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 .635ASSEMBLY/AU/DEC (XXIX) التقرير المرحلي عن تنفيذ المقرر

 المؤسسي لالتحاد األفريقيبشأن اإلصالح 
 

 أوال. الخلفية

مقرر  تنفيذ في المحرز التقدم عن عامةنظرة  التقرير هذا يتضمن .1

 استتم مناقشته التي اتاإلصالح تنفيذ لمقترحات وملخصا ASSEMBLY/AU/DEC.635(XXIX)المؤتمر

 .2018 يناير في األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء مؤتمر خالل
 يناير في الصادر ASSEMBLY/AU/DEC.635(XXVIII) األفريقي  مؤتمر االتحادمقرر  حددي   .2

 ساسيأ بشكل ويهدف. االتحاد إلصالحأجندة شاملة  األفريقي لالتحاد المؤسسي اإلصالح بشأن ،2017

 اإلصالح أولويات ديحدوت والقارة األعضاء لدولها المتنامية االحتياجات لتلبية المنظمة تغيير وضع إلى

 :التالية األساسية
 القاري؛ النطاق ذات الرئيسية األولويات على التركيز 
 األولويات؛ هذه تحقيقل األفريقي االتحاد مؤسسات تنظيم إعادة 
 مواطنيه؛و األفريقي االتحادبين  إقامة الصلة 
 والتشغيلي؛ السياسي الصعيدين على وفعالية بكفاءة األفريقي االتحاد أعمال إدارة 
 األعضاء للدولمع الملكية الكاملة  مستدامة بصورة األفريقي االتحاد تمويل. 

 ةيفعالالو تتسم بالكفاءة منظمة إلى األفريقي االتحاد لتحويل إطارا اإلصالح بشأن مقرر المؤتمر يوفر .3

 .للتنفيذ مفّصلة مقترحات وضعيتم  اإلطار، هذا إلى واستنادا. وتعمل لصالح المواطن األفريقي
 
 التي ،2007 لسنة أديديجي مراجعة أبرزهاومن  السابقة، اإلصالح مقترحات اإلصالح مقرر يراعي .4

 تنفيذ يتم لم ،فولألس. لالتحاد العامة الفعالية تحسين كيفية بشأن المدى وبعيدة مستفيضة توصيات قدمت

 .معظمها

 هومبادئ ثانيا. الوالية ونهج التنفيذ

 االتحاد مؤتمر أصدر اإلصالح، لبرنامج االستراتيجية واألهمية السابقة، التنفيذ تحديات إلى استنادا .5

 بول الرئيس اإلصالح المقرر بشأن وعيّن.  اإلصالح عملية على اإلشرافبشأن  مقررا األفريقي

 االتحاد ورئيس آخرين، رئيسي دولتين مع يعمل أن أيضا روتقرّ . التنفيذ عملية على لإلشراف كاجامي

 .كوندي ألفا 2017 لسنة االتحاد ورئيس ديبي، إدريس ،2016 لسنة
 
 المقرر تنفيذ في المحرز التقدم عن تقرير ميقدت اميكاج الرئيس من أيضا المؤتمر طلب .6

ASSEMBLY/AU/DEC.635(XXIX)  للمؤتمر عادية دورة كلإلى. 
 

 ونالمشرف الدول رؤساء

 . األعضاء الدول مختلف مع بالمشاورات ومضوا قدما مرات رؤساء الدول المشرفون عدة اجتمع .7

 إنشاء وحدة لتنفيذ اإلصالح
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 مكتب داخل االصالح تنفيذ وحدة نشاءإل مفوضيةال األفريقي تعليمات كذلك إلى االتحاد أصدر مؤتمر .8

 .المفوضية رئيس
 تنفيذ حدةو ك لّفت الرئيس، نائب مع الوثيق وبالتعاون األفريقي، االتحاد مفوضية رئيس إشراف تحت .9

 تنفيذ حدةو رئيس ىتولّ و. األفريقي لالتحاد المؤسسي اإلصالح المقرر بشأن تنفيذ بتنسيق اإلصالح

 البروفسور بيير مكوكو مبونجو، وزير العالقات الخارجية السابق لجمهورية الكاميرون اإلصالح

 مع وثيق بشكل وعمال ،2017 أكتوبرفي  همامهام ته السيدة سيرو مواوورا ممثلة جمهورية كينياونائب

 المؤتمر ىعل ستعرض التي اإلصالح تنفيذل مقترحات وضع بشأن هومديريات األفريقي االتحاد إدارات

  .2018 يناير في
 .2018 يناير في الفنيين الموظفين تعيين وسيتم. اإلداري الدعم موظفي تعيين حاليا يتم .10

 مبادئ اإلصالح
 :التالية المبادئ إلى اإلصالح تنفيذ عملية تستند .11
 المقرر تنفيذ ASSEMBLY/AU/DEC.635(XXIX) التأسيسي؛ القانون إطار في 
 المؤتمر؛ قودهاي التي اإلصالح اإلشراف على تنفيذ عملية 
 ؛2017 يوليو مؤتمر هااعتمد التي الزمنية للجداول وفقا المناسب الوقت في التنفيذ 
 ؛التنفيذ عملية لدفع القائمة العمليات االستناد إلى 
 الملكية لضمان/الرئيسيين المصلحة أصحاب مع مقترحاتإعداد ال. 
 

 

 سيبحثها مؤتمر االتحاد األفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي اإلصالح تنفيذ ثالثا. مقترحات

 2018 يناير في

 تنفيذبشأن  مقترحات 8 هناك ،2017الصادر في يوليو  635األفريقي  التحادا مؤتمر مقرر مع تمشيا   .12

 :هيالمقترحات  هذهو. 2018 يناير قمة خالل مناقشتهاستتم  إلصالحا

 ريقياألف االتحاد بين تنسيقي اجتماع على أن ي عقد يناير، في فصاعدا اآلن من العاديةت عقد القمة   (أ

 يوليو؛/ يونيو اإلقليمية في االقتصاديةوالمجموعات 
الجديد  يسالرئو الجديد الرئيس كل من انتخاب عن طريق األفريقي االتحاد رؤساءل إنشاء اللجنة الثالثية (ب

 ؛2019في 
 ؛قمم الشراكات إطار استعراض (ج
 للمناقشةجاهزا   قانوناوالذي تكون  ملزمةال راتالمقر تنفيذ لضمان آلية وضعالخاص ب المقترح (د

 واالعتماد؛
)انظر الجزء  ؛واالعتماد لمناقشةالذي يكون جاهزا ل فرض العقوبات آلية تعزيزالخاص ب المقترح (ه

 الخامس(؛
 للمناقشة التي تكون جاهزة الخاص القطاع ومشاركة والشباب لنساءا حصصتخصيص  مقترحات (و

  واالعتماد؛
 الكفاءة؛ وعدم البيروقراطية العقبات استكمال استعراض (ز
ألفريقي/ ابين مفوضية االتحاد  العمل تقسيمو الرئيسية، األجهزة لالستعراض من قبل األولية المقترحات (ح

التي و القارة، نطاق على العامة والخدمات والسلع ،المجموعات االقتصادية اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية

 .للمناقشة تكون جاهزة
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 :هيالمقترحات  هذهو. االتحاد تمويل علىتركز  إلصالحا تنفيذل إضافيا مقترحا 45 جادرإ تم .13
 
 .ضواعخمسة عشر  من تتكون لجنة إلى المالية وزراءل العشرة للجنة الرسمي عيالتوس بشأن اتخاذ قرار (أ

" الذهبية القواعد" من مجموعة واعتماد الميزانية على إلشرافل لجنة العشرة + دور بشأن قرار اتخاذ  (ب

 والمساءلة؛ المالية لإلدارة واضحة مبادئ تحدد التي
 
 علىالمفروضة  %0.2 بنسبة األفريقي االتحاد ضريبة من فائضة أموال أي استخدام بشأن اتخاذ قرار (ج

 ؛2017 أغسطس في المالية وزراء توصيات مع شيااتم المؤهلة، الواردات
 
 .مقرر كيجالي للتمويل اعتماد (د

 رابعا. مقترحات تنفيذ اإلصالح

 يتعين التي قراراتوال بحثها يتعين التي الخيارات االقتضاء، وعند الرئيسية، التنفيذ قضايا القسم هذا يلخص .14

 .1الملحق رقم في المقرراتمشاريع  على االطالع يمكنو. تنفيذلل مشروع مقترح لكل اتخاذها

 التركيز على األولويات الرئيسية ذات النطاق القاري :1األولوية رقم 

 .العمل تقسيم مسألة بشأن أولية مقترحات المؤتمر طلب .15

 موعاتوالمج األفريقي االتحاد بين فعال وتعاون للعمل واضح تقسيم هناك يكون أن ينبغي :1.1األولوية رقم 
 مبدأ عم تماشيا األخرى، القارية والمؤسسات األعضاء والدول اإلقليمية واآلليات اإلقليمية االقتصادية
 .التفويض

. إلقليميةا االقتصادية عاتمجمولل التنفيذيين الرؤساء مع اجتماعين المفوضية رئيس عقد الصدد، هذا في .16

 .األفريقي التحادل االتصال مكاتب مع عمل جلسة أيضا اإلصالح تنفيذ وحدة وعقدت
 تقديمهذه االثناء  في يمكن ولكن ،2018 سنة خالل العمل تقسيم بشأن مفصلة مقترحات وضعيتم س .17

 :التالية األربعبشأن النقاط  مالحظات
 

 ميةواآلليات اإلقلي اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد بين العمل تقسيم مسألة كانت (أ

 عقود؛ عدة مدى على والمناقشات الدراسات من لعديدا موضوع
 ةاإلقليمي االقتصادية المجموعات عدد وترشيد ومواءمة تخفيض ضرورة على النطاق واسع اتفاق هناك (ب

 اإلقليمية؛واآلليات 
 على الموّزع واألثر المهدرة والموارد واالزدواجية الواليات لتداخل الراهنة الحالة أن على توافق هناك (ج

 بالغا   لقاق تثير مسألة ،اإلقليمية واآلليات اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد مستوى

 ؛وينبغي حلها
 لعملا لتقسيم إطار أي لوضع األساس ايوفر أن ينبغي أبوجا ومعاهدة التفويض مبدأ أن على توافق هناك (د

 .فعال نحو على
 
 :القيام بما يلي األفريقي لالتحاد ينبغي أنه على آخر توافق هناك .18
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 رى؛األخ القارية والمؤسسات اإلقليمية االقتصادية للمجموعات الشاملة االستراتيجية القيادة توفير (أ
 عموما؛ القارية واألولويات السياسات وضععملية  تنسيق في قيادي بدور االضطالع (ب
 قارية؛ ومعايير قواعد وضع (ج
 ؛املة عنهاوتقديم تقارير ش ورصدها عليها المتفق القارية األولويات تنفيذ متابعة في قيادي بدور االضطالع (د
 .عنها والتعبير الموحدة األفريقية المواقف إعداد تنسيق تولي مسؤولية (ه
 

 قامةإ الصعب للغاية من هأن ثبت أعاله، المذكورة المسائل بشأن التوافق مستويات ارتفاع من الرغم على .19

 :التالية الرئيسية المسألة في النظر إلى ذلك دفعناو. للعمل الفعّ  تقسيم
 عليه؟ والحفاظ للعمل فعال تقسيم إقامة دون تحول التي العوائق هي ما

 االتحاد مستوى على والشركاء األعضاء الدول مع والمشاركة والتمويل للتخطيط نظام وجود عدم إنّ  .20

 لتنفيذ يةعمل وسائلل وجود ال أنه يعني اإلقليمية واآلليات اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي

 اديةاالقتص والمجموعات األفريقي االتحاد من كل في الحقيقة، يخطط. العمل تقسيم بشأن اتفاق أي

 منفصل شكلب الموارد عبئةوتتم ت ،مستقل بشكليتم إعداد الميزانية و ،منفرد بشكل اإلقليمية واآلليات

 .والهدر واالزدواجية التداخل من عالية مستوياتمما يؤدي إلى 
 
 للعمل عليه قمتف تقسيم ألي االمتثال إلنفاذ الوحيدة الفعالة الطريقة إنّ  البعض قال أعاله، ذكر ما إلى بالنظر .21

 :يلي ما على االتفاق تكمن في

 ؛المجموعات االقتصادية اإلقليمية –االتحاد األفريقي  أولوياتلمواءمة  المدى متوسطةقارية  خطة وضع (أ
 موعاتوالمج األفريقي التحادا ميزانية بنود ذلك في بما) المدى المتوسطة للخطة ةقاري تمويل خطة وضع (ب

 ؛(األخرى القارية والمؤسسات اإلقليمية واآلليات اإلقليمية االقتصادية
 والشركاء؛ األعضاء الدول مع المشاركة (ج
/ األفريقي ادلالتح السنوي التنسيق اجتماع خالل واإلبالغ تقرير الرصدب األفريقي االتحاد مفوضيةتقوم  (د

اآلليات اإلقليمية. وتقدم كل مجموعة اقتصادية إقليمية/ آلية إقليمية / المجموعات االقتصادية اإلقليمية

 –يمية اإلقلالمجموعات االقتصادية  -تقارير مرحلية منتظمة إلثراء التقرير الموحد لالتحاد األفريقي

 اآلليات اإلقليمية.
إقامة آلية تنسيق قوية لدعم إنجاز ما تقدم. وفي هذا الصدد، فإن المقرر الداعي إلى عقد اجتماع التنسيق  (ه

المشترك في يونيو/يوليو والمكرس لمسائل التنسيق المشترك بين االتحاد األفريقي والمجموعات 

 في مجال تحسين عملية التنسيق عموما.االقتصادية اإلقليمية سوف يكون خطوة كبيرة 
باالشتراك مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية وأصحاب المصلحة اآلخرين  التالية المرحلة في سنقوم .22

 وند تحول التي العملية الحواجز وضع مقترحات لمعالجة بهدف وغيرها األفكار هذه جدوى الستكشاف

 .للعمل الفعّ  تقسيم إقامة
 

 األولويات هذه لتحقيق األفريقي االتحاد مؤسساتإعادة تنظيم  :2األولوية رقم 

 طلب المؤتمر مقترحات أّولية لالستعراض من قبل األجهزة الرئيسية والمؤسسات: .23

 مع يتماشى بما األفريقي للتنمية، االتحاد وكالة بوصفها المفوضية في بشكل تام النيباد إدماج ينبغي: 1.2
 النتائج؛ لرصد معّزز إطار واستنادا إلى عليها المتفق األولويات
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 والتقييم الرصد لىع واإلشراف التنفيذ لتتبع األقران للمراجعة المتبادلة بين األفريقية اآللية تعزيز ينبغي :2.2
 القارة؛ في الرئيسية اإلدارة مجاالت في

 حتى لمحرزا التقدم وتقييم األفريقي، لالتحاد القضائية األجهزة ومهام أدوار وتوضيح استعراض ينبغي : 3.2
 اآلن؛

 يزتعزمن خالل  بروتوكوله، في المتوخى بالطموح وفائه لضمان واألمن السلم مجلس إصالح ينبغي :4.2
 األزمات. وإدارةالنزاعات  منع في ودوره عمله أساليب

 

 اجتماع وعقد. اإلداري وهيكلهاالنيباد ب يتعلق فيما أولية نتائج وضعتم  التقرير، بهذا المشمولة الفترة خالل .24

 يادةز بغية عمله أساليب باستعراض بالفعلمجلس السلم واألمن  قوموي. واألمن السلم مجلس مع أولي

 .لواليته وفقا وتأثيره وفعاليته كفاءته
ين األفريقية للمراجعة المتبادلة ب اآللية حول األولية النتائجخالل األشهر الثالثة المقبلة سوف يتم إعداد  .25

 .واألمن السلم ومجلس األفريقي، والبرلمان القضائية واألجهزة األقران،

: يجب إدماج النيباد بالكامل في المفوضية باعتبارها وكالة االتحاد األفريقي للتنمية، ومواءمتها مع 1.2

 األولويات المتفق عليها وتدعيمها بإطار معزز لرصد النتائج.

