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 االتحادمفوضية لجنة الممثلين الدائمين وة بين السادس ةالمشترك الخلوةمشروع تقرير 

 ، القاهرة، مصر1112ديسمبر  11-11أساليب العمل، حول األفريقي 
 

 مقدمة
بين لجنة الممثلين الدائمين ومفوضية االتحاد األفريقي بشأن أساليب  ةالسادس ةالمشترك الخلوة تقدع   .1

. 1112ديسمبر  11 و 11 يوميالعمل في فندق شيراتون، القاهرة، جمهورية مصر العربية 

 ة ورئيس ،يالجمهورية غين ةالدائم ةفاتوماتا كابا سيديبي، الممثل ةالسفيركل من  اشترك في رئاستها و

 ، والسيد كوارتي كويسي، نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي. لجنة الممثلين الدائمين

 

 يةجلسة االفتتاحالأوال. 

 لجنة الممثلين الدائمين  ةرئيسكلمة 
الخلوة في مدينة القاهرة التاريخية،  ةجمهورية مصر العربية على استضاف رئيسل هاشكربعد  .1

جزه رافا بالعمل الذي أنفي القاهرة كان اعت الخلوةأن تنظيم رئيسة لجنة الممثلين الدائمين الحظت 

 .الدائمينن التابعة للجنة الممثليللتعاون المتعدد األطراف ، بصفته رئيسا للجنة الفرعية سفير مصر

ت أيضا ة للبالد. وأثنتعازيها القلبي قدمتسيناء، و فيخيرة ألرهابية اسفها للهجمات اإلأعربت عن أو

مجرد إجراء  الخلوةكون تلخلوات. وأعربت عن أملها في أال اللتزامها بتنظيم امفوضية على ال

عمل  نها أن تحسن بشكل فعالإلى تحديد القضايا الرئيسية التي من شأ -باألحرى-ؤدي وأن تشكلي، 

أضافت أن أفريقيا. و أجندةللنهوض ب العليالمصلحة ، بما يحقق االدائمينلجنة الممثلين و مفوضيةال

 اتلوالخفي توصيات  المذكورةعلى استعراض الحلول المقترحة للتحديات سينصب التركيز 

يات في استعراض حالة تنفيذ توص مفوضيةثنت على العمل الذي أنجزته ال. وفي هذا الصدد، أةالسابق

ات ل للنصوص التي تحدد واليوأشارت إلى أن االفتقار إلى المعرفة أو عدم االمتثا. ةالسابق اتالخلو

على  بواليتيهما جهازينال وفاء قصور حالت دون أدى إلى أوجه مفوضية ولجنة الممثلين الدائمين ال

عدم وجود إلى ، لجنة الممثلين الدائمينفيما يخص أشارت ، . ومن بين أوجه القصورنحو فعال

ة عدم الشفافية في عمليإلى ، مفوضيةالفيما يخص البرمجة، و انعدام بسبب استباقية   مبادرة

على بشكل خاص وثائق العمل في الوقت المحدد، وما إلى ذلك. وشددت عدم توفر التوظيف، و

المراسالت مع عواصم الدول األعضاء من خالل البعثات الدائمة المفوضية مسألة معالجة ضرورة 

 األفريقي في أديس أبابا.لدى االتحاد 

 

نة الممثلين لج ، من اآلن فصاعدا، إشراكه ينبغي للمفوضيةلجنة الممثلين الدائمين أن ةرئيس تأضاف .3

أن بن المشاركي تطمأن في الختام،. والنظاميةفي العملية التحضيرية لجميع االجتماعات الدائمين 

هذا المقصود من ضد أي من األجهزة، ولكن موجهة أوجه القصور التي لوحظت ليست اتهامات 

يجاد حلول تمكن االتحاد األفريقي إلجعل الخلوة منتجة من خالل تحديد جميع المشاكل  هو النهج 

 . من تحقيق أهدافه

 

 المفوضيةترحيب من نائب رئيس الكلمة 
ة يافضالوعلى حفاوة  ،الخلوة ةحكومة مصر وشعبها على استضافنائب الرئيس في كلمته  شكر .4

ة لتقييم الفرصأتاحت  الخلوةوأضاف أن  الوفود. التي وضعت تحت تصرفوالتسهيالت  األفريقية
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. ثم شدد على أهمية واحدة أفريقيةة شفافية كأسرازات، وبدء الحوار والنقاش بكل صراحة واإلنج

 .  ميجاكا تقرير الواردة في األربع  توصياتالعملية اإلصالح وأشار إلى األولويات الست و

 ورم واألمن، ودلإلى االلتزام والتركيز على المسائل السياسية والسالمفوضية دعا نائب رئيس  .5

لنهج للتصدي عددا من ا، مقترحا الخلفية التاريخية لمشاكل أفريقياذّكر بأفريقيا على الساحة الدولية. و

 أمينوبالت، واصفا إياهما لجنة الممثلين الدائمينو مفوضيةسلط الضوء على أهمية كل من ال كمالها. 

