
AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 UNIÃO AFRICANA االتحاد األفريقي

Addis Ababa, ETHIOPIA       P. O. Box 3243      Telephone  251115 517700 
Website: www.africa-union.org 

 

 مؤتمر االتحاد
 الدورة العادية العشروف

 2013يناير  28-27س أبابا، إثيوبيا، أدي
 
 
 

ASSEMBLY/AU/2 (XX) 

 
 
 

 تقرير المفوضية عن تنفيذ المقررات السابقة
 لمجمس التنفيذي والمؤتمرالصادرة عن ا

 أديس أبابا، إثيوبيا

http://www.africa-union.org/


ASSEMBLY/AU/2 (XX) 

Page 1 
 

 
 :مقدمة

 

الصادر عف الدورة العادية ، [ASSEMBLY/AU/DEC.318 (XV)]وفقا لمقرر المؤتمر 
، وتمشيا مع استنتاجات 2010تمر المنعقدة في كمباال، أوغندا، في يوليو الخامسة عشرة لممؤ 

أبريؿ  2مارس إلى  30الخموة المشتركة بيف لجنة الممثميف الدائميف والمفوضية، المنعقدة مف 
المفوضية أف تقدـ ىذا التقرير الذي يتضمف سردا لإلجراءات  ر  س  زاريت، إثيوبيا، ي  افي ن 2011

ات التي تمت مواجيتيا في عممية تنفيذ مختمؼ المقررات واإلعالنات الصادرة المتخذة والتحدي
إلى قمة يوليو  2010عف أجيزة صنع السياسة لالتحاد، في الفترة مف قمة كمباال في يوليو 

 المنعقدة في أديس أبابا. 2012
 

، في االستثنائية والخاصة، اعتمد المجمس التنفيذي والمؤتمر،خالؿ دوراتيما العادية 
ختاـ مداوالتيما، عددا مف المقررات واإلعالنات والقرارات التي شكمت السند القانوني لممفوضية 
والدوؿ األعضاء وغيرىما مف أجيزة االتحاد األفريقي لمواصمة اإلجراءات الضرورية لعممية 

ألعضاء تكامؿ القارة. وقد تـ القياـ بكثير مف تمؾ اإلجراءات واألنشطة بالتعاوف مع الدوؿ ا
وغيرىا مف أجيزة االتحاد األفريقي وأصحاب المصمحة والشركاء مثؿ المجموعات االقتصادية 
اإلقميمية، في شكؿ اجتماعات تشاور وتنسيؽ كانت ترمي إلى مواءمة اإلجراءات ووجيات 
النظر التي مف شأنيا أف تسيؿ اعتماد مواقؼ موحدة ومقررات في مجاؿ السياسة مف قبؿ 

 لسياسة لالتحاد األفريقي.أجيزة صنع ا
 

 ،وتتراوح األنشطة التي تـ القياـ بيا خالؿ الفترة قيد الدراسة بيف المسائؿ القانونية
العممية  ،االجتماعية ،قضايا السمـ واألمف، الشؤوف االقتصادية ،السياسة ،المالية ،اإلدارية

ت االىتماـ المشترؾ والثقافية؛ وغطت مختمؼ المواضيع وعدد كبير مف المسائؿ اليامة ذا
لمدوؿ األعضاء والقارة عمى وجو العموـ، والتي تستند التقارير التي يتـ بحثيا حاليا كبند مف 
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جندوؿ أعماؿ المجمس التنفيذي و/أو المؤتمر إلى بعضيا. إضافة إلى ذلؾ، تتضمف بيانات 
ءات المتخذة خالؿ رئيس المفوضية خالؿ افتتاح المجمس التنفيذي والمؤتمر سردا لقيادة اإلجرا

األشير االثني عشر الماضية، في إطار تنفيذ بعض مقررات المجمس التنفيذي والمؤتمر. وعمى 
الرغـ مما تـ بذلو مف جيود ممحوظة، فمف المناسب أف نالحظ أف المقررات المنبثقة مف ىذه 

 النُّي ج المبتكرة النبيمة واجيت صعوبات في تنفيذىا. 
 

ختصر وواؼ، تفادت المفوضية قدر المستطاع االزدواجية فيما وسعيا لتقديـ تقرير م
يتعمؽ بالمقررات التي تـ بشأنيا تقديـ تقارير مفصمة وتوضيحية ليتـ بحثيا كجزء مف بنود 

 جدوؿ أعماؿ الدورة الحالية لكؿ مف المجمس التنفيذي والمؤتمر.
 

 المشاكل التي تم تحديدىا في إطار تطبيق المقررات والتوصيات
 

مف المعروؼ لدى الجميع أف عددا كبيرا مف المقررات الصادرة عف مختمؼ دورات 
جدا مف التنفيذ. ويمكف عزو المستوى  منخفضةالمجمس التنفيذي والمؤتمر قوبمت بدرجة 

 المتدني لتنفيذ المقررات إلى عوامؿ مختمفة، مثؿ:
 

 كثرة المقررات المتخذة خالؿ كؿ دورة 
 رد البشرية والفنيةقيود في الميزانية والموا 
 شبو االعتماد عمى دعـ الشركاء 
 اإلطار الزمني القصير لرفع التقارير 

 
وتجدر اإلشارة أيضا إلى أنو عمى الرغـ مف أف المفترض أف تنفذ الدوؿ األعضاء معظـ 

 المقررات، فيي ال توافي المفوضية بالمعمومات ذات الصمة.
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 التوصيات:
 
ثاؿ لممبادئ التوجييية المتعمقة بإعداد واعتماد المقررات ينبغي أف تضمف المفوضية االمت -1

واإلطار الزمني لمتنفيذ كوسيمة لمتبسيط ومزيد مف التقميؿ مف عدد المقررات المعتمدة 
 خالؿ كؿ دورة مف دورات المجمس التنفيذي والمؤتمر.

   
ما تـ تحديد ىذه ينبغي توفير الموارد المالية والبشرية والفنية لتسييؿ تنفيذ المقررات حيث -2

 العوامؿ عمى أنيا تشكؿ معوقات.
 

ينبغي أف تبذؿ الدوؿ األعضاء الجيد لتوفر وفي الوقت المناسب، مساىماتيا في التقرير  -3
 عف تنفيذ المقررات السابقة.

 
ينبغي التدقيؽ، عمى جميع المستويات، في اآلثار المالية والقانونية والمادية قبؿ اعتماد  -4

 أي مقرر. 
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 ر عن تنفيذ المقررات السابقةتقري

 الصادرة عن المجمس التنفيذي والمؤتمر
 أديس أبابا، إثيوبيا

 
 :مقررات المجمس التنفيذي -ألف

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

1.  EX.CL/Dec.644(XIX)  
مساىمات الدول  مقرر بشأن

يزانية االتحاد األعضاء في م
 2011اإلفريقي لعام 

EX.CL/Dec.650(XIX)  
بشأن نتائج الخموة المشتركة 
الثالثة بين لجنة الممثمين 
الدائمين ومفوضية االتحاد 

 األفريقي

اإلبقاء عمى العقوبات المفروضة عمى يقرر  .1
 جميورية أفريقيا الوسطى

أف تقـو مفوضية االتحاد األفريقي يطمب  -1
يؽ مع لجنة الممثميف الدائميف بإعداد بالتعاوف الوث

الخطوط التوجييية/المعايير الخاصة بالحد األدنى 
لممتطمبات المتعمقة باستضافة مؤتمرات القمة )اتفاؽ 
قامة األحداث الجانبية وتقديـ  استضافة نموذجي( وا 

 البنود التي تقترحيا الدوؿ؛
 
مف المفوضية القياـ، بالتعاوف مع لجنة يطمب  -2

ميف الدائميف في إطار عممية التحضير الجارية الممث
لالحتفاؿ بمنظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي، 
ببحث إمكانية نشر "كتاب اليوبيؿ" الذي يتضمف 

 تـ االبقاء عمييا
تـ تعييف خبراء استشارييف 
 لوضع دليؿ إدارة الحدث، اتفاؽ

 االستضافة
 

 

 

مديرية  تعمؿ  .العمؿ جار
المعمومات واالتصاالت عمى 

العالمة  معكتاب اليوبيؿ  نشر

 
عداد م ديرية البرمجة وا 

 ية والمحاسبةالميزانية والمال
مكتب األميف العاـ لممفوضية 

 وجميع اإلدارات المعنية
 
 

مديرية المعمومات 
 واالتصاالت
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

االنجازات التي حققتيا المنظمة في المجاالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتحديات التي 

ذلؾ تنفيذًا لممقرر واجيتيا واآلفاؽ المستقبمية، و 
بشأف االحتفاؿ بالعيد  2011الصادر عف قمة يناير 

 الخمسيف لمنظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي؛
مف المفوضية اقتراح طرؽ عممية لترشيد يطمب 

المؤتمرات الوزارية القطاعية بالنظر إلى المجاف 
الفنية المتخصصة األربعة عشرة التي تـ إنشاؤىا 

 ASSEMBLY/AU/DEC.227(XII)قرر بموجب الم
 ؛2009الصادر عف المؤتمر في يناير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجموعة  " لالتصاالت التجارية
ـ إرساؿ . ت "عالميةالجنوب ال

إلى مكتب  اآلف مذكرة التفاىـ
المستشار القانوني في انتظار 
الموافقة عمييا. وتعمؿ مديرية 
المعمومات واالتصاالت مع 

عمى  ةمجموعة الجنوب العالمي
وضع محتوى كتاب اليوبيؿ 

 .والجدوؿ الزمني

سيتـ اختتاـ العممية الرامية إلى 
 تحديد اآلثار المالية الجتماعات

كؿ مف المجاف الفنية 
، حيث 2012المتخصصة في 

صدر في مالبو المقرر 
ASSEMBLY/AU/DEC.365(XVII) 

الذي يقضي بضرورة تفعيؿ 
المجاف الفنية المتخصصة ابتداء 
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

يطمب أيضا مف المفوضية أف تحدد ، بالتشاور  -3
مع لجنة الممثميف الدائميف، القضايا الواجب 
مناقتشتيا خالؿ مؤتمر قمة يناير/فبراير 
صدار التوصيات  ويونيو/يوليو عمى التوالي وا 

س التنفيذي خالؿ دورتو العادية  المناسبة إلى المجم
 2012( في يناير 20العشريف )

 .2013مف 

وضع االقتراح وسيعرض تـ 
عمى لجنة الممثميف الدائميف 

 لبحثو

 العمؿ جار

 XIX) (EX.CL/Dec.659
بشأن أنشطة المحكمة 
األفريقية لحقوق اإلنسان 

 والشعوب
 
 
 
 

، بالتعاوف مع  القياـمف المفوضية  يطمب أيضا -4
عف تنفيذ تقرير بتقديـ لجنة الممثميف الدائميف، 

مختمؼ التوصيات الصادرة عف خموة لجنة الممثميف 
الدائميف لمفوضية االتحاد األفريقي التي عقدت في 

ابريؿ  2 مارس إلى 31نازاريت خالؿ الفترة مف 
، بما في ذلؾ إعداد مختمؼ المبادئ 2011

التوجييية/المعايير المذكورة آنفا، خالؿ الدورة 
 2012ذي في يناير العادية القادمة لممجمس التنفي

فوري لميزانية المجنة اليطمب التنفيذ  -1
األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب فيما 

 يتعمؽ بوضع القضاة؛
يطمب مف لجنة الممثميف الدائميف، مف  -2

خالؿ لجنتيا الفرعية إلصالح اليياكؿ 

األفريقية لحقوق  لمحكمةا  
 اإلنسان والشعوب
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

بحث اقتراح المحكمة بشأف الييكؿ الجديد 
لمسجالت وتقديـ التوصيات المناسبة 

مف قبؿ المؤتمر التنفيذي خالؿ  لبحثيا
 .2012دورتو القادمة في نياير 

نداءه إلى الدوؿ األعضاء  يؤكد مجددا -3
التي لـ توقع وتصدؽ بعد عمى البروتوكوؿ 
الخاص بإنشاء المحكمة األفريقية لحقوؽ 

 .ذلؾلمقياـ باإلنساف والشعوب 
الدوؿ األطراؼ في البروتوكوؿ يدعو  1 -4

قبوليا اختصاص التي لـ تقـ بعد بإعالف 
المحكمة لتمقي الطمبات الواردة مف األفراد 
والمنظمات غير الحكومية والسماح ليـ 

المحكمة بعد استنفاد سبؿ  بالوصوؿ إلى
 إلى القياـ بذلؾ. االنتصاؼ الوطنية

 
 
 
 
 
 

2 EX/CL/Dec.665 (XIX) 
زائر لرئاسة شأن ترشيح الجب

 والصين 77مجموعة ال

مف المجموعة األفريقية في نيويورؾ يطمب  -1
اتخاذ الخطوات الضرورية إلخطار رئيس 

والصيف بيذا المقرر قبؿ  77مجموعة الػ 
االجتماع الوزاري السنوي الخامس والثالثيف 

 بوقت كاؼ. لممجموعة

  
 إدارة الشؤوف السياسية

 
 
 

 EX.CL/Dec.646(XIX)  
 شأن إصالح اليياكلمقرر ب

قسـ جديد إلدارة الشراكات في يقرر إنشاء  -2
 3ـ  4xو 5ـ  1xمكتب رئيس المفوضية مع 

 ـ بمغ x2 2و 3ـ    2xتعييف 
لسنة  مرحمة القائمة المختصرة 

دارة   مديرية الشؤوف اإلدارية وا 
 الموارد البشرية
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

 3موظفي الدعـ ،عمى فترة   +2ـ  2x و
 سنوات

2012 

1  EX.CL/Dec.577(XVII) 
ASSEMBLY/AU/DEC.305(
XV) 

  إعداد وتقديـ المالحؽ ذات الصمة بموائح ونظـ
العامميف إلى أجيزة صنع السياسات لبحثيا 
واعتمادىا كما ىو منصوص عميو في المادة 

 مف نظـ العامميف لمبحث. 78.2

 تنفيذ لوائح وضع تقارير سنوية عف  رفع
عف  ونظـ العامميف إلى المجمس التنفيذي

 .طريؽ لجنة الممثميف الدائميف

دارة   العمؿ جار مديرية الشؤوف اإلدارية وا 
 الموارد البشرية

2 EX.CL/ Dec.669(XX)  
بشأن التعاون المتعدد  مقرر

 األطراف

 :اليند-بشأن أفريقيا

مف المفوضية ولجنة الممثميف الدائميف مف  يطمب-1
اـ خالؿ لجنتيا الفرعية لمتعاوف المتعدد األطراؼ إبر 

خطة عمؿ إطار التعاوف المعزز لقمة منتدى أفريقيا 
اليند الثانية مع الجانب اليندي ومتابعة تنفيذ  -

المشاريع والبرامج المتفؽ عمييا في إطار الفترة 
 الزمنية المحددة؛

 
خطة العمؿ ألطر  وصمت

التعاوف المعزز لمقمة الثانية 
ي إلاليند -لمنتدى أفريقيا

أف وقع النيائية ويتا امرحمتي
ع ابيخالؿ األسيوقعيا الجانباف 

. إلى جانب ذلؾ، يجري ةالمقبم
تنفيذ المشاريع والبرامج المتفؽ 

 عمييا.
 

  
 مكتب رئيس المفوضية

   المشاورات جارية مف العمداء اإلقميمييف والدوؿ  يطمب أيضا -2  
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

األعضاء إتماـ عممية تحديد مقار المؤسسات التي 
يـ وفقا يتـ تخصيصيا لألقاليـ والبمداف داخؿ األقال
لمعرض المقدـ مف اليند بشأف إنشاء ست 

 مؤسسات جديدة عمى الصعيد القاري؛(6)
 :وتركيا-شأن أفريقياب -3  

كال الجانبيف إلى تنفيذ المشاريع ذات األولوية  يدعو
التي ا قترحت في المؤتمر االستعراضي الوزاري في 

، . وفي ىذا الصدد 2011اسطنبوؿ في ديسمبر 
حكومة تركيا ولجنة الممثميف الدائميف مف  يحث

خالؿ لجنتيا الفرعية لمتعاوف المتعدد األطراؼ 
ومفوضية االتحاد األفريقي عمى عقد اجتماع في 
أديس أبابا الستعراض تنفيذ المشاريع ذات األولوية 

 ؛2012بحموؿ أوائؿ سبتمبر 

خالؿ المؤتمر الوزاري األوؿ 
تركيا -لمراجعة الشراكة أفريقيا

 16المنعقد في إسطنبوؿ في 
، ناقش الجانباف 2011ديسمبر 

المشاريع ذات األولوية التي 
قدميا الجانب األفريقي. وي نتظر 
الرد مف الجانب التركي حتى 

   لبدء 2012بداية سبتمبر 
اكتممت عممية مقاعد  ا.تنفيذى

مى ذلؾ، تـ بناء عالمؤسسسات و 
 .   تركياإبالغ حكومة 
تركيا عمى ستة  وافقت حكومة

مشاريع ذات األولوية مف بيف 
مشروعا عرضتيا مفوضية  16

االتحاد األفريقي. وتجري عمى 
قدـ وساؽ التحضيرات لبدء تنفيذ 

 ذات األولوية ىذه المشروعات
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

المتفؽ عمييا وسوؼ تنتيي 
قريبا. اليزاؿ ينتظر صدور قرار 
مف تركيا بشأف المشاريع العشرة 

 تبقية . ( ذات األولوية الم10)
 أفريقيا: –بشأن منتدى كوريا  -4  

مف لجنة الممثميف الدائميف مف خالؿ لجنتيا  يطمب
الفرعية لمتعاوف المتعدد األطراؼ والمفوضية 
اإلسراع باستعداداتيما لضماف نجاح اجتماع كبار 
المسئوليف المقرر عقده في الربع األوؿ مف عاـ 

لثاني المزمع أفريقيا ا –وكذلؾ منتدى كوريا  2012
 .2012أكتوبر  18عقده في سيوؿ في 

عقد بنجاح المنتدى الثالث 
 16كوريا في الفترة مف  -أفريقيا
عمى   2012أكتوبر  17إلى 

وكبار  اءمستوى الوزر كؿ مف 
المسؤوليف. وتوج المنتدى 

باعتماد إعالف وخطة عمؿ 
. ويعمؿ 2012-2015

 الجانباف عمى تنفيذ المصفوفة.

  

مف المفوضية أيضا تقديـ تقارير منتظمة يطمب -5  
عف تنفيذ ىذا المقرر إلى المجمس التنفيذي مف 

   خالؿ لجنة الممثميف الدائميف.

   جار العمؿ عميو ذلؾتـ 

3 EX.CL/Dec.671 (XX)  
بشأن المكاتب التمثيمية 

 لالتحاد األفريقي

ينبغي لممفوضية صوغ سياسات بشأف طرؽ  (1
 –ور ومدة الخدمة األج –الدرجة  –التعييف 

وغيرىا مف  -فضال عف مدة شروط التوظيؼ 
 شروط الخدمة لرؤساء المكاتب التمثيمية

ينبغي إنشاء مكاتب إقميمية في األقاليـ  (2
الجغرافية األربعة األخرى في القارة عمى أف تقع 

طمبت المفوضية مف المجنة 
الفرعية لإلصالحات الييكمية 

يف الدائميف، التابعة لمجنة الممثم
ومف المجنة الفرعية االستشارية 

لمميزانية والشؤوف اإلدارية 
والمالية، بحث جميع التوصيات 

مكتب رئيس أعد 
 )الوثيقة  االمفوضية تقرير 

EX/CLL687   الممحؽ
مقترحات  في انتظار(. 1

مف قسـ الشراكة يحدد 
المتعمقة توجييات ال

دارة  مديرية الشؤوف اإلدارية وا 
 الموارد البشرية
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

مقارىا حيث توجد المقار الرئيسية لممجموعات 
االقتصادية اإلقميمية كتدبير مؤقت، وحتى 
تسمح الموارد المالية لالتحاد األفريقي بذلؾ، 

( لالتحاد 1ينبغي تمكيف مكتب فني واحد )
اإلفريقي في كؿ إقميـ مف أداء مياـ تمثيمية مف 

كبير في ذلؾ  يخالؿ تعييف موظؼ سياس
المكتب ويمكف أيضا انتداب موظفيف مف 
المفوضية لمعمؿ في مقر كؿ مف المجموعات 

قرار موجود فعاًل فؽ و االقتصادية اإلقميمية 
 بخصوص المسألة؛

حيثما يتعذر عمى االتحاد األفريقي إنشاء  (3
مكاتب عمى الفور أو في المستقبؿ القريب، 
يمكف أف يطمب مف عميد السفراء األفريقييف في 

 البمد المعني تمثيؿ االتحاد األفريقي؛
مكتب فيينا في أقرب وقت ممكف إنشاء ينبغي  (4

عرض الذي تقدمت بو مف خالؿ االستفادة مف ال
 الحكومة النمساوية؛

ينبغي تعزيز قسـ إدارة وتنسيؽ الشراكات  (5
الذي أنشئ حديثا في مكتب الرئيس 
وتكميفو بمسؤولية إقامة صالت بيف 

المكاتب التمثيمية ومقر مفوضية االتحاد 

الواردة في تقرير المفوضية، 
وكذلؾ آثار الييكؿ  والميزانية 

المقترحيف لمكتب فيينا والمكاتب 
 األخرى

 

 ممفوضية العامة ل ةسياسلبا
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

 اإلفريقي
4 

 
EX.CL/ Dec.672(XX)  

 التعاون منتدى بشأن مقرر

 الصين،-أفريقيا بين

 

 الدوؿ مع بالتعاوف أيضا المفوضية مف يطمب -1

 الصيف في األفريقية الدبموماسية والبعثات األعضاء

 المشاورات في االستمرار عمى الصينية والسمطات

 الوثائؽ جميع إعداد عممية إطار في المنتظمة

 الدوؿ جميع يحثو الخامس الوزاري بالمؤتمر المتعمقة

 بنشاط المشاركة إلى األفريقي االتحاد في األعضاء

  قدهع المقرر لممنتدى الخامس الوزاري المؤتمر في

 ؛2012 يوليو منتصؼ في الصيف في

لمؤتمر الوزاري الخامس عقد ا
 19الصيف في -فريقياألمنتدى 

في بكيف،  2012يو ليو  20و
دولة  50الصيف، وشيد مشاركة 

أفريقية . واعتمد في ختاـ 
المنتدى إعالف وخطة عمؿ 

كؿ مف إعدادىما اشترؾ في 
مفوضية االتحاد األفريقي والدوؿ 

 ف.األعضاء والصي
 

عمؿ الجانب األفريقي ي
والصيف معا عمى تنفيذ 

خطة  لترجمةمصفوفة 
العمؿ إلى أعماؿ ممموسة 

 عمى أرض الواقع.

