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 تقرير المفوضية عن تنفيذ المقررات السابقة 
 للمجلس التنفيذي والمؤتمر

 أوال: مقدمة 

المعتمد في الدورة  [Assembly/AU/Dec.318 (XV)] المؤتمرهذا التقرير تنفيذا لمقرر يتم تقديم  .0
 العادية الخامسة عشرة للمؤتمر المنعقدة في كامباال ، أوغندا، وتمشيا مع استنتاجات الخلوة المشتركة

في  5100أبريل  15مارس إلى  10بين لجنة الممثلين الدائمين والمفوضية، المنعقدة في الفترة من 
عن تنفيذ المقررات السابقة الصادرة عن والتي طلبت من المفوضية تقديم تقرير  نازاريت، أثيوبيا،

المجلس التنفيذي  والمؤتمر، تقرير يبين اإلجراءات المتخذة والتحديات التي صودفت والحلو 
 (21ثالثة وثمانين ) المقترحة. ويبلغ العدد اإلجمالي للمقررات التي تقدم المفوضية تقارير عنها

والمقررات  .أربعون، وعن المؤتمر اثنان و(10صدر منها عن المجلس التنفيذي واحد وأربعون )
 .5102ويوليو  5102، ويناير 5102، ويوليو 5102يناير  تم اإلبالغ عنها هي مقررات قمميالتي 

 التالي النطاق/البارامترات إلى التحليل يستند .5

 : تم تنفيذها011%- 22 -
 : تم تنفيذها جزئيا11-21 -
 يتم تنفيذها  : لم1-52% -

 
 السنة 

 

عدد المقررات التي 
 ا ينبغي للمفوضية تنفيذه

   

 مالحظات  معدل التنفيذ

6102: 
 المجلس التنفيذي

 المؤتمر
 

 
61 
 

19 

 :93من أصل 
 بالكامل 61 تم تنفيذ

)العمل  جزئيا 09 تم تنفيذ
 متواصل(

 2لم يتم تنفيذ 

 

 ببسب التنفيذ معدل تحس  
الكافي الممنوح  الوقت

 لعملية التنفيذ 

6102: 
 المجلس التنفيذي

 المؤتمر
 

 
 

21 
23  

 :44من أصل 
 بالكامل 01 تم تنفيذ

)العمل  زئياج 61 تم تنفيذ
 متواصل(

 امرضي ليس التنفيذ معدل
 الوقت ضيق بسبب
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 3 لم يتم تنفيذ 

 

إجمالي عدد المقررات 
التي يتعين على 
المفوضية اإلبالغ 

 عنها
 

 المجلس التنفيذي
 المؤتمر

 
 
 
 

 
 

40 
46 
39 

 91مقررا، تم تنفيذ  39أصل من 
جزئيا ولم يتم تنفيذ  99بالكامل و

01. 

 

تجدر اإلشارة إلى أنه يتم اإلبالغ عن المقررات مرة واحدة في السنة إلتاحة الفرصة للتنفيذ وفقا  .1
لمجلس لبشأن تنفيذ المقررات السابقة   EX.CL/Dec.898(XXVIII)لمقرر المجلس التنفيذي 

الذي يطلب من المفوضية، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، ضمان  األمر التنفيذي والمؤتمر،
اإلبالغ عن المقررات المعتمدة مرة واحدة في السنة إلتاحة الوقت الكافي للتنفيذ من جانب كل من 
المفوضية والدول األعضاء، وأن يتم اإلبالغ عن المقررات المتخذة في يناير في قمة يناير التالي 

 نظرا امالك تنفيذا المقرر . ال يتم تنفيذ هذايونيو/يوليو التالي ةيوليو في قم -ات يونيوومقرر
 للتنفيذ. كافيا وقتا يتيح ال ما وهو أشهر، ستة اإلبالغ عن المقررات بعد الستمرار عملية

 ظهر الجدول أدناه معدل التنفيذ حسب اإلدارات.ُي  .1
 

 اإلدارة الرقم

 

المقررات المتخذة في 
 6102الفترة من يناير 

 6102إلى يوليو 

المعدل اإلجمالي 
 (%)للتنفيذ 

 75 6 للمفوضية العام األمين مكتب  .1

 85 9   واألمن السلم إدارة  .2

 70 12   السياسية الشؤون إدارة  .3

 80 4   والطاقة التحتية البنية إدارة  .4

 64 6   االجتماعية الشؤون إدارة  .5

 70 12  والتكنولوجيا والعلم البشرية الموارد إدارة  .6

 70 8  والصناعة التجارة إدارة  .7
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 68 5   والزراعة الريفي االقتصادإدارة   .8

 55 2   االقتصادية الشؤون إدارة  .9

 100 1   والمنشورات المؤتمرات إدارة مديرية  .11

 64 8   البشرية الموارد وإدارة ةياإلدارالشؤون  مديرية  .11

 التقييمو والرصد للسياسات االستراتيجي التخطيط مديرية  .12
   الموارد وتعبئة

4 80 

 75 11 والمحاسبة والماليةإعداد الميزانية و البرمجة مديرية  .13

 70 4 والتنمية المرأةمسائل الجنسية و مديرية  .14

 90 5 المجتمع المدني  والمهجر مديرية  .15

 45 13 القانوني المستشار مكتب  .16

 89 6 للحسابات الداخلية المراجعة مكتب  .17

 90 6 الشراكات وتنسيق إدارة قسم  .18
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 ثانيا: مالحظات عامة

 تصاعد االتجاه اإلحصائي في عدد المقررات (أ

لى أن عدد المقررات المتخذة في كل قمة يتزايد على الرغم من دعوة قمة إتشير االحصاءات  .2
المقررات الصادرة عن المؤتمر لى ترشيد عدد المقررات. فال يزال عدد إ 5102في  جوهانسبرغ

 في تزايد مستمر بينما يتناقص عدد المقررات الصادرة عن المجلس التنفيذي.

 المعوقات في تنفيذ المقررات  (ب

 ويتم حتى اآلن اتخاذ مقررات ديدة ن األهمية بمكان ترشيد عدد المقررات المتخذة في كل قمة.م .2
ُيقترح  يالت المقررات على المترتبة والهيكلية والقانونية المالية لآلثار الواجب االعتبار إيالء دون
 تنفيذ معدل ضعف إلى بدوره، والمؤتمر اعتمادها. األمر الذي يؤدي، التنفيذي المجلس على

 .المقررات
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 تحديات الكبرى تتمثل في عدم توفر الوقت الكافي لتنفيذالويتضح من تحليل التقرير المرفق أن  .2
الشركاء ونقص التمويل فضال عن التأخر في اإلفراج عن األموال التي يتعهد بها  المقررات

 . للدول األعضاءوالمساهمات المقدرة ن واإلنمائي

 التوصيات وطريق المضي قدما (ج

 اعتمادو إلعداد التوجيهية للمبادئ االمتثال ضمان األفريقي االتحاد وأجهزة اإلدارات ينبغي لإلدارات .2
 تقديم ما يتجاوز ثالثة مقررات لكل قمة؛عدم شرط مثل مراعاة  المقرارات

ينبغي أال ُيسمح لإلدارات التي لديها عدد كبير من المقررات غير المنفذة بأن تقدم مقررات إال بعد  .2
 أن أظهرت تقدما في التنفيذ

لى إ مطولة دون اإلشارةمتكررة ومقررات إعداد تقارير/تجنب ينبغي للمفوضية والدول األعضاء  .01
ررات المق مع تتناقض التي الجديدة المقررات تجنب ينبغي . كماما هو مطلوب من المجلس والمؤتمر

 بالفعل. المتخذة

 نفسه يءالش وينطبق المقبل، يناير قمة في يناير قمة قمة في المتخذة القرارات عن اإلبالغ ينبغي .00
 قمم يوليو.  خالل المتخذة القرارات على
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 مقررات المجلس التنفيذيألف. 

XXXI)Dec.985 (/EX.CL -) /Dec.898 (XXVIIIEX.CL 

 .6102ويوليو  6102، يناير 6102، يوليو 6102يناير 

 

 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 مكتب رئيس المفوضية
1.  EX.CL/Dec

.899(XXVIII 

 مقرر
بشأن أنشطة 

لجنة الممثلين 
  الدائمين

 بشأن   مسائل المراجعة:
من المفوضية مواصلة رصد تنفيذ توصيات  يطلب

مكتب المراجعة الداخلية وتوصيات مجلس مراجعي 
الحسابات الخارجيين عن مسائل المراجعة على أساس 

 دوري؛
 

متابعة التنفيذ وتحديث 
 31المصفوفة اعتبارا من 

 2117أكتوبر 

األمر  هذا 
متواصل  

وسيستمر مكتب 
المراجعة الداخلية 

ة المتابعفي عملية 
 وتقديم التقرير في

هذا الشأن إلى 
اللجنة الفرعية 
 لمسائل المراجعة.

مكتب المراجعة  111
 الداخلية

 (نيبادال) أفريقيا في للتنمية الجديدة الشراكة بشأن  
 من المفوضية : يطلب

 التخطيط وكالة إدماجباستكمال  التعجيل (0
 وعمليات هياكل في للنيباد والتنسيق

 ضوء في سيما وال األفريقي، االتحاد
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 تجنب بغية المتوخاة، الهيكلة إعادة عملية
 تها وازدواجي البرامج تداخل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وكالة التخطيط  مع بالتعاون القيام، (5
 حددةم معاييرباقتراح  ، والتنسيق للنيباد 

أنشأت مفوضية االتحاد 
األفريقي ووكالة التخطيط 
 والتنسيق للنيباد مجموعة

عملية لتولي  فنية عمل
إدماج وكالة التخطيطي 

 ياكله والتنسيق للنيباد في
ا وتحويله األفريقي االتحاد

إنمائية تابعة  وكالة إلى
 وقد قام. االفريقي لالتحاد

 أربعة التقرير بتحليل
 القانونية، الشؤون: جوانب

 واألداء البرنامجي واإلدارة
 أصحاب مع والتواصل
 وقد تم تحديد. المصلحة

 ولياتوالمسؤ األدوار
 التكامل مبدأ في بوضوح
 والمساءلة. المنطقي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسيتم تقديم التقري
 الهياكل إلى

 النظر لمواصلة
 قرار واتخاذ فيه

 بشأنه
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 األعضاء الدول جميع ألهلية جيدبشكل 
 النيباد  لمشاريع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئيس منصب شغور عن اإلعالن (1
 لنيبادل والتنسيق التخطيطلوكالة  التنفيذي

في إطار  قيام أمانة الوكالة ، وطلب
 بتعميم المفوضية ، مع التعاون

 جميع على المنصب هذا اختصاصات
 األعضاء الدول

 الدول اختيار حاليا يتم
 أساس على األعضاء

 ةوالحاج الجغرافي التمثيل
وتجري عملية . واالستعداد

االختيار بالتشاور الوثيق 
مع أمانة وكالة التخطيط 
والتنسيق للنيباد ومفوضية 
االتحاد األفريقي 
والمجموعات االقتصادية 
اإلقليمية والشركاء 

 اإلنمائيين
 

تمثل التغطية أحد 
التأثيرات الرئيسية 

وتتضمن في . للوكالة
دولة  25عضويتها 

عضوا وتغطي خطتها 
 بأكملها القارة

 
 
 
 

 تشاركينبغي أن 
لجنة الممثلين 

يد تحد الدائمين في
 االختيار معايير

 

 

 

 
 

2.  EX.CL/Dec
.908(XXVIII 

 المفوضية:يطلب من  
باد  لة التخطيط والتنسيييق   للني كا كد  مع  و تأ ال
صادية ألفريقيا  وبالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقت

 والتماسك، االتساق لضمان
 طابعال إضفاء سيتم

 االجتماع على مؤسسيال
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

خلوة بشأن  مقرر
ميكيلي للمجلس 

 التنفيذي،
 

للتنمية والدول األعضيياء،  من أن والبنك األفريقي 
شرية األولى ألجندة  ستوعب   5121خطة التنفيذ الع ت

مركزية الوحدة األفريقية والملكية و تصييمم  على 
يات  عات واألولو فاع عن التطل لد ما وا قد المضييي 

 القارية؛
; 

 كل من للمديرين السنوي
 ووكالةالمفوضية  من

يباد للن والتنسيق التخطيط
 8102 اعتبارا

 

و  5121بإضفاء الطابع المحلي على أجندة  بشأن  
  خطة تنفيذها العشرية األولى

ضية وجميع أجهزة االتحاد األفريقي  يطلب من المفو
والمجموعات االقتصييادية اإلقليمية والمؤسييسييات 
سية مع  ستراتيجية والرئي القارية مواءمة خططها اال
ضمان أكبر قدر من  شرية األولى و  خطة التنفيذ الع

 التنسيق في تنفيذها بروح من التكامل والتفويض؛
 

عملية التعميم  تزال ال
تمت زيارة  وقد مستمرة،

 الدول من كبير عدد
وافقت على  التي األعضاء

مواءمة خططها مع خطة 
التنفيذ الشرية األولى ألجندة 

5121  . 
 

    

  

ضا يطلب ضية جمع التقارير من الدول  أي من المفو
ضاء وتقديم تقرير مرحلي إلى االجتماع الثاني  األع

 5121للجنة المتابعة الوزارية لبحر دار حول أجندة 
لة للمجلس  ية المقب عاد لدورة ال بل ا ها ق قد المقرر ع

 ؛5102التنفيذي التي ستعقد في   يوليو 
. 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

3.  EX.CL/Dec
.920(XXIX)  

 
 مقرر

المسائل بشأن 
 المالية

 

لسنة ل بشأن البيانات المالية ألجهزة االتحاد األفريقي
 ،5101ديسمبر  10المنتهية في 

 
قديم تمن رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  يطلب
يذي المجلس التنف تنفيذ توصياتعن عدم  تقرير

وضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في هذا 
 الصدد.

 

يتعين على     
مكتب نائب 
الرئيس اتخاذ 

اإلجراءات 
 المناسبة

. 

 5102المفوضية لسنة  بشأن مراجعة أداء ميزانية
 -5102أبريل  11 ومصفوفة التوصيات بتأريخ
Doc. EX.CL/957(XXIX) 

 يطلب من:
من المفوضية معالجة القضايا التي أثارتها  (0)

لجنة الممثلين الدائمين حول مسائل 
 المراجعة.

من اإلدارات واألجهزة المسؤولة عن  (5)
تنفيذ توصيات المراجعة العالقة أن تتخذ 
اإلجراءات الالزمة للقيام بذلك بغية تعزيز 

ليات المنظمة حتى ال التحسينات في عم
 طبق العقوبات؛نت

 

 

 
 
 
 
 

اكتسبت مديرية البرمجة 
وإعداد الميزانية والمحاسبة 

 جميعت يتيحوالمالية تطبيقا 
 مراجعة مسائل ورصد

 .المكاتب لجميع الحسابات
 صبحي أن المتوقع منو

 يونيو بحلول تماما فعاال
8102. 

  

 مكتب أجرى 
 الداخلية المراجعة

 حتى المتابعة عملية
 2117 أكتوبر  31

 ىإل مقدمال تقريرذكر ال
 لمسائل الفرعية اللجنة

 الحسابات مراجعة
التابعة للجنة الممثلين 

 ؛الدائمين 
 

 جيد تقدم إحراز يجري
التوصيات تنفيذ في  

نائب  مكتب أنشأ
 ذللتنفي آلية الرئيس 

 تتعين مواصلة
عمليتي  تعزيز
 فيذتن وتقييم رصد

 التوصيات
 المتعلقة بمراجعة

 الحسابات

 مكتب سيعزز  
 نائب الرئيس 

 على إشرافه
 اتالتوصي تنفيذ

المتعلقة 
 بمراجعة

 الحسابات
 عن والصادرة

مديرية البرمجة 
وإعداد الميزانية 

والمالية 
 والمحاسبة 

ومديرية 
الشؤون اإلدارية 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 قبل منشهريا  واإلبالغ
مديرية البرمجة وإعداد 

الميزانية والمالية 
مديرية  ،والمحاسبة 

الشؤون اإلدارية 
 البشرية، المواردو

 الطبية والخدمات
 المؤتمرات وخدمات

 لقةالمتع توصياتها بشأن
 الحسابات، بمراجعة

 إحراز إلى أدى مما
 في كبير تقدم

 و 2115 توصياتال
 كما. 2117 و 2116
 بعض المصفوفة حددت

 شملت التي التحديات
 :ما يلي

 األجهزة  بعض تول لم
 توصيات واإلدارات
 االهتمام المراجعة
 الواجب؛

والموارد 
 البشرية 

 والخدمات
 وخدمات الطبية

 .المؤتمرات
 

 اإلدارات تحتاج
 األخرى

 للمفوضية إلى
 مكاتب إنشاء

 داخلية يقتنس
 وخارجية
 لمراجعة

تقدم  الحسابات
 تقارير عن تنفيذ

 توصياتها
 المتعلقة

 بمراجعة
 الحسابات
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 التوصيات بعض إن
 بمراجعة المتعلقة

قد تجاوزتها  الحسابات
 وكان جديدة تطورات

 ؛حذفها الضروري من
تحتاج  المصفوفةإن 
 مع تحديث إلى

 المراجعين من مدخالت
 الوضع يعكس بحيث
 أرض على الفعلي
 .الواقع
 المراجعة مكتب طلب

 من للحسابات الداخلية
 لمسائل الفرعية اللجنة

التابعة للجنة  لمراجعة
الممثلين الدائمين 

 المسائل معالجة
 وتحديث أعاله المذكورة

 المصفوفة

5 EX.CL/Dec
.943(XXX)  

 

بتحويل "التقرير السنوي عن أنشطة يكلف  المفوضية 
 أنشطة االتحادالمفوضية" إلى "التقرير السنوي عن 

لم تتم مواجهة أي  تم تنفيذه:
 تحديات

مكتب األمين  100% 
 العام للمفوضية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 مقرر

بشأن التقرير 
السنوي لرئيسة 

 مفوضية
االتحاد األفريقي 

، 

 

األفريقي وأجهزته" كما هو منصوص عليه في المادة 
 ( )ر( من النظام األساسي للمفوضية.9) 8

منصوص عليه في القانون 
التأسيسي: يتضمن تجميع 
التقرير السنوي لرئيس 
المفوضية مساهمات من 
األجهزة األخرى تبين 
األنشطة التي تم القيام بها 

 الدراسة خالل الفترة قيد
 

6 EX.CL/Dec
.935(XXIX)  

 
 مقرر

بشأن خلوة لجنة 
المتابعة الوزارية 
المنعقدة في 
 نيروبي، كينيا

 

 من المفوضية يطلب
وضع خطة عمل لتنفيذ توصيات خلوات   (0

المجلس وتقديم تقرير عنها من خالل لجنة بحر 
إلى  5121الوزارية للمتابعة، عن أجندة دار 

الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذي في 
 ؛5102يناير 

 

 تم عقد اجتماع اللجنة
الوزارية لمتابعة أجندة 

 5102 في أكتوبر 5121
 .ناميبيا ويندهوك،  في

 نع المرحلي التقرير ُاعتمد
إلى  وُقد م 5121أجندة  تنفيذ
 5102 يناير قمة
 
 
 
 

 تمثيل مستوى كان
 منخفضا اللجنة أعضاء

 

  
011% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مديرية التخطيط 

االستراتيجي 
 للسياسات
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 
 
 
 
 
 
 

تقديم المفوضية مقترحات جديدة حول ترشيد  (5
طرق عمل القمة بما في ذلك مراسم االفتتاح 

 واالختتام؛

 تم تنفيذه
الجلسة تدريجيا: خالل 

االفتتاحية للقمة، يتناول 
الكلمةكل من األمين العام 

ورئيس  لألمم المتحدة
السلطة الفلسطينية شخصيا، 
وُيسمح المدعوين اآلخير 
التحدث في محافل أخرى 

رؤساء الدول غير 
 نحكومات، أو يقدمووال

 كلماتهم خطيا للمفوضية
  

مكتب األمين  %100  ال توجد تحديات
  العام للمفوضية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

7 EX.CL/Dec
.967(XXXI) 

 
 مقرر

بشأن اللجان 
الفرعية للجنة 

 الممثلين الدائمين

 يطلب من المفوضية
تعيين فريق من المراجعين المستقلين إلجراء مراجعة 
منتظمة لسجالت االتحاد األفريقي بغية ضمان 
 الشفافية والمساءلة وتقديم تقارير إلى الدول األعضاء،

 

 المتوقع ومن. التحقيق بدأ
 بحلول التقرير استكمال

 مارس

 ليس لدى االتحاد
 محقق سوى االفريقي

 واحد

 بالعملية، اإلسراع
 توصيات ثمة

بخصوص  نهائية
 يوليو قمة

منتصف في  
 الطريق

مكتب نائب 
 الرئيس

8 Ex.Cl/Dec.
979(XXXI)  

 
 مقرر

بشأن تقرير 
األنشطة للبرلمان 

 األفريقي،
 

من المفوضية إجراء تحقيق بشأن عملية تعيين  يطلب
كاتب ونائب كاتب وغيرهما من العاملين وتقديم 
توصيات ملموسة، بما فيها الدور اإلشرافي للمفوضية 
في التعيين الذي تقوم به األجهزة، وتقديم تقرير إلى 

 ؛8498المجلس التنفيذي في يناير 

 

ولم يتم . التحقيق بدأ
 استكماله.

ث إن المقرر حي األموال
 المالية اآلثار يشمل ال

 مكتب سيواصل
 الداخلية المراجعة
 يقالتحق للحسابات
 ميزانية باستخدام

 5102 عام
 في وسيستكمله 

 مارس  نهاية
5102 

 بواسطة) 21
 مكتب

 المراجعة
 الداخلية

 (للحسابات

مكتب المستشار 
 القانوني/مديرية

 ةياإلدار الشؤون
والموارد 

 ،مكتب البشرية
المراجعة 

 الداخلية.

9 Ex.Cl/Dec.
983(XXXI)  

 
 مقرر

بشأن تأييد 
ترشيح الوزيرة 
مشيرة خطاب 

لمنصب المدير 

من رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  يطلب
والمجموعة األفريقية في اليونسكو والمجموعات 
األفريقية وعمداء الهيئات الدبلوماسية األفريقية في 
مختلف العواصم اتخاذ التدابير الجماعية الالزمة لدعم 

 وتعزيز الترشيح المذكور أعاله.

 :تم تنفيذه
تم توجيه رسائل دعم إلى 
بعثات الدول األعضاء في 
االتحاد األفريقي المعتمدة 
في أوروبا وأمريكا بغية 

ح الوزيرة مشيرة دعم ترشي
 خطاب

لم تتم مواجهة أي 
  تحديات

مكتب رئيس  100% 
المفوضية/مكتب 
األمين العام 

 للمفوضية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

العام لمنظمة 
األمم المتحدة 

للتربية والعلوم 
والثقافة 

 (U) )اليونسكو(

 مكتب األمين العام للمفوضية
11 EX.CL/Dec

.898(XXVIII
)  

 
بشأن  مقرر

تقرير المفوضية 
عن تنفيذ 
المقررات السابقة 

 الصادرة

لجنة الممثلين المفوضية بالتعاون مع  يطلب من
 ما يلي: ضمان الدائمين

 

 ترشيد عدد االجتماعات المعقودة سنويا؛  (1)

 :جزئيا تم تنفيذه
ومع ذلك، يتم تذكير 

ت بشكل مستمر اإلدارا
وفقا  اجتماعاتهابترشيد 

 ألحكام المقرر 
EX.CL/Dec.898(XX

VIII  
 

ال تزال اإلدارات تقترح 
  اجتماعات عديدة

 

اعتماد جدول 
زمني سنوي 
لالتحاد األفريقي 

يتضمن 
االجتماعات 

النظامية مع 
مشاريع جداول 
األعمال والوثائق 

 الختامية 
 

 
11% 
 
 

 
 
 

 جميع اإلدارات
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

عن المجلس 
التنفيذي 

 والمؤتمر،

التي تقترحها المفوضية المقررات  أن ال يتجاوز (2)
( لكل إدارة وكذلك ضمان التنفيذ الكامل 1ثالثة )

في غضون الفترة المشمولة بالتقرير قبل اتخاذ 
 مقرر آخر بشأن نفس الموضوع؛

 يجري تنفيذه:
تقدم اإلدارات اآلن ثالثة 
تقارير في كل قمة وبعضها 
ال تقد بتاتا. يشكل ذلك 

 تطورا مشجعا
 

لم تتم مواجهة أي 
  ياتتحد

 90% 
 

مكتب األمين 
 العام للمفوضية

ترشيد جدول أعمال القمة ومقرراتها بحيث تعالج  (3)
 القضايا االستراتيجية بدال من القضايا اإلدارية ؛

 

 يجري تنفيذه:
في الوقت الحالي، ال يوجد 
في جدول أعمال المؤتمر 
 إال أربعة مسائل إستراتيجية

 

يواجه التنفيذ بعض 
التحديات حيث إن 
بعض الدول ال تزال 
تقترح  بنودا عديدة على 
جدول أعمال المؤتمر، 
على سبيل المثال، 
تقارير للقادة 

 المناصرين.
  

مكتب األمين  90% 
 العام للمفوضية

تخصيص موارد مالية كافية لتمكين المفوضية  (4)
 من التنفيذ الفعال لقرارات أجهزة صنع السياسة؛

تم تخصيص الميزانية بناء 
 طلبات اإلداراتعلى 

مديرية البرمجة    
وإعداد الميزانية 

والمالية 
 والمحاسبة



EX.CL/9401 (XXXII) 

Page 13 

 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 واستخدام  الالزمة لتعزيز اإلجراءات اعتماد (5) 
آليات الرصد والتقييم بشكل فعال من أجل تنفيذ 
مقررات أجهزة صنع السياسة، بما يشمل تحسين 

 مصفوفة المتابعة؛

 تم تنفيذه جزئيا:
يجري اتخاذ خطوات 
لتنفيذها من خالل االستعانة 
بخدمات خبير استشاري 

 لكن العملية لم تكتمل بعد.
يتم ضمان التنسيق الوثيق 
مع اإلدارات حول تنفيذ 
المقررات السابقة. على 
سبيل المثال انعقد اجتماع 
للمديرين بغية وضع 
خارطة طريق لتنفيذ 

 المقررات فور انتهاء القمم
  

تدعو الحاجة إلى مزيد 
تعاون من قبل من ال

اإلدارات لتنفيذ 
المقررات وتقديم 
تقاريرعنها في الوقت 

 المناسب

تدعو الحاجة إلى 
تحسين قدرات 

الموارد البشرية  
والقدرات الرقمية 
لمكتب األمين 
العام من أجل 
ضمان مزيد من 

 الفعالية والكفاءة 
ينبغي إنشاء نظام 

 إلكتروني/رقمي
 

مكتب األمين  01%
 العام للمفوضية

عن المقررات المعتمدة مرة واحدة  التقاريرتقديم  (6)
في السنة لتوفير الوقت الكافي لتنفيذها من قبل 

 ;كل من المفوضية والدول األعضاء

 تم تنفيذه جزئيا
، 5102خالل قمة يناير 

كان من المفروض تقديم 
تقارير عن المقررات 
الصادرة عن قمتي يناي 

، غير أنها 5102ويوليو 
أزيلت من جدول العمال، 

في بعض الحاالت، 
مثلما كان الحال في 

، 5102ويناير  5102
لم يتم تقديم تقارير عن 

رات حسب تنفيذ المقر
 االقتضاء

 عن اإلبالغ ينبغي
التي يتم  المقررات

سيتم تنفيذه 
اعتبارا من يناير 

5102 
 

مكتب األمين  11%
 العام للمفوضية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

وعليه، تمتقديم التقاري 
 5102عنها في يوليو 

 

اتخاذها في قمة يناير 
 القادم، يناير خالل قمة

 اأيض األمر الذي ينطبق
 المتخذة المقررات على

 يوليو  في
 
 

تعيين للتعجيل بتزويد المفوضية بالموارد الكافية  (7)
 موظفين مؤهلين؛

 التعيين وحدة تنظيم أعيد
 ةأربع تعيين حاليا ويجري
 أجل من مهنيين موظفين
 وضمان الوحدة استكمال

 مؤهلين موظفين تعيين
 ذلك، على وعالوة. لالتحاد
 تعيين 5102 عام فيفقد تم 

عامل  011 من أكثر
 عام وفي ،وتوظيفهم 

 من أكثرتم تعيين  5102
 .5102 نوفمبر حتى 051

عملية  تجميد تم
 ستة لمدة التوظيف

 الفترة خالل أشهر
 وتمديد مدة االنتقالية
 عقدو للتعيينات االنتظار
مجلس التعيينات  دورات

 .والترقية والتوظيف

 وحدة تعزيز
 التوظيف
 الجهود ومواصلة

 موظفين لتعيين
. لالتحاد مؤهلين

 وضع وتم
 أساليب وتطبيق

جديدة  عمل
 التعيينات لمجلس

 والترقية
 .والتوظيف

مديرية اإلدارة  011%
والموارد 

 البشرية

توصية أجهزة صنع السياسة بإلغاء المقررات  (8)
( 5التي لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها بعد سنتين )

 ( سنوات؛1أو ثالث )
 

 يتم تنفيذه بعدلم 
 لم يتم اتخاذ اإلجراء المعني

 

مكتب األمين  0%  
 العام للمفوضية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

مراجعة عملية اعتماد البروتوكوالت/المعاهدات  (9)
السريع عليها من قبل الدول  لتسهيل التصديق

 األعضاء؛

 

مكتب المستشار     
 القانوني

11 EX.CL/Dec.
908(XXVIII) 

مقرر بشأن خلوة 
ميكيلي للمجلس 

 التنفيذي،
 

مال ناهج أع قة بم نة المتعل قار لدراسيية الم   حول ا
 مؤتمرات القمة وترشيدها:

شكيل لجنة فنية داخلية يطلب ( 0 ضية ت من المفو
سهيل  سة وت صيات الواردة في الدرا لبحث التو

المعتمد من قبل الدورة  225(XXV)تنفيذ المقرر 
العادية للمؤتمر في جوهانسييبرج، جنوب أفريقيا 

ورفع تقرير إلى الدورة العادية  5102في يونيو 
يذي من خالل لجنة المت لة للمجلس التنف بعة االمقب

 ؛5121الوزارية عن تنفيذ أجندة 

 
يذه تم يا تنف  يجري: جزئ

 لمث المقرر من أجزاء تنفيذ
  االفتتاح مراسييم معالجة

  من الرغم على واالختتام،
  لمو بعد، ُتنشئ لم اللجنة أن
قديم يتم   جنةل إلى تقرير ت

عة تاب ية الم ية الوزار  المعن
 .5121 أجندة بتنفيذ

 
 

 لم يتم بعد إنشاء اللجنة 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ضية  ينبغي للمفو
نة الممثلين  ولج
الدائمين ضييمان 

 إنشاء اللجنة
 
  
 

 
 
 
 

61% 

 
 
 
 
 
 
 

 

تنظيم خلوة أخرى قبل الدورة العادية المقبلة ( 5
، 5102للمجلس التنفيذي المقرر عقدها في يوليو 

إلجراء مناقشات معمقة حول المفارقة المتمثلة في 
ول فقراء، وكذلك حوجود أفريقيا غنية وأفريقيين 

 العقليات المتغيرة وسائر المسائل ذات الصلة؛

 خلوةال تنظيم تم: تنفيذه تم
. نياكي نيروبي، في الوزارية
. الياح نتائجها تنفيذ ويجري

 رؤساء مؤتمر ناقش وقد
نتائجها  والحكومات الدول

مكتب األمين  %51  لم تتم مواجهة صعوبات 
  العام للمفوضية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 يوليو في كيغالي قمة خالل
5102. 

12 EX.CL/Dec.
913(XXVIII)  

بشأن مقرر 
أنشطة مفوضية 
االتحاد األفريقي 
للفترة من يناير 

إلى ديسمبر 
5102  

 

ضية يطلب شاملة  إلى المفو سة  التعجيل بإجراء درا
حول حالة تنفيذ المقررات السييابقة لكل من المجلس 
التنفيذي والمؤتمر وتقديم تقرير عن ذلك إلى الدورة 
ناير  ها في ي قد يذي المقرر ع ية للمجلس التنف عاد ال

5102 

ص: جزئيا تنفيذه تم ص   تُخ
ية يار وتم الميزان   االخت

عد يتم لم ولكن   إجراء ب
  لتحديات نظرا الدراسيية

 إدارية

 عملية في التأخير
 الحاجة ثم ومن الشراء،

 ميزانية طلب إلى
 نفيذالت لتمكين تكميلية

 .5102 عام في
 

لب  ط غي  ب ن ي
ميزانية إضييافية 
سة  وإجراء الدرا

  5102في 
 
 

ين  61% م تب األ ك م
  العام للمفوضية

13 EX.CL/Dec.
955(XXX)  

مقرر بشأن 
تاريخ انعقاد قمة 

االتحاد 
د االتحا-األفريقي

األوروبي 
الخامسة في 

5102، 
 

ضيف  يكلف ضية، بالتعاون الوثيق مع البلد الم المفو
والمجموعات االقتصييادية اإلقليمية بالشييروع في 
ضيرات للقمة، وبتقديم تقرير  شطة المتعلقة بالتح األن
عن ذلك إلى الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذي 

  .5102في يوليو 
 

يذه تم   اتببعث ُأجريت :تنف
ضت وثائق تقييم سُتعر   وا
 المفوضييية قبل من القمة

نة لدائمين الممثلين ولج   ا
  االستثنائية للمجلس والدورة
 التنفيذي

 لم تتم مواجهة صعوبات 
   

قسم إدارة  111% 
وتنسيق 

 الشراكات 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

14 EX.CL/Dec.
978(XXXI)  

مقرر بشأن 
المذكرة 

المفاهيمية 
 5102لمشروع 
والخطة 

االستراتيجية 
5102-5150 

لمجلس االتحاد 
األفريقي 

االستشاري 
 لمكافحة الفساد، 

أيضا من مفوضية االتحاد األفريقي عقد دورة  يطلب
به في  ئة مكت يذي أو هي ية للمجلس التنف نائ اسييتث

سبتمبر  سطس/ لبحث المذكرة المفاهيمية  5102أغ
 واعتمادها؛ 

 

يذه تم ف ن   من كان :ت
ة الدور تبحث أن المفترض
 نفيذيالت للمجلس االستثنائية

تي ل قدت ا كتوبر في ع  أ
  المفاهيمية المذكرة 5102

  رلقص نظرا ولكن وتعتمدها
لة عار مه قد اإلشيي   بع

 متقدي منتمكن  لم االجتماع
 المحدد الوقت في الوثائق

مجلس االتحاد  لقد تمّكن
شاري  ست األفريقي اال

حة الفسيياد  كاف فقط لم
نإجراء مشيياورات  م

نوفمبر  02-02بشييأن
شة عمل  من خالل ور

 تشاورية. 
  

ترح  ق لس ا ج م
حاد األفريقي  االت
االسييتشيياري 
لمكافحة الفسيياد 

يخ    52  تأر
با إلى نوفمبر  جن

هامش  نب مع  ج
حاد  ت مة اال ق

حاد-األفريقي  االت
 األوروبي.    