 وحثهما على العمل معا بشكل وثيق. قينالمتطاب

 مشروعي جدول األعمال وبرنامج العملثانيا. اعتماد 
 جدول األعمال وبرنامج العمل دون تعديل على النحو التالي: اعتمد مشروعا   .6

 االفتتاح (1)

 لجنة الممثلين الدائمين  ةمن رئيس ةفتتاحيالا الكلمة 

 نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي كلمة 

 مشروعي جدول األعمال وبرنامج العملاعتماد  (1)

 حالة تنفيذ نتائج الخلوات السابقة (3)

السياسات والقانون صنع  أجهزة  مقرراتمراعاة ومواءمتها مع  وتحسينهاتقييم أساليب العمل  (4)

 .التأسيسي لالتحاد األفريقي

 نة الممثلين الدائمينعمل لج أساليب (1

 مفوضيةال لجنة الممثلين الدائمين/ أساليب عمل (1

 الخلوةاعتماد نتائج  (5)

 تامخال (6)

 ظمت المداوالت استنادا إلى الوثائق الخمس التالية: ن   .2

رة في في القاه تبشأن أساليب العمل الذي عقدلجنة الممثلين الدائمين ل ىاألول الخلوةتقرير  (1)

 ؛1112ديسمبر  11

 جميع الخلواتبخصوص  لرئيس المفوضية  ةفتتاحياال كلمةال (1)

 السادسة بشأن أساليب العمل؛لخلوة المشتركة في افتتاح االمفوضية نائب رئيس  كلمة (3)

أن أساليب بشالخلوة المشتركة السادسة  في لجنة الممثلين الدائمين ةرئيسل ةفتتاحيالا كلمةال (4)

 العمل؛

 السابقة.تنفيذ توصيات الخلوات عملية وثيقة بشأن تقييم  (5)

 .لجنة الممثلين الدائمينلوة األولى لالخعن  اتقريرلجنة الممثلين الدائمين  ةرئيس تقدم .8

على  رضهع واقتصر في تقرير عن حالة تنفيذ نتائج الخلوات السابقة. اللمفوضية لعام المين األقدم  .9

 وصيات.التالتوصيات التي لم تنفذ أو نفذت جزئيا. وقدم تفسيرات مفصلة لعدم تنفيذ بعض 

هية مبادئ توجيلجنة الممثلين الدائمين  ةرئيس تالمناقشات التي أعقبت العرض، قدم بدء قبل .11

 للمناقشات، مع التركيز على طرائق تصحيح أوجه القصور المحددة في التقرير.

هذه ّكزت ر لجنة الممثلين الدائمين. وأبرزت المناقشات عددا من الشواغل التي أعربت عنها  .11

 أساسا على النقاط التالية: الشواغل

 ،ي عدد الموظفينف تزايد الكبيريف التي تفاقمت بسبب الاالفتقار إلى الشفافية في عملية التوظ (1)

 تكاليف التشغيل؛مما أدى إلى زيادة 

ي فتأخير الو اتالسياسصنع أجهزة  اعتمدتهاالتي  مقرراتفي تغيير ال متمثلةالممارسة ال (1)

 نشرها؛

الدائمة  اهبعثات، دون المرور عبر الدول األعضاء بعواصمالمباشر التصال المتمثل في ااالتجاه  (3)

 ؛لدى االتحاد األفريقي
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 توقيعهايتعين عندما توقيع مذكرات شفوية ومراسالت خارجية أخرى من جانب المديرين،  (4)

 ؛المفوضية أو نائب رئيس المفوضيةرئيس من قبل 

رور السياسات دون المصنع صالحياتها بتقديم الوثائق مباشرة إلى أجهزة المفوضية تتجاوز  (5)

 ؛لجنة الممثلين الدائمينعبر 

 تقديم وثائق العمل في وقت متأخر؛ (6)

 سياحية؛ وكالة ك مفوضيةتصور ال (2)

 مشاركة الشركاء في جلسات مغلقة؛ (8)

ت غير المدرجة مشاورات داخلية للموافقة على االجتماعاإجراء تداخل االجتماعات بسبب عدم  (9)

 في الجدول الزمني السنوي لالجتماعات؛

 عدم كفاية التنسيق مع أجهزة االتحاد األفريقي خارج المقر؛  (11)

 على نحو سلس؛لجنة الممثلين الدائمين  لتشغيلغياب هيكل مخصص  (11)

 عوباتصيسبّب ، مما لجنة الممثلين الدائمينعلم  المتخصصة دونللجنة الفنية اجتماعات  عقد (11)

 للبعثات الدائمة مع عواصمها؛

 ة  في إطار تعبئنيويورك وواشنطن وبروكسل البعثات الدائمة في كاف مع تعاون وجود عدم  (13)

 دتهااعتمالتي  مقرراتوفي نشر ال ةالدولي منظومةعم الترشيحات األفريقية في الالجهود لد

