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 المقدمة 0.1
 4102خالل الفترة من يوليوالتقرير بعض األنشطة الرئيسية للبرلمان األفريقي  يبرز

وهي   ، ويستند التقرير على النتائج الرئيسية  للبرلمان األفريقي 4102الى مايو
واألمانة والتي تبين التقدم المحرز والتحديات  التي واجهت   الهيئة العامة  واللجان

 سياق  التنفيذ.
 البرلمان األفريقي بروتوكول 4.1

يسرنا ان نفيد بان البرتوكول المعدل تم اعتماده مؤخرا من قبل جمعية رؤوساء الدول 
في ماالبو ، في  4102خالل  القمة االخيرة  لالتحاد األفريقي  في يونيو والحكومات 

غنيا االستوائية ، ونتهز هذه السانحة لالعراب عن امتنانا العميق ألجهزة السياسات 
لدعم أثناء عملية المراجعة ، وعالوة على ذلك ننتهز هذه السانحة  باإلتحاد األفريقي 

لطلب دعمكم المتواصل لضمان تحقيق عدد التصديقات المطلوبة حتى يدخل 
 البروتكول حيز التنفيذ.

سيخول البرلمان األفريقي لتطوير اإلطار القانوني الذي يمكن البروتكول وعند تصديق 
تعمق  من شأنها انافريقيا من البدء في عملية بناء  مؤسسات  ديمقراطية قوية 

الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية والمساءلة والتي هي شروط أساسية لتنمية 
لتطوير اطر السياسات عبر فريقي وسيعزز ايضا البرلمان األواإلستقرار ،السالم  

وسياسات وممارسات  اإلتحاد  الوطنية على  أساس القيم المشتركة لإلتحاد األفريقي
االفريقي  والتي تتجاوز فوائدها الحدود الوطنية داخل القارة األفريقية مثل التجارة 

والسلع  البينية االفريقية والبنية التحتية عبر الوطنية وحركة الشعوب عبر الحدود
التي ال   ،وبهذا االسلوب يصبح البرلمان االفريقي صوت الشعوب االفريقيةوالخدمات 
شتركة  بين  جميع األفارقة تمشيا بشان تحديات التكامل القاري والتنمية الم صوت لها

 م4102مع اجندة األتحاد االفريقي 



 2 

 مستجدات تنفيذ الهيكل التنيظمي للبرلمان األفريقي 2.1
نظيمي المعتمد للبرلمان االفريقي في تقدم  حسب قرار  المجلس هيكل التان تنفيذ  ال

وحتى اآلن فقد اجريت المقابالت  وعمليات  EX CL/720(XX1)التنفيذي رقم 
للشؤون  الكاتب االختيار للوظائف ذات االولوية االتية : كاتب البرلمان ، نائب  

دارة والموارد البشرية ، رئيس اللجان نائب الكاتب للمالية واال التشريعية والمؤتمرات  ،
للبحوث والتوثيق والمكتبة ، مدير المالية والميزانية ،الترجمة الفورية والتحريرية ، 
كبير المراجع الداخلي للحسابات ، كبير خبراء المشتريات ، مسؤول المستودعات 

، كبير ة والسفر ، كبير مسؤولي الرصد والتقييم  ، كبير مسؤولي العالقات الدولي
، االمن  ، مسؤول   كاتب اللجنة ي مسؤولي المراسم ،  كبير مساعدي الكاتب ، كبير 

ؤول المالية والموازنة المالية والحسابات ، مسؤول المالية ،  مسؤول المالية ، مس
مسؤول تقنية الموارد البشرية ، مسؤول الشوؤن القانونية،واالعتماد،مسؤول 

 ني ،لجنة الكتبة .المعلومات/ الموقع االلكترو 
فئة موظفي ان عمليات المقابالت واإلختيار للوظائف المهنية البارزة باالضافة الى 

الخدمات العامة متواصلة حاليا فيما ان معظم الموظفين الذين تم تعينهم حديثا قد 
 باشروا اعمالهم الوظيفية المختلفة .