مجلس االتحاد  111%
األفريقي 

االستشاري 
 لمكافحة الفساد، 

 

 مكتب المستشار القانوني

 

15 EX.CL/Dec.
899(XXVIII)   

مقرر بشأن 
لجنة أنشطة 

 الممثلين الدائمين
 
 

 بشأن اتفاقيات المقر:
إعداد خطوط توجيهية حول  المفوضيةمن  يطلب

إصدار التأشيرات لألشخاص العاملين في المفوضية 
الذين لم تتم تغطيتهم بالكامل في نظم ولوائح عاملي 
االتحاد األفريقي وتقديمها إلى الحكومة المضيفة 

 للبحث؛

أولويات متنافسة وقيود  غيرمنفذ
 على الموارد البشرية

 دعوة المفوضية  
الداخلية  اللجنة
 اتفاقيات لتنفيذ
 وضع إلى  المقر

 التوجيهية المبادئ

1%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

ذا تقديم تقرير عن تنفيذ همن المفوضية يطلب أيضا 
 .5102المقرر في يناير 

16 EX.CL/Dec.
905(XXVIII)  

مقرر بشأن 
تحديات التصديق 

على معاهدات 
منظمة الوحدة 

 األفريقية/
االتحاد األفريقي 
واالنضمام إليها 

 وتنفيذها

من اللجنة الوزارية، بالتعاون مع المفوضية،  يطلب
 ما يلي:

إعداد برنامج عمل مفصل يقدم جنبا إلى جنب مع 
التوصيات المعتمدة في هذا التقرير بما في ذلك توفير 
إحصاءات وأنماط تتعلق بالتصديق على الوثائق 
القانونية الحالية واالنضمام إليها، فضال عن وضع 
مشروع إطار زمني لبعثات التوعية المقررة إلى 

 الدول األعضاء؛

المفوضية إحصائيات  أعدت
/  للتصديق وأنماطا

 الصكوك إلى االنضمام
 وبرنامج القائمة، القانونية

 ةزمني وأطرا مفصلة؛ عمل
 المقررة التوعية لبعثات

 وال. محددة أعضاء لدول
 اللجنة على يتعين يزال

 بالتحديات المعنية الوزارية
/  التصديق تواجه التي

 معاهدات إلى االنضمام
/  األفريقية الوحدة منظمة
 األفريقي، االتحاد

 اللجنة تتمكن لم
 في النظر من الوزارية

 من المقدم التقرير
 االتحاد مفوضية
حيث يكون  األفريقي

 اللجنة دورات انعقاد
مسبوقا   الوزارية

جنة لل بجلسات لم تنعقد
 المعنية الدائمة للخبراء

 هتواج التي بالتحديات
 االنضمام/  التصديق

 منظمة معاهدات إلى 
/  األفريقية الوحدة
 األفريقي االتحاد

 المقرر ومن. وتنفيذها
 العادية الدورة تعقد أن

 يف الدائمة للجنة الثانية
 .2118 عام

 الدورة عقد
 الثانية العادية

الدائمة  للجنة
 للخبراء المعنية

 التي بالتحديات
 / التصديق تواجه

 إلى االنضمام
 منظمة معاهدات

 األفريقية الوحدة
 األفريقي واالتحاد
 .وتنفيذها
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

عقد جلسة استثارة لألفكار حول تحديات التصديق 
الوطنية للدول األعضاء على لجميع اللجان القطاعية 

 المستوى اإلقليمي؛
 

 شرعت: الجزئي التنفيذ
 األفريقي االتحاد مفوضية

 بعض لمساعدة بعثات في
 إنشاء على األعضاء الدول
 .الوطنية القطاعية اللجان

 دول ثالث تمكنت 
 إنشاء من فقط أعضاء

 .وطنية قطاعية لجان

 ستواصل
 االتحاد مفوضية
 عتشجي األفريقي

 األعضاء الدول
 لجان إنشاء على

. وطنية قطاعية
 جلسة وستعقد

 استثارة لألفكار
 عشر تنشئ عندما

 على أعضاء دول
 لجانا األقل

 وطنية قطاعية

  

تحديد آليات لمراقبة تنفيذ معاهدات منظمة الوحدة 
األفريقية/االتحاد األفريقي وذلك لتسهيل االمتثال من 

 قبل الدول األعضاء؛

 بعض تحديد تم
 وتنفيذها، اآلليات

 إنشاء ذلك في بما
 قطاعية لجان

 وإدراج وطنية
 رصد هيئات

 ضمن المعاهدات
 المعاهدات

 .حديثا المعتمدة

 آليات ديدتح 
 تعمل. أخرى

 االتحاد مفوضية
 مع األفريقي

المكتب اإلقليمي 
للجنوب األفريقي 

 التحادالتابع ل
 األفريقي

مجموعات وال

  



EX.CL/9401 (XXXII) 

Page 20 

 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 االقتصادية
 إلنشاء اإلقليمية
 أدوات مجموعة

إلضفاء الطابع 
 أن يمكنالمحلي 

 يستخدمها
 المدني، المجتمع

 مع باالقتران
 لتقييم الحكومة،

 إضفاء مستوى
 المحلي الطابع

 المعاهدات على
 صدقت التي

 الدولة عليها
 وتنفيذها العضو

ضمان مراجعة ومواءمة الوثائق القانونية لالتحاد 
 المسائل؛ األفريقي وذلك تفاديًا الزدواجية

: جزئيا نفذت
 قانونية صكوك

 صيغت جديدة
 ها بشكلتحليل بعد

 تها ومواءم دقيق
 الصكوك مع

 ستين من أكثر هناك
 لمنظمة صكا( 61)

/  األفريقية الوحدة
 األفريقي، االتحاد

استعراضها  ويتطلب

 شاملة مراجعة
 الصكوك لجميع

 .مطلوبة تزال ال
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 بشأن الموجودة
مماثلة مواضيع . 

 

ومواءمتها  دقيق بشكل
 .الوقت من مزيدا

اجتماع اللجنة الوزارية في دورات عادية مرة ضمان 
واحدة في السنة على هامش الدورة العادية للمجلس 
التنفيذي في يونيو/يوليو بداًل من يناير كما نصت عليه 

من قواعد إجراءات اللجنة الوزارية لالتحاد  2المادة 
التصديق/االنضمام وتنفيذ األفريقي حول تحديات 

معاهدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي. 
يتعين على اللجنة الوزارية أن تعقد دوراتها في نفس 
مكان انعقاد الدورات العادية للمجلس التنفيذي وتقديم 

 تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس التنفيذي.

 ستجتمع نفذت بالكامل:
/ و ونيي في الوزارية اللجنة
 .يوليو

    ال توجد صعوبات

17 EX.CL/Dec.
907(XXVIII) 

بشأن مقرر 
طرق تنفيذ 

معايير التمثيل 
الجغرافي 
 والجنساني

العادل في أجهزة 
االتحاد 

 األفريقي،

أولويات متنافسة وقيود  غير منفذ من المفوضية ضمان التنفيذ الدقيق لهذا المقرر  يطلب
 على المواردالبشرية

 المفوضية  تدعو 
الداخلية اللجنة 

اتفاقات  لتنفيذ
 وضع إلى المقر

 المبادئ
 .التوجيهية

مديرية المرأة  
مكتب 

المستشار 
 /القانوني

مديرية المرأة 
مسائل و

الجنسين 
 والتنمية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

18 EX.CL/Dec.
916(XXXVIII

) 
بشأن  مقرر
 تقدير جدول

 وتنفيذ األنصبة
بديلة المصادر ال

لتمويل االتحاد 
 األفريقي

مكتب المستشار وخاصة  المفوضيةمن  يطلب
لمقرر اكل الدعم الالزم لضمان تنفيذ توفير القانوني 
  أعالهالمذكور 

     عملية جارية

19 EX.CL/Dec.
922(XXIX) 

بشأن  مقرر
التقرير عن 

أنشطة اللجنة 
األفريقية لحقوق 

اإلنسان 
 والشعوب

مفوضية االتحاد األفريقي اتخاذ الخطوات  منيطلب 
الالزمة لمعالجة مشاريع هذه المواثيق وفقا 
إلجراءات إعداد وصياغة األدوات القانونية لالتحاد 

 األفريقي

     عملية جارية

21 EX.CL/Dec.
931(XXIX) 

مقرر بشأن 

من المفوضية كذلك وخاصة مكتب المستشار  يطلب
القانوني توفير جميع أنواع الدعم الضروري بغية 
استكمال المهام المسندة إلى اللجنة الوزارية لجدول 

 تقدير األنصبة والمساهمات

 

   الينطبق الينطبق عملية جارية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

آليات اإلشراف 
 والمساءلة،

 
21 EX.CL/Dec.

943(XXX) 
المقررات بشأن 
التقرير السنوي 
 لرئيسة مفوضية

االتحاد األفريقي 
 5102لعام 

حول منح منظمة النساء األفريقيات والمؤسسة 
األفريقية لبناء القدرات صفة الوكالة المتخصصة 

 لالتحاد األفريقي
من المفوضية إجراء تقييم للهيكل القانوني  يطلب

واآلثار المالية، إلى جانب تحديد معايير منح صفة 
وكالة متخصصة للمنظمات، وتقديم تقرير إلى 
المجلس التنفيذي من خالل لجنة الممثلين الدائمين في 

 .5102يوليو 
 

 ساءالن منظمة منح بالفعل تم
 صفة الوكالة األفريقيات

 المتخصصة

  111%  

22 EX.CL/Dec.
967(XXXI) 

مقررات اللجان 
الفرعية للجنة 

 الممثلين الدائمين 
 

  اتفاقيات المقر واالستضافة بشأن
من البلد المضيف لمقر االتحاد األفريقي يطلب 

والمفوضية أن يعجل بتسوية جميع المسائل العالقة 
بناء على الجداول الزمنية التي وضعتها اللجنة 

واتفاقات االستضافة التابعة للجنة الفرعية للمقر 
  الممثلين الدائمين

 االتحاد مفوضية إن
 التوزيع ولجنة األفريقي

 لمؤسسات العادل الجغرافي
 وأجهزته األفريقي االتحاد

 المتخصصة ووكاالته
التابعة للجنة الممثلين 

 لىإ ببعثاتالدائمين قامتا 
 التي األعضاء الدول بعض

 االتحاد أجهزة تستضيف

 جنةالل إلى سيقدم تقرير
الفرعية للجنة الممثلين 

اتفاقات  الدائمين عن
 المقر واالستضافة .

 أن المتوقع من
 اللجنة تجتمع

ذ لتنفي المشتركة
 يف المقر اتفاقات

 2118 يناير
بخصوص 

 المسائل وضعية 
 العالقة
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 والمؤسسات األفريقي
 لالتحاد التابعة األخرى
 تنفيذ مستوى لتقييم األفريقي

 االستضافة اتفاقات
 تواجهها، التي والتحديات

 اتفاقات تحسين كيفيةو
 خالل االستضافة

 االستعراض

من اللجنة الفرعية للمقر واتفاقات  يطلب كذلك
االستضافة التابعة للجنة الممثلين الدائمين والمفوضية 

 أن تجري مراجعة التفاقية المقر بغية تعزيز تنفيذه

التنفيذ في يبدأ   غير منفذ
2118 

  

 :يطلب من المفوضية
استرعاء انتباه اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين 
بشأن اتفاقيات المقر واالستضافة إلى مسائل التنفيذ 
األخرى المتعلقة بأجهزة ومؤسسات ومكاتب االتحاد 

 في الخارج

 األجهزة جميع من طلب
 أن المقر خارج والمكاتب

 من ذالتنفي تحديات عن تبلغ
 إلى ونقلها تجميعها أجل

 التفاقيات الفرعية اللجنة
 ستضافة واال المقر

 األجهزة استجابة كانت
 ضعيفة جدا المكاتب أو

سترسل رسالة 
 تذكير

  

تقديم تقرير عن تنفيذ هذا المقرر إلى مؤتمر قمة 
 .5102االتحاد األفريقي المقرر عقدها في يناير 

     

23 EX.CL/Dec.
972(XXXI) 

ق ام األساسي للصندوظمن المفوضية تقديم الن يطلب
االئتماني لضحايا جرائم حسين هبري إلى اللجنة 

: المشروع تنفيذ يجري
 مشروع المفوضية أعدت

 أجهزة اعتماد 41%  
 وضع السياسات
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

بشأن  مقرر
تقرير المفوضية 

حسين قضية عن 
  هبري

الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية لبحثه 
وعرضه على الدورة العادية الثالثة عشرة للمؤتمر 

ن خالل المجلس التنفيذي في يناير العتماده م
 ؛5102
للمفوضية بإجراء المشاورات الضرورية مع يأذن 

حكومة جمهورية تشاد حول إنشاء أمانة الصندوق 
االئتماني، مع األخذ بعين االعتبار أن قرار الدوائر 
االستثنائية األفريقية والدوائر السنغالية ستكون لها 
السلطة القضائية على جميع المسائل التي تبرز من 

 ية األفريقية؛ تنفيذ قرار الدوائر االستثنائ
من المفوضية تقديم تقرير عن التقدم المحرز  يطلب

 في تنفيذ هذا المقرر إلى الدورات الالحقة للمجلس.
. 

 للصندوق األساسي النظام
 جرائم لضحايا االئتماني

 مع بالتشاور حسين هبري
 التوجيهية اللجنة أعضاء
 محاكمة بتمويل المعنية
 على وُعرض هبري حسين
 المتخصصة الفنية اللجنة

 للعدل والشؤونا القانونية في
 في الثالثة العادية دورتها
. فيه للنظر 2117 أكتوبر

 مشروع اللجنة واعتمدت
 وأوصت األساسي النظام

بموافقة أجهزة وضع 
 قمة في السياسات عليه

 2118 يناير

 النظام لمشروع
  في األساسي

 يناير  قمة
وسيتم  ،2118

 الحق، وقت في
 أمانة تفعيل

 الصندوق
 .االئتماني

 قسم إدارة وتنسيق الشراكات
24 EX.CL/Dec.

899(XXVIII)  
مقرر بشأن 
أنشطة لجنة 

 الممثلين الدائمين  

 بشأن التعاون المتعدد األطراف، الوثيقة 
 :االستراتيجية ألفريقياحول تقييم الشراكات 

 

يطلب من لجنة الممثلين الدائمين، بالتعاون مع 
 المفوضية، ما يلي:

 الرئيس مكتب كفل 
 لجميع الكاملة المشاركة

 االتحاد في األعضاء الدول
 بعةالمتا اجتماع في األفريقي
 للتيكاد السادس الوزاري

 واجهت المفوضية 
 كةبمشار تتعلق تحديات

 العربية الجمهورية وفد
 الديمقراطية الصحراوية

 قيادة مشاركة إن
 لح في المفوضية

 المسألة هذه
 بالثناء جديرة

111%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

من  01للفقرة    –مع التنفيذ  –االمتثال  (0 
الذي  222مقرر المجلس التنفيذي رقم 

اعتمدته الدورة العادية الخامسة والعشرون 
للمجلس التنفيذي المنعقدة في جوهانسبيرج، 

والذي يؤكد  5102جنوب أفريقيا في يونيو 
مجددا حق جميع الدول األعضاء دون تمييز 
في المشاركة في جميع االجتماعات 

لتي تندرج في سياق واألنشطة واألحداث ا
 الشراكات التي يدخل فيها االتحاد األفريقي

،  مابوتو في عقد الذي
 االتحاد وقمة موزامبيق
 األوروبي االتحاد -األفريقي

 في عقدت التيالخامسة 
 ييوم ديفوار بكوت أبيدجان

 2117 نوفمبر 31 و 29

 اجتماعات في
 الشراكات

االستراتيجية مواصلة تقييمها للشراكات  (5
وتقديم توصياتها في تقرير التقييم العام 

 .5102المقرر خالل قمة يوليو 

 ؤتمرم إلى التقييم تقرير قدم
 2116 يوليو قمة
 

  %111     ال توجد صعوبات

إشراك الشركاء وأصحاب المصلحة   (1
اآلخرين بغية تحديد مجاالت الكفاءة 

 للشركاء االستراتيجيين؛

 مواصلة الشركاء بعض مقاومة جاريةعملية 
 مع المشاورات

 الشركاء

  عملية جارية

مواءمة الميزانية البرنامجية لالتحاد  (1
األفريقي التي يتم تمويلها على نحو مشترك 
من قبل الشركاء االستراتيجيين، مع 
المجاالت ذات األولوية المحددة في خطة 

 .5121التنفيذ العشرية األولى ألجندة 

 جانب من المستمرة المواءمة
 نع المسؤولة الفنية اإلدارات

ولى األ العشرية الخطة   تنفيذ
 2163ألجندة 

  عملية جارية لإلبالغ. شيء ال ال توجد صعوبات
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

حول مشاركة لجنة الممثلين الدائمين في 
 االجتماعات مع الشركاء

 يطلب من المفوضية:
ضمان تخصيص االعتمادات المالية لتغطية  (0

مشاركة ممثلي لجنة الممثلين تكاليف 
الدائمين من خالل اللجنة الفرعية للتعاون 
المتعدد األطراف في كافة اجتماعات 
الشراكات في الخارج، مع التأكد من عقد 
مثل هذه االجتماعات في مقر االتحاد 

 األفريقي كلما أمكن

لجنة الممثلين  ممثلو شارك
 جميع في الدائمين 
 الشركاء مع االجتماعات

 المفوضية من مالي بدعم

   .  ال توجد صعوبات

مراجعة صيغة بانجول حول المشاركة من  (5
 جانب أفريقيا

 ياتمش بانجول استعراض تم 
 االتحاد إصالح مع

   لإلبالغ. شيء ال لإلبالغ شيء ال

 العربية-حول الشراكة األفريقية 
من المفوضية بالتعاون مع جامعة الدول  يطلب

العربية  –العربية، بدء التحضيرات للقمة األفريقية 
الرابعة المزمع عقدها في غينيا االستوائية في 

 حسب خارطة الطريق المتفق عليها. 5102نوفمبر 
 

بية العر األفريقية القمة عقدت
 غينيا ماالبو، في الرابعة

 نوفمبر في االستوائية
2116 

 مشاركة لت مسألةشك
 األعضاء الدول جميع

 يف األفريقي االتحاد في
الشراكات  اجتماعات

 تحديا

 لقد مثل االتحاد
 دوما  االفريقي

 موحدة جبهة

  



EX.CL/9401 (XXXII) 

Page 28 

 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 :الهند –حول شراكة أفريقيا 
من المفوضية بالتعاون مع لجنة الممثلين يطلب 

الدائمين؛ متابعة تنفيذ اإلعالن وإطار الشراكة 
الهند  –االستراتيجية المعتمدين من قبل قمة أفريقيا 

 11إلى  52الثالثة المنعقدة في دلهي، الهند من 
 .5102أكتوبر 

 والهند المفوضية تزال ال
 على لالتفاق تتشاوران

 إطار في ملموسة مشاريع
 التعاون

 ىف الهندى الجانب تأخر
 مقترحات على الرد

 االفريقى االتحاد

الجانبان يواصل 
فيما المشاورات 

 بينهما

  عملية جارية

 :حول منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا
من المفوضية بالتعاون مع لجنة الممثلين  يطلب

الدائمين متابعة تنفيذ نتائج خطة عمل قمة 
جوهانسبرج لمنتدى التعاون بين الصين وأفريقيا 

( 5102-5102) 5102الصادرة في ديسمبر 
 ووضع آلية للمتابعة في هذا الصدد.

 

 في ممثلة المفوضية  كانت
ي ف المسؤولين كبار اجتماع

منتدى التعاون بين الصين 
 يجين ب في عقد الذي وأفريقيا 

 2117 نوفمبر في( الصين)

 عاونالت تتوفر لمنتدى ال
  وأفريقيا الصين بين
 واضحة، متابعة آلية
 في الصين ترغب وال
 األفريقي االتحاد قيام

 الصدد هذا في هام بدور

ينبغي أن يتخذ 
 االتحادمؤتمر

 قرارا الفريقىا
 بتعيين قوىا

 االفريقى االتحاد
 للجانب منسقا

 االفريقى

1%  

 كوريا: –حول منتدى أفريقيا 
 من المفوضية:  يطلب

القيام، بالتعاون الوثيق مع إثيوبيا، البلد  (0
المضيف وكوريا، باقتراح موعد 

 –مناسب جديد لعقد منتدى أفريقيا 
لتبحثه لجنة  5102كوريا الرابع في 

 الممثلين الدائمين

 اكوري-أفريقيا منتدى عقد 
 7 و 6 يومي  بنجاح  الرابع

 أبابا أديس في ديسمبر
 بإثيوبيا

 إلى المفوضية اضطرت
 قمةو التيكاد، قمة تنظيم

 دىومنت الهند، - أفريقيا
 كوريا في-أفريقيا

 ستة شهور. غضون

القمم  تحديد عدد
 التي تنظم سنويا

 بقمتين.
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

القيام، بالتعاون الوثيق مع لجنة الممثلين  (5
الدائمين وكوريا، باتخاذ الخطوات 
الالزمة لضمان التحضير الفعال 

كوريا  –للمنتدى الرابع ألفريقيا 
والتعجيل بعملية بحث مشاريع وثائق 
العمل التي يتم إرسالها إلى الدول 

 األعضاء.

 ا كوري -أفريقيا منتدى عقد
 يومي  ةالفتر في بنجاح الرابع

 في 2116 ديسمبر 7 و 6
 مدواعت بإثيوبيا أبابا أديس

 وكذلك أبابا أديس إعالن
بين أفريقيا  التعاون إطار

-2117وكوريا للفترة 
2121. 

     ال توجد صعوبات

 ية:أمريكا الجنوب-حول منتدى التعاون بين أفريقيا 
من المفوضية بالتعاون مع جانب  يطلب  (0

أمريكا الجنوبية ولجنة الممثلين الدائمين 
التشاور بهدف اقتراح موعد جديد مناسب لعقد 

أمريكا الجنوبية الرابعة في  –قمة أفريقيا 
وضمان استكمال وثائق العمل في  5102

 الوقت المناسب 

 منسق بين اجتماع عقد
 ،(يانيجير) األفريقي الجانبي

 والمفوضية وادورإك سفير
 في 2117 فبراير 11 في

 .المفوضية

 الجانب يظهر لم
 دبع الجنوبى االمريكى
 قمة لعقد استعداده

 ةأمريكا الجنوبي-أفريقيا

مواصلة التشاور 
 بين الجانبين 

  عملية جارية

 :االتحاد األوروبي –حول شراكة أفريقيا 
من المفوضية، بالتعاون مع لجنة الممثلين  يطلب

 الدائمين:
االتفاق مع، جانب االتحاد األوروبي على  (0

 –موعد لعقد المنتدى المشترك بين أفريقيا 
 االتحاد األوروبي

 دىالمنت موعد لعقد  تحديد تم
 – أفريقيا بين المشترك

غير  األوروبي وعد االتحاد
 قرر االوروبي أن االتحاد

 تأجيل واحد جانب من
 عليه المتفق الموعد

 األوروبي قام االتحاد
بتأجيل  واحد جانب من
 المشترك المنتدى عقد
 داالتحا – أفريقيا بين

 األوروبي

 ةآلي االتفاق على
 للرصد جديدة

 أجل من والتقييم
 بين الشراكة
 األفريقي االتحاد

51%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 واالتحاد
 األوروبي

اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان التحضير  (5
 –المشترك بين أفريقيا  للمنتدىالفعال 

االتحاد األوروبي والتعجيل ببحث مشاريع 
 وثائق العمل

 بالتعاون المفوضية ، أعدت 
 ،نة الممثلين الدائمين لج مع

 للمنتدى مفاهيمية مذكرة 
 – أفريقيا بين المشترك

 األوروبي. االتحاد

 األوروبي تأجيل االتحاد
 لعقد واحد جانب من

 نبي المشترك للمنتدى
 االتحاد – أفريقيا

 .األوروبي

 اآللية ستحل
محل الجديدة 
 المشترك المنتدى

 – أفريقيا بين
 األوروبي االتحاد

51%  

 :تركيا –شراكة أفريقيا 
من المفوضية بالتعاون مع لجنة يطلب  (0

الممثلين الدائمين إجراء المشاورات مع 
حول التاريخ المناسب لالجتماع الثاني تركيا 

 لكبار المسؤولين

 السابع لكبار االجتماع عقد
 يف  تركيا -مسؤولي أفريقيا 

 مقر في 2117 يونيو  19
 .األفريقي االتحاد مفوضية

 االجتماع واستعرض
 يجري التي األنشطة

 طةخ تنفيذ في بها االضطالع
-2115 للفترة التنفيذ

2119. 

 استعراضي مؤتمر سيعقد
  يومي في تركيا في وزاري

 في 2118 فبراير 12 و 11
 .تركيا إسطنبول،

 ال توجد صعوبات 
 

 . 111%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

i)  بشأن تعيين العاملين في قسم إدارة وتنسيق
 الشراكات:

من المفوضية اإلسراع بتعيين العاملين يطلب 
لشغل المناصب المعتمدة والشاغرة في قسم إدارة 

لتمكينه من القيام بأنشطته وتنسيق الشراكات 
المتعددة وتحقيق النتائج بخصوص واليته المتسمة 
بالتحدي ورفع تقرير إلى الدورة القادمة للمجلس 

 5102التنفيذي في يوليو 

 ينموظف أربعة مع التعاقد تم 
 وظائف 3 و ثمة جدد مهنيين

 .التوظيف قيد عليا

 مدةل التوظيف تجميد تم
 الفترة خالل أشهر ستة

 مدةتمديد و االنتقالية
 الطويلة االنتظار
 دورات وعقد للتعيينات

مجلس التعيينات 
 .والترقية والتوظيف

 قيام اإلدارة
 بتعجيل العملية

 الشؤون مديرية 111%
ة وتنمية ياإلدار

 الموارد البشرية

25 EX.CL/Dec.
942(XXX)  

 بشأن مقرر
الشراكات 

االستراتيجية 
 فريقياأل

 :االستراتيجيةتقييم الشراكات 
يكلف لجنة الممثلين الدائمين، بالتعاون  (0

مع المفوضية والمجموعات االقتصادية 
اإلقليمية، بعقد دورات خاصة خالل 

( يوليو-الشهور الستة القادمة )فبراير
إلتاحة الفرصة إلجراء مناقشة معمقة 
وتحليل جميع جوانب الشراكة 
االستراتيجية من أجل صياغة 

يات المناسبة المقترحات والتوص
 5102يوليو/لتقديمها إلى قمة يونيو

i) ;  

 خاصة دورة تنظيم تم
 للجنةالممثلين الدائمين ولكن

 في ،2117 ديسمبر في
 مصر القاهرة،

مكتب رئيس  %111   ال توجد صعوبات
المفوضية/ 

قسم إدارة 
وتنسيق 

  الشراكات
   

يطلب من المفوضية أيضا توجيه  (2
ن األفريقييرسائل إلى مجموعة السفراء 

 المفوضية مذكرات أرسلت
 مجموعات جميع إلى شفهية

  %111   ال توجد صعوبات
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

في عواصم تكون ألفريقيا فيها شراكات 
استراتيجية، بما في ذلك نيويورك 
وجنيف، لاللتزام بجميع مقررات 
أجهزة صنع السياسة لالتحاد االفريقي 
ذات الصلة والمواقف الموحدة المتعلقة 

 بالشراكات االستراتيجية ألفريقيا

 
 
 

 في األفريقيين  السفراء
 فيها تقيم التي العواصم

 ية،استراتيج شراكات أفريقيا
 نيويورك بمافيها شراكتا 

 وجنيف

 تيكاد() في أفرقيا للتنمية الدولى طوكيو مؤتمر بشأن
، بالتعاون مع لجنة المفوضيةيكلف  (0

تنفيذ الخطة  متابعةالممثلين الدائمين ب
بتنفيذ توصيات مؤتمر طوكيو  الخاصة

بالمجاالت  الدولي السادس ذات الصلة
جندة أتمشيا مع عليها  األولية الثالثة المتفق

 ؛قيلالتحاد األفري ةالتحويلي يةالهيكل 5121

 بالتعاون ،المفوضية تتوّل
 ،لجنة الممثلين الدائمين  مع

 النحو علىة متابععملية ال
 التقرير واعتمدت المطلوب
 تنفيذعن  األول المرحلي

 طوكيو فيذ مؤتمرتن خطة
 اجتماع في السادس الدولي

 عقد الذي الوزاري المتابعة
 في موزامبيق، مابوتو، في

 82 إلى 82 من الفترة
 8100 أغسطس

 نفيذالت آلية إلى االفتقار
 مستوى على والمتابعة

 القارة

 اعتماد في النظر
 للتنفيذ آلية

على  والمتابعة
 المستوى القاري 

 تقييم إطار في
 الشراكات

 االستراتيجية

  عملية جارية

 بين استشاري اجتماع عقد بشأن القمة األفريقية العربية:
 الدول لجامعة العامة األمانة

من المقرر عقد  ال توجد صعوبات
اجتماع وزاري 

  عملية جارية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

، وفقا لمبادئ ومقررات المفوضيةيكلف  (أ
بالتعاون مع األمانة االتحاد األفريقي، و

نسيق بتالعامة لجامعة الدول العربية، 
ومتابعة تنفيذ قرارات القمة األفريقية 

 والسيما: العربية الرابعة في حينها
ي طلب من الجانبين ذال 01القرار أ( 

الشروع في مناقشات بّناءة لتحديد 
مبادئ ومعايير مقبولة بشكل متبادل 
وملزمة بخصوص االجتماعات 
المشتركة للشراكة األفريقية العربية 
بطريقة تعكس المصالح المتبادلة 

 وإمكانات عالقاتهما االستراتيجية. 
د دورة استثنائية الذي دعا إلى عق 2القرار  (ب

للمجلس المشترك لوزراء الخارجية في 
( شهور من تاريخ صدور 2غضون ستة )

 هذا القرار من أجل اعتماد خطة العمل.
إنشاء آلية فعالة لتقييم ومتابعة المقررات  (ج

 الخاصة بهذه الشراكة.

 االتحاد ومفوضية العربية
 جامعة مقر في األفريقي

 القاهرةفي  العربية الدول
 2 و 8يومي  بمصر

 لمناقشة 8100 أغسطس
 عةالراب الدورة قرارات تنفيذ

  مة.لقل
 اجتمع ذلك، على وعالوة

 واألمين المفوضية رئيس
 العربية الدول لجامعة العام

 لمناقشة بمصر القاهرة في
القرارات  تنفيذمسالة 

 األفريقية مةالصادرة عن الق
 .العربية

 

في مارس 
8102. 

 كوريا: –منتدى أفريقيا 
EX.CL/Dec.942(XXX)  

من المفوضية  أن تقوم  بالتعاون  يطلب (0
الوثيق مع لجنة الممثلين الدائمين 

 ، المفوضية وضعت
لجنة  مع الوثيق بالتعاون

 لىإ الممثلين الدائمين وقدمت

 جديدة انتخبت حكومة
 أجندة  مع كوريا في

 جديدة.

 المفوضية لقيادة
 أن تواصل 

 السياسي الحوار

51%  



EX.CL/9401 (XXXII) 

Page 34 

 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

والشريك،  بتنفيذ إعالن أديس أبابا وتحديد 
كوريا  –محتوى إطار التعاون ألفريقيا 

الذي اتفق الجانبان على  5150- 5102
تنفيذه في غضون ستة شهور اعتبارا  من 

 تاريخ اعتماد إعالن أديس أبابا.

 من مجموعة الكوري الجانب
 واإلقليمية القارية المشاريع
 اجتماع وعقد. الملموسة

 اكوري سيول، استشاري في
 13 إلى 11 من الفترة في

 لمناقشة 2117 سبتمبر
 .المقدمة المشاريع

 الجديدة القيادة مع
 لضمان لكوريا
 الفعال التنفيذ

 لاللتزام.

 منتدى التعاون بين أمريكا الجنوبية وأفريقيا:
 التعاون معتقوم بن أمن المفوضية  يطلب (0

 عم مشاوراتاللجنة الممثلين الدائمين بدء 
 اقتراح مواعيد بغيةجنوبية جانب أمريكا ال

 ؛5102في  ةالمقرر القمة لعقد جديدة

 بين مشاورات أجريت
 وإكوادور المفوضية
  الجانب منسقة ونيجيريا،
 . األفريقي

 الجانب يظهر لم
 الجنوبي األمريكي
 إلى للتحرك استعداده

 األمام

يواصل الجانبان 
المشاورات فيما 

 بينهما

  عملية جارية

 الصين وأفريقيا )فوكاك(:منتدى التعاون بين 
لجنة الممثلين الدائمين بالقيام ، يكلف  (0

بالتعاون مع المفوضية، بإنشاء آليات 
للمشاركة الكاملة لالتحاد األفريقي في 

 اإلدارة الفعالة لهذه الشراكة؛ 

جنة ل على المفوضية اقترحت
 المجلس توصي الممثلين أن

 باتخاذ والمؤتمر التنفيذي
 كونيقضي ب قوي قرار

 منسقا األفريقي االتحاد
 األفريقي للجانب

    

 الجانبين األفريقي والصينيمن  يطلب (6
ائج تنفيذ نتمالئمة للتعجيل بوضع آليات 

لمنتدى التعاون بين الصين  5102قمة 

 قبل من محاولة كل
 آلية القتراح المفوضية

لمنتدى  مشتركة متابعة

 الصين أن الواضح من
 ليس فوكاك أن ترى

 نيةصي - أفريقية شراكة

 على يتعين
 األفريقي الجانب

 التدابير اتخاذ

  عملية جارية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

نوب ج رج،يالمنعقدة في جوهانسبوأفريقيا 
 أفريقيا.

 التعاون بين الصين وأفريقيا 
 الصيني. الجانب رفضها

 هذا في المناسبة
 الصدد

62.  EX.CL/Dec.

954(XXX) 
مقرر بشأن عقد 
اجتماع المتابعة 

مؤتمر الوزاري ل
 طوكيو 

السادس الدولي 
 ريقياأففي تنمية لل

في )التيكاد( 
5102 

ع اجتمابعرض جمهورية موزمبيق استضافة  يرحب
مية تنحول  مؤتمر طوكيو الدولي المتابعة الوزاري ل

 ؛5102(، في مابوتو، في 2)التيكاد أفريقيا
من المفوضية، بالتعاون الوثيق مع  يطلب (0

البلد المضيف واليابان، تحديد الموعد الدقيق 
النعقاد االجتماع الوزاري المذكور أعاله 
وابالغ الدول األعضاء باألمر في الوقت 

 المناسب؛

  %011  الشيء لإلبالغ ال توجد صعوبات

المفوضية، بالتعاون الوثيق مع البلد  يكلِّف (2
المضيف، بالشروع في األنشطة المتعلقة 
بالتحضيرات لالجتماع الوزاري وتقديم 
تقرير في هذا الشأن إلى لجنة الممثلين 

 ؛ الدائمين

 الوزاري االجتماع عقد
 طوكيو مؤتمر لمتابعة

 مابوتو، في السادس
 23 من الفترة في موزامبيق

 2117 أغسطس 25 إلى

 شكلت مسألة المشاركة
 الدول لجميع الكاملة

 االتحاد في األعضاء
 في تحديا  األفريقي

 مابوتو

 األفريقي لالتحاد
 مقرراته تطبيق

 الصلة. ذات

  

من المفوضية تقديم تقرير عن تنفيذ  يطلب (3
هذا المقرر إلى الدورة العادية القادمة 

 .5102للمجلس التنفيذي في يونيو/يوليو 

التقرير في قمة يوليو قدم 
2117. 

