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ير المرحمي لممفوضية عن تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد التقر 
 [.IV1 (X43ASSEMBLLY/AU/DEC(تنفيذ المقرر ]األفريقي 

 :مقدمة
في أديس أبابا، إثيوبيا  ةخالل الدورة العادية الثامنة عشرة لمؤتمر االتحاد المنعقد -1

التقرير المرحمي ، بحث المؤتمر وأحاط عمما ب2012يناير  30و 29يومي 
تحويل  بشأن ASSEMBLLY/AU/DEC.372 (XVI)لممفوضية عن تنفيذ المقرر 

العادية  ةدور المفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي الصادر عن 
يونيو إلى أول  30المنعقدة في مالبو، غينيا االستوائية من لممؤتمر السابعة عشرة 

فية لمتقرير المرحمي، أجاز المؤتمر المقرر . وبعد دراسة وا2012يوليو 
ASSEMBLLY/AU/DEC.415 (XVIII)  الذي ينص عمى ما يمي، من بين أمور

 أخرى:
بالتقرير المرحمي لممفوضية عن تنفيذ المقرر  يحيط عمما (1

ASSEMBLLY/AU/DEC.372 (XVII)  بشأن تحويل مفوضية االتحاد
الدورة العادية السابعة  ر عنالصاداألفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي، 

يوليو، في مالبو، غينيا  1يونيو إلى  30عشرة لممؤتمر، المنعقدة من 
 االستوائية.

يقرر إحالة بحث هذه المسألة إلى الدورة العادية القادمة لممؤتمر في  (2
 .2012يونيو/يوليو 

 
بشأن ييدف ىذا التقرير إلى استحضار العممية التي أدت إلى صدور مقرر المؤتمر  -2

طالع المؤتمر عمى  تحويل مفوضية االتحاد اإلفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي وا 
 التقدم المحرز في تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي.

ف بالمسألة ألول مرة خالل دورتو العادية من الجدير بالذكر أن مؤتمر االتحاد قد كم   -3
. ومن الجدير بالمالحظة أيضا 2005جا، نيجيريا في يناير الرابعة المنعقدة في أبو 

خمق مناصب  وأنو قدمت دولة عضو ىي ليبيا عددا من المقترحات آنذاك بما في
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لغاء الجمارك  وزراء )مثل وزراء الدفاع، الشؤون الخارجية، النقل واالتصاالت( وا 
شكيل لجنة مكونة ومواءمة التعريفات الجمركية بين الدول األعضاء. قرر المؤتمر ت

 وكانت تتألفرئيس أوغندا ) ،ى "بمجنة موسيفيني"من رؤساء الدول والحكومات تسم  
من بوتسوانا، تشاد، إثيوبيا، النيجر، السنغال وتونس( لتقوم مع رئيس المفوضية 
ببحث تمك المقترحات بغية التوصل إلى توصيات مناسبة تقدم إلى الدورة العادية 

 .[ASSEMBLLY/AU/DEC.96 (IV) مقررال]القادمة لممؤتمر 
 2005قام المؤتمر خالل دورتو العادية الخامسة المنعقدة في سرت، ليبيا، في يوليو  -4

ببحث مجموعة من التوصيات التي قدمتيا "لجنة موسيفيني" ورأت أن ىناك حاجة 
نو يجب أن تؤخذ في االعتبار كذلك االفكار أإلى تفكير معمق حول ىذه التوصيات و 

ديدة التي برزت خالل المناقشات حول المسألة. قرر المؤتمر تشكيل لجنة أخرى الج
 نو يجسو أول" ألن فخامة الرئيس أوبا سانجوالدول والحكومات تسمى بمجنة " لرؤساء

المجنة "المكونة من تمك جيريا ورئيس االتحاد آنذاك كان يترأس يرئيس ن ،أوبا سانجو
أوغندا والجابون. من الجدير بالذكر أيضا أنو الجزائر، كينيا، السنغال، ليسوتو، 

طمب من المجنة آنذاك تقديم مقترحات حول كيفية تعزيز المفوضية لتمكينيا من 
 .[(ASSEMBLLY/AU/DEC.90 (X)]القيام بصالحياتيا بفعالية 

قدمت "لجنة أوباسانجو" تقريرىا وتوصياتيا إلى الدورة العادية السادسة لممؤتمر  -5
إن المؤتمر وىو "يؤكد مجددا أن  .2006لخرطوم، السودان في يناير المنعقدة في ا