 إنشاء وتم. األفريقي لالتحاد التابعة التنمية وكالة إلىالنيباد  تحويل إلى 635 االتحاد مؤتمر مقرر يدعو .26

 لبرنامجيةا لألولويات خيارات وضع أجل من لنيبادوا األفريقي االتحاد مفوضيةل تابع فني عمل فريق

 .واإلدارة التمويل ونماذج القانونية والطرائق
 استرشدت العملية بمبادئ اإلعداد الرئيسية التالية: .27
 النتائج والقيمة بأفضل األسعار والمحاسبة 
 اإلنجاز المرن والمستجيب 
 التنسيق مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات القارية األخرى 
 التمويل المستدام 
 
 .الحوكمة نموذج على القسم هذا ويركز. فريق العمل توصيات تحدد تفصيال أكثر وثيقة توجد .28

 دارينموذج اإلال

 النيباد إدماج إلى النسخ إحدى وتشير. 635 للمقرر والفرنسي ليزيجاإلن النصين صياغة في تباينات هناك .29

 التحادا وعمليات هياكل في النيباد إدماج إلى األخرى النسخة وتشير. األفريقي االتحاد مفوضية في

 .األفريقي
 النسختين.لكال النسختين آثار إدارية مختلفة. فقمنا بوضع خيارات للنظر في كال  .30
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 الوضع الراهن

 التقدم بشأن مؤتمر االتحاد إلى سنوية تقارير للنيباد والحكومات الدول لرؤساء التوجيهية اللجنة تقدم .31

 .المحرز
 دائمة مقاعد لديهم مؤسسين أعضاء خمسة• 

 سنتين كل يتناوبون عضوا 15 •

 مستوى على أيضا جتمعت كما. والحكومات لرؤساء الدول الشخصيين الممثلين من المكونة التوجيهية اللجنة •

 األمم مجوبرنا ،للتنمية األفريقي والبنك اإلقليمية، االقتصادية المجموعات شملوت والخبراء، الوزراء

 اديةاالقتص المتحدة األمم ولجنة ألفريقيا، الخاص للمستشار المتحدة األمم ومكتب اإلنمائي، المتحدة

 ألفريقيا.

 التقارير إعداد ترتيبات

 :هما المتوازي لإلبالغ عمليتان هناك .32
 ل والحكوماتية لرؤساء الدوتوجيهال لجنةال إلى تقاريرها تقدم التي التوجيهية اللجنة إلى تقاريرها نيبادال تقدم• 

 .مؤتمر االتحاد إلى تقاريرها تقدم التيو

 .تمر االتحادمؤ إلى تقاريره يقدم الذي التنفيذي المجلس إلى أيضا تقاريرها األفريقي االتحاد مفوضية تقدم• 

 األفريقي االتحاد وعمليات هياكل في االندماج

 طارإ في يعمل وأن األفريقي لالتحاد العام الهيكل في يدمج أن ينبغي اإلدارة هيكل أن ضمنا يعني هذا .33

 على المقترحة دارةاإل نماذج وستعمل. العامة لمؤتمر االتحاد سلطةالو العام االستراتيجي التوجيه

 ياكله عاتق على للوكالة اليومية اإلدارة مسؤولية وتقع. والوزراء والحكومات الدول رؤساء: مستويين

 .هنا التنفيذية اإلدارة ترتيبات عرض يتم لمو. التنفيذية اإلدارة
 :التالي النحو على األفضلية ترتيب حسب خيارات أربعة تقترح .34

 

 

 

المجموعات االقتصادية  بمشاركة مجلس اإلدارة في والحكومات الدول رؤساء عدد تخفيض: 1 الخيار

 اإلقليمية

 :يلي ما على اإلشراف تولىوي العام االستراتيجي التوجيه االتحاد مؤتمر وفري .35
 اإلدارة مجلس. ألف

مقاعد  8 و األفريقي االتحاد يمثلون إقليم كل من والحكومات الدول رؤساء من رئيسان) عضوا 18 من يتألف •

 (للمجموعات االقتصادية اإلقليمية
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 .المحرز التقدم عنمؤتمر االتحاد  إلى سنوية تقارير قدمي  • 

 :التالي النحو على األعضاء الدول جميع على التناوب مبدأ ينطبق  • 

 سنتين لمدة عملت األعضاء الدول جميع -
 .سنتان مدتها انتقالية فترة لديهم مؤسسين أعضاء 5 -

 :المؤسسين عضاءألل نتقاليةاال الترتيبات• 

 المؤسسون األعضاء يعمل بأن يوصى المؤسسية، الذاكرة من االستفادة أجل ومن االستمرارية، لضمان -

 ترةالف هذه خالل اإلدارة مجلس وسيتألف. األوليين السنتين خالل اإلدارة مجلس في للنيباد الخمسة

 .عضوا 18 إلى المجلس سيعود ،االنتقاليتين السنتين فترة نهاية وفي. عضوا 23 من االنتقالية

 باء اللجنة التوجيهية الوزارية

 .مجلس اإلدارة إلى تقاريرها الوزارية اللجنة تقدم• 

للمجموعات  التنفيذيين الرؤساء بينهم من 8 و األفريقي االتحاد أقاليم من إقليم كل من وزيران 2( 18 من تتألف• 

 االقتصادية اإلقليمية(

 .األفريقي االتحاد مفوضية رئيس يرأسها• 

 

 

 

 عيالرفي والمهنيين اإلقليمية االقتصادية والمجموعات والحكومات الدول رؤساء) المختلط المجلس: 2 الخيار

 (الخاص القطاع وشخصيات المدني والمجتمع المستوى

 مجلس اإلدارة على اإلشراف تولىوي العام االستراتيجي التوجيه االتحاد مؤتمر يقدم .36

 اإلدارة مجلس - ألف

لرؤساء  مقاعد 8 و األفريقي، االتحاد مثلي إقليم كل من حكومةو أ دولة رئيس1) عضوا 18 من يتألف •

 الخاص القطاع من أو المستوى رفيعةال مهنيةال شخصياتمن ال 1 المجموعات االقتصادية اإلقليمية، و

 .إقليم( كل من

 .المحرز التقدم عن مؤتمر االتحاد إلى سنوية تقارير تقدم•   

 :التالي النحو على األعضاء جميع على التناوب مبدأيطبق •   
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ة المجموعات االقتصادي رئاسةفترة ل الزمنية الحدود مع باالنسجام مقاعد المجموعات االقتصادية اإلقليمية -

 اإلقليمية

 سنتين لمدة اآلخرين األعضاء جميع يعمل -   

 الوزارية التوجيهية اللجنة - باء

 اإلدارة مجلس إلى تقاريرها الوزارية اللجنة تقدم 
 لرؤساء  مقاعد 8 و األفريقي، االتحاد يمثل إقليم كل من أو حكومة دولة رئيس1) عضوا 18 من تتألف

 الخاص القطاع من أو المستوى الرفيعة المهنية من الشخصيات 1 المجموعات االقتصادية اإلقليمية، و

 .إقليم( كل من
 األفريقي االتحاد مفوضية رئيس يرأسها 

 .دارةاإل مجلس في المهنية المهارات تسخير مع األعضاء للدول السياسية المشاركة على يحافظ: اإليجابيات

 االقتصادية المجموعات ومشاركة دائمين أعضاءب حكوماتالو دولال رؤساءل موسع إدارة مجلس: 3 الخيار

 .اإلقليمية

 .دارةاإل مجلس ورصد الوفود واإلشراف على العام االستراتيجي التوجيه االتحاد مؤتمر يوفر .37

 اإلدارة مجلس - ألف

 مقاعد 8 و األفريقي االتحاد يمثل إقليم كل من أعضاء دول 3و مؤسسين، أعضاء 5) عضوا 28 ضمي•  

 (اإلقليمية االقتصادية للمجموعات

 .المحرز التقدم عن مؤتمر االتحاد إلى سنويا تقريرا يقدم•  

 ؛إلدارةا مجلس في دائمة بعضوية مؤسسين أعضاء خمسة يحتفظ• 

 :التالي النحو على اإلدارة مجلس في اآلخرين األعضاء جميع على التناوب مبدأ تطبيق •

 .سنتين 2 لمدةيعملون  عضوا 15 -

 الوزارية التوجيهية اللجنة - باء

  اإلدارة مجلس إلى تقاريرها الوزارية اللجنة تقدم •  

 ضاءألعا الدول من وزراء 5 و ،أقاليم االتحاد األفريقي من إقليم كل من وزراء 3عضوا ) 28 من تتألف• 

 .من المجموعات االقتصادية اإلقليمية تنفيذيين رؤساء 8 و المؤسسة،

 .األفريقي االتحاد مفوضية رئيس يرأسها• 
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 توجيهية ولجنة اإلدارة المكون من رؤساء الدول،مجلس ) كبر الحجم وكثرة المستويات اإلدارية: العيوب

 المفرطة البيروقراطيةو القرار صنع عملية بطء إلىمما قد يؤدي ( وزارية

 األفريقي االتحاد مفوضية في االندماج 

 لكنو لمؤتمر االتحاد العام االستراتيجي التوجيه إطار في يعمل للحوكمة هيكل على هذا ينطويقد  – ألف 

 النحو ىعل األفضلية، ترتيب حسب خياران، ويقترح. األفريقي االتحاد مفوضية رئيس سلطة تحت

 :التالي

ات وشخصي المستوى رفيعي والمهنيين اإلقليمية االقتصادية المجموعات من مجلس إدارة يتألف: 1 الخيار

 الخاص القطاع من

 .وزارية أو لجنة توجيهية حكوماتال وأ دولال رؤساء ليس هناك مجلس إدارة من •

 والخاص المهني القطاعين من المستوى رفيعة شخصيات من يتألف عضوا 13 منمكون  إدارة مجلس• 

 رؤساء 8 وواحد من أقاليم االتحاد األفريقي  كل يمثلون أعضاء 5) قليميةاإل قتصاديةاال والمجموعات

 من المجموعات االقتصادية اإلقليمية(. تنفيذيين

 (.األفريقي االتحاد مفوضية والية مدة نفس أي) سنوات 4 لمدة اإلدارة مجلس أعضاءيعمل •  

 .األفريقي تحاداال مفوضية رئيس يرأسها شراف،إلوا اإلنجاز العملي عن مسؤولة تنفيذية لجنة• 

بمشاركة  ،متعمقا مالياو عمليا إشرافا يوفر أن يمكن الذي المختصر التكنوقراطية الرقابة هيكل: اإليجابيات

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية

 .األعضاء للدول تمثيل ال: المساوئ

 (اإلقليمية االقتصادية والمجموعات الوزراء) المختلط المجلس: 2 الخيار

 13اإلدارة المكون من  مجلس إلىمهمة اإلشراف  يسندو العام ستراتيجياال التوجيه االتحاد مؤتمر قدمي  باء.

 .المحرز التقدم عن مؤتمر االتحاد إلى سنويا تقريرا يقدم الذيو عضوا

للمجموعات  التنفيذيين المديرين من 8 و الخمس األقاليم من کل من وزير 1) عضوا 13 من مكون إدارة مجلس• 

 االقتصادية اإلقليمية

 (.األفريقي االتحاد مفوضية والية مدة نفس أي) سنوات 4 لمدة اإلدارة مجلس أعضاءيعمل  •

 ريقياألف االتحاد مفوضية رئيس يرأسها التي ،اإلنجاز العملي واإلشراف عن المسؤولة التنفيذية اللجنة• 

 مجلس في المهنية المهارات تسخير أن حين في األعضاء للدول السياسية المشاركة على يحافظ: اإليجابيات

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية مشاركة يضمن اإلدارة
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 .خاصة أو مهنية شخصيات توفرها أن يمكن التي والخبرة المهارات من يستفيد ال: العيوب

 صلة بين االتحاد األفريقي ومواطنيهالإقامة  :3األولوية رقم 

 مشاركة يزوتعز والشباب، لنساءل حصص تخصيص: التالية ةاألربع المسائل بشأن مقترحات المؤتمر طلب .38

 القارة. نطاق على العامة والخدمات والسلع الخاص، القطاع

 ".مؤسساتها جميع في للنساء حصص تخصيص المفوضية يتعين على .:3.1 رقم األولوية

 الخلفية

 المساواة مانبض هدفها تحقيق من األفريقي االتحاد مفوضية تتمكن لم الكبير المحرز، التقدم من الرغم على .39

جديد بحلول  موعد تحديد وي قترح. 2015 بحلول المفوضية داخل المناصب جميع في الجنسين بين

 . الهدف هذا لتحقيق 2025
 )ل( 4 لمادةا حيث تنص عليه. األفريقي االتحاد توجه التي المبادئ أحد الجنسين بين المساواة تعزيز يمثل .40

 الجنسين بين المساواة تعزز التي واإلجراءات السياسات لتنفيذ األساس ويضع ،التأسيسي القانون من

 .التنظيمية العمليات في الفرص وتكافؤ العمالة في
 
بينما . ينونظم ولوائح العامل االنتخابات طرائق: هما السياسات وثائق من هامتين لوثيقتين التوظيف خضعي .41

م ولوائح ال يوجد في نظ المسؤولين، النتخاب مسبق كشرطالفرص  تكافؤ بوضوح ىاألولالوثيقة  تؤيد

 ،نساءلل حصةتخصيص  علىنظم ولوائح العاملين  نصت وال. الدستوري الحكم هذا عن العاملين شيء

 في صصتكافؤ الح تعزيز كان اآلن، وحتى. في العمل الفرص ؤتكاف إلىتقدير  أكثر على شيرحيث ت

 .منهجيا فيذالتن يكن لم وبالتالي للقيادة، التنفيذية السلطة استخدام نتيجة أو التقديرية السلطة إطار
 نم كاملة بمجموعة المتعلقة اإلدارية اإلجراءات جميعفي االتحاد األفريقي  نظم ولوائح العاملين وجهت .42

 زامااللت تعزيزل األساس حجر شكلت فهي وعليه. الخدمةانتهاء  إلى التعيين من ،التوظيف قرارات

 .المنظور الجنساني راعيي عمل لمكان المواتية الظروف وتهيئة الجنسين بين بالمساواة التنظيمي
 سخةالن مدتاعت  . الحصص محدّدة لجعل طريقهي  األفريقي االتحادفي  نظم ولوائح العاملين فإن وعليه، .43

مسائل  التعيين وشروط التوظيف ممارسات تشمل أن لضمان بداية وكانت 2010 ويولي في الحالية

 التوقعات معالجة السياسات لتحسين فريدة فرصة العملية هذه توفرحيث  لمراجعة،ل خضعتو. لجنسينا

 االتحاد األفريقي. في الجنسين بين بالمساواة المتعلقة والمستقبلية الحالية
 تكاليف يأينطوي على  ال في المناصب توظيفال في تكافؤ الفرص مبدأ تطبيق فإن ،2012 منذ يظهر وكما .44

 نويعت أو التوظيف في الجغرافي التوازن لضمان مطلوب هو ما تتجاوز إدارية معامالت أو إضافية مالية