 لموضوعية وبدون تمييزتمت عملية التعين والتوظيف بطريقة تتسم بالشفافية وا
واشرفت عليها بالكامل مفوضية االتحاد االفريقي لضمان االمتثال للمباديء التوجيهية 
للتوظيف باالتحاد االفريقي على النحو الموصى به من  قبل المجلس التنفيذي  في 

 قراراته ومنهجيات التنفيذ .
الممثلين الدائمين  ومرة اخرى ينتهز البرلمان األفريقي هذه الفرصة ليشكر لجنة

العتماد  الهيكل التنظيمي للبرلمان االفريقي ولتوفير التمويل الالزم والمجلس التنفيذي 
 للتنفيذ.
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 الدورات العادية للبرلمان االفريقي 2.1

جلستين عامتين خالل الفترة ( من القواعد االجرائية ،كان للبرلمان 0)42وفقا للمادة 
فترة البرلمانية الثالثة  في لل لعاديتين الخامسة والسادسةرتين اقيد اإلستعراض  للدو 

القرارات  واعتمدت ناقشت على التوالي،وان الجلسة 4102ومايو 4102اكتوبر  شهر
ذات الصلة  بوالية البرلمان وغيرها من المسائل الهامة  والتوصيات حول القضايا

 االخرى التي تؤثر على  مصلحة المواطنين االفارقة.
بحضور  4102اكتوبر 02في  للفترة البرلمانية الثالثةلدورة العادية الخامسة عقدت ا

بوبكر كيتا  رئيس جمهورية مالي والذي ضيف الشرف الخاص سعادة السيد/ابراهيم 
 قام بمخاطبة البرلمان حيث اعرب عن تشجيعه ودعمه للبرلمان 

رلمان األفريقي خالل الفترة عقدت الدورة العادية السادسة للفترة البرلمانية الثالثة للب
وشهدت هذه الدورة العديد من الفعاليات الخالدة بما في ذلك  4102مايو42-02من 

وحوار االجيال الثالث وخصوصا  انتخابات المكتب االحتفال بيوم االتحاد االفريقي 
رئيس  اح فخامة الرئيس/اوهورو  كينياتاالجديد والحقا التنصيب ،وحضر مراسم االفتت

حيث  استفاد من االعضاء بما تحتويه ورية كينيا  الذي قام بمخاطبة البرلمان جمه
رئيسة  ورة فقد كانت الدكتورة/ نيكوسازانا زوماوخالل الد كلمته من تشجيع ودعم.

حوار االجيال الثالث والقت كلمة هامة  اد االفريقي متواجدة خالل افتتاحمفوضية االتح
بيكي الرئيس االسبق لجمهورية  جنوب افريقيا   بتقديم ، كما قام فخامة الدكتور/ثابوم

 عرضا  حول التدفقات المالية غير  المشروعة وسبل الحد منها .
 انتخابات اعضاء مكتب البرلمان االفريقي 2.0

 الرئيس  روغر نيكودو دانق )الكاميرون(       سعادة . -
 للرئيس نائب اول  سعادة .ادواردو جواكيم موليمبوي )موزمبيق( -
 نائب ثاني للرئيس  سعادة الدكتور/اشبير دبليو قايو) اثيوبيا( -
 سعادة . سليمان هاي احميد الكيد ) الجمهورية الصحراوية(  نائب ثالث للرئيس-
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 نائب رابع للرئيس   سعادة / برناديتي الهي ) سير اليون( -
االقليمية، وتجمع المرأة اجتمعت كل من اللجان الدائمة بالبرلمان االفريقي ،والتجمعات 

الختيار مكاتبها الجديدة  حيث جرت االنتخابات  4102مايو42،وتجمع الشباب بتاريخ 
 بشكل جيد جدا كما هو مخطط لها.