  %011 لإلبالغ. الشيء لإلبالغ الشيء

62.  EX.CL/Dec.

967(XXXI) 
مقرر بشأن 
اللجان الفرعية 

 بشأن التعاون المتعدد األطراف
 االتحاد األوروبي –شراكة االتحاد األفريقي 

- األفريقي التحاد قمة عقدت
 األوروبي الخامسة االتحاد
 كوت أبيدجان، في بنجاح

 من القمة تتمكن لم
 ذات المشاريع اعتماد

 للسنوات األولوية

 من كل أعطيت
 المفوضتين

 االتحاد مفوضية)
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

للجنة الممثلين 
 الدائمين

ل وثيق بشكالتعاون من لجنة الممثلين الدائمين  طلبي
الوثائق الختامية للقمة السادسة  إلعدادالمفوضية مع 
، والتفاوض االتحاد األوروبي -االتحاد األفريقيبين 

 .مع الجانب األوروبي حولها

 82 يومي  الفترة في ديفوار
. 8100 نوفمبر 21 و

 االتحاد قمة إعالن واعتمدت
 األوروبي االتحاد- األفريقي
 حول وضع  وإعالنا

 األفريقيين في المهاجرين
 .ليبيا

 الخمس أو الثالث
 القادمة

 األفريقي
 والمفوضية

 فترة( األوروبية
 أشهر ثالثة

 المشروع إلعداد
 األولوية ذي

 مديرية التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد
62.  EX.CL/Dec.

935(XXIX) 
مقرر بشأن 

الوزارية  اللجنة
 لمتابعة للخلوة

المنعقدة في 
 نيروبي، كينيا

للمشاريع الرائدة إضفاء الطابع المحلي على ول ح
 :وتعميمها 6622جندة أل
 

من المفوضية مواصلة بعثاتها الفنية للترويج  لبيط
 .في الدول األعضاء

     

62.  EX.CL/Dec.

944(XXX) 
 مقرر بشأن

مشروع الورقة 
اإلطارية 
 6103لميزانية 

من المفوضية تقديم تقرير عن تنفيذ هذا المقرر يطلب 
إلى الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذي المقرر 

 .5102يوليو  عقدها في

تم تسهيل بعثات 
إضفاءالطابع المحلي  إلى 

 و دول أعضاء ( 2)خمس 
 لالتحادتمثيل  مكتب

 مواءمة أجل من االفريقي،
ا اإلنمائية مع خطة خطط

  التنفيذ العشرية األولى

 إبطاء الدول -
 تلقي بتأكيد األعضاء

إلضفاء الطابع  بعثات
 المحلي 

استكمال  ينبغي
األولية  بعثاتال
نطاق  تحديدل

 2163 عامأجندة 
 الدول إطار في

 األعضاء 
 والمجموعات
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 االقتصادية
 مايو في قليميةاإل

 وبعد. 2118
 ورش ستعقد ذلك،
 لتعزيز عمل

 التي المكاسب
 نم والتأكد تحققت
 الحقيقي الوضع

 الدول لتنفيذ
 ألجندة األعضاء
2163. 

26.  EX.CL/Dec.9
53(XXX) 

بشأن نتائج  مقرر
الخلوة الخامسة 
 للمجلس التنفيذي

المنعقدة في أديس 
أبابا، إثيوبيا، 

 2و 2يومي 
 5102ديسمبر 

من المفوضية إعداد خارطة طريق استنادًا إلى يطلب 
التوصيات وتقديم تقرير إلى الدورة القادمة للمجلس 
التنفيذي عن طريق اللجنة الوزارية لمتابعة أجندة 

 .5121بما في ذلك تعزيز ملكية أجندة  ،5121

 عن مرحلي تقرير دادإع
 للجنة 8122 تنفيذ أجندة

 الوزارية المتابعة

 التقرير سيقدم شيء ال
 لالجتماع الختامي

 نالثالثي القمة إلى
 األفريقي لالتحاد

111%  

 المهجراألفريقيين في و منظمات المجتمع المدنيمديرية 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

23.  EX.CL/Dec
.904(XXVIII

) 
 بشأن مقرر

 المجلس أنشطة
 االقتصادي

 واالجتماعي
 والثقافي

 األعضاء، الدول مع بالتعاون من المفوضية، يطلب
 المجلس لمساعدة فعال ومادي سياسي دعم تقديم

 اليتهو تنفيذ على واالجتماعي والثقافي االقتصادي

مديرية البرمجة     
وإعداد الميزانية 

والمالية 
 والمحاسبة

26.  EX.CL/D.
929(XXIX

) 
مقرر بشأن 
التقرير عن 

 المجلس
 االقتصادي

واالجتماعي 
 والثقافي

 االقتصاديمن المفوضية والمجلس  يطلب
جتماعي والثقافي العمل معًا وعلى نحو وثيق واال

للتغلب على جميع الصعوبات المتعلقة بالوصول إلى 
رى خاألموارد البنك الدولي وغيرها من الموارد 

 للشركاء؛
 

 :من المفوضية أيضا ما يلي يطلب
الوثيق مع البلد المضيف العمل بالتعاون  (0

جتماعي والثقافي قتصادي واالوالمجلس اال
ستكمال عملية نقل أمانته إلى لوساكا، ال

 زامبيا؛

طلبت مديرية منظمات 
ن واألفريقيي المجتمع المدني

 إلى في المهجر الوصول
 وفقا الدولي البنك أموال

    للمقرر.
 

 معا األطراف جميع لتعم
 القانونية الستكمال اآلثار

 نظرت لكي والهيكلية والمالية
 السياسات أجهزة وضع فيها
 8102 يناير قمة في

 عن اإلفراج يتم لم
 األموال

 
 
 
 
 

 بين التنسيق كان
 في صعبا األطراف

 حل ولكنه البداية

 عن اإلفراج يتم ولم
 األموال

 مصادر تحديد تم
 .أخرى تمويل

 
 
 
 
 

 تتم أن يجب
 النقل وفقا عملية
 للوائح

 واإلجراءات
 في بها المعمول

 األفريقي االتحاد

111% 
 
 
 
 
 
 

75% 

 المجلس انتقل 
 االقتصادي

 إلى واالجتماعي
 الدول تمويل

 األعضاء
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

لتزام بأحكام مقرر أجهزة صنع السياسة اال (2
فراج عن جميع الموارد المخصصة اإلبشأن 

جتماعي والثقافي قتصادي واالللمجلس اال
 فريقي؛األتحاد لال 8102في ميزانية 

 منظمات مديرية طلبت
 نواألفريقيي المدني المجتمع

 إلى الوصول  المهجر في
 وفقا الدولي البنك أموال

 للمقرر

 عن اإلفراج يتم لم
 .األموال.

 مصادر تحديد تم
 .أخرى تمويل

 المجلس انتقل 111%
 االقتصادي

 إلى واالجتماعي
 الدول تمويل

 األعضاء

توفير الموارد المالية لتمكين المجلس  (3
االقتصادي واالجتماعي والثقافي من القيام 
بانتخاب جميع البلدان التي لم يتم تمثيلها في 
المؤتمر العام للمجلس وذلك قبل نهائية 

2018. 

 منظمات مديرية طلبت
 نواألفريقيي المدني المجتمع

 إلى الوصول  المهجر في
 وفقا الدولي البنك أموال

 لمقرر.ل

 عن اإلفراج يتم لم
 األموال.

 مصادر تحديد تم
 .أخرى تمويل

 المجلس انتقل  111%
 االقتصادي

 إلى واالجتماعي
 الدول تمويل

 األعضاء

22 EX.CL/DE

C.975 

(XXXI) 

مقرر بشأن 
تقرير المجلس 

االقتصادي 
واالجتماعي 

 والثقافي 
 

 يطلب من المفوضية:
بالتعاون مع المجلس االقتصادي  (9

واالجتماعي والثقافي والدول األعضاء، 
 تنفيذ مقررات المجلس السابقة.

EX.CL/Dec.833(XVII)  حول إنشاء
أمانة مكرسة في مديرية المواطنين 
واألفريقيين في المهجر 

الذي  EX.CL/Dec.849(XXV)والمقرر
يدعو إلى دراسة معمقة فيما يتعلق بعمل 
المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 
منذ إنشائه لتقديم توصيات مناسبة بشأن 

استشاري  اجتماع عقد
 سيشيل في قطاعي شامل 

 ضم 8100 أكتوبر في
 المصلحة أصحاب مختلف

 عن ممثلين مثل الرئيسيين
لجنةالممثلين الدائمين ، 

 ومنظمات والمهجر
 خارج المدني المجتمع

 االقتصادي المجلس
 عن والممثلين واالجتماعي

 االقتصادي المجلس

 ميزانية توجد ال
 السنة في مخصصة

 لتعيين 2117 المالية
 االستشاري الخبير

 متعمقة دراسة إلجراء
 دبع اتخذ المقرر قد ألن

 .الميزانية دورة

 األمانة طلبت
 ميزانية اعتماد
 رهنا تكميلية
 اللجنة بموافقة
 ةللميزاني الفرعية

 اإلدارية والمسائل
 ضمان أجل من

 الكامل التنفيذ
 الثانية للمرحلة

 على العملية من
 في المقرر النحو

 توقعمن الم 51%
الموافقة على 

 الميزانية
 لقب  التكميلية

 2118يناير قمة
 لتمكين

 من المفوضية
 المقرر تنفيذ
 تاما تنفيذا
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

طرائق إعادة تنظيم عملية الجهاز تمشيا مع 
اإلصالحات الحالية لالتحاد األفريقي التي 

 من شأنها أن تدعم مبدأ الملكية األفريقية؛

 واالجتماعي والثقاقي 
 الفنية  والمكاتب نفسه

 األفريقي لالتحاد
 المعنية واألطراف

 الغرض وكان. األخرى
 هو التشاوري االجتماع من

 مختلف مع التشاور
 ذات الفاعلة الجهات

 داخل االستراتيجية األهمية
 للمجلس المكونة الهيئات

 واالجتماعي االقتصادي
 معلمات والثقاقي لتحديد

 وطبيعتها المتعمقة الدراسة
 على واالتفاق ونطاقها

 ووضع المفاهيمي اإلطار
 واضحة اختصاصات

 الزمني الجدول توضح
  والنطاق، والمنهجية

.سةلدرال فيذالتن استراتيجية  
 

 من األول النصف
 2118 عام
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

تقديم تقرير التقييم عن نقل المجلس  (2
االقتصادي واالجتماعي للجنة الممثلين 
الدائمين، وكذلك اآلثار الهيكلية والقانونية 
والمالية المترتبة عن نقل المجلس بما في 
ذلك تعيين مدير باإلنابة، لبحثها ثم تقديمها 

 . 8498إلى المجلس التنفيذي في يناير 

 بحثهل التقييم تقرير قدم قد
 .2117 يناير قمة في

 ثاراآل بتحديد يتعلق وفيما
 يةوالمال والقانونية الهيكلية
 ذتاتخ النقل، على المترتبة

 على التالية اإلجراءات
 :التالي النحو

 فيذتن تم - القانونية اآلثار
 النظام من 14 المادة

 للمجلس األساسي
 واالجتماعي االقتصادي

 خالل منواالجتماعي 
الفنية المتخصصة  اللجنة
 القانونية والشؤون للعدالة

نهائية من  بموافقة رهنا
 .القمة

 رالنظ تم - الهيكلية اآلثار
 هيكل في المبدأ حيث من

 ألمانة المقترح التوظيف
 االقتصادي المجلس 
 مستوى على واالجتماعي
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 لإلصالحات الفرعية اللجنة
 قبل من العتماده الهيكلية

 لجنة الممثلين الدائمين 

 وضع تم - المالية اآلثار
 مع النقل لتكلفة تقدير

 فرقة من كاملة مشاركة
 اإلدارات بين مشتركة عمل
 المقبل االجتماع إلى تقدم

 لميزانيةل الفرعية للجنة
 للنظر اإلدارية والمسائل

 .فيه

 
 
 

 مكتب المراجعة الداخلية للحسابات
23 EX.CL/Dec

.920(XXIX) 
مقرر بشأن 

 الماليةالمسائل 
 

 :ما يلي لب من المفوضية أيضايط
إرفاق كافة التوصيات الواردة في تقرير  (0

المراجعة؛ وفق مصفوفة مفصلة مع تحديد 
 الزمنية للتنفيذ؛ األطر

 شمللت المصفوفة تحديث تم
 .للتنفيذ النهائية المواعيد

 تم تنفيذه بالكامل %111  ال توجد صعوبات

إعداد مصفوفة لتنفيذ توصيات المراجعة وفقًا  (2
دورة المجلس التنفيذى في  خالل

 المصفوفة تحديث تم
 وفقا المطلوبة بالمعلومات

المقر في المطلوبة لتلك  

 تم تنفيذه بالكامل %111  ال توجد صعوبات
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

جوهانسبيرج، جنوب أفريقيا في يونيو 
8102. 

المراجعين صوص المسائل المتعلقة بمجلس بخ
 :الخارجيين

 :يطلب من المفوضية (2

التي تمت  8103لعام  لالتحادنشر البيانات المالية 
مراجعتها واعتمادها وذلك وفقا لمتطلبات المعايير 

 المحاسبية الدولية؛

 
لتي ا المالية البيانات نشرت

 2114 لعام تمت مراجعتها
 اإللكتروني الموقع على

 األفريقي لالتحاد

صعوباتال توجد   تم تنفيذه بالكامل 111%  

22 EX.CL//DE

C.967 

(XXXI) 
مقرر بشأن 
اللجان الفرعية 
للجنة الممثلين 

 الدائمين

يجب أن يساعد مكتب مراجعة الحسابات  (9
الداخلية في تحديد الموظفين المسؤولين على 
الخسارات الناجمة عن عدم تحصيل الديون 
عند انتهاء خدمة العاملين )على أساس قائمة 
الديون للشطب( وطبقا لسياسات االتحاد 
القائمة. يجب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد 

 المخالفين.

 المراجعة مكتب يظهر
 اآلن للحسابات الداخلية

 طريق عن مسؤولياته
 اإلدارات أسماء وضع

 في المشاركين واألفراد
 الحسابات مراجعة تقارير

 تم تنفيذه بالكامل 111%  

22.  EX.CL/Dec
.941(XXX) 

 بشأن مقرر
 المراجعة مسائل

 مفوضية:المن  يطلب
 التي تمت مراجعتها نشر البيانات المالية  (0

على الموقع اإللكتروني  5102والمعتمدة لعام 
لالتحاد األفريقي، عماًل بمتطلبات المعايير 

رير تقديم تق، والمحاسبية الدولية للقطاع العام
قمة االتحاد  إلى  عن تنفيذ هذا المقرر 
 .5102األفريقي في يونيو/يوليو 

 تم تنفيذه

 المالية البياناتتم نشر 
 8103لعامي  المدققة

 الموقع على 8102و
لالتحاد  كترونياإلل

 األفريقي

 تم تنفيذه بالكامل 111%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 يةالمال البيانات نشر سيتم
فور  8102 لعام المدققة
أجهزة صنع  موافقة

 السياسة عليها 

 
بشأن مراجعة الصندوقين العام واالحتياطي لالتحاد 

 5102ديسمبر  10األفريقي حتى 
يا إلى معالجة القضا مفوضية االتحاد األفريقييكلف 

التي أثارتها لجنة الممثلين الدائمين، بما في ذلك ما 
 يلي:

معالجة القضايا التي أثيرت في تقرير  (0
مراجعة الحسابات وتنفيذ التوصيات وفقا 

 لذلك؛

 بالسنوات اإلجراءات تتعلق
 اءاتاإلجر تنفيذ وتم السابقة

 عام منذ التصحيحية
2116. 

 تم تنفيذه بالكامل   

القيام بمراجعة سنوية كاملة للصندوقين  (5
المذكورين أعاله وتقديم تقرير عن ذلك إلى 
لجنة الممثلين الدائمين من خالل لجنتها 

 الفرعية لمسائل المراجعة ؛

 مراجعة حاليا يجري
 .سنويا األموال حسابات

 تم تنفيذه بالكامل 111%  

إلى لجنة الممثلين دائما الطلبات تقديم  (1
للموافقة عليها قبل تمرير الدائمين 

المدفوعات إلى الصندوقين العام 

تم التنفيذ للسنوات التالية 
  8102لعام 

 

 عملية متواصلة %91  يتم تنفيذه تدريجيا
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

واالحتياطي وفقا لمتطلبات النظم واللوائح 
 المالية لالتحاد األفريقي.

 مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية
20.  EX.CL/Dec.

943(XXX)  
 مقرر بشأن

 السنوي التقرير
  6102 لعام

 مفوضية لرئيس
 االفريقى االتحاد

 األداء بطاقة مؤشرات توسيع إلى المفوضية  يوجه
 لكفالة مزيد من الشمول؛ الجنساني

 2 المفوضية وضعت
 األداء بطاقة من طبعات

 مع وتمشيا. الجنسانية
 التنفيذي، المجلس مقرر
 اءإنش على المفوضية تعمل
 من مؤلفة توجيهية لجنة

لجنة الممثلين  في أعضاء
 في وأعضاء  الدائمين 

الفنية المتخصصة   لجنةال
 األمم  شركاءفضال عن 

 ذات واإلدارات المتحدة
 تتح المفوضية في الصلة

مديرية المرأة  قيادة
 ومسائل الجنسين والتنمية 

 الرصد إطار لوضع 
األداء  طاقةلب والتقييم

هذا  ويشمل. الجنساني
نطاق  توسيع األمر

 جمع تعزيز ينبغي
 الواردة من البيانات

 الدول األعضاء.
 

 مختلف تشكل قابلية
يا تحد للمقارنة الطبعات

 طبعة كل باعتبار أن 
 موضوع مندرجة تحت

 معين.

 استكمال 
 اختصاصات

 .التوجيهية اللجنة
 إطار وضع

 والتقييم للرصد
األداء  لبطاقة

 الجنساني
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 ومصادر المؤشرات
 ةوالمنهجي الدقيقة البيانات

 .المستقرة
 أيضا قوم المفوضيةوست

 اةاألد تطوير فترةبتمديد 
 2 من بدال واحدة سنة إلى

 أشهر
22.  EX.CL/Dec.

960(XXX) 
مقرر بشأن 
التقرير الحادي 
عشر عن تنفيذ 

 اإلعالن الرسمي
حول المساواة 
بين الجنسين في 

 أفريقيا

الدول األعضاء إلى تنفيذ جميع االلتزامات يدعو 
الواردة في اإلعالن الرسمي حول المساواة بين 

 الجنسين في أفريقيا؛ 
من المفوضية تقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ يطلب 

 هذا المقرر.

امتثلت الدول األعضاء في 
االتحاد األفريقي 
والمفوضية لاللتزامات 
المتعهد بها يموجب 

الرسمي حول إلعالن ا
المساواة بين الجنسين في 

والقاضية بتقديم  أفريقيا
تقارير سنوية عن 
اإلجراءات المتخذة لتنفيذ 
مبادئ المساواة بين 
الجنسين وإدماج المنظور 
الجنساني على المستويين 
الوطني واإلقليمي. ففي عام 

دولة  82، قدمت 8100

كلل الدول األعضاء  
من تقديم التقارير حيث 
يبدو أن تقديم التقارير 
يؤخذ هندسيا من تقارير 

 أولية.

استكشاف إمكانية 
إعادة النظر في 
فترة تقديم 
التقارير من سنة 
واحدة إلى 

 سنتين.
تنظيم ورش 
عمل منتظمة 
حول بناء 
القدرات للدول 

األعضاء 
بخصوص تقديم 
التقارير المتعلقة 

باإلعالن 

 تم تنفيذه بالكامل 111%
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

عضوا تقاريرها بخصوص 
الرسمي حول  اإلعالن
ة بين الجنسين في المساوا
وهذاالعدد من  أفريقيا.

التقارير هو أكبر عدد يتم 
تلقيه منذ أن بدأ تقديم 

اإلعالن  التقارير عن
 الرسمي حول المساواة بين

وهو ما يصل به  .الجنسين
عدد الدول التي قدمت 
تقاريرها عن اإلعالن 

  دولة 20المذكور إلى 

الرسمي حول 
المساواة بين 
الجنسين في 

 أفريقيا 

22.         

 

31.         

30.  EX.CL/Dec
.899(XXVIII

) 
مقر بشأن أنشطة 
لجنة الممثلين 

 الدائمين

 نيةبالميزا المتعلقة والميزانية اإلدارية المسائل حول
 :6632 لسنة التكميلية

 من المفوضية: يطلب
 اشتراكاتها؛ األعضاء الدول تدفع أن ضمان (0

 يتم توجيه رسائل تذكير
بصورة منتظمة إلى الدول 

 األعضاء

 تم تنفيذه بالكامل 111%  

دفعهم  بغية الشركاء مع الحوار مواصلة (6
 ؛8102 لسنة المعلنة أموالهم عن لإلفراج

 تم تنفيذه بالكامل %111   تم تنفيذه
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

ة لجن مع بالتعاون فعال، اتصال وجود ضمان (9
 تالمعلوما تبادل لتعزيز الممثلين الدائمين،

 .لالتحاد المالي الوضع بشأن

 استعراض حاليا يجري
هيئة  جانب من المقترحات

 الفرعية اللجنة مكتب
 واإلدارية للشؤون المالية

موحد  أعمال جدول بشأن
 المناسبة ووسائل االتصال

 تم تنفيذه بالكامل 51%  

 نايري في المقرر هذا تنفيذ عن تقرير تقديم (4
 ؛8100

 تم تنفيذه بالكامل    

 حول البرامج والمؤتمرات:
 من المفوضية: يطلب

 كيفيةب المتعلقة الميزانية افتراضات إبراز (1
 وعبموض المتعلقة واألنشطة البرامج تأثير

 على 8100 لسنة األفريقي االتحاد
 الميزانية؛

 تم تنفيذه بالكامل %111   تم تنفيذه

 للميزانية اإلطارية مراعاة الورقة ضمان (2
 ؛8122 أجندة في المحددة لألولويات

 تم تنفيذه بالكامل %111   تم تنفيذه

 األفريقية الجاهزة القوة إدراج تشغيل (3
 يف الميزانية في عليها المترتبة واآلثار
 للميزانية. اإلطارية الورقة

 عملية متواصلة %51   تم تنفيذه جزئيا
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 حول المساهمات:
 من المفوضية: يطلب

 عليها التي األعضاء الدول مع مناقشات ( إجراء0 (0
 فقمت زمني جدول/  خطة إلى التوصل بغية متأخرات

 للتسديد؛ عليه

 على مناقشات ُأجريت
 معظم مع رفيع مستوى

 لها التي األعضاء الدول
 متأخرات

ينبغي للدول  هناك رغبة في الدفع
األعضاء الزفاء 

 بالتزاماتها

75%  

 كرسم أفريقيا داخل حساب فتح وسائل ( استكشاف8 (6
 اءاألعض الدول اشتراكات تسديد تسهيل إلى ويهدف

 في الوقت المناسب.

 بنك لدى حساب فتح تم
واإلبالغ عنه  ا"إليكوبانك"

 و 8100 لمساهمات
8102 

 تم تنفيذه بالكامل %111  صعوبات ال توجد

38.  EX.CL/Dec.

911(XXVIII

) 

 بشأن مقرر
 مجلس أنشطة
 األفريقي االتحاد

 االستشاري
 الفساد لمكافحة

 الممثلين لجنة مع بالتعاون المفوضية، من يطلب
 مجلس االتحاد لجعل الالزمة الموارد توفير الدائمين،

 كفاءة؛ أكثر األفريقي لمكافحة الفساد

خفيف  المعتمد الهيكل المعتمد الهيكل شغل تم
 دعما لدرجه انه اليوفر 

 فيذتن في للمجلس فعاال
 واليته

 مجلس يقدم 
 األفريقي االتحاد

 االستشاري
 الفساد  لمكافحة

 في مقترحات
 اإلصالحات إطار

 الجاري  الحالية
 بها. االضطالع

 االتحاد مجلس 51
 األفريقي

 االستشاري
 الفساد لمكافحة
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

32.  EX.CL/Dec.

916(XXVIII

) 
 بشأن مقرر
 التقييم جدول
 مصادر وتنفيذ

 البديلة التمويل
 األفريقي لالتحاد

 

 لجنةل الدائمين الممثلين مساعدة من المفوضية يطلب
 في واالشتراكات تقدير األنصبة لجدول الوزارية

 واآلليات الفرعية اللجان اختصاصات استعراض
 المقترحة؛ الهيكلة بإعادة المتأثرة المعنية

 

  %91  ال توجد صعوبات  تم تنفيذه جزئيا

 تقدير األنصبة لجدول الوزارية اللجنة تقدم
 لدورةا إلى المقرر هذا تنفيذ عن تقريرا واالشتراكات

 يف عقدها المقرر التنفيذي للمجلس المقبلة العادية
 .8102 يوليو

 تم تنفيذه بالكامل %111  ر توجد صعوبات  تم تنفيذه

44.  EX.CL/Dec
.919(XXIX) 

 مقرر
بشأن ميزانية 

االتحاد األفريقي 
للسنة المالية 

5102، 
 

يتم تنفيذه  %91    المفوضية ما يلي: يطلب من
 تدريجبا

إطالع لجنة الممثلين الدائمين بانتظام على  (0
وضع الصندوق االحتياطي وغيره من 
الصناديق األخري وتنفيذ كل من الميزانية 

وكذلك دفع الدول األعضاء البرنامجية 
 مساهماتها المقدرة فصليًا؛

 مع الفرعية اللجنة تعمل
مديرية البرمجة وإعداد 

الميزانية والمحاسبة 
 اعتمادوالمالية من أجل 

 يتعلق موحد أعمال جدول
 الموضوعات بجميع
 .المالية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

زيادة النسبة المخصصة للبرامج في إطار  (5
 التركيز بصفة خاصةالميزانية التشغيلية مع 

 على البرامج ذات األثر الهام على القارة؛

يتم تنفيذه     
 تدريجبا

عقد اجتماع اللجنة الفرعية للجنة الممثلين  (1
الدائمين المعنية بالبرامج والمؤتمرات قبل قبل 
اجتماع اللجنة االستشارية الفرعية للمسائل 
اإلدارية والمالية والميزانية وتعزيز اللجنة 
الداخلية للبرامج والميزانية وذلك من أجل 

 ضمان بحث الميزانية على نحو أفضل؛

يتم تنفيذه     
 تدريجبا

45.  
 

EX.CL/Dec
.941(XXX)  

 مقرر بشأن
 مسائل المراجعة

 

 0مفوضية للفترة من البشأن مراجعة أداء ميزانية 
 :5102يونيو  11يناير إلى 

ضايا القمفوضية االتحاد األفريقي إلى معالجة يكلف 
التي أثارتها لجنة الممثلين الدائمين، بما في ذلك ما 

 :يلي
(تنفيذ القرار بشأن تمويل االتحاد ومتابعته  بقوة 0)

 ضمان توفر المواردلتمويل برامج االتحاد من أجل  
  ؛وقابليتها للتنبؤ

التقيد بشكل دقيق بالنظم واللوائح المالية لالتحاد ( 5)
بالموافقة على الميزانية األفريقي فيما يتعلق 

 اإلضافية؛
 

 
 
 
 
 
 

 العل متواصل

بالتعاون مع  %51  ال تود صعوبات
مديرية التخطيط 

اإلستراتيجي 
والرصد والتقييم 

 وتعبئة الموارد
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

الشركاء لدعَم الميزانية البرنامجية بتصال (اال1)
المشاريع و/أو تمويل  العامة لالتحاد بدال من 

 الميزانيات الفردية؛
i)  

  %51  ال توجد صعوبات العمل متواصل

ii) (1 ) وضع نظم وتدابير فعالة لتحسين تنفيذ وأداء
 الميزانية

  %51  ال توجد صعوبات العمل متواصل

46.  EX.CL/Dec
.967(XXXI)

Decision 
of the PRC 

Sub-
Committee

s 

 حول مسائل المراجعة
  يطلب من المفوضية:

ن تأميأن تسهل الميزانية البرامج التي تم  (9
تمويلها وتستخدم الميزانية التكميلية عندما 
يتم تأمين موارد إضافية بعد الموافقة على 

 الميزانية؛

بالتعاون مع  %51   يجري تنفيذه
مديرية التخطيط 

اإلستراتيجي 
والرصد والتقييم 

 وتعبئة الموارد

أن تبحث طرق تمويل مختلف المشاريع  (2
أصحاب بالتشاور مع  8402الرائدة ألجندة 

المصلحة المعنيين وذلك بغية تطوير وسائل 
االستثمار التي يكون من شأنها تشجيع 
المهجر والقطاع الخاص واألخرين على 
المشاركة في تمويل المشاريع الرائدة 

 لالتحاد األفريقي؛

تجري استشارة أصحاب 
 المصلحة: العمل متواصل

تتوال المشاورات  
حتر يتم تمويل 
جميع المشاريع 

 ئيسيةالر

41%  

بحث اإلدارات على إعداد ميزانياتها وفقًا  (3
للمجاالت ذات األولوية وذلك لتفادي المبالغة 

 في إعداد الميزانية؛

  %111  ال توجد صعوبات تم تنفيذه
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

التفاعل مع الشركاء لتتمكن من فهم األسباب  (4
التي تؤدى إلى عدم تمكنهم من تمويل 

 البرامج التي تعهد بتمويلها؛ 

تم تنفيذه جزئيا: المشاورات 
 متواصلة 

  61%  

تعديل جدولة البرامج حتى تعكس التوقيت  (5
 المناسب لتوفر الموارد؛

تم تنفيذه جزئيا: المشاورات 
 متواصلة 

  61%  

اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة حاالت سوء  (6
اإلدارة المالية بما في ذلك تنفيذ التدابير 

 التأديبية والقضائية؛ 

تم تنفيذه جزئيا: المشاورات 
 متواصلة 

  61%  

استبعاد المشاريع العابرة من الميزانية  (7
العامة لالتحاد األفريقي ومعاملتها بطريقة 

 منفصلة؛ 

 

تم تنفيذه جزئيا: المشاورات 
 متواصلة 

  61%  

      فيما يتعلق بتنفيذ مصفوفة توصيات المراجعة:

      يطلب من المفوضية

التنفيذ التام لنظام العقوبات المنصوص عليه   (9
في النظم واللوائح ذات الصلة لالتحاد في حق 
أي مسؤول أو موظف ال يطبق توصيات 
مراجعة الحسابات ويخضع للتأديب وفقا ألحكام 
النظامين األساسي واإلداري لالتحاد من أجل 

 ضمان المساءلة؛
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

ل المثال معدبحث نتائج المراجعات )على سبيل  (8
تنفيذ توصيات المراجعة( كجزء من نظام تقييم 

 األداء لالتحاد األفريقي؛

     

التنفيذ التام للسياسة في مجال تحصيل وشطب  (2
الديون. ويجب تنفيذ السياسة بشكل صارم 
وينبغي أن يستند أي شطب إلى التحقيق مع أخذ 
جميع خيارات االسترداد في االعتبار. وفي نفس 

يتعين على المفوضية مواصلة استرداد الوقت 
 كافة المبالغ المستحقة؛

     

يجب تعزيز إدارة سجالت المفوضية   (0
وحوسبتها بغية ضمان إدماج كافة سجالت 

 العاملين بما في ذلك الديون/القروض بدقة؛

     

ينبغي أن توفر مصمفوفة توصيات المراجعة  (5  
تفاصيل محددة لإلجراءات المتخذة وتبين 
بوضوح اإلجراءات التي ال تزال قيد التنفيذ 

 والموعد النهائي الستكمالها

     

فرض عقوبات على اإلدارات لم تبلغ أداءها  (0
المستوى المطلوب. وفي هذا الصدد، ينبغي 
تخصيص ميزانية اإلدارات/األجهزة بناء على 

 ما يلي:

 نسبة تنفيذ ميزانياتها السابقة (أ
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 المراجعةنسبة تنفيذ توصيات  (ب
47.  EX.CL/De

c.969(XX
XI)  

 

 قترحم بشأن
المفوضية 

 تصفيةحول 
معهد خصوم ال

 األفريقي
عادة التأهيل إل
 ذي تم حله،ال

 

عن ة المفوضي يتلقى المجلس التنفيذي تقريرا من
خصوم المعهد األفريقي إلعادة التأهيل خالل  تصفية

، على 8498في يناير  التي ستعقد دورته العادية
  .8492في يناير  ه بالفعلطلبالذي تم  النحو

 

إدارة الشؤون     
 االجتماعية

48.  EX.CL/Dec
.965(XXXI)  

 مقرر
بشأن ميزانية 

االتحاد األفريقي 
للسنة المالية 

6102 
 

 المفوضية:  يطلب من

. إزالة الفجوة التمويلية لمجلس السلم واألمن بقيمة 9
المتعلقة ببعثة االتحاد األفريقي في  81,846,337ي 

الصومال والمعتمدة بعد قرار االتحاد األوروبي سحب 
 من تمويله السنوي؛ 84%

 

     

تنسيق عملية إعداد الميزانية واالشراف عليها من . 8
جميع األجهزة قبل تقديمها إلى اللجنة الفرعية ذات 

يها فالصلة للجنة الممثلين الدائمين لغرض التدقيق 
 واعتمادها؛

  111   تم تنفيذه



EX.CL/9401 (XXXII) 

Page 56 

 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

استخدام شكل جديد في إعداد ميزانية االتحاد . 2
تحويالت  األفريقي على أن يكون مدعوما بتوقعات

الدول األعضاء في المستقبل، وبأية معلومات ذات 
صلة وفقا للمقررات ذات الصلة لالتحاد األفريقي بغية 
تسهيل بحثها واعتمادها بفعالية من قبل الدول 

 األعضاء؛ 

 عملية متواصلة 51   العمل متواصل

تحديد جميع اآلثار القانونية والهيكلية والمالية لنقل . 0
االقتصادي واالجتماعي والثقافي إلى  مقر المجلس

لوساكا، زامبيا وتقديم ميزانية تكميلية في هذا الصدد 
 إلى لجنة الممثلين الدائمين؛

  111   تم تنفيذه

أن تستفيد من الميزة النسبية للدول األعضاء . 5
لتمويل تنفيذ مشاريع أو برامج محددة معتمدة، من 

من دولة عضو خالل تبرعات مالية أو عينية ترد 
 معنية يتم رصدها خصيصا لهذا الغرض.

     

 مديرية الشؤون اإلدارية وتنمية الموارد البشرية 

 

49.  EX.CL/Dec
.899(XXVIII

)  

 مقرر

  بشأن إصالح الهياكل

 من المفوضية: يطلب
العمل بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين  (0

كافة المقترحات بغية تقديم تقرير الستكمال 
نهائي إلى الدورة العادية القادمة للمجلس 

 ؛5102التنفيذي المقرر عقدها في يوليو 

 
 

 يجري تنفيذه تدريجيا
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

بشأن أنشطة 
لجنة الممثلين 

 الدائمين
 

تقديم تقارير منتظمة عن الوضع إلى لجنة   (6
الممثلين الدائمين وأن ترسم جدوال زمنيا 

 لخطة التنفيذ؛

 االتحاد هيكلة إعادة ستبدأ
 2118 عام في األفريقي

 :التالية اإلدارات مع

-  

 مكتب المستشار القانوني
 األمين العام

قسم إدارة وتنسيق 
 الشراكات و

مديرية الشؤون اإلدارية  
 وتنمية الموارد البشرية

 المفوضية تقوم التنفيذ تأخر 
 التنفيذ ببدء

15%  

التنفيذ الدقيق ألحكام لوائح ونظم العاملين   (9
باالتحاد األفريقي بخصوص التقاعد 

اإلجباري لكل من  العاملين العاديين 
والعاملين بعقود قصيرة المدى المنتهية مدة 

خدمتهم وكذلك تنفيذ نظام فعال لتخطيط 
 تعاقب العاملين.

