمة والرردعم األفريقرر

  .للمبادرة

: 2102تم وضع المبادرة تحت شعار 

 "إسكات البنادق"

التنسيق مع  تم التنفيذ جزئيا 

دول مجموعة 

الساحل 

 G5الخمسة 
)اللغات 

 والتمويل(

مكتب رئيس   

المفوضية/إدارة 

ً من المفوضية  .22 يطلب أيضا

ألشخاص تعيين مبعوث خاص ل

تم استكمال وضع اختصاصات التعيين  3333

لتقديمها الى السلطة ذات الصلة )مكتب 

يقود مكتب  جزئيا

رئيس 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

المصابين بالمهق من دون أي آثار  الشؤون االجتماعية 

 مالية إضافية.

المفوضية  رئيس المفوضية( للشروع في عملية التعيين

عملية تنفيذ 

 هذا المقرر

13 . EX.CL/Dec.1063(XX

XV) 

الثانية للجنة  تقرير الدورة

االتحاد األفريقي الفنية 

المتخصصة للنقل والبنية 

التحتية العابرة للقارة 

واألقاليم والطاقة والسياحة، 

 42-41القاهرة، مصر، 

الوثيقة:  3342أبريل 

EX.CL/1162(XXXV) 

إدارة البنية التحتية 

والطاقة/مديرية 

التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسيات والرصد 

ئة والتقييم وتعب

 الموارد

 :من المفوضية يطلب .23

نية فتعبئة الموارد المالية وال (0

نظام الالالزمة لتنفيذ مشروع "

معلومات الطاقة وقاعدة األفريقي ل

بيانات مؤشر كفاءة الطاقة 

للجنة  لجديدةا ستراتيجيةاالو

فضال عن اللجنة  "األفريقية للطاقة

األفريقية للطاقة/ مفوضية االتحاد 

ألفريقي للتنمية األفريقي والبنك ا

 المنظمات اإلقليمية والقاريةو

 ؛األخرى

تم إجراء تقييم شامل للنظام   3334ابريل 

  األفريقي الحالي لمعلومات الطاقة

  تم تطوير اقتراح للتحسين بما في

 ذلك تقدير التكلفة

  خصص البنك األفريقي للتنمية

صندوقًا لتطوير االستبيانات اإلحصائية قيد 

 اإلعداد حاليًا

  بدأت حملة تعبئة األموال بناًء على

 المحتملةتقرير التقييم والتكلفة 

تقود إدارة  جزئيا

البنية التحتية 

والطاقة عملية 

تنفيذ هذا 

 المقرر

إدارة البنية التحتية   

 والطاقة

( إجراء دراسة جدوى حول إنشاء 2

المنظمة األفريقية للسياحة؛ على أال 

لية تتحمل الدول األعضاء أي آثار ما

 إضافية تترتب على ذلك؛

تم إرسال مذكرة شفهية إلى عمداء السلك  

عضو  دولةالدبلوماسي اإلقليمي لترشيح 

 لتكون جزًءا من مجموعة العمل

تقود إدارة  

البنية التحتية 

والطاقة عملية 

تنفيذ هذا 

 المقرر

إدارة البنية التحتية   

 والطاقة

 أن من المفوضية يطلب .20

وكالة االتحاد مع  بالتعاون تقوم،

والمجموعات األفريقي للتنمية/النيباد 

االقتصادية اإلقليمية والدول 

األعضاء وجميع المنظمات اإلقليمية 

 ، بما يلي:األخرى ذات الصلة

وضع خطة نقل قارية رئيسية  (0

 صغيرة؛ال اتشبكالتطوير لوخطة 

تم إعداد مشروع اختصاصات الخطة  

مجمعات  الرئيسية القارية بالتشاور مع جميع

الطاقة اإلقليمية وسيتم التصديق عليه خالل 

أسبوع برنامج تطوير البنية التحتية في 

. وسيتم اقتناء 2102نوفمبر  24أفريقيا في 

الخدمات االستشارية لتطوير الخطة الرئيسية 

 .2121في الربع األول من عام 

اخرررررررررررررررررررتالف  جزئيا

الجرررررررررررررررررررداول 

الزمنيرررررررررررررررررررررة 

لمختلف الخطط 

الرئيسررررررررررررررررررية 

لمجمعرررررررررررررررات 

طاقرررة، والتررري ال

سرررررررررررررررررررررتكون 

مرررررررررررررررررردخالت 

رئيسررررررية فرررررري 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

الخطة الرئيسية 

  القارية

طريررق المضرري 

قررردما: سررريُطلب 

من االستشراري 

المعررررين تحليررررل 

الثغررررررررررررررررررررات 

والتوصرررررررررررررررية 

بطريقرررررررررررررررررررررة 

لمعالجتهررررا فرررري 

عملية تشراورية 

مرررررع أصرررررحاب 

ات ذالمصررررلحة 

 الصلة.

إدارة البنية التحتية   

 والطاقة

تشغيل سوق الكهرباء في  (2

 أفريقيا؛

بناء القدرات للمؤسسات الوطنية  جاري 

واإلقليمية للمشاركة في العمليات وإدارة 

 .الكهرباءسوق 

كما يجري رصد النظم الحالية في مجمعات 

الطاقة اإلقليمية للتأكد من امتثالها للمنهجية 

القارية المعتمدة. يتم التخطيط إلطالق سوق 

الكهرباء اإلفريقية الموحدة في قمة االتحاد 

 .2120ي في يناير اإلفريق

االختالفات في  جزئيا

قدرة تجمعات 

الطاقة 

 المختلفة

طريق المضي 

قدما: سيتم 

تخصيص بناء 

القدرات لتلبية 

االحتياجات 

المحددة 

لتجمعات 

 الطاقة.

  

 

  

إدارة البنية التحتية 

 والطاقة

منح األولوية إلطالق الشبكة (3

األفريقية للنساء المعنيات بالبنية 

 التحتية.

تم التخطيط إلطالق الشبكة األفريقية للنساء  2102/2121

المعنيات بالبنية التحتية في أسبوع برنامج 

 27تطوير البنية التحتية في أفريقيا في 

  جزئيا
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

 .2102نوفمبر 

14 .  
EX.CL/Dec.106
4(XXXV) 

 مقرر بشأن

التقرير نصف السنوي 

لمحكمة عن أنشطة ا

 األفريقية لحقوق

للعام  اإلنسان والشعوب

3342، 

الوثيقة 
EX.CL/1163(XXXV) 

مكتب رئيس 

المفوضية/مكتب 

المستشار القانوني/ 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة 

رئيس مفوضية االتحاد  يحث  .3

األفريقي، على اتخاذ جميع التدابير 

الالزمة لتشغيل صندوق المساعدة 

عن طريق  2102القانونية في عام 

عيين أعضاء مجلس إدارة ت

ً لقرارات المجلس  الصندوق وفقا

 التنفيذي السابقة،

تم إرسال قائمة المرشحين إلى مكتب الرئيس  3342

هناك حاجة الى  القانوني.من قبل المستشار 

 مذكرة متابعة لتعيين أعضاء المجلس.

يقود مكتب  

رئيس 

المفوضية 

عملية تنفيذ هذا 

 المقرر

مديرية الشؤون   

دارية وإدارة اإل

 الموارد البشرية 

حكومة جمهورية تنزانيا  يحث. 2

المتحدة ومفوضية االتحاد األفريقي، 

بالتعاون والتنسيق مع المحكمة، 

العمل في إطار فريق العمل المكون 

 EX.CL/Dec.994قرر مبموجب ال

(XXXXII) التخاذ خطوات نحو ،

إكمال تشييد المباني، مع مراعاة 

بشرية ومتطلبات هياكل الموارد ال

 الحيز المكاني للمحكمة.

    

13 . 
EX.CL/Dec.1065(
XXXV) 

 مقرر

بشأن تقرير اللجنة 

األفريقية لحقوق 

 اإلنسان والشعوب،

الوثيقة 
EX.CL/1164 

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

مفوضية االتحاد  يناشد .2

األفريقي بتسريع إنشاء فريق لدعم 

ورية جامبيا على بناء مقر جمه

ً مع مقرر  اللجنة األفريقية تمشيا

المجلس التنفيذي 
EX.CL/Dec.1045(XXXIV)؛ 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما
(XXXV) 

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

رئيس  يناشد أيضا .2

المفوضية التخاذ اإلجراءات 

الالزمة لتسريع التعيين في مختلف 

ة التي لم يتم شغلها في أمان المناصب

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

 .والشعوب وفقا لهيكلها التنظيمي

3342    

مكتب األمين العام   

للمفوضية/إدارة 

 الشؤون السياسية 

المفوضية واللجنة  يحث 01

لحقوق اإلنسان والشعوب األفريقية 

على التعجيل بعمليات تنظيم خلوة 

المتابعة السنوية المشتركة للجنة 

األفريقية  اللجنة-ين الممثلين الدائم

لحقوق اإلنسان والشعوب قبل 

بهدف مواصلة  2102نوفمبر 

تعزيز التعاون وعالقات العمل بين 

الجهازين، استنادا إلى نتائج خلوة 

فضال عن  2102نيروبي في يونيو 

 EX.CL/Dec.1015 أحكام المقررين 

(XXXIII) و EX.CL/Dec.1041 

(XXXI)؛ 

رسميًا  مين العام للمفوضيةمكتب األاقترح  3342نوفمبر 

على البعثة الدائمة لمصر )رئيس االتحاد 

بين لجنة  ةمشترك ةثاني خلوةاألفريقي( عقد 

واللجنة األفريقية لحقوق  الممثلين الدائمين

 2102في نوفمبر  اإلنسان والشعوب

ال تتوفر أموال  

كافية لتنفيذ هذا 

 النشاط 

طريق المضي 

قدما: عقد 

الخلوة في 

2121 

12 . 
EX.CL/Dec.1066(
XXXV) 

تقرير  مقرر بشأن

االجتماع السادس 

للجنة الوزارية 

المعنية بتنفيذ أجندة 

3332، 

 الوثيقة 

مكتب المستشار 

 القانوني 

يدعو اللجنة الفنية  .3

المتخصصة للعدل والشؤون 

بحث مشروع قواعد  القانونية إلى

اإلجراءات لتقديمه الحقًا إلى 

مجلس التنفيذي لمواصلة بحثه ال

 واعتماده.

لم تقدم اإلدارة  لم يتم التنفيذ  

ذات الصلة 

الوثائق إلى 

مكتب 

المستشار 

القانوني 

لتضمينها في 

مشروع جدول 

أعمال اللجنة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما
EX.CL/1165(XXXV)  الفنية

المتخصصة 

 لبحثها

مديرية التخطيط  

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

لمفوضية ما يطلب من ا .4

 :يلي

مواصلة قيادة العملية  (0)

المتعلقة بتحديد األولويات في 

المشاريع الرائدة مع إيالء االعتبار 

المناسب للمسائل ذات الصلة بالبنية 

التحتية والتمويل والوثائق القانونية 

المقترنة بها من أجل التنفيذ الفعال 

 للمشاريع وضمان استدامتها؛

  

 

تعاقد لتعيين خبير تم إطالق عملية ال

استشاري بغية القيام بتحديد األولويات إلى 

  2103جانب مراجعة نصف المدة ألجندة 

  تم تنفيذه جزئيا

هذا جزء من 

مراجعة نصف 

 المدة

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

العمل على نحو وثيق مع  (2)

األفريقي الدول األعضاء والبنك 

للتنمية والمجموعات االقتصادية 

اإلقليمية والشركاء اآلخرين لتعبئة 

الموارد من أجل بدء تنفيذ اإلطار 

 المتكامل للرصد والتقييم؛

-وكالة االتحاد األفريقي للتنميةبالتعاون مع  

 الرصد والتقييم ألجندة، تم طرح إطار النيباد

خالل األسبوع األول من شهر  2103

تم تدريب أربعين دولة عضوا وست نوفمبر. 

فريق ممثلي مجموعات اقتصادية إقليمية و

عمل على طريقة تجريبية لتحليل البيانات 

 عن أجندةالتقرير القاري األول  بغية إعداد

2103. 

  تم تنفيذه جزئيا

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

االت األمم التعاون مع وك (3)

المتحدة لتنفيذ اإلطار المشترك بين 

االتحاد األفريقي واألمم المتحدة 

 2103بشأن التنفيذ المشترك ألجندة 

، بما في ذلك اإلبالغ 2131وخطة 

 المتكامل؛

تعد لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا  - 

وكاالت األمم غيرهما من واليونيسيف و

الفني  العملريق المتحدة األخرى جزًءا من ف

رصد والتقييم، وتجري والعمليات المعنية بال

عمليات لضمان اإلبالغ المشترك عن 

 .2131و  2103 أجندتي

األهداف اإلنمائية بالتعاون مع مركز  -

الذي تم تقديمه إلى أصحاب  المستدامة

تدابير لتحسين  ، نوقشتالمصلحة الرئيسيين

  تم تنفيذه جزئيا
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

عن  ينطريقة إعداد التقارير عن كلتا األجندت

لبيانات من خالل تعزيز احسين نظم طريق ت

 مكاتب اإلحصاء الوطنية.

يجري تبسيط عمليات إعداد التقارير  -

من  2131و  2103 عن أجندتيالمشتركة 

خالل المشاركة في عمليات المراجعة 

الوطنية الطوعية التي تقودها األمم المتحدة، 

 2102في أبريل  تهاهذه األنشطة ذرو غتلبو

 في نيويورك. 2102مغرب ويوليو في ال

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

إجراء استعراض نصف  (4)

المدة المشاريع الرئيسية للخطة 

 2103العشرية األولى لتنفيذ أجندة 

وتصنيفها على النحو الموصى به 

عنية من قبل اللجنة الوزارية الم

ورفع تقرير  2103أجندة  بمتابعة

عن النتائج إلى اللجنة المذكورة 

وذلك بالتعاون  2121بحلول يوليو 

 مع وكالة االتحاد األفريقي للتنمية/

 النيباد

توفر أموال  تم تنفيذه جزئيا عملية اختيار الشركة جارية 3333يوليو 

ترتيب التمويل 

 المشترك

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

رفع تقرير إلى المجلس  (3)

التنفيذي عن تنفيذ المقررين 
EX.CL/Dec.998(XXXII)  

   Ext/EX.CL/Dec.1(XX)و

فيما يتعلق باالقتراح الخاص بإنشاء 

  2103قسم قائم بذاته معني بأجندة 

لتنسيق أعمال لجنة المتابعة 

أجندة الوزارية  المعنية بتنفيذ 

والمشاريع الرئيسية مع  2103

مراعاة اإلصالحات المؤسسية 

تم بحث الهيكل من قبل لجنة الممثلين  

 الدائمين

  تم تنفيذه جزئيا
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

 مفوضية الالجارية في 

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

تجميع الممارسة والدروس  (0)

ري المبادرات المستفادة من مناص

االستراتيجية األفريقية وتقديم 

مقترحات إلى اللجنة الوزارية 

بشأن تعيين  2103المعنية بأجندة 

 مناصري المشاريع الرئيسية

   بدأت عملية جمع المعلومات الالزمة 

مديرية التخطيط  

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

 مواصلة إضفاء الصبغة (7)

في الدول  2103أجندة المحلية على 

األعضاء المتبقية وتكثيف الجهود 

لمتابعة تلك التي قامت بالفعل 

 بإضفاء الصبغة المحلية.

إيفاد بعثة معنية بالترويج إلضفاء الطابع  

المحلي إلى دولتين عضوين )كابو ويردو 

وتنزانيا( وإلى مجموعة اقتصادية إقليمية 

 )اتحاد المغرب العربي(.

م إرسال مذكرات شفهية إلى جميع البلدان ت

 األخرى لطلب إضفاء الطابع المحلي 

جاهزية الدول  

األعضاء 

الستقبال فريق 

االتحاد 

األفريقي 

المعني بإضفاء 

 الطابع المحلي

11 . EX.CL/Dec.106

7(XXXV) 

 مقرر بشأن

تقرير اللجنة 

الوزارية للترشيحات 

داخل المنظومة 

 الوثيقة  الدولية،
EX.CL/1166(XXXV) 

إدارة الشؤون 

 السياسية

تفويض لجنة  يقرر أيضا .3

الممثلين الدائمين لبحث الترشيحات 

لمنصب قاٍض في محكمة العدل 

، - 2131-2120الدولية للفترة 

وإجازة الترشيح األفريقي لهذا 

 ؛2102المنصب بحلول نوفمبر 

 23و  03اجتمعت لجنة الممثلين الدائمين في  3342نوفمبر 

ولم يتم التوصل الى قرار بهذا  2102وليو ي

 الشأن

  تم التنفيذ جزئيا

مكتب األمين العام  

للمفوضية /إدارة 

 الشؤون السياسية 

لجنة تفويض  يقرر أيًضا .0

لبحث ترشيحي  الممثلين الدائمين

جمهورية كينيا وجمهورية جيبوتي 

لمنصب عضو غير دائم في مجلس 

-2120األمن لألمم المتحدة للفترة 

وإجازة الترشيح األفريقي  2122

 ؛2102لهذا المنصب بحلول نوفمبر 

 20في  اجتماعالجنة الممثلين الدائمين  عقد 3342نوفمبر 

 وقررت اختيار كينيا ،2102أغسطس 

لمنصب عضو غير دائم في مجلس األمن 

 2122-2120التابع لألمم المتحدة للفترة 

  تم التنفيذ بالكامل 

 إدارة الشؤون  

 السياسية 

 المقرر يستحضر .7

EX.CL/Dec.1021(XXXIII) الذي ،

  تم التنفيذ بالكامل  تم انشاء لجنة السفراء 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

"يوصي سفراء الدول األعضاء في 

اللجنة الوزارية للترشيحات 

األفريقية في المنظومة الدولية 

بتشكيل اللجان الفرعية للترشيحات، 

التي قرر المجلس التنفيذي 

إنشاءها"، وفي هذا السياق، يفوض 

ألعضاء الممثلين الدائمين للدول ا

في اللجنة الوزارية للترشيحات 

األفريقية صالحية بحث الترشيحات 

 للمناصب في المنظومة الدولية.

إدارة الشؤون   

مكتب  السياسية/

 المستشار القانوني 

بقواعد  يحيط علما .2

اإلجراءات المنقحة للجنة الوزارية 

فريقية في المنظومة للترشيحات األ

الدولية ويحيلها إلى الدول األعضاء 

سبتمبر  0لتقديم مساهماتها بحلول 

، ثم إلى اللجنة الفنية 2102

المتخصصة للعدل والشؤون 

القانونية قبل إدراجها في جدول 

 .2121أعمال الدورة العادية فبراير 

الدورة العادية فبراير 

3333 

لب ستبحث اللجنة الفنية المتخصصة ط

ً مع  إدراج مشروع النظام الداخلي تمشيا

من النظام الداخلي للجنة الفنية  01المادة 

المتخصصة التي تتطلب تعميم مشروع 

جدول األعمال ووثائق العمل على الدول 

يوًما على األقل افتتاح  31األعضاء قبل 

 دورة اللجنة الفنية المتخصصة.

لم يتلقى مكتب  تم تنفيذه جزئيا

المستشار 

لقانوني ا

الوثائق خالل 

المواعيد 

المحددة. تم 

بالفعل تعميم 

جدول األعمال 

ووثائق العمل 

للدورة العادية 

الخامسة على 

 الدول األعضاء

13 EX.CL/Dec.1068(

XXXV) 

 مقرر بشأن

تقرير اللجنة الوزارية 

المعنية بتحديات التصديق 

على معاهدات منظمة 

االتحاد /الوحدة األفريقية

االنضمام إليها األفريقي و

مكتب المستشار 

 القانوني 

تمديد أسبوع توقيع  يقرر .2

المعاهدات إلى شهر ديسمبر بأكمله، 

 كل عام.

سيتم تنفيذه بالكامل في ديسمبر تمشيا مع  

 المقرر

  

مكتب المستشار  

 القانوني 

من أجهزة االتحاد  يطلب. 9

وضية على وجه األفريقي والمف

 :الخصوص القيام بما يلي

التأكد من صياغة مشاريع   . أ

تم تعميم المقرر على جميع األجهزة  

والوكاالت المتخصصة وإدارات ومديريات 

مفوضية االتحاد األفريقي والمكاتب 

 .المتخصصة واألقسام والوحدات المستقلة

  تم تنفيذه جزئيا
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما
 وتنفيذها،

الوثيقة 
EX.CL/1167(XXXV) 

المعاهدات لضمان صحتها 

 وتماسكها من الناحية الفنية؛

ر مكتب المستشار القانوني جميع اللجان ذك  

الفنية المتخصصة التي تبحث مشاريع 

 ؛بالمقررالصكوك القانونية 

يوفر مكتب المستشار القانوني الخبرة الفنية 

 أثناء وضع المعاهدات وبحثها.

مكتب المستشار  

 القانوني 

تكريس وقت كاف لعملية  ب. 

اد األفريقي صياغة معاهدات االتح

وتشجيع بناء التوافق في اآلراء بين 

الدول األعضاء من خالل مشاورات 

 كافية؛ و

تم تعميم المقرر على جميع األجهزة  

والوكاالت المتخصصة وإدارات ومديريات 

مفوضية االتحاد األفريقي والمكاتب 

 .المتخصصة واألقسام والوحدات المستقلة

 ع اللجان يذكر مكتب المستشار القانوني جمي

الفنية المتخصصة التي تبحث مشاريع 

 الصكوك القانونية بالمقرر؛

  

مكتب المستشار  

 القانوني 

ج. عقد اجتماع لخبراء اللجنة 

التوجيهية المتعددة من الدول 

األعضاء من أجل إعداد الخطوط 

التوجيهية لالتحاد األفريقي بشأن 

إبرام المعاهدات ومراجعة جميع 

تداخلة لمنظمة الوحدة المعاهدات الم

وتقديمها  قياألفريقية/االتحاد األفري

إلى اللجنة الفنية المتخصصة للعدل 

والشؤون القانونية لبحثها قبل 

اعتمادها من قبل أجهزة صنع 

 السياسة لالتحاد األفريقي.

لم يدرج في  لم يتم تنفيذه  

. 2102ميزانية 

سيتم إدراجه 

سيتم في 

تضمينها في 

الميزانية 

حقة مكتب الال

المستشار 

 القانوني

مكتب المستشار   

 القانوني 

من المفوضية تقديم  يطلب .00

تقرير مرحلي عن تنفيذ هذا المقرر 

إلى الدورة العادية السادسة والثالثين 

 .2121للمجلس التنفيذي في فبراير 

 30الدورة العادية 

للمجلس التنفيذي فبراير 

2121 

إلى مكتب األمين تم تقديم حالة تنفيذ المقرر 

 العام لمفوضية االتحاد األفريقي

  تم تنفيذه جزئيا

13 EX.CL/Dec.1069(

XXXV) 
مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للمفوضية بتعبئة  يسمح  .3

الموارد من الشركاء الدوليين 

هذه عملية جارية وسيتم سد النقص في  3342ديسمبر  23

 2102الميزانية النهائية بعد ديسمبر 

مديرية تقود  

التخطيط 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

 مقرر بشأن

ميزانية االتحاد 

األفريقي لعام 

3333 
 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

الموارد/مديرية 

البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية 

 والمحاسبة 

لألنشطة في ظل فجوة التمويل إلى 

 دوالرا 0270327230ما مجموعه 

 2102سبتمبر  31أمريكيا حتى 

للموافقة عليها من لجنة الممثلين 

الدائمين. بعد ذلك، سيتم حذف 

األنشطة بدون تمويل من الميزانية 

لتي تنص ، ا 3وفقًا للقاعدة الذهبية 

 على ميزانية متوازنة؛

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد 

والتقييم وتعبئة 

الموارد عملية 

تنفيذ هذا 

 المقرر

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

التقييم وتعبئة و

 الموارد

بأن يتم تقديم جميع  يوصي .0

أموال الشركاء بما في ذلك تلك التي 

يتم تأمينها افي ظل الفجوة من 

الشركاء، إلى جانب بنودها 

وشروطها إلى أجهزة صنع السياسة 

 ؛2121للموافقة عليها بحلول يناير 

هذه عملية جارية، وستضمن مفوضية  

جميع األموال التي تتم االتحاد األفريقي تقديم 

ئتها من الشركاء إلى أجهزة صنع السياسة بتع

 للموافقة عليها

  

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

أن تظل األموال  يقرر .7

المارة جزًءا من إجمالي ميزانية 

االتحاد ولكنها ستستبعد من الحدود 

القصوى للميزانية؛ ويقرر لعام 

أن تكون  مبلغ األموال  ، 2121

 دوالًرا؛ 27،133،732المارة 

    

مديرية البرمجة   

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

ً بالعبء  يحيط  .2 علما

المتزايد على الدول األعضاء بسبب 

تطبيق جدول األنصبة المقررة 

، ويقرر 2122-2121الجديد للفترة 

أالِّ تزيد المساهمات المقدرة للدول 

عن  2120عضاء لعام اال

 دوالرا أمريكيا؛ 231111111

    

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

بقلق بالغ االنتهاك  يالحظ  .2

 4في تنفيذ القاعدة الذهبية رقم 

مديرية تقود    

البرمجة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

مديرية  الموارد/

البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية 

 والمحاسبة

 2121باإلشارة إلى ميزانية 

ويطالب بزيادة ميزانية البرنامج 

على األقل  ٪02إلى  2120لعام 

وحسب اإلمكان من إجمالي ميزانية 

 االتحاد األفريقي.

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

عملية تنفيذ 

 هذا المقرر

مديرية البرمجة   33

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة

المفوضية إلى اتخاذ يدعو  .01

جميع الترتيبات الالزمة للحصول 

على تأكيد ثابت من الشركاء قبل 

التعامل مع الدول األعضاء في 

الميزانية لتفادي الميزانيات 

المستقبلية مع وجود فجوات في 

التمويل بما يتماشى مع القاعدة 

 ( ؛2الذهبية رقم )

    

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

لرصد للسياسات وا

والتقييم وتعبئة 

 الموارد/كل اإلدارات

يؤكد على ضرورة قيام  .00

المفوضية وجميع هيئات االتحاد 

 اإلفريقي/المكاتب المتخصصة/

المكاتب اإلقليمية مؤسسات االتحاد 

اإلفريقي األخرى بتقديم تقارير 

األداء للسنة السابقة كشرط مسبق 

للنظر في ميزانيتها واإلفراج عن 

 الها لتنفيذ األنشطة؛مخصصات أمو

تقدم اآلن أجهزة االتحاد األفريقي تقارير  

 مرحلية نصف سنوية وسنوية إلى المفوضية

مديرية تقود  منفذ بالكامل

التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد 

والتقييم وتعبئة 

الموارد عملية 

تنفيذ هذا 

 المقرر

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

تقييم وتعبئة وال

/ مكتب الموارد

/ المراجعة الداخلية

ر أن يشترط/ يستند  .02 يقرِّ

اإلفراج عن ميزانية مفوضية 

االتحاد األفريقي وأجهزته 

ومؤسساته األخرى إلى معدل تنفيذ 

الميزانية وإلى النسبة المئوية لتنفيذ 

 توصيات مراجعة الحسابات

دارات الميزانية إل سقوفيستند تحديد  

وأجهزة االتحاد األفريقي إلى متوسط 

 معدالت التنفيذ للسنوات الثالث األخيرة

اتم تنفيذه جزئي مديرية تقود  

التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد 

والتقييم وتعبئة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

الموارد عملية  كل اإلدارات

تنفيذ هذا 

 المقرر

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

رد/مديرية الموا

البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية 

والمحاسبة/إدارة 

 السلم واالمن 

يوصي بأن يتم تخصيص  .03

تحت  2121أموال كبيرة من عام 

إدارة النزاعات وبناء القدرات في 

ميزانية إدارة السالم واألمن ألنشطة 

منع نشوب النزاعات واإلنذار 

 المبكر؛

مجلس السلم  سيتم القيام بذلك بالتشاور مع 

 واألمن

اتم تنفيذه جزئي مديرية تقود  

التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات 

والرصد 

والتقييم وتعبئة 

الموارد عملية 

تنفيذ هذا 

 المقرر

مديرية الشؤون   

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية/ 

مديرية إدارة 

المؤتمرات 

 والمنشورات

اآلثار المالية  يالحظ بقلق .04

رتبة على االعتماد على الكبيرة المت

 المترجمين التحريريين والفوريين

من المفوضية  ويطلب، المستقلين

اتخاذ تدابير لتعيين مترجمين 

تحريريين وفوريين يتعاقد معهم 

 لتخفيض التكلفة؛

مديرية تقود    

الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

الموارد 

البشرية عملية 

تنفيذ هذا 

 المقرر

مديرية الشؤون   

ة وإدارة اإلداري

الموارد البشرية/ 

مكتب المراجعة 

 الداخلية 

  : يكلِّف المفوضية بما يلي  .15

االستعانة بخدمات شركة  أ()

استشارية/مراجعة إلجراء مراجعة 

  :محاسبية قضائية مستقلة حول

التكاليف  استخدام الرسوم/ (0

اإلدارية التي كانت اإلدارة تتلقاها 

 إلدارة موارد الشركاء.