 مكتب رئيس المفوضية

5 EX.CL/ Dec.675(XX) 

مقرر بشأن تقرير مؤتمر 
االتحاد األفريقي لوزراء 

المدنية  الخدمة العامة/
 األفريقيين

أمانة مف المفوضية التعجيؿ بتفعيؿ يطمب  .1
مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الخدمة العامة 

لجنة الممثميف الدائميف مف خالؿ   بالتعاوف مع
 لجنتيا الفرعية المعنية؛

إعداد وثيقة بشأف الييكؿ النيائي 
 لألمانة.

ىيكؿ األمانة لبحثو  تقديـ
واعتماده مف قبؿ لجنة الممثميف 

 الدائميف
تعبئة الموارد البشرية والمالية 

 مانة الموقتةلأل
 

 في إطارتفعيؿ األمانة المؤقتة 
 إدارة الشؤوف السياسية

عقد الدعوة لتأخير في 
اجتماع لمجنة الفرعية 
 لمجنة الممثميف الدائميف

 
 
 
 
 
 
 

 إدارة الشؤوف السياسية
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

 
المؤسسة  تقديـ طمب إلى

لدعـ  األفريقية لبناء القدرات
عممية األمانة خالؿ السنوات 

 الخمس القادمة
 

تعييف ونشر الموظفيف لتفعيؿ 
 األمانة

 
تقديـ تقرير عف التنفيذ إلى أميف 

المفوضية لبحثو مف قبؿ 
س التنفيذي في يوليو المجم

 .2013ويناير  2012
 

تأخير في نقؿ األمانة مف 
كينيا إلى المقر الرئيسي 
 لمفوضية االتحاد األفريقي

يطمب أيضا مف المفوضية تقديـ تقرير عف  -2  
ىذا المقرر إلى الدورة العادية القادمة تنفيذ 

 .2012لممجمس التنفيذي التي تعقد في يونيو 
2- 

   

6 EX.CL/ Dec.676(XX) 
مف المفوضية، القياـ، بالتعاوف مع  يطمب -1بشأن إنشاء الجامعة  مقرر

المجموعات االقتصادية االقميمية واتحاد الجامعات 

 
عرض المفيـو عمى مجتمع 

التعميـ العالي وجرت مناقشات 

 
 سيشكؿ تمويؿ عمؿ

الوكالة تحديا كبيرا. مف 

 
مديرية الموارد البشرية 

 والعمؿ والتكنولوجيا
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

 األفريقية

 

آلخريف المعنييف األفريقية وأصحاب المصمحة ا
 إنشاء وكالة اعتماد أفريقية.

مع أصحاب المصمحة الرئيسييف 
بما في ذلؾ منظمة اليونسكو 
 واتحاد الجامعات األفريقية.

تنظيـ ورشة عمؿ  قررالم
وضع الستثارة األفكار ل
 إطار مفاىيمي.

9 EX.CL/ Dec.677(XX)  
بشأن تقرير المؤتمر  مقرر

حول  األفريقي الوزاري 
 الالمركزية والتنمية المحمية
مقرر بشأن تقرير الوزاري 

يقي حول الالمركزية األفر 
  والتنمية المحمية

ع مف المفوضية اتخاذ جمي يطمب كذلك .1
اإلجراءات الالزمة لضماف التنفيذ الفعاؿ والسريع 
لجميع جوانب ىذا المقرر وتقديـ تقارير منتظمة 

 إلى المجمس التنفيذي.

استكماؿ اتفاقية المساىمة بيف 
االتحاد األفريقي واالتحاد 

األوروبي حوؿ تمويؿ الدورة 
فريكا، آالثانية لمناورات أماني 

 .2012وذلؾ في مايو 
 

اورات مع األقاليـ أجريت المش
، 2012مايو  15و 14يومي 

في أديس أبابا، حوؿ إنشاء خمية 
المعمومات والتنسيؽ في المجاؿ 
البحري، وىو أمر قد اتفؽ عميو 
االجتماع الخامس لمجنة الفنية 

 المختصة لمدفاع واألمف
 والسالمة

استمرار التحديات  يؤثر
التي تواجو القارة في 

مجاؿ السمـ واألمف عمى 
 لعممية سة التخطيط سال

جرا ء التدريب الميداني وا 
 ىذه العممية.

 
تفعيؿ خمية المعمومات  

والتنسيؽ في المجاؿ 
بناء عمى نتيجة البحري 

بيف االتحاد المشاورات 
 األفريقي واألقاليـ.

 
تعبئة الموارد والخبرات 

 الفنية المطموبة.

 إدارة الشؤوف السياسية

7 EX.CL/ Dec.678(XX)  
أن تقرير الدورة بش مقرر

مف المفوضية، بالتعاوف مع برنامج األمـ  يطمب -1
المتحدة لمبيئة ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية 

 تـ تنفيذه.
قدـ التقرير عف التنفيذ في 

إدارة االقتصاد الريفي  
 والزراعة
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

 الخاصة الرابعة لممؤتمر
 الوزاري األفريقي حول البيئة

ألفريقيا والبنؾ األفريقي لمتنمية والشركاء 
المعنييف اآلخريف، دعـ وتيسير تنفيذ مقررات 

رابعة لممؤتمر الوزاري األفريقي الدورة الخاصة ال
 حوؿ البيئة

 

 2012قمة يناير مؤتمر 
 

11 EX.CL/ Dec.681(XX)  
شأن تقرير االجتماع  مقرر

لمجنة الفنية  الخامس
المتخصصة لمدفاع واألمن 

 والسالمة

سراع بإجراء مف المفوضية اإليطمب -1
القاعدة الموجستية  تحديد أدوارالمشاورات حوؿ 

 القارية والقواعد الموجستية اإلقميمية؛ 
 
 

إف اإلجراءات عمى قدـ وساؽ 
لعقد اجتماعي استشاري، في 

، في  ،، بيف 2012أوائؿ يوليو 
االتحاد األفريقي والمجموعات 
االقتصادية اإلقميمية/اآلليات 

دوار اإلقميمية حوؿ مواءمة أ
القاعدة الموجستية القارية 

 والقواعد الموجستية اإلقميمية.
 

عقد مؤتمر التخطيط األولي 
لمدورة الثانية لمناورات أفريكا 
 7أماني، في أديس أبابا، مف 

 .2012مارس  9إلى 

الحاجة إلى تطوير فيـ 
مشترؾ لممسائؿ 

المطروحة عمى الطاولة 
 عمى مستوى األقاليـ.

 
ارية مواصمة الجيود الج
لتطوير فيـ مشترؾ 

القاعدة ألدوار كؿ مف 
الموجستية القارية والقواعد 

 الموجستية اإلقميمية.
 

التعجيؿ بتعبئة الموارد 
ضماف المطموبة مف أجؿ 

ناجح لمدورة الثانية  كماؿا
 مف مناورة أفريكا أماني

 السمـ واألمف

 ضماف التعجيؿ بتقديـ يجري التفكير حاليا داخؿ تعميؽ تفكيرىا حوؿ  أيضامف المفوضية يطمب  .2  
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

بإنشاء مكتب لمدفاع  االقتراح القاضي
 ؛اإلستراتيجي

المفوضية حوؿ أفضؿ طريقة 
لمتعامؿ مع ىذه المسألة، بما 
يشمؿ استخالص الدروس مف 

التجارب ذات الصمة في مناطؽ 
 أخرى مف العالـ

 تقرير شامؿ عف المسألة

مف المفوضية اتخاذ جميع  يطمب كذلك1-3  
اإلجراءات الالزمة لضماف التنفيذ الفعاؿ والسريع 

لجميع جوانب ىذا المقرر وتقديـ تقارير منتظمة إلى 
 المجمس التنفيذي عف ذلؾ.

استكماؿ اتفاقية المساىمة بيف 
االتحاد األفريقي واالتحاد 

األوروبي حوؿ تمويؿ الدورة 
فريكا، آالثانية لمناورات أماني 

 .2012وذلؾ في مايو 
 

المشاورات مع األقاليـ  أجريت
، 2012مايو  15و 14يومي 

في أديس أبابا، حوؿ إنشاء خمية 
المعمومات والتنسيؽ في المجاؿ 
البحري، وىو أمر قد اتفؽ عميو 
االجتماع الخامس لمجنة الفنية 

 المختصة لمدفاع واألمف
 والسالمة

مف شأف استمرار 
التحديات التي تواجو القارة 

أف  في مجاؿ السمـ واألمف
تؤثر عمى سالسة 
التخطيط لمناورات 

جرائو.  التدريب الميداني وا 
 
تفعيؿ خمية المعمومات  

والتنسيؽ في المجاؿ 
البحري بيف االتحاد 
 األفريقي واألقاليـ.

 
تعبئة الموارد والخبرات 

 الفنية المطموبة.

 

8 EX.CL/ Dec.683(XX)  
التقرير عن بشأن  مقرر

مف المفوضية تقديـ التقرير الختامي عف  يطمب .1
تنفيذ المشروع التحضيري والتوصيات المتعمقة 

قدـ التقرير إلى وزراء 
المالية الذيف طمبوا مف 

تعبئة الموارد لتفعيؿ 
 المعيد.

 مديرية الشؤوف االجتماعية
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

إنشاء المعيد األفريقي 
 المالية يالتلمتحو 

بإنشاء المعيد األفريقي لمتحويالت إلى وزراء 
 المالية لالتحاد األفريقي

 مفوضية االتحاد األفريقي
ر القرا -3)القرار  بموجب
892 (XLV)  تقديـ الوالية

المقترحة لممعيد وىيكمو 
التنظيمي إلى لجنة الممثميف 
الدائميف لالتحاد األفريقي 
مف خالؿ لجانيا الفرعية 

 ذات الصمة.
، صادؽ 2012في يوليو 

مؤتمر االتحاد األفريقي 
بموجب مقرره 

Assembly/AU/Dec. 
440(XIX)  إنشاء  ىمع

المعيد األفريقي لمتحويالت 
وطمب مف مفوضية مالية ال

عمؿ الاالتحاد األفريقي 
عمى طرائؽ تحديد ىيكمو 
في وموقعو لتسييؿ تفعيمو 

 .مبكروقت 
عروض رسمية  قدمت

المعيد األفريقي الستضافة 

إعادة توجيو الدوؿ 
األعضاء بشأف أىمية 
المعيد بالنسبة لمتنمية 
 االجتماعية في أفريقيا.
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

لمتحويالت مف قبؿ أربع 
دوؿ أعضاء في االتحاد 

األفريقي : جيبوتي، مصر، 
في تـ كينيا وموريشيوس، 

بعثة لتقصي  إيفاد أعقابيا
 -الحقائؽ في ثالثة بمداف

 -مصر وكينيا وموريشيوس
 20إلى  10في الفترة مف 

إلجراء تقييـ  2012نوفمبر 
متعمؽ لعروضيا طبقا 

لمعايير محددة مسبقا. ولـ 
تدرج جيبوتي نظرا لتمقي 

 8عرضيا المكتوب في 
قبؿ يوميف  2012نوفمبر 

مف بدء بعثة تقصي 
 الحقائؽ.

مف لجنة الممثميف الدائميف أيضا  أيضا يطمب .2  
مف خالؿ المجاف الفرعية ذات الصمة بما في 
ذلؾ المجنة الفرعية إلصالح اليياكؿ والمجنة 

شؤوف اإلدارية والمالية، الفرعية لمميزانية وال
تقديـ تقرير عف اآلثار المترتبة عمى إنشاء 

نوفمبر  30ينبغي تقديمو بحموؿ 
2012 
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

لبحثو واتخاذ  المعيد األفريقي لمتحويالت
 اإلجراءات الالزمة.

9  EX.CL/ Dec.684(XX)  
بشأن إعادة ىيكمة  مقرر

المعيد األفريقي إلعادة 
 التأىيل

صمة مساعدة مف المفوضية موايطمب  -1
المعيد األفريقي إلعادة التأىيؿ في عممية 
إعادة ىيكمتو، وتقديـ خدمات الرقابة في 

اإلدارة المالية واإلدارية لممعيد بغية تسييؿ 
دوره القيادي في تنفيذ العقد األفريقي 

-2010لممعوقيف الذي تـ تمديده )
 (؛2019

  ساعدت مفوضية
االتحاد األفريقي في 

ورة لدعقد االتخطيط ل
لمجمس  22العادية اؿ

إدارة المعيد األفريقي 
في إلعادة التأىيؿ، 

ىراري، زيمبابوي في 
 26إلى  23الفترة مف 
 2012أكتوبر 

 ت مفوضية رسمأ
االتحاد األفريقي فريقا 
مف مراجعي الحسابات 

مف مكتب مراجعي 
 يفالحسابات الداخمي

مراجعة الدفاتر مقياـ بل
األفريقي  عيدالمالية لمم

ة التأىيؿ في إلعاد
 2005الفترة مف يوليو 

 2012إلى يوليو 

التمويؿ مشكمة.  بيد  كاف
المؤسسة األلمانية أف 

مدت يد لمتعاوف الدولي 
تمويؿ البرنامج العوف ل

نظرا ألف قسـ الرفاىية 
 تويزانيكانت ماالجتماعية 

 .2012في  صفر

 مديرية الشؤوف االجتماعية
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

معيد مف المفوضية أيضا إدراج اليطمب  -2  
األفريقي إلعادة التأىيؿ في استعراض 

وكاالت منظمة الوحدة األفريقية 
حسبما كمفيا بو القائمة المتخصصة 

 المؤتمر؛

العممية جارية بالتعاوف مع 
 .مكتب المستشار القانوني

  

مف المفوضية تعميؽ الدراسة يطمب كذلك  -3  
حوؿ دمج مياـ المعيد في المفوضية، بما 

نتقالية والوضع المالي في ذلؾ اآللية اال
الحالي المتعمؽ بالمعيد وتقديـ النتائج إلى 
لجنة الممثميف الدائميف مف خالؿ لجنتيا 
الفرعية لميياكؿ ولجنتيا الفرعية لمميزانية 

 والشؤوف اإلدارية والمالية؛

 وسيقدـ إلىتقرير الصدر 
المجمس التنفيذي في يناير 

. تمكنت اإلدارة، 2013
األلمانية بمساعدة المؤسسة 

لمتعاوف الدولي، مف الحصوؿ 
عمى خدمات خبير استشاري 
لممساعدة في صياغة التقرير 
األولي الذي استخدـ خالؿ 

لمجمس  22الدورة العادية اؿ
إدارة المعيد األفريقي إلعادة 

التأىيؿ التي عقدت في زيمبابوي 
 26إلى  23في الفترة مف 

 .2012أكتوبر 

كاف التمويؿ عقبة  نظرا 
إدارة الرفاىية  ألف

االجتماعية ميزانيتيا صفرا 
 2012في العاـ 

 

10 EX.CL/ Dec.685(XX)  
بشأن وضع التوقيع  مقرر

 مف الدوؿ األعضاء إيالء  يطمب
لمتصديؽ عمى اىتماـ خاص 

المعاىدات التي لـ تدخؿ بعد حيز 

 2012خالؿ الفترة مف يوليو 
، بذلت الدوؿ 2013إلى يناير 

األعضاء جيودا لمتوقيع 

يؿ مف الدوؿ أدلى عدد قم
األعضاء فقط بإعالنات 

لقبوؿ اختصاص المحكمة 

 مكتب المستشار القانوني
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

والتصديق عمى معاىدات 
منظمة الوحدة 

 /االتحاد األفريقياألفريقية

 .النفاذ
 مف المفوضية تقديـ  مب كذلكيط

تقارير منتظمة عف تنفيذ ىذا المقرر 
إلى المجمس التنفيذي مف خالؿ لجنة 

 الممثميف الدائميف.

والتصديؽ عمى معاىدات منظمة 
الوحدة األفريقية/ االتحاد 

 األفريقي عموما.
خالؿ الفترة المذكورة، لـ تصدر 
أية دولة عضو أي إعالف تعمف 
فيو قبوؿ اختصاص المحكمة 

عمى النحو المنصوص عميو في 
( مف 3) 5( و6)34المادة 

بروتوكوؿ الميثاؽ األفريقي 
لحقوؽ اإلنساف والشعوب حوؿ 
إنشاء محكمة أفريقية لحقوؽ 

 اإلنساف والشعوب.
أي ىناؾ حاجة إلى تفسير ذلؾ. 

 ىذا؟ىو مف العمؿ  نوع
( 3)5ترد اإلجراءات في المادة 

عمى النحو اآلتي: يجوز لمدوؿ 
األعضاء اإلدالء ببياف تصرح 
فيو لممنظمات غير الحكومية 
التي تتمتع بصفة مراقب لدى 

القضايا رفع المفوضية واألفراد ب
 34وفقا لممادة  مباشرة أماميا

تمقي قضايا بموجب ل
( مف 3) 5المادة 

وىذا  البروتوكوؿ المذكور.
يحوؿ دوف  قدالوضع 

حقوؽ المنظمات غير 
الحكومية واألفراد في 

الطعف أماـ المحكمة بعد 
 مصادر استنفاد جميع

 االنتصاؼ الداخمية. سبؿ
ىؿ نقوؿ القيود وطريؽ 

 المضي قدما؟
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

 ( مف البروتوكوؿ المذكور.6)
 

تقريرا عف أعدت المفوضية 
وضع معاىدات منظمة الوحدة 

األفريقية/ االتحاد األفريقي 
إلى المجمس التنفيذي وستقدمو 

 لبحثو
 

أرسمت المفوضية مذكرة شفوية 
إلى جميع الدوؿ األعضاء 

إلبالغيا بأف جميع المعاىدات 
ستكوف متاحة لمتوقيع عمييا 

خالؿ القمة القادمة في أديس 
 أبابا، إثيوبيا.

11 EX.CL/ Dec.687(XX)  
مركز " بشأن إنشاء مقرر

االتحاد األفريقي إلعادة 
اإلعمار والتنمية في فترة ما 

 بعد النزاع

مف المفوضية تقديـ تقارير منتظمة حوؿ تنفيذ  يطمب
 ىذا المقرر.؛

 

أخذت المفوضية مبادرة إجراء 
مشاورات مع مصر وأوغندا، 

بغية تشجيعيما، تمشيا مع الفقرة 
مف المقرر، عمى إيجاد حؿ  6

 ودي بشأف موقع المركز.
 

ية مف و تمقت المفوضية مذكرة شف

يساىـ عدـ االتفاؽ عمى 
موقع المركز في تأخر 

 الجيود الرامية إلى تفعيمو.
 

يتعيف عمى  مصر 
وأوغندا التعجيؿ بتنفيذ 

مف  المقرر،  6الفقرة 

 السمـ واألمف
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

، 2012مايو  2أوغندا، في 
تعرض عمى نحو شامؿ اقتراح 

حكومة أوغندا بيذا الشأف، 
وتدعو المفوضية إلى إرساؿ 
فريؽ إلى أوغندا لتفقد المرافؽ 

ركز االتحاد المقدمة الستضافة م
األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية 

 في فترة ما بعد النزاع.

التي توصي بأف يتشاور 
البمداف فيما بينيما بغية 

 إيجاد حؿ ودي.

12 EX.CL/ Dec.688(XX)  
بشأن تقرير المجنة  مقرر

الوزارية عن انتخاب أعضاء 
 2012المفوضية في يناير 

يطمب مف المفوضية، بالتشاور مع لجنة الممثميف  .1
الدائميف، مراجعة عممية انتخاب أعضاء 

المفوضية برمتيا وذلؾ بيدؼ مواجية التحديات 
ة مف أجؿ تعزيزىا، والثغرات والتطورات الجديد

 بما في ذلؾ مراجعة القواعد واإلجراءات الحالية؛

/ مكتب أميف المفوضية  المشاورات جارية
 مكتب المستشار القانوني

تقديـ تقرير عف تنفيذ  أيضامف المفوضية يطمب  .2  
ىذا المقرر إلى الدورة العادية لممجمس التنفيذي 

 2013في يناير 
2- 

   

13 EX.CL/ Dec.689(XX)  
بشأن تقارير األنشطة  مقرر
 ،31، والـ30، والـ29الـ 

يطمب مف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف  .1
والشعوب مواصمة العمؿ بالتعاوف الوثيؽ مع 

المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب و 
مفوضية االتحاد األفريقي مف أجؿ تعزيز حقوؽ 

   
المحكمة األفريقية لحقوؽ 

 اإلنساف والشعوب
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

لمجنة األفريقية لحقوق 
 اإلنسان والشعوب

 نحو فعمى في القارة؛ ىنساف عماإل

مف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف يطمب أيضا  .2  
والشعوب اجراء المشاورات الضرورية مع الدوؿ 

األعضاء المعنية بخصوص مزاعـ انتياؾ حقوؽ 
اإلنساف حتى يتسنى ليا تقديـ تقرير متوازف إلى 

 ؛السياسة أجيزة صنع

   
 
 
 
 
 
 

مف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف يطمب كذلك  .3  
والشعوب أف تعرض جميع المسائؿ المالية 

واالدارية عمى لجنة الممثميف الدائميف مف خالؿ 
لجنتيا الفرعية لميياكؿ والمجنة االستشارية 

لمميزانية والشؤوف اإلدارية والمالية، حتى يتسنى 
تخصيص الموارد البشرية ألجيزة صنع السياسة 

والمادية والمالية المناسبة لمجنة األفريقية لحقوؽ 
 اإلنساف والشعوب؛

   
 

 

مف المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف  يطمب .4  
والشعوب أف ترسؿ بعثة إلى أراضي الجميورية 

العربية الصحراوية الديمقراطية المحتمة بغية 

   



ASSEMBLY/AU/2 (XX) 

Page 25 
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

يـ التحقيؽ في انتياكات حقوؽ اإلنساف وتقد
تقرير إلى الدورة العادية القادمة لممجمس التنفيذي 

 2013في يناير 
 

14 
EX.CL/Dec.690(XX)  
بشأن تقرير األنشطة لعام 

لممحكمة األفريقية  2011
 لحقوق اإلنسان والشعوب

مف مفوضية االتحاد األفريقي العمؿ مع  يطمب .1
المحكمة لمتعجيؿ بعممية توسيع نطاؽ الوالية 

       محكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف القضائية لم
 والشعوب لتشمؿ النظر في المسائؿ الجنائية

المجنة االفريقية لحقوؽ   
 االنساف و الشعوب

15 EX.CL/ Dec.696(XXI) 
  

بشأن ميزانية االتحاد  مقرر
لمسنة المالية  األفريقي
2013، 

 

 

 ـ اليياكؿ المناسبة إلي يمف المفوضية تقد يطمب .1
مجنة الممثميف الدائميف لميياكؿ ل فرعيةالمجنة ال

ح إلى مقتر تقديـ  وكذلؾ لتعزيز قوة موظفي األمف
ف بشأف تحديث نظاميا األمني لجنة الممثميف الدائمي

 .الشامؿ

مقترحات مف لجنة الممثميف الدائميف بحث يطمب  .2
المفوضية حوؿ مراجعة مرتبات وبدالت العامميف 

نب اآلثار المالية وتقديـ التوصيات المناسبة إلى جا
، طبقا 2102المترتبة عف ذلؾ بدًءا مف يناير 

 .EX.CL/DEC.514 (XV)لممقرر 

 
تـ إعداد وثيقة بشأف المقترحات 

الجديدة الخاصة بقسـ األمف 
والسالمة لعرضيا عمى الدورة 
 القادمة لمجنة الفرعية لميياكؿ.