 الشؤون مديرية تطبق
 الموارد وتنمية  اإلدارية
نظم ولوائح  أحكام البشرية 

 الحالية األفريقي االتحاد
 يتعلق فيما للموظفين

 لكل من اإلجباري بالتقاعد
 و العاديين للموظفين
بعقود قصيرة  الموظفين

 خطة وضعت وقد. األجل  
 التعاقب وهي حول إدارة

 الموافقة. عملية قيد

 لىإ االنتقالية الفترة أدت
 الموافقة. عملية تأخير

 مديرية ستقدم
  اإلدارية الشؤون
 الموارد وتنمية

 ةالبشري البشرية
 إلى للتعاقب خطة

 المفوضية.

71%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

الحد من اعتمادها التشغيلي على موارد   (4
الشركاء في إدارة المناصب الرئيسية 

 الحساسة في الهيكل المقترح؛

 االتحاد مفوضية ستركز
 تمويل على األفريقي

 الدول من المناصب
 رمقر تنفيذ أثناء األعضاء

  اإلدارية الشؤون مديرية
 البشرية . الموارد وتنمية

 أي تتم مواجهة لم
 حتى محددة تحديات

 اآلن

 المفوضية تبدأ
 التنفيذ

 15% 

تقديم تقرير مفصل عن اآلثار المالية    (1
للهيكل المقترح في ضوء الوظائف المحددة 

 ومواصفاتها؛

 المالية اآلثار عرضت 
 ترح.المق للهيكل التفصيلية

 أي مواجهة تتم لم
 حتى محددة تحديات

 اآلن.

  %111 مستكمل

تصميم وتقديم الهيكل العام لمكاتب اتصال   (2
عمليات حفظ السالم ليتم إدراجها في هيكل 

 إدارة السلم واألمن؛

 االقتراح من االنتهاء تم 
 الموافقة انتظار في وهو

 الشؤون عليه من مديرية
 الموارد وتنمية  اإلدارية

 البشرية. 

 أي مواجهة تتم لم
 حتى محددة تحديات

 اآلن.

المفوضية في 
 الحصول انتظار 

 الموافقات على
 الصلة ذات

51%  

تنفيذ إجراءات تحسين الفعالية والكفاءة   (2
 التشغيلية دون الحاجة إلى إصالح هيكلي.

 عدة المفوضية نفذت 
 الكفاءة لتحسين مبادرات
 أتمتة مثل التشغيلية
 تنظيم وإعادة العمليات

 تقديم لضمان األفرقة
 أفضل نحو على الخدمات
 نم للحد العمليات وتبسيط

 من الشراء شكل
 المصلحة أصحاب

 تنفيذ أمام تحديا
 الوقت في المبادرات

 .المناسب

  ستواصل
المفوضية 

 الرامية جهودها
 مواصلة إلى

 كفاءتها. تحسين

81%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 وحدة بمساعدة العملية مهلة
 تنقيح ذلك في بما كايزن
. والسياسات األدلة

 إجراءات أيضا ووضعت
 .ونفذت موحدة تشغيل

القيام، بدعم من الخبراء االستشاريين،   (3
بتنفيذ عملية شاملة فيما يخص األجهزة 

األخرى، والمكاتب التمثيلية, الفنية اإلقليمية 
ومكاتب االتصال لحفظ السالم التابعة 
للمفوضية  في المرحلة المقبلة للعملية 

 .5102بحلول يونيو 

 االتحاد مفوضية استكملت
 ، التقرير إعداد  األفريقي

 الموافقة تنتظر وهي
من  التنفيذ لبدء الالزمة
  اإلدارية الشؤون مديرية
 البشرية. الموارد وتنمية

 عن اإلفراج شكل
 الوقت في األموال

 تحديا. المناسب

 المفوضية تحصل
 الموافقات على

 من المطلوبة
 أصحاب

 المصلحة
 المعنيين.

  

ضمان   أن ال تكون اآلثار المالية للهيكل  (3
المقترح أكثر من التكاليف المتوقعة بالفعل 

مليون دوالر أمريكي للدول  0.2والبالغة 
 األعضاء

 هذا المفوضية أدرجت 
 يةمدير تقرير في العنصر
 وتنمية  اإلدارية الشؤون
 .البشرية الموارد

ليست ثمة تحديات 
 محددة .

تم استكمال 
 هذااألمر

111%  

51.  EX.CL/Dec
.902(XXVIII

) 
 مقرر

بشأن التقرير 
عن أنشطة 

اللجنة األفريقية 

 ةملية التعيين الجاريبعاإلسراع  يطلب من المفوضية
حاليًا لشغل مختلف الوظائف الالزمة في أمانة اللجنة 

غل في ش والنظر األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
لتمكين اللجنة األفريقية لحقوق  الوظائف المتبقية

 اإلنسان والشعوب من تنفيذ صالحياتها بفعالية؛
 

 عمليةوظيفة هى تحت  15
 التعيين.

 مدةل التوظيف تجميد تم
 الفترة خالل أشهر ستة

 وتمديد مدة االنتقالية
 عقدو للتعيينات االنتظار
مجلس التعيينات  دورات

 والترقية والتوظيف .

 مديرية تواصل
  اإلدارية الشؤون
 الموارد وتنمية

 البشرية اإلسراع
 عملية التعيين . ب

إدارة الشؤون  81%
 السياسية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

لحقوق اإلنسان 
 والشعوب

51.  EX.CL/Dec
.922(XXIX) 

 مقرر
بشأن التقرير 
عن أنشطة 

اللجنة األفريقية 
لحقوق اإلنسان 

 والشعوب،

الجهود التي تبذلها المفوضية حاليًا لشغل يسجل 
اللجنة األفريقية مختلف الوظائف الالزمة في أمانة 

من المفوضية  ويطلب لحقوق اإلنسان والشعوب
اإلسراع بهذه العملية لتمكين اللجنة األفريقية لحقوق 

 اإلنسان والشعوب من تنفيذ صالحياتها بفعالية؛
 

 عملية تحت هى وظيفة 15
 .التعيين

 مدةل التوظيف تجميد تم
 الفترة خالل أشهر ستة

 مدة وتمديد االنتقالية
 عقدو للتعيينات االنتظار
 التعيينات مجلس دورات

 . والتوظيف والترقية

 مديرية تواصل
  اإلدارية الشؤون
 الموارد وتنمية

 اإلسراع البشرية
 التعيين. بعملية

 الشؤون إدارة 81%
 السياسية.

52.  EX.CL/Dec
.967(XXXI) 

 مقررات
اللجان الفرعية 
للجنة الممثلين 

 الدائمين

عن التنسيق واإلشراف العام على الميزانية والمسائل 
 المالية واإلدارية، 

 المفوضية: من يطلب
 قصندو نقل عملية عن مفصلة معلومات توفير (9) 

  أخرى شركة إلى أليكو شركة من المعاش

 تحويل عملية تجري
 المعاشات صندوق
 أليكو، شركة من التقاعدية

 وفيما يلي الخطوات
 المتخذة:

مفوضية  استأجرت -
االتحاد األفريقي خبيرا 

 في للمساعدة استشاريا 
 واختيار االنسحاب عملية
 أخرى، شركة

 أجهزة جميع تشارك -
 االفريقي االتحاد

لم تتم مواجهة تحديات 
 محددة .

 مديرية تواصل
  اإلدارية الشؤون
 الموارد وتنمية

 اإلسراع البشرية
 التعيين. بعملية

مديرية البرمجة  41%
وإعداد الميزانية 

والمالية 
 والمحاسبة
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 الفنية والوكاالت
 هذه في المتخصصة

 العملية،
 مشروع تم وضع -

 الجديد التقاعدية المعاشات
 استكماله. ويجري

 لمفص تقرير إرسال سيتم
 قبل من المساهمات عن

 تتولى  مديريةو أليكو
 الميزانية وإعداد البرمجة
والمحاسبة القيام  والمالية

 بعملية المطابقة .
 إلى الرسائل إرسال تم -

 المصلحة أصحاب جميع
 إرسال لوقف المعنيين

 شركة إلى المساهمات
 أليكو

 عملية أيضا وتجري
 الشراء

من المفوضية تنفيذ نظام فعال إلدارة األداء، ( 8)
وخطة لتطوير وتقدم المسار الوظيفي بغية تعزيز 

مديرية الشؤون  وضعت
اإلدارية وإدارةالموارد 

 االنتقال فترة نتج عن 
 القديمة المفوضية من

 على الحصول
 المفوضية موافقة

25%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

ي الجودة فاإلبقاء على الموظفين فضال عن توفير 
 إنجاز الخدمات.

 

 جديدا نظاما البشرية 
 بموافقة األداء إلدارة

 المفوضية.

 تأخير  الجديدة إلى
 العملية.

ا لتقييم العاملين وفقتنفيذ سياسة إلدارة األداء ( 2)
للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المطبقة في 

 المنظمات الدولية أو المتعددة األطراف األخرى.

 الشؤون مديرية وضعت
 وإدارةالموارد اإلدارية
 ةإلدار جديدا نظاما  البشرية

 المفوضية. بموافقة األداء

 االنتقال فترة  عن نتج
 القديمة المفوضية من
 تأخير  الجديدة إلى

 العملية.

 على الحصول
 المفوضية. موافقة

25%  

وضع إدارة فعالة للموظفين بغية ضمان مكافأة ( 0)
العناصر الجيدة من الموظفين والذين ال يلبون المعايير 

 المتفق عليها يتم إنهاء خدماتهم على نحو مالئم.
 

 الشؤون مديرية وضعت
 وإدارةالموارد اإلدارية
 ةإلدار جديدا نظاما  البشرية

 المفوضية. بموافقة األداء

 االنتقال فترة  عن نتج
 القديمة المفوضية من
 تأخير  الجديدة إلى

 العملية.

 على الحصول
 المفوضية. موافقة

25%  

 مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات

53.  EX.CL/Dec
.901(XXVIII

) 
بشأن  مقرر

استحداث النظام 
اإللكتروني 

 للمؤتمرات داخل
مفوضية االتحاد 

 األفريقي

 
 

المفوضية، بالتعاون مع   جميع  يطلب من  .0
الدول األعضاء ، االستخدام التام لهذا النظام 

 بأن تصبح ويقرراإللكتروني للمؤتمرات، 
جميع مؤتمرات القمة التي تعقد في مقر 
االتحاد األفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، 

 ذكية من حيث استخدام الورق.
 

من المفوضية االمتثال لهذا المقرر يطلب  .5
وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة 

 إدارة مديرية  نفذت 
 والمنشورات المؤتمرات

 مؤتمرات إلكترونية  بنجاح
 جميع قمم االتحاد خالل

 يف عقدت التي  األفريقي
. 2116 عام منذ المقر

 اداستف ذلك، إلى وباإلضافة
 ذلك في بما اجتماعا 86

اللجان الفنية  اجتماعات

 مشكلة هناك كانت
 أسبوعية متمثلة في

 .فاي واي إشارة
 اليزال بعض -  

 مقاومين  المشاركين
 وغير مّلم ين 

 اإللكترونية بالمؤتمرات
 في المستخدم النظام -

 القديم المؤتمرات مركز

 إشارات تعزيز
 في في-واي

 قاعات جميع
 االتحاد اجتماعات

 .األفريقي
 مد الكابالت  - 

 لجميع أجهزة 
 المؤتمرات

111%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

العادية للمجلس التنفيذي المقرر عقدها في 
 ,5102يناير 

 

 من المتخصصة 
 اإللكترونية المؤتمرات

 996 مجموعه ما باستخدام
 بلغ إلكترونية وثيقة 1

من  32 719 مجموعها
 .الصفحات

 مجموعه ما حفظ تم -
 من صفحة 3،459،691

 األربع القمم في الورق
 يعادل ما أي الماضية،

 .اأمريكي ادوالر 38،748
 قاعات جميع تجهيز تم -

 بنظام المؤتمرات
 تمو اإللكترونية المؤتمرات

 القمة مؤتمرات تنفيذ
 يتم حيث الذكية الورقية
 من إلكترونية نسخ عرض
 ةالذكي األجهزة على الوثائق

 .التفاعلية
 المؤتمر تعزيز تم

 زيادة خالل من اإللكتروني

 فاي واييستعمل 
 تركيبإلى  ويحتاج
 على للحصول كابالت
 ثابت اتصال

 اإللكترونية
 المؤتمرات

 تدريب -
 المستخدمين

 النهائيين
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 الكابالت عبر الشبكة قدرة
 نيلسونبقاعة  األسالك/ 

 المؤتمرات وقاعة مانديال
 .المتوسطة

حققت مديرية إدارة  -
المؤتمرات والمنشورات 

 نظام تحسين من امزيد
 سهل لجعله الوثائق عرض

 .االستعمال
 فاي واي إشارة تعزيز تم -

 المعلومات نظم قسم قبل من
 .إشارة لزيادة اإلدارية

 التشفير إضافة تمت -
 من باالنتقال اآلمن

http://portal.afric

a-union.org إلى 
https://portal.afri

ca-union.org 

 إدارة السلم واألمن

54.  EX.CL/Dec
.928(XXIX) 

 مقرر

مفوضية، بالتعاون مع شركائها ال يدعو .0
اإلنمائيين وغيرهم من أصحاب المصلحة، إلى 
إطالق حملة إعالمية أفريقية للتوعية بشأن 

 

 تأطلق ،2117 في نوفمبر
المحكمة األفريقية لحقوق 

المبادئ اإلنسان والشعوب 

 المبادئ نشر أجل من
 نطاق على التوجيهية

 القارة. في واسع

 تقوم الدول
 بدعم األعضاء
 المبادئ استخدام

إدارة الشؤون  111%
السياسية / 
 مديرية المرأة
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

بشأن مكافحة 
العنف ضد 

النساء والفتيات 
 في أفريقيا

بما في ذلك دور 
أجهزة األمن 

 للحد منه
 

مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في الفضاء 
اإللكتروني للحد من تأثيره على األهداف 

 المحتملة؛
 

 مكافحة شأنالتوجيهية ب
وتداعياته  الجنسي العنف

 بمشاركة أفريقيا في
 لالتحاد الخاص المبعوث
 المرأةبخصوص  األفريقي
 .واألمن والسالم

 
 

مديرية المرأة  تعكف
 ومسائل الجنسين والتنمية 

 استراتيجية وضع على
 بين للمساواة تاتصاال

 عم المرأة، وتمكين الجنسين
 النساء ضد العنف" اعتبار

 المواضيع أحد" والفتيات
 .األولوية ذات

 
 
 
 

 
 استراتيجية تزال ال

 الجنسانية االتصاالت
استكمال  تنتظر

 االتحاد استراتيجية
 الجديدة األفريقي
 الجنسين بين للمساواة
 .المرأة وتمكين

 في التوجيهية
 العنف مكافحة

 الجنسي.
 

استكمال 
 االستراتيجية

 للمساواة الجديدة
 يف الجنسين بين

 األفريقي ااالتحاد
 من المرأة وتمكين

 إرساء أجل
 استراتيجية

 الت.االتصا

ومسائل الجنسين 
والتنمية بالتعاون 

   مديريةمع 

اإلعالم 
 واالتصال. 

 

 إدارة الشؤون السياسية

بشأن الالجئين والعائدين والنازحين داخليًا في أفريقيا،   .55
  EX.CL/928 (XXVIII)viالوثيقة 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

EX.CL/Dec
.899(XXVIII

) 
 

بشأن  مقرر
أنشطة لجنة 

 الممثلين الدائمين

 يطلب ما يلي:
 

الدول األعضاء مساعدة لجنة الممثلين الدائمين . من 0
على  تنظيم بعثات تقييم والقيام بها إلى البلدان المتأثرة 
بالوضع اإلنساني الملح وذلك بتزويد المعلومات حول 

ت القيام ببعثات التقييم إلى مختلف العواصم في طلبا
 الوقت المناسب؛

 
 

 بعثات خمس أجريت
 لثانيا النصف في تقييم
 2117 عام من

 
 

 
 

 برنامج مواءمة
 الدول مع التقسيم

 األعضاء
 

 
 

مواصلة 
المشاركة مع 

 الدول األعضاء

 
 

81% 

 
 
 
 

الوفود في  تعيين رؤساءمن عمداء األقاليم . 5 
الوقت المناسب لضمان القيام ببعثات التقييم في 

 الموعد المحدد؛

 في الترشيح تقرر
 المحدد الموعد

 السفراء توافر
 البعثات لقيادة

المشاركة المبكرة  
 للعمداء

81%  

من المفوضية ضمان إجراء عمل المتابعة لبعثات . 1
التقييم وذلك بإشراك أصحاب المصلحة الوطنيين 

 ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين؛

 المستمرة المشاركة
 المصلحة أصحاب مع

 ومنظمات الوطنيين
 المدني المجتمع

 الدوليين والشركاء

الحاجة إلى متابعة 
البعثات على 

 المستوى الوطني.

 إلى الحاجة
 نم البلدان تحيديد

 المتابعة. أجل

81%  

ا تنفيذ هذمن المفوضية تقديم تقرير عن . 1
المقرر إلى الدورة العادية للمجلس التنفيذي 

 .5102المقرر عقدها  في يناير 

  %111   إعداد التقرير

بشأن  الصندوق الخاص للمساعدات الطارئة في 
 حاالت الجفاف والمجاعة في أفريقيا:

 يطلب من المفوضية ما يلي:

 
 

 مذكرة شفهية جاهزة

 
 

 
حدث يتم تنظيمه 
في النصف األول 

 2118عام من 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

تقديم مشروع نهائي للوثيقة تنفيذًا لمقرر  (0
المجلس التنفيذي بشأن توسيع صالحيات 
الصندوق وتنظيم دورة خاصة للجنة 

 حول هذه 5102الممثلين الدائمين في 
 المسألة؛ 

 الوقت توفر عدم
 البرنامج الستيعاب

 نصف السنة  خالل
 

ووسائل توسيع قاعدة المانحين  إيجاد سبل (5
للصندوق لتشمل القطاع الخاص في القارة 
واألفراد ذوي الشبكة الرفيعة بما في ذلك 
 من المهجر وكذلك المانحين غير التقليديين؛ 

المشاورات جارية فيجار 
 وسيلة مناسبة

 

ضيق الوقت المتاح 
 المانحين مؤتمر لتنظيم

مؤتمر سيتم عقد 
 للمانحين.

  

مواءمة تدابير العمل المشتركة بين اللجنة  (1
الفرعية للصندوق الخاص للمساعدات 
الطارئة في حاالت الجفاف والمجاعة في 
أفريقيا التابعة  للجنة الممثلين الدائمين 
واللجنة الفرعية لالجئين والعائدين 
 والنازحين داخليا للجنة الممثلين الدائمين.  

 مشتركة اجتماعات عقد
 للمكتب وإجراء تقييم

 مشترك

مزيد من التقييم  غياب تقييم مشترك 
 المشترك

51%  

من المفوضية تقديم تقرير عن تنفيذ هذا  يطلب. 1
المقرر إلى الدورة العادية المقرر عقدها في يناير 

5102. 

ليس التقرير جاهزا 
ألن مؤتمر المانحين لم 

 ينعقد بعد.

مؤتمر  لم يتم بعد عقد
 المانحين

يتم بذل جهود  21 
 لعقد المؤتمر

56.  EX.CL/Dec
.908(XXVIII

) 
 مقرر

  حرية تنقل األشخاص وجواز السفر األفريقي
المفوضية تقديم جواز السفر األفريقي إلى يطلب من  

رؤساء الدول والحكومات خالل الدورة العادية المقبلة 

 مشروعي وضع استكمال
 ذالتنفي وآلية البروتوكول

الطبيعة المعقدة 
 للمفاوضات

عتماد ا
 البروتوكول

مديرية اإلدارة  
وتنمية الموارد 
البشرية / إدراة 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

خلوة بشأن 
ميكيلي للمجلس 

 التنفيذي

،   ولفئات  5102المقرر عقدها في يوليو للمؤتمر 
أخرى مثل وزراء الخارجية ورؤساء   أجهزة االتحاد 
األفريقي وموظفيها  وأعضاء لجنة الممثلين الدائمين 

 ل.والفئات األخرى في القريب العاج

 السفر جوازات إصدار تم
 لرؤساء األفريقي لالتحاد

 والحكومات، الدول
 الخارجية، ووزراء

 ءورؤسا الدائمين والممثلين
 األجهزة

 

 يؤكد أن إلى حاجة هناك
 الدول رؤساء مؤتمر

 قيام ضرورة على
 األعضاء الدول بعض
 مقرر أحكام بتنفيذ

AHG/OA)المؤتمر

U/AEC/DEC.1 

(II  .)). 

 المفوضية ستقوم
 الدول بتوعية

 بتنفيذ األعضاء
 المقرر

الشؤون 
 السياسية

57.  EX.CL/Dec.9
17(XXVIII)  

 مقرر بشأن 
الترشيحات 

األفريقية داخل 
 المنظومة الدولية

 

يقرر كذلك إنشاء لجنة فرعية في نطاق لجنة الممثلين 
وافق الترشيحات التي يالدائمين تتولى مسؤولية متابعة 

عليها ويطلب كذلك من المفوضية بالتعاون مع لجنة 
الممثلين الدائمين من خالل لجنتها الفرعية اإلبالغ عن 
تنفيذ مقرر المجلس التنفيذي المزمع عقده في يوليو 

2116 

المشاورات مستمرة حول 
 .هذه المسألة

قدمت إدارة الشؤون 
السياسية مذكرة إلى هيئة 
مكتب لجنة الممثلين 

 الدائمين في هذاالشأن.

لجنة الممثلين  اجتماع
 ةاللجن إلنشاء الدائمين 

 المطلوبة ا الفرعية

 سيتم استرعاء
 رئيس انتباه

 ةالمسأل إلى اللجنة
 العملية. لتيسير

51%  

58.  EX.CL/Dec
.943(XXX) 
مقرر بشأن 

 السنويالتقرير 
 لرئيسة مفوضية

االتحاد األفريقي 
 6102لعام 

 

 إعداد وتقديم تقرير مرحلي عن تنفيذيكلف المفوضية 
" السنة  8490موضوع االتحاد األفريقي لعام 

األفريقية لحقوق اإلنسان مع تركيز خاص على حقوق 
 المرأة".

 

 تنفيذ عن تقرير إعداد تم
 و  2115  موضوع
 للنساء، المخصص  2116

 على الضوء يسلط الذي
 مجال في اإلنجازات

 الجنسين بين المساواة
 ساهمتوقد . المرأة وحقوق

 التصديق تباطؤ 
 صكوك على

االتحاد األفريقي 
 الخاصة بالموارد

 البشرية

 اإلرادة غياب 
 السياسية

أجهزة  وضعت
 األفريقي االتحاد

 والية لها التي
 حقوق مجال في

 خطة اإلنسان
 عشرية عمل

 حقوق لتعزيز

مديرية المرأة  
ومسائل الجنسين 

 والتنمية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 في عضوا دولة 31
 .التقرير

  غياب مخصصات
 ةأنشط لتنفيذ مالية

 اإلنسان حقوق

 

 في اإلنسان
 أفريقيا
 

59.  EX.CL/Dec
.958(XXX) 

 مقرر بشأن 
الترشيحات 

األفريقية داخل 
 النظام الدولي

 من المفوضية ومن الدول إرسال المقرراتيطلب ( 0يط 
الصادرة عن أجهزة صنع القرار لالتحاد األفريقي 
بشأن الترشيحات في النظام الدولي والمواقف الموحدة 
المتخذة فور اعتمادها، إلى جميع البعثات الدبلوماسية 
األفريقية في العالم ودعوتها إلى احترام المقررات 

 المذكورة ؛
 

 االتحاد مقررات نشر تم
 البعثات خالل من األفريقي

 األفريقي لالتحاد ائمةالد

 يقتنس آلية االفتقار إلى
 البعثات بين مناسبة
 ياألفريق لالتحاد الدائمة

 األفريقية والمجموعات
خرائط رسمية  غياب/ 

 الدائمة  لبعثاتل
  األفريقية

 مع التشاور
 الدائمة البعثات
لالتحاد  التابعة

 لمعالجة األفريقي
/  التحديات هذه

 لىإ توصية تقديم
 الرئيس مكتب

مكتب األمين  
العام 

للمفوضية/مكتب 
المستشار 

 القانوني

من اللجنة الوزارية بالتعاون مع يطلب كذلك ( 5
لجنة الممثلين الدائمين والمفوضية وأيضا 
المجموعات األفريقية في نيويورك وجنيف 
والعواصم األخرى، التفكير في اآللية المناسبة 

وتقديم  المقرراتالكفيلة لتسهيل  متابعة وتنفيذ 
التوصيات إلى الدورة العادية القادمة للمجلس  

 . 5102في يونيو/يوليو 

 وتم  المشاورات تجري
لجنة  إلى رسالة إرسال

 ذاه في الممثلين الدائمين 
 الصدد.

في انتظار قرار من 
  الدائمين الممثلين لجنة

. 

 اجتماع سينظم
 نةاللج رئيس بين

ورئيس لجنة 
 الدائمينالممثلين 

  

61.  EX.CL/Dec
.967(XXXI) 

 مقرر
  بشأن الوضع اإلنساني في أفريقيا

 يطلب من المفوضية:

 
 تحسين آلية تقديم التقارير.
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

تقرير بشأن 
أنشطة اللجان 
الفرعية للجنة 

 الممثلين الدائمين

تحسين أساليب اإلبالغ فيما يتعلق بوضع الالجئين، ( 9
واالعتماد على مصادر موثوقة للبيانات، وال سيما من 

األعضاء، لكي تعكس معلومات مستكملة الدول 
 وصحيحة عن وضع الالجئين في أفريقيا؛

 

 
عقد ورشة عمل حول 
تجميع البيانات للدول 

 األعضاء

 من محدود عدد شارك
 في األعضاء الدول
 العمل ورشة
 

 نبالالجئي المعنية الفرعية اللجنة مع بالتعاون( 8
 نيةالمع الفرعية واللجنة داخليا والنازحين والعائدين

 التدابير جميع اتخاذ للطوارئ، الخاص بالصندوق
 لىع التبرعات، إلعالن للمانحين مؤتمر لعقد الالزمة

 الدعم حشد أجل من وذلك الخاص، القطاع يشمل أن
 .الالجئين المالي

اليزال يتعين عقد مؤتمر 
 إلعالن التبرعات.

 من قليل هناك كان
 المهمة لتنفيذ الوقت
  تالوق وفي فعال بشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 المناسب

   

 دمزي بذل ،الدائمين الممثلين لجنة مع بالتعاون( 2
 وضع أجل من الالجئين وضع في التفكير من

 .أفريقيا في الالجئين لمساعدة عملية طرائق

 إنشاء بخصوص العمل بدأ
 اإلنسانية الوكالة

 لالحاجة إلى تعجي
 عملية اإلنشاء
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

العمل بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين ( 0
ذوي الصلة لمواجهة تدفقات الهجرة من أفريقيا 

 عبر البحر األبيض المتوسط وقنوات أخرى.

 اوليبي لتونس العمل زيارة
 اإلخالء بعملية للقيام

 الطوعي

االستمرار في  بيئة النزاع
 التواصل مع

 الليبية السلطات

51%  

 المقرر  .61
EX.CL/Dec
.974(XXXI)  

 تقرير بشأن
 الثاني األنشطة

 للجنة واألربعين
 لحقوق األفريقية
 اإلنسان

 والشعوب

 

 
 من  يطلب

 تقييمل بعثة إجراء األفريقي االتحاد مفوضية (1
 اللجنة في والمساءلة الحوكمة قضايا

 لأج من والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية
 قيادات بين الحق اجتماع عقد تيسير

 ساناإلن لحقوق األفريقية واللجنة المفوضية
 النتائج؛ لمعالجة والشعوب

 ثيقالو بالتعاون األفريقي االتحاد مفوضية (2
 اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة مع

 اإلسراع بعملية المضيف والبلد والشعوب
 لبانجو في للجنة الجديدة المباني تشييد

 جلسالم إلى المحرز التقدم عن تقرير وتقديم
 .2118 يناير في التنفيذي

 
أجريت دراسة حول 
المساءلة والحوكمة وستقدم 
نتائجها إلى أجهزة صمع 
السياسات بعد قمة يناير 

2118. 
عقد االجتماع الفني  تقرر

 يةاألفريق األول بين واللجنة
 والشعوب اإلنسان لحقوق

وحكومة جامبيا والمفوضية 
  2118في فبراير 

 
 تحديات محددةال توجد 

 
 
 
 

 
سيقد القرير إلى 
أجهزة صنع 
السياسات لبحثه 
ورفع التوصيات 

 بشأنه

 
51% 

 
 
  
 
 

 
 

مديرية الشؤون 
اإلدارية وإدارة 

 الموارد البشرية

 إدارة البنية التحتية والطاقة

/EX.CLالمقرر  .62

Dec.900(X

XVIII)  بشأن

 المتخصصة المعنية باالتصال الفنية بشأن اللجنة
  المعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا

 :المفوضية من يطلب

 المحطة الهندأوقفت 
صة الخا الساتلية الفضائية

بالشبكة األفريقية وبدأت 

 المساعدات نهاية
 التمويل ونقص الهندية

 كةالشب تشغيلمواصلة ل

 مفوضية تقوم
 األفريقي االتحاد
 تقييم بإجراء

1% 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 اللجان أنشطة
 الفنية

 المتخصصة

 

 إدارة عن المسؤولة الحوكمة هياكل إنشاء (1
 دامةالمست العمل لخطة األول للخيار وفقا الشبكة

مع  بالتعاون األفريقي الطرف إلى تسليمها بعد
 يةالمعن المتخصصة الفنية اللجنة هيئة مكتب

 المعلومات واالتصاالت؛ وتكنولوجيا باالتصال

 

 الدول األعضاء وتصديق بتوقيع التعجيل (أ
 بشأن األمن األفريقي اتفاقية االتحاد على

 الشخصية؛ البيانات وحماية اإللكتروني

 نظام( أ: )يلي مخصصة عما تقارير تقديم (ب
 اللجنتين إلى البريدي والرمز العناوين

 نةلج وهما الفنيتين المعنيتين األخريين،
 أو/و والتكامل االقتصادي والتخطيط المالية

 المحلي والحكم العامة الخدمات لجنة
ة كهرب( ب) والالمركزية الحضرية والتنمية
 ؤونالش لجنة وموصوليتها إلى البريد مكاتب
 والتكامل، االقتصادي والتخطيط المالية

 لقاريةا عبر التحتية والبنية النقل لجنة وإلى
 والسياحة؛ والطاقة واألقاليمية

 

 
 

عمليات المحطة المركزية 
 يوليو 0 من اعتبارا
 محطةتم نقل الو. 8100

مقر مفوضية  إلىالمركزية 
 ليةعم بعد االتحاد األفريقي

 أغسطس فيم وتسليم تسل
 وتتمثل نتائج. 8100
 والتسلم التسليم عملية
 نيتينقانو وثيقتينفي  أساسا
 وهما:

 مفوضية بين اتفاق 
 األفريقي االتحاد
 محطةال لنقل والهند

للشبكة  ركزيةالم
 داكار، ياألفريقية 

مقر  إلى ،السنغال
 األفريقي؛ االتحاد

 مفوضية بين اتفاق 
 األفريقي االتحاد

 السنغال وجمهورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معمشاورات و
 أجل من البلدان
 استراتيجية وضع
 :بشأن

  إمكانية
 في االستمرار

 الشبكة استخدام
م األفريقية للتعلي

على  بعد عن
 المطلوب النحو

اللجنة  قبل من
الفنية 

المتخصصة 
للمعلومات 

واالتصاالت 
تمويل )

الكيانات 
اإلدارية 

 (.والتشغيلية

 تقديم فرص 
 األخبار خدمات

 
 
 
 
 

111% 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتاإلنتر إلدارة اإلقليمي المنتدى في المشاركة  (2
 االقتصادية المتحدة األمم لجنة مع بالتعاون
 اإلقليمية االقتصادية والمجموعات ألفريقيا

 المحطة حضانة بشأن
 المركزية،

 إلى التقاريرتم تقديم 
وتم اعتماد  اللجنتين

 وال الصلة، ذات القرارات
 AUC L-10 رقم القرار سيما

 أولويات تحديد بشأن
 .المشاريع

 
 
 
 
 

 االتحاد مفوضية قامت
 ةأمان باعتبارها األفريقي،

 في اإلنترنت إدارة منتدى
الدورة بتنظيم  أفريقيا،
 إلى 3 من للمنتدى السادسة

 في 8100 ديسمبر 2
 .بمصر القاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أن للمفوضية ينبغي
 تنفيذ ترصد

 المتعلقين المشروعين
 والرموز بالنظم

 بمكات وتزويد البريدية
 بالكهرباء البريد

 باإلنترنت وربطها
 ذلك عن تقرير وتقديم

  تمويل وتنفيذ
وتشغيل 

وصيانة وإدارة 
الشبكة  طرائق

 الجديدة 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 المنتدى في المشاركة
 إلدارة اإلقليمي

 يطللتخط وفقا اإلنترنت
 ماألقالي مع عليه المتفق

 المقرر  .63
EX.CL/Dec
.913(XXVIII

 أنشطة بشأن (
 االتحاد مفوضية
 األفريقي

 ريناي من للفترة
 ديسمبر إلى

6101 

 :المفوضية ما يلي من يطلب

 لمتكاملةا البحرية االستراتيجية بتنفيذ التعجيل (1
 الدول مع بالتعاون 2151 لعام ألفريقيا

 األعضاء؛

 دورةال إلى المقرر هذا تنفيذ عن تقديم تقرير (2
 في عقدها المقرر التنفيذي للمجلس العادية

 2117 يناير

 نشاءإل وفقا العملية تتواصل
 االستراتيجية، العمل فرقة

 البحري الميثاق ووضع
 من قبل المؤتمر ، واعتماده

 التنفيذ أنشطة تزال وال
 جارية األخرى

  الينطبق الينطبق الينطبق

64.  
 