 .المهارات قاعدة

 األفريقي االتحاد في الجنسين بين المساواة على تنص التي الحالية والنصوص المقررات

 ل( 4 المادة) الجنسين بين المساواة تعزيز :األفريقي التأسيسي لالتحاد القانون من 4 المادة(.) 
 في والنساء لللرجا متساو تمثيل على تنص التي األفريقي لالتحاد المنتخبين المسؤولين انتخابات طرائق 

 .المناصبهذه  جميع
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 نعص هياكل جميع في بالتساوي ومشاركتها المرأة تمثيل الدول تضمن :مابوتو بروتوكول من 9 المادة 

 .اتالقرار
 ينب المساواة مبدأ توسيع مواصلة: أفريقيا في الجنسين بين حول المساواة الرسمي اإلعالن من 5 الحكم 

 قياألفري االتحاد أجهزة األفريقي ليشمل جميع بخصوص مفوضية االتحاد اعتمدناه الذي الجنسين

 والمحلي يالوطن الصعيدين برنامج النيباد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وعلى ذلك في بما األخرى،

 .بلداننا في الوطنية والبرلمانات السياسية األحزاب مع بالتعاون

 تطبيق سياسة االتحاد األفريقي بشأن التمثيل : األفريقي لالتحاد الجنسانية السياسة من 1 االلتزام

 تحقيق وضمان التشغيلية والممارسات والسياسات الهياكل جميع في 50/50والتكافؤ الجنساني بنسبة 

 االتحاد ةرسال رؤية- االستراتيجي التفكير في الجنساني المنظور وإدماج الجنسين بين المساواة أهداف

 .2015 عام بحلول الكامل التكافؤ تحقيق. األفريقي

  27.5مواد وال (التوظيف معايير- د ب، أ،) 6.4المواد  االتحاد األفريقي: ن فيعامليالنظم ولوائح 

 للجان المشتركة ستشاريةاال اللجان تكوين( )و) 54و( التوظيف – 2و 1) 28الخدمة( و طوشر)

المترتبة على  الحالة) 29.1الزوجة،  الزوج/ بدل) 22.5و 22.1 ،(السكن بدل) 20.5 المادة(، داريةإلا

 41.4 ،(المواساة إجازة) 40.2 ،ةإجازفي  لسفرل هليةاأل) 39.3و 39.2 ،(/موظفةموظف مع لزواجا

 الوفاة( حالة في السفر نفقات) 50.2المادة  ،(المؤهلين للمعالين السفر) 49.2، (األبوة إجازة)

  واالنتخابات للديمقراطية األفريقي الميثاق من( 3) 29و( 2) 21، (1) 8، (6) 3 ،(11) 2 المواد 

 التنميةو الحكم عمليات في المرأة ومشاركةوالتكافؤ الجنساني  الجنسين، بين المساواة تعزز :والحكم

 .والعامة الخاصة المؤسسات وفي

 من أجل إنفاذ الحصص: التالية اإلجراءات في النظر يمكن .45
 الجنسين تكافؤ سياسة ووضع 2025 عام بحلول تحقيقه يتعين. 50/50 بنسبة للتكافؤ هدف وضع (أ

 2015سنة  2009 لعام األفريقي لالتحاد الجنسانية السياسة حددت .لالسترشاد بها في تنفيذ هذا الهدف

  .التكافؤ لتحقيق مستهدفا موعدا

 التيو اتالسياس في والمؤثرة الرئيسية الثغرات ومعالجة تحديدعن طريق  نظم ولوائح العاملين تحديث (ب

دريجية ت بطريقة ذلك يتم أن ويمكن. االحتفاظ بهنو النساء توظيف على األفريقي االتحاد قدرة تحد من

 .الميزانية وفرص المضيف البلدية باتفاق المتصلة والقيود الحقائق تراعي

 لوظيفيةا المجاالت في للنساء التصاعديةللترقية  واضح مسار لتحديد موحدة تشغيلية إجراءات صياغة (ج

 للمنظمة

التي  يميةتنظال ثقافةلل التدريجي تعزيزالو القدرات بناء أجل من المواهب وتنمية المرأة برنامج تنفيذ (د

 ز الجنساني. ويكسر التحي للمرأة متساويا مجاالأيضا  توفر وإنماوي واللغ يلثقافا التنوعليس فقط  تقدر

 ىالوسط اإلدارة مجاالت في سيما وال النساء، وتوظيف لتحديد للتنفيذ قابلة استراتيجية وضع (ه

 المنظمات في الممارسات أفضل إلىهذه االستراتيجية  تستند أنوينبغي  .المتخصصة يةالفن والمجاالت

 خطةاألفريقي و لالتحاد الفريدة الوقائع أساساالبتكار على  فيألفريقي ا االتحاد ورغبة المماثلة،
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وخطة للتعاقب. فعلى سبيل المثال، ينبغي النظر، على جناح السرعة، في  واإلبالغ للرصد واضحة

 والبدالت، التوظيف، ومعارضمواصفات الوظائف  وتحديث ،مسائل توظيف األزواج/الزوجات

 .العمل ظروف في والمرونة

 منهجية ثرأك تحليال ليشمل لرئيس المفوضية السنوي التقرير بالتوظيف في الجزء المتعلق تعزيز (و

 .إزالتها يجب التي والحواجز الجارية لإلجراءات

ية االستشاريين والممثلين والمناصب التمثيلالخبراء مناصب السفراء و على الحصص ينبغي تطبيق (ز

 سياساتوال اتالثقاف تحديد في هاما دورا ونلعبألنهم ي المتحدة المشتركة بين االتحاد األفريقي واألمم

 توفرإنها ف وبالتاليالمفوضية  رئيس صالحيات من هي السياسية التعييناتإن . التنظيمية واألولويات

 .المرشحات النساء تعيين في المرونة من أكبر قدرا

 ناتأنه ينبغي أن تتبع التعييفخاضعة للسلطة التقديرية لرئيس المفوضية،  المناصب إذا كانت هذه (ح

 راختيا فرص من يزيد مما المرشحات، مجموعة أكبرالستقطاب  مفتوحة بحث سياسة والترشيحات

 بشكل عام. النساء

 50/50من خالل فرض تكافؤ بنسبة  الطريق هذاريقي فاأل االتحادشّق . الحصص نحو التغيير التحويلي (ط

خاصة على مستويات  "تمازج حصص"إدخال  وربما يتم النظر في. االنتخابية المناصب جميعفي 

وإما بالتتابع  بالتناوب إما تطبيقهيتم  اإلجمالية، األرقام في التكافؤ عدّ  من بدالوهذا يعني . القيادات العليا

 .على المناصب

 التوصيات

مناصب ال ميعج في والرجل للمرأة المتكافئ التمثيل أو الجنسين بين التكافؤ تحقيقالمفوضية  تكفل (أ

 األفريقي حاداالت في الهرمي التسلسل مستويات جميع وعلى( والثابتة األجل القصيرة العادية،) الوظيفية

 2025 عام بحلول( واألجهزةمفوضية ال)
 على الرجلو المرأة بتمثيل لتعديل نظم ولوائح العاملين لتشمل التزاما مقترحاتبإعداد تقوم المفوضية  (ب

 2025 عام بحلول لتنفيذها سياسةوضع و الوظيفية المناصب جميع في المساواة قدم
 األقسام. ورؤساء المديرين مستوى علىالفرص  تكافؤ على المحافظةضمن المفوضية ت (ج
بما  ،في إطار التقرير السنوي لرئيس المفوضية التكافؤ هدف تحقيق في المحرز التقدميتم اإلبالغ عن  (د

 للتحديات للتصدي تدابيريشمل 
 لكي يحدد تاريخ جديد لهدف التكافؤ في المساواة  1مشروع مقرر مدرج في الملحق  اعتمد مؤتمر االتحاد

 أجل منن نظم ولوائح العاملي تعديل بموجبها يتم سياسةبين الجنسين وضمان أن تصبح تلك التوصيات 

 قدم علىعلى العمل  المرأةحصول  لتعزيز الالزمة واإلجراءات الزمنية والجداول األهداف تحديد

 .الجنسين وتتيح الرصد واإلبالغ على نحو منتظم بين الفوارق تراعي عمل بيئة وتهيئة اةالمساو

  ."مؤسساتهافي جميع ...  للشباب حصصاحدد ت أنمفوضية لل ينبغي: 2-3 األولوية

 الخلفية
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 ياألفريق االتحاد مفوضية في الشباب تمثيل يزال ال عنها، المبلغ الزيادات بعض من الرغم لىع .46

 سن دون المفوضية هم في العاملين الموظفين من المائة في 15 من أقل أن في ذلك ويتجلى. منخفضا

المهنية هم ممن تقل أعمارهم  الفئات في الموظفين من فقط المائة في 7 نسبة وأن والثالثين الخامسة

 .الشباب لتمثيل محددة أهداف توجد ال المرأة، لحالة وخالفا. سنة 35عن 

 :األفريقي االتحاد في الشباب تمثيل على تنصوفيما يلي المقررات والصكوك التي  .47

 تمجاال جميع في للشباب المضمونة غير المشاركة على األفريقي الشباب ميثاق من 11 المادة تشدد 

 شكال باعتبارها المستويات جميع على الشباب تطوع وبرامج سياسات بوضع كذلك وتكلف المجتمع،

 للتدريب المتبادل بين النظراء. ووسيلة الشباب مشاركة أشكال من هاما
  يكلف مقرر المؤتمر رقمAssembly/AU/Dec.363 (XVII)  بشأن "التعجيل بتمكين  2011لعام

الشباب من أجل تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا المفوضيةَ بالقيام على تحسين الهياكل التي تضمن 

 .الفعال للتحديات التي تواجه الشباب األفريقي قدرة المفوضية على التصدي
 مقرر المؤتمر رقم(Assembly/AU/Dec.601 (XXVI)  عام موضوع بشأن 2016 يناير في الصادر 

 تنفيذل الطريق خارطة عن فضال ،"الشباب في االستثمار خالل العائد الديموغرافي من تسخير" 2017

 .2017 عام موضوع
  افاألهد ضمن الشبابدراج قضايا إلأجندة قارية  وضع إلى للشباب األفريقي العقد عمل خطة تدعو 

 .الشباب تمكين تعزيز إلى الرامية والبرامج اإلنمائية
  ية االتحاد مفوض مستوى على توجيهي مبدأ-قضايا الشباب  لتعميم التوجيهي لالتحاد األفريقي المبدأ

ضايا ق مفوضية االتحاد األفريقي في مجال تعميم إدارات لتوجيه منسق نهج اتباع لضمان األفريقي ككل

 . والمؤسسات والبرامج األفراد والسياسات مستوى على الشباب

 المؤسسي السياق

ان ضئيال غير أن تأثيرها ك األفريقي، االتحاد مفوضية في الشباب تمثيل لزيادة متعمدة تدابيرتم اتخاذ  .48

 .والمتابعة للتخطيط مخصصة آلية وجود عدم بسبب

 تمكينألجندة  ةالرئيسي بالدفع األفريقي االتحادفي مفوضية  الشباب وتنمية البشرية المواردقسم  شكلي .49

 إلى والموارد االنتباه لجذب كمؤسسة 2004 عام في أنشئوقد تم تصميم القسم الذي . القارة في الشباب

 الشباب تنميةهود ج يقود شامل مكتبوهو  الشباب، في االستراتيجي الستثمارل بيتهالبالتي لم تتم ت الحاجة

 .مفوضية االتحاد األفريقي داخل وتمكينهم

 السياسات تدعم اريةق سياسة وثيقة وهو األفريقي، الشباب ميثاق تنفيذ تنسيق مسؤولية الشبابقسم  تولىي .50

 يثاقم وناألفريقي الدول رؤساء اعتمد. أفريقيا في الشباب تنمية إلى الرامية واإلجراءات والبرامج

 الشباب عقد عمل خطة وضع. وقد تم 2008 عام فيبرنامج عمل خاصا به و 2006 عام في الشباب

 ون.األفريقي الدول رؤساء وأقرها( 2009-2018)

يزيد من ضرورة  مما عاما؛ 35 عن أعمارهم تقلأفريقيا  سكان من المائة في 65 من أكثر أن ويقدر  .51

 الحاجة، هذهلإدراكا و. الشباب إمكانات لتسخير ملموسة إجراءات وتنفيذ تحديد نحو القاري التركيز تحول

 تعزيز استراتيجياته إلشراك الشباب على أساس فياألفريقي  االتحاد مفوضية في الشباب شرع قسم
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لتقديم  2017استقطبت دعوة فرقة المتطوعين الشباب لالتحاد األفريقي لعام  لذلك،ونتيجة . مباشرةن هج 

ل ما يمث أي البرنامج،إلى  النضمامالذين تقدموا بطلب ا الشبابالمهنيين  من 37,000 منبات أكثر طل

 نأ على أخرى إلى سنة من األرقام في الهائلة القفزةوتدل . السابقة السنوات عن %500زيادة نسبتها 

على نحو  ،"نريدها التي أفريقيا" تحقيق في المساهمة على حرصهم يبدون األفريقي الشباب من المزيد

 .2063 ما دعت إليه أجندة

 

 

 

 الرئيسية المؤسسية التحديات

 على تاألنشطة وليس على وقائمة داخل المفوضية رمزية الشباب االستجابة لمسألة تنمية تكون غالبا ما .52

 لمتقطعة،ا المشاركة يتجاوز بما الشباب مساهمة لضمان شمولية أكثر نهج اتباع ذلك ويستدعي. النتائج

 .قضايا الشباب تعميم من قدر أقصى تحقيق أجل من هيكليا تحوال يتطلب الذي األمر

 بببس الموارد من كبير قدر ويضيع والواليات واإلدارات المكاتب جميع في غير كاف تنسيقهناك  .53

 نطاق على ،لالستجابة منتظمين ومتابعة تنسيق يوجد ال وبالمثل،. مفوضيةال داخل الروابط ضعف

 .التنسيق آليات لتعزيز الملحة الضرورةبرز ياألمر الذي  الشباب تنمية المفوضية، لمسائل

 القارية ابةاالستج تنسيق تعزيز أجل من والشباب البشرية الموارد قسم وهيكل اختصاص تعزيز ينبغي .54

 لىع يقتصر القسم اختصاص أن على الحالي التصرف وينطوي. الشباب بشأن المنظومة نطاق على

 ةالشامل األخرى األساسية المجاالت إلى الوصول إمكانية من يحد مما البشرية، الموارد إدارة اختصاص

 .أديديجي تقرير في المسألة هذه على الضوء طيسلتم ت وقد. قطاعات لعدة

 التنفيذ مقترحات

 تنمية إلصالح الرئيسية الثالثة بالمجاالتوإقرارا  الجاري والعمل القائمة الهياكل من االستفادة أجل من .55

 :ةالتالي اإلجراءات اتخاذ قترحي   ،(والتبادالت األفريقي الشبابرقة ف الشباب، حصص) الشباب

 يفريقألانظم ولوائح عاملي االتحاد  مراجعةنبغي ي: نظم ولوائح عاملي مفوضية االتحاد األفريقي (أ

ينبغي و. بابالش الموظفين تشغيل تواجه التي للتحديات لتصديمن أجل ا البشرية الموارد عملياتوكذلك 

 إلى اونظر. 2025للشباب بحلول  %35ة بنسبة حصتخصيص  هدف تحقيقالقيام ب األفريقي التحادل

 التمثيل بير فيك نقص على تدل الحالية اإلحصاءات فإن ،فتية قارة بوصفها ألفريقيا الديمغرافية الحقائق

 لبشريةا الموارد في عجز خلق مع المدى بعيدة عواقباألمر الذي تترتب عليها  ،القرار صنع عمليات في

 ىعل تعديل إدخال ذلك وسيتطلب. القادمة السنوات في القيادة وإظهاراألجندة  استمراريةيحول دون 

 يعززس مما الموظفين، واستبقاء التوظيف لتوجيه وآليات هياكل إدخال خالل مننظم ولوائح العاملين 

 .الشباب حصص
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 المقترح لبرنامجا سيوفر: االتحاد األفريقي للموظفين المبتدئين من الفئة المهنية برنامج تنفيذب اإلسراع (ب

. األفريقي التحادافي  عمللل الالزم والتدريب العملية بالخبرةالموظفين المهنيين المبتدئين  لتزويد منبرا

 التدريب وفرفقط بطاقات وأفكار جديدة بل سي حيث أن هذا البرنامج سوف يزود االتحاد األفريقي ليس

ين من الفئة الموظفين المبتدئ برنامج تنفيذ أمام الرئيسية العوائق أحد ويتمثل. المستقبل في للموظفين

مليون دوالر أمريكي سنويا ضروري  1.1أن مبلغ  ويقدر. غياب مخصصات في الميزانية فيالمهنية 

الموظفين المبتدئين من الفئة المهنية للسنة األولى وما  برنامجفي  شابا لمدة سنتين 15لتسيير مجموعة 

 .1مليون دوالر أمريكي للسنوات التالية 1.8مقداره 

 إلصالحا قرار يدعو: األفريقي برنامج فرقة المتطوعين الشباب لالتحاد على المؤسسي الطابع إضفاء (ج

 بمثابة انك األفريقي لالتحاد الشباب نمتطوعيفرقة ال برنامج أن إالفرقة للشباب األفريقي.  إنشاء إلى

 داخل والمهارات الخدمات تبادل خالل من هموتمكين همقدرات وبناء الشباب مشاركة لتعزيز منبر

 بمثابة قياألفري لالتحاد الشباب نمتطوعيفرقة ال برنامج يكون أن المتوخى ومن. القارة وعبرالمفوضية 

ة اختبار ذلك حيث قام المركز األفريقي لمكافح تم وقد. القارة نطاق على للشباب التطوعية للبرامج مظلة

ه في جميع أنحاء القارة عن طريق مع المتعاونة اإلقليمية المراكز في للعمل متطوعين نشراألمراض ب

 ألن انظر وتمويله البرنامج هذا على المؤسسيطابع ال إضفاء المفيد من سيكونوعليه،  هذا البرنامج.