 ؛اتالسياسصنع أجهزة 

 قرراتماهتماما ضئيال جدا لفي عواصم البلدان الشريكة  يقيينمجموعات السفراء األفر تولي (14)

ادرة ص مقرراتالن هذه إ، حيث مفارقةيعتبر  مماحاد األفريقي، في االت اتالسياسصنع أجهزة 

 شرعيتهم؛ يقيينمجموعات السفراء األفرتستمد منهم والحكومات الذين  من رؤساء الدول

 الموظفين؛  لتقييممالئم غير  نظام (15)

 من االجتماعات؛ كبير عدد (16)

 معلومات للسفراء المعتمدين حديثا؛للعدم وجود أدوات  (12)

 ؛اتالسياسصنع االفتقار إلى النزاهة في مداوالت اجتماعات أجهزة  (18)

: مكتب األمين العام مفوضيةالهياكل المركزية للعدم توفر عدد كاف من الموظفين في  (19)

 المؤتمرات والمنشورات؛، مكتب المستشار القانوني، مديرية إدارة مفوضيةلل

 الموظفين؛بعض الدول األعضاء غير ممثلة تمثيال كافيا من حيث  (11)

 ؛نلجنة الممثلين الدائميتواصل المتحدث الرسمي لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي مع  عدم (11)

ي االجتماعات التلحضور  المشكوك فيهاالمدني ذات التشكيالت  دعوة بعض منظمات المجتمع (11)

 خارجية؛قوى ل؛ فهي غالبا ما تكون أدوات ةمفوضيتنظمها ال

 ؛لجنة الممثلين الدائمينضعف مشاركة المفوضين في اجتماعات  (13)

 االعتماد المالي الكبير على الشركاء؛ (14)

مصالح  دمخجيوسياسية وجيوستراتيجية ال ت دوافعحيان غالب األجنبية في لخبرات األقد تخفي ا (15)

 أفريقيا؛

ية يبالطبيعة التقركما أن ال يتم التعامل مع اللغة العربية على قدم المساواة مع اللغات األخرى،  (16)

جعل من الصعب فهم ت اترونشممديرية إدارة المؤتمرات والللترجمات التي لم تقم بها 

 النصوص.

 توضيحات بشأن النقاط التالية:المفوضية قدمت  .11

 التوظيف:حول   (1)
التزاما تاما بمعالجة جميع المشاكل التي تعرقل المفوضية رئيس مكتب نائب  يلتزم (1)

 تحسن شفافية العملية؛تعملية التوظيف و
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لجنة ل التابعة والميزانية  رةاإلداعلى إلشراف العام للتنسيق وا أثارت اللجنة الفرعية (1)

 ،التعيين تسريع عمليةبطة بالتعيين )الحصص، وجميع المسائل المرتالممثلين الدائمين 

 وما إلى ذلك(.

لى إدورات استثنائية أدت تم تنظيم في محاولة للحد من التأخير في عملية التوظيف،  (3)

 ثمانين شخصا؛ وظيفت

 اإللكترونييتم نشره على الموقع يجري حاليا ترجمة دليل إجراءات التوظيف وس (4)

 ؛مفوضيةلل

 والتوزيعمعايير نوع الجنس بللتعيين هي الكفاءة المرجحة  المعايير الرئيسية (5)

 كافيا، والحصص(؛ تمثيالالممثلة غير  الجغرافي، والدول األعضاء

 ، مما يفضي إلى تفضيلمفوضيةال يتناسب هيكل مابوتو مع البرامج الرئيسية لل (6)

 توظيف الموظفين لفترات قصيرة؛

شراف لفرعية المعنية باإلواللجنة االمفوضية رئيس ب استمرار التفاعل بين مكتب نائ (2)

 اإلدارة والميزانية؛ علىالعام 

يخل لح مرشحين معينين، مما بعض الدول األعضاء لصاقبل ضغوط من ممارسة  (8)

 عملية التوظيف. نزاهةب

 الجتماعات والوثائق:الجدول الزمني لحول   (1)
تم تالجتماعات من جانب اللجنة الفرعية المختصة، الجدول الزمني ل بعد اعتماد (1)

، مسبق مع مديرية إدارة المؤتمراتاجتماعات أخرى غير مقررة دون تشاور إضافة 

 تكاليف إضافية؛مما يتسبب في 

 ات؛إدارة المؤتمر مديريةاالجتماعات إال بالتنسيق مع هذه مثل نبغي الموافقة على تال  (1)

وإرسالها إلى الدول  ترجمتهايؤدي التأخر في تلقي الوثائق من اإلدارات إلى تأخير  (3)

 ضاء؛األع

ذه همثل  توفيرإدارة المؤتمرات ميزانية لالجتماعات، وال يمكن مديرية ال توجد لدى  (4)

 الشركاء؛قبل الدول األعضاء وليس من  بواسطة الميزانية إال 

 تتوقف نوعية الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية على نوعية الموظفين المعينين (5)