اليدف النيائي لالتحاد األفريقي ىو تحقيق التكامل السياسي واالقتصادي التام لمقارة 
تمييدا إلقامة الواليات المتحدة األفريقية، طمب من المفوضية أيضا بحث جميع 

ة أصحاب المصمحة والخبراء، المساىمات والقيام، من خالل المشاورات مع كاف
. [ASSEMBLLY/AU/DEC.99(VI)ر المقر]بتقديم وثيقة موحدة إلى الدورة القادمة 

قدمت "الوثيقة األساس" إلى الدورة العادية السابعة لممؤتمر المنعقدة في بانجول، 
ة إلى مزيد من التكفير حول جوأعرب المؤتمر عن الحا 2006جامبيا في يوليو 

المقرر ]ي ىذا الصدد، قرر إحالة المسألة إلى المجمس التنفيذي المقترحات وف
ASSEMBLLY/AU/DEC.123 (VII)]. 
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لو عقدت في أديس أبابا، إثيوبيا في تمقى المجمس التنفيذي خالل دورة استثنائية  -6
( الدراسة حول حكومة االتحاد األفريقي تمييدا إلقامة 1تقريرين ىما:  2006نوفمبر 

طرق التنفيذ.  –االتحاد األفريقي  ( والتقرير عن حكومة2 .األفريقية الواليات المتحدة
( قد قبمت جميع 1وكانت التوصيات الرئيسية التي قدمت إلى المؤتمر كما يمي: 

الدول األعضاء إقامة الواليات المتحدة األفريقية ىدفا مشتركا ومحبذا. غير أن ىناك 
المناسبة  هذا الهدف والخطىاختالفات حول الطرق واإلطار الزمني لتحقيق 

لنعرف أين نحن وما ىي  حاجة لمقيام بمراجعة حالة االتحاد( إن ىناك 2 .لمتكامل
متعجيل بعممية التكامل بما في ل فيوالمجاالت التي يجب تحقيق تحسينات جوىرية 

. قدمت ىذه التوصيات إلى الدورة واألجهزة األخرى لالتحادتعزيز المفوضية ذلك 
. وقرر 2007ثامنة لممؤتمر المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في يناير العادية ال
( تكريس دورتو العادية التاسعة المقرر عقدىا في أكرا، غانا في يوليو 1 :المؤتمر
وفي ىذا الصدد، قرر  .كومة االتحاد"حتحت موضوع "الحوار الكبير حول  2007

خرى، من حيث المبدأ، إلى دورتو المؤتمر أيضا إحالة كافة بنود جدول األعمال األ
العادية العاشرة المقرر عقدىا في يناير". كما أجاز المؤتمر مقترح المجمس التنفيذي، 

لوزراء الشؤون الخارجية لمنظر في حالة االتحاد  كجزء من ىذه العممية، عقد خموة
 المقرر]عمى أن تعقب ذلك دورة استثنائية لممجمس التنفيذي 

ASSEMBLLY/AU/DEC.156 (VIII)]. 
( ترشيد وتعزيز 1الحوار حول حكومة االتحاد، قرر المؤتمر ما يمي: في نياية  -7

المجموعات االقتصادية اإلقميمية ومواءمة انشطتيا وفقا لمقرره السابق، تمييدا 
معاىدة المؤسسة لمجماعة الإلنشاء سوق مشتركة من خالل المراحل الواردة في 

طار زمني اقصر يتفق عميو لمتعجيل إة أبوجا( مع االقتصادية اإلفريقية )معاىد
عمى الفور بإجراء والقيام  (2بالتكامل االقتصادي، وحيث أمكن، التكامل السياسي 

من القانون التأسيسي، وكذلك المفوضية  10لممجمس التنفيذي وفقا لممادة  مراجعة
الدورة  دتيامواألجيزة األخرى لالتحاد األفريقي وفقا لالختصاصات التي اعت

 10االستثنائية العاشرة لممجمس التنفيذي المنعقدة في زيمبالي، جنوب إفريقيا في 
 .ASSEMBLLY/AU/DECI.2 (IX)إعالن المؤتمر  2007مايو 
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ة بحكومة االتحاد برئاسة غانا بوصفيا رئيس يكمفت بالمسألة لجنة وزارية معن -8
الجابون، ليبيا، يوبيا، المجمس التنفيذي وعضوية بوتسوانا، الكاميرون، مصر، إث

( اجتماعات بين سبتمبر 4عقدت المجنة أربعة ) .نيجيريا، السنغال وجنوب إفريقيا
 ت نتائج ىذه االجتماعات إلى الدورة العادية العاشرةموقد 2008ويناير  2007