صندوق السالم استخدام  (2

 .0223ووضعه وأرصدته في عام 

 ال يزال العمل جاريا: 

  العروض في قديم تتم اإلعالن عن طلب

  ؛2102سبتمبر  21

  الموعد النهائي  2102نوفمبر  0كان

الستالم العروض وتم فتح المقترحات 

 الفنية في نفس اليوم

  تجري عملية تقييم العطاءات وسيتم

 2102سمبر االنتهاء منها في أوائل دي

اتم تنفيذه جزئي   

اتم تنفيذه جزئي ال يزال العمل جاريا 3333فبراير وتقديم تقرير إلى أجهزة  ب()مديرية الشؤون      
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية/ 

مكتب المراجعة 

 الداخلية

 2121صنع السياسة بحلول فبراير 

مكتب المراجعة   

 الداخلية

ً  ويوصي .00 ض باستعرا أيضا

المراجعة من قبل مجلس مراجعي 

الحسابات الخارجيين، ويطلب أن 

تشارك الدول األعضاء بنشاط في 

 إعداد االختصاصات؛

 :ال يزال العمل جاريا 

عضاء في إعداد األتم إشراك الدول 

 االختصاصات

اتم تنفيذه جزئي   

مديرية االعالم   

 واالتصال
يوصي كذلك بأن تدار  .07

األفريقي  جميع أنشطة االتحاد

المتعلقة باالتصاالت من قبل إدارة 

 المعلومات واالتصاالت؛

    

مديرية التخطيط   

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

مديرية  الموارد/

البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية 

 والمحاسبة

يستحضر المقرر   .02

EX.CL/DEC.1049(XXXIV)  الذي

التعاون مع يطلب من المفوضية، ب

مؤسسة بناء القدرات األفريقية، 

تقييم المساهمة المالية السنوية التي 

يمكن أن يقدمها االتحاد اإلفريقي في 

تشغيل مؤسسة بناء القدرات 

األفريقية ويطلب من المفوضية رفع 

تقرير إلى المجلس التنفيذي بحلول 

 ؛2121فبراير 

ء تم القيام بمهمتين للتقييم شارك فيهما خبرا 

من مكتب رئيس المفوضية ومديرية  

التخطيط االستراتيجي للسياسات ومديرية 

المالية ومديرية الموارد البشرية في 

المؤسسة األفريقية لبناء القدرات في 

أغسطس وسيتم تقديم التقرير إلى اللجنة 

 2102الفرعية في نوفمبر 

اتم تنفيذه جزئي   

قد يكلف المفوضية، عند ع .02 كل اإلدارات  

االجتماعات خارج المقر الرئيسي، 

بأن تأخذ في االعتبار مبادئ فعالية 

التكلفة والتناوب اإلقليمي العادل 

وكذلك اإلقامة التامة والمعدالت 

التفضيلية المتفاوض عليها وفقا 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

 لسياسة السفر.

17 . EX.CL/Dec.1071(
XXXV) 

 مقرر بشأن

تقرير اللجنة 

الوزارية المعنية 

ير األنصبة بجدول تقد

 والمساهمات

إدارة البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة 

المفوضية بإجراء  يكلف  .3

مشاورات مع الدول األعضاء حول 

وضع طرائق لتنفيذ نظام العقوبات 

المعزز وتقديم تقرير بهذا الشأن 

 ؛2121بحلول فبراير 

    2121فبراير 

إدارة البرمجة   

 وإعداد الميزانية

 والمالية والمحاسبة 

، أخذا في االعتبار يقرر .7

الوضع األمني والسياسي، االمتناع 

عن فرض عقوبات على الصومال 

وليبيا. وفي هذا الصدد، يطلب من 

المفوضية التشاور مع البلدين 

لالتفاق على خطة لتسديد 

متأخراتهما في أقرب وقت ممكن، 

( سنوات من 4في غضون أربع )

 قرر؛اعتماد هذا الم

    

إدارة البرمجة   

وإعداد الميزانية 

والمالية والمحاسبة/ 

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

يطلب من المفوضية  .2

التعجيل بتنفيذ اإلصالحات المالية 

والمتعلقة بالميزانية بما في ذلك 

استحداث التخطيط والميزنة 

 3)على فترة  المتعددة السنوات

سنوات(، التي من شأنها مساعدة 

البلدان في نهاية المطاف في 

التخطيط مسبقا لمساهماتها في 

 االتحاد.

األفريقية للرصد  األداةتم بالفعل تصميم  

والتقييم وإعداد التقارير لعملية متعددة 

السنوات للتخطيط وإعداد الميزانية لفترة 

 متعددة 

تقود مديرية  

التخطيط 

ستراتيجي اال

للسياسات 

والرصد 

والتقييم وتعبئة 

الموارد عملية 

تنفيذ هذا 

 المقرر

12. EX.CL/Dec.1072(
XXXV) 

اختيار  مقرر بشأن

إدارة الشؤون 

السياسية/البعثة 

الدائمة لالتحاد 

المجموعة األفريقية  يكلّف .2

اور مع إدارة في جنيف، بالتش

التجارة والصناعة في مفوضية 

تم هذا بالفعل. بمجرد استكمال التصديق على  

ة سيتم إرسال رسالة رسمي أفريقي،مرشح 

 إلى لإلبالغ والبحث.

  تم التنفيذ بالكامل 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المتخذ إلطار الزمنيا اإلجراء المطلوب اإلدارة

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو 

 لم ينفذ(

التحديات التي 

تمت مواجهتها 

وطريق 

 المضي قدما

المدير العام لمنظمة 

 التجارة العالمية

االتحاد األفريقي، باتخاذ كافة  األفريقي في جنيف

اإلجراءات الضرورية لدعم 

المرشح األفريقي بعد إجازة ترشيحه 

من قبل أجهزة صنع السياسة ذات 

 الصلة لالتحاد األفريقي.

إدارة الشؤون   

السياسية/البعثة 

الدائمة لالتحاد 

 األفريقي في جنيف

من المفوضية رفع  يطلب .2

تقرير عن المسألة إلى الدورة 

العادية السادسة والثالثين للمجلس 

 .2121التنفيذي المقرر عقدها في 

ي فبراير سيتم تقديم الحالة بهذا الخصوص ف 

2121 

  

 

 إثيوبيا –، أديس أبابا 0202فبراير  00-02، ن للمؤتمر الدورة العادية الثانية والثالثو جيم.
 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

1 Assembly/AU/
Dec.713(XXXII) 

 مقرر 

اإلصالح بشأن 

المؤسسي لالتحاد 

 األفريقي

من المفوضية،  يطلب 5 وحدة تنسيق النيباد

بالتعاون مع وكالة االتحاد 

النيباد، –االفريقي للتنمية 

تقديم تقرير عن تنفيذ هذا 

المقرر إلى الدورة العادية 

الثالثة والثالثين لمؤتمر 

 .2121د في فبراير االتحا

الدورة 

العادية 

الثالثة 

والثالثون 

للمؤتمر 

فبراير 

2121 

   

2 Assembly/AU/
Dec.714(XXXII) 

 مقرر

بشأن منطقة التجارة 

الحرة القارية 

 األفريقية،

الوثيقة 

إدارة التجارة 

 والصناعة 
يطلب من  .1

مع  نالمفوضية، بالتعاو

إجراء تقييم الشركاء الفنيين، 

لمتطلبات وتحديات إنشاء 

السوق المشتركة الجديدة، بما 

في ذلك اآلثار المترتبة على 

لكي يبحثها وزراء  ذلك،

 

تم التكليف بإجراء الدراسة ومن 

المتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية 

2112 

سيتم تقديم التقرير بعد  تم تنفيذه جزئيا

غته إلى وزراء استكمال صيا

 التجارة األفريقيين
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

ASSEMBLY/AU/4
(XXXII) 

 االتحاد األفريقي للتجارة.

2 Assembly/AU/
Dec.715(XXXII) 

  مقرر
بشأن تنفيذ مقرر 

المؤتمر بشأن 

الشراكة مع االتحاد 

األوروبي ما بعد 

 2121 كوتونو،

الوثيقة 
Assembly/AU/5(XXXII) 

مكتب رئيس 

 المفوضية 

ويطلب من رئيس المفوضية، 

بالتعاون مع لجنة الممثلين 

تابعة الجهود الدائمين، م

الرامية إلى إبرام شراكة 

معززة بين قارة و قارة في 

الوقت المناسب للجانب 

األفريقي من أجل إشراك 

االتحاد األوروبي في 

االجتماع الوزاري الثاني 

 االتحاد-لالتحاد األفريقي 

األوروبي، الذي سيعقد في 

، 2112أفريقيا في نهاية عام 

-وقمة االتحاد األفريقي 

األوروبي. في  االتحاد

 ؛2121

2021    

إدارة الشؤون   

 االقتصادية 

. يطلب من المفوضية 4

ضمان التالحم بين اتفاقية ما 

بعد كوتونو والشراكة بين 

وذلك  2121القارتين لما بعد 

لتعكس األولويات القارية كما 

 2103وردت في أجندة 

والصكوك األخرى ذات 

الصلة حتى تتطابق في كال 

 المسارين.

2112    

مكتب رئيس   

 المفوضية 

من رئيس  يطلب .5

المفوضية رفع تقرير إلى 

الدورة العادية الثالثة 

والثالثين للمؤتمر في فبراير 

الدورة 

العادية 

الثالثة 

والثالثون 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

للمؤتمر  عن تنفيذ هذا المقرر. 2121

فبراير 

2121 

4 Assembly/AU/
Dec.718(XXXII) 

 مقرر

بشأن تقرير مجلس 

لم واألمن عن الس

أنشطته ووضع 

السلم واألمن في 

 أفريقيا،

الوثيقة 
Assembly/AU/6(XXXII) 

مكتب رئيس 

 المفوضية 

من رئيس  يطلب .1

المفوضية اإلسراع بالجهود 

الرامية إلى عقد مؤتمر دولي 

حول المصالحة في ليبيا في 

 2112أديس أبابا في عام 

تحت رعاية االتحاد األفريقي 

 واألمم المتحدة.

2112    

المفوضية على يشجع . 12 إدارة السلم واألمن  

مواصلة جهودها الرامية إلى 

معالجة الوضع األمني الهش 

في منطقة الساحل، بالتعاون 

الوثيق مع بلدان المنطقة، من 

خالل عملية نواكشوط، 

والشركاء بما في ذلك من 

خالل التصدي الفعال 

لألسباب الجذرية لإلرهاب 

 والتطرف العنيف

ديسمبر 

2112 

يناير 

2121 

ير ليبحثه مجلس تم إعداد التقر

 السلم واألمن
  تم تنفيذه جزئيا

يدعو المفوضية إلى . 14 إدارة السلم واألمن   

مواصلة وتكثيف دعم االتحاد 

األفريقي لبلدان المنطقة في 

 معركتها ضد بوكو حرام.

تم تقديم التقرير إلى مجلس السلم  2112

 واألمن وتم اتخاذ إجراءات
  بالكاملتم تنفيذه 

المفوضية على  يحث. 02 لسلم واألمن إدارة ا  

ضمان استكمال هذه الوثائق 

في الوقت المناسب من أجل 

تسهيل تنفيذ مبادرات إعادة 

اإلعمار والتنمية في فترة ما 

 بعد النزاع في المنطقة.

تم اتخاذ إجراءات لدعم لجنة  2112

 حوض بحيرة تشاد
  تم تنفيذه جزئيا
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

من المفوضية  يطلب. 14 إدارة السلم واألمن   

التعجيل بتنفيذ أحكام بيان 

مجلس السلم واألمن 
PSC/PR/COMM.(DCCC

XXI) ] بما في ذلك المصفوفة

التي تم اعتمادها في اجتماع 

 121مجلس السلم واألمن الـ 

 2112يناير  2المنعقد في 

بشأن موائمة القدرة األفريقية 

لالستجابة الفورية لألزمات 

في إطار القوة األفريقية 

 لجاهزة.ا

تم غقد اجتماع وزراء الدفاع  

األعضاء في القدرات األفريقية 

للمواجهة الفورية لألزمات وتمت 

 إحاطة مجلس السلم واألمن بالنتائج

  تم تنفيذه جزئيا

إدارة الشؤون   

 االجتماعية  

من المفوضية، يطلب . 12

بالتعاون الوثيق مع أصحاب 

المصلحة المعنيين، استكشاف 

ز آليات االتحاد طرق لتعزي

األفريقي القائمة 

والمجموعات االقتصادية 

اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية 

بشأن حماية الطفل وعلى هذا 

األساس، وضع هيكل لحماية 

الطفل كمنظمة فرعية تابعة 

المنظومة األفريقية للسلم 

واألمن، ليتم بحثها واعتمادها 

 من قبل مجلس السلم واألمن.

    

مكتب رئيس   

 لمفوضية ا

مجلس السلم  طلب. 02

واألمن من رئيس المفوضية 

بتعيين مبعوث خاص معني 

باألطفال في حاالت النزاع، 

ليكون بمثابة واجهة سياسية 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

عالية المستوى بين األطفال 

 في أفريقيا واالتحاد األفريقي.

إدارة االقتصاد   

 الريقي والزراعة 

من مفوضية  يطلب. 21

أن تقوم  االتحاد األفريقي

بدمج االستجابات آلثار تغير 

المناخ في سياساتها الخاصة 

 بالالجئين والنازحين داخليًا.

    

مكتب رئيس   

 المفوضية 

يطلب من رئيس االتحاد . 21

األفريقي تعيين مبعوث خاص 

لالتحاد األفريقي للتغير 

المناخي والسالم واألمن في 

 أفريقيا.

    

إدارة الشؤون   

 السياسية 

من مفوضية  يطلب. 21

االتحاد األفريقي، بالتنسيق 

الوثيق مع المنظمات الدولية 

)مفوضية األمم المتحدة 

السامية لشؤون الالجئين 

ومكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية وبرنامج الغذاء 

العالمي( والبلدان المضيفة، 

ً في تعداد  للمضي قدما

الالجئين والنازحين داخلياً 

ة األرقام وتسجيلهم، مع مراعا

التي قدمتها هذه المنظمات 

 الدولية ذات الصلة.

ال تزال المشاورات جارية  لم يتم التنفيذ  

حول النهج المتبع للقيام بهذه 

 .المهمة

5  Assembly/AU/
Dec.719(XXXII) 

 مقرر

بشأن تقرير مجلس 

السلم واألمن عن 

من المفوضية  يطلب. 1 إدارة السلم واألمن 

اإلسراع باستكمال هذه 

المنتجات وإتاحتها لجميع 

الدول األعضاء في االتحاد 

األفريقي لتعزيز جهودها في 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

تنفيذ خارطة 

الطريق الرئيسية 

للخطوات العملية 

 من أجل إسكات

البنادق في أفريقيا 

 0202بحلول 

تنفيذ خارطة الطريق 

 الرئيسية لالتحاد األفريقي.

وضية من المف يطلب. 12 إدارة السلم واألمن  

مراجعة األطر القارية 

الحالية، بتوجيه من مجلس 

السلم واألمن، ووضع موقف 

أفريقي موحد قبل المؤتمر 

 االستعراضي.

     

من مفوضية  يطلب. 14 إدارة السلم واألمن  

االتحاد األفريقي واللجنة 

األفريقية للطاقة النووية تقديم 

إحاطات سنوية إلى مجلس 

تنفيذ  السلم واألمن حول حالة

معاهدة بليندابا وأنشطة اللجنة 

 األفريقية للطاقة النووية؛

 

    

 Assembly/AU/
Dec.722(XXXII) 

بشأن تقرير  مقرر

رئيس لجنة االتحاد 

األفريقي الرفيعة 

المستوى المعنية 

الوثيقة  بليبيا،
Assembly/AU/9(XXXII) 

يطلب من المفوضية اتخاذ  .5 إدارة السلم واألمن 

الضرورية، التدابير 

باالشتراك مع األمم المتحدة، 

من أجل عقد منتدى 

المصالحة الوطنية الشاملة 

بين األطراف الليبية خالل 

النصف األول من شهر يوليو 

 ؛2112

النصف 

األول من 

يوليو 

2112 

   

إدارة الشؤون  

 السياسية

من المفوضية  يطلب أيضا .5

اتخاذ جميع الترتيبات، 

المتحدة باالشتراك مع األمم 

والحكومة الليبية، من أجل 

إجراء االنتخابات الرئاسية 

والتشريعية خالل شهر 

أكتوبر 

2112 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

 ؛2112أكتوبر 

يطلب كذلك من  .4 إدارة السلم واألمن  

مفوضية االتحاد األفريقي 

إجراء االتصاالت الالزمة مع 

األمم المتحدة من أجل وضع 

إطار للتشاور والمنتظم 

األمم المتحدة والدائم بين 

 واالتحاد األفريقي؛

2112 

   

 4 
Assembly/AU/
Dec.723(XXXII

) 
بشأن مؤتمر  مقرر

المناخ في 

الدورة كاتوفيتسي )

الرابعة والعشرون 

لمؤتمر األمم 

المتحدة اإلطاري 

 )لتغير المناخ

ومشاركة أفريقيا 

في مؤتمر تغير 

المناخ العالمي، 

مؤتمر األطراف 

الخامس 

 /والعشرين

مر األطراف مؤت

الخامس عشر 

العامل بوصفه 

اجتماع األطراف 

في بروتوكول 

إدارة االقتصاد 

 الريفي والزراعة 

من  يطلب .11

المفوضية والمؤسسات 

األفريقية واللجان المعنية 

بتغير المناخ، بالتعاون مع 

المبادرة األفريقية للتكيف، 

ذ برامج الشروع في تنفي

لتوثيق آثار المناخ على 

اقتصادات البلدان األفريقية 

ونظمها اإليكولوجية واقتراح 

سياسات مناسبة وغيرها من 

التدخالت أخرى لتوجيه 

استجابة الدول األفريقية 

 للمناخ.

 

   

إدارة االقتصاد  

 الريفي والزراعة

من المفوضية،  يطلب .22

بالتعاون مع المجموعة األفريقية 

فاوضين والمبادرات ذات للم

الصلة مثل المبادرة األفريقية 

للتخفيف والمبادرة اإلفريقية 

للطاقة المتجددة واللجان 

المعنية بالمناخ، بدعم من 

الشركاء المعنيين وأصحاب 

المصلحة لتنسيق تنفيذ 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

 كيوتو،

الوثيقة 
ASSEMBLY/AU

/10 (XXXII) 

المساهمات المحددة وطنيا 

للدول األعضاء في االتحاد 

األفريقي ودعمها ورصدها 

 ر عنها.وتقديم تقري

إدارة االقتصاد  

 الريفي والزراعة

24.  ً من  يطلب أيضا

المفوضية بالتعاون مع 

المجموعة األفريقية 

للمفاوضين واللجان المعنية 

بالمناخ والمبادرة األفريقية 

للتخفيف والمبادرة اإلفريقية 

للطاقة المتجددة أن تواصل 

جهودها ودعمها للتحضيرات 

راف األفريقية لمؤتمر األط

وأن تسهل، عرض  25الـ

جهود أفريقيا في مجال 

التكيف مع آثار تغير المناخ 

والجهود الحالية للتخفيف من 

 تغير المناخ.

 

   

إدارة االقتصاد   

 الريفي والزراعة

المفوضية  يحث .25

بالتعاون مع الوكاالت 

األفريقية على تنظيم مؤتمر 

القمة األفريقي حول تغير 

قبل  2121المناخ في عام 

الـ انعقاد مؤتمر األطراف 

 2121، حيث يعتبر عام 25

ً في التقويم  عامالً حاسما

 العالمي لتغير المناخ.

2121    

إدارة االقتصاد   

/ الريفي والزراعة

مكتب المستشار 

من  يطلب .21

المفوضية وضع قواعد 

إجراءات للجنة رؤساء الدول 

 
تمت جدولة النظام األساسي للمرصد 

لعرضه على اللجنة الفنية 

المتخصصة للعدل والشؤون 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

والحكومات األفريقيين  القانوني

ر المناخ بغية المعنية بتغي

تعزيز فعالية عمليات هذه 

لبحثها  اللجنة رفيعة المستوى.

 في دورتها القادمة

ا في نوفمبر المقرر عقدهالقانونية 

0202 

1  Assembly/AU/
Dec.724(XXXII) 

 بشأن إصالح مقرر

األمن لألمم  مجلس

 الوثيقة المتحدة،
Assembly/AU/1

3(XXXII) 

  يطلب. 1 إدارة السلم واألمن 
ينبغي لرئيس   (5)

مفوضية االتحاد األفريقي أن 

إصالح مجلس يدرج بند: 

في  األمن لألمم المتحدة

-جدول أعمال الجزء المغلق

المغلق من الدورة القادمة 

 لمؤتمر االتحاد األفريقي؛

الدورة الـ 

للمؤتمر  22

في فبراير 

2121 

إن إصالح مجلس األمن لألمم 

المتحدة هو بند في مشروع جدول 

  2121أعمال المؤتمر لقمة فبراير 

  

إدارة الشؤون  

 السياسية 

يقرر أن يكون  .12

الموقف األفريقي الموحد 

بشأن إصالح مجلس األمن 

الدولي بندا استراتيجيا في 

جدول أعمال وخطة عمل 

وفي هذا المؤتمر، 

الخصوص، يطلب من 

المفوضية االستمرار في 

 تسهيل عمل لجنة العشرة

 

   

2  Assembly/AU/
Dec.725(XXXII) 

ير بشأن التقر مقرر

المرحلي عن 

 الوثيقة، المالريا
Assembly/AU

/14 (XXXII) 

إدارة الشؤون 

 السياسية 

من مفوضية  يطلب. 2

االتحاد األفريقي، والشراكة 

لى من أجل القضاء ع

المالريا وتحالف القادة 

األفريقيين للمالريا مواصلة 

دعم عمليات التطبيق 

والتنفيذ، بما في ذلك وضع 

 إطار للرصد والتقييم؛

 

   تم تنفيذ هذا المقرر على الميدان
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

11 Assembly/AU/
Dec.726(XXXII) 

بشأن التقرير  مقرر

عن مكافحة 

اإلرهاب والتطرف 

 العنيف في أفريقيا،

 الوثيقة
Assembly/AU/1

7(XXXII) 

من المفوضية  .يطلب8 إدارة السلم واألمن 

مواصلة تقديم الدعم لفخامة 

السيد عبد العزيز بوتفليقة، 

بصفته قائد مسألة مكافحة 

اإلرهاب والتطرف العنيف 

في إفريقيا، بما في ذلك 

تسهيل المشاورات بين الدول 

األعضاء من أجل تحديث 

خطة عمل االتحاد األفريقي 

تقديمها إلى مؤتمر وزاري و

لالتحاد األفريقي إلجازتها 

تمهيدا لرفعها إلى المؤتمر في 

 لبحثها؛ 2121فبراير 

الدورة 

العادية 

 22الـ

للمؤتمر 

فبراير 

2121 

تم إعداد التقارير ليبحثها مجلس السلم 

 واألمن

ئياتم تنفيذه جز   

11 Assembly/AU/
Dec.727(XXXII) 

 مقرر

االتحاد حملة بشأن 

نهاء إلإلفريقي ا

في  زواج األطفال

 أفريقيا،

الوثيقة 
Assembly/AU/2

4 (XXXII) 

إدارة الشؤون 

 السياسية 

يطلب تقديم تقرير  .1

شامل عن التقدم المحرز في 

إنهاء زواج األطفال في 

أفريقيا من خالل قناة اإلبالغ 

ألجهزة صنع السياسة لالتحاد 

 األفريقي.

تم إجراء تقييم شامل للحملة  

( لبحث التقدم 2111- 2114)

المحرز للحملة وتأثيرها على البلد 

. ويهدف هذا 2114منذ بدايتها في 

التقييم إلى إرشاد وتوجيه المرحلة 

االستراتيجية الخمسية القادمة 

 (2122-( 2112للحملة )

  تم التنفيذ بالكامل

12 Assembly/AU/
Dec.728(XXXII) 

 مقرر

مركز البشأن إنشاء 

قاري ال يالتشغيل

 في الخرطوم 

مكافحة الهجرة ل

 غير النظامية

إدارة الشؤون 

 االجتماعية 

من المفوضية  . يطلب1

التعجيل بإعداد وتقديم النظام 

األساسي والهيكل واآلثار 

المالية المترتبة على إنشاء 

المركز التشغيلي القاري في 

السودان لمكافحة الهجرة غير 

هزة صنع النظامية إلى أج

2112 

تمت صياغة هيكل وميزانية 

المركز التشغيلي القاري في 

الخرطوم ونظامه األساسي وتم 

 الصلة،تقديمه إلى األجهزة ذات 

واللجنة أي اللجنة الفرعية للهياكل 

الفنية المتخصصة للهجرة 

والالجئين والنازحين داخلياً 

  ذه جزئياتم تنفي
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

EX.CL/1122(XXXIV)  السياسة ذات الصلة لالتحاد

 للبحث.
 العتمادها.

12 Assembly/AU/
Dec.729(XXXII) 

 تنشيط مقرر بشأن

 وتفعيل سياسة

 األفريقي االتحاد

 اإلعمار إلعادة

فترة  في والتنمية

: النزاعات بعد ما

سياسة  خيارات

 وتدابير عملية

 تكييف لحلول

مستدامة من أجل 

 معالجة األسباب

 الجذرية

 النزوح لتحّديات

 أفريقيا في القسري

 

من المفوضية  يطلب .8 سلم واألمن إدارة ال

التعجيل بتفعيل المركز في 

كمنبر قاري  2112عام 

لتعزيز الملكية األفريقية 

ألنشطة إعادة اإلعمار 

والتنمية في فترة ما بعد 

 النزاعات؛

تم إيفاد فريد اإلطالق إلى مصر  

 إلطالق المركز

  تم تنفيذه جزئيا

فوضية أن يطلب من الم .5 إدارة السلم واألمن  

تعمل بشكل وثيق مع 

جمهورية مصر العربية 

للمضي قدما بهذه المقترحات 

المذكورة أعاله وأن تقدم 

تقريرا عن التقدم المحرز في 

هذا الصدد إلى الدورة العادية 

الخامسة والثالثين للمجلس 

التنفيذي المقرر عقدها في 

نيامي، النيجر، في يوليو 

 ؛2112

    

14 Assembly/AU/
Dec.730(XXXII) 

 مقرر

متابعة إنشاء  بشأن

 األفريقي المرصد

 المملكة للهجرة في

 المغربية

 

إدارة الشؤون 

االجتماعية/مكتب 

 المستشار القانوني 

من المفوضية  يطلب .8

اإلسراع في إعداد الصكوك 

القانونية والهيكلية والمالية 

وكذلك النظام األساسي 

المتعلقة بتفعيل المرصد 

جرة لتبحثه األفريقي لله

وتعتمده أجهزة صنع السياسة 

ذات االختصاص لالتحاد 

األفريقي بحلول فبراير 

 ؛2121

فبراير 

2121 
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)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 
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إدارة الشؤون  

 االجتماعية 

من المفوضية أيضا  يطلب .2

تقديم تقرير عن تفعيل 

المرصد األفريقي للهجرة 

ألجهزة صنع السياسة خالل 

الدورة العادية للمؤتمر في 

 .2121فبراير 

الدورة 

العادية 

 22الـ

لمؤتمر 

االتحاد 

فبراير 

2121  

   

15 Assembly/AU/
Dec.731(XXXII) 

بشأن  مقرر

مشروع إلغاء 

كوسيلة  الديون

السلم  لتعزيز

 واألمن والتنمية

 والحلول الدائمة

 للنازحين

 الصوماليين
 .الوثيقة

EX.CL/1133(XXXIV) 

بأن تقوم  يطلب. 14 إدارة السلم واألمن 

مفوضية بتسهيل المناقشات ال

حول الغاء الديون بين 

الصومال والدول األعضاء 

الدائنة ويدعو األخيرة تقديم 

الدعم االقتصادي االضافي 

 للصومال.