 إدارة المؤتمرات؛  مديريةالذين ينبغي أن يكونوا تحت 

إدارة المؤتمرات بتطوير تطبيقات لتيسير الوصول إلى الوثائق مديرية تقوم  (6)

 .بصورة آنيةإتاحة المعلومات اإللكترونية و

 :1103 وأجندةالتكامل والبرامج الرئيسية عملية حول   (3)
عات االقتصادية لمجموالبلدان داخل ا تكاملفي مستوى  ألوجه التفاوت نظرا  (1)

 اإلقليمية، جرى استعراض أساليب العمل من أجل تحديد بعض البلدان كنقاط مرجعية؛

، مما يحرم القارة من حصاء في كوت ديفوار وتونساإل معهدي لم يتم تفعيل مازال  (1)

 ؛موثوق بهامصادر بيانات 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واجبات في سياق ملكية الدول  مفوضيةال أسندت (3)

   ؛1118اعتبارا من يناير  1163 جندةألاألعضاء 

منطقة التجارة  إنشاءب سراعإلدارة التجارة والصناعة باإلال يسمح الهيكل الحالي  (4)

 الحرة القارية؛

تجاوزت إدارة التجارة والصناعة عدد االجتماعات التي تعقد سنويا بسبب متطلبات  (5)

التجارة الحرة القارية. وتيرة المفاوضات مع الدول األعضاء لتنفيذ مشروع منطقة 

 ؛للمؤتمر 1118وستعرض النتائج في دورة يناير 
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جندة ألالدول األعضاء  إدماجبشكل أكبر في لجنة الممثلين الدائمين ينبغي أن تشارك  (6)

 خططها اإلنمائية الوطنية؛ ضمن 1163

 ي.قمراقبة جميع البرامج الرئيسية لالتحاد األفريأيضا لجنة الممثلين الدائمين ينبغي ل (2)

 

 

 

 منظمات المجتمع المدنيحول  (4)
 منظمات المجتمع جميعل مدخال األفريقيين في المهجر تعتبر مديرية المواطنين و (1)

ن ألمالمح المختلفة، وتضمن تتحقق من اهي التي . واألفريقيالمدني في االتحاد 

 تلتزم بالقيم المشتركة لالتحاد األفريقي؛أنها في بلدانها ومعترف بها المنظمات 

تحاد األفريقي هي تلك التي منظمات المجتمع المدني المعترف بها من قبل االإن  (1)

 األفريقية؛ واردمن الم ٪51تمويل  يقل عن  ى ما التحصل عل

فل يكمديرية المواطنين واألفريقيين في المهجر تمويل الدول األعضاء لميزانية  إن (3)

 استقاللها الكامل تجاه الشركاء.

 :االتصالحول   (5)
 إنشاء العالمة التجارية لالتحاد األفريقي ويجري الترويج لها؛تم  (1)

 ؛1118يله في عام فعوسيبدأ ت مفوضيةلل اإللكترونييجري حاليا تجديد الموقع  (1)

 تم يسسيكون لكل جهاز من أجهزة االتحاد األفريقي صفحة على الموقع اإللكتروني،  (3)

 تحديثها بانتظام؛

 االقارة ضمان نشره فيمحررين وسيطلب من مختلف ال 1163 أجندةأيضا نشر  تم سي (4)

 على نطاق واسع؛

ع ن على تعزيز الصحافة التي تركز على التنمية مين األفريقييع الصحفييشجتم تسي (5)

 ؛1163 أجندةالتركيز بوجه خاص على 

 ةسيتم إنشاء استوديو لالتحاد األفريقي لتزويد الصحفيين بقاعدة بيانات لمعلومات محدد (6)

 ؛ةالمحلي اهير المجتمعية التي يمكن أن تصل إلى الجم اإلذاعاتتم بثها من خالل ي

 الدول األعضاء على تكليف الصحفيين بالمهمة؛ ينبغي حث (2)

يطلب من الملحقين الصحفيين في البعثات الدبلوماسية ضمان التفاعل بين االتحاد س  (8)

 تغطي القارة بأكملها.األفريقي وبلدانهم من أجل بناء شبكة اتصاالت متكاملة 

 السلم واألمنحول   (0)
". 1111بحلول عام  مدافعتنفيذ مشروع "إسكات ال متمثال فيسي يظل التحدي الرئي (1)

المجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية الدول  أطلعتوفي هذا الصدد، 

 ررمقتنفيذ ل الصعوبات التي واجهتها في الحصول على المعلومات على  األعضاء 

 رؤساء الدول والحكومات؛

 حتى يتسنىجميع المساهمات في الوقت المحدد  لتوفير تبذل اإلدارة الجهود الالزمة  (1)

 ؛مؤتمرتقرير عن ذلك إلى ال تقديم 

لترجمة التحريرية والترجمة خدمات اتحسين من خالل  مجلس السلم واألمنينبغي دعم  (3)

 إدارة المؤتمرات.مديرية التي تقدمها  فوريةال

 

