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  المقدمة
 

ملخص يـوجز تنفيـذ مختلـف المقـررات واإلعالنـات           إن هذا التقرير    

واإلجراءات األخرى ألجهزة وضع السياسات في االتحاد األفريقـي، مـن قبـل             

إدارات ومديريات ووحدات المفوضية خالل الفترة قيد البحث والممتدة من يوليـو            

ة عن قمة شرم الشيخ      مع التركيز على المقررات الصادر     2009 إلى يناير    2008

  .2008المنعقدة في يوليو 

خالل مختلف دوراتهما السنوية العادية واالستثنائية، يقوم كل من المجلـس           

وتعتبر هـذه   . من اإلجراءات في نهاية مداوالتهما    التنفيذي والمؤتمر باعتماد عدد     

التحـاد  وأجهزة ا مفوضية االتحاد األفريقي    اإلجراءات السلطة القانونية التي تُلزم      

ويتم القيام بالعديد مـن     . تعزيزا لعملية التكامل في القارة    األخرى بمتابعة األنشطة    

هذه األنشطة بالتعاون مع الدول األعضاء في شكل مشاورات واجتماعات تنـسيق            

نحـو  ، في كثير من األحيـان،       توجهتهدف إلى مواءمة وجهات النظر واألعمال و      

   .موائمةاعتماد مواقف موحدة وقرارات سياسة 

  عددا متنوعـا مـن      التي تم القيام بها في الفترة قيد البحث        وتشمل األنشطة 

وهي تتـراوح   .  ذات األهمية بالنسبة للدول األعضاء      الحيوية المسائلالمواضيع و 

إلـى   المسائل القانونية واإلدارية والمالية والسياسية ومسائل الـسلم واألمـن            من

وتعتبر بعض األنشطة جـزءا     . لعلمية والثقافية المسائل االقتصادية واالجتماعية وا   

   .أو المؤتمر/من التقارير الواردة في جدول أعمال المجلس التنفيذي و

وبالنظر إلى قيود الميزانية والموارد البشرية خالل الفترة قيد البحث، لم يتم            

تنفيذ بعض المقررات التي يترتب عليها قدر كبير من اآلثار الماليـة، بينمـا تـم                

أو لضيق الوقت، لموعد الحق حتـى       /جاء تنفيذ مقررات أخرى ألسباب فنية و      إر

  .تتوفر الظروف المالئمة واألفضل أو حتى تتخفف هذه القيود

 اتخاذهـا   التي تـم   معظم المقررات     أن السنوات الماضية  أثبتت تجربة    لقد

 ومـن   . مما يؤثر على المصداقية    تنفذ إال بشكل ضئيل    لم   خالل مختلف الدوارات  
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  كتب نائب الرئيسم/مكتب الرئيس
  

  تم تنفيذه   لم يتم تنفيذه  العقباتا  تذليل العقبات

  )جزئياً/ كلياً(

  )إلجراء المتخذا(

  الرقم والعنوان : المقررات  اإلجراء المطلوب: المقررات

  مقررات المجلس التنفيذي

     
  استكمال التقريرتم

Doc.Ex.CL/456(XIV) 
 إلى لجنة هميقدوت

 الممثلين الدائمين خالل

 من ذي انعقد الهاجتماع

 نوفمبر 28 إلى 26

 وأوصت لجنة .2008

الممثلين الدائمين باتخاذ 

خطوات المتابعة 

الضرورية لتنفيذ جميع 

توصيات مراجعي 

المفوضية، فيما يتعلق  منيطلب 

بالمسائل المحالة إليها من 

المجلس، أن تنفذ تلك المسائل 

سي ذات الطابع اإلداري والمؤس

المحض المتعلقة بالعمليات 

الداخلية للمفوضية والتي ال 

 . يترتب عليها أي آثار مالية

 

 من المفوضية، إعداد يطلب أيضاً

طرق تنفيذ التوصيات ذات اآلثار 

الهيكلية والمالية وطويلة األمد، 

EX.CL/Dec.420(XIII)  

المسائل اإلدارية  مقرر بشأن

 المحالة إلى المفوضية

من قبل الدورة االستثنائية 

 الحادية عشرة للمجلس التنفيذي

  حول مراجعة االتحاد األفريقي،

 EX.CL/408(XIII)الوثيقة
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/  إفريقيا تم إرجاء قمة   

أمريكا الجنوبية إلى 

2009.  

-انعقدت قمة إفريقيا

. تركيا في الموعد مقرر

وتم تحويل التقرير إلى 

  .لجنة الممثلين الدائمين

 من المفوضية اتخاذ كافة يطلب

التدابير الالزمة لتسهيل نجاح قمة 

أفريقيا تركيا في اسطنبول تركيا 

EX.CL/Dec.428(XIII) 

التقرير المرحلي عن  نمقرر بشأ

مختلف الشراكات اإلستراتيجية 

مع اليابان  لالتحاد األفريقي
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تعمل المفوضية حالياً 

على نحو وثيق مع 

اللجنة الفرعية للشراكة 

المتعددة األطراف ومع 

لجنة الممثلين الدائمين 

  .في هذا الصدد

  

من الدراسة تم االنتهاء 

األولية وستعرض 

النتائج على أجهزة 

  .االتحاد المختصة

  

 المفوضية مواصلة  منيطلب

العمل بشكل وثيق مع األجهزة 

ذات الصلة لالتحاد األفريقي 

بهدف تعزيز الشراكات القائمة 

ووضع إستراتيجية لالتحاد 

  ..."األفريقي

  

 من المفوضية اتخاذ أيضاً يطلب

الخطوات العاجلة إلجراء 

مراجعة عامة لجميع الشراكات 

  ..."القائمة

مؤتمر طوكيو الدولي الرابع (

  والصين)  تيكاد–لتنمية أفريقيا 

وأمريكا الجنوبية والهند وتركيا 

  وإيران
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عن العمل سيرفع تقرير 

في يوليو الجاري 

2009.  

  .نفس ما ورد أعاله

  

  

  

  

  أعالهنفس ما ورد 

  

  

  

ستضمن كل من مديرية 

اإلدارة والموارد 

البشرية ومديرية 

 :وضية ما يليمن المفيطلب 

القيام بجرد شامل للمقررات ) 1

التي اعتمدت ولكن لم تنفذ حتى 

  .اآلن

ألولويات اوضع تحديد ترتيب ) 2

في تنفيذ المقررات المشار إليها 

أعاله، وتعبئة ) 1(في الفقرة 

الموارد اإلضافية الالزمة 

 . لتنفيذها

تحديد وتوفير اآلثار المالية ) 3

رات  تنفيذ المقرىالمترتبة عل

) 1(المشار إليها في الفقرة 

 . أعاله

إلى المفوضية لتوفير يكرر طلبه 

اآلثار المالية المتعلقة بالمقررات 

التي تعتمدها أجهزة صنع 

EX.CL/DEC.446 (XIII)  
تنفيذ المقررات  مقرر بشأن

لكل من المجلس التنفيذي  السابقة

  ومؤتمر االتحاد األفريقي،

  EX.CL/409(XIII)الوثيقة
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رفاق أي قرار يتم يتم إ

 المترتبة إعداده باآلثار

  . على التكاليفعنه
 
  

ستقوم مديرية االتصال 

واإلعالم برفع تقرير 

  .بهذا الشأن

  

 الدول األعضاء
 
 

السياسات في االتحاد األفريقي 

 .في المستقبل

  

  

  

 من المفوضية تسريع يطلب أيضا

إجراء دراسة حول آثار محطة 

 .أفريقية لإلذاعة والتلفزيـون

  

الدول األعضاء على شجع ي

اعتماد المقررات على أساس 

 . أوسع توافق ممكن

  مقررات المؤتمر

من المقرر عقد جلسة      

 للمؤتمر تدوم يوماً

 لمناقشة المسألة كامالً

 قراره الوارد في إعالن     يجدد تأكيد 

أكرا بالتعجيل بالتكامل االقتـصادي     

والسياسي للقارة األفريقية بما فـي      

ASSEMBLY/AU/DEC.206 (XI) 

ثني االتقرير لجنة  مقرر بشأن

عشر لرؤساء الدول والحكومات 
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  . للمقرروفقاً

  

  

  

  

بناًء على ذلك، ستقدم 

 إلى المفوضية تقريراً

المؤتمر في فبراير 
2009  

  

  

  

  

 تم التخطيط لعقد الجلسة

 من المفوضية تحديد الطـرق      يطلب

والتفاصيل المتعلقة بتنفيذ توصيات    

ثني عشر بخصوص حكومة    االلجنة  

االتحاد بما في ذلك خارطة الطريق      

ـ      ضاح والمسائل التي تتطلـب اإلي

وتقديم مقترحات حولها إلى الدورة     

العادية التالية للمؤتمر المقرر عقدها     

 .2009في يناير 

 تكريس يوم كامل من دورة يقرر

 لبحث تقرير المفوضية 2009يناير 

عن هذه المسألة بغية الوصول 

 .يةئبالنقاش إلى نتائجه النها

 Assembly/AU/11(XI)الوثيقة 
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   القانونيةمسائلال

 
  تم تنفيذه   لم يتم تنفيذه  باتالعق  ذليل العقباتسبل ت

  )جزئيا/كليا(

  )اإلجراء المتخذ(

  الرقم والعنوان : المقررات  اإلجراء المطلوب: المقررات

  مقررات المجلس التنفيذي
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لــدول إلــى ا يكــرر نــداءه

األعضاء لكي تعمل على منح     

معاهـدات منظمـة    لاألولوية  

االتحــاد /الوحــدة األفريقيــة

ــي  ــة األفريق وتعجــل بعملي

ق عليهــا توقيعهــا والتــصدي

واالنضمام إليها وتقديم تقارير    

دورية عند اللزوم حول التقدم     

  .المحرز في تنفيذ المعاهدات

  

 إلى البرلمان   يكرر أيضاً نداءه  

EX.CL/Dec.421 (XIII)  
وضع التوقيع والتصديق  مقرر بشأن

منظمة الوحدة  على معاهدات

   الوثيقة االتحاد األفريقي، /األفريقية
EX.CL/410 (XIII)  
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تم إعداد قائمة انتقائية 

بالمرشحين وإجراء 

  اللقاءات معهم

  

  

  

  

  

  

  

لالضطالع بعمليات  األفريقي  

كسب تأييد وتوعيـة الـدول      

لكي تعجل بعمليـة    األعضاء  

االنضمام إلـى   /التصديق على 

معاهــدات منظمــة الوحــدة 

 .تحاد األفريقياال/األفريقية

  

للمفوضــية التعجيــل يجيــز 

بتعيين خبير قـانوني نـاطق      

باللغة العربية في خالل اثنـي      

لمواءمـة  ) 12(عشر شـهراً    

الوثائق القانونية العربية مـع     

النصوص باللغات األخـرى    

من أجـل ضـمان التـرابط       

المنطقي في المعاهدات بجميع    

  .لغات عمل االتحاد األفريقي
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تم استكمال الدراسة 

وقام بفحصها اجتماع 

أو /وزراء العدل و

المدعين العامين الذي 

انعقد في كيغالي، 

 أكتوبر 27رواندا، من 

، 2008 نوفمبر 4إلى 

وتم إصدار التوصيات 

 كل من المناسبة ليقوم

المجلس التنفيذي 

) 2009يناير (الجاري 

ودورات مؤتمر رؤساء 

الدول والحكومات ليناير 

بالنظر ، 2009فبراير / 

  . هذه التوصياتفي

استكمال مفوضية  ال من   يطلب

ــة   ــول مواءم ــة ح الدراس

إجراءات التـصديق وتنفيـذ     

المقررات ذات الصلة المتعلقة    

بمراجعة معاهـدات منظمـة     

االتحــاد /الوحــدة األفريقيــة

 .األفريقي

  

 من المفوضية عقد    يطلب أيضاً 

حـاملو  /اجتماع لوزراء العدل  

 حول المسائل القانونية    األختام

المعلقة وتقـديم تقريـر إلـى       

يذي في الوقـت    المجلس التنف 

 .المحدد
 

قرر المؤتمر الدمج بين    

المحكمتين وتم اعتماد 

لمؤتمر ببحث واعتماد   ا يوصي

مــشروع الوثيقــة القانونيــة 

EX.CL/DEC.439 (XIII)  

الوثيقة القانونية  مقرر بشأن
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الوثيقة القانونية الموحدة 

في شرم الشيخ في 

 .2008يوليو 

 محكمة العدلالموحدة للدمج بين 

 والمحكمة األفريقيلالتحاد 

لحقوق اإلنسان األفريقية 

  الوثيقة والشعوب،
EX.CL/431(XIII)  

     
 
 
 
 
 
 

تم إرسال مذكرة شفوية 

للدول األعضاء والدول 

 األطراف في االتفاقية

في وقت مبكر لدعوتهم 

  .لتقديم الترشيحات

  

  . ترشيح17تم استالم 

 إرجاء انتخاب أعضاء يقرر

المجلس إلى الدورة العادية 

القادمة للمجلس التنفيذي 

المقرر عقدها في يناير 

2009. 

الدول األعضاء إلى يدعو 

تقديم ترشيحاتها في الوقت 

  . المحدد

EX.CL/DEC.442 (XIII)  

مقرر بشأن انتخاب أعضاء 

 المجلس االستشاري حول الفساد

اخل االتحاد األفريقي، الوثيقة د
EX.CL/448 (XIII) 
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من المتوقع أن تجري 

 2009دورة يناير 

الجارية انتخابات أول 

عضوية في المجلس 

ستشاري المعني اال

 .بالفساد
  تم اإلخطار   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــب ــة ينتخ ــضاء التالي  األع

أسماؤهم في اللجنة األفريقيـة     

للخبراء حول حقوق الطفـل     

  :ورفاهيته

أجنيس كـابوري   / السيدة) 1

  )بوركينا فاسو(

ــسيد) 2 ــدريارني / الـ انـ

  )غشقرمد(راسمويلي 

ــسيدة) 3 مــريم أويــس / ال

  )نيجيريا(

EX.CL/Dec.443 (XIII)  

انتخاب أعضاء  مقرر بشأن

حول  اللجنة األفريقية للخبراء

الوثيقة  اهيته،حقوق الطفل ورف
EX.CL/450 (XIII)  
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قام المؤتمر بعملية 

 التعيين

شـبيرين اديبـايو    / السيد) 4

  )بنين(يانكلو 

  

 المؤتمر بتعيين يوصي

األعضاء المنتخبين في اللجنة 

األفريقية للخبراء حول حقوق 

  . الطفل ورفاهيته

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تم اإلخطار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 القضاة التالية أسماؤهم    ينتخب

للمحكمة األفريقيـة لحقـوق     

  :اإلنسان والشعوب

صـوفيا اكوفـو    / السيدة) 1

ــدتها  (  )غانا( ــة م  6والي

 )سنوات

جيثــو مــويجي / الــسيد) 2

ــدتها  (   )ياكين( ــة م  6والي

  )سنوات

جوزيف نيميهانـا   / السيد) 3

EX.CL/DEC.444 (XIII) 
انتخاب قضاة المحكمة  مقرر بشأن

 الشعوب،واألفريقية لحقوق اإلنسان 

  EX.CL/451 (XIII)الوثيقة 
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قام المؤتمر بعملية 

  التعيين
 

بيرنارد مـاكوبو   / السيد) 4

والية ()جنوب أفريقيا (انجوبي

  ) سنوات6مدتها 

 المؤتمر بتعيين القضاة يوصى

الذين تم انتخابهم للمحكمة 

األفريقية لحقوق اإلنسان 

 .والشعوب

  مقررات المؤتمر
       

 
 
 
 
 

قامت المفوضية بإحاطة 

الدول األعضاء بأن 

باب توقيع وتصديق 

 مشروع النظام األساسي    يعتمد

للمحكمــة العــدل األفريقيــة 

والمحكمة األفريقيـة لحقـوق     

 .اإلنسان والشعوب

 كافة الدول األعـضاء     يدعو

إلى التوقيع والتصديق علـى     

م األساسـي   بروتوكول النظا 

ASSEMBLY/AU/DEC.196 (XI)  
مقرر بشأن الوثيقة القانونية الموحدة 

 للدمج بين محكمة العدل لالتحاد

األفريقي والمحكمة األفريقية لحقوق 

اإلنسان والشعوب، الوثيقة 
ASSEMBLY/AU/13 (XI)  
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 : ما يلييقرر

أن سوء اسـتخدام مبـدأ      ) 1

الوالية القـضائية العالميـة     

تطور من شأنه أن يعـّرض      

ــام  ــدولي والنظ ــانون ال الق

  .واألمن للخطر

أن الطابع السياسي لمبـدأ     ) 2

Assembly/AU/DEC.199 (XI) 
 مقرر بشأن تقرير المفوضية عن

غير  سوء استخدام بعض الدول

األفريقية لمبدأ الوالية القضائية 

  العالمية،

  Assembly/AU/14 (XI)الوثيقة 
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لسوء استخدام إعالنـات    ) 3

المحاكم ضد قادة أفريقيا أثر     

زعزعة االستقرار مما يؤثر    

سلباً على التنميـة الـسياسية      

ــصادية  ــة واالقت واالجتماعي

للدول وعلى قـدرتها علـى      

 .إدارة عالقاتها الدولية

يجب عدم تنفيذ مثل هـذه      ) 4

نات في الدول األعضاء    اإلعال

 .في االتحاد األفريقي
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اتخذ كل من رئيس 

االتحاد ورئيس مفوضية 

االتحاد اإلفريقي عدداً 

من الخطوات التي 

تشكل موضوع تقرير 

منفصل ستقوم دورة 

 الجارية 2009يناير 

  .بالبحث فيه

  

هناك حاجة إلـى إنـشاء      ) 5

ــا  ــة له ــيم دولي ــة تنظ هيئ

ــة و  ــصاص مراجع أو /اخت

معالجة الـشكاوى والطعـون     

الناجمة عن سوء استخدام مبدأ     

الوالية القضائية العالمية مـن     

 .قبل دول مختلفة

من رئـيس مفوضـية     يطلب  

االتحاد األفريقي رفع المسألة    

ل من مجلـس األمـن      إلى ك 

والجمعية العامة لألمم المتحدة    

 .للبحث

 مـن رئـيس     يطلب أيـضاً  

ــيم  ــاد تنظ مفوضــية االتح

اجتماع عاجل بين االتحادين    

األفريقي واألوروبي لمناقشة   

المسألة بغية إيجـاد حلـول      



ASSEMBLY/AU/2 (XII) 
Page 19 

ل  من كافة الـدو    ًأيضايطلب  

األعضاء في األمم المتحـدة     

ــاد  ــة دول االتحـ وخاصـ

األوروبي منهـا أن تفـرض      

مهلة على تنفيذ هذه اإلعالنات     

إلى أن يتم اسـتنفاد مناقـشة       

ــة  ــسائل القانوني ــع الم جمي

والــسياسية بــين االتحــادين 

األفريقي واألوروبي واألمـم    

  .المتحدة

تعيـين األشـخاص    يقرر    ال يتطلب اتخاذ خطوات      

التالية أسماؤهم كأعـضاء    

ــة  ــة األفريقي ــي اللجن ف

للخبــراء حــول حقــوق 

Assembly/AU/DEC.201 (XI) 
تعيين أعضاء اللجنة  مقرر بشأن

 الطفل للخبراء حول حقوق األفريقية

 الوثيقة ورفاهيته،
EX.CL/450(XIII)  
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ييس كابوري  ثأ/ السيدة) 1

  ).بوركينا فاسو(

ــسيد) 2 ــانريني / ال أدري

 ).مدغشقر(راساموبيلي 

مريم أوويـس   / السيدة) 3

 ).نيجيريا(

سبريين أديبـايو   / السيد) 4

  ).بنين(يانكلو 

 

تعيين القضاة التاليـة    يقرر    ال يتطلب اتخاذ خطوات      

أسماؤهم لعضوية المحكمة   

األفريقية لحقـوق اإلنـسان     

والشعوب كمـا انتخبـتهم     

ــة  ــة الثامن ــدورة العادي ال

للمجلس التنفيـذي ولفتـرة     

ASSEMBLY/AU/DEC.202 (XI) 
لمحكمة مقرر بشأن انتخاب قضاة ا

األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، 

  EX.CL/451 (XIII)الوثيقة 
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ــسيدة) 1 ــوفيا أ/ ال . ب.ص

 6لوالية مدتها   ) غانا(أكوفو  

 .سنوات

جيتـو مويجـاي    / السيد) 2

ــا( ــدتها ) كيني ــة م  6لوالي

 .سنوات

جوزيـف نياميهانـا    / السيد) 3

لوالية مـدتها   ) أوغندا(مولينجا  

 . سنوات6

ــسيد) 4 ــابو / ال ــارد ماك برن

لوالية ) جنوب افريقيا (انجويبي  

  . سنوات6مدتها 
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  أة ومسائل الجنسين والتنميةرمديرية الم
  تم تنفيذه   لم يتم تنفيذه  قباتالع  سبل تذليل العقبات

  )جزئياً/ كلياً(

  )اإلجراء المتخذ(

اإلجراء : المقررات

  المطلوب

  الرقم والعنوان : المقررات

  س التنفيذي مقررات المجل

نظيم برنامج تدريب ت

للمسؤولين في 

الوزارات المسؤولة عن 

مسائل الجنسين وشؤون 

المرأة حول رفع 

التقارير عن تنفيذ 

 اإلعالن الرسمي

نقص القدرات 

الداخلية في معظم 

اآلليات الوطنية 

المعنية بمسائل 

الجنسين والتي من 

شأنها أن تمكنها من 

تحليل مسائل 

الجنسين ورفع 

لتقارير عن ا

 .اإلعالن الرسمي

قام كل من النيجر  

وزمبابوي بتقديم 

تقاريرهما األولية عن 

 حول اإلعالن الرسمي

المساواة بين الجنسين 

في إفريقيا والتي سيتم 

دراستها خالل قمة يناير 

قام السنغال . 2009

 . بتقديم تقريره الثاني

 الدول األعـضاء    يهنئ

التي قـدمت تقاريرهـا     

ـ    2007ي  األساسية ف

وهي بوركينـا فاسـو     

ــوت  ــاميرون وك والك

ديفوار وغانـا ومـالي     

 الدول  يدعوونيجيريا و 

التــي لــم تقــدم بعــد 

تقاريرها األساسية إلـى    

التعجيل بالقيـام بـذلك     

حتى يكـون لالتحـاد     

األفريقي أساسا يـستند    

مقرر بشأن التقارير عن تنفيذ اإلعالن 

اد األفريقي حول المساواة الرسمي لالتح

بين الجنسين في أفريقيا، الوثيقة 
EX.CL/376 (XII)  
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نقص الميزانية 

للقيام بأنشطة كسب 

التأييد في مختلف 

  .البلدان

 دولة عضوة 26قامت  

بالتصديق على 

البروتوكول، بينما قامت 

 دولة عضوة 22

بالتوقيع وليس 

أما . بالتصديق بعد

التي لم بالنسبة للدول 

التصديق / تقم بالتوقيع 

على البروتوكول بعد، 

ستواصل مفوضية 

االتحاد اإلفريقي قيامها 

بالدعوة لحث هذه الدول 

/ على اإلسراع بالتوقيع 

وسيتم ذلك . التصديق

الدول األعضاء   يهنئ أيضاً 

التي وقعت وصدقت علـى     

 البروتوكول المرفق بالميثاق  

األفريقي لحقـوق اإلنـسان     

والشعوب المتعلق بحقـوق    

 يـشجع المرأة في أفريقيا و   

الدول التي لـم تقـم بعـد        

بالتوقيع والتـصديق علـى     

  .القيام بذلك
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ستقوم مفوضية االتحاد 

اإلفريقي بمتابعة مصير 

الرسالة التي وجهتها 

اآللية إلى أمانة 

األفريقية للمراجعة 

  المتبادلة بين األقران 

لق استجابة من لم نت

اآللية األفريقية أمانة 

للمراجعة المتبادلة 

بين األقران بشأن 

التقدم المحرز 

 ما يتعلقخاصة في

إدماج اإلعالن ب

الرسمي حول 

المساواة بين 

 في إفريقيا الجنسين

 االستبيان داخل

  المراجع

أرسلت مفوضية االتحاد  

إلى اإلفريقي خطاباً 

أمانة اآللية األفريقية 

ة المتبادلة بين للمراجع

األقران لتقوم بإدراج 

اإلعالن الرسمي حول 

 المساواة بين الجنسين

  .في إفريقيا في تقاريرها

يطلب من الدول األعضاء    

اعتماد محتـوى اإلعـالن     

المساواة بين  الرسمي حول   

 في إفريقيا كإطار    الجنسين

تسريع عملية تنفيذ الوثائق    

القائمة وكمنبر للمساواة بين    

لـى المـستوى    الجنسين ع 

الوطني من أجل الوصول    

بتنفيذ اإلعالن الرسمي إلى    

 في  الحد األقصى وإدراجه  

 اآلليـة األفريقيـة     تقارير

للمراجعة المتبادلـة بـين     

  .األقران
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  تم تنفيذه   لم يتم تنفيذه  قباتالع  تذليل العقباتسبل 

  )جزئيا/كليا(

  )اإلجراء المتخذ(

  الرقم والعنوان : المقررات  اإلجراء المطلوب: المقررات

  مقررات المجلس التنفيذي
بانتظار استجابة 

بنك التنمية 

، تقوم األفريقي

المفوضية حالياً 

بتحديد استشاريين 

قادرين على إجراء 

وسترفع . الدراسة

تقريراً عن التقدم 

المحرز في هذا 

الصدد في يوليو 

2009. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أرسلت المفوضية  

 2008خطاباً في يوليو 

بنك التنمية األفريقي ى إل

إلخطاره بمقرر المجلس 

التنفيذي، ولم تتلق 

  . حتى اآلناستجابة

 من المفوضية القيام بالتعاون     يطلـب 

مع بنك التنمية األفريقـي بـإجراء       

دراســة جــدوى حــول صــندوق 

االئتمان الخاصة بالمرأة األفريقيـة     

ويدعو بنك التنمية األفريقـي إلـى       

.هذا الصددتوفير القيادة الالزمة في 
 
من المفوضية تقديم تقريـر إلـى       يطلب  

 حـول التقـدم     2009المؤتمر في يناير    

المحرز في اإلنشاء الفعلـي للـصندوق       

الذي ينبغي إطالقه بحلول نهاية يوليـو       

2009 .  