  تم تنفيذه جزئيا أجريت المشاورات 

15 . Assembly/AU/
Dec.732(XXXII) 

مقرر بشأن 

مشروع الموسوعة 

توثيق  –األفريقية 

 التاريخ األفريقي 

نحو إيجاد حلول 

دائمة للتحديات 

األفريقية بما في 

ذلك النزوح 

 القسري

 

مديرية التخطيط 

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

 الموارد

من المفوضية  يطلب .2

اعتماد مشروع الموسوعة 

األفريقية كأحد مشاريعها 

 الرائدة؛

    

مكتب المستشار  

القانوني/ إدارة 

 ياسيةالشؤون الس

يطلب من  .5

المفوضية إجراء تقييم لألمانة 

الحالية للموسوعة األفريقية، 

وتحديد إمكانية جعلها مؤسسة 

 أفريقية.
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 اإلجراء المطلوب اإلدارة
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14. Assembly/AU/
Dec.733(XXXII) 

مقرر بشأن تمويل 

 االتحاد

 

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة 

 

المفوضية بالقيام بما  يكلّف. 5

 :ييل
تقديم الدعم الفني  (1

للدول األعضاء في التعجيل 

 ؛%1.2بتنفيذ ضريبة 

    

تسهيل مشاركة   (2 

لجنة الخمسة عشر لوزراء 

المالية في بحث تقرير 

 المراجعة السنوي لالتحاد؛

    

تسهيل تنظيم خلوة للجنة ( 2 

الخمسة عشر لوزراء المالية 

بغية تقييم اآلليات المتعلقة 

ب عملها، وكذلك بحث بأسالي

الطرائق التي تمكنها من 

التعجيل بتنفيذ المقررات 

 المتعلقة بتمويل االتحاد؛

    

تعزيز أمانة تمويل ( 4 

االتحاد من أجل توفير الدعم 

الكافي للجنة الخمسة عشر 

لوزراء المالية والدول 

 األعضاء.

    

11 . Assembly/AU/
Dec.734(XXXII) 

مقرر بشأن جدول 

دير األنصبة تق

للميزانية العادية 

 وصندوق السالم

مديرية البرمجة 

وإعداد الميزانية 

 والمالية والمحاسبة 

 

أ( بخصوص جدول تقدير 

 األنصبة والمساهمات:

المفوضية  يكلف .11

بمواصلة الجهود الجارية 

لتوحيد آلية المساءلة والرقابة 

 على عمليات ميزانية االتحاد

األفريقي والحفاظ على 

ميزانية معقولة ومنطقية 

لالتحاد، بهدف إنهاء زيادتها 
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مع األخذ في االعتبار الحاجة 

 إلى تدابير التقشف.

مكتب رئيس  

 المفوضية 

صاااااندوق  بخصاااااوص بااااااء.

 :السالم

من الممثل  يطلب .12

السامي لالتحاد األفريقي 

لتمويل االتحاد وصندوق 

السالم مدعوما بالمفوضية، 

ليمية حول إجراء مشاورات إق

مسألة تقييم الصندوق ورفع 

تقرير عن ذلك الى المجلس 

التنفيذي في نيامي، النيجر في 

 .2112يوليو 

2112 

   

12 Assembly/AU/
Dec.736(XXXII) 

بشأن موعد  مقرر

ومكان انعقاد 

الدورة العادية 

الثالثة والثالثين 

( لمؤتمر 22)

االتحاد األفريقي في 

 3333فبراير 

العام مكتب األمين 

 للمفوضية

من المفوضية اتخاذ  . يطلب2

كافة الترتيبات الالزمة لعقد 

الدورة العادية الثالثة 

( للمؤتمر 22والثالثين )الـ

واالجتماعات التحضيرية 

ً للتواريخ المذكورة  وفقا

 أعاله.

يونيو 

2112 
قام مكتب األمين العام للمفوضية 

بالتنسيق بين جميع اإلدارات 

العادية الثالثة  استعدادًا للدورة

والثالثين للمؤتمر وتم عقد 

 االجتماعات التحضيرية بنجاح.

  

21. Assembly/AU/
Dec.737(XXXII) 

 مقرر بشأن حشد

االلتزام السياسي 

القضاء على  نحو

تشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث في 

 أفريقيا

إدارة الشؤون 

 االجتماعية 

... 

من مفوضية  يطلب .2

يقي وضع إطار االتحاد األفر

مساءلة للمبادرة القارية 

لالتحاد األفريقي المعروفة 

باسم سليمة لمساعدة الدول 

األعضاء على المساءلة 

ورصد التقدم المحرز على 

الصعيدين اإلقليمي والوطني 

أجريت مشاورات الجتماع واحد  

داخليا ومع الشركاء بشأن آلية 

 .لمساءلةا
تم استكمال مشروع اآللية كجزء من 

استراتيجية مبادرة سليمة لخمس 

 .سنوات
تم إجراء حوارات وتقديم توصيات 

إلى اللجنة األفريقية لحقوق االنسان 

  جزئيا
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اإلطار 
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)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

تمشيا مع االلتزامات التي تم  ..

 التعهد بها؛
والشعوب واللجنة األفريقية للخبراء 

 ورفاهيته بشأنحول حقوق الطفل 

 تفعيل آلية المساءلة

من  ويطلب كذلك. 2 

فوضية تقديم تقارير دورية الم

عن تشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث في أفريقيا، من خالل 

الوثائق والمنصات القائمة 

لالتحاد األفريقي، بما فيها 

للجنة األفريقية للخبراء حول 

حقوق الطفل ورفاهيته 

واللجنة األفريقية لحقوق 

 اإلنسان والشعوب؛

هناك عدد قليل من الدول التي تفي  

تزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير إلى بال

هيئات معاهدات االتحاد األفريقي مثل 

لجنة بانجول، وكذلك اللجنة األفريقية 

للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته. 

تقوم مبادرة سليمة بإشراك هذه 

المنصات، وستواصل توعية الدول 

األعضاء ودعوتها، ال سيما في البلدان 

ه األعضاء التي ينتشر فيها تشوي

التناسلية لإلناث لجعل اإلبالغ أولوية، 

وكذلك تشجيع الدول األعضاء التي لم 

تصدق على الصكوك المهمة، بما في 

ذلك بروتوكول مابوتو، الميثاق 

األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته على 

التصديق الكامل وإضفاء الطابع 

المحلي كوسيلة لضمان المساءلة 

 ومتابعة التقدم المحرز.

ستتطلب التقارير وجود أنظمة  جزئيا

قائمة في المفوضية، وتأييد من 

الدول األعضاء بمجرد تنفيذ 

مبادرة سليمة على أفضل 

 .حال
يجري استكشاف الجهود 

الداخلية لمواءمة التقارير مع 

العمليات الجارية، بما في ذلك 

مرصد النوع االجتماعي، 

وإحصائيات الصحة في 

ء في إفريقيا، وبطاقة األدا

حملة التعجيل بتخفيض وفيات 

 األمهات في أفريقيا

من المفوضية  يطلب. 02 

عقد اجتماع رفيع المستوى 

سنويًا الستعراض التقدم، 

وتعزيز الشراكة وتجديد 

االلتزام بالعمل على القضاء 

على تشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث بحلول 

2121. 

تم التخطيط لحدث جانبي رفيع  سنويا

توى بين اإلدارات في قمة فبراير المس

مع التركيز على القضايا  ،2121

 الضارة،المتعلقة بإنهاء الممارسات 

بما في ذلك تشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث ليكون التركيز كجزء من 

 المحور المواضيعي الواسع للحدث

 ال ينطبق جزئيا )التخطيط جار(

21 . Assembly/AU/
Dec.738(XXXII) 

المفوضية من  يطلب. 2 إدارة السلم واألمن 

استكمال المسألة بناًء على 

وضعت اللجنة مشروع األسئلة على  

محكمة العدل الدولية في صيغتها 

 تم التنفيذ بالكامل 
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شأن المحكمة مقرر ب

الدولية، الجنائية 

الوثيقة 
EX.CL/1138(XXXIV) 

 

توصيات على اللجنة 

 الوزارية المفتوحة 
، بالتشاور 2112النهائية في أبريل 

 خبراء قانونيين دوليين. مع
 

 من المفوضية يطلب .4

تقديم مشروع نهائي والسماح 

لكافة الدول األعضاء في 

 إلتاحةاالتحاد األفريقي 

الفرصة لها لتقديم المداخالت 

والمشروع قبل تقديمه إلى 

الجمعية العامة لألمم المتحدة 

من خالل المجموعة األفريقية 

 يويورك.في ن

تم تقديم مشوع المسائل النهائية إلى  

( اجتماعات للجنة الوزارية 2ثالثة )

مفتوحة العضوية حول المحكمة 

التي عقدت في أبريل  الدولية،الجنائية 

على  ،2112ويوليو وسبتمبر 

التوالي. كما تم تعميم المروع على 

جميع الدول األعضاء في االتحاد 

 للمساهمات في عدة مناسبات.

تم التنفيذ بالكامل من 

قبل المفوضية، ولكن 

في انتظار إجراءات 

 الدول األعضاء.

لم تقدم أي دولة عضو، 

باستثناء مصر، مدخالت إلى 

 .مسودة السؤال األسئلة
ضمان حضور الوزراء في 

اجتماعات اللجنة المفتوحة 

المنعقدة من قبل المفوضية في 

 .ثالث مناسبات
عدم الوضوح لدى الدول 

اء بشأن ما إذا كان األعض

ينبغي المضي قدما في طلب 

فتوى محكمة العدل الدولية أم 

 .ال
ستُعرض مشاريع األسئلة على 

االجتماع المقبل للجنة 

المفتوحة العضوية الذي سيعقد 

على هامش  2121في فبراير 

القمة. يتعين على الدول 

األعضاء اتخاذ قرار بشأن 

 طريق المضي قدماً.

 مكتب المستشار 

 القانوني

 من: طلبي .2

المفوضية  (1

والمجموعة األفريقية في 

نيويورك ضمان نقل مقررات 

أجهزة صنع السياسة لالتحاد 

األفريقي خالل المناقشات 

حول االختصاص الدولي في 

اللجنة السادسة للجمعية 

العامة لألمم المتحدة وتقديم 

شكلت المفوضية فريق عمل من  

الخبراء القانونيين من المجموعة 

األفريقية في نيويورك، في أغسطس 

، لمناقشة المأزق في اللجنة 2111

السادسة من حيث صلته بنطاق 

 .وتطبيق الوالية القضائية العالمية
العمل إلى  تم اإلبالغ عن نتائج ورشة

اجتماع اللجنة الوزارية المفتوحة 

العضوية بشأن المحكمة الجنائية 

محدودية الحضور من قبل  جزئيا

المجموعة األفريقية في 

 .نيويورك
زانيررررررة لعقررررررد قيررررررود فرررررري المي

 .اجتماعات أخرى
ستقدم المفوضية تقريرها إلى 

 2121القمة في فبراير 

وتوصي، تمشياً مع المقترحات 

المقدمة من المجموعة 



EX.CL/1191 (XXXVI) 

P a g e  9 6  

 

 تم إعداده من قبل مكتب األمين العام للمفوضية

 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

توصيات إلى القمة حول سبل 

م دفع هذه المناقشة إلى األما

في ضوء الطريق المسدود 

 الظاهر داخل اللجنة السادسة.

 2112الدولية التي عقدت في سبتمبر 

، وسوف يتم تقديم تقرير إلى القمة من 

خالل تقرير اللجنة المفتوحة في 

 .2121فبراير 

األفريقية واللجنة المفتوحة 

العضوية ، بإجراء مزيد من 

الدراسات المعمقة في نطاق 

وتطبيق الوالية القضائية 

العالمية داخل السياق 

 اإلفريقي.

مكتب المستشار  

 القانوني 

متابعة المفوضية  (2

لعملية التنفيذ هذا المقرر 

وتقديم تقرير عن ذلك إلى 

االجتماع القادم للجنة 

 الوزارية المفتوحة العضوية.

ً عن   ستقدم المفوضية تقريراً مرحليا

 .2121أنشطتها التنفيذية في فبراير 
  

22 . Assembly/AU/
Dec.743(XXXII) 

انتخاب بشأن  مقرر

 ( أعضاء 3ستة )

في مجلس االتحاد 

األفريقي 

االستشاري 

 لمكافحة الفساد،

الوثيقة 
EX.CL/1148 

(XXXIV) 

إدارة الشؤون 

 السياسية

  :ما يلي يقرر. 1

انتخاب إن يتم  (1

عضو واحد في مجلس 

االتحاد األفريقي االستشاري 

لمكافحة الفساد في مقعد عائم 

خالل الدورة العادية الخامسة 

والثالثين للمجلس التنفيذي 

المقرر عقدها في نيامي، 

 ؛2112النيجر في يوليو 

يوليو 

2112 
   

22. Assembly/AU/
Dec.746(XXXII) 

ملحق بالمقرر 

بشأن لجنة االتحاد 

األفريقي الفنية 

 المتخصصة 

للخدمة العامة 

والحكومات المحلية 

والتنمية الريفية 

إدارة الشؤون 

 ةالسياسي

إدارة الشؤون  نحث. 6

السياسية/مفوضية االتحاد 

األفريقي، في ظل 

اإلصالحات الجارية في 

االتحاد األفريقي، على أن 

تقترح هيكال مناسبا ألمانة 

اللجنة الفنية المتخصصة )مع 

األخذ في االعتبار 

خصوصيات اللجان الفرعية( 

يونيو 

2112 
تم تقديمه إلى الهياكل ذات الصلة 

 داخل االتحاد األفريقي العتماده
لم يتم اعتماد الهيكل من قبل  لم يتم التنفيذ

أجهزة صنع السياسة ذات 

 صلة ال
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

إلى فريق إصالح االتحاد  والالمركزية

األفريقي للنظر فيه وإدراجه 

مقترح الهيكل العام في 

لمفوضية االتحاد األفريقي 

والذي سيتم تقديمه للموافقة 

عليه من قبل أجهزة صنع 

 2112السياسة في يونيو 

نطلب من مفوضية  .1

االتحاد األفريقي بالتعاون مع 

الشركاء المؤسسيين 

الرئيسيين بما في ذلك اللجنة 

االقتصادية ألفريقيا وموئل 

األمم المتحدة إلدراج 

متطلبات اللجنة الفنية 

المتخصصة الثامنة في 

االستراتيجية الشاملة لتعبئة 

الموارد في مفوضية االتحاد 

 األفريقي.

مناقشررات جاريررة مررع هررؤالء الشررركاء  

حرررول كيفيرررة الحصرررول علرررى المررروارد 

بشرركل فعررال لرردعم عمررل اللجنررة الفنيررة 

 المتخصصة الثامنة

  تم تنفيذه جزئيا

مفوضية من  نطلب .11

االتحاد األفريقي بالتعجيل 

بوضع ميثاق االتحاد 

األفريقي لقيم ومبادئ التنمية 

والمستوطنات الحضرية 

رضه على الدول المستدامة لع

 األعضاء لبحثه؛

بناًء على توصيات الدورة العادية  

الثالثة للجنة الفنية المتخصصة، سيتم 

إعداد قانون نموذجي أوالً قبل وضع 

 .الميثاق
في الوقت الحالي، من المزمع تعيين 

 للقيام بهذا( 2استشاريين اثنين )

 العمل.

 موارد مالية محدودة جزئيا

12.  ً من  نطلب أيضا

مفوضية االتحاد األفريقي 

اإلسراع بعملية تفعيل 

المجلس األعلى للسلطات 

المحلية من خالل تنفيذ مقرر 

تم تقديمه الى الهياكل الصلة داخل  

 االتحاد األفريقي من أجل االعتماد 

تم تقديم مشروع النظام األساسي إلى 

مكتب المستشار القانوني إلدراجه في 

جدول أعمال اللجنة الفنية المتخصصة 

 لم يتم التنفيذ

 

 

 جزئيا

لم يتم بعد اعتماد الهيكل 

المقترح من قبل أجهزة صنع 

 السياسة ذات الصلة 

 

ستعقد اللجنة الفنية 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

 222المجلس التنفيذي رقم 

 2111الصادر في يناير 

وتقديم تقرير إلى المجلس 

 2112التنفيذي في يونيو 

ونطالب المفوضية بالشروع 

في عملية إعداد النظام 

 األساسي للمجلس األعلى

للسلطات المحلية بغية بحثه 

واعتماده من قبل أجهزة صنع 

 السياسة لالتحاد األفريقي.

المتخصصة للعدل والشؤون  الشؤون القانونية العتمادهللعدل و

القانونية دورتها في الفترة من 

 2112نوفمبر  22الى  14

على امل اعتماد النظام 

 األساسي.

24 . Assembly/AU/
Dec.747(XXXII) 

بشأن إنهاء مقرر 

 في االستعمار

 أرخبيل شاغوس

مكتب رئيس 

المفوضية / مكتب 

 المستشار القانوني

من رئيس  يطلب .4

المفوضية من خالل مكتب 

المستشار القانوني الحفاظ 

على الجهود الرامية إلى 

متابعة الرأي االستشاري 

لمحكمة العدل الدولية بشأن 

نونية لفصل "العواقب القا

أرخبيل شاغوس من 

" 1255موريشيوس في عام 

وتقديم تقرير عن نتائج هذه 

الجهود في الدورة المقبلة 

لمؤتمر القمة في فبراير 

2121. 

الدورة 

العادية 

 22الـ

لمؤتمر 

االتحاد 

األفريقي في 

فبراير 

2121 

المتابعة مع سفارة موريشيوس عن  -

 كثب  بشأن تنفيذ المقرر؛

ب المستشار القانوني اقترح مكت -

مشروع رسالة إلى رئيس وزراء 

 موريشيوس ؛

اقترح مكتب المستشار القانوني  -

 22مشروع بيان ليتم تسليمه في 

، والذي يتزامن مع  2112نوفمبر 

 الموعد النهائي الذي المؤتمر

قدم مكتب المستشار القانوني  -

 ملخًصا كمساهمة في تقرير الرئيس

للنشاط  تمويلتم تخصيص لم ي تم تنفيذه جزئيا

 المذكور

25 . Assembly/AU/
Decl.1(XXXII) 

إعالن حول التقرير 

المرحلي لبرنامج 

 إيدز ووتش آفريكا: 

نتائج االجتماع 

الرفيع المستوى 

إدارة الشؤون 

 االجتماعية 

دعوة المفوضية  (4-4

كاء إلى ضمان وضع والشر

استراتيجيات للتمويل المتنوع 

والمتوازن والمستدام للصحة 

من خالل إقرار خطط 

واستراتيجيات استثمارية 

صحية واستراتيجيات تشمل 

 

تم اعتماد اليات تنفيذ خارطة الطريق 

التي اعتمدها وزراء الصحة خالل 

االجتماع الثالث للجنة الفنية 

عنية بالصحة السكان المتخصصة الم

ومكافحة المخدرات المنعقد في 

 2112أغسطس -في يوليوالقاهرة 

ً ، سيتم  جزئيا كطريق للمضي قدما

إنشاء مراكز تمويل إقليمية 

للصحة على مستوى 

المجموعات االقتصادية 

اإلقليمية لتوفير الدعم الفني 

 للدول األعضاء
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

للقيادة بشأن موارد 

 تمويل الصحة،

الوثيقة 
Assembly/AU

/20(XXXII) 

 القطاع الخاص؛

إدارة الشؤون  

 االجتماعية 

 ىية إلفوضالمدعوة ( 4-5

العمل مع الشركاء إلنشاء 

مراكز إقليمية للتمويل 

الصحي لدعم الوزارات 

المعنية )بما في ذلك المالية 

 والصحة(

إقليمية  اختصاصات لمراكزتم اعداد  

الصحة وسيتم مناقشتها  لتمويل

واعتمادها خالل االجتماع القادم 

 للقيادة األفريقية لمجموعة العمل الفنية

ضي قدما، سيتم كطريق للم جزئيا

إعداد خطة مدتها ثالث سنوات 

 لمراكز تمويل الصحة اإلقليمية

إدارة الشؤون  

 االجتماعية 

( دعوة المفوضية إلى 5 -4

العمل مع الشركاء لتحسين 

مراقبة التمويل الصحي من 

خالل تنفيذ سنوي أكبر 

للحسابات الوطنية المتعلقة 

بالصحة ونشرها على نطاق 

 أوسع؛

لتمويل الصحة  أداءبطاقات تم إعداد  

وسيتم تقديمها في  2112المحلية لعام 

اجتماع خبراء إيدز واتش آفريكا القادم 

 2112في كيجالي في نوفمبر 

التحدي على مستوى الدول  تم تنفيذه بالكامل 

األعضاء هو أن الحساب 

الوطني للصحة ال يتم إنتاجه 

بشكل سنوي ينتهك اإلنتاج 

 .ءاألداالفعال لبطاقات 
مضي قدما، خالل للكطريق 

اجتماع خبراء إيدز واتش 

آفريكا الذي سينعقد في 

ستناقش إدارة  كيجالي،

الشؤون االجتماعية لمفوضية 

االتحاد األفريقي مع الدول 

األعضاء قضايا توفر البيانات 

واإلنتاج السنوي لبطاقات 

 األداء

إدارة الشؤون  

 االجتماعية 

المفوضية إلى  دعوة( 4-4

ادة تطوير أداة " لتتبع التقدم قي

المحرز" تكمل بطاقة األداء 

األفريقية بشأن التمويل 

المحلي للصحة من خالل 

تمكين الدول األعضاء في 

االتحاد األفريقي من تتبع 

التقدم المحرز خطوة بخطوة 

نحو زيادة التمويل المحلي 

عة العمل الفنية التي مجموللجنة هناك  

تضم مفوضية االتحاد األفريقي 

والشركاء والقطاع الخاص ومنظمات 

المجتمع المدني لقيادة عملية إعداد 

صكوك وأطر وأدوات الرصد إلعالن 

اجتماع القيادة األفريقية لالستثمار في 

الصحة من أجل زيادة التمويل المحلي 

 للصحة وتطوير أداة للمتابعة

  جزئيا 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

وتخصيصه الفعال والكفء، 

 وتجميعه واستخدامه.

ارة الشؤون إد 

 االجتماعية 

نطلب من المفوضية  .5

توصيات اجتماع مراقبة تنفيذ 

االستثمار -القيادة األفريقية 

في الصحة، وتقديم تقرير في 

هذا الشأن إلى المؤتمر بشكل 

 منتظم؛

وافقت اللجنة الفنية المتخصصة  

الصحة والسكان ومكافحة المخدرات 

أغسطس -في يوليوفي دورتها الثالثة 

تنفيذ خارطة طريق اجتماع  على

 القيادة األفريقية،

 ال توجد تحديات جزئيا

إدارة الشؤون  

 االجتماعية 

من  نطلب .5

 أيضاالمفوضية والشركاء 

دعم تنفيذ االلتزامات المتعلقة 

بتمويل الصحة ووضع إطار 

للمساءلة لرصد تنفيذ هذا 

 اإلعالن؛

جاري إعداد إطار للمساءلة خاص  

دة األفريقية باجتماع القيا

 )المشروع األولي متاح(

 ليست هناك تحديات جزئيا

25 . Assembly/AU/
Decl.2(XXXII) 

إعالن بشأن 

اعتراف االتحاد 

 األفريقي

 133بالذكرى الـ 

لتجارة الرق عبر 

 األطلسي

إدارة الشؤون 

السياسية /إدارة 

 الشؤون االجتماعية

نطلب من مفوضية  .1

االتحاد األفريقي اتخاذ 

درات جيدة التنظيم مبا

 411لالحتفال بالذكرى الـ 

 األطلسيلتجارة الرق عبر 

من خالل تنظيم  2112عام 

األحداث والمشاركة فيها، 

وإشراك الدول األفريقية 

 ممثلين مناسبين.

    

24 Assembly/AU/
Decl.3(XXXII) 

حول معالجة  عالنإ

العوامل االجتماعية 

للصحة في منطقة 

أفريقيا من خالل 

تماد نهج إدراج اع

إدارة الشؤون 

 االجتماعية

طلب من المفوضية أن يقدم 

تقريرا سنويا عن التقدم 

المحرز في تنفيذ إدراج 

الصحة في جميع السياسات، 

بوصفه تعبيًرا عن الهدف 

من أهداف التنمية  14

المستدامة وهو تعزيز وسائل 

تحتاج المفوضية إلى تعبئة  لم يتم التنفيذ ال ينطبق سنويا 

البيانات لمراجعة جميع 

 خارج قطاع الصحةالسياسات 

لتحديد مدى دمج الصحة على 

 المستوى الوطني.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

الصحة في جميع 

 السياسات

التنفيذ، وتنشيط الشراكة 

للتنمية المستدامة  العالمية

وهو  14.14.1والمؤشر 

عدد البلدان التي لديها آليات 

قائمة لتعزيز اتساق سياسات 

 التنمية المستدامة؛

21 Assembly/AU/
Decl.4(XXXII) 

إعالن  اجتماع 

-القيادة األفريقية

في  االستثمار

الصحة "التزامات 

أديس أبابا نحو 

المسؤولية 

المشتركة 

والتضامن العالمي 

لزيادة تمويل 

إدارة الشؤون  الصحة"

 االجتماعية

دعوة المفوضية  (4 -5

والشركاء إلى ضمان وضع 

 استراتيجيات للتمويل المتنوع

والمتوازن والمستدام للصحة 

من خالل إقرار خطط 

واستراتيجيات استثمارية 

صحية واستراتيجيات تشمل 

 القطاع الخاص؛

يتم إنشاء مجموعات عما فنية من كافة  

أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع 

الخاص لتفعيل توصيات اجتماع 

 في الصحة لالستثمار-القيادة األفريقية 

 ليست هنالك تحديات تم التنفيذ بالكامل

سينعقد االجتماع الموسع األول 

في كيجالي على هامش 

اجتماع خبراء إيدز واتش 

 آفريكا

دعوة المفوضية  (5-5 

إلى العمل مع الشركاء إلنشاء 

مراكز إقليمية للتمويل 

الصحي لدعم الوزارات 

المعنية )بما في ذلك المالية 

والصحة( والشركاء إلى 

وأفضل تحفيز االبتكارات 

الممارسات واستخالصها 

وتوسيع نطاقها ومعالجة 

الثغرات في التمويل الصحي 

المحلي؛ ودعوة الشركاء 

متعددي األطراف والثنائيين 

والقطاع الخاص إلي دعم 

المراكز واستخدامها لمواءمة 

جهودهم مع جهود الدول 

األعضاء لزيادة التمويل 

ية يتم إنشاء مراكز )منصات( إقليم جاري

تم إعداد  اآلن،لتمويل الصحة. حتى 

 االختصاصات الخاصة بها.

