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مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد  كلف، 2021ديسمبر  7بتاريخ .....مقرر المؤتمر...بموجب  .1

أجهزة لى وتقديمها إ المتبقيةات األولوية استكمال اإلصالحات ذب" األفريقي مفوضية االتحاد األفريقي

 ".2022فبراير  -صنع السياسة في يناير
 

دام المعنيين واستخة مع جميع أصحاب المصلح تعمقةإجراء مشاورات مب"مفوضية المؤتمر الكلف كما  .2

 مستقلين إلعداد جميع مقترحات اإلصالح" ريقيينخبراء أف
 

 منه. خلصةوالدروس المستمقرر المؤتمر يعكس هذا التقرير تنفيذ  .3
 

يل كيفية إجراء بالتفصالتوضيح  سيتمات األولوية المتبقية. وبعد ذلك اإلصالحات ذ سنتناول، في البداية .4

براء خ لتعاقد معة المتعلقة باالمصلحة. وسيلي ذلك وصف لألنشطالمشاورات المتعمقة مع أصحاب 

حقائق من ال ستنتاجات، سنستعرض االد جميع مقترحات اإلصالح. وأخيرا  مستقلين إلعدا ريقيينأف

 .أجهزة صنع السياسةالمذكورة فيما يتعلق بإنجاز اإلصالحات المتبقية وعرضها على 
 

 قية:اإلصالحات ذات األولوية المتب. أولا 
 

 تحت ثالثة عناوين:تم تقسيم ذلك  .5
 

 .غير مفوضية التحاد األفريقياألخرى األجهزة والمؤسسات ألف. 
 

 :وهي .6

 ؛البرلمان األفريقي -

 ؛مجلس السلم واألمن -

 المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛ -

 ؛األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوباللجنة  -

 ؛ورفاهيتهاألفريقية حول حقوق الطفل لجنة ال -

 .مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد -

 االتحاد األفريقي للقانون الدولي لجنة -
 

 الخارجية لمفوضية التحاد األفريقيمكاتب ال. باء

 بمكاتاليُقصد ب، ولمفوضيةه قد تم بالفعل إعادة هيكلة اإلدارات المركزية لتجدر اإلشارة إلى أن .7

 الخارجية للمفوضية ما يلي:

وجنيف وليلونغوي والقاهرة السبعة )واشنطن ونيويورك وبروكسل  ةمكاتب التمثيل الدائم -

 ؛وبكين(

 مكاتب االتصال. -

 .(35الخمس والثالثون ) متخصصةالفنية الوكالة ال -

دول اإلقليمية والتقسيم العمل بين التحاد األفريقي والمجموعات القتصادية اإلقليمية واآلليات جيم. 

 األعضاء
 

واألمن  ملهي: أ( الشؤون السياسية ب( الس، وثالثة قطاعات ناولبالفعل تتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم  .8

 ج( التجارة.
 

من خالل تحديد تقسيم العمل في القطاعات المتبقية  635 مقرراستكمال العمل وفق ا لليتمثل الهدف في  .9

اكات الدولية )مسألة الشر التي تتعلق أساس ا بالتكامل اإلقليمي والتمثيل الشامل للقارة على الساحة

 (.عويصةال
 

 ثانياا. مشاورات متعمقة مع أصحاب المصلحة المعنيين باإلصالح
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ئيس ، رر موكوكو مبونجواف البروفيسور بيوتحت إشراجرت هذه المشاورات على مرحلتين بمبادرة  .10

وحدة تنفيذ اإلصالح المؤسسي في االتحاد األفريقي. ُعقدت الجولة األولى من المشاورات في اليوم 

 .2021يوليو  8إلى  2. وعقدت الجولة الثانية في الفترة من 2021فبراير التاليين لقمة  7و 6يومي 
 

 2021 فبراير 18-10ورات: الجولة األولى من المشاألف. 
 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية إدارات المفوضية ية مع ممثلي جميع عقدت اجتماعات افتراض .11