. هواستقالل نموه على قيودا يضع مما مموال بشكل حصري عن طريق أموال الشركاء، يزال ال البرنامج

 ذلك ما يلي: في للنظر الملموسة الخطوات وتشمل

إضافة إلى  2017 عام في متطوعا 53 نشرمن  األفريقي لالتحاد الشباب فرقة المتطوعين ن برنامجمّك   (1

 نويةالس النشر عمليات زيادة شأن ومن. لمكافحة األمراضالمركز األفريقي  برنامج خالل منآخرين  35

قد ازداد هذا ومواطني أفريقيا .  على البرنامج أثر تعظيم ضمان سنويا متطوع 500 عن يقل ال ما إلى

 .2011 عام في نشر عملية 23 بلغ أساس خط من العدد

في ظل و. البرنامج تكلفة منفي المائة  %100نسبة  عن يقل ال ما لدعم األعضاء الدول أموالاستخدام  (2

دوال أمريكي إضافة  15,000 واحد متطوعونشر  وتدريب لتعيين الحالية ةتكلفال بلغالهياكل الحالية، ت

ماهي التكلفة . البرنامج تكاليف مجموع من المائة في 7 البرنامج تبلغ إدارةخاصة ب إضافية تكلفةإلى 

 فردا. 150مليون دوالر أمريكي لنحو  1.7السنوية للبرنامج؟ 

 تعزيز من شأن: المفوضية نطاق لشؤون الشباب على ستجابةاال العتماد األفريقي االتحاد مفوضية تعزيزد( 

 داخل لشبابا لتنمية الفعال للتنسيق الالزم توفير الهيكل الشباب تنمية عن القسم المسؤول اختصاص

 .الشباب مديريةقسم  يصبح أن المقترح ومن. المفوضية

 

ضمان مشاركة القطاع ب الكفيلةوالوسائل  الطرقأن تنشئ ... وأن تحدد  للمفوضيةينبغي  :3.3األولوية 
 ".الخاص

                                                      
 بالشبا للمهنيين( ذلك إلى وما الصحي والتأمين المعيشة تكاليف) الشهر في أمريكي دوالر 4 000 البالغة اإلجمالية الموظفين بتكلفة المبلغ هذا يقدر 1 

 مهني لكل والتطوير التعلم احتياجات لتلبية السنة في دوالر 8000 بنحو يقدر ما عن فضال البرنامج إدارة وحدة على للمحافظة دوالر 90 000 و

  شاب
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 خلفيةال

هناك مواجهة تحديات التحول االقتصادي والهيكلي المحدود، الرامي إلى القاري  في إطار المجهود .56

وغيرهم من أصحاب المصلحة اآلن على الدور الحيوي الذي يتعين على القطاع  ياقيأفر قادة توافق بين

 فرص العمل توفير مع أهداف يتناسق ،به في تعزيز نمو أكثر شموال واستدامة االضطالعالخاص 

 .الئق والحد من الفقرال

لتنظيمية افي البلدان لتحسين البيئة  التي تم تنفيذهابرامج اإلصالح  بسببخالل العقد الماضي، و .57

 أصبح. و، ازدادت مساهمة القطاع الخاص في التنمية االقتصادية في أفريقيالقطاع األعمالوالمؤسسية 

 .من العمالة %90من االستثمار و  %70من إنتاج القارة،  %70 يمثلالقطاع الخاص 

 غية تداركبزم القطاع الخاص كمحرك للتغيير الهيكلي الال االستفادة منمن ذلك، لم تتمكن أفريقيا  ومع .58

 .االفرص االقتصادية لشبابهنطاق في التنمية وتوسيع  اتأخره

تحديا كبيرا أمام مفوضية االتحاد األفريقي التي تحدد في خطتها االستراتيجية للفترة  المفارقةشكل هذه ت .59

للتحول االقتصادي نحو النمو الشامل  محفّزالقطاع الخاص كعامل  2063 وأجندة 2014-2017

 .االقتصادي للقارة للنموّ  باعتباره محركا - والمستدام

رص العمل ف لتوفيربوصفها محركا  - مؤسسات دينامية وتنافسية تضمشبكة نطاق توسيع  فإن، وعليه .60

ضية ومفستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها اهداف األأحد  يعتبر -وظائف ذات أجر أعلى الالئق و

 .2020-2016التحاد األفريقي لتنمية القطاع الخاص للفترة ا

 

 

  مفوضية االتحاد األفريقي بشأن إشراك القطاع الخاص فيالمبادرات القائمة . ألف

نفيذي المجلس الت لمقرر وذلك تنفيذالقطاع الخاص، لمنتدى السنوي التنظم إدارة الشؤون االقتصادية  .61

التحاد ا، الذي أضفى الطابع المؤسسي على تنظيم منتدى EX.CL/Dec.183 (VI)لالتحاد األفريقي 

 ،جمع المؤسسات األفريقية الصغيرة والمتوسطة إلىالمنتدى  ويهدف ص.وي للقطاع الخااألفريقي السن

أصحاب المشاريع الشباب و ،كاالت تشجيع االستثماروو ،من الحكومات األفريقية ةالسياس صناعو

لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وتقديم توصيات بشأن  ،الرئيسية ومؤسسات التمويل

 المضي قدما.طريق 

العادية الصادر للدورة  EX.CL/Dec. 807 (XXIV) المقرر االقتصادي األفريقي بموجب المنبر أنشأ   .62

/ منبرا   شكلوي .2014يناير  ، فيفي أديس أبابا، إثيوبياالمنعقدة للمجلس التنفيذي الرابعة والعشرين 

مال / سيدات االععمالألرجال اكبار و قادة أفريقيالحوار بين ا رسم مسارلى إيهدف  اجديد افضاء سنوي

 ي.االفريق يالتحول االقتصاد أجندةحول  من القارة ةيواألوساط األكاديم

التحاد األفريقي مؤتمر ا مقرربموجب  2013نشئت مؤسسة االتحاد األفريقي في مايو أ   .63

Assembly/AU/Dec. 487(XXI)واألفكار والموارد من  بين الشعوبربط ال المؤسسةتشمل أهداف . و

مائية ذات تنفيذ البرامج اإلن وتسهيل ،التحاد األفريقي ودعم برامجهل وكسب التأييد ،أجل تنمية أفريقيا

 .األولوية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص األفريقي

خاصة بها إلشراك / استشارة القطاع عمل مفوضية االتحاد األفريقي طرق  من إداراتدى كل إدارة ل .64

 ين،األفريقي المناصرين مبادرة تجمع والصناعة، التجارة إدارة إطار في المثال، سبيل فعلى .الخاص

 انغوت،د وأليكو مبيكي،إ ابوت أفريقيا، جنوب لجمهورية السابق الرئيس رئاستها في يشارك التي

 مال رأس كل في ممثلون ولديها أفريقيا، بلدا 13 من أكثر في استثمارات تملك التي األفريقية المؤسسات
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 التجاري المعرض وسيعقد. األفريقية للبلدان التجاري المعرض إحياء على أيضا الدائرة وتعمل. أفريقي

 .القاهرة في 2018 نوفمبر في األول

 تحديد موقع مفوضية االتحاد األفريقي. باء

منها ما ودعم تنمية القطاع الخاص في أفريقيا من عدد من العوامل، لالنسبية  تهاميز تستمد المفوضية .65

 :يلي

ي ف بهشريك موثوق و طرفأفريقية، وبالتالي فهي قارية مؤسسة االتحاد األفريقي هي مؤسسة إن  (أ

 ؛المناقشات المتعلقة بالمسائل الحساسة المتصلة بتنمية القطاع الخاص في القارة

على  تأثيرذات ال المسائلفي  اوشريك جهة تعبئة تجعل منهاتتمتع مفوضية االتحاد األفريقي بشرعية  (ب

حة وأصحاب المصليا قيقادة أفرباعتراف متزايد من التعبئة هذه القدرة الكبيرة على  وتحظى  يا.أفريق

ب من أصحا لعدد كبيراالتحاد األفريقي شريكا مفضال  من يجعل األمر الذيعلى الصعيد العالمي، 

 المصلحة؛

 االقتصادية؛ المسائلبشأن  قادة أفريقيامفوضية االتحاد األفريقي والية خاصة من  لدى (ج

طوير تفي مجموعة واسعة من المبادرات اإلقليمية، مثل برنامج  اشريك تمثل مفوضية االتحاد األفريقي (د

التنمية الصناعية ب وخطة التعجيل ،لتنمية الزراعيةلفريقي الشامل األبرنامج الي أفريقيا، وف البنية التحتية

 ؛وغيرهافريقيا أل

 لتيامفوضية االتحاد األفريقي خبرة في تنفيذ ودعم تنفيذ الحوارات بين القطاعين العام والخاص  لدى (ه

د ومستقل في العدي ذو مصداقيةمستشار  يؤدي إلى إشراك القطاع الخاص على المستوى القاري؛ وهت

ا. ي أفريقيالتنمية االقتصادية ف بأجندةأخرى تتعلق  مسائل، فضال عن ةاالقتصادي اتاالتفاقمن مفاوضات 

لي لتنفيذ واليته بشأن دعم النمو الشامل والتحول الهيك المساراتلالتحاد األفريقي العديد من  يفتحما ذا وه

 .في أفريقيا

 ثاليم منبرشرها، فضال عن توفير ونمصدرا لتوليد المعارف  إن كل هذه الميزات تجعل من المفوضية .66

 .مع االحتياجات المحددة للقارةتتفق حلول  لتصميمللتعلم من األقران وتحديد أفضل الممارسات 

م القطاع الخاص نظرا لعد بالتعامل مع يتعلقفيما صعوبات  المفوضيةكر أعاله، تواجه الرغم مما ذ  وب .67

 .هوجود رؤية واستراتيجية واضحتين بشأن كيفية إشراك القطاع الخاص األفريقي وما هو متوقع من

لتشاور ا في االتجاه التالي:حاجة إلى تبسيط اإلجراءات التي تتخذها مفوضية االتحاد األفريقي ال تدعو .68

مع حوار الالزمة لل المنابرالرئيسية، وتوفير مع القطاع الخاص األفريقي في تصميم البرامج القارية 

القطاعين العام والخاص )منتدى القطاع الخاص، شبكة مجالس بين القطاع الخاص و الجهات الفاعلة في

 مواءمة التنظيمات، والمساهمة في (والمنتدى االقتصادي األفريقي ةفريقياألاألعمال اإلقليمية 

 ألعمالاوالقاري ضمن إطار  اإلقليمي يينالمستوعلى ية التجاراألعمال المتعلقة بوالتشريعات 

 .ويمكن التنبؤ به امستقريكون ستثمار الوا

 

 جيم. التوصيات الرئيسية

 :أوليةيمكن اعتبار ما يلي توصيات  .69
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 األساسية للبنةا ذلك يوفر أن ويمكن اإلقليميةالتجارية ألعمال لفريقية األمجالس لل القائمة شبكةال تعزيز (أ

 والصناعة جارةللت األفريقية التجارية للغرفة االعتبار في األخذ مع ،التجاريةألعمال لفريقية األمجالس لل

ريقي الهيئة االستشارية لمفوضية االتحاد األف هذه يمكن اعتبارو .إثيوبيا أبابا، أديس في مقرها يوجد التي

 .مع القطاع الخاص في التعامل

فريقي األ المنتدىكون ولياالقتصادي األفريقي لتمكينه من االضطالع بواليته  المنتدىإعادة هيكلة  (ب

ن الشريحة العليا مو رؤساء الدول والحكومات األفريقيةالرئيسي للمشاركة الرفيعة المستوى بين 

ين ب للمهامواضح  توزيع اعتمادوينبغي واألوساط األكاديمية.  القطاع الخاص األفريقيشخصيات 

 ؛اعلة المعنية في تنظيم البرنامجالجهات الف

 .اد األفريقيينبغي توفير المزيد من الموارد المالية لتعزيز منتدى القطاع الخاص لالتح (ج

. جموبلد وقطاع وح إقليم لكلقاعدة بيانات شاملة للقطاع الخاص األفريقي  إقامة من المفوضية الطلب (د

لتجارية والغرف التجارية ورابطات أرباب ينبغي أن تشمل قاعدة البيانات أيضا رابطات األعمال ا

 ؛العمل، وما إلى ذلك

 أکبر علی الجوانب الفنية لتنظيم األحداث المتعلقة بشكلاألفريقی  مفوضية االتحادينبغي أن ترکز  (ه

تية لقضايا اللوجسفيما يتعلق با ث المتخصصيناحدمنظمي األب واالستعانةبإشراك القطاع الخاص 

 ؛العملية والقضايا

الحوار بين القطاعين العام والخاص على الصعيدين اإلقليمي  تسهيلعلى  المفوضيةينبغي أن تركز  (و

والقاري من خالل تعزيز األطر القائمة )مجالس األعمال اإلقليمية( داخل المجموعات االقتصادية 

 .اإلقليمية

 

 

 ري.القانطاق الالمقترحات األولية للسلع والخدمات العامة على  :43.األولوية 

 بالمنتجات قائمة تجميع حاليا يجري القارية، العامة والخدمات للسلع جديدة مقترحات إعداد قبل .70

 هاب ليتم االسترشاد شهرين غضون في جاهزة الجرد قائمة وستكون. القائمة القارية العامة والخدمات

 المواطنين لتوعية واالتصال اإلعالم في هامة كمواد ستستخدم أنها كما جديدة، مقترحات وضع في