 نشاطات اللجنة البرلمانية 2.1
اللجان المختلفة في العديد من االجتماعات  خلالل الفترة قيد االستعراض شاركت

، حيث  عقدت  اللجان الدائمة العشرة  بالبرلمان لدولية وورش العمل  االقليمية وا
القانونية ،وخالل االجتماعات قامت اللجان بالتفاعل مع  أصحاب االفريقي اجتماعاتها 

المصلحة المدعوين ،وتلقى العروض ، وورش العمل المنظمة  ،وتضمنت بعض 
 -انشطة اللجان  االتي :

 االسرة  ، والشباب وذوي االعاقةلجنة النوع االجتماعي  )الجندر( و  2.0
، 4102وكالة التعاون االلمانية والبرلمان االفريقي للعام في  اطار التعاون بين 

،عقدت  لجنة الجندر  4100حتى 4102للفترة من وتمشيا مع خطة العمل المشتركة 
اجتماعات تشاورية  لتعزيز البروتوكول الملحق بالميثاق االفريقي لحقوق المرأة في 

م  في كيغالي في 4102نوفمبر7-2فريقيا )بروتوكول مابوتو( خالل الفترة من ا
 رواندا.

وكان الهدف من هذه االجتماعات لتشجيع  التصديق  والتنفيذ لهذه البروتوكول 
من بين اشياء اخرى  القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في  لضمان 

عوب من المشاركة  في المناقشات التي ولتمكين البرلمانين كممثلين  للش افريقيا
 تساهم  في تعزيز رعاية  المهمشين والتي تشمل جلهم النساء .

 لجنة العدل وحقوق اإلنسان 2.4
آلية مراجعة  النظراء  االفريقية  و المعهد الجنوب افريقي  قامت اللجنة بالتعاون مع  

 شبكةالبرلمان االفريقي و  معكتف للتخطيط  حول  للشؤون الدولية ،وافريماب  بتنظيم 
،واستهدفت 4102مارس 02-04خالل الفترة من آلية مراجعة النظراء االفريقية 
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االجتماع مناقشة  العمليات واالجراءات التي تشكل هذه الشبكة فضال عن خطبة 
 م.4102عملها وانشطتها  في عام 

 لجنة التعاون  والعالقات الدولية  وفض النزاعات 2.2
حول تنمية  الورشةة بالتعاون مع  معهد االمم المتحدة للتدريب والبحوث نظمت اللجن 

وكان الهدف من الورشة لدعم اعضاء اللجنة العضاء اللجنة القدرات وتبادل المعرفة 
بحيث تكون معدة بشكل افضل حول التعاون  والعالقات الدولية  وفض النزاعات 

 لممارسة صالحيتها  في منع وفض النزاعات.
وذلك استعدادا  للدورة العادية السادسة   4102مايو02اللجنة اجتماعا بتاريخ  عقدت

 الهدف من االجتماع استقبال عروض وكانالثة للبرلمان االفريقي،للفترة البرلمانية الث
 في افريقيا واعداد تقريرا  ليتم عرضه  الجلسة العامة.  السالمحول االوضاع االمنية و 

 في  والزراعة والموارد الطبيعية  والبيئةلجنة االقتصاد الري 2.2
الجتماع  البرنامج  الشامل  شارك عشرة من اعضاء  اللجنة في االجتماعات الجانبية 

للتنمية الزراعية في افريقيا وبرنامج الشراكة التابع له  حول رفع مستوى الوعي  
ية القارة االفريقية الشراكة الجديدة لتنم –بشان المذكرة التوجيهية  لالتحاد االفريقي 

 42حول قياس  مستويات وجودة النفقات الحكومية  في  الزراعة وذلك  بتاريخ 
وركز االجتماع لحد كبير لعرض  المذكرة التوجيهية  لالتحاد االفريقي م،4102مارس 

والشراكة الجديدة لتنمية القارة االفريقية المراجعة  حول قياس النفقات  في  القطاع 
 الزراعي .