  

EX.CL/DEC.445 (XIII) 
مقرر بشأن إنشاء صندوق ائتمان 

الوثيقة  خاص بالمرأة األفريقية،
EX.CL/425 (XIII)  
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 خصيص المواردت

  لهذه األنشطة

المشاورات جارية حول    دعم مالي محدود

تنظيم هذه المناظرة 

خالل إحدى القمم 

  .القادمة

  

تشارك كال المفوضية 

والمنظمة النسائية 

للبلدان اإلفريقية في 

تنظيم اجتماعاً للشابات 

من أجل التحضير لهذه 

وكذلك، . الندوة الدولية

تم تنظيم منتدى إنمائي 

يقي للشباب سابق إفر

للقمة مشترك بين 

المفوضية واللجنة 

االقتصادية إلفريقيا في 

  .هذا الصدد

بإجراء النقاش الثاني لرؤسـاء      يوصي

الدول والحكومات حول المساواة بـين      

الجنسين في سياق اإلعـالن الرسـمي       

  .حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا

  

بالندوة الدولية حول المرأة يحيط علما 

ي السلم واألمن تحت قيادة فخامة ف

السيدة إلين جونسون سيرليف رئيسة 

جمهورية ليبريا، المقرر عقدها في 

الدول األعضاء يدعو  و2009مارس 

 .إلى المشاركة في الندوة الدولية

  

EX.CL/DEC.447(XIII) 
قرار االجتماع السابق للقمة حول 

  المرأة
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 ي المهجرمديرية المجتمع المدني واألفريقيين وف
 
  تم تنفيذه   اإلجراء المطلوب: المقررات  الرقم والعنوان: المقررات

  )جزئيا/كليا(

  )ذاإلجراء المتخ(

  تذليل العقباتسبل    العقبات   لم يتم تنفيذه

  مقررات المؤتمر
EX.CL/DEC.422(XIII) 

المجلس االقتصادي  مقرر بشأن

 واالجتماعي والثقافي

 بتقرير المفوضية يحيط علماً .1

ن المجلس االقتصادي ع

  .واالجتماعي والثقافي

 بجهود اللجنـة الدائمـة      يشيد .2

ولجنة أوراق االعتمـاد للمجلـس      

االقتصادي واالجتماعي والثقـافي    

المؤقت والمفوضية لتنفيذ المقـرر     

الــسابق الــصادر عــن المجلــس 

التنفيذي بـشأن االنتخابـات فـي       

ــصادي  ــس االقت ــضوية المجل ع

ال يتطلب اتخاذ 

  خطوات

  

ال يتطلب اتخاذ 

  خطوات
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أن هذه الجهود قـد أدت       ب يقر .3

إلى وضع أساس مناسب إلحـالل      

المؤتمر الدائم للمجلس االقتـصادي     

 .واالجتماعي والثقافي

 من رئيس المفوضية أن     يطلب .4

يقوم، بالتشاور مع رئيس االتحـاد،      

بتحديد موعد مبكر إلطالق المؤتمر     

ــصادي    ــس االقت ــدائم للمجل ال

ــع    ــاذ جمي ــاعي واتخ واالجتم

 .سهيل العمليةاإلجراءات الالزمة لت
 
  

  
 

 مــن جميــع الــدول يطلــب .5

األعضاء في االتحاد األفريقي أيضا     

توفير الدعم الكافي لهـذه العمليـة       

  

ال يتطلب اتخاذ 

  خطوات

  

  

تم إجراء المشاورات 

. وتحديد التاريخ

وعليه، تم إطالق 

لمجلس االقتصادي ا

 والثقافي جتماعيواال

 سبتمبر 9بنجاح في 

د رأس ، وق2008

الحدث رئيس االتحاد، 

  .كيكويتي/ الرئيس 
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من المؤتمر الدائم   أيضاً   يطلب .6

للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي    

خذ والثقافي عندما يتم إنشاؤه، أن يت     

الخطوات العاجلـة والـضرورية     

لضمان تنظيم االنتخابات في بقيـة      

الدول األعضاء التي لم يتم إجـراء       

  .االنتخابات فيها بعد

  

  

قدمت الدول األعضاء 

دعماً فعاالً لعملية 

لمجلس اإطالق 

االقتصادي 

 والثقافي، واالجتماعي

وخصوصاً من خالل 

لجنة الممثلين الدائمين 

  .ورئيسها

وقام المؤتمر الدائم 

ادي للمجلس االقتص

 واالجتماعي والثقافي

ولجنة فحص 

االعتمادات التابعة له، 

خالل الدورة األولى 

السابقة للتدشين التي 

  

  

  

  

  

  

يحتاج إكمال العملية 

وكفالة إدراجها في 

الميزانية، إلى دعم 

فعال من قبل الدول 

  األعضاء 

  

  

  

توفير الدعم الفعال 

قبل الدول من 

األعضاء في مجالي 

  السياسة والميزانية
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  مقررات المؤتمر
ASSEMBLY/AU/DEC.203 (XI)  

مقرر بشأن قمة األفريقيين في 

  المهجر

 جمهورية جنوب أفريقيا    حثي .1

والمفوضية على مواصلة التعاون فيما     

إن التعاون بين  .1

المفوضية وحكومة 
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 .بينهما على نحو وثيق في هذا الصدد
 
  

  

  

  

  

  

  
 
 بتنظيم الحلقة التدريبية    يرحب .2

لفنية التي سوف تقام في جنوب أفريقيا       ا

 طبقـاً   2008 يوليـو    30 إلى   28من  

لتوصية المؤتمر الوزاري وفي إطـار      

الجهود الرامية إلـى تعزيـز تحقيـق        

التوافق في استكمال اإلعالن والبرنامج     

وخطة العمل وخطـة التنفيـذ التـي        

 .ستعتمدها قمة األفريقيين في المهجر

جنوب إفريقيا مستمر 

دون انقطاع ولقد بات 

أقوى من خالل 

المشاورات لتحديد 

تاريخ جديد للقمة 

وكفالة سير 

التحضيرات على نحو 

مالئم وانعقادها 

 .بنجاح
 
انعقدت ورشة  .2

العمل الفنية في سان 

ريقيا سيتي بجنوب إف

 29 إلى 27من 

، وتم 2008أغسطس 

إحاطة الدول 

األعضاء بنتيجتها، 

وذلك ضمن العملية 
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 من الـدول األعـضاء      يطلب .3

دة المجتمع الكاريبي واألفريقيين في     وقا

ــدعم   ــي ال ــتمرار ف ــر االس المهج

والمشاركة الفعالة في العمليـة التـي       

تسبق القمة وتنفيذ البرنـامج وخطـة       

 .العمل اللذين يتم اعتمادهما بعد ذلك

  

  

  

 من المفوضـية كفالـة      يطلب .4

استمرار عمليـة تنظـيم المـؤتمرات       

االستشارية اإلقليمية كجزء من خطـة      

فيذ لتضمين األفريقيين في المهجـر      التن

في منطقة الخليج وفي الشرق األوسط      

واألوقيانوس واألنحاء األخـرى مـن      

العالم التي لم تنعقد فيهـا مثـل هـذه          

تظل تعبئة أصحاب  .3

المصالح جميعاً في 

مختلف الدوائر 

االنتخابية المشار إليها 

هنا وضمن اإلفريقيين 

في المهجر، على 

رأس قائمة األولويات 

حتى انعقاد القمة 

 . المؤجلة
4. this request 

has informed the 
preparation of 

the Diaspora 
Work 

programme for 
the incoming 
financial year 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لم يتم عقد اجتماع 

ألنه لم يكن 

معتمداً في 

ميزانية العام 

  .الحالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اعتماد الحاجة إلى 

مالي مالئم لدعم تنفيذ 

هذا البرنامج خالل 

  .السنة المالية القادمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توفير دعم فعال من 

خالل ميزانية 

دعم من . 2009

خارج الميزانية من 

الدول األعضاء قبل 

والمانحين وأصدقاء 

وشركاء االتحاد 
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 الدول األعـضاء علـى      يحث .5

توفير الموارد الالزمة على نحو كاف      

لتنفيذ البرنامج وخطة العمـل اللـذين       

ـ        ة سوف تتمخض عنهمـا هـذه القم

والمبادرة األوسـع لألفـريقيين فـي       

  .المهجر

  

  

وجهت المفوضية  .5

نداءاً مستمراً للدول 

  األعضاء

  

  

  الماليدعميظل ال

برنامج اإلفريقيين في ل

  .ضعيفاً نسبياًالمهجر 

  

دعم الدول األعضاء 

للحصول على 

اعتمادات مالئمة 

  . في الميزانية
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  اإلعالم واالتصال

  

  تم تنفيذه   اإلجراء المطلوب: المقررات  الرقم والعنوان: المقررات

  )جزئيا/كليا(

  )إلجراء المتخذا(

بل تذليل س  قباتالع   لم يتم تنفيذه

   العقبات

  مقررات المؤتمر 
ASSEMBLY/AU/DEC.151 (VIII) 

  علـم االتحاد األفريقي مقرر بشأن
  

 إطالق مسابقة الختيـار علـم       يقرر

  .جديد لالتحاد األفريقي

  

 من المفوضـية اتخـاذ كافـة      يطلب

التدابير الالزمة لتنظيم المسابقة مـع      

تحديد االتجاهـات التاليـة المتفـق       

  :عليها

ب أن تكون خلفية العلم باللون      يج -

  .األخضر رمزاً آلمال أفريقيا

يجب أن تكون الدول األعـضاء       -

أطلقت المفوضة مسابقة علم االتحاد 

  .2007في فبراير 

  

استلمت المفوضية مائة وستة 

مقترحا من كل أرجاء ) 106(

أفريقيا ومن األفريقيين في 

المهجر بما في ذلك مقترحا من 

 قائد الجماهيرية العربية الليبية

  .االشتراكية الشعبية العظمى
  

  تم التنفيذ

  

  

  

  

  تم التنفيذ
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 ضرورة اعتبار التصميم الذي     يقرر

اقترحه قائد الجماهيريـة العربيـة      

الليبية الشعبية االشتراكية العظمـى     

  .واحداً من تصميمات المسابقة

  

يم نتـائج    من المفوضية تقـد    يطلب

االختيار إلى الدورة العادية التاسـعة      

  . 2007للمؤتمر في يوليو 

  

  

  

من سبعة خبراء تم تشكيل لجنة من 

سبعة بلدان للمشاركة في اختيار 

لعلم  محتملة تصميماتخمس 

ولقد اجتمعت . االتحاد األفريقي

 3 بمقر االتحاد األفريقي من اللجنة

  .2008 يونيو 5إلى 

 تم اختيار الخبراء من مختلف 

بيا، الكاميرون، إثيو(أرجاء إفريقيا 

كينيا، ليسوتو، ليبيا، أوغندا 

بناء على المهارات ) مبابوييوز

التي أظهروها في مجاالت متعددة 

كالتصميم الشكلي والفن 

. واالتصاالت والدعاية واإلعالن

وتمثلت مهمتهم في اختيار خمسة 

تصميمات مع استخدام المعايير 

  .المتفق عليها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تم التنفيذ
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وبناء على اإلجراءات المتفق 

 مقترحات 5 ت اللجنةاختارعليها، 

قائد إلى جانب مقترح خاص قدمه 

الشعبية لجماهيرية العربية الليبية ا

 ومرفق طيه .العظمىاالشتراكية 

عناية الدول لتقرير هذه اللجنة 

  .األعضاء
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      مقررات المجلس التنفيذي 
EX.CL/DEC.296 (IX) 

مقرر بشأن مؤتمر وزراء االتحاد 

األفريقي لإلعالم واالتصال من أجل 

إنشاء قناة أفريقية لإلذاعة 

  والتلفزيون، الوثيقة
EX.CL/266(IX)  

 

 . بالتقريريحيط علما

بالمقرر الصادر عن الدورة يذكّر 

الخامسة لمؤتمر رؤساء الدول 

والحكومات المنعقدة في سرت في 

اة أفريقية  حول إنشاء قن2005يوليو 

 .EX.CL/205 (VII)ADD.3للتلفزيون 

 بأن المجلس التنفيذي قد يذكّر كذلك

اعتمد، خالل قمة الخرطوم في يناير 

براء ـــ، تقرير اجتماع الخ2006

– 21المنعقد في القاهرة، مصر من 

 .2005 نوفمبر 23

 بتقرير اجتماع لجنة يحيط علما

متابعة إنشاء القناة األفريقية لإلذاعة 

لتلفزيون المنعقد في القاهرة من وا

 .2006 فبراير 15-17

 بأهمية إنشاء القناة األفريقية يقر

  

  

  

  

  

  

عقب هذا المقرر، أجرت المفوضية 

  :األنشطة التالية

  

  إنشاء لجنة مشتركة بين اإلدارات-

الستكشاف سبل إجراء دراسة 

  جدوى لهذا المشروع

ضية بإعداد  قيام المفو-

خبراء االختصاصات الختيار 

  .  الدراسةإلجراء

 تم إرسال الطلبات -
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لإلذاعة والتلفزيون التي تستجيب 

لتطلعات الشعوب األفريقية المشتركة 

إلى إعالم متوازن يعكس الصورة 

الحقيقية للقارة ويسهل التبادالت من 

أجل الترويج لمشروع يعتبر ذا 

 .للتكامل األفريقيأولوية بالنسبة 

 بعرض مصر يحيط علما بارتياح

التكفل بعشرة بالمائة من ميزانية 

 .المشروع

 الدول األعضاء إلى مضاعفة يدعو

الجهود من أجل إنشاء قناة أفريقية 

لإلذاعة والتلفزيون لبث المعلومات 

. العامة تحت رعاية االتحاد األفريقي

تكون القناة ملكاً للدول األعضاء فيه 

ي تعود إليها مسؤولية تحديد الت

الشركاء الذين يتم التعاقد معهم فيما 

 .يخص الخبرة الفنية والتمويل

وفي الموعد النهائي الستالم  -

 15الترشيحات، استلمت المفوضية 

  ؛ترشيحا

 وضعت المفوضية معايير الختيار -

  .المرشحين

 ترشيحا، تم اختيار 15 من بين -

مرشحين اثنين لمنصبي مدير 

  .المشروع والتقني

  

ا مع تم عقد اجتماع في أديس أباب

 نوفمبر 6رئيس الفريق في يوم 

، تم االتفاق فيه على الجدول 2008

الزمني التالي من أجل إتمام 

  :الدراسة

، يكون 2008 ديسمبر 6في  -
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 الدول األعضاء على مساندة يحث

وتسريع عملية تنفيذ مشروع هذه 

القناة اإلذاعية المخصصة أساسا 

لتزويد الجمهور األفريقي باألخبار 

والرياضة والثقافة والوثائق واألفالم 

ة الرامية إلى توسيع األفريقي

 .مسؤوليات االتصال بين الشعوب

 من المفوضية تنظيم اجتماع يطلب

للمسؤولين الرفيعي المستوى في 

الدول األعضاء والخبراء لبحث 

الجوانب ذات الصلة باإلطار القانوني 

والتمويل والجوانب التكنولوجية 

والفنية للمشروع وتقديم تقرير شامل 

 . عن جميع الجوانب

 إجراء  أيضا من المفوضيةبيطل

دراسة شاملة للمسألة وتقديمها لبحثها 

أوال من قبل المسؤولين الرفيعي 

إتمام التقرير الفني النهائي  -

 ؛2009  يناير15في 

يتم عرض مشروع التقرير  -

الموحد على مكتب المستشار 

عة خالل األسبوع القانوني للمراج

 ؛2009األول من فبراير 

بناء على المالحظات  -

 يستكمل الخبيرانوالتقرير الفني، 

 في أواخر فبراير  شامالًاًتقرير

2009.  

عقب تسليم : نصف إبريل -

التقرير، ينعقد اجتماع للخبراء 

اإلفريقيين ووزراء االتصاالت 

واإلعالم لدراسة التقرير واتخاذ 

ل القنوات القرارات بشأن مستقب

اإلفريقية لإلذاعة والتلفزيون، قبل 
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  اإلدارة وتنمية الموارد البشرية
  تم تنفيذه   اإلجراء المطلوب: المقررات  الرقم والعنوان: المقررات

  )جزئياً/كلياً(

  )إلجراء المتخذا(

ذليل سبل ت   لعقباتا   لم يتم تنفيذه

   العقبات

  مقررات المجلس التنفيذي
EX.CL/DEC.415 (XIII)  

مقرر بشأن مراجعة نظام الضمان 

 االجتماعي لالتحاد األفريقي، الوثيقة 
EX.CL/407 (XIII)-a  

  

بالحاجة الملحة إلـى تحـسين      يقر  

 لالتحـاد   االجتماعينظام الضمان   

 مقرراتـه   ويؤكد مجـددا   األفريقي

الرامية إلى تحقيـق هـذا      السابقة  

 .الهدف
 

 قـدمتها   التـي  بالتوصيات   يرحب

المفوضية بشأن الهيكل والتفويض    

واآلثار المالية لـصندوق معـاش      

 المقترح على نحو    األفريقياالتحاد  

ما طلبه المجلـس خـالل دورتـه        

 أكـرا،   فـي العادية الحادية عشرة    
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 :يقرر ما يلي

 صندوق معاش تحديد طرق إنشاء - 1

 في أسرع وقت األفريقيلالتحاد 

  .ممكن

 مـع أليكـو     الحـالي إنهاء العقد    -2

  .2009اعتباراً من أول يناير 

سحب األصول المتراكمـة لـدى       -3

سنوات مع  ) 5(أليكو طوال فترة خمس     

  .2009التنفيذ اعتبارا من أول يناير 

  

 كسن  )60(ستين  االحتفاظ بسن ال  يقرر  

  . االتحاد األفريقيالتقاعد للعاملين في

  

  

إن قرار االنسحاب من شركة 

أليكو كان قد أحيطت به األخيرة 

وظل . 2008في نهاية أكتوبر 

أحد االستشاريين يعمل على 

الموضوع ومن المتوقع أن يبدأ 

تشغيل الصندوق بحلول يناير 

وجاري حالياً تحديد . 2009

إجراءات عملية لالنسحاب من 

   .و فعالأليكو على نح

EX.CL/DEC.416 (XIII)  
مقرر بشأن نظام الحصص المنقح 

الوثيقة  لالتحاد األفريقي،
EX.CL/407 (XIII)-a  

 

 بحاجة المجلس التنفيـذي إلـى       يعترف

اعتماد نظام فيمـا يتعلـق بالوظـائف        

المهنية اإلضافية والبالغ عددها اثنتـين      

وظيفة لهيكل مابوتو في    ) 82(وثمانين  

بالحصة تم مّد الدول األعضاء 

 يوليو 31تاريخ المراجعة ل
2008  
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 على نظام الحصص المّعد تحت يوافق

 : كما يلي2 –السيناريو 

 استخدام مبادئ الوحدة والتـضامن      -1

التي تم االسترشاد بهـا عنـد اعتمـاد         

صيغة نظام الحصص فيما يتعلق بهيكل      

مابوتو كأسـاس لتوزيـع الوظـائف       

  . وظيفة82اإلضافية البالغ عددها 

 استخدام صيغة نظام حصص - 2

 .مابوتو

زيادة العضوية األساسية لكل دولة      -3

ــة  ــن أربع ــسة ) 4(م ــى خم ) 5(إل

 .مواطنين

 توزيع رصيد الوظـائف التـسعة       -4

المتبقية بـين الـدول     ) 29(والعشرين  

األعضاء علـى أسـاس مـساهماتها       

   .النظامية
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 للمفوضـية باسـتخدام نظـام       يرخص

الحصص هـذا مـع عمليـة التعيـين         

 .الجارية

  

بالغ الدول  أيضا من المفوضية إ   يطلب  

األعضاء بانتظام بأحـدث المعلومـات      

ــد  ــذلك عن ــة بحصــصها وك المتعلق

 .استحداث وظائف جديدة

  

  

  وعليه، تم اتخاذ خطوات

  

  

  

  سيتم ذلك في الوقت المناسب
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  مديرية خدمات المؤتمرات

  تم تنفيذه   اإلجراء المطلوب: المقررات  الرقم والعنوان: اتالمقرر

  )جزئياً/ كلياً(

  )إلجراء المتخذا(

  ذليل العقباتسبل ت  قباتالع  لم يتم تنفيذه

  مقررات المجلس التنفيذي
EX.CL/DEC.419 (XIII) 

جدول اجتماعات االتحاد  مقرر بشأن

من مايو إلى  للفترة األفريقي

الوثيقة  ،2008ديسمبر 
PRC/RPT. (XVI)  

  

المفوضية االمتناع   منيطلب  

عـــن تحديـــد مواعيـــد 

لالجتماعات خالل الشهر الذي    

يسبق اجتماعات المؤتمر بغية    

ــوارد  ــة الم تخــصيص كاف

ــذه   ــضير له ــة للتح الالزم

  .االجتماعات واستكمالها

  
 

 من المفوضية ضـمان     يطلب

أخــذ األحــداث والعطــالت 

الدينية في الحسبان عند إعداد     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تم التنفيذ جزئيا نظرا 

ت لكون بعض اجتماعا

سيتم التنفيذ في 
2009  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يتم عقد االجتماعات التي 

لها بنود واردة في جدول 

الموعد حسب األعمال 

  .النهائي

كما تُعقد أيضا 

التي  الهامةجتماعات اال

تحتاج إلى ترجمة 

 فترةالوثائق خالل 

  .القمةترجمة وثائق 

  

  

عقد ت  أالينبغي

المنتجة االجتماعات 

 خالل هذه الفترة للتقارير

النهائية المحددة نظرا 

لكون ترجمة هذه التقارير 

تصرف االنتباه عن قد 

وال يمكن . وثائق القمة

القيام بذلك إال في حاالت 

  .استثنائية
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من المفوضية خفـض    يطلب  

عدد االجتماعات مع األخذ في     

الحسبان قـدرتها والمـوارد     

المتاحة لها لعقـدها لتجنـب      

  .التداخل بين االجتماعات

  

  

 مـن المفوضـية     يطلب أيضاً 

ــات  ــداد المقترح ــة إع كفال

وتقديمها إلى لجنة الممثلـين     

الدائمين في الوقت المناسـب     

ات لتضمينها في جدول اجتماع   

السنة التالية وذلك بحلول شهر     

من كل سنة واعتمادها    نوفمبر  

  .خالل دورة يناير

   مع متزامنةال تزال 

  .عطل نهاية األسبوع

  

. لم يتم التنفيذ بالكامل

ما زال عدد 

االجتماعات مرتفعاً 

  .جداً

  

  

  

. تم التنفيذ جزئيا

ويتأخر تقديم معظم 

المديريات للمقترحات 

الخاصة بمشروع 

جدول االجتماعات 

بشكل كبير عن الموعد 

  .النهائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ضيق الوقت ال يسمح 

لمديرية خدمات 

عقد اجتماع بالمؤتمرات 

تنسيق مع المديريات 

 جدول لضبط

  .اماجتماعاته

  

 تقدم جميع المديريات ال

رجمة وفقا وثائقها للت

  .للموعد النهائي المحدد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

على األقسام أن تلتزم 

ائية بالمواعيد النه

  .الموضوعة
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 من المفوضية نقل    يطلب أيضا 

الوثائق المنبثقة عن اجتماعات    

االتحاد األفريقي إلى الـدول     

 .األعضاء على نحو عاجل

 من المفوضية تـضمين     يطلب

لجنة الممثلين الدائمين واللجان    

كـذلك  الفرعية التابعة لهـا و    

ــسلم  ــس ال ــات مجل اجتماع

واألمـــن فـــي جـــدول 

 .االجتماعات

  

مـن مفوضـية    أخيراً يطلب   

االتحاد األفريقي بحث طـرق     

استخدام مرافق المـؤتمرات    

المتاحة لـدى لجنـة األمـم       

المتحدة االقتصادية ألفريقيـا    

فــي ســياق التعــاون بــين 

  

  تم التنفيذ جزئيا

  

  

  

  تم التنفيذ

  

  

  

  

  

  

تم إطالع لجنة األمم 

المتحدة االقتصادية 

  .ألفريقيا بالمقرر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بدأت المفوضية في 

استخدام مرافق اللجنة 

االقتصادية ألفريقيا لكن 

 دفع مقابل مالي لوبمط

  .لذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قرار على يجب اتخاذ 

مستوى األمانة التنفيذية 

للجنة األمم المتحدة 

  .االقتصادية ألفريقيا

ترشيد اجتماعات 
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عندما تكون المفوضية   

لدينا القدرة على ذلك من 

خالل استخدام مرافقنا 

الخاصة في انتظار 

استكمال مركز المؤتمرات 

  .الجديد للمفوضية
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  مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة
  تم تنفيذه   اإلجراء المطلوب: المقررات  الرقم والعنوان: المقررات

  )جزئياً/ كلياً(

  )اإلجراء المتخذ(

  ذليل العقباتسبل ت  قباتالع  لم يتم تنفيذه

  مقررات المجلس التنفيذي
EX.CL/DEC.378 (XII) 

  2008ميزانية  مقرر بشأن

  

قيام لجنة الممثلـين الـدائمين      

بمراجعة النظم واللوائح المالية    

  فوائض الميزانيةل

تضمنت الوثيقة التي تم تقديمها 

. 2007 إلى 2004أعوام 

 الفوائض إجماالًوسيتم مناقشة 

. مع اللجنة االستشارية الفرعية

وبناء عليه، ستصدر اللجنة 

  .التوصيات الالزمة

      

EX.CL/DEC.379 (XII) 
  المساهمات ر بشأنمقر

 

 تنفيذ العقوبات على الـدول      -

األعضاء ومواصلة حثها على    

  .دفع متأخراتها

أعدت مديرية البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية والمحاسبة 

. خطط الدفع لبعض البلدان

وستجتمع اللجنة الفرعية في 

 وبدأت . لدراسة األمريونيو
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بعض البلدان بالدفع كجمهورية 