 .بالفعل األفريقي االتحاد به يقوم بما األفريقيين

 على المستويين السياسي والتشغيلياالتحاد األفريقي بكفاءة  أعمالإدارة  :4 األولوية

 االتحاد ألعمالبشأن اإلدارة السياسية  :ألف 4 األولوية

 :أربعة مقترحات في إطار هذا المجال ذي األولوية كان من المطلوب الحصول على .71

 االتحاد األفريقي قمة عادية واحدة سنويا، وتعقد دورات استثنائية حسب الحاجة؛ مؤتمرعقد ي :1-ألف  4 األولوية
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نسيقيا اجتماعا تاالتحاد األفريقي مؤتمر مكتب هيئة عقد ت، و/ يولييونيوانعقاد قمة  بدال من: 2-ألف  4األولوية 

اآلليات و، ومفوضية االتحاد األفريقي ئهااالقتصادية اإلقليمية بمشاركة رؤسا المجموعاتمع 

مع ق يسنفي التقبل هذا االجتماع، تضطلع مفوضية االتحاد األفريقي بدور أكثر نشاطا و .اإلقليمية

للجماعة االقتصادية األفريقية  المؤسسةشيا مع المعاهدة اتماالقتصادية اإلقليمية،  المجموعات

 ؛)معاهدة أبوجا(

توفير إطار فعال لشراكات  بهدفقمم الشراكات التي تعقدها أطراف خارجية  تتم مراجعة :3-ألف  4األولوية  

لمنتهية اأي رؤساء االتحاد األفريقي الحالي و - الترويكا قبل ممثلة منأفريقيا  ستكون. االتحاد األفريقي

 االقتصادية اإلقليمية، فضال المجموعاتورئيس مفوضية االتحاد األفريقي، ورؤساء  - القادمواليته و

 ؛)النيباد( تنمية أفريقيالعن رئيس الشراكة الجديدة 

 

ن رؤساء ترتيب ثالثي بي يتم وضع، المؤتمرلضمان االستمرارية والتنفيذ الفعال لمقررات  :4-ألف  4األولوية 

بداية  قبل القادمختار الرئيس وفي هذا الصدد، ي   . واليته والحالي والقادم ةتهياالتحاد األفريقي المن

 ؛سنةواليته ب

 .تعقد دورات استثنائية حسب الحاجةاالتحاد األفريقي قمة عادية واحدة سنويا، و مؤتمرعقد ي :1-ألف  4 األولوية

 :التنفيذ مسائل موجز 

 :مسائل رئيسية تتعلق بالتنفيذ ثالث ثمة .72

اإلبقاء على ولضمان حسن سير دورة الميزانية، ينبغي  و. / يوليوالميزانية خالل قمة يوني المؤتمرعتمد ي (أ

صة الخا اعتماد الميزانية صالحياتمكن تحقيق ذلك من خالل تفويض . وياعتماد الميزانية توقيت

ا للمادة س التنفيذي، وفقيجتمع المجل. من القانون التأسيسي( إلى المجلس التنفيذي 2.9)المادة  بالمؤتمر

، لتفويضوبناء على هذا ا تين.عادي تين( من القانون التأسيسي، مرتين في السنة على األقل في دور2) 10

 .المتاح أدناهالخيارات  . وتردعملية جديدة العتماد الميزانية تبنيسيلزم 

 ليو التنسيقي.يونيو/يواجتماع اد مكان انعققمة يناير وبين مكان انعقاد تناوب لاالتفاق على صيغة ل ينبغي (ب

 .المتاحة أدناهالخيارات  وترد

يتعين على مؤتمر االتحاد و. في موريتانيا 2017بعقد قمة عادية بالكامل في يوليو  المؤتمر قرارااتخذ  (ج

 .االنتقال إلى قمة عادية واحدةأن يتخذ قرارا بشأن تاريخ سريان مفعول 

 لعملية اعتماد الميزانية ان المتاحانخيارال

 يعتمد المجلس، إلى المجلس التنفيذي المؤتمرومهام اعتماد الميزانية من  صالحياتعقب تفويض  .73

 .يوليو /التنفيذي ميزانية االتحاد في دورة الميزانية خالل فترة يونيو

( من القانون التأسيسي 1) 10يستند كالهما إلى المادة ن حسب ترتيب األفضلية. ويخيار لقد تم طرح .74

عينها التي ت الهيئاتخارجية أو من الوزراء أو الالمجلس التنفيذي من وزراء يتكّون التي تنص على أن 

 .حكومات الدول األعضاء

 خارجية ال اءوزرمن  تتألفميزانية لل دورةعتمد المجلس التنفيذي ميزانية االتحاد في ي :األول الخيار

 ؛)الخيار الموصى به( المالية ووزراء
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  وزراء المالية  يحضرهاميزانية للفي دورة  يعتمد المجلس التنفيذي ميزانية االتحاد :الثانيالخيار

يتولى وزراء الخارجية تناول جميع بنود جدول األعمال األخرى ذات الصلة لدورة المجلس و. وحدهم

 .التنفيذي

 حسب ترتيب األفضلية: االجتماعاتانعقاد أماكن بين  لتناوبا اخيار

 :القمة العادية

  تم استضافة القمة في مقر تبموجب هذا الخيار، . وينتكل سنمرة  االنعقاد مكانتناوب   :األولالخيار

 .االتحاد االفريقي مرة كل سنتين

  مة )حسب التقليد القديم لمنظيتخذ مؤتمر االتحاد قرارا بشأن مكان انعقاد كل قمة عادية   :الثانيالخيار

 الوحدة األفريقية(

  تعقد القمة العادية كل سنة في مقر االتحاد األفريقي؛  :الثالثالخيار 

 :يالتنسيق يوليواجتماع يونيو/ 

  االقتصادية  المجموعات ومقار المقر الرئيسي للمفوضية بين يةالتنسيق اتجتماعالتناوب ات :األولالخيار

 اإلقليمية

  االجتماع التنسيقي بين مقار المجموعات االقتصادية اإلقليمية ومقر  انعقاد مكانتناوب   :لثانياالخيار

 مفوضية االتحاد األفريقي كل سنة؛

  يقرر مكتب مؤتمر االتحاد ورؤساء المجموعات االقتصادية اإلقليمية بشأن مكان االنعقاد   :الثالثالخيار

 في نهاية كل اجتماع تنسيقي؛

  نةساالتحاد األفريقي کل  لمفوضيةفي المقر الرئيسي  يجتماع التنسيقالعقد اي   :الرابعالخيار. 

   توصياتال

 :توصيات رئيسية هي خمسثمة  .75

 المسائلاالتحاد األفريقي على  مؤتمرتركيز جدول أعمال بشأن  635 المؤتمر رقم رمقرشيا مع اتم (أ

ذي الذي زانية إلى المجلس التنفيميالعتماد با الخاصة المؤتمرض صالحيات يقترح تفواالستراتيجية، ي  

 كل سنة؛ / يوليويونيوفترة يجتمع خالل 

عقد اجتماع ثاني للمجلس التنفيذي أثناء فترة  قترح( من القانون التأسيسي، ي  1) 10شيا مع المادة اتم (ب

 ية؛يونيو/ يوليو. وسيكون أحد البنود الرئيسية على جدول أعمال المجلس هو اعتماد الميزان

من قواعد إجراءات المجلس التنفيذي يقترح  3( من القانون التأسيسي والقاعدة 1) 10ج( تماشيا مع المادة 

ألغراض دورة الميزانية أن يتشكل المجلس التنفيذي من وزراء الشؤون الخارجية والمالية على حد 

 سواء؛

 د( يتم عقد القمة في مقر االتحاد األفريقي كل سنتين؛

 ه( يتناوب االجتماع التنسيقي بين مقر مفوضية االتحاد األفريقي ومقار المجموعات االقتصادية اإلقليمية؛ 

 

 يونيو/ يوليو ي فياجتماع تنسيقعقد اقتراح  :2-ألف  4األولوية 
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 النطاق والوظيفة

فترض أن الهدف شارة الصريحة إلى معاهدة أبوجا وإنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية، ي  لإل انظر .76

تقدم الإحراز  ب(التكامل القاري؛ ) أجندةتنفيذ  حولالرئيسي من هذا االجتماع هو )أ( تحسين التنسيق 

المتصلة بالتكامل في قمة يناير؛ )د( تقييم التقدم المحرز  المقررات، )ج( تحديد للمهامالعام  التوزيعفي 

 .في مختلف الشراكات

 مشاركةال

 :التاليةقترح المشاركة ت   .77

  نة كل من لج مكتب هيئة تعقدهااالتحاد األفريقي )االجتماعات التحضيرية التي  مؤتمرمكتب هيئة

 المجلس التنفيذي(؛الممثلين الدائمين و

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي؛ 

  ؛المفوضيةأعضاء 

  االقتصادية اإلقليمية؛ المجموعاترؤساء 

 ية اإلقليمية؛التنفيذيون للمجموعات االقتصاد المديرون 

  ألمم المتحدة اة ولجنللتنمية األفريقي  للبنكالتنفيذيين  ئيسينرالمشاركة إمكانية  بحثينبغي أيضا

 .االقتصادية ألفريقيا

 الوالية

  قمة ينايرلالمتعلقة بالتكامل  المقرراتإعداد. 

  للتصديق عليها.إعداد واعتماد المقررات المتصلة بالتكامل لكي يتم تقديمها إلى قمة يناير 

 جدول األعمالدائمة في البنود ال

 ال:أربعة بنود دائمة في جدول األعم تم اقتراح .78

 متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر االتحاد األفريقي على المستوى اإلقليمي؛  (أ

 )خط األساس والرصد(؛ االقتصاديتقرير سنوي عن حالة التكامل إعداد  (ب

 لمجموعات االقتصادية اإلقليمية؛ ترشيد ا (ج

التركيز المواضيعي السنوي )مثل تقييم التقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية الرئيسية مع هدف  (د

 التكامل القاري(.

 االجتماعات  وتواترإعداد 

مل، التكاحول وضع إعداد تقرير مشترك بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  (أ

 وتحديد القضايا والتحديات الرئيسية والتوصيات المرتبطة بها؛

لتكامل حالة ابشأن مفوضية االتحاد األفريقي وأمانات المجموعات االقتصادية اإلقليمية بين خلوة عقد  (ب

 اإلقليمي؛

 التكامل اإلقليمي على المكتب والمجموعات االقتصادية اإلقليمية. لوضععرض رئيس المفوضية  (ج
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 ضافية اإلاجتماعات يونيو/ يوليو 

 نقترح عقد االجتماعات اإلضافية التالية: .79

 :وظيفة التاليةالنطاق والفي  اجتماع للمجلس التنفيذي (أ

  جلس الماعتماد ميزانية االتحاد األفريقي. وسيتطلب ذلك من المؤتمر تفويض اعتماد الميزانية إلى

 )كما اقترح سابقا(؛ التنفيذي

  ؛قمة يناير مقرراتمتابعة تنفيذ 

 من القانون التأسيسي 13المادة شيا مع ا، تممتخصصةتقارير اللجان الفنية ال بحث. 

ادية والمجموعات االقتصبعد التنسيق بين المكتب  اجتماع على مستوى القمة لمجلس السلم واألمنعقد  (ب

ين على م واألمن، فإن عقد اجتماعسلقضايا ال تتطلبهمن الوقت الذي  القدر الكبيروبالنظر إلى  ،اإلقليمية

بشأن  مستوى عاليمستوى القمة بشأن هذا المجال ذي األولوية سيكفل استمرار المشاركة السياسية على 

كون يسو وهذا ما يتماشى مع توصيات اإلصالح بشأن إيالء األولويات. .لسلم واألمنالرئيسية لقضايا ال

آلليات اقليمية وإلقتصادية االالتنسيق الشامل مع المجموعات ا أيضا فرصة لتعزيز االجتماعمثل هذا 

 : االجتماع على النحو التالي نطاق ووظيفةمن. وسيكون أللم وابشأن قضايا الس اإلقليمية

  ؛السلم واألمن في أفريقيا وضعتقييم 

  ؛مجلس السلم واألمن مقرراتمتابعة تنفيذ 

  شأن ب اآلليات اإلقليمية/ موعات االقتصادية اإلقليميةوالمجتحسين التنسيق بين مجلس السلم واألمن

 .م واألمنلقضايا الس

 راكاتلش فعال إطار توفير بغية الخارجية األطراف تعقدها التي الشراكات قمم تستعرض: 3- ألف 4 األولوية

 ورئيس ،والقادمين الحاليين األفريقي االتحاد رؤساء أي الترويكا، أفريقيا وستمثل. األفريقي االتحاد

 .النيباد رئيس عن فضال اإلقليمية، االقتصادية الجماعات ورؤساء األفريقي، االتحاد مفوضية

 من ثيرةك أجزاء مع شراكات األفريقي االتحاد مفوضية أبرمت ومفوضيته، األفريقي االتحاد إنشاء عدب .80

 مع اتصال مكتب طريق عن ذلك في بما اإلدارات، مختلف عبر تدار الشراكات هذه أن غير. العالم

 األفريقي االتحاد مع تعاون اتفاقات إلبرام المحتملين الشرکاء من الطلبات من العديد دفعت وقد. النيباد

 دراسة إجراء ةمن المفوضي يطلب الذي  EX.CL/Dec. 397 (XII) المقرر اعتماد إلی التنفيذي المجلس

 اقترحته لذيا النحو وعلى التقرير في النظر وبعد. عنها تقرير وتقديم الجديدة الشراكات معايير لتحديد

  EX/CL/Dec.646 (XIX) المقرر التنفيذي المجلس اعتمد ،لجنة الممثلين الدائمين خالل من ةالمفوضي

الذي يدعو  ؛2011 يوليو في االستوائية، غينيا ماالبو، في المعقودة عشرة التاسعة العادية دورته خالل

 يقوتنس إدارة قسم" المسمى و الشراكات وتنسيق بإدارة المكلف الرئيس مكتب داخل وحدة إلى إنشاء

 انظر الحق، وقت وفي. 2012 مارس منتصف في حديثا المنشأ القسم بهذا العمل وبدأ". الشراكات

 .Ex  السابق مقرره تأكيد أعاد المجلس التنفيذي: EX.CL/Dec.967 (XXXI) D (17) الوثيقة

Cl/Dec.942 (XXX) التي تدعو إلى تعزيز القدرات المؤسسية للمفوضية، وال سيما قسم 6، 2 الفقرة ،

  إدارة وتنسيق الشراكات.