شة عمل مشتركة  للجنة عالوة على ذلك قام برنامج االمم المتحدة للبيئة  بتنظيم ور 
 م.4102مايو42بتاريخ  حول الطاقة المستدامة في افريقيا جنة الزراعةولالمواصالت 

 
 لجنة الصحة والعمل والشؤون االجتماعية 2.2

نموذجي لتسجيل الشاركت هذه اللجنة في االجتماعات التشاورية للنيباد حول القانون 
اللجنة في تدشين اللجنة التمهيدية  االدوية االفريقية،عالوة على ذلك شاركت
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ومجموعة العمل  الفنية  لمجموعة غرب افريقيا حول  مبادرة مؤائمة التنظيمة لالدوية 
اكرا  النموذجي لالتحاد االفريقي حول تنظيم المنتجات الطبية  فيوالمشاورات القانون 

،وكانت اللجنة قد الكونغو برازفيل ، ومصر على التوالي  ذلك الموائمة في، غانا  وك
عقدت العزم على اصدار بيان للتضامن  مع السكان المتاثرين  من  فيروس االيبوال 

 القاتل  في غرب افريقيا.
 لجنة المواصالت واالتصاالت والطاقة والعلوم والتكنولوجيا 2.0

ميم الحصول على الطاقة )تعتركة حول نظمت اللجنة العمل ورشة عمل مش 
 بتسهيل من قبل برلمان المناخ،4102أغسطس 2في افريقيا ( بتاريخ  المستدامة

وان الهدف العام من ورشة العمل  يتمثل في تعميق وبرنامج االمم المتحدة االنمائي،
 المعرفة والفهم لدى اعضاء البرلمان حول الطاقة المتجددة والطاقة المستدامة حتى

 والمناقشات المالية لهذه المواضيع. يتمكنوا من المساهمة في السياسات
ورشةعمل مشتركة للجنة المواصالت ولجنة الزراعة حول الطاقة المستدامة  2.0.0

 في افريقيا
قام اعضاء اللجنتين بعد استالم العروض والمداوالت  باتخاذ التوصيات حول دورهم 

 امة.في تطوير  الطاقة النظيفة المستد
 المؤتمر السنوي السادس  لرؤساء البرلمانات االفريقية 0.1

 من البروتوكول المنشي للبرلمان االفريقي 02مع المادة  شيااتساقا  مع تقاليدنا وتم
  تعاون وثيق مع البرلمانات الونية الذي يتطلب من البرلمان االفريقي العمل في

لسنوي السادس لرؤساء البرلمان االفريقية  ا والهيئات البرلمانية االقليمية،عقد المؤتمر
نوات من تاسيس م  تحت شعار )عشر س4102اغسطس  02-02خالل الفترة  من  
: تامالت في دور البرلمان  االفريقي ( وكما جرت العادة  فقد سبق   البرلمان االفريقي

 اغسطس 04المؤتمر فقد عقد  اجتماعات لرؤساء البرلمانات االفريقية  بتاريخ 
فقد عزم المؤتمر من بين امور اخرى بان البرلمان االفريقي  بالتزامن  مع   .4102
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البرلمانيات الوطنية  على بذل جهودة متضافرة  لتسريع  التصديق على البروتوكول 
 المعدل.
 اإلجتماعات اإلقليمية 7.1

االفريقي  ظل المكتب  ثابتا في تنظيم  باالجتماعات البرلمانية االقليمية  في المنتدى
، وخالل الفترة  قيد بدعم التمويل  من شركائناوتصديق الصكوك القانونية االفريقية 

،نظم   اجتماعات برلمانية اقليمية  قام البرلمان االفريقي بتنظيم ثالثةاالستعراض  
البرلمان االفريقي  اجتماع اقليمي  في نواكشوط ،موريتانيا  لمناطق شمالي ووسط 

