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 تقرير المفوضية عن وضع تفعيل المجان الفنية المتخصصة

 
 :مقدمة -أوال

تشكل جيازا فنيا ىاما لالتحاد  تم إنشاء المجان الفنية المتخصصة التي -0
من معاىدة الجماعة االقتصادية اإلفريقية  25اإلفريقي بموجب المادة 

)معاىدة أبوجا(. ومع تحويل منظمة الوحدة اإلفريقية إلى سمطة االتحاد 
من القانون  06إلى  04اإلفريقي تم نقل ميام ىذه المجان بموجب المواد 

 التأسيسي لالتحاد اإلفريقي.

المتوقع أن تعمل المجان الفنية المتخصصة، بالتعاون الوثيق مع مختمف من  -2
إدارات المفوضية لتوفير مدخالت مدروسة في مجاالت اختصاصيا دعما 
لعمل المجمس التنفيذي. ويتعين عمييا أيضا أن تشارك في متابعة وضع 

مية، وتنفيذ البرامج من قبل االتحاد اإلفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقمي
 نيابة عن المجمس التنفيذي.

 
 :الشكل الحالي لمجان الفنية المتخصصة -ثانيا

يكون الشكل والتسميات الجديدة التي تم التوصل إلييا بعد مختمف المدخالت  -3
 ASSEMBLY/AU/DEC.227(XII)والتي أجازىا مؤتمر االتحاد من خالل المقرر 

 كما يمى: 2009المعتمد في فبراير 

 
 والتنمية الريفية والمياه والبيئة، لجنة الزراعة (0)

 لجنة الشؤون المالية والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل، (2)

 لجنة التجارة والصناعة والمعادن، (3)

لجنة النقل والبنية التحتية اإلقميمية والقارية المشتركة والطاقة  (4)
 والسياحة،

 لجنة مسائل الجنسين وتمكين المرأة، (5)
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 ونية،لجنة العدل والشؤون القان (6)

 لجنة التنمية االجتماعية والعمل والعمالة، (7)

لجنة الخدمة العامة والحكم المحمي وتنمية المناطق الحضرية  (8)
 والالمركزية،

 لجنة الصحة والسكان ومكافحة المخدرات، (9)

 لجنة اليجرة والالجئين والمشردين داخميا، (00)

 لجنة الشباب والثقافة والرياضة، (00)

 ،لجنة التعميم والعمم والتكنولوجيا (02)

 لجنة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، (03)

 لجنة الدفاع والسالمة واألمن. (04)

 وفي السياق ذاتو، قرر المؤتمر أن: -4
يطمب من المفوضية إعداد تفاصيل اآلثار المالية الجتماعات  (2

المجان الفنية المتخصصة مع إبراز األرقام، في حال عقد ىذه 
 سنتين.الاس عمى أساس سنوي أو أس االجتماعات

( يطمب أيضا من المفوضية إعداد األنشطة المفصمة لمجان 3
الفنية المتخصصة بيدف تفادي التداخل وضمان التالحم واالتساق 

 مع حقائب المفوضية.
العمل مع لجنة الممثمين الدائمين  المفوضية كذلك( يطمب من 4

وتقديم توصيات مالئمة حول تواتر اجتماعات المجان الفنية 
تخصصة إلى الدورة العادية القادمة لممؤتمر من خالل المجمس الم

 ."2009التنفيذي في يوليو 
عداد تقرير  -5 تنفيذا لمقرر المؤتمر السالف الذكر، قامت المفوضية ببحث وا 

 3يتضمن األنشطة المفصمة وتواتر االجتماعات واآلثار المالية وفقا لمفقرتين 
ه. وتم تقديم ىذا التقرير إلى من مقرر المؤتمر المشار إلييما أعال 4و

عمى النحو  ASSEMBLY/AU/DEC.365(XVII)المؤتمر الذي اعتمد المقرر 
 التالي:



EX.CL/845 (XXV) 

Page 3 

 

يعتمد، مبدئيا، األنشطة المفصمة المقترحة لمجان الفنية المتخصصة األربع  (2"
 .( حسبما ىو وارد في تقرير المفوضية04عشرة )

