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 أوال. معلومات أساسية

 االتحاد مؤتمر مقرر تنفيذ في المحرز التقدم عن عامة لمحة التقرير هذا يقدم .1

Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) امناقشته ستتم التي اإلصالح تنفيذ لمقترحات ملخًصاو 

 .2018 عام يوليو في والحكومات الدول لرؤساء األفريقي االتحاد قمةخالل 
 ،2017 يناير فيالصادر  Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) األفريقي االتحاد مؤتمر مقرر يحدد .2

 إعادة ىإل ويهدف. األفريقي االتحاد إلصالح شاملة أجندة األفريقي، لالتحاد المؤسسي اإلصالح بشأن

 ولوياتأ وتحديد والقارة األعضاء للدول المتطورة االحتياجات لتلبية أساسي بشكل المنظمة ترتيب

 :التالية األساسية اإلصالح

 قاري؛من منظور  الرئيسية األولويات على التركيز 

  مراجعة مؤسسات االتحاد األفريقي من أجل التعامل مع هذه األولويات 

 بمواطنيه؛ األفريقي االتحاد ربط 

  والتنفيذي؛ السياسي المستويين على وفعالية بكفاءة األفريقي االتحاد أعمال إدارة 

  األعضاء للدول كاملة وبملكية مستدام نحو على األفريقي االتحاد تمويل. 
سم بالكفاءة تت فعالة منظمة إلى األفريقي االتحاد لتحويل إطاًرا اإلصالح بشأن االتحاد مؤتمر مقرر يوفر .3

 .يليةالتفص التنفيذ مقترحات تطوير يجري اإلطار، هذا إلى واستنادا. األفريقيين المواطنين لخدمة
 التي ، 2007 أديديجي مراجعة وأبرزها السابقة، اإلصالح مقترحات الحسبان في اإلصالح مقرر أخذ .4

 الحظ، سوءول. لالتحاد الشاملة الفعالية تحسين كيفية حول المدى وبعيدة النطاق واسعة توصيات قدمت

 .معظمها تنفيذ يتم لم
 ثانيا. االختصاص ونهج التنفيذ والمبادئ

 االتحاد مؤتمر اتخذ اإلصالح، لبرنامج االستراتيجية واألهمية التنفيذ، في السابقة التحديات إلى استنادا .5

 رافلإلش اميكاج بول الرئيس اإلصالح قررم وعين. اإلصالح عملية على مقررا باإلشراف األفريقي

 والرئيس ،2016 لعام االتحاد ورئيس آخرين، رئيسين مع سيعمل أنه أيضا حددو. التنفيذ عملية على

 .كوندي ألفا الرئيس ،2017 لعام االتحاد ورئيس ديبي، إدريس
 تمرمؤ مقرر تنفيذ في المحرز التقدم عن تقريرا يقدم أن كاجامي الرئيس من أيضا المؤتمر وطلب .6

 .للمؤتمر عادية دورة كل في Assembly/AU/Dec.635 (XXIX) األفريقي االتحاد
 عملية حول المشاورات تعميق عملية من كجزء األفريقي االتحاد قررمؤتمر ، 2018 يناير قمة خالل .7

 لمؤتمرأيضاوقررا. االتحاد مؤتمر مكتب لتشمل اإلصالحية الترويكا توسيع ينبغيأنه  اإلصالح، تنفيذ

 بدور للقيام إقليم كل من وزراء وثالثة للخارجية، وزيرا( 15) عشر خمسة من مؤلفة مجموعة إنشاء

 .اإلصالح لعملية استشاري
وزراء  أربعة ،(للخارجية وزيرا) عشرين( 20) من مجموعة لتصبح بعد فيما المجموعة هذه توسيع تم .8

 .اإلضافية وال نزال في انتظار جميع األقاليم لتقديم الترشيحات .إقليم كلل
 

ثالثا. تنفيذ مقترحات اإلصالح التي سوف تبحثها القمة العادية الثانية والثالثون لرؤساء دول وحكومات 

 االتحاد األفريقي
9.  ً  ومقترحات تحديثات مناقشة سيتم ، 2017 يوليو في الصادر 635 االتحاد مؤتمر مقرر مع تمشيا

  :2019 فبراير قمة خالل التالية اإلصالح
 أجهزة االتحاد األفريقي (أ

 األفريقي االتحاد مفوضية بشأن تحديث .1
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 من مقرر مؤتمر االتحاد 28 بالفقرة عمالً  ةالمفوضي إلى الصالحيات تفويض بشأن اقتراح .2

(AC / Assembly / AU / Dec.1 (XI).) 
فريقيا أ تنمية أجل من الجديدة الشراكة/  للتنمية فريقياأل االتحاد وكالة بشأن المستجدات آخر  .3

 (نيباد)
 ؛البرلمان األفريقي بشأن تحديث  .4
 القضائية؛ وشبه القضائية الهيئات بشأن تحديث  .5

 تمويل االتحاد (ب
 خيارات من أجل جدول تقدير األنصبة المنقح للميزانية العادية وصندوق السالم. .1
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 االتحاد األفريقيمفوضية 

 
 البارزة األفريقية أوال. لجنة الشخصيات

 18 إلى 17 من الفترة في عقدت التي األفريقي االتحاد لمؤتمر عشرة الحادية االستثنائية الدورة خالل .10

 تألفي البارزة، األفريقية الشخصيات من فريق إنشاء: األفريقي االتحاد قررمؤتمر ، 2018 نوفمبر

 لقيادةا لترشيحات المسبق االختيار على لإلشراف إقليم، لكل واحدة بارزة، شخصيات( 5) خمسة من

 .للمفوضية العليا
 رزةالبا األفريقية الشخصياتريق لف اإلقليمية ترشيحاتها احراقت األعضاء الدول من كذلك المؤتمر طلب .11

 والثالثين الثانية العادية ةلدورا إلى التعيينات هذه مفوضيةال تقدمو. 2019 يناير بحلول المفوضية إلى

 في أديس أبابا، إثيوبيا. 2019 فبراير 11 إلى 10 من االتحاد لمؤتمر
، أرسلت مفوضية االتحاد األفريقي مذكرة شفوية إلى جميع 2019يناير  21في هذا الصدد، وفي  .12

موعدا نهائيا. ويتوقع  2019فبراير  5العمداء اإلقليميين مع نسخة إلى جميع الدول األعضاء باعتبار 

 أن نعلن عن أسماء أعضاء هذا الفريق أثناء قمة فبراير. 
 اد األفريقي الترشيحات التالية:حتى اآلن تلقت مفوضية االتح .13

 وسط أفريقيا: 

 شرق أفريقيا: 

 شمال أفريقيا: 

 غرب أفريقيا: 

 الجنوب األفريقي: 
 ثانيا. إعادة هيكلة مفوضية االتحاد األفريقي

أثناء القمة االستثنائية في نوفمبر، طلب مؤتمر االتحاد األفريقي كذلك من رئيس المفوضية اتباع  .14

لتقديم هيكل إداري مختصر ومفصل، مع آثاره المالية، لكي تنظر فيه الدورة اإلجراءات المعمول بها 

 في نيامي، النيجر.  2019يونيو  28و  27للمجلس التنفيذي المقرر عقدها في يومي  35العادية الـ 
في هذا الصدد، أعدت مفوضية االتحاد األفريقي اختصاصات عملية إلعادة الهيكلة ونشرت مناقصة  .15

تدعو فيه إلى تقديم العطاءات من الشركات االستشارية على نطاق أفريقيا  2019يناير  25مفتوحة في 

لدعم اإلعداد لمقترحات إعادة الهيكلة. وسوف يتم تقديم المقترحات إلى المجلس التنفيذي عن طريق 

 لجنة الممثلين الدائمين.
 االنتقال من المفوضية الحالية إلى المفوضية الجديدة

القضايا الرئيسية التي نشأت فيما يتعلق بإدارة العملية االنتقالية وضمان االستمرارية هناك عدد من  .16

 فيما يتعلق بالبرامج وتقديم الخدمات. وهي تشمل:
 كيفية التصدي لتحديات القدرات الحالية وخاصة في إدارات تقديم الخدمات (أ

كيفية إنجاز المشاريع المعتمدة في وقت محدد والتي تتطلب تعيين موظفي مشاريع جدد لفترات  (ب

قصيرة في ظل وقف التعيين الذي فرضه المجلس التنيذي بموجب المقرر 

Ext./EX.CL/Dec.1(XX)  19الفقرة. 
المفوضية ، التي يوجه 21الفقرة  Ext/EX.CL/Dec1(XX)كيفية تنفيذ مقرر المجلس التنفيذي  (ج

، مع األخذ في 2019بملء الوظائف الشاغرة الدائمة على وجه السرعة بحول يونيو/ يوليو 

االعتبار بأن هيكل اإلدارات الجديد سوف يتم اعتماده فقط اثناء دورة المجلس التنفيذي في 

 .2019يناير 
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ف تستند عملية مع األخذ في االعتبار لمبدأ ضمان استمرارية مجمل األعمال داخل المفوضية سو .17

 االنتقال إلى النهج التالي:
. وهذا ال يعني على كل حال أن يكون تفعيل 2021يتوقع أن يكون هيكل القيادة العليا جاهزا بحلول  .18

. فبمجرد أن يعتمد المجلس التنفيذي الهيكل 2021كامل هيكل اإلدارات الجديد في االنتظار حتى يناير 

، سوف يتم اقتراح خطة تنفيذ مرحلية تبدأ بإدارات 2019في يونيو الجديد لمفوضية االتحاد األفريقي 

 المفوضية المختصة بالخدمات.
بغية التصدي لمصاعب القدرات الحالية داخل إدارات الخدمات، سوف يتم تحديد األولوية لتعيين  .19

 .2019نيو الوظائف الدائمة الشاغرة والمعتمدة سلفا داخل اإلدارات قبل اعتماد الهيكل الجديد في يو
سعيا إلى ضمان إنجاز المشاريع المعتمدة في الوقت المحدد والتي تقتضي تعيين موظفين للمشاريع  .20

ات الموظفين تعيين بعقود قصيرة األجل من أجل التنفيذ، فقد تم طلب منح إعفاءات من الوقف الحالي على

اريع بطرق صارمة بعقود قصيرة على أساس كل حالة على حده. وسوف يجري تعيين موظفي المش

 وفقا لنظم ولوائح العاملين.
فيما يتعلق بشغل الوظائف الدائمة الشاغرة، يفترض أن يتم شغلها في المقام األول على أساس الهيكل  .21

. وهذا من أجل تجنب إهدار الموارد حتى 2019الجديد الذي سوف يعتمده المجلس التنفيذي في يونيو 

ع الهيكل الجديد. وسوف تراعى استثناءات عندما يتضح أن التعيين ال يتم تعيين وظائف قد ال تنسجم م

 في وظيفة ما من المرجح أال يتأثر باعتماد الهيكل الجديد.
سوف يتضمن المقترح المقدم للهيكل الجديد كذلك خطة توظيف واضحة، تشمل المهنيين والموظفين  .22

عدم االمتثال لنظم ولوائح العاملين،  المحليين على حد سواء، وأي مخالفات توظيفية قائمة على أساس

 وسوف تتم معالجتها أثناء الفترة االنتقالية.
 

 تفويض السلطة للمفوضية في المسائل المتعلقة باإلدارة الداخلية للمفوضية 
من المقرر  28أثناء القمة االستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر االتحاد، وبموجب الفقرة  .23

Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI) :قرر المؤتمر ما يلي 
من رئيس المفوضية أن يقدم من خالل المجلس التنفيذي، أثناء قمته العادية في فبراير  يطلب كذلك

، مقترحات محددة بشأن تفويض السلطة إلى المفوضية في المسائل المتعلقة باإلدارة الداخلية 2019

 ؛ي لتحقيق اختصاص المفوضيةللمفوضية، بغرض ضمان المزيد من المرونة واالستجابة في المساع

 
 تم إعداد المقترحات في سياق اإلصالح الجاري للمفوضية والتي سعت إلى اإلجابة على  .24

 سؤالين رئيسيين:
 هل هناك قوة أو سلطة محددة من الضروري تفويضها للمفوضية بغرض تعزيز السير  (أ

 الداخلي للمفوضية؟
يتعلق بوظائف أو مسؤوليات المفوضية هل هناك أي تناقضات في النصوص القانونية فيما  (ب

 المتصلة بالهيئات أو األجهزة األخرى بحيث تؤثر في السير السلس للمفوضية وأجهزة االتحاد؟
. وتوصل االجتماع إلى ضرورة المزيد من 2019يناير  31بحثت لجنة الممثلين الدائمين التقرير في  .25

 لمسألة في الوقت الحالي.النقاش بشأن المقترحات المقدمة وأوصى بإرجاء هذه ا
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 نيبادالوكالة االتحاد األفريقي للتنمية / 

نيباد  –، من جملة أمور أخرى، وكالة االتحاد األفريقي للتنمية 691رقم االتحاد مؤتمر مقرر أنشأ .26

 تخاذا وكالة التخطيط والتنسيق للنيبادل التنفيذي والمدير المفوضية رئيس من وطلب ها،إدارت هياكلو

 كذلك رمقرال طلبو االختصاص. على األخيرة اللمسات بوضع المتعلق القرار لتنفيذ الالزمة التدابير

للهيكل اإلداري لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية إلى أجهزة  المنقح الداخلي والنظام األساسي النظام تقديم

وكالة االتحاد األفريقي اختصاص  أن إلى اإلشارة وتجدر. 2019 فبراير في قمة في السياسات وضع

 خالل من 2018 نوفمبر في لمؤتمر االتحاد االستثنائية الدورة في رسميا اعتمدت قدالنيباد  – للتنمية

 .Ext/Assembly/AU/Dec.1(X) المقرر

 ريقياألف االتحاد وكالة مع كثب عن المفوضية عملت الداخلي، والنظام األساسي بالنظام يتعلق فيما .27

 التوجيهية نةللج الستين االجتماع قبل من وإثرائها استعراضها تم مسودة إلى وتوصلت نيباد،ال للتنمية

، وشارك فيها رئيس اللجنة الفرعية 2019 يناير، 22 إلى 21 من السنغال داكار، في ُعقدت التي للنيباد

 التي "الرمادية المناطق" بعض ظهرت المشاورات، وخالل للجنة الممثلين الدائمين المعنية بالنيباد.