حول تعزيز تصديق ودمج وتنفيذ   4102سبتمبر 40-42افريقيا خالل الفترةمن 
االقليمي فريد وذلك لسبين ،االول   لالتحاد االفريقي ،هذا االجتماعالصكوك القانونية 

والثاني ان ، 4112برلمان االفريقي في مارس نشاء الشرة إل تزامن  مع الذكرى العا
من  توكول البرلمان االفريقي المعدلهذه اول اجتماع اقليمي منذ المصادقة على برو 
ماالبو في جمهورية غينيا في قمة  قبل  جمعية االتحاد االفريقي في شهر يونيو

 االستوائية.
يا  والتي عقدت  في  اديس واالجتماعات االخرى  كانت  في منطقة شرقي  افريق 

، ومنطقة غربي افريقيا في ابوجا 4102نوفمبر40-02ابابا ،اثيوبيا  خالل الفترة  من 
على التوالي، وكما جرت العادة في  4102مايو 10-ابريل  42، نيجيريا  الفترة من

والبرلمانات الوطنية  حضر  االجتماعات برلمانيين من البرلمان االفريقي 
واجهزة الحكومات االفريقية والمسؤولين الحكومية  ذو الصلة ومنظمات واالقليمية،

 المجتمع المدني ووسائل االعالم.
ك االجراءات في  المقام االول على تشجيع  التصديق ودمج وتنفيذ الصكو  وتمركزت

رفع مستوى الوعي  وايجاد ، وكان الهدف من االجتماعات القانونية لالتحاد االفريقي
ومواطني  الدول االعضاء  في  المناطق بغية  تحقيق  تأزر بين  البرلمانينوال القدرات

 التصديق السريع المطلوب وتفعيل  هذه الصكوك.
 والشباب االفريقي. الحوار بين االجيال الثالث  مع البرلمان االفريقي  2
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 42-44لفترة من مع مفوضية االتحاد االفريقي خالل انظم البرلمان االفريقي بالتعاون 
، تحت يينقيالبرلمان االفريقي والشباب االفر  الحوار بين االجيال الثالث مع 4102مايو

ابتكار الشباب وريادة لرشيد لتمكين الشابات اضافة الى شعار )تشجيع ثقافة  الحكم ا
 االعمال(

وعقد الحوار بين االجيال الثالثة  مع البرلمان االفريقي والشباب االفارقة تحت رعية 
شعار   ة االتحاد االفريقي والبرلمان االفريقية،واتحاد الشباب االفريقي تحتمفوضي

المواطن لتمكين الشابات اضافة الى ابتكار الشباب  تشجيع ثقافة الحكم الرشيد لعمل
وريادة االمال . ونظمت هذه الفعالية  بهدف الوقوف على التقدم المحرز حتى االن 

 لقاري فيما يتصل  بتنفيذ وتطوير الشباب .على المستوى الوطني واالقليمي  وا
 االحتفال باليوم االفريقي 2.1

احتفاال لليوم االفريقي  تحت شعار )  4102مايو42نظم البرلمان االفريقي بتاريخ 
 .4120عامل تمكين المرأة والتنمية نحو االجندة االفريقية  4102

 -وكانت اهداف  االحتفال :
يقي للقيام بدورهم الرقابي  فيما يتعلق بتمكين المرأة  في اب البرلمان االفر تقوية نو -0

 افريقيا.
 ركة المرأة  والقيادة في عمليات مشا تبادل الخبرات حول االستراتيجيات لتشجيع-4

 اتخاذ القرارات في افريقيا.
(من حيث  تمكين 4141-4101التقدم المحرز لعقد المرأة  االفريقية) استعراض -2

 . المرأة االفريقية
 استشكاف نهج االستراتيجية لتشيجع  تمكين المراة  اقتصاديا في افريقيا .