مستوى الوزراء والخبراء مرة  يقرر أن تجتمع كل لجنة فنية متخصصة عمى( 3
(، باستثناء المجنة الفنية المتخصصة المعنية بالشؤون المالية 2كل سنتين )

والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل، والمجنة المعنية بمسائل الجنسين وتمكين 
المرأة والمجنة المعنية بالدفاع واألمن التي تجتمع مرة كل سنة في دورة عادية 

 .رة استثنائية عند االقتضاءوتعقد دو 
من خالل لجنتيا الفرعية لجنة الممثمين  مع بالتعاون( يطمب من المفوضية 4

عداد الميزانية، تحديد اآلثار المالية المترتبة عن  لمشؤون اإلدارية والمالية وا 
 اجتماعات كل لجنة فنية متخصصة.

ىيئات مكاتب ( يقرر أن تتكون آلية تنسيق المجان الفنية المتخصصة من 5
مختمف المجان الفنية المتخصصة لضمان أن يكون ليذه المجان نظرة عامة عن 
سياسات وبرامج وأنشطة االتحاد األفريقي؛ ويأذن بأن تجتمع مرة كل سنة وأن 

 يحضر رؤساء مختمف المجان الفنية المتخصصة دورات المجمس التنفيذي.
وخدمة كافة اجتماعات المجان ( يقرر أيضا أن تتولى المفوضية مسؤولية عقد 6

الفرعية المتخصصة من أجل ضمان االتساق مع األجيزة األخرى خاصة مع 
 المجمس التنفيذي إلى جانب المؤسسات األخرى.

 2003( يطمب من المفوضية تفعيل المجان الفنية المتخصصة ابتداءً من يناير 7
 ثم إلغاء المؤتمرات الوزارية القطاعية". 

 
س التنفيذي اعتمد خالل دورتو العادية الحادية والعشرين غير أن المجم -6

 EX.CL/DEC.701(XXI)في أديس أبابا، إثيوبيا المقرر  2002المنعقدة في يوليو 
إل يناير  2003بشأن تأجيل تفعيل المجان الفنية المتخصصة من يناير 

 بتوصية من المفوضية. 2004

 تلفنية المتخصصة، بحثبعد اعتماد المقرر بشأن تأجيل تفعيل المجان ا -7
المفوضية الجديدة )المسؤولون المنتخبون( مسألة تفعيل المجان الفنية 
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, وفي ىذا الصدد، 2002المتخصصة خالل اجتماع عادي عقد في نوفمبر 
تقرر أن تقوم اإلدارات التي لدييا مشاكل في تنفيذ المقررات بشأن المجان 

 بيذه المشاكل. الفنية المتخصصة بإبالغ أجيزة صنع السياسة

ويجدر التذكير بأن المفوضية أثارت في السابق المشاكل المرتبطة بشكل   -8
. وبالفعل، 2009المجان الفنية المتخصصة الذي اعتمده المؤتمر في يناير 

خالل اجتماع لجنة الممثمين الدائمين قبل  2000عند إثارة المسألة في يونيو 
لم يقدم إلييا أي طمب بشأن  قمة مالبو، ذكرت بعض الدول األعضاء أنو

الشكل الجديد لمجان. ومن الميم تفعيل المجان الفنية المتخصصة وتقييميا 
بعد ذلك بغية تقديم توصيات حول احتمال إعادة تشكيميا إلى أجيزة صنع 

 السياسة لالتحاد األفريقي.

 وضع تفعيل المجان الفنية المتخصصة: -ثالثا

فنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسالمة تم حتى اليوم تفعيل المجنة ال  -9
واألمن فقط بعد إعادة تشكيل المجان واعتماد أنشطتيا المفصمة بموجب 

عمى التوالي.  2000وفي يوليو  2009مقرري المؤتمر المعتمدين في يناير 
وتجدر اإلشارة إلى أنو قد تم تفعيل ىذه المجنة الفنية المتخصصة قبل صدور 

 يذي بشأن تأجيل تفعيل المجان الفنية المتخصصة.مقرر المجمس التنف

المجنة الفنية فمن المقرر أن تعقد بطمب من مقررات أجيزة صنع السياسة،  -00
 2004دورتيا األولى في مايو المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية 

 بغية بحث مشروع قواعد إجراءاتيا ومختمف مشاريع الوثائق القانونية. 