 حتى اآلن ، ال يوجد تحديات 

كطريق للمضي قدًما في 

النموذج التشغيلي لمراكز 

تمويل الصحة اإلقليمية ، سيتم 

تحديد حزم األنشطة وسيتم 

 إعداد خطة مدتها ثالث سنوات
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)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

 المحلي

دعوة مفوضية  (5 -5 

ظيم االتحاد األفريقي إلى تن

اجتماع كل سنتين لوزراء 

الصحة والمالية الستعراض 

 عمل المنابر ومراقبة التقدم.

كل سنة 

 سنتين
من المقرر عقد االجتماع األول 

كل سنتين لوزراء الصحة  المقرر

 2121والمالية في ديسمبر 

من المقرر عقد االجتماع  لم يتم التنفيذ

كل سنتين  المقرراألول 

في لوزراء الصحة والمالية 

 2121ديسمبر 

دعوة مفوضية  (4 -5 

االتحاد األفريقي إلى العمل 

مع الشركاء لتحسين مراقبة 

التمويل الصحي من خالل 

تنفيذ سنوي أكبر للحسابات 

الوطنية المتعلقة بالصحة 

 ونشرها على نطاق أوسع؛

تم إعداد بطاقات أداء للتمويل المحلي  جاري

وسيتم تقديمها في  2112للصحة لـ 

تماع خبراء إيدز واتش آفريكا القادم اج

 2112في كيجالي في نوفمبر 

التحدي على مستوى الدول  لتم التنفيذ بالكام

األعضاء هو أن حساب 

الصحة الوطني ال يتم إنتاجه 

بشكل سنوي مما يخالف 

 .اإلنتاج الفعال لبطاقات األداء
كطريق للمضي قدما، خالل 

اجتماع خبراء إيدز واتش 

سينعقد في كيالي ،  آفريكا الذي

ستناقش إدارة الشؤون 

االجتماعية لمفوضية االتحاد 

االفريقي مع الدول األعضاء 

قضايا توفر البيانات واإلنتاج 

 السنوي لبطاقات األداء

يطلب من  .4 

المفوضية مراقبة تنفيذ 

توصيات اجتماع القيادة 

في  االستثمار-األفريقية 

الصحة، وتقديم تقرير في هذا 

أن إلى المؤتمر بشكل الش

 منتظم؛

 بشكل منتظم 

 
وافقت الدورة الثالثة للجنة الفنية 

المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة 

أغسطس على -المخدرات في يوليو

تنفيذ خارطة الطريق اجتماع القيادة 

 األفريقية،

 ليس هناك تحديات جزئيا

يدعو المفوضية  .1 

والشركاء أيضا إلى دعم تنفيذ 

مات المتعلقة بتمويل االلتزا

الصحة ووضع إطار 

جاري إعداد إطار للمساءلة خاص  

باجتماع القيادة األفريقية )المشروع 

 األولي متاح(

 ليس هناك تحديات جزئيا



EX.CL/1191 (XXXVI) 

P a g e  1 0 3  

 

 تم إعداده من قبل مكتب األمين العام للمفوضية

 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة
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للمساءلة لرصد تنفيذ هذا 

 اإلعالن؛

22.  

 

Assembly/AU/De
cl.5(XXXII)Annex 

ملحق بإعالن 

اإلجتماع العادي 

الحادي عشر للجنة 

ية المتخصصة الفن

والسالمة للدفاع 

أديس  واألمن،

أكتوبر  43أبابا، 

3342 

 

ندعو إلى إجراء  .2 إدارة السلم واألمن 

المشاورات مع االتحاد 

األفريقي والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية/اآلليات 

اإلقليمية والدول األعضاء 

بشأن مشروع مذكرة التفاهم 

حول نشر وتشغيل القوة 

اهزة وتقديم األفريقية الج

مذكرة التفاهم النهائية إلى 

االجتماع المقبل للجنة الفنية 

المتخصصة للدفاع والسالمة 

واألمن. وفي هذا الصدد، 

ينبغي أن تقدم المفوضية 

جدوال زمنيا الستكماله من 

قبل الدول األعضاء بحلول 

 .2111نوفمبر 

  تم تنفيذه جزئيا أجريت المشاورات 

نكلف المفوضية  .2

بضمان تركيز خطة عمل 

مابوتو للسنوات الخمس 

( على 2115-2121)

تعزيز القوة األفريقية 

 الجاهزة.

    جاري

نكلف المفوضية  .5

بفصل مسألة مواءمة القدرة 

األفريقية لالستجابة الفورية 

لألزمات عن التعاون مع 

االئتالفات المخصصة، التي 

ينبغي أن تكون قضية قائمة 

    جاري



EX.CL/1191 (XXXVI) 

P a g e  1 0 4  

 

 تم إعداده من قبل مكتب األمين العام للمفوضية

 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 
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 بذاتها.

نكلف المفوضية  .2

بتزويد مجلس السلم واألمن 

بآخر التطورات على نحو 

منتظم عن قاعدة اللوجستيات 

القارية فيما يتعلق بصيانة 

وتخزين المعدات واألفراد 

 والخطط المستقبلية.

    مرحليا

نكلف المفوضية  .12

بتعميم مشروع سياسة 

السلوك واالنضباط من أجل 

م ومشروع عمليات دعم السال

سياسة منع ومكافحة 

االستغالل واالنتهاك 

الجنسيين لعمليات دعم السالم 

لجميع الدول األعضاء بشأن 

مدخالتها في غضون شهر 

واحد من االجتماع الحادي 

عشر للجنة الفنية 

المتخصصة للدفاع والسالمة 

واألمن، ومن ثم تقديم 

المشاريع المنقحة إلى مجلس 

 .السلم لبحثها واعتمادها

    

.نطلب من المفوضية 21 جميع اإلدارات  

االستفادة من وثائق العمل في 

الوقت المناسب، بجميع لغات 

 عمل االتحاد األفريقي.

    

نشجع المفوضية  .24 إدارة السلم واألمن  

على االستمرار في تقديم 

إحاطات منتظمة وتقارير عن 

تم إعداد التقارير لالجتماع الثاني  

خصصة للدفاع تعشر للجنة الفنية الم

 واألمن والسالمة

  تم تنفيذه جزئيا
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التقدم المحرز في تنفيذ 

 مقرراتنا في االجتماعات

المقبلة للجنة الفنية 

المتخصصة للدفاع والسالمة 

 واألمن.

21 Assembly/AU/
Decl.8(XXXII) 

 إعالن

حول موضوع 

االتحاد األفريقي 

 :0202 لسنة

 الالجئين عام"

  والعائدين

: داخليا النازحينو

إيجاد حلول  نحو

 دائمة للنزوح

القسري في 

 "أفريقيا

 
 

إدارة الشؤون 

 السياسية

باء. فيما يتعلق بمعالجة 

 األسباب الجذرية:

نطلب من  .4

المفوضية العمل مع الدول 

األعضاء والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية 

والشركاء اإلنسانيين 

واإلنمائيين الدوليين دعم 

ألعضاء في تنفيذ الدول ا

أجندة المنع لالتحاد األفريقي 

على النحو المنصوص عليه 

، والمنظومة 2152في أجندة 

األفريقية للحكم، والمنظومة 

األفريقية للسلم واألمن وكذلك 

األطر القانونية والسياسية 

القوية لالتحاد األفريقي التي 

تحكم حقوق اإلنسان وحاالت 

النزوح القسري واألزمات 

سانية الناجمة عن ذلك في اإلن

 أفريقيا.

انعقاد اجتماع تشاوري في كيجالي  جاري

 بشأن الحدود المشتركة والتضامن
 تغيير الجغرافيا السياسية جزئيا

 حلول جيم. فيما يتعلق بإيجاد

 القسري: للنزوح دائمة
بأن النزوح  نقر .1

المطول يتطلب استراتيجية 

شامية ومتعددة الجوانب 

 جاري

ستعقد مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

مي لالجئين في الالجئين منتدى عال

ديسمبر  11و  14جنيف يومي 

  ؛ 2112
إن تنفيذ الميثاق العالمي لالجئين 

الوضع المطول يتطلب حلوال  لم يتم التنفيذ

 سياسية

 تغيير الجغرافيا السياسية
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 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

ئم تشارك فيه إليجاد حل دا

الدول األعضاء 

والمجموعات االقتصادية 

اإلقليمية والشركاء اإلنسانيين 

واإلنمائيين على المستويات 

الوطنية واإلقليمية والقارية 

وعليه نطلب من المفوضية 

تعزيز شراكة أكبر تعالج 

 أوضاع النزوح المطول؛

والنازحين داخليا سوف يتبنى قريبا 

 مقاربات جديدة لمعالجة هذه القضايا

 فيما يتعلق بانعدام-دال

 الجنسية: 
 مفوضية من نطلب .15

 مع العمل األفريقي االتحاد

 لوضع األعضاء الدول

 إدارة تساعدها على سياسات

 في الجنسية انعدام مشكلة

 أفضل؛ بشكل وحلها أفريقيا

 عملية التشاور مستمرة جزئيا تمت صياغة البروتوكول جاري

. فيما يتعلق بالكوارث هاء

 :الطبيعية وتغير المناخ

ة من مفوضي نطلب .11

االتحاد األفريقي دعم الدول 

األعضاء لالستفادة من أمثلة 

الممارسات الجيدة في جميع 

أنحاء القارة وتحديد الموارد 

واآلليات واالستراتيجيات 

الثاقبة، مدعومة بااللتزامات 

السياسية الوطنية واإلقليمية 

والقارية والعالمية لمنع 

وتخفيف األثر السلبي 

والنتائج السلبية لهذه 

    جاري
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 التجاهات.ا

إدارة الشؤون 

السياسية/إدارة 

الموارد البشرية 

 والعلم والتكنولوجيا

  :. فيما يتعلق بالتعليمواو

من مفوضية  نطلب .21

االتحاد األفريقي العمل مع 

الدول األعضاء والشركاء 

المعنيين لضمان حصول 

األطفال الالجئين والعائدين 

والنازحين واألطفال عديمي 

سية في أفريقيا على الجن

 التعليم؛

ركز برنامج نيريري للمنح الدراسية  جاري

في هذا العام )عام الالجئين 

والنازحين( على دعم الشباب 

ن الذين يعيشون كالجئين، األفريقيي

للحصول على برامج درجة الماجستير 

 15في الجامعات األفريقية. تم اختيار 

مرشًحا للحصول على منحة مواليمو 

 .2112ي لعام نيرير

تعمل إدارة الموارد البشرية  جزئيا

والعلوم والتكنولوجيا بإعداد 

العقود للطلبة الالجئين الذين تم 

 اختيارهم.

إدارة الموارد 

البشرية والعلم 

مركز /والتكنولوجيا

االتحاد األفريقي 

لتعليم الفتيات 

 والنساء في أفريقيا

من مركز  نطلب .21

م االتحاد األفريقي لتعلي

الفتيات والنساء في أفريقيا 

قيادة عملية إنشاء آلية لإلبالغ 

المنتظم عن وضع الفتيات 

والنساء في الدول األعضاء 

مع األخذ في االعتبار بيئات 

التعليم والتعلم الخاصة بهن، 

وسالمة وأمن المدارس 

وأنظمة التعليم، ومدى إدماج 

الالجئين في نظم التعليم 

 المحلية؛

يع المستوى الثالث الحوار الرف -  

الدولي التحاد اإلفريقي مركز ال

 لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا

تحت عنوان: " النازحون داخلياً 

والالجئون والعائدون: ضمان 

وصول الفتيات والنساء والفتيان 

فبراير  5إلى التعليم الجيد" في 

2112 
 

حدث جانبي مشترك مع مبادرة  -

يات حول األمم المتحدة لتعليم الفت

"تحسين النتائج التعليمية للفتيات 

والنساء أثناء التنقل" المنعقد في 

في نيويورك  2112مارس  11

على هامش الدورة الثالثة 

والستين للجنة األمم المتحدة 

 المعنية بوضع النساء
االحتفال بيوم أفريقيا لعام   -

، مع 2112مايو  25في  2112

 والمجموعةحكومة بوركينا فاسو 

التنسيق بين  انعدام

المصلحة  أصحاب

الحاليين العاملين في 

 هذا الموضوع.
 

يجب على  وعليه،

التحاد اإلفريقي مركز ا

الدولي لتعليم الفتيات 

أوالً  والنساء في أفريقيا

 شامال انهج يتبعأن 

مختلف بين يجمع 

أصحاب المصلحة قبل 

تصميم آلية لإلبالغ 

تحظى بتوافق في 

 اآلراء
 

التحاد مركز ايخطط ل

لتعليم  الدولياإلفريقي 

الفتيات والنساء في 

لتطوير آلية  أفريقيا
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تصادية لدول غرب أفريقيا االق

التحاد مركز ا فدمهمع عرض 

الدولي لتعليم الفتيات اإلفريقي 

 حول  والنساء في أفريقيا

"تحديات تعليم الفتيات في سياق 

 النزوح القسري للسكان"
التحاد مركز ا قدمهعرض  -

الدولي لتعليم الفتيات اإلفريقي 

البرلمان  أمام والنساء في أفريقيا

تعليم بين ربط ال هتم فياإلفريقي 

 وعام الالجئينالفتيات والنساء 

 2112في مارس 
 

التحاد اإلفريقي مركز امساهمة  -

الدولي لتعليم الفتيات والنساء في 

نتدى مفي ورشة عمل  أفريقيا

المرأة األفريقية للتربية تحت 

عنوان: "تتبع تعليم الفتيات 

والنساء في حاالت النزاع وما 

في الفترة  في أفريقيا" النزاعبعد 

 .2112مايو  22-21من 
قام بها مركز زيارة ميدانية   -

الدولي لتعليم التحاد اإلفريقي ا

 الفتيات والنساء في أفريقيا

مدرسة لالجئين )مدرسة كمباال ل

على هامش  القديمة(االبتدائية 

حواره الثاني مع الزعماء 

شأن التقليديين والدينيين ب

م تي ذ"الفتيات" في نظم التعليم ال

، في يونيو في كمباال تنظيمه

كجزء  لإلبالغشاملة 

من خطة عمله لعام 

2121 
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2112  
راتيجية تطوير ونشر است -

المساواة بين الجنسين 

ستراتيجية التعليم القارية ال

( باالشتراك مع 25-15)ألفريقيا 

من منتدى المرأة األفريقية للتربية 

خالل أنشطة بناء قدرات الدول 

األعضاء وكذلك تنفيذ 

  اإلستراتيجية

إدارة الموارد 

البشرية والعلم 

والتكنولوجيا/مركز 

االتحاد األفريقي 

لتعليم الفتيات 

 والنساء في أفريقيا

من مركز  نطلب .22

االتحاد األفريقي لتعليم 

ا الفتيات والنساء في أفريقي

العمل مع الشركاء المعنيين 

لوضع سياسات وطنية 

وخطط عمل شاملة تراعي 

الفروق بين الجنسين والتي 

تدمج تعليم السالم وحماية 

الفتيات والشابات في برامج 

التعليم للسكان النازحين في 

 أفريقيا.

تنظيم حدث جانبي مشترك في  - 

على هامش  2112ديسمبر  12

لثة الثااللجنة الفنية المتخصصة 

لتعميم  للتعليم والعلم والتكنولوجيا

وتنفيذ استراتيجية المساواة بين 

الستراتيجية التعليم الجنسين 

  2125 - 2115القارية للفترة 
 

أنشطة التنفيذ وبناء القدرات على  -

استخدام تخطيط قطاع التعليم 

 للفوارق بين الجنسين المراعي

 وهو أداة مدعومة بشكل مشترك

شراكة العالمية ، منتدى ال من قبل

الدولي التحاد اإلفريقي مركز ا

لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا، 

نتدى المرأة األفريقية للتربية م

ن لتعزيز يوالشركاء اآلخر

على  ريقيةاألف اتحكومال اتقدر

استخدام أداة تخطيط قطاع التعليم 

المستجيبة للنوع االجتماعي في 

التخطيط القطاعي التعليمي من 

مركز أنشطة بين تداخل ال 

الدولي لتعليم التحاد اإلفريقي ا

 الفتيات والنساء في أفريقيا

غيره من المؤسسات أنشطة و

 والشركاء

 
التحاد اإلفريقي مركز اسيعمل 

الدولي لتعليم الفتيات والنساء 

على  ءشركامع ال في أفريقيا

 المعنيةيز المجموعات تعز

والتعليم في  بالمسائل الجنسانية

السنوات القادمة لتحسين 

 المشاريعالتنسيق بين 

 المشتركة وتجنب التداخل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ 

)جزئيا، بالكامل أو لم 

 ينفذ(

التحديات التي تمت مواجهتها 

 ضي قدماوطريق الم

ل مراعاة البعد الجنساني خال

 بأكملها  التخطيطعملية خالل 

إدارة الشؤون 

 السياسية

. فيما يتعلق بتمويل حاء

 العمل اإلنساني:

نطلب من مفوضية  .21

االتحاد األفريقي 

والمجموعات االقتصادية 

كاء اإلنمائيين اإلقليمية والشر

دعم الدول األعضاء في 

االستجابة لألوضاع على نحو 

أفضل قبل اندالع األزمات أو 

 النزاعات.

زيادة في نسبة مساهمة لم تكن هنالك  

 ٪ 4إلى  ٪ 2الدول األعضاء من 
االحتياجات اإلنسانية المتزايدة  جزئيا

 والملحة

إدارة الشؤون 

 السياسية

ة طاء. فيما يتعلق بالوكال

 اإلنسانية األفريقية:

من  نطلب .22

المفوضية، بالتعاون مع 

الدول األعضاء والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية وأجهزة 

ومؤسسات االتحاد األفريقي 

ذات الصلة، اإلسراع بعملية 

تفعيل الوكالة األفريقية للعمل 

 اإلنساني.

تم استكمال التقرير عن طرائق تشغيل  

طالقها في عام الوكالة ومن المقرر إ

2121 

سيتم اعتماد األثار المالية  جزئيا

 والهيكلية 

دورة خاصة للجنة الفنية 

المتخصصة للهجرة والالجئين 

والنازحين داخليا العتماد 

 الوكالة اإلنسانية األفريقية
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 جرنيامي، الني – 0202يوليو  7الدورة االستثنائية الثانية عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي دال. 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

مستوى التنفيذ )جزئيا، 

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

21 Ext/Assembly/
AU/Dec.1(XII) 

 مقرر بشأن

إطالق المرحلة 

التشغيلية من 

منطقة التجارة 

 الحرة القارية

 األفريقية

 

مكتب رئيس 

المفوضية/مديرية 

 االعالم واالتصال

 :ما يلي يقرر
أن يتم تقديم التنازالت ( أ

التعريفية وقواعد المنشأ 

المتبقية لمنطقة التجارة الحرة 

القارية األفريقية إلى الدورة 

القادمة لمؤتمر االتحاد في 

 ؛2121فبراير 

الدورة 

العادية 

الثالثة 

والثالثين 

 لمؤتمر

االتحاد 

األفريقي في 

فبراير

2121 

منطقة تم عقد اجتماع لمجلس وزراء 

يومي  التجارة الحرة القارية األفريقية

. والحظ 2112أكتوبر  25و  21

وزراء التجارة التقدم البطيء في تقديم 

عروض التعريفات، وحثوا الدول 

من  ٪ 21األعضاء على تقديم 

عروضها بحلول نهاية نوفمبر 

2112. 

الميزانية، ال في قيود لل نظرا 

 فنيةيمكن تنظيم اجتماعات 

منطقة التجارة الحرة ل

إال بعد  القارية األفريقية

 الميزانية التكميلية. بحث
وزراء سيتم عقد اجتماع 

في  التجارة األفريقيين

جداول  لبحثديسمبر 

ة وقواعد يالتعريف اتمتيازالا

 .المتبقيةالمنشأ 

إدارة التجارة  

كتب والصناعة/م

 المستشار القانوني

أن يبدأ تفكيك  (ب

 1التعريفات في موعد أقصاه 
إلتاحة بدء  2121يوليو 

التبادل في إطار نظام منطقة 

التجارة الحرة القارية 

 األفريقية في نفس اليوم،

يوليو  1

2121 
حث وزراء التجارة الدول األعضاء 

عروضها بحلول من  ٪21على تقديم 

ا حثوا الدول . كم2112نهاية نوفمبر 

األعضاء التي لم تقدم تعريفات الدولة 

األولى بالرعاية وبيانات االستيراد 

سنوات  2لفترة تمثيلية مدتها 

( 2114-2115أو  2114-2115)

في الطرائق هو منصوص عليه كما 

 بذلك. على القيامالمعتمدة 

وزراء سيتم عقد اجتماع  

في  التجارة األفريقيين

جداول  لبحثديسمبر 

ة وقواعد يالتعريف اتمتيازالا

  .المتبقيةالمنشأ 

إدارة التجارة  

 والصناعة

أن تنظم األمانة  (ج

المؤقتة لمنطقة التجارة الحرة 

القارية األفريقية االجتماع 

االفتتاحي لمجلس وزراء 

منطقة التجارة الحرة القارية 

األفريقية في موعد أقصاه 

 ؛2112أكتوبر  21

أكتوبر  21

2112 
االجتماع االفتتاحي لمجلس ُعقد 

منطقة التجارة الحرة القارية وزراء 

أكتوبر  25 - 21من  األفريقية

 في أديس أبابا ، إثيوبيا 2112

من المقرر عقد االجتماع  تم تنفيذه بالكامل

منطقة القادم لمجلس وزراء 

التجارة الحرة القارية 

في ديسمبر  األفريقية

2112. 

وافق مجلس الوزراء على  تم تنفيذه جزئياتم عقد االجتماع االفتتاحي لمجلس مارس  21أن تتأكد المفوضية  (دمديرية الشؤون  
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وإدارة اإلدارية 

الموارد البشرية/ 

إدارة التجارة 

  والصناعة

من أن األمانة تكون جاهزة 

للقيم بمهامها في موعد أقصاه 

 ؛2121مارس  21

منطقة التجارة الحرة وزراء  2121

 25و  21يومي  القارية األفريقية

يس أبابا، في أد 2112أكتوبر 

 إثيوبيا.
 قرر مجلس الوزراء ما يلي:

يتم إرسال الهيكل المقترح لألمانة  (أ

لمنطقة التجارة الحرة الدائمة 

وخطة العمل  القارية األفريقية

كبار والميزانية التفصيلية إلى 

ليضعوا الصيغ  مسؤولي التجارة

 قبل مجلس الوزراءل النهائية

من خالل  المؤتمرإلى  اتقديمه

تحاد األفريقي ذات أجهزة اال

 الصلة؛
ينبغي تبسيط هيكل األمانة الدائمة  (ب

في ضوء القيود المالية التي 

 تواجهها الدول األعضاء؛
ينبغي أن يستخدم الهيكل المقترح  (ج

 مصطلحلألمانة الدائمة 

 "مديريات" بدالً من "اإلدارات"؛
"أمين عام"  باستعماليوصى  (د

رئيس منصب شاغل كمسمى ل

ارة الحرة منطقة التجأمانة 

 ليكون ؛ القارية األفريقية
مفوضية االتحاد  على يجب (ه

مكتب مجلس هيئة األفريقي و

التعجيل  الوزراء والبلد المضيف

تعيين األمين العام مع بعملية 

والملف تحديد االختصاصات 

؛ ةالوظيفي الشخصي والمواصفات

جميع عمليات  على أن تُختتم

ليمكن في الوقت المناسب  التعيين

 2121لقمة في فبراير ا ةتوصي

عقد اجتماع جديد في 

ديسمبر لبحث هيكل األمانة 

 والميزانية المقترحة
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 ؛بمرشح
تتألف هيئة تعيين رئيس األمانة/  (و

أشخاص من كل األمين العام من 

مكتب مجلس الوزراء؛ من هيئة 

بمفوضية االتحاد مفوض التجارة 

مسؤول تجاري أفريقي  األفريقي،

البنك ؛ رئيس رفيع المستوى

؛ األفريقي للتصدير واالستيراد

لجنة األمم األمين التنفيذي ل

 المتحدة االقتصادية ألفريقيا،

للبلد رفيع المستوى ممثل و

 المضيف
ينبغي أن يكون منصب األمين  (ز

ستوى نائب رئيس العام على م

 ؛االتحاد األفريقي
ينبغي أن يأخذ دور األمين العام   (ح

ليس فقط االعتبارات  الحسبانفي 

ً لدفع الفنية ولكن السياسي ة أيضا

 ؛ العملية إلى األمام
 في مناصبالتوظيف  تكون عملية

األمانة الدائمة مفتوحة لجميع 

دول األعضاء في االتحاد ال

، وتكون منصفة وشفافة األفريقي

 األفريقية. لألقاليموممثلة 

إدارة التجارة  

 والصناعة 

المفوضية بدعم  يكلف. 2

مجلس الوزراء المسؤولين 

عن التجارة إلنشاء مؤسسات 

وهياكل إدارية لمنطقة 

التجارة الحرة القارية 

األفريقية بما من شأنه أن 

يسهل التنفيذ الفعال لمختلف 

الصكوك التجارية في إطار 

منطقة التجارة الحرة  يةاتفاق
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 القارية األفريقية؛

ة إدارة التجار 

والصناعة/وحدة 

اإلصالح/مديرية 

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

 البشرية

أيضا  يكلف .12

المفوضية بالسعي للحصول 

على موافقة أجهزة صنع 

السياسة المختصة على هياكل 

األمانة وبرنامج عملها 

وميزانيتها بحلول فبراير 

 ؛2121

فبراير 

2121 
تم عقد االجتماع االفتتاحي لمجلس 

منطقة التجارة الحرة القارية وزراء 

أكتوبر  25و  21يومي  األفريقية

 في أديس أبابا ، إثيوبيا. 2112
 قرر مجلس الوزراء ما يلي:

 
إنشاء لجنة التجارة في السلع وفقاً  (د

من البروتوكول بشأن  21للمادة 

 تجارة السلع ؛
إنشاء لجنة التجارة في الخدمات  (ه

ً للمادة  من بروتوكول  25وفقا

 في الخدمات ؛  التجارة
يجب أن تجتمع لجنة التجارة في  (و

السلع في أقرب وقت ممكن 

 إلنشاء لجانها الفرعية.

وافق مجلس الوزراء على  تم تنفيذه جزئيا

عقد اجتماع جديد في 

ديسمبر لبحث هيكل األمانة 

 والميزانية المقترحة

إدارة التجارة  

 والصناعة

األمانة  يكلف أيضا. 12

التجارة  برصد تنفيذ منطقة

الحرة القارية األفريقية وتقديم 

تقارير إلى مجلس وزراء 

منطقة التجارة الحرة القارية 

األفريقية لبحثها خالل 

 الدورات العادية للمؤتمر؛

خالل كل 

دورة عادية 

 للمؤتمر 

االفتتاحي لمجلس  خالل االجتماع

الوزراء، تلقى وزراء التجارة تقرير 

اول في لبدء التد التحضيراتحالة عن 

. أجرى الوزراء 2121يوليو  1

مناقشات مستفيضة حول هذه المسألة 

وأحاطوا علما بالعروض المقدمة من 

الدول األطراف والدول األعضاء عن 

استعدادها للتجارة ابتداًء من يوليو 

2121. 
 