 
 العمؿ جار. 

تقرير إلى لجنة الممثميف  قدـ
 ثو. ؿ بحتأج الدائميف.

االدارة و تنمية الموارد  
 البشرية

16 EX.CL/ Dec.697(XXI)  

 ،التنفيذي المجمس أف تقدـ إلى مف المفوضية يطمبنظم  مشروع بشأن مقرر
 المراجعة الداخمية لـ يتـ إعداد تقرير لمسنة المالية 
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

 مراجعة الحسابات الداخمية
 ،األفريقي التحادل

عمى أساس لجنة الممثميف الدائميف و  عف طريؽ
حسابات نظـ مراجعة ال ا عف وضع تنفيذ، تقرير سنوي

 ؛الداخمية لالتحاد األفريقي

 لمتو حيث وضعت 2012
كيفيات تنفيذ لوائح مراجعة 

الداخمية، عمى سبيؿ  الحسابات
المثاؿ تشكيؿ المجاف وتقديـ 

 التقارير إلى تمؾ المجاف
  

اء لجنة إنشمف لجنة الممثميف الدائميف  أيضا يطل يطمب
 حوؿ مسائؿ مراجعة الحساباتفر   فرعية 

وضعت االختصاصات لتقديميا 
الحقا إلى لجنة الممثميف 

الدائميف فيما يتعمؽ بتشكيؿ 
 المجنة الفرعية.

  

17 EX.CL/ Dec.698(XXI)  
  خطةإعداد بشأن  مقرر

االستراتيجية  االتحاد األفريقي
 الواسعة

مية منتظمة مف المفوضية تقديـ تقارير مرحيطلب 
–2014عف إعداد مشروع الخطة االستراتيجية 

، إلى أجيزة صنع السياسات لالتحاد 2017
األفريقي مف خالؿ المجاف الفرعية المعنية التابعة 

 لمجنة الممثميف الدائميف؛

بشأف  مذكرة مفاىيميةوضعت 
عمى نطاؽ الخطة االستراتيجية 

االتحاد وجرت مشاورات مع 
ة اإلقميمية المجموعات االقتصادي

وغيرىا مف أجيزة االتحاد 
األفريقي مف خالؿ حمقة عمؿ 
أصحاب المصمحة التي عقدت 

. 2012سبتمبر  20و 19في 
 وبحكـ طبيعتيا وسعيا

 الموارد المالية.
تشاورية  ستكوف العممية

بالكامؿ وسوؼ تستغرؽ 
 شيرا الكتماليا. 18

طيط االستراتيجي خالت
لمسياسات و الرصد و التقييـ 

 شد المواردوح
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

  

 
ية المواطنيف لضماف ممك

عدة  األفريقيف، سوؼ تنظـ
منتديات تشاورية عمى أساس 

أوراؽ قضايا تشترؾ في إعدادىا 
مفوضية االتحاد األفريقي 

والمجنة االقتصادية ألفريقيا 
ؼ و . وسلمتنمية األفريقيالبنؾ و 

 ةالسياسصنع تعرض أجيزة 
مشروع إطار يتضمف المؤشرات 

في اه االستراتيجي بشأف االتج
ليتزامف أيضا مع  2013مايو 

إلنشاء  50الذكرى اؿموضوع 
منظمة الوحدة األفريقية / 

أال وىو "الوحدة  االتحاد األفريقي
 األفريقية والنيضة األفريقية".

  

 الدوؿ األعضاءب االتصاؿلممفوضية ب يأذن  
المجنة االقتصادية  مثؿ والشركاء االستراتيجييف

شركاء المتنمية و األفريقي لبنؾ لاو  ألفريقيا
محصوؿ عمى المساىمات ل اآلخريفاإلنمائييف 

 ي.نفوال الدعـ الماديالطوعية وكذلؾ 

تـ االتصاؿ ببعض الشركاء 
اإلنمائييف، وفي منتصؼ 

، أذنوا لمفوضية  2012ديسمبر 
تخصيص باالتحاد األفريقي 

الموارد المتاحة بالفعؿ في إطار 
والقدرات المؤسسات برنامج بناء 

  جار
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

 ليذا الغرض.
 

تـ التوصؿ أيضا إلى نوع مف 
االتفاؽ مع المجنة االقتصادية 
 ألفريقيا والبنؾ األفريقي لمتنمية

لتوفير المدخالت التقنية إلجراء 
، تحميؿ ظرفي، وتخطيط سيناريو

  والدراسات األساسية.
 . صددالعمؿ جار في ىذا ال

18 EX.CL/ 
Dec.699(XXI)  

قرير المجنة بشأن ت مقرر
الفرعية لمتعاون المتعدد 

 األطراف لمجنة
الممثمين الدائمين عن 
الشراكات االستراتيجية 

 ألفريقيا،

مف المفوضية متابعة جيودىا في تنفيذ خطط يطمب 
 العمؿ لمشراكات االستراتيجية المختمفة ألفريقيا؛

 مكتب رئيس المفوضية  

 مف المفوضية تنسيؽ جميع القمـيطمب ايضا   
المقرر عقدىا مع الشركاء لتيسير مشاركة الدوؿ 
األعضاء فييا عمى المستوى المطموب مع التأكيد 

والحاجة  عمى النتائج المتوقعة مف مثؿ ىذه األنشطة
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 قدما
 المسؤولية

 ؛إلى تقييـ الشراكات
19 EX.CL/ 

Dec.700(XXI)  

مساىمات الدول  بشأن مقرر
األعضاء في ميزانية االتحاد 

 ،األفريقي
 

لمجنة الوزارية المختصة المعنية بجدوؿ مف ايطمب 
تقدير األنصبة القياـ عمى جناح السرعة ببحث 
جدوؿ تقدير األنصبة المطبؽ عمى كؿ مف جميورية 
السوداف وجميورية جنوب السوداف وذلؾ وفقًا 
لممقرر ذي الصمة لممجمس التنفيذي، وفي ىذا 
الصدد، يطمب مف المفوضية اتخاذ اإلجراءات 

سييؿ عقد اجتماع لمجنة الوزارية المناسبة لت
المختصة المعنية بجدوؿ تقدير األنصبة عمى 

 .2012ىامش قمة  يوليو

 
تـ ذلؾ. اجتمعت المجنة الوزارية 

، ضمف المختصة ودعا تقريرىا
إلى مراجعة  جممة أمور أخرى،

 الجدوؿ الحالي لتقدير األنصبة 

مديرية البرمجة و اعداد  
الميزانية و المالية و 

 حاسبةالم

   

مف المفوضية مواصمة إطالع الدوؿ يطمب 
األعضاء عمى وضع مساىماتيا بانتظاـ وتشجيعيا 

 مف خالؿ ذلؾ عمى السداد.

 
 تـ ذلؾ عمى أساس ربع سنوي

  

20 EX.CL/ 
Dec.701(XXI)  

بشأن تقرير عن تنفيذ  مقرر
 المقررات السابقة الصادرة

عن كل من المجمس التنفيذي 
 والمؤتمر،

 

عمى مقترح المفوضية تأجيؿ تفعيؿ المجاف ق يواف
وتقديـ  2014الفنية المتخصصة إلى قمة يناير 

تقرير عف الطرؽ العممية لتفعيميا إلى قمة يناير 
 ؛2013

يفترض أف يقدـ كؿ قسـ تقريره 
 عف الطرائؽ العممية

 الجميع 
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 قدما
 المسؤولية

بمقرر المجمس التنفيذي يذّكر   
EX.CL/DEC.650 (XIX) ف الذي يطمب  فيو م
مع لجنة الممثميف  الوثيؽالمفوضية القياـ، بالتعاوف 

الدائميف، بصياغة مقترحات ممموسة حوؿ ترشيد 
اجتماعات وجدوؿ أعماؿ القمتيف السنويتيف فيما 

 يخص المحتوى والنتائج المتوقعة.

تبحثو المفوضية وس ،قدـ المقترح
قبؿ إحالتو إلى لجنة الممثميف 
 الدائميف مع األخذ في الحسباف
أف عممية التفعيؿ ستبدأ في 

 .2014يناير 

 ممفوضيةاألميف العاـ لمكتب  

مف المفوضية تقديـ تقرير إلى قمة يناير يطمب   
عف المعايير والطرؽ العممية لتزييف مركز  2013

المؤتمرات الجديد مع التركيز خاصة عمى صور 
اآلباء المؤسسيف وأبطاؿ وبطالت أفريقيا وغيرىـ مف 

ألفريقية البارزة إلى جانب تسمية الشخصيات ا
مختمؼ غرؼ المركز، وعرض األعماؿ الفنية 

 استنادا إلى تاريخ أفريقيا وثقافتيا.

   

21 EX.CL/ Dec.702(XXI  

بشأن الدورة العادية  مقرر
الخامسة لمؤتمر االتحاد 

 األفريقي
لوزراء التعميم )الكوميداف 

5)  

امعة مف المفوضية اإلسراع بتفعيؿ الجيطمب 
األفريقية وفقا لمقرر المؤتمر 
ASSEMBLY/AU/DEC.391 (XVIII) 
والنظاـ األساسي لمجامعة األفريقية والقانوف المؤسس 

 ليا؛ 

سيؽ المؤقتة لجنة التن تـ تشكيؿ
مف ثالثة أشخاص  التي تتكوف

وتوجيت إلى العمؿ في األسبوع 
 .2012األوؿ مف نوفمبر 

حضر الطمبة المقبولوف في 
جامعة األفريقية في معاىد ال

لـ يتسف لمطمبة المقبوليف 
في معيد الجامعة 

األفريقية في غرب أفريقيا 
 الفتقارالحضور بسبب ا
 إلى نزؿ لمطالب. 

اتخذت ترتيبات لبدء 
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 قدما
 المسؤولية

شرؽ ووسط أفريقيا وبدأت  
المحاضرات في األسبوع الثاني 

 .2012مف شير نوفمبر 

المحاضرات في يناير 
2013. 

لمضيفة لمجامعة األفريقية والشركاء البمداف ايدعو   
المواضيعييف إلى اإلسراع بالتوقيع عمى مذكرات 

 التفاىـ ذات الصمة ؛

   

إقميـ الجنوب األفريقي إلى اختيار بمد مضيؼ يدعو   
المخصص لمجامعة األفريقية  لممعيد المواضيعي

 ؛2013لإلقميـ ورفع تقرير إلى قمة يناير 

   

ضاء المساىمة في الصندوؽ مف الدوؿ األعيطمب   
لمتاريخ العاـ  لتربويالمقترح لتحقيؽ االستخداـ ا

 ألفريقيا؛

   

مف المفوضية إجراء دراسات تيدؼ إلى يطمب أيضا   
تحديد آليات إشراؾ الميجر في الحد مف خسارة 
رأس الماؿ الفكري األفريقي في مجاؿ تطوير التعميـ 

ميـ العمـو وكافة قطاعات التنمية، بما في ذلؾ تع
 والرياضيات والتكنولوجيا. 

   

22 EX.CL/ 
Dec.703(XXI) 

مؤتمر  تقرير بشأن مقرر
 الثالثاالتحاد األفريقي 

مف المفوضية استكماؿ الخطة يطمب 
لتنفيذ برنامج  2017-2013االستراتيجية 

الحدود لالتحاد األفريقي بالتشاور مع الدوؿ 
 عضاء وسائر أصحاب المصمحة المعنييف؛األ

وبصفة يجري تنفيذ اإلعالف، 
تعييف وترسيـ الحدود.  خاصة

وتقـو المفوضية بدعـ جنوب 
السوداف، السوداف، رواندا، 

عدـ كفاية الموارد المالية 
 والبشرية

سينظـ برنامج االتحاد 
 ورشةاألفريقي لمحدود 

 إدارة الشؤوف السياسية
 السمـ واألمف
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القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

المعنيين بمسائل موزراء ل
 الحدود،

 

أوغندا، جامبيا وغينيا. ويجري 
استكماؿ دليؿ المستخدـ بشأف 

وآليات  تعييف وترسيـ الحدود
تجري تسوية النزاعات الحدودية. 

وتقـو المفوضية  الموارد. تعبئة
بمساعدة بعض الدوؿ األعضاء 

 لمحدود لجاف وطنيةفي إنشاء 

عمؿ مع الدوؿ األعضاء 
والمجموعات االقتصادية 
اإلقميمية لممصادقة عمى 

الخطة االستراتيجية  
2013-2017. 
مة الجيود لتعبئة مواص

تعزيز و المزيد مف الموارد 
االتحاد برنامج قدرات 

 األفريقي لمحدود 
التحضير الجتماع حوؿ 
تعبئة الموارد مف أجؿ 
تنفيذ برنامج االتحاد 

األفريقي لمحدود مف قبؿ 
 الدوؿ األعضاء

مف المفوضية أيضا تقديـ مشروع يطمب   
اقية إلى وزراء العدؿ/المدعيف العاميف، االتف

عمى جناح السرعة، وذلؾ وفقا لممقرر ذي 
 EX.CL/DEC.459الصمة لممجمس التنفيذي 

(XIV)  ؛ 2009الصادر في يناير 

ـ مشروع االتفاقية إلى يقديتـ تس
االجتماع القادـ لوزراء العدؿ/ 
المدعيف العاميف في ابريؿ  

2013  

 مراجعة مشروع االتفاقية 
مف قبؿ وزراء العدؿ/ 

 المدعيف العاميف

 

مف المفوضية تقديـ تقارير منتظمة عف يطمب   
إلى  لمحدود التحاد األفريقياوضع تنفيذ برنامج 

المفوضية تقريرا  إلى قدـ رئيس 
المجمس التنفيذي بشأف تنفيذ 

لتقديـ  جارية خطوات ثمة
ف تنفيذ برنامج عتقرير 
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 قدما
 المسؤولية

األجيزة المختصة لالتحاد األفريقي بما في ذلؾ 
 مجمس السمـ واألمف

االتحاد األفريقي لمحدود  حاد األفريقي لمحدودبرنامج االت
 إلى مجمس السمـ واألمف

 لالتحاد األفريقي
23 EX.CL/ 

Dec.704(XXI)  

بشأن الدورة الخاصة  مقرر
لمؤتمر االتحاد األفريقي 

 الخامس لوزراء الصحة، 
 

ت الالزمة مف المفوضية اتخاذ اإلجراءايطمب 
 لضماف تنفيذ توصيات مؤتمر وزراء الصحة؛ 

 

األفريقية لصناعة  خطةالوضع 
  المستحضرات الصيدالنية

 
وضع خطة العمؿ لمعقد الثاني 

 لمطب التقميدي األفريقي
 

االحتفاؿ بأسبوع الحممة األفريقية 
لمتعجيؿ بالحد مف وفيات 

 األميات
 

ضاء قوضع الخطة األفريقية لم
يروس نقص عمى انتقاؿ ف

المناعة البشرية مف األـ لمطفؿ 
عمى قيد الحياة ء أمياتيـ بقاا  و 

 2015بحموؿ 

 مديرية الشئوف لالجتماعية 

24 EX.CL/ 
Dec.705(XXI)  

بشأن وضع التوقيع  مقرر

بإنشاء لجنة وزارية حوؿ تحديات يأذن 
يؽ عمى معاىدات منظمة الوحدة التصد

األفريقية/االتحاد األفريقي واالنضماـ إلييا 

أرسمت المفوضية مذكرة شفوية 
تطمب مف الدوؿ األعضاء 

( لكؿ اقميـ 2ح عضويف )ترشي

 مكتب المستشار القانوني 
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 قدما
 المسؤولية

 والتصديق عمى معاىدات
منظمة الوحدة 

 األفريقية/االتحاد األفريقي،
 

وتنفيذىا في سياؽ االحتفاؿ بالذكرى الخمسيف 
إلنشاء منظمة الوحدة األفريقية، مع اإلشارة إلى 
 أنو لف يترتب عف ذلؾ أية آثار مالية وىيكمية؛

لتشكيؿ المجنة الوزارية لمدة 
-2013 لعامي (2سنتيف )
بالغ نتائج ذلؾ إلى  2014 وا 

 المفوضية.
مف المفوضية أيضا رفع تقارير منتظمة عف يطمب   

تنفيذ ىذا المقرر إلى المجمس التنفيذي مف خالؿ 
 لجنة الممثميف الدائميف.

وضية تقريرا إلى ستقدـ المف
المجمس التنفيذي مف خالؿ لجنة 

ف اإلجراءات عالممثميف الدائميف 
المتخذة لتنفيذ ىذا المقرر في 

 .2013يناير 

  

25 EX.CL/ 
Dec.706(XXI)  

بشأن البروتوكول حول  مقرر
 التعديالت عمى البروتوكول
المرفق بالنظام األساسي 
لممحكمة األفريقية لمعدل 

 وحقوق اإلنسان،
 

مف المفوضية القياـ، بالتعاوف مع يطمب 
المحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب، 
بإعداد دراسة حوؿ اآلثار المالية والييكمية 

حقوؽ للتوسيع اختصاص المحكمة األفريقية 
وتقديميا جنبًا إلى جنب مع  و الشعوب اإلنساف

مشروع البروتوكوؿ حوؿ التعديالت عمى 
النظاـ األساسي لممحكمة البروتوكوؿ المرفؽ ب

األفريقية لمعدؿ وحقوؽ اإلنساف وذلؾ لمبحث 
مف قبؿ أجيزة صنع السياسة خالؿ القمة 

 ؛2013القادمة المقرر عقدىا في يناير 
 

أعدت المفوضية مشروع دراسة 
حوؿ اآلثار المالية والييكمية 

المترتبة عمى توسيع اختصاص 
المحكمة تمت المصادقة عمييا 

مؿ حضرىا مكتب خالؿ حمقة ع
المستشار القانوني وممثموف مف 

المحكمة األفريقية لحقوؽ 
اإلنساف والشعوب. وستعرض 
اآلثار المالية والييكمية عمى 

في  ةالسياسصنع أجيزة 
2013. 

لـ تخصص أية اعتمادات 
صنع  مف قبؿ أجيزة 

لمقياـ بيذا النشاط  ةالسياس
. 
 

الجراء  ضيؽ لمغايةالوقت 
 الشاممة.مثؿ ىذه الدراسة 

المحكمة االفريقية لحقوؽ 
االنساف و الشعوب/مكتب 

 المستشار القانوني

المحكمة االفريقية لحقوؽ  أعدت المفوضية مشروع دراسة عمى ضرورة اعتماد االتحاد األفريقي تعريفًا يؤكد   
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 قدما
 المسؤولية

لجريمة التغيير غير الدستوري لمحكومات. وفي ىذا 
مف المفوضية القياـ، بالتعاوف مع  يطمبالصدد، 

مة لجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي والمحك
األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب تقديـ ىذا 
التعريؼ لمبحث مف قبؿ أجيزة صنع السياسة خالؿ 

 .2013القمة القادمة المقرر عقدىا في يناير 

حوؿ تعريؼ جريمة التغيير غير 
الدستوري لمحكومات تـ 

التصديؽ عمييا في حمقة عمؿ 
حضرىا مكتب المستشار 

نوني، وممثموف مف المحكمة القا
األفريقية لحقوؽ اإلنساف 

والشعوب ولجنة االتحاد األفريقي 
لمقانوف الدولي فضال عف 

الخبراء األفريقييف في العدالة 
الجنائية الدولية. وسوؼ يعرض 

تعريؼ جريمة التغيير غير 
 إلى جانبالدستوري لمحكومات 
صنع الدراسة عمى أجيزة 

 .2013في يناير  ةالسياس

 
 
 
 
 
 
 

االنساف و الشعوب/مكتب 
 المستشار القانوني

33 
26 

EX.CL/ 
Dec.708(XXI)  

بشأن القانون  مقرر
النموذجي الوطني لالتحاد 

حول الوالية  األفريقي
القضائية العالمية بشأن 

مف المفوضية استكشاؼ سبؿ ووسائؿ يطمب 
ي ومؤسسات الدوؿ األعضاء تعزيز قدرة مسؤول

لتمكينيا مف القياـ بأداء مياميا وصالحياتيا 
بفعالية بموجب القانوف النموذجي لالتحاد 

 األفريقي؛

قدمت المفوضية القانوف 
النموذجي لالتحاد األفريقي إلى 
االجتماع السنوي السابع لجمعية 
المدعيف العاميف األفريقييف الذي 

ي عقد في ويندىوؾ، ناميبيا، ف
 .2012أكتوبر 
مفوضية لعقد حمقات تخطط ال

 
 
 
 
 
 
توجد ميزانية لمسنة  ال

 تب المستشار القانونيمك
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 قدما
 المسؤولية

نموذج  عمؿ إقميمية لنشر الجرائم الدولية،
االتحاد األفريقي لموالية القضائية 

 العالمية.

حيث  2013المالية 
اعتمد المقرر بعد االنتياء 

 مف وضع الميزانية.
سيتـ إعداد وتقديـ 

ة لمسنتيف الماليتيف الميزاني
 .2015و 2014

مف المفوضية متابعة ىذه المسألة أيضا يطمب   
ورفع تقارير منتظمة عف ذلؾ إلى المجمس 

 التنفيذي.

المقرر  تقرير عف تنفيذيعرض 
عمى المجمس مف خالؿ ىذا 

 التقرير

  

27 EX.CL/ 
Dec.709(XXI)  

بشأن الوضع اإلنساني  مقرر
 في أفريقيا،

عاوف بشكؿ فعاؿ مف المفوضية أف تتيطمب 
مع الدوؿ األعضاء بغية تحديث المعمومات 
 حوؿ اإلحصائيات الخاصة بالوضع اإلنساني؛

لـ ترسؿ الدوؿ األعضاء أية 
معمومات عمى الرغـ مف قياـ 

بذلؾ عدة ا المفوضية بتذكيرى
 مرات

ستواصؿ المفوضية حث 
الدوؿ األعضاء عمى 

بشأف إرساؿ معمومات 
 القضايا اإلنسانية.