 :الخطة االستراتيجية المتوسطة األجلحول   (2)
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-1118األعمال التحضيرية للخطة االستراتيجية المتوسطة األجل للفترة  في إطار  (1)

 الجهود؛ شتتى قضايا محددة من أجل تفادي تتركز الجهود علت، 1111

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية إلى العمل لجنة الممثلين الدائمين ستدعى  (1)

 االزدواجية؛ نحوالحيلولة دون وقوع 

، نتيجة 1118يقي أقل من ميزانية عام ، ستكون ميزانية االتحاد األفر1119في عام  (3)

 ترشيد الموارد واألنشطة.ل

 :لجنة الممثلين الدائمينمفوضية وات التعاون بين العالق حول  (8)
صور من خالل ت الممثلين الدائمين ولجنة مفوضيةبين الوتعزيزها الثقة  إيجادي ينبغ (1)

 إيجابي متبادل؛

الشفافية والتعاون األفقي واالحترام المتبادل  علىينبغي أن تنعكس هذه الثقة  (1)

 والمساءلة، وفقا لقواعد االتحاد األفريقي وأنظمته؛

 ينبغي أن يسترشد التعاون بمبادئ االتحاد األفريقي؛ (3)

لتي اة حاالت التأخير الجللمساعدة على معالوثائق  إرسالنظام  وحوسبةينبغي تحديث  (4)

 الوثائق؛في عملية توزيع حاليا تالحظ 

ينبغي تشجيع الملكية الجماعية ألدوات العمل بما يتماشى مع واليات اإلدارات  (5)

 واألجهزة المعنية؛

 في دوره التنسيقي، من أجل تعزيز السعي مفوضيةللعام المين األي مساعدة مكتب نبغت (6)

 األفريقي.لتحقيق أهداف االتحاد  بسالسة 

 

 عتمدت التوصيات التالية:المناقشات المذكورة أعاله، ا   عقب .13
 االجتماعات والوثائق وجداول األعمال (1)

ينبغي أن تقتصر مشاركة الشركاء في اجتماعات االتحاد األفريقي على الجلسات  (1)

 العامة فقط من أجل الحفاظ على سرية المداوالت؛

لتيسير جدولة االجتماعات، وتجنب التداخل ضع خطة عمل سنوية وينبغي لكل إدارة  (1)

 ي الَحظ.غالبا ما  الذي

لدول األعضاء في ا  إلى  هاإرسالعيد النهائية لتقديم الوثائق وينبغي احترام الموا (3)

 األطر الزمنية المناسبة؛ غضون

زمنية طر الفي غضون األالتحريرية في هذا السياق، ينبغي تقديم الوثائق للترجمة  (4)

الترجمة إلى جميع لغات عمل االتحاد األفريقي في الوقت  إنجازجل المحددة من أ

 المحدد؛

اللغتين الفرنسية المساواة مع قدم على ينبغي معاملة اللغة العربية والبرتغالية  (5)

 ؛اإلنجليزية

 ؛األصلية ة لنصوصهاينبغي أن تكون ترجمة وثائق العمل وفيّ  (6)

ينبغي توضيح اختصاصات األفرقة المتقدمة وطرائق تعاونها مع البلدان المضيفة من  (2)

ماعات جتالالمتصلة بعقد ا لوجستيةجميع المسائل العلى معالجة بفعالية العمل أجل 

 خارج المقر؛

 ، الذيمفوضيةأنشطة رئيس العن تقرير البشأن عرض  موحد ينبغي اعتماد شكل (8)

جتماعات أجهزة العمال األالفنية، من أجل تبسيط جداول يتضمن تقارير من اإلدارات 

 السياسات؛صنع 
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اآلراء القانونية في واتساق ينبغي لمكتب المستشار القانوني أن يكفل توافق  (9)

 االجتماعات؛

الممثلين للدول األعضاء على سائر ولجنة الممثلين الدائمين ينبغي حث أعضاء  (11)

ة لحقوق اإلنسان والشعوب من أجل معالجالمشاركة في دورات اللجنة األفريقية 

 ؛األولية هافي مراحلاالختالفات في الرأي 

اتفاقات استضافة نموذجية وفقا لنوع االجتماع، وتقديمها  إعدادمفوضية ينبغي لل (11)

كون االتفاقات وبمجرد اعتمادها، تالسياسات؛ أجهزة صنع العتمادها من قبل 

 ستضافة االجتماعات؛ال عرضا تقدملدول األعضاء التي ل النموذجية ملزمة 

 تاسياسالصنع وأجهزة لجنة الممثلين الدائمين غي ضمان نزاهة وسرية مداوالت ينب (11)

ن عتماد وتحديد الهوية للمندوبين الذيلالالتحاد األفريقي من خالل إنشاء وتشغيل نظام ل

 ادائم اماداعتيستخدمون التكنولوجيا الرقمية المناسبة. وينبغي منح الممثلين الدائمين 

 يتيح لهم الوصول إلى جميع االجتماعات؛

 .كبير إلى حدعدد االجتماعات بخفضها  رشيدينبغي ت (13)