سيجتمع وزراء التجارة من  تم تنفيذه جزئيا 

 2112جديد في ديسمبر 

 لتقييم الجاهزية

ة التجارة إدار 

 والصناعة

أمانة  يدعو أيضا  .15

منطقة التجارة الحرة القارية 

األفريقية والمفوضية 

والمجموعات االقتصادية 

اإلقليمية إلى وضع إطار 

للتعاون لزيادة تسهيل تنمية 

التجارة البينية األفريقية؛ وفي 

االجتماع االفتتاحي لمجلس  خالل 

الوزراء، تلقى وزراء التجارة التقرير 

مفوضية التعاون اإلطاري بين  عن

وأمانة منطقة التجارة  االتحاد األفريقي

جموعات الحرة القارية األفريقية والم

االقتصادية اإلقليمية. أحاط الوزراء 

علما بالتطور وقرروا أن تجتمع 

تقرر عقد االجتماع بين  تم تنفيذه جزئيا

اد األفريقي مفوضية االتح

والمجموعات االقتصادية 

 24و 25يومي  اإلقليمية

لبحث  2112نوفمبر 

 مشروع إطار التعاون
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بتنظيم  يرحبهذا السياق، 

المعرض التجاري األفريقي 

ي القاهرة، األول الذي ُعقد ف

 2111مصر، في ديسمبر 

والدورة التالية التي ستعقد في 

كيجالي، رواندا، في سبتمبر 

 ؛2121

مفوضية االتحاد األفريقي 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

إطار التعاون قبل نهاية  لمناقشة

كبار قبل تقديمه إلى  2112نوفمبر 

 .مسؤولي التجارة

 النيجر -، نيامي 0202يوليو  8هاء. اجتماع التنسيق النصف السنوي األول بين االتحاد االفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية، 

22. MYCM/Decl.1(I) 

الن نيامي إع

 تنسيقجتماع الال

نصف السنوي 

 األول

بين االتحاد 

األفريقي 

والمجموعات 

االقتصادية 

 اإلقليمية

 أجندة حول متابعة

 التكامل األفريقي
 

مكتب رئيس 

المفوضية/مديرية 

 اإلعالم واالتصال

 ً ً أيضا بتقرير  نحيط علما

رئيس المفوضية عن حالة 

التكامل في أفريقيا 

مية كما والمنظورات اإلقلي

قدمها رؤساء المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية، ونحث 

المفوضية والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية على 

نشر هذا التقرير بشكل منتظم 

وعلى أساس المؤشر المتعدد 

 األبعاد للتكامل األفريقي.

    

إدارة الشؤون  

 االقتصادية

من المفوضية تقديم نطلب 

يز أكبر قدر من الدعم لتعز

التعاون فيما بين المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية بهدف 

التعجيل بتنفيذ أجندة التكامل 

 األفريقي

    

المفوضية، بالتعاون مع نكلف  وحدة اإلصالحات  

الدول األعضاء والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية وأجهزة 

االتحاد األفريقي واآلليات 

اإلقليمية، بتفعيل إطار 

فعال للعمل، فور التوزيع ال
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اعتماده من قبل المؤتمر بما 

في ذلك من خالل خطط عمل 

 مفصلة.

مديرية التخطيط  

االستراتيجي 

للسياسات والرصد 

والتقييم وتعبئة 

الموارد/إدارة 

 الشؤون االقتصادية

من الدول األعضاء  نطلب

والمجموعات االقتصادية 

اإلقليمية والمفوضية واآلليات 

كالة االتحاد اإلقليمية وو

األفريقي للتنمية وكافة 

أصحاب المصلحة اآلخرين 

تعبئة موارد كافية ومستدامة 

لتعزيز التكامل اإلقليمي بما 

في ذلك من خالل استخدام 

شراكات االتحاد األفريقي من 

أجل تحقيق أجندة التكامل 

 القاري.

معني بتعبئة عمل  يقتم إطالق فر 

مشترك بين  الموارد المحلية

 بنكال ية االتحاد األفريقي،مفوض

األفريقي للتنمية، وكالة االتحاد 

 النيباد،-األفريقي للتنمية

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

للشروع في جهود مشتركة لتعبئة 

 الموارد من أجل التكامل اإلقليمي

  

مكتب المستشار  

 القانوني

ً أيًضا بمشروع  نحيط علما

البروتوكول المنقح حول 

قات بين االتحاد العال

األفريقي والمجموعات 

 ونطلباالقتصادية اإلقليمية، 

من المفوضية والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية إشراك 

الدول األعضاء في هذه 

العملية قبل تقديمه الى اللجنة 

الفنية المتخصصة للعدل 

والشؤون القانونية ثم إلى 

مؤتمر االتحاد األفريقي القادم 

بحثها من قبل  العتماده، بعد

المجلس التنفيذي في دورته 

العادية السادسة والثالثين في 

 والتصريح، 2121فبراير 

لرئيس مفوضية االتحاد 

األفريقي بالتوقيع عليه نيابة 

الدورة 

العادية 

 25الـ

للمجلس 

التنفيذي في 

فبراير 

2121 
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 عن االتحاد األفريقي.

 /وحدة اإلصالحات  

مكتب رئيس 

  المفوضية

من المفوضية  طلبن

والمجموعات االقتصادية 

اإلقليمية والدول األعضاء 

إعداد مقترحات أكثر تفصيال 

بشأن تقسيم العمل للبحث 

واالعتماد من قبل مؤتمر 

االتحاد األفريقي في فبراير 

بعد بحثها من قبل  2121

الدورة العادية السادسة 

والثالثون للمجلس التنفيذي 

 .2121في فبراير 

الدورة 

العادية 

 25الـ

للمجلس 

التنفيذي في 

فبراير 

2121 

   

 

 التنفيذ من قبل أجهزة االتحاد األفريقي (4

 إثيوبيا -، أديس أبابا 3342فبراير  2-7ألف. الدورة الرابعة والثالثون للمجلس التنفيذي ، 
 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

فيذ )جزئيا، مستوى التن

 بالكامل أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

1 EX.CL/Dec.1031(X

XXIV) 
البرلمان األفريقي/ 

مكتب المراجعة 

ثانيا. اللجنة الفرعية لمسائل 

الوثيقة  مراجعة الحسابات

الدورة 

العادية الـ 

يقوم البرلمان األفريقي بقيادة   

 ررعملية تنفيذ هذا المق
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

فيذ )جزئيا، مستوى التن

 بالكامل أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

بشأن تقارير  مقـرر
اللجان الفرعية 
للجنة الممثلين 

 الدائمين

الداخلية/مديرية 

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

البشرية/مديرية 

رمجة وإعداد الب

الميزانية والمالية 

 والمحاسبة

EX.CL/1104(XXXIV)ii 

فيما يتعلق بتقرير ألف: 

النتائج الوقائعية حول 

العمليات وعمليات التوظيف 

 في البرلمان األفريقي

 لبرلمانيطلب من ا .1

 : ما يلياألفريقي 

تنفيذ التوصيات  (1

لواردة في تقرير مجلس ا

مراجعي الحسابات 

الخارجيين وأي توصيات 

أخرى قدمها مراجعو 

الحسابات حول عملياته 

والموارد البشرية واإلدارة 

 المالية في التقارير السابقة.

لمؤتمر  22

االتحاد في 

فبراير 

2121 

البرلمان األفريقي/   

مكتب المراجعة 

الداخلية/ مديرية 

الشؤون اإلدارية 

وإدارة الموارد 

البشرية/مديرية 

البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية 

 والمحاسبة

يلتزم بمقررات  (2

أجهزة السياسة بشأن البدالت 

والتوقف عن دفع "البدالت 

الخاصة" للعاملين باإلضافة 

البرلمان إلى بدالت أعضاء 

وهيئة مكتب البرلمان 

توافق عليها  لماألفريقي التي 

 أجهزة صنع السياسة.

    

ضمان التزام هيئة  (2 البرلمان األفريقي  

مكتب البرلمان األفريقي 

بواليتهما واالمتناع عن 

التدخل في اإلدارة اليومية 

 لعمليات األمانة.
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

فيذ )جزئيا، مستوى التن

 بالكامل أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

م االمتناع عن القيا (4 البرلمان األفريقي  

بأي نشاط إصالح إذ ان 

عمليات اإلصالح الجارية 

 تشمل جميع أجهزة االتحاد.

    

ضمان التزام أمانة  (5 البرلمان األفريقي  

البرلمان األفريقي بالنظم 

واللوائح ذات الصفة مع تنفيذ 

أي قرار لهيئة مكتب البرلمان 

 له آثار مالية.

    

البرلمان األفريقي/   

مكتب المراجعة 

اخلية/مديرية الد

الشؤون اإلدارية وإدارة 

الموارد البشرية/مديرية 

البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية 

 والمحاسبة

التوقف عن دفع  (5

السلف للبعثات وااللتزام بنظم 

ولوائح العاملين والنظم 

واللوائح المالية لالتحاد 

األفريقي حول بدل اإلعاشة 

 اليومي.

    

االلتزام التام بنظم  (4 البرلمان األفريقي  

ولوائح االتحاد كهيئة 

استشارية لالتحاد وفقا 

 لصالحياتها.

    

سادساً: اللجنة الفرعية  النيباد  

المعنية بوكالة االتحاد 

األفريقي للتنمية/النيباد، 

 الوثيقة
EX.CL/1104(XXXIV)viii 

 :ما يلي يقرر. 1
إضفاء الطابع  (1

المؤسسي على قيام المدير 

ذي للوكالة اإلنمائية التنفي

لالتحاد األفريقي/النيباد تقديم 

    جارية 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

فيذ )جزئيا، مستوى التن

 بالكامل أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

إحاطة إلى لجنة الممثلين 

الدائمين، وتنظيمها مرة بها 

 كل سنتين.

2 

EX.CL/Dec.1032(XXXIV) 

 مقـرر

بشأن تقارير اللجان 

 الفنية المتخصصة

لجنة االتحاد األفريقي 

للقانون الدولي/مكتب 

 المستشار القانوني 

 ً الدورة العادية  ( رابعا

الرابعة للجنة الفنية 

المتخصصة للعدل والشؤون 

 21 – 22القانونية من 

في أديس  2111نوفمبر 

 أبابا، إثيوبيا، الوثيقة
EX.CL/1108(XXXIV) 

يطلب من لجنة  .1

االتحاد األفريقي للقانون 

الدولي إجراء دراسة حول 

اآلثار القانونية لتعديل المادة 

المؤسس ( للبروتوكول 1)5

للمحكمة األفريقية لحقوق 

اإلنسان والشعوب بشأن منح 

اللجنة األفريقية للخبراء حول 

حقوق الطفل ورفاهيته 

الوصول المباشر إلى 

 المحكمة.

سيتم بحث هذه المسألة خالل الدورة  

العادية الثامنة عشرة للجنة االتحاد 

 22-11األفريقي للقانون الدولي )

دراسة (. تم إعداد 2112نوفمبر 

أولية من قبل مقِرٍر خاص وسيتم 

بحثها من قبل الجلسة العامة، قبل 

اتخاذ قرار بشأنها وإحالتها إلى اللجنة 

الفنية المتخصصة للعدل والشؤون 

 القانونية.

نظرا لضيق الوقت لن تقوم  

اللجنة الفنية المتخصصة 

 للعدل والشؤون القانونية

ببحث دراسة لجنة االتحاد 

 .نون الدولياألفريقي للقا

2 EX.CL/Dec.104
2(XXXIV) 

بشأن  مقـرر

التقرير عن أنشطة 

 البرلمان األفريقي،

 الوثيقة
EX.CL/1124(XX

XIV) 

 البرلمان األفريقي/
مكتب المستشار 

 القانوني

يكلف البرلمان  .2

األفريقي بالعمل في إطار 

صالحياته بدقة وفقاً للصكوك 

القانونية ذات الصلة المعمول 

 بها.

يقود البرلمان األفريقي عملية    

 تنفيذ هذا المقرر

    يكلف البرلمان  .4 البرلمان األفريقي  
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

فيذ )جزئيا، مستوى التن

 بالكامل أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

ً بإضافة جزء إلى  أيضا

التقرير السنوي عن أنشطته 

بشأن تنفيذ التدابير اإلدارية 

والتنظيمية التي تتخذ وفقاً 

لمقررات أجهزة صنع 

 السياسة لالتحاد األفريقي.

4 EX.CL/Dec.104
5(XXXIV) 

بشأن  مقـرر

التقرير الخامس 

واألربعين عن 

أنشطة اللجنة 

األفريقية لحقوق 

 اإلنسان والشعوب،

 الوثيقة
EX.CL/1127(XXXIV) 

اللجنة األفريقية 

لحقوق اإلنسان 

 والشعوب

2.  ً أيضا يحيط علما

بان اللجنة األفريقية لحقوق 

اإلنسان والشعوب قد نفذت 

المقرر المجلس التنفيذي رقم 
EX.CL/Dec.887(XXVII) 

 2115الصادر في يونيو 

بشأن سحب صفة المراقب 

من التحالف السحاقيات 

األفريقيات، ويطلب منها 

إيقاف التعاون مع هذه 

 المنظمة.

    

اللجنة األفريقية   

لحقوق اإلنسان 

 والشعوب

يطلب من اللجنة  .2

األفريقية لحقوق اإلنسان 

والشعوب أن تدرج في 

ا خاصا تقريرها السنوي قسم

حول تنفيذ توصيات الخلوة 

المشتركة بين لجنة الممثلين 

الدائمين واللجنة األفريقية 

لحقوق اإلنسان والشعوب، 

المنعقدة في نيروبي، كينيا في 

 .2111يونيو 

    

اللجنة األفريقية   

لحقوق اإلنسان 

 والشعوب

ً عقد  .4 يطلب أيضا

خلوة مشتركة بين لجنة 

جنة الممثلين الدائمين والل
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

فيذ )جزئيا، مستوى التن

 بالكامل أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

األفريقية لحقوق اإلنسان 

 والشعوب سنوياً.

اللجنة األفريقية   

لحقوق اإلنسان 

 والشعوب

يطلب من اللجنة  .5

األفريقية لحقوق اإلنسان 

ً إدخال اسماء  والشعوب أيضا

ومسؤوليات أعضاؤها في 

 التقرير عن أنشطتها.

    

اللجنة األفريقية   

لحقوق اإلنسان 

 والشعوب

اللجنة يطلب من  .2

األفريقية لحقوق اإلنسان 

والشعوب أن ترفق بتقريرها 

بالغات الدول األعضاء 

 كمالحق قبل نشره.

    

5 EX.CL/Dec.104
6(XXXIV) 

بشأن تقرير  مقـرر

مجلس االتحاد 

األفريقي 

االستشاري 

 لمكافحة الفساد،

 الوثيقة
EX.CL/1128(XXXIV) 

مجلس االتحاد 

األفريقي 

االستشاري لمكافحة 

 فسادال

يدعو المجلس  .4

االستشاري إلى وضع 

اختصاصات لبعثاته ونقلها 

إلى الدول األطراف في 

 االتفاقية بشهر واحد مقدماً.

    

5 EX.CL/Dec.104
7(XXXIV) 

بشأن التقرير  مقـرر

عن أنشطة لجنة 

االتحاد األفريقي 

 للقانون الدولي،

 الوثيقة
EX.CL/1130(XXXIV) 

جميع أجهزة االتحاد 

 يقي األفر

جميع أجهزة  يحث .2

االتحاد األفريقي على تقديم 

مشروع ميزانيتها وفقاً 

للقاعدة المعتمدة من خالل 

اللجنة الفرعية للتنسيق 

واإلشراف العام على 

الميزانية والمسائل المالية 

واإلدارية التابعة للجنة 

 الممثلين الدائمين.

2112    
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

فيذ )جزئيا، مستوى التن

 بالكامل أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

لجنة االتحاد   

األفريقي للقانون 

 الدولي،
 

من لجنة االتحاد  طلبي. 5

األفريقي للقانون الدولي 

توزيع وقائع المنتدى على 

جميع الدول األعضاء وسائر 

 الهيئات ذات الصلة؛

راء الختيار شتم استكمال عملية ال 

 الناشر

من المقرر أن يتم النشر في الربع 

 .2121الثاني من عام 

عملية االتحاد األفريقي  جزئيا 

 للشراء مطولة

4 EX.CL/Dec.104
8(XXXIV) 

بشأن  مقـرر

التقرير عن أنشطة 

الوكالة األفريقية 

المتخصصة 

 المخاطر.لمواجهة 

 الوثيقة
EX.CL/1131(XX

XIV) 

الوكالة األفريقية 

المتخصصة 

 لمواجهة المخاطر

ً من  .5 يطلب أيضا

الوكالة األفريقية المتخصصة 

لمواجهة المخاطر لالتحاد 

األفريقي تقديم تقرير مرحلي 

عن تنفيذ هذا المقرر والتقرير 

عن أنشطتها السنوية إلى 

الدورة العادية السادسة 

والثالثين للمجلس التنفيذي في 

 .2121فبراير 

الدورة 

العادية 

السادسة 

والثالثون 

للمجلس 

التنفيذي في 

فبراير 

2121 

   

1 EX.CL/Dec.104
9(XXXIV) 

 مقـرر
بشأن التقرير عن 
أنشطة المؤسسة 

 بناء القدرات،األفريقية ل
الوثيقة 

EX.CL/1132(XX
XIV) 

المؤسسة األفريقية 

 لبناء القدرات
يشجع أيضاً  .5

المؤسسة األفريقية لبناء 

القدرات على االستمرار في 

إشراك حكومة إثيوبيا، بدعم 

من المفوضية، على اتفاقية 

البلد المضيف للمؤسسة 

األفريقية لبناء القدرات في 

 أديس أبابا،

2112    

 ، في نيامي، النيجر0202يوليو  2-8الدورة العادية الخامسة والثالثين للمجلس التنفيذي، المنعقدة في اء. ب

2 

EX.CL/Dec.10
57(XXXV) 

بشأن تقارير  مقرر

اللجان الفرعية للجنة 

أجهزة االتحاد 

 األفريقي ذات الصلة

باء: بشأن البيانات المالية 

عن السنة لالتحاد األفريقي 

 10المالية المنتهية في 

 0208ديسمبر 

فبراير 

0202 
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 تم إعداده من قبل مكتب األمين العام للمفوضية

 

 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

فيذ )جزئيا، مستوى التن

 بالكامل أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما
من كل جهاز يطلب  .80 الممثلين الدائمين

من أجهزة االتحاد األفريقي 

معالجة القضايا المطروحة في 

إطار التقارير المالية التي 

تمت مراجعتها من خالل تنفيذ 

توصيات المراجعة وتقديم 

مصفوفة عن حالة عمليات 

 .2121التنفيذ قبل فبراير 

 البرلمان األفريقي  

من جميع أيًضا  . يناشد80

أجهزة االتحاد األفريقي 

ضمان اتخاذ اإلجراءات 

التصحيحية إليجاد حل لنقاط 

الضعف التي تمت معالجتها 

 :في تقاريرها ويكلفها بما يلي
 البرلمان األفريقيب( 

يجب على البرلمان  (0

األفريقي االلتزام بمقرر 

المجلس التنفيذي رقم 
EX.CL/Dec.1031 (XXXIV)) 

بشأن مسألة البدالت الخاصة 

ويجب اإلبالغ عن أية مسائل 

قانونية تتعلق بتنفيذ المقرر 

 وفقًا لذلك.

  

  

 

البرلمان األفريقي / 

مديرية الشؤون 

اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية/

مكتب المستشار 

 القانوني 

يجب على مديرية الشؤون (2

ارد اإلدارية وإدارة المو

البشرية والبرلمان األفريقي 

ومكتب المستشار القانوني 

استكمال القضايا المتعلقة 

بالموظفين الذين انتهت 

 خدمتهم وحلها وفقًا لذلك.

  

  



EX.CL/1191 (XXXVI) 

P a g e  1 2 5  
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

فيذ )جزئيا، مستوى التن

 بالكامل أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

  

اللجنة األفريقية 

لحقوق اإلنسان 

 والشعوب

يجب على اللجنة  (1)

األفريقية لحقوق اإلنسان 

والشعوب واآللية األفريقية 

ادلة بين للمراجعة المتب

األقران ضمان إجراء عمليات 

تقييم ألداء الموظفين من قبل 

 المديرين التنفيذيين كل عام.

0202  

  

 

 

 وكالة/النيباد وكالة

األفريقي  االتحاد

 للتنمية

 وكالة/النيباد هاء. وكالة

 األفريقي للتنمية االتحاد

ينبغي للنيباد/وكالة  (1)

االتحاد األفريقي للتنمية، 

مع مفوضية االتحاد بالتشاور 

األفريقي، إيجاد طريقة لترشيد 

وتقليل الحسابات المصرفية 

 .المستخدمة

0202  

  

 

مجلس االتحاد 

اإلفريقي 

االستشاري 

 لمكافحة الفساد

)واو( مجلس االتحاد 

اإلفريقي االستشاري لمكافحة 

 الفساد

يجب على مجلس  (1

االتحاد اإلفريقي االستشاري 

طالبات إلغاء م لمكافحة الفساد

ضريبة القيمة المضافة 

المستحقة منذ فترة طويلة وفقًا 

التفاقية االستضافة بين 

االتحاد األفريقي وحكومة 

 جمهورية تنزانيا المتحدة؛

  

  

 

مجلس االتحاد 

اإلفريقي 

االستشاري 

 لمكافحة الفساد

مجلس يجب على  (2

االتحاد اإلفريقي االستشاري 

لمكافحة الفساد إعداد وتقديم 

في الوقت  ةالمالي اتانالبي
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

فيذ )جزئيا، مستوى التن

 بالكامل أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 المناسب.

  

 اآللية األفريقية

للمراجعة المتبادلة 

 بين األقران

 

)ز( اآللية األفريقية للمراجعة 

 المتبادلة بين األقران

من اآللية األفريقية ( يطلب 0)

للمراجعة المتبادلة بين 

األقران تقديم البيانات المالية 

إلى  2114المراجعة لعام 

 عين الخارجيين.مجلس المراج

  

  

  

 اآللية األفريقية

للمراجعة المتبادلة 

 بين األقران

 

من مفوضية  أيضا يطلب( 2)

االتحاد األفريقي نشر البيانات 

المالية المراجعة الخاصة 

بأجهزة االتحاد األفريقي لعام 

والموافقة عليها بما  2111

في ذلك البيانات الموحدة على 

الموقع الشبكي لالتحاد 

فريقي بما يتوافق مع األ

متطلبات المعايير المحاسبية 

 الدولية للقطاع العام.

  

  

  
جميع أجهزة االتحاد 

 األفريقي

بشأن تقارير المراجعة 

الداخلية ألجهزة االتحاد 

األفريقي األخرى عن مراجعة 

 األداء ومراجعة التوظيف

كل جهاز من يدعو  .81

أجهزة االتحاد األفريقي إلى 

ائل المثارة في معالجة المس

تقاريرها عن مراجعة األداء 

ومراجعة التوظيف بما في 

 :ذلك ما يلي
يجب إحالة المسائل  (0

القانونية في تقرير المراجعة 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

فيذ )جزئيا، مستوى التن

 بالكامل أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

الخاص بالمحكمة األفريقية 

إلى اللجنة الفنية المتخصصة 

للعدل والشؤون القانونية 

باعتبارها لديها الكفاءة 

 لمعالجة مثل هذه المسائل.

  

المحكمة األفريقية 

لحقوق اإلنسان 

 والشعوب

يجب مناقشة مسألة  (2

النصاب القانوني للمحكمة من 

قبل اللجنة الفنية المتخصصة 

ذات الصلة إلى جانب اقتراح 

إنشاء غرف أو هيئات لتمكين 

المحكمة من العمل بشكل 

 فعال.

  

  

  

المحكمة األفريقية 

لحقوق اإلنسان 

 والشعوب

مة تقديم ينبغي للمحك (2

اقتراحات بشأن تعديل 

الصكوك القانونية الضرورية 

وتقديمها إلى اللجنة الفنية 

 المتخصصة ذات الصلة.

  

  

 المحكمة   

يجب على المحكمة  (4

أيًضا أن تتوافق مع الهيئات 

القضائية األخرى المماثلة وأن 

تقدم أي مقترحات إلى لجنة 

الممثلين الدائمين يمكن أن 

ح عمل تساعد في إصال

المحكمة في عملية إصالح 

 االتحاد األفريقي.

  

  

  

المحكمة األفريقية 

لحقوق اإلنسان 

 والشعوب

يجب أن تتوقف   (5

المحكمة عن ممارسة تمديد 

عقود القضاة. وفي هذا 

الصدد، ينبغي للمحكمة أن 

تتخذ تدابير لضمان عدم منح 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

فيذ )جزئيا، مستوى التن

 بالكامل أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

القضاة الذين هم على وشك 

إنهاء مدة واليتهم قضايا 

ديدة قد تتجاوز فترة واليتهم ج

لتقليل تمديد خدمتهم بعقود 

 الخدمة الخاصة.

  

المحكمة األفريقية 

لحقوق اإلنسان 

 والشعوب

ينبغي للمحكمة أن   (5

تتأكد من أن القضايا يتم 

االنتهاء منها في غضون فترة 

زمنية محددة لتحقيق الكفاءة 

 والفعالية.

  

  

  

المحكمة األفريقية 

اإلنسان  لحقوق

 والشعوب

يجب أن تعمل   (4

اللجنة األفريقية لحقوق 

اإلنسان والشعوب والمفوضية 

على التنفيذ الكامل للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 

األداء والتوظيف، لحل أوجه 

جميع  وشغلالقصور الهيكلية 

 الشاغرة. المناصب

  

  

  

المحكمة األفريقية 

لحقوق اإلنسان 

 والشعوب

ب على اللجنة يج  (1

األفريقية لحقوق اإلنسان 

والشعوب تعزيز عملها من 

 أجل تأدية واليتها وفقًا لذلك.

  

  

  

مجلس االتحاد 

األفريقي 

االستشاري 

/ لمكافحة الفساد

مفوضية االتحاد 

 األفريقي

ينبغي أن تساعد المفوضية  (2

 مجلس االتحاد األفريقي

لمكافحة الفساد في  االستشاري

حديات في حل بعض الت

 عمليات األمانة.

  

  

  
جميع أجهزة االتحاد 

 األفريقي

يجب التقيد الصارم  (11

بالحد األدنى لسن الموظفين 
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

فيذ )جزئيا، مستوى التن

 بالكامل أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

كما هو محدد في نظم ولوائح 

االتحاد. ويجب فصل من هم 

 فوق سن التقاعد.

  

وكالة االتحاد 

 األفريقي للتنمية/

 النيباد

ينبغي لوكالة االتحاد  (12

النيباد أن  لتنمية/األفريقي ل

تضمن توزيع المشاريع في 

الدول األعضاء بالتساوي 

 دون تمييز.

  

  

  

وكالة االتحاد 

 األفريقي للتنمية/

 النيباد

يجب على ينبغي  (12

لوكالة االتحاد األفريقي 

للتنمية/النيباد وأجهزة االتحاد 

األفريقي األخرى ضمان عدم 

اختيار المرشحين الذين ال 

حد األدنى من يستوفون ال

المؤهالت المطلوبة لمتطلبات 

الوظيفة أو تعيينهم في القائمة 

 المختصرة.

  

  

  
جميع أجهزة االتحاد 

 األفريقي

يجب أن تلتزم  (15

المحكمة ووكالة االتحاد 

األفريقي للتنمية/النيباد 

وأجهزة االتحاد األفريقي 

األخرى بنظام الحصص في 

االتحاد أثناء عملية التوظيف، 

ينبغي أال تنطبق جميع و

عمليات التوظيف الالحقة إال 

على الدول األعضاء األقل 

 تمثيال.