 الشؤوف السياسية إدارة

ضماف زيادة  أيضامف المفوضية يطمب   
تدريجية لممساىمة في الصندوؽ الخاص 
لالجئيف والنازحيف داخميا في أفريقيا في إطار 

 %4% إلى 2ميزانية االتحاد األفريقي مف 

 تنفيذ الزيادة مف يجري
  %4% إلى 2

 ستتابع المفوضية تنفيذ
 2013في  ذلؾ

 

28 EX.CL/ Dec.710(XXI  

التقرير المرحمي بشأن  مقرر
لمفوضية عن إنشاء رئيس ال

مركز االتحاد األفريقي إلعادة 

عمى البمديف أف تساعد  مف المفوضية طمبي
 الدورة العادية المقبمة قبؿلمشاورات ااستكماؿ 

،تقدـوأف   طرؽحوؿ  مقترحات ، إذا لـز
 يطمب في غضوف ذلؾ،و  .المضي قدما

المشاورات مع البمديف  استمرار
استكماؿ  فيلممساعدة 

، القضيةالمشاورات بخصوص 
عمى أساس التوصيات 

عمى الشركاء  يصعب
االلتزاـ بالدعـ طالما لـ 
يتخذ قرار نيائي بشأف 

 المركز

 إدارة السمـ واألمف
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 قدما
 المسؤولية

اإلعمار والتنمية في فترة ما 
 ،بعد النزاعات

 

تواصؿ جيودىا  أفمفوضية مف ال المجمس
االتحاد  مركز لتشغيؿ الموارد الالزمةحشد ل

إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما فريقي األ
طرؽ لمقترحات بشأف بعد النزاعات واستكماؿ ا

عمى النحو المطموب ، ووىيكم المركز تمويؿ
 ؛EX.CL/DEC.687(XX)المقرر  في

المتضمنة في التقرير المقدـ إلى 
المجمس التنفيذي في يوليو 

2012 
 

يخطط إليفاد بعثة إلى أوغندا 
فيما لتقييـ المرافؽ المتاحة 

ايفاد مف قبؿ لممركز. وتـ  يخص
 بعثة إلى مصر

 
ية اتصاالت مع أجرت المفوض

الشركاء لمحصوؿ عمى دعميـ 
 لتفعيؿ المركز 

 

 
صنع اعتماد أجيزة 

في دورتيا في  ةالسياس
لمقرر بشأف  2013يناير 

 القضايا المطروحة
 

تكثيؼ الجيود نحو حشد 
 الموارد لممركز

 
لمدوؿ تقديـ طمب رسمي 

األعضاء الراغبة في 
المساىمة وكذلؾ إلى 

الشركاء بمجرد اتخاذ قرار 
 نيائي

 ـ تقرير عفيقدت أيضامفوضية ال مفيطمب   
الثانية  دورتو العاديةخالؿ  قررمتنفيذ ىذا ال

 .2013والعشريف في يناير 

   تحديث وارد في تقرير المفوضية

33 EX.CL/ 
Dec.711(XXI)  

مقرر بشأن انتخاب قاض في 
المحكمة اإلدارية لالتحاد 

مف رئيس المفوضية اختيار دولة عضو يطمب 
حسب الترتيب األبجدي كمما يكوف ىناؾ 
منصب شاغر في المحكمة اإلدارية ورفع 

 تقرير عف ذلؾ إلى المجمس التنفيذي
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 قدما
 المسؤولية

 األفريقي،

29 EX.CL/ Dec.712(XXI  

بشأن التقرير عن  مقرر
األفريقية لمخبراء حول  المجنة

 حقوق الطفل ورفاىيتو،
 

مف المفوضية مواصمة مشاوراتيا يطمب أيضا 
مع لجنة الممثميف الدائميف فيما يتعمؽ باآلثار 

نقؿ موقع أمانة المجنة  مىالمالية المترتبة ع
خارج المقر واإلحاطة عممًا بعرض بوركينا 

 فاسو استضافة األمانة المذكورة؛

بيف اإلدارات مشاورات اجراء 
اآلثار المالية بخصوص 

واإلدارية المترتبة عمى نقؿ موقع 
 أمانة المجنة خارج المقر

 مديرية الشؤوف االجتماعية 

30 EX.CL/ 
Dec.713(XXI)  

تقرير الرابع البشأن  مقرر
االتحاد األفريقي لمجمس 
 ،الفسادلمكافحة االستشاري 

 

التحاد األفريقي االستشاري ا مجمسمف  يطمب
مع بصورة وثيقة مواصمة العمؿ  لمكافحة الفساد

األجيزة األخرى لالتحاد األفريقي والمجموعات 
االقتصادية اإلقميمية لتعزيز وتشجيع اعتماد 

الدوؿ األطراؼ مف قبؿ التدابير واإلجراءات 
أفريقيا المرتبطة بو في لمنع الفساد والجرائـ 

 ؛ة عمييا واستئصاليامعاقبالو عنيا  كشؼالو 

د مجمس االتحاد األفريقي أوف
االستشاري لمكافحة الفساد 

إلى الدوؿ  لمدعوةات ثبع
تشجيع لاألعضاء في االتحاد 

التصديؽ عمى اتفاقية االتحاد 
األفريقي لمنع ومكافحة الفساد 

 وتقييـ تنفيذىا

شارؾ مجمس االتحاد 
األفريقي االستشاري 

لمكافحة الفساد مع العديد 
مف الييئات الوطنية 

حة الفساد ومنظمات لمكاف
المجتمع المدني في 

بعثات الدعوة. لـ تبدأ 
المشاركة مع أجيزة 

االتحاد األفريقي األخرى 
والمجموعات االقتصادية 

 نقصاإلقميمية بسبب 
التمويؿ مف قبؿ الدوؿ 

األعضاء ومخاطر تكرار 
 مف جانبأنشطة مماثمة 

  إدارة الشؤوف السياسية

/ القانوني مكتب المستشار
االتحاد األفريقي مجمس 

 االستشاري لمكافحة الفساد
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 قدما
 المسؤولية

التحاد األفريقي امجمس  مف يطمب أيضا  
االستشاري لمكافحة الفساد إجراء المشاورات 
الالزمة مع الدوؿ األعضاء والدوؿ األطراؼ 
المعنية إلى جانب سمطاتيا الوطنية المعنية 

التصديؽ بمكافحة الفساد فيما يخص وضع 
يا، وعممية متثاؿ ألحكامواالعمى االتفاقية 

وتقديـ إدماج االتفاقية في القوانيف الوطنية 
ىا في تقرير عف التقدـ المحرز في تنفيذ

وذلؾ لتمكيف ، مف التصديؽ عمييا عاـ غضوف
أجيزة إلى مف تقديـ تقرير متوازف المجمس 
 التحاد األفريقي؛لسياسة صنع ال

أوفد مجمس االتحاد األفريقي 
الفساد االستشاري لمكافحة 

بعثات لمدعوة إلى الدوؿ 
األعضاء في االتحاد مف أجؿ 
تشجيع التصديؽ عمى اتفاقية 

االتحاد األفريقي لمنع ومكافحة 
 الفساد وتقييـ تنفيذىا

شارؾ مجمس االتحاد 
األفريقي االستشاري 

لمكافحة الفساد مع العديد 
مف الييئات الوطنية 

لمكافحة الفساد ومنظمات 
المجتمع المدني في 

بعثات الدعوة. لـ تبدأ 
المشاركة مع أجيزة 

االتحاد األفريقي األخرى 
والمجموعات االقتصادية 

 نقصاإلقميمية بسبب 
التمويؿ مف قبؿ الدوؿ 

األعضاء ومخاطر تكرار 
 مف جانبأنشطة مماثمة 

 إدارة الشؤوف السياسية

 

  

التحاد األفريقي االستشاري امجمس مف  يطمب
المالية واإلدارية لمسائؿ تقديـ المكافحة الفساد 

المجنة  نة الممثميف الدائميف عف طريؽإلى لج
 لمميزانية ميياكؿ والمجنة الفرعيةلالفرعية 

تمكيف أجيزة وذلؾ للشؤوف اإلدارية والمالية وا

أوفد مجمس االتحاد األفريقي 
االستشاري لمكافحة الفساد 
بعثات لمدعوة إلى الدوؿ 
تشجيع لاألعضاء في االتحاد 

التصديؽ عمى اتفاقية االتحاد 
األفريقي لمنع ومكافحة الفساد 

د شارؾ مجمس االتحا
األفريقي االستشاري 

لمكافحة الفساد مع العديد 
مف الييئات الوطنية 

لمكافحة الفساد ومنظمات 
المجتمع المدني في 
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 قدما
 المسؤولية

تخصيص مف فريقي التحاد األلسياسة صنع ال
مجمس ل الكافية ماليةالمادية و والبشرية الموارد ال

 االستشاري لمكافحة الفسادالتحاد األفريقي ا
 ؛لتمكيف المجمس مف أداء ميامو بطريقة فعالة

بعثات الدعوة. لـ تبدأ  وتقييـ تنفيذىا
المشاركة مع أجيزة 

االتحاد األفريقي األخرى 
والمجموعات االقتصادية 
اإلقميمية بسبب االفتقار 

إلى التمويؿ مف قبؿ الدوؿ 
تكرار األعضاء ومخاطر 

 مف جانبأنشطة مماثمة 
 إدارة الشؤوف السياسية

  

التحاد األفريقي االستشاري امجمس  مف يطمب
تنفيذ ميامو في الدوؿ األطراؼ  لمكافحة الفساد
عف التقدـ الذي أحرزتو كؿ دولة  وتقديـ تقرير

طرؼ في االمتثاؿ ألحكاـ اتفاقية االتحاد 
دورة ، إلى التواالفريقي لمنع الفساد ومكافح

/يوليو يونيوالعادية لممجمس التنفيذي في 
 ؛2013

أوفد مجمس االتحاد األفريقي 
االستشاري لمكافحة الفساد 

إلى الدوؿ لمدعوة بعثات 
األعضاء في االتحاد لتشجيع 
التصديؽ عمى اتفاقية االتحاد 
األفريقي لمنع ومكافحة الفساد 

وتقييـ تنفيذىا. خالؿ ىذه 
تحاد البعثات، التقي مجمس اال

األفريقي االستشاري لمكافحة 
الفساد مع السمطات الوطنية 

لمكافحة الفساد والمنظمات غير 
الحكومية الخ... أرسؿ مجمس 

تخصيص موارد بشرية 
 ومالية كافية

مكتب رئيس المفوضية/ 
 مجمس الممثميف الدائميف
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 قدما
 المسؤولية

االتحاد األفريقي االستشاري 
 2010لمكافحة الفساد في 

إلى استبيانا أساسيا  2011و
جميع الدوؿ األطراؼ لتقييـ 

تقرير  قدـتنفيذ االتفاقية. مستوى 
ة سياسصنع الى أجيزة مرحمي إل

االتحاد األفريقي في يوليو في 
يتـ إرساؿ وسوؼ  2012

يوليو  استبياف آخر في قمة
2013. 

  

التحاد األفريقي االستشاري امجمس مف يطمب 
ازف أف يأخذ في االعتبار التو  لمكافحة الفساد

 الجغرافي لعضويتو؛

التحاد األفريقي امجمس أبمغ 
جميع  االستشاري لمكافحة الفساد

السفارات الموجودة في أديس 
 وباإلنتخابات القادمة لمجمسأبابا 

في يناير اجراؤىا الجديد المقرر 
2013 

حماس االفتقار إلى ال
مثابرة مف جانب الدوؿ الو 

 األعضاء

 

31 EX.CL/ Dec.714(XXI)  
بشأن تقرير الدورة  مقرر

العادية الثانية لمؤتمر االتحاد 
 األفريقي لموزراء المسؤولين

مفوضية ووكالة التخطيط والتنسيؽ مف اليطمب 
لنيباد القياـ، بالتعاوف مع المجموعات 
االقتصادية اإلقميمية ولجنة األمـ المتحدة 

ا والبنؾ األفريقي لمتنمية، االقتصادية ألفريقي

تمت مواجية قيود متعمقة  لـ ينفذ بعد
 بالميزانية.

ستتـ تعبئة الموارد لمسنة 
 2013المالية 

 

 مديرية البنية التحتية والطاقة
 اعةمديرية التجارة والصن
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 قدما
 المسؤولية

عن تنمية الموارد المعدنية، 
 ، 2011ديسمبر 

 

بتسييؿ تنظيـ االجتماعات اإلقميمية في أفريقيا 
لتعزيز تنفيذ خطة العمؿ لرؤية التعديف 

 األفريقية؛
مفوضية ووكالة التخطيط والتنسيؽ مف اليطمب   

لنيباد، القياـ، بالتعاوف مع المجموعات 
االقتصادية اإلقميمية ولجنة األمـ المتحدة 
االقتصادية والبنؾ األفريقي لمتنمية تقديـ تقارير 
مرحمية إلى المجمس التنفيذي كؿ سنتيف عف 

 تنفيذ خطة العمؿ لرؤية التعديف األفريقية.

   2014أجؿ إلى قمة يناير ت

32 EX.CL/ Dec.715(XXI)  
عن تعيين أعضاء  مقرر

 مجمس االتحاد األفريقي
 لممراجعين الخارجيين

 

مف مفوضية االتحاد األفريقي االتصاؿ يطمب 
مع عميد إقميـ الغرب لمترشيحات الثالث 
الخاصة بيذا اإلقميـ وتقديـ تشكيمة العضوية 

الخارجييف لمسنة الكاممة لمجمس المراجعيف 
إلى لجنة الممثميف  2013 – 2012المالية 
 الدائميف.

 لمراجعةا  التنفيذتـ 
عداد  مديرية البرمجة وا 

 الميزانية والمالية والمحاسبة

33 EX.CL/ Dec.716(XXI)  
بشأن التقرير عن  مقرر

أنشطة المجمس االقتصادي 

نة الممثميف الدائميف والمفوضية مف لجيطمب 
دارية ومالية  إجراء مراجعة حسابات مؤسسية وا 
بغية التحقؽ مف كافة المسائؿ المثارة في 

انجزت عممية مراجعة الحسابات 
وعرضت النتائج عمى لجنة 

الممثميف الدائميف. بحثت لجنة 

مديرية منظمات المجتمع  
المدني واألفريقييف في 

 الميجر
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 قدما
 المسؤولية

 واالجتماعي
والثقافي لالتحاد في عام 

2012، 

 السياساتالتقرير لبحثيا مف قبؿ أجيزة صنع ا
 لالتحاد األفريقي.

ثميف الدائميف النتائج المم
وستصدر التوصيات المناسبة 

 إلى المجمس

أف يقدـ المراجعوف الخارجيوف نتائج يقرر   
 7تحقيقاتيـ قبؿ االنتخابات وفي موعد أقصاه 

 ؛ 2012سبتمبر 

استكمؿ مجمس مراجعي 
الحسابات الخارجييف تحقيقاتو 

وقدـ  2012سبتمبر  7بؿ ق
 تقريره في الموعد المحدد

  

أف تتخذ المفوضية، الترتيبات الالزمة يقرر   
إلجراء االنتخابات لممؤتمر العاـ الدائـ الثاني 
لممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في 
الوقت المناسب وفقًا لممقرر 

EX.CL/DEC.656(XIX)  والنظاـ األساسي
 واالجتماعي والثقافي. لممجمس االقتصادي

شكؿ رئيس المفوضية لجنة 
مشتركة بيف اإلدارات الستعراض 
حالة تأىؿ المرشحيف الراغبيف. 
اجتمعت المجنة وأقرت القائمة 
األولى لممرشحيف المؤىميف في 

. وتـ تمديد 2012أكتوبر 
لتحديث وتمقي  الموعد النيائي

ديسمبر  15طمبات أخرى حتى 
التنوع لمسماح بمزيد مف  2012

والتوازف اإلقميمي. عقب اجتماع 
التقييـ النيائي لمجنة المشتركة 

ديسمبر  15بعد  بيف اإلدارات
، ستجري انتخابات 2012
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 قدما
 المسؤولية

المجمس االقتصادي واالجتماعي 
 سواءوالثقافي لالتحاد األفريقي 
القمة بعد في يناير قبؿ القمة أو 

حسب  2013مباشرة في فبراير 
 قرار رئيس المفوضية.

 

42 EX.CL/Dec.718(XXI) 
األنصبة  بشأن تقدير مقرر

جميورية جنوب بخصوص 
 السودان

 

مف المفوضية أف تعمؿ عمى نحو وثيؽ  يطمب
 ذات الصمة لضماف حصوؿمع الوكاالت 

عمى البيانات جميورية جنوب السوداف 
ية ذات و اإلحصائية الالزمة والمؤشرات التنم

في مساىماتيا  يتسنى تقديرالصمة حتى 
 ؛2013

تعييف خبير استشاري تـ 
 األنصبة تقدير لمراجعة جدوؿ

مديرية البرمجة و اعداد  
الميزانية و المالية و 

 المحاسبة

أف تأخذ المراجعة العامة لجدوؿ أيضا يطمب   
آثار في االعتبار  2013تقدير األنصبة في 

عمى  جميورية جنوب السودافحصوؿ 

   البحث قيد
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 قدما
 المسؤولية

 ؛ جميورية السودافاستقالليا عف 

أف تتـ إعادة النظر في مساىمة يطمب كذلك   
ذ في االعتبار مع األخجميورية السوداف 

الوضع الجديد لجميورية جنوب السوداف اعتبارا 
 .2012مف يناير 

   تـ ذلؾ

43 EX.CL/ Dec.719(XXI)  
بشأن انتخاب قضاة  مقرر

المحكمة األفريقية لحقوق 
 اإلنسان والشعوب،

 

وضية إعداد طرؽ تنفيذ معايير مف المف يطمب
التمثيؿ الجغرافي العادؿ وتمثيؿ الجنسيف 
وكذلؾ األعراؼ القانونية الرئيسية النتخاب 
قضاة المحكمة في المستقبؿ وتقديميا إلى 
أجيزة صنع السياسات لبحثيا خالؿ الدورة 

 2013العادية المقبمة في يناير 

بدأ مكتب المستشار القانوني 
مشاورات مع العممية وسيجري 

عدد مف أصحاب المصمحة بما 
في ذلؾ مديرية مسائؿ الجنسيف 
لتقديـ مقترحات ممموسة إلى قمة 

 .2013مايو 

 مكتب المستشار القانوني 

44 EX.CL/ Dec.721(XXI)  
المجنة تقرير بشأن  مقرر

 ليياكلا إلصالح الفرعية
التابعة لمجنة الممثمين 

 الدائمين
 

عمى نحو وثيؽ مع  العمؿ المفوضيةإلى  يطمب
مقترحات تكفؿ  عمى تقديـالمجنة الفرعية 

التي لمقترحات الكفاءة والفعالية فيما يتصؿ با
في  يفوظائؼ نواب مدير إنشاء تقضي ب

المفوضية مع أخذ جميع الخيارات األخرى في 
إلى المفوضية إجراء  ويطمب كذلكاالعتبار. 

ي ذال المراسـتقييـ كامؿ لييكؿ مديرية خدمات 
عداد مقترح وتقديمت إلى لجنة  وـ إقراره، وا 

واب بخصوص نالعمؿ جار 
 المديريف.

بالنسبة لمشروع البروتوكوؿ، 
يجري إعداد مقترحات لتقديميا 

 الفرعية. إلى المجنة 

 تمبيةىناؾ صعوبة في 
أىداؼ المقرر دوف تحمؿ 

آثار مالية؛ عمى سبيؿ 
إنشاء مديرية  ،المثاؿ

تفتقر إلى التسمسؿ اليرمي 
 السميـ والموارد البشرية

دارة  مديرية الشؤوف اإلدارية وا 
 الموارد البشرية
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

الممثميف الدائميف بغرض إضفاء المزيد مف 
لخدمات دوف أف تترتب عمى االفعالية والكفاءة 

 تكاليؼ مالية إضافية؛آثار عمى ذلؾ أي 

لممراجعة  األفريقيةإلى اآللية  يطمب كذلك  
مقرر الاألقراف، عمال بالمتبادلة بيف 

ASSEMBLY/AU/DEC.198 (XI) 
في  2008المؤتمر  في يوليو الصادر عف 

القاضي بتقديـ مقترحات و شـر الشيخ، مصر 
 مف خالؿ إلى لجنة الممثميف الدائميف

إلصالح اليياكؿ الفرعية  المفوضية و المجنة
مقترحات بشأف التابعة لمجنة الممثميف الدائميف و 

لممراجعة المتبادلة بيف ألفريقية ىيكؿ اآللية ا
لمجمس إلى ااألقراف لمنظر فيو وتقديـ مقترحات 

دورتو  خالؿيتخذ قرارا بشأنيا  حتىالتنفيذي 
 القادمة؛

اآللية المشاورات مع  متاستكم
األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف 

سيقدـ التقرير إلى  ،األقراف
المجنة الفرعية خالؿ الدورة 

 القادمة

  

45 EX.CL/ Dec.722(XXI)  
بشأن تقرير رئيس  مقرر

اإلعالن  المفوضية عن تنفيذ
حول المساواة بين  الرسمي
 ،في أفريقيا الجنسين

حوؿ إحصاءات  جمعالمفوضية يطمب مف 
، بما مف الدوؿ األعضاء المساواة بيف الجنسيف

القضائية  والسلطةمجمس الوزراء، في ذلؾ 
 ذلؾعف فضال  ،األخرىوالمناصب العميا 

تحقيؽ المساواة  تيدؼ إلى تسييؿ اقتراح آليات

كتبت المفوضية إلى جميع 
تطمب منيا الدوؿ األعضاء 

إرساؿ المعمومات واإلحصاءات 
ذات الصمة . أرسمت بعض 
الدوؿ األعضاء بالفعؿ ىذه 

مديرية المرأة ومسائؿ  
 الجنسيف
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

المعمومات وتقـو المفوضية  االتحاد األفريقي؛ ميع أجيزةفي ج بيف الجنسيف 
ا في التقرير بتجميعيا إلدراجي

القادـ لرئيس المفوضية عف تنفيذ 
اإلعالف الرسمي حوؿ المساواة 

 بيف الجنسيف في أفريقيا.
46 EX.CL/ Dec.723(XXI)  

بشأن تقرير مؤتمر  مقرر
الوزراء المسؤولين عن 
 مسائل الجنسين والمرأة:

 4-3أديس أبابا، إثيوبيا، 
 ،3122نوفمبر 

مدوؿ األعضاء لمف المفوضية أف تقدـ  طمبي
خرى الستضافة األعممية الطرؽ اللمعايير و ا

، 2020-2010أمانة عقد المرأة في أفريقيا 
 ؛مفوضيةبما في ذلؾ داخؿ مقر ال

 قامت المفوضية بصياغة معايير
استضافة أمانة عقد المرأة في 
أفريقيا. وسيقـو مؤتمر الوزراء 

سيف المسؤوليف عف مسائؿ الجن
والمرأة  باعتماد المعايير خالؿ 

 اجتماعو القادـ.