جمهورية ا أبلغت سيشيل، بينم

 سان تومي وبرينسيبي

 بأنها ستبدأ في الديمقراطية

الدفع وفقاً للخطة التي قدمتها 

  . المفوضية
         تم التنفيذ-   إعفاء بورندي وسيراليون- 
 تطبيق جـدول تقـديرات      - 

علـى تـونس    % 2.88بنسبة  

 2005-2004بالنسبة للفترة   

وطلب توضيح منهـا علـى      

 هـذا   جميع متأخراتها علـى   

  .األساس

        .تم التنفيذ وتم دفع المتأخرات

التحليـل حـول     استكمال   - 

الصيغة العادية للبلـدان فـي      

أوضاع ما بعد النزاع وتقديم     

تقرير شـامل إلـى اللجنـة       

 ال يزال العمل جار بالتشاور -

  . السلم واألمنقسممع 

 سيتم مناقشة الوثيقة مع -

  .اللجنة الفرعية
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EX.CL/DEC.395 (XII) 
شراء مبنى لبعثة  مقرر بشأن

  االتحاد األفريقي في واشنطن
 

 تحديد مبنى مناسب لبعثـة      -

ــذا   ــي وبه ــاد األفريق االتح

الصدد، تقديم اآللية المالية إلى     

لجنة الممثلين الدائمين لتفعيل    

  .عملية الشراء

تم القيام بالمهمة وسيتم  -

بحث التقرير من قبل مجلس 

  .اتالعطاء

 قام شاري آخر باقتناء -

المبنى القديم وبدأ المكتب 

  .البحث عن مبنى آخر

      

EX.CL/DEC.403 (XII) 
شراء مبنى لبعثة  مقرر بشأن

  بروكسلاالتحاد األفريقي في 
 

تحديد اآللية المالية لتنفيذ هذا     

المقرر وشراء المبنى الجديـد     

بعد فترة وجيزة وتقديمها إلى     

 مين عـن  لجنة الممثلين الـدائ   

ــة   ــة الفرعي ــق اللجن طري

   .االستشارية

تم بحث التقرير من  -

قبل مجلس العطاءات وسيقوم 

أعضاء مجلس العطاءات 

  .المختارون بالمهمة

تم دفع ثمن المبنى  -

 مليون 2.1بالكامل بقيمة 

يورو باستخدام قانون االقتناء 

لالتحاد اإلفريقي، العقاري 

كما تم البدء في إجراءات 

 أعمال المناقصة بشأن
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EX.CL/DEC.404 (XII) 
  بدل التمثيل للمفوضين مقرر بشأن

 

تسديد كافة المدفوعات السابقة    

ــاريخ  ــسمبر 31حتــى ت  دي

ــاً لمــا اعتمــده 2008 ، وفق

المجلس، واالستمرار في دفع    

  دوالر أمريكي  250ر00مبلغ  

  .بدل تمثيل للمفوضين

        تم التنفيذ

EX.CL/DEC.407 (XII) 

برلمان عموم  شأنمقرر ب

 إفريقيا

استكمال التعـديالت للمقـرر     

 EX.CL/Dec.98(V)رقــم 

 لما حدده المقرر وتمشياً     طبقاً

مع النظام المـالي والقواعـد      

  . المالية لالتحاد اإلفريقي

مديرية اتصلت  -

الشؤون القانونية ومديرية 

البرمجة وإعداد الميزانية 

والمالية والمحاسبة ببرلمان 

تقدما مزيداً من عموم إفريقيا ل

الشرح حول المقرر المتخذ، 

وأكدتا على أهمية أن يقوك 

 .البرلمان بتنفيذه كامالً

ما زال برلمان عموم  -

إفريقيا مصمماً على أن 
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EX.CL/DEC.417 (XIII)  
فائض الميزانية  مقرر بشأن

   الميزانية،بنودوالتحويل بين 

  EX.CL/407 (XIII)الوثيقة 

 

  : بما يلي يصرح

زيادة مبلغ رأس  .1

المال العامل من 

) 2,000,000(مليوني

دوالر أمريكي إلى 

خمسة ماليين 

دوالر ) 5,000,000(

كي اعتباراً من أمري

 2008السنة المالية 

  

  تم التنفيذ
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استخدام جزء من  .2

المتأخرات المدفوعة 

 لزيادة 2008في عام 

 .رأس المال العامل

 من لجنة الممثلين    يطلب

الدائمين من خالل لجنتها    

ــة  ــشارية الفرعي االست

ــشؤون   ــة وال للميزاني

اإلدارية والمالية بحـث    

االقتراح بترحيل فـائض    

ية الـسنة   الميزانية لميزان 

ــدما تكــون  ــة عن التالي

 . جاهزة2007حسابات 

 طلب رئيس يرفض

  

  

  

  

  

  

تم إعداد وثيقة وستتم مناقشتها 

خالل االجتماع القادم للجنة 

  .الفرعية
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المفوضية بنقل االعتمادات 

من خط إلى خط آخر من 

الخطوط المقررة 

  .للميزانية
EX.CL/DEC.418(XIII) 

مساهمات الدول  نمقرر بشأ

 األعضاء

  PRC/RPT. (XVI)الوثيقة 
 

 بالدول األعضاء التي يشيد

 .دفعت مساهماتها بالكامل

  

 جميع الدول األعضاء    يحث

على الوفـاء بالتزاماتهـا     

المالية تجاه االتحاد بغيـة     

تــسهيل تحقيــق أهــداف 

 .االتحاد

  

 الــدول األعــضاء يحــث

ــع   ــن دف ــستخلفة ع الم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

واصلت الدول األعضاء دفع 

 17المتأخرات، بينما بدفعت 

بلد جزءاً من المتأخرات، 
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 أن تظــل الــدول :يقــرر

األعضاء التالية خاضـعة    

  : للعقوبات

  الرأس األخضر .1

جمهورية الكونغو  .2

  الديمقراطية

  إرتريا .3

  ساوتومي وبرنسيب .4

  سيشل .5

  

 إلى المفوضية رر طلبهكي

للعمل على وضع صيغة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تم إعداد الوثيقة وستتم 

لفرعية مناقشتها خالل اللجنة ا
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  إدارة الشؤون السياسية
  

  مقررات المجلس التنفيذي

  تم تنفيذه   اإلجراء المطلوب: المقررات  الرقم والعنوان: المقررات

  )جزئيا/كليا(

  )إلجراء المتخذا(

  قباتالع   لم يتم تنفيذه

  

  

  ذليل العقباتسبل ت

  مقررات المجلس التنفيذي
EX.CL/DEC.423 (XIII) 

وضع الالجئين والعائدين  مقرر بشأن

الوثيقة  والمشردين في أفريقيا،
EX.CL/413 (XIII)  

  

 من البلدان األصلية أن تعمل علـى        يطلب

ــتقرار  ــن واالس ــسالم واألم ــز ال تعزي

والمصالحة الوطنيـة مـن أجـل تهيئـة         

الظروف المالئمة لعودة ضحايا التـشريد      

، وأن تستمر فـي     القسري بسالمة وكرامة  

معالجة األسباب الرئيسية للتشريد القسري     

  .من أجل القضاء التام على هذه المشكلة

  

  

. التنفيذ جار

  تتواصل الجهود

 بالتعاون مع 

أصحاب المصلحة 

المعنيين للدعوة 

عية بخصوص والتو

وضع ضحايا 

ويتم القيام . التشريد
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بأنشطة التوعية 

أيضا خالل بعثات 

التقييم اإلنسانية 

للجنة الفرعية 

التابعة للجنة 

الممثلين الدائمين 

المعنية بالالجئين 

والعائدين 

والمشردين داخليا 

إلى الدول األعضاء 

المتضررة، تحديدا 

إلى أنجوال، وتشاد 

وجمهورية أفريقيا 

ى ورواندا الوسط

  .وأوغندا
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 المنظمات اإلنسانية وكذلك الجهات     يناشد

وضع ما يكتسيه   المانحة العمل بالنظر إلى     

من اسـتعجال   التشريد القسري في أفريقيا     

وتعقيد، على تعزيز قـدراتهما     وضخامة  

ألثـر  ا جلـي تهما حتى يت  ومواءمة أنشط 

  .اإليجابي على الوضع اإلنساني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تم . التنفيذ جار

إرسال المقرر  إلى 

جميع الشركاء، 

وكذلك إلى أعضاء 

لحنة تنسيق  االتحاد 

األفريقي المعنية 

بمساعدة وحماية 

الالجئين والعائدين 

. والمشردين داخليا

عقدت بعثات التقييم 

اإلنسانية المعنية 

بالعائدين والالجئين 

والمشردين داخليا 

مرة في اجتماعات 

  

إن بلدانا عديدة 

تتأثر بملل 

المانحين، السيما 

في الحاالت 

المطولة من 

التشريد وبسبب 

األزمة المالية 

األخيرة التي 

تؤثر على 

  .المانحين أنفسهم
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مفوضية األمـم المتحـدة الـسامية       يدعو  

لشؤون الالجئين، اعترافاً بخبراتهـا فـي       

مجال حمايتهم، إلى االستمرار في تعزيز      

دورها لحماية ومساعدة المشردين داخليـاً      

 . حدةفي إطار آلية التنسيق لألمم المت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تواصل . التنفيذ جار

 بتعاون اللجنة العمل

وثيق مع مفوضية 

األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين 

لإلنجاز أنشطة 

مختلفة تشمل 

صياغة مشروع 

اتفاقية االتحاد 

األفريقي لحماية 

ومساعدة المشردين 

  .داخليا في أفريقيا

  

  

في . تم تنفيذه كامال
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التقدم الذي أحرزه الخبراء    يالحظ بارتياح   

القانونيون للدول األعضاء في اسـتكمال      

مشروع اتفاقية االتحاد األفريقي لحمايـة      

ومساعدة المشردين داخلياً في أفريقيا بغية      

ــدول  اعتمادهــا مــن قبــل رؤســاء ال

والحكومات خالل القمة الخاصة المقبلـة      

ين والمـشردين   حول الالجئـين والعائـد    

 2008داخلياً المقرر عقدها في نـوفمبر       

 الـدول األعـضاء النظـر فـي         ويناشد

 .استضافتها

  

المـشاركة  علـى   الدول األعـضاء    يحث  

بنشاط في اجتماعات الخبراء والـوزراء      

التـشريد القـسري    مسألة  المسؤولين عن   

حول التاريخية  القمة الخاصة   عن  وكذلك  

داخلياً فـي  الالجئين والعائدين والمشردين   

، 2008أغسطس 

تطوعت جمهورية 

أوغندا باستضافة 

القمة الخاصة  

 أبريل 3 و2يومي 

2009.  

  

  

. تم تنفيذه كامال

انعقدت اجتماعات 

خبراء ووزراء 

الدول األعضاء 

المسئولين عن 

مسائل التشريد من 

 نوفمبر 11 إلى 5
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من المفوضية القيام، بالتشاور مـع      يطلب  

الدول األعضاء، بتحـديث اإلحـصائيات      

وتقديم األرقام األخيرة المتعلقة بالتـشريد      

القسري للسكان إلى المجلس التنفيذي فـي       

إطار التقريـر عـن وضـع الالجئـين         

 . والعائدين والمشردين داخلياً في أفريقيا

  

في . تم تنفيذه كامال

، 2008سبتمبر 

أرسلت المفوضية 

مذكرة شفهية إلى 

جميع الدول 

عضاء في األ

االتحاد األفريقي مع 

اإلشارة إلى مقرر 

المجلس التنفيذي 

  

  

  

  

  

  

  

) 10(ردت عشر 

دول أعضاء 

. على الطلب

وبالتالي، فعلى 

المفوضية أن 

تعتمد في معظم 

الحاالت على 

المعلومات 
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من المفوضية االستمرار في    أخيراً، يطلب   

ــدين   ــين والعائ ــع الالجئ ــة وض متابع

والمشردين داخليا وتقديم تقرير في هـذا       

  

تم . تم تنفيذه كامالي

القيام بمهام في كثير 

من البلدان 

المتضررة  

بالتشريد، وجمعت 

مفوضية آخر ال

المعلومات عن 
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EX.CL/DEC.438 (XIII)  
 التعاون األفريقي العربي، مقرر بشأن

 EX.CL/438 (XIII)الوثيقة 

 

 إنشاء منتدى التنمية األفريقـي   يقـرر 

العربي حيث تجتمع الرابطات المهنية     

ــاحثون    ــة والب ــة العربي األفريقي

ــة والقطاعــات  والمجتمعــات المدني

ــارزة   ــصيات الب ــة والشخ الخاص

ــضايا ذات  ــشون ق ــرهم، ويناق وغي

منطقتـين،  االهتمام المشترك بالنسبة لل   

إطار وطرق إنـشاء المنتـدى     ويجيز  

المعتمدة من قبل االجتماع االستشاري     

 /الثالث بين أمانتي االتحاد األفريقـي     

جامعة الدول العربية المعقود بـأديس      

  .2007أبابا، إثيوبيا في ديسمبر 
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 رئيس المفوضية واألمين العام     يناشد

لجامعة الدول العربية الـشروع فـي       

االفتتاحية للمنتـدى   التحضير للدورة   

المقرر عقدها خالل الربع الرابع من      

  .2008عام 
 

 بإعـادة تأكيـد الجماهيريـة       يرحب

العظمى عرضها استـضافة الـدورة      

للجنة الدائمة للتعاون العربـي     ) 13(

ــي،  ــباألفريق ــيس ويطل ــن رئ  م

المفوضية واألمين العام لجامعة الدول     

العربية التشاور بشأن اتخاذ الترتيبات     

  .زمة لعقد الدورة المذكورةالال
 

من المفوضية القيام بالتعـاون     يطلب  

مع أمانة جامعة الدول العربية ولجنة      

الممثلين الدائمين من خـالل لجنتهـا       

الفرعية للتعاون المتعـدد األطـراف      
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عقـد اجتمـاع     من المفوضية يطلب  

للبلدان األفريقية االثنتي عـشرة مـن       

أجل صياغة موقف موحد قبل اجتماع      

  .اللجنة الدائمة
 

 من المفوضـية وأمانـة      يطلب أيضا 

ــدول العربيــ  ــة ال ــام جامع ة القي

بالتحضيرات الالزمـة لعقـد القمـة       

  .األفريقية العربية
 

 من المفوضية رفع تقارير     يطلب كذلك 
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إلى لجنة الممثلـين الـدائمين حـول        

اآلليات المؤسسية المقترحة للتعـاون     

بين االتحاد األفريقي وجامعة الـدول      

العربية وكذلك أنـشطة المؤسـسات      

األفريقية العربية المشتركة بمـا فـي       

ك مقترحات لتحسين أعمالها علـى      ذل

  .نحو أكبر
 

على ضرورة إجراء مشاورات    يؤكد  

منتظمة بـين الـسفراء األفـريقيين       

والعرب في عواصم ومدن مختـارة      

السيما أديس أبابا والقاهرة وبروكسل     

وجنيف ونيويورك وواشنطن بهـدف     

تنسيق األعمال والقيام حيث ما أمكن      

ا بمواءمة المواقف المتعلقـة بالقـضاي     

ــة ذات االهتمــام  ــة واإلقليمي العالمي

  .المشترك
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 إنشاء لجـان أفريقيـة عربيـة        يجيز

للسفراء في عواصم ومـدن محـددة       

وغيرها حيث يكون لالتحاد األفريقي     

  .وجامعة الدول العربية بعثات

  

 رؤساء جميع البعثات الدائمـة      يناشد

والبعثات الدبلوماسية لالتحاد األفريقي    

 العمـل يـدا     وجامعة الدول العربيـة   

واحدة من أجل إنشاء لجـان وكفالـة        

  .تسييرها بشكل سليم
EX.CL/DEC.440 (XIII) 

 فلسطين الوضع في بشأن مقرر

 الوثيقة والشرق األوسط،
EX.CL/442 (XIII)  

 

 
للتـسوية الـسلمية    دعمه يجدد تأكيد

للنزاع العربي اإلسرائيلي وفقا لمبادئ     

ت القرارات ذا القانون الدولي وجميع

 من مجلس األمن لألمم     ويطلبالصلة  

 المتحدة تحمل مـسئولياته الرئيـسية  

بموجب ميثاق األمم المتحدة في حفظ      

السالم واألمن الـدوليين مـن أجـل        
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دعمه لمبادرة السالم  تأكيد يجدد أيضا

العربية الصادرة عن قمـة الجامعـة       

 العربية المنعقدة في بيـروت عـام  

أن تقبل بـل   بإسرائيل ويهيب  2002

وتغتنم هذه الفرصة التاريخيـة التـي       

 تهدف إلى إنهـاء النـزاع العربـي   

اإلســرائيلي وإحــالل الــسالم فــي 

 .المنطقة
 

 لجمهوريـة   عن امتنانـه   ب أيضا يعر

مصر العربية على جهودها الدؤوبـة      

التي أدت إلى استعادة الهـدوء فـي        

 إسـرائيل إلـى     ويـدعو قطاع غزة   

ون بنية صادقة من أجـل رفـع        التعا

  . الحصار المفروض على قطاع غزة
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الحكومة اإلسرائيلية بناء  قرار يشجب

 وحدة استيطانية جديدة في ارض      820

وبيت حنـين   جبل أبو غنيم وشعفات

 مما يشكل تهديـدا     1967المحتلة منذ   

 .خطيرا لعملية السالم برمتها
 

اإلسرائيلية على وقـف   الحكومة يحث

راءات األحاديـة الجانـب     جميع اإلج 

 الرامية إلى خلق واقـع جديـد فـي   

األراضي الفلسطينية المحتلة ال سيما      

االستمرار في بناء المستوطنات غير     

 كواقع جيوسياسـي جديـد   الشرعية

الوقـف الفـوري    أيضا على ويحثها

لكافــة األنــشطة االســتيطانية فــي 

وإزالـة  األراضي الفلسطينية المحتلة    

الجـدار   وتفكيكالحواجز عن الطرق    

العنصري الفاصل الـذي بنـي فـي        

األراضي المحتلة وكـذلك االمتثـال      
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الستمرارها في أعمال  بإسرائيل ينـدد 

الحفر حول وتحت المسجد األقـصى      

األثريـة   والتدمير المتعمد لألمـاكن   

 مدينة القدس إضافة إلى     والتراثية في 

الدمار الشديد الـذي تتعـرض لهـا        

الدينية لما لها من قيم دينيـة   األماكن

 .وتاريخية وحضارية
 

سلطات االحــتالل بــ  بــشدة ينــدد

اإلسرائيلي وممارسـاتها وسياسـاتها     

 القمعية ال سيما غاراتهـا المـستمرة  

وعمليـــات االغتيـــال اليوميـــة 

واالعتــداءات الوحــشية ضــد   

 يين المـدنيين العـزل فـي   الفلسطين
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الدولي وبصفة خاصة  المجتمع يطالب

 لحقوق اإلنسان   جميع الهيئات الدولية  

مناصـرة   بأن تتحرك بفعاليـة نحـو  

قضية الـسجناء والمحتجـزين فـي       

السجون اإلسرائيلية والعمل من أجـل      

وتحمل إسرائيل على    إطالق سراحهم 

االلتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية    

ال يمكـن   على أنه ويشدد ذات الصلة

تحقيق سالم شامل وعادل ودائم فـي       

الق سراح جميع   المنطقة ما لم يتم إط    

والمحتجزين مـن الـسجون    السجناء
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اإلسرائيلية أن تـضع   بالحكومة يهيب

حدا الحتاللها لجميع األراضي العربية     

األراضي   بما في ذلك1967منذ عام 

السورية واللبنانية وتلتزم بـالقرارات     

 ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن

 242ن  لألمم المتحدة، ال سيما القراري    

 وإعالن مدريد ومبـدأ األرض      338و

ومبادرة السالم العربيـة     مقابل السالم 

وخارطة الطريق وذلك للتوصل إلـى      

للنزاع  حل سلمي عادل وشامل ودائم    

 .اإلسرائيلي/العربي
 

التي بذلتها لجنـة   بالجهود يحيط علما

 فلسطين الدول األعضاء العشر حول

بموجب مقرر يوليـو   التي تم إنشاؤها

، AHG/DEC.182 (XXXVIII)  رقم2002
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األخيرة في لبنـان   بالتطورات يرحب

التي تمخضت عـن االتفـاق علـى        

انتخاب رئيس الجمهوريـة وتـشكيل      

 جميـع األطـراف   ويـدعو  الحكومة

اللبنانية إلى السعي إلى تعزيـز هـذه        

الـسالم   المكاسب الرئيسية إلحـالل 

 .والمصالحة الوطنية
EX.CL/DEC.448 (XIII) 

ر بشأن تقرير البرلمان األفريقي، مقر
 للبرلمـان األفريقـي إنـشاء       يرخص

وتفعيل صندوق ائتماني لتوفير أموال     

يقوم البرلمان األفريقي 

برفع تقرير عن 
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 إنشاء منتدى مشترك يتكون من      يقرر

رئيس المفوضـية ورؤسـاء جميـع       

األجهزة األخرى لالتحاد بغية كفالـة      

  .ا وأنشطتهاالتآزر لبرامجه

  المسألة

EX.CL/DEC.449 (XIII) 
مقرر بشأن أنشطة المحكمة األفريقية 

لحقوق اإلنسان والشعوب لسنة 

   الوثيقة،2007
 EX.CL/445 (XIII)  

 

 للمحكمة تقديم هيكـل جديـد       يرخص

لسجل المحكمة واقتراحـات جديـدة      

  . 2007 بشأن وضع القضاة في عام

  

  

  

  

  

 الدول األعضاء التي لم تـصدق       يحث

على بروتوكول الميثـاق األفريقـي      

لحقوق اإلنسان والـشعوب الخـاص      

بإنشاء المحكمـة األفريقيـة لحقـوق       

قية قيام المحكمة األفري

لحقوق اإلنسان 

والشعوب بتقديم 

مقترحات بالتعاون مع 

مديرية الشؤون 

اإلدارية وتنمية 

  .الموارد البشرية

  

قيام المحكمة برفع 

  .تقرير عن ذلك
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 من جمهورية تنزانيا المتحـدة،      بيطل

البلد المضيف لمقر المحكمة أن يتخذ،      

ــاد  ــع مفوضــية االتح ــاون م بالتع

األفريقي، جميع التدابير الـضرورية     

لجعل المحكمـة األفريقيـة لحقـوق       

اإلنسان والشعوب في أسـرع وقـت       

ممكن لجعلها هيكالً فعاالً طبقاً ألحكام      

 .اتفاقية المقر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قيام جمهورية تنزانيا 

المتحدة والمحكمة 

األفريقية لحقوق 

اإلنسان والشعوب 

  .برفع تقرير عن ذلك
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EX.CL/DEC.452 (XIII) 
مقرر بشأن الوضع السياسي الراهن 

  في زيمبابوي
 

جميع األطراف إلى ضبط يدعو 

النفس واالمتناع عن أي أعمال عنف 

وإقناع مناصريهم بوضع حد فوري 

  .الستخدام العنف والترهيب
 

األطراف على االلتزام بحل يحث 

سلمي للوضع الراهن من خالل 

 .الحوار

  

 على ضرورة عمل جميع يشدد

  .ف معاً من أجل إيجاد حل دائماألطرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

EX.CL/DEC.453 (XIII) 
مقرر بشأن الترشيحات األفريقية 

  لمناصب داخل المنظومة الدولية،

 EX.CL/449 (XIII) الوثيقة
 

 : الترشيحات التاليةيدعم .1

جمهورية مصر العربية ألحد   . أ

المخصصين ) 2(المقعدين 

 ألفريقيا في الوكالة الدولية للطاقة

 إلى 2008الذرية للفترة من 

انتُخبت مصر 

عضوا في مجلس 

محافظي الوكالة 

الدولية للطاقة 

  .الذرية
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2010. 

  

  

  

  
 
جمهورية بوركينا فاسو، ألحد   . ب

المخصصين ألفريقيا ) 2(المقعدين 

في مجلس إدارة الوكالة الدولية 

 إلى 2008للطاقة الذرية للفترة من 

2010. 

  

جمهورية أوغندا كعضو غير   . ج

دائم في مجلس األمن التابع لألمم 

 إلى 2009تحدة للفترة من الم

  

  

  

  

  

  

انتُخبت بوركينا 

فاسو عضوا في 

مجلس محافظي 

الوكالة الدولية 

  .للطاقة الذرية

  

هورية انتُخبت جم

أوغندا عضوا غير 

دائم في مجلس 
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2010. 

  

  

  

السفير عبد الصمد مينتي من   . د

جمهورية جنوب أفريقيا، 

لمنصب المدير العام للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية في حالة 

عدم  ترشح المدير العام الحالي 

محمد البرادعي من مصر لوالية 

 .جديدة

  

الدكتور عبد القوي أحمد . هـ

يوسف من الصومال، لمنصب قاض 

في محكمة العدل الدولية، في 

األمن التابع لألمم 

  .المتحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عبد . عدم انتخاب د

القوي أحمد يوسف 

من الصومال قاضيا 
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مصر وتونس إلعادة االنتخاب   . و

اإلدارة ومجلس في مجلس 

.التشغيل لالتحاد البريدي العالمي

  

بوركينا فاسو والجماهيرية    . ز

العظمى لمقعدين في مجلس 

 ومجلس التشغيل لالتحاد ةاإلدار

  .ي العالميالبريد

  

  

  

  

  

إعادة انتخاب مصر 

  .وتونس

  

  

عدم إعادة انتخاب 

بوركينا فاسو 

وانتخاب الجماهيرية 

العظمى في مجلس 

اإلدارة ومجلس 

تشغيل لالتحاد ال

  . البريدي العالمي
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و، جالسيد جيلبيرت هونغو من تو  . ح

لمنصب رئيس الصندوق الدولي 

 . للتنمية الزراعية

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  

بعد تعيينه رئيس 

وزراء لبالده توجو، 

، 2008في سبتمبر 

لم يعد من المؤكد 

أنه ال يزال يرغب 

في الترشح 

لالنتخابات التي 

ستجري في فبراير 

 ليكون خلفا 2009

للسويدي  الذي 

يشغل المنصب 

وتجدر . حاليا

 إلى أنه ةاإلشار

خالل الفترة من 
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السيد فاتح بو عياد آغا من   . ط

الجزائر، لوالية جديدة في لجنة 

الخدمة العامة الدولية، للفترة 

، في 2010 إلى 2009من 

االنتخابات التي ستجري خالل 

معية العامة  للج63الدورة الـ

 .لألمم المتحدة
 
السيد مايكل كاسي آووندواكا   . ي

سان من نيجيريا، في مجلس 

  

ُأعيد انتخاب السيد 

فاتح بو عياد آغا 

في لجنة الخدمة 

  .العامة
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السيد بوالر أويتش من أوغندا،   . ك

لمنصب عضو في لجنة األمم 

 لحقوق الطفل، في المتحدة

االنتخابات التي ستجري في 

 ؛2008نيويورك في نوفمبر 

  

السفير أحمد أمين فتح اهللا من   . ل

مصر، عضوا في لحنة األمم 

المتحدة لحقوق اإلنسان، في 

  

  

  

  

  

  

تم انتخاب السيد 

بوالر أويتش من 

أوغندا  عضوا في 

اللجنة حتى ديسمبر 

2009.  