 نالمبي النحو على" الفنية الهيئة" تعريف أي الوكالة، طبيعة( i: )وهي التوضيح، من مزيد إلى تحتاج

 ،االختصاص تفسير في الفروق( 2) األفريقي تحادلال بجهاز يتعلق هذا كان إذا وما ، 691 القرار في

 على ائمالق االستشاري الدعم تعزيز" أي اإلنجليزية، الترجمة مع الفرنسية الترجمة تتماشى ال حيث

 على القائم االقتصاد تنمية مجال في استشاري دور أداء"و اإلنجليزية الترجمة في ورد كما" المعرفة

بينما ينبغي أن تنص الترجمة الفرنسية على، "أداء خدمات  .الفرنسية الترجمة في ورد كما" المعرفة

 استشارية متخصصة قائمة على الخبرة..."

 مشروع في ظرالن القانونية والشؤون العدل بشؤون المعنية المتخصصة الفنية اللجنة على يتعين يزال ال .28

 فالجدول .واعتماده فيه للنظر السياسة أجهزة إلى تقديمه يتم ذلك وبعد الداخلي، والنظام األساسي النظام

 التشاور عملية بسبب به الوفاء يمكن ال 691 القرار في عليه المنصوص 2019 فبراير لشهر الزمني

 .بها االضطالع يتعين التي النطاق واسعة

 خصصةالمت الفنية للجنة استثنائية دورة عقد إلى المؤتمر يدعو أن المقترح من قدًما، للمضي كطريق .29

 السلطة وتفويض ،2019 يوليو/  يونيو في التنسيق قمة قبل لالجتماع القانونية، والشؤون العدالة بشأن

 اإلدارة هيكليةل المنقح الداخلي والنظام نيباد - للتنمية األفريقي االتحاد وكالة العتماد التنفيذي، للمجلس

 .يوليو/  يونيو التنسيق قمة خالل للتنمية األفريقي االتحاد لوكالة
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 تمويل االتحاد

 جدول تقدير األنصبة للميزانية العادية وصندوق السالم

(2020 – 2022) 

تقدير جدول  إلى تنقيح (Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII)) المؤتمر قرردعا م، 2017 ينايرفي  .30

إلى مبادئ القدرة على الدفع والتضامن والتقاسم العادل لألعباء، لتجنب تركيز  الحالي استنادااألنصبة 

اد تمويل االتحللميزانية لضمان العبء العام هو تحسين تقاسم في ذلك المخاطر. وكان هدف المؤتمر 

 بطريقة يمكن التنبؤ بها ومستدامة ومنصفة وقابلة للمساءلة بملكية كاملة لدولها األعضاء.

 مخاطر يعرض وهذا. فقط أعضاء دول 5 مساهمات على األفريقي االتحاد ميزانية من ٪48 يعتمد .31

 في التحادا لتمويل األفريقي لالتحاد السامي الممثل اقترح السبب، ولهذا. الميزانية الستقرار واضحة

 المشاركة تحسين أجل من الحالي التقييم جدول على" األدنى الحد" و" حدود" إدخال 2017 أغسطس

 مالية وزراء اجتماع قبل من االقتراح هذا على الموافقة وتمت. المخاطر من والحد لألعباء الشاملة

 .والبيان االجتماع تقرير في 2017 أغسطس في األفريقي االتحاد

 بجدول نيةالمع الوزارية للجنة المشتركة الجلسة عقدت والسيناريوهات، الخيارات مختلف في النظر بعد .32

 اقترح حيث 2018 نوفمبر 28-26 في عشر الخمسة المالية وزراء ولجنة والمساهمات األنصبة تقدير

 ادةإع حول المناقشات لتسهيل المختصة السياسة أجهزة تستخدمها أن يمكن خيارات ثالثة الخبراء

 :الثالثة الخيارات إعداد أثناء التالية المعايير اعتماد وتم. األنصبة تقدير جدول صياغة

 الخارجية للديون المعدل اإلجمالي القومي الدخل إلى استناداً  كمعيار، الدفع على القدرة أهمية (أ

 السكان؛ من الكبير العدد بسبب الفرد دخل وانخفاض

 .Assembly/AU/Decاالتحاد مؤتمر مقرر في عليها المنصوص المبادئ جميع إدراج ضرورة  (ب

635(XXVIII)  القدرة على الدفع والتضامن والتقاسم العادل لألعباء، لتجنب تركيز استنادا إلى

 الجديد؛ تقدير األنصبة جدول صياغة إعادة في المخاطر

ً  أمراً " الدنيا الحدود" و" القصوى الحدود" إدخال يعد (ج  من والحد الميزانية ملكية لضمان حاسما

 المخاطر؛ تركيز

 أكثر أوأمركي  دوالر 350 000 جدول تقدير األنصبة ال يقل ما تدفعه أي دولة عن دورة خالل (د

 ؛معا السالم وصندوق العادية الميزانية في كمساهمة( 100: 1 معدل) دوالر مليون 35 000 من

 الدفع؛ على قدرتها من أقل دولة أي تدفع ال ،3 لفئةوا 2 لفئةا في األعضاء للدول بالنسبة (ه

 أكثر؛ أو ٪4 دولة أي تدفع ال ، 3الفئة و 2 الفئة في األعضاء للدول بالنسبة (و

 مدفوعات بتقديم التضامن، من بروح قامت، قد األعضاء الدول بعض بأن االعتراف إلى الحاجة (ز

 إلى 2016 عام من األفريقي االتحاد ميزانية في الفجوة لتغطية المقرر جدولها على عالوة إضافية

 .وتشاد ديفوار وكوت وكينيا إثيوبيا أي ،2015 عام
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 وفيما يلي الخيارات الثالثة: .33

 بنسبة 3 الفئةو المائة؛ في 31.975 بنسبة 2 الفئةو المائة؛ في 45.354 بنسبة 1 الفئة: 1 الخيار (أ

 للمساهمين أمريكي دوالر 350،000 قدره أساسي مبلغب األدنى الحد ربط وتم. المائة في 22.671

 . مساهمة األقل

بنسبة  3والفئة  المائة؛ في 31.654 بنسبة 2والفئة  المائة؛ في 46.295 بنسبة 1الفئة : 2 الخيار (ب

 (أعاله أ( 4) 1 الخيار في كما الدنيا المستويات لنفس تخضع المائة في 22.142

 22.059 بنسبة 3الفئة و ئة؛االم في 33.937بنسبة  2 والفئة المائة؛ في 44 بنسبة 1الفئة : 3 الخيار (ج

 . ئةاالم في

، عقد في مقر االتحاد األفريقي اجتماع مشترك للجنة الممثلين الدائمين شمل خبراء 2017يناير  17في  .34

تقرير  2019من العواصم وخبراء فنيين للجنة الخمسة عشر. واعتمدت الجلسة المشتركة في يناير 

 .2018في نوفمبر الجلسة المشتركة المنعقدة 

 بصندوق الخاص األنصبة تقدير جدول لتحديد األساس أن على 2019 يناير في المشتركة الجلسة وافقت .35

 توزيع يجب وبالتالي،. AU / Dec.605 (XXVII)/  المؤتمر مقرر إلى يستند أن يجب السالم

 يعني وهذا(. 5) الخمس األفريقي االتحاد أقاليم بين بالتساوي دوالر مليون 400 بقيمة الهبات صندوق

 التالية الخيارات المشتركة الجلسة اقترحت الصدد، هذا وفي. دوالر مليون 80 سيجمع إقليم كل أن

 :األفريقي االتحاد أقاليم من إقليم كل داخل تطبيقه سيتم الذي للجدول

  السالم؛ صندوق على أيضا يطبق العادية الميزانية على به المعمول األنصبة تقدير فجدول (أ

 ليمياإلق القومي الدخل إجمالي نسبة واستخدام اإلقليمي اإلجمالي القومي الدخل إجمالي حساب يتم (ب

 .إقليم لكل مخصصة أمريكي دوالر مليون 80 لتوزيع عضو دولة لكل

 لالتفاق األساس توفر أن ينبغي( 6 و 4 الفقرتان) الخمسة الخيارات هذه أن على األعضاء الدول وافقت .36

 .السالم صندوق في األعضاء الدول مساهمات لتقدير توصية على
على توصية  15فبراير المشتركة بين اللجنة الوزارية المعنية بالمساهمات ولجنة الـ  5وافقت جلسة  .37

؛ والفئية الثانية بنسبة 45.151بتوافق اآلراء للميزانية العادية على النحو التالي: الفئة األولى بنسبة 

 1؛ رهنا بنفس مستويات الحد األدنى كما هو وارد في الخيار 22.100الفئة الثالثة بنسبة ؛ و32.749

 )أ( أعاله(. 4)

الجلسة المشتركة أي توصية بشأن جدول تقدير األنصبة ليتم تطبيقها على صندوق السالم على  تقدملم  .38

 نحو ما طلبه مؤتمر االتحاد.
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 العروض والمقترحات المقدمة من أجهزة االتحاد األفريقي
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 من لهدفا وكان. فبراير قمة قبل اإلفريقي االتحاد وأجهزة الدائمين الممثلين للجنة اجتماع عقد المقرر من كان

 شبهو القضائية واألجهزة اإلعاقة ذوي باألفريقيين المتعلقة اإلصالح قضايا في النظر هو الخلوة هذه عقد

 .القمة مؤتمر بعد ما إلى الخلوة جدولة إعادة وتمت. القضائية

 :التالية األفريقي االتحاد أجهزة من اإلصالح ومقترحات عروض تلقي تم األثناء، هذه وفي

 والشعوب؛ اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة 

  ورفاهيته؛ الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية اللجنة 

  األفريقي البرلمان 

  الفساد بمكافحة المعني االستشاري األفريقي االتحاد مجلس 
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 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة

 
 معلومات أساسيةأوال. 
 اإلصالح مقترحات المحكمة قدمت اإلصالح، وحدة رئيس من طلب على وبناء ،2018 أكتوبر في .1

 لمؤتمر رةعش الحادية االستثنائية القمة خالل فيها للنظر اإلفريقي لالتحاد التابعة اإلصالح وحدة إلى

 مقترحات إرجاء تم المذكورة القمة وخالل. 2018 نوفمبر 18-17 في عقدها المقرر األفريقي االتحاد

 برايرف/  يناير قمة إلى األفريقية، المحكمة ذلك في بما األفريقي، االتحاد بأجهزة الخاصة اإلصالح

 .ذلك في رغبت إذا بياناتها، تعديل أو التقارير من مزيد تقديم األجهزة من ُطلب ولذلك. 2019
 النظر المحكمة أعادت ، تونس العاصمة، بتونس 2018 نوفمبر في المنعقدة 51 الـ العادية الدورة خالل .2

 .ذلك على تعديالت وأدخلت السابقة مذكراتها في
 ضعو في المحكمة تكون أن ضمان إلى المناقشة تلك من المنبثقة التالية اإلصالح مقترحات تسعى .3

 عالةالف الحماية خالل من سيما ال األفريقي، االتحاد أهداف لتحقيق مغزى ذات مساهمات لتقديم مناسب

 .رةالقا في اإلنسان حقوق ثقافة وتعزيز الرشيد، والحكم القانون سيادة وتعزيز اإلنسان لحقوق
 ندوقص وإنشاء للمحكمة، المنشئ البروتوكول على العالمي بالتصديق المقترحة اإلصالحات تتعلق .4

 تابعةال العدل محكمة وتفعيل القضاة، والية ومدة والتنفيذ، للرصد إطار وإقامة القانونية، للمساعدة

 .األفريقي لالتحاد
 ( 6) 34ثانيا. التصديق الشامل على البروتوكول وإيداع اإلعالن بموجب المادة 

ً  عشرين مرور بعد .5  30 وىس عليه تصادق لم األفريقية، للمحكمة المنشئ البروتوكول اعتماد على عاما

 لألفراد يسمح والذي ،( 6) 34 المادة في عليه المنصوص اإلعالن دول 8 سوى تقدم ولم دولة

 نحو لىع بدورها المحكمة تضطلع ولكي. المحكمة إلى مباشرة قضايا بتقديم الحكومية غير والمنظمات

 ىعل التصديق االتحاد في األعضاء الدول لجميع ينبغي االتحاد، أهداف تحقيق في وتسهم بناء

 خالل من(. 6) 34 المادة إعالن إصدار طريق عن المحكمة إلى المباشر الوصول وكفالة البروتوكول

 .القارة عبر والشعوب اإلنسان حقوق حماية على والقدرة قارية بتغطية المحكمة ستتمتع بذلك، القيام
 :يلي ما لضمان آليات األفريقي االتحاد يضع أن الضروري من األسباب، لهذه .6

 أو الوقت، نفس في اإلعالن وإصدار البروتوكول على الدول تصديق (أ
 اصباختص االعتراف على البروتوكول على التصديق يدل بحيث ، اإلعالن شرط عن االستغناء (ب

 .الحكومية غير والمنظمات األفراد من القضايا تلقي في المحكمة

 اآلثار المالية
 ليست هناك آثار مالية مترتبة على ذلك. .7

 ثالثا. إنشاء الدوائر 
 التالية:مع األخذ في االعتبار للعناصر  .8

 اآلن؛ حتى تلقيها تم التي الحاالت حجم (أ
 التي( 8) الدول وعدد ناحية، من البروتوكول على صدقت التي( 55 أصل من 30) الدول عدد (ب

 و أخرى؛ جهة من اإلعالن، أصدرت
 :بالمحكمة الخاصة( اإلنسان حقوق) القضائية للوالية الفريد الطابع( ج

ً . أساسيان أمران وترشيدها المحكمة عمل تحسين أن المحكمة ترى .9  محكمةال تقترح الغاية، لهذه وتحقيقا

 قضاة، 5 من منهما كل تتألف دائرتين أو األقل، على قضاة ثالثة من منها كل تتألف دوائر، 3 إنشاء

 .المحكمة عن نيابة األحكام إصدار من وتمكينهم



ASSEMBLY/AU/3 (XXXII) 

Annex.1 

Page 3 

قضاة أو  7نصابها الحالي البالغ قاضيا مع  11تتشكل المحكمة الكلية من الهيئة العامة المكونة من  .10

الدائرة االستثنائية التي تجتمع عند اإلحالة من الدوائر األخرى أو عندما يتم اعتماد موقف من حيث 

 المبدأ.
 محاكم قضاة 5 من مكونة دوائر 5 تشكل حيث اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة في النظام هذا يوجد .11

 الرئيس ونائب الرئيس ذلك في بما ، فقط قاضيًا 17 من تتألف الكبرى الدائرة أن حين في عادية،

 رأي طلب وعند غرفة من اإلحالة عند إال تتدخل وال بالقرعة، المختارين والقضاة الدوائر ورؤساء