مديرية المرأة ومسائؿ  
 الجنسيف

  

مف المفوضية تحسيف الترتيبات  يطمب أيضا
التحضيرية لضماف المشاركة الكاممة لمدوؿ 
األعضاء عمى المستوى المناسب في مؤتمر 

. الجنسيف والمرأة مسائؿالوزراء المسؤوليف عف 
مف المفوضية ولجنة  طمبي في ىذا الصدد،و 

لنظر في السبؿ والوسائؿ الممثميف الدائميف ا
عمى المستوى  الكافي ضماف التمثيؿالكفيمة ب

المطموب في االجتماعات الوزارية القطاعية 

   



ASSEMBLY/AU/2 (XX) 

Page 48 
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

 بشكؿ عاـ؛

  

نة الفرعية إلصالح اليياكؿ مجال مف يطمب
لنظر في سبؿ التابعة لمجنة الممثميف الدائميف ا

مسائؿ المرأة و مديرية يز قدرة ووسائؿ تعز 
التنمية لتمكينيا مف تحقيؽ األىداؼ الجنسيف و 

-2010المحددة في عقد المرأة األفريقية 
البرامج داخؿ وخارج مواءمة ضماف و ، 2020

وكالة التخطيط  فريقي، بما في ذلؾاالتحاد األ
دارة الشؤوف االجتماعية  والتنسيؽ لمنيباد وا 

األمانة و  ني بالمرأةالمع المتحدةمكتب األمـ و 
ومفوضية  البنؾ األفريقي لمتنميةالمشتركة بيف 

 ؛ألفريقيا المجنة االقتصاديةاالتحاد األفريقي و 

   

  

وضوع عقد مواءمة ممف المفوضية  يطمب
مع الموضوع السنوي لمؤتمر المرأة األفريقية 

 االتحاد؛

   

  
تقديـ تقارير منتظمة عف  مف المفوضية يطمب

محرز في تنفيذ عقد المرأة األفريقية التقدـ ال

 
قدمت مديرية المرأة ومسائؿ 

الجنسيف والتنمية تقريرا عف تنفيذ 
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

صندوؽ المرأة األفريقية إلى  لصندوؽوضع ا، بما في ذلؾ 2010-2020
 17لجنة الممثميف الدائميف في 

. رحبت لجنة 2012أكتوبر 
الممثميف الدائميف بالتقرير 
مؿ إلى وأوصت بتقديـ تقرير شا

لجنة الممثميف الدائميف مع 
مصفوفة ذات صمة تعكس 

ألمواؿ والدوؿ لفعمي لاتوزيع ال
 .2011المستفيدة مف دعوة 

 
47 EX.CL/ Dec.725(XXI)  

بشأن انتخاب مفوضي  مقرر
 االتحاد األفريقي،

 

انتخاب مفوضيف لمموارد البشرية أف يتـ يقّرر 
خالؿ  ،ديةوالعمـ والتكنولوجيا، والشؤوف االقتصا

دورتو العادية الثانية والعشريف، فقط مف بيف 
مرشحيف ذكور مف إقميمي الوسط والجنوب 
وفقًا ألحكاـ النظاـ األساسي لممفوضية وقواعد 

 إجراءات المؤتمر.
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقم  المقرر .الرقم
القيود وطريق المضي 

 قدما
 المسؤولية

  

 

 :مقررات المؤتمر –ب

 

القيود وطريؽ المضي  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر .الرقـ
 ة المسؤولةالجي قدما

1 Assembly/AU/Dec.365(XVII  
 المتخصصة، بشأن المجان الفنية

 EX.CL/666(XIX(الوثيقة 
 

كؿ لجنة فنية متخصصة اجتماعًا  أف تعقديقرر  .1
عمى مستوى الوزراء والخبراء مرة في كؿ سنتيف 
باستثناء المجنة الفنية المتخصصة لمشؤوف المالية 

تكامؿ والمجنة والنقدية والتخطيط االقتصادي وال
الفنية المتخصصة لمسائؿ الجنسيف وتمكيف المرأة 
والمجنة الفنية المتخصصة لمدفاع واألمف التي 
يجب أف تجتمع مرة في السنة في دورة عادية أو 

 في دورة استثنائية عند االقتضاء؛ 

العممية  سوؼ تستكمؿ
الرامية إلى تحديد اآلثار 

المالية الجتماعات كؿ مف 
نية المتخصصة المجاف الف

نظرا إلرجاء  2013في 
تنفيذ ىذا المقرر إلى 

صدر في مالبو  .2014
المقرر 

Assembly/AU/Dec.365(
XVII)  الذي يقضي بضرورة

تفعيؿ المجاف الفنية 

 مكتب المستشار القانوني 
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القيود وطريؽ المضي  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر .الرقـ
 ة المسؤولةالجي قدما

المتخصصة ابتداء مف 
2013 

 
2 Assembly/AU/Dec.369(XVII.  

بشأن تقرير مجمس السمم واألمن عن 
شطتو وعن وضع السمم واألمن في أن

 إفريقيا

 

 متابعة مختمؼ أوضاع النزاع واألزمات في القارة
مف السادؾ واالتحاد اإلفريقي مواصمة العمؿ  يطمب 1.1

 مدغشقرمعا مف أجؿ إيجاد حؿ توافقي ودائـ لألزمة في 
وتعبئة دعـ المجتمع الدولي،  بما يشمؿ التعجيؿ بعقد 

 حوؿ مدغشقر اجتماع لمجموعة االتصاؿ 
1.1 

عقد اجتماع لمجمس السمـ 
واألمف حوؿ مدغشقر في 

 .2011يوليو  12و 6

نوفمبر  11رسالة مؤرخة 
مف رئيس  2011

المفوضية إلى األميف 
التنفيذي لمساداؾ لمتنويو 
عادة  بجيود ىذه األخيرة، وا 

ألفريقي تأكيد التزاـ االتحاد ا
 برفع مستوى التعاوف معيا

جتمع مديرية منظمات الم 
 المدني واألفريقييف في الميجر

3 Assembly/AU/Dec.370 (XVII) 
  

بشأن تقرير لجنة العشرة لرؤساء 
الدول والحكومات حول إصالح 

 مجمس األمن لألمم المتحدة،
 الوثيقة 

ASSEMBLY/AU/6 (XVII) 

مف الممثميف الدائميف اإلفريقييف لمجنة  يطمب .1
يف الدائميف العشرة العمؿ عف كثب مع بقية الممثم

اإلفريقييف لدى األمـ المتحدة والممثميف الدائميف 
في االتحاد األفريقي لممشاركة في المفاوضات 
الحكومية المشتركة الجارية حوؿ إصالح مجمس 
األمف لألمـ المتحدة، ومواصمة الحوار مع دوؿ 
شراكيا  أعضاء أخرى ومجموعات ذات مصمحة وا 

ومكتب  إدارة الشؤوف السياسية  
 نيويورؾ



ASSEMBLY/AU/2 (XX) 

Page 52 
 

القيود وطريؽ المضي  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر .الرقـ
 ة المسؤولةالجي قدما

مف  في عممية اإلصالح بيدؼ بناء مزيد 
 التحالفات دعما لمموقؼ األفريقي الموحد؛

مف المجنة المذكورة مواصمة تكثيؼ  يطمب أيضا .2  
جيودىا في كسب التأييد لمموقؼ األفريقي الموحد 
والترويج لو وتعزيزه، فضال عف السعي إلى 
التواصؿ عمى أعمى المستويات السياسية 

ؼ المتمثؿ في كسب مزيد مف بخصوص اليد
الدعـ لمموقؼ األفريقي الموحد وتقوية اإلرادة 
السياسية الالزمة لإلبقاء عمى تقدـ عممية 

 اإلصالح إلى األماـ؛

   

كذلؾ مف المفوضية االستمرار في  يطمب .3  
تسييؿ أنشطة الممثميف الدائميف اإلفريقييف 
لمجنة العشرة لدى األمـ المتحدة في 

لحكومية المشتركة حوؿ إصالح المفاوضات ا
 مجمس األمف والمشاورات المتصمة بذلؾ؛

   

3 
 
 
 
 

Assembly/AU/Dec.373 (XVII) 
بشأن تخصيص معيد الجامعة مقرر 

األفريقية لعموم المياه والطاقة، بما 
 فييا تغير المناخ

، بناًء عمى االتفاؽ بيف بمداف إقميـ شماؿ يقرر .1
الجامعة  أفريقيا، أف يخصص لمجزائر معيد

األفريقية لعمـو المياه والطاقة، بما فييا تغير 
 المناخ؛

تـ تخصيص معيد الجامعة 
األفريقية لعمـو المياه 
والطاقة، بما في ذلؾ تغير 
المناخ، في جامعة تممساف 

 بالجزائر. 

الموارد البشرية والعمـ  اليوجد
 والتكنولوجيا

  أنشئ ىذا المعيد وأعدت مف المفوضية، بالتعاوف مع الحكومة  يطمب .2  
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القيود وطريؽ المضي  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر .الرقـ
 ة المسؤولةالجي قدما

ائرية، اتخاذ جميع اإلجراءات لضماف إنشاء الجز 
 ىذا المعيد.

مذكرة تفاىـ سيتـ التوقيع 
عمييا قريبا بيف مفوضية 
االتحاد األفريقي وحكومة 
الجزائز والمانيا )باعتبارىا 

 شريكا مواضيعيا رئيسيا(
 

4 Assembly/AU/Dec. 384(XVII)  
كز مقرر  بشأن مشروع إنشاء مر 

تكنولوجيا  األفريقي في مجالالتميز 
المعمومات واالتصاالت في تونس، 

 الجميورية التونسية،
  ASSEMBLY/AU/12(XVII)ADD.7ةالوثيق

مف المفوضية أف تشرع، بالتعاوف مع  يطمب .1
حكومة الجميورية التونسية، في المفاوضات 
الالزمة مع مختمؼ شركاء أفريقيا مف أجؿ تنفيذ 

تقرير عف ذلؾ إلى الدورة القادمة  المشروع وتقديـ
 لممؤتمر.

 

الموارد البشرية والعمـ   
 والتكنولوجيا

5 Assembly/AU/Dec.387 (XVII)  
مقرر بشأن عرض جميورية غينيا 

-االستوائية استضافة قمة أفريقيا
 في مالبو  أمريكا الجنوبية الثالثة

مف المفوضية اتخاذ اإلجراءات الالزمة  يطمب .1
لوثيؽ مع البمد المضيؼ لضماف نجاح بالتعاوف ا
 ىذه القمة

اإلجراءات  اتخذت كافة
قمة   غير أفة لالزما

أمريكيا الجنوبية -أفريقيا
 .2013 فبراير تأجمت إلى

مكتب أميف المفوضية  
مكتب رئيس  بالتشاور مع

 المفوضية

6 Assembly/AU/Dec. 388(XVII)  
استخدام المغة اإلسبانية بشأن  مقرر

  تحاد األفريقيداخل اال 

مف المفوضية اتخاذ التدابير الضرورية يطمب  .1
لتفعيؿ المغة اإلسبانية داخؿ االتحاد األفريقي في 

 أقرب وقت ممكف.

مدرية إدارة خدمات المؤتمرات   جارالعمؿ 
 والمنشورات بالتشاور مع

اإلدارة وتنمية الموارد البشرية 
والمجنة الفرعية لميياكؿ 
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القيود وطريؽ المضي  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر .الرقـ
 ة المسؤولةالجي قدما

تشارية والمجنة الفرعية االس
لمميزانية والشؤوف اإلدارية 

  والمالية
 

7 Assembly/AU/Decl.2 (XVII)  
 اإلعالن الرسمي حول السودان

عف دعمنا لوثيقة الدوحة اإلطارية وندعو نعرب  .1
جميع شركائنا واألعضاء اآلخريف في المجتمع 

 الدولي إلى دعميا دعما كامال؛

 إدارة السمـ واألمف  

المسمحة في دارفور التي لـ جميع الحركات نحث  .2  
تنضـ إلى جيود السالـ بصور كاممة عمى القياـ 

 بذلؾ وبدوف أدنى تأخير؛
2- 

   

مف مجمس السمـ واألمف بحث اتخاذ اإلجراءات نطمب -3  
ضد الحركات المسمحة التي ترفض االنضماـ إلى عممية 
السالـ، ونحث شركاءنا، بما في ذلؾ مجمس األمف لألمـ 

 عمى دعـ مثؿ ىذه اإلجراءات؛المتحدة، 

   

االتحاد األفريقي ونناشد المجتمع الدولي ككؿ نمزم -4  
مواصمة مساعدة شعبي السوداف وىما يفتحاف صفحة 

 جديدة في تاريخيما

   

8 Assembly/Res. 1(XVII)  
بشأن رفع الحظر االقتصادي  قرار

والتجاري الذي فرضتو الواليات 

 ASSEMBLY/AU/RES.1(XV)بقرارنا نذّكر  .1
الصادر عف الدورة العادية الخامسة عشرة 
 27لمؤتمرنا، المنعقدة في كمباال، أوغندا، في 

ومكتب  إدارة الشؤوف السياسية  
 نيويورؾ
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ميورية المتحدة األمريكية عمى ج
 كوبا

، والسيما النداء الموجو إلى حكومة 2010يوليو 
الواليات المتحدة األمريكية لرفع الحظر 

االقتصادي والتجاري الطويؿ غير الضروري 
ض عمى جميورية كوبا وتمكينيا بذلؾ مف المفرو 

 التمتع بكافة اآلفاؽ الشرعية لتنميتيا المستدامة؛ 
الواليات المتحدة  وندعونداءنا  نؤكد مجدداً  .2  

األمريكية مرة أخرى إلى رفع العقوبات الطويمة 
 غير الضرورية المفروضة عمى جميورية كوبا.

2- 

   

9 Assembly/AU/Dec.415 (XVIII) 
مقرر بشأف تحوؿ مفوضية االتحاد 

 األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي
Doc.Assembly/AU/13(XVIII)  

 يحيط عمما بالتقرير المرحمي لممفوضية عف تنفيذ-1
بشأف  Assembly/AU/Dec.372 (XVIIIالمقرر) 

د تحوؿ مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحا
الدورة العادية السابعة عشرة  المعتمد مف قبؿاألفريقي 
في مالبو، غينيا اإلستوائية في الفترة التي عقدت لممؤتمر 

 ؛2011يوليو  1يونيو إلى  30مف 
الدورة العادية  إلىىذه المسألة  إرجاء بحثيقرر  -2

القادمة لممؤتمر المقرر عقدىا في يونيو/يوليو 
2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
وقدمت  أعدت المفوضية-

 المقررعف تنفيذ تقريرا مرحميا 
ASSEMBLY/AU/DEC.415(XVIII) 
 19إلى الدورة العادية اؿ

 لممؤتمر

أرجأ المؤتمر بحث ىذه 
 المسألة مرتيف

 
سيكوف مف الميـ بالنسبة 

 ةالسياسصنع ألجيزة 
 فشأذ قرار نيائي باتخا

 ىذه المسألة
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لـ تتخذ الدورة العادية -
 مقررا بشأفلممؤتمر  19اؿ

 . ىذه المسألة
10 Assembly/AU/Dec.391(XVIII)   

 بشأن إنشاء الجامعة األفريقية مقـرر

مف مجموعة تنمية الجنوب األفريقي يطمب  .1
تسييؿ التعجيؿ باتخاذ قرار فيما يتعمؽ 
باستضافة المحور المواضيعي لمجامعة 

 األفريقية حوؿ عمـو الفضاء؛

وجيت أمانة مجموعة تنمية 
في  نداء يالجنوب األفريق

بمداف لدعوة  2012يونيو 
عرض التقدـ بإلى المنطقة 

معيد الجامعة ستضافة ال
 األفريقية حوؿ عمـو الفضاء

طمبت بمداف مجموعة 
تنمية الجنوب األفريقي 
تمديد الدعوة حتي نياية 

أكتوبر مشيرة إلى الحاجة 
إلجراء المزيد مف 

 التشاور 

الموارد البشرية والعمـ مديرية 
 وجياوالتكنول

مف المفوضية تفعيؿ الجامعة  أيضا يطمب .2  
األفريقية بالتعاوف مع الدوؿ األعضاء 
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والشركاء، مف 
خالؿ توجيو نداءات عمى الفور إلى الدوؿ 
األعضاء الستضافة مراكز الجامعة ومقر إدارة 
الجامعة؛ وتعييف مجمس الجامعة ومجمسيا 

تعييف العامميف وتسجيؿ الطالب، األعمى، وكذلؾ 
وفقا لمنظاـ األساسي لمجامعة اإلفريقية بغية 
ضماف قبوؿ الفوج األوؿ مف طالب الجامعة 

 2012بحموؿ أكتوبر 

تـ قبوؿ الطمبة في معاىد 
الجامعة األفريقية في شرؽ 
ووسط أفريقيا بحموؿ نوفمبر 

 سيتقدـ طمبةبينما  2012
في يناير  الغرب معيد

إدارة إنشاء . تـ 2013
لإلشراؼ عمى تعييف  مؤقتة

ف. شكمت لجنة عامميال
مف أصحاب  يةتوجيي

المصمحة لمعمؿ كمجمس 
 ةلمسؤو  كوفتوس ،مؤقت

عف تشكيؿ المجمس 

تأخير في عممية التعييف. 
ىناؾ خطط حاليا 

لمتوظيؼ والتعييف في 
2013. 
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 مواضيعيال
11 Assembly/AU/Dec.394(XVIII) 

جارة األفريقية بشأن تشجيع الت مقـرر
البينية والتعجيل بإنشاء منطقة 

 التجارة القارية الحرة

مف الدوؿ األعضاء وبدعـ مف المفوضية يطمب  .1
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية قيادة عممية 

تشجيع التجارة األفريقية البينية ومفاوضات منطقة 
التجارة القارية الحرة مف خالؿ تنفيذ البرامج 

رة والمتوسطة والطويمة األمد واألنشطة القصي
الواردة في خطة العمؿ عمى األصعدة الوطنية 

 واإلقميمية والقارية 

ينبغي تعبئة الموارد لدعـ  العمؿ جار
 الدوؿ األعضاء

 التجارة والصناعةمديرية 

، بالتعاوف مع أيضاً مف المفوضية يطمب  .2  
المجموعات االقتصادية اإلقميمية والمجنة 

يقيا، إنشاء مجموعة خبراء رئيسية االقتصادية إلفر 
مف الدوؿ األعضاء بيدؼ وضع إطار الستكماؿ 
مشروع اتفاقية حوؿ قواعد المنشأ بحموؿ ديسمبر 

 ؛2012

   العمؿ جار

مف المفوضية تقييـ آثار المقترح بشأف يطمب  .3  
إلى نظاـ اإلعفاء عف الرسـو  توسيع الوصوؿ

 الجمركية/الحصص ليشمؿ البمداف ذات الدخؿ
 ؛ 20اؿالمنخفض قبؿ تقديمو إلى مجموعة 

ينبغي تنفيذ الخبرة الفنية  العمؿ جار
والميزانية في الوقت 

المناسب. يجري حاليا 
تعبئة الموارد لتنفيذ ىذا 

 المقرر

 

12 Assembly/AU/Dec.396 (XVIII) 
بشأن الوضع في فمسطين  مقـرر

ر مف المفوضية اتخاذ جميع التدابييطمب  -1
الالزمة بغية تنشيط لجنة االتحاد األفريقي 

 الشؤوف السياسيةإدارة   
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  لفمسطيف ،والشرق األوسط

13 Assembly/AU/Dec.397(XVIII) 
مقـرر بشأن التقرير المرحمي 
لممفوضية عن تنفيذ مقررات المؤتمر 

 بشأن المحكمة الجنائية الدولية،

مف مجموعة الدوؿ األفريقية األطراؼ  يطمب -1
ي في نيويورؾ وفي في نظاـ روما األساس

الىاي وكذلؾ مف األعضاء األفريقييف في 
مجمس األمف لألمـ المتحدة متابعة تنفيذ 
مقررات المؤتمر بشأف المحكمة الجنائية الدولية 
بدقة وذلؾ بالتعاوف مع المفوضية مف أجؿ 
ضماف أف ينظر مجمس األمف لألمـ المتحدة 
وجمعية الدوؿ األطراؼ في نظاـ روما 

مى النحو المناسب في المقترحات األساسي ع
 والمشاغؿ األفريقية

/ مكتب المستشار القانوني  
 الدوؿ األعضاء

التماس رأي  مف المفوضية النظر في يطمب -2  
استشاري مف محكمة العدؿ الدولية فيما يتعمؽ 

بحصانات مسؤولي الدوؿ بموجب القانوف 
 الدولي 

قامت لجنة االتحاد األفريقي 
بتعييف مقرر لمقانوف الدولي 

بحصانات  معنيخاص 
مسؤولى الدوؿ بموجب 

 القانوف الدولي

عمى أساس نتائج ىذا 
التقرير، سوؼ تمتمس 

المفوضية رأيا استشاريا 
 مف محكمة العدؿ الدولية
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إدراج التقرير  أيضاً مف المفوضية يطمب  -3  
المرحمي لممفوضية عف تنفيذ مقررات المؤتمر 

ية في جدوؿ بشأف المحكمة الجنائية الدول
أعماؿ االجتماع القادـ لوزراء العدؿ/المدعيف 

  العاميف لمزيد مف المدخالت

عقد مؤتمر وزراء العدؿ/ 
 14المدعيف العاميف في 

في  2012مايو  15و
أديس أبابا، إثيوبيا، 

وصادؽ المؤتمر عمى 
 2012توصياتو في يوليو 

  

14 Assembly/AU/Dec.401(XVIII) 
مف المفوضية أف تواصؿ مشاوراتيا مع  يطمب .1 ن ىبري،بشأن قضية حسي مقـرر

الدوؿ والمؤسسات الشريكة وجميورية السنغاؿ 
ثـ مع جميورية رواندا بيدؼ ضماف محاكمة 
حسيف ىبري عمى وجو السرعة، وبحث الطرؽ 
العممية وكذلؾ اآلثار القانونية والمالية 

 لممحاكمة؛

( 4عقدت المفوضية أربعة )
 اجتماعات تشاورية مع

حكومة السنغاؿ في يوليو، 
وأغسطس، وأكتوبر 

 .2012ونوفمبر 
 

وقع االتحاد األفريقي 
أغسطس  22والسنغاؿ في 

 دائرةإنشاء ب ااتفاق 2012
محاكـ الاستثنائية في 

 يةالسنغال
 

تـ االنتياء مف وضع 
 ميزانية المحاكمة.