 ريعتس مثل وتكاملها، القارة بتنمية المتصلة المسائل من واسع نطاق لتغطية الشراكات استخدمت .81

 على رسميا تفاقاال وتم. البشري المال رأس وتنمية التكنولوجيا، ونقل التحتية، البنية وتطوير التصنيع،

 .أخرى صكوك بين التعاون وأطر واإلعالنات التفاهم مذكرات خالل من المجاالت هذه
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 بناء لها متقيي أجريو ،(أدناه مفصلة) استراتيجية شراكات تسع في األفريقي االتحاد دخل اليوم، حتى .82

 من قدر ىأقص بتحقيق يتعلق فيما سيما وال لتعزيزها، توصيات توقدم التنفيذي، المجلس قرار على

 ،EX.CL/Dec.942 (XXX) بالمقرر وعمال. وأهدافه األفريقي االتحاد برامج على الشراكات تلك تأثير

 جوانب جميع في للنظر 2017 ديسمبر في بمصر القاهرة في خلوة مؤخرا الدائمين الممثلين لجنة عقدت

 .أجري الذي التقييم إلى استنادا االستراتيجية الشراكات

 الشراكة تمثيل بشأن السابقة القرارات

. شراكة كلل االستراتيجية للمتابعة آليات المستوى الرفيعة المناسبات من وغيرها القمة مؤتمرات تمثل .83

 هذه لمعظم ومنسق منظم األفريقي االتحاد أصبح ذلك، ومع الشركاء، بدأها المحافل هذه ومعظم

 األفريقي االتحاد ينسق أنإلى  EX.CL/Dec.942 (XXX) التنفيذي المجلس ويدعو مقرر المنتديات،

 .أفريقيا عن نيابة الشراكات قمم جميع

 نهأل أساسا وذلك الماضية، السنوات مدى على نقاش موضع الشراكة قمة مؤتمرات في المشاركة كانت .84

 على اتهامفاوض تركيز على أفريقيا قدرة وعلى ألفريقيا، اإلقليمي التكامل اتساق على مؤشرا يعتبر

 وجه وعلى. المجال هذا في مقررات من أجهزة صنع السياسة عدة صدرت وقد. الشراكة مجاالت

 األعضاء الدول جميع حقوق" تأكيد  EX.CL/Dec.942 (XXX) التنفيذي المجلس مقرر أعاد التحديد،

 يشكل التي الشراكات سياق في المنظمة واألحداث واألنشطة االجتماعات جميع في للمشاركة تمييز دون

 .EX.CL/Dec التنفيذي المجلس مقرر على لمقررا شدد الصدد، هذا وفي. منها جزءا األفريقي االتحاد

877(XXVII) والمقرر 2015 يونيو في الصادر EX.CL/Dec. 899 (XXVII)  )ينايرفي  المؤرخ 

2016. 

 ماعاتاالجت في أفريقيا مثلي بأن أوصى الذي ،"بانجول صيغة" اعتماد قرار راتمقرال هذه اتخاذ سبق .85

 االتحاد يةمفوض ورئيس رئاستهم؛ مدة والمنتهية الحاليين األفريقي االتحاد رؤساء والقارات البلدان بين

 ألفريقيا االتحاد قبل من بها المعترف اإلقليمية االقتصادية للمجموعات الحاليين والرؤساء األفريقي؛

 .للنيباد المؤسسة الخمس األعضاء والدول

 

 

 

 مقرر إصالح االتحاد األفريقي ثانيا.
 التحادل المؤسسي اإلصالح بشأن األفريقي االتحاد مؤتمر خلوة نتائج بشأن االتحاد مؤتمر مقرر يحدد .86

. أعاله المذكورة الشراكات إدارة جوانب جميع( Assembly/AU/Dec. 635 (XXVIII)) األفريقي

 :رمقرال لهذا رئيسيان جزءان ناكوه

 شراكاتل فعال إطار توفير بغية الخارجية األطراف تعقدها التي القمة مؤتمرات استعراض: األول الجزء 

 .األفريقي االتحاد

 أعلى نتائج قيقتح في ستسهم القمة مؤتمر نتائج أن األفريقي االتحاد في الشراكات وظيفة فعالية تحسين يعني

 لمعالجة الدول لرؤساء المتاحة والوسائل األدوات إلى االجتماعات وستضيف ،2063 األجندة إطار في

 يف اختناقات أي حل على المساعدة عن فضال ، العالم وفي القارة في تواجههم التي الراهنة القضايا

 محددة) سمارت بمصطلح نطاقها يحدد التي هي الفعالة الشراكة فإن ذلك، إلى وباإلضافة. الشراكة

 النسبية الميزة من كاف بشكل وتتم االستفادة ؛(زمنيا ومحددة ومواكبة للتحقيق وقابلة للقياس وقابلة

 .واإلبالغ والتقييم للرصد كافية مهام ولديها للشريك؛

 االتحاد ضيةمفو ورئيس ،والقادم الحالي األفريقي االتحادرئيسي  أي الترويكا، أفريقيا ستمثل: 2 الجزء 

 النيباد رئيس عن فضال اإلقليمية، االقتصادية الجماعات ورؤساء األفريقي،
 هناك آثار عديدة لهذه الصيغة المنقحة: .87
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 الرئيس يحدد أن 2018 يناير قمة لمؤتمر ينبغي ولذلك،. واحد عام قبل القادم االتحاد رئيس تحديد ينبغي 

 في كةالمشار قرار تنفيذ على المفوضية قدرة عرقلة إلى بذلك القيام عدم وسيؤدي. 2019 عام في القادم

 .القمة مؤتمرات
 حليلت إجراءب التزام علی اإلقليميةالمجموعات االقتصادية  لرؤساء التمثيلية المسؤوليات تنطوي 

 الرفيعة واألحداث للقمة تمهيدا اإلقليمية االقتصادية المجموعات في األعضاء الدول مع ومشاورات

 :تاليةال بالمسؤوليات االضطالع اإلقليميةالمجموعات االقتصادية  رؤساء من يتوقع لذلك،. المستوى
يكون  اتللشراک للنتائج مشترکا   إطارا   األفريقي االتحاد مع اإلقليمية االقتصادية المجموعات تعتمد سوف -

 .الموارد تعبئة متوائما مع

 المجلس لىإالسنوي  مفوضية االتحاد األفريقي تقرير إلى هامدخالت ترسل المجموعات االقتصادية اإلقليمية -

 .المقبلة للسنة والخطط الشراكات مختلف في المحرز التقدم التقرير هذا ويغطي. التنفيذي

 رديةف تقارير المجموعات االقتصادية اإلقليمية رؤساء يرسل أن ينبغي قمة، مؤتمر كل من واحد عام قبل -

 التقارير هذه وستدمج. مستواها على المعنيين الشركاء مع المقترحة والخطط المحرز التقدم تغطي

 وسيشارك. باأبا أديس في األفريقي لالتحاد التابعة السياسة أجهزة على لعرضه كامل تقرير في الثمانية

 قريرهات تقديم فيمجموعة من المجموعات االقتصادية اإلقليمية  بكل الملحق األفريقية المجموعة رئيس

 .عنه والدفاع الدائمين الممثلين لجنة إلى

 ناءاتاستث أية حدة على حالة كل أساس على تحدد أن األفريقي لالتحاد السياسة صنع أجهزة على يجب 

 ،خرآ إلى إقليم من أو القارة إلى القارة من الشراكات المثال سبيل على ذلك في بما المشاركة، لقاعدة

 أفريقياسوف تسمح  الحالة هذه وفي ،(عضاءاأل الدول من الكاملة مجموعته مع الشريك يشارك حيث

 .بتقديم استثناءات
 

 تطبيق مقرر اإلصالح وتوصيات التقييم للشراكات االستراتيجية القائمة: ثالثا.

 الشراكة االستراتيجية ألفريقيا والصين 

 الدول رؤساء توىمس على يعقد الذي األفريقي - الصيني التعاون منتدى في الرئيسية المتابعة آلية تمثلت .88

 دانالبل تدافع حيث ،بلدان الجنوب بين للتعاون منتدى وهو ،2000 عام المنتدى تأسس. سنوات ثالث كل

 .ثنائية بطريقة الفردية مصالحها عن األفريقية
 التعاون منتدى في عضوا األفريقي االتحاد مفوضية أصبحت: األفريقي االتحاد دور في المحرز التقدم .89

 ،2017 عام في. افتتاحية كلمة األفريقي االتحاد رئيس يقدم حيث ،2012 عام في األفريقي الصيني

 للمرة مقرها في عقد الذي األفريقي-الصيني األفكار تبادل منبر األفريقي االتحاد مفوضية استضافت

 وزيرو األفريقي االتحاد مفوضية رئيس بين المستوى رفيع ثنائي حوار سمح بإجراء والذي األولى،

 فريقيمفوضية االتحاد األ رئيس قبل من الحوار الرفيع المستوى تبادل يتم وسوف. الصيني الخارجية

 2063 إلى األجندة الصين وتهدف الحوارات الرفيعة المستوى إلى تقريب. 2018 فبراير في بيجين في

 عزيزت وسبل الشراكة، مصاعب يتناولون كما. الصدد هذا في رفيعة المستوى التزامات على واالتفاق

 .بجين في األفريقى لالتحاد مكتب فتح ذلك في بما العمل، أساليب
 بياناتال إلى االفتقار من الرغم على: اآلن حتى الشراكة هذه وتواجهها تحققها التي والتحديات النجاحات .90

 لصينيةا االستثمارات أن التقارير تفيد حيث واضحة، آثارا الشراكة هذه أظهرت التقدم، بشأن الملموسة

 استثمارات لدعم أمريكي دوالر مليار 60 الحكومة ضخت عندما 2015 عام منذ ملحوظ بشكل زادت قد

 آلالف يبالتدر فرص توفير وتم. التحتية البنية مثل مرتفعال مضاعفال تأثيرال قطاعات في معظمها

 مكافحةل األفريقي للمركز مقر ببناء األفريقي، االتحاد مع بالشراكة الصين، وتعهدت. األفريقيين

 ألجندةل األخرى الرئيسية المشاريع في ةساهمالمو ؛مفوضية االتحاد األفريقي مباني إنشاءو األمراض؛
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 مليون 2 بقيمة مفوضية االتحاد األفريقي إلى الميزانية في سنوية مساهمة إلى باإلضافة هذا. 2063

 .أمريكي دوالر
 هامعرفت إلى استنادا الصين من مدفوعة العمل خطط معظم أن الشراكة هذه في الراهنة التحديات تشمل .91

 فرص قخل حيث من إمكاناتها إلى تصل لم الشراكة أن التقارير وتفيد. المحلية واالحتياجات بالظروف

 مجاالت بعض بأن التقارير وتفيد. التصنيع مجاالت في وخاصة القارة في التكنولوجيا ونقل العمل

 يف الجملة والقطاعي واألعمال التجارية تجار على السلبية اآلثار بعض لها كان الصيني االستثمار

 .تخدمةالمس الثنائية االتفاقات طبيعة بسبب األعضاء الدول على جديدة ديونا يخلق أنه كما. أفريقيا
 إثيوبيا) 2005 عام في المنتدى رئاسة في أفريقية وحكومة الصين شاركت: الفعالية تعزيز خيارات .92

 جنوب تستعد وبينما(. 2018-2012 للفترة أفريقيا وجنوب ؛2012-2006 ومصر ؛2000-2006

 :األفريقي الصيني التعاون منتدى إلدارة خياران هناك المشتركة، الرئاسة لتسليم أفريقيا
 لتعاون منتدى ال الحالي الهيكل على الحفاظ(: األعضاء الدول وبعض الصين تفضله الذي) األول الخيار

 نفس في أخرى؛ ةأفريقي لحكومة المشتركة الرئاسة بتسليم أفريقيا جنوب ستقوم حيث ،الصيني األفريقي

 لصينيا الخارجية ووزير جعل الحوار الرفيع المستوى بين رئيس مفوضية االتحاد األفريقي الوقت

 بشكل أفريقياو الصين بين للتعاون الفكري التوجيه يوفر حيث ،(سنوي المثال سبيل على) منتظم نشاط

 صرامة أكثر آلية وضع فيه يتم الذي الوقت في خاص، بشكل الصيني األفريقي منتدى التعاونو عام

 .افريقيا فى الصين مشاركة حول واإلبالغ للرصد
 

 ياألفريق لالتحاد فرصة يوفر وهو. األعضاء الدول من العديد وكذلك الصين لدى مقبول الخيار هذا

. يمنتدى التعاون الصيني األفريق تنظيم في المشاركة من اللوجستي العبء دون الجوهر على للتركيز

 تائجن تحقيق في صينية مساهمة إلى سيؤدي ألنه الراهن الوضع من فعالية أكثر األول الخيار يزال وال

 ين؛والص األفريقي االتحاد بين واالقتصادي السياسي التعاون وتعزيز ؛2063 األجندة إطار في أعلى

 .والتقييم للرصد أقوى إطار وخلق

 أفريقيا جنوبال من بد األفريقي الصيني التعاون منتدى مع التنسيق األفريقي االتحاد يتولى: الثاني الخيار 

 بلد يأوسوف يقاطع  يناير، في الدول رؤساء مؤتمر من بقرار ذلك تنفيذ وسيجري. سبتمبر قمة في

 المنتدى لبق في األفريقى االتحاد الثاني الخيار يضع وبينما. المشتركة الرئاسة قبول يقرر أفريقي

 تطبيق لصعبا من سيکون المثال، سبيل علیف. سلبيات فإن لذلك األفريقى الصيني للتعاون الرئيسي

 الصيني التعاون منتدىل للغاية الثنائية الطبيعة إلی بالنظر األفريقي االتحاد إصالح مشارکة صيغة

 تتعلق ال الثنائية العالقات معظم فإن ذلك، على وعالوة. معنية بلدان وجود يقتضي الذي األمر ،األفريقي

 مضمون من االنتقاص إلى المشاركة شكل على التركيز وسيؤدي. األفريقي االتحاد عمل بنطاق

 نبرام كان الذي األفريقي الصيني التعاون منتدى برنامج سيضعف الصين نظر وجهة ومن الشراكة،

 .ألفريقيا مفيدا
 

 االتحاد األروربي –شراكة االتحاد األفريقي 
اد االتح –األولى ألفريقيا  القمة خالل من األوروبي واالتحاد األفريقي االتحاد بين الشراكة بدأت .93

 وتعمل منظمة االستراتيجية الشراكة أصبحت ذلك، ومع. 2000 عام في القاهرة في المنعقدة األوروبي

 بين المشتركة االستراتيجية صياغة مع 2007 عام في لشبونة في الثاني القمة مؤتمر بعد طاقتها بكامل

 ندوقص من االقتصادية التنمية صندوق تمويل معظم تخصيص تم وقد. األوروبي واالتحاد أفريقيا

 قياأفري شراكة إطار في األوروبي االتحاد في األعضاء الدول عليه وافقت الذي االقتصادية التنمية
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 سلسلة تنفيذ ذلك أعقب وقد. 2000 عام في( نيبن) كوتونو في وقعت التي الهادئ والمحيط والكاريبي

 .بين الهيئتين جتماعاتاالو خبراءلل المشتركة مجموعاتال من بدعم سنوات، ثالث القمة مؤتمرات من
 وكان القمة، مؤتمرات من عدد بتنسيق األفريقي االتحاد قام: األفريقي االتحاد دور في المحرز التقدم .94

 - األوروبية القمة" من بدال" األوروبي واالتحاد األفريقي االتحاد قمة" سمي ،2017 عام في آخرها

 األفريقي االتحاد أدخل الجوهرية، الناحية ومن. الجديدة التسمية عكسوهو ي. المعتادة" األفريقية

 دةالنموذجية لألجن مشاريعال حولكانت  بناؤها تم عمل خطة آخر أن حيث الشراكة مجاالت في تحسينات

 يالرئيس المفاوض جعله إلى األفريقي لالتحاد المتطور الدور أدى وقد". ذكاءا" أكثر وكانت ،2063

 .كوتونو بعد ما التفاق والمنسق
 علقيت فيما والنضج العمق الشراكة تظهر: اآلن حتى الشراكة هذه تواجهها التي والتحديات النجاحات .95

 إلى تستند" ذكيه" و هادفة نتائج على مبنية الشراكة فإن والمتابعة؛ واإلدارية المؤسسية باآلليات

 االتحاد األوروبي قدم ذلك، على وةوعال. 2063 لألجندة الرئيسية الخطوط في واضحة مساهمات

 تحاداال برنامج ميزانية من ٪50 من أكثر بتمويل قام حيث االتحاد األفريقي النطالقة كبيرة مساهمات

 ".تحاداال تمويل" مبادرة نجاح بفضل تدريجيا تنخفض نسبة وهي فريقي،األ
 هادئ معال والمحيط والكاريبي أفريقيامجموعة دول  شراكة التفاق الحالي الهيكل يتعامل ال: التحديات .96