  

تم انتخاب السفير 

أحمد أمين فتح اهللا 

عضوا في اللجنة 
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 أن ترشيح كل من نيجيريا يقرر  . م

وسيراليون  لمقعد عضو غير 

  لألمم دائم في مجلس األمن

المتحدة سيتم بحثه خالل 

الدورات الالحقة للجنة الوزارية 

 . التي ستنعقد قبل االنتخابات
 
دعم الترشيحات يقرر أيضا   . ن

 :التالية
 
السيد راجسومير الاله من   . س

 ، إلعادة انتخابه موريشيوس

عضوا في لحنة األمم المتحدة 

حتى ديسمبر 

2009.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أعيد انتخاب السيد 

راجسومير الاله 

عضوا في لجنة 
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السيد الحاج المين بوصو من   . ع

السنغال، عضوا في لحنة األمم 

المتحدة لحقوق اإلنسان  للفترة 

، في 2010 إلى 2009من 

االنتخابات التي ستجري 

 ؛2008بنيويورك، في سبتمبر 
  

السيد بوزيد األزهري من   . ف

الجزائر، عضوا في لحنة األمم 

للفترة المتحدة لحقوق اإلنسان  

، خالل 2010 إلى 2009من 

االنتخابات التي ستجري 

األمم المتحدة 

لحقوق اإلنسان حتى 

2012.  

  

السيد الحاج المين 

بوصو من السنغال 

غير منتخب في 

لجنة األمم المتحدة 

  لحقوق اإلنسان

  

  

السيد بوزيد 

الشاري منتخب في 

لجنة األمم المتحدة 

لحقوق اإلنسان حتى 
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ة أمساتو سوو رالبروفيسو  . ص

سيديبي، من السنغال، عضوا 

في اللجنة المعنية بالقضاء على 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 

في االنتخابات التي ستجري 

 يوليو 30بنيويورك، في 

 ؛ 2008

وناغينغ من القاضية سانجي م  . ق

بوتسوانا، لمنصب قاض في 

المحكمة الجنائية الدولية، في 

االنتخابات المقرر إجراؤها في 

  .2009يناير 

2012  
  

  

سورة أمساتو البروفي

سوو سيديبي غير 

منتخبة في اللجنة 

المعنية بالقضاء 

على التمييز ضد 

  .المرأة

  

لم تجر االنتخابات 

  .بعد
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  مقررات المؤتمر
ASSEMBLY/AU/DEC.198 (XI) 
مقرر بشأن اآللية األفريقية للمراجعة 

  المتبادلة بين األقران
 

) 28( بأن ثماني وعشرين     يحيط علماً 

 في االتحاد األفريقي قـد      دولة عضواَ 

 انضمت طوعاً إلى اآلليـة األفريقيـة      

  .للمراجعة المتبادلة بين األقران

 جميع الدول األعضاء إلي أن تنضم       يدعو

 لتقـوم   إلي اآللية إن لم تكن قد فعلت ذلك       

  . بأداء مهامها بفعالية
 

 أن تكون هياكل اآللية األفريقية      يقرر

 للمراجعة المتبادلـة بـين األقـران،      

وتحديــداً منتــدى اآلليــة، وفريقهــا 

وأمانتها جزءاً من عمليات وهياكـل      

 . االتحاد األفريقي

  

 من مفوضية االتحاد األفريقـي      يطلب

أن تتفاوض وتبرم اتفاقية المقر مـع       

  

  

  

  

  

  

  

قيام كل من جنوب 

أفريقيا واآللية األفريقية 

للمراجعة المتبادلة بين 

األقران برفع تقرير 

  .عن ذلك
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قيام كل من جنوب 

أفريقيا واآللية األفريقية 

للمراجعة المتبادلة بين 

األقران برفع تقرير 

  .عن ذلك
ASSEMBLY/AU/DEC.200 (XI) 

 اللجنة تقرير أنشطة مقرر بشأن

 ،األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 EX.CL/446(XIII) الوثيقة 
 

 للجنة األفريقية 24 و23 التقريرين يعتمد

 يصرحاإلنسان والشعوب و لحقوق

 59بنشرهما مع ملحقاتهما، وفقا للمادة 

من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 

 ). الميثاق(والشعوب 
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نسان لحقوق اإل اللجنة األفريقيةيهنئ 

 ويحثهاوالشعوب لما أنجزته من أعمال، 

على مواصلة وتكثيف جهودها في هذا 

 . الشأن
 

ضرورة تزويد اللجنة األفريقية يؤكد مجدداً 

لحقوق اإلنسان والشعوب بموارد كافية 

للتخلص من االعتماد على المانحين وتمكينها 

 . من القيام بمهامها بفعالية واستقاللية

كومة جمهورية  لحعن تقديره يعرب

جامبيا على الجهود التي بذلتها الستضافة 

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

 ويحثهاخالل األعوام العشرين الماضية، 

على توفير مقر دائم للجنة األفريقية 

لحقوق اإلنسان والشعوب وفقا لمعايير 

استضافة أجهزة االتحاد األفريقي المعتمدة 

 . 2005في يوليو 

 من لجنة الممثلين الدائمين التعجيل لبيط

  

  

  

  

تقوم كل من جامبيا 

واللجنة األفريقية 

لحقوق اإلنسان 

والشعوب برفع تقرير 

  .عن ذلك
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اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان يحث 

والشعوب على التعجيل بدراسة واستكمال 

إجراءاتها المنقحة، والتأكد من أنه قواعد 

تتمشى مع الميثاق األفريقي لحقوق 

 . اإلنسان والشعوب
 
 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان يشجع

والشعوب على اتخاذ كافة الخطوات 

الالزمة لتنظيم وضع اللجنة بحيث تصبح 

إحدى أجهزة االتحاد األفريقي، وذلك 

 . يبالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريق
 

 من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان يطلب
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والشعوب إعداد مقترحات بشأن األتعاب 

وبدالت اإلعاشة اليومية وغيرها من 

البدالت األخرى التي تدفع ألعضاء اللجنة 

األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

لعرضها على أجهزة صنع السياسة 

 . لالتحاد األفريقي لغرض الدراسة
 

ن اللجنة األفريقية لحقوق  ميطلب كذلك

اإلنسان والشعوب إعداد ورقة حول كيفية 

عمل اللجنة األفريقية بغية تعزيز فهم 

أصحاب المصلحة لطرق عملها وأساليبها 

 . التشغيلية
 

 بمالحظات وتحفظات يحيط علماً

جمهورية مصر العربية، التي تركز على 

أوجه القصور في عمل اللجنة األفريقية 

ان والشعوب، بخصوص لحقوق اإلنس

الترجمة التحريرية والفورية وإرسال 
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 من اللجنة األفريقية لحقوق يطلب أيضاً

اإلنسان والشعوب إعداد تقرير في هذا 

 العادية المقبلة الشأن لتقديمه إلى الدورة

  . 2009للمؤتمر المقرر عقدها في 

  
ASSEMBLY/AU/DEC.204 (XI) 

مقرر بشأن إصالح مجلس األمن لألمم 

الوثيقة  المتحدة،
ASSEMBLY/AU/8 (XI) 

لجـة  من لجنـة العـشرة معا     يطلب  

المسائل األخرى المتعلقـة بإصـالح      

منظومة األمم المتحدة، وتقديم تقريـر      

مرحلي إلى الدورة العاديـة القادمـة       

  . للمؤتمر
 

 تجديد توجيهاته إلـى الممثلـين       يقرر

الدائمين األفريقيين لدى األمم المتحدة     

كما يـنص عليـه مقـرر المـؤتمر         
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 مقرر لجنة العـشرة لالجتمـاع       يجيز

بانتظام ويطلب من مفوضية االتحـاد      

  .األفريقي تسهيل هذه االجتماعات

  

  قرار المؤتمر
ASSEMBLY/AU/RES.1 (XI)  

  : بموجبه ما يلييقرر  قرار حول زيمبابوي

ـ  الـرئيس روبـرت مو     يشجع ابي ج

وزعيم حزب الحركة من أجل التغيير      

الــديمقراطي الــسيد مورغــان   

تسنفنجراي على الوفـاء بالتزامهمـا      

بالشروع في حوار يهدف إلى تعزيز      

ــة  ــتقرار والديمقراطي ــسلم واالس ال

 .والمصالحة للشعب الزيمبابوي
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النداء إلى إقامة حكومة وحـدة      يدعم  

  .وطنية

 

 وساطة مجموعـة تنميـة      يدعم أيضا 

وب األفريقي ويوصي بمواصـلة     الجن

هذه المجموعة جهود الوساطة التـي      

تبذلها لمساعدة شعب وقيادة زيمبابوي     

على حل المشاكل التي تواجـه هـذا        

في هذا الصدد، يجب أن تقـوم       . البلد

مجموعة تنميـة الجنـوب األفريقـي       

بإنشاء آليـة علـى األرض النتهـاز        

 .الزخم من أجل حل متفاوض عليه

  

وجميع األطراف المعنية    الدول   يناشد

االمتناع عن أي عمل قد يكون له أثر        

  .سلبي على مناخ الحوار
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 الشؤون االجتماعية
 سبل تذليل العقبات عقباتال لم يتم تنفيذه األنشطة التي تم إنجازها العمل المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

 مقررات المجلس التنفيذي
      الهجرةالعمل والتوظيف و

المقرر بشأن الدورة العادية 

الخامسة للجنة العمل 

. والشؤون االجتماعية

   الوثيقة رقم
EX.CL/382 (XII) 

 

 
ينبغي أن يتم تقديم جميع  •

اقتراحات الترشيح لوظائف 

رفيعة المستوى في منظمة 

العمل الدولية من طرف 

عضو المجموعة األفريقية في 

 اإلدارة في جنيف من مجلس

ل مكتب االتحاد األفريقي خال

إلى لجنة العمل والشؤون 

 .االجتماعية للبحث

 الدول األعضاء إلى يدعو •

االتحاد - تنفيذ إعالن أفريقيا

األوروبي المعني بالهجرة 

 
سيتم تقديم التقارير  •

في شهر سبتمبر من 

 كل سنة

أفاد بعض الدول  •

األعضاء أنها 

شاركت في 

 المناقشات

تم تقديم جميع  •

الترشيحات طبقا 

للمقرر وتم بحثها من 

طرف لجنة العمل 

والشؤون 
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إنجازها المطلوبالمقررات الرقم والعنوان: المقررات  سبل تذليل العقبات عقباتال لم يتم تنفيذه األنشطة

 المفوضية بالتعاون مع    يدعو •

ــي إلعــادة  المعهــد األفريق

إلـى  التأهيل ومجلس اإلدارة    

ــع اإلجــراءات  اتخــاذ جمي

تعراض تفـويض  الالزمة الس 

المعهــد األفريقــي وهيكــل 

 .إلعادة التأهيل
 

  
 

يجري إعداد برامج لزيارة 

ول األعضاء بغية الد

  مساعدتها في التنفيذ
 

عينت المفوضية خبيرا 

استشاريا إلجراء دراسة 

وإصدار مقترحات حول 

المعهد األفريقي إلعادة تنشيط 

  .التأهيل

قدم الخبير االستشاري تقريره 

ولم . وأحيل إلى المعهد

يجتمع بعد المجلس اإلداري 

لبحث التقرير والموافقة على 

 .طريق المضي قدما
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 سبل تذليل العقبات العقبات هلم يتم تنفيذ األنشطة التي تم إنجازها العمل المطلوب: المقررات  الرقم والعنوان: المقررات

 مقررات المجلس التنفيذي
EX.CL/DEC. 434 (XIII) 

لمقرر بشأن الدورة العادية ا

السادسة للجنة العمل والشؤون 

  ،الوثيقةاالجتماعية
EX.CL/433 (XIII) 

 
 
 

الدول األعضاء إلى تقديم  يدعو

تقاريرها عن تنفيذ توصيات لجنة 

العمل والشؤون االجتماعية إلى 

مفوضية االتحاد األفريقي قبل نهاية 

  ؛2008نوفمبر 
 

 الدول األعضاء إلى تنفيذ يدعو أيضا

كل من إطار سياسات الهجرة في 

 االتحاد -أفريقيا وإعالن أفريقيا

نمية، األوروبي حول الهجرة والت

والتأكد من أن حقوق وكرامة العمال 

المهاجرين محترمة في البلدان 

  المتلقية؛

 الدول األعضاء على المشاركة يحث

في ورشة عمل الخبراء المعنية 
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 سبل تذليل العقبات العقبات هلم يتم تنفيذ األنشطة التي تم إنجازها العمل المطلوب: المقررات  الرقم والعنوان: المقررات

  

بالتعاون  من االتحاد األفريقي يطلب

مع الدول األعضاء والشركاء 

اآلخرين إعداد تقرير تحليلي شامل، 

، عن تنفيذ إعالن 2009في سنة 

 وخطة العمل 2004 لسنة واجادوجو

 المعنية بالتوظيف وتخفيف حدة الفقر؛ 

  

 أن يتواصل البحث في يطلب أيضا

إعادة التفكير في أساليب لجنة العمل 

ذه والشؤون االجتماعية وأن تثار ه

المسألة أثناء الدورة األولى لمؤتمر 

وزراء االتحاد األفريقي المسئولين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تم تقديم التقرير عن إعادة 

التفكير في أساليب لجنة 

العمل والشؤون االجتماعية 

إلى الدورة األولى لمؤتمر 

االتحاد األفريقي للوزراء 
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 سبل تذليل العقبات العقبات هلم يتم تنفيذ األنشطة التي تم إنجازها العمل المطلوب: المقررات  الرقم والعنوان: المقررات

  

جميع الترشيحات التي اقترحتها  يجيز

لجنة العمل والشؤون االجتماعية 

لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية 

كما هو مبين في القائمة الواردة في 

  :رير، بما في ذلك ما يأتيالتق
 
الجزائر لنائب الرئيس ترشيح ) 1

 للجنة منظمة 97للدورة الـ

 العمل الدولية

ترشيح السيد خوان سوماويا ) 2

لوالية ثالثة كمدير عام لمنظمة 

 العمل الدولية

 قرار لجنة العمل  أيضاجيزي
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 سبل تذليل العقبات العقبات هلم يتم تنفيذ األنشطة التي تم إنجازها العمل المطلوب: المقررات  الرقم والعنوان: المقررات

  

  
 

EX.CL/DEC.436 (XIII) 
الخاصة المقرر بشأن الدورة 

لمؤتمر االتحاد األفريقي 

للوزراء المسئولين عن 

 ، الوثيقةالصحة
EX.CL/435 (XIII) 

 على أن بلوغ األهداف يشدد

اإلنمائية لأللفية في مجال الصحة 

يتطلب التزاما مجددا بالصحة 

والتنمية مع تركيز خاص على 

ية؛ وتعزيز الرعاية الصحية األول

نظم الصحة، وزيادات هامة في 

االستثمار الداخلي والخارجي، 

واالمتالك الوطني وتحسين فعالية 

  التعاون الدولي؛ 
 
  

  

  

ة المقرر إلى يقدمت المفوض

الدول األعضاء التخاذ 

وهي اآلن في انتظار . إجراء

  . إحاطتها علما بالنتائج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بطء في اإلبالغ 

بالنتائج أو عدم 

ال . اإلبالغ بها

يملك معظم الدول 

األعضاء آلية 

للرصد والتقييم 

  ورفع التقارير

  

  

  

  

  

  

يمكن أن يشكل ذلك 

بندا في جدول عمل 

المؤتمر القادم  

اء االتحاد لوزر

األفريقي المسئولين 

أبريل (عن الصحة 

2009(  

  

ينبغي أن يكون ثمة 

ربط مباشر 

بتكنولوجيات 

االتصاالت 

والمعلومات بين 
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 سبل تذليل العقبات العقبات هلم يتم تنفيذ األنشطة التي تم إنجازها العمل المطلوب: المقررات  الرقم والعنوان: المقررات

  

  

  

  

  

  

  

  

يوم أفريقي ألنماط  اعتماد جيزي

وقد اقتُرح أن . الحياة الصحية

يوم الجمعة األخير من فبراير "يكون

  "في كل سنة
 

ام،  الدول األعضاء على القييحث

بشكل نشط، بمواصلة تنفيذ 

  معإستراتيجية أفريقيا للصحة، تمشياً

خططها وإستراتيجياتها الوطنية في 

  

  

  

  

  

  

  

  

منذ اتخاذ المقرر، عقد 

شركاء االتحاد األفريقي 

اجتماعات عديدة بمشاركة 

مفوضية االتحاد األفريقي 

إلضافة مزيد من المحتوى 

 الحياة الصحية؛ إلى أنماط

وعلى وجه التحديد، التوعية 

بعواقب إساءة  استهالك 

  

  

  

  

  

  

  

  

ينبغي أيضا تنفيذ 

ذلك على مستوى 

مفوضية االتحاد 

األفريقي حيث من 

الممكن أن تكون 

حاالت ارتفاع 

ضغط الدم 

واالكتئاب في 

  

  

  

  

  

  

  

  

غياب الوعي أو 

المعلومات الصحية 

المالئمة  لدى 

. الموظفين

والجلوس لساعات 

طويلة خالل 

االجتماعات أو في 

المكاتب دون 

مفوضية االتحاد 

األفريقي وجميع 

الوزارات المعنية في 

الدول األعضاء 

لتسهيل تقديم 

التقارير في كال 

  االتجاهين

  

توسيع الصالة 

الرياضية لتلبية 

 تاالحتياجامعظم 

  .الصحية للموظفين

وينبغي أن يتمكن 

األطباء في الخدمات 

الطبية التابعة 

لالتحاد األفريقي من 
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 الدول األعضاء على يحث أيضا

تقديم أحدث المعلومات بغية 

 قدالتعجيل بتنفيذ خطة عمل ع

االتحاد األفريقي للطب التقليدي 

  ) 2010 – 2001(األفريقي 
 

 
 
 
 
 
 
  

تم تقديم االستعراض نصف 

ال المرحلي بمناسبة االحتف

بيوم الطب التقليدي األفريقي 

الذي جرى ) 31/8/08(

تنظيمه في ياووندي، 

  .تزايد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يجري تنفيذها من 

طرف الدول 

وسيتم، . األعضاء

، تقديم 2010في 

تقرير المتابعة الذي 

  

  

  

  

  

  

  

  

غياب التزام وطني 

بتمويل البحث في 

الطب التقليدي 

إن نجاح (األفريقي 

الصين والهند في 

وصف تمارين 

رياضية في القاعة 

الرياضية  للمرضى 

الذين يحتاجون إلى 

ذلك في إطار 

وبالتالي، . عالجهم

ينبغي ترقية الصالة 

الرياضية وإلحاقها 

بهياكل مديرية 

  .ةالخدمات الطبي

  

استعمال النماذج 

الصينية والهندية في 

إدماج الطب التقليدي 

ضمن الخدمات 

  .الصحية الوطنية
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طلب من المفوضية تقديم تقرير ي

 يستعراض نصف المرحلالعن ا

بمناسبة يوم الطب التقليدي في 

  .2008 أغسطس 31أفريقيا في 
 

الدول األعضاء على يحث أيضا 

تنفيذ نتائج ورشة العمل القارية 

لالتحاد األفريقي المنعقدة في 

 حول مواءمة 2008أبريل 

وتعزيز االستعراضات لوفيات 

يع والطفل، وكذلك األم والرض

إضفاء الطابع المؤسسي عليها، 

 من 5 و4والتعجيل بتنفيذ الهدفين 

األهداف اإلنمائية لأللفية في إطار 

اإلستراتيجيات السابقة لتعزيز 

  صحة األم والرضيع والطفل؛
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تعيين الدكتورة مانتو  جيزي

إمسمانغ، الوزيرة - تشاباالال

المسئولة عن الصحة في 

يقيا، للعمل جمهورية جنوب أفر

كسفيرة النوايا الحسنة لالتحاد 

لمناصرة الحركة "األفريقي و

األفريقية لتحسين صحة األم  

 الطفل إلى ما اءوتعزيز بقاء ونم

، وذلك بالتعاون مع "2015بعد 

  الوزراء المسئولين عن الصحة؛
 

 الدول األعضاء على مضاعفة يحث
الجهود على المستويات الوطنية 

ارية  لتنفيذ التزامات واإلقليمية والق
صول ح نحو 2006أبوجا لمايو 

لى خدمات فيروس نقص ع الجميع
اإليدز ومرض السل /المناعة البشرية

 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 إن إعالني أبوجا بشأن

وبشأن ) 2000(المالريا 

فيروس نقص المناعة 

البشرية ومرض السل 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 

أصبح مرض السل 

مقاوما للعقاقير 

المتعددة، السيما 

لدى المصابين 

نقص بفيروس 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لم يحظ البحث 

إليجاد عقاقير أكثر 

فعالية إال بأولوية 

والتمويل . دنيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

ومن الضرورة 

الملحة توفر إرادة 

والتزام سياسيين  

وطنيين لتمويل 

البحث إليجاد عقاقير 
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الدول األعضاء إلى القيام يدعو 

يات فريق بشكل نشط، بتنفيذ توص

العمل المعني بالتدريب والتعليم التابع 

ة يلصحاالعمل العالمي لقوة لتحالف ل

 الوزراء يدعو أيضاالعالمية و

المسئولين عن الصحة في الدول 

األعضاء في االتحاد األفريقي إلى 

المشاركة على وجه نشط في 

المؤتمر الوزاري الدولي السادس 

زا المعني بأنفلونزا الطيور واألنفلون

الوبائية المقرر عقده في شرم الشيخ، 

 أكتوبر 26 إلى 24بمصر، من 

؛ والمشاركة في مداوالت 2008

  

  

  

  

  

وصل وفد االتحاد األفريقي 

من توه  قادما من حضوره 

وقد دعا المؤتمر . للمؤتمر

إلى اعتماد الحوار بدال من 

الصدام واإلنفاذ كإستراتيجية 

 .لمكافحة تعاطي التبغ
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يعتبر إنفلونزا 

الطيور ووباء 

اإلنفلونزا من 

األمراض 

مما يعني . الصاعدة

غياب الخبرة 

والهياكل للتعامل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

غياب التأهب والرد 

في حاالت 

  .الطوارئ الصحية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تنظيم تأهب ورد في 

حاالت الطوارئ 

على مستوى 

المجموعات 

  .االقتصادية اإلقليمية
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ين  الشركاء اإلقليمييدعو أيضا

والدوليين في التنمية إلى مواصلة 

الجهود الرامية إلى دعم الدول 

ء في تنفيذ االلتزامات ااألعض

المذكورة أعاله، بما في ذلك تعبئة 

  الموارد؛ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

أوضح مبعوث األمين العام 

لألمم المتحدة المكلف بشؤون 

ة المالريا أن معظم مكافح

الشركاء الدوليين والمؤسسات 

الفردية أصبحوا مؤيدين 

  

إن معظم الدول 

األعضاء  وقعت 

وصدقت على 

بروتوكول االتفاقية 

اإلطارية لمكافحة 

التبغ لمنظمة 

 .ةالصحة العالمي

  

إن االتفاقية 

اإلطارية لمكافحة 

التبغ نهج منطلق 

ٍ يعتمد .من القمة

على القانون أكثر 

من الالزم ويضع 

تركيزا مفرطا على 

 .اإلنفاذ

  

  

ينبغي أيضا أن 

تستعمل االتفاقية 

اإلطارية لمكافحة 

التبغ نهجا منطلقا 

من القاعدة، وذلك 

بحمل النقاش إلى 

المستوى المجتمعي 

وباستعمال  الحوار 

  نفاذبدال من اإل
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 المفوضية إلى مواصلة التنسيق يدعو

عمال متابعة خطة والمواءمة أل

ي، بما في ذلك إعداد التصنيع الصيدل

ي تعاون خطة محددة للتنفيذ، وذلك ف

وثيق مع الدول والمجموعات 

االقتصادية اإلقليمية، ومنظمة الصحة 

العالمية، ومنظمات الملكية الفكرية 

  والشركاء المعنيين اآلخرين؛
 
إلى متابعة  المفوضيةمن  أيضا طلبي

تنفيذ هذا المقرر ورفع تقرير إلى 

الدورة القادمة لمؤتمر االتحاد 

األفريقي للوزراء المسئولين عن 

 .)2009أبريل (لصحة ا

ألفريقيا في التعامل مع 

. األمراض الرئيسية الثالثة

وطمأن الوزراء قائال إن 

. التمويل لم يعد يشكل قيدا

وأن ما كنا نحتاج  إليه على 

جناح السرعة يتمثل في إرادة 

والتزام سياسيين من جانب 

 .قادة بلداننا

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

EX.CL/DEC.441 (XIII) 
المقرر بشأن التقرير عن لجنة 

 المعنية ةاألفريقيالخبراء 

الدول األعضاء التي لم تصادق يحث 

بعد على الميثاق األفريقي لحقوق 

هذه ب اإلسراع على يتهورفاهالطفل 

تم إرسال خطابات تذكير 

على شكل مذكرات شفهية 

إلى الدول األعضاء التي لم 
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 يته،ورفاهالطفل بحقوق 

 EX.CL/447 (XIII) الوثيقة 
 

 
  

  

  

  

  

الدول األعضاء التي لم  أيضا يحث

تقدم بعد تقاريرها على التقيد 

بتوصيات اللجنة فيما يتعلق بتقديم 

  التقارير؛

  

من أعضاء اللجنة القيام يطلب 

بالتحضيرات الالزمة لتنظيم الدورة 

  الثانية لجوائز بطولة األطفال؛

  

أعضاء اللجنة، في إطار تنفيذ يدعو 

  

قدمت خمس دول أعضاء 

  .تقاريرها

  

  

  

  

  

  

إن هذه النقطة شملتها خطة 

  

  

  

  

  

  

  

 لم يتم التنفيذ

  

  

  

  

  

  

  

 قلة الموارد المالية

  

  

  

  

  

  

  

تُنتظر مساعدة 

  الشركاء في التنمية
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من اللجنة التعاون مع اللجنـة      طلب  ي

األفريقية لحقوق اإلنسان والـشعوب،     

وكذلك مع لجنة األمم المتحدة لحقوق      

الطفل، والمؤسـسات األخـرى ذات      

  الصلة، في أداء التكليف؛

  

  

  

  

  

للجنة أن ال تـدخر   من ا يطلب أيـضا    

جهدا في المـضي فـي أداء تكليفـه         

  .2009عمل اللجنة لعام 

  

  

  

  

شارك أعضاء اللجنة في 

اجتماع ) 1: (اجتماعين

تنسيق لمؤسسة حقوق 

اإلنسان التابعة لالتحاد 

األفريقي، نظمته اللجنة في 

 في واجادوجو؛ 2008أكتوبر 

الدورة الرابعة واألربعين ) 2(

 في 2008للجنة، نوفمبر 

  .أبوجا

  

لدورة الثانية عشرة عقب ا
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مـن المفوضـية أن     وأخيرا، يطلـب    

توضح وتـستعرض وضـع اللجنـة       

وتزودها بميزانية مستقلة بغية تمكينها     

 تنـسيق   من أداء مهمتها المتمثلة في    

 .وتنفيذ الميثاق في القارة

للجنة، كُلف كل عضو من 

أعضاء اللجنة بمجال خاص 

  .من مسائل حقوق الطفل

  

  

تم إصدار اقتراح يقضي 

بزيادة ميزانية اللجنة لعام 

2009. 