 وتبسيط اللجان الفرعيةلجنة الممثلين الدائمين تنسيق أنشطة  (1)
ع م عن طريق تعزيز مكتب األمين العام لجنة الممثلين الدائمين ينبغي إنشاء أمانة  (1)

  ؛الدائمين لجنة الممثلينخاصة ب وحدة

في تحديد مواعيد اجتماعات اللجان الفنية لجنة الممثلين الدائمين ينبغي إشراك  (1)

 المتخصصة؛

هيئات ولجنة الممثلين الدائمين مكتب هيئة دورية بين ية ينبغي عقد اجتماعات تنسيق (3)

 .لجنة الممثلين الدائمينالفرعية التابعة للجان المكاتب 

 مع مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاءلجنة الممثلين الدائمين تفاعل  (3)
وينبغي  ،حساسة في االتحادالمجاالت الالخبرات األجنبية ب ستعانةشمل االتينبغي أال  (1)

 االتحاد األفريقي؛ وحرمةفي إطار يحترم سيادة الدول األعضاء  تنفيذ االستعانة

مع الشركاء  الدول األعضاء بمذكرات التفاهم الموقعةتوافي أن  مفوضيةينبغي لل (1)

 والمنظمات غير الحكومية؛

الدول األعضاء إلی إنشاء آليات تمويل دعوة  ألعضاء لجنة الممثلين الدائمين يبغين (3)

علی الواردات المؤهلة من  ٪1,1بنسبة  يبةتحاد األفريقي فيما يتعلق بفرض ضراال

 أجل تعزيز االستقالل المالي لالتحاد تجاه الشرکاء؛

ارج خوأجهزة االتحاد األفريقي لجنة الممثلين الدائمين لعمل بين ينبغي تعزيز عالقات ا (4)

 (؛غيرهما، والمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، البرلمان األفريقيالمقر )

ة مشترك مخصصة لجنة إمكانية إنشاءيجب النظر في  مع مراعاة القواعد ذات الصلة،  (5)

من أجل زيادة الشفافية واإلنصاف في عملية بين لجنة الممثلين الدائمين والمفوضية 

بين متطلبات الكفاءة المهنية والتمثيل العادل لجميع  المالئمالتوظيف، مع كفالة التوازن 

 الدول األعضاء؛

وضع سياسة تمييزية إيجابية للدول األعضاء الممثلة  ينبغيعملية التوظيف،  في إطار  (6)

 تمثيال ناقصا؛

ل بلد لحصص لكا تحديثات حالةألعضاء بانتظام بدول اال تفيدأن  للمفوضيةينبغي  (2)

 فضال عن رتب الوظائف؛

ي" نفائف ذات الصلة "لموظفي الدعم الضمان اإلنصاف، ينبغي أن تكون جميع الوظل  (8)

 مفتوحة لجميع الدول األعضاء؛
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 نبغي زيادة تبسيط مهام المفوضين؛ت (9)

ينبغي تعزيز مكتب المستشار القانوني لتمكينه من الوفاء بواليته على الوجه األكمل  (11)

 لالتحاد األفريقي؛صنع السياسات وتمثيله في جميع اجتماعات أجهزة 

عمليات تعيين وتقييم جميع المترجمين  المؤتمرات فيإشراك مديرية إدارة ينبغي  (11)

 داخل المديرية؛ يتم نشرها أنعلى ، الفوريينالتحريريين والمترجمين 

بوصفه منسقا لجميع إدارات  ،وفقا لواليته ،تعزيز دور مكتب األمين العام ينبغي (11)

 ينبغي لمكتب األمين كما ؛تحاد األفريقياألخرى لالمؤسسات الجهزة واألوالمفوضية 

ال أدوات تكنولوجية مناسبة تحديث أساليب العمل عن طريق إدخ لمفوضيةالعام ل

د ن عمليات إعداد وعق، فضال عالمفوضيةجميع عمليات التنسيق بين إدارات  وحوسبة

مساهمات وأدوار يراعي  موحدقا لنظام واجتماعات االتحاد األفريقي، وف قممجميع 

سائر للدول األعضاء وبمثابة بوابة موحدة هذا النظام  كونميع اإلدارات. وسيج

الوصول، مما يتيح لهم المشاركة في المستخدمين ، وفقا لمستويات متفاوتة من 

 االجتماعات والوصول إلى المعلومات والوثائق؛

بالموارد البشرية والمالية والمادية مفوضية عام لالمين األي تزويد مكتب ينبغ (13)

 ؛شكل فعالالالزمة لالضطالع بواليته بوالتكنولوجية 

مشروع التقديم  ينبغيوهيكل مناسب، مفوضية بللعام المين األينبغي تزويد مكتب  (14)

 ؛ للمجلس التنفيذي 1118 ينايرفي دورة  هعتمادال

ينبغي تزويد مكتب المستشار القانوني ومديرية إدارة المؤتمرات بالهياكل المناسبة  (15)