، قامت المفوضية من خالل مكتب 2002قرر المجمس في يوليو لتنفيذ م -00
المستشار القانوني، بإعداد مشروع قواعد إجراءات مختمف المجان الفنية 
المتخصصة. وسيتم تقديم مشروع قواعد اإلجراءات المذكور إلى كل لجنة 
فنية متخصصة لبحثو وتقديمو إلى المجمس العتماده حسبما ىو منصوص 

من القانون التأسيسي. وبعد ذلك يمكن معالجة بعض  06دة عميو في الما
المشاكل المتعمقة بالشكل الحالي لمجان الفنية المتخصصة من خالل قواعد 

 اإلجراءات الخاصة بكل لجنة. 
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 الخاتمة وطريق المضي قدما: -رابعا
 2004يكون تفعيل المجان الفنية المتخصصة ساري المفعول في يناير  -02

ء المؤتمرات الوزارية القطاعية في شكميا الحالي ابتداًء من وبعدىا يتم إلغا
نفس التاريخ. وبموجب مقرر المجمس المذكور أعاله، إذا ظل نافذا، لن يكون 
ىناك أي أساس قانوني لعقد المؤتمرات الوزارية القطاعية خارج المجان الفنية 

مالبو  المتخصصة ورفع تقاريرىا إلى أجيزة صنع السياسة نظرا ألن مقرر
بشأن المجان الفنية المتخصصة يطمب إلغاء المؤتمرات الوزارية القطاعية فور 

 .ةتفعيل المجان الفنية المتخصص

بما أنو من غير الممكن تفعيل بعض المجان الفنية المتخصصة ابتداًء من  -03
، يجب أن تبحث أجيزة صنع السياسة مسألة تأجيل تفعيل بعض 2004يناير 

عمى أن يؤخذ في االعتبار أنو قد تم تفعيل  2005ير ىذه المجان إلى ينا
المجنة  وستعقدالمجنة الفنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسالمة واألمن 

 06إلى  6دورتيا العادية األولى من الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية 
 .2004 يإثيوبيا. ففي أديس أبابا،  2004مايو 

استنادا إلى ما سبق، تود المفوضية أن تقترح التوصيات التالية لبحثيا من  -04
 قبل المؤتمر من خالل المجمس التنفيذي:

أن يحيط المؤتمر عمما بتقرير المفوضية عن وضع تفعيل المجان الفنية  (0
 المتخصصة.

أن يطمب المؤتمر من المفوضية، بالتعاون مع ىيئات مكاتب مختمف  (2
ة القطاعية، متابعة واستكمال عممية تفعيل المجان الفنية المؤتمرات الوزاري

، يتم بعد ذلك 2004المتخصصة المتبقية ابتداًء من يناير حتى ديسمبر 
إلغاء كافة المؤتمرات الوزارية القطاعية، وأن يقرر بناًء عمى ذلك بحث 
ن مسألة عدم اقتراح أية ميزانية لعقد المؤتمرات الوزارية القطاعية ابتداًء م

 .2005يناير 
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ينبغي أن يطمب المؤتمر أيضا تفعيل جميع المجان الفنية المتخصصة  (3
وتقييميا بعد ذلك، بيدف تقديم توصيات إليو من خالل المجمس التنفيذي 

 بشأن إمكانية إعادة تشكيميا

أن يطمب المؤتمر من المفوضية تقديم تقرير مرحمي عن تفعيل المجان  (4
التنفيذي من خالل لجنة الممثمين الدائمين الفنية المتخصصة إلى المجمس 

 .2006 يوليوفي 
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 الممحق

 مصفوفة حول المجان الفنية المتخصصة

 