 تمرمؤمقررات ال

 
ASSEMBLY/AU/DEC.194(XI) 

المرحلي تقرير  الالمقرر بشأن   

في تنفيذ التزامـات    التقدم   عن

قمة أبوجا الخاصة المنعقدة في 

 بـشأن فيـروس     2006مايو  

 بكل من مبادرة المالريا التي يرحب

لألمم المتحدة أطلقها األمين العام 

وتعيين مبعوث خاص لألمم المتحدة 

من يطلب مسئول عن المالريا؛ و

مفوضية االتحاد األفريقي أن تعمل 

إن مبعوث األمين العام لألمم 

المتحدة المكلف بشؤون 

مكافحة المالريا طمأن 

الوزراء قائال إن الموارد لم 

تعد تشكل قيدا في الوقت 
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ASSEMBLY/AU/4 (XI) 

  

الدول األعضاء على الوفاء يحث 

بتعهداتها  بتخصيص ما ال يقل عن 

ن ميزانياتها الوطنية للصحة م% 15

بغية التصدي بشكل مالئم لمسائل 

الصحة والتنمية، السيما فيروس نقص 

اإليدز ومرض السل /المناعة البشرية

  والمالريا؛
 

ألعضاء على ا الدول يحث أيضا

تعزيز نظم الصحة في إطار 

 - 2007(إستراتيجية الصحة ألفريقيا 

باعتبارها أفضل نهج لتشجيع ) 2015

لى خدمات فيروس ع جميعالصول ح

  

  

  

  

لم يف بهذا االلتزام 

إال عدد قليل من 

  .الدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قيود من ناحية 

  الميزانيات الوطنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ينبغي أن يخطط 

االتحاد األفريقي 

الجتماع للوزراء  

المسئولين عن 

التخطيط والمالية 

والصحة لكي 

يجلسوا معا 

ويتداولوا لتحديد عدد 

البلدان القادرة على 

  .الوفاء بااللتزام
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الدول األعضاء على يحث أيضا 

تعزيز قدراتها في مجال مراقبة 

المرض لضمان رصد وتقييم فعالين، 

التقدم عن  رحليةوإعداد تقارير م

ورفعها إلى أجهزة االتحاد األفريقي 

  رى؛األخالفاعلة  طرافواأل

 ن والدوليينيالشركاء اإلقليمييدعو 

إلى مواصلة الجهود لدعم الدول 

األعضاء في تنفيذ مختلف االلتزامات 

المتعلقة بفيروس نقص المناعة 

  ؛ البشرية ومرض السل والمالريا
 
  

  

  

  

  

  

  

  

عقد االتحاد األفريقي 

وشركائه االجتماع الثاني بين 

الوكاالت في أبوجا، نيجيريا، 

) 2008 سبتمبر 26- 24(

حول تنسيق ومواءمة 

األنشطة الرامية إلى التصدي 

لفيروس نقص المناعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يجري التنفيذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ارتفاع كلفة 

العقاقير األساسية 

المتاحة وتدني 

  .مستوى البحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اإلرادة وااللتزام 

السياسيان الوطنيان 

لتمويل البحث في 

عقاقير جديدة فعالة 

  .وفي متناول األيديٍ
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من المفوضية تعزيز التعاون  يطلب

اإلقليمي مع العمل في نفس الوقت 

يما على متابعة التنسيق والمواءمة ف

فيروس نقص  يتعلق بالرد على

المناعة البشرية ومرض السل 

  ؛ والمالريا

  

  

  

  

  

من المفوضية، بالتعاون يطلب أيضا 

مع الشركاء في التنمية، القيام برصد 

تنفيذ هذا المقرر وإعداد تقرير 

  

تتمثل إحدى النتائج المرجوة 

من اجتماع أبوجا في تقاسم 

الجداول الزمنية لألنشطة 

الزمنية المتعلقة بتنفيذ 

  .المقرر

عند ذلك سيرفع كل من 

الشركاء تقريرا إلى قمة 

  .االتحاد األفريقي

  

  

  

االحتفال بيوم الطب التقليدي 

 في 31/8/08األفريقي في 

  

  

  

إن محاولة وضع 

جدول زمني واحد 

 األنشطة لمختلف

لعدد كبير من 

الشركاء تعتبر أمرا 

صعبا وقد تستغرق 

وقتا طويال نظرا 

لدورة الميزانية 

الخاصة بكل 

 .شريك

  

  

  

ينبغي أن يضطلع 

االتحاد األفريقي 

بدور قيادي في 

تنسيق الشركاء فيما 

 .يتعلق بهذه الجهود
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ASSEMBLY/AU/DEC.195(XI) 

تعزيز تقرير عن المقرر بشأن 

 والرضع هاتصحة األم

  ل في أفريقيااطفواأل
ASSEMBLY/AU/6 (XI) 

 على ضرورة تنفيذ يكرر التأكيد

مقررها الذي اعتمدته قمة بانجول 

 بشأن تشريع ينظم 2006عام 

ويحترم الحياة االجتماعية في أفريقيا 

الدول األعضاء على تقديم يحث و

  مساهمات بهذا الخصوص؛
 

اء على الدول األعض جميع يحث

طابع الإلضفاء  اتخاذ إجراءات

مؤسسي على التحقيقات في وفيات ال

األم والرضيع والطفل في الدول 

األعضاء؛ لهذا الغرض، ينبغي تقديم 

منتدى إقليمي يتم تنظيمه  •

في شرق أفريقيا لتقييم 

لصحي لألم الوضع ا

والرضيع والطفل في 

 أفريقيا؛

شاركت مفوضية االتحاد  •

األفريقي في الدعوة 

اإلقليمية والقارية والدولية 

وفي منتديات التوعية حول 

 صحة األم والطفل؛

إعداد خطة عمل ألنشطة  •

سفيرة النوايا الحسنة 
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تعيين الدورة الخاصة لمؤتمر  جيزي

االتحاد األفريقي للوزراء األفريقيين 

المسئولين عن الصحة، المنعقدة في 

. ، للدكتورة م2008 مايو 17

تشاباالال إمسيمانغ، الوزيرة المسئولة 

عن الصحة في جمهورية جنوب 

أفريقيا، سفيرة النوايا الحسنة لمناصرة 

  ضيع والطفل؛تعزيز صحة األم والر
 

وكاالت األمم المتحدة يدعو 

والشركاء الدوليين اآلخرين إلى 

الجهود مبذولة حاليا  •

إللزام الشركاء في التنمية 

بدعم أنشطة مفوضية 

االتحاد األفريقي وسفيرة 

النوايا الحسنة لتنفيذ مقرر 

المؤتمر والهدفين الرابع 

والخامس من األهداف  

 .اإلنمائية لأللفية
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تعجيل اإلجراءات لتحسين صحة 

األم والرضيع والطفل بغية تحقيق 

األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول 

  ؛2015

  

المفوضية إلى تعجيل  طلبي

هدف تعزيز بالعمل لبناء القدرات 

الدعوة وتعبئة الموارد وتنسيق 

ة ورصد وتقييم التقدم ومواءم

المحرز في النهوض بصحة األم 

  ؛ في أفريقياوالرضيع والطفل
 
المفوضية إلى صياغة  أيضا طلبي

وتوزيع نموذج تسترشد به الدول 

األعضاء في إعداد التقارير مما 

يمكنها من تحديث بياناتها 

  اإلحصائية؛
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مقررها السابق الذي تأكيد  يكرر

ن مع يطلب من المفوضية، بالتعاو

الجهات الشريكة المختصة، تكثيف 

الدعوة وتنسيق الجهود نحو بلوغ 

 من األهداف 6 و5 و4األهداف 

اإلنمائية لأللفية في أفريقيا، وتقديم 

 التقدم إلى الدورة رحلية عنتقارير م

العادية القادمة للجمعية في يناير 

2009. 
ASSEMBLY/AU/DEC.207 (XI) 

مقرر بشأن تعزيز التعاون بين 

واالتحاد األفريقي األمم المتحدة 

  في مكافحة االتجار بالبشر
 

بالجهود التي بذلتها مختلف يشيد 

األجهزة التابعة لالتحاد األفريقي 

وكذلك األمم المتحدة،  التي تتعامل 

مع مسألة االتجار بالبشر، السيما 

مكتب األمم المتحدة لمكافحة 

المخدرات والجرائم، ومبادرة األمم 
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 إلى الممثلين الدائمين يصدر توجيهات

للدول األعضاء في االتحاد األفريقي 

لدى األمم المتحدة بنيويورك ليقترحوا 
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من المفوضية أن تقدم كل ما يطلب 

يلزم من الدعم إلى الممثلين الدائمين 

في نيويورك عبر عملية التفاوض 
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   والصناعةوالصناعة التجارةالتجارة

 

  العمل المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه 

  ) أو جزئياًلياًك(

  المتخذاإلجراء

 سبل تذليل العقبات عقباتال  لم يتم تنفيذه

EX.CL/DEC.427 (XIII) 
ة مفوضيالمقرر بشأن تقرير ال

عن الدورة الثانية عشرة 

لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

  )نكتاداأل(والتنمية 
EX.CL/420 (XIII) 

 

 بإعادة تأكيد وبتعزيز تفـويض    يرحب

األنكتاد باعتباره جهة اتصال األمـم      

المتحدة للمعالجة المتكاملـة للتجـارة      

ـ والتنمية والمـسائل المت    ة فـي   رابط

ــاالت  ــا  مج ــة والتكنولوجي المالي

يحث واالستثمار والتنمية المستدامة و   

على تزويد األنكتاد بالموارد المناسبة     

  لتنفيذ تفويضه بفعالية؛
 

من المفوضية أن تتأكـد مـن       يطلب  

مـذكرة التفـاهم بـين      ل تنفيذ فعـال  

مفوضية االتحاد األفريقي واألنكتـاد     

  .لم يتم التنفيذ 

تم وضع برنامج 

عمل وميزانية 

للتجهيزات لكن لم 

يتسن دفع المبالغ 

من خط الميزانية 

المحدد لتنظيم 

 .االجتماع
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  تم تنفيذه 

  ) أو جزئياًلياًك(

  المتخذاإلجراء

 سبل تذليل العقبات عقباتال  لم يتم تنفيذه

 
ية إلقليمالمجموعات االقتصادية ا  يحث  

على انتهاز الفرص اإلنمائية وعلـى      

التصدي لتحـديات العولمـة طبقـا       

  واتفاق أكراإلعالن أكرا
EX.CL/DEC.428 (XIII) 

 
رحلي المقرر بشأن تقرير م

 مختلف الشراكات عن

من المفوضية أن تأخذ جميـع      يطلب  

اإلجراءات الالزمة لتـسهيل انعقـاد      

 تركيـا فـي     –ناجح لقمـة أفريقيـا      

إسطنبول، تركيـا، فـي أغـسطس       
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  العمل المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه 

  ) أو جزئياًلياًك(

  المتخذاإلجراء

 سبل تذليل العقبات عقباتال  لم يتم تنفيذه

اإلستراتيجية بين االتحاد 

، )4تيكاد(األفريقي واليابان 

ن، وأمريكا الجنوبية، والصي

  .والهند، وتركيا، وإيران
EX.CL/421 (XIII) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

الدول األعضاء إلى المـشاركة     يدعو  

بفعالية في كلتا القمتين تمـشيا مـع        

  ؛2006مقرر بانجول لسنة 
 

من المفوضـية  أن تواصـل       يطلب  

ذات العمل بشكل وثيق مع األجهـزة       

لالتحاد األفريقي بهدف   التابعة   الصلة

الوصول إلى تعزيز الشراكات القائمة     

ــتراتيجيا ــياغة إس ــاد وص ت لالتح

األفريقي تضمن دخول أفريقيـا فـي       
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  العمل المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه 

  ) أو جزئياًلياًك(

  المتخذاإلجراء

 سبل تذليل العقبات عقباتال  لم يتم تنفيذه

 
بأن المفوضية والجهات الشريكة    يقرر  

تشارك  في تنظيم جميع االجتماعات      

  القادمة في إطار الشراكات؛
 

الدول األعـضاء إلـى اتخـاذ       يدعو  

الخطوات الالزمة لالستفادة من نتائج     

 الهنـد   – قمة منتدى أفريقيـا      كل من 

من لجنة الممثلـين    يطلب  ، و 4والتيكاد

الدائمين ومن المفوضية  إعداد خطة      

عمل مالئمة مع الهند ترمي إلى تنفيذ       

إعالن  وإطار تعاون دلهي حسبما تم       

  االتفاق علية في إعالن دلهي؛
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  العمل المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه 

  ) أو جزئياًلياًك(

  المتخذاإلجراء

 سبل تذليل العقبات عقباتال  لم يتم تنفيذه

  

أن تتخـذ    من المفوضية يطلب أيضا   

خطوات عاجلة الستكمال االستعراض    

مل للشراكات القائمة، بما في ذلك      الشا

معايير هذه الـشراكات، وترشـيدها،      

وكذلك مشاركة الدول األعضاء فـي      

 للتفــويض  طبقــاًةالقمــمــؤتمرات 

المنصوص عليه في مقـرر مـؤتمر       

، 2006بانجول المنعقد فـي يوليـو       

وإصدار توصيات مالئمة إلى المجلس     

 . 2009التنفيذي في يناير 
EX.CL/DEC.429 (XIII) 

المقرر بشأن التقرير عن جولة 

مفاوضات الدوحة الجارية في 

  منظمة التجارة العالمية

اإلعالن  المتعلق بمفاوضات  جيزي

 التجارة ةأجندة الدوحة اإلنمائية لمنظم

ي اعتمده المؤتمر ذالعالمية، ال

عقب . هذه عملية جارية

فشل االجتماع الوزاري 

المصغر لمنظمة التجارة 
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  العمل المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه 

  ) أو جزئياًلياًك(

  المتخذاإلجراء

 سبل تذليل العقبات عقباتال  لم يتم تنفيذه

EX.CL/423 (XIII) 

 
التزامهـا ببلـوغ نظـام      يكرر تأكيد   

تجاري متعـدد األطـراف، عـادل       

ومتوازن وقائم علـى قواعـد، مـع        

التزامات محـددة لمعاملـة خاصـة       

  وتفاضلية للدول النامية؛
 

إلى اختتام مبكر لمفاوضات يدعو 

جولة الدوحة الحالية، دون اإلضرار 

بالبعد اإلنمائي الذي ينبغي أن يحتل 

  النتائج؛من صدارة مكان 
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  العمل المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه 

  ) أو جزئياًلياًك(

  المتخذاإلجراء

 سبل تذليل العقبات عقباتال  لم يتم تنفيذه

  

أعضاء منظمة التجارة العالمية،    يحث  

 الفـاعلين الرئيـسيين فـي       ةصاوخ

المفاوضات، على إبداء مزيـد مـن       

مرونة أكبر  توخي  االلتزام السياسي و  

في المواقف التفاوضية، الشيء الذي     

من شأنه أن يضمن اختتامـا ناجحـا        

  وحة؛لجولة الد
 

لوضوح بالمفوضين األفريقيين   يشيد  

 ودفـاعهم عـن المـصالح       عرضهم

المشتركة ألفريقيا فـي المفاوضـات      

أن يظلوا يقظين وموحدين في     يطلب  و

  .المرحلة النهائية لجولة الدوحة
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  العمل المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه 

  ) أو جزئياًلياًك(

  المتخذاإلجراء

 سبل تذليل العقبات عقباتال  لم يتم تنفيذه

 مقررات المؤتمر

ASSEMBLY/AU/DEC.197(XI) 
 

المقرر بشأن التقرير عن 

المفاوضات المتعلقة باتفاقيات 

  الشراكة االقتصادية
 

التقرير عن المفاوضات 

المتعلقة باتفاقيات الشراكة 

  االقتصادية، الوثيقة
EX.CL/422 (XII)  

 

من الدول األعضاء التي لهـا      يطلب  

ية مؤقتة فردية   اتفاقيات شراكة اقتصاد  

أولية أن تتجنب اإلخالل بتجارتها مع      

االتحاد األوروبي بعد  المهلة النهائية      

، وأن تـسعى،   2007 ديسمبر   31في  

ــصادية   ــات االقت ــمن المجموع ض

التجمعات اإلقليميـة التـي     /اإلقليمية

تنتمي إليها، إلى استكمال المفاوضـة      

ات شـراكة اقتـصادية     وإبرام اتفاقي 

  .كاملة وشاملة

  

  

  .تم تنفيذه بشكل كامل

تم إعداد نموذج التفاقية 

شراكة اقتصادية كاملة 

ويجري تقديمه إلى 

المجموعات المفاوضة 

 .للتصديق والتنفيذ
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  العمل المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه 

  ) أو جزئياًلياًك(

  المتخذاإلجراء

 سبل تذليل العقبات عقباتال  لم يتم تنفيذه

مـن الـدول األعـضاء      يطلب أيضا   

المعنية أن تتأكـد مـن أن المـسائل         

المتنازع عليها في اتفاقيات الـشراكة      

االقتصادية، والتـي حـددها وزراء      

ولين عـن   ؤاالتحاد األفريقـي المـس    

التجارة والمالية، سيتم التصدي لهـا      

على الوجه المناسب في المفاوضـات      

 قتصاديةالشراكة ا الالمتعلقة باتفاقيات   

  شاملة؛ الكاملة وال
 

االتحاد األوروبي علـى عـدم      يحث  

ممارسة الضغط علـى الحكومـات      

األفريقية لحملها على المصادقة على     

االتفاقيات المؤقتة دون األخذ بعـين      

االعتبار االنشغاالت المثـارة فيمـا      
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  العمل المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه 

  ) أو جزئياًلياًك(

  المتخذاإلجراء

 سبل تذليل العقبات عقباتال  لم يتم تنفيذه

  

 الوفاء إلى األوروبية المفوضية يـدعو 

 فـي  بروكسل في المجلس به التزم بما

 اتفاقيـات  جعـل  من ،2008 مايو 27

 للنهـوض  آلـة  االقتـصادية  الشراكة

 اإلقليمـي،  التكامـل  ودعـم  بالتنمية،

 مجموعـة  لـدول  التدريجي واإلدماج

 والمحيط الكاريبي والبحر أفريقيا دول

 يحـث و العالمي؛ االقتصاد في الهادي

 طابع إبراز على األوروبية المفوضية

 إبـرام  وفـي  تفاوض في زامااللت هذا

 كاملـة  اقتـصادية  شـراكة  اتفاقيات

  وشاملة؛
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  العمل المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه 

  ) أو جزئياًلياًك(

  المتخذاإلجراء

 سبل تذليل العقبات عقباتال  لم يتم تنفيذه

  

 مـن المفوضـية األوروبيـة،       يطلب

بالتعـاون مـع اللجنـة االقتـصادية     

ألفريقيا، والمجموعـات االقتـصادية     

األفريقية، تعجيـل إعـداد نمـوذج       

اتفاقيات شراكة اقتصادية كاملة تكون     

 /بمثابــة مبــادئ توجيهيــة للبلــدان

تفـاوض  تاألفريقية التي   المجموعات  

 اتفاقيات شراكة اقتصادية كاملة؛ بشأن 
 

االتحاد األوروبي على دراسـة     يحث  

إمكانية توفير ترتيب تجاري بـديل،      

أي المنظمة العالمية للتجارة، مطابق     

 لكن دون أن يقل منفعة عن نظـام         -

 / للبلـدان  –كوتونو التجـاري    /لومي
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  العمل المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه 

  ) أو جزئياًلياًك(

  المتخذاإلجراء

 سبل تذليل العقبات عقباتال  لم يتم تنفيذه

 
مفوضـية االتحـاد األفريقـي      يدعو  

ومفوضية االتحـاد األوروبـي إلـى       

تسهيل عقد مبكر لمشاورات رفيعـة      

المستوى بين أفريقيا وأوروبـا فيمـا       

ة، يتعلق باتفاقيات الشراكة االقتصادي   

حسبما هو متفق عليه في لشبونة أثناء       

القمة الثانية بين أوروبـا وأفريقيـا،       

المنعقدة في البرتغال ، في ديـسمبر       

  ؛2007
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  العمل المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه 

  ) أو جزئياًلياًك(

  المتخذاإلجراء

 سبل تذليل العقبات عقباتال  لم يتم تنفيذه

  

المجموعــات /مــن البلــدانيطلــب 

فاوضة أن تظل موحـدة     تاألفريقية الم 

في عملها مـع مفوضـية االتحـاد        

األوروبـي فيمــا يتعلـق باتفاقيــات   

  الشراكة االقتصادية؛

  

ن مفوضية االتحاد األفريقـي     ميطلب  

تعزيز تنسيقها ومواءمتهـا لمواقـف      

البلدان والمجموعات في المفاوضات    

كة ااتفاقيــات الــشر  الخاصــة ب

  قتصادية؛الا

  

الدول األعضاء والمجموعـات    يحث  
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  العمل المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه 

  ) أو جزئياًلياًك(

  المتخذاإلجراء

 سبل تذليل العقبات عقباتال  لم يتم تنفيذه
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  لشؤون االقتصاديةإدارة ا
 

 وضع التنفيذ

 )جزئياً/كلياً(تم التنفيذ  األرقام والعناوين :المقررات
 )ةاإلجراء المتخذ في ظل النتائج المحرز(

 عقباتال لم يتم التنفيذ

EX.CL/DEC.180 (VII) 
مقرر بشأن إضفاء الصبغة المؤسسية 

 القتصاد والماليةاعلى مؤتمر وزراء 

  األفريقيين

في فيها وفي المرة الثانية التي انعقد . انعقد المؤتمر مرتين

 الكاميرون مفوضية االتحاد اإلفريقي واللجنة تياوندي، أوص

 . باالشتراك معاً في تنظيم هذا المؤتمراالقتصادية إلفريقيا
، وهكذا، قامت 2008وانعقد المؤتمر المشترك في مارس 

 .2008المؤسستان بتنظيم هذا المؤتمر بدءاً من 

 ال يوجد 

EX.CL/DEC.217 (VIII) 
مقرر بشأن التقرير المؤقت عن إنشاء 

  مؤسسات مالية

ئمة حالياً في إن اللجنة التوجيهية للبنك اإلفريقي لالستثمار قا

ويرأس اللجنة محافظ البنك  .طرابلس بدعم السلطات الليبية

وقد قامت بصياغة بروتوكول ومركز هذا  .المركزي الليبي

المؤتمر االستثنائي لوزراء االقتصاد والمالية تولى و .البنك

اجتماع الخبراء تدارسهما الوثيقتين، بعد أن بحث اإلفريقيين 

 يناير 14لذي انعقد في أديس أبابا في القانونيين اإلفريقيين ا

لقمة القادمة للنظر ى الإين وثيقتين الات ويتعين تسليم ه.2009

البيروقراطية في نيجيريا  

والكاميرون بشأن تنفيذ مذكرة 

التفاهم التي وقع واتفق عليها 

   . إرادتهمان بمحضاالبلد
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EX.CL/DEC.127 (V) 
 اأوروب -امقرر بشأن متابعة قمة إفريقي

 الكثير ال يزال يوجدمنذ قمة لشبونة، تم إنجاز الكثير، ولكن 

 الخبراء ةفرقأوقد أنشأ الطرفان  .جب إتمامهاوامن المهام ال

 مشترك اجتماع الخبراء بتنظيم أول ةفرقأوقامت  .المشتركة

 األخير، الذي انعقد في الترويكا الوزارياجتماع ووافق  .لها

أديس أبابا، على التقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة 

، كما أوكلت إلى مفوضية االتحاد اإلفريقي  األولىعملال

 الخبراء ةفرقأة األوروبية، رصد أعمال مفوضيوال

   .المشتركة

نقص الموادر المالية لتنفيذ  

البرامج أو األنشطة التي 

 .دها الطرفانحد

EX.CL/DEC.255 (IX) 
البديلة التمويل مقرر بشأن مصادر 

 التحاد اإلفريقيل

بناء على طلب الدول األعضاء، أجرت المفوضية دراسات 

ت لتمويل برامج االتحاد لسيناريوهاإضافية حول مختلف ا

 االستثنائي يرامؤتمر الوزالونظر  .اإلفريقي وأنشطته

 توافق الدول األعضاء انعدام 

ت التي لسيناريوهابشأن ا

ن ولك. تها المفوضيةاقترح
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EX.CL/DEC. 227 (VII) 
العالقات بين ب الخاصمقرر بشأن البروتوكول 