  

  

0 

EX.CL/Dec.10
60(XXXV) 

بشأن  مقرر

البرلمان األفريقي/ 

مجلس السلم 

وكالة واألمن/

من مفوضية  يطلب .2

االتحاد األفريقي والبرلمان 

األفريقي ومجلس السلم 

الدورة 

العادية 

الثالثة 

ي واالجتماعي لدى المجلس االقتصاد

ورشة تنفيذ في الربع الرابع إلعداد 

خطة عمل في جميع مجموعات 

هناك حاجة لتنسيق أوثق بين  جزئيا

  األجهزة
  طريق المضي قدما
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

فيذ )جزئيا، مستوى التن

 بالكامل أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما
المقترحات المتعلقة 

بموضوع عام 

الوثيقة  ،0202

EX.CL/1155 
(XXXXV)) 

االتحاد األفريقي 

/ دالنيبا-للتنمية

 اإلكوسوك

 ووكالة االتحادواألمن 

األفريقي للتنمية/النيباد 

والمجلس االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي 

وأصحاب المصلحة اآلخرين 

العمل مع لجنة الممثلين 

الدائمين ولجنة المتابعة 

 2152الوزارية ألجندة 

ضع خارطة طريق بما في لو

ذلك مصفوفة األنشطة 

المخطط لها مع اإلنجازات 

الرئيسية والمعالم لتنفيذ 

المقرر  2121موضوع سنة 

اعتماده خالل الدورة العادية 

الثالثة والثالثين للمؤتمر في 

 .2121فبراير 

والثالثون 

للمؤتمر 

فبراير في 

0202 

من بين حاجات  الجهاز هو  الجهاز كمدخل في العملية الموحدة

القيام بدور قيادي من أجل 

 تنسيق المدخالت

1 

EX.CL/Dec.10
64(XXXV) 

التقرير  أنمقرر بش

نصف السنوي عن 

أنشطة المحكمة 

 األفريقية لحقوق

اإلنسان والشعوب 

 ،0202للعام 

الوثيقة 

EX.CL/1163(X
XXV) 

 المحكمة

أنه ينبغي يقرر  .2

للمحكمة وقف ممارسة تمديد 

عقود القضاة المنتهية واليتهم 

وضمان البت في القضايا 

ضمن إطار زمني محدود من 

 أجل الكفاءة والفعالية؛

الدورة 

العادية 

 16الـ

للمجلس 

التنفيذي 

في فبراير 

0202 

 

  

8 

EX.CL/Dec.106
5(XXXV) 

بشأن تقرير  مقرر

اللجنة األفريقية 

اللجنة األفريقية 

لحقوق اإلنسان 

/مفوضية والشعوب

 االتحاد األفريقي

المفوضية  يحث .11

ية لحقوق واللجنة األفريق

اإلنسان والشعوب على 

التعجيل بعمليات تنظيم خلوة 

نوفمبر 

0202 

لعرررردم  2121إلررررى الخلرررروة تأجيررررل تررررم 

 تووفر األموال
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 الرقم
 رقم المقرر

 
 اإلجراء المطلوب اإلدارة

اإلطار 

 الزمني
 اإلجراء المتخذ

فيذ )جزئيا، مستوى التن

 بالكامل أو لم ينفذ(

التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

لحقوق اإلنسان 

الوثيقة  والشعوب،
EX.CL/1164 (XXXV) 

المتابعة السنوية المشتركة 

اللجنة -للجنة الممثلين الدائمين 

األفريقية لحقوق اإلنسان 

 2112والشعوب قبل نوفمبر 

بهدف مواصلة تعزيز التعاون 

وعالقات العمل بين 

الجهازين، استنادا إلى نتائج 

خلوة نيروبي في يونيو 

فضال عن أحكام  2111

 المقررين
EX.CL/Dec.1015 (XXXIII)  و

EX.CL/Dec.1041 (XXXI)؛ 

 

 

 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 3342فبراير  44-43جيم . الدورة العادية الثانية والثالثون للمؤتمر، 

 رقم المقرر الرقم
 

اإلطار  راء المطلوباإلج اإلدارة

 الزمني

اإلجراء 

 المتخذ
مستوى التنفيذ )جزئيا، 

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت مواجهتها 

 وطريق المضي قدما

1 . Assembly/AU/D
ec.718(XXXII) 

مقرر بشأن تقرير 

مجلس السلم واألمن 

عن أنشطته ووضع 

السلم واألمن في 

الوثيقة ، أفريقيا
Assembly/AU/6

(XXXII) 

وكالة االتحاد األفريقي 

 النيباد /تنميةلل

وكالة تنمية االتحاد األفريقي  أيضا يدعو. 14

التي أنشئت حديثاً إلى االضطالع بدور رائد في 

تنفيذ االستراتيجية من خالل، من بين أمور 

أخرى، المساهمة في وضع خارطة طريق 

 التنفيذ وخطة تعبئة الموارد.
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2 . Assembly/AU/D
ec.720(XXXII) 

بشأن تقرير ر مقر

الحوكمة في 

، الوثيقة أفريقيا
Assembly/AU/

8(XXXII) 

اآللية األفريقية 

للمراجعة المتبادلة بين 

 األقران

يطلب من أمانة اآللية األفريقية  .4

المتبادلة بين األقران تقديم المساعدة  للمراجعة

والدعم الفني للدول األعضاء في سبيل إعداد 

 لتقييم الذاتي عن الحكمتقارير ا

    

اآللية األفريقية 

للمراجعة المتبادلة بين 

 األقران

من اآللية األفريقية  أيضا يطلب .1

بالتعاون مع  األقرانالمتبادلة بين  للمراجعة

المنظومة األفريقية للحكم إطالق التقرير رسمياً 

وعلى جميع الدول األعضاء في المنظومة 

ج التقرير في خطط عملهم األفريقية للحكم إدرا

 السنوية؛

    

 
 

 
 

 0202اإلجراءات التي ينبغي أن تقوم بها الدول األعضاء وفقا لمقررات قمة  

 أديس أبابا، إثيوبيا، .0202فبراير  8- 7للمجلس التنفيذي،  الدورة العادية الرابعة والثالثونألف. 

 النيجر-، نيامي 0202يوليو  2-8 والدورة العادية الخامسة والثالثين للمجلس التنفيذي، 
 
 

 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

1 . EX.CL/Dec.1031(XXX
IV) 

مقـرر بشأن تقارير اللجان 

الممثلين الفرعية للجنة 

 الدائمين

اللجنة الفرعية 

للجنة الممثلين 

الدائمين المعنية 

بالتعاون المتعدد 

 األطراف

ثالثاً: اللجنة الفرعية للتعاون 

 المتعدد األطراف الوثيقة
EX.CL/1104(XXXIV) iii 

إحالة البند إلى اللجنة  يقرر .30

الفرعية للتعاون متعدد األطراف 

    2112ماي 
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

يد من للجنة الممثلين الدائمين لمز

البحث. في غضون ذلك، ينبغي أن 

يستمر تطبيق المقررات الحالية بشأن 

 الشراكات؛

لجنة الممثلين   

 الدائمين
من لجنة الممثلين  يطلب .24

الدائمين تقديم تقرير عن تنفيذ هذا 

المقرر إلى الدورة العادية الخامسة 

والثالثين للمجلس التنفيذي في يوليو 

2112. 

    2112و يوني

جمهورية اثيوبيا   

االتحادية 

 الديمقراطية

رابعاً: اللجنة الفرعية التفاقيات 

 المقار واالستضافة، الوثيقة
EX.CL/1104(XXXIV)iv 

حكومة جمهورية  يشجع .41

اثيوبيا االتحادية الديمقراطية في 

ايجاد حل لألموال التي تحتفظ بها من 

العملة الصعبة غير المعلن عنها في 

لمطار وكذلك المجوهرات ا

الشخصية التي تمت مصادرتها وفقاً 

للقرار الذي اتخذته حكومة اثيوبيا 

 حول هذه المسألة سابقاً.

2112    

  

 

من حكومة جمهورية  يطلب .41

اثيوبيا االتحادية الديمقراطية ابالغ 

ً بالمبالغ  السفارات والبنوك رسميا

المسموح سحبها من الحسابات 

 بة.بالعملة الصع

2112    

من جمهورية  أيضا يطلب .42  

جنوب أفريقيا إيجاد حل للتعجيل 

باستكمال اتفاقيات البلد المضيف مع 

المؤسسات األفريقية التي 
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 تستضيفها؛

جمهورية جنوب   

/ مفوضية أفريقيا

 االتحاد األفريقي /

اللجنة الفرعية 

التفاقيات المقار 

/ واالستضافة

مجموعة العمل 

صة المعنية المخت

بالتوزيع الجغرافي 

 العادل

المفوضية بالتعاون  يحث .42

مع اللجنة الفرعية التفاقيات المقار 

واالستضافة ومجموعة العمل 

المختصة المعنية بالتوزيع 

الجغرافي العادل استكمال الدراسات 

المتعلقة باتفاقيات االستضافة 

والمبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقيات 

ي تشمل المسائل المقار، والت

المتعلقة بفرض الضرائب على 

مرتبات المواطنين أو الموظفين 

المحليين أو حاملي بطاقات اإلقامة 

 الدائمة؛

2112    

  

 الدول األعضاء

خامساً: اللجنة الفرعية للمسائل 

 االقتصادية والتجارية
EX.CL/1104(XXXIV)vii 

الدول األعضاء إلى  يدعو .45

ى الصكوك التعجيل بالتصديق عل

القانونية للمؤسسات المالية األفريقية 

 ولتسريع دخولها حيز التنفيذ.

2112    

الدول األعضاء على  يحث .45  

االلتزام بمقرر المؤتمر 
Assembly/AU/Dec.692(XXXI) 

المعتمد في نواكشوط، موريتانيا 

األعضاء الذي يطلب من الدول 

عن الدخول مع طرف ثالث  االمتناع

بات ثنائية قبل دخول في ترتي

االتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة 

 الحرة األفريقية القارية.

    2112يوليو 

   كلما انعقد سادساً: اللجنة الفرعية المعنية اللجنة رئيس   
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

الفرعية المعنية 

بوكالة االتحاد 

األفريقي 

/  للتنمية/النيباد

عضو واحد من 

هيئة مكتب اللجنة 

 الفرعية

 بوكالة االتحاد األفريقي

 للتنمية/النيباد، الوثيقة
EX.CL/1104(XXXIV)viii 

 :ما يلي يقرر. 41
يشارك رئيس اللجنة  (1

الفرعية للجنة الممثلين الدائمين 

المعنية بوكالة التنمية لالتحاد 

األفريقي/ النيباد في اجتماعات لجنة 

توجيه وكالة التنمية لالتحاد 

األفريقي/النيباد. ويرافقه عضو 

كتب اللجنة الفرعية واحد من هيئة م

يتم اختياره على أساس التناوب 

اإلقليمي ويحضران االجتماعات 

 بصفة مراقب.

اجتماع للجنة 

التوجيه لوكالة 

االتحاد 

األفريقي 

 للتنمية/ النيباد

2 EX.CL/Dec.1032(XXX
IV) 

مقـرر بشأن تقارير اللجان 

 الفنية المتخصصة

 

اللجان الفنية 

 المتخصصة
اللجان الفنية  يحث .5

المتخصصة على ترشيد اإلعالن 

 عن األيام التذكارية لتجنب كثرتها؛

    جاري

جمهورية مالي /  

مفوضية االتحاد 

 األفريقي

ثانيا. الدورة العادية الثالثة للجنة 

الفنية المتخصصة للشباب والثقافة 

أكتوبر  02 – 00والرياضة، 

، الجزائر العاصمة، الجزائر 0208

 EX.CL/1106(XXXIV) الوثيقة –

رياضةألف. فيما يتعلق بالثقافة وال  

 ما يلي: يعتمد .12

يطلب من جمهورية مالي العمل ( 1

مع مفوضية االتحاد اإلفريقي على 

تحديد موضوع اليوم الدولي للثقافة 

األفريقية والمنحدرة من أصل 

 أفريقي إلحالته إلى الدول األعضاء.

    2112يونيو 

    2112جمهورية جنوب إفريقيا  يدعو( 0ة جنوب جمهوري 
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

إلى توسيع نطاق المشاورات بشأن  أفريقيا 

العملية وإدراج اتفاقية اليونسكو 

لصون التراث الثقافي غير المادي 

فيما يتعلق باللغات  2112لسنة 

 ومراكز الفئة الثانية؛

يطلب من الدول األعضاء ( 2 الدول األعضاء  

وارد لتنفيذ خطة االستفادة من الم

عمل العقد بالكامل ودمجها في 

خططها للتعليم والتدريب الفنيين 

 والمهنيين وعمالة الشباب.

    جاري

الدول األعضاء ذات  

 الصلة
الدول األعضاء التي لم  يدعو( 4

تصدق بعد على ميثاق النهضة 

الثقافية األفريقية إلى التعجيل بعملية 

 التصديق؛

    جاري

أعضاء الدول األعضاء  يشجع( 5 ألعضاءالدول ا 

على التطوع الستضافة النسخة 

األولى من األلعاب األولمبية 

األفريقية للمعاقين في الفصل األول 

 .2121من 

    2112يونيو 

باء. فيما يتعلق بخطة العمل  الدول األعضاء 

 األفريقية لتمكين الشباب

أيضا الدول األعضاء  يدعو .14

ير كل سنتين عن تنمية إلى تقديم تقر

الشباب بما يتماشى مع المؤشرات 

الموحدة لميثاق الشباب األفريقي 

وأدوات جمع البيانات إلعداد تقرير 

 حالة الشباب األفريقي؛

    كل سنتين 

رواندا / مفوضية  

 االتحاد األفريقي
 Youth" دال. فيما يتعلق بقمة 

Connekt Africa" 
من المفوضية  يطلب .15

2112    
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

عاون مع حكومة رواندا بالت

 Youthوالشركاء المعنيين إنشاء "

Connekt Africa " كمبادرة قارية

تعمل على تعزيز الصالت بين 

الشباب وتبادل المعارف. وسيقود 

المبادرة مركز إداري تستضيفه 

 إحدى الدول األعضاء.

لجنة التنظيم  

لجنة المحلية /

تنظيم األلعاب 

 األفريقية

 ا يتعلق باأللعاب األفريقيةهاء. فيم

من  4يقرر أنه وفقا للمادة . 14

قواعد األلعاب األفريقية، ستتم دعوة 

جميع الدول األعضاء في االتحاد 

األفريقي من قبل اللجنة المحلية 

المنظمة، ولجنة تنظيم األلعاب 

األفريقية، للمشاركة في األلعاب 

بناء على تعليمات مجلس االتحاد 

 .اضة دون شروطاألفريقي للري

2112    

 

 الدول األعضاء

الدورة االستثنائية األولى  ثالثا.

للجنة الفنية المتخصصة للهجرة 

 32والالجئين والنازحين داخليا، 

، مالبو، 3342نوفمبر  2 –أكتوبر 

غينيا االستوائية، الوثيقة 
EX.CL/1107(XXXIV)  

ألف: فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية 

وإصدار جواز السفر  لتصميم وإنتاج

 األفريقي:

أن تقوم بإنتاج  يقرر .21

وإصدار جواز السفر األفريقي 

السلطات الوطنية ذات الصلة على 

    جاري
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

مستوى الدول األعضاء ويدعو 

الدول األعضاء التي ليست جاهزة 

إلنتاج وإصدار الجواز إلى 

مواطنيها أن تقوم بذلك مستخدمة 

الخطوط التوجيهية وملحقيها 

 نتاج وإصدار الجواز؛لتصميم وإ

الدول األعضاء ذات  

 الصلة
الدول األعضاء على  يحث .22

التعجيل بالتصديق على البروتوكول 

حول حرية تنقل األشخاص والحق 

 في االستقرار واالقامة

    جاري

مؤتمر االتحاد  

 األفريقي

الدورة العادية الرابعة للجنة رابعا . 

والشؤون الفنية المتخصصة للعدل 

 3342نوفمبر  23 – 32القانونية من 

، الوثيقة في أديس أبابا، إثيوبيا
EX.CL/1108(XXXIV) 

ببحث التحديات  يوصي .21

المؤدية إلى انخفاض مستويات 

التصديق على الصكوك القانونية 

خالل  استراتيجيةباعتبارها مسألة 

الدورة العادية الثالثة والثالثين 

 .2121للمؤتمر في فبراير 

فبراير 

2121 
   

اللجنة الفنية  

المتخصصة للعدل 

 والشؤون القانونية 

اللجنة الفنية المتخصصة  يكلف. 21

للعدل والشؤون القانونية بعقد دورة 

استثنائية لبحث الصكوك التالية قبل 

انعقاد الدورة العادية الخامسة 

والثالثين للمجلس التنفيذي في يوليو 

2112:  

األساسي لوكالة  مشروع النظام( 1

  .االتحاد األفريقي للتنمية/ النيباد

مشروع قواعد إجراءات لوكالة ( 2

مايو  –ابريل 

2112 
   



EX.CL/1191 (XXXVI) 

P a g e  1 3 9  

 

 تم إعداده من قبل مكتب األمين العام للمفوضية

 

 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

  .االتحاد األفريقي للتنمية/ النيباد

مشروع النظام األساسي لآللية  (2

األفريقية للمراجعة المتبادلة بين 

 األقران.

لجنة الممثلين  

 الدائمين 
مثلين الدائمين لجنة الم يكلف. 21

وتساعدها اللجنة الفرعية ذات 

 الصلة بتحديد الميزانية المطلوبة.
 

    2112أبريل 

 

 الدول األعضاء

 ً الدورة العادية الثانية للجنة  . سابعا

الفنية المتخصصة للتجارة 

 43 – 2والصناعة والمعادن من 

في أديس أبابا، إثيوبيا،  3342يناير 

 EX.CL/1111(XXXIV)الوثيقة 

يحث الدول األعضاء على  .44

بناء وتعزيز قدرة جميع المؤسسات 

االستراتيجية المعنية بالصناعة 

وإدارة التجارة لتعزيز التنفيذ الفعال 

التفاق منطقة التجارة الحرة القارية 

األفريقية، فور دخولها حيز التنفيذ، 

على المستويات الوطنية واإلقليمية 

 والقارية؛

    جاري

األعضاء ذات  الدول 

 الصلة
مجددا ضرورة  يؤكد .45

تصديق الدول األعضاء على النظام 

األساسي للمركز األفريقي لتنمية 

المعادن وذلك لتسهيل التشغيل الفعال 

للمركز الذي تستضيفه جمهورية 

 غينيا؛

    جاري

الدول   

األعضاء/مفوضية 

المفوضية والدول  يحث .41

استكشاف آليات  األعضاء على

    جاري
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

لتعبئة التمويل لتطوير المشاريع  االتحاد االفريقي

الصغيرة والمتوسطة في القارة، 

واستكشاف تطوير أدوات مبتكرة 

مثل خدمات تطوير األعمال لتعزيز 

الوصول إلى التمويل، واألسواق 

لتعزيز بقاء واستمرارية الشركات 

 الصغيرة والمتوسطة

األعضاء جميع الدول  يحث. 52 الدول األعضاء 

على المشاركة من أجل تعزيز 

 التجارة األفريقية البينية.

2121    

2 EX.CL/Dec.1033(XXX
IV) 

مقـرر بشأن المذكرة 

المفاهيمية حول موضوع 

السنة "الالجئون 

 والنازحونوالعائدون 

 داخلياً:

نحو حلول دائمة للنزوح 

القسري في أفريقيا، 

 الوثيقة
EX.CL/1112(XXXIV) 

الدول 

ضاء/مفوضية األع

 االتحاد االفريقي

من الدول األعضاء  يطلب. 3

  :والمفوضية القيام بما يلي

تخطيط وتنظيم األنشطة  (1

 2112المتعلقة بموضوع عام 

والعمل بشكل وثيق مع الدول 

األعضاء وأجهزة االتحاد األفريقي 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

والشركاء تمشيا مع خارطة طريق 

 2112وع اسنة بشأن موض

والمقررات ذات الصلة الصادرة عن 

أجهزة صنع السياسة لالتحاد 

 األفريقي؛

2112    

 

 الدول األعضاء

االحتفال بالذكرى الخمسين  (2

العتماد اتفاقية منظمة الوحدة 

األفريقية بشأن الالجئين لعام 

والذكرى العاشرة التفاقية  1252

مع األنشطة  2112كمباال في عام 

تهدف إلى تعزيز التصديق التي 

عليها وإدماجها في التشريعات 
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

 الوطنية وتنفيذها؛

4 EX.CL/Dec.1034(XXXIV) 

 وضع تنفيذ مقـرر بشأن

 للمجلس السابقة المقررات

 والمؤتمر، التنفيذي

 الوثيقة

EX.CL/1113(XXXIV) 

 الدول األعضاء
جميع الدول األعضاء على  يحث. 2

هذه تقديم تقاريرها عن تنفيذ 

 المقررات بصورة منتظمة.

    جاري

 
أجهزة صنع 

السياسة لالتحاد 

 األفريقي

الحاجة إلى ترشيد  يكرر .4

جداول أعمال أجهزة صنع السياسة 

 للحد من عدد المقررات.

    جاري

5 EX.CL/Dec.1036(XXXIV) 

مقـرر بشأن الوضع 

 اإلنساني في أفريقيا،

الوثيقة 
EX.CL/1116(XXXIV) 

الدول األعضاء إلى  يدعو .5 عضاءالدول األ

الحفاظ على الطابع المدني لمخيمات 

 الالجئين.

    جاري

الدول األعضاء إلى  يدعو .4 الدول األعضاء

اتخاذ اجراءات ملموسة لمعالجة 

 األسباب الجذرية لألزمة اإلنسانية.

    جاري

الدول األعضاء ذات 

 الصلة 
الدول األعضاء التي  يناشد .1

وقع وتصدق على اتفاقية االتحاد لم ت

 1252األفريقي لالجئين لعام 

واتفاقية كمباال، أن تقوم بذلك بدون 

 أدنى تأخير.

2112    

الدول األعضاء والمفوضية  يشجع.2 الدول األعضاء

باتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة 

 األسباب الجذرية للنزوح القسري.

    جاري

5 EX.CL/Dec.1042(XXXIV) 

 ـرر بشأن التقرير عنمق

 األفريقي، البرلمان أنشطة

الوثيقة 
EX.CL/1124(XXXIV) 

الدول األعضاء ذات 

 الصلة 
الدول التي لم تفعل ذلك  يدعو. 2

 بعد إلى التعجيل بعملية التصديق.
2112    

4 EX.CL/Dec.1043(XXXIV) 

مقـرر بشأن التقرير عن 

اللجنة األفريقية  أنشطة

الدول األعضاء ذات 

 الصلة 
الدول األعضاء التي  يحث .2

لم تصدق بعد على الميثاق، على 

التعجيل بعملية التصديق عليه، 

2112    
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

طفل للخبراء حول حقوق ال

 ،ورفاهيته

الوثيقة 
EX.CL/1125(XXXIV) 

ويحث أيضا الدول األطراف التي 

أبدت تحفظات على تطبيق أحكام 

 الميثاق، على النظر في سحبها.

ضاء ذات الدول األع 

 الصلة 
الدول األطراف التي لم  يدعو. 2

تقدم تقاريرها إلى التعجيل بعملية 

 تقديم تقاريرها؛

2112    

من الدول األعضاء إحياء  يطلب. 8 الدول األعضاء 

يوم الطفل األفريقي وتقديم التقارير 

 عن تنفيذ توصيات اللجنة؛

2112    

جمهورية إثيوبيا  

االتحادية 

ة، الديمقراطي

جمهورية 

مدغشقر، 

 جمهورية موزمبيق

جمهورية إثيوبيا  يحث .5

االتحادية الديمقراطية وجمهورية 

مدغشقر وجمهورية موزمبيق على 

التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في 

المالحظات الختامية لتقرير اللجنة 

األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل 

 ورفاهيته؛

2112    

جمهورية  

 الكاميرون

وجمهورية 

 السودان

جمهورية الكاميرون  يحث. 6

وجمهورية السودان على التنفيذ 

الكامل للتوصيات الواردة في 

 مقررات اللجنة؛

2112    

الدول األعضاء على نشر  يشجع. 4 الدول األعضاء 

نتائج الدراسة على نطاق واسع 

 والعمل على تنفيذها؛

    جاري

ألعضاء على الدول ا يحث .1 الدول األعضاء 

تعزيز  : 2141تنفيذ "أجندة أفريقيا 

أفريقيا مالئمة لألطفال" المعتمد 

 .Exبموجب مقرر المجلس 
CL/Dec.977 (XXXI)، 

    جاري

مملكة ليسوتو إلى  يدعو .12 مملكة ليسوتو 

التعجيل ببناء مقر للجنة األفريقية 

2112    
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

للخبراء حول حقوق الطفل 

 ورفاهيته.

1 EX.CL/Dec.1044(XXXIV) 

عن تقرير البشأن  مقـرر

لمحكمة اإلفريقية اأنشطه 

 لحقوق اإلنسان والشعوب

 ،3342لعام 

الوثيقة 
EX.CL/1126(XXXIV)  

جميع الدول األعضاء في  يشجع. 5 الدول األعضاء

االتحاد وغيرها من الجهات المعنية 

بحقوق اإلنسان في القارة، على 

تقديم تبرعات طوعية سخية إلى 

 دوق لضمان استدامته ونجاحه.الصن

    جاري

الدول األعضاء ذات  

 الصلة
الدول األعضاء يحث  .0

باالتحاد اإلفريقي التي لم تصادق 

المؤسس للمحكمة  على البروتوكول

الدول األطراف  ويدعوالقيام بذلك، 

عليه  اإلعالن المنصوصإلى إيداع 

( من 0)34بموجب المادة 

للسماح لالفراد  البروتوكول

لمنظمات غير الحكومية برفع وا

 .دعاوى أمام المحكمة

2112    

2 EX.CL/Dec.1045(XXXIV) 

بشأن التقرير  مقـرر

الخامس واألربعين عن 

أنشطة اللجنة األفريقية 

 ،لحقوق اإلنسان والشعوب

  ةالوثيق

EX.CL/1127(XXXIV) 

لجنة الممثلين 

 الدائمين 
الحاجة إلى التفعيل العاجل  يكرر.5

للجنة الفرعية للجنة الممثلين  والكامل

الدائمين للديمقراطية وحقوق اإلنسان 

 والحكم.

2112    

11 EX.CL/Dec.1046(XXXIV) 

 بشأن تقرير مجلس مقـرر

اري االتحاد األفريقي االستش

،الفساد لمكافحة  

 الوثيقة 
EX.CL/1128(XXXIV) 

الدول األطراف في 

اتفاقية االتحاد 

األفريقي لمنع 

 فسادومكافحة ال

الدول األطراف في اتفاقية  يحث.2

االتحاد األفريقي لمنع الفساد 

ومكافحته على الشروع في عملية 

 تغيير اسم المجلس االستشاري.

2112    
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

11 EX.CL/Dec.1047(XXXIV) 

عن تقرير البشأن  مقـرر

أنشطة لجنة االتحاد األفريقي 

 للقانون الدولي،

 الوثيقة 
EX.CL/1130(XXXIV) 

يشجع الدول األعضاء .5 األعضاءالدول 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

وسائر أجهزة االتحاد على تقديم 

األفريقي  االتحادالدعم الالزم للجنة 

للقانون الدولي في إعداد دراساتها 

وذلك بالقيام، من بين أمور أخرى، 

بتزويد اللجنة بالمعلومات التي قد 

تحتاجها في هذا الشأن عن مسائل 

القانون الدولي ذات االهتمام بالنسبة 

 لالتحاد األفريقي.

    جاري

12 EX.CL/Dec.1048(XXXIV) 

مقـرر بشأن التقرير عن 

أنشطة الوكالة األفريقية 

المتخصصة لمواجهة 

 المخاطر لالتحاد األفريقي،

 الوثيقة 
EX.CL/1131(XXXIV) 

الدول األعضاء إلى  يدعو .2 الدول األعضاء

رة التصديق على التعجيل بوتي

االتفاق المؤسس للوكالة األفريقية 

 لمواجهة المخاطر.