 
 المهام الرقابية للبرلمان االفريقي 01.1

ابية فقد اعتمد  البرلمان االفريقي قرارا كما ذكر سابقا ،وبغية تسهيل المهام الرق
(PAP/P3/RES/03/1 ( ت تشارك مع لجانه الدائمة مع ادارا، 4104اكتوبر02في
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مفوضية االتحاد االفريقي لضمان مالئمة التازر والشرعية والتنفيذ الفعال للسياسات 
من 2واهداف منظمة الوحدة االفريقيةوفي نهاية المطاف االتحاد االفريقي )المادة 

 البروتوكول (.
في هذا الصدد فان البرلمان االفريقي يدعو بانتظام  ادارات مفوضية االتحاد االفريقي 

ة واالجهزة ذات الصلة باالتحاد االفريقي لحضور دورات البرلمان االفريقي المختلف
ولتقديم عروض حول القضايا ذات الصلة بمهامها والتي عادت ما يتم مناقشتها  

جزء وك، في هذا الصدد فان البرلمان االفريقي طبيعي  واتخاذ التوصيات الالزمة بشكل
حاد واتخاذ التوصيات في هذا الشان  قبل  مهامه الرقابية)لمناقشة ميزانية االت من

المصادقةعليها  من الجمعية ( وللمرة الثانية قامت بمناقشة  وقدم مداخالت  في  
 ميزانية االتحاد االفريقي .

 المشتركة لالتحاد االفريقي والبرلمان االفريقيبعثات مراقبة االنتخابات  00.1
فان  EX.CI/Dec.534(XVI)رقم ر خالل الفترة قيد االستعراض وتمشيا مع القرا

من الهيئات ذات الصلة باالتحاد االفريقي  المشاركة في  البرلمان االفريقي وغيره
،وبناء علىذلك فقد شارك البرلمان االفريقي اتبعثات االتحاد االفريقي لمراقبة االنتخاب

 -بعثات مراقبة االنتخابات االتية :
والبرلمانية والوالئية التي عقدت بتاريخ  جنوب افريقيا :  االنتخابات الرئاسية -

 م 4102مايو7
 4102مايو41مالوي :   االنتخابات الثالثية التي عقدت بتاريخ  -

 4102مايو42-40جمهورية مصر العربية :التي عقدت  خالل الفترة  من  -

 4102رئاسية  في زامبيا في يناير االنتخابات ال -

 4102ير االنتخابات البرلمانية  في ليسوتو ، فبرا -

 4102االنتخابات العامة  في نيجيريا ،مارس  -

 4102االنتخابات العامة في السودان ،ابريل  -

 4102االنتخابات الرئاسية في توغو  ،ابريل -
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 4102االنتخابات الرئاسية  في جمهورية بنين   ،ابريل  -

 

 العالقات الخارجية  04.1
االفريقي  الى  نهج  متسق ادى تطوير النهج التعاوني للمشاركة من قبل البرلمان 

واكثر استراتيجيةالقامة شراكات  مع  المنظمات االقليمية  والدولية  ومع  منظمات 
المجتمع المدني ، وخالل الفترة المشمولة بالتقرير عمل البرلمان االفريقي مع  
البرلمان االفريقي  واالتحاد االوروبي ومنظمة االمم المتحدة  فيما يختص تقوية 

 لتحقيق نتائج اكثر فعالية.ز الشراكات وتعزي
فان البرلمان  4102وعقب  االجتماعات حول  اجندة  اهداف االنمائية االلفية مابعد 

االفريقي  وبدعم  من شركاء التنمية  فقد اساس  اطارا  لرصد  تنفيذ  اجندة اهداف 
النمائية مقياس االهداف ا ، واطلق على االطار اسم4102التنمية االلفية لمابعد 

الحوكمة  والمسائلة المطلوبة الهداف التنمية  ية،عقد اجتماع اقليمي حول  اطارااللف
وذلك لالتفاق حول االطار  4102في مدينة جوهانسبيرج في شهر مايو 4102لمابعد 

.وسيتم استخدام االطار  لتتبع  التقدم المحرز على الصعيد  الوطني لتنفيذ برانامج 
فية / وسيقوم اعضاء البرلمان بتقديم تقريرا الى  االجتماعات اهداف التنمية االل

العادية  للبرلمان، وان البرلمان االفريقي بدوره سيقوم باصدار  التقرر السنوي 
 لمقياس اهداف التنمية االلفية.