االتحاد اإلفريقي والمجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية

وقامت . 2008تم التوقيع على هذا البروتوكول في يناير 

ت التنفيذ على االجتماع التنسيقي المفوضية باقتراح إجراءا

. 2008السادس الذي انعقد في شرم الشيخ، مصر في يوليو 

 بزيارة عمل إلى المجموعات القياموتنوي المفوضية 

 ال يوجد 
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EX.CL/DEC.166 (VI) مقرر بشأن 

 استعراض األهداف اإلنمائية لأللفية

لجنة األمم /تم نشر تقرير مشترك بين االتحاد اإلفريقي •

المتحدة االقتصادية إلفريقيا حول األهداف اإلنمائية لأللفية 

 .2008في يوليو 
 عملية اإلعدادوقامت مفوضية االتحاد اإلفريقي بتنسيق  •

 إسهام كون بمثابةألمر الذي يلموقف اإلفريقي الموحد، ال

القارة في تسريع تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول 

قمة رفيعة المستوى في سبتمبر بحيث تقوم بدراسته ، 2015

ج قمة األمم المتحدة في ائوقد راعت نت .، بنيو يورك2008

 معظم احتياجات ومتطلبات إفريقيا بشأن سبل 2008سبتمبر 

فيذ التي ستجعل البلدان اإلفريقية تحقق تحسين سياسات التن

 .2015األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول 
 اوتم تسليم مذكرة شفوية إلى الدول األعضاء تطلب منه •

 مفوضية االتحاد اإلفريقي بالمعلومات عن وضع تزويد

 تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية وغيرها من الوثائق عملية

البيانات إلى  االفتقار • 

اإلحصائية الدقيقة في الوقت 

المناسب من أجل تنفيذ 

األهداف اإلنمائية لأللفية في 

 .مختلف البلدان
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EX.CL/DEC.330 (X) 
مقرر بشأن وضع الميثاق اإلفريقي 

 لإلحصاءات

قرر المجلس، قامت المفوضية بصياغة الميثاق، متبعاً ل •

 اإلحصاء الوطنية مكاتبالذي اعتمد خالل اجتماع مديري 

واإلقليمية والقارية وكذلك الشركاء في رواندا في يونيو 

2007. 
مؤتمر االتحاد اإلفريقي بين قام المؤتمر المشترك األول  •

ر اللجنة لوزراء االقتصاد والمالية اإلفريقيين، ومؤتم

االقتصادية إلفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية 

االقتصادية اإلفريقيين الذي انعقد في أديس أبابا، إثيوبيا من 

، باعتماد مشروع الميئاق، وبتوصية 2008مارس إلى إبريل 

 االتحاد مؤتمرلى إه تقديمالخبراء القانونيين باستعراضه و

 .2009ماده في يناير من خالل المجلس التنفيذي العت
 مشروع الميثاق حاملو األختام/اعتمد مؤتمر وزراء العدل •

 . رؤساء الدول والحكوماتمؤتمروأوصى بأن يعتمده 

  

ASSEMBLY/AU/DEC.79 (V) 
، في الجماهيرية العظمىقرر سرت، م

متابعة التزامات بشأن . 2005يوليو 
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 ASSEMBLY/AU/DEC.109(VI)مقرر 

سوق أوراق دراسة جدوى حول إنشاء بشأن 

 عموم إفريقيامالية ل

 .قامت المفوضية بإجراء دراسة جدوى بهذا الشأنأن سبق 
وتم عرض   .وتم تسليمها إلى خبراء مستقلين العتمادها 

التوصيات على المؤتمر االستثنائي لوزراء المالية واالقتصاد 

 .ها واعتمادهابحثل 2009 يناير 14اإلفريقيين الذي انعقد في 
ر خالل القمة االقراتخاذ  أجهزةر الوزراء إلى يم تقرقدوسي

  .القادمة

نقص موارد التمويل لتنفيذ  

التوصيات المتعلقة بدراسة 

 .الجدوى

 ASSEMBLY/AU/DEC.113(VII)REV.1مقرر 

إضفاء الصبغة المؤسسية على بشأن 

 مؤتمر وزراء التكامل اإلفريقيين

اسة حول ترشيد المجموعات االقتصادية أجرت المفوضية در

 إنشاءاحتماالت تقصير فترة بحث  مثل فياإلقليمية، تت

 أدنىالجماعة االقتصادية اإلفريقية وتحديد مكونات برنامج 

تقوم المفوضية  .للتكامل لتسريع عملية التكامل في القارة

 الكّمي لسيناريوهات ترشيد بالتحديدأيضاً في الوقت الحالي 

 الدول على نحو ما اقترحتهعات االقتصادية اإلقليمية المجمو

 .األعضاء

التأخير في تحديد مستشار  

يقوم بإجراء دراسة التقدير 

 .الكّمي للسيناريوهات

EX.CL/DEC.242 (VIII) 
 مقرر بشأن متابعة مجموعة الثمانية

التقييم أن الشراكة بين مجموعة الثمانية وإفريقيا عملية ن بّيت

 .اًختلطكان م تنفيذ خطة العمل قد التقدم فيولكن ظلت تنمو، 
ففي بعض المناطق، أبدت مجموعة الثمانية التزاماً حقيقياً 
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EX.CL/DEC.302 (X)  
 مقرر بشأن تنمية القطاع الخاص

 

تم االتصال بأصحاب المصلحة الرئيسيين للحصول على تعقيباتهم 

. ولم يستجب سوى القليل منهم. على خطة عمل القطاع الخاص

وتجرى وضع استراتيجية القطاع الخاص وسيتم مناقشتها مع 

 .جميع أصحاب المصلحة

تم االتصال بأصحاب  

للحصول رئيسيين المصلحة ال

 خطة بشأن اتهمتعقيبعلى 

 .في انتظار استجاباتهم. العمل
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EX.CL/DEC.127 (V) 
 اأوروب-امقرر بشأن متابعة قمة إفريقي

 

  :اتخذت الخطوات التالية منذ لشبونة

تم عقد اجتماعين استشاريين إقليميين حول تنفيذ  

االستراتيجية المشتركة وخطة العمل األولى في ماسيرو 

 .جادوجو بحيث شمال أقاليم االتحاد اإلفريقي الخمسةووا
أجريت أيضاً مشاورات للمجتمع المدني في باماكو حول  

 .عملية التنفيذ
 أرسلت الدول األعضاء مقترحات للتنفيذ وقامت بتحديد  

 .خبراء للمساعدة في عملية التنفيذ
تم تشكيل أفرقة غير رسمية للخبراء اإلفريقيين غير  

عت هذه األفرقة مع نظيراتها من الجانب واجتم. رسمية

 .األوروبي
تم وضع اختصاصات ألفرقة الخبراء المشتركة  

 .ومناقشتها من قبل الطرفين
تقوم أفرقة الخبراء اإلفريقيين بترتيب المشاريع المقدمة  

من كل من الدول األعضاء ومفوضية االتحاد اإلفريقي حسب 

 .عليهااألولويات من خالل معايير اختيار متفق 
تقرر عقد اجتماعات الجولة القادمة ألفرقة الخبراء  

  .2009مارس /المشتركة في فبراير
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

 مقررات المجلس التنفيذي
EX.CL/DEC.424 (XIII) 

مقرر بشأن تنمية القطاع 

  ، الوثيقة الخاص
EX.CL/413 (XIII) 

 
 

القطاعين العام والخاص على يشجع 

كات الشرل اإلدارة الرشيدةإتباع نهج 

ة اجتماعيا في مجال يولؤمسال ةوممارس

األعمال التجارية، والشفافية واحترام 

  القوانين والقواعد والشروط؛

  

لعام والخاص القطاعين ايشجع أيضا 

 بشكل وثيق في استعمال اعلى العمل سوي

 األساسية لبلوغ التآزر وتحقيق امهاراتهم

  النتائج جماعيا؛
 

 بيئة تهيئةالدول األعضاء إلى يدعو 
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

جميع أصحاب المصلحة على يحث 

المشاركة على وجه كامل في تنفيذ 

  التوصيات؛
 

فوضية، بالتعاون مع اتفاقية من الميطلب 

األمم المتحدة العالمي وبقية أصحاب 

المصلحة المعنيين اآلخرين، إنشاء آلية 

فعالة لمتابعة تنفيذ التوصيات المتفق 

  عليها؛ 

  

  

من المفوضية، بالتشاور مع يطلب أيضا 



ASSEMBLY/AU/2 (XII) 
Page 148 

 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

 
EX.CL/DEC.425 (XIII) 

مقرر بشأن الحوار بين أفريقيا 

  ، الوثيقةواالتحاد األوروبي
EX.CL/416 (XIII) 

 
 
 

الدول األعضاء إلى التعبير عن يدعو 

الشراكات الثمان لخطة العمل باالهتمام 

األولى، وتخصيص الموارد البشرية 

ذ والمادية والمالية، واقتراح مشاريع لتنفي

خطة العمل األولى، بناء على المعايير 

التي ستتم الموافقة عليها مع المفوضية 

  وفي إطار الشراكات الثمان؛ 
 

الدول األعضاء والمجموعات يحث 

االقتصادية األفريقية وأصحاب المصلحة 

    



ASSEMBLY/AU/2 (XII) 
Page 149 

 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

  

من المفوضية ضمان مشاركة يطلب 

فعالة من المجموعات االقتصادية 

  األفريقية في تنفيذ ورصد العمليات؛
 

من المفوضية التفاوض يطلب أيضا 

بشأن طرائق التنفيذ مع االتحاد األفريقي 

  .على أساس نتائج المشاورات
 

EX.CL/DEC.426 (XIII) 
المقرر بشأن التقرير عن 

م نحو بلوغ تقييم التقد

  في التقريرةلتوصيات الواردبايرحب 

، بما فيها توصيات األفرقة ويجيزها
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

األهداف اإلنمائية لأللفية 

ووضع مبادرة أفريقيا 

، لألهداف اإلنمائية لأللفية

  EX.CL/417 (XIII)الوثيقة 
 الدول األعضاء والشركاء في يدعو

التنمية إلى تكريس موارد كافية لتنفيذ 

 الثاني للتعليم قدخطة العمل الخاصة بالع

تمشيا )  2015 – 2006في أفريقيا 

مع مقرر المؤتمر رقم 

(ASSEMBLY/AU/DEC.92(VI)  بشأن

 – 2006( الثاني للتعليم في أفريقيا قدالع

2015.(  
 
الدول األعضاء على مواءمة شجع ي
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

  

من المفوضية، بالتعاون مع لجنة يطلب 

فريقيا وبنك األمم المتحدة االقتصادية أل

التنمية األفريقي، تنظيم اجتماع 

ث تحضيري أفريقي رفيع المستوى لحد

األمم المتحدة الرفيع المستوى القادم 

، ا اإلنمائية في أفريقيتحول االحتياجا

وكذلك للحدث الرفيع المستوى حول 

األهداف اإلنمائية لأللفية في سبتمبر 

اد موقف أفريقي عد، وذلك إل2008

موحد من التعجيل بالتقدم لبلوغ األهداف 
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

EX.CL/DEC.431(XIII) 
مقرر بشأن التقرير عن 

االجتماعات السنوية المشتركة 

األولى لمؤتمر االتحاد األفريقي 

لوزراء االقتصاد والمالية 

ومؤتمر لجنة األمم المتحدة 

االقتصادية ألفريقيا لوزراء 

المالية والتخطيط والتنمية 

  ، الوثيقةاالقتصادية
EX.CL/428 (XIII) 

 
 

ليها بمقر  الدول األعضاء وممثيناشد

األمم المتحدة المشاركة بفعالية في 

االجتماعات التحضيرية وورش العمل 

  .حول تنفيذ ومراجعة إجماع مونتيري

  

 بإنشاء مركز لسياسة المناخ يرحب

األفريقي في لجنة األمم المتحدة 

االقتصادية ألفريقيا بهدف توفير توجيه 

  .السياسة للدول األعضاء

  

 مع لجنة األمم  المفوضية بالتعاونيطالب

المتحدة االقتصادية ألفريقيا وشركاء 

آخرين ذوى صلة بإنشاء تجمع أفريقي 
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

حول العلم والتكنولوجيا لتعزيز تنفيذ 

خطة عمل أفريقية موحدة للعلم 

  .والتكنولوجيا

  

المفوضية أيضاً، وبالتعاون من  يطلب

مع أعضاء النظم اإلحصائية األفريقية 

 استكمال ،بهاووفقاً لإلجراءات المعمول 

وتقديم الميثاق األفريقي لإلحصاء إلى 

الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذي 

  .2009المقرر عقدها في يناير 

  

 مناشدته ونداءه إلى الدول يكرر

األعضاء لتنفيذ التزاماتها لزيادة 

مخصصات الميزانية للقطاعات الحساسة 
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

  

جنة المفوضية بالتعاون مع لمن  يطلب

األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا إنشاء 

مرصد للتكامل اإلقليمي في أفريقيا، 

كمنبر لتبادل المعرفة وأفضل 
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

  

المفوضية مواصلة توطيد من  يطلب

تعاونها مع لجنة األمم المتحدة 

  .االقتصادية ألفريقيا
EX.CL/DEC.437(XIII) 
رير المقرر بشأن التق

عن ين صادرواإلعالن ال

المؤتمر الثالث للوزراء 

، المسئولين عن التكامل

 EX.CL/436 (XIII)الوثيقة 

 
 

الدول األعضاء التي لم تنشأ بعد يحث 

هياكل تعالج مسائل التكامل أن تقوم 

  بذلك؛
 

الدول األعضاء على النظر في يشجع 

إمكانية السماح بنقل تدريجي لجزء من 

سسات اإلقليمية والقارية سيادتها إلى المؤ

 التفريع من أجل تحقيق أفي إطار مبد

  تكامل البرامج؛
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

 
الدول األعضاء إلى إعفاء جميع يدعو 

الموظفين الحكوميين وجميع المواطنين 

األفريقيين الحاملين لجوازات دبلوماسية 

  من التأشيرة؛
 

الدول األعضاء في يدعو أيضا 

ي لم المجموعات االقتصادية األفريقية الت

تعّجل بعد تنفيذ الصكوك القانونية 

المعتمدة بشأن حرية التنقل من جهة، 

والتي سبق أن نفذت برنامجها المتعلق 

بحرية التنقل من جهة أخرى، أن تتخذ 

جميع اإلجراءات الالزمة إلزالة كل 

  عقبة تعترض نجاح هذا البرنامج؛ 
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

الدول األعضاء في يدعو كذلك 

فريقية إلى المجموعات القتصادية األ

إنشاء مناطق التجارة الحرة إن باإلسراع 

  لم توجد؛

  

الدول األعضاء إلى تخصيص يدعو 

مزيد من الموارد لتنمية البنية التحتية 

من المفوضية إجراء يطلب اإلقليمية، و

  الدراسات الالزمة لهذا الغرض؛

  

الدول األعضاء والمفوضية، يدعو 

 وكذلك الشركاء في التنمية، إلى اتخاذ

 برامج وضعجميع اإلجراءات الالزمة ل

توفر حلوال دائمة أن نها من شأمالئمة 
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

  

بأن يكرس المؤتمر خصيصا؛ يوصي 

عند الضرورة، إحدى دوراته للمسائل 

   والتنمية؛ المتعلقة بالتكامل
 

إلى عقد اجتماعات دورية بين يدعو 

رؤساء المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

ورئيس االتحاد، بالتشاور مع المفوضية، 

  بغية تعزيز التنسيق والمتابعة؛
 

من المفوضية أن تقدم، بشكل يطلب 
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

 مقررات المؤتمر
ASSEMBLY/AU/DEC.205 (XI) 

لجنة المقرر بشأن تقرير 

ؤساء الدول التنفيذ لر

، والحكومات عن تنفيذ النيباد

الوثيقة 
ASSEMBLY/AU/3(XI) 

مفوضية االتحـاد األفريقـي علـى       يشجع  

استكمال عملية تعيين الموظـف التنفيـذي       

التحـاد  الكبير ألمانة النيباد  قبـل قمـة ا        

 2009األفريقي المقرر عقدها فـي ينـاير        

، 2008وفقا لقرار مقرر مـؤتمر ينـاير        

الـدول األعـضاء إلـى تـشجيع        يدعو  و

 مواطنيها على تقديم الطلب لهذا المنصب؛      

باستضافة الرئيس عبد اهللا واد لقمـة       يشيد  

استعراض النيباد في داكار، السنغال، يـوم       

ـ   2008 أبريل   15 دمها ،وبالمبادرات التي ق
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

  

بالعمل الذي تقوم به حاليـا وحـدة        يرحب  

النيباد إلدماج النيباد   /تنسيق االتحاد األفريقي  

ـ      اد األفريقـي،   في هياكل وعمليـات االتح

وعلى وجه الخصوص بافتتـاح الوحـدة،       

بأن تظل الوحدة تسترشد يصدر توجيهات   و

بإعالن مؤتمر االتحاد األفريقي المنعقد في      

 ، وبنتائج قمـة النيبـاد       2003مابوتو في   

الستثارة األفكار، المنعقدة فـي الجرائـر       

، ومقرر مؤتمر 2007العاصمة، في مارس 

قد في أديس أبابا في     االتحاد األفريقي المنع  
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

 
من المفوضية اتخاذ جميع اإلجراءات     يطلب  

الالزمة لإلسراع بإبرام اتفاقية المقر ألمانة      

النيباد مع حكومة جمهورية جنوب أفريقيـا       

 تابو  بالضمانات التي قدمها الرئيس   يرحب  و

إمبيكي الذي أكد بأنه سيتم بذل كافة الجهود        

  ؛2008إلبرام اتفاقية المقر قبل نهاية يوليو 
 

على استكمال عملية إدمـاج     يوافق ويحث   

النيباد في هياكل وعمليات االتحاد األفريقي      

بحلول الدورة العادية القادمة المقرر عقدها      

  ؛ 2009في يناير 
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

ـ    يقبل   اء الـدول   توصية لجنة التنفيذ لرؤس

والحكومات بحمل ثـالث رسـاالت ذات 

أهمية بالنسبة ألفريقيا إلى قمـة مجموعـة        

 المقرر عقدها في هوكايدو، اليابـان       7الـ

  :؛ وذلك كالتالي2008 يوليو 9 إلى 7من 
 

أن تظل خطة عمل أفريقيا أساس تعامل  •

أفريقيا مع مجموعة الدول الكبرى 

 الثمان؛

/ 8ـ تنشيط آلية متابعة مجموعة ال •

النيباد حسبما تم االتفاق عليه في قمة 

 المنعقدة في هيليجيندام 8مجموعة الـ

 لضمان وفاء سريع وفعال 2007سنة 

 بااللتزامات والتعهدات تجاه أفريقيا  

تسهيل حصول أفضل للبلدان األفريقية  •
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

 
أن تضر المبادرة اليابانية  ال ينبغي أنهيؤكد 

بمواقف " األرض الباردة"ي المتمثلة ف

وإستراتيجيات أفريقيا في مجال التغير 

المناخي الذي ُيروَّج له على المستوى 

الدولي من خالل إطار األمم المتحدة 

لعمليات كيوتو ومرحلة ما بعد كيوتو 
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

  

 على ضرورة قيام أفريقيا بتحضيرات يشدد

قرر عقدها  الم8مبكرة لقمة مجموعة الـ

 8، وقمة مجموعة الـ2009في إيطاليا في 

 واالرتباطات المالئمة 2010في كندا لعام 

التي التزمت بها أفريقيا على مختلف 

المستويات مع قيادة البلدين لضرورة 

التوعية باألولويات والمصالح واالنشغاالت 

 األفريقية؛ 

  

للعضوية الجديدة للجنة التنفيذ    يمنح موافقته   

 الدول والحكومات التابعة للنيبـاد       لرؤساء

  :للسنتين التاليتين كما يأتي
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

   وسط أفريقياإقليم     

ــة  ــو، جمهوري ــاميرون، الكونغ      الك

  الكونغو الديمقراطية، الجابون

  

   شرق أفريقياإقليم     

  ا، رواند*، السودان*     إثيوبيا، مدغشقر

  

   شمال أفريقياإقليم     

لجماهيرية العظمى،       مصر، الجزائر، ا  

  تونس

  

   الجنوب األفريقيإقليم     

، *، مـالوي  *     جنوب أفريقيا، ناميبيـا   

  ليسوتو
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 اإلجراء المطلوب: المقررات الرقم والعنوان: المقررات

  تم تنفيذه

  )كليا أو جزئيا(

  اإلجراء المتخذ
 

 سبل تذليل العقبات  عقباتال  لم يتم تنفيذه

   غرب أفريقياإقليم     

  *     نيجيريا، السنغال، مالي، بنين

  

  أعضاء جدد     * 

  

 بأن البلد الذي يرأس االتحاد األفريقي يقرر

يكون تلقائيا، أثناء مدة واليته، عضواً في 

لجنة التنفيذ لرؤساء الدول والحكومات، إذا 

بأن يقرر كذلك لم يكن مسبقاً عضواً، و

جمهورية تنزانيا ستكون عضواً في لجنة 

 .التنفيذ لرؤساء الدول والحكومات
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  السلـم واألمـن
  تم التنفيذ  اإلجراء المطلوب: المقررات  األرقام والعناوين: المقررات

  )كلياً/جزئياً(

  لمتخذاإلجراء ا

  سبل تذليل العقبات  عقباتال  هذينفتم تلم ي

  مقررات المجلس التنفيذي
EX.CL/DEC.430(XIII)   

مقرر بشأن تقرير المفوضية 

 تفعيل القوة األفريقية عن 

   الوثيقة الجاهزة،
EX.CL/427 (XIII) 

 التوصيات الـواردة فـي اإلعـالن        يجيز

الصادر عن الدورة العادية الثانية لمـؤتمر       

 الدفاع واألمن األفريقيين بخصوص     وزراء

تفعيل القوة األفريقيـة الجـاهزة بحلـول        

  ؛2010
 

 من المفوضية العمل عن كثب مـع        يطلب

المجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات    

اإلقليمية وكذلك الدول األعـضاء لتنفيـذ       

التوصيات على نحو سريع من أجل تفعيل       

  ؛2010القوة األفريقية الجاهزة بحلول 
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 الدول األعضاء والشركاء إلى تقديم      يدعو

الدعم الالزم من حيـث المـوارد الفنيـة         

والمالية بهـدف اإلنـشاء الفعلـى للقـوة         

 .2010األفريقية الجاهزة بحلول 

  
EX.CL/DEC.452 (XIII) 

مقرر بشأن الوضع الـسياسي     

  .الراهن في زيمبابوي

  

  

 جميع األطراف إلى ضـبط الـنفس        يدعو

 أي أعمال عنـف وإقنـاع       واالمتناع عن 

مناصريهم بوضع حد فـوري السـتخدام       

  العنف والترهيب؛
 

 األطراف على االلتزام بحل سـلمي       يحث

  للوضع الراهن من خالل الحوار؛
 

 على ضرورة عمل جميع األطـراف      يشدد

  .معاً من أجل إيجاد حل دائم

  

  

        



ASSEMBLY/AU/2 (XII) 
Page 169 

  مؤتمرالمقررات 
ASSEMBLY/AU/DEC.193 (XI) 

مجلس السلم تقرير  بشأن مقرر

ووضع  عن أنشطتهواألمن 

  ،فريقياأالسلم واألمن في 

 ASSEMBLY/AU/2 (XI)الوثيقة 

 

من المفوضية والدول األعضاء  يطلب 

في االتحاد األفريقي مواصلة دعمها 

للجهود الرامية إلى تعزيز التقدم 

المحرز حتى اآلن في جزر القمر، بما 

في ذلك ترشيد الترتيبات المؤسسية 

ة وتحسين الحكم إلى جانب الحالي

االنتعاش االجتماعي واالقتصادي 

 .لألرخبيل ومكافحة الفقر
لالتفاقات التي تم  يعرب عن ارتياحه

التوصل إليها من أجل حل األزمة 

االنتخابية في كينيا وتشكيل الحكومة 

االئتالفية، وخاصة االتفاق الوطني 

واتفاق المصالحة واتفاقية مبادئ 

 يشيدو. ومة االئتالفيةالشراكة مع الحك

بالعمل الذي قام به الرئيس جون 

        

                                           
 . أبدت إرتريا تحفظانها 1
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بالتقدم المحرز في تعزيز  يرحب

العملية السياسية الشاملة في الصومال، 

وال سيما إبرام اتفاقية بين الحكومة 

االنتقالية والتحالف من أجل إعادة 

 9تحرير الصومال في جيبوتي يوم 
، تحت رعاية األمم 2008يونيو 

المتحدة وبدعم من االتحاد األفريقي 

والمنظمات اإلقليمية األخرى والشركاء 

بشدة كافة الفاعلين ويحث . الدوليين

الصوماليين على االنضمام إلى هذه 

العملية والتعهد بالتوصل إلى تسوية 

سلمية ومتفاوض عليها للنزاع في 

 المؤتمر جميع ويدين. الصومال

عملية المحاوالت الرامية إلى تقويض 

والمصالحة الجارية في السلم 

 . الصومال
المجتمع الدولي مضاعفة دعمه يناشد 
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للجهود الرامية إلى وضع حد للعنف 

الذي يعاني منه الصومال منذ حوالي 

عقدين، بما في ذلك االنتشار المبكر 

لعملية حفظ السالم لألمم المتحدة التي 

ستستلم مهام بعثة االتحاد األفريقي في 

 وتدعم االستقرار وإعادة الصومال

األعمار على المدى الطويل في 

  .الصومال
للعمل الذي قامت يؤكد مجددا تقديره 

به بعثة االتحاد األفريقي في الصومال 

ويدعو الدول األعضاء وشركاء 

االتحاد األفريقي إلى تقديم دعم متزايد 

للبعثة من أجل تمكينها من تأدية 

 .  مهامها بنجاح
إزاء اله العميق يعرب عن انشغ

الوضع السائد على الحدود بين جيبوتي 

وإرتريا والتوتر في العالقات بين 
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 قيام إرتريا يدين بشدة 1.البلدين