حدد مكن أن تالتي ي عالممجال تقسيم العمل ومناقشة المواآلليات اإلقليمية لتحديد القطاعات المتبقية في 

 مستقلين إلعداد توصيات بشأن تقسيم العمل. ريقييناختصاصات تعيين خبراء أف
 

 ،، ومكاتب االتصال، والبرلمان األفريقيةممثلين عن مكاتب التمثيل الدائم شملت المشاورات أيضا .12

، فضال عن اإلدارات التابعة والهيئات القضائية وشبه القضائية، والوكاالت الفنية المتخصصة

 مستقلين. ريقييناء أفصاصات لتعيين خبر. كان الهدف هو تحديد معالم االختمفوضيةلل

نيه في ومعاولجنة الممثلين الدائمين رات باجتماع مع الرئيس الجديد لـانتهت المرحلة األولى من المشاو .13

 مقر السفارة في أديس أبابا.
 

 2021يوليو  10-2الجولة الثانية من المشاورات: باء. 
 

في يوليو. لقد أرسلت وحدة  2021استمرت المشاورات التي بدأت في اليوم التالي لقمة فبراير  .14

 روعشمفوضون والمديرون المعنيون( مإلى جميع أصحاب المصلحة )بما في ذلك ال مسبقااإلصالحات 

 يقيينربهدف تعيين خبراء أفبناء على المناقشات التي أجريت االختصاصات التي تم وضعها مختلف 

 مستقلين.

حتى  ،األفريقي التي يجمع فيها اجتماع وتجدر اإلشارة إلى أن هذه هي المرة األولى في تاريخ االتحاد .15

وإن كان افتراضي ا، جميع رؤساء الوكاالت والمكاتب الفنية المتخصصة. وقد حظي ذلك بتقدير كبير 

 التجارب في المستقبل.من قبل المعنيين الذين أعربوا عن أملهم في تكرار مثل هذه 
 

جميع أصحاب  من قبلوضع االختصاصات واعتمادها باإلجماع تم المشاورات، عقب جميع هذه  .16

 المصلحة.
 

 المستقلين ريقيينالخبراء األف عيينثا. عملية تثال
 

 وتقييمها. طاءاتواستالم الع عطاءاتنشر ال بشكل متسلسل، سنتناول .17
 

 قيود الميزانيةألف.  

 المؤتمر قد واجه عقبات شديدة منذ البداية بسبب مقررأن التنفيذ الجاد لإلى  قبل كل شيء تجدر اإلشارة .18

فبراير  7في  صدر المقررسماح بتعيين الخبراء. ولسبب وجيه، عندما عدم وجود وسائل الميزانية لل

زانيتها يغير مدرجة في مو، لم يكن لدى المفوضية أي موارد مالية للتعامل مع نفقات غير متوقعة 2021

إلى تكميلية طلب . كان من الضروري تقديم ميزانية 2020التي اعتمدها المجلس التنفيذي في أكتوبر 

دارية والشؤون اإلعلى الميزانية اإلشراف العام للتنسيق والممثلين الدائمين  للجنةاللجنة الفرعية 

 2021يوليو  27بتاريخ  تمو. 2021خالل دورتها المنعقدة في أكرا في يوليو بحثها لمالية التي ستوا

 .بهذه الميزانية التكميلية التي أجازتها لجنة الممثلين الدائمين إخطار وحدة اإلصالحات
 

 عطاءاتنشر الباء. 

قام قسم المشتريات و ،شهر أغسطس هو شهر اإلجازاتحيث كان ، 2021تم نشر العطاءات في سبتمبر  .19

 على النحو التالي: خمس مجموعات  إلىالعطاءات وزيع بت
 

 البرلمان األفريقي والهيئات القضائية وشبه القضائية؛ .1

 .ةمكاتب التمثيل الدائم .2

 مكاتب االتصال. .3
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 الوكاالت الفنية المتخصصة. .4

تقسيم العمل بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية  .5

 والدول األعضاء.
 