 التحادا ويسعى. الهادئ والمحيط الكاريبي البحر منطقة قرارات مع قراراتها ويربط شاملة بصورة القارة

  .كوتونو بعد ما طارإ في القضايا هذه تصحيح الى فريقىاأل
 :الشراكات فعالية لتعزيز توصيات

 إلى حاجة وهناك. العمل خطط بشأن األفريقي االتحاد قبل من واإلبالغ الرصد نظم تحسين: نيةالف التوصيات• 

 القمة مؤتمرات جعل واقترح. التعليم مثل ،2063 األجندة مع أفضل نحو على المجاالت بعض مواءمة

 .وفعالية تركيزا أكثر فريق الخبراء المشترك واجتماعات تفاعال؛ أكثر

 بعد ما اقاتف خالل من األوروبي االتحاد مع الشراكة في أفريقيا مشاركة إدارة تحسين: السياسية التوصيات• 

 .كوتونو
 

 الشراكة األفريقية العربية
 نسيقت ويجري الخارجي، والعالم أفريقيا بين التعاون ترتيبات أقدم باعتباره 1977 عام في العمل بدأ .97

 التنسيق لجنة من بتوجيه األمانة، - المفوضية مستوى على العربية األفريقية للشراكة اليومي النشاط

 .المسؤولين وكبار الوزراءعلى مستوى  العربية األفريقية للشراكة
 شراكة إلى العربي والعالم أفريقيا بين التعاون ترتيب تطور: األفريقي االتحاد دور في المحرز التقدم .98

 يجيةاسترات اعتماد أعقاب في ليبيا، في العربية األفريقية القمة في 2010 عام في رسمية استراتيجية

 .لحينا ذلك منذ الشراكة لهذه تنسيقيا دورا االفريقي االتحاد لعب وقد. العربية األفريقية الشراكة
 ي،السياس الحوار في النجاح من الرغم على: اآلن حتى الشراكة هذه تواجهها التي والتحديات النجاحات .99

 نأ المحتمل ومن. واالجتماعي االقتصادي التعاون حيث من وعمق نطاق إلى بعد تصل لم الشراكة فإن

 .تمويلها آليات تعبئة يتم ولم تتحقق، لم ولكن للمشاريع، هامة أفكار هناك تكون
 اإلصرار بسبب المعتمدة، المشاركة أشكال تطبيق في صعوبات الشراكة قمة مؤتمرات واجهت كما .100

 .فقط المتحدة األمم بها تعترف التي البلدان دعوة على العربي
 قبل ادياالقتص التعاون إمكانيات تحقق أفضل عمل خطة وضع ينبغي: الشراكات فعالية تعزيز خيارات .101

 .المقبل القمة مؤتمر
 المشاركة يغةص في حلوال العربية الدول جامعة تجد وقد. المشاركة صيغة بشأن اتفاق إلى التوصل ينبغي .102

 بالجان من مستمرة أسئلة هناك تزال ال ذلك ومع األفريقي، االتحاد إصالح إطار في حديثا المقترحة
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 لشريكا ألن الدول رؤساء جميع مشاركة على يصر أن األفريقي لالتحاد ينبغي كان إذا ما حول األفريقي

 في لمقبلةا القمة انعقاد قبل بشأنها والتفاوض المسائل هذه حل وينبغي. بلدا وليس منطقة الحالة هذه في

 .السعودية العربية المملكة في 2019 عام
 

 منتدى التعاون لالتحاد األفريقي وأمريكا الجنوبية
ممثل  كيمبيإ السابق والرئيس نيجيريا ممثل أوباسانجو السابق الرئيس التزام خالل من الشراكة بدأت .103

 ممثل شافيزت الراحل والرئيس البرازيل ممثل لوال السابق والرئيس األفريقي، الجانب من أفريقيا، جنوب

 ماه والبرازيل نيجيريافإن  ،(رسمي قرار أي غياب في)و ،األمريكي الجنوب الجانب من فنزويال،

 .2006 امع نوفمبر فى بنيجيريا ابوجا فى للشراكة االولى القمة عقدت وقد. للمنتدى( حاليا) نالمنسقا
 عام يف قمة مؤتمر آخر تنظيم في األفريقي االتحاد شارك: األفريقي االتحاد دور في المحرز التقدم .104

2013. 
 يكاوأمر أفريقيا بين التعاون منتدى يعد: اآلن حتى الشراكة هذه تواجهها التي والتحديات النجاحات .105

 إنشائها من نواتس تسع وبعد. قوية وسياسية مؤسسية التزامات إلى تستند ال نسبيا جديدة شراكة الجنوبية

 .الكثير يتحقق لم ،2006 نوفمبر في
 البلدان عدد يف النظر إمكانية على تنطوي الشراكة هذه أن التقييم يبين: الشراكات فعالية تعزيز خيارات .106

 ذيال األمر مركَّز، عمل وتخطيط هيكلة إعادة إلى يحتاج أنه بيد. للسكان المشتركة والجذور المعنية،

 لىع اإلبقاء ينبغي كان إذا وما الشراكة، بشأن قرار اتخاذ في الدول رؤساء به يسترشد أن شأنه من

 .القمة مؤتمرات
 الهند -شراكة أفريقيا 

 .دلهي بإعالن 2008 عام في رسميا والهند أفريقيا بين االستراتيجية الشراكة بدأت .107
 االتحاد مع جميعا تنظيمها تم قمة، مؤتمرات ثالث عقدت: األفريقي االتحاد دور في المحرز التقدم .108

 الخيرةا القمة فى انه بيد ،األفريقى الجانب من للمشاركة بانجول صيغة األوالن اتبع وقد. األفريقي

 تحولال هذا أن ويعتقد. معظمهم حضرها التى دلهي فى القمة الى االفريقية الدول جميع دعوة الهند قررت

 الوصول تأمين/  1 على أساسا التقييم، لتقرير وفقا تركز، التي أفريقيا في الهند أهداف يعكس السياسة في

 السوق إلى الوصول( 3) البناء؛ عقود تأمين( 2) النمو؛ السريع القتصادها ألفريقيا الطبيعية الموارد إلى

 .األفريقية القارة في الصناعية والسوق االتساع في اآلخذة االستهالكية
 يجابيةاإل الفوائد بعض عن الشراكة أسفرت: اآلن حتى الشراكة هذه حققتها التي والتحديات النجاحات .109

 والتطبيب بعد؛ عن والدراسة والمهني؛ الفني المجالين في والتدريب بالتعليم يتعلق فيما سيما وال للغاية،

 تعهدت الهند أن يبدو ذلك، ومع. واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطوير تطبيقات من وغيرها بعد عن

 مجاالت يف التنفيذ انخفاض إلى أدى مما القطاعات، من أوسع طائفة في إمكانياتها يتجاوز فيما بالتعاون

 .األخيرة العمل خطة في السبعة التعاون
 لتعكس وذكاء، قوة، أكثر جعلها بهدف العمل خطة مراجعة يجب: الشراكات فعالية لتعزيز خيارات .110

 إذا ما تقريرل األفريقية الدول رؤساء إلى ذلك بعد العمل خطة وستقدم. ووسائلهم للشركاء النسبية المزايا

 يارخ الدول لرؤساء يكون أن ويمكن. األفريقي االتحاد طريق عن الحق قمة مؤتمر تنظيم ينبغي كان

 .قلمست قمة مؤتمر من بدال األفريقي لالتحاد القمة مؤتمرات من واحدة جلسة في اإلحاطة إلى الهند دعوة
 مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا

 المصلحة ألصحاب العامة للسياسة كمنبر 1993 عام في أفريقيا لتنمية الدولي طوكيو مؤتمر عملية بدأت .111

 وشركائها فريقياأ بين السياسي الحوار لتعزيز الثنائي للتعاون منظور مع أفريقيا تنمية بشأن المتعددين

 .أفريقيا تملكها التي اإلنمائية للمبادرات الدعم وتعبئة التنمية في
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 مؤتمر فإن األخرى، االستراتيجية أفريقيا لشراكات خالفا: األفريقي االتحاد دور في المحرز التقدم .112

 مكتبو اليابان حكومة ذلك في بما المصلحة، أصحاب متعدد منتدى هو أفريقيا لتنمية الدولي طوكيو

 وانضم .الدولي والبنك اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج أفريقيا لشؤون الخاص للمستشار المتحدة األمم

 .2012 عام فى مشارك كمنظم األفريقى االتحاد
 طوكيو مؤتمر إن يقال المضمون، حيث من: اآلن حتى الشراكة هذه تواجهها التي والتحديات النجاحات .113

 حيث من ةالطموح أهدافه تنفيذ في الصحيح الطريق على يسير االقتصادي الميدان في للتنمية الدولي

 للتقييم اوفق للشراكة االقتصادي النمو أثر فإن ذلك، ومع. الرسمية اإلنمائية بالمساعدة المدعومة البرامج

 .الركب عن متخلفا يزال ال
 :الشراكات فعالية تعزيز خيارات .114
 االتحاد ينب جديدة شراكة وإقامة تيكاد عملية شكل تعطيل بعدم بشدة التقييم تقرير أوصى: األول الخيار 

 دوليال طوكيو مؤتمر إطار في اإلنمائي والتعاون الحوار تفيد أن شأنها من يكون واليابان، األفريقي

 للتنمية؛
 تيكاد، مرمؤت تنظيم في تشارك األفريقي االتحاد مفوضية تزال ال حيث الراهن، الوضع: الثاني الخيار 

 ذلك تنفيذ تم وقد. األفريقي االتحاد مفوضية تراها التي المشاركة بصيغة المنتدى يلزم أن ذلك شأن ومن

 عامال للمناخ معكرا كان النهج هذا أن أظهرت التجربة أن بيد مابوتو، في األخير الوزاري االجتماع في

 .االجتماع نتائج في للتأثير األفريقي االتحاد لمفوضية طاقة أو وقتا يترك ولم
 

 أعمال جدول ضعو في حيوية أكثر بدور تقوم أن األفريقي االتحاد مفوضية على يتعين الحالتين، كلتا في .115

 ابةرق وضع وفي المفوضية، تعقدها التي القمة مؤتمرات في السياسات مجال في والتعاون الحوار

 .ةوالشراك القمة مؤتمرات فعالية لتعزيز حتمي أمر وهذا. األعضاء الدول إلى تقارير وتقديم صارمة
 التعاون بين أفريقيا وكوريا الجنوبية

 الكورية للمبادرة متابعة آلية بوصفه ،2006 عام في كوريا، سيول، في الكوري - األفريقي المنتدى أطلق .116

 .2016 امع في أبابا أديس في آخرها كان قمة، مؤتمرات ثالثة عقدت الحين، ذلك ومنذ. األفريقية للتنمية
 كوريا عم المنتدى هذا تنظيم في مشاركا األفريقي االتحاد كان: األفريقي االتحاد دور في المحرز التقدم .117

 المشاركة طرائق حيث من بكوريا بالكامل مدفوعا 2006 لعام األول المنتدى وكان. إنشائه منذ

 بانجول، لصيغة وفقا 2012 وعام 2009 عام محافل ونظمت المعتمدة، العمل خطة ووضع والدعوات

 . األفريقي الجانب في المبادرة زمام األفريقي االتحاد واتخذ
 لم اكةالشر هذه أن إلى التقييم تقرير يشير: اآلن حتى الشراكة هذه تواجهها التي والتحديات النجاحات .118

 لىع وتنفذ ماليا كوريا تدعمها التي المشاريع من مجموعة العمل خطط وتمثل. ملموسة نتائج تعتمد

 والميزة الاألعم جدول في بالنظر استراتيجي لمستوى ترقى ال العالقة أن التحليل ويظهر. ثنائي أساس

 .شريك لكل النسبية
 تائجن مناقشة حين إلى قمة مؤتمرات عقدعدم  في التوصية تتمثل :الشراكات فعالية لتعزيز خيارات .119

 وستعرض. 2063 األجندة في الكورية المشاركة لمواءمة جديدة نهج ووضع كوريا، مع التقييم تقرير

 يكون وقد. ريالكو - األفريقي المنتدى بشأن قرار التخاذ األفريقي االتحاد قمة على المناقشات تلك نتائج

 قمة مؤتمرات أحد على األفريقي االتحاد دول رؤساء الطالع الكوري الرئيس دعوة للمنتدى بديال

 .األفريقي االتحاد
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 التعاون بين أفريقيا وتركيا
 اسطنبول إعالن ، حيث تم اعتماد2008 عام في اسطنبول في ىاألولالتركي  األفريقي التعاون قمة تعقد .120

 .الشراكة إطار واتفاق
 - فريقياأ لشراكة مشتركا ومنسقا منظما األفريقي االتحاد كان: األفريقي االتحاد دور في المحرز التقدم .121

 .تركيا
 طخط ولكن إمكانات، على الشراكة تنطوي: اآلن حتى الشراكة هذه تواجهها التي والتحديات النجاحات .122

 شهدت ضي،الما وفي. ذكية تكون وأن لتركيا، النسبية الميزة أفضل نحو على تعكس أن إلى تحتاج العمل

 .واحد قمة مؤتمر تأجيل إلى أدى مما التنفيذ، من منخفضا مستوى العمل خطط
 .االجتماعات عدد وتقليل العمل خطط تحسين: الفعالية تعزيز خيارات .123

 الحوار الرفيع المستوى بين مفوضية االتحاد األفريقي ووزارة الخارجية األمريكية
 نويا،س المستوى الرفيع الحوار عقد وقد. المنظمتين بين تفاهم مذكرة إلى استنادا 2013 عام في ذلك بدأ .124

 .العاصمة واشنطن في 2017 نوفمبر في آخره وكان
 في ةاألفريقي المجموعة األفريقي االتحاد مفوضية كلفت: األفريقي االتحاد دور في المحرز التقدم .125

 ونادرا نتظمة،م قارية قمم تعقد ال المتحدة فالواليات. المستوى الرفيع الحوار لعقد التحضير في واشنطن

 .الوزارية والمستويات الدول رؤساء من كل مستوى على مخصصة، بطريقة ذلك، تفعل ما
 وال. األعضاء الدول تقودها ال الشراكة هذه: اآلن حتى الشراكة هذه تواجهها التي والتحديات النجاحات .126

 مكتب تحلف شريك أول كانت أنها من الرغم على ثنائية، أفريقيا في المتحدة الواليات مشاركة معظم تزال

 صاديةاالقت المجموعات مستوى على مشاركتها المتحدة الواليات وسعت وقد. األفريقي لالتحاد تمثيل

 .سنوات عشر لمدة ألفريقيا والفرص النمو قانون على الموافقة أعيدت وقد. اإلقليمية
 إلعدادا في األعضاء الدول إشراك مع المستوى، الرفيع الحوار على الحفاظ: الفعالية تعزيز خيارات  .127

 .األفريقي االتحاد قمة مؤتمرات أحد إلحاطة المتحدة الواليات دعوة في الخيارات أحد ويتمثل. له
 ريقياألف االتحاد بين اإلنمائي والتعاون الشراكة مجاالت ربط على األمريكية اإلدارة تشجيع المهم من .128

 .اإلقليمي التكامل خدمة أجل من اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

 

ثي بين ترتيب ثال ينبغي إنشاء، مؤتمروالتنفيذ الفعال لمقررات الة ضمان االستمراريمن أجل : 4.أ 4األولوية 

لقادم قبل الرئيس ا يتم اختياروفي هذا الصدد، . ألفريقي المنتهية واليته والحالي والقادماالتحاد ا ئيسر

  سنة واحدة.

