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 مقرر
 ،بشأن التقرير المرحلي عن تنفيذ اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي

 ASSEMBLY/AU/2 (XXXI) الوثيقة

 :إن المؤتمر 
 

مؤتمر  امهوم قي بشأن صالحيات( من القانون التأسيسي لالتحاد األفري0) 2المادة  يستحضر  .0
 لتحديد السياسات المشتركة لالتحاد األفريقي؛  يرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريق

 

 بشأن 2017الصادر في يناير  Assembly/AU/Dec.635(XXVIII)المقرر  يستحضر أيضا  .2
مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي حول اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي والخلوة نتائج 

Assembly/AU/Dec.687(XXIX) ي عن تنفيذ التقرير المرحلبشأن  9102 في يناير الصادر
 اإلصالح المؤسسي لالتحاد

 

 عن تنفيذ اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي؛ 9102بالتقرير المرحلي لشهر يوليو  يرحب .3
 

المؤسسي لالتحاد ح اإلصال قائد  رئيس جمهورية رواندا و بول كاجامي،فخامة السيد على  يثني  .4
المؤتمر على قيادتهم في اإلشراف على عملية اإلصالح، وكذلك رئيس هيئة مكتب األفريقي، و

مفوضية االتحاد األفريقي، سعادة السيد موسى فكي محمد، على التقدم المحرز في تفعيل 
 اإلصالحات المؤسسية؛

 

ع مقرر المؤتمر بالتقدم المحرز في تعميق عملية المشاورات، تمشيا مب يرح    .5
Assembly/AU/Dec.687(XXIX)  الشؤون وزراء بمجموعةويشيد ، 9102الصادر في يناير 

 اإلقليمية ورؤساء أجهزةالتنفيذيين للمجموعات االقتصادية  عشر، والرؤساءالخارجية الخمسة 
 ؛ المشاوراتمشاركتهم الفعالة في على ومؤسسات االتحاد األفريقي 

 

على لجنة الخمسة  ويثني والمالية،المحرز في تنفيذ إصالحات الميزانية  بالتقدم أيضاب يرح    .6
وخبرائها واللجنة الفرعية للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية عشرة لوزراء 

 ؛ 9102ميزانية  فيما يخصللجنة الممثلين الدائمين على عملها المتميز  المالية واإلدارية
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، على المؤسسي ى البروفيسور بيار موكوكو امبونجو، رئيس وحدة تنفيذ اإلصالحعل يثني أيضا   .7
العمل المتميز الذي قام به في تنسيق عملية تنفيذ اإلصالح، والدكتور دونالد كابروكا، الممثل 

أجندة تمويل  فيما يخصعلى التقدم المتميز الذي أحرزه  ،السامي لالتحاد األفريقي لتمويل االتحاد
 د وصندوق السالم؛االتحا

وضع الصيغة النهائية للمقترحات والتوصيات استنادا إلى النتائج األولية من المفوضية  يطلب .2
بشأن البرلمان األفريقي، ومجلس السلم واألمن، والمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، 

المتبادلة بين األقران، واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، واآللية األفريقية للمراجعة 
 ومجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد؛

مفوضية فضال عن ضرورة اإلشراك القوي للدول العلى األهمية البالغة إلصالح  يؤكد مجدًدا .2
مقترح عقد خلوة للمجلس التنفيذي لمراجعة  ويجيزاألعضاء والخبراء المستقلين في العملية، 

 التوصيات؛مشاريع المقترحات و
من المفوضية تنفيذ إصالح المفوضية وفقا للعملية والجداول الزمنية المحددة في التقرير  يطلب .01

، بهدف تعزيز الفعالية اإلدارية والتشغيلية واإلجرائية للمفوضية بشكل 9102المرحلي ليوليو 
 عام؛

ريقي والمجموعات تنفيذ خارطة الطريق بشأن توضيح تقسيم العمل بين االتحاد األف أيضا يطلب .00
 االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء والمنظمات القارية؛

( إلى 05توسيع عضوية مجموعة الخمسة عشر لوزراء الخارجية من خمسة عشر ) ريقر   .09
بما في ذلك المملكة دول من كل إقليم،  (4) ( دولة عضًوا، على أساس أربعة91عشرين )

  قدمته؛ العضوية الذي قبول طلبالمغربية بعد 
حول عملية اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي يومي للمؤتمر استثنائية دورة عقد  ر أيضًايقر   .03

 المقر الرئيسي لالتحاد األفريقي.في  9102نوفمبر  02و 07
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