 اسم المجنة الفنية المتخصصة 

 مقرر المؤتمر

ASSEMBLY/AU/DEC.227  (XII) 

 (2009 المعتمد في يناير

 

 التركيب

 اجتماع ُيعقد سنويا أو مرة كل سنتين
 

 المسؤولةاإلدارات  حالة التفعيل

المجنة الفنية المتخصصة المعنية  .0
 المياه والزراعة والتنمية الريفية والبيئةب

 

الوزراء المسؤولون عن المياه والزراعة  .0
 والتنمية الريفية والبيئة

 

الخبراء المسؤولون عن القطاعات  .2
المندرجة في مجاالت اختصاص المجنة 

 الفنية المتخصصة

 

 

 سنتينمرة كل 

 

 )مقرر المؤتمر

Assembly/AU/Dec.365 (XVII)  
 (2011 المعتمد في يوليو

 

 لم يتم بعد تفعيميا -

 

 تم وضع مشروع قوانين اإلجراءات -

 

 

 

 االقتصاد الريفي والزراعة

 

 المجنة الفنية المتخصصة المعنية .2
بالمالية والشؤون النقدية والتخطيط 

  االقتصادي والتكامل

الوزراء المسؤولون عن المالية والشؤون  .0
 نقدية والتخطيط االقتصادي والتكاملال

 

الخبراء المسؤولون عن القطاعات  .2
المندرجة في مجاالت اختصاص المجنة 

 الفنية المتخصصة

 

 سنوي

 

 Assembly/AU/Dec.365 مقرر المؤتمر

(XVII) 2011 المعتمد في يوليو) 

 

 ;لم يتم بعد تفعيميا -

 

 تم وضع مشروع قواعد اإلجراءات -

 

 

 

 

 الشؤون االقتصادية



EX.CL/845 (XXV) 

Page 8 

 

 اسم المجنة الفنية المتخصصة 

 مقرر المؤتمر

ASSEMBLY/AU/DEC.227  (XII) 

 (2009 المعتمد في يناير

 

 التركيب

 اجتماع ُيعقد سنويا أو مرة كل سنتين
 

 المسؤولةاإلدارات  حالة التفعيل

 المجنة الفنية المتخصصة المعنية .3
  بالتجارة والصناعة والمعادن

الوزراء المسؤولون التجارة والصناعة  .0
 والتعدين  والموارد المعدنية

 

الخبراء المسؤولون عن القطاعات  .2
المندرجة في مجاالت اختصاص المجنة 

 الفنية المتخصصة

 

 سنتينمرة كل 

 

 Assembly/AU/Dec.365 مقرر المؤتمر

(XVII) 2011 المعتمد في يوليو) 

 

 

 ;لم يتم بعد تفعيميا -

 

 تم وضع مشروع قواعد اإلجراءات -

 التجارة والصناعة

 المجنة الفنية المتخصصة المعنية .4
بالنقل البنية التحتية العابرة لمقارة 

  , واألقاليم، والطاقة والسياحة 

الوزراء المسؤولون عن النقل والبنية  .0
 التحتية والطاقة والسياحة

 

القطاعات  الخبراء المسؤولون عن  .2
المندرجة في مجاالت اختصاص المجنة 

 .الفنية المتخصصة

 

 سنتينمرة كل 

 

 Assembly/AU/Dec.365 مقرر المؤتمر

 (XVII) 2011 المعتمد في يوليو) 

 

 ;لم يتم بعد تفعيميا -

 

 تم وضع مشروع قواعد اإلجراءات -

 البنية التحتية والطاقة

 صة المعنيةالمجنة الفنية المتخص .5
  بمسائل الجنسين وتمكين المرأة

 

مسائل الجنسين عن  الوزراء المسؤولون .0
 وتمكين المرأة

 

الخبراء المسؤولون عن القطاعات  .2
المندرجة في مجاالت اختصاص المجنة 

  .الفنية المتخصصة

 

 سنوي

 

 Assembly/AU/Dec.365 مقرر المؤتمر

(XVII) 2011 المعتمد في يوليو) 

 