 

 حالة التنفيذ

. كفل ذلك 2017في  والقادم يوالحال منتهية واليتهاالتحاد الئيس رالمكونة من ية الثالث لجنةنشئت الأ   .129

 ان الحفاظ على الذاكرة المؤسسية.وضمبين الرؤساء االتحاد  لرئاسةسلس التسليم ال

 ت التي يتعين اتخاذهامقرراال

 للرؤساء خالل الفترة المقبلة، ينبغي أن يتم ترشيح الرئيس الجديد فيلجنة الثالثية لضمان استمرارية ال .130

 .2018قمة يناير 
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 اإلدارة التشغيليةبشأن : ب 4األولوية 

البيروقراطية وأوجه  للعوائق، إجراء مراجعة مهنية تأخيرأن تبدأ، دون  مفوضية: ينبغي لل1.ب 4األولوية 

 الخدمات. توفيرالقصور التي تعرقل 

 التنفيذ: المتعلقة ب المسائلموجز 

حدد جميعها مجموعة مشتركة من و. ةالتشخيصي ياتتم القيام بقدر كبير من العمل السنوات،على مر  .131

 التحديات المؤسسية الرئيسية: 

بسبب سوء تحديد األدوار والمسؤوليات وعدم وجود تفويض  ي تفاقمذ، الضعف المساءلة واإلدارة (أ

 واضح للسلطات على الصعيدين السياسي واإلداري؛

والقيمة ، بها ثوقميزانيات مومما يؤدي إلى عدم وجود والميزانية  األموالضعف المساءلة في إدارة  (ب

 لمال والنتائج؛ المحدودة ل

 والهدر؛ى إلى االزدواجية والتداخل ، مما أدمحدودة للتنسيق الداخليال المنابر (ج

المهام اإلدارية الرئيسية بما يتماشى مع أفضل بين فصل ال، مع الحاجة إلى عدم الكفاءة اإلدارية (د

 الممارسات الدولية؛ 

 مما أثر سلبا على أداء الموظفين وفعاليتهم. الموظفينب والنهوض البشريةضعف إدارة الموارد  (ه

التي يجب معالجتها خالل عملية  بالمشاكل الخمسة الحاسمةإلى ما يمكن تلخيصه  التحدياتهذه أدت  .132

 اإلصالح: 

 وعدم االتساق؛  لسياساتالعام ل شتتتال 

 ؛ تهاوفعالي أداء اإلدارات تدهور 

 ؛للمال وهدر المواردمحدودة القيمة ال 

 ؛مع نطاق محدود لالنتصاف اإلفالت اإلداري من العقاب 

 للموظفينوالدافع  فقدان شديد للروح المعنوية.  
 : القرارات الواجب اتخاذها

رئيس ونائب  ومهاميمكن المضي قدما في جزء كبير من برنامج اإلصالح اإلداري ضمن صالحيات  .133

ة صنع السياسمحددة مطلوبة من قبل أي من أجهزة  مقرراتال توجد رئيس مفوضية االتحاد األفريقي. 

 خطة عمل لإلصالح اإلداري لمعالجة المسائل المحددة في الموجز أعاله. . وتم وضعفي هذه المرحلة

 التوصية

شهرية  إحاطاتوضع خطة عمل لإلصالح اإلداري لمعالجة المسائل المحددة في الموجز أعاله. وستقدم  .134

 .هإلى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ونائب

 لدول األعضاءل الملكية الكاملة: تمويل االتحاد األفريقي مع 5األولوية 

 يتخذ أن يلزم التي المسائل يغطي الذي 1 الملحق في القرار مشروع ويرد. رئيسية مقترحات ستة هناك  .135

 :بشأنها قرار االتحاد مؤتمر
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صندوق الوزراء المالية مسؤولية اإلشراف على ميزانية االتحاد األفريقي ول: تتولى لجنة العشرة 5.1األولوية 

 .االحتياطي

 التنفيذ:المتعلقة ب المسائلموجز 

 ر:قرمثالث مسائل رئيسية للتنفيذ من هذا ال تجلت .136

  اإلشراف على الميزانية؟لجنة العشرة+ في دور ما هو نطاق ومحتوى 

  مع الدور الذي تضطلع به اللجان للجنة العشرة لوزراء المالية كيف ينبغي مواءمة الدور المتوخى

 الرقابة على الميزانية؟التي تقوم حاليا بدور  للجنة الممثلين الدائمينالفرعية القائمة 

 معززة لمراقبة الميزانية مهام

هي تندرج و جنة العشرة +،مهام رقابية أولية لل ست الميزانية الحالية إلى تحديد إعداد أدى تقييم لعملية .137

 تحت عنصرين رئيسيين:

ألداء السنة المالية الماضية. وسيقيم ذلك فعالية تنفيذ الميزانية من خالل  بأثر رجعيتقييم  :1المكون  .1

 الرقابة التالية: مهام

  بين التنبؤات واألرقام الفعلية؛ التضاربتحديد 

 ة النفقات ومعدل تحقيق النتائج؛ مقارن 

  المقبلةوضع خط أساس لميزانية السنة المالية. 

الميزنة ذات مصداقية. وستشمل مهام الرقابة إعداد عملية  كوناستشرافيا لضمان هذا سيكون : 2المكون  .2

 التالية:

 ضمان المواءمة بين الميزانية والنتائج المحققة؛ 

 دات والقدرة على تحمل التكاليف؛ ضمان الصلة بين توقعات اإليرا 

  على المدى الطويل. ال يمكن تحملهاالميزانية المقترحة أي مخاطر  عدم تشكيلالتأكد من 

 اتخاذها: القرارات الواجب

 ضاء ثالث دول أعلجنة العشرة لوزراء المالية إلى خمسة عشرة عضوا، ب توسيع نطاقأن يقوم المؤتمر ب

 ة؛الخمس األقاليممن إقليم من كل 

  ية لجنة العشرة لوزراء المالمع دور  يتطابقعلى اقتراح اإلشراف على الميزانية الذي أن يوافق المؤتمر

 ؛للميزانيةالقانونية األجهزة الرقابية مع 

 

 

 

 تضطلع تيال الهيئات مع بالتعاون الميزانية مراقبة في بدورها االضطالع كيفية بشأن+  العشرة لجنة توصية

 الميزانية على اإلشراف بوظائف
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  الخيار الموصى به هو

لمجلس عتماد الميزانية إلى اه الومهام هتفويض سلطاتلاالقتراح  مؤتمر يؤيداستنادا إلى االفتراض بأن ال .138

 المجلس لفسيتأ هذه، الميزانية دورة وخالل .يعقد دورة سنوية للميزانية العتماد الميزانية التنفيذي الذي

 :يلي بما العشرة لجنة وزراء وأوصى. المالية وزراء من أيضا

ينبغي أن تعقد اللجان الفرعية للجنة الممثلين الدائمين جلسة مشتركة مع اللجنة الفنية لمجموعة العشرة + قبل 

تقديم توصياتها إلى لجنة الممثلين الدائمين. ثم تقدم لجنة الممثلين الدائمين توصياتها إلى وزراء لجنة 

 ها ومن ثم إحالتها إلى المجلس التنفيذي.العشرة + لبحث

 على الواردات المؤهلة  % 0,2ضريبة بنسبة ال: استخدام أي أموال فائضة من 5.2األولوية 

المحصلة من مبالغ اليلي: أن تدفع ما  على  Assembly/AU/Dec.605(XXVIII)ينص مقرر المؤتمر  .139

لكل  كزيالمرلدى البنك التحاد األفريقي باسم اإلى حساب يفتح  تلقائيا من اإلدارة الوطنيةالضرائب 

 لكل دولة عضو. للمساهمات المقررةوفقا إلى االتحاد األفريقي  ادولة عضو إلحالته

ما يلي: بعد تمويل ميزانية االتحاد على  Assembly/AU/Dec.635(XXVIII)ينص مقرر المؤتمر  .140

بحث ستعلى الواردات المؤهلة،   %0,2الضريبة بنسبة  ق السالم، فإن رصيد عائداتاألفريقي وصندو

 .المؤتمرقرره يفائض في صندوق احتياطي لألولويات القارية حسبما الوضع لجنة العشرة 

ووزراء المالية  ، اجتمعت لجنة العشرة+ Assembly/AU/Dec.635(XXVIII)مقرر المؤتمر تمشيا مع  .141

ن مقدمة م لق باستخدام أي أموال فائضة االقتراح المتع لتقييم، 2017في االتحاد األفريقي في أغسطس 

 األولويات القارية.  لصالحقلها إلى االتحاد األفريقي الدول األعضاء لن

 

 

 

 

 

 

 : األموال بشأن فائض +10لجنة العشرة  توصيات

  عن تحصيل الرسوم إلى االتحاد األفريقي سيكون سابقا ألوانه في هذه المرحلة.  ناتجةإن نقل أي فوائض

لمقررين المبينة في االمتعلقة بالميزانية والمسائل المالية  التعجيلالحاجة إلى  لجنة العشرة +وأبرزت 

 وقدمت عدة توصيات في هذا الصدد.  635و  605

  رة للدولة العضو دّ المق للمساهمات %0.2سبة  بنضريبة استخدام أي فائض ناتج عن تحصيل ينبغي

أي تحتفظ الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ب. 605االتحاد األفريقي رقم  مقرر مؤتمرشيا مع اتم

 .تنشأفوائض 
 

 القرارات الواجب اتخاذها

  شى تحصيل الرسوم بما يتما الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بأي أموال فائضة ناشئة عنتحتفظ

 .605 رقم  األفريقيمقرر مؤتمر االتحاد  مع 
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العشرة ... بوضع مجموعة من "القواعد الذهبية"، التي تحدد مبادئ وزراء المالية تقوم لجنة : 5.3األولوية 

 .واضحة لإلدارة المالية والمساءلة
 

، 2018 يناير  13 فيأثناء اجتماعها مشروع القواعد الذهبية  باستعراض واعتماد قامت لجنة العشرة + .142

 في كيجالي، رواندا

 

 التنفيذ:المسائل المتعلقة بموجز 

عداد إالتحاد األفريقي يضمن ا"القواعد الذهبية" هي المبادئ األساسية التي يجب أن يتم االلتزام بها ل .143

شركاء الد الذهبية دور الدول األعضاء والقواعة واإلدارة المالية الفعالة. وتحدد يموثوقبة يناالميز

المساءلة تعلقة بتتناول القواعد عددا من التحديات الحالية المومفوضية االتحاد األفريقي. والمتعاونين 

تشمل: عدم وجود ميزانيات موثوقة، وحدود اإلنفاق، وإيرادات التي يواجهها االتحاد. و يزانيةالمالية والم

اإلنفاق، وعدم الموثوقية والكفاءة في تدفقات الموارد اإلذن بضعف ممارسات اإلبالغ ويمكن التنبؤ بها؛ و

 .اواإلشراف عليه الشراكة المنسقةوالمعامالت؛ والحاجة إلى إدارة 

 اتخاذها: القرارات الواجب

 + اد االتح مؤتمرللموافقة عليها من قبل  "ذهبيةالقواعد "ال مشروع اعتمد خبراء ووزراء لجنة العشرة

 األفريقي؛

 لجنة العشرة + ذهبية على أساس توصيةالقواعد أن يعتمد المؤتمر ال. 

  ذهبية إلدراج القواعد الأن يكلّف المؤتمر باستعراض وتنقيح النظم واللوائح المالية لالتحاد األفريقي

 .2018بحلول يوليو 

 .عتمادالللمناقشة وا اجاهز المساهماتءات على عدم دفع اقتراح تعزيز الجزاأن  يكون   :5.4األولوية 

مؤتمر ل للجزاءاتباقتراح نظام جديد  والمساهماتفت اللجنة الوزارية المعنية بجدول تقدير األنصبة لّ ك   .144

. وقدمت اللجنة الفرعية للميزانية التابعة للجنة الممثلين الدائمين 2018االتحاد األفريقي في يناير 

يناير  25وسوف تجتمع اللجنة في  إلدراجه ضمن مداوالت اللجنة. اتتوصيات بشأن تنقيح نظام الجزاء

 للنظر في هذه المسائل. 2018

 

 موجز قضايا التنفيذ:

ريقي الدول األعضاء في االتحاد األفعدم قيام الحالي غير فعال كما يتجلى ذلك في  العقوباتنظام  يعتبر .145

ء الدول األعضامساهمات الحالي، تصنف  الجزاءاتفي الوقت المحدد. وبموجب نظام بانتظام وال تدفع 

التي ال تسدد مدفوعاتها على أنها مقصرة فقط إذا كانت متأخرة عن سنتين كاملتين. وقد أدى ذلك إلى 

 في المائة من المساهمات السنوية المقدرة التي تقدم بانتظام في شكل متأخرات. 33اتجاه نحو 
 :2017ير األنصبة والمساهمات في يونيو جدول تقدلإن تقرير اللجنة الوزارية  .146
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  النظامية في الوقت  مساهماتهاأعرب عن قلقه من أن بعض الدول األعضاء ال تفي بالتزامها بتسديد

 على الوضع المالي لالتحاد. المحدد مع استمرار اتجاه المتأخرات، وهو وضع يؤثر سلبا

  ديناميكية أكثر مصداقية لتحصيل مساهمات باإلسهام يتسم أوضح أن الهدف من نهج اللجنة ينبغي أن

الدول األعضاء، نظرا ألن نجاح اإلصالح المؤسسي الجاري لالتحاد األفريقي مرهون بتحقيق الهدف 

 ضمان االستقالل المالي لالتحاد األفريقي.المتمثل في 

 عة، ات واسقرر أن يقتضي األمر المذكور آنفا أن تجري اللجنة تحليال عميقا للوضع من خالل مشاور

خالل مؤتمر قمة مع مراعاة انشغاالت الدول األعضاء، وتقديم توصيات إلى أجهزة صنع السياسة 

، واقترح اعتماد خارطة طريق لعمل اللجنة خالل األشهر الستة 2018في يناير  االتحاد األفريقي

 المقبلة.

 اتخاذها:الواجب القرارات 

 من القانون التأسيسي، مقترحات تقدمت بها  23شيا مع صالحياته بموجب المادة ايعتمد المؤتمر، تم

 .المساهماتالحالي لعدم دفع  العقوباتاللجنة الوزارية لتعزيز نظام 
 

 بالعقوبات األحكام القانونية المتعلقة

لة األفريقي ذات صاالتحاد عقوبات من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على أحكام  23تنص المادة  .147

 على النحو التالي:

  على أي دولة عضو تتخلف عن سداد العقوبات المناسبة التي تفرض : يحدد المؤتمر (1) 23المادة

االجتماعات،  خالل التحدثمساهماتها في ميزانية االتحاد على النحو التالي: الحرمان من الحق في 

االستفادة من أي نشاط أو التزام والتصويت، وتقديم مرشحين ألي منصب أو وظيفة داخل االتحاد أو 

 على ذلك؛ يترتب

  هاالحالي المتعلق بعدم دفع الدول األعضاء مساهمات العقوباتنظام 

ً  : يحدد المؤتمر ( أحكام التفويض واإلجراءات1) 35لمادة ا .148 توصيات المجلس التنفيذي ولجنة  على بناء 

 23الممثلين الدائمين، فضال عن المعلومات التي تقدمها المفوضية العقوبات التي تفرض بموجب المادة 

 ( من القانون التأسيسي.1)

 أحكام العقوبات الحالية
 

 على ما يلي: (2) 35تنص المادة 
خمس سنوات من مساهماتها المقدرة، يتم  ( ولكن ال تتجاوز2عند ما تبلغ متأخرات المدفوعات سنتين ) (أ

 تعليق حق الدولة العضو في:

 وثائق اجتماعات االتحاد