2112    

الدول األعضاء  

 المعنية
من الدول األعضاء  يطلب .4

المهتمة تقديم عروضها بشأن 

استضافة وكالة القدرة األفريقية 

لمواجهة المخاطر وشركة القدرة 

األفريقية لمواجهة المحدودة في 

ريقية لمواجهة أمانة القدرة األف

المخاطر في أو قبل الموعد النهائي 

 ؛2112أبريل  25المحدد في 

قبل أبريل 

2112 
   

12 EX.CL/Dec.1049(XXXIV) 

 عن التقرير بشأن مقـرر

 األفريقية المؤسسة أنشطة

 القدرات، لبناء

 الوثيقة 
EX.CL/1132(XXXIV) 

جمهورية إثيوبيا 

االتحادية 

 الديمقراطية

إثيوبيا لتقديم هذا حكومة  يدعو. 5

الطلب وأخذه بعين االعتبار بما 

يتماشى مع االمتيازات والحصانات 

 الممنوحة لالتحاد األفريقي.

2112    

14 EX.CL/Dec.1050(XXXIV) 

 االتحاد تقرير بشأنمقـرر 

 3342 وأجهزته لعام

يناشد الدول األعضاء  .11 ضاءالدول األع

مواصلة العمل بشكل وثيق مع 

المفوضية وغيرها من أجهزة 

2112    
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما
 لرئيس التمهيدية والمذكرة

 المفوضية، الوثيقة 
EX.CL/1134(XXXIV) 

االتحاد ووكاالته المتخصصة 

للتصدي للتحديات والقضايا المثارة 

في التقرير والمذكرة التمهيدية، بما 

في ذلك التصديق على الصكوك 

القانونية وإدراجها في القوانين 

اسات الوطنية، وتنفيذ مقررات وسي

االتحاد، وتوفير التمويل الكافي 

لتمكين أجهزة االتحاد ووكاالته 

المتخصصة من أداء مهامها بفعالية 

مع تقليل اعتمادها على المصادر 

 الخارجية.

15 EX.CL/Dec.1051(XXXIV) 

بشأن تقرير اللجنة مقـرر 

الوزارية للترشيحات 

اإلفريقية داخل المنظومة 

 الوثيقة الدولية، 
EX.CL/1136(XXIV) 

 

الجنوب األفريقي/ 

المجموعة 

األفريقية في 

 نيويورك 

في منصب عضو مجلس  ( 1-0

حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 

 ،0200-0202للفترة 
مالحظة: يتعين شغل  -

منصبين لحساب الجنوب األفريقي. 

طلبت اللجنة من المجموعة األفريقية 

في نيويورك إجراء مشاورات لتعيين 

 ممثلين من اإلقليم المذكور.

2112    

إقليم وسط أفريقيا  

والجنوب األفريقي/ 

المجموعة 

األفريقية في 

 نيويورك

 (عضو في لجنة المخدرات02 -1

مناصب  6مالحظة: يتعين شغل •

 1لحساب إقليم وسط أفريقيا؛  0)
 0لحساب إقليم شرق أفريقيا؛ و 

طلبت لحساب الجنوب األفريقي(. 

المجموعة األفريقية في  اللجنة من

نيويورك إجراء مشاورات لتعيين 

 ممثلين من األقاليم المذكورة.

2112    

شرق أفريقيا /  

المجموعة 

األفريقية في 

عضو في لجنة البرامج   (2-07

 والتنسيق،

يتعين شغل منصب مالحظة: 
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

. طلبت اللجنة لحساب شرق أفريقيا نيويورك

من المجموعة األفريقية في 

ورك إجراء مشاورات لتعيين نيوي

 ممثل من اإلقليم المذكور.

الجنوب األفريقي/  

المجموعة 

األفريقية في 

 نيويورك

عضو في مجلس إدارة  (11 -2

 لجنة المستوطنات البشرية

 يتعين شغل منصبين: مالحظة•

لحساب الجنوب األفريقي. طلبت 

اللجنة من المجموعة األفريقية في 

اورات لتعيين نيويورك إجراء مش

 ممثلين من اإلقليم المذكور.

2112    

الجنوب األفريقي/  

المجموعة 

األفريقية في 

 نيويورك

عضو في مجلس هيئة  (1-01

 األمم المتحدة للمرأة

مالحظة: يتعين شغل منصب •

لحساب الجنوب األفريقي. طلبت 

اللجنة من المجموعة األفريقية في 

نيويورك إجراء مشاورات لتعيين 

 ممثل من اإلقليم المذكور.

2112    

إقليمي الشرق  

والجنوب األفريقي/ 

إقليمي الوسط 

 والشمال األفريقي /

المجموعة 

األفريقية في 

 نيويورك

عضو في لجنة جائزة األمم  (24 -2

  المتحدة للسكان
مالحظة: يتعين شغل منصب في  •

إطار التناوب بين شرق أفريقيا 

شغل  والجنوب األفريقي/ يتعين

منصب في إطار التناوب وسط 

طلبت اللجنة  أفريقيا وشمال أفريقيا.

من المجموعة األفريقية في نيويورك 

إجراء مشاورات لتعيين ممثلين من 

 األقاليم المذكورة.
 

    

   يونيو قبل جمهورية كينيا  يطلب من. 4جمهورية كينيا /  
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

وجمهورية جيبوتي مواصلة  جمهورية جيبوتي

 2112المشاورات حتى يونيو 

بهدف تقديم ترشيح واحد لحساب 

إقليم شرق أفريقيا. وإذا تعذر األمر، 

سوف تتخذ اللجنة قراًرا خالل 

الدورة العادية الخامسة والثالثين 

للمجلس التنفيذي المقرر عقدها في 

 ؛2112نيامي، النجير، في يوليو 

2112 

15 EX.CL/Dec.1056(XXXIV) 

 بشأن ترشيح ثالث مقـرر

( دول أعضاء لتعيين 2)

قضاة في المحكمة اإلدارية 

 لالتحاد األفريقي،

الوثيقة
EX.CL/1150(XXXIV) 

المملكة المغربية / 

جمهورية 

موزمبيق/ 

 جمهورية ناميبيا

يدعو الدول األعضاء التي تم .4

ترشيحها إلى تعيين القضاة في 

مع نهاية فبراير  المحكمة اإلدارية

2112. 

نهاية فبراير 

2112 
   

 

 النيجر-، نيامي0202يوليو  2-8الدورة العادية الخامسة والثالثون للمجلس التنفيذي 

14 EX.CL/Dec.1057(XXXV) 

بشأن تقارير اللجان  مقرر

الفرعية للجنة الممثلين 

 الدائمين

 

اللجان الفرعية 

للجنة الممثلين 

 الدائمين

 

يستحضر مقرر المجلس   .45

التنفيذي  

EX.CL/Dec.1031(XXXIV
بشأن  2112الصادر في فبراير (

تمثيل االتحاد األفريقي في 

اجتماعات الشراكات ويقرر إحالة 

البند مجددا إلى اللجنة الفرعية 

للتعاون المتعدد األطراف للجنة 

الممثلين الدائمين   لمزيد من البحث 
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

بغية التوصل إلى توافق لآلراء فيما 

يخص هذه المسألة مع مواصلة 

قررات المجلس تطبيق كافة م

التنفيذي والمؤتمر ذات الصلة 

والمتعلقة بهذه المسألة، وهي 

مقررات المجلس التنفيذي: 

EX.CL/Dec.986 (XXXII) 

 2111الصادر في يناير 

( EX.CL/Dec.942(XXX)و)

، والمقرر 2114الصادر في يناير 

(EX.CL/Dec.899(XXVIII)
والمقرر  2115( الصادر في يناير 

(EX.CL/Dec.877(XXVII) )

، ومقرر  2115الصادر في يونيو 

المؤتمر 

Assembly/AU/Dec.131 
(VII)  2115الصادر في يونيو ،

ومقرر المؤتمر 

Assembly/AU/Dec.635 
(XXVIII)  الصادر في يناير

بشأن إصالح االتحاد  2114

 األفريقي.

من اللجنة الفرعية  يطلب .42  

التفاقات المقار واالستضافة 

ت العمل المختصة ومجموعا

للتوزيع الجغرافي العادل بالتعاون 

 :الوثيق مع اللجنة، تقديم ما يلي
نموذج موحد التفاق البلد  (1

المضيف إلى الدورة العادية 

السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي 

    



EX.CL/1191 (XXXVI) 

P a g e  1 4 9  

 

 تم إعداده من قبل مكتب األمين العام للمفوضية

 

 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

بجميع لغات  2121في فبراير 

 عمل االتحاد األفريقي.

 طرق التقييم التي تحدد معايير (2  

تقييم عروض استضافة مؤسسات 

 االتحاد األفريقي؛

    

تقرير تقييم مهام هيئات االتحاد  (2  

األفريقي الحالية، بما في ذلك طرق 

فتح وإغالق مكاتب االتصال 

 ووضعها الحالي؛

    

المنقحة الستضافة  المعايير (4  ... 

 مؤسسات االتحاد األفريقي.
    

11 
EX.CL/Dec.1060(XXXV) 

بشأن المقترحات  ررقم

 المتعلقة بموضوع عام

3333، 

 الوثيقة

Ex.Cl/1155(Xxxv) 

ميثاق االتحاد  يستحضر  .11 الدول األعضاء

األفريقي بشأن الديمقراطية 

واالنتخابات والحكم، الذي صدقت 

( دولة 21عليه إحدى وثالثون )

الدول األعضاء التي  ويدعوعضًوا 

بذلك لم تصدق على الميثاق إلى القيام 

وتقديم تقرير كل سنتين عن تنفيذ 

الميثاق إلى المؤتمر تمشيا مع 

 .42و  44المادتين 

    

12 
EX.CL/Dec.1063(XXXV) 

مقرر بشأن التقرير 

اإلسبانية  عن استخدام

كإحدى لغات عمل 

 ،االتحاد األفريقي

الوثيقة 
EX.CL/1157(XXXV) 

 

يحث الدول األعضاء والمفوضية .2 

التدابير الضرورية  إلى اتخاذ كافة

للتعجيل بالتصديق على البروتوكول 

بشأن تعديل القانون التأسيسي لعام 

ودخوله حيز التنفيذ، إلدراج  2112

اللغة اإلسبانية كلغة عمل لالتحاد 

 ،2121األفريقي قبل يوليو 
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

21 EX.CL/Dec.1063(XXXV) 

 مقرر بشأن

تقارير اللجان الفنية 

 المتخصصة

ذات  الدول األعضاء

 الصلة
الدول األعضاء التي  يدعو .12

لم توقع ولم تصدق بعد على اتفاقية 

منطقة التجارة الحرة القارية 

األفريقية، على القيام بذلك في أقرب 

 وقت ممكن؛

    

الدول األعضاء  

 )وزراء التجارة(
الوزراء المسؤولين عن  يكلف. 14

التجارة بالعمل على ضمان حصول 

المنصب والمساهمة  إفريقيا على هذا

في تعزيز النظام التجاري المتعدد 

 األطراف.

    

21 EX.CL/Dec.1064(XXXV) 

مقرر بشأن التقرير نصف 

السنوي عن أنشطة 

 لمحكمة األفريقية لحقوقا

للعام اإلنسان والشعوب 

3342، 

الوثيقة 
EX.CL/1163(XXXV) 

 

الدول األعضاء ذات 

 الصلة 
الدول األعضاء التي  يدعو .4

لم تقم بذلك، الى االنضمام إلى 

 البروتوكول وإيداع اإلعالن.

    

تنزانيا  ةجمهوري 

 االتحادية
حكومة جمهورية تنزانيا  يحث. 1

المتحدة ومفوضية االتحاد األفريقي، 

بالتعاون والتنسيق مع المحكمة، 

العمل في إطار فريق العمل المكون 

بموجب القرار 

EX.CL/Dec.994 
(XXXXII)اذ خطوات نحو ، التخ

إكمال تشييد المباني، مع مراعاة 

هياكل الموارد البشرية ومتطلبات 

 الحيز المكاني للمحكمة.

    

22 EX.CL/Dec.1065(XXXV) 

مقرر بشأن تقرير اللجنة 

األفريقية لحقوق اإلنسان 

 والشعوب،

 EX.CL/1164الوثيقة 

(XXXV) 

الدول األطراف على تقديم  يحث.4 الدول األطراف

من  52اريرها الدورية وفقاً للمادة تق

الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 

والشعوب )الميثاق األفريقي(، 

من بروتوكول مابوتو،  25والمادة 

 من اتفاقية كمباال؛ 14والمادة 

    

    الدول األطراف إلى  يدعو .5 الدول األطراف 
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

االمتثال لطلبات التدابير المؤقتة، 

األفريقية وتنفيذ قرارات اللجنة 

لحقوق اإلنسان والشعوب 

والبالغات التي هي أطراف فيها، 

وإبالغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتنفيذ 

تلك القرارات بما يتماشى مع المادة 

 من قواعد إجراءات اللجنة. 112

المملكة المغربية  يشجع .5 المملكة المغربية 

واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

الدخول في حوار  والشعوب على

حول مهمتها في اإلقليم الذي أشار 

إليه االتحاد األفريقي باسم 

الجمهورية العربية الصحراوية 

الديمقراطية واألمم المتحدة 

بالصحراء الغربية، بموجب 

مقررات االتحاد األفريقي السابقة 

 ذات الصلة؛

    

من الدول األطراف  يطلب. 12 الدول األطراف 

المصححة من تقرير تقديم النسخ 

في غضون أربعة عشر  األنشطة،

المقرر  اعتماد( يوما من 14)

ومالحظاتها الكتابية، ليتم إلحاقها 

 بالتقرير عند نشره.

    

22 EX.CL/Dec.1067(XXXV) 

مقرر بشأن تقرير اللجنة 

الوزارية للترشيحات داخل 

 المنظومة الدولية،

الوثيقة 

EX.CL/1166(XXXV) 

 لجنة الممثلين

 الدائمين 
تفويض لجنة  يقرر أيضا .5

الممثلين الدائمين لبحث الترشيحات 

قاٍض في محكمة العدل لمنصب 

، - 2121-2121للفترة  الدولية

وإجازة الترشيح األفريقي لهذا 

 ؛2112المنصب بحلول نوفمبر 

    

    لجنة الممثلين تفويض  يقرر أيًضا.5لجنة الممثلين  
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

ترشيحي جمهورية لبحث  الدائمين الدائمين 

كينيا وجمهورية جيبوتي لمنصب 

عضو غير دائم في مجلس األمن 

 2122-2121لألمم المتحدة للفترة 

وإجازة الترشيح األفريقي لهذا 

 ؛2112المنصب بحلول نوفمبر 

08 EX.CL/Dec.1068(XXXV) 

بشأن تقرير اللجنة مقرر 

الوزارية المعنية بتحديات 

التصديق على معاهدات 

 مة الوحدة األفريقية/منظ

االتحاد األفريقي 

 واالنضمام إليها وتنفيذها،

الوثيقة 
EX.CL/1167(XXXV) 

 

الدول األعضاء ذات 

 الصلة
يناشد الدول األعضاء التي  . 4

 : لم تفعل ذلك بعد ب

إنشاء لجان وطنية قطاعية معنية أ(

بتحديات التصديق/االنضمام وتنفيذ 

معاهدات منظمة الوحدة 

قية/االتحاد األفريقي التي األفري

ستكون بمثابة نقاط اتصال وطنية 

لتوصيل المعلومات إلى اللجنة 

الوزارية، من خالل المفوضية، بشأن 

الجهود المبذولة والتحديات التي 

تواجهها كل دولة عضو في فيما 

يتعلق بالتصديق على/االنضمام إلى 

معاهدات منظمة الوحدة األفريقية / 

 ي، وكذلك التنفيذ؛االتحاد األفريق

    

االستجابة للمفوضية بناء  ب(  الدول األعضاء 

على طلبها للحصول على معلومات 

حول اللجان الوطنية القطاعية 

لتمكين المفوضية من تجميع 

إحصائيات حول الدول األعضاء 

التي أنشأت تلك اللجان الوطنية 

 القطاعية والتي لم تقم بذلك.

    

ذات الدول األعضاء  

 الصلة 

الدول األعضاء التي  يشجع .11

لم تصدق على بعض المعاهدات على 

إحالة المعلومات ذات الصلة إلى 
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 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  اإلجراء المتخذ اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

المفوضية حول التحديات التي حالت 

 دون تصديقها على تلك المعاهدات.

02 EX.CL/Dec.1071(XXXV) 

مقرر بشأن تقرير اللجنة 

الوزارية المعنية بجدول 

تقدير األنصبة 

 اهماتوالمس

الدول األعضاء ذات 

 الصلة 

بالدول األعضاء التي  يشيد .4

دفعت مساهماتها المقدرة بالكامل، 

بما في ذلك جمهورية أفريقيا 

الوسطى التي قامت بتسوية 

الدول األعضاء  ويحثمتأخراتها، 

التي لم تدفع مساهماتها المقدرة بعد 

على القيام بذلك وفاًء بالتزاماتها 

 تحاد؛المالية تجاه اال

    

لجنة الممثلين  

 الدائمين
المفوضية بإجراء  يكلف  .5

مشاورات مع الدول األعضاء حول 

وضع طرائق لتنفيذ نظام العقوبات 

المعزز وتقديم تقرير بهذا الشأن 

 ؛2121بحلول فبراير 

    

06 EX.CL/Dec.1072(XXXV) 

اختيار المدير مقرر بشأن 

العام لمنظمة التجارة 

 العالمية

لدول األعضاء ا

 المعنية
يدعو الدول األعضاء في  .4

االتحاد األفريقي إلى النظر في تقديم 

مرشحين أكفاء لمنصب المدير العام 

لمنظمة التجارة العالمية إلى لجنة 

االتحاد األفريقي للترشيحات بحلول 

بغية دعم  2112نوفمبر  21

في  مرشح واحد خالل دورة العادية

 .2121 فبراير

فبراير 

0202 
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 إثيوبيا، –، أديس أبابا 9102فبراير  00-01باء. مقررات المؤتمر، الدورة العادية الثانية والثالثون / 

 النيجر -، نيامي 9102يوليو  7والدورة االستثنائية الثانية عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي، 

 رقم المقرر الرقم
 

مستوى التنفيذ )جزئيا،  ء المتخذاإلجرا اإلطار الزمني اإلجراء المطلوب اإلدارة

 بالكامل أو لم ينفذ(
التحديات التي تمت 

مواجهتها وطريق المضي 

 قدما

0 Assembly/AU/Dec.714(XXXII) 

بشأن منطقة التجارة  مقرر 

 ،األفريقية ةالحرة القاري

الوثيقة 
ASSEMBLY/AU/4(XXXII) 

الدول األعضاء ذات 

 الصبة
الدول األعضاء  يحث بشدة. 11

ألخرى التي لم توقع بعد على ا

االتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة 

الحرة القارية األفريقية على أن تقوم 

 بذلك قبل الذكرى األولى؛

قبل يوليو 

0202 
   

الدول األعضاء ذات  

 الصبة
جميع الدول  يحث أيضا. 12

األعضاء األخرى التي لم تقم بذلك، 

على التصديق عليها في أقرب وقت 

 قبل الذكرى األولى؛ ممكن

قبل يوليو 

0202 
   

وزراء االتحاد  

 األفريقي للتجارة
ن وزراء االتحاد يطلب م .13

 :األفريقي للتجارة القيام بما يلي
تقديم جداول االمتيازات  (1

التعريفية وجداول االلتزامات 

المحددة بشأن التجارة في الخدمات 

بما يتماشى مع الطرائق المتفق 

الدورة االستثنائية الثانية عليها إلى 

 2112عشرة للمؤتمر في يوليو 

 والثالثينوالدورة العادية الثالثة 

، على 2121للمؤتمر في فبراير 

 التوالي، لالعتماد؛

فبراير 

0202 
   

وزراء االتحاد  

 األفريقي للتجارة
استكمال المفاوضات حول (2

البروتوكوالت بشأن االستثمار 

وق الملكية وسياسة المنافسة وحق

الفكرية، والتجارة في الخدمات بشأن 

القطاعات السبعة األخرى خارج 

قطاعات الخدمات الخمسة ذات 

    2021يناير 
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األولوية. وتقديم مشاريع النصوص 

القانونية إلى دورة المؤتمر في يناير 

العتمادها من خالل اللجنة  2121

الفنية المتخصصة للعدل والشؤون 

 القانونية.

من قائد منطقة يطلب  .08 هورية النيجرجم 

التجارة الحرة القارية األفريقية، 

فخامة السيد محمد إيسوفو، رئيس 

جمهورية النيجر تقديم تقرير 

مرحلي عن منطقة التجارة الحرة 

القارية األفريقية إلى قمة يوليو 

2112. 

 
 

    0202يوليو 

0 Assembly/AU/Dec.715(XXXII) 

قرر تنفيذ ممقرر بشأن 

المؤتمر بشأن الشراكة 

مع االتحاد األوروبي ما 

 ،بعد كوتونو

الوثيقة 
Assembly/AU/5(XXXII) 

لجنة الممثلين 

 الدائمين
من رئيس المفوضية، يطلب . 1

بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، 

متابعة الجهود الرامية إلى إبرام 

شراكة معززة بين قارة و قارة في 

ب األفريقي من الوقت المناسب للجان

أجل إشراك االتحاد األوروبي في 

االجتماع الوزاري الثاني لالتحاد 

األوروبي، الذي  االتحاد-األفريقي 

سيعقد في أفريقيا في نهاية عام 

 -، وقمة االتحاد األفريقي 2112

 ؛2121االتحاد األوروبي. في 

0202    

1 Assembly/AU/Dec.718(XXXII) 

مقرر بشأن تقرير 

لسلم واألمن عن مجلس ا

أنشطته ووضع السلم 

 ،واألمن في أفريقيا

الوثيقة 
Assembly/AU/6(XXXII) 

السودان وجنوب 

 السودان
الدولتين إلى معالجة  يدعو. 5

الوضع النهائي ألبيي من أجل 

تعزيز أمنهما الحدودي المشترك 

على مواصلة التعاون  ويشجعهما

مع االتحاد األفريقي لحل المشاكل 

كما هو موضح في اتفاقية  العالقة

التعاون المتعلقة بحدودهما 

المشتركة، بما في ذلك أبيي وغيرها 

2019    
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 من المناطق المتنازع عليها.

مجلس السلم  

 واألمن

 
مجلس السلم واألمن، بدعم  يشجع. 1

من المفوضية، بما في ذلك من خالل 

فريق التنفيذ رفيع المستوى لالتحاد 

رار المشاركة األفريقي، على استم

في ديناميات التغيير في القرن 

األفريقي. وفي هذا الخصوص، يشدد 

على ضرورة إجراء مشاورات 

مكثفة على مختلف المستويات من 

أجل الدعوة لعقد مؤتمر السلم واألمن 

واالستقرار والتنمية في القرن 

ً لمقرر  األفريقي في وقت مبكر، وفقا

المؤتمر 

Assembly/AU/Dec.472 
(XX)  الصادر عن الدورة العادية

 21و 24العشرين المنعقدة يومي 

 .2112يناير 

    جاري

الحكومة واألطراف  ويشجع. 00 غينيا بيساو 

في غينيا بيساو على وضع واعتماد 

مدونة لقواعد السلوك، بما يتماشى 

مع القيم المشتركة والصكوك ذات 

الصلة لالتحاد األفريقي، بما في 

فريقي للديمقراطية ذلك الميثاق األ

واالنتخابات والحكم. ويشيد بجميع 

الشركاء الثنائيين والمتعددي 

األطراف لدعمهم تنظيم االنتخابات 

المرتقبة ويدعو جميع الدول 

األعضاء في االتحاد األفريقي 

والمجتمع الدولي األعم إلى مواصلة 

تقديم الدعم اللوجستي والمالي 

الالزم إلى غينيا بيساو في هذه 

المرحلة الحرجة من بناء صرحها 

0202    
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 الديمقراطي.

/نالجزائر/الكاميرو 

تشاد/جمهورية 

أفريقيا الوسطى/ 

ليبيا/النيجر/نيجير

 السودان يا/

الدول األعضاء في لجنة  يدعو. 08

حوض بحيرة تشاد إلى دعم وضع 

خارطة طريق واضحة واستراتيجية 

شاملة لتعبئة الموارد من أجل تنفيذ 

 اتيجية.االستر

0202    

بجمهورية مصر  يشيد .15 جمهورية مصر 

العربية والمفوضية لدورهما الفعال 

في الجهود المبذولة لتفعيل مركز 

إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما 

بعد النزاعات التابع لالتحاد 

األفريقي، ويدعو إلى االختتام السريع 

 التفاق استضافة المركز

    

الدول األعضاء على يشجع . 15 ءالدول األعضا 

توفير الموارد الالزمة، وال سيما 

التمويل، لدعم التشغيل الكامل 

 للمركز.

    جاري

جميع الدول األعضاء  يشجع. 11 الدول األعضاء 

على وضع استراتيجيات وطنية 

شاملة لمكافحة اإلرهاب تشمل 

الوقاية واالستجابة وإعادة البناء 

 واالقتصادية. والتنمية االجتماعية

    جاري

الدول األعضاء إلى  يدعو. 11 الدول األعضاء 

تشجيع تبادل الخبرات في مجال 

مكافحة التطرف العنيف وخطاب 

 الكراهية.

    جاري

مجلس السلم  

 واألمن
مجلس السلم واألمن،  يشّجع. 21

بالعمل مع المجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية، لمواصلة

 على لوللحص ويتطلعالجهود 

النتائج النهائية للجهود الجارية، 

وبخاصة المقترحات الملموسة بشأن 

 إصالح مجلس السلم واألمن.

0202    
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األعضاء  

ن الثالثة واألفريقي

في مجلس األمن 

التابع لألمم 

/ المجموعة المتحدة

األفريقية في 

 نيويورك

األعضاء األفريقيين  يدعو. 00

ي مجلس األمن الدولي الثالثة ف

وجميع أعضاء المجموعة األفريقية 

في نيويورك إلى العمل معا، بغية 

 تيسير اعتماد هذا القرار الهام.

0202    

مجلس السلم  

 واألمن
من مجلس السلم واألمن  يطلب. 22

العمل مع المفوضية إليجاد أفضل 

السبل والوسائل لزيادة تعزيز الدعم 

يين الثالثة في لعمل األعضاء األفريق

 مجلس األمن الدولي في نيويورك.

    جاري

8 Assembly/AU/Dec.719(XXXII) 

 مقرر بشأن تقرير مجلس

 عن تنفيذ واألمن السلم

الطريق الرئيسية  خارطة

من أجل  العملية للخطوات

 أفريقيا إسكات البنادق في

 3333بحلول 

 

مجلس السلم 

 واألمن 
كثر إلى أن تقدم تقريرا أيتطلع . 4

تفصيالً إلى الدورة العادية للمؤتمر 

 .2121التي ستعقد في فبراير 

فبراير 

0202 
   

كافة الدول األعضاء في  يناشد. 5 الدول األعضاء 

االتحاد األفريقي والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية/ اآلليات 

اإلقليمية والمجتمع المدني، وكذلك 

األمم المتحدة والشركاء اآلخرين 

فة جهودهم لضمان تنفيذ بمضاع

مشروع االتحاد األفريقي الرائد 

 إلسكات البنادق؛

    

الدول األعضاء ذات  

 الصلة
جميع الدول األعضاء  يحث. 5

األخرى على أن تحذو حذوها في 

هذه الجهود وأن تبرز أهمية شهر 

العفو األفريقي في شهر سبتمبر من 

 كل عام.

    سنويا

و الدول األعضاء إلى يدع. 12 الدول األعضاء 

تكثيف جهودها لمنع تحويل مسار 

األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة 

وتداولها واالتجار بها بصورة غير 

مشروعة، بما في ذلك من خالل 

    جاري
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التصديق على الصكوك األفريقية 

واإلقليمية والدولية ذات الصلة 

 وتنفيذها بفعالية؛

الدول األعضاء ذات  

 الصلة
الدول األعضاء التي لديها  يدعو .12

التزامات عالقة إلزالة األلغام، عمالً 

باتفاقية حظر األلغام المضادة 

لألفراد، إلى دمج تعهداتها تماشيا مع 

 .2125التزام مابوتو لعام 

    جاري

الدول األعضاء ذات  

 الصلة
الدول األعضاء التي لم  يحث. 14

تصدق بعد على معاهدة بليندابا، 

لك على اتفاقيات األسلحة وكذ

البيولوجية والكيميائية، على القيام 

 بذلك.