 .إليها مقدم استشاري
 من شأن هذا اإلجراء أن يعجل بالبت في القضايا. .12
 البروتوكول من 15 المادة التماس الضروري من يكون لن أعاله، المذكورة التدابير اتخاذ حالة في .13

 .التفرغ أساس على يعملون القضاة لجعل
 هناك ستكون البروتوكول، من 23 المادة بموجب عليه المنصوص بالنصاب يتعلق فيما ذلك، ومع .14

 تسرع يقةبطر القانوني النصاب تحديد في المرونة ببعض للمحكمة للسماح البروتوكول لتعديل حاجة

 ". عليها المعروضة األمور في النظر من
 

 اآلثار المالية
 ليست هناك آثار مالية مترتبة على ذلك. .15

 رابعا. تفعيل صندوق المعونة القانونية
 بعضهم طلب وقد الفقراء، الطلبات مقدمي من هي اآلن حتى المحكمة تلقتها التي القضايا معظم .16

. يةقانون مساعدة إلى تحتاج بأنها المحكمة حكمت األخرى، القضايا أغلبية وفي القانونية، المساعدة

 ذلك يتطلب حيث القانونية المساعدة توفير ضرورة على المحكمة وقواعد البروتوكول من كل وينص

 نساناإل حقوق وحماية العدالة إلى الوصول ستعزز القانونية المساعدة أن المحكمة وتعتقد. العدالة مبدأ

 .القارة في
 ريقياألف االتحاد ألجهزة القانونية للمعونة صندوق إلنشاء أساسيًا نظاًما بالفعل االتحاد مؤتمر اعتمد .17

 ستفادةاال من المعوزين الطلبات مقدمي لتمكين الصندوق هذا تشغيل يتم أن المهم ومن اإلنسان، لحقوق

 .الصندوق لتشغيل أولية أمواالً  يضع أن األفريقي االتحاد على يتعين كما. المخطط من
 اآلثار المالية

 لالتحاد عةالتاب اإلنسان حقوق لهيئات القانونية المعونة صندوق بإنشاء األساسي بالنظام يتعلق فيما .18

 وأصحاب األعضاء الدول من الطوعية المساهمات خالل من الصندوق هذا تمويل سيتم األفريقي،

 االتحاد من أولية كأموال أولية معقولة وديعة على للحصول المحكمة وتسعى. اآلخرين المصلحة

 .أمريكي دوالر 100000 قدره مبلغ ويُقترح. الصندوق لبدء األفريقي
 خامسا. االمتثال ألحكام المحكمة

 إصدار من جدوى هناك وليس. ألحكامها االمتثال عدم هو المحكمة فعالية تواجه التي التحديات أحد .19

 .ككل القضائي النظام وفي المحكمة في المواطن ثقة يضعف وهذا. لها االمتثال يتم لم إذا األحكام
 وجدت التي الموضوعية األسس بشأن حكما 27 ذلك في بما قرارا، 99 المحكمة أصدرت اآلن، وحتى .20

 تم بينها، من. مؤقتة تدابير التخاذ طلبا 24 و مالئمة أوامر وأصدرت اإلنسان لحقوق انتهاكات فيها

 الدول عضب رفضتو. جزئيا هالبعض االمتثال تم حين في كامل، بشكل لحكمين أثنين فقط االمتثال

 ً ً  رفضا  لقتت المؤقتة، بالتدابير الخاصة باألوامر يتعلق فيما. المحكمة وأوامر ألحكام االمتثال قاطعا

 الدول األعضاء تجاهلت فقد ،أما فيما غير ذلك أوامر، 7 حوالي في باالمتثال يتعلق فيما تقارير المحكمة

 .االمتثال رفضها بوضوح بينتأ أو األوامر
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 ةالماد وتنص. ملموس رصد نظام وجود لعدم نتيجة أخرى، أسباب بين من هذا، االمتثال عدم يكون قد .21

 الدولة افيه تمتثل لم التي الحاالت الخصوص، وجه على"...  المحكمة تبلغ أن على البروتوكول من 31

 ".المحكمة لقرار
 نع نيابة لمحكمةا لتنفيذ أحكام للفعاا رصدلا من المجلس التنفيذييحرم  صدر االفتقار إلى نظام إن .22

 إلى حاجة هناك ولذلك. كولتوورلبا من( 2( 29 دةلماا المطلوب بموجب ولنحا على االتحاد مؤتمر

 .المحكمة عن الصادرة األحكام لتنفيذ واالمتثال للرصد مناسب إطار وضع
 التعاونب المحكمة، إلى التنفيذي المجلس طلب موريتانيا، ، نواكشوط في المنعقدة العادية الدورة خالل .23

 كمةالمح وتعمل. والتنفيذ للرصد عملي إطار وضع حول متعمقة دراسة إجراء والمفوضية، اللجنة مع

 الدائمين الممثلين لجنة إلى ستقدم والتي المذكورة الدراسة على األفريقي االتحاد مفوضية مع كثب عن

 .2019 يناير في
 اآلثار المالية

 يتطلب هذا األمر إنشاء وحدة رصد داخل سجل المحكمة. .24
 سادسا. اختصاص القضاة

 9 مدةل واحدة والية مدة وتكون التفرغ، أساس على للعمل القضاة بتعيين المحكمة أوصت البداية، في .25
 ترى لقضايا،ا في البت ومعدل المستلمة القضايا اتجاه تحليل بعد ذلك، ومع. للتجديد قابلة غير سنوات،

 .الحالي الهيكل لتغيير مناسبغير  الوقت أن المحكمة
و  2006بين  1، شهدت زيادة في عدد القضايا المستلمة من قضية 2006منذ إنشاء المحكمة في عام  .26

قضية. علما  59وحده، تلقت المحكمة  2016. وفي عام 2018و  2010قضية بين  190إلى  2009

 29و  2017قضية في عام  37فاضا في عدد القضايا المستلمة، حيث بلغت بأن المحكمة قد شهدت انخ

 . انظر الرسم البياني التالي.2018قضية حتى نوفمبر 
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 تركيبال ومع المحكمة، على المعروضة القضايا في التصرف معدل في تحسن حدث نفسه، الوقت في .27

 حكمةالم وأن أكثر سيتحسن التصرف معدل أن المرجح من اإللكترونية، القضايا إدارة لنظام الوشيك

 .ممكن وقت أقصر في القضايا من المزيد إنهاء على قادرة تكون سوف
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 رغالتف أساس على للعمل القضاة لتعيين مناسب الوقت أن المحكمة تعتقد ال الراهن، الظروف في .28

 .الكامل
أساس  على لعملا لىإ بعضهم أو ةلقضاا يدفع مستوى لىإ لعمليد حجم ايز عندما الحاالت، كل في .29

 وتوكول.لبرا من( 4) 15 دةلماا لىإ يلجأ بأن المؤتمر لمحكمةا تبلغ كامل، دوام
 .الدولي االتجاه مع تمشيا واحدة لوالية القضاة تعيين باقتراح المحكمة تحتفظ ذلك، ومع .30
 األساسي مبالنظا الخاص البروتوكول على بالتعديالت الخاص البروتوكول ينص المثال، سبيل فعلى .31

 غير واحدة لفترة القضاة انتخاب" على( ماالبو بروتوكول) اإلنسان وحقوق األفريقية العدل لمحكمة

 لهم يحق وال سنوات تسع لمدة الدولية الجنائية المحكمة قضاة ويعمل". سنوات 9 مدتها للتجديد قابلة

 ربعأ لمدة القضاة انتخاب يتم أفريقيا، غرب لدول االقتصادية المجموعة محكمة وفي. االنتخاب إعادة

. نواتس سبع أقصاها لمدة القضاة يعمل أفريقيا، لشرق العدل محكمة وفي. للتجديد قابلة غير سنوات

 .للتجديد قابلة سنوات تسع لمدة يخدمون الدولية العدل محكمة قضاة لكن
 بحيث ال تنتهي واليات جميع القضاة بطريقة متداخلة سنوات، 9 لمدة واحدة فترة المحكمة تقترح وهكذا .32

 اباتاالنتخ من بدءً  تدريجي، بشكل االقتراح هذا تنفيذ يمكنو. االستمرارية ضمان أجل من ،مرة واحدة

 .للقضاة المقبلة
 

 المالية اآلثار
 .متوخاة مالية آثار أي توجد ال .33

 األفريقي لالتحاد العدل محكمة تفعيلسابعا. 

 من مقصودال وكان. األفريقي لالتحاد عدل محكمة إنشاء على األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون ينص .34

 أمور، لةجم في سلطة، يملك الذي األفريقي لالتحاد" الرئيسي القضائي الجهاز" تكون أن العدل محكمة

 المنشئ بروتوكولال اعتماد تمو. األفريقي االتحاد معاهدات بتفسير المتعلقة النزاعات في لبتل في
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وصدقت عليه حتى اآلن . 2009 فبراير 11 في التنفيذ حيز ودخل 2003 يوليو 11 في العدل محكمةل

 دولة.  18

 بروتوكول األفريقي االتحاداعتمد مؤتمر  ، 2008 يوليو في ألنه أبداً  المحكمة تفعيل يتم لم ذلك، ومع .35

 ولالبروتوك أو الشيخ شرم بروتوكول) اإلنسان وحقوق للعدل ةاألفريقي للمحكمة األساسي النظام

 تشكيلل األفريقي لالتحاد العدل ومحكمة والشعوب اإلنسان حقوقل ةاألفريقي المحكمة دمج الذي( المدمج

يجب و ،األساسي النظام من 2 المادة بموجب ،المحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان: جديدة محكمة

 وقد".  األفريقي التحادل الرئيسي القضائي الجهاز المحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان "أن تكون

 . 2018 نوفمبر حتىست دول فقط  البروتوكول علىصدقت 

 بالنظام المتعلق للبروتوكول المعدل البروتوكول 2014لمؤتمرفي يونيو ا اعتمد األثناء، هذه وفي .36

 حيمن الذي( ماالبو ببروتوكول عموما المعروف) اإلنسان وحقوق ةاألفريقي العدل لمحكمة األساسي

 ميعج ماالبو بروتوكولالمحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان. وقد دمج  إلى الجنائي االختصاص

دولة، ولم تصدق  11 البروتوكول هذا وقعت على ،2018 حتى نوفمبر. صك واحد في البروتوكوالت

 عليه أي دولة. 

يق يتعين التصد القارة، في قضائي جهاز بإنشاء تتعلق تالبروتوكو أربعة من حيث الجوهر، هناك .37

 العدل، محكمة وبروتوكول واغادوغو، بروتوكولوهي  .أخرى أو مرحلة فيجميعا  عليها

 .ماالبو وبروتوكول المدمج والبروتوكول

 وقد. ليهع التصديق ينبغي الذي لبسا للدول حول البروتوكول البروتوكوالت في التعدد هذا سبب لقد .38

 نوفمبر يف التنفيذي للمجلس االستثنائية القمة وعبرت عنه في اللبس هذا إلى اإلصالح وحدة أشارت

2018. 
 العدل حكمةم بتشغيل وصىيُ  ،األفريقي لالتحاد القضائية لمؤسساتل اوتبسيط أعاله ذُكر ما ضوء في .39

 منح ريقط عن بذلك القيام ويمكن. النفاذ حيز التأسيسي صكها دخل التي األفريقي لالتحاد التابعة

 أن إلى اإلشارة المهم من. العدل محكمة والية والشعوب اإلنسان لحقوق الحالية ةاألفريقي المحكمة

 ليةالدو اإلنسان حقوق في خبراء ذلك في بما مختلفة، ياتجاؤوا من خلف ةاألفريقي المحكمة قضاة

 .الدولية والمنظمات العام الدولي والقانون
 

 المالية اآلثار
 .الحقا يحدد .40

 

 ثامنا. الخالصة

 إعادة عملية هناك تكون أن يجب فعالة، المقترحة اإلصالحات هذه تكون لكي أنه إلى اإلشارة تجدر .41

 .اإلصالحات هذه إلجراء الالزمة األدوات وجود لضمان المحكمة لقلم مماثلة هيكلة
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 ة لحقوق اإلنسان والشعوباألفريقياللجنة 

 

 بانجولبناء المقر في ضرورة بشأن  -1

، ليس لها مقر خاص بها، حيث أن 1987األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في  اللجنةمنذ إنشاء  .42

األمانة التي تعتبر الهيكل الدائم لها، موجودة داخل مبنى غير الئق، استأجرتها الحكومة الجامبية، وال 

يتعلق  مايمن الناحية األمنية، فيكلية أو الشروط والمعايير المطلوبة، سواء من الناحية اله تتوفر فيها

 من الميثاق األفريقي 59قا للمدة وف بملفات الشكاوى ضد الحكومات، التي ينبغي أن تحاط بسرية تامة،

 لحقوق اإلنسان والشعوب، حتى اعتماد تقرير اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. 

لي الدول والشركاء في قاعات الفنادق، وهكذا، يعقد أصحاب السعادة المفوضون اجتماعتهم مع ممث .43

 لعدم توافر مكاتب لهم. 

 ناء على ذلك، يجب معالجة مسألة بناء مقر تشغيلي، بشكل نهائي. بو .44

ان اإلنسة لحقوق األفريقيبشأن تعيين الموظفين لملء الوظائف الشاغرة من أجل دعم عمل اللجنة   -2

 والشعوب.

األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في أداء مامها هي عدم وجود إن أهم العراقيل التي تواجه اللجنة  .45

بشكل كاف. إن نطاق عمل اللجنة وأهميتها في ممارسة مهامها المتمثلة في تعزيز وحماية  موظفين

( األطراف في الميثاق األفريقي لحقوق 54والشعوب في الدول األربعة والخمسين ) حقوق اإلنسان

 9ارد بشرية أكثر من الموجودة حاليا. فعلى سبيل المثال، تضم اللجنة اإلنسان والشعوب، تتطلب مو

اك ليس هنوواللوجستية.  ليست هناك كفاءات لتلبية االحتياجات اإلدارية مفوضين 11فقط و قضاة

موظفون مسؤولون عن البرامج، وال موظفين مسؤولين عن التخطيط، والتقييم والرصد االستراتيجي 

( يقع على عاتقهما مسؤولية معالجة جميع المسائل 2تضم إدارة الشؤون المالية موظفين )وللمشاريع. 

المتعلقة بالسفريات / البعثات، والمشتريات، والموارد البشرية، مع االلتزام بمعايير المراجعة. فيما 

ضم موظفا (، أما قسم الصادر والوارد في2يخص قسم التوثيق/ المعلومات، ال يوجد فيه سوى موظفين )

واحدا فقط، رغم كون هذا القسم أحد أهم أقسام اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، فيما يتعلق 

يضم قسم اللغات مترجما فوريا/ تحريريا واحدا، وبمعالجة المراسالت المتعلقة بالملفات قيد البحث. 