 ;فعيميالم يتم بعد ت -

 

 تم وضع مشروع قواعد اإلجراءات -

 

 مديرية مسائل الجنسين والمرأة
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 اسم المجنة الفنية المتخصصة 

 مقرر المؤتمر

ASSEMBLY/AU/DEC.227  (XII) 

 (2009 المعتمد في يناير

 

 التركيب

 اجتماع ُيعقد سنويا أو مرة كل سنتين
 

 المسؤولةاإلدارات  حالة التفعيل

 المجنة الفنية المتخصصة المعنية .6
  بالعدالة والشؤون القانونية

الوزراء  وزراء العدالة/المدعوون العامون/  .1
عن مسائل مثل حقوق اإلنسان،  المسؤولون

 الشؤون الدستورية وحكم القانون
 

ؤولون عن القطاعات الخبراء المس .2
المندرجة في مجاالت اختصاص المجنة الفنية 

 المتخصصة

 

 مرة كل سنتين 

 

 Assembly/AU/Dec.365 مقرر المؤتمر

(XVII) 2011 المعتمد في يوليو) 

 

مايو  04إلى  6ستنعقد الدورة األولى من  -
مايو  06و 05)الخبراء( ويومي  2004
 )الوزراء( 2004

 

وستقوم  جراءاتتم وضع مشروع قواعد اإل -
ببحثيا قبل الدورة األولى قبل تقديميا إلى 

 06المجمس التنفيذي لمموافقة طبقا لممادة 
 من القانون التأسيسي 

 

-  

 

 مكتب المستشار القانوني  -
 

 الشؤون السياسية -
 

 المجنة الفنية المتخصصة المعنية .7

 بالتنمية والعمل االجتماعية والعمالة

والتنمية  العمل الوزراء المسؤولون  .1
  االجتماعية والعمالة

 

الخبراء المسؤولون عن القطاعات  .2
المندرجة في مجاالت اختصاص المجنة الفنية 

 المتخصصة

 

 

  مرة كل سنتين

 Assembly/AU/Dec.365 مقرر المؤتمر

(XVII) 2011 المعتمد في يوليو) 

 

 ;لم يتم بعد تفعيميا -

 

 تم وضع مشروع قواعد اإلجراءات- -

 تماعيةالشؤون االج

 المجنة الفنية المتخصصة المعنية .8
الحكم المحمية،  بالخدمة العامة، 

 لخدمة العامة، اعن   الوزراء المسؤولون .1 

  الحكم المحمية، التنمية الحضرية والالمركزية

 

 سنتينمرة كل 

 

 ;لم يتم بعد تفعيميا -

 الشؤون السياسية



EX.CL/845 (XXV) 

Page 10 

 

 اسم المجنة الفنية المتخصصة 

 مقرر المؤتمر

ASSEMBLY/AU/DEC.227  (XII) 

 (2009 المعتمد في يناير

 

 التركيب

 اجتماع ُيعقد سنويا أو مرة كل سنتين
 

 المسؤولةاإلدارات  حالة التفعيل

   التنمية الحضرية والالمركزية

الخبراء المسؤولون عن القطاعات  .2
نية المندرجة في مجاالت اختصاص المجنة الف

 المتخصصة

 

 

 Assembly/AU/Dec.365 مقرر المؤتمر

(XVII) 2011 المعتمد في يوليو) 

 

 تم وضع مشروع قواعد اإلجراءات -

 المجنة الفنية المتخصصة المعنية .9
  بالصحة والسكان ومكافحة المخدرات

كان الصحة والسعن  الوزراء المسؤولون .0
  ومكافحة المخدرات

 

الخبراء المسؤولون عن القطاعات  .2
المندرجة في مجاالت اختصاص المجنة 

 .الفنية المتخصصة

 سنتينمرة كل 

 

 Assembly/AU/Dec.365 مقرر المؤتمر

(XVII) 2011 المعتمد في يوليو) 

 ;لم يتم بعد تفعيميا -

 

 تم وضع مشروع قواعد اإلجراءات -

 الشؤون االجتماعية

 