/EX.CLالمقرر

Dec.970(X

XXI)  بشأن 
 الفنية اللجان

 المتخصصة

 

 صةالمتخص الفنية للجنة األولى العادية بشأن الدورة
 التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة للنقل والبنية

 والسياحة

 :من المفوضية ما يلي يطلب

 الفنية تقديم قواعد إجراءات اللجنة (1
 برع التحتية والبنية للنقل المتخصصة

 ىإل والسياحة والطاقة واألقاليمية القارية
 شؤونوال للعدل الفنية للجنة المقبلة الدورة

 المجلس إلى ثم القانونية إلجازتها ومن

 

 

 

 الثالثة العادية الدورة قامت
 المتخصصة الفنية للجنة
 القانونية والشؤون للعدل
 نوفمبر في عقدت التي

 اعدقو وتنقيح ببحث 8100

 
 
 
 

 ال شيء

 

 

 

 ىإل تقديمها سيتم
 8102 يناير قمة

  عليها للموافقة

 

 
 
 
 
 

111% 

 



EX.CL/9401 (XXXII) 

Page 75 

 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 الفنية اللجنة إجراءات لبحثها؛ التنفيذي
 ةوالبني للنقل المتخصصة

 للقارات العابرة التحتية
 والطاقة واألقاليمية
 والسياحة

 لمقرر التنظيمية النصوص تقديم  (2
 النقل أسواق تحرير بشأن ياموسوكرو

لجنة المقبلة ل الدورة إلى أفريقيا في الجوي
 والشؤون الفنية المتخصصة للعدل

 المجلس إلى ذلك وبعد إلجازتها، القانونية
 لبحثها التنفيذي

 الثالثة العادية الدورة قامت
 المتخصصة الفنية للجنة
 القانونية والشؤون للعدل
 نوفمبر في عقدت التي

وتنقيح  ببحث 8100
 ررلمق التنظيمية النصوص

 تحرير بشأن ياموسوكرو
 في الجوي النقل أسواق
  أفريقيا

 ىإل تقديمها سيتم ال شيء
 8102 يناير قمة

  عليها للموافقة

 

111%  

 نيةالف للجنة األول العادي االجتماع تقرير  (3
 برع التحتية والبنية للنقل المتخصصة

 ( 2والسياحة؛ ) والطاقة القارية واألقاليمية
عن اللجنة الفنية  الصادر إعالن لومي

المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر 
( 3القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة؛ )

 حول الطاقة األفريقي االتحاد عمل خطط

 الدول موافاة تمت
 وأصحاب األعضاء
 ربالتقري اآلخرين المصلحة

 الختامية الوثائق وجميع
 ةللجن األولى العادية للدورة
 قلللن المتخصصة التقنية

 للقارات العابرة والقارات

 ةالمالي الموارد غياب
 الكافية

 األولويات، تحديد
 الموارد وتعبئة

 االبتكارية،
 عمليات وتحسين
 الميزانية

 

  متفاوت
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

والنقل  البحري، البري الجوي،) والنقل
والسياحة، وبرنامج  ،(الحديدية بالسكك

( 4) تطوير البنية التحتية في أفريقيا؛
 واألهداف الوزاري وندهوك وإعالن
 ريقياأف في الطيران أمن بتيسير المتعلقة

 وأصحاب األعضاء الدول لجميع
 تسهيل عن فضال اآلخرين، المصلحة

 بناء تدابير خالل من السلس تنفيذها
 الضرورة دعت كلما القدرات

 تيةالتح والبنية واألقاليمية
 ونشرها والسياحة والطاقة

 اإللكتروني الموقع على
 األفريقي. لالتحاد

 إطار في الالزمة التدابير جميع اتخاذ  (4
المجموعات  مع بالتعاون واليتها

 والمؤسسات اإلقليمية االقتصادية
 والشركاء األعضاء والدول المتخصصة

 اآلخرين المصلحة وأصحاب الدوليين
 االتحاد عمل خطط بتنفيذ للتعجيل

 الجوي،) والنقل حول الطاقة األفريقي
 ،(ةالحديدي البحري، البري والنقل بالسكك

والسياحة، وبرنامج تطوير البنية التحتية 
 تنميةوال التكامل تعزيز بهدف في أفريقيا،
 أفريقيا؛ في واالقتصادية االجتماعية

 تنفيذ خالل ذلك من جري
 ةالبرنامجي الميزانية أنشطة

 الفرعية واللجان السنوية
 المعنية العمل ومجموعات

 والسياحة والنقل بالطاقة
 الفنية للجان التابعة

   المتخصصة

 المالية الموارد غياب
 الكافية

 األولويات، تحديد
 الموارد وتعبئة

 االبتكارية،
 عمليات وتحسين
 الميزانية
 

  متفاوت
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 والنقل للطاقة مناسبة برامج وضع ضمان (5
 وتحديد التحتية والبنية والسياحة
 لالوصو باب فتح ذلك في بما أولوياتها،

 النائية،و الريفية للمناطق التحتية البنية إلى
ة أجند نجاح لتحقيق حاسمة تعتبر التي

واألجندة  2163لعام  االتحاد األفريقي
 .2131العالمية لعام 

 تنفيذ خالل ذلك من جري
 ةالبرنامجي الميزانية أنشطة

 الفرعية واللجان السنوية
 المعنية العمل ومجموعات

 والسياحة والنقل بالطاقة
 الفنية للجان التابعة

   المتخصصة

 المالية الموارد غياب
 الكافية

 األولويات، تحديد
 الموارد وتعبئة

 االبتكارية،
 عمليات وتحسين
 الميزانية
 

  متفاوت

 إدارة الشؤون االجتماعية

65.  EX.CL/Dec
.913(XXVIII 

 بشأن مقرر
 مفوضية أنشطة
 األفريقي االتحاد

 ريناي من للفترة
 ديسمبر إلى

6101 

 ألفريقيةا المراكز بتفعيل التعجيل المفوضية من يطلب
 أصحاب مع بالتعاون األمراض والوقاية منها لمكافحة

  المعنيين المصلحة

 األفريقي المركز قام
األمراض  لمكافحة
 األقاليم إلى بزيارات

 لالتحاد الخمسة الجغرافية
 اجتماعات وعقد األفريقي

 في األعضاء الدول مع
 إلى يونيو من الفترة

 تم وقد. 8100 سبتمبر
 المراكز إدارة إطار وضع

 دوتحدي المتعاونة اإلقليمية
 ذات التدخل ومجاالت
  .األولوية

 

 االجتماع عقد يتم لم .0
 على أفريقيا شمال في

نظرا  له المخطط النحو
 التي الضطراباتل

 المغرب فيها تسببت
 حضور بسبب

 الصحراوية الجمهورية

 الدول معظم إن. 8
 تعرف ال األعضاء

 ألفريقي المركز بوجود
 أو األمراض لمكافحة

 جيدا تدركه ال

 إشراك مواصلة
 األعضاء الدول

 الوعي زيادة في
 التدخالت ودعم

 الصحة مجال في
 وتفشي العامة

 األمراض

 

61%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 

66.  EX.CL/Dec
.947(XXX)   

 نقل شأنمقرر ب
 اللجنة أمانة

األفريقية للخبراء 
 حقوق حول 

 ورفاهيته  الطفل

 على السودان وجمهورية ليسوتو مملكة يشجع
 هذه من المفوضية تيسير ويطلب المشاورات مواصلة

  المشاورات؛

 

 استشاري اجتماع عقد تم
 الشؤون مدير بين

 ليسوتو ومملكة االجتماعية
 على 6632 مايو في

 العادية الدورة هامش
 للجنة والعشرين التاسعة

 حول للخبراء األفريقية
 ورفاهيته الطفل حقوق

 ماسيرو في عقدت التي
  .ليسوتو

 استشاري اجتماع وُعقد
 السودان جمهورية مع آخر
 على 8100 ديسمبر في

 العادية الدورة هامش
 قدتع التي للجنة، الثالثين

 السودان الخرطوم، في

 إبالغ سيتم 
 التنفيذي المجلس

 بنتائج
 مع االجتماعات

 ليسوتو مملكة
 وجمهورية

 عام في السودان
 التخاذ 6632

 بشأنها قرار
 

71%  

67.  EX.CL/Dec
.956(XXX)  

مقرر بشأن 
 الشامل الوصول

 ومنظمة األعضاء والدول المفوضية إلى كذلك يطلب
 ووضع اإلعالن تنفيذ تيسير والشركاء العالمية الصحة

 طريق خارطة وضع تم
 في األعضاء الدول لتوجيه

 ويجري. اإلعالن تنفيذ

 من سيكون 
 الضروري

 التركيز مواصلة

25%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 كحجر للتحصين
 للصحة الزاوية
 في والتنمية
 أفريقيا

 لقمةا مؤتمر إلى منتظمة تقارير وتقديم للمتابعة آلية
 .مماثل مساءلة إطار إلدراج

 مقاييس إلدراج اإلعداد
إعالن أديس حول 

 إطار ضمن التحصين
 لالتحاد الصحية المساءلة
 التقدم لتتبع األفريقي
 وتحقيق المحرز

 .االلتزامات

 

 تنفيذ على
 الطريق خارطة
 اجتماع وتنظيم
 لمراجعة متابعة

 التقدم ومناقشة
 في المحرز

 التنفيذ

 

68.  EX.CL/Dec
.970(XXXI)   

 شأنمقرر ب
 الفنية اللجان

 المتخصصة

لصحة ل للجنة الفنية المتخصصة الثاني بشأن االجتماع
 64-61 أبابا، أديس المخدرات، ومكافحة والسكان

 6102 مارس

 من أخرى من المفوضية تنظيم جولة يطلب
 وتنفيذ المعاهدة حول مشروع القارية المشاورات

 تقديمو األدوية األفريقية؛ وكالة إلنشاء الرئيسية المعالم
 كفريق الصحة، وزراء اجتماع إلى المعاهدة مشروع

عمل اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان 
نية إلى اللجنة الف ومكافحة المخدرات لتقديمها بالتالي

 القانونية والشؤون المتخصصة للعدل

 أجرت المفوضية الجولة
 حول المشاورات من الثالثة

 الوكالة معاهدة مشروع
 ونست في لألدوية األفريقية

 8100 يوليو في

 اجتماعا المفوضية عقدت
 كمجموعة الصحة لوزراء

 الفنية للجنة تابعة عمل
 للصحة المتخصصة

 ومكافحة والسكان
 أغسطس في المخدرات

 من الوزراء يتمكن لم
 ذلك بشأن التداول

 يبحثوا لم وبالتالي
 الوكالة معاهدة مشروع

من  لألدوية األفريقية
 ةاللجن إلى أجل تحويلها

 المتخصصة الفنية
 والشؤون للعدل

 .القانونية

 مزيدا الوزراء طلب
 إلجراء الوقت من

 ةتوصي مع تماشيا
 شاللة اجتماع

 زمتعت فيكتوريا،
 عقد المفوضية
 النهائي االجتماع

 الصحة لوزراء
 عمل كمجموعة

 نيةالف للجنة تابعة
 المتخصصة

 والسكان للصحة
 ومكافحة

 المخدرات
 مشروع لمناقشة

 المفوضية تنظر 02%
 اجتماع عقد في

 العمل لمجموعة
 هامش على

 الصحة جمعية
 في العالمية

 عام في جنيف
8102 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 شالالت في 8100
 .زمبابوي في فيكتوريا

 

بلدانهم  داخل مشاورات
 خبرائهم مع

 في النظر إعادة يتعين
 الزمنية المراحل
 إلنشاء الزمني واإلطار
 األفريقية الوكالة
 لألدوية

 

 مايو في المعاهدة
 تمهيدا 8102
 ةاللجن إلى إلحالته

 ةالمتخصص الفنية
 والشؤون للعدل

 .القانونية

 ةالفني للجنة الثانية العادية الدورة تقرير بشأن
 والعمل االجتماعية بالتنمية المعنية المتخصصة

 األفريقي االتحاد في والعمالة

 :من المفوضية ما يلي يطلب

 منظمةو للتنميةالبنك األفريقي  مع بالتعاون (1
 المتحدة األمم ولجنة الدولية العمل

 عمل طرائق تحديد ألفريقيا االقتصادية
 عمله ونطاق االجتماعي والتماسك الصندوق

 عمالد والتماس والمؤسسية، القانونية وآثاره
 اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون من

 نم والتكامل االقتصادي والتخطيط المالية،
 وتنفيذه؛ وتمويله الصندوق إنشاء أجل

 
 
 
 
 اإلطار مشروع إعداد تم

 وسيكون بالصندوق الخاص
 اللجنة إلى لتقديمه متاحا
 نالشؤو المتخصصة الفنية

 يف والتكامل والنقدية المالية
 .2118 مارس

 

  

 

سيتم تقديمه إلى 
 الفنية اللجنة

 المتخصصة
 المالية الشؤون
 والتكامل والنقدية
 .8102 في عام

 
 
 
 

71% 
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 نبي المشتركة المبادرة تنفيذ استعراض (6
 قياألفري والبنك األفريقي االتحاد مفوضية

 واللجنة الدولية العمل للتنمية ومنظمة
 بما الشباب عمالة بشأن ألفريقيا االقتصادية

 األفريقي االتحاد طريق خارطة مع يتماشى
 االستراتيجية ودمج الديمغرافي، حول العائد

 يف الشباب توظيف بشأن للبنك الجديدة
 أفريقيا

  %1   لم يتم اتخاذ أي إجراء

 إدارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا

69.  EX.CL/Dec.9
21(XXIX)  

 أنمقرر بشأن 
 الفنية اللجان

 المتخصصة

 .الوثيقة -والرياضة والثقافة بشأن الشباب
EX.CL/974(XXIX) 

 :المفوضية من يطلب

 األفريقي للنهوض الصندوق بإنشاء التعجيل (1
 واضحة ومبادرات برامج ووضع بالشباب
 ىعل تؤثر التي الناشئة القضايا لمعالجة
 الهجرة ذلك في بما الشباب،

يشارك برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي والبنك 
األفريقي للتنمية كشريكين 

 لتفعيل الصندوق
تم اقتراح مشروع إطار 
بشأن التفعيل مع تقديم 
التفاصيل بخصوص 
خيارات ممكنة للصندوق ، 

ن موذلك لمزيد من التدقيق 
قبل الشركاء الدخليين 

 والخارجيين .
 

توافر الموارد 
الفنية والمالية 
 على حد سواء

التواصل مع 
مزيد 

من 
الشركاء 

للحصو
ل على 

الدعم 
والموار

د المالية 
 والفنية.
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 صصةالمتخ الفنية للجنة استثنائية دورة عقد  (2
 في والرياضة والثقافة بالشباب المعنية
 النظام مشروع لبحث 2116 سبتمبر

 األفريقية. األفالم للجنة األساسي

عقدت الدورة االستثنائية 
للجنة الفنية المتخصصة 
الثانية للشباب والثقافة 
والرياضة  في نيروبي ، 

 15إلى  13كينيا من 
. وكان 2117سبتمبر 

الهدف من الدورة هوتوفير 
فرصة للدول األعضاء في 
االتحاد األفريقي كي 
تستعرض مشروع النظام 
األساسي للجنة األفريقية 

رية البص–للوسائل السمعية 
 والسينيما.

المزيد من يطلب 
الدعوة 

لحضور 
الدول 

 األعضاء

91%   

 إدارة التجارة والصناعة 

 

/EX.CLالمقرر  .71

Dec.899(X

XVIII) بشأن 
 لجنة أنشطة

  نالدائمي الممثلين

 والتجارية االقتصادية المسائل بشأن

 :من المفوضية ما يلي يطلب

 في للتحقيق القارة نطاق على دراسة إجراء (1
 النمو قانون عملية في القصور أوجه أسباب

 حد ىأقص إلى واالستفادة أفريقيا في والفرص
 أحرزت أداء التي البلدان تجارب من

 العملية؛ هذه في أفضل وتجاريا اقتصاديا

 
 

، عقد  2117في عام 
منتدى قانون النمو والفرص 

ه في توجو باعتبارألفريقيا 
جزءا من الحوار المتواصل 
بين البلدان المؤهلة 

 
 

 ةتعبئ إلى اإلدارة تحتاج
 لالضطالع الموارد

 وفي. الشيء بنفس
 اضطلع ذلك، غضون
 األفريقي المركز

 
 
 إدارة قومتس

 التجارة
 والصناعة

 بوضع
اختصاصات 

 
 

31% 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

المتحدة ،غير أن والواليات 
الدراسة لم يتم التكليف بها 

 بعد.
المخطط له عقد ورشة ومن 
حول قانون النمو  عمل

والفرص ألفريقيا مع اللجنة 
االقتصادية ألفريقيا لتقاسم 
المعلومات بشأن أفضل 
الممارسات لدعم البلدان من 
أجل وضع استراتيجيات 
وطنية /إقليمية متعلقة 
بقانون النمو والفرص 

 يقيا. ألفر
 
 

 عدةب التجارية للسياسات
 بعض تتضمن دراسات
 في الواردة العناصر

 المقرر
 

 شريك وتحديد
 ذهبه للقيام فني

 الهامة الدراسة
 عام خالل

2118. 

 
 
 

 نفذ جزئيا

 األمريكية المتحدة الواليات مع العمل مواصلة (2
 دوللل المتاحة عدم تالشي األفضليات لضمان

النمو والفرص  قانون بموجب األعضاء
 .ألفريقيا

تتولى المجموعة األفريقية 
للسفراء في واشنطن قيادة 
مواصلة العمل مع الواليات 

مفوض  المتحدة بدعم من
 التجارة والصناعة.

 السياسة موقف يشير
 لإلدارة التجارية

 تحديات  إلى األمريكية
 بيئة وجود ماثلة أمام

 لةلمواص بها التنبؤ يمكن
الشروط  إلى الوصول

التفضيلية لقانون النمو 

مواصلة الدعوة 
 والدبلوماسية

91% 
 

 نفذ بالكامل تقريبا
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طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 النسخة وتنص والفرص
 هذا القانون من الحالية

 دالفوائ سحب على أيضا
 ألسباب واحد جانب من

 .التجارةمتعلقة بغير 
 الدول بعض أزيلت وقد

 االتحاد في األعضاء
 قائمة من األفريقي

 المستفيد البلدان

 المعني المنتدى إطار في الصين مع التعاون (3
 لتفاهما ومذكرة وأفريقيا الصين بين بالتعاون
 للتصنيع؛ الصين مع الموقعة

 مؤتمر في شاركةم
 من لحدالصين ل -أفريقيا

 شانغاي في عقد الذي الفقر
 إلى جنبا 2116 عام في

الدول  بعض مع جنب
 االتحاد األعضاء في

 استضافت .االفريقي
 ةشيوس دورة موري

 تتمكن ولم 2117
 المشاركة من المفوضية 

الزمني  جدولال بسببفيها 
ألنشطةل  

 استراتيجية وجود عدم
 على للصين واضحة

 الشراكة مستوى
 االستراتيجية
 

 المخصصة المشاركة إن
 فإن وبالتالي مفيدة غير

 مكتب بفتح االقتراح
 في األفريقي لالتحاد

 من سيمكن بيجين
 للمشاريع الفعالة المتابعة

 المشتركة والمبادرات

 مواصلة
 في المشاركة

 الشراكة عمليات
 األنشطة وتنفيذ

 ضمن المشتركة،
 الرصد إطار

لمنتدى التعاون 
بين الصين 

 وأفريقيا.

41% 
 

 قدرا هناك غير أن الجهد تم بذل
 قيامال يتعين الذي العمل من كبيرا

 .التعاون فوائد لتسخير به
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 
 التجارة إدارة شاركت

 تصميم في والصناعة
 لتنمية شامل برنامج

 االتحاد بين القدرات
 تم والصين األفريقي

مكتب  قبل من تنسيقه
 يتضمن و الرئيس 
 بناء بشأن فرعيا برنامجا
 شراكة إلقامة القدرات

 أفريقيا بين للتصنيع فعالة
 والصين

 
 التجارة إدارة تنظم  

 األولى الندوة والصناعة
 بشأن األفريقي لالتحاد

 االقتصادية المناطق
 الصناعية والتنمية الخاصة

 المناطق" موضوع تحت
 الخاصة االقتصادية

 لتعزيز محركا بوصفها

 من فعالية أكثر بشكل
التكلفة حيث  

 
 داخل قدرةمحدودية ال

 والصناعة التجارة إدارة
 تنفيذ متابعةعلى 
 الصين مع األنشطة

 بطريقة متماسكة.
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طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 واالقتصاد والنمو الوظائف
 7 من الفترة في" األخضر

 في 2117 نوفمبر 11 إلى
 زامبيا ، لوساكا

حول  وزارية مستديرة مائدة اجتماع تنظيم  (4
 والزراعية والمالية االقتصادية التحديات

 ناءب بغية القارة تواجه التي الراهنة واإلنسانية
 البعيد؛ األجل في الصمود على القدرة

تركيز الموارد والقدرات  لم يتم تنفيذ هذاالنشاط بعد؛
على البرامج الرئيسية 

 2163ألجندة 

 1% 

 الدول مع بالتعاون السرعة، وجه على القيام (5
 دة عامألجن الرئيسية البرامج بتنفيذ األعضاء،

 إلطالق إنغا الكبير سد مشروع مثل 2163
 .للقارة االقتصادية اإلمكانيات

ركزت إدارة التجارة 
والصناعة على  منطقة 
التجارة الحرة القارية 
واستراتيجية السلع لالتحاد 

 األفريقي

 محدودية الموارد
 هادف بشكل للمشاركة

. الرائدة المبادرات في
 القطار ولمشروع
 السرعة العالي المتکامل

 الصناعة في عنصر
 األعضاء الدول حذفته

 نم األفريقي االتحاد في
 مقترحات جميع

 الميزانية.

 على التركيز
 التجارة منطقة
القارية  الحرة

 واستراتيجية
 أجل من السلع

 تأثير تحقيق
 بالموارد
 المتاحة المحدودة

 .لإلدارة

  نفذ بالكامل تقريبا

 نفيذت عن تقرير من المفوضية تقديم تطلب  (6
 للمجلس العادية الدورة ذا المقرر إلیھ

 .2117 يوليو في التنفيذي

لم يتسن  تنفيذ هذاالنشاط 
بسبب تبسيط جدول أعمال  

 (Dec 582)القمة )
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

/EX.CLالمقرر  .71

Dec.921(X

XIX)  بشأن 
 الفنية اللجان

  المتخصصة

 
 
 
 

 والمعادن والصناعة بشأن التجارة

 العلالضط الالزمة الموارد تعبئة من المفوضية يطلب
 :التالية باألنشطة

 المعنية الفرعية اللجان اجتماعات تنظيم (1
 نالعامي والمديرين والمعادن والصناعة بالتجارة

 الجيولوجية؛ االستقصائية للدراسات

تم التخطيط لالجنماعات 
 ولكن لم يمكن تنفيذه.

يعود السبب في عدم 
تنفيذ هذاالمقرر إلى 
محدودية الموارد المالية 

  وازدحام جدول األعمال

الدعوة لعقد 
الدورة العادية 
للجنة الفنية 

المتخصصة 
للتجارة 

والصناعة 
والتعدين في 

للنظر  2118
في اختصاصات 

 اللجان الفرعية

25% 
 تم بذل جهود لكن النتائج ستتحقق

 الفنية للجنةا اجتماعبعد 
 والصناعة للتجارة المتخصصة
 والتعدين .

 ةصل ذات بيانات تتضمن فنية دراسات إجراء (6
 التجارة قطاعات في أفريقيا إمكانات تؤكد

 تعزيز أجل من والتعدين والصناعة
 األولوية ذات القطاعات في االستثمارات

 ةالصيدالني المستحضرات ذلك في بما المحددة

 الوحيد اإلجراء يتعلق
 التي بالدراسة المتخذ
لجنة األمم المتحدة  أجرتها

 ألفريقيا  االقتصادية
 مفوضية مع بالتعاون
 بشأن األفريقي االتحاد

 المستحضرات قطاع حالة
 - أفريقيا في الصيدالنية

ا استناد والفرص التحديات
 .المتاحة البيانات إلى 

 

 من مستمرا جانبا هذا يعد
 قاتدف يتطلب اإلدارة عمل

 بصورة متسقة للموارد
 من توفيره مما يمكن

 .السنوية الميزانية خالل

 إعداد يتعين
 ميزانيةل طلب

 بمجرد ةتكميلي
 ضمان

 المفاوضات
 لبتموي المتعلقة
 المرصد
. التجاري

  هذاويشكل 
 حاسمة دعامة

الدول  لدعم

25% 
 

 مجال في محدودة نتائج
. الصيدالنية المستحضرات

 لىع التركيز ينصب أن وينبغي
 يمكن الذي التجاري المرصد

 أجل من عليه والمحافظة إنشاؤه
 مستكملة معلومات توفير

 تالسياسا وصانعي للمستثمرين
 قياأفري في المتاحة الفرص بشأن
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 مفاهيمية مذكرة وضعت
 التجارة مركز مع بالشراكة

 مرصد إلنشاء الدولية
 التجارة إلحصاءات تجاري

. والتعدين والصناعة
 مفاوضات حاليا وتجري

 لتمويل الدولي البنك مع
. 2118 عام في األنشطة

 هذا على الموافقة تمت وقد
 الصادر المقرر في الهيكل

 بشأن 2112 يناير في
 البينية التجارة تعزيز

 ء التعجيل بإنشاو األفريقية
 الحرة التجارة منطقة
 .القارية

 األعضاء في
 االفريقي االتحاد

 مفاوضاتال في
المتعلقة بمنطقة 
التجارة الحرة 

 فضال ، القارية
 توفير عن

 المعلومات
 لصانعي

 السياسات
 القطاع ومشغلي
 الخاص

 واألوساط
 في األكاديمية

 التجارة مجتمع
 .واالستثمار

 االقتصادية المتحدة األمم لجنة مع بالتعاون (9
 ياغةص من أفريقيا تمكن دراسة إجراء ألفريقيا،

 واالستثمارية التجارية للعالقات مشترك نهج
 بما بل،المستق في المتحدة والواليات أفريقيا بين

الدراسة  المقرر إجراء من
 2118في عام 

  1% 
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 انونق استخدام تدني بشأن تحليل إجراء ذلك في
 .أغوا

 المقرر  .72
EX.CL/Dec
.943(XXX)  

 التقرير بشأن
 لعام السنوي
 لرئيس 6102

 االتحاد مفوضية
 األفريقي

 لمستوىا رفيع فريق بإنشاء بالتعجيل المفوضية يوجه
 عالسري التعقب عن للدفاع البارزة الشخصيات من

 القارية الحرة التجارة لمنطقة

 االختصاصات إعداد تم قد
 .والميزانية

 عين نفسه، الوقت وفي
 الدول رؤساء مؤتمر

 السيد سعادة والحكومات
 مهامادو، إيسوفوو. س

 النيجر جمهورية رئيس
 .العملية لمناصرة

منطقة  مناصر لعب
 التجارة الحرة القارية 

 اختتام في أساسيا دورا
 من األولى المرحلة

 منطقة التجارة مفاوضات
 والمرحلة القارية، الحرة
 مشاركة تتطلب التالية

 أصحاب من واسعة
 الطريق لتمهيد المصلحة

 والتصديق التوقيع أمام
 رةالتجا منطقة اتفاق على

 ولالد القاريةمنقبل الحرة
 األطراف.

 بتعديل يوصى
 اختصاصات
 الشخصيات

 زللتركي البارزة 
 االحتياجات على

 والعمل الحالية
 قيادة تحت

مناصر 
منطقةالتجارة 
 الحرة القارية

 
 هذا إبالغ سيتم
 قمة إلى البند
 2118 يناير

 مكتب رئيس المفوضية

/EX.CLالمقرر  .73

Dec.953(X

XX)  بشأن 
 الخلوة نتائج

 للمجلس الخامسة
 التي التنفيذي

 لىإ استنادا طريق خارطة من المفوضية وضع يطلب
 لمجلسل المقبلة الدورة إلى تقرير وتقديم التوصيات

 امألجندة ع الوزارية المتابعة لجنة خالل من التنفيذي
 :التالية المجاالت ذلك في بما ،2163

 

 وتنفيذ واعتماد إعداد
 لإلنشاء الطريق خريطة

 إنجاز إلى أدى مما
 في الرئيسية المرحلة
 2117 ديسمبر

 
 الشيء

 
 
 

  
 

 من منطقة  ٪91 بنسبة إنجاز
من  ٪51 القارية و الحرة التجارة

 األنشطة % بقية
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 أديس في عقدت
 وميي إثيوبيا أبابا

 ديسمبر 3 و 3
6102 

 

 ايةنه بحلول القارية الحرة للتجارة منطقة إنشاء (أ)
 2117 عام

 األفريقية؛ السلع استراتيجية نحو (ب)

 في التجارية "صنع العالمة حملة حول تنظيم (ج)
 أفريقيا"؛

 اريالق الهدف من أجل تحقيق اإلسراع بالتصنيع (د)
 عام بحلول ٪21 وهو نسبة المضافة القيمة من

 المحتوى ذلك تدابير تعزيز في بما ،2121
 التعدين؛ عقود يف المحلي

 وحماية لتعزيز توجيهية مبادئ وضع (ه)
 لكذ في بما األفريقية، والشركات االستثمارات

 انتقالية. سياسية بمرحلة تمر التي البلدان

 
 مشروع سيتعزز

 األفريقية االستراتيجية
 للسلع األساسية بمساعدة

 يجري استشاري خبير
 تعيينه

 
 حملة تطوير بعُد يتم لم

: مصنوع  العالمة التجارية
 .في أفريقيا

 بشأن ثمة عمل جار   
 يزتعز إلى الرامية التدابير

 لمضمون المحلي المحتوى
 تنفيذ في إطار  التعدين

 التعدين رؤية عمل خطة
ة حيث تتقدم العملي ألفريقيا

 .بشكل جيد 
 

 
 

 
 
 
 

 إدارة االقتصاد الريفي والزراعة
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

/EX.CLالمقرر  .74

Dec.943(X
XX)  
 التقرير بشأن

 لعام السنوي
 لرئيس 6102

 االتحاد مفوضية
 األفريقي

 لةحم لتنفيذ طريق خارطة بوضع المفوضية يوجه
 عام بحلول" المتحف إلى ةالمحمول ةإحالة المجرف"

2125. 

مديرية  تشاركت  -1
 لزراعةاالقتصاد الريفي وا

 األغذية منظمة مع
 إطار لوضع والزراعة

 المستدامة الزراعية للميكنة
 هأقرت وقد. أفريقيا في
 للجنة الثانية العادية الدورة

 لزراعةل المتخصصة الفنية
 والمياه الريفية والتنمية

. 2117 أكتوبر في والبيئة
 الدول اإلطار وسيساعد

 وتنفيذ وضع في األعضاء
 الوطنية استراتيجياتها

 بالتاليو الميكنة بشأن
"   إحالة على المساعدة

 إلىالمحمولة  مجرفةال
"المتحف  
 

مديرية  أعدت كما - 2
 االقتصاد الريفي والزراعة 

 من التحالف مع بالشراكة

 تأمين في الصعوبة
 لدعم الكافية الموارد

 وتنفيذ وضع
 الميكنة استراتيجيات

 ذلك في بما الوطنية،
 االبتكارية الُنُهج

 تعميم/  نشر1
الميكنة  إطار

الزراعية 
المستدامة في 

 أفريقيا 
 

 مبادئ وضع 2.
 توجيهية
 تفصيلية
 الدول لمساعدة

 في األعضاء
 وتنفيذ صياغة

 جياتستراتاال
 لميكنةالوطنية ل

الزراعية 
مستدامة في ال

 أفريقيا 
 
 

 الموارد حشد 3.
 الشراكات/ 

 الميكنة بشأن مقترح إعداد تم 
مفوضية  إلى وتقديمه  الزراعية

 يتم لم ولكن االتحاد األفريقي
بعد تمويله  

 
 

مديرية االقتصادالريفي  وضعت
للميكنة  شامال إطارا والزراعةر

 الزراعية المستدامة في أفريقيا مع
 لةإحا مسألة تتناول تمهيدية، خطة

 المتحف. إلى المحمولة المجرفة
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 في خضراء ثورة أجل
 عبئةت بهدف اقتراحا أفريقيا

 دتحدي في للمساعدة الموارد
 وسيعلت مبتكرة جُهُن وتنفيذ
 المستدامة الميكنة نطاق

 اجاإلنت تحويل في للمساعدة
 ألصحاب الزراعي
 الصغيرة الحيازات

ومعالجة المحاصيل بعد 
 .الحصاد

 الدول لدعم
 في عضاءاأل

 وتنفيذ صياغة
 ستراتيجياتاال

ة كتلميل الوطنية
الزراعية 

المستدامة في 
 أفريقيا

  
 إنشاء دعم - 4
 تعزيز أو/  و

 االمتياز مراكز
 آليات عن فضال

 على التنسيق
 المستويات

 الوطنية
 واإلقليمية
الفرعية 

  واإلقليمية.

 يف الكوارث مخاطر من للحد سنداي إطار تنفيذ بشأن
 أفريقيا

 

 االقتصاد إدارة قامت
 ،والزراعة الريفي

 المجموعات مع بالتشاور

 تخصيص كفاية عدم
 مستوى على الموارد

 لتنفيذ األعضاء الدول

 إلى حاجة هناك
 تخصيص زيادة

 من الموارد

111% 
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 الدول مع تضع، بالتشاور من المفوضية أن يطلب
 اإلقليمية، موقفا االقتصادية والمجموعات األعضاء

 ،الکوارث مخاطر من للحد العالمي للمنتدى أفريقيا
  2117 مايو في المكسيك المقرر عقده في كانكون،

 اإلقليمية االقتصادية
 بإعداد ،األعضاء والدول

 بشأن األفريقي موقفال
 الكوارث مخاطر من الحد

 في بنجاح قدمالذي 
 من للحد العالمي المنتدى
 في الكوارث مخاطر
 أيار 25 المكسيك، كانكون

2117 مايو/   
 

 فريق العمل  ووضع
 من بالحد المعني األفريقي
 المشروع الكوارث مخاطر
 إعداد تم وقد. األولي

 خالل من الثانية المسودة
 المخصصة الجمعة أيام

 نظمتها التي للمفوضية
االقتصاد الريفي  إدارة

 وحضرها والزراعة 
 وممثلو الدول األعضاء

 االقتصادية المجموعات

تعهدت  التي االلتزامات
  الموقف في أفريقيا بها

 من للحد األفريقي
 الكوارث مخاطر

 الدول جانب
 لتنفيذ األعضاء

 التي االلتزامات
تعهدت بها 

 في أفريقيا 
الموقف 
 للحد األفريقي

 مخاطر من
 الكوارث؛

 التقرير تقديم
ية الفن لجنةال إلى

المتخصصة 
الثانية للزراعة 
والتنمية اليفية 
 والمياه والبيئة

 تقرير وسيقدم
الفنية  للجنةا

المتخصصة 
 ةالقم إلىالثانية 
 ادلالتح الثالثين

 األفريقي
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 4 في والشركاء اإلقليمية
2117 مايو  
 أجاز عرضه، قبل

 األفريقيون المندوبون
 المنبر هامش على الموقف
.كانكون في العالمي  

 عليه للموافقة
مقرر ل وفقا

  المجلس التنفيذي 
 يكلف الذي

 االتحادمفوضية 
 األفريقي

 على لحفاظبا
 في امكتبه

قد و كوناكري،
 تم وضع 
 صالحيات

 للمكتب جديدة
 أهداف لخدمة

 األفريقي االتحاد
 أكثر بطريقة

 وتآزرا تنسيقا
 مجال في

 وتغير الزراعة
إدارة و المناخ

 الطبيعية الموارد
 ةمفوضي وستقوم
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 االفريقى االتحاد
 رئيس بتعيين

 قريبا المكتب
 من ادنى وعدد

 الفنيين الخبراء
 العمل اجل من

 .للمكتب الفعال
 هذه ظلت وقد

 شاغرة الوظائف
 السنوات خالل

 الخمس
 .الماضية

75.  EX.CL/Dec
.971(XXXI) 

بشأن نقل  مقرر
برنامج مرتفعات 

 فوتاجالون
المتكامل للموارد 
الطبيعية في 

إلى كوناكري 
مفوضية 
 المجموعة

مفوضبة االتحاد األفريقي والمجموعة إلى  يطلب
االقتصادية لدول غرب أفريقيا العمل معا  لضمان 
النقل السلس للبرنامج ضمن روح عملية اإلصالح 
الجاري  لالتحاد األفريقي، بما في ذلك اآلثار المالية 

 المترتبة على ذلك. 
 