ن راسالت بين الموظفين والمفوضياألربعة المعتمدة في الهيكل التنظيمي. ولكي يتم فهم الم بدال من

وبين المفوضين أنفسهم، يجب توفير الترجمة بشكل منتظم باللغات الفرنسية واإلنجليزية والبرتغالية. 

قية االتصاالت نظرا لكثرة القضايا التي تعالجها اللجنة األفري –وينبغي أيضا إنشاء قسم لتلقي الشكاوى 

لة بعضها إلى المحكمة األفريقية. وبسبب هذا النقص الهيكلي لحقوق اإلنسان والشعوب، والتي يتم إحا

 يتأثر أداء المحكمة سلبيا بمجرد غياب أحد األعضاء بسبب المرض أو اإلجازة. الدائم للموظفين،

تى تأخير، حأي بدون  للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبمن الضروري فحص الهيكل الحالي  .46

 مراجعة الالحقة لضمان كفاءة أكبر.ليمكن مواءمة مهامها خالل ا

 

 بشأن ضرورة االستقاللية في التوظيف  3

مانتها، وظفي أمة لحقوق اإلنسان والشعوب غير مرخصة لتعيين األفريقيأن اللجنة  إلىتجدر اإلشارة  .47

 بكاملها عن طريق إدارة الموارد البشرية ، حيث يجب إجراء العملية1987ذلك منذ إنشائها في عام و

عيين لحقوق اإلنسان والشعوب التي تقوم بعملية ت بمفوضية االتحاد األفريقي، بخالف المحكمة األفريقية

 والمسؤوليات، بل تجدر الجهازين لهما نفس الصالحيات بالرغم من أن هذينوبشكل مباشر،  موظفيها
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قوق اللجنة األفريقية لحاإلشارة إلى أن المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب جاءت مكملة لوالية 

وق اإلنسان يثاق األفريقي لحقللفقرة األخيرة من ديباجة البروتوكول الملحق بالم اإلنسان والشعوب، وفقا

تناعا واقوب، التي تنص على ما يلي: " ان والشعوب المنشئ للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسعشوال
بشأن حقوق اإلنسان والشعوب يتطلب إنشاء محكمة  األفريقيبشكل راسخ أن تحقيق أهداف الميثاق 

 ."ة لحقوق اإلنسان والشعوباألفريقيأفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إلتمام وتأكيد مهمة اللجنة 
نقص االستقاللية الداخلية، تسبب في تأخير التعيين في الوظائف المنصوص  إن هذا الوضع المتمثل في .48

تحاد إدارة الموارد البشرية بمفوضية اال تحاد األفريقي على مستوى قسمفي الهيكل الذي اعتمده اال عليها

األفريقي. ولذلك، تعاني أمانة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب حتى اآلن من نقص بلغ واحدا 

 في هيكلها.  واألربعين المعتمدة أصل الوظائف النظامية الست ظفا من( مو21وعشرين )

ان، كما وحماية حقوق اإلنس ل أيضا التنفيذ الجيد لوالية اللجنة المتمثلة في تعزيزإن هذا الوضع يعرق .49

تعيين  في رت اللجنةعم الشركاء. على سبيل المثال، تأخسلبا على عملية التوظيف في إطار د يؤثر

، بيلالتحاد األورو خبراء، مع احتمال تفويت الفرص السانحة لها في إطار البرنامج األفريقي الجاري

بخالف األجهزة األخرى التي استفادت من نفس البرنامج، وهي المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان 

، 2017. إن البرنامج األفريقي الذي بدأ في يقي اللذان قاما بتعيينات مباشرةوالشعوب والبرلمان األفر

خبرة الموظفين اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب من  دون أن تستفيد 2019سينتهي في 

يتمثل الحل الطويل األمد المقترح لحل هذه المشكلة في الموافقة على  المنصوص عليهم في االتفاق.

طلب استقاللية اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، وفقا للمقرر 

Assembly/AU/Dec.200(XI) ،،الصادر عن مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي 

ع لتصحيح وض اتخاذ التدابير الالزمة ، والذي يطلب من مفوضية االتحاد األفريقيأخرىبين أمور 

تعين ي لالتحاد األفريقي. وفي غضون ذلك، اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، بوصفها جهازا

 على مفوضية االتحاد األفريقي القيام على وجه االستعجال بتعيين موظفين لشغل المناصب الشاغرة

 في هيكل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، وفقا لمقررات المجلس التنفيذي ذات الصلة. 

 الليةوب كامل االستقق اإلنسان والشعيكون للجنة األفريقية لحقو وفي هذا الصدد، من األهمية بمكان أن .50

 األفريقي. بنظم ولوائح االتحاد  القيام بالتعيينات الداخلية الالزمة، مع االلتزام في

 

 بشأن ضرورة مواءمة األجور  .4

. بدوام جزئي يعملون العمل، مجموعاتفي  وأعضاء مقررون أيضا وهم المعينون، المفوضون .51

ون د الدورتين، بين ما فترة خالل المواضيعية، ووالياتهم مهامهم معظمويقومون، على غرار القضاة ب

 الحمايةب المتعلقة مواليته عن التعويضات على نفسه الشيء وينطبق. عنها تعويض أي يتلقونأن 

  التقاعد. معاشو الخدمة نهاية وبدالت

 أجور مواءمة إلى األفريقي االتحاد مفوضيةالتي تدعو  التنفيذي المجلس مقررات من عدد هناك .52

 EX CL.Dec.974(XXXI)المقرران  الخصوص وجه على. األفريقي االتحاد في المنتخبين المسؤولين

 آتمكاف لمواءمة مقترح تقديم األفريقي االتحاد مفوضية اللذان يطلبان من EX CL/. Dec 1 (XIII) و

 .واعتماده األفريقي لبحثه التحادا هيئاتالمنتخبين ل نموظفيال

 مقرر أي اآلن حتى يعتمد لم ولكن توصيات،تمخضت عنها  اجتماعات عدة دتقُ وفي هذا الصدد، ع .53

 .نهائي بشكل ،عديدة لسنوات استمرت التي هذه الظلم حالة رفع يتم أن الملح من ولذلك. محدد

 

 

 



ASSEMBLY/AU/3 (XXXII) 

Annex.1 

Page 10 

 تنفيذ الدول متابعة عن مسؤولة تكون التنفيذي المجلس مستوى على لجنة إنشاء بشأن ضرورة ( 5

 .والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة وتوصيات مقررات األطراف

ً واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،  إلى الدول تقدمها التي وريةدال التقارير بحث بمناسبة .54  فقا

 لحقوق ةاألفريقي اللجنة تقوم مابوتو، بروتوكول من 26 و األفريقي الميثاق من 62 المادتين ألحكام

/  الشكاوى بحث وبعد. المحددة االهتمام مجاالتتلبية  بشأنها توصيات بصياغة والشعوب اإلنسان

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  تصدر الحكومية، غير والمنظمات اداألفر من المقدمة االتصاالت

. دون تنفيذ والقرارات التوصيات هذهة يوتبقى غالب .عليها المدعى الدول ضد القراراتوالشعوب 

 ةاللجن داخل ال توجد .الغرض لهذا المنظمة الدراسية والحلقات التوعية، بعثات من الرغم على وهذا،

 لها نيكو لن وجودها، حالة في حتى الحالة هذه وفي للرصد، آلية والشعوب اإلنسان لحقوق ةاألفريقي

 .ملزمة سلطة أي

 ياتوالتوصلمقررات ا لمتابعة لجنة إنشاء على ينص مقررا الماضي، في التنفيذي، المجلس اعتمد .55

 .الدولالصادرة بشأن 

 

 الرشيدتحقيق الحكم  وجود رئيس دائم من أجل بشأن ضرورة . 6

اللجنة األفريقية لحقوق  عمل قيادة جزئي، بدواميعمالن  مفوضين منالمكون  المكتبيتعين على  .56

 لوالدو األمانة طلبات من للعديد االستجابة عليه يجب كما. نزاهتها حماية وضماناإلنسان والشعوب 

ً  اآلخرين، والشركاء األفريقي واالتحاد األطراف  ،معينة حاالتلمعالجة  ،شكل مستعجل في وغالبا

 .الخاصة اآلليات أنشطة تنسيقوالعمل عن بعد ل مختلفة، مواضيع بشأن التوجيه لتقديم

ان اللجنة األفريقية لحقوق اإلنس رئيس دور وتوضيح لتأكيد ااالتحاد األفريقي جهود مفوضية بذلت .57

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان قامت وقد. المتكررة اإلدارية القضايا حل بهدف األمانة، في والشعوب

 وهذا ،األمانة داخل اإلدارة حسنت يتال السلطة وفيرت يعكس هيكل تنظيمي واعتماد بمراجعة والشعوب

 .التفرغ الكامل لرئيس الجهاز في بانجول يتطلب

58.  ً  ،األفريقي االتحاد أجهزة هيكلة إعادة إطار في، وAssembly/ AU/Dec.200(XI) مقررلل وفقا

فريقية المحكمة األ على غرار رئيسها، تصحيح وضع والشعوب اإلنسان لحقوق ةاألفريقي اللجنة تطلب

 .لواليتها مماثل والية الديهالتي  لحقوق اإلنسان والشعوب
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 الطفل ورفاهيته حول حقوق للخبراء ةاألفريقي اللجنة

 معلومات أساسيةأوال. 

 نوفمبر 29 في التنفيذ حيز ودخل 1990 يوليو 11 في ورفاهيته الطفل لحقوق األفريقي الميثاق اُعتمد .59

 عمال بالمواد 2001يوليو  في اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته وأُنشئت. 1999

 المنصوص ورفاهية الطفل حقوق وحماية بتعزيز اللجنة 42 المادة من الميثاق. كلفت 45إلى  32من 

قوق اللجنة األفريقية للخبراء حول ح وظائف حددت المادة. الميثاق تنفيذ رصد وكذلك الميثاق، في عليها

 الطفل ورفاهيته:
 

 ؛صالخصو وجه على الميثاق في عليها المنصوص الحقوق وحماية تعزيز (أ

 المشاكلب المتعلقة القضايا في التخصصات بين المشترك العمل وتقييم المعلومات، توثيقجمع و (ب

 يةالوطن المؤسسات وتشجيع االجتماعات، وتنظيم ورفاهيته، الطفل حقوق مجاالت في ةاألفريقي

 تتوصيا وتقديم النظر وجهات تقديم الضرورة وعند ،ورفاهيته الطفل بحقوق المعنية والمحلية

 .للحكومة

 .أفريقيا في هميتورفاه األطفال حقوق حماية إلى الهادفة والقواعد المبادئ وضعو صياغة (ج

 حقوق يةوحما بتعزيز المعنية األخرى والدولية واإلقليمية ةاألفريقي والمنظمات المؤسسات مع التعاون (د

 .ورفاهيته الطفل

 الميثاق في عليها المنصوص الحقوق وضمان تنفيذ مراقبة (ه

 التحادا/  ةاألفريقي الوحدة لمنظمة تابعة مؤسسة أو طرف، دولة طلب على بناء الميثاق أحكام تفسير (و

 .ياألفريق االتحاد/  ةاألفريقي الوحدة منظمة بها تعترف أخرى مؤسسة أو آخر شخص أي أو األفريقي

 لمنظمة العام واألمين والحكومات الدول رؤساء مؤتمر إليها بها يعهد قد التي األخرى بالمهام القيام (ز

 .ةاألفريقي الوحدة لمنظمة تابع آخر جهاز وأي ةاألفريقي الوحدة

 أمانة إنشاء إلى دعا الذيو 2003في  (EX/CL/Dec.49(III)) التنفيذي المجلس مقرر صدور بعد .60

 2007 عام في األفريقي االتحاد مفوضية قامت ،اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته

ً  األمانة بإنشاء  :التالية بالوالية األمانة تتمتعو. 40 للمادة وفقًا للجنة أمين وتعيين رسميا

 ة للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهاألفريقياللجنة  عمل تنسيق (أ

 األعضاء والدول اللجنة بين فعالة روابط على الحفاظ (ب

 المصلحة وأصحاب اللجنة بين فعالة شراكة ضمان  (ج

 اللجنة بأنشطة والتوعية الموارد تعبئة (د
 

 تشملو. الماضي في األنشطة من بعدد تضطلع اللجنة فتئت ما األطفال، حقوق وتعزيز حماية بهدف .61

 :هذه

 نذم اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته عملت: األفريقي الطفل ميثاق على التصديق (ه

فقد  ،وعليه. األفريقي الطفل ميثاق على للتصديق األعضاء الدول من العديد مع 2001 عام في تفعيلها

 .2018 نوفمبر الميثاق حتى على دولة 48 صدقت

لجنة ال فريق تلقى األطراف، الدول تقاريرالمتثل في بحث  لواليتها وفقا: األطراف الدول تقارير (و

 من أكثر يف الميثاق تنفيذ حالة عن ودورية أولية تقارير األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته

 .طرفا دولة 40
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ة للخبراء اللجنة األفريقي صدرت التكميلية، والتقارير األطراف الدول تقاريربحث  بعد: ختامية مالحظات (ز

 تقريرها إلى استناداً  األطراف الدول إلى ختامية وتوصيات مالحظات حول حقوق الطفل ورفاهيته

بوجود  للجنةا تعتقد التي المجاالت في الميثاق تنفيذ آليات بشأن توصيات واقتراح اإلنجازات إلبراز

 وتوصية مالحظة 38 ،2018 نوفمبر حتى اللجنة، أصدرت ذلك، على وبناء. الميثاق تنفيذ فيثغرات 

 .ختامية

اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق  تلقت ،األفريقي الطفل ميثاق من 44 بالمادة عمالً : التصاالتا (ح

 .وأصدرت قرارات بشأنها رسائل 10 الطفل ورفاهيته

ً : والتحقيق والمتابعة الحقائق تقصي بعثات (ط  ميثاق من 45 المادة في منصوص عليهاال للوالية وفقا

 رصد هدفب بعثات بعدة اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهت قام ،األفريقي األطفال

 عن قريًرات توقدم األعضاء؛ الدول في الطفل لحقوق المزعومة االنتهاكات في والتحقيق قراراته تنفيذ

 .التنفيذي المجلس إلى إليها تتوصل التي النتائج

 أحكام عناصر تفسير ولغرض الميثاق، من 42 المادة بموجب إليها المسندة للوالية وفقا: عامة تعليقات (ي