 عيينبالنسبة لتويجدر الذكر أنه ومن ثم سيتم إصالح ما مجموعه ستون جهازا  ومؤسسة ووكالة.  .20

ا.  عطاءاتفإن الموعد النهائي لتقديم ال، فرادالخبراء األ لشركات اعيين النسبة لتوبهو خمسة عشر يوم 

ا. عطاءاتفإن الموعد النهائي لتقديم الاالستشارية،   هو ثالثون يوم 
 

، طلبت عدة دول أعضاء تمديد المواعيد النهائية. تم منح خمسة تقديم الطلباتل اإلعالناتوبعد نشر  .21

ا( لتمكينها من زيادة الوعي بين  ا إضافي ا لجميع الدول األعضاء )أي ما مجموعه ثالثين يوم  عشر يوم 

 مواطنيها.
 

 فتح العطاءاتجيم. 

كما يتضح  ،ريات قد تلقت طلبات قليلة للغايةشتأكتوبر، لوحظ أن إدارة المعند فتح العطاءات في بداية  .22

 .هذا الوضع المخيب لآلمال للغاية السؤال هو معرفة أسبابوكان من تقرير فتح العطاء الملخص أدناه. 

. على الرغم من اآلنالهتمام من النخب األفريقية ال يزال لغزا على مستوى وحدة اإلصالح حتى عدم ا

ي لمفوضية )الموقع اإللكترونباالمشتريات  قسمعتادة لنشر المعلومات من قبل استخدام القنوات الم

، والمذكرات الشفوية ووثائق العطاءات المرسلة موقع األمم المتحدة على اإلنترنتلالتحاد األفريقي، و

ها، فمن الصعب فهم العدد الضئيل بناء  على طلب( 55الخمس والخمسين )األعضاء سفارات الدول إلى 

 الملفات المستلمة بعد شهر واحد. من
 

 تقييم العطاءاتدال. 

متوقعة.  لى مفاجآت غيرأدى تحليل العطاءات من قبل لجان التقييم التي شكلها نائب رئيس المفوضية إ .23

وضح ، كما هو ممستوفية للشروطفي الواقع، من بين الدفعات الخمس المختارة، كانت دفعة واحدة فقط 

 في الجدول أدناه.
 

 والطرق المقترحة إلنهاء اإلصالحات ذات األولوية المتبقية خلصةرابعا. الدروس المست

ين، ونظرا  مستقل ريقيينلقة بتعيين خبراء أفعوات تقديم العطاءات المتعهتمام تجاه دنظرا  النعدام اال .24

وتقديمها ة تبقيالم، يبدو أنه يكاد يكون من المستحيل االنتهاء من اإلصالحات ذات األولوية لضيق الوقت

 .2022دوراتهم النظامية في بداية فبراير خالل أجهزة صنع السياسة إلى 
 

 ولذلك يُقترح التوصية بأن يتفضل المؤتمر بما يلي: .25
 

طاعات قاجات بشأن مقترحات اإلصالح للدراسة إمكانية تمديد الموعد النهائي لتقديم االستنت (1

 ؛دةالمتبقية لمدة سنة واح

افر أو ن، حسب تو، بتعيين الشركات و/ أو الخبراء الفردييتتعلق بالمرونةالسماح، ألسباب  (2

 ؛اهتمام كل منهم

دوالر أمريكي المخصصة لوحدة اإلصالح للعملية  680.000تجديد الميزانية البالغة  (3

 ، إذا لزم األمر؛هذه الميزانيةإمكانية زيادة المذكورة، مع 

نية لوحدة اإلصالح من أجل ضمان دفع رواتب منح مخصصات إضافية في الميزاموافقة على ال (4

 المديرين وموظفي الدعم للوحدة المذكورة لسنة إضافية.
 

غير ن تعييورات المثمرة والهذه هي المالحظات والتوصيات التي تمت صياغتها في نهاية عملية المشا .26

 مستقلين. ريقيينلخبراء أف مكتملال
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