بالعمل العسكري ضد جيبوتي في 

رأس دوميبرا وجزيرة دوميبرا، 

 منها االنسحاب الفوري وغير ويطلب

المشروط من األراضي الجيبوتية التي 

 ضرورة ديدويؤكد من جاحتلتها، 

احترام سيادة الدول األعضاء وسالمة 

العودة  يطلبو، أراضيها واستقاللها

إلى الوضع الذي كان سائدا على حدود 

البلدين قبل التوتر الحالي، بما في ذلك 

االنسحاب الفوري لجميع القوات 

 فبراير 4المتمركزة على الحدود منذ 

2008 . 
 للمبادرات التي عن ارتياحه يعرب

 مجلس السلم واألمن والمفوضية اتخذها

لتسهيل حل هذه األزمة بما في ذلك 

قيام المفوضية بإيفاد بعثة إلى جيبوتي 
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 .حل سلمي لألزمة
لرفض السلطات بالغ يعرب عن قلقه ال

اإلرترية استقبال بعثة المفوضية 

 للتعاون  عاجالًويوجه إليها نداًء

بالكامل مع الجهود التي يبذلها االتحاد 

األفريقي من أجل إيجاد حل سلمي 

 المؤتمر بالدعم الذي ويرحب. لألزمة

يقدمه مجلس األمن لألمم المتحدة 

للجهود التي يبذلها االتحاد األفريقي 

و وارد في اإلعالن الرئاسي في كما ه

يونيو 12  008. 
 بالمقرر الصادر عن القمة يرحب

الثانية عشرة لإليجاد المنعقدة في أديس 

2
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 2008 يونيو 14أبابا، إثيوبيا في 

ويعرب حول النزاع اإلرتري الجيبوتي 

ً ويحيط المؤتمر علما.  لهعن تأييده

بالمقرر الصادر عن قمة اإليجاد 

ار المترتبة عن غياب باالعتراف باآلث

إرتريا عن اإليجاد بالنسبة للسالم 

واألمن والتنمية في اإلقليم وما تبعه 

من تعيين لجنة وزارية إلشراك إرتريا 

في إمكانية إعادة النظر في القرار 

الذي اتخذته بتعليق عضويتها في 

.د  اإليجا
باالتفاق الذي توصلت إليه  يرحب

يوم  ملاألطراف في اتفاقية السالم الشا

خارطة الطريق " حول 2008 يونيو 8

لعودة المشردين داخليا وتنفيذ 

، الذي سيمهد الطريق "أبيي"بروتوكول 

 يحثنحو تسوية مأزق أبيي، و
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 .وتكثيف جهودها
الستمرار عدم  قه العميق   عرب عن قل  ي

إحراز أي تقدم في العملية السياسية في       

 األطراف على التعاون    يحثدارفور، و 

الكامل مع الوساطة المـشتركة بـين       

األمم المتحدة حتـى    /االتحاد األفريقي 
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 .دارفور
 إزاء التوتر المستمر   يعرب عن القلـق   

بين تشاد والسودان ويدعو إلى جهـود       

متجددة لتنفيذ اتفاق داكار واالتفاقيـات      

 .دينالسابقة بين البل
الجهود التـي تبـذلها     يالحظ بارتياح   

حكومة جمهورية أفريقيـا الوسـطي      

 .لتعزيز الحـوار الـسياسي الـشامل      

 باسـتكمال عمليـة التحـضير       ويشيد

 مـن جميـع     يطلبللحوار المذكور و  
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 . الوسطى
بالجهود المبذولة من أجل تنفيذ يرحب 

البيان المشترك الموقع في نيروبي يوم 

 من قبل حكومتي 200 نوفمبر 9

مقراطية جمهورية الكونغو الدي

إلى جانب العمل الذي يقوم . ورواندا

به فريق المتابعة المشترك الذي أنشأته 

القمة الثالثية المنعقدة في أديس أبابا 

عالوة على . 2007 ديسمبر 5يوم 

ذلك، يحث األطراف الكونغولية على 

احترام التزامات جوما وعلى تنفيذها 

7
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 .المقاطعتين
إلصدار إعالن يعرب عن ارتياحه 

مشترك حول وقف األعمال القتالية بين 

 –حكومة بوروندي وحركة بالبيهوتو 

الجبهة الوطنية للتحرير في بوجمبورا 

 والذي يعيد إحياء 2008 مايو 26يوم 

 عملية تنفيذ االتفاقية الشاملة لوقف

 سبتمبر 7إطالق النار الصادرة في 

 إلى الدول ويوجه نداًء. 2006

األعضاء وشركاء االتحاد األفريقي 

ليقدموا الدعم الضروري للجهود 

الجارية ويساهموا بذلك في تعزيز 

بوروندي   . السالم في
 للتقدم المحرز في يعرب عن ارتياحه
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الجهود الرامية إلى إعادة األعمار في 

لنزاع وجهود بناء مرحلة ما بعد ا

السالم في ليبيريا، ويشجع المجتمع 

الدولي برمته على مواصلة دعم جهود 

 .الحكومة الليبيرية
التقدم المحرز في يالحظ بارتياح 

ويعرب عملية السالم في كوت ديفوار 

خاصة للتدابير المتخذة عن ارتياحه 

على أساس توافق اآلراء بغية إجراء 

 نوفمبر 30االنتخابات الرئاسية يوم 

بالرئيس البوركينابي ويشيد . 2008

مباوري، الرئيس الحالي وبليز ك

لإليكواس وميسر الحوار المباشر بين 

 جميع األطراف ويحث. اإليفواريين

اإليفوارية على استبقاء وتعزيز دينامية 

السالم السائدة في البلد منذ توقيع اتفاق 

 مارس 4واجادوجو السياسي يوم 
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 في  ديفوار
بتقرير األمين العام لألمم يرحب 

المتحدة عن العالقة بين األمم المتحدة 

والمنظمات اإلقليمية وعلى وجه 

الخصوص االتحاد األفريقي في الحفاظ 

على السالم واألمن الدوليين، الصادر 

 يشيدو. 2008 أبريل 7في 

بجمهورية جنوب أفريقيا على جهودها 

الدائمة التي بذلتها في متابعة مقرر 

 2007المؤتمر الصادر في يناير 

بشأن تمويل عمليات دعم السالم التي 

يقودها االتحاد األفريقي من خالل 

. المساهمات المقدرة لألمم المتحدة

 ويعرب المؤتمر أيضاً عن تقديره

لألعضاء األفريقيين اآلخرين في 
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  .مجلس األمن لدعمهم وجهودهم
ن العام ـبمقترح األمييرحب أيضاً 

الذي أجازه مجلس األمن بموجب 

الصادر في ) 2008 (1809قراره 

 بإنشاء فريق 2008 أبريل 16

األمم المتحدة يضم /لالتحاد األفريقي

الشخصيات البارزة ليتعمق في بحث 

طرق الدعم بما في ذلك تمويل عمليات 

ي تقوم بها المنظمات حفظ السالم الت

اإلقليمية وخاصة فيما يتعلق بالتمويل 

المبدئي والتجهيزات واللوجستيات، 

. وتقديم توصيات ملموسة بهذا الشأن

 من المفوضية مواصلة متابعة ويطلب

  . تنفيذ هذا القرار

  مؤتمرالمقررات 
ASSEM   BLY/AU/RES.1 (XI)

  قرار حول زيمبابوي
  : بموجبه ما يلييقرر

 الرئيس روبـرت موجـابي وزعـيم       شجعي
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 .والمصالحة للشعب الزيمبابوي

 .النداء إلى إقامة حكومة وحدة وطنيةيدعم 

 مجموعة تنمية الجنـوب      وساطة يدعم أيضا 

األفريقي ويوصي بمواصلة هذه المجموعـة      

جهود الوساطة التي تبذلها لمساعدة شـعب       

وقيادة زيمبابوي على حل المـشاكل التـي        

في هذا الصدد، يجـب أن      . تواجه هذا البلد  

تقوم مجموعة تنمية الجنوب األفريقي بإنشاء      

آلية على األرض النتهاز الزخم من أجل حل      

 .ليهمتفاوض ع
 الدول وجميع األطراف المعنية االمتنـاع       يناشد

عن أي ع

  
مل قد يكون له أثر سلبي على منـاخ           

.الحوار
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  البنية التحتية والطاقة
  تم التنفيذ  اإلجراء المطلوب: المقررات  األرقام والعناوين: المقررات

  )كلياً/جزئياً(

  اإلجراء المتخذ

تم لم ي

  هذينفت

  اتسبل تذليل العقب  عقباتال

EX.CL/DEC.393(XII)   
مؤتمر االتحاد األفريقـي األول     

للوزراء المسؤولين عن النقـل     

  البري

تنفيذ اإلعالن وخطة العمل بـشأن    

النقل البري كما أجازتـه أجهـزة       

 األفريقي االتحادالسياسات ب وضع  

بالتعاون مـع الـدول األعـضاء       

  اإلقليمية االقتصادية المجموعاتو

قتـصادية  ولجنة األمم المتحدة اال   

ألفريقيا وبنك التنميـة األفريقـي      

واالتحاد األوروبي والبنك الدولي    

وشركاء آخرين، وتقديم تقـارير     

دورية عن تنفيذ هذا المقرر إلـى       

  .المجلس التنفيذي

إعداد مخطط عام للطرق البرية      •

ومواءمة سياسـات ومعـايير     

النقل البري وجـاري اتخـاذ      

تدابير التسيير ضـمن إطـار      

لموحد لتنمية البنيـة    البرنامج ا 

التحتية في أفريقيا المشترك بين     

مفوضية االتحاد األفريقي وبنك    

التنمية األفريقي والنيباد واللجنة    

 .االقتصادية ألفريقيا

تمت المبادرة إلـى دراسـات       •

سابقة لدراسة الجـدوى حـول      

السكك الحديدية  /روابط الطرق 

الناقصة فـي محـاور النقـل       

ــف 1 •    موظـ

لـــــشؤون 

 2السياسات و 

خبراء داخليين  

لفترات قصيرة  

-2(ومتوسطة  

 ). سنوات5

توافر تمويـل    •

  مالئم

تم تعيـين موظـف      •

لــشؤون الــسياسات 

ويقوم حاليـاً خبيـر     

متوسط بالعمل على   

 .القطاع الفرعي

 البنية  هذا ويتوقع قسم   •

ــة   ــة والطاق التحتي

الحصول على دعـم    

فني من بنك التنميـة     

ــة  ــي واللجن األفريق

األوروبيــة لتغطيــة 

كافة وسائل النقـل،    

ــات   ــمن قطاع ض
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يتوقــع حــل مــسألة  •

ــوارد  ــات الم احتياج

الماليــة مــن خــالل 

ــشراكات  ــف ال مختل

خاصــة مــع اللجنــة 

األوروبية ومجموعـة   

  .الثمانية

  مقررات المجلس التنفيذي
EX.CL/DEC.432 (XIII)  

مـؤتمر الـوزراء     مقرر بشأن 

األفــريقيين المــسؤولين عــن 

  الطاقة

حول إطالق اللجنـة األفريقيـة      

ــمياً  ــة رس ــة ، للطاق الوثيق
EX.CL/430 (XIII)  

 الدول األعضاء التي لم تقـم       يحث

بذلك حتى اآلن، علـى التعجيـل       

بالتوقيع والتصديق علـى اتفاقيـة      

  .اللجنة األفريقية للطاقة

 مـن المفوضـية أن تقـوم        يطلب

بالتعاون مع بنك التنمية األفريقي     

والشركاء ذوي الصلة اآلخـرين     

بتعبئة الموارد الالزمـة والـدعم      

الــسياسي الــضروري ألنــشطة 

تصاالت لحث المزيـد مـن      أجريت ا 

الدول األعضاء على التوقيـع علـى       

قام خمسة أعضاء بالتصديق    . االتفاقية

 24، وبلغ اإلجمـالي اآلن      2008في  

  . 2007 في ديسمبر 19مقابل 

  

طلبت مفوضية االتحاد األفريقي موارد     

مالية للجنة األفريقية للطاقة وحـصلت      

عليها من بنك التنمية األفريقـي مـن        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــب  • يتطلـــ

التصديق عملية  

 .طويلة

  

  

  

  

لم يتم وضـع     •

هيكل اللجنـة   

تم إنجاز الحـد األدنـى      

للتصديقات وأطلقت اللجنة   

األفريقية للطاقة رسمياً في    

  .2008 فبراير 17يوم 

  

تتم عملية تعيـين مـدير      

اللجنة األفريقية للطاقة في    

  .2009فبراير 
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 من المفوضية تقـديم     يطلب أيضاً 

تقارير دورية عـن تنفيـذ هـذا        

  .المقرر إلى المجلس التنفيذي

  

  

  

  

تم إعـداد هيكـل اللجنـة       

األفريقية للطاقـة وجـاري     

مناقشتها داخـل مفوضـية     

  .االتحاد األفريقي

EX.CL/DEC.433(XIII)   
األولى الدورة  مقرر بشأن

 لمؤتمر وزراء النقل األفريقيين،

  EX.CL/432 (XIII)الوثيقة 

  

 الدول األعضاء على ضـمان      يحث

التطبيق الفعال للخطوط التوجيهيـة     

القارية خـالل مفاوضـاتها بـشأن       

اتفاقيــات الخــدمات الجويــة مــع 

أو الـدول   /المفوضية األوروبيـة و   

األعضاء فـي االتحـاد األوروبـي       

ضية االتحاد  وكذلك التشاور مع مفو   

األفريقي عند االقتضاء مـن أجـل       

حماية المصالح الجماعية ألفريقيا في     

  .صناعة الطيران

 من مفوضية االتحاد األفريقي     يطلب

نشر الخطوط التوجيهية للمفاوضات    

بشأن اتفاقيات الخدمات الجوية على     

جميع الدول األعـضاء وأصـحاب      

تم إرسال الخطوط التوجيهية التفاقيات     

الخدمات الجوية بين الدول األعـضاء      

في االتحاد األفريقي ودول المفوضـية      

االتحاد األوروبي إلى الدول    /األوروبية

  .األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين

  

ة حواراً مستمراً مـع     تجرى المفوضي 

المفوضية األوروبية حـول الخطـوط      

التوجيهية ونقاط االهتمـام المـشترك      

  .األخرى فيما يخص مسائل الطيران

  

تم التخطيط لعقد ورشة عمـل للنـشر        

والتقييم حول تنفيذ الخطوط التوجيهية     

  .2009للنصف الثاني من 

ــي   •   ــص ف نق

 .الموظفين

توافر الموارد   •

ــي  ــة ف المالي

ــت  الوقـــ

 .المناسب

خدمة ترجمـة    •

الوثائق غيـر   

ــبة وال  مناسـ

يمكن االعتماد  

  .عليها

ــوظفين   • ــين م تعي

 موظفين  4: إضافيين

قــدامى لــشؤون  

 .السياسات

في انتظار دعم فني     •

ــة  مــن بنــك التنمي

األفريقي والمفوضية  

األوروبيــة لتغطيــة 

لنقـل،  كافة وسائل ا  

من بـين قطاعـات     

 .أخرى

سيتحسن وضع توافر    •

التمويل مـن خـالل     
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 من مفوضـية االتحـاد      يطلب أيضاً 

األفريقي أن تقـوم بالتعـاون مـع        

المجموعات االقتـصادية اإلقليميـة     

والمؤسسات المتخصـصة والـدول     

ــحاب  ــضاء وأص ــصلحةاألع  الم

اآلخرين، باتخـاذ كافـة التـدابير       

الالزمة للتعجيل بتنفيذ خطط العمـل      

ي ومتكامل  من أجل تطوير قطاع قو    

  .وقابل لالستمرار للنقل في القارة

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية     يناشد

ألفريقيا وبنـك التنميـة األفريقـي       

واالتحاد األوروبي والبنـك الـدولي    

والشركاء اآلخرين ذوي الصلة فـي      

التنمية، دعم تنفيذ خطط عمل االتحاد      

  .األفريقي بشأن تطوير النقل

 األفريقي   من مفوضية االتحاد   يطلب

  

يستمر تنفيذ خطط عمل النقل المختلفة      

 الزمني علـى فتـرة      التي يمتد إطارها  

 وفيما يلـي المواعيـد      2008-2012

  :األخيرة لإلنجاز

  :النقل الجوي

تشغيل الوكالـة المنفـذة لقـرار        •

ياموسوكرو حول تحرير أسـواق     

الموعـد أكتـوبر    (النقل الجوي   

2010.( 

تقييم تنفيـذ قـرار ياموسـوكرو        •

 ).2009الموعد األخير نوفمبر (

نشر الخطوط التوجيهية التفاقيات     •

ات الجويـة بـين الـدول       الخدم

األعضاء في االتحـاد األفريقـي      

ودول المفوضـــــــــية 

االتحــاد األوروبــي /األوروبيــة

 ).2009الموعد األخير نوفمبر (

ــة   • ــسياسة األفريقي ــياغة ال ص
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تقديم تقارير دورية عن تنفيـذ هـذا        

  . المقرر إلى المجلس التنفيذي

  :النقل البحري

صياغة الميثاق األفريقـي للنقـل       •

موعد األخيـر   ال(البحري وتنفيذه   

 ).2009أبريل 

دراسة حـول هيكـل التنـسيق        •

 -مـارس : المدة(البحري القاري   

 ).2009أكتوبر 

صياغة إطار لتـشكيل شـبكات       •

فبرايـر  : المـدة (لخفر السواحل   

 ).2010 أبريل – 2009

  :النقل بالسكك الحديدية

دراسة حول الصندوق األفريقـي      •

: المـدة (لتنمية السكك الحديديـة     

  ).2009ر  ديسمب–فبراير 
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EX.CL/DEC.435 (XIII)   
الـدورة الثانيـة     مقرر بـشأن  

 لمؤتمر الـوزراء األفـريقيين    

المــسؤولين عــن تكنولوجيــا 

الوثيقة  المعلومات واالتصاالت، 
EX.CL/434 (XIII)  

 الدول األعضاء علـى كفالـة       يحث

االستخدام الفعال لإلطار المرجعـي     

لمواءمة سياسات ونظم االتـصاالت     

ــلكية ــسلكية والالس ــا  /ال تكنولوجي

المعلومات واالتصاالت وعلى تنفيذ    

التوجه اإلستراتيجي وخطة العمـل     

  . لتطوير خدمات البريد في أفريقيا

 من مفوضية االتحاد األفريقي     يطلب

 اإلطـار المرجعـي لمواءمـة       نشر

سياسات ونظم االتصاالت الـسلكية     

تكنولوجيـا المعلومـات     /والالسلكية

واالتصاالت والتوجه اإلسـتراتيجي    

وخطة العمل لتطوير خدمات البريد     

في أفريقيـا، علـى جميـع الـدول         

ــحاب  ــضاء وأص ــصلحةاألع  الم

الرئيسيين اآلخرين وكـذلك تـسهيل      

  .تطبيقها

ة االتحـاد    من مفوضـي   يطلب أيضاً 

ــع   ــاون م ــام بالتع ــي القي األفريق

تقييم خصخصة السكك الحديديـة      •

 -2009مارس  : المدة(األفريقية  

 ).2011أكتوبر 

ــري  ــل البــ ــر :النقــ  انظــ
EX.CL/DEC.393(XII) 

يـذ المقـرر    تم وضع خطـة لتنف     •

EX.CL/434(XIII) ــوزراء  لل

ــن   ــسؤولين ع ــريقيين الم األف

ــات  ــا المعلومــ تكنولوجيــ

ــى  ــاله إل ــصاالت، وإرس واالت

 .المكتب الوزاري للنظر فيه

تم التخطيط الجتماع المكتب من      •

أجل اإلطالع على خطة العمـل      

 .وتنفيذها

تم البدء فـي بعـض األنـشطة         •

المدرجــة فــي إطــار ميزانيــة 

األفريقي لعـام   مفوضية االتحاد   

 وفــي إطــار مــساهمات 2008

االتحاد الدولي لالتصاالت لوضع    

ــة •    إن الميزانيـ

ــة   ــذ كاف لتنفي

األعمال المحددة  

فــي إطــار  

ــة  مواءمـــ

السياسات مقدرة  

 مليون  7ر6بـ

ــصاالت  لالتـ

ــسلكية  الـــ

والالســــلكية 

ــا  وتكنولوجيـ

المعلومــــات 

تـــصاالت واال

ــد إن . والبريـ

العقبة الرئيسية  

ــة   ــي تعبئ ه

الميزانيــة فــي 

الوقت المناسب  

بــدعم مــن  

عقب اعتمـاد خطـة      •

عمل تنفيـذ المقـرر     

EX.CL/434(XIII)  من 

قبل اجتمـاع مكتـب     

وزراء تكنولوجيـــا 

ــات  المعلومـــــ

واالتــصاالت، ســيتم 

إرســال طلــب إلــى 

ــوا   ــشركاء ليقوم ال

  .بالمشاركة
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 لجنة األمم المتحدة االقتصادية     يناشد

ألفريقيا وبنـك التنميـة األفريقـي       

ت السلكية  واالتحاد الدولي لالتصاال  

والالسلكية والبنك الدولي واالتحـاد     

األوروبي والشركاء في التنمية ذوي     

الصلة اآلخرين، دعم تنفيذ اإلطـار      

شرع كل مـن     •

االتحاد الـدولي   

ــصاالت  لالتـ

ــية  والمفوضـ

األوروبية فـي   

ــض  ــذ بع تنفي

 .األعمال

ــلء  • ــيتم م وس

فجوة المـوارد   

ــالل   ــن خ م

  .الشركاء
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مفوضية االتحاد األفريقي   من   يطلب

تقديم اقتراح رسمي إلى بنك التنمية      

األفريقي طلباً لدعمـه فـي إنـشاء        

ــا المعلومــات  صــندوق لتكنولوجي

 من أجل 2010واالتصاالت قبل عام 

قليميـة  تعزيز تنفيذ خطة العمـل اإل     

  .األفريقية حول اقتصاد المعرفة

 من مفوضـية االتحـاد       أيضا يطلب

األفريقي تقديم تقارير دوريـة عـن       

تنفيذ هـذا المقـرر إلـى المجلـس         

  .التنفيذي
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  الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا

  تم التنفيذ  اإلجراء المطلوب: المقررات  األرقام والعناوين: المقررات

  )كلياً/جزئياً(

  اإلجراء المتخذ

تم لم ي

  هذينفت

  بل تذليل العقباتس  عقباتال

ASSEMBLY/AU/DEC.138 (VIII) 

مقرر بشأن إنشاء منظمة أفريقية     

  موحدة للملكية الفكرية

  

يتعين على رئـيس المفوضـية،      

ــات    ــع المجموع ــاون م بالتع

االقتصادية اإلقليميـة والمنظمـة     

العالمية للملكية الفكرية وبالتنسيق    

مع المنظمـة األفريقيـة للملكيـة       

ــة  ــة والمنظم ــة الفكري اإلقليمي

األفريقية للملكية الفكرية، أن ترفع     

إليه النصوص ذات الصلة بإنشاء     

مؤسسة أفريقية واحـدة للملكيـة      

  الفكرية؛
 

يتعين علـى مفوضـية االتحـاد       

اإلفريقي أن تقدم له تقريراً عـن       

ارة األفكار   تم عقد اجتماع الستث    -

 مـع   2008 يونيو   8 و 7يومي  

: أصحاب المصلحة الرئيـسيين   

المنظمــة اإلقليميــة األفريقيــة 

ــة   ــة والمنظم ــة الفكري للملكي

األفريقية للملكية الفكرية، وعدد    

من ممثلين بلدان غير أعـضاء      

 .في أي من المنظمتين

 تم عقد اجتماع الستثارة األفكار      -

 مع  2008 سبتمبر   9 و 8يومي  

ــشاري ــشة مستــ ن لمناقــ

االختــصاصات ليتمكنــوا مــن 

تحضير دورات مختلفة بـشأن     

ــي    ــأخير فـ التـ

ــى   ــصول عل الح

عقـد  تمويل كاٍف ل  

االجتماعات ودفـع   

مــــــصاريف 

المستـــــشارين 

ــي  ــشتركين ف الم

صــياغة مــشاريع 

  .المواد التأسيسية

العمل على نحـو أكثـر      

وثاقة مـع المجموعـات     

ــة   ــصادية اإلقليمي االقت

والمنظمة العالمية للملكية   

ــدول   ــة  والـ الفكريـ

  .األعضاء

  

االستعانة بمصادر كافيـة    

لتنفيـــذ االجتماعـــات 

والبرامج وإدارة مكتـب    

  .ظيفيو
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/  انعقد اجتمـاع للمستـشارين     -

الخبراء لمناقشة مشاريع المواد    

 14 إلى   12من  المعدة  التأسيسية  

  .2008نوفمبر 
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  االقتصاد الريفي والزراعة
  تم التنفيذ  اإلجراء المطلوب: المقررات  األرقام والعناوين: المقررات

  )كلياً/جزئياً(

  اإلجراء المتخذ

سبل تذليل   عقباتال  هذينفتم تلم ي

  العقبات

  مؤتمرالإعالنات 
ASSEMBLY/AU/DECL.1 (XI) 

التزامات شرم الشيخ للتعجيل 

تعلقة بالمياه األهداف الم بتحقيق

  والمرافق الصحية في إفريقيا
 

  :نتعهد بما يلي

 جهودنا لتنفيـذ إعالناتنـا      مضاعفة) أ

السابقة المتعلقـة بالميـاه والمرافـق       

  .الصحية

 علـى أهميـة المرافـق       التأكيد) ب

الصحية من خالل سد الفجوات فـي       

سياق إعالن إيثكويني الوزاري لعـام      

 بشأن المرافق الـصحية فـي       2008

قيا الذي اعتمده مجلس الـوزراء      إفري

  .األفريقيين للمياه

 مسائل اسـتخدام الميـاه     معالجـة ) ج

الزراعية لضمان األمن الغذائي، وفقا     
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  :وبخاصة