 المواد لفمخت على عامة تعليقات اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته أعدت الميثاق،

 .األفريقي الطفل ميثاق من المختارة

 الذي 2063 أجندة من 53 الفقرة الستكمال :أفريقيا في الطفل الطويلة األمد لحقوق األجندة وضع (ك

" الطفل لحقوق ياألفريق للميثاق الكامل التنفيذ خالل من ريقييناألف األطفال تمكين سيتم" أنه على ينص

 يعتمد يه،عل وبناءً ". ألطفالها صالحة أفريقيا تعزيز: األجندة األفريقية للطفل" تسمى إطارية وثيقة

 .الطفل حقوق بشأنبوصفها األجندة األفريقية  هذه األجندة التنفيذي المجلس

 دراسات ءبإجرا أيضا اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته تكلف: والدراسات البحوث (ل

 .الطفل حقوق مجاالت مختلف على قارية

اللجنة األفريقية  تواجه واإلنجازات، الفرص وبجميع وغيرها، األنشطة بهذه االضطالعفي إطار  .62

 في عالف بشكل ابواليته لالضطالع التحديات من مختلفة أشكاال للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته

 عدم إن. األفريقي الطفل ميثاق إليه يتطلع الذي النحو على أفريقيا في األطفال حقوق وتعزيز حماية

 .ائمةق األطفال حقوق انتهاكات يبقي بمهامها االضطالع في بالكامل جهودها استخدام على اللجنة قدرة

 تحديات جهيوا اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته أن خاص بشكل ذكربال الجدير ومن .63

 الضطالعا عن اللجنة قييع مما األمانة، في نيينفنال لموظفينا قلة بسبب بالقدرات، تتعلق خطيرة

 .األفريقي االتحاد أنشطة في هيتورفاه الطفل حقوق إدماج وضمان بواليتها بفعالية

اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل  واجهت ،األفريقي االتحاد إصالح سياق وفي عام، بشكل .64

 :التالية التحديات ورفاهيته

 يمكن التيووسيادة قرارتها، ة للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته األفريقياللجنة  استقاللية محدودية (أ

ً  ربطها  .األفريقي االتحاد مجمع في أمانتها بموقع جزئيا

 يتعين ندماع. اللجنة تواجهه الذي الرئيسي التحدي هو واليتها لتنفيذ الكافي غير المالي المورد يزال ال (ب

 نأ من خطر هناك ،هابمهام والقيام العادية الدورات لتمويل خارجيين شركاء على االعتماد اللجنة على

 .للخطر تتعرضان قدوسيادة قرارتها  هايتاستقالل

 يمكن لتيا السرعة من يقللنظام العمل بدوام جزئي للعاملين فيها و األمانة في نيةالف القدرة كفاية عدم (ج

 .لعالقةا واالتصاالت التقارير معالجة خاللها من للجنة

 قد وبينما. األعضاء الدول مستوى علىالطفل األفريقي  يناألفريقي األطفال ميثاق تبني إلى االفتقار (د

 لسياسيةا اإلرادة إلى االفتقار يعوقه ما غالبا التنفيذ فإن الدعوة، مجال في نسبيا ناجحة اللجنة تكون

 .األعضاء للدول
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 اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته أملت الحالية، اإلصالح عملية خالل من ،وهكذا .65

 اهأدائ تحسين على العمل لمواصلة جهوده وتقوية تعزيز من تمكنت حتى التحديات هذه معالجة في

ومن  .قيافريأ في الطفل حقوق وحماية مراقبة في منتج بشكل واالنخراط ابواليته الوفاء على اوقدرته

تسعى اللجنة األفريقية للخبراء حول  المعلقة، التحديات ومواجهة وتعزيزها اإلنجازات على لبناءأجل ا

للخبراء  اللجنة األفريقية وقدرة موارد تعزيز من تزيد بأنشطة القيام مواصلة إلى تهحقوق الطفل ورفاهي

قوق اللجنة األفريقية للخبراء حول ح بين الروابط وتحسين التنفيذ، على حول حقوق الطفل ورفاهيته

 حقوقجال في م تفويضاتذات ال األفريقي لالتحاد التابعة األخرى واآلليات والهيئات الطفل ورفاهيته

 .الميثاق تنفيذ في اإلنسان،

اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل  فإن أعاله، المذكورة الحقائق االعتبار في األخذ مع .66

 اهماتومس مالحظات تلخص التي المرفقة،مقررات ال ومشروع التفسيرية، المذكرة هذه تقدم ورفاهيته

 .ورفاهيتهاللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل 

 

 :اإلصالح عمليةإطار  في للبحث قضايا ثانيا.

 ة للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهاألفريقياللجنة  أمانة هيكلة إعادة

ً  األمانة تعمل .67  لجنةال وتدعم. األفريقي االتحاد لمفوضية التابعة االجتماعية الشؤون إدارة داخل حاليا

قود بع وموظفان إضافياننظاميان  موظفان يوجد ، التقرير هذا كتابة وقت وفي. أمين برئاسة أمانة

 االضطالع إلى الرامية اللجنة جهود وتعثرت. منتدبان وموظفان شابان، ومتطوعان ،قصيرة األجل

 .والمادية والمالية البشرية الموارد في حادال النقص بسبب فعال نحو على بواليتها

 انتقال احتمال ذلك في بما أسباب عدة من يبررها ما لها األمانة موظفي هيكلة إعادة إلى الحاجة إن .68

 .مفوضية االتحاد األفريقي أجهزة عبر منسق هيكل إلى والحاجة اللجنة أنشطة زيادةو األمانة؛

 

 األفريقيمفوضية االتحاد  مباني من األمانة نقل (1

 مع المشاورات مواصلة" من الفموضية EX CL /Dec. 712(XXI)مقرره في التنفيذي المجلس طلب .69

 وتسجيل لمقرا خارج للجنة األمانة نقل على المترتبة المالية باآلثار يتعلق فيما لجنة الممثلين الدائمين

 يسوتول إضافية أعضاء دول أربع وأعربت". األمانة هذه الستضافة فاسو بوركينا قدمته الذي العرض

 لمجلسا وافق المشاورات، من سلسلة بعدو. األمانة باستضافة اهتمامها عن والسودان وكينيا وبوتسوانا

 العرض على ،2018 يوليو فيالصادر  EX.CL/Dec.1010(XXXIII) مقرره خالل من التنفيذي،

ل حقوق ة للخبراء حواألفريقياللجنة  أمانة ليسوتو مملكةتستضيف  أن وقرر ليسوتو مملكة من المقدم

 المقر اتفاق على األخيرة اللمسات وضع( 1) المفوضية من التنفيذي المجلس طلب كماالطفل ورفاهيته. 

ة للخبراء األفريقياللجنة  أمانة هيكل تنقيح( 2. )األفريقي االتحاد لنظم ولوائح وفقا ليسوتو، مملكة مع

للخبراء  ةاألفريقياللجنة  ألمانة المالية االحتياجات عن شامل تقرير وإعدادحول حقوق الطفل ورفاهيته 

 ديةالعا الدورة إلى تقرير وتقديم الصلة ذات الفرعية اللجان خالل منحول حقوق الطفل ورفاهيته 

 . 2019 فبراير في عقده المقرر التنفيذي للمجلس

 

 ة للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهاألفريقياللجنة  أنشطة تزايد. ثانيا

 ةزودوم قوية أمانة وجود تتطلب فإنها فعال، نحو على بواليتها االضطالع من اللجنة تتمكن لكي .70

 (الشكاوى) من الدول األطراف ورسائل تقارير تلقي في اآلن بدأت اللجنة أن وبما. جيدة بكفاءات

. يةاألهم بالغ أمر والمادية، والبشرية المالية الموارد حيث من األمانة، تعزيز إلى الحاجة فإن ،وبحثها
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 ورفاهية قوقح بشأن ةاألفريقي الخبراء لجنةبشأن  التنفيذي المجلس بمقرر ذلك على االستدالل ويمكن

 لتياالموارد البشرية  لتمويل تقييم إجراء المفوضية من يطلب الذي Doc.EX.CL/797(XXIII) الطفل

 الميثاق في المتوخى النحو على بفعالية بواجباتها قيامل كاف   بشكل اللجنة تزويد بهدف اللجنة تحتاجها

 المحدودلعدد مع هذا ا وتنفيذ واليتها بفعاليةبمهامها  القيام اللجنة على المستحيل من وسيكون. األفريقي

 من زيدالم نتدابال الموارد تعبئة تحاول اللجنة أن والواقع. حاليا األمانة لدى الذي الموظفين من للغاية

 .التحدي من قليالً  التخفيف بهدف الموظفين

 

 األفريقي االتحاد أجهزة عبر منسقة هياكل إلى الحاجة. ثالثا

وق اللجنة األفريقية للخبراء حول حق هيكل تنقيح ينبغي أنه اللجنة طلب في جاء ذلك، إلى وباإلضافة .71

 عام لبشك االعتراف تم لقد. األفريقي االتحاد أجهزة عبر منسق هيكل وجود لضمان الطفل ورفاهيته

 لها نيكو أن على تشجيعها يتممنظومة مفوضية االتحاد األفريقي  في والوحدات األجهزة مختلف بأن

 اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق قدمت ،اإلنسان حقوقالمنظومة األفريقية ل من كجزءو. منسق هيكل

 الشعوب،و اإلنسان لحقوق ةاألفريقي للجنة الجديد الهيكلخالل  من قياسها ليتم اهيكله الطفل ورفاهيته

 أن إلى الواجب النحو على اإلشارة ينبغي ولذلك،.  EX.CL/Dec.476(XIV) المقرر يتبع والذي

 لتفاعلا على اللجنة، وبالتالي األمانة، سيساعدان ،في حال اعتمادها ،ةالمقترح والوظائف الجديد الهيكل

 المثال، لسبي على يبرر، وهذا. بفعالية وكفاءة أكثر بطريقة األخرى اإلنسان حقوق آليات مع والتعاون

 كاتبم وتفعيل إداري، وموظف كفاءة وأكثر أعلى سكرتير بتوظيف يتعلق فيما اللجنة توصيات

 .اللجنة داخل الخاصين المقررين

 ديهال األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته اللجنة فإن ، أعاله ذكر وكما ذلك، إلى وباإلضافة .72

 جانب لىإ أنه، يالحظ ،اللجنة وأنشطة مهام إلى وبالنظر. أفريقيا في الطفل حقوق وحماية لتعزيز والية

. مفوضيةال والية مع نفسها هي واليتها فإن األطفال، حقوق بمعالجة التحديد وجه على مكلفة اللجنة كون

اللجنة األفريقية للخبراء حول  بأن خاطئًا انطباًعا تعطي الحالية المصطلحات أن لوحظ ،ووفقا لذلك

 جنةاللتقترح  األساس، هذا وعلى. لالتحاد جهاًزا وليس خبراء فريق مجرد هي الطفل ورفاهيتهحقوق 

 لحقوق ةقياألفري اللجنة" من " اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته" إلى اسمها تغيير

 االتحاد أجهزة عبر منسق هيكل وجود لضمان خاص بشكل أيًضا مهمة ستكون والتي ؛"الطفل

 .األفريقي

 

 كامل بشكل اهبواليت لالضطالعة للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته األفريقيللجنة  تمكينية بيئة تهيئة -باء

 لالتحاد. كجهاز

 لجنةال عمل تعوق التي التحديات من العديدت اللجنة واجه فقد لالتحاد، كجهاز إنشائها من الرغم على .73

ً  التحديات هذه وتتعلق. االتحاد أجهزة من غيرها مثل بالكامل واليتها ممارسة عن  واردالم بنقص أساسا

 .األعضاء الدولجانب  من وتوصياتها قراراتها تنفيذ وقلة المالية

 

 المالية الموارد نقص (1

إلدارة  يةاإلجمال الميزانية من جزءاً  اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته ميزانية كانت .74

 من الخاصة ميزانيتها في مخصصات لها الحين ذلك منذ ولكن ،2015 عام حتى االجتماعيةالشؤون 

 الميزانية من ٪100 بتمويل األفريقي االتحاد يقوم. المائة في 5 بنسبة سنوية زيادة مع األفريقي االتحاد

 المالي الوضع هذا وبسبب. البرنامجية الميزانية من ٪100 من يقرب ما الشركاء يغطي بينما التشغيلية
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 اجهوده بالكامل وظفت أن اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته ستطعت لم المتوتر،

 .األفريقي لطفلا ميثاق في المبين النحو على الغنية ابواليته االضطالع في

 بتمويل 1األفريقي االتحاد مؤتمر مقرر مع األخيرة اآلونة في إيجابية تطورات حدوث اللجنة تالحظ .75

ً  األفريقي لالتحاد التابعة السالم دعمالميزانية التشغيلية والبرامجية وعمليات  . 2017 عام من اعتبارا

 برامجلل الفعلي التنفيذ مشكلة تظل أن المحتمل من ذلك، ومع. االتفاقية الستدامة حاسم القرار وهذا

 التحدي، هذامواجهة  أجل ومن ثم، ومن. مقترح هو مما أطول وقتًا المقررات تنفيذ استغرق إذا تحديًا

للجنة  لبرنامجية،وا التشغيلية للميزانيات بالنسبة المالية، للحاجة تقييم إجراء ينبغي أنه اللجنة تقترح

 في لةالمحتم والزيادة الجارية النقل عملية ضوء في األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته

 .اللجنة وأنشطة الموظفين عدد في المطاف نهاية

 

 اللجنة وتوصيات لقررات المحدود اإلنفاذ (2

 عن رافاألط الدول تقاريروبحث  بتلقي اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته لفكُ  .76

 تدابيرب وتوصي ختامية مالحظات تصدر األطراف، الدول بحث تقارير وبعد. الطفل ميثاق تنفيذ حالة

اللجنة األفريقية للخبراء  فإن ،44 للمادة وفقا. لطفلا ميثاق تنفيذ لتحسين األطراف الدول تتخذها قد

 االنتهاكات من األطراف الدول ضد الشكاوىلبحث  والية أيضا لديها حول حقوق الطفل ورفاهيته

 تصحيحل لالمتثال الطرف للدولة توصيات فستصدر مخالفة،وفي حال وجود . لطفلا لميثاق المزعومة

 إجراء لجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهلـ يجوز ،45 المادة وبموجب. االنتهاك

 تتخذها أن نبغيي التي التدابير بشأن الطرف الدولة إلى توصيات تليها ة،األفريقي البلدان في تحقيقات