 

 

 نة الفنية المتخصصة المعنيةالمج .00
  باليجرة والالجئين والنازحين داخميا

اليجرة عن   الوزراء المسؤولون .0
  والالجئين والنازحين داخميا

 

الخبراء المسؤولون عن القطاعات   .2
المندرجة في مجاالت اختصاص المجنة 

 .الفنية المتخصصة

 

 

 سنتينمرة كل 

 

 Assembly/AU/Dec.365 مقرر المؤتمر

(XVII) 2011 المعتمد في يوليو) 

 ;لم يتم بعد تفعيميا -

 

 تم وضع مشروع قواعد اإلجراءات -

 الشؤون االجتماعية -

 

 الشؤون السياسية -

 الشؤون االجتماعية -  ;لم يتم بعد تفعيميا - الشباب والثقافة عن  الوزراء المسؤولون .0 المجنة الفنية المتخصصة المعنية .00
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 اسم المجنة الفنية المتخصصة 

 مقرر المؤتمر

ASSEMBLY/AU/DEC.227  (XII) 

 (2009 المعتمد في يناير

 

 التركيب

 اجتماع ُيعقد سنويا أو مرة كل سنتين
 

 المسؤولةاإلدارات  حالة التفعيل

  والرياضة بالشباب والثقافة والرياضة

 

الخبراء المسؤولون عن القطاعات   .2
في مجاالت اختصاص المجنة المندرجة 

 .الفنية المتخصصة

 

 سنتينمرة كل 

 

 Assembly/AU/Dec.365 مقرر المؤتمر

(XVII) 2011 المعتمد في يوليو) 

 

 تم وضع مشروع قواعد اإلجراءات -

 الموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا -
 

 معنيةالمجنة الفنية المتخصصة ال .02
  بالتعميم والعمم  والتكنولوجيا

التعميم والعمم  عن  الوزراء المسؤولون .0
  والتكنولوجيا

 

الخبراء المسؤولون عن القطاعات  . .2
المندرجة في مجاالت اختصاص المجنة 

 .الفنية المتخصصة

 

 

 سنتينمرة كل 

 

 Assembly/AU/Dec.365 مقرر المؤتمر

(XVII) 2011 المعتمد في يوليو) 

 ;بعد تفعيميا لم يتم -

 

 تم وضع مشروع قواعد اإلجراءات -

 الموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا

 المجنة الفنية المتخصصة المعنية .03
باالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 

  واالتصاالت

تكنولوجيا المعمومات  الوزراء المسؤولون .0
 واالتصاالت

 

الخبراء المسؤولون عن القطاعات   .2
اختصاص المجنة المندرجة في مجاالت 

 .الفنية المتخصصة

 

 سنتينمرة كل 

 

 Assembly/AU/Dec.365 مقرر المؤتمر

(XVII) 2011 المعتمد في يوليو) 

 ;لم يتم بعد تفعيميا -

 

 تم وضع مشروع قواعد اإلجراءات -

 البنية التحتية والطاقة -
 

 المعمومات واالتصاالت -
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 اسم المجنة الفنية المتخصصة 

 مقرر المؤتمر

ASSEMBLY/AU/DEC.227  (XII) 

 (2009 المعتمد في يناير

 

 التركيب

 اجتماع ُيعقد سنويا أو مرة كل سنتين
 

 المسؤولةاإلدارات  حالة التفعيل

 المجنة الفنية المتخصصة المعنية .04
  ألمنبالدفاع والسالمة وا

الدفاع والسالمة عن  الوزراء المسؤولون .0
 ومسائل الحدود واألمن

 

الخبراء المسؤولون عن القطاعات  .2
المندرجة في مجاالت اختصاص المجنة 

 .الفنية المتخصصة

 

 سنوي

 

  ASSEMBLY/AU/DEC.365 (XVII) مقرر المؤتمر
 (2011 المعتمد في يوليو

 ;2011 تم تفعيميا منذ أكتوبر -

 

 ع قواعد اإلجراءاتتم وضع مشرو  -

 السمم واألمن

- 