نظم البرلمان االفريقي من خالل الشراكة  مع البرلمان االوروبي اجتماعات مشتركة 
احول قضايا المهاجرين االفارقة  الى  اوروبا ، حيث اتفق كال في اوروبا وافريقي

البرلمانين على ان الوضع في البحر االبيض المتوسط ماساوي  وانه يجب على كال 
القارتين  حشد جهودها لمنع فقدان المزيد  من الخسائر في  االورواح في البحر 

لطواري  االنسانية بالتعاون واتفق  البرلمانين كذلك على معالجة  االسباب الجذرية ل
 0222مع بلدان المنشأ والعبور،وبالنظر الى االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام  

دعى البرلمانين الى التنسيق المشترك بين  الدول االعضاء في  االتحاد االفريقي  
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واالتحاد االوروبي لوضع سياسات  لمعالجة  اسباب الهجرة  والتخلف والعنف  في 
 ول المصدرة للهجرة لتقليل  فقدان االورواح  في عرض البحر.الد

 ندوة الذكرى  الثالثين التحاد البرلمانين االوروبين الفريقيا 04.0
استضاف  البرلمان االفريقي ندوة الذكرى الثالثين التحاد البرلمانين االوروبين الفريقيا 

لحوار  البرلماني االفريقي وكان الهدف من هذه الندوة  تاطير ا 4102اكتوبر 2-4يوم 
وكان من المتوقع  ان يطور الحوار استراتيجيات االوروبي حول الهجرة  والتنمية ،   –

للهجرة حول التنمية واالتفاق على دور الذين يمكن تقوم   لتحقيق اقصى تاثيرا ايجابيا
 به البرلمانات في هذا الصدد.

 التعاون بين االجهزة البينية 02.1
ون مع اجهزة االتحاد االفريقي عامال اساسيا  في تحقيق االهداف العامة يشكل التعا

للبرلمان االفريقي واداركا لهذه الحقيقةوبما يتفق مع واليته  فان البرلمان االفريقي 
ياخذ زمام المبادرة القامة عالقات مع االجهزة البينية داخل  هيكل الحكم في البرلمان 

 ء  اكثر فعالية.االفريقي لتضافر الجهود وادا
 هيكل الحكم االفريقي 02.0

هيئة رئيسية مشاركة في تنفيذ  هيكل الحكم االفريقي ، ان البرلمان االفريقي   
شريكا  ومتعاونا  مع الهيئات الرئيسية  ذات الصلة ويواصل البرلمان االفريقي 

االفريقي حيث  باالتحاد االفريقي في تنظيم وتنفيذ  البرامج  داخل برنامج  هيكل الحكم 
ان االطار  المؤسسي  القاري  يهدف الى ربط وتمكين وبناء قدرات الشعوب االفريقية  

 في  تعزيزالحكم الرشيد  وتقوية الديمقراطية  في افريقيا.
 حشد  الموارد 02.1

مجه يواصل البرلمان االفريقي االعتماد  بشكل كبير على  دعم  المانحين  لتمويل برا
فان معظم الشركاء اوضحوا بان سيتدعمون  النشاطات   بتعبئة الموارد،وفيما يتعلق 

/ فان شركاء التنمية المذكورين  ادناها  قبل  ات الصلة بالحكم وحقوق االنسان ذ
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اعمال البرلمان االفريقي  من خالل توفير  اشاروا  عن رغبتهم في مواصلة دعم
المم المتحدة االنمائي  وكالة التنمية الموارد المالية من المفوضية االوروبية، برنامج ا

 ..االلمانية الخ
التزمت كل من وكالة التنمية االلمانية المفوضية االوروبية على وجه الخصوص 
بمواصلة دعمهم  للبرلمان االفريقي من خالل هيكل الحكم االفريقي  حيث سيتم تنفيذ  