 .التحقيق قيد بالمسألة يتعلق فيما

 هذه عن الناشئة قراراتهاو توصياتها أن هيتهاألفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفا اللجنة تالحظ .77

 ومن. يذهابتنف الدول قامت إذا، فقط الطفل لميثاق أفضل تنفيذ إلى تؤدي أن يمكن واليتها من الجوانب

 اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته وتوصيات راتاقرل الدولة امتثال رصد فإن ثم،

 اللجنة األفريقية فإن الحقيقة، هذه من الرغم وعلى. األطفال لحقوق الكامل للتطبيق أساسي أمر هو

 هناكو. ياتهاوتوص لقراراتها الدول تنفيذ عدم بسبب تحديات واجهت للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته

 :منها ما يلي هذا، االمتثال عدم في تسهم مختلفة أسباب

للخبراء  ةاألفريقياللجنة  قرارات تنفيذ تسهل أن يمكن التي والمؤسسية التشريعية األطر نقص (1

 ؛حول حقوق الطفل ورفاهيته

طفل ة للخبراء حول حقوق الاألفريقياللجنة  قرارات لتنفيذ الدول جانب من السياسية اإلرادة انعدام (2

 ؛ورفاهيته

ل ة للخبراء حول حقوق الطفاألفريقياللجنة  وتوصيات قرارات لتنفيذ ميزانية تخصيص عدم (3

 لتحقيقها؛ ميزانية تخصيص تتطلبالتي ، وورفاهيته

 ياتوالتوص القرارات تتطلب - اآلخرين المصلحة وأصحاب الحكومية األجهزة بين التعاون نقص (4

 وصياتت األطراف الدول تتلقى عندما. الوطني المستوى على بتنفيذها اإليه يُعهد" جهة متبنية لها"

 ياتالتوص تحيل ما نادراً  فإنها ،اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته وقرارات

ً  يولد وهذا. لتنفيذه جهاز تخصيص أو تنفيذها، عن المسؤول الجهاز إلى  أي يهف يخضع ال وضعا

 .تنفيذه عن للمساءلة وطني جهاز

                                                           
 السابعة العاديةالصادران عن الدورة  A66bceD//A//lbm.605-620 )llcDD(U A66bceD//A//lbmD.1- 3(llcDD)المقرر واإلعالن  1

 سبةبن ضريبة وتنفيذ فرض فريقياأل االتحاد في األعضاء الدول رؤساء قرر. رواندا ، كيغالي 2016 يوليو 18و  17للمؤتمر المنعقدة يومي  والعشرين
 اعتباًرا ألفريقيا لالتحاد السالم عمليات ودعم والبرامج العمليات التشغيلية ميزانيات لتمويل القارة في المؤهلة المستوردة السلع جميع على بالمائة 0,2
 .2017 عام من
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 قيام تعيني ،هاوقرارات اتوصياته تنفيذ ضمان أجل من - والوظيفية الفعالة المراقبة إلى االفتقار (5

 توصيات تلقت التي البلدان إلى متابعة بعثاتب اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته

 هذهل التمويل نقص بسبب المناسب الوقت في بالبعثات االضطالع يتم ال ذلك، ومع. وقرارات

 علىسواء  متابعة، توجد ال ،تقصي الحقائق بعثات بعد المقدمة بالتوصيات يتعلق فيما. األنشطة

 .اتالتوصي لهذه االمتثال لمراقبة ،األفريقي حادصنع السياسات لالت أجهزة اللجنة أو مستوى

اللجنة  عن الصادرة والتوصيات القرارات افتقارا متصورا لغايات هناك أن كذلك اللجنة تالحظ .78

ً  ملزمة تعتبرها ال الدول ألن األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته  صدد،ال هذا وفي. قانونا

 بشأن البروتوكول من 5 المادة تعديل إمكانية بشأن الجارية لمناقشةتعيد التأكيد على ا أن اللجنة تود

 جهازك اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته إدراج بهدف ةاألفريقي المحكمة إنشاء

للجنة ا منح سبب حول السؤال تفسير يمكنو. المحكمة إلى مباشرة الوصول يمكنه األفريقي لالتحاد

المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان إلى  الوصول حق األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته

 .عملية واألخرى قانونية واحدة: زاويتين من والعشوب

وب، اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعقانونيا تأسست المحكمة األفريقية لتكميل وتعزيز وظائف  .79

وهي أيضا جهاز من أجهزة حقوق اإلنسان لالتحاد األفريقي باختصاص شبه قضائي. والمحكمة على 

خالف اللجنة أو المفوضية لديها االختصاص بإعالن قرارات ملزمة بشأن القضايا كما ورد في 

ت، رار النهائي. علما بأن اللجنة تقدم فقط التوصياالبروتوكول المنشئ والذي يبين أن المحكمة تصدر الق

وحتى عندما يكون لزاما على الدول األطراف إنفاذ قرارات اللجنة، فإن فهم القرارات باعتبارها 

توصيات يترتب عليه انخفاض معدل االمتثال. وبالتالي، تستفيد اللجنة من الطابع الملزم لقرارات 

 المحكمة بمثل ما تفعل المفوضية.

 على المحكمة بروتوكول من 30 المادة وتنص. القرارات إلنفاذ قوية لهجة المحكمة أيضا نظام يوفر .80

 لىع يتعين ذلك، على وعالوة. القرارات تنفيذ ضمان وحتى المحكمة قرارات بتنفيذ ملزمة الدول أن

 االتح والسيما عن األفريقي لالتحاد التنفيذي المجلس إلى تقريراً  تقدم أن ،31 المادة بموجب المحكمة،

 أن احتمال هناك للقرارات، االمتثال عدم فيها يكون التي الحاالت وفي. ألحكامها الدول امتثال عدم

 لالتحاد التأسيسي القانون من( 2)23 للمادة تمتثل ال التي الدولة على عقوبات األفريقي االتحاد يفرض

 في عليه وصمنص التنفيذي المجلس إلى التقارير تقديم وآلية للقرارات باالمتثال االلتزام إن. األفريقي

يوفر  الذي بنظام اللجنة مقارنةً  وصريًحا قويًا متابعة يوفر نظام هذا فإن ثم ومن نفسه، البروتوكول

 .الفرعية أدواته خالل التزامات تقديم التقارير من

 اثلة،المم األجهزة فيه تصل الذي الوقت في المحكمة إلى الوصول إمكانية من اللجنة فإن حرمان عمليا، .81

كمة إلى المح الدولية، الحكومية المنظمات من وغيرها والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة مثل

 نظام كّملي المحكمة إنشاء كان وإذا. هامشية لحقوقهم حماية على يحصلون أفريقيا في األطفال بأن يفيد

 إلى الوصول على اللجنة قدرة عدم فإن القرارات، إنفاذ تعزيز بهدف القارة في الموجود اإلنسان حقوق

ً  المحكمة  يخلق مما وأعمالها اللجنة والية سيقوض أنه كما. للمحكمة النهائي الهدف يقوض جزئيا

 أجهزة من غيرها شأن شأنها للجنة، تتاح أن الضروري من ثم، ومن. أهمية أقل اللجنة بأن تصورا

 نفاذإ وهو النهائي الذي أنشئت من أجله المحكمة، للسبب المحكمة إلى الوصول إمكانية اإلنسان، حقوق

 .القرارات

توصي اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته  أعاله، المذكورة للتحديات التصدي وبغية .82

وإدراج  نة،اللج قرارات تنفيذ ترصد هيكل لجنة الممثلين الدائمين التي إطار في مشتركة آلية بإنشاء

 لمحكمةا إلى الوصول يمكنها التي األجهزة اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته كأحد

 .ةاألفريقي
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 :الخالصة ثالثا:
الطفل  اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق قدمت تحليلها،و أعاله المذكورة التفسيرية المذكرة إلى بالنظر .83

 .يوافق عليهاو مؤتمر بحثهاال واصلي لكي التالية المقررات مشاريع ورفاهيته
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 األفريقي البرلمان
 

 أوال: الخلفية
مقرره  ،2018 يوليو في األفريقي المنعقدة االتحاد قمةالمؤتمر، خالل  اعتمد .84

Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) جهزةأ بجميع يتعلق فيما اإلصالح تنفيذ عن المرحلي والتقرير 

 وضع خاص بشكل المرحلي التقرير واستكشف. البرلمان األفريقي ذلك في بما ،األفريقي االتحاد

 اليةوتوسيع  نحو لالنتقال طريق خارطة: إلى الحاجة تحدد توصيات خمس وصاغ ،البرلمان األفريقي

 كتبمهيئة  ووظائف أدوار ومواءمة توضيح؛ ولبرلمان األفريقيل النتائج إطارو ؛البرلمان األفريقي

البرلمان  مشاركة حيث من األفريقي االتحاد مفوضية مع والتنسيق واألمانة؛البرلمان األفريقي 

 .المشتركة ةاألفريقي المناصب في األفريقي
يومي  دةنعقلما االستثنائية القمةلبحثها خالل  مقدمةاألفريقي ال للبرلمان تفسيريةال مذكرةأثارت ال وقد .85

 لمانبرال ذلك ودفع .الدائمين الممثلين لجنة من واألسئلة االهتمام من الكثير ،2018 نوفمبر 18و 17

 ألفريقيا لالتحاد المؤسسي لإلصالح المخصصة لجنته إطار في العمل فرقة اجتماع عقد إلى األفريقي

 وءض في اإلصالح، عملية أجل من فيها النظر إعادةالبرلمان األفريقي  مقترحات جميع توحيد أجل من

 االتحاد قمة انعقاد قبل ،2018 يناير نهاية فياألفريقي المقرر عقدها  االتحاد ومؤسسات أجهزةخلوة 

 .2019 فبراير في األفريقي
 علوماتم توفير إلى ،األفريقي برلمانال ومساهمات مالحظات تشمل التي ،التفسيرية المذكرة هذه تهدف .86

 يف الواردة المقترحات وتهدف المؤسسي، اإلصالح وحدة من المقدمة المقترحات وتكملة لدعم إضافية

 في لمتمثلا غرضه لتحقيق كاف بشكل وتمكينه األفريقي برلمانال تنظيم إعادة ضمان إلى التقرير هذا

اه عليهما، على النحو الذي توخ واإلشراف هماودعم ،األفريقيين االقتصاديين والتنمية التكامل تمكين

 األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون من كل في والموضح ،األفريقي لالتحاد المؤسسون اآلباء

األفريقي  انبالبرلم يتعلق فيما ةاألفريقي االقتصادية للجماعة المنشئة المعاهدةالملحق ب والبروتوكول

 بالبرلمان قيتعل فيما األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون وبروتوكول( البرلمان األفريقي بروتوكول)

 (.الجديد البرلمان األفريقي بروتوكول) األفريقي
 عزيزت عملية في حاسمة تعتبر التي األربعة األساسية المجاالت في المذكورة المقترحات تجميع تم .87

 :ما يلي هي المحورية المجاالت هذهو. األفريقي االتحاد إصالح عملية سياق في األفريقي البرلمان
 لالتحاد فعالال تمويلال أجل الميزانية من بشأن الحالية البرلمان األفريقي والية وتسخير تفعيل (أ

 األفريقي؛

 والتنفيذي؛ السياسي المستويين على بكفاءة األفريقي االتحاد أعمال إدارة  (ب
 ال؛وفعكفؤ  أفريقي اتحاد أجل من احاسم اأمر األفريقي لبرلمانل الكامليعتبر التشريع  (ج
 .بمواطنيه األفريقي االتحاد ربط (د

 

 :لالتحاد الفعال التمويل أجل من المتعلقة بالميزانية لبرلمان األفريقيل وتعزيز الوالية الحالية تفعيل ثانيا:

 البروتوكول من( ب()2)8 المادة رددتها )التي لبرلمان األفريقيل الحالي البروتوكول من( 2)11 المادة  .88

 وتقديم االتحاد وميزانية ميزانيته مناقشة" سلطة البرلمان األفريقيتخّول  ،لبرلمان األفريقيل الجديد

من قواعد إجراءات ( ز)4 المادة الحكم   عليها من قبل المؤتمر". كّملت هذا توصيات بشأنها قبل الموافقة
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 يقدمو األفريقي االتحاد ميزانية يبحث ويناقش البرلمان" أن على تنص والتي البرلمان األفريقي،

 ."من قبل المؤتمرعليها  الموافقة قبل الصلة ذات التوصيات

 ةاألساسي إحدى المهام باعتبارها الميزانية على الرقابة أوالً  الحالي البروتوكول من البند هذا يحدد .89

 رلمانيين،الب يمنح وثانياً، ألموال االتحاد، السليمة اإلدارة تعزيز إلى تهدف والتي األفريقي، للبرلمان

خاصة  والقاري، الوطني المستويين على الميزانيةالمشاركة في عملية  فرصة الشعب، يمثلون الذين

 .وأن جزءا كبيرا من ميزانية االتحاد يعتمد على مساهمات الدول األعضاء

برلمان ال ميزانية سلطة ممارسة أن إلى األفريقي بحق لالتحاد المؤسسي اإلصالح وحدة تقرير يشير  .90

 وانينق اعتماد وكذلك األعضاء، الدول مساهمات وانتظام كفاءة ومراقبة تحسين على األفريقي ستساعد

ً  دوراً  تلعب وطنية  فريقيا،أ شعوب وباعتباره جهازا يمثل ذلك، إلى وباإلضافة. تمويل االتحاد في حاسما

 البرلمان المتعلقة بالميزانية سلطة تنفيذ فإن ،البرلمان األفريقي بروتوكول من( 2)2 المادة بموجب

 .لالتحاد الميزانية عملية وشرعية شفافية تعزيز في سيساهم

 أعاله كورالمذ الحكم تفعيل يتم لم إنشاء البرلمان األفريقي، على مضت التي سنة عشرة األربع خالل  .91

 األفريقي حاداالت ميزانية صياغة الرئيسي في أن ويتمثل السببلبرلمان األفريقي. ل الحالي للبروتوكول

إلى البرلمان األفريقي  األفريقي االتحاد لميزانية زامياإلل الطلب يتضمنان ال الزمني وجدولها

سلطته المتعلقة  أن على البرلمان األفريقي ويؤكد. المؤتمر قبل من باعتماده والتوصية الستعراضه

 سوى تطلبت ال األفريقي، االتحاد في به المعمول القانون بموجب بالفعل عليها المنصوص بالميزانية،

عداد عملية إ في تؤديه دور لها التي األجهزة جميع بين للتعاون عملية وفعالةآلية  طريقة عمل تمّكن