 

 مكتب المستشار القانوني 
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عقد االتحاد األفريقي 
( 2والسنغاؿ اجتماعيف )

تشاورييف مع مجموعة 
لمانحيف في داكار في ا

 .2012أغسطس وأكتوبر 
  

مف المفوضية أف ترصد عف كثب تنفيذ  يطمب .2
ىذا المقرر وتقدـ تقريرا عف المسألة إلى الدورة 

 .2012العادية المقبمة لممؤتمر في يونيو 

 
سيقدـ التقرير عف قضية 
حسيف حبري مف خالؿ 

تقرير رئيس المفوضية إلى 
في  ةالسياسصنع  جيزة أ

 .2013يناير 

  

15 Assembly/AU/Dec.402 (XVIII) 
مقـرر بشأن عرض جميورية تشاد 
استضافة قمة االتحاد األفريقي في 

 2015يونيو/يوليو 

مف المفوضية أف تحدد، باتفاؽ مع لجنة الممثميف يطمب 
الدائميف وجميورية تشاد، التواريخ الدقيقة النعقاد الدورة 

 ة الخامسة والعشريف لمؤتمر االتحاد.العادي

 مكتب أميف المفوضية  المشاورات جارية

16 Assembly/AU/Dec.403 (XVIII) 
مقـرر بشأن إنشاء أمانة المجمس 
االستشاري لمكافحة الفساد لالتحاد 
األفريقي في أروشا، جميورية تنزانيا 

 االتحادية

مف المفوضية، بالتعاوف مع حكومة يطمب  -1
نزانيا االتحادية، اتخاذ التدابير جميورية ت

  الضرورية لضماف نجاح إنشاء األمانة

تـ إعداد اتفاقية 
 االستضافة.

مف المقرر أف تجري 
المفاوضات في الفترة مف 

ديسمبر  21إلى  19

عدـ االتفاؽ عمى شروط 
بيف اتفاقية االستضافة 

مفوضية االتحاد األفريقي 
ية تنزانيا وحكومة جميور 

 االتحادية

 مكتب المستشار القانوني
مفوضية االتحاد األفريقي 
وحكومة جميورية تنزانيا 

 االتحادية
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 في أروشا، تنزانيا 2012
مف المفوضية تقديـ تقرير عف يطمب أيضا  -2  

تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة العادية القادمة 
 2012لممؤتمر في يوليو 

   

17 Assembly/AU/Dec.404(XVIII) 
بار التكامل عاماًل مقـرر بشأن "اعت
 لمنيضة األفريقية

أمانات المجموعات االقتصادية اإلقميمية  يدعو .1
والمفوضية، بالتعاوف مع منظمات المجتمع 

المدني، إلى تكثيؼ الجيود في اتخاذ اإلجراءات 
الضرورية التي مف شأنيا التعجيؿ بعممية التكامؿ 
القاري مف أجؿ التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 قافية لمقارةوالث

مديرية منظمات تقـو 
المجتمع المدني واألفريقييف 

بتنسيؽ الخطط  في الميجر
مع اإلدارات األخرى ذات 
الصمة لتقديـ مدخالتيا 
الخاصة عمى النحو 

 المطموب 

مديرية منظمات المجتمع  
المدني واألفريقييف في 

إدارة الشؤوف  الميجر،
االجتماعية، إدارة الشؤوف 

 االقتصادية

18 Assembly/AU/Dec.405(XVIII) 
مقـر بشأن إنشاء المعيد األفريقي 
لمقانون الدولي في أروشا، جميورية 

 تنزانيا المتحدة

مف المفوضية القياـ، بالتعاوف مع يطمب  .1
حكومة جميورية تنزانيا المتحدة، باتخاذ 
اإلجراءات والشروع في المفاوضات الالزمة مع 

دولي والشركاء المؤسسة األفريقية لمقانوف ال
 اآلخريف لتنفيذ ىذا المشروع؛

   

19 Assembly/AU/Dec.406(XVIII) 
مقـرر بشأن االعتراف بحياة وعمل 

 وانجاري موتا ماثاي

مفوضية االتحاد اإلفريقي، في  يشجع أيضا -1
إطار حممة إحالؿ السالـ وكذلؾ الدوؿ 

األعضاء والقطاع الخاص والبنؾ اإلفريقي 

 تـ تنفيذه
 

تـ إعداد وتقديـ تقرير عف 
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مـ المتحدة لمبيئة وغيرىا مف لمتنمية وبرنامج األ
المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصمة، 

بالتعاوف مع حركة الحزاـ األخضر، عمى اتخاذ 
التدابير الضرورية لتعبئة الموارد وتقديـ الدعـ 

"لمعيد وانجاري ماثاي لمسالـ والدراسات 
البيئية" في نيروبي، كينيا، كمركز تمي ز إفريقي 

دارة البيئة في سبيؿ تشجيع األب حاث وا 
وصالتيا بالسالـ وحقوؽ اإلنساف والديمقراطية 

 في إفريقيا؛ 

"طرائؽ عممية اختيار 
الحاصميف عمى جائزة 
وانجاري ماثاي تقديرا 

لالنجازات األفريقية المتميزة 
في مجاؿ الحفاظ عمى 
 .البيئة والتنوع البيولوجي

نشاء "جائزة وانجاري ماثاي لإلنجازات إ يقرر1 -2  
األفريقية المتميزة في مجاؿ حفظ البيئة والتنوع 
األحيائي" اعترافًا باإلنجازات المتميزة لألفراد 

مف المفوضية،  ويطمبالممتزميف بحفظ البيئة، 
بالتعاوف مع جميورية كينيا وبرنامج األمـ 

المتحدة لمبيئة وحركة الحزاـ األخضر واألطراؼ 
لمعنية األخرى، تحديد طرؽ إنشاء الجائزة ا

وتقديـ تقرير إلى الدورة العادية القادمة لممؤتمر 
عف طرؽ تنفيذ ىذا   2012في يونيو/يوليو 

 المقرر

   

20 Assembly/AU/Dec.407(XVIII) 
مقـرر بشأن مشروع صفيفة الكيمومتر 

كيز ذي عمـ الفمؾ اإلشعاعي كمجاؿ تر  إدماجيطمب  .1
أولوية لشراكات أفريقيا الدولية في مجاؿ العمـ 

طرحت المفوضية ىذا 
المقرر في شراكة االتحاد 

الموارد البشرية والعمـ  
 والتكنولوجيا
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 المربع األفريقية،
 

االتحاد األوروبي -والتكنولوجيا مثؿ شراكة أفريقيا
 الثامنة في مجاؿ العمـ ومجتمع المعمومات والفضاء

أفريقيا الثامنة  -األوروبي
في مجاؿ العمـ ومجتمع 

المعمومات والفضاء، 
الحوار، وسوؼ تقترح و 

إجراء المزيد مف المناقشات 
خالؿ االجتماع القادـ 

المشترؾ  عمؿاللفريؽ 
 أفريقيا -التحاد األوروبيل

 
الدوؿ األعضاء األخرى ومفوضية االتحاد يدعو  .2  

األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية دعـ 
صفيفة الكيمومتر المربع عمى نحو العرض األفريقي ل

مباشر وفي جميع المنتديات ذات الصمة حيث يكوف 
مف شأف ىذا الدعـ تعزيز نجاح العرض مما يؤدى 

 2012إلى اتخاذ قرار نيائي في ىذا الشأف في عاـ 

فازت جنوب أفريقيا جنبا 
إلى جنب مع البمداف 

األفريقية الشريكة بعرض 
في استضافة االشتراؾ 
مسكوب صفيفة راديو ت

في القارة ،  الكيمومتر مربع
دعو الدوؿ األعضاء إلى وت

المشاركة بنشاط في صفيفة 
الكيمومتر مربع وغيرىا مف 

عمـو الفمؾ ذات الصمة 
برامج ببناء القدرات وال

  البحثية. 
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21 Assembly/AU/Dec.412(XVIII) 
مقـرر بشأن االحتفال بالذكرى 
الخمسين إلنشاء منظمة الوحدة 

 األفريقية

مف المفوضية تنسيؽ أنشطة تضمف  يطمب -1
عممية شاممة لمجميع وتشاركية مف التفكير في 
خمسيف سنة مف الجيود في سبيؿ الوحدة 
األفريقية، مع نية تحديد روح الوحدة األفريقية 

 لمجيؿ القادـ؛

 يجري العمؿ عميو
تـ وضع مذكرة مفاىيمية 

عداد  موضوعبشأف  السنة وا 
وص تقرير شامؿ بخص

 50الذكرى اؿ

التوجد ميزانية لألنشطة 
 المخططة

 مكتب أميف المفوضية

الدوؿ األعضاء والمجموعات  يشجع -2  
االقتصادية اإلقميمية، بالتنسيؽ مع المفوضية، 
عمى تنظيـ مختمؼ األنشطة، بما فييا فعاليات 
إعالمية، ومناقشات، ومسابقات في المدارس 

، وجمسات والجامعات، واستطالعات لمرأي العاـ
في البرلمانات المحمية والوطنية، وغيرىا مف 
األنشطة، لالحتفاؿ بعاـ الوحدة األفريقية ورفع 
وعي الجيؿ الجديد مف األفريقييف بالمثؿ العميا 

 لروح الوحدة األفريقية والنيضة األفريقية.
 

المشاورات جارية مع جميع 
 أصحاب المصمحة
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22 Assembly/AU/Dec.413(XVIII) 
ـرر بشأن تقرير لجنة رؤساء الدول مق

 والحكومات لتوجيو النيباد

مف وكالة النيباد، بالتعاوف مع المفوضية  يطمب .1
والمؤسسات الشريكة، بما فييا برنامج األمـ 
المتحدة لمبيئة، ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية 
ألفريقيا والبنؾ األفريقي لمتنمية، مواصمة دعـ 

ة المفاوضات حوؿ المسار األفريقي ومتابع
تغير المناخ، خصوصا نتائج مؤتمر األطراؼ 
السابع عشر، كما يطمب مف وكالة النيباد 
تسييؿ وضع وتنفيذ وتنسيؽ إجراءات التكيؼ، 
بما فييا بناء قدرات التكيؼ عمى الصعيديف 
الوطني واإلقميمي لتعزيز المرونة القطاعية 

 والحد مف التأثر بتغير المناخ؛

/  وف االقتصاديةإدارة الشؤ   
 النيباد

  
مف المفوضية ووكالة النيباد، بالتعاوف يطمب  .2

مع برنامج األمـ المتحدة المشترؾ لمكافحة 
فيروس نقص المناعة البشرية اإليدز، وضع 
خارطة طريؽ لممسؤولية المشتركة بغية 
االستفادة مف الجيود األفريقية لضماف تدفقات 

الصحة، تمويؿ قابمة لالستمرار نحو قطاع 
بدعـ مف الجيات الشريكة التقميدية والناشئة 
لمعالجة االستجابة لتبعية فيروس نقص المناعة 
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 ؛البشرية/اإليدز

23 Assembly/AU/Dec.414(XVIII) 

بشأن انتخاب أعضاء  مقـرر
 لمفوضيةا

مف المفوضية اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة  يطمب
يف الدائميف صالحية لتنفيذ ىذا المقرر ويمنح لجنة الممثم

 ؛الموافقة عمى النفقات الالزمة في ىذا الصدد

 مكتب أميف المفوضية  المشاورات جارية
 مكتب المستشار القانوني

24 Assembly/AU/Dec.416(XIX)  
 بشأن مشروع نظم مراجعة مقرر

 الداخمية لالتحاد األفريقي،الحسابات 

 سأف تقدـ بواسطة المجم مف المفوضية يطمب
مراجعة  سنويا عف تنفيذ نظـ تقريرانفيذي الت

 ؛األفريقي لالتحادالحسابات الداخمية 

لـ يتـ إعداد تقرير لمسنة 
نظرا ألف  2012المالية 

طرائؽ تنفيذ لوائح مراجعة 
الحسابات الداخمية قد 

وضعت لتوىا، عمى سبيؿ 
المثاؿ تشكيؿ المجاف وتقديـ 

 تقارير إلى تمؾ المجافال

 مراجعة الحسابات 

25 Assembly/AU/Dec.417(XIX)  
ة عمى فريقياألقدرة بشأن ال قررم

 سيادية حمول مواجية المخاطر:
 ،مخاطر الكوارثل

القدرة األفريقية بالتعاوف مع أمانة  ،مف المفوضية يطمب
إلنشاء القدرة  ةقانوني يةاتفاقإعداد  لمواجية المخاطر،

 ؛لمواجية المخاطر األفريقية

 ذلؾتـ تنفيذ 
عداد مشروع صؾ تـ إ

 قانوني

مديرية االقتصاد الريفي  
والزراعة / مكتب المستشار 

 القانوني

ثـ  مف المفوضية عقد اجتماع لمخبراء الحكومييف يطمب  
مؤتمر لممفوضيف قبؿ نياية ىذا العاـ لبحث واعتماد 

 ؛تأسيسالاتفاقية 

 تـ تنفيذ ذلؾ
نظـ اجتماع لمخبراء 

الحكومييف في سبتمبر 
جوىانسبرج، في  2012

 جنوب أفريقيا
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مف المقرر أف يعقد مؤتمر 
لممفوضيف في الفترة مف 

نوفمبر  24إلى  19
في جوىانسبرج،  2012

 جنوب أفريقيا
 

ر ر قممف المفوضية أف تقدـ تقريرا عف تنفيذ ىذا ال يطمب  
في يناير/فبراير مؤتمر الى الدورة العادية المقبمة لم

2013. 

ؿ في مشروع جدو  أدرج بند
أعماؿ القمة. سيقدـ التقرير 
 بعد عقد مؤتمر المفوضيف

 

  

26 Assembly/AU/Dec.418(XIX)  
 ة،فريقياألجامعة البشأن تفعيل  مقرر

 

بقبوؿ الطمبة، وتوظيؼ العامميف المؤقتيف لسير  يأذن
دارتيا؛  الجامعة األفريقية وا 

تـ قبوؿ الطمبة في اثنيف 
مف معاىد الجامعة 
ووسط األفريقية في شرؽ 

أفريقيا وبدأت المحاضرات. 
لجنة تنسيؽ  شكيؿتـ ت

 إدارةلتكوف بمثابة مؤقتة 
تـ توظيؼ أو تعييف  ة.مؤقت

عامميف أكاديمييف أو 
إدارييف لممعاىد الثالثة 

 لمجامعة األفريقية

مديرية الموارد البشرية والعمـ  
 والتكنولوجيا
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مف المفوضية تقديـ ىيكؿ الجامعة األفريقية يطمب   
اآلثار المالية إلى أجيزة صنع السياسة مف خالؿ  و 

المجنة الفرعية لميياكؿ التابعة لمجنة الممثميف 
 الدائميف؛

   

لممفوضية بإنشاء صندوؽ خاص يطمؽ عميو  يأذن  
صندوؽ الجامعة األفريقية، والشروع في تعبئة 

 الموارد لسير الجامعة؛

   

27 Assembly/AU/Dec.419(XIX) 
حول  راتر قمنفيذ التبشأن  مقرر

 ،المحكمة الجنائية الدولية

الممثميف لجنة مف رئيس االتحاد االفريقي و  يطمب
في نيويورؾ  تيفاألفريقي تيفالدائميف والمجموع

والىاي تعزيز ودعـ الموقؼ األفريقي المشترؾ بشأف 
 المحكمة الجنائية الدولية؛

التوجد إجراءات مطموبة 
 مف المفوضية

لقانوني/ مكتب المستشار ا 
 الدوؿ األعضاء

مف المفوضية والمجنة األفريقية لحقوؽ  يطمب أيضا  
اإلنساف والشعوب والمحكمة األفريقية لحقوؽ 

تـ القياـ ما أف تعمـ، داخؿ القارة، اإلنساف والشعوب 
 ت رتكب فيياحماية المدنييف في الحاالت التي بو ل

 جرائـ دولية؛

   العمؿ جار

متابعة ىذا الموضوع وتقديـ مف المفوضية  يطمب  
مختمؼ مقررات المؤتمر تقارير دورية عف تنفيذ 

 المحكمة الجنائية الدولية. بشأف

أحيؿ مقرر المؤتمر إلى 
الدوؿ األطراؼ  ةمجموع

األفريقية في نيويورؾ 
 والىاي.

 

  



ASSEMBLY/AU/2 (XX) 

Page 69 
 

القيود وطريؽ المضي  اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رقـ المقرر .الرقـ
 ة المسؤولةالجي قدما

حضرت المفوضية الدورة 
لمؤتمر الدوؿ  11اؿ

األطراؼ في نظاـ روما 
األساسي التي عقدت في 

 2012ىاي في نوفمبر ال
لضماف بحث المقترحات 
والشواغؿ األفريقية بشكؿ 

مف قبؿ مؤتمر الدوؿ  سميـ
األطراؼ. وأجرت مشاورات 

مع مجموعة الدوؿ 
 األطراؼ األفريقية

28 Assembly/AU/Dec.420(XIX)  
إساءة استخدام مبدأ بشأن  مقرر

 ،الوالية القضائية العالمية
 

عف المؤتمر، إرساؿ  مف المفوضية، نيابة يطمب
خطاب رسمي إلى المفوضية األوروبية، يطمب مف 

االتحاد األفريقي ويطمب مف أوجو قمؽ األخيرة نقؿ 
قوانيف إسبانيا الخاصة لحكومة إسبانيا االمتثاؿ 

بأوامر االعتقاؿ الصادرة ضد القادة الرواندييف عمى 
الوالية القضائية العالمية ويطمب  أأساس تطبيؽ مبد

مف رئيس االتحاد األفريقي إرساؿ طمب مماثؿ  أيضاً 
 مباشرة إلى رئيس وزراء إسبانيا.

ىناؾ حاجة إلى توضيح  العمؿ جار
 عف ىذا التقديـ

 مكتب المستشار القانوني
 مديرية الشؤوف السياسية

مف المفوضية متابعة ىذه المسألة  يطمب أيضاً   
وتقديـ تقرير عمى نحو منتظـ عف تنفيذ مختمؼ 
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ت المؤتمر بشأف إساءة استخداـ مبدأ الوالية مقررا
 .القضائية العالمية

29 Assembly/AU/Dec.422(XIX)  
بشأن التقرير المرحمي عن  مقرر

تنفيذ مقرر المؤتمر 
ASSEMBLY/AU/DEC.412(X

VIII)  بشأن التحضير لالحتفال
بالذكرى الخمسين إلنشاء منظمة 

م الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي يو 
 ،2013مايو  25
 

المفوضية عمى العمؿ، بالتعاوف الوثيؽ مع  يشجع
الحكومة اإلثيوبية، مع جميع الدوؿ األعضاء 
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية وكذلؾ األجيزة 
األخرى لالتحاد األفريقي مف أجؿ تنظيـ مختمؼ 
األنشطة بما في ذلؾ األحداث اإلعالمية 

دارس والجامعات والمناقشات والمسابقات في الم
واستطالع الرأي العاـ وجمسات المجالس التشريعية 
المحمية والوطنية وغير ذلؾ مف األنشطة التي يتـ 
االضطالع بيا احتفااًل بعاـ الوحدة األفريقية الشاممة 
والنيضة األفريقية لتعزيز وعي الجيؿ الجديد مف 

 األفريقييف بمثؿ الوحدة األفريقية الشاممة؛

ضية والبمد تعمؿ المفو 
المضيؼ معا بالتشاور مع 
الدوؿ األعضاء مف خالؿ 
تـ لجنة الممثميف الدائميف. 

دراجوضع برنامج  أنشطة  وا 
منظمات المجتمع المدني 
والمنظمات غير الحكومية 

 والميجر األفريقي.

 مكتب األميف العاـ لممفوضية 

   
مف المفوضية، بالتعاوف الوثيؽ مع الحكومة يطمب 
، تقديـ المقترحات النيائية حوؿ األنشطة اإلثيوبية

المقرر القياـ بيا إلى جانب اآلثار المالية المترتبة 
عنيا، إلى لجنة الممثميف الدائميف مف خالؿ لجنتيا 

، ويأذف والمالية اإلدارية والشؤوف لمميزانيةالفرعية 
لمجنة الممثميف الدائميف باعتماد المصروفات 

استخداـ متأخرات  الضرورية في ىذا الصدد، مع

 
وتمت مناقشتو قتراح قدـ اال

 مع لجنة الممثميف الدائميف
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المساىمات والمساىمات الطوعية مف الدوؿ 
 األعضاء ومصادر التمويؿ األفريقية األخرى؛

، بالتعاوف مع الحكومة  يطمب   مف المفوضية أف تقـو
اإلثيوبية، بتقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى 

 . 2113لعادية  العشريف لممؤتمر في يناير الدورة ا

   تقديمواستكمؿ التقرير ل

30 Assembly/AU/Dec.423(XIX)  
مقرر بشأن التقرير عن تقييم 
األىداف االنمائية لأللفية وأجندة 
األىداف اإلنمائية لأللفية بعد عام 

2015، 
 

مفوضية االتحاد األفريقي القياـ بالتشاور عمى  يكمف
الدوؿ األعضاء والمجموعات  نحو وثيؽ مع

االقتصادية اإلقميمية بتحديد األولويات األفريقية 
مف أجؿ بحث مسألة  2115لبرنامج التنمية لما بعد 

عقدا لمتحوؿ في  2124-2115إعالف الفترة 
أفريقيا، بدعـ مف البنؾ األفريقي لمتنمية وبرنامج 
 األمـ المتحدة اإلنمائي والمجنة االقتصادية ألفريقيا

 .وكافة أصحاب المصمحة اآلخريف

ف اف تشاورياعقد اجتماع
ف بشأف برنامج ااقميمي

مف أجؿ  2015التنمية بعد 
 تحديد أولويات أفريقيا

 
عقد اجتماع تشاوري مع 
خبراء اإلحصاء بشأف 
برنامج التنمية لما بعد 

2015 
 

مشاورات  اجراءمف المقرر 
عمى صعيد القارة في فبراير 

2013 
 

أفريقي موحد إعداد موقؼ 
بشأف برنامج التنمية بعد 

 
 مالية قيود

 
 مديرية الشؤوف االقتصادية
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2015 
31 Assembly/AU/Dec.424(XIX)  

بشأن تنفيذ الميثاق األفريقي  مقرر
واستراتيجية مواءمة  لإلحصاء

 اإلحصاءات في أفريقيا
 

المفوضية عمى تنسيؽ جميع األنشطة المتعمقة  يحث
ة بسوؽ العمؿ عمى المستوى بنظـ المعمومات الخاص

القاري وتعزيز قدراتيا بتعييف عدد مناسب مف العامميف 
وتوفير مصادر كافية ويدعو المرصد االقتصادي 
واالحصائي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لجنة األمـ 
المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والبنؾ األفريقي لمتنمية، 

برنامج األمـ المتحدة والمؤسسة األفريقية لبناء القدرات، 
االنمائي، ومنظمة التعاوف والتنمية في الميداف 
االقتصادي، واالتحاد األوروبي، ومنظمة العمؿ الدولية 