لمفوضية االفريقية  ، نشاطات مشتركة مع هيئات اخرى من االتحاد االفريقي  مثل ا
والمحكمة االفريقية وادارة الشؤون السياسية  وطريقة التمويل االخرى  من وكالة 
التنمية االلمانية تتم من خالل خطة العمل السنوية بما يتسق مع اتفاقية  التعاون مع 

 وكالة التنمية االلمانية.
 تسليط الضوء على البرلمان االفريقي 02.1
األن قناة تعمل  مدار الساعة  مع التغطية  عة الجنوب افريقيههيئة االذا انشئت

ء ممكنا بث جلسات البرلمان االفريقي مباشرة في جميع انحا ، واالن سيكون القارية 
القارة االفريقية لضمان ادارك المواطنين االفارقة بدور ومهام ومخرجات البرلمان 

في جنوب  مات المجتمع المدني االفريقي ، كما تعاون البرلمان االفريقي مع  منظ
افريقيا لرفع مستوى الوعي حول القضايا التي تؤثر على المرأة والبنات  ومن خالل 
هذا الجهد يامل البرلمان االفريقي لرفع الوعي  وتتبع التقدم المحرز الهداف التنمية 

 االلفية المتعلقة بالمرأة.
 التحديات الرئيسية 00.1
 ر الكافيةالموارد المالية غي 00.0

تظل تحدي ان عدم كفاية  الميزانية المعتمدة لتنفيذ مشاريع وانشطة البرلمان االفريقي 
، وحتى ان الميزانية المعتمدة يتم استالم جزء منها ، فان  كبير للبرلمان االفريقي

البرلمان االفريقي مثله مثل  هيئات االتحاد االفريقي  االخرى  يعتمد بشكل كبير على 
المانحين لتنفيذ برامجه ،وان هذا ليس امرا مبشرا للتنفيذ  لمالي والفني منالدعم ا

 الفعال  لوالية البرلمان االفريقي والبد معالجة هذه المسالة كاولوية .
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 التوظيف باالمانة  00.4
عدم كفاية  العدد المطلوب من الموظفين المهنيين باالمانة من اجل التنفيذ الفعال 

للبرلمان االفريقي ، فالهيكل التنظيمي وهي قضية تشكل تحديا لوالية  البرلمان 
للبرلمان االفريقي والمصادق عليه وتوفير التمويل الالزم لتنفيذه  فان عملية التوظيف 

 مستمرة  ومن المؤمل ان يكون هذا التحدي جزءا من الماضي .
 الخالصة والتوصيات07.1

وبالرغم من  التحديات ز استشاري ان البرلمان االفريقي في حدود قدراته  كجها
التمويلية فقد احرز تقدما ملحوظا في تنفيذ واليته ، ومع ذلك نعتقد انه مع والية 
معززة وتمويال كاف فان البرلمان االفريقي وبدون شكا يؤدي اداء فاعال  وبكفاءة 

 لتحقيق اهدافه االستراتيجية.
باء توفر برنامج فريد لتفعيل رؤية اآل 4102ويعتقد البرلمان االفريقي ايضا ان اجندة  

الضروري ، ونظرا الخفاقات االطر الماضية فقد اصبح من المؤسسين لالتحاد االفريقي
زبرلماني ، فان البرلمان االفريقي  كجهاالنمو القاري والتنمية المستدامة  بانه لتحقيق

تتجزا لتحقيق تطلعات بحاجة الىتعزيزه وتقويته كاداة حقيقية ال قاري لالتحاد االفريقي 
 .4102واهداف معالم اجندة 

نشكر الجمعية على اعتمادها بروتوكول لى تلك الخلفية المذكورة اعاله،بناء ع
 البرلمان االفريقي المعدل  ونطلب من اصحاب السعادة للعمل لدعم التصديق عليه.

- 
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