 .األفريقي االتحاد ميزانية

 ةميزاني تتناول التي إجراءات مختلف أجهزة صنع القرار قواعد مواءمة خالل من ذلك تحقيق ويمكن .92

ً  االتحاد، ميزانية عملية تدخل البرلمان األفريقي في وقبول االتحاد  هأعال المذكورة لألحكام وفقا

 يكون أن بالضرورة ينبغي ال اإلصالح في بحت عملي جانب . وهذاالبرلمان األفريقي لبروتوكول

 ً  بسرعة، لهاح على البرلمان األفريقي تساعد أن السياسية ألجهزتها ينبغي التي الخبرة، بمسألة مشروطا

 الدراية من يدتستف أن عليها يتعين كما. للبرلمان والفنية المؤسسية القدرات تعزيز خالل من ذلك في بما

 بأساليب بيرةك دراية على هم الذين البرلمان األفريقي، في العاملين البرلمانيين لدى بها المعترف الفنية

لداخلية ا الخبرة الضرورة، تكميل عند أيضا، ويمكن. المحلي المستوى على والرقابة الميزانية صياغة

 .الخارجية بالخبرة دائما

ّن البرلمان األفريقي المتعلقة بالميزانية أن سلطة تفعيل شأن ومن  .93  مع التوفيق نم األفريقي االتحاد يمك 

 في أصلةمت الميزانية سلطة أن بوضوح تكشف التي المقارنة، البرلمانية والممارسات القوانين أفضل

 والبرلمان الوطنية، فوق بالبرلمانات يتعلق وفيما. فوق وطني وطنيا أم أكان سواء برلمان، أي

وبرلمان المجموعة االقتصادية  ،3أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة وبرلمان ،2األوروبي

 هذه وعقد الحصر، ال المثال سبيل على ،5أفريقيا لشرق التشريعية والجمعية ،4والنقدية لوسط أفريقيا

 سيمار المجموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا،برلمان  فإن الواقع، وفي. بحرية الممارسة

 األخرى، األجهزة على الديمقراطية الرقابة المعاهدة المؤسسة له سلطات من 14 المادة بموجب

 زانيةالمي مشروع بتقديم المفوضية رئيس التزام مع للمجموعة الميزانية وضع عملية في ويشارك

 .عمل المفوضية إلى البرلمان وبرنامج

                                                           
 األوروبي االتحاد تشغيل معاهدة من 314 المادة 2
 أفريقيا غرب لدول االقتصادية الجماعة برلمان سلطات لتعزيز إضافي قانون( ب) 7المادة  3
 CAMAC اتفاقية من 14المادة  4
 أفريقيا وسط لدول االقتصادية الجماعة معاهدة من 49 المادة 5
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 المجموعة برلمان سلطات تعزيز بشأن اإلضافي القانون من 9 المادة تنص السياق، نفس وفي  .94

. المجموعة ميزانية بشأن للبرلمان إلزامية مشاورات إجراء على أفريقيا غرب لدول االقتصادية

لممارسات امن أفضل  المستطاع، قدر يتعلما، والبرلمان األفريقي أن األفريقي لالتحاد يمكن وبالتالي،

 اإلقليمية البرلمانات لسلطات مماثلة سلطات ممارسة من البرلمان األفريقي تمكين وبالتالي هذه،

لمان البر سلطات بين للمقارنة والقابلية التشابه إن. القانون سيادة مبادئ مع يتماشى بما األخرى

 في شك بال يسهم مما والتالقح، الفعال التفاعل يعزز أن شأنه من اإلقليميين دون ونظرائه األفريقي

 .األفريقي التكامل جهود

االتحاد  تمويل بشأن كيغالي مقرر روح ضمن للبرلمان األفريقي الميزانية سلطات تندرج .95

(Assembly/AU/Dec.605 (XXVII)البرلمان األفريقي المتعلق بالميزانية  دور إلى . وتستند

 الدول ردساتي بموجب لديها سلطات متعلقة بالميزانيةالوطنية، التي  بالبرلمانات الفريدة وعالقته

 لوقتا في الفعلية المساهمات ورصد شأنه أن يؤدي إلى تعزيز من األفريقي. وهذا االتحاد في األعضاء

 .االتحاد بتمويل الصلة ذات الوطنية التشريعات اعتماد وضمان األعضاء الدول جانب من المناسب

 لجنة مثل األخرى األفريقي االتحاد أجهزة دور العملية فريقي في هذهوسيكمل ويعزز دور البرلمان األ

 .بشأنه للتفاعل واضحة طرائق وضع ينبغي والذي العشرة، المالية وزراء

 لتأكيد ةفرص تتيح بالميزانية المتعلقة لسلطاته الكامل التنفيذ إلى الحاجة أن البرلمان األفريقي يرى  .96

 .نفيذهات على اإلشراف وكذلك االتحاد، ميزانية وصياغة تمويل عمليةفي إطار  واليته، أهمية وتفعيل
 

 :التوصيات

البرلمان  لىإ األفريقي االتحاد ميزانية مشروع بتقديم المفوضية يكلف سات الذيسياال قراراتخاذ ا  (1)

 في ليهع منصوصعلى النحو ال التنفيذي، المجلس قبل من اعتمادهب والتوصية األفريقي لبحثه

 .2001 لعام البرلمان األفريقي بروتوكول من( 2) 11 المادة

 زةأجه ومنسقات للبرلمان األفريقي النظامية التقاويم ومواءمة لمراجعة سياساتال قراراتخاذ   (2)

 تمويل عملية في دورها تلعب الصلة ذات األفريقي االتحاد أجهزة جميع أن لضمان السياسة،

 .األفريقي االتحاد ةيناوميز
 .ميزانيته عم يتماشى بما البشرية والموارد البرلمان األفريقي هيكل لتعزيز السياسات قراراتخاذ   (3)

 
 :والتشغيلي السياسي المستوى على األفريقي االتحاد ألعمال والكفؤة الفعالة اإلدارة ثالثا:

 مهامال ممارسة من ومؤسسة جهاز كل تمكين تم وكفؤة إذا فعالة األفريقي االتحاد أعمال تكون أن يمكن .97

 بما ،المؤسسية التفاعالت كانت إذا وكذلك القانون، سيادة ظل وفي اختصاصها، نطاق في كامل بشكل

 شكلب تعمل كلها والمؤسسات األجهزة مختلف بين والدعوات والعالقات والموازين الضوابط ذلك في

 طرائق على تنص تجعلها بطريقة والمؤسسات األجهزة إجراءات مختلف قواعد مواءمة ويتعين. جيد

ً  التنسيق هذا وسيساعد. األخرى والمؤسسات األجهزة والتآزر مع التعاون  الظروف تحديد على أيضا

 ةممارس لالتحاد ألغراضيمكن أن يكون فيها البرلمان األفريقي في متناول األجهزة األخرى  التي

 .والميزانية االستشارية سلطته
وية ق اختيار عملية" خالل من األفريقي االتحاد مفوضية رئيس انتخاب عملية تعزيز إلى الحاجة إن .98

نتائج  بشأن Assembly/AU/Dec.635(XXVIII)المؤتمر  في مقرر مبينة" وقائمة على الجدارة وشفافة

 ي أنالبرلمان األفريق ىوير. األفريقي لالتحاد المؤسسي اإلصالح حول األفريقي االتحاد خلوة مؤتمر

به في األفريقي، بعد انتخا االتحاد مفوضية رئيس المرشح لمنصبإذا قام  سيكسب، األفريقي االتحاد
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 سيكونو. القارة سكان يمثل الذي الجهاز، األفريقي البرلمانأمام عنها  والدفاع م برامجهيقدبتالمؤتمر، 

 اد،لالتح التنفيذية األجهزة خالل من ممارسته يتم أن المتوقع من الذي الفعال، اإلشراف أساس هو هذا

األفريقي التي  داالتحا وتنفيذ برامج لدعم التشريعية أنشطته تصميم البرلمان األفريقي من تمكين وكذلك

 .األفريقي االتحاد مفوضية يقدمها رئيس
 في التفكير إلعادة فرصة األفريقي االتحاد ألعمال والفعالة الكفؤة اإلدارةحول  التأمالت توفر كما .99

تستند حاليا  التيو الوطني، البرلمان واليةمع  ،للبرلمان األفريقي البرلمانية للوالية التراكمية الممارسة

 نأ إلى الدولتين إحدى تشير الواقع، . وفيالبرلمان األفريقي بروتوكول من 5و 4 المادتين أحكامإلى 

 الوطنية اتهمبرلمان قبل من تعيينهم أو انتخابهم يتم أعضاء بخمسة األفريقي البرلمان في ممثلة دولة كل

األفريقيين  البرلمانيين جميع عضوية مدة" أن( 3)5 المادة وتحدد. بين أعضائها أخرى من دولة أي أو

 ."آخر وطني تشريعي جهاز أي أو البرلمان بعضوية مرتبطة
البرلمان  بروتوكول سريان يبدأ أن إلى سارية ستظل المزدوجة العضوية أنفي  التحديل ويتمث .100

عاني ي الواقع، فيو. البرلمان عمل سير على سلبية عواقب من ذلك على يترتب ما مع الجديد، األفريقي

 يف المنتظمة االنتخابات بعد ،ألعضائه المستمر التجدد بسبب االستقرار عدم من البرلمان األفريقي

 .الدورات بين فيما المغادرة من ٪ 20 إلى ٪ 10 نسبة تسبب ما غالبا والتي ة،األفريقي البلدان
، مثال، فإن ثلث األعضاء تقريبا غادروا البرلمان األفريقي، عقب االنتخابات في 2018مايو وفي  .101

 اهن ومن. البرلمانية الخبرة نظر وجهة من المؤسسية الذاكرة استدامة الوضع هذا يضمن البلدانهم. و

البرلمان  بين الفصلوالنظر في إمكانية  ،البرلمان األفريقي أعضاء والية مدة تحديد إلى الحاجة تبرز

 يقي.للبرلمان األفر الجديد البروتوكول نفاذ يبدأ ريثما الوطنية، البرلمانية والعضوية األفريقي
 

 

 
 :التوصيات

 عاديةال انتخابه، خالل الدورة األفريقي عقب االتحاد مفوضية رئيس السياسات بأن يقدم قرار (1

 يمثل جهاًزا باعتباره األفريقي البرلمانأمام  عنها ويدافع برنامجه لبرلمان األفريقيل األولى

 .الجهازين سيضع أرضية للضوابط والموازين بين والذي أفريقيا، شعوب
 البرلمان األفريقياءات إجر القواعد ومواءمة مراجعة إلى اإلصالح عملية تؤدي أن يجب  (2

 يالمؤسس التعاون تفعيل أجل من ،األفريقي التحادل سياسةصنع ال بأجهزة الخاصةالقواعد و

 التحادل والتنفيذي التشريعي الجهازين بين ينوازكوال الضوابط إلى باإلضافة والتفاعالت

 .األفريقي
 دراسةو في البرلمان األفريقي، البرلمانيين والية مدة تحديد من تُمكن أن اإلصالح لعملية ينبغي  (3

 من المؤسسية، الذاكرة واستمرارية استقرار ضمان بغية الوطنية، واليتهم جدوى إعفائهم من

 .البرلمانية الخبرة نظر وجهة
 لبرلمان األفريقيل كاملةال تشريعيةال سلطةالرابعا: 

( مالبو بروتوكول) 2014يونيو  في الصادر الجديد األفريقيالبرلمان  بروتوكول اعتماد أعطى .102

 ومع. شرافيةواإل والتمثيلية التشريعية سلطته األفريقي برلمانال ممارسة إمكانية في األمل من بصيصا

 رينوعش ثمانية يتطلب الذي الجديد، البروتوكول على التوقيع تم سنوات، أربع مرور وبعد ذلك،

 ً  لىع عشر، أحد عليه وصادق فقط بلداً  عشر تسعة قبل من نفاذه، لبدء األعضاء الدول من تصديقا

 الهدف أن على تنص والتي الحالي البروتوكول من( 3)2 المادة من الصلة ذات األحكام من الرغم

 اءوأعض كاملة تشريعية سلطات ذات مؤسسة النهاية في تصبح أن هو األفريقي للبرلمان النهائي
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 يةاالنتقال الفترة هذه في فريقياأل برلمانال زال ما سنة، 14 يمضومع . المباشر العام باالقتراع منتخبين

 جهزةأل الحالي اإلصالح فإن األعضاء، الدول قبل من البروتوكول على التصديق وتيرة بطء بسبب

 .الممكنة الحلول الستكشاف فرصة يتيح األفريقي االتحاد
 سياسيال المستويين على األفريقي االتحاد أعمالباعتبارها  أكبر أهمية التصديقات تلك وتكتسي .103

مؤتمر أو ال يقترحها التي المجاالت في قوانين لصياغة كاملة تشريعية سلطة وتتطلب والتشغيلي،

 نحوال على األخرى، األفريقي االتحاد ومؤسسات أجهزة على الرقابة وظيفة فعالية وتمارس يجيزها،

 .والجديد الحالي البرلمان األفريقي بروتوكول في عليه المنصوص
 توليهل ذهبية فرصة يوفر األفريقي لالتحاد الحالي المؤسسي اإلصالح يرى البرلمان األفريقي أن .104

 ذات دلللج المثيرة غير بالمجاالت بدءاً  تدريجيًا، ممارستها يمكن والتي الكاملة، التشريعية السلطة

عتبر وت. والتنمية القاري االقتصادي التكامل تسريع بهدف المؤتمر، اقترحها أو كما القارية، األهمية

 يالغذائ واألمن الطبيعية، الموارد وإدارة المناخ وتغير الحرة، والتجارة الهجرة هي المجاالت هذه بعض

 .الحصر ال المثال سبيل على اإلرهاب، ومكافحة والتغذية،
 ثرتؤ ال التي المجاالت في للبرلمان الكاملة التشريعية الوظيفة ممارسة يمكن ذلك، على وعالوة  .105

 تالمجاال تلك وتشمل. مباشر بشكل عليها تؤثر أو تهددها أو األعضاء الدول سيادة على بطبيعتها

 لالتحاد ليةداخ مؤسسية قوانين الواقع في تشكل والتي األفريقي، لالتحاد الداخلية التنظيمية القواعد

 داالتحا معاهدة عملية صياغة في هام دور أداء من البرلمان األفريقي تمكين ينبغي كما. األفريقي

. الجديد البرلمان األفريقي بروتوكول من( ح()2)8 المادة في عليه على النحو المنصوص األفريقي،

 االتحاد معاهدات صياغة في رئيسيًا دوًرا أيًضا األوروبي البرلمان يلعب المقارنة، سبيل وعلى