من خالل الدورة العادية  2008إثيوبيا في يناير  لممؤتمر المنعقدة في أديس أبابا,
جمس التنفيذي. الحظ المؤتمر أن المجمس التنفيذي لم يتمكن من التوصل العاشرة لمم

إلى توافق عام حول المسائل الرئيسية وقرر إحالة المسألة إلى لجنة جديدة مكونة من 
عشرة رؤساء دول وحكومات تسمى "بمجنة كيكوتي" ألن فخامة الرئيس جاكايا 

ترأس المجنة المتألفة من غانا كيكوتي، رئيس تنزانيا ورئيس االتحاد آنذاك كان ي
، الجابون، مصر، إثيوبيا، )الرئيس السابق لالتحاد مباشرة(، بوتسوانا، الكاميرون

 المقرر]ليبيا، نيجيريا، السنغال، جنوب إفريقيا وأوغندا، 
ASSEMBLLY/AU/DEC.185 (XI)]. 

ة عشرة شر خالل دورتو العادية الحاديعقرر المؤتمر وىو يبحث تقرير لجنة االثني  -9
، تكريس يوم كامل من دورتو 2008المنعقدة في شرم الشيخ، مصر، في يوليو 

النقاش والتوصل إلى نتيجة إكمال لبحث ىذه المسألة بغية  2009المنعقدة في يناير 
. في نياية دورتو الخاصة [ASSEMBLLY/AU/DEC.205 (XI) المقرر]نيائية 

تحويل  قرار ، اتخذ المؤتمر2009راير المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في أول فب
. غير أنو طمب من المجمس مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي

التنفيذي وضع طرق التحويل. أجازت الدورة العادية الثانية عشرة لممؤتمر المنعقدة 
"وفقا  ، التوصية التالية لممجمس التنفيذي:2009في أديس أبابا، إثيوبيا في فبراير 

مقرره بشأن إنشاء ب بالعمل فيما يتعمقالمجمس التنفيذي بشأن تكميف لمقرر المؤتمر 
 سمطة االتحاد األفريقي:

 تمقى المجمس التنفيذي المقرر بشأن:
 تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي. (1
 تعزيز سمطة االتحاد األفريقي. (2
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لرئيس ونائب الرئيس واألمناء عمى أن تكون أن يكون لمسمطة ىيكل مكون من ا (3
 الحقائب قائمة عمى مجاالت االختصاصات المشتركة كما تم االتفاق عمييا.

أيضا بالتقرير الذي قدمتو مفوضية االتحاد األفريقي عمما حاط المجمس التنفيذي أ
 استجابة لمقرر المؤتمر.

 أوصى المجمس التنفيذي بما يمي:
األفريقي إلى لسمطة االتحاد األفريقي، يجب تعديل  لتحويل مفوضية االتحاد .1

دعا الدول عميو من ىذا القانون و  32القانون التأسيسي وفقا ألحكام المادة 
 بالتصديق عمى التعديالت.بعد ذلك األعضاء إلى االسراع 

ىناك حاجة إلى مزيد من دراسة المقترحات الواردة في تقرير المفوضية فيما  .2
 يتعمق خاصة:

 ميام سمطة االتحاد األفريقي.ب أ (
 حجم السمطة. ب (
 ميام األمناء. ج (
 .اآلثار المالية إلنشاء مثل ىذه السمطة د (
لمجمس التنفيذي من المؤتمر أن يالحظ أن الوقت انظرا لما سمف، يطمب  

التنفيذي  المخصص ليذه الميمة غير كاف. وعميو، يوصي المجمس
استثنائية لممجمس في غضون بمنح وقت كاف لعقد دورة المؤتمر 

األشير الثالثة القادمة لبحث ىذه المقترحات وتقديم تقرير إلى المؤتمر 
 .[ASSEMBLLY/AU/DEC.233 (XII)المقرر ]القادم 

، طمب 2009خالل دورتو العادية الثالثة عشرة المنعقدة في سرت، ليبيا في يوليو  -10
ة، لمقيام، من بين أمور أخرى، المؤتمر من المفوضية اتخاذ كافة التدابير الالزم

 بإعداد ما يمي:
والمجمس  الوثائق القانونية لتعديل القانون التأسيسي وقواعد إجراءات المؤتمر (1

لممثمين الدائمين والنظام األساسي االتنفيذي ومجمس السمم واألمن ولجنة 
لممفوضية المتعمق بإنشاء سمطة االتحاد األفريقي. وفي ىذا الصدد، يطمب من 