 
 
 

 االتحاد مفوضية عقدت
 والمجموعة  األفريقي

 غرب لدول االقتصادية
 من سلسلة أفريقيا

 نقل لتنفيذ المشاورات
 فوتا مرتفعات برنامج
 مفوضا اجتمع. جالون

 حيث إضافية مالية آثار توجد ال 81 
 لتجنب التدابير جميع ستتخذ
 التكاليف. من المزيد
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

االقتصادية  
لدول غرب 

 أفريقيا

 أكتوبر في المؤسستين
 الستكمال ترتيبات 2117

 .2118 يناير في النقل
 الوثائق جميع جمعت وقد

 ذات والتقارير والملفات
  يف للنقل استعدادا الصلة
 يجري أن يمكن الذي يناير

 االتحاد مقر في إما
 المجموعة  في أو األفريقي

 غرب لدول االقتصادية
 أبوجا في أفريقيا

 
 
 
 
 
 

 إدارة الشؤون االقتصادية
76.  EX.CL/Dec

.935 (XXIX) 

بشأن خلوة  مقرر
لجنة المتابعة 
 الوزارية لمنعقدة

 مؤشر التكامل األفريقي بشأن
المفوضية تنظيم حلقة عمل للتحقق من  إلىيطلب 

صحة المعلومات، تتألف من المفوضية ولجنة األمم 
المتحدة االقتصادية ألفريقيا والبنك األفريقي للتنمية، 

 للحصول البيانات جمع تم
 المتعلقة المعلومات على

 ةالخمس الرئيسية باألبعاد
 للمؤشر

 يف البيانات توافر عدم
 المجاالت بعض

 املالتك لمؤشر الرئيسية
 اإلقليمي

 حاليا تجري
 مراجعة منهجية

 أجل من المؤشر
 التعليقات مراعاة

 إبداؤها تم التي

71%  
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

في نيروبي، 
 كينيا، 

مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية ووكالة النيباد 
 ؛5102لعرض المؤشر على القمة في يناير 

 التدريب على مراجعة
 بعد الجارية المنهجية

 التي التعليقات مراعاة
 ونشر إطالق عقب ُأبديت
 عن 2116 عام تقرير

 اإلقليمي مؤشر التكامل
 األفريقي

 

 األعضاء الدول تقدم ال
 ددالمح الوقت في بيانات

 طلب من الرغم على
 األفريقي االتحاد

 األفريقية والمنظمات
 األخرى

 

 المؤشر نشر بعد
 السابق

 لتعزيز خطة
 الهيئات قدرات

 اإلحصائية
 أجل من األعضاء

 نوعية تحسين
 البيانات

واإلحصاءات 
 إلى المقدمة

 االتحاد مفوضية
 والبنك األفريقي
ة للتنمي األفريقي
 واللجنة

 االقتصادية
 ألفريقيا

77.  EX.CL/Dec
.945 (XXX) 

مقرر بشأن 
االجتماعات 

السنوية التاسعة 
المشتركة بين 

الدول األعضاء على تخصيص ما ال يقل عن  يحث
من ميزانيتها لتطوير   (%0.015)بالمائة   1,102

 اإلحصائيات. 
 

 ة،صحيحي المئوية النسبة إن
 وليس %1115 وهي

 هذا إجراء تم. 11115%
 اللجنة قبل من التصحيح

 في المتخصصة الفنية

 التي األهمية محدودية
 الدول معظم توليها

 .لإلحصاءات األعضاء

 

 الدعوة تعزيز
 الدول لدى

 زيادة. األعضاء
 االهتمام

 باإلحصاءات

 الترويج مشروع 41%
 الدول في

 األعضاء
 والمجموعات
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

لجنة االتحاد 
األفريقي الفنية 

المتخصصة 
للمالية والشؤون 
النقدية والتخطيط 

االقتصادي 
والتكامل 

لجنة  ومؤتمر
األمم المتحدة 

االقتصادية 
ألفريقيا لوزراء 
المالية والتخطيط 

والتنمية 
االقتصادية 

أديس  األفريقيين
-1أبابا، إثيوبيا، 

 ،2016أبريل  2
 

تقرير عن تنفيذ هذا  المفوضية إعدادإلى  يطلب 
 . بشكل منتظم المقرر   

 
 

 وقد. 2117 نوفمبر
 خالل اإلدارة، تقاسمت

 المعلومات هذه اجتماعاتها
 الدول ممثلي  ودعت

 جهد كل لبذل األعضاء
 االقتراح هذا لتجسيد ممكن

 ملموس واقع إلى

 
 

 األعضاء الدول  تواجه
 تنفيذ في صعوبات
 على المتخذة القرارات
 القاري المستوى

 في وأهميتها
 األعضاء الدول

 إلى والنظر
 اإلحصاءات

 إحدى باعتبارها
 األولويات

 نادول في اإلنمائية
 األعضاء

 

 االقتصادية
  اإلقليمية

 الشركاء تعبئة
 لدعم

 في اإلحصاءات
 أفريقيا
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 مقررات المؤتمر .باء
Assembly/AU/Dec.664(XXIX) –Assembly/AU/Dec.588(XXVI)  

 .5102ويوليو  5102، يناير 5102، يوليو 5102يناير 
 

 

 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 مكتب رئيس المفوضية 
1.  Assembly/

AU/Dec.60
2(XXVI)  

مقرر بشأن 
جدول األنصبة 
وتنفيذ مصادر 
بديلة لتمويل 
 االتحاد األفريقي

المفوضية تنظيم خلوة لرؤساء  إلى يطلب (0
الدول والحكومات ووزراء الخارجية 
ووزراء المالية لبحث تمويل االتحاد قبل 

التي ستعقد في نجامينا  5102قمة يوليو 
 بتشاد؛

 الخلوة وانتخب نفذ: تم تنظيم
 رئيس رواندا لقيادة العملية

 لم تواجه أي تحديات
 

مكتب أمين عام  111% 
 المفوضية 

 

المفوضية تقديم تقرير عن إلى  يطلب أيضا (2
تنفيذ هذا المقرر إلى الدورة العادية التالية 
للمؤتمر من خالل المجلس التنفيذي في يوليو 

5102. 

 نفذ:  تم إعداد  التقرير وتقديمه
 إلى القمة

 %111  لم تواجه أي تحديات
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

2.  Assembly/
AU/Dec.60

5(XXVII) 
 بشأن مقرر
 خلوة نتائج

 بشأن المؤتمر
 االتحاد تمويل

 األفريقي

 بشأن صندوق السالم  (0
 تنفيذ جميع رئيس المفوضية إلى يطلب 

الجوانب المتصلة بتشغيل صندوق السالم 
التابع لالتحاد األفريقي، وال سيما القواعد 

 واألنظمة القانونية والتشغيلية والمالية؛

المشاورات متواصلة مع 
 أصحاب المصلحة المعنيين

  31 التعجيل بالعملية 

رئيس المفوضية إجراء  إلىيطلب  (2
مشاورات مع األمين العام لألمم المتحدة 
والجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس 
األمن الدولي والشركاء اآلخرين المعنيين 
بشأن ترتيبات التمويل المتوخاة لتوفير 
االشتراكات المقررة لألمم المتحدة لعمليات 
السالم التي يقودها االتحاد األفريقي، مع 

اة ترتيبات التمويل لصندوق السالم مراع
 ؛على النحو المبين أعاله

 41   لم تواجه أي تحديات

يطلب أيضا من رئيس المفوضية أن يقدم   (3
عن  5102تقريرا إلى المؤتمر في يناير 

 .التقدم المحرز في تنفيذ هذا المقرر

    

3.  Assembly/
AU/Dec.63

5(XXVIIIحمل
ق بمقرر 

بشأن إعادة تنظيم مؤسسات االتحاد األفريقي من أجل 
 تحقيق تلك األولويات

 االتحاد هيكلة إعادة ستبدأ
 مع 5102 عام في األفريقي
 :التالية اإلدارات

 مكتب المستشار القانوني -

ستبدأ المفوضية  تاخر التنفيذ
 التنفيذ

مكتب نائب  02%
رئيس 

المفوضية/ 
الشئون مديرية 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

المؤتمر بشأن 
خلوة نتائج 

مؤتمر االتحاد 
األفريقي بشأن 

اإلصالح 
المؤسسي 

 لالتحاد األفريقي

ينبغي إعادة تقييم هياكل المفوضية للتأكد  (0
من امتالكها الحجم  والقدرات المالئمة 

 لتنفيذ األولويات المتفق عليها؛

 العام، األمين -
قسم إدارة وتنسيق   -

 السياسات و
مديرية الشؤون اإلدارية 

 وتنمية الموارد البشرية

اإلدارية وتنمية 
الموارد 
 /البشري

ينبغي أن تكون القيادة العليا للمفوضية  (2
 و األداء.حخفيفة وموجهة ن

  رينالمدي جميع تقييم إعادة يتم
 صالحيتهم مدى لتقييم

 يشغلونها التي للوظائف

  51  

يمكن أيضا إعادة النظر في تسمية رئيس  (3
 المفوضية ونائب رئيس المفوضية؛

     

ينبغي إجراء استعراض أساسي لهيكل  (4
المنظمة واحتياجاتها من الموظفين، فضال 
عن شروط الخدمة، لضمان االتساق مع 

 المجاالت ذات األولوية المتفق عليها

  61   عملية إعادة الهيكلة متواصلة 

4.  Assembly/
AU/Dec.63

9(XXVIIIمقر
بشأن قبول  ر

 مملكة

المغرب إلى 
 االتحاد األفريقي

  

من رئيس المفوضية أن يبلغ هذا القرار  يطلب
للمؤتمر إلى المملكة المغربية ويطلب من هذه األخيرة 

 .إيداع صك انضمامها إلى القانون التأسيسي

تم إبالغ المقر إلى المملكة 
وأودعت وثيقة المغربية 

انضمامها إلى القانون 
 التأسيسي وتم تلّقيها. 

مكتب المستشار  %011 الينطبق الينطبق
 لقانوني ا
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

5.  Assembly/
Au/Dec.64

3(XXIX) 
مقرر بشأن 
التقرير عن 

 المنتدى
 االقتصادي

 األفريقي
المنعقد   االفتتاحي

في بورت 
لويس، 

موريشيوس، 
مارس  66-66

6632 

 

يطلب من مفوضية االتحاد األفريقي  (0
ومؤسسة االتحاد األفريقي العمل عن كثب 
مع البلد المضيف موريشيوس لضمان نجاح 

 الثاني؛ المنتدى االقتصادي األفريقي

يجري اإلعداد حاليا، كما أن 
المشاورات مع البلد المضيف 

تجري بسالسة، وتم اقتراح  
 5102مارس  55و50يومي  

لتنظيم المنصة االقتصادية 
 األفريقية الثانية

مكتب أمين عام  011   لم تواجه أي تحديات
المفوضية، إدارة 

الشؤون 
السياسية، إدارة 

التجارة 
،  والصناعة

مكتب نائب 
 رئيس المفوضية

تكفل المفوضية ومؤسسة االتحاد األفريقي  (2
دعوة جميع الدول األعضاء المنتدى 
االقتصادي األفريقي االفتتاحي وأن يكون 

 ;مستوى التمثيل وفقا لتقدير الدول األعضاء

متواصل وسيتم العمل 
 غصدار الدعوات تبعا لذلك

عملية   ال توجد صعوبات
 متواصلة

 

وتقوم اللجنة، بالتعاون مع مؤسسة االتحاد  (3
األفريقي، بوضع خارطة طريق لتنفيذ 
التوصيات المتعلقة بالمنتدى االقتصادي 

األفريقي االفتتاحي، وتقديمها إلى القمة في  
 لبحثها؛ 5102يناير 

     العمل متواصل

تجري المفوضية بالتعاون مع مؤسسة  (4
االتحاد األفريقي والدول األعضاء، تقييما 
شامال للمنتدى االقتصادي األفريقي 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

االفتتاحي، وأن تقدم تقريرا يتضمن 
 ؛5102توصيات مناسبة إلى  قمة  يناير 

6.  Assembly/
AU/Dec.65

3(XXIX) 
مقرر بشأن 

غرب 
    الصحراء

 

االتحاد األفريقي يطلب من رؤساء  (0
ومفوضية االتحاد األفريقي، بالتشاور مع 
مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد 
األفريقي، اتخاذ التدابير المناسبة )بما في 
ذلك إعادة تنشيط لجنة رؤساء الدول التي 

( لدعم جهود 0222تم إقرارها في عام 
األمم المتحدة  وتشجع األطراف، وكالهما 

تحاد األفريقي، على اآلن أعضاء في اال
التعاون بحسن نية من أجل ضمان نجاح 

 العملية الجديدة؛

يطلب من رؤساء االتحاد 
األفريقي ومفوضية االتحاد 
األفريقي، بالتشاور مع مجلس 
السلم واألمن التابع لالتحاد 
األفريقي، اتخاذ التدابير 
المناسبة )بما في ذلك إعادة 
تنشيط لجنة رؤساء الدول التي 

( 0222إقرارها في عام تم 
لدعم جهود األمم المتحدة  
وتشجع األطراف، وكالهما 
اآلن أعضاء في االتحاد 
األفريقي، على التعاون بحسن 
نية من أجل ضمان نجاح 

 العملية الجديدة؛

 بين مشاورات إجراء تم
 االتحاد مفوضية
 واألمم األفريقي
 أمانة وخاصة المتحدة،

 وبعض المتحدة األمم
 في الفرديين األعضاء

 تنفيذ في األمن مجلس
 الوحدة منظمة مقررات
 واالتحاد األفريقية
 ةالمتحد واألمم األفريقي

 ةالغربي الصحراء بشأن

 المشاورات ستعقد
 تنشيط بإعادة المتعلقة

 الدول رؤساء لجنة
 في المنشأة المخصصة

 هامش على 1978 عام
 الثالثين العادية الدورة

 و 28 يومي للمؤتمر
 2118 يناير 29

 المسبقة الشروط
 وضعها التي

 الستئناف المغرب
 المحادثات

 والتي المباشرة
 الجمود سبب هي
 السالم عملية في

 مجلس اتخاذ عدم
 قرارا األمن

 حاسما جماعيا
 المسألة لمعالجة

 رسميا

 تشجيع
 على الطرفين
 استئناف

 محادثاتهما
 بدعم المباشرة

 الممثل من
 السامي
 لالتحاد

 األفريقي
 للصحراء

 الغربية

 مجلس حث
 على االمن

 قضية معالجة
 الصحراء

 ارسمي الغربية
 بمشاركة

 االعلى الممثل
 لالتحاد

  عملية متواصلة
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 مفوضية طلبت قد
 من االفريقى االتحاد

 استئناف الطرفين
 المباشرة المحادثات

 دائم حل ايجاد بهدف
 للوضع

 االتحاد مفوضية قدمت
 ثللمبعو الدعم األفريقي

 العام لألمين الشخصي
 للصحراء المتحدة لألمم

 إعادة بشأن الغربية
 في السالم عملية إطالق

 في الغربية الصحراء
 2117 أكتوبر

 االفريقى
 للصحراء

 الغربية

 التعجيل
 بباستكمال

 المشاورات
 إعادة بشأن

 لجنة تنشيط
 الدول رؤساء

 المخصصة

يطلب أيضا من رئيس مفوضية االتحاد  (2
يقدم تقريرا إلى المؤتمر في األفريقي أن 

بشأن التدابير والمبادرات التي  5102يناير 
قد يتخذها بشأن هذه المسألة، بمفردها أو 
مع رئيس االتحاد األفريقي، في شراكة مع 

 األمم المتحدة؛

 ملةمستك معلومات تقديم سيتم
 الدورة إلى المسألة هذه عن

 لىإ للمؤتمر الثالثين العادية
 مجلس أنشطة تقريرعن جانب
 السلم ووضع واألمن السال

 .أفريقيا في واألمن

 

 يوجد ال

 

 الدول ستنظر
 في األعضاء

 خالل التقرير
 العادية الدورة

 رللمؤتم الثالثين

العمل 
 متواصل

دارة ينبغي إل
 السلم واألمن

 متابعة األمر
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

7.  Assembly/
AU/Dec.66

3(XXIX)  
مقرر بشأن 
تعيين األعضاء 

 الجدد

 فريق الحكماء 

يطلب إلى رئيس اللجنة أن يكفل تقديم الدعم  (0
الالزم إلى فريق الحكماء لتمكينه من 
االضطالع بواليته بالكامل، وال سيما من 

 .خالل المشاركة الوقائية الفعالة

 الفريق وقدم الدعم تقديم تم
 السلم مجلس إلى إحاطة
 أنشطته بشأن واألمن

 

 موظفي عدد كفاية عدم
 والتمويل الدعم

 

 تمويل توفير
 ألنشطة مستدام
 وتعيين الفريق

 إضافيين موظفين
 للدعم

إدارة السلم  95%
  واألمن

يطلب أيضا إلىالمفوضية أن تتخذ  (6
الخطوات الالزمة لتعزيز الموارد البشرية 

 .ألمانة  فريق الحكماء

 إعارة على المفوضية تعمل
 األعضاء الدول من موظفين

 المعنيين المصلحة وأصحاب
 العدد تعيين انتظار في

 من المطلوب

 الموظفين

 
 

 التوظيف عملية بطء
 االتحاد مفوضية داخل

 االفريقي

 

 لمفوضية ينبغي
 االفريقي االتحاد
 عملية تسريع

 التوظيف

ينبغي لمديرية  51%
الشؤون اإلدارية 
وإدارة السلم 
واألمن متابعة 

 األمر 

 لمفوضية لعام المين األمكتب 
8.  Assembly/

AU/Dec.59
7(XXVI)  

مقرر بشأن 
تبسيط مؤتمرات 
القمة لالتحاد 

األفريقي 
وأساليب عمل 
 االتحاد األفريقي

يقرر أن يطلب إلى المفوضية وضع خارطة طريق 
بشأن تنفيذ مقررات مؤتمرات قمة االتحاد األفريقي، 
بما في ذلك استخدام نهج سجل األداء في تنفيذ 

إلى المؤتمر من خالل المجلس  المقررات التي ستقدم
 .التنفيذي

تم وضع  .نفذ جزئيا
 اختصاصات المستشار،

وال يزال يتعين وضع خارطة 
الطريق بعد مشاورات مع 
جميع اإلدارات ولجنة 

 الممثلين الدائمين 

 

  عجز التمويل 
 
 

 
50% 

 

 جميع اإلدارات 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 
 

 مكتب المستشار القانوني

9.  Assembly/
AU/Dec.59

0(XXVI)  
بشأن  مقرر

المحكمة الجنائية 
ألرخبيل   الدولية

 شاجوس

أن يؤيد تأييدا تاما اإلجراء الذي بدأته حكومة  يقرر
جمهورية موريشيوس على مستوى الجمعية العامة 
لألمم المتحدة بغية ضمان إنهاء استعمار جمهورية 
موريشيوس وتمكين جمهورية موريشيوس من 

ا غوس، بمممارسة سيادتها بفعالية على أرخبيل شا
من المفوضية  ويطلبفي ذلك دييجو غارسيا، 

بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة متابعة هذه 
المسألة لضمان معالجة المقترحات والشواغل 
األفريقية وتقديم تقرير إلى الدورة العادية للجمعية من 

 .5102خالل المجلس التنفيذي المقرر عقده في يناير 

 الدول المفوضية حثت
 تقديم في الراغبة األعضاء
 بخصوص صلة ذات معلومات

 على المعروضة المسألة
 لتقديم الدولية العدل محكمة
 يناير 31 بحلول خطية بيانات

2118 

 ليس من المقرر 
 في النشاط هذا تمويل

 2118 عام
 

ستقوم المفوضية 
 بتقديم مذكرة إلى

 العدل محكمة
 عن نيابة الدولية
 االتحاد

51%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

11.  Assembly/
AU/Decl.2(

XXVI)  
إعالن بشأن رفع 

العقوبات 
المفروضة من 
جانب واحد من 
قبل الواليات 

المتحدة 
األمريكية على 

 السودان

يطلب إلى المفوضية  أن تقدم تقريرا عن آلية تنفيذ 
مقرر المؤتمر بدعوة الواليات المتحدة األمريكية إلى 
رفع العقوبات المفروضة من جانب واحد على 
السودان إلى الدورة العادية المؤتمر من خالل 

 .5102المجلس التنفيذي، المقرر عقدها في يناير 

إدارة الشؤون  111  ال توجد صعوبات تم رفع العقوبات ضد السودان
 السياسية

11.  Assembly/
AU/Dec.61

5 (XXVII)  
مقرر بشأن 
قضية حسين 

 حبري

كومة حأن تطلب إلى المفوضية أن تقوم، بالتعاون مع 
تشاد، بتنظيم مؤتمر إلعالن التبرعات يضم الدول 
األعضاء والبلدان الشريكة والمنظمات الدولية 
والمنظمات غير الحكومية والكيانات األخرى لتقديم 

 تبرعات إلى صندوق الضحايا؛

سيعقد المؤتمر إلعالن 
 2118التبرعات في عام 

 بالتعاون مع حكومة تشاد

 %1 الينطبق الينطبق الينطبق

12.  Assembly/
AU/Dec.61

6(XXVII)  
مقرر بشأن 
المحكمة الجنائية 

 الدولية

ستعمل المفوضية، من خالل البعثة الدائمة لالتحاد 
األفريقي في بروكسل، بلجيكا، كأمانة للجنة الوزارية 

 الدعم المؤسسي للمجموعة تقديمالمفتوحة العضوية، و
األفريقية في الهاي بهولندا لضمان التنسيق الفعال 

 .ألنشطتها
إلى المفوضية، بالتعاون مع جميع أصحاب  يطلب

إدارة الشؤون    فجوة التمويل منفذغير 
 السياسية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

المصلحة، متابعة هذه المسألة لضمان معالجة 
المقترحات والشواغل األفريقية وتقديم تقارير منتظمة 

 .إلى التقرير عن طريق المجلس التنفيذي
13.  Assembly/

AU/Dec.62
2(XXVII 

مقرر بشأن 
المحكمة الجنائية 

 الدولية

 :يطلب
لجنة دعم بعثة االتحاد األفريقي في بروكسل والهاي 
في الوفاء بمسؤوليتها عن طريق تقديم خدمات 

 .السكرتارية للمجموعة األفريقية في بروكسل
 

    التمويل فجوة 

14.  Assembly/
AU/Res.1(

XXVIII)  
قرار بشأن 

ارخبيل 
 شاغوس

Ex.Cl/994(
Xxx) 

 يةمفوضمن ال ويطلب بحثهيقرر إبقاء المسألة قيد 
رر في تنفيذ هذا المقتقديم تقرير عن التقدم المحرز 

 5102في يوليو المؤتمر إلى 

 ضمن مستكمل إعداد تقرير
 لرئيس السنوي التقرير

 أجهزة إلى المفوضية يقدم
 صنع السياسات

   الينطبق الينطبق
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

15.  Assembly/
AU/Dec.62

2XXVIII) 
 بشأنمقرر 

 الجنائية المحكمة
 الدولية

 
 

 يطلب من :

(مجموعة الدول األفريقية األطراف 0
في نيويورك أن تشارك بنشاط، 
وبالتعاون مع المفوضية، في مداوالت 
فريق العمل المعني بالتعديالت حتى يتم 

المقترحات األفريقية بحث ومعالجة 
 بطريقة مالئمة؛

( لمفوضية أن تدعم بعثة االتحاد 5
األفريقي في كل من بروكسل والهاي 

لالضطالع بمسؤوليتها في توفير الدعم 
 ألمانة المجموعة األفريقية في بروكسل

(للجنة الوزارية المفتوحة العضوية 1
لتقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى 

المقبلة للجمعية العامة الدورة العادية 
عن طريق المجلس التنفيذي في يوليو 

5102 
 

 عملية جارية 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جارية. عملية
 

  2118سيقدم التقرير في عام 

 الينطبق

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 فجوة التمويل
 الينطبق

 الينطبق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الينطبق
 
 
 

 
 جارية. عملية

 
 
 
 
 
 
 
 

 عملية جارية
111% 

 

    ب  

 االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد مديرية التخطيط

 تعبئة إجازة استراتيجية يطاب من المفوضية   .16
 ألجندة المحلية الموارد

 طلب تقديم تأخر
ة اللجن قبل من الموافقة

 خارطة تنفيذ
 وإعداد الطريق

111%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

Assembly/
AU/Dec.58

8(XXVI)  
 بشأن مقرر 

 التنفيذ خطة
 األولى العشرية
 6129 ألجندة 

بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ( 0
ألفريقيا والبنك األفريقي للتنمية بتسهيل اإلصالحات 

في البلدان وخاصة اإلصالحات التشريعية اإلحصائية 
وتنمية الموارد البشرية والموارد المالية في سياق 

 5121تنفيذ الخطة العشرية األولى لتنفيذ أجندة 
 واألهداف اإلنمائية المستدامة؛

 

الفنية  من اللجنة 2163
 المتخصصة وتقديمها إلى

 يهاف للنظر التنفيذي سالمجل

 الفنية المتخصصة 
 اجتماع لتأجيل نتيجة
 الفنية اللجنة

 مارس في المتخصصة
 -داكار في 2117
 السنغال

 التشغيلي الدليل
 والمنبر ألجندة

 بالتعاون 2163
 البنك األفريقي مع

 للتنمية .

( استكمال مشروع إطار الرصد والتقييم واإلسراع 5
بإضفاء الطابع المؤسسي عليه وتقديم تقرير عنه إلى 

؛ والتعجيل بإضفاء الطابع المؤسسي 5121قمة يوليو 
عليها وتقديم تقرير عنها إلى  الدورة االستثنائية 

 ؛5102للمؤتمر من خالل المجلس التنفيذي في يوليو 

إجازة إطار الرصد والتقييم 
 من قبل اللجنة 2163ألجندة 

ها وتقديم  المتخصصة الفنية
 إلى المجلس التنفيذي لبحثها.

 طلب تقديم تأخر
 ةاللجن قبل من الموافقة

  المتخصصة الفنية
 اجتماع لتأجيل نتيجة
 الفنية اللجنة

 مارس في المتخصصة
 -داكار في 2117

 السنغال.

نشر عملية 
والتقييم الرصد 

إلى الدول 
األعضاء 

والمجموعات 
االقتصادية 

 اإلقليمية

111%  

(وضع مقترحات مفصلة للمشاريع الرائدة 1
وترتيبات تنفيذها، فضال عن اآلثار المالية المترتبة 

 عليها؛

 حول مفصل تقديم تحديث
 المشاريع في المحرز التقدم

 المتابعة لجنة إلى الرئيسية
 ناميبيا في الوزارية

التنسيق  إدارات غياب
 لجنة اجتماع في

 في الوزارية المتابعة
 ناميبيا

 المشاركة
 من المستمرة

 إدارات جانب
 إلحراز التنسيق

 بشأن التقدم
 يذالتنف ترتيبات

111%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

التأكد على الحاجة إلى التعميم المتواصل ( 1
 .خالل جميع المنابر المتاحة 5121والتوعية بأجندة 

 من أكثر تلقى -
 من المائة في 81

 الدول األعضاء 
إضفاء  بعثات

الطابع المحلي على 
خطة التنفيذ 

العشرية األولى  
 .2163ألجندة 

 عروض قدمت - 
حول أجندة  

 الشباب إلى 2163
 المصلحة وأصحاب
 اآلخرين

 الدعم تقديم - -
 موسوعة لمشروع
 وإنشاء أفريكانا،

 تفاعلية شبكة
 االتصال لمراكز
 بالشراكات المعنية

 االستراتيجية
 الدولي والتعاون

محدودية 
 من  الموارد

 التمويل حيث
 والتوظيف

 األعضاء بطء الدول
 اتبعث في تأكيد تلقي

 الطابع المحليإضفاء 

 المشاركة
 المستمرة

 للدوالألعضاء 
إضفاءالطابع  في

المحلي على 
  2163أجندة 

 . وتعميمها

81%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 األفريقي، لالتحاد
 ا األفريقية شبكةالو

 للحكماء  الخامسة
 يالفن الدعم تقديم تم

 االتحاد ألجهزة
 األفريقي

 والمجموعات
 ةاإلقليمي االقتصادية

( ضرورة قيام جميع أجهزة  االتحاد األفريقي 2
إلضفاء الطابع الداخلي على برامجها ومواءمتها مع 

   5121برنامج الخطة العشرية  األولى  لتنفيذ أجندة 

 ةألجهز الفني الدعم تقديم تم
 األفريقي االتحاد

 االقتصادية والمجموعات
 اإلقليمية

جداول زمنية مختلفة 
 من دورة التخطيط

 المشاركة
 مع المستمرة

 المجموعات
 االقتصادية

 وأجهزة اإلقليمية
 األفريقي االتحاد

81%  

برلمان األفريقي للعمل مع البرلمانات ( طلب ال2
والمجلس االقتصادي واالجتماعي الوطنية واإلقليمية 

والثقافي لتعبئة جمهوره لضمان مواءمة أجندة 
 ؛5121

يجري تنفيذه: المشاورات 
 متواصلة

عملية   
 متواصلة

 

( طلب المفوضية تقديم التقرير عن تنفيذ هذا 2 
المقرر بانتظام إلى بالمؤتمر ، من خالل المجلس 

 التنفيذي
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 إدارة الشراكات وقسم التنسيق 
17.  Assembly/

AU 
Dec.626(X

XVIII 
 بشأن مقرر 

 قمة موعد
 األفريقي االتحاد
 االتحاد

 األوروبي
 في الخامسة
6102 

المفوضية بالتعاون الوثيق مع البلد المضيف، .يوصي 
 الشروع في التحضيرات للقمة

من المفوضية تقديم تقرير في هذا الشأن إلى .يطلب 
 الممثلين الدائمينلجنة 

 

 ببعثات االضطالع تم: نفذت
ية وتم التوقيع على اتفاق تقييم

 مسألة نوقشت.االستضافة 
 على مستوى كل االستضافة

ولجنة  الفرعية اللجنة من
 الممثلين الدائمين.

مكتب األمين  %100  تحديات أي تواجه ال
 العام للمفوضية 

 
 
 
 

 وحدة  تنسيق النيباد
18.  Assembly/

AU/651 

بشأن دمج مقرر 
النيباد بصورة 

كاملة في 
مفوضية االتحاد 

 األفريقي  
  

 
إلى المفوضية أن تقوم، بالتشاور مع وكالة  يطلب

 التخطيط والتنسيق التابعة للنيباد  باتخاذ جميع التدابير
الالزمة إلدماج النيباد إدماجا تاما في المفوضية  
وتقديم تقرير إلى الدورة العادية الثالثين للمؤتمر في 

5102 
 

 إدارة هيكل مسألة سُتعرض
 للنظر المؤتمر على النيباد

 8102 يناير قمة خالل فيها

 

مكتب رئيس    
 المفوضية

 مكتب المراجعة الداخلية للحسابات 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

19.  Assembly/
AU/Dec.63

5(XXVIII 
 بشأن مقرر
 خلوة نتائج

 االتحاد مؤتمر
حول  األفريقي
 اإلصالح
 المؤسسي

 لالتحاد
 األفريقي،

 
 
 

المواءمة بين مؤسسات االتحاد األفريقي  بشأن
حتى تتمكن من تنفيذ هذه األولويات يتعين عليها 

  :ما يلي
 
يتعين على المفوضية  أن تبدأ، دون إبطاء، ( 0

في إجراء مراجعة مهنية للعوائق البيروقراطية 
وأوجه القصور التي تعيق تقديم الخدمات 

 وتوصياتها؛

 
 تمت مراجعة الوضع الراهن 

 على االستيالء عند فقط
 سلي ولكن الجديدة المفوضية

 .بأكمله النظام
 
 
 
 
 
 

 حيث المالية القيود
 شركة إلى تحتاج

 الحسابات مراجعة
للفيام  المهنية

 .بالمراجعة

 51%  

 مديرية المجتمع  المدني  والمهجر 

21.  Assembly/
AU/Dec.59
1 (XXVI) 

بشأن مقرر 
البنود المقترحة 
من الدول 

  األعضاء 

 

حول عرض استضافة أمانة المجلس االقتصادي 
 واالجتماعي والثقافي 

من المفوضية القيام ببعثة تقييم مناسبة وتقديم يطلب 
تقرير مفصل إلى الدورة القادمة للمجلس التنفيذي 

 ;5102 المقرر عقدها في يونيو/يوليو

 وقدم التقييم بعثة أجريت
  مةق مؤتمر في لبحثه تقرير
 2118 يناير

  %111  توجد صعوباتال 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

21.  Assembly/
AU/Dec.64

2(XXIX) 
 بشأنمقرر 

 االتحاد ميزانية
 ةللسن األفريقي

 6103 المالية

 

إلى المفوضية  أن تضع جميع اآلثار القانونية  يطلب
والهيكلية والمالية التي تؤثر على نقل المجلس 
االقتصادي واالجتماعي إلى لوساكا، زامبيا، وأن تقدم 
إلى لجنة الممثلين الدائمين  للنظر في الميزانية 

 التكميلية

 التنظيمي للهيكل اقتراح قدم
 الفرعية اللجنة إلى

 هالعتماد الهيكلية لإلصالحات
 لجنة الممثلين الدائمين قبل من

سيقدم التقرير إلى  التوجد تحديات محددة
لجنة الممثلين 
الدائمين لتقوم 

 ببحثه

مكتب المستشار  عملية جارية
القانوني ، إدارة 
الشؤون االدارية 

والموارد 
 البشرية

 إدارة المرأة ومسائل الجنسين والتنمية

22.  Assembly/
AU/Dec.62

1(XXVIII 
 بشأنمقرر 
 السنوي التقرير
 لرئيس 

 االتحاد مفوضية
 األفريقي

 يقرر
منح صفة الوكالة الفنية المتخصصة لمنظمة النساء 

 .(األفريقيات والمؤسسة األفريقية لبناء القدرات
من المفوضية تقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ يطلب 

 .المجلس التنفيذي هذا المقرر إلى المؤتمر عن طريق

 من والمشورة التشاور بعد
 تقدمس مكتبالستشار القانوني،

 لمنظمة النساء األفريقيات 
 في صياغة معاهدة المساعدة

/  دستور/  اتفاق/  جديدة
 لها بما يتماشى جديد قانون

حيث  الجديد، وضعها مع
 األعضاء الدول عليه تتفاوض

 ملوستش. األفريقي االتحاد في
 أمور، جملة بين المعاهدة،
 وهيكلها القانوني مركزها
 ومقرها وأمانتها اإلداري
. عليها والتصديق وتمويلها

 الذي الوقتقد يؤدي 
 التفاوض  ستغرقهيس

 على المعاهدة 
 ودخولها واعتمادها

 إلى تأخير النفاذ، حيز
 ةمتخصص وكالة تفعيل
 ياألفريق لالتحاد تابعة

 إنشاء لجنة
 لتشغيل وزارية

منظمة النساء 
  األفريقيات 

تتمثل واليتها في 
 تسريع دعم

 تحويل عملية
 إلى المنظمة

 وكالة
 متخصصة.

 اجتماع عقد
 قيادة مع تشاوري

منظمة النساء 

مكتب رئيس  1%
 المفوضية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 النص وسيتم اعتماد 
 قبل من عليه المتفاوض

 فيه ينظر أن بعد المؤتمر
 وستخضع. التنفيذي المجلس
والتصديق  للتوقيع المعاهدة

 الدول جانب من عليها
 األعضاء.

 

 األفريقيات
 الستكشاف

 االستراتيجيات
 إلى الرامية

 بعملية اإلسراع
 وضع 

 .المعاهدات

23.  Assembly/
AU/Dec.63

5(XXVIII 
 بشأنمقرر 

 خلوة نتائج
 االتحاد مؤتمر

  األفريقي

 اإلصالح حول
 المؤسسي

 األفريقي لالتحاد
إصالح االتحاد 

 األفريقي
 
 

  
المفوضية حصصا للنساء والشباب في فرض 

مؤسساتها وتحديد السبل والوسائل المناسبة لضمان 
 ;مشاركة القطاع الخاص؛

 

ومسائل  المرأةمديرية  تعمل
 وحدة معالجنسين والتنمية 

ومديرية الشؤون  و اإلصالح
اإلدارية وتنمية الموارد 

 مفهوم وضع علىالبشرية 
 أعد وقد. المرأة حصة بشأن

 إلى يستند مشروع بالفعل
 الحالية والمواقف البيانات

 هو ذلك من والغرض. للمرأة
 قدم على المرأة تمثيل ضمان

 مناصب جميع في المساواة
 سيما وال األفريقي، االتحاد

مستويي ) اإلدارة مستوى على
 م و مد(

 المشاورات تنظيم 
 أصحاب مع

 المعنيين المصلحة
واستكمال 

 المذكرة
 وخطة المفاهيمية

 التنفيذ.