 .األوروبي
 إعادة لبالفع وممارستها الكاملة التشريعية بالمهامالبرلمان األفريقي من االضطالع  يتطلب تمكين .106

 عضاءوأ الموظفين خدمة وشروط وضع عن فضالً  الموظفين، من واحتياجاته البرلمان هيكل في النظر

 برلمانال وموظفي أعضاء بفئة يتعلق فجوات فيما لحالية واللوائح في النظم أن لوحظ وقد. البرلمانات

 ا.معالجته اإلصالح لعملية يمكن الذيو المقابلة، تهمومعامل فريقياأل
 التوصيات

 يمكن والتي الكاملة، التشريعية السلطة البرلمان األفريقياإلصالح تولي  عملية تضمن أن جب (1

 الداخلية وائحوالل بالنظم يتعلق المؤتمر فيما يقترحها أو يقرها التي المجاالت في تدريجيًا ممارستها

 .األفريقي لالتحاد

 األفريقي ضمان تولي البرلمان األفريقي على جناح السرعة السلطات التشريعية التحادل ينبغي (2

 يتعلق مافي أيضابل  ،مؤتمرال قرهاي التيجاالت الم في فقط ليس ممارستها، يمكن والتي ،الكاملة

 .األفريقي لالتحاد الداخليةبالنظم واللوائح 

 وطوشروضع  عن فضال ،البرلمان األفريقي موظفي واحتياجات هيكل في النظر إعادة ينبغي (3

 المؤسسات وضع وشروط خدمة مع يتماشى بما البرلمان، وأعضاء الموظفين من لكل الخدمة

 منحه يتم لما مشابهةال معاملةوال المركز األفريقي البرلمان أعضاء منح وينبغي المماثلة،

 .بها المعمول األفريقي االتحادنظم ولوائح  بموجب" اآلخرين المنتخبين للمسؤولين"

يكون  نما تم تفويض ذلك، ينبغي أ وإذا ،تقديم تقرير إلى المؤتمر البرلمان األفريقييجب على  (4

 ذلك إلى المجلس التنفيذي.
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 :بمواطنيه األفريقي االتحاد ربط: خامًسا

 واإلقليمية ةالوطني بالبرلمانات بفعالية األفريقي االتحاد البرلمان األفريقي الجهود الهادفة لربط يقدر .107

 يينالرئيس المصلحة أصحاب إشراك وكذلك الخاص، والقطاع المدني المجتمع ذلك في بما والمواطنين،

 في األعضاء الدول عزم البرلمان األفريقي مشروع يدعم كما. األفريقي االتحاد إصالح عملية في

 بما مكن،م وقت أسرع في المؤهلين المواطنين لجميع األفريقي السفر على منح جواز األفريقي االتحاد

 يوليو في رواندا كيغالي، في المعتمد Assembly/AU/Dec.607(XXVII)مع مقرر المؤتمر  يتماشى

 راألط مواءمة أو تكييف أو العتماد الوطنية البرلمانات مع العمل في واليته ويتعهد بنشر ،2016

 .األفريقي السفر جواز للمقرر بشأن المحلي للتنفيذ الوطنية والسياسات القانونية
 املوالتك التنمية في األفريقية للشعوب الفعالة المشاركة لضمان أنشئ الذي الجهاز وباعتباره .108

 أ،البرلمان األفريقي مهي فإن ،(األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون من( 1)17 المادة) للقارة االقتصادي

 رامجب يعزز وأن ومواطنيه األفريقي االتحاد بين واالتصال الدخول نقطة صبحي نأل واليته، حيث من

 إلى المقدمة المحدودة الميزانية فإن ذلك، ومع. األعضاء الدول دوائر في األفريقي االتحاد وأهداف

 في يهعل المنصوص النحو على بالكامل التمثيلاالضطالع بوالية  من تمّكنه لم البرلمان األفريقي

البرلمان  تمكين إلى الحالي اإلصالح يؤدي أن المتوقع ومن. الحالي والمؤسسي القانوني اإلطار

 تحاداال مواطني مع عالقاته تعزيز من تمكنه الميزانية في كافية مخصصات إلى الوصول من األفريقي

 .إليه الوصول وإمكانية األوروبي
 بشكل اليتهو للبرلمان األفريقي ممارسة المؤسسي اإلصالح فرصة تتيح أن ينبغي ذلك، إلى وباإلضافة  .109

 اطيةالديمقر المؤسسات وتوطيد الشعبية، والمشاركة الديمقراطية المبادئ تعزيز في ومستقل كامل

 دوله رارغ على األفريقي االتحاداعتنق  قدو. أيضا أفريقيا في الرشيد والحكم ،الديمقراطية وثقافة

 فرصة البرلمان منح إلى يدعو المثال، سبيل على والذي، السلطات، وفصل القانون سيادة مبدأاألعضاء 

 .التنفيذية السلطة من تدخل دون قانوني أو واقعي موقف فحص
 المجال قياألفري البرلمانُ  يفسح لها أن ينبغي التي االنتخابات، مراقبة لبعثات بالنسبة الحال هو هذا .110

 من ونسيك ذلك، ومع. األفريقي االتحاد بعثات عن مستقل بشكل ،المراقبة بعثات وإيفاد لتخطيط

 لتوازنا لضمان االنتخابات، لمراقبة البرلمان األفريقي بعثة تقرير نشر طرائق تحديد الضروري

 .التحادل التنفيذي التي ينظمها الجهاز البعثات من المستخلصة االستنتاجات مع والمؤسسي العقالني
 التوصيات، من مجموعة المؤتمر مع إلى االنتخابات بعثة البرلمان األفريقي لمراقبة تقارير تقديم يمكن  .111

 يثح األوروبي االتحاد في يحدث ما هذا المقارنة، سبيل علىو. العامة الجلسة في واعتمادها بحثها بعد

 لتمحيصل األوروبي االتحاد آلية تشكل ألنها األوروبي، البرلمان قبل من االنتخابات مراقبة تنفيذ يتم

 .األعضاء للدول الديمقراطي
 

 :توصياتال

 ويعززه يالبرلمان األفريق في التمثيل تفويض علىؤكد مجددا ي أن المقترح المؤسسي لإلصالح ينبغي (1

ّنه  .ومواطنيه األفريقي االتحاد بين فعالين واتصال دخول نقطة يكون أن من ويمك 
 مفوضية من نيف بدعم ،األفريقي االتحاد فيات االنتخابة مراقب بعثات فريقياأل برلمانال يرأس أن ينبغي (2

 القضايا في واالستشاري اإلشرافي دوره ممارسة لبرلمان األفريقييتسنى لاألفريقي كي  االتحاد

. مؤتمرلتقدم إلى ا توصيات صياغة، والقارة في الرشيد والحكم والديمقراطية باالنتخابات المتعلقة

 لجلسةا في واعتمادها هذه االنتخابات مراقبة بعثات عن الصادرة والتوصيات التقاريربحث  وينبغي

 .نشرها قبل التنفيذي المجلس أوالمؤتمر  إلى وتقديمها العامة
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 نيةالميزا من كافية موارد على الحصول من البرنامج يمّكن أن المقترح المؤسسي لإلصالح وينبغي (3

 .األفريقيين المواطنين إلى والوصولالتوعية به و التشريعية عملياته لدعم
 

 :سادسا: الخالصة

 المؤسسي اإلصالح بشأن Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII)مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي  تيحي .112

 حلم تحقيقل ،األفريقي البرلمان التشريعي،جهازه و األفريقي لالتحاد فريدة فرصة األفريقي لالتحاد

 الحلم هذا يقتحق يمكن الو. ومتكاملة موحدة أفريقية قارةاألفريقي المتمثل في  التحادل المؤسسين باءاآل

 للتنمية ةاألساسي الركائزإحدى  تكون أن في مهمتها تتمثل التي األفريقي البرلمان سلطات تعزيز دون

 .القارة في والتكامل االقتصادية
 معزز أفريقي برلمان أجل منالبرلمان األفريقي  يقدمها التي الرئيسية المساهمات التقرير هذا يوجز  .113

 .عشرة الثالث التوصيات من مجموعة مع األفريقي لالتحاد مؤسسيةمنظومة  إطار في
 :ما يلي هي صيغت التي التوصيات .114

 

 فعالال تمويلال أجل من الميزانيةللبرلمان األفريقي المتعلقة ب الحالية واليةوتعزيز ال تفعيل بشأن ( أ)

 :األفريقي لالتحاد

مان األفريقي البرل إلى األفريقي االتحاد ميزانية مشروع بتقديم المفوضية يكلف السياسات الذي قرار (1)

 بروتوكول من( 2)11 المادة في عليه منصوص هو كما اعتماده،ب التنفيذي المجلس وتوصية لبحثه
 .2001 لعام البرلمان األفريقي

 جهزةالتقاويم النظامية ألولمان األفريقي للبر النظامية التقاويم ومواءمة لمراجعة سياساتال قرار  (2)

 لتمويلا عملية في دورهاب الصلة ذات األفريقي االتحاد أجهزة جميعاضطالع  لضمان السياسة، صنع

 .األفريقي االتحاد في ةيناوالميز

 .تهميزاني مع يتماشى بما البشرية والموارد البرلمان األفريقي هيكل لتعزيز السياسات قرار  (3)

 

 :والتنفيذي السياسي المستويين وعلى بكفاءة األفريقي االتحاد أعمال إدارة (ب)

 لدورةاه، خالل انتخاب عقب األفريقي االتحاد لمفوضية الجديد الرئيس السياسات مفاده أن يقدم قرار (1

 شعوب مثلي جهاًزا بوصفه األفريقي لبرلمانها أمام اعن ويدافع برامجه ،لبرلمان األفريقيل األولى العادية

 .الجهازين بينمنطلقا للضوابط والموازين  يضع والذي فريقيا،أ
ءات البرلمان األفريقي وقواعد إجرا قواعد ومواءمة مراجعة إلى اإلصالح عملية تؤدي أن يجب (2

 إلى باإلضافة والتفاعالت المؤسسي التعاون تفعيل أجل من ،األفريقي االتحاد سياسة أجهزةإجراءات 

 .األفريقي لالتحاد والتنفيذي التشريعي الجهازين بينموازين وال الضوابط
هم من إعفائ إمكانية واستكشاف ،نواب البرلمان األفريقي والية إنجازمن  اإلصالح عملية نمكّ ت يجب أن (3

 .يةالبرلمان الخبرة نظر وجهة من المؤسسية، الذاكرةمرار واست استقرار ضمان بهدف ،ةالوطني واليتهم
 
 :عاليةفالو كفاءةالباألفريقي المتسم  االتحاد أجل من حاسم أمر فريقياأل لبرلمانل الكامل التشريع (ج)
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 ممارستها يمكن والتي الكاملة، التشريعية لسلطةا البرلمان األفريقيتولي  اإلصالح عملية تضمن أن يجب (1

 التحادل الداخلية واللوائحبالنظم  يتعلق فيماالمؤتمر  قترحهاي أو قرهاي التي المجاالت في تدريجيًا

 .األفريقي
 يمكن والتي كاملة،ال التشريعية السلطةتولي البرلمان األفريقي بسرعة  يضمن أن األفريقي التحادل ينبغي (2

 الداخلية بالنظم واللوائح يتعلق فيما أيضابل  ،مؤتمر فحسبال قرهاي التي المجاالت في ليس ممارستها،

 .األفريقي لالتحاد
 الخدمة طوشرووضع  عن فضال ،للبرلمان األفريقي الموظفين واحتياجات هيكل في النظر إعادة ينبغي (3

 غيوينب المماثلة، المؤسساتوضع وشروط خدمة  مع يتماشى بما البرلمان، وأعضاء الموظفين من لكل

" ريناآلخ المنتخبين للمسؤولين"الممنوحة  مشابهةال معاملةوال المركز األفريقي البرلمان أعضاء منح

 .بها المعمول األفريقي االتحادوائح نظم ول بموجب
تقديم تقرير إلى المؤتمر، وإذا كان ال بد من تفويض ذلك فينبغي أن يكون  البرلمان األفريقي يجب على (4

 إلى المجلس التنفيذي. 
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 مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد إصالح مقترحات
  

افحة لمك الخطة االستراتيجية لمجلس االتحاد األفريقي االستشاري1-22)المادة  المجلس اسم تغيير  .1

 الفساد(
 والوارد في المذكرة والثالثين الثانية العادية دورتهخالل  الصادر التنفيذي المجلس لمقرر وفقًا .115

 ةمكافحل االستشارياألفريقي  التحادا لمجلس والخطة االستراتيجية 2018المفاهيمية لمشروع عام 

إلى " ادالفسالمعني ب االستشارياألفريقي  التحادا مجلس"من  اسمه بتغيير المجلس يوصي الفساد،

 ."الفساد لمكافحة االستشارياألفريقي  تحاداال مجلس"
 سياسة مفوضية االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد( 4-22 )المادة المجلس والية تعديل  .2
 هذا سيكون. سنوات 6 إلى سنتين ومن األخرى األجهزة والية مع واليته بمواءمة المجلس يوصي .116

 ً  EX.CL/651 (XVIII) قررمال في الواردة التوصيات مع متسقا
 وأمانته للمجلس والتنظيمية الهيكلية القدرات تعزيز  .3

 EX.CL/DEC.668 (XX) و EX.CL/DEC.570 (XVII) قرراتملل وفقا المجلس، يوصي (أ

ته كي يتسنى له ألمان والبشرية والمالية الفنية القدرات بتعزيز ، EX.CL/860 (XXV)و

 .بمهمتهاالضطالع 
 بأن المجلس يوصي للموارد، المثلى اإلدارة وضمان لألمانة السليمة اإلدارة ضمان أجل ومن  (ب

 EX.CL/DEC.891 قررمال انظر. )بالكامل مهامه تولي أجل من األمانة مقر في الرئيس يقيم

(XXVII) 
من الخطة االستراتيجية لمجلس االتحاد هـ 5-22، 9 ،4)المواد  المجلس صالحيات توسيع  .4

 األفريقي لمكافحة الفساد(
خذ ما يلي أل صالحياته بتوسيع نطاق المجلس يوصي ، Decl.1 (XXX1)) نواكشوط إعالن إلى إشارة .117

 :في االعتبار
 ؛(4 المادة) المشروعة غير المالية التدفقات مشكلة (أ

 ؛(9 المادة) االنتخابات فترات خالل سيما وال المعلومات، إلى الوصول  (ب
 هـ( 5-22وتحليلها )المادة  االعتبار الطبيعية في بالموارد المتعلقة المعلومات أخذ (ج
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