 ميين لبحثيا.و المفوضية عقد اجتماع لمخبراء الحك
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ىيكل السمطة الجديدة لالتحاد األفريقي، بالتعاون مع لجنة الممثمين الدائمين، مع  (2
 ول لمسمطة.األخذ في االعتبار التفويض المخ

اآلثار المالية لتحويل المفوضية إلى سمطة االتحاد األفريقي، بالتعاون مع لجنة  (3
 .[ASSEMBLLY/AU/DEC.263 (XIII)المقرر ]الممثمين الدائمين 

 
لم يدرس المؤتمر ىذه المسألة خالل دورتو العادية الرابعة عشرة المنعقدة في أديس  -11

رتو العادية الخامسة عشرة المنعقدة في غير أنو خالل دو  .2010في يناير أبابا 
كمباال، أوغندا، طمب المؤتمر من المفوضية عقد اجتماع متابعة لمخبراء الحكوميين 

ذلك لبحث و ( أيام عمل 10يكون مفتوحا أمام أعضاء لجنة الممثمين الدائمين لعشرة )
طة االتحاد بقية الوثائق القانونية الخاصة بتحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سم

األفريقي. وطمب منيا أيضا عقد اجتماع لوزراء العدل/المدعين العامين لمدول 
جازة الوثائق القانونية الخاصة بتحويل مفوضية االتحاد األفريقي  األعضاء لبحث وا 

 .[ASSEMBLLY/AU/DEC.298 (XV)ر المقر]إلى سمطة االتحاد األفريقي 
، 2011ثيوبيا في يناير إعقدة في أديس أبابا، خالل دورتو العادية السادسة عشرة المن -12

كرر المؤتمر أوال التزامو بتحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد 
األفريقي من أجل تعزيز االطار المؤسس لالتحاد والتعجيل بتكامل القارة االقتصادي 

يذ فعضاء لتنوالسياسي. ثانيا، رحب بالتدابير التي اتخذتيا المفوضية والدول األ
مما ادى إلى قيام الخبراء  ASSEMBLLY/AU/DEC.298 (XV)المقرر 

الحكوميين ببحث مختمف الوثائق القانونية الخاصة بتحويل مفوضية االتحاد األفريقي 
إلى سمطة االتحاد األفريقي. وأخيرا، طمب من المفوضية عقد اجتماع رابع لمخبراء 

عمى أن يعقبو اجتماع لوزراء العدل/المدعين  الحكوميين لبحث الوثيقتين الباقيتين
ين بالمسألة في الدول األعضاء خالل النصف األول من يالعامين أو أي وزراء معن

بتحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى لبحث واستكمال الوثائق القانونية الخاصة  2011

 .[ASSEMBLLY/AU/DEC.341 (XVI) المقرر]سلطة االتحاد األفريقي 
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المؤتمر في اجتماعو المنعقد في مالبو، غينيا االستوائية تأجيل بحث بند جدول  قرر -13
األعمال الخاص بتحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي 

 .[ASSEMBLLY/AU/DEC.372 (XVII) المقرر]
المعروف أيضا باستنتاجات  ASSEMBLLY/AU/DEC.263 (XIII)تنفيذا لممقرر  -14

مقررات الالحقة الصادرة عن المؤتمر بشأن تحويل مفوضية االتحاد سرت وال
( 11قامت المفوضية بإعداد أحد عشر ) ،األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي

مشروع وثائق قانونية خاصة بتحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد 
في وقت الحق،  .(1ممحق ترفق طيو قائمة مشاريع الوثائق القانونية كال)األفريقي 

( اجتماعات لمخبراء الحكوميين 4ووفقا لمقررات المؤتمر، نظمت المفوضية أربعة )
 لبحث مشاريع الوثائق القانونية وىذه االجتماعات ىي:

االجتماع األول لمخبراء الحكوميين حول تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى  (1
أبريل  15لى إ 11، ليبيا من سمطة االتحاد األفريقي وقد عقد في طرابمس

. بحث االجتماع واستكمل وثيقة واحدة ىي مشروع البروتوكول حول 2010
التعديالت عمى القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي بشأن تحويل مفوضية االتحاد 

 األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي.
إلى  17إثيوبيا من  االجتماع الثاني لمخبراء الحكوميين وقد عقد في أديس أبابا، (2

وبحث واستكمل وثيقة واحدة ىي مشروع النظام األساسي  2010مايو  21
 لسمطة االتحاد األفريقي.