تحاد لالالسياسات أجهزة صنع إلى  مشروعالينبغي تقديم ووالموظفين المناسبين، 

 ؛للمؤتمر 1118 يوليواألفريقي في دورة 

ينبغي تزويد مديرية إدارة المؤتمرات بميزانية سنوية لالجتماعات التي تمولها الدول  (16)

 تحسين نوعية خدماتها؛ علىاألعضاء للمساعدة 

 ة بأهداف مفوضية االتحاد األفريقي وأولوياتها؛لمفوضينبغي توعية جميع موظفي ات (12)

  عترفغير المينبغي أال تتعامل مفوضية االتحاد األفريقي مع منظمات المجتمع المدني  (18)

 بالقيم المشتركة لالتحاد األفريقي؛وغير الملتزمة الدول األعضاء بها من قبل 

ة، إلى أدوار كل منهما بطريقة إيجابي مفوضيةواللجنة الممثلين الدائمين ينبغي أن تنظر  (19)

 وتآزرهما؛ ة ا التكامليمع التركيز على أدوارهم

مفوضية على جميع المستويات داخل ال روح الفريق وتعزيزها شجيعينبغي ت (11)

 والوحدات(؛   قسامولون المنتخبون والمديريات واأل)المسؤ

أن تضع استراتيجية، إلى جانب تدابير ملموسة، لدعم الترشيحات  ينبغي للمفوضية (11)

 .ةيالدول منظومةعلى نحو فعال في ال التي أقرتها أجهزة صنع السياسات،األفريقية 

 تصالاال (4)
حة لتحديد جميع أصحاب المصلأن تضع استراتيجية عامة لالتصال للمفوضية ينبغي  (1)

 ؛ءةكفاذي وفعال االتصاالت وآلية متابعة لضمان اتصال  الرسائل وتواتر ضمونوم

أيضا أن تنتج برامج سمعية وبصرية بشأن مختلف مشاريع وبرامج  مفوضيةينبغي لل (1)

 تعميمها؛بغية االتحاد بجميع لغات العمل وأن تكفل نشرها من جانب الدول األعضاء 

ينبغي إعداد دليل ومجموعة من وثائق االتحاد األفريقي ذات الصلة )القانون التأسيسي  (3)

حاد األفريقي، والنظام األساسي أجهزة االتقواعد إجراءات يقي، ولالتحاد األفر

 هاوإتاحت ، وما إلى ذلك(الماليةالنظم واللوائح  لموظفين، ا نظم ولوائح ، ومفوضيةلل

 لسفراء / الممثلين الدائمين المعتمدين حديثا؛ل



UCIUXX01411CCCRRE 
egaPA 9 

 

اشرة االتصال مب واالمتناع عنلقنوات الدبلوماسية االتصال عبر اللمفوضية  ينبغي (4)

 االتحاد األفريقي؛ لدىلمرور بالبعثات الدائمة دون ا بعواصم الدول األعضاء

قي، والبعثات الدائمة لالتحاد األفريلجنة الممثلين الدائمين ينبغي تعزيز التعاون بين  (5)

ن وجنيف وبروكسل، من خالل البعثات الدائمة في نيويورك وواشنط هابما في

 ؛ةالدولي منظومةريقية في اللضمان متابعة الترشيحات األفمفوضية ال

في  قييناألفريالسفراء  ةومجموعلجنة الممثلين الدائمين ينبغي تعزيز التنسيق بين  (6)

 العواصم المتعددة األطراف والثنائية؛

 إمكانية إنشاء إذاعة وتلفزيون أفريقيين؛النظر في ينبغي  (2)

دى الدائمة للدول األعضاء المعتمدة ل اتدليل العناوين اإللكترونية للبعثينبغي تحديث  (8)

 األفريقي؛ االتحاد

ة  مذكرالمن خالل  مفوضيةالوظائف الشاغرة داخل ال اإلبالغ عننبغي زيادة وسائل ت (9)

 ؛اإللكتروني، باإلضافة إلى الموقع شبكات التواصل االجتماعيوالشفوية 

نشطة على ألجنة الممثلين الدائمين  مفوضيةأن يطلع المتحدث باسم رئيس الينبغي  (11)

 .هارئيسو مفوضيةال

 السياساتصنع أجهزة  مقرراتتنفيذ  (5)
ميع التنفيذ على ج وضمان متابعة الخلوةينبغي إضفاء الصبغة الرسمية على نتائج  (1)

 والوحدات(؛ قسامن واإلدارات واألون المنتخبو)المسؤول مفوضيةمستويات ال

الصادر في  cXXU(285XceX/UAIylb1CCsE1المؤتمر  مقررينبغي تنفيذ  (1)

المؤتمرات إدارة مديرية بشأن زيادة موارد  1115 يوليوجوهانسبرغ في 

 ؛والمنشورات

لتي البرامج ا مفوضيةي، يوصى بأن تحدد إدارات المن أجل ضمان التمويل الذات (3)