ــسياسات أو تحــديث/تنميــة و) د  ال

واألطر التنظيمية والبرامج الوطنيـة     

 المياه وإعـداد اسـتراتيجيات      إلدارة

وخطط عمل وطنية لتحقيق األهـداف      

الخاصة بالمياه والمرافق الصحية من     

األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة خــالل 

  .القادمة) 7(السنوات السبع 

 بيئة مواتية لتعزيز االلتزام     تهيئة) ـه

الفعلي للـسلطات المحليـة وللقطـاع       

  .الخاص

مستدام  االستخدام المتكافئ وال   كفالة) و

للموارد المائية الوطنية والمقتسمة في     

إفريقيا، وذلـك مـن خـالل اإلدارة        

  .المتكاملة
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 قـدرات المـوارد البـشرية       بناء) ز

المؤسسية، على كافة المستويات، بما     

في ذلـك مـستوى الحكـم المحلـي         

الالمركزي لتنفيذ البـرامج وتعزيـز      

وإدارة المعلومات والمعارف وكـذلك     

  .بة والتقييمدعم عمليات المراق

 ترتيبات تكيف لتحسين قدرة     وضع) ح

بلداننا على التصدي للتهديد المتزايـد      

الذي يمثله تغير المناخ وتقلبـه علـى        

مواردنا المائية وقدرتنا على تحقيـق      

األهداف المتعلقة بالميـاه والمرافـق      

  .الصحية

 الموارد المالية المحليـة     مضاعفة) ط

المخصصة لتنفيذ األنـشطة الوطنيـة      

واإلقليمية المتعلقة بالميـاه والمرافـق      

 ومناشـدة الصحية بـشكل ملحـوظ،      

وزراء المياه والمالية وضـع خطـط       
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 أدوات وأســواق ماليــة صـياغة ) ي

محلية لالستثمارات في قطاعي المياه     

  .والمرافق الصحية

 المزيد من تمويل المـانحين      تعبئة) ك

وغيرهم دعما للمبـادرات المتعلقـة      

لمياه والمرافق الصحية مثل مبادرات     با

المياه والمرافـق الـصحية الريفيـة       

والمرافق األفريقية للميـاه وبرنـامج      

إمداد المدن اإلفريقية بالمياه ومرفـق      

إعداد مشاريع البني التحتيـة للنيبـاد،       

على نحو ما تم االلتزام بها في إطـار         

مبادرات مجموعة الثماني، المتعلقـة     

  .الصحيةبالمياه والمرافق 

 المشاركة الفعلية للمجتمـع     تعزيز) ل

المدني والجمهور اإلفريقي في أنشطة     

  .وبرامج المياه والمرافق الصحية
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 برمجة تتناول دور ومصالح     تعزيز) م

الشباب والنساء، باعتبـار أن عـبء       

نقص المياه والمرافق الصحية يتحمله     

األطفال والنساء علـى نحـو غيـر        

  .متناسب

زراء اإلفـريقيين    مجلس الـو   دعم) ن

للمياه باعتباره آلية إقليميـة رئيـسية       

وأصحاب المصالح اإلقليميين اآلخرين    

من ذوي الصلة ألجل تعزيز التعـاون       

  .في مجال المياه والمرافق الصحية

 مبادرة مجلـس الـوزراء      تقوية) س

اإلفريقيين بشأن المياه حـول اإلدارة      

المستدامة للموارد المائية، بما في ذلك      

اه الجوفية والمياه السطحية وميـاه      المي

األمطار والمـوارد المائيـة العـابرة       

للحدود، وتنفيذ خارطة الطريق التـي      

أعدها المجلس لفائدة اللجنة اإلفريقيـة      
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ــة) ع ــة تقوي ــى كاف ــشراكة عل  ال

ــين    ــداننا وب ــي بل ــستويات ف الم

المجموعات االقتـصادية اإلقليميـة،     

وليـة للتنميـة    فضال عن الوكاالت الد   

وتعزيز الـشراكات بـين القطـاعين       

الخــاص والعــام لإلســراع باتخــاذ 

اإلجراءات الكفيلة بتحقيـق الهـدف      

اإلنمائي المتعلق بالميـاه والمرافـق      

الصحية من األهداف اإلنمائية لأللفية     

  .في قارتنا

 مجلس الوزراء األفريقي    مطالبـة ) ف

بشأن المياه تقديم تقارير سنوية عـن       

لمحرز في تنفيذ التزامنا بـشأن      التقدم ا 

المياه والمرافق الصحية بـدعم مـن       

الشركاء اإلقليميين، وتقـديمها إلينـا      

  .للبحث



ASSEMBLY/AU/2 (XII) 
Page 201 

ــوة) ص ــريقيين دع ــوزراء األف  ال

المسؤولين عن المياه والماليـة إلـى       

القيام بالتعاون مع بنك التنمية األفريقي      

والشركاء في التنمية، بعقـد اجتمـاع       

ة بغية صـياغة    لوزراء المياه والمالي  

  .سياسات التمويل المناسبة

 المجموعات االقتـصادية    مطالبة) ق

أحواض األنهـار   /اإلقليمية ومنظمات 

والبحيرات الشروع في حوار إقليمـي      

حول تغير المناخ وأثره على قطـاع       

المياه بغيـة اتخـاذ تـدابير التكيـف         

  .المناسبة

ـ   دعوة  إلـى تأكيـد     8 مجموعة الـ

مقبلـة فـي    التزامها، خالل قمتهـا ال    

اليابان، بالتنفيذ الكامل لمبادراتها حول     

الميــاه فــي أفريقيــا وعلــى وجــه 

الخصوص خطة إفيان للميـاه لعـام       
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ASSEMBLY/AU/DECL.2(XI) 

تحديات ارتفاع حول عالن اإل

  أسعار الغذاء والتنمية الزراعية

  

  : التزامنا القوي بما يلينعلن

خفض عدد السكان الذين يعـانون       - 1

من سوء التغذية في أفريقيـا بنـسبة        

 والقـضاء   ،2015بحلول عام   % 50

  .على الجوع وسوء التغذية في القارة

اتخاذ كافة اإلجراءات الـضرورية      - 2

لزيادة اإلنتاج الزراعي وكفالة األمـن      

الغذائي للقارة، ال سيما من خالل تنفيذ       

البرنامج األفريقـي الـشامل للتنميـة       

الزراعية للنيباد، وكذلك إعالن مابوتو     
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لموضــوعات إعطــاء األولويــة ل - 3

 :والخيارات التالية

ــة   ــاج واإلنتاجي ــادة اإلنت زي

بالنسبة للمحاصيل الغذائية الرئيسية،    

وذلك من خـالل تحـسين فـرص        

الوصول إلى المدخالت الزراعيـة     

للمحاصيل المتنوعة ونظم اإلنتـاج     

" الدعم الذكي "الحيواني، بما في ذلك     

الذي يـستهدف تـوفير األسـمدة،       

ــت  ــسنة، واالس ــذور المح خدام الب

األفضل للتكنولوجيات واالبتكارات   

 في المجال الزراعي؛

تحسين عمليات إنتاج األسمدة     

من المصانع القائمـة، واستكـشاف     

إمكانيات إنشاء مصانع جديدة على     

أساس تـوفر المـواد الخـام فـي         
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ــة   ــادرات الوطني ــم المب دع

واإلقليمية التي تـستهدف تحقيـق      

االستقرار فـي األسـعار لتـشكل       

 مخزوناً احتياطياً؛

تعزيز األمـن الغـذائي مـن        

خالل تحسين فرص الوصول إلـى      

المعلومات الزراعية ودعـم نظـم      

اإلنذار المبكـر وذلـك بمـشاركة       

 أصحاب المصلحة الرئيسيين؛

استحداث ودعم نظم التـأمين      

الزراعية واالئتمانـات ألصـحاب     

 الحيازات الصغيرة؛

زيادة اإلنتـاج مـن خـالل        

تربـة باسـتخدام    تحسين خصوبة ال  

 التكنولوجيات الزراعية ؛

تعزيز عملية التصنيع الغذائي     



ASSEMBLY/AU/2 (XII) 
Page 205 

ونظم االئتمان، وتحـسين وسـائل      

التخزين وتخفيض نسبة الفاقد مـن      

المحاصيل الزراعية وقت الحـصاد     

 %. 50بنسبة 

ــات    ــوض بالتكنولوجي النه

المحلية إلنتاج وتصنيع المحاصـيل     

 .ذات المحتوى الغذائي المرتفع

ل النقل الزراعي   تحسين وسائ  

في مجاالت إمدادات االحتياجـات     

 .الطارئة

مواجهة التحديات المترتبـة علـى       - 4

ارتفاع أسـعار الغـذاء مـن خـالل         

  :اإلجراءات التالية

إجراءات التصدي الفورية   ) أ(

  :والقصيرة األجل

المساعدة العاجلـة للـشرائح      

السكانية المستـضعفة والمنخفـضة     
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رفع مستوى اإلنتاج واإلنتاجية     

الزراعية من خالل استخدام الـدعم      

ــدخالت، خاصــة  ــستهدف للم الم

األسمدة والبذور المحسنة، وكـذلك     

 تعزيز سبل الوصول إلـى الميـاه      

والري للمزارعين ذوى الحيـازات     

 الصغيرة؛

تحسين عمليات إدارة ما بعـد       

الحــصاد للوصــول بالفاقــد مــن 

المخزون إلى أدنى حـد وتعزيـز       

 .عمليات التصنيع الغذائي

إجراءات التصدي القـصيرة    ) ب(
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تعزيز االستثمار في شـبكات      

الضمان االجتمـاعي والـسياسات     

التي تستهدف  المرتبطة باإلجراءات   

الحد مـن المخـاطر فـي األجـل         

القصير واإلجراءات الوقائية التـي     

تعمل على استبعاد حدوث التداعيات     

 السلبية في األجل الطويل؛

زيادة االستثمارات في مجـال      

تعزيز استمرارية النمو الزراعـي،     

من خالل التوسع في اإلنفاق العـام       

الالزم في البنية التحتيـة الريفيـة       

األسواق، الري والتقنيات   الطرق،  (

، )..لـخ ، ا المائية وأساليب الحصاد  

التمويل المصغر، نظـم    (والخدمات  

، معلومات السوق، برامج التـأمين    

، والبحوث الزراعية وتنمية    )...الخ
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مة تعزيز الممارسات المـستدا    

إلدارة األراضي الزراعية من خالل     

تحسين التربـة والـري والحفـاظ       

 عليها؛

تعزيز القـدرات المؤسـسية      

 والبشرية الالزمة للتنمية الزراعية؛

مراجعة سياسـات اسـتخدام      

الحبوب والبذور الزيتية في عمليات     

إنتاج الوقود الحيوي وذلك إلتاحتها     

 .لتوفير االحتياجات الغذائية

  :يليندعو إلى ما 

 شراكة عالمية تتعامل مع مسببات      - 1

األزمة الحالية وتـداعياتها، وتعـالج      

قضية األمن الغـذائي فـي إطارهـا        
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 االختتام المبكر والنـاجح لجولـة       - 2

الدوحة والتوصل إلى قواعـد عادلـة       

وحرة لتنظيم التجارة الدولية، خاصـة      

بالنسبة للسلع الغذائية والزراعية، وهو     

ما  يعتبر جزءاً أساسياً إليجاد حلـول        

طويلة األجل، وتخفيض الحواجز أمام     

السلع الزراعية وإجـراء تخفيـضات      

المـسبب للتــشوهات  كبيـرة للــدعم  

التجارية، خاصة في البلدان المتقدمة،     

األمر الذي سيكون لـه تـأثير علـى         

اإلنتاج الزراعي واالستثمار في كثير     
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 إطالق حوار دولي عاجل رفيـع       - 3

ــه مــصدرو  المــستوى يلتقــي حول

ومستوردو الغذاء من البلدان المتقدمة     

  :فوالنامية بهد

وضع استراتيجية دولية لمواجهة      ) أ 

األزمة الراهنة في اآلجال القصيرة     

 .والمتوسطة والطويلة

دراسة مخاطر المـضاربات      ) ب 

وتأثيرهــا علــى أســعار الــسلع 

 .الزراعية

تعزيز الجهود الراميـة إلـى        ) ج 

دعم تنمية القطاع الزراعـي فـي       

مجاالت إصالح األراضي وزيادة    

اإلنتاجية فضالً عن تشجيع البنيـة      

لتحتية الالزمـة لنقـل وتخـزين       ا

 .المحاصيل
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دعم البحث العلمي فـي مجـال         )د 

األسمدة وسالالت البذور الجديدة،    

والتدقيق في تأثيرات البذور المعّدلة     

وراثيــاً علــى الــصحة النباتيــة 

 .والحيوانية وصحة البشر

التصدي لتحديات تغير المنـاخ       )ه 

بصورة جادة وفعالة فـي صـلتها       

تاج السائدة،  بأنماط االستهالك واإلن  

وتداعياتها الخطيرة على الجفـاف     

وتصحر األراضي، وكذلك آثارها    

المباشرة على األمن الغذائي لسكان     

  .العالم

وضع مدونة سـلوك دوليـة مـن         - 4

 :شأنها

مراجعة التوسع الراهن في إنتاج       ) أ 

الوقود الحيـوي كمـصدر بـديل       

 .للطاقة التقليدية
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ــة   ) ب  ــايير الالزم ــع المع وض

لمحاصـيل  لالستخدام المـسئول ل   

 .الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي

إعادة تقدير التكاليف بأبعادها      ) ج 

االجتماعية والبيئية الحقيقية للوقود    

الحيوي، وقـصر إنتاجـه علـى       

المخلفات الزراعيـة والمحاصـيل     

 .غير الغذائية

إعادة النظر في الـدعم الحـالي       )د 

المقدم لمنتجـي مـادة اإليثـانول       

والديزل الحيوي وإخـضاع هـذا      

الدعم لقواعـد التجـارة العالميـة       

باعتبــاره تــشوهاً خطيــراً مــن 

تشوهات النظام الـدولي الـراهن      

  .للتجارة في السلع الزراعية

  :ندعو كذلك

ــائيين   ــة الثن ــركاء التنمي ش
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ــصادية    ــات االقت المجموع

اإلقليمية إلى اتخاذ تدابير اسـتباقية      

 القـصير   األجللمساعدة البلدان في    

وتحديد سبل االستجابة في األجـل      

ــل مــن خــالل  القــصير والطوي

المساعدة الفنيـة الالزمـة علـى       

 .ستوى اإلقليميالم

مفوضية االتحـاد األفريقـي      

وأمانة النيباد إلـى إنـشاء فريـق        

بالتعــاون مــع منظمــة األغذيــة 
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مفوضية االتحـاد األفريقـي      

باد بالتعاون مع منظمـة     يلنوأمانة ا 

األغذية والزراعة وبرنامج الغـذاء     

العالمي والصندوق الدولي للتنميـة     
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نتعهد بتعبئة جميع الوسائل لتخفيـف      

اناة الناجمة عن وضـع ارتفـاع       المع

أسعار الغذاء وتعزيز التنمية الزراعية     

ــة كحــل  ــاج واإلنتاجي ــع اإلنت ورف

  .للتحديات التي تواجه أفريقيا

  ـ
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  العلم الجديد لالتحاد األفريقيعن تقرير 

  فريق الخبراءبواسطة 

  أديس أبابا، أثيوبيا، 2008 يو يون5 – 3

  

  :مقدمة

تم تجميع فريق الخبراء السبعة من سبعة بلدان للمشاركة في اختيار خمس            

فريق الخبراء في مقر مفوضية االتحاد      واجتمع  . أفكار ممكنة لعلم االتحاد األفريقي    

  .2008 و يوني5 إلى 3األفريقي في الفترة من 

  العضوية

مثّل الخبراء مختلف مجاالت الريادة فـي التـصميم التـصويري والفـن             

وكانت مهمة أعضاء الفريق هي احتيار خمسة       . واالتصاالت واإلعالم عبر أفريقيا   

  .المزمع تقديمها إلى االتحاد األفريقيوتصميمات باستخدام المعايير المتفق عليها 

  : ومن بين المشاركين

  :شمال أفريقيا

   الجماهيرية العظمىالسيد طاهر األمين المغربي، 

  :وسط أفريقيا

  السيد بينجونو بينجونو فراسوا، الكاميرون

  :شرق أفريقيا

  ثيوبياإالسيد إيشيتو تريونيه فيليكي، 

  السيدة جوزفين وانياناويكاسا، أوغندا

  مون لوفيا، كينياوالسيد سول
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  :الجنوب األفريقي

  السيدة تاكاني ليرو ثولي، ليسوتو

  السيد جاري طومسون، زيمبابوي

  

  :فريق الخبراء: موجز تنفيذي

ننا نعتز بتقديم أفضل مجموعـة االختيـارات        إوفقاً للتفويض الممنوح لنا، ف    

ومن . حليلها وتصنيفها التي تم مراجعتها، ومناقشتها ، وت     105الخمسة النهائية من    

  :الواضح أن هذه الرموز الرئيسية تتحول في النهاية إلى خيار نهائي يشمل

 ؛ويمثل الذهب الثروةأفريقيا كصورة تحتل وسط العالم،  •

  وتحيط بالقارة؛53تمثل النجوم كل بلد من البلدان الـ •

 شكل دائري يمثل المساواة، والوحدة والوئام بين الدول؛ •

 .ويمثل التجديد، والخصوبة والتقدماللون األخضر  •

  

. يوصي الفريق بتصميم واضح ومنظم يمكن أن يوحي بمضمونه بـسهولة          

وتوفي الخمس قطع من العمل الفني التي وقع عليها االختيار الخطوط اإلرشـادية             

  .والمعايير الخاصة بالجودة

  

  االختصاصات

هما بالتحديـد   منح الفريق خطين إرشاديين واضحين يتم االسترشاد بهما، و        

لم يسمح بأي خط إرشادي أو تدخل آخـر         .  نجمة تمثل الدول   53اللون األخضر و  

وقد منح الفريق الحريـة الكاملـة للتقيـيم        .  جزء يتعلق باختصاص الفريق    في أي 

   .التالتوصية بالمدخو
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  :انتخاب الرئيس والمقر

هم والسيد  اختار الفريق السيدة جوزفين وانيانا موكاسا، من أوغندا، رئيسة ل         

ـ جاري طومسون من، زيمبابوي، مقرراً وفقـاً لتوصـية البروف           ك. أ. سر  وسي

قافة واالتصاالت الذي افتتح    للثجونسون مستشار رئيس مفوضية االتحاد األفريقي       

  .اجتماع الفريق

  

  :المنهجية

  :العمليات واإلجراءات. 1

ي تـسجيل    وهذا يعن  .وافق الفريق على استخدام التحليل الكيفي والكمي      . 1

تعزيز القيم والنقـاط لتـصنيف المـدخالت        إلى  ووضع معيار يهدف    

105+1 .  

  :معايير تسجيل الجولة األولى. 2

   نقطة30 –ألصالة ا وتكاراالب  •

  نقطة؛20 –االنطباع األول  •

  نقطة؛20 –البساطة  •

 ؛ نقاط10 –الرموز والمعنى  •

  نقاط؛10 – والتشكيل التصميم •

  نقاط؛10 –سهولة الطبع  •

 . نقطة100 –إلجمالي ا •

  :إعداد التقرير والنتائج
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بعد االتفاق على العملية الصحيحة واإلجراءات التي تحدد مراجعة نزيهـة           

  :وشفافة لجميع المدخالت المعروضة، شرع الفريق في اآلتي

  

  :الجولة األولى

عايير االتحاد  تم عرض وتحليل صورة المقترحات المعروضة التي أوفت بم        

   .ايير التسجيل لمعاألفريقي وفقاً

ـ     قطعة فنيـة فـي قائمـة        12 إلى   1 +105اختصر تصوير المدخالت ال

  .مدخل خاص واحد+  قطعة فنية 12مختصرة تضم 

للجماهيرية العربية الليبية الشعبية    القائد العظيم   جاء هذا المدخل الخاص من      

القائد  لعبه   نظراً للدور الذي   وأولي اهتمام دقيق بهذا العرض،       .االشتراكية العظمى 

  .في المسابقةالعظيم 

نقد القيام ب بعد ذلك تم    . وافق الفريق على عدم إعطاء المدخل الخاص درجة       

صريح وموسع لجميع اإلعمال على نحو دقيق على ضوء ما هو معروض أو مـا               

  .1جاء في الجدول 

  

  1 الجولة – 1الجدول 

  نقاط الترتيب  الترتيب
  1جولة 

  مدخل رقم
1  315  7  
2  329  5  
3  342  4  
4  310  8  
5  214  11  
6  319  9  
7  343  3  
8  204  12  
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9  319  6  
10  405  2  
12  473  1  
13  259  10  

  

  .كانت هذه المدخالت التي تم اختصارها عشرة: مالحظة
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  :الجولة الثانية

أجرى الفريق أيضاً تحليالً للتصميمات تحليالً كمياً أوالً من خـالل عمليـة         

  . تسجيل منقحة

  : يلي المعايير التي تم مراجعتهافيما

  ).تشمل األصالة والتصميم( نقطة 40 -القدرة على االبتكار •

 ).تشمل سهولة الطباعة والوضوح( نقطة 30 –البساطة  •

 ).تشمل الرموز والمعنى( نقطة 30 –التصميم  •

  

  . راجع كل عضو العمل بإعطاء درجات نهائية موضحة في الجدول الثاني

  )جولة الثانيةال(الجدول الثاني 

  نقاط الترتيب  الترتيب
  1جولة 

  مدخل رقم
1  342  8  
2  356  7  
3  405  2  
4  259  6  
5  295  12  
6  369  4  
7  362  5  
8  307  11  
9  330  9  

10  373  3  
12  440  1  
13  318  10  

  . عبارة عن قطع مزدوجة من العمل الفني ومن ثم فقد تم تصنيفها11مدخل رقم  :مالحظة
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  2 و1للجولتين عرض  – 3الجدول 
 1الجولة 

  مدخل رقم

نقاط 

  الترتيب

  2الجولة 

  مدخل رقم

نقاط 

  الترتيب

اإلجمالي 

  الكلي
  مدخل رقم

الترتيب 

  النهائي
12  473  12  440  913  12  1  
10  405  3  405  810  3  2  
7  343  10  373  716  10  3  
3  342  6  369  711  6  4  
2  329  7  362  691  7  5  
9  319  4  259  678  4  6  
1  315  2  356  671  2  7  
4  310  1  342  652  1  8  
6  319  9  330  649  9  9  
13  259  13  318  577  13  10  
5  214  8  307  521  8  11  
8  204        5  12  

  .  ألغراض مرجعية2 والجولة 1تم إبراز المقارنات بين الجولة : مالحظة

 الـذي   تبين نتائج الجدول الموضح أعاله بترتيب االختيار النهائي ألفضل األعمال         

  . وافقت عليه اللجنة

 

  :ررات االختيارات الخمسة النهائيةمب

القائـد  مدخل خاص تقدم بـه      +  مدخالت   ةخمس) 5(اختار فريق الخبراء    

  .الليبي العظيم

   :، السيد عبد العزيز كريد، تونسي12 العمل الفني رقم –المرتبة األولى   - 1

التصميم سـهل   . وخريطة أفريقيا بحجم دائرة متوازن    التشكيل جيد   

التعرف عليه ويمثل المساواة بين األمم واتحاد األمم مـن خـالل الـشكل              

وتشكل النجوم دائرة تحيط بأفريقيا مثل الـشمس        . الدائري المحيط بأفريقيا  

كما يمثل اللون األخضر    . وتظهر أفريقيا باللون الذهبي لتمثل الثروة واألمل      

عين تحسين بعض التفاصيل في     يت. اإلنتاجية، ويجب إدراج الجزر األفريقية    

  . تدرج األلوان ودرجات األلوانوالتصميم مثل التظليل 
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يـه،   ريم -، السيد نامي كونج جـورج     3قم   العمل الفني ر   –المرتبة الثانية    – 2

  :الكاميرون

والرمـوز الممثلـة    .  إعجاب كان محل كثافة اللون الذهبي ألفريقيا     

. يقيا في دائرة متساوية متـسقة      نجمة تحيط بأفر   53 جسدتها   االتحادلرسالة  

العمل بـسيط   . األبعاد تحتاج إلى تعديل كما يتعين مراجعة درجات األلوان        

  . ولكنه جيد

  :، ياديسا زيوج بوجيا، إثيوبيا10 العمل الفني رقم –المرتبة الثالثة  – 3

 ولكن األشعة المحيطة بأفريقيا والمتوجـة       اهتمامإلى  تحتاج األبعاد   

يتعين حـذف الحـرفين     . باالبتكاراتسم   نجمة دائرية    في شعار على شكل   

اللذين يمثالن اختصار مسمى االتحاد األفريقي مع ترك صـورة واضـحة            

  . بدون مسمياتفقط 

  :، إثيوبيايناك كيفلس، أ6 العمل الفني رقم –المرتبة الرابعة  – 4

مدخل مبتكر ويمثل نهجاً مختلفاً حيث تمثل النجمـة فيـه الملمـح             

التي تحيط الكبرى والنجوم الصغيرة داخل النجمة    . األلوان براقة . المحوري

  . مزيد من االهتمامبأفريقيا حظيت باإلعجاب، ولكن األبعاد تحتاج إلى 

  :، واي بي جي، جنوب أفريقيا7 العمل الفني رقم –المرتبة الخامسة  – 5

وأعجـب  . العـالم أطـراف   تنتشر النجوم على    حيث   ة بسيط الفكرة

في هذا العمل أيضاً يتعـين اسـتخدام الجـزر          . تباين بين لونين  الفريق بال 

  .واأللوان المنبسطة

  

  :طريق المضي قدماً

من الواضح أن هذه المدخالت الفنية تمثل فرصة هائلة وانطالقـة بـارزة             

ومن الواضح أيضاً أنـه كـي       . التصاالت االتحاد األفريقي على المستوى العالمي     
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األفريقي على هذا التكريم    ويود الفريق أن يتوجه بالشكر لمفوضية االتحاد        

  . مرة أخرىاجتماع الكبير ويتطلع إلى 

  جوزفين دبليو موكاسا

  رئيسة الفريق
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