 22االجتماع الثالث لمخبراء الحكوميين وقد عقد في أديس أبابا، إثيوبيا من  (3
وبحث مشاريع الوثائق القانونية التسع الباقية  2010ديسمبر  3نوفمبر إلى 
 ( منيا.7ا )واستكمل سبع

إلى  14االجتماع الرابع لمخبراء الحكوميين وقد عقد في أديس أبابا، إثيوبيا من  (4
وبحث مشروعي الوثيقتين القانونيتين الباقيتين وىما مشروع  2011مارس  22

النظام األساسي لممحكمة المرفق بالبروتوكول حول التعديالت عمى البروتوكول 
والشعوب ومشروع البروتوكول المرفق بالقانون األفريقية لمعدل وحقوق اإلنسان 

التأسيسي والمتعمق بالبرلمان األفريقي وكذلك مشروع البروتوكول المؤسس 
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الصادر عن  EX.CL/DEC.643 (XVIII)لصندوق النقد األفريقي وفقا لممقرر 
إلى  24الدورة العادية الثامنة عشرة لممجمس المنعقدة في أديس ابابا، إثيوبيا من 

 .2011ناير ي 28
كما تمت اإلشارة إليو في المقدمة، قرر المؤتمر خالل اجتماعو المنعقد في مالبو، و  -15

تأجيل بحث البند الخاص بتحويل مفوضية االتحاد  2011غينيا االستوائية في يوليو 
األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي. بيد أن المفوضية دعت إلى عقد اجتماع 

كوميين لبحث واستكمال مشروعي الوثيقتين القانونيتين خامس وسادس لمخبراء الح
المتعمقتين بالمحكمة اإلفريقية والبرلمان اإلفريقي وىما موضوع عممية مراجعة أخرى 

بشأن إساءة استخدام الوالية  ASSEMBLLY/AU/DEC.213 (XII)وفقا لممقرر 
من  الذي يطمب من المفوضية بحث آثار تمكين المحكمةالقضائية العالمية 

المحاكمة عمى الجرائم الدولية مثل اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم 
كول و بشأن مراجعة البروت ASSEMBLLY/AU/DEC.223 (XII)الحرب، والمقرر 

المتعمق بالبرلمان اإلفريقي والذي يطمب من المفوضية بدء عممية مراجعة البروتوكول 
د االجتماع الخامس لمخبراء الحكوميين حول تحويل المتعمق بالبرلمان األفريقي. عق

وبحث  2011مايو  18-9مفوضية االتحاد األفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا من 
المؤسس لصندوق النقد اإلفريقي. كما  البروتوكولاالجتماع واعتمد بقية مواد مشروع 

إلفريقية حول التعديالت عمى النظام األساسي لممحكمة ا البروتوكولبحث مشروع 
المرفق لمقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي  البروتوكوللمعدل وحقوق اإلنسان ومشروع 

والمتعمق بالبرلمان األفريقي ولكن في إطار مقرري المؤتمر 
ASSEMBLLY/AU/DEC.213 (X11) و ASSEMBLLY/AU/DEC.223 (X11) 

فبراير  3-1ا، إثيوبيا من العادية الثانية عشرة لممؤتمر المنعقدة في أديس أبابمدورة ل
2009. 

عقد اجتماع المتابعة لمخبراء حول البروتوكولين المتعمقين بكل من المحكمة  .16
نوفمبر  11اكتوبر إلى  30اإلفريقية والبرلمان اإلفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، من 

 وزراء العدل والمدعينلباستكمال الوثيقتين وعقد اجتماع ىذا االجتماع وقام  2011
وقد سبقو اجتماع  2012مايو  15و 14العامين في أديس أبابا، إثيوبيا يومي 
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من خالل لجنة الممثمين  2012وذلك لتقديم الوثيقتين في يوليو لمخبراء القانونيين 
 .إلى أجيزة صنع السياسية الدائمين

صدر قرار تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي من أجل  .17
واليدف من التعديالت التي أجريت عمى النظام  .اإلطار المؤسسي لممفوضية زتعزي

منح السمطة "مجاالت اختصاص" موسعة وخاصة فيما األساسي لممفوضية ىو 
يتعمق بالسمم واألمن والجرائم العابرة لمحدود وتنسيق السياسات الخارجية والدفاعية 