51%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 البرمجة واعداد الميزانية  والمالية  والمحاسبية  
24.  Assembly/

AU/Dec.60
5(XXVII) 

 بشأنمقرر 
 خلوة نتائج

 االتحاد مؤتمر
 حول األفريقي

 االتحاد تمويل
 األفريقي

 
 

 يقرر ما يلي 
 بشأن تمويل االتحاد األفريقي :

في المائة على  1.5فرض وتنفيذ ضريبة بنسبة (0)
السلع المؤهلة المستوردة إلى القارة لتمويل 
الميزانيتين التشغيلية والبرنامجية  وميزانية السلم 

 5102واألمن اعتبارًا من عام 
( أن تتولى السلطات الجمركية الوطنية دفع هذه 5)

المبالغ التي يتم تحصيلها من الضريبة في حساب 
لة ومفتوح لالتحاد األفريقي لدى البنك المركزي لكل د

عضو وذلك لتحويلها إلى االتحاد األفريقي على أساس 
 المساهمات المقدرة لكل دولة عضو

(أنه ينبغي للمفوضية إنشاء آليات قوية للرقابة 1)
 والمساءلة لضمان االستخدام الكفء والحكيم للموارد؛

(أن تقوم المفوضية باستكمال اإلصالح 1) 
يق حقالمؤسسي الجاري لالتحاد األفريقي لضمان ت

أهداف االتحاد على نحو أكثر فعالية واالستخدام 
 الحكيم لجميع موارده

 تنفيذه تم

 يذالتنف قيد وهو قرار اتخاذ تم
 عن المقدم التقرير راجع)

 (التنفيذ حالة
 

مكتب رئيس    
المفوضية،، 
مكتب نائب 

رئيس 
المفوضية، ، 

إدارة الشؤون 
 االقتصادية  

  

لجنة لوزراء المالية مكونة من (أن يتم إنشاء 2)
( 2( دول أعضاء تمثل األقاليم الخمسة )01عشر )
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

)دولتين من كل إقليم( للمشاركة في إعداد الميزانية 
 السنوية.

25.  Assembly/
AU/Dec.64

1(XXVIII 
 يذتنف بشأنمقرر 
 االتحاد، تمويل

 دمالتق عن للرئيس المرحلي بالتقرير علما يحيط
 المقرر تنفيذ في المحرز

Assembly/AU/Dec,605(XXVII) في الصادر 
 تمويل بشأن 5102 يوليو في رواندا كيجالي،
 االتحاد؛

 ذاه تنفيذ عن تقرير رفع المفوضية من  يطلب(0
 يف عقدها المقرر للمؤتمر العادية الدورة إلى المقرر

 .5102 يناير
 

 

مكتب رئيس     العمل متواصل
المفوضية/ 
مكتب نائب 

 رئيس المفوضية 

26.  Assembly/
AU/Dec.64

2(XXIX) 
 بشأنمقرر 

ميزانية االتحاد  
األفريقي للسنة 

  5102المالية 

 يطلب من المفوضية 
 
إحالة الفجوة التمويلية إلى مجلس السلم واألمن ( 0

ثة ببعدوالرًا أمريكيًا المتعلقة  20,212,112بقيمة  
االتحاد األفريقي في الصومال بعد قرار االتحاد 

 من تمويله السنوي ؛ %51األوروبي سحب   

     

إدارة السلم 
 واألمن 

 

تنسيق عملية إعداد الميزانية واالشراف عليها من ( 5
جميع األجهزة قبل تقديمها إلى اللجنة الفرعية للجنة 

 واعتمادهالممثلين الدائمين لغرض التدقيق فيها 

 عام ميزانية في إدراجه تم
8102  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

استخدام شكل جديد في إعداد ميزانية االتحاد ( 1
األفريقي على أن يكون مدعوما بتوقعات تحويالت 
الدول األعضاء في المستقبل، وبأية معلومات ذات 
صلة وفقا للمقررات ذات الصلة لالتحاد األفريقي 

بفعالية من قبل الدول بغية تسهيل بحثها واعتمادها 
 األعضاء

     

المفوضية على تحسين وتعزيز عملية يحث ( 1
إعداد الميزانية من خالل تقديم ميزانية تركز 
على األولويات جنبًا إلى جنب مع إنشاء آلية 

 ؛تسمح برصد وتقييم النتائج

 عام ميزانية في إدراجه تم
8102  

 نائب من مذكرة إرسال تم
 جميع إلى المفوضية رئيس

 المتطلبات بشأن الهياكل
 الجديدة

    

المفوضية إلى مواءمة جميع المخصصات  يدعو( 2
عبر جميع أجهزة االتحاد األفريقي وعرضها على 

 لجنة الممثلين الدائمين إلجازتها

     

من المفوضية أن تستفيد من الميزة يطلب ( 2
 النسبية للدول األعضاء لتمويل تنفيذ مشاريع أو

برامج محددة معتمدة، من خالل تبرعات مالية أو 
عينية ترد من دولة عضو معنية يتم رصدها 

 خصيصا لهذا الغرض.
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 إدارة السلم واألمن 

27.  Assembly/
AU/Dec.589

(XXVI)  
 بشأن مقرر

 الفنية المجان
 المتخصصة

 : يطلب من المفوضية
أ( اتخاذ جميع االجراءات  الالزمة  للتفعيل الكامل  

 لآلفريبول  
 

     

ب( تقديم  تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ  هذا 
المقرر   إلى الدورة   العادية  للمؤتمر المقرر 

 .5102عقدها  في  يوليو 

 أجهزة شرطة أفريبول تعمل
 اجتماع بعقد طاقتها بكامل

 الجزائر في العامة جمعيتها 
 2117 عام في العاصمة

 أفريبول مكتب مدير تولي
 2117 يوليه/  تموز في
 العادي االجتماع أقر -

 الفنية للجنة العاشر
 ةوالسالم للدفاع المتخصصة

 أديس في عقد الذي واألمن،
 يناير 9 في بإثيوبيا أبابا

قواعد إجراءات  ،2118
 ألفريبول . العامة الجمعية

 

تعيين الموظفين   -  
 التمويل حشد -

 أفريبو أجهزة  ألنشطة

 ستقوم  -
الدول 

األعضاء 
 أنشطة بدعم

 ماب أفريبول،
 إعارة يشمل 

 الموظفين
مشاركة   -

 أجهزة 
 الشرطة

 لللدو التابعة
 األعضاء

 في بنشاط
 أنشطة

 أفريبول

إلدارة السلم  ينبغي 81%
مكتب واألمن و

المستشار القانوني 
 متابعة األمر للمسألة.
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

ستنظر  -
اللجنة الفنية 

 المتخصصة 
 لعدالةل

 والشؤون
 يف  القانونية
قواعد 

إجراءات 
 لجمعيةا

 العامة
 فريبولأل

28.  Assembly/
AU/Dec.59

3(XXVI) 

 بشأنر مقر
 مشروع مقرر

قمة االتحاد 
األفريقي 

 لاالستثنائية حو
األمن والسالمة 

البحرية والتنمية 
 أفريقيا في 

ن الخبراء الحكوميييطلب من المفوضية، بالتعاون مع 
واللجان الفنية المتخصصة، التعجيل في التحضيرات، 
بما في ذلك مراجعة الوثائق ذات الصلة، بغية اعتماد 
ميثاق أفريقي حول األمن والسالمة البحرية والتنمية 

 ه؛والتوقيع علي

 

 نلألم األفريقي الميثاق قدم
 والتنمية والسالمة البحري
 .ةالخاص القمة أثناء واعتمد

 
 
 
 
 
 

 مكتب المستشار القانوني %111 الينطبق الينطبق
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

29.  Assembly/
AU/Dec.61

4(XXVII)  
 بشأنمقرر 
 صندوق إنشاء

 لالتحاد خاص
 األفريقي

 ومكافحة لمنع
 اإلرهاب

 والتطرف
 في العنيف
 أفريقيا

إنشاء صندوق خاص لالتحاد األفريقي لمنع يقرر 
لى ع ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا

أن يتم تمويله من المساهمات الطوعية. وفي هذا 
الصدد، يطلب من مفوضية االتحاد األفريقي تحديد 

 ;الطرق الالزمة لذلك وكذلك آلية سير عمله

 النظام األساسي تم اعتماد 
 االجتماع صندوق من قبل لل

 ةالفني للجنة العاشر العادي
 ةوالسالم للدفاع المتخصصة

 أديس في عقد الذي واألمن،
 يناير  9 في بإثيوبيا، أبابا

2118 . 

ية اللجنة الفن نظر  تأخير
 ذات المتخصصة 

 في مشروع الصلة
 النظام األساسي  .

 سيقدم النظام
 إلى األساسي

اللجنة الفنية 
المتخصصة 

 للعدالة
 والشؤون
 القانونية

 فيه للنظر

متابعة إدارةالسلم واألمن  81%
ومكتب المستشار 

 ة.القانوني للمسأل

مجددا من مفوضية االتحاد األفريقي أيضًا  يطلب
تقديم تقرير من خالل لجنة الممثلين الدائمين 

والمجلس التنفيذي، إلى الدورة العادية المقبلة لمؤتمر 
 .االتحاد عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا المقرر

 الممثلين لجنة إبالغ يتم
 مبالتقد باستمرار  الدائمين
 ذيالتنفي المجلس وسيتلقى

 التقرير والمؤتمر

 متواصل 51%  

31.  Assembly/
AU/Dec.62

7(XXVIII 
بشأن مقرر 

صندوق االتحاد 
األفريقي 

الخاص حول 
منع ومكافحة 

  اإلرهاب

من المفوضية تقديم األداة القانونية إلى  يطلب  
اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية 

 لبحثه وتقديم التوصيات المناسبة بشأنه؛
 من المفوضية تقديم تقرير إلى المؤتمر عن    يطلب

 .5102التقدم المحرز في تنفيذ هذا المقرر، في يوليو 
 

  األساسي النظام اعتماد تم
 االجتماع  قبل من للصندوق

 ةالفني للجنة العاشر العادي
 ةوالسالم للدفاع المتخصصة

 أديس في عقد الذي واألمن،
 يناير  9 في بإثيوبيا، أبابا

2118 . 

 نيةالف اللجنة  نظر تأخير
 ذات  المتخصصة

 مشروع في الصلة
 .  األساسي النظام

 النظام سيقدم
 إلى األساسي

 ةالفني اللجنة
 المتخصصة

 للعدالة
 والشؤون
 القانونية

 فيه. للنظر

 إدارة  81%
 الللللل

 إدارة السلم واألمن
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

والتطرف 
العنيف في 

 أفريقيا

 مقرر رقم  .31
Assembly/

AU/ 
Dec.630(X

XVIII 
بشأن خارطة 

الطريق 
الرئيسية لالتحاد 

 األفريقي
للخطوات 

العملية إلسكات 
البنادق في 

أفريقيا بحلول 
5151 

مجلس السلم واألمن بإنشاء آلية للرصد والتقييم  يكلف
يستعرض المؤتمر على أساسها وبشكل دوري التقدم 

 المحرز في تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية؛

 الرصد آلية وضع تم 
 داخل وتقاسمها والتقييم

 األفريقي االتحاد مفوضية
 االقتصادية المجموعات ومع

اآلليات اإلقليمية /  اإلقليمية
 رينظ أن قبل دخالتهمم بشأن
 واألمن السلم مجلس فيها

 وقتا األمر استغرق 
إسهامات  لتلقي طويال

 المصلحة أصحاب من
 أجهزة مثل الرئيسيين

 لوالدو األفريقي االتحاد
 والمجموعات األعضاء

 / اإلقليمية االقتصادية
  اآلليات اإلقليمية .

 على يتعين
 الدول

 األعضاء
 وأجهزة
 االتحاد

 األفريقي
 والمجموعات

 االقتصادية
/  اإلقليمية
اآلليات 
 ،اإلقليمية

 عن فضال
 منظمات
 المجتمع
 المدني،

 تعزيز
 م مشاركته

 وضع في

 
75% 

 
 
 
 
 

متابعة هذه المسألة من 
قبل إدارة السلم واألمن 

 الصلة واإلدارات ذات
 االتحاد لمفوضية
 . األفريقي
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 الرصد آلية
 .والتقييم

من مجلس السلم واألمن اتخاذ الخطوات الالزمة  يطلب
وتعبئة الدعم الضروري من جميع أصحاب المصلحة 
المعنيين، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص مجلس 
األمن لألمم المتحدة واألجهزة المماثلة األخرى، من 
أجل ضمان متابعة خارطة الطريق الرئيسية وتنفيذها 

الية من ثل في أفريقيا خبفعالية بغية تحقيق الهدف المتم
 النزاعات

 واألمن السلم مجلس درج 
 خارطة مناصرة على

 لالتحاد الرئيسية الطريق
 يف شاملة كقضية األفريقي

 قراراته جميع

تقديم  في ثغرات هناك
 قبل من التقارير
 المصلحة أصحاب

 تفويتب المعنيين،
 تنفيذل النهائي الموعد
 الطريق خريطة

 الرئيسية

 بذل يلزم
 من مزيد

 الجهود
 إلطالع

 جميع
 أصحاب

 المصلحة
 تنفيذ على

 خارطة
 الطريق

 يف الرئيسية
 الوقت
 .المحدد

 
من 

 الضروري 
 تستكمل أن

 المفوضية
 التقرير

حتى 
2121 

 قيام إدارة السلم واألمن 
 الصلة ذات واإلدارة

 االتحاد بمفوضية
 عن فضال األفريقي،

 االقتصادية المجموعات
اآلليات /  اإلقليمية
 هذه متابعةب اإلقليمية
 .المسألة
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 المتعلق
بإسكات 

 صوت
 في البنادق

 و مايو
 من نوفمبر

 وأن عام، كل
 التقرير يقدم
 الدول إلى

 األعضاء
 والمجموعات

 االقتصادية
/  اإلقليمية
 المكاتب
 اإلقليمية

 لمساهماتها
 قبل

 اجتماعات
 االتحاد قمة

 األفريقي
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

من مجلس السلم واألمن تقديم تقارير عن حالة  يطلب
تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي، إلى 

 كل دورة عادية للمؤتمر

 لىإ االفتتاحي التقرير قدم
 التاسعة العادية الدورة

 االتحاد، لمؤتمر والعشرين
 يوليه في عقدت التي

2117 
 

 ىإل الثاني التقرير سيقدم
 الثالثين العادية الدورة
 قدستع التي االتحاد، لمؤتمر

 و 28 يومي أبابا أديس في
 2118 يناير 29

 المجموعات تقدملم 
اآلليات /  اإلقليمية

 أجهزة اإلقليمية ،
 األفريقي االتحاد

 المجتمع ومنظمات
 في إسهاماتها المدني

 طريقال خارطة تنفيذ
 الوقت فيالرئيسية 

 لتمكين المحدد
 إعداد من المفوضية 

 الوقت في قريرالت
 إلىلتقديمه  المناسب
 المؤتمر.

سيقدم 
 أصحاب

 المصلحة
الرئيسيون 

 إلى تقاريرهم
 مفوضية

 االتحاد
 يف األفريقي

 الوقت
 على المحدد،

: المثال سبيل
  يونيه  في

 من وديسمبر
 عام. كل

حتى 
2121 

 الصلة ذات قيام اإلدارة
 االتحاد لمفوضية
 وكذلك األفريقي،

 االقتصادية المجموعات
/ اآلليات  اإلقليمية

 اإلقليمية بمتابعة المسألة.

32.  Assembly/
AU/Dec.64

5(XXIX) 

 بشأن مقرر  
 التقرير

االفتتاحي  
لمجلس السلم 

واألمن  

لبه ط من مفوضية االتحاد األفريقي، طبقا لمايطلب 
 مجلس السلم واألمن في بيانه الصحفي

( [PSC/PR/BR.(CDXXX)]   الصادر عن
 ، أن 2001أبريل  21المنعقد في  110اجتماعه ال 

تعرض على مجلس السلم واألمن نتائج عملية وضع 
 الخرائط على نطاق القارة، التي تم إطالقها في

 مع مشاورات أجريت
 االقتصادية المجموعات

 اآلخرين والشركاء اإلقليمية
 أجل من ،2117 يونيه في

 الدراسة تصميم تعزيز
. ومنهجيتها وتركيزها

 دراسة إعداد تم وبالتالي ،

 نم التقارير تقديم بطء
 األعضاء، طرف الدول

 تستجب لم اآلن وحتى
 دول ثماني سوى

 لطلب أعضاء
 .المعلومات

 يرالتقر سيقدم
 مجلس إلى

 واألمن السلم
 الربع خالل
 من الثاني

 2118 عام

متابعة مجلس السلم  65%
 المسألة. واألمن لهذه
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 \لالتحاد
األفريقي حول 

الخطوات  
العملية  إلسكان  

البنادق في 
أفريقيا بحلول 

5151 

، بهدف توفير بيانات ملموسة حول  5102أوائل 
 جاهات تدفقات األسلحة والذخائر غيرأنماط وات

المشروعة وتدفقاتها عبر الحدود، وتحويلها وتداولها، 
فضال عن الثغرات في تدابير المراقبة داخل الدول 

األعضاء، وذلك من أجل تعزيز جهود اإلصالح 
 لالتحاد األفريقي.

 
 

 على وتوزيعها استقصائية
 وعمليات األعضاء، الدول
 ادلالتح التابعة السالم حفظ

 المتحدة واألمم األفريقي
 والعمليات السالم، ودعم

 .2117 أكتوبر في البحرية

33.  Assembl
y/AU/Dec
.646(XXIX

)Dec  
 بشأنمقرر 

تقرير  
رئيس لجنة 

االتحاد 
األفريقي 
الرفيعة 

المستوى 
المعنية 

 بليبيا،
 

 

المفوضية بالتشاور مع الدول األعضاء، يطلب  من 
 صياغة موقف موحد حول مسألة الهجرة
 وصلتها بالشبكات اإلجرامية واإلرهابية

 

ينبغي إلدارتي الشؤون     
السياسية والشؤون 
االجتماعية تقديم 

 مستكملةمعلومات 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

34.  Assem
bly/AU/

Dec.663
(XXIX)  

بشأن مقرر 
تعيين 

األعضاء 
الجدد في 

هيئة 
 ءالحكما

 

إلى المفوضية  أن تتخذ الخطوات الالزمة  يطلب
 لتعزيز الموارد البشرية لألمانة العامة لفريق الحكماء

 إتاحة على المفوضية تعمل
 الدول من موظفين إعارة

 وأصحاب األعضاء
 أثناء المعنيين المصلحة

 تعيين عملية انتظار
 المطلوبين. الموظفين

 االتعيين عملية بطء
 االتحاد مفوضية داخل

 األفريقي.

قيام  51%
مفوضية 

االتحاد 
األفريقي 

بتعجيل 
عملية 

 التعيين.

الشؤون قيام مديرية 
 االدارية والموارد

وإدارة السلم البشرية 
 واألمن.

 إدارة  الشؤون السياسية  
35.   

 مقرر رقم 
Assembly/
AU/Dec.59
1 (XXVI) 

Decision  
بشأن البنود 
المقترحة من 
 الدول األعضاء 

 عقد مؤتمر عالمي آخر ضد التمييز العنصري بشأن
من المفوضية والمجموعة األفريقية في يطلب 

 نيويورك ما يلي
 تمرالمؤ هذا مثل لعقد العملية الطرائق في التفكير
 عرض لمتابعة تعاوني بشكل والعمل العالمي

 ةالعنصري لمكافحة آخر عالمي مؤتمر عقد: "االقتراح
 ذلكب يتصل وما األجانب وكراهية العنصري والتمييز

 ومجلس المتحدة لألمم العامة الجمعية في" تعصب من
 نتائج حول وتوفير ردود فعل  اإلنسان حقوق

 خالل من للمؤتمر القادمة العادية الدورة في جهودهما
 5102 يوليو في التنفيذي، المجلس

لم يتم تخصيص أية  تم يتم القيام بأي أنشطة
 ميزانية

 تخصيص
 ةالمناسب الميزانية

 القدرة وزيادة
 البشرية

 بهذه لالضطالع
 بفعالية المهمة
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 

متابعة تقديم قرار للجمعية العامة لألمم المتحدة حول 
الرق واالستعمار واالحتالل والتعويضات بما في ذلك 
عقد مؤتمر دولي لمناقشة هذه المسائل وكذلك 
اإلجراءات واالستراتيجيات لمعالجة آثارها السلبية 

 الدائمة على القارة؛

لم يتم تخصيص أية  تم يتم القيام بأي أنشطة
 ميزانية

 تخصيص
 ةالمناسب الميزانية

 القدرة وزيادة
 البشرية

 بهذه لالضطالع
 بفعالية المهمة

  

36.  Assembly/
AU/Dec.59

9(XXVI 
بشأن  مقرر

إصالح مجلس 
األمن التابع 
 لألمم المتحدة

يقرر أن يخصص في ميزانية المفوضية لغرض 
تمويل أنشطة لجنة العشرة ويطلب من المفوضية أن 
تقدم، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، مقترحات 
كافية في هذا الصدد إلى المؤتمر عن طريق المجلس 

 ؛2117التنفيذي بدءا من ميزانية عام 

مديرية     لم يتم تنفيذه
البرمجة 
وإعداد 

الميزانية 
والمالية 

 والمحاسبة

37.  Assembly/
AU/Dec.60

4(XXVI)  

مقرر بشأن 
الموقف 

األفريقي الموحد 

 تقرر:
( اعتماد الموقف األفريقي المشترك بشأن 1

الذي سيقدم في مؤتمر القمة الفعالية اإلنسانية 
 العالمي للعمل اإلنساني؛

 األفريقي الموقف تقديم
 القمة في بنجاح الموحد
 في اإلنساني للعمل العالمية

 .تركيا اسطنبول،

 أحكام تنفيذ موارد مالية محدودة
 األفريقي الموقف
 قبل من الموحد
 األعضاء الدول

 االتحاد في
 أجل من األفريقي
 لألزمة التصدي

81%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

بشأن الفعالية 
 اإلنسانية

 في اإلنسانية
 القارة

i) 2 ) إنشاء وكالة إنسانية أفريقية ينبغي أن ترتكز
على اآلليات اإلقليمية والوطنية وتمول من موارد 
أفريقيا الخاصة؛ وأن تطلب إلى المفوضية 
الشروع في عملية إنشاء مثل هذه المنظومة 
القائمة على مبادئ الوحدة االفريقية الشاملة 

 المشتركة والقيم األفريقية

 يرخب لتعيين العملية تجري
 إلجراء مستقل استشاري

 هذه إنشاء جدوى دراسة
 الوكالة

 الموارد توافر موارد مالية محدودة
 الكافية المالية
 عن فضال

 البشرية القدرات

51%  

38.  Assembly/
AU/Dec.60

7  (XXVII)  
بشأن  مقرر

حرية تنقل 
األشخاص 

وجواز السفر 
 األفريقي

 المفوضية:يطلب من 

 
( تقديم الدعم الفني للدول األعضاء لتمكينها من 1

 إنتاج وإصدار جواز سفر أفريقي لمواطنيها؛

    AHRM/BC
P 

i) 2 وضع خارطة طريق للتنفيذ من أجل وضع  )
بروتوكول بشأن حرية تنقل األشخاص في أفريقيا 

، والذي ينبغي أن يبدأ سريانه 2118بحلول يناير 
 األعضاء فور اعتماده.فورا في الدول 

 خارطة مشروع وضع تم
 البروتوكول إلعداد طريق

 المشروع إعداد إلى أدى مما
  للبروتوكول األول

 مشروع وضع تم
 إلعداد طريق خارطة

 أدى مما البروتوكول
 المشروع إعداد إلى

  للبروتوكول األول

 مشروع وضع تم
 طريق خارطة
 إلعداد

 مما البروتوكول
 إعداد إلى أدى

 األول المشروع
  للبروتوكول

81%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

39.  Assembly/
AU/Dec.61

7 (XXVII) 
 بشأن مقرر

إصالح مجلس 
األمن لألمم 

 المتحدة

يقرر أنه ينبغي للمفوضية أن تخصص ميزانية 
وفقا  2117ألنشطة وزراء المالية العشرة لعام 

 للقواعد الحالية

 األمانة، من طلب على . بناء
 الفرعية اللجنة خصصت
 للجنة التابعة للميزانية
 دعمل الدائمينميزانية الممثلين

 العشرة لجنة

 من طلب على . بناء
 خصصت األمانة،

 نيةللميزا الفرعية اللجنة
 نالممثلي للجنة التابعة

 لدعم الدائمينميزانية
 العشرة لجنة

 طلب على . بناء
 األمانة، من

 اللجنة خصصت
 ةللميزاني الفرعية
 للجنة التابعة
 ينالممثل

 الدائمينميزانية
 لجنة لدعم

 العشرة

 تم تنفيذ النشاط 111%

41.  Assembly/
AU/Decl.1 

(XXVII) 
Rev.1 

إعالن المؤتمر 
حول موضوع 

 6102سنة 

يطلب من المفوضية وأجهزة االتحاد األفريقي التي 
تمتلك تفويضا بشأن حقوق اإلنسان اتخاذ الخطوات 

اإلنسان الالزمة إلنشاء المعهد األفريقي لحقوق 
 وتشجيع الدول األعضاء على االلتزام باستضافته؛

 النظام اعتماد بعد يتم لم
 األفريقي للمعهد األساسي

 نةاللج قبل من اإلنسان لحقوق
 للعدل المتخصصة الفنية

 أن غير. القانونية والشؤون
 ذتتخ السياسية الشؤون إدارة

 لتعيين الالزمة الخطوات
 للمعهد. التنفيذي المدير

 اعتماد في التأخر
 للمعهد األساسي النظام

 الفنية اللجنة من
 للعدل المتخصصة

 القانونية  والشؤون

مخصصات  غياب
 المعهد مالية إلنشاء

 

 إدارة ستتابع
الشؤون السياسية 

مع مكتب  المسألة
المستشار 

 القانوني بشأن
 النظام اعتماد

 قبل من األساسي
 الفنية اللجنة

 المتخصصة
 والشؤون للعدل

 القانونية

21%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

المفوضية أن تقدم تقارير منتظمة  منأيضا يطلب 
 عن تنفيذ هذا اإلعالن

     

 إدارة البنية التحتية والطاقة 

41 Assembly/
AU/Dec.60

9(XXVII 
مقرربشأن 

المبادرةاألفريقية 
للطاقات 
 المتجددة

لتنمية ل األفريقي البنك مع،  يخول المفوضية بالتعاون
 ادرةالمب تفعيل ضمان ،للمبادرة مشاركين كقائدين 

في  ريرتق وتقديم وتصنيعها أفريقيا تنمية إطار في
 2117 يناير في للمؤتمر المقبلة الدورة هذاالشأن إلى

 تنفيذه تم

 اللجنة على الدراسة ُعرضت
 تلالتصاال المتخصصة الفنية

 المعلومات وتكنولوجيا
 تم وبالتالي. واالتصاالت

 للمقرر وفقا التنفيذ تحديث
EX.CL/Dec.900(XXVIII) 

 الفنية اللجان أنشطة بشأن
 أعاله المتخصصة

 
 
 
 
 

 011%  

 إدارة الشؤون االجتماعية 

42.  Assembly/
AU/Dec.61

9 (XXVII) 

مقرر بشأن إيدز 
 واتش أفريكا

( يطلب إلى المفوضية بالتعاون مع منظمة 1
الصحة العالمية والشركاء اآلخرين دعم البلدان 

تعزيز الحسابات الصحية الوطنية وتقديم في 
بطاقة األداء األفريقية بشأن التمويل المحلي من 

 أجل الصحة سنويا إلى المؤتمر؛

 األداء بطاقة تحديث تم
 من للصحة المحلي التمويل

 بعد المغرب تضمين خالل
 .األفريقي لالتحاد عودتها

 

 بيانات نشر يتم لم
 الصحية الحسابات

 الصحة لمنظمة الوطنية
 8100 لعام العالمية

 لملء تستخدم والتي
 مما األداء، بطاقة
 رنش تأخير في تسبب

 البيانات تكون قد
 بحلول متاحة
 ديسمبر نهاية

8100 . 

 توفر عند
 مسيت - البيانات

 األداء بطاقة ملء

 إنتاج يعتمد 11%
 األداء بطاقة
 منظمة على

 العالمية الصحة
 بيانات -

 الحسابات
 الوطنية الصحية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 لعام األداء بطاقة
8100  

 

 لتقديمها وإتاحتها
 قمة خالل

 العام منتصف
 األفريقي لالتحاد

 

 

( بطلب من المفوضية في شراکة مع جميع 2
ات المعنية إجراء عملية تشاورية واسعة ھالج

لتطوير اإلطار االستراتيجي الجديد لبرنامج 
 (.2121 - 2116)   إيدز واتش أفريكا

 االستراتيجي اإلطار وضع تم
 اإليدز حالة رصد لبرنامج

 حاداالت قمة وأقرته أفريقيا في
  8100 يوليو في األفريقي

 ستكون ال يوجد
 استراتيجية

 رصد برنامج
 في اإليدز حالة

 دليال أفريقيا
 عام حتى مرجعيا
8121  

 

 اإلطار تماشى 111%
 االستراتيجي

 رصد لبرنامج
 في اإليدز حالة

 أجندة مع أفريقيا
 وأهداف 8122
 التنمية

 المستدامة

 

43.  Assembly/
AU/Dec.62

4 (XXVIII) 

بشأن  مقرر
وصول الجميع 
 إلى التحصين

باعتباره حجر 
الزاوية للصحة 

( يطلب المفوضية والدول األعضاء ومنظمة 1
الصحة العالمية والشركاء اآلخرين ذوي 
الصلة تيسير تنفيذ اإلعالن ووضع آلية 
للمتابعة وتقديم تقارير منتظمة إلى مؤتمر 

 القمة، بما في ذلك إطار المساءلة المقابل؛

 ُأطلقت ،8100 يونيو 80 في
 في الطريق خارطة رسميا

 األفريقي الصحي المنتدى
 الصحة لمنظمة األول

 رواندا كيغالي، في العالمية
 الطريق خارطة" عنوان تحت
 حول أديس إعالن لتنفيذ

 نم العديد توعير تتم لم
 المصلحة أصحاب
 يف ومسؤولياته بأدواره

 األعضاء الدول دعم
 دافھأ تحقيق في

 االستراتيجية الخطة

 أمانة إنشاء
 أديس إلعالن

 التحصين حول
 جميع إلشراك
 أصحاب

 المصلحة
 كل وإخضاع

61%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

والتنمية في 
 أفريقيا

 والعمل الدعوة: التحصين
 خارطة تسمح". والمساءلة

 أصحاب لجميع الطريق
 وتنسيق بمواءمة المصلحة

 من جماعي بشكل الجهود
 األعضاء الدول دعم خالل
 تحقيق في كامل بشكل

 إلعالن العشرة االلتزامات
 التحصين حول أديس

 الخارجي االستعراض
 للخطة الفترة لمنتصف

 اإلقليمية االستراتيجية
 للتحصين )الذي األفريقية

 أكتوبر 8 أسبوعا في أجري
8100) 

 

 األفريقية اإلقليمية
 للتحصين

 

 مصلحة صاحب
 عن للمساءلة
 مجاالت

 فضال مسؤوليته
 اإلشراف عن

 إطار على
 اإلقليمي المساءلة

 إعالن بشأن
 حول أديس

 من التحصين
 تعزيز/بناء خالل
 مع التآزر أوجه

 اآلليات/الخطط
 القائمة

 في اجتماع عقد
 مايو - أبريل
 جميع مع 8102

 أصحاب
 في المصلحة

 التحصين مجال
 كل لتوعية
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 مجموعة
 بأدوارها

 على ومسؤولياتها
 في المبين النحو

 الخطة
 االستراتيجية

 يةاألفريق اإلقليمية
 للتحصين

 مواد إعداد
 حول إعالمية

 رةبصو للتحصين
 أن على منتظمة

 مصممة تكون
 لفئات خصيصا
 محددة مستهدفة

 أفضل توثيق
 على الممارسات

 القطري المستوى
 في

 استدامة/تحقيق
 التزامات بعض
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 أديس إعالن
 - التحصين حول

 استدامة إدراج
 المحلية الموارد

 للتحصين

 

 

44.  Assembly/
AU/Decl.3(

XXIX)  
إعالن بشأن 
التعجيل بتنفيذ 
اللوائح الصحية 
الدولية في 

 أفريقيا

 
 

يطلب من المفوضية، ومركز مكافحة 
األمراض في أفريقيا بالتعاون مع منظمة 
الصحة العالمية وأصحاب المصلحة 

 اآلخرين:

الدعم الفني الالزم للدول األعضاء  م( تقدي1
 للتعجيل بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية؛

 خبير مع حاليا العمل يتم
 منظمة أعارته استشاري

 للمركز العالمية الصحة
 األمراض لمكافحة األفريقي

 عمل خطة وضع أجل من
 المتعاون للتنفيذ مفصلة
 في الدولية الصحية للوائح
 .األعضاء الدول

 

 تآلياوضع  بعد يتم لم
 وتقييم التنفيذ رصد

 هناك ثم ومن التقدم،
 مبادئ لوضع حاجة

 للرصد توجيهية
 .واإلبالغ

 

 ذتنفي حاليا يتم
 شبكة على منبر

 (إيكو) اإلنترنت
 تبادل بهدف

 المعلومات
 وأفضل

 بشأن الممارسات
 اللوائح تنفيذ

 الدولية الصحية
 من وغيرها
 الصحية األنشطة

  العامة

 الوقت في
 يقوم الحالي،
 إقليمان

 الوسط)
( والجنوب

 األداة باختبار

 

 األقاليم تدريب
 في األخرى

 من األول الربع
 القادم العام
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

تنفيذ اللوائح الصحية الدولية واإلبالغ  د( رص2
عن ذلك في سياق إطار التعاون بين منظمة الصحة 
العالمية والمفوضية بشأن إنشاء وتشغيل مركز 
مكافحة األمراض في أفريقيا لتحسين األمن 

 الصحي في أفريقيا؛

 في األخرى األقاليم تدريب
 القادم العام من األول الربع

 

 التوصل يكون ربما
 الدول بين توافق إلى

 إطار بشأن األعضاء
 صعبا أمرا الرصد

 قليال عددا ألن نظرا
 ينفذ الذي هو فقط منها

 ةالدولي الصحية اللوائح

 

 اجتماع استضافة
 لمواجهة للتأهب
 في األوبئة
 لوضع فبراير

 وتحديد إطار
 االحتياجات

 األساسية

 

  

ة تقرير كل سنتين عن تنفيذ اللوائح الصحي م( تقدي3
 الدولية إلى المؤتمر في دورة يناير العادية.