 والشركاء اآلخريف لدعـ ىذه الجيود؛

عقد حمقة عمؿ تدريبية 
لبمداف المجموعة 

االقتصادية لدوؿ غرب 
 2013أفريقيا في أغسطس 

 
خطة عمؿ، ومؤشرات 

استبيانات منسقة، و 
لمدراسات االستقصائية 

 لألسر المعيشية
 

عقد حمقة عمؿ تدريبية 
لبمداف جماعة شرؽ أفريقيا 
ومجموعة تنمية الجنوب 

األفريقي في ديسمبر 
2013 

 
التخطيط لتدريب بمداف 
شماؿ ووسط أفريقيا في 

 2013يناير 

 مديرية الشئوف االقتصادية قيود مالية

  اجراء محادثات مع البنؾ ألمـ المتحدة االقتصادية مف المفوضية، ولجنة ا يطمب  
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ألفريقيا، والبنؾ األفريقي لمتنمية واليونيسيؼ تعبئة جميع 
الموارد المطموبة لتشغيؿ مبادرة قاعدة البيانات ألفريقيا 
وتوفير الدعـ الضروري لتمكيف البمداف مف وضع نظـ 
دارة البيانات بيدؼ وصوؿ الجميور  فعالة لنشر وا 

 ية؛بشكؿ كامؿ إلى اإلحصاءات الرسم

األفريقي لمتنمية لدعـ 
مفوضية االتحاد األفريقي 

ت تطوير البيانامجاؿ في 
 ةحر لا
 

عقد االجتماع السادس 
لمجنة  مديري عمـو 

 ءاتاإلحصا
32 Assembly/AU/Dec.425(XIX)  

بشأن مبادرة التضامن األفريقي  مقرر
في فترة  لدعم إعادة اإلعمار والتنمية

 بعد النزاعات في أفريقيا،ما 
 

البمداف المعنية  مع بالتعاوف الوثيؽ، مفوضيةال مف يطمب
 والمجموعات االقتصادية اإلقميميةالدوؿ األعضاء  جميعو 

 خطةإعداد ذات الصمة،  المؤسسات األفريقية وغيرىا مف
بناء و  عينيةحشد المساىمات المف أجؿ  تنفيذ كامؿ

 مالية لدعـالمات مساىالتقديـ فضال عف  ،القدرات
 جيودالو في فترة ما بعد النزاعات  أنشطة إعادة اإلعمار

 ؛المعنية في البمداف األفريقية الجارية

عقد اجتماع في 
جوىانسبرج، جنوب أفريقيا، 

 26إلى  24في الفترة مف 
إلعداد خطة  2012أكتوبر 

مبادرة التضامف عمؿ لتنفيذ 
 األفريقي

ىناؾ حاجة إلى موظفيف 
لممساعدة في إضافييف 

تنسيؽ ومتابعة مبادرة 
التضامف األفريقي مع 

ذات المفوضية إدارات 
، والشركاء  ،الصمة

والدوؿ األعضاء 
وأصحاب المصمحة 

 اآلخريف
 

تعبئة المزيد مف الدعـ 
الكامؿ لتفعيؿ مبادرة 

 التضامف األفريقي

 السمـ واألمف
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مف المقرر عقد اجتماع 

لقطاع األمف لجميع 
البمداف الرائدة في جنوب 

سوداف في فبراير ال
2013 

 
مع  جارية مناقشات ىناؾ

وكالة التخطيط والتنسيؽ 
تنفيذ الضماف لمنيباد ل

 منسؽالجيد التخطيط و 
لمبادرة التضامف األفريقي 

البرامج الجارية بوربطيا 
برنامج تنمية البنية مثؿ 

التحتية في أفريقيا 
والبرنامج األفريقي 

الشامؿ لمتنمية الزراعية 
 إلخ
 

عقد مؤتمر  ررالمقمف 
لجمع  لتضامف األفريقيا
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 2013في  التبرعات
األفريقي دعما  التضامف الشركاء إلى دعـ مبادرةيدعو   

 كامال
تـ إيفاد بعثات لمتوعية 

بمبادرة التضامف األفريقي 
لدى الشركاء الرئيسييف في 

نيويورؾ )برنامج األمـ 
برنامج -المتحدة اإلنمائي

مج األمـ أفريقيا، برنا
منع  -المتحدة اإلنمائي

األزمات والتعافي(؛ لجنة 
بناء السالـ التابعة لألمـ 

المتحدة؛ السفراء 
األفريقيوف؛ نيويورؾ؛ البنؾ 
الدولي؛ مكتب منسؽ إعادة 
اإلعمار واالستقرار التابع 
لوزارة الخارجية األمريكية 

 في واشنطف العاصمة
 

نظـ منتدى القطاع الخاص 
لتضامف بشأف مبادرة ا

األفريقي في أبيدجاف، كوت 
نوفمبر  7ديفوار، في 
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لحشد الدعـ ليذه  2012
 المبادرة 

التقدـ  مفوضية تقديـ إحاطات منتظمة حوؿمف اليطمب   
مجمس إلى  المؤتمر وكذلؾ المبادرة إلى ىذه المحرز في
 .السمـ واألمف

ىناؾ خطوات جارية  
لتقديـ إحاطة إلى مجمس 

مبادرة  حوؿالسمـ واألمف 
 التضامف األفريقي

 

33 Assembly/AU/Dec.427(XIX)  
بشأن البروتوكول المتعمق  مقرر

بروتوكول النظام  عمىبالتعديالت 
معدل لممحكمة األفريقية ل األساسي

 ،حقوق اإلنسانو 
 

بالتعاوف مع المحكمة  ،مف المفوضية القياـطمب ي
ؿ األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب بإعداد دراسة حو 

اآلثار المالية والييكمية المترتبة عمى توسيع نطاؽ سمطة 
المحكمة األفريقية لمعدؿ وحقوؽ اإلنساف وتقديـ الدراسة 

البروتوكوؿ المتعمؽ جنبًا إلى جنب مع مشروع 
بروتوكوؿ النظاـ األساسي لممحكمة  عمىبالتعديالت 

لمبحث مف قبؿ أجيزة  األفريقية لمعدؿ وحقوؽ اإلنساف
سة خالؿ القمة المقبمة المقرر عقدىا في صنع السيا

2013 

أعدت المفوضية مشروع 
دراسة بشأف اآلثار المالية 

والييكمية المترتبة عمى 
توسيع نطاؽ سمطة 

تـ اعتمادىا خالؿ المحكمة 
حمقة عمؿ حضرىا مكتب 

المستشار القانوني، 
وممثموف مف المحكمة 

األفريقية لحقوؽ اإلنساف 
 والشعوب. ستعرض اآلثار

المالية والييكمية عمى أجيزة  
صنع السياسة في يناير 

2013 . 

لـ تخصص اعتمادات 
مف قبؿ أجيزة مالية 

صنع الساياسة لمقياـ بيذا 
 النشاط 

 
وقت قميؿ جدا ىناؾ 

لمقياـ بمثؿ ىذه الدراسة 
 الشاممة

مكتب المستشار القانوني 
والمحكمة األفريقية لحقوؽ 

 اإلنساف والشعوب

ورة قياـ االتحاد األفريقي باعتماد تعريؼ عمى ضر  دشدي  
لجريمة التغيير غير الدستوري لمحكومات؛ وفي ىذا 

أعدت المفوضية مشروع 
دراسة عف تعريؼ جريمة 

مكتب المستشار القانوني  
والمحكمة األفريقية لحقوؽ 
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مف المفوضية، بالتعاوف مع لجنة االتحاد  يطمبالصدد، 
األفريقي لمقانوف الدولي والمحكمة األفريقية لحقوؽ 
اإلنساف والشعوب، تقديـ ىذا التعريؼ لبحثو مف قبؿ 

القمة المقبمة المقرر عقدىا أجيزة صنع السياسة خالؿ 
 .2013في يناير 

التغيير غير الدستوري 
لمحكومات تـ اعتماده خالؿ 
حمقة عمؿ حضرىا مكتب 

المستشار القانوني، 
وممثموف مف المحكمة 

األفريقية لحقوؽ اإلنساف 
والشعوب ولجنة االتحاد 
 األفريقي لمقانوف الدولي

وخبراء أفريقييف في مجاؿ 
العدالة الجنائية الدولية. 
وسيعرض تعريؼ جريمة 
التغيير غير الدستوري 

لمحكومات جنبا إلى جنب 
مع الدراسة عمى أجيزة 
صنع السياسة في يناير 

2013 

اإلنساف والشعوب ولجنة 
االتحاد األفريقي لمقانوف 

 الدولي

34 Assembly/AU/Dec.428 (XIX)  
المرفق بروتوكول البشأن  مقرر

 القانون التأسيسي لالتحاد األفريقيب
 ،المتعمق بالبرلمان األفريقيو 
 

أف يكوف البروتوكوؿ المرفؽ بالقانوف التأسيسي  يقّرر
لالتحاد األفريقي والمتعمؽ بالبرلماف األفريقي موضوع 

 8.2)أ( و 8.1خص المادتيف مشاورات أكثر عمقا فيما ي
مف مشروع البروتوكوؿ المتعمقتيف بالسمطات التشريعية 

بما إف المقرر 
Assembly/AU/Dec.4

28 (XIX)  قراراليعكس 
المؤتمر الذي اعتمد في 

ألخيرة، وبناء عمى دورتو ا

 البرلماف األفريقي 
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والرقابية، والمتيف يجب تأجيؿ النظر فييما إلى مرحمة 
 أخرى استنادا إلى التقدـ المحرز في عممية التكامؿ.

أدرجت طمب المؤتمر، 
المفوضية عمى مشروع 

جدوؿ أعماؿ الدورة القادمة 
لممؤتمر البروتوكوؿ المتعمؽ 
بالقانوف التأسيسي لالتحاد 
األفريقي والمتعمؽ بالبرلماف 

لمنظر فيو األفريقي 
 8.2طبقا لممادة واعتماده 
إجراءات قواعد )أ( مف 
 المؤتمر

35 Assembly/AU/Dec.429(XIX)  
بشأن التقدم المحرز في صحة  مقرر

 األميات والرضع واألطفال،
 

يطمب مف المفوضية أف تعمؿ، بالتعاوف مع األجيزة 
األخرى، والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والشركاء 
عمى تعزيز تنفيذ نظاـ تقديـ التقارير بما يتطابؽ مع 

اء الصحة، ويحث الدوؿ المؤشرات التي اعتمدىا وزر 
األعضاء أيضًا عمى تزويد المفوضية بأحدث 

 المعمومات في ىذا الصدد.

استكمؿ مشروع التقرير عف 
صحة األميات  وضع

 واألطفاؿ والرضع
مف المقرر أف يعقد اجتماع 
لفريؽ العمؿ المعني بصحة 

والطفؿ في ، الرضيع األـ 
أفريقيا الستعراض ىذا 
مف  التقرير في الربع األوؿ

2013 

الموارد المالية لعقد 
لـ اجتماع فريؽ العمؿ 

 متاحة بسيولةتكف 

 مديرية الشؤوف االجتماعية

36 Assembly/AU/Dec.430(XIX)  
بشأن تقرير لجنة العشرة  مقرر

مف المفوضية االستمرار في تيسير أنشطة يطمب أيضا 
ريقييف ليذه المجنة لجنة العشرة والممثميف الدائميف األف

 مديرية الشؤوف السياسية  
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 إلصالح األمم المتحدة،
 

لدى األمـ المتحدة في المفاوضات الحكومية المشتركة 
بشأف إصالح مجمس األمف لألمـ المتحدة والمشاورات 

 المرتبطة بذلؾ؛
عمى ضرورة استمرار لجنة العشرة في يؤكد مجددا   

متابعة ىذه المسألة إلى أف تحقؽ أفريقيا أىدافيا 
ة بإصالح مجمس األمف لألمـ المتحدة، ويطمب المتعمق

مف المجنة تقديـ تقرير في ىذا الشأف إلى الدورة العادية  
 .2013العشريف لممؤتمر في يناير 

   

37 Assembly/AU/Dec.431(XIX) 
بشأن تقرير الفريق الرفيع  مقرر

المستوى حول المصادر البديمة 
بقيادة فخامة  لتمويل االتحاد األفريقي

سيد أولوسيجون أوباسانجو، ال
 الرئيس السابق لنيجيريا،

مف المفوضية، مف خالؿ لجنة الممثميف  يطمب
الدائميف، إجراء دراسة شاممة تشمؿ كافة الخيارات 
لتوفير بيانات كمية حوؿ األثر المتوقع عمى جميع 
الدوؿ األعضاء، لتمكيف الفريؽ الرفيع المستوى مف 

 الشأف؛تقديـ توصيات نيائية في ىذا 

تعمؿ المفوضية حاليا عمى 
إجراء دراسة شاممة لجميع 
الخيارات لتوفير بيانات 
كمية حوؿ األثر المتوقع 

 عمى جميع الدوؿ األعضاء

 مديرية الشؤوف االقتصادية 

مف الفريؽ الرفيع المستوى أف يأخذ في  يطمب أيضاً   
االعتبار معايير اإلنصاؼ لكؿ واحد مف الخيارات 

 المقترحة؛

ف المقرر أف يعقد اجتماع م
 2013الخبراء في يناير 
 لمناقشة الدراسة

  

مف الفريؽ الرفيع المستوى  مواصمة ىذا   يطمب  
عداد تقرير مرحمي ي قدـ إلى وزراء المالية  العمؿ وا 
لبحثو قبؿ عرضو عمى الدورة العادية الثانية 

ؽ سيقدـ التقرير إلى الفري
الرفيع المستوى ومؤتمر 
وزراء المالية، والتخطيط 
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 والتنمية االقتصادية ؛2014والعشريف لممؤتمر في  يناير
مف الفريؽ الرفيع المستوى حوؿ مصادر يطمب   

التمويؿ البديمة إرساؿ التقرير إلى الدوؿ األعضاء 
ووزراء المالية واالقتصاد حتى تتمكف الدوؿ 
األعضاء مف تقديـ المالحظات والمواقؼ النيائية 

رة العادية الحادية والعشريف لممؤتمر في قبؿ  الدو 
 ؛2013مايو 

سيقدـ التقرير الختامي إلى 
 لمنظر فيو 2013قمة مايو 

  

38 Assembly/AU/Dec.432(XIX)  
بشأن تقرير مجمس السمم  مقرر

ووضع السمم  واألمن عن أنشطتو
 واألمن في أفريقيا،

المؤتمر المفوضية ومجمس السمـ واألمف عمى  يشجع
ة الجيود المبذولة لتعزيز توحيد المساعي وتنسيؽ مواصم

المبادرات سعيا إلى تسوية األزمة في مالي، بما في ذلؾ 
العمؿ عمى وضع مفيـو استراتيجي يركز بشكؿ شامؿ 
عمى التدابير السياسية واألمنية والعسكرية الواجب 

 اتخاذىا ليذا الغرض؛

اتخذت المفوضية عددا مف 
ة تسوي دعـ جيودلالخطوات 
عادة اإلعمار النزاعات و  ا 

ما بعد النزاع فترة في 
مس السمـ مج وأطمعت
عمى أحدث  ـبإنتظاواألمف 

 التطورات

عدـ كفاية الموارد 
البشرية والمالية مما 
 تقديـيجعؿ مف الصعب 
تنفيذ الدعـ المطموب و 

 المتوخاة اإلجراءات
 

المتابعة /  مالءمةعدـ 
االمتثاؿ لمقرارات المتخذة 

تمؼ أصحاب مف قبؿ مخ
 المصمحة 

 
تعبئة المزيد مف الموارد 
لتمكيف االتحاد األفريقي 
مف تعزيز فعالية جيوده 
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تعزيز السمـ  الرامية إلى
واألمف واالستقرار في 

 القارة
 

الحاجة إلى المزيد مف 
 شتىاالمتثاؿ مف قبؿ 
 محةأصحاب المص

المؤتمر بقبوؿ حكومة السوداف بالمقترح المشترؾ  ويرحب  
جامعة الدوؿ العربية واألمـ  االتحاد األفريقي/ بيف

المتحدة بخصوص وصوؿ المساعدة اإلنسانية إلى 
السكاف المتأثريف في النيؿ األزرؽ وجنوب كردفاف، 

مف المفوضية اتخاذ جميع الخطوات الالزمة  ويطمب
لتنفيذ جميع عناصر المقترح، والسيما مف خالؿ 

ونشر المراقبيف المشاركة في تقييـ الوضع اإلنساني 
 لضماف تقديـ المساعدة بطريقة شفافة ومحايدة؛

   

المؤتمر كذلؾ الحاجة الممحة لمتنفيذ الكامؿ  ويكرر  
رتريابيف جيبوتي  2010 ويوني 6التفاؽ  دقيؽوال ، وا 

إلى مجمس السمـ واألمف متابعة األمر متابعة  ويطمب
 ؛ليو في ىذا الشأفإ ورفع تقريرلممسألة نشطة 

   

39 Assembly/AU/Dec.433(XIX)  مف المفوضية تحديد المواعيد الدقيقة لعقد الدورة  يطمب
التحاد وذلؾ باالتفاؽ مؤتمر االعادية السابعة والعشريف ل

 مكتب األميف العاـ لممفوضية  
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بشأن العرض المقدم من  مقرر
مؤتمر الستضافة  جميورية رواندا

/يوليو والتحاد األفريقي في يونيا
2016، 

 ميورية رواندا.مع لجنة الممثميف الدائميف وج
 

40 Assembly/AU/Dec.434 (XIX)  
بشأن العرض المقدم من جميورية  مقرر

التحاد مؤتمر االستضافة  تنزانيا المتحدة
 ،2017األفريقي في يونيو/يوليو 

مف المفوضية تحديد المواعيد الدقيقة لعقد الدورة  يطمب
وذلؾ باالتفاؽ مع لجنة لممؤتمر والعشريف  العادية التاسعة

 الممثميف الدائميف وجميورية تنزانيا المتحدة.

 مكتب األميف العاـ لممفوضية  

41 Assembly/AU/Dec.435(XIX)  
القراد مركز  بشأن إعادة إدماج مقرر

في ، القراد التي ينقميا واألمراض
 ،ىياكل االتحاد االفريقي

 حاد األفريقي؛دمج ىذا المعيد في ىياكؿ االتيقرر 
مديرية االقتصاد الريفي   

 والزراعة

مف المفوضية القياـ بالتشاور مع لجنة  يطمب  
الممثميف الدائميف بالدراسات ذات الصمة حوؿ اآلثار 
القانونية والمؤسسية والييكمية والمالية إلدماج ىذا 
المركز في ىياكؿ االتحاد األفريقي بيدؼ تقديـ 

 ىذا الصددالتوصيات المناسبة في 

   

42 Assembly/AU/Dec.437(XIX)  
بشأن مؤتمر األمم المتحدة  مقرر

مف المفوضية ولجنة األمـ المتحدة  بمطي
االقتصادية ألفريقيا والبنؾ األفريقي لمتنمية وبرنامج 

 هتنفيذجار 
 توافؽتبذؿ الجيود لضماف 
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 (20حول التنمية المستدامة )ريو+
المنعقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، 

 ،2012يونيو  20-22
 

متحدة اإلنمائي والشركاء اآلخريف مضاعفة األمـ ال
الجيود الرامية إلى توفير الدعـ الالـز لتسييؿ 

دعما لجيود  20وتنسيؽ التنفيذ الفعاؿ لنتائج ريو+
 التنمية المستدامة في أفريقيا.

عممية التشاور مع برنامج 
 قـو. ت2015التنمية بعد 

 ،ادية ألفريقياالمجنة االقتص
 ،ومفوضية االتحاد األفريقي

 ،والبنؾ األفريقي لمتنمية
والمكتب اإلقميمي ألفريقيا 

لبرنامج األمـ المتحدة 
المشاورات  بدعـ ،اإلنمائي

األفريقية بشأف برنامج 
خالؿ  .2015التنمية بعد 

المشاورات دوف اإلقميمية، 
تـ إطالع المشاركيف عمى 

بما في ذلؾ  20نتائج ريو+
األىداؼ اإلنمائية  عممية

المستدامة. في الوقت 
نفسو، ستستند عممية 
األىداؼ اإلنمائية 

المستدامة إلى النتائج 
والتوصيات الرئيسية 

المنثبقة عف المشاورات 
بشأف برنامج التنمية بعد 
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2015. 
 