 الميزانية؛بحث ستقدم للتمويل أثناء 

على  وافي تينبغي للبعثات الدائمة لالتحاد األفريقي في العواصم المتعددة األطراف أن  (4)

صنع أجهزة  تعتمدهاالتي  مقرراتبال األفريقيينموعات السفراء مجمنتظم  نحو

 االتحاد األفريقي ؛في  اتسياسال

 ة؛الميزانيبحث على  و للمؤتمر/ يولي ويونيينبغي أن يقتصر جدول أعمال دورات  (5)

ضمان ل المفوضية ونة الممثلين الدائمين مشتركة بين لج مخصصةلجنة  ينبغي إنشاء  (6)

لين لجنة الممثل التابعةاللجنة رأس يعمل توصيات الخلوات. وسابعة خطة تنفيذ ومت

 الممثل الدائم لجمهورية نيجيريا االتحادية؛الدائمين 

دورا أكثر نشاطا وفعالية في التوقيع على لجنة الممثلين الدائمين ينبغي أن تؤدي  (2)

 ا؛معاهدات منظمة الوحدة األفريقية / االتحاد األفريقي والتصديق عليها وتنفيذه

لى عأن تضع مصفوفة لتنفيذ توصيات الخلوات لضمان تحديثها مفوضية ينبغي لل (8)

 سنوي؛ربع أساس 

ينبغي التعجيل بإطالق أنشطة المعهد األفريقي لإلحصاء في تونس ومعهد التدريب  (9)

 اإلحصائي األفريقي في كوت ديفوار؛

 ةالمنشئ الدول األعضاء على التوقيع والتصديق على البروتوكوالت ينبغي حث (11)

المركزي األفريقي وبنك االستثمار األفريقي  البنكلمؤسسات المالية األفريقية، وهي ل

 وصندوق النقد األفريقي؛

ملكها تاالقتصادية اإلقليمية و موعاتفي المج القاري ة التكاملعمليوتيرة ينبغي زيادة  (11)

 من جانب الدول األعضاء؛
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سي لمفوضية االتحاد األفريقي بشأن ( من النظام األسا3) 18ينبغي تطبيق المادة  (11)

 تعيين موظفي الدعم؛

المقررة لتجنب  مساهماتهاينبغي أن تكون حصص الدول األعضاء متسقة مع مستوى  (13)

 أثناء التعيين، وفقا للوائح االتحاد األفريقي ذات الصلة؛ صها تجاوز حص

 مقرراتتماد واع مقرراتغير المنتج لل التزايدلتفادي  القرارينبغي تبسيط عملية صنع  (14)

 على أساس سليم؛ قائمةمتناقضة وغير 

إمكانية إعادة إنشاء لجنة الصياغة من أجل تحسين نوعية نصوص النظر في ينبغي  (15)

 المقررات؛

 أسس سليمة تدعم تنفيذها من جانب الدول األعضاء؛على  مقرراتينبغي اتخاذ  (16)

قي شطة االتحاد األفريالتبعية والتكامل فيما يتعلق بتنفيذ أن امبدينبغي احترام  (12)

 ه؛مقرراتو

ينبغي وضع نظام فعال لتقييم أداء الموظفين وتنفيذه، مع ضمان المكافآت وتصحيح  (18)

 األداء غير المالئم، وفقا للقواعد واألنظمة المعمول بها. 

 في عملية اإلصالح المؤسسي الجاريةلجنة الممثلين الدائمين دور  (0)
ملية التحول المؤسسي لتوجيه عالمعنية بوحدة الإلى  ةالحالي الخلوةينبغي تقديم نتائج  (1)

 اإلصالح؛

 

 توصيات عامة

نائب ية ومفوضاالفتتاحية التي أدلى بها رئيس ال كلماتون المقترحات الواردة في الينبغي أن تك (1)

 .ةالحالي الخلوةجزءا ال يتجزأ من نتائج  الممثلين الدائمينلجنة  ةورئيس المفوضية رئيس

 ختامالثالثا. 
يس ونائب رئلجنة الممثلين الدائمين  ة، وهما رئيسمشاركانلمداوالت، شكر الرئيسان الفي ختام ا .14

أسفر مساهمات قيمة في المناقشات المثمرة، مما ما قدموه من ، جميع المشاركين على مفوضيةال

ة لحكومة جمهوري اا عن شكرهماالتحاد. كما أعرب أداءعلى تحسين نتائج هامة سيساعد تنفيذها  عن 

إجراء بلقاهرة، ولالهتمام الخاص اخلوات مصر العربية على الترتيبات التي اتخذت لتيسير عقد 

، ةبلأفريقيا في كأس العالم لكرة القدم المقالتي ستمثل مصر ونيجيريا والسنغال، ب شاداالمداوالت. وأ

 مصدر فخر للقارة.  ستكون  ا، مع اقتناع راسخ بأنها على أداء كل منه

 .المفوضيةولجنة الممثلين الدائمين بين علن اختتام أعمال الخلوة المشتركة السادسة أ   .15
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