ي واالقتصادي في القارة. كان والمفاوضات الدولية، الصحة، والتعاون االجتماع
مثمما تم ذكره اليدف أيضا يتمثل في توسيع ميام السمطة لتشمل مجاالت إضافية 

ال يبدو أن اليدف من أنو قد تم توسيع اختصاص وميام السمطة،  بالرغم منأعاله. 
سوف يتعين عميو أن  ،تعزيز ىذا الجياز تم تحقيقو نظرا إلى أنو في قيامو بميامو

ك وفقا لمبدأ التبعية فيما يتعمق بالدول األعضاء والمجموعات االقتصادية يفعل ذل
اإلقميمية. يبدو أن كثيرا من التعديالت المتعمقة بالمفوضية قد ال يتطمب تعديل 

يجدر بالذكر أن التعديالت عمى الوثائق  ،القانون التأسيسي. فضال عن ذلك
العتبار تحويل مفوضية االتحاد تأخذ في ا متفرعةالقانونية األخرى ىي تعديالت 

 األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي.
 

 :الخالصة/التوصيات : ثانيا
بمسؤوليتيا بإعدادىا كافة مشاريع الوثائق القانونية الخاصة قد قامت المفوضية  .18

وتقديميا ىذه المشاريع بتحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي 
القانونين الحكوميين وفقا لما كمفيا بو المؤتمر بموجب مقرره  إلى الخبراء

ASSEMBLLY/AU/DEC.263 (XIII) الصادر عن الدورة العادية الثالثة ،
عشرة والمقررات الالحقة ذات الصمة. قام الخبراء القانونيون الحكوميون أيضا 

 (.11بمسؤوليتيم باستكماليم بحث الوثائق القانونية اإلحدى عشرة )
، الصادر عن دورتو ASSEMBLLY/AU/DEC.415 (XVIII)رر المؤتمر بموجب مقرره ق .19

، 2012يناير  30و 29العادية الثامنة عشرة المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، يومي 
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جيل بحث البند الخاص بتحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد أت
 مؤتمر.إلى الدورة العادية الحالية لم ،األفريقي

أوصت المجنة المؤتمر باتخاذ قرار نيائي وتوفير توجيو حول طريق المضي قدما في  .20
 عممية تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي.

مساعدة المؤتمر بتقديم التوصيات في غير أنو قد ترغب لجنة الممثمين الدائمين  .21
 التالية:

 مؤتمر بما يمي:يجب أن يوصي المجمس التنفيذي ال
اإلحاطة عمما بالتقرير المرحمي لممفوضية عن تحويل مفوضية االتحاد األفريقي  (1

 إلى سمطة االتحاد األفريقي.
إعادة تأكيد ثقتو بأن اليدف النيائي لالتحاد األفريقي ىو تحقيق التكامل السياسي  (2

خاىا اآلباء واالقتصادي لمقارة تمييدا إلقامة الواليات المتحدة اإلفريقية كما تو 
 .2007المؤسسون لمنظمة الوحدة اإلفريقية وكما وردت في إعالن أكرا في يوليو 

أنو في ىذه األثناء، يجب تعزيز كافة أجيزة االتحاد األفريقي عمى تأكيد الإعادة  (3
 وعالقاتيا بالمجموعات االقتصادية اإلقميمية وسائر أصحاب المصمحة المعنيين.

لما قاموا بو من عمل حتى اآلن تنفيذا لممقررات ذات ين اإلشادة بالخبراء الحكومي (4
الصمة الصادرة عن المؤتمر بشأن تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة 

 االتحاد األفريقي.
ببحث كافة المسائل المتعمقة بيذا الموضوع بالقيام في وقت الحق، اتخاذ قرار  (5

ارير والتوصيات واإلعالنات بما في ذلك إنشاء حكومة اتحاد في ضوء كافة التق
 رؤساءذات الصمة وكذلك المقررات الصادرة عن مؤتمرنا وعن مختمف لجان 

الدول والحكومات والمجمس التنفيذي والمجان الوزارية التي عالجت ىذه المسألة 
 رفيع المستوى لمراجعة االتحاد.الالفريق  وكذلك

مين الدائمين ووفقا لإلجراء مطالبة المفوضية بالقيام، بالتعاون مع لجنة الممث (6
المتبع، وكخطوة أولى، بتقديم توصيات مناسبة حول تعزيز المفوضية مع األخذ 
في االعتبار العمل الذي قد تم انجازه فيما يتعمق بسمطة االتحاد األفريقي، إلى 

 .2013الدورة العادية لممؤتمر المقرر عقدىا في يوليو 
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