المجنة االقتصادية  قـوست

ألفريقيا، بالتعاوف مع 
 ،مفوضية االتحاد األفريقي

 ،فريقي لمتنميةوالبنؾ األ
دارة الشؤوف االقتصادية  وا 

واالجتماعية باألمـ 
االجتماع بتنظيـ المتحدة، 

اإلقميمي األفريقي لمتنفيذ 
لمدورة العشريف لمجنة 

التنمية المستدامة في أديس 
أبابا، إثيوبيا، في الفترة مف 

نوفمبر  21إلى  19
لمتركيز عمى النتائج  2012

 20ريو+مؤتمر الرئيسية ل
شة آثارىا عمى أفريقيا ومناق

طريؽ المضي قدما  رسـل
مف أجؿ التنفيذ الفعاؿ. مف 
المتوقع أف يعتمد االجتماع 
اإلقميمي األفريقي لمتنفيذ 
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وثيقة ختامية لتكوف بمثابة 
المدخالت الجماعية 

ألفريقيا في الدورة العشريف 
لمجنة التنمية المستدامة 

وغيرىا مف العمميات ذات 
ئج الصمة بمتابعة نتا

 20ريو+
43 Assembly/AU/Dec.442(XIX)  

تقرير لجنة رؤساء الدول  بشأن مقرر
 ،والحكومات لتوجيو النيباد

وفقًا لذلؾ مف وكالة التخطيط والتنسيؽ ويطمب 
القواعد المعتمدة ونشرىا عمى تصديؽ اللمنيباد 

بالتشاور مع مكتب المستشار القانوني لممفوضية 
رؤساء الدوؿ لتعميميا عمى أعضاء لجنة 

 لتوجيو النيباد والحكومات

 مديرية الشؤوف االقتصادية   

 ،(ASSEMBLY/AU/DEC.413(XVIII)المقرر )ب أيضاً  رذكّ ي  
العمؿ الجاري الذي تقـو بو كؿ مف وكالة  ويالحظ

التخطيط والتنسيؽ لمنيباد ولجنة األمـ المتحدة 
االقتصادية ألفريقيا، إلى جانب المؤسسات الشريكة، 

تعبئة الموارد المتعمقة ببشأف دراسة السياسات 
المحمية والتي سيتـ تقديميا إلى لجنة رؤساء الدوؿ 

عمى  ويحث. 2013في يناير لمتوجيو والحكومات 
آليات ممموسة ومبتكرة لتعبئة بالدراسة النيائية  خروج

شكؿ التمويؿ المحمي لممشاريع اإلقميمية لمنيباد ب
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صة لمجنة رؤساء الدوؿ عقد دورة خا ويقترح فعاؿ،
مف عاـ في النصؼ األوؿ لتوجيو النيباد والحكومات 

 لمعالجة ىذه المسألة؛ 2013
النيباد بعقد اجتماع استثنائي تسيير لجنة  يأمر  

لمتداوؿ حوؿ تمويؿ وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد 
 ؛2012وبرامجيا قبؿ نياية عاـ 

   

منيباد بالتعاوف لسيؽ تنالتخطيط المف وكالة  ويطمب  
مع المفوضية بغية إشراؾ سمطات حكومة المممكة 

 2013في  8المتحدة كبمد يتولى رئاسة المجموعة 
ولمتأكد مف أف أولويات أفريقيا قد تـ إبرازىا بالكامؿ 

 ؛2013في عاـ  8الػفي أجندة مجموعة 

   

44 Assembly/AU/Dec.443(XIX)  
ة القمة العالميبشأن نتائج  مقرر

 لألفريقيين في الميجر
 

مف  يطمبالتراثية أو الرائدة الخمسة ومشاريع ال يجيز
عمؿ الورش و  دراسيةالحمقات التنظيـ التعجيؿ بالمفوضية 
 األخير لمدوؿ األعضاء في االتحاد في الربعالمناسبة 
دراسات الجدوى وتقديـ  مف أجؿ توحيد 2012مف عاـ 

فريقي تحاد األمؤتمر االل النتائج إلى الدورة العادية القادمة
 لبحثيا؛ 2013ينايرفي 

استكممت المشاورات 
والخطط لعقد الحمقات 

الدراسية وورش العمؿ في 
 15إلى  10الفترة مف 
لكف  2012ديسمبر 

الترتيبات توقفت بسبب 
نقص األمواؿ الالزمة 

 لمتنفيذ

لـ يفرج عف الميزانية 
المعتمدة ليذا البرنامج 

بسبب عدـ توافر 
اؿ. تأجؿ الجدوؿ األمو 

الزمني لتنفيذ البرنامج 
إلى فبراير/ مارس 

2013 

مديرية منظمات المجتمع 
 المدني واألفريقييف في الميجر

إشراؾ مجموعات الميجر اإلقميمية مف المفوضية  يطمب  
بغية مساعدتيا عمى تنظيـ نفسيا في شبكات إقميمية 
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 ة المسؤولةالجي قدما

ريقي، تسي ؿ تمثيميا بصفة "مالحظ" في قمة االتحاد األف
واحتماال في المستقبؿ، كإقميـ سادس لمقارة يساىـ بشكؿ 

 ممموس في تنفيذ السياسات والبرامج؛
 

 لجنة الممثميف الدائميف والمجمسو  مف المفوضية يطمب  
وىي مديرية المجتمع  تعزيز اإلدارة المسؤولة يالتنفيذ

الموارد البشرية والمادية المدني واألفريقييف في الميجر ب
 تنفيذ خطة عمؿ الميجر؛ عـ لد

   

فريقيا أجنوب جميورية و مف المفوضية  يطمب أيضا  
تحقيؽ ىذا مف أجؿ بينيما  النشط عممية التعاوفمواصمة 

يف اآلخريف الراغبيف اإلقميمي المناصريفاليدؼ مع 
 ؛عمى المساىمة في تنفيذ نتائج القمةوالقادريف 

   

وضع عمميات عمى التركيز  االستمرار فيكذلك يطمب   
 .فعالة بما في ذلؾ إنشاء وتعزيز شبكات إقميميةتشغيمية 

   

45 Assembly/AU/Dec.448(XIX)  
بشأن التحضيرات األفريقية  مقرر

حول تغير  لمؤتمر األمم المتحدة
 (8/كيوتو18المناخ )كوبنياجن

 

مف المفاوضيف األفريقييف أف يقوموا بدور أقوى  يطمب
ومف خالؿ منابر مناسبة أخرى  أثناء مؤتمر الدوحة

لممساعدة في اإلسراع بتحقيؽ التوافؽ حوؿ مصادر 
أمانة اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية  ويدعوالتمويؿ، 

حوؿ تغير المناخ إلى التعجيؿ بالعمؿ عمى تفعيؿ 
صندوؽ المناخ األخضر لتمكينو مف أداء المياـ 

يص الرئيسية المنوطة بو والمتمثمة في تعبئة وتخص

   هجار تنفيذ
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 الموارد المالية؛
 

لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات األفريقييف حوؿ  يحث  
تغير المناخ عمى عقد اجتماع لبحث الموقؼ األفريقي 
الموحد الذي تـ تحديثو حوؿ تغير المناخ مف أجؿ 
عرضو أثناء المؤتمر الثامف عشر لألطراؼ في اتفاقية 

المناخ واالجتماع  األمـ المتحدة اإلطارية حوؿ تغير
الثامف لألطراؼ في بروتوكوؿ كيوتو، والذي يكوف 
المؤتمر الوزاري األفريقي حوؿ البيئة قد بحثو وأجازه 
خالؿ دورتو العادية الرابعة عشرة المقرر عقدىا في 

 ؛2012أروشا، تنزانيا، في سبتمبر 

تبذؿ الجيود لضماف توافؽ 
عممية التشاور مع برنامج 

 دعـ.  ت2015التنمية بعد 
المجنة االقتصادية ألفريقيا، 
ومفوضية االتحاد األفريقي، 

والبنؾ األفريقي لمتنمية، 
والمكتب اإلقميمي ألفريقيا 

لبرنامج األمـ المتحدة 
اإلنمائي، المشاورات 
األفريقية بشأف برنامج 

. خالؿ 2015التنمية بعد 
المشاورات دوف اإلقميمية، 
تـ إطالع المشاركيف عمى 

بما في ذلؾ  20ريو+نتائج 
عممية األىداؼ اإلنمائية 

المستدامة. في الوقت 
نفسو، ستستند عممية 
األىداؼ اإلنمائية 

المستدامة إلى النتائج 
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والتوصيات الرئيسية 
المنثبقة عف المشاورات 
بشأف برنامج التنمية بعد 

2015. 
   

مف المفوضية ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية  يطمب
البنؾ األفريقي لمتنمية والشركاء اآلخريف، ألفريقيا و 

تعزيز الجيود التي يبذلونيا فيما يتعمؽ بتوفير 
التسييالت والدعـ التنسيقي الالـز لتحضيرات أفريقية 
فعالة تمييدًا لممؤتمر الثامف عشر لألطراؼ في اتفاقية 
األمـ المتحدة اإلطارية حوؿ تغير المناخ واالجتماع 

 روتوكوؿ كيوتو. الثامف لألطراؼ في ب

 
ستقـو المجنة االقتصادية 

ألفريقيا، بالتعاوف مع 
مفوضية االتحاد األفريقي، 
والبنؾ األفريقي لمتنمية، 

دارة الشؤوف االقتصادية  وا 
واالجتماعية باألمـ 

المتحدة، بتنظيـ االجتماع 
اإلقميمي األفريقي لمتنفيذ 

لمدورة العشريف لمجنة 
التنمية المستدامة في أديس 

بابا، إثيوبيا، في الفترة مف أ
نوفمبر  21إلى  19

لمتركيز عمى النتائج  2012
 20الرئيسية لمؤتمر ريو+

ومناقشة آثارىا عمى أفريقيا 
لرسـ طريؽ المضي قدما 
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مف أجؿ التنفيذ الفعاؿ. مف 
المتوقع أف يعتمد االجتماع 
اإلقميمي األفريقي لمتنفيذ 

وثيقة ختامية لتكوف بمثابة 
جماعية المدخالت ال

ألفريقيا في الدورة العشريف 
لمجنة التنمية المستدامة 

وغيرىا مف العمميات ذات 
الصمة بمتابعة نتائج 

 20ريو+
46 Assembly/AU/Decl.1(XIX)  

 اإلعالن الرسمي حول مالي
 

مف رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ورئيس  يطمب
لجنة اإليكواس، بالتشاور مع وسيط اإليكواس حوؿ 

مة في مالي والبمداف األساسية والدوؿ األعضاء األز 
في االتحاد األفريقي المعنية األخرى مف المنطقة بما 
في ذلؾ تشاد، اتخاذ خطوات عاجمة مف أجؿ التنفيذ 

 الفعاؿ لكافة أحكاـ بياف مجمس السمـ واألمف؛

بعثات المفوضية إيفاد 
 منتظمة إلى باماكو 
لمتفاعؿ مع أصحاب 

 في ماليالمصمحة 
وتشجيعيـ عمى الموافقة 
عمى خارطة طريؽ بشأف 

أفضؿ الطرؽ لتحقيؽ 
اليدفيف الرئيسييف لمعممية  
االنتقالية: إجراء انتخابات 
قرار سمطة  حرة ونزيية وا 

الدولة عمى الجزء الشمالي 

االفتقار إلى خارطة 
طريؽ شاممة، عمى نحو 

ما دعا إليو االتحاد 
األفريقي، واإليكواس، 
واألمـ المتحدة وغيرىـ 

 مف الشركاء.
 

القيود المالية 
في غياب  ، والموجيستية

مجموعة تدابير الدعـ 
، قد الكامؿ لألمـ المتحدة
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 مف البالد
 

دعـ جيود الوساطة مع 
الراغبة  في ماليالجماعات 

في التفاوض في اإلطار 
تي ينص الالدقيؽ لممبادئ 

عمييا االتحاد األفريقي بما 
في ذلؾ مع وسيط 
 اإليكواس وممثميو

 
استمرار التفاعؿ مع 

اإليكواس، بما في ذلؾ 
 ،االشتراؾ في االجتماعات

وكذلؾ مع الدوؿ األعضاء 
لتسييؿ نيج متماسؾ 

ومنسؽ لمواجية التحديات 
 الماثمة

 
تواصؿ الجيود لتعبئة 

أعضاء المجتمع الدولي 
التي تقودىا  دعما لمجيود

 ى النشر المتوخ  تعوؽ
 

تعددية العناصر الفاعمة 
فيما تحديا تعد الدولية 
  لتنسيؽايتعمؽ ب

 
أصحاب تشجيع 

عمى  في ماليالمصمحة 
استكماؿ خارطة سرعة 

طريؽ شاممة بشأف إدارة 
 المرحمة االنتقالية
 والموافقة عمييا 

 
تنفيذ جميع عناصر 

االستراتيجي المفيـو 
 في مالي ةلتسوية األزم

 
 

ي دعـ جيود الوساطة ف
حدده اإلطار الذي 

 االتحاد األفريقي
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 ة المسؤولةالجي قدما

أفريقيا، بما في ذلؾ الدعوة 
إلى عقد اجتماع لدعـ 
ومتابعة المجموعة في 

أكتوبر  19باماكو في 
2012 

 
إعداد مفيـو استراتيجي 

 في مالي ةلتسوية األزم
لتوفير إطار شامؿ لمجيود 
الدولية بشأف مالي. أقر 

مجمس السمـ واألمف 
في  المفيـو االستراتيجي

الو وأح 2012أكتوبر  24
 إلى مجمس األمف.

 
تعييف ممثؿ ساـ لمالي 
 والساحؿ، في شخص

األسبؽ بيير بويويا.  الرئيس
وكاف الممثؿ السامي قد قاـ 

ة جوالت لمتشاور بالفعؿ بعد
وكذلؾ  في مالي والمنطقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استكماؿ التخطيط وغيره 
ية لتنفيذامف الوثائؽ 

لنشر قوات بعثة دعـ 
دولي بقيادة أفريقيا في 

تنسيؽ ل ادعم، مالي
 مفيـو العمميات
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 ة المسؤولةالجي قدما

مع أصحاب المصمحة 
 الرئيسييف الدولييف.

 
بدء خطوات لتفعيؿ مكتب 
االتحاد األفريقي في باماكو 

 رتقباألوسع الم تواجدوال
الساحؿ  منطقةفي 

  والصحراء
مف مجمس السمـ واألمف االجتماع، حسبما  يطمب  

ومتى يقتضيو الوضع، عمى مستوى رؤساء الدوؿ 
حكومات، و/أو عمى المستوى الوزاري، لمتابعة وال

آخر التطورات عف كثب واتخاذ كافة التدابير 
المناسبة باسـ العضوية الكاممة لالتحاد األفريقي، 

مف البروتوكوؿ المؤسس لمجمس  7طبقا لممادة 
 .4و 3، 2السمـ واألمف، بما في ذلؾ أحكاـ فقراتو 

المشاركة في إعداد مفيـو 
نشر قوات عمميات منسؽ ل

بعثة دعـ دولي بقيادة 
أفريقيا في مالي. أقر 

مجمس السمـ واألمف مفيـو 
نوفمبر  13العمميات في 

وأحالو إلى مجمس  2012
 األمف.

 
تعبئة المجتمع الدولي لدعـ 

جيود االتحاد األفريقي 
واإليكواس بما في ذلؾ نشر 

بعثة دعـ دولي بقيادة 

تواصؿ الجيود لكفالة 
مجموعة تدابير دعـ 

كاممة وفي حينيا لألمـ 
المتحدة مف أجؿ النشر 

لبعثة دعـ دولي  رتقبالم
 ماليبقيادة أفريقيا في 

الدعوة لعقد اجتماعات 
منتظمة لمجموعة الدعـ 
والمتابعة لتعزيز التنسيؽ 

 الدولي
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 ة المسؤولةالجي قدما

أفريقيا في مالي. وفي ىذا 
عمت ، تفاخصوصال

المفوضية مع أعضاء 
مجمس األمف، وشاركت في 

مناقشات مجمس األمف 
لألمـ المتحدة بشأف مالي 

 2012ديسمبر  6في 
واتخذت عددا مف الخطوات 

 األخرى

 

 

47 Assembly/AU/Dec.l2(XIX)  
حول تقرير لجنة عمل إيدز  إعالن

المؤلفة من رؤساء  واتش آفريكا
 الدول والحكومات

 

 
مفوضية االتحاد األفريقي تنسيؽ المتابعة من نطمب 

تنفيذ ىذا البياف؛ كما نطمب عف  سنوياوتقديـ التقارير 
لممراجعة المتبادلة بيف وكالة النيباد واآللية األفريقية مف 

ذات األقراف والبرلماف األفريقي والييئات اإلقميمية والقارية 
فيروس نقص المناعة  الصمة إدماج مكافحة

يا وتقديـ اإليدز والسؿ والمالريا في برامجالبشرية/
 .دـ المحرز في ىذا الصددسنويا عف التقالتقارير 

 
حدث جانبي عمى تنظيـ 

ىامش الجمعية العامة 
 26لألمـ المتحدة في 

بشأف خارطة  2012سبتمبر
الطريؽ حوؿ المسؤولية 

المشتركة والتضامف 
الستجابة أفريقيا العالمي ا

 لاليدز، والسؿ، والمالريا
مجنة الخبراء اجتماع لعقد  

االستشارييف إليدز واتش 
في  2013بريؿ أفي 
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 ة المسؤولةالجي قدما

الجزائر إلعداد تقرير لمجنة 
عمؿ إيدز واتش لرؤساء 

 الدوؿ والحكومات
48 Assembly /AU/ Decl.1 (XI) 

 شـر الشيخالتزامات 
إلسراع بتحقيؽ أىداؼ المياه ل

 والصرؼ الصحي في أفريقيا

 
نطمب مف المجمس الوزاري األفريقي حوؿ المياه تقديـ 

بشأف المياه  لتزامنااتقرير سنوي عف التقدـ المحرز في 
 رفعبدعـ مف الشركاء اإلقميمييف، و  والصرؼ الصحي

 فييا لمنظرإلينا التقارير  تمؾ

 
 بناء عمىتـ إعداد التقرير 

الشكؿ الذي أقره المجمس 
الوزاري األفريقي حوؿ المياه 

  2011في 

 
إصدار التقرير رسميا 

 2013خالؿ قمة مايو 

 
مديرية االقتصاد الريفي 

 والزراعة
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 مشروع()
إلنجازات ل ماثاي وانجاريجائزة الفائزين بير عن طرق عممية اختيار تقر 

 التنوع البيولوجي حفظالبيئة و  مجال في البارزةاألفريقية 
 

 0202و يللممؤتمر في يو  عشرة التاسعة إلى الدورة العاديةقدم ي
ASSEMBLY/AU/DEC.406 (XVIII) 
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 :هدفال

إلنجازات األفريقية ل ماثاي وانجاريجائزة  أنلمقرر المؤتمر بشوفقا  هذا المشروع تم إعداد
 الذيو  ASSEMBLY/AU/DEC.382(XVII)) التنوع البيولوجيحفظ البيئة و البارزة في مجال 

ماثاي،  وانجاريعمى اقتراح إنشاء جائزة بالموافقة )أ(  قام فيه المؤتمر، من بين أمور أخرى،
وحركة الحزام ة مبيئلرنامج األمم المتحدة بالتعاون مع جمهورية كينيا، وب دعوة المفوضية،)ب( 

جائزة وتقديم تقرير إلى الدورة إنشاء ال تحديد طرقإلى "األخضر وغيرها من األطراف المعنية 
 ."قررموسائل تفعيل هذا ال عن 2012يونيو/يوليو  مؤتمر فيالعادية المقبمة لم

 األهمية تحديد توعمميا وضع وتوضيح إجراءات الطرق هو مشروع تقديم الغرض منإن 
مقرر المؤتمر. كما في إطار وذلك  التي ستستخدم لمنح الجائزةتقديم واالختيار وال والترشيح

 .اقتراح قيمة الجائزة ومصادر التمويل الممكنة لهاهدف إلى ي

 :األهمية .1

". بالحفاظ عمى البيئةون ممتزمال"األفراد وهم جائزة اللمحصول عمى مقرر المؤتمرالمؤهمين حدد 
والمجموعات المجتمعية  بأنهم المواطنون األفريقيون يمكن تفسير اإلشارة إلى األفراد المؤهمين و 

جميع مواطني الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  فإنوبالتالي، . والمؤسسات األفريقية
 .جائزةاللمحصول عمى  مؤهمونوالمجموعات المجتمعية والمؤسسات األفريقية 

 :قيمة الجائزة .2

 نقدية قدرهامكافأة كذلك و  جائزة الو  عميه اسم الحائزيتم نقش من كأس  ون الجائزةستتك
عمى أساس فائز واحد من كل إقميم بين خمسة فائزين، دوالر أمريكي يتم تقسيمها  100,000
 .فريقياألة الجغرافية الخمسمن األقاليم 
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 :ترشيحال .3

فريقي يدعو الدول ألاالتحاد ا فوضيةمعالن رسمي من إصدور بعممية الترشيح ينبغي أن تبدأ 
عين عمى ويت. ترشيحات فرديةاقتراحاتها لتقديم إلى األعضاء والمؤسسات األفريقية ذات الصمة 

اقتراحات  ( أشهر. ويجب تمقي9بتسعة ) حفل توزيع الجوائزقبل عالن اإل المفوضية إصدار
قمة االتحاد االفريقي في  اللخأشهر قبل حفل توزيع الجوائز  5الترشيح في موعد ال يتجاوز 

 يوليو.

 واالختيار حصالف .4

مختصرة قائمة وضع لنظر فيها و بغية الجنة فنية لفحص المقترحات المقدمة  تشكيل يتم 1.5
 عمى النحو التالي:المجنة الفنية تتكون و مرشحين نهائيين.  ثالثةب

 مفوض االقتصاد الريفي والزراعة، الرئيس 

 ة لمبيئةنامج األمم المتحدثل بر مم 

 مثل حركة الحزام األخضرم 

 ممثل البنك االفريقي لمتنمية 

 ممثل لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

  ماثاي لمسالم والدراسات البيئية وانجاريممثل معهد 

  لمجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقياممثل 

 بما يمي: تقوم المجنة الفنية 2.5

 مجال تركيز مواضيعي محدد يتم النظر فيه ألغراض الجائزة في جولة خاصة  اقتراح
 ؛في مقرر المؤتمرمحدد البما يتفق مع اإلطار  وذلك

  بغية  لكل معيارستخصص معايير االختيار بما في ذلك األوزان النسبية التي وضع
 استخدامها في فحص المقترحات؛
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 حائزين االختيار النهائي لممقيام بنشأ للذي سي  رفيع المستوى اتوصياتها إلى الفريق  تقديم
 .قبل ستة أشهر من حفل توزيع الجوائزوذلك  جائزةلعمى ا

 عمى النحو التالي:الفريق الرفيع المستوى  يتكون 3.5

  االتحاد األفريقي، الرئيس مفوضيةرئيس 

 مفوض االقتصاد الريفي والزراعة 

  غير أنه ال  فريقياأ ل إقميم من أقاليمواحد عن ك وزير بيئة -وزراء البيئة من خمسة(
في الفريق  تم اختيار أحد مواطنيه في القائمة المختصرة النهائية المشاركةبمد يحق ألي 

 .(الرفيع المستوى

 :بما يمي يقوم الفريق الرفيع المستوى

  ؛حصحدد عمميات ونتائج وتوصيات عممية الفيتمقي تقرير من المجنة الفنية 

 عمى توصية من المجنة  بناءً  الجائزة، همنحأن يتم الشخص الذي ينبغي  اتخاذ قرار بشأن
  .ذات الصمةاإلضافية األخرى عتبارات واال الفنية

 

 :نتائج االختياراإلعالن عن  .5

من قبل إخطار األفراد والمجموعات المجتمعية والمؤسسات األفريقية التي تم اختيارها  يتم
 عمى األكثر. لجوائزحفل توزيع ا شهرين من بلق المفوضية

 :جائزةالتقديم  .6

 في احتفال خاصفريقي من قبل رئيس االتحاد األسيتم تقديم ومنح الجائزة لمفائزين أو ممثميهم 
 .خالل قمة يونيو/يوليو
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 :جائزةمتعبئة الموارد ل .7

 ، وتشمل:دهناك عدة خيارات لتعبئة الموار 

 االتحاد األفريقي وضيةالعادية لمف ميزانيةالفي تخصيص اعتمادات بشأنها  1.8

اعتمادات  تخصيص، فإنه من األهمية بمكان تهاواستدام مجائزةل لضمان الممكية األفريقية
أن تأتي ينبغي و . 2014اعتبارا من عام  لمفوضية االتحاد األفريقي لمجائزة في الميزانية العادية

 .الدول األعضاء اتلميزانية من مساهما

تمويل بات طوعية تعهد إعالناء في االتحاد األفريقي إلى األعض دعى الدولبداية، ت  في ال 2.8
 .2013الجائزة األولى في عام 

 :مساهمات من القطاع الخاص والشركاءال 8.3

طوعية من الدول األعضاء والمؤسسات والقطاع الخاص والشركاء في المساهمات ستودع ال
 المعنية جميع المؤسسات ته منتتألف عضويمن قبل مجمس أمناء  تهتتم إدار  صندوق ائتمان

 .ذات الصمة

 حصجائزة نفسها وعمميات الفالجائزة )بما في ذلك الالمقدرة لتفعيل المالية االحتياجات تبمغ 
 دوالر 250,000ستية المتعمقة بمنح الجائزة( حوالي يواالختيار فضال عن الخدمات الموج

 .ينالجائزة كل سنت منح، يجب الضمان استمراريتهأمريكي. و 

- 
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