    جاري

جميع الدول  

األعضاء في االتحاد 

 األفريقي 

يشجع جميع الدول األعضاء في 

االتحاد األفريقي على تقديم 

تقاريرها، في الوقت المناسب، عن 

تنفيذها لخارطة الطريق الرئيسية 

ا الرئيسية لالتحاد األفريقي بأبعاده

الخمس، وهي الجوانب السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية والبيئية 

والقانونية، كي يتسنى لمجلس السلم 

واألمن والمؤتمر اكتساب رؤية 

شاملة لالتجاهات الفعلية في تنفيذ 

خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد 

 األفريقي.

0202    

مجلس السلم  

 واألمن
لم من مجلس الس يطلب  .11

واألمن اتخاذ خطوات، بدعم من 

المفوضية، إلعداد تقرير شامل عن 

حالة تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية 

لالتحاد األفريقي، بالتنسيق الوثيق 

مع الجهات المعنية، لتقديمه إلى 

الدورة العادية للمؤتمر في يناير/ 

بغية تقييم التقدم  2121فبراير 

فبراير 

0202 
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والتحديات في الموعد النهائي 

ت البنادق في أفريقيا وهو إلسكا

 .2121ديسمبر 

8 Assembly/AU/Dec.720(XXXII) 

بشأن تقرير الحوكمة ر مقر

 ،في أفريقيا

الوثيقة 
Assembly/AU/8(XXXII) 

الدول األعضاء على النظر  يحث. 5 الدول األعضاء

في التوصيات الواردة في التقرير 

 ودراستها بهدف تعزيز الحكم الرشيد

وتبادل أفضل الممارسات على 

 المستويين القطري والقاري؛

0202    

الدول األعضاء على اعداد يحث .6 الدول األعضاء 

تقارير الحكم الوطنية كأداة للتقييم 

الذاتي للحكم بما يتماشى مع توصيات 

 التقرير؛

0202    

6 Assembly/AU/Dec.721(XXXII) 

 القمة تقرير بشأن مقرر

 لمنتدى العشرينو الثامنة

اآللية األفريقية للمراجعة 

 المتبادلة بين األقران

الدول األعضاء ذات 

 الصلة 
المزيد من الدول  يشجع. 12

األعضاء على االنضمام إلى اآللية 

بما يتماشى مع اإلعالن 

Assembly/AU/Decl.4(XX
X)  الصادر عن الدورة العادية

الثالثين للمؤتمر المنعقدة في أديس 

وكذلك  2111إثيوبيا في يناير  أبابا،

المقرر 

Ext/Assembly/AU/Dec.1 
(XI) الصادر عن الدورة االستثنائية ]

الحادية عشرة المنعقدة في أديس 

، 2111أبابا، إثيوبيا في نوفمبر 

حيث حثِّ المؤتمر الدول األعضاء 

المتبقية على التعجيل باالنضمام إلى 

اآللية من أجل ضمان انضمام الجميع 

على النحو  2122ا بحلول عام إليه

المتوخى في الخطة العشرية األولى 

 ؛2152لتنفيذ أجندة 

0202    

7 Assembly/AU/Dec.722(X

XXII) 

مقرر بشأن تقرير رئيس 

اللجنة رفيعة 

 المستوى حول ليبيا
اللجنة الرفيعة المستوى إلى عو يد.8

مواصلة اتصاالتها مع الجهات الليبية 

المعنية، من أجل التوصل إلى توافق 

0202    



EX.CL/1191 (XXXVI) 

P a g e  1 6 1  

 

 تم إعداده من قبل مكتب األمين العام للمفوضية

 

لجنة االتحاد األفريقي 

 المعنيةالرفيعة المستوى 

 ،ليبياب

الوثيقة 
Assembly/AU/9(XXXII) 

واسع في اآلراء حول طرق تنظيم 

 منتدى المصالحة الوطنية؛

8 Assembly/AU/Dec.723(X

XXII) 

 في المناخ مؤتمر بشأن مقرر

الدورة الرابعة ) كاتويتسي

 األمم مؤتمروالعشرون ل

  )المناخ لتغير ياإلطار المتحدة

 مؤتمر في أفريقيا ومشاركة

مؤتمر  ،العالمي المناخ تغير

 الخامس والعشرين/ األطراف

مؤتمر األطراف الخامس عشر 

العامل بوصفه اجتماع األطراف 

 في بروتوكول كيوتو،

 ASSEMBLY/AU/10الوثيقة 

(XXXII) 

ة البلدان األفريقييشجع  .02 الدول األعضاء

على التصديق على تعديل كيجالي 

لبروتوكول مونتريال كوسيلة 

لتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة 

 تغير المناخ.

0202    

2 Assembly/AU/Dec.724(X

XXII) 

بشأن إصالح مجلس مقرر 

 األمن لألمم المتحدة،

 الوثيقة

Assembly/AU/13(XXXII
) 

لجنة العشرة 

 مجلس إلصالح

 لألمم األمن

 ؛المتحدة

 

 

  يطلب .8
أن تواصل لجنة العشرة   (1)

التواصل على أعلى المستويات 

السياسية، بما في ذلك مع األعضاء 

الخمسة الدائمين في مجلس األمن، 

بهدف دفع الموقف األفريقي الموحد 

بشأن إصالح مجلس األمن لألمم 

 المتحدة؛

    جاري

لجنة العشرة   

 مجلس إلصالح

 لألمم األمن

 المتحدة؛

أن تواصل لجنة العشرة   (2)

أيضا تكثيف مشاركتها مع 

المجموعات اإلقليمية وأصحاب 

المصلحة اآلخرين بغية البناء على 

التقدم المحرز في دفع الموقف 

األفريقي الموحد بشأن إصالح 

مجلس األمن لألمم المتحدة؛ وفي 
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هذا الخصوص، يشجع لجنة العشرة 

على مواصلة عقد اجتماعاتها رفيعة 

توى خارج هوامش قمة االتحاد المس

 األفريقي؛

جميع الدول   

األعضاء في االتحاد 

 األفريقي

ينبغي لجميع الدول   (2)

األعضاء في االتحاد اإلفريقي أن 

تعكس في بياناتها الوطنية، لدى 

افتتاح الدورة الرابعة والسبعين 

للجمعية العامة لألمم المتحدة في 

 ، الخطاب الموحد2112سبتمبر 

الموجز لدفع الموقف األفريقي 

الموحد، وأن تكرر الدعوة إلى 

إجراء إصالح شامل لمجلس األمن 

 لألمم المتحدة.

    

جميع الدول   

األعضاء في االتحاد 

 األفريقي

ينبغي للدول األعضاء في   (4)

االتحاد األفريقي إدراج مسألة 

إصالح مجلس األمن لألمم المتحدة 

لخارجية في ضمن أولويات سياستها ا

التزاماتها مع شركائها غير 

األفريقيين، وعلى وجه الخصوص، 

الحاجة إلى تصحيح الظلم التاريخي 

الذي تستمر القارة األفريقية في 

 تحمله دون إبطاء.

    

02 Assembly/AU/Dec.725(X

XXII) 

بشأن التقرير المرحلي  مقرر

 عن المالريا

 Assembly/AU/14الوثيقة 

(XXXII)  

من تباطؤ  يعرب عن القلق .4 األعضاء الدول

إحراز تقدم في القضاء على 

الدول األعضاء  ويدعوالمالريا، 

إلى زيادة الموارد المحلية الالزمة 

 ؛2121للقضاء عليها بحلول 

    جاري

من الدول األعضاء،  يطلب .5 الدول األعضاء 

بدعم من مفوضية االتحاد األفريقي، 

إلقليمية، والمجموعات االقتصادية ا

والشراكة من أجل القضاء على 

المالريا، وتحالف القادة األفريقيين 
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للمالريا والشركاء، التعجيل بإنشاء 

المجالس الوطنية للقضاء على 

المالريا وصناديق مكافحة المالريا 

لحفز االلتزام السياسي وزيادة 

االستثمارات المحلية من القطاعين 

 العام والخاص؛

من الدول األعضاء، بدعم  يطلب .1 عضاءالدول األ 

من مفوضية االتحاد األفريقي 

والشراكة من أجل القضاء على 

المالريا، وتحالف القادة األفريقيين 

للمالريا والشركاء، تهيئة بيئة 

وضمان توافر مواد  تمكينيه

المالريا ميسورة التكلفة، والفعالة 

والمأمونة من الجيل القادم من خالل 

ة ودعم اإلنتاج ية التنظيمالمواءم

المحلي، بما في ذلك المبادرات 

المبتكرة لزيادة التوافر وقابلية 

 التوسع؛

    جاري

من الدول األعضاء  أيضا يطلب.2 الدول األعضاء 

االستفادة، إلى أبعد مدى، من الحق 

في استخدام األحكام الواردة في 

اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن 

وق الملكية الفكرية جوانب حق

المتصلة بالتجارة، واإلعالنات 

والمواد الالحقة لتشجيع حصول 

 الجميع على األدوية؛

    جاري

تحالف القادة  رئيس 

 األفريقيين للمالريا
من رئيس أيضا  يطلب .11

تحالف القادة األفريقيين للمالريا تقديم 

تقرير سنوي إلى المؤتمر عن التقدم 

المالريا في المحرز في مكافحة 

 أفريقيا.

    سنويا

11 Assembly/AU/Dec.726(X

XXII) 
جميع الدول 

 األعضاء 
نداءه لجميع الدول  يجّدد .2

األعضاء للتبرع بالموارد لصندوق 

    جاري
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التقرير عن  بشأن  مقرر

 اإلرهاب والتطرف مكافحة

 أفريقيا، في العنيف

الوثيقة 
Assembly/AU/17(XX

XII) 

لمنع االتحاد اإلفريقي الخاص 

ومكافحة اإلرهاب والتطرف 

ً مع مقرر  العنيف في أفريقيا تمشيا

المؤتمر 

[Assembly/AU/Dec.614 

(XXVII) ] الصادر عن دورته

العادية السابعة والعشرين المنعقدة 

في كيجالي، رواندا، في يوليو 

2115. 

12 Assembly/AU/Dec.727(X

XXII) 

االتحاد حملة بشأن  مقرر

نهاء زواج إلاإلفريقي 

 في أفريقيا، األطفال

 Assembly/AU/24الوثيقة 

(XXXII) 

الدول األعضاء  

 ذات الصلة 
الدول األعضاء األخرى  يدعو. 2

التي لم تقم بإطالق الحملة وتنفيذها 

 إلى المبادرة بذلك؛

2112    

12 Assembly/AU/Dec.730

(XXXII) 

متابعة إنشاء  مقرر بشأن

 فيللهجرة  األفريقي المرصد

 المغربية المملكة

يدعو الدول األعضاء  .4 الدول األعضاء

والشركاء اإلنمائيين إلى تقديم الدعم 

الفني والمالي الالزم لتدعيم المرصد 

 األفريقي للهجرة وبرامجه؛

    جاري

14 Assembly/AU/Dec.735(X

XXII) 

مقرر بشأن مشروع 

 الصكوك القانونية

ضاء إلى التوقيع يدعو الدول األع. 2 الدول األعضاء

والتصديق على الصكوك القانونية 

المذكورة أعاله، حيثما ينطبق ذلك، 

كي يتسنى بدء نفاذها في أقرب وقت 

 ممكن.

    جاري

15 Assembly/AU/Dec.737(X

XXII) 

االلتزام  مقرر بشأن حشد

 السياسي نحو

القضاء على تشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث 

 في أفريقيا

الدول األعضاء إلى تنفيذ  يدعو. 1 اءالدول األعض

مبادرة االتحاد اإلفريقي للقضاء 

على تشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث، مع التركيز على المعايير 

االجتماعية واألبعاد الثقافية للتصدي 

لممارسة تشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث عبر الحدود، باإلضافة إلى 

    جاري
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تنفيذ أطر تشريعية قوية،  

الموارد المالية المحلية،  وتخصيص

وتشجيع استخدام األدلة والبيانات، 

واإلبالغ المنتظم، ومشاركة 

المجتمع المدني والمجتمعات 

المحلية في إنهاء تشويه األعضاء 

 التناسلية لإلناث؛

15 Assembly/AU/Dec.738(X

XXII) 

مقرر بشأن المحكمة 

الجنائية الدولية، الوثيقة 
EX.CL/1138(XXXIV) 

جميع الدول 

األعضاء في 

 نيويورك

جميع الدول األفريقية  يدعو .5

األعضاء في نيويورك إلى أن تقوم، 

خالل بحث بند جدول األعمال من 

قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

بدعم نقل طلب الرأي االستشاري 

من محكمة العدل الدولية حتى 

تحصل كافة الدول وخاصة تلك 

ي نظام روما التي هي أطراف ف

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

 على توضيح لمسألة الحصانات.

    جاري

المجموعة 

األفريقية في 

نيويورك وفي 

 الهاي

من المجموعة األفريقية  يطلب. 1

في نيويورك وفي الهاي أن تطلب 

من مؤتمر الدول األطراف في 

المحكمة الجنائية الدولية الدعوة إلى 

مجموعة العمل عقد اجتماع ل

للخبراء من الدول األعضاء بغية 

اقتراح توضيح إعالني أو تفسيري 

وأية  21و 24للعالقة بين المادتين 

مسائل خالفية أخرى تتعلق 

بالواجبات المتضاربة للدول 

 األطراف بمقتضى القانون الدولي.

2112    

المجموعة 

األفريقية في 

 نيويورك

 :. يطلب من2

جموعة المفوضية والم (1

األفريقية في نيويورك ضمان نقل 

مقررات أجهزة صنع السياسة 

لالتحاد األفريقي خالل المناقشات 

    2112يوليو 
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حول االختصاص الدولي في اللجنة 

السادسة للجمعية العامة لألمم 

المتحدة وتقديم توصيات إلى القمة 

حول سبل دفع هذه المناقشة إلى 

األمام في ضوء الطريق المسدود 

 لجنة السادسة.الظاهر داخل ال

14 Assembly/AU/Dec.745(X

XXII) 

تقرير بشأن  مقـرر

المفوضية عن إعادة إنشاء 

 لجنة الصياغة،

الوثيقة 
EX.CL/1123(XXXIV) 

  يقرر : . 2 لجنة الصياغة 

ينبغي للجنة الصياغة أن تقوم، (2

بمساعدة المفوضية، بإعداد مشروع 

اده من قواعد إجراءاتها لبحثه واعتم

قبل الدورة العادية الخامسة والثالثين 

للمجلس التنفيذي المقرر عقدها في 

 .2112نيامي، النيجر في يوليو 

    2112يوليو 

11 Assembly/AU/Dec.747(X

XXII) 

بشأن إنهاء مقرر 

أرخبيل  في االستعمار

 شاغوس

المجموعة 

األفريقية في 

 نيويورك

أعضاء المجموعة  يكلف. 6

ي نيويورك بدعم جميع األفريقية ف

اإلجراءات في الجمعية العامة لألمم 

المتحدة الالزمة للمساهمة في إنهاء 

االستعمار الفوري والكامل من 

موريشيوس، وفقا لمتطلبات الرأي 

االستشاري بمجرد أن يتم إصداره 

من قبل المحكمة واستالمه من قبل 

 الجمعية العامة لألمم المتحدة.

    جاري

12 Assembly/AU/Decl.1(
XXXII) 

إعالن  حول التقرير 

المرحلي لبرنامج إيدز 

 ووتش آفريكا: 

نتائج االجتماع الرفيع 

المستوى للقيادة بشأن 

 موارد تمويل الصحة،

الوثيقة 
Assembly/AU/20(XX

XII) 

الدول األعضاء  مناشدة( 1. 4 الدول األعضاء

تعزيز قدرة اإلدارة المالية العامة 

تحسين تحصيل  على المساعدة في

الضرائب و/أو زيادة نسبة 

اإليرادات الضريبية التي يتم 

تحصيلها كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي اإلجمالي، من خالل فرض 

الضرائب العامة بطريقة عادلة 

وفعالة وتحسين تحصيل اإليرادات، 

وتعزيز قدرات وزارات المالية 

وسلطات اإليرادات الضريبية 

    جاري
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 لتحقيق ذلك 

مناشدة الدول األعضاء إعادة ( 2-4 الدول األعضاء 

توجيه اإلنفاق الصحي والنظم 

الصحية الستهداف األمراض 

والظروف عبر دورة الحياة التي لها 

أكبر األثر على معدل الوفيات وتنمية 

رأس المال البشري بمزيج من 

التدخالت التي تحقق أكبر األثر في 

 مكافحتها؛

    جاري

21 Assembly/AU/Decl.2(X
XXII) 

إعالن بشأن اعتراف االتحاد 

 األفريقي

لتجارة  133بالذكرى الـ 

 الرق عبر األطلسي

ً .2 الدول األعضاء جميع الدول األعضاء  نحث أيضا

في االتحاد األفريقي على النظر في 

سياسات الهجرة والسياسات 

االقتصادية والثقافية واالجتماعية 

حدرين من التي تسمح لألفريقيين المن

الضحايا والناجين من تجارة الرق 

عبر األطلسي بإعادة االتصال 

والتفاعل مع اخوتهم في القارة 

 األفريقية.

    جاري

00 Assembly/AU/Decl.4(X
XXII) 

إعالن  اجتماع القيادة 

في  االستثمار-األفريقية

 الصحة 

"التزامات أديس أبابا نحو 

المسؤولية المشتركة 

ي لزيادة والتضامن العالم

 تمويل الصحة"

ً الدول األعضاء إلى .5 الدول األعضاء ندعو أيضا

القيام بالتنفيذ الكامل لخطة إنتاج 

األدوية واللقاح لخطة األعمال 

التجارية األفريقية والمواءمة 

التنظيمية من أجل فرص وصول 

أكبر إلى األدوية واللقاح التي تكون 

في متناول اليد ذات نوعية 

الصحية الجديدة بما في  وتكنولوجيا

ذلك األدوية وكذلك التفاوض على 

اسعار معقولة للقاح واألدوية 

 لألمراض التي تحظى األولوية.

    جاري

2 Assembly/AU/Decl.5(X
XXII)Annex 

اإلجتماع العادي  إعالن

مجلس السلم 

 واألمن
مجلس السلم واألمن على  نحث.4

التعجيل بجهوده في سبيل المضي 

قدًما في تنسيق القدرة األفريقية 

لالستجابة الفورية لألزمات ضمن 

2112    
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 الحادي عشر 

للجنة الفنية المتخصصة 

  والسالمة واألمنللدفاع 

أكتوبر  43أديس أبابا، 

3342 

 إطار القوة األفريقية الجاهزة.

 ءألعضاالدول ا نشجع .5 الدول االعضاء 

 استراتيجيةبحث مشروع  على

تحاد األفريقي إدارة الحدود لال

المفوضية  لىوتقديم تقارير خطية إ

ال تتجاوز ثالثة  في غضون فترة

من إعادة المفوضية  لتمكينأشهر 

 للمقباالجتماع ا لىإ تقديم الوثيقة

للجنة الفنية المتخصصة للدفاع 

 والسلم واألمن.

    2112أبريل 

مجلس السلم  

 واألمن
نحث مجلس السلم واألمن ولجنة .1

ن العسكرية، على زيارة قاعدة األركا

اللوجستيات القارية وتوفير التوجيه 

االستراتيجي بشأن استخدام المعدات، 

بما في ذلك االستخدام المحتمل من 

 قبل عمليات دعم السالم الحالية.

2112    

الدول األعضاء على  نحث .11 الدول االعضاء 

تقديم الدعم اإلضافي لقاعدة 

فيما يتعلق اللوجستيات القارية 

بمرافق التخزين وصيانة المعدات 

 .والعاملين

    جاري

الدول األعضاء على  نحث .11 الدول االعضاء 

بحث توفير قدرات إضافية للقدرة 

 األفريقيةعلى االنتشار السريع للقوة 

 الجاهزة.

    جاري

الدول األعضاء إلى  ندعو .21 الدول االعضاء 

سلوك التأكد من أن تصبح سياسة ال

واالنضباط لعمليات دعم السالم 

ومشروع سياسة منع ومكافحة 

االستغالل واالعتداء الجنسيين 

لعمليات دعم السالم، فور اعتمادها، 

جزءا من التشريعات الوطنية وجهود 

 التدريب.

2112    
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22 Assembly/AU/Decl.8(X
XXII) 

إعالن حول موضوع 

 االتحاد األفريقي لسنة

 ينالالجئ عام" :0202

  والعائدين

 نحو: داخليا والنازحين

 إيجاد حلول دائمة للنزوح

 "القسري في أفريقيا

جميع الدول 

 األعضاء
فيما يتعلق بالذكرى الخمسين ألف( 

التفاقية منظمة الوحدة األفريقية 

التي تحكم جوانب محددة لمشاكل 

الالجئين والذكرى العاشرة التفاقية 

 كمباال:

ندعو الدول األعضاء الى  .1

التوقيع والتصديق على اتفاقية منظمة 

الوحدة األفريقية التي تحكم جوانب 

محددة لمشاكل الالجئين واتفاقية 

االتحاد األفريقي للنازحين داخليا 

وتعميمها وتنفيذها وكذلك أطر 

السياسة ذات الصلة األخرى بالنزوح 

القسري واألزمات اإلنسانية 

المرتبطة به بما في ذلك الموقف 

ي الموحد من الفعالية االفريق

 االنسانية؛

    جاري

نطلب من الدول األعضاء  .2 الدول األعضاء 

والمفوضية والشركاء في المجالين 

اإلنساني واإلنمائي تعبئة الموارد 

لتنفيذ الصكوك وتعزيز هياكل 

 الرصد واالمتثال والمساءلة؛

    جاري

 األسباب باء. فيما يتعلق بمعالجة الدول األعضاء 

 جذرية: ال

نحث الدول األعضاء إلى منع .5

النزوح القسري من خالل فهم أفضل 

لدوافع النزوح ووضع خطط 

وسياسات تنفذ عن طريقها إجراءات 

سياسية واستجابات استراتيجية 

مبكرة ذات قاعدة عريضة تتناول 

األسباب الجذرية المتعددة األوجه 

 للنزوح في أفريقيا؛

    جاري

يم. فيما يتعلق بإيجاد حلول دائمة ج الدول األعضاء 

 للنزوح القسري:

    جاري
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الدول األعضاء وجميع  ندعو. 12

الشركاء اإلنمائيين الى ضمان 

اإلقرار التام بالصلة بين حاالت 

النزوح والحكم الرشيد وكذلك أبعاد 

النزوح والتنمية، ومعالجتها وفي هذا 

الدول األعضاء  ندعوالصدد 

نخراط والشركاء االنمائيين الى اال

 في مقاربة تشمل المجتمع بأكمله.

 الطبيعية دال. فيما يتعلق بالكوارث الدول األعضاء 

 :المناخ وتغير
 إلى األعضاء الدول ندعو .14

 معالجة إلى الرامية التدابير تعزيز

 البيئة وتدهور المناخ تغير آثار

 في سيما ال الطبيعية، والكوارث

 بالنزاع؛ المتأثرة المناطق

 ريجا
 

 

   

واو. فيما يتعلق بتعميم مراعاة  الدول األعضاء 

المنظور الجنساني وتمكين 

 الشباب:

الدول األعضاء  ندعو. 24

واألطراف المعنية ضمان مشاركة 

النساء والشباب في عمليات السالم 

وبناء القدرات من خالل تقوية إدارة 

 .مخاطر الكوارث
الدول األعضاء  نحث .25

د األفريقي ومفوضية االتحا

والشركاء على ضمان اتباع نهج 

شامل للعمل اإلنساني من خالل 

اإلدماج االجتماعي والتنمية 

المستدامة مع التركيز على الشباب 

 الالجئين واألطفال والنساء

    جاري

زاي. فيما يتعلق بتمويل العمل  الدول األعضاء 

 اإلنساني:

من الدول األعضاء نطلب   .07

    جاري
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لي تفعيل وتنفيذ آليات والمجتمع الدو

عالمية لتقاسم المسؤولية إليجاد 

 حلول دائمة للنزوح القسري.

حاء. فيما يتعلق بالشراكة العالمية  الدول األعضاء 

 والتعاون:

من الدول األعضاء  نطلب. 21

تنشيط وتفعيل آليات عالمية لتقاسم 

المسؤولية والشراكة التي تعالج 

حث عن حلول األسباب الجذرية وتب

 دائمة للنزوح القسري.

    جاري

رئيس جمهورية  

 غينيا االستوائية
 سنة كاف( فيما يتعلق بموضوع

0202 : 
رئيس جمهورية ) ونطلب منه. 25

تسيير األنشطة  (غينيا االستوائية

المخططة لموضوع السنة وتقديم 

تقرير عن تنفيذ هذا المقرر الى قمة 

 .2121االتحاد األفريقي في فبراير 

2112    

 0202يوليو  7الدورة االستثنائية الثانية عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي، 

24 . Ext/Assembly/AU/Dec.1(
XII) 

إطالق المرحلة  مقرر بشأن

التشغيلية من منطقة التجارة 

 الحرة القارية األفريقية

الدول األعضاء ذات 

 الصلة 
بالتوقيع على االتفاق  يرحب .5

ين ونيجيريا، اللتين من قبل بن

بتوقيعهما وصل عدد الدول 

األعضاء الموقعة إلى أربع 

الدول  ويدعو( دولة، 54وخمسين )

األعضاء التي لم توقع أو لم تصدق 

إلى القيام بذلك في أسرع وقت 

 ممكن؛ 

    

الدول األطراف إلى  يدعو .14 الدول األطراف 

ضمان استدامة اتفاق منطقة التجارة 

قارية األفريقية من خالل الحرة ال

االستمرار في تقديم الدعم الالزم، 

ماليا وسياسيا وفنيا، بما في ذلك تقديم 

    



EX.CL/1191 (XXXVI) 

P a g e  1 7 2  

 

 تم إعداده من قبل مكتب األمين العام للمفوضية

 

 المعلومات في الوقت المناسب؛

من قائد منطقة  يطلب .12 جمهورية النيجر

التجارة الحرة القارية األفريقية، 

فخامة السيد إيسوفو محمد، رئيس 

ير جمهورية النيجر، تقديم تقر

مرحلي عن منطقة التجارة الحرة 

القارية األفريقية إلى دورة مؤتمر 

 .2121االتحاد األفريقي في فبراير 

فبراير 

2121 
   

 النيجر-، نيامي0202يوليو  8االجتماع التنسيقي النصف سنوي األول بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية، 

25 MYCM/Decl.1(I) 

يامي الجتماع إعالن ن

 التنسيق نصف السنوي

بين االتحاد األفريقي  األول

والمجموعات االقتصادية 

اإلقليمية حول متابعة أجندة 

 التكامل األفريقي
 

 الدول األعضاء

إلى ضرورة تحسين مستوى  نشير

التكامل داخل المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية وكذلك على 

الدول  ندعووالمستوى القاري 

األعضاء والمجموعات االقتصادية 

اإلقليمية والمفوضية الى توطيد 

التكامل فيما بينها من أجل تنفيذ 

 أجندة التكامل األفريقي.

    

الدول األعضاء إلى تخصيص  ندعو 

موارد محلية كافية للمساهمة في 

 تنفيذ أجندة التكامل.

    

نطلب من الدول األعضاء  

االقتصادية اإلقليمية والمجموعات 

والمفوضية واآلليات اإلقليمية 

 ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية/

النيباد وكافة أصحاب المصلحة 

اآلخرين، تعبئة موارد كافية 

ومستدامة لتعزيز التكامل اإلقليمي 

بما في ذلك من خالل استخدام 

شراكات االتحاد األفريقي من أجل 

 تحقيق أجندة التكامل القاري.
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 تم إعداده من قبل مكتب األمين العام للمفوضية
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