 للتأهب اجتماع استضافة
 فبراير في األوبئة لمواجهة

 وتحديد إطار لوضع
 األساسية االحتياجات

 

 على راج العمل 
 يف التقرير إعداد
 8102 يونيو

 

  

 إدارة الموارد البشرية والعلم والتكنلوجيا 

45.  Assembly/
AU/Dec.58

9(XXVI)  
مقرر بشأن 
اللجان الفنية 

 المتخصصة

بشأن اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالتعليم والعلوم 
 EX.CL/934(XXVIII  Doc. -والتكنولوجيا 

المفوضية أن تقوم، بالتعاون مع منظمة  يطلب إلى
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( 
بتنسيق الشراكة التعليمية ودعم تنفيذ عملية مواءمة 

 التعليم في أفريقيا

     



EX.CL/9401 (XXXII) 

Page 138 

 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 :المفوضيةيطلب من 

i)  
( إنشاء لجنة فنية متعددة التخصصات من 1

م من وبدعالخبراء األفريقيين برئاسة المفوضية 
مؤسسات مثل برنامج األغذية العالمي ومركز 
التميز لمكافحة الجوع إلجراء دراسة عامة عن 

 أهمية وأثر التغذية المدرسية في الدول األعضاء؛

     

ii) 2 تنفيذ مقرر المؤتمر بإنشاء اليوم )
مارس من كل  1األفريقي للتغذية المدرسية في 

 ؛2116عام ابتداء من عام 

     

iii) 3 وضع طرائق لالحتفال باليوم األفريقي ).
للتغذية المدرسية، بالتشاور مع الدول األعضاء 

 والشركاء المعنيين؛

     

iv) 4 يطلب من المفوضية أن تقدم تقارير )
منتظمة عن تنفيذ هذا المقرر إلى المؤتمر، عن 

 طريق المجلس التنفيذي.

     

46.  Assembly/
AU/Dec.59

1 (XXVI)  
مقرر بشأن 
البنود المقترحة 

المقترح لالتحاد األفريقي  6102حول موضوع عام 
بشأن "تسخير العائد الديموغرافية من خالل االستثمار 

 في الشباب
المفوضية بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة  يطلب من

االقتصادية ألفريقيا، ومصرف التنمية األفريقي، 

 بشأن القارية المبادرة نفذت
 خالل العائد الديمغرافي من

 الطريق خارطة

  %91 أدناه( 2 مثل ( أدناه2مثل 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

من الدول 
 األعضاء

 

ووكالة التنسيق والتخطيط من أجل الشراكة الجديدة 
من أجل تنمية أفريقيا )نيباد(، فضال عن شركاء 
آخرين مثل الواليات المتحدة وصندوق األمم المتحدة 

حدة والوكاالت للسكان، وسائر وكاالت األمم المت
 اإلنمائية إلى:
 لعائدابتنفيذ مبادرة قارية بشأن  ل( التعجي1

 الديمغرافي ألفريقيا؛

i) 2خارطة طريق مع اإلنجازات  ع( وض
الرئيسية والمعالم الرئيسية التي ستقدم إلى 
الدورة العادية المقبلة للمؤتمر المقرر عقدها 

من خالل المجلس  2116في يوليو 
التنفيذي لتوجيه الدول األعضاء 
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية بشأن 
اإلجراءات الملموسة التي يتعين اتخاذها في 

 وما بعده 2117عام 

 طريق خارطة وضعت
 ركائز أربع تتضمن

بها  استرشد رئيسية مواضيعية
 إطالق تم وقد. المقرر تنفيذ

 شعار مع الطريق خارطة
 قمة خالل العام موضوع

 يناير في األفريقي االتحاد
2117 

 من قليل عدد قام  
بإطالق  البلدان

 العام، هذا موضوع
قيام البلدان بعملية 

 غير البلد طالقاإل
  منسق

 بعض تعمل  ولم
 هابيانات تطوير البلدان

العائد ا بشأن القطرية
 الديمغرافي 

 من قليل عدد أبلغ
 عن األعضاء الدول
 .الطريق خارطة تنفيذ

 

 ذالتنفي إلى الدعوة
 لخارطة المستمر

 االتحاد طريق
 دبع لما األفريقي

 ،2117 عام
 والتقييم الرصد

 يذتنف عن واإلبالغ
 العام. موضوع
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 حول 2115المؤتمر الوزاري األفريقي لعام  بشأن
 الملكية الفكرية في أفريقيا الناشئة

 
يطلب إلى المؤتمر العمل على وضع اآلثار القانونية 
والمالية والهيكلية إلنشاء فريق عامل من الخبراء 
لوضع برنامج عمل لتنفيذ إعالن داكار بشأن الملكية 

مع المنظمة الدولية الفكرية في أفريقيا بالتعاون 
 للملكية الفكرية.

 

تتشاور المفوضية مع المنظمة 
الدولية للملكية الفكرية إلنشاء 
فريق عمل من الخبراء لوضع 
برنامج عمل لتنفيذ إعالن 
داكار بشأن الملكية الفكرية 

 ألفريقيا

نقص التمويل لتمويل 
 فريق عمل الخبراء

لتحديد ميزانية  
 2118في 

 

47.  Assembly/
AU/Dec.62

5(XXVIII 
مقرر بشأن 
تعزيز وحماية 

االستثمارات 
األفريقية من 
أجل تعزيز 
االستثمار في 

 الشباب

يطلب من المفوضية أن تقدم تقارير منتظمة إلى 
المؤتمر عن طريق المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ هذا 

 المقرر.

 أعلنتفي ردها على ذلك،  
 عاماعتبار ،  المفوضية

العائد  تسخيرل عاما 2117
 خالل من الديمغرافي 

 تم وقد. الشباب في االستثمار
 طريق خارطة وتنفيذ وضع
 .ملموسة نواتج مع للتنفيذ

 يذالتنف عن تقريرويعتبرال
 امتاح

محدودية الموارد 
لتمويل مشاريع 

 الشباب.

تفعيل صندوق 
الشباب وتعزيز 

العامل مع القطاع 
 الخاص. 

  مستمر التنفيذ 71%
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

48.  Assembly/
AU/Dec.63

5(XXVIII 
مقرر بشأن 
نتائج خلوة 

مؤتمر االتحاد 
األفريقي حول 

اإلصالح 
المؤسسي 

 لالتحاد األفريقي

)أ( فيما يتعلق بعالقة االتحاد األفريقي 
 بمواطنيه:

أن تضع المفوضية حصصا للشباب  ي( ينبغ1
عبر مؤسساتها، وأن تحدد السبل والوسائل 

 المناسبة لضمان مشاركة القطاع الخاص؛

     

i) 2أن تنشئ المفوضية فيلق شباب  ي( ينبغ
أفريقي، وأن تضع برامج لتيسير التبادل الثقافي 

 والرياضي فيما بين الدول األعضاء

 الشؤون إدارة مع التشاور
 الرياضة قسم االجتماعية،

 والثقافة

 مفهوم دمج في التأخير
 برنامج في المشروع

  األفريقي االتحاد
الحالي لفرقة 

 الشباب المتطوعين

 من مزيد
 حول المناقشات

 مع التكامل
 االتحاد برنامج

لفرقة  األفريقي
المتطوعين 

 الشباب.

31%  

49.  Assembly/
AU/Dec.65

2(XXIX) 
مقرر بشأن 
 اقتراح إعالن

-6103الفترة 
6162 

"العقد األفريقي 
الفني والمهني، 
التدريب على 
تنظيم المشاريع 

يطلب من المفوضية بالتعاون مع بوركينا فاصو  
وشركاء االتحاد األفريقي وضع خطة عمل تفصيلية 
للعقد وإنشاء منبر حوار قاري حول تنمية المهارات 
في أفريقيا. وينبغي تقديم خطة العمل إلى الدورة 

عن طريق  2118العادية التالية للمؤتمر في يناير 
 األجهزة المختصة

 القاري الحوار منبر افتتاح
 -أفريقيا عالمة تحتالذي تم 

حول فرص  حديث
 العمل.     

 
 الدول إلى رسائل أرسلت

 مدخالت لتقديم األعضاء
 التي الرئيسية القضايا بشأن

العمل خطة بها ستسترشد  

 تلقي في التأخير
 الدول من اإلسهامات

 األعضاء
 

 تعيين في التأخير
 يف للمساعدة المستشار

 العملية.

 
 
 

 بتعيين اإلسراع
الخبير 
 االستشاري
 
 

41%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

وتشغيل الشباب 
" 

 

 اختصاصاتاستكمال 
 استشاري خبيرب لالستعانة

مواصلة و العمل خطةلوضع 
  التعيين عمليات

 الدول مع المتابعة
 األعضاء.

51.  Assembly/
AU/Dec.66

0 
(XXIX) 

 
مقرر بشأن تنفيذ 

 موضوع السنة

( يرحب بالنجاح في تنظيم منتدى الشباب 1
 29نجامينا، تشاد، في الفترة من االفريقي في 
؛ ويحيط علما 2117يوليه  1يونيو إلى 

بتوصيات المنتدى ويطلب من المفوضية 
 ضمان تنفيذها.

 نم كجزء المنتدى نتائج تنفذ
 بشأن الطريق خارطة تنفيذ

 السنة . موضوع

 46 الخانة حسب (2) 46حسب الخانة 
(2) 

  

i) 2 يطلب من المفوضية واتحاد الشباب )
األفريقي التعجيل بتنفيذ مذكرات التفاهم 

 المشتركة التي تربطهما

مع اتحاد الشباب  التعاون
 ابالشب منتدى في األفريقي 

 حادلالت الشباب وقمة األفريقي
 األوروبي االتحاد - األفريقي

 مع المشاركة كانت
 اتحاد الشباب األفريقي 

لعدم هيكلة  نظرا تحديا
 منظمتهم

يقدم اتحاد الشباب  لم
 إلى تقريرا األفريقي 

مفوضية االتحاد 
 بموجب األفريقي

التفاهم مذكرة  

ستجرى 
 التي االنتخابات

 الجمعية خالل
ة ستتم تعبئ العامة،
 لبناء  الموارد
 قدرات

اتحادالشباب 
 األفريقي

51%  

51.  Assembly/
AU/Dec.66

1(XXIX) 
 

من المفوضية أن تقدم في دورة مؤتمر يناير يطلب 
جميع الصكوك المتعلقة بإدارة الصندوق،  2118

 صندوق هيكل تطوير يجوي
 الذي األفريقي الشباب

 اإلداري، هيكله سيوضح

 الصكوك وضع يتطلب
 أوسع مشاورات إجراء

 اإلسراع بتعيين
 خبير استشاري 

 مع والمشاركة

31%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

مقرر بشأن 
إنشاء صندوق 
 الشباب األفريقي

وفقا لدراسة جدوى مؤتمر الوزراء االفريقيين 
 (2118المكلفين بالشباب يوليو 

 من مزيد إجراء يلزم حيث
 .المشاورات

 لتعيين اختصاصات وضعت
 ةالعملي لدعم استشاري خبير

 المواعيد يتجاوز نطاقا
لتقديمها المحددة  

 

 أصحاب
 المصلحة
 اآلخرين

 مع المشاركة
 أصحاب

 المصلحة
 اآلخرين

من جميع شركاء يطلب من المفوضية أن تحشد الدعم 
 االتحاد األفريقي لصندوق الشباب األفريقي.

البنك األفريقي  مع المشاركة
 دةالمتح األمم وبرنامج للتنمية

 الدعم التماس في اإلنمائي
 الذي الصك وضع بشأن

 به االضطالع يجري
 طرائق بشأن والمناقشات

 الجارية. التعاون

 تلقي في التأخير أوجه
 من االلتزامات

 الشركاء.

   

52.  Assembly/
AU/Decl.4(
XXIX)Algie

rs  
إعالن االستثمار 
في التوظيف 

والضمان 
االجتماعي 

 مفوضية االتحاد األفريقي: يطلب من

إجراء دراسة بهدف جمع الخبرات من الدول  (1
األعضاء وإعداد خالصة وافية للممارسات 
 الجيدة بشأن الشراكة بين القطاعين العام

والخاص؛ ودعم الدول األعضاء في وضع 
مشاريع الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، بما في ذلك مبادرات ملموسة من 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

لتسخير العائد 
 الديموغرافي

 

قبل مؤسسة وظائف من أجل أفريقيا في 
مجال مطابقة المهارات، وتحول الزراعة، 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتنظيم 
المشاريع، والحوار االجتماعي، وما إلى 

 ك؛ذل

التعاون مع شركاء مثل اللجنة االقتصادية  (2
ألفريقيا، والوكالة األلمانية للتعاون الدولي، 
ومنظمة العمل الدولية بشأن تعزيز الطلب 
على المهارات وتوقعات العرض، بما في 
ذلك وضع نموذج الستخدامه من قبل الدول 

 األعضاء، ودعم بناء القدرات في البلدان؛

     

العمل مع منظمة العمل الدولية ومنظمة  (3
األغذية والزراعة واللجنة االقتصادية 
ألفريقيا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
وشركاء آخرين لتيسير توسيع نطاق الحماية 
االجتماعية والضمان االجتماعي للعاملين في 
االقتصاد غير المنظم والقطاع الريفي، مع 

غير المنظم إلى  دعم االنتقال من االقتصاد
االقتصاد الرسمي من خالل التنفيذ المشترك 
للصكوك والسياسات المشتركة ذات الصلة 

 لالتحاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية؛
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

التعاون مع أمانة وكالة برنامج تنمية المجتمع  (4
المحلي لتوسيع نطاق الضمان االجتماعي / 
الحماية للحرفيين والعمال في صناعة الحرف 
اليدوية حيثما دعت الحاجة إلى ذلك، من 

خطة الحماية االجتماعية من اجل خالل تنفيذ 
 االقتصاد غير الرسمى والعمال الزراعيين

إدماج صناعة الحرف لالتحاد األفريقي و
اليدوية في سياساتها اإلنمائية االجتماعية 

 واالقتصادية مع هيكل مخصص

     

تطوير التعاون الفني بين الدول األعضاء،  (5
في إطار منبر التعاون الفني فيما بين بلدان 
أفريقيا، وتوسيع نطاق التعاون فيما بين بلدان 

 الجنوب إلى مناطق أخرى؛

     

موقف أفريقي مشترك بشأن "مستقبل صياغة  (6
العمل" في أفريقيا بالتعاون مع منظمة العمل 
الدولية؛ وتوجيه تنسيق ومواءمة الموقف 
األفريقي الموحد في إطار العملية العالمية 

 للمبادرة المتعلقة بمستقبل العمل؛

     

استكمال عملية إنشاء صندوق العمالة  (7
التنمية والتماسك االجتماعي مع مصرف 

األفريقي ومنظمة العمل الدولية واللجنة 
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

االقتصادية ألفريقيا وتقديم إطار إلى اللجنة 
الفنية المتخصصة بشأن الشؤون المالية 
والشؤون النقدية والتخطيط اإلنمائي للنظر 

 فيه؛

استعراض تنفيذ المبادرة المشتركة بين  (8
مفوضية االتحاد األفريقي والبنك األفريقي 
للتنمية / منظمة العمل الدولية واللجنة 
االقتصادية ألفريقيا بشأن عمالة الشباب لكي 
تتماشى مع خارطة طريق االتحاد األفريقي 
بشأن العائد الديمغرافي ودمج االستراتيجية 
الجديدة للبنك األفريقي للتنمية بشأن توظيف 

 الشباب في أفريقيا

     

 إدارة التجارة والصناعة 

53.  Assembly/
AU/Dec.60

5(XXVII) 
مقرر بشأن 
نتائج خلوة 
المؤتمر حول 
تمويل االتحاد 

 األفريقي

 

يطلب من المفوضية إجراء دراسة عن إدارة الموارد 
المعدنية األفريقية، مع التركيز بوجه خاص على 
تحقيق أقصى قدر من اإليرادات من خالل تنسيق 

االستناد العائدات والنظم المالية. وفي هذا الصدد، 
أيضا إلى الدراسة من أجل وضع قانون نموذجي يوفر 
التوجيه للدول األعضاء في استعراض عائداتها 

 وأنظمتها المالية

 من بدعم الدراسة أجريت
 األفريقي المركز مشروع

 للجنة التابع المعادن لتنمية
 وستنظر. ألفريقيا االقتصادية

 فيهااللجنة الفنية المختصة 
 والمعادن التجارة للصناعة

 مؤتمر فيها ينظر أن قبل
 القمة

اللجنة الفنية  تجتمع
 المتخصصة للصناعة

 في  والمعادن والتجارة
عامين كل  
 

إدارة  ستقدم
 التجارة

 رالتقري والصناعة
 العادية الدورة إلى

ة التالية للجنة الفني
 المتخصصة 

للتجارة 
 والصناعة

في انتظار  75%
االعتماد من قبل 

 األجهزة
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

. 
 
 . 

 

 عام في والمعادن
2118. 

يطلب إلى المفوضية إجراء دراسة عن إدارة الموارد 
الطبيعية في أفريقيا، بما في ذلك القيمة المضافة إلى 

 المعادن الخام؛

 أن داخليا المشاورات كشفت
 غير المقترحة الدراسة نطاق

 واضح.

 الموارد تتجاوز
إدارة  نطاق الطبيعية
 والصناعة، التجارة
 كبير حد إلى وتشمل

إدارة االقتصاد الريفي إ
 والزراعة.

 إلى حاجة ثمة
 التوجيه من مزيد
 كان إذا ما بشأن

 عن مختلفا هذا
 استراتيجية

 األفريقي االتحاد
 األساسية للسلع

  

54.  Assembly/
AU/Dec.60

8(XXVII)  

مقرر بشأن 
منطقة التجارة 

 الحرة القارية

 من المفوضية:  يطلب
وتقديمها إلى الدورة صياغة توصيات  (1

العادية التالية للمؤتمر المقرر عقده في يناير 
، بالتعاون مع المجموعات 2117

 االقتصادية اإلقليمية؛

م يت ولم. اإلجراء هذا تأجيل تم
 البارزين تعيين األشخاص

 في وعين المؤتمر . الخمسة
مناصر منطقة  الحق وقت

 ةلقياد التجارة الحرة القارية 
 وال. والمشاركة الدعوة عملية
 ويسفر جاريا األمر هذا يزال
 ةوباإلضاف. إيجابية نتائج عن
 المفوضية  تعمل ذلك، إلى

 رفيعي ممثلين تعيين على
 يقومون بإشراك المستوى

ليست ثمة حاجة إلى 
 هذاالمقرر. تنفيذ

اليطلب إجراء 
 آخر

111%  
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 جميع في المصلحة أصحاب
 التوقيع لضمان القارة أنحاء

 على بسرعة والتصديق
 .القانونية النصوص مشاريع

إعداد مشاريع نصوص تفاوضية بشأن  (2
التجارة في السلع والخدمات في الدول 
األعضاء وتعميمها على الدول األعضاء 
بغية التماس مدخالت من الحكومات 
وتوجيه عمل منتدى التفاوض لمنطقة 
التجارة الحرة القارية من أجل تعجيل 

 مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية 

إلى وأدى  اإلجراء هذا تم
 المفاوضات عملية تسهيل

 الموضوعية.

  %111 الينطبق الشيء

تقديم خيارات عملية ممكنة بشأن كيفية إزالة  (3
الحواجز غير التجارية بين البلدان األفريقية 

 لتعزيز التجارة األفريقية. البينية

 بإدراج التجارة وزراء نصح
بالحواجز غير  المتعلق العمل

 لعم برنامج في التعريفية 
ة تعزيز التجارة البينية األفريقي

 .انجازه تم وهذا. ا

 
 الشيء

 
 
 
 
 

 
 الينطبق

 
 

  

يطلب من المفوضية أن تقدم تقريرا عن  (4
تنفيذ هذا المقرر في الدورة العادية المقبلة 

 2117للمؤتمر المقرر عقدها في يناير 

 التجارة مفوض تقرير قدم
 الدورة إلى السابق والصناعة

 للمؤتمر. المغلقة

   الينطبق الشيء
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طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

55.  Assembly/
AU/Dec.62

3(XXVIII)  

مقرر بشأن 
منطقة التجارة 

 الحرة القارية

 يطلب من المفوضية:
حشد التمويل لتنفيذ برنامج القضاء على الحواجز غير 

 الجمركية في منطقة التجارة الحرة القارية؛
 

 مقترح اإلدارة أعدت 
 تعبئة وبدأت المشروع

 وزراء عمل وقد. الموارد
 اركب مشورة على بناء التجارة

 العمل هذا إلدراج المفاوضين
 التجارة منطقة عملية في

القارية دون العمل  الحرة
 لمزيد من مستقل بشكل

 والفعالية. االتساق

   الينطبق الشيء

إجراء مشاورات وتقديم المساعدة في مجال بناء 
القدرات إلى الدول األعضاء وأصحاب المصلحة 
المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع 
الخاص، لضمان اختتام مفاوضات منطقة التجارة 

 الحرة القارية في الوقت المناسب؛

 إلشراك اجتماعات عدة عقدت
 قبل من المصلحة أصحاب

مفوضية االتحاد األفريقي 
 أدى مما 2117 عام خالل

 مشروع نموذج وضع إلى
 أصحاب مع للمشاورات

 الدول التزمت وقد. المصلحة
 أصحاب بإشراك األعضاء
 لخال مكثفة بصورة المصلحة

 2118 عام

 الموارد قدرة محدودية
 على تغطية البشرية

 قبل من الدعوات جميع
 المصلحة. أصحاب

 من الدعم مواصلة
 تقديم خالل

 موحدة معلومات
 حول منطقة

 التجارة اتفاقية
 الحرة القارية

 لألطراف
 المهتمة.

5%  

تقرير عن تنفيذ هذا المقرر إلى الدورة العادية  رفع
 .2117القادمة للمؤتمر في يوليو 

 منطقة عن مرحلي تقرير
  يةالقار الحرة التجارة اتفاقية

   الينطبق الشيء
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 اتفاقية منطقة مناصر قدمه
 القارية الحرة التجارة

56.  Assembly/
AU/Dec.64

7(XXIX)  

بشأن  مقرر
منطقة التجارة 

 الحرة القارية

يطلب من المفوضية تأمين التمويل التكميلي للجدول 
الزمني المنقح لالجتماعات لتمكين الدول األعضاء 
في االتحاد األفريقي من إبرام مشروع النص القانوني 

 2117والمالحق بحلول ديسمبر 

 التجارة إدارة طلبت
 التكميلي التمويل والصناعة

 .المناسب الوقت في منح الذي
 الوفاء تم لذلك، ونتيجة

 المستهدف. النهائي بالموعد

  111 الينطبق الشيء

 إدارة االقتصادي الريفي والزراعة

57.  Assembly/
AU/Dec.59

1 (XXVI)  
مقرر بشأن 
البنود المقترحة 
من الدول 

 األعضاء

 
 
 
 
 

 عن المنظومة األفريقية للحد من مخاطر الكوارث
 يطلب من المفوضية: 

تقديم، خارطة طريق إلنشاء مركز  (1
االمتياز لبحوث مخاطر الكوارث 
والوقاية منها وإدارتها؛ بالتعاون مع 

 الكاميرون

العمل مع الشركاء فيما يتعلق بتوفير  (2
الموارد للدول األعضاء للتخفيف من 

 حدة الكوارث.

 

 خالل من الدعم تقديم يجري
 خارطة خطة لوضع الشركاء

 للمجموعات يقطر
 لأج من اإلقليمية االقتصادية

 لبحوث أفريقي  مركز إنشاء
 والوقاية الكوارث مخاطر

 .وإدارتها منها
 

 بالتعاون المفوضية، عملت
 االقتصادية المجموعات مع

 إشراك  على اإلقليمية،
 الموارد وحشدت الشركاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لىإ التقرير تقديم
 التنفيذي المجلس
 األفريقي لالتحاد

 على للحصول
 إضافية توجيهات

 إنشاء بشأن
 .المركز

 
 عملية استكمال

 برنامج وضع
 للخدمات أفريقي

 أجل من المناخية
 المستدامة التنمية

111%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 حاليا يجري
 برنامج وضع

 بشأن أفريقي
 الخدمات
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 التحديات اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
طريق المضي 

 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 أجل من( يورو مليون 52)
 الخدمات وتوفير تطوير

 الزراعة مجاالت في المناخية
 الكوارث مخاطر من والحد

 خالل من والمياه والصحة
 تللخدما العالمي اإلطار تنفيذ

  .المناخية
 

،  حاليا المفوضية تعمل
 المجموعات مع بالتعاون

 ابوأصح اإلقليمية االقتصادية
 على ،اآلخرين المصلحة

األفريقي  برنامجال وضع
 عيتوق الذي المناخية لخدماتل

. 2118 عام في تنفيذه يبدأ أن
 البرنامج أن من الرغم وعلى

 من الحد على يقتصر ال
 فإن الكوارث، مخاطر

 يتم التي المناخية الخدمات
 البرنامج خالل من تطويرها

 لدولتوفر معلومات ل سوف

 
 

 بدء تنفيذه مع
 عام في المتوقع
2118. 

 أجل من المناخية
 التنمية

. المستدامة
 وسيعزز
 إنتاج البرنامج
 الرصد خدمات

 بالمناخ التنبؤ
 لمالع على القائمة

 وتوافرها
 وتنفيذها
 وعلى. وتطبيقها

 أن من الرغم
 ال البرنامج

 على يقتصر
 مخاطر من الحد

 فإن الكوارث،
 الخدمات
 التي المناخية

 توفيرها سيتم
 الدول ستدعم

 في األعضاء
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 الطرق بشأناألعضاء 
 للتخفيف علميا الموثوق بها

 .الكوارث حدة من

 إجراءات اتخاذ
 نحو مستنيرة
 دةح من التخفيف
 الكوارث

58.  Assembly/
Au/Dec.60

3(Xxvi)  
 

مقرر بشأن 
التزامات أفريقيا 

 في
مفاوضات تغير 

 المناخي العالمية
 
 

ير برنامج تسخيطلب من المفوضية استكمال اقتراح  
 -  المعلومات المناخية ألغراض التنمية في أفريقيا

الذي تم تطويره فيما يتعلق بتعزيز هيكل التفاوض 
مستويات واستراتيجية بشأن كيفية  3المكون من 

تحقيق أقصى قدر من الفوائد من اتفاق باريس 
ألفريقيا، وتقييم احتياجات البلدان األفريقية لتنفيذ 
اتجاهات المساهمات المحددة وطنيا في اتفاق باريس، 

ائل التنفيذ، وأن يقدم بما في ذلك ما يتعلق بوس
توصيات قبل انعقاد مؤتمر األطراف الثاني 

 مع بالتعاون اإلدارة وضعت
 تسخير برنامج شركاء

 ألغراض المناخية المعلومات
 ل عم خطة  (كليمديف) التنمية

  ةالثاني لمرحلةمن ا كليمديفل

عدم توفر الموارد 
المالية لتنفيذ 

المرحلة 
الثانية من 

برنامج 
 كليمديف

 المؤسسات تقوم
 الثالث الشريكة

 بوضع حاليا
 عبئةلت استراتيجية

 الموارد
 تجري

 التحضيرات
 لعقد أيضا

 مائدة اجتماع

41%  
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 
 

والعشرين بشأن سبل ووسائل حشد الموارد الكافية 
لدعم تنفيذ اتجاهات المساهمات المحددة وطنيا وهي 

 مساهمات من الدول األفريقية

 للشركاء مستديرة
 الموارد لجمع

 للبرنامج.
 أيضا اإلدارة تقوم

 مقترحات بإعداد
 لدعم تمويلية
 البلدان

 والمجموعات 
 االقتصادية

 نفيذت في اإلقليمية
 باريس اتفاق

 والمساهمات
 المحددة وطنيا.

59.  Assembly/
AU/Dec.640

(XXVIII  مقرر
بشأن مشاركة 
أفريقيا في 

المفاوضات 
العالمية بشأن 
تغير المناخ في 

العالمية القمة 

يطلب من فريق المفاوضين االفريقيين بالتعاون مع 
 األفريقي حول البيئة الوزاريالمفوضية والمؤتمر 

األفريقية صياغة اد إطار رفيع المستوى لرصد وتقييم 
الدعم في مجال المناخ في سياق تعبئة البلدان النامية 

مليار دوالر  111لهدف سنوي بقيمة  2121بحلول عام 
أمريكي بهدف تعزيز الحجم، وملكية العمل في أفريقيا، 
 وتعزيز النتائج للتصدي لتغير المناخ والتنمية المستدامة.

 األفريقية المجموعة تبدأ
 بعض وكلفت للمفاوضين

 مشروع بوضع األعضاء
 يمتقي لرصد المستوى رفيع
 ما نحو على المناخي الدعم
 القمة. طلبته

 على العمل ضرورة
 لمؤتمر التحضيرات

 الذي 23ال األطراف
 .الصياغة على أثر

 يتم مشروع
 استكماله،
 على وعرضه

 مجموعات
 والدول الخبراء،
 األعضاء

للمصادقة عليه 
 واعتماده من قبل

21%  
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

الثانية لتغير 
خالل  المناخ

مؤتمر األطراف 
 66الي

وزراء البيئة 
 األفريقيين 

صنع  وأجهزة
 دلالتحا اتالسياس

 األفريقي

61.  ASSEMBLY/

AU/Decl.1(X

XIII) 

 مالبو عالنإ
حول تعجيل 

 والتحول النمو
من الزراعي 

أجل الرخاء 
المشترك 

وتحسين سبل 
 ،معيشةال
 وثيقةال

ASSEMBLY/
AU/2 (XXIII) 

 

 حولوالت النمومالبو حول تعجيل  عالنبشأن تنفيذ إ
وتحسين سبل من أجل الرخاء المشترك الزراعي 

 5152 وأهدافرؤية والذي يعتبر ترجمة ل معيشةال
ألفريقيا بشأن التعجيل بالنمو والتحول الزراعي في 

 أفريقيا:
قتراح االمفوضية إلى تقديم  رئيسيطلب من  .0

لإلدارة بهدف تعزيز القدرة المؤسسية 
فضال عن الوحدات األخرى ذات الرائدة 

 للمجلس التنفيذي الدورة العاديةإلى  الصلة
 .لبحثه والموافقة عليه 5102في يناير 

ن موخارطة طريق  تنفيذ وضع استراتيجية .5
 5152 وأهدافل ترجمة رؤية يتسهشأنهما 

ألفريقيا بشأن التعجيل بالنمو والتحول 
ج وآثار إلى نتائالزراعي في أفريقيا 

في هذا الشأن إلى  ملموسة وتقديم تقرير

 
 
 
 
 

 االتحاد مفوضية وضعت
 تنفيذل توجيهية مبادئ األفريقي

 تقديم أجل من ماالبو إعالن
 الدول إلى منسقة توجيهات
 إعالن إلدراج األعضاء

 الوطنية الخطط في ماالبو
 ودعمت. الزراعي لالستثمار
 8 األفريقي االتحاد مفوضية

 الوطنية خططها لوضع دول
 وقدمت الزراعي لالستثمار

 االستعراض مجال في الدعم

 
 
 
 
 

 الدول عدد انخفاض
 أدرجت التي األعضاء

 في مالبو إعالن
  الوطنية خططها

 البيانات نظام ضعف
   القطري المستوى على

 مواصلة إلى الحاجة
 السياسات بيئة إصالح
 باستثمارات الخاصة
  الخاص القطاع

 الموارد محدودية
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

ير في ينا للمجلس التنفيذي الدورة العادية
  لبحثه. 5102

االتحاد األفريقي تسريع  يطلب من مفوضية .1
 .تفعيل البنك األفريقي لالستثمار

االتحاد األفريقي يطلب من مفوضية  .1
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية تسهيل 

 تعزيزبهدف تصادي تسريع التكامل االق
غذية األمجال  البينية في األفريقية التجارة

 .والزراعة
ليد تو آليات تعزز قدرة أفريقيا علىوضع  .2

ط التخطيالبيانات لتعزيز والمعرفة  وإدارة
 األدلة؛والتنفيذ القائمين على 

 إضفاء الطابع المؤسسي على نظام .2
ع شجيي ذالالمراجعة المتبادلة بين األقران 

اء الجيد في التقدم المحرز في تنفيذ على األد
األداء بأحكام هذا اإلعالن واالعتراف 

 .المثالي كل سنتين من خالل جوائز
كل سنتين، عملية استعراض زراعي إجراء  .2

تقرير عن  وإعداد 5102من عام  ابتداء 
ته دورمؤتمر خالل التقدم المحرز إلى ال

 .5102العادية في يناير 

 أعضاء دول ألربع المستقل
 الوطنية الخطط تقيد لضمان

 بإعالن الزراعي لالستثمار
  ماالبو

 

 ئمباد األفريقي االتحاد وضع
 المتبادلة للمساءلة توجيهية
 ةلفتر االستعراض وتقارير
 التحول وبطاقة السنتين

 المفوضية وقامت. الزراعي
 ىالمستو على خبراء بتدريب
 نع تقارير تقديم على القطري

 لتتبع إعدادها تم مؤشرا 43
 .بلدا 52 بمشاركة ماالبو تنفيذ

 

( 45) بلدا وأربعون خمسة قدم
 دميق الذي االستعراض تقرير

 يةالفن اللجنة إلى سنتين كل
 ةوالتنمي المتخصصة للزراعة

 مهيدات والبيئة والمياه الريفية
 الدول رؤساء إلى لرفعه

 .2118 في يناير والحكومات

 األعضاء الدول دعم
 نم ماالبو إعالن لتنفيذ
 األعمال خطة خالل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفوضية قامت
 األفريقي االتحاد
 التخطيط ووكالة

 ادللنيب والتنسيق
 والمجموعات

 االقتصادية
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

  

 عمل خطة المفوضية أعدت
-2117) ماالبو إعالن لتنفيذ

 بالدعم للسماح( 2121
 وتعبئة والحفاز المنسق
 ماالبو إعالن لتنفيذ الموارد

 

إطارا  المفوضية وضعت
 على الزراعية للشراكة

 الدول لدعم القطري المستوى
 اتاستثمار تعبئة في األعضاء

 الزراعة؛ في الخاص القطاع

 االقتصاد إدارة وضعت
 بمفوضية والزراعة الريفي
 يزلتعز إطارا األفريقي االتحاد
 والخدمات السلع في التجارة

 مع يتماشى بما الزراعية
 .القارية الحرة التجارة منطقة

 

 المعايير لزيادة وسعيا
 الداخلية األسواق واختراق

 إدارة ضعتو والخارجية،

 بوضع اإلقليمية
 مشتركة خطط
 الدول لدعم

 في األعضاء
 إعالن إدراج
 في ماالبو

 الوطنية خططها

 الموارد تعبئة
 شراكات وإقامة

 الدول لدعم
 يذتنف في األعضاء

 ماالبو إعالن

 من الموارد تعبئة
 المساءلة أجل

 وتعزيز المتبادلة
 على البيانات

 القطري المستوى
 جودة لضمان
 وتفعيل التقرير

 يذوالتنف التخطيط
 األدلة على القائم
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 قدما
النسبة المئوية 

 للتنفيذ
 المالحظات

 والزراعة الريفي االقتصاد
 األفريقي االتحاد بمفوضية

 نم األغذية سالمة لتنسيق آلية
 الدول قدرة تعزيز شأنها

 سالمة مجال في األعضاء
 وضع ويجري. األغذية
 قاري مختبر إلنشاء مقترح
 .األغذية بسالمة معني

 الدول دعم
 في األعضاء

 استثمارات تعبئة
 الخاص القطاع

 إطار خالل من
 الزراعية الشراکة

 المستوى على
 القطري

 

  



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2018-01-26

Report of the Commission on the

Implementation of Previous Decisions

of the Executive Council and the Assembly

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/8931

Downloaded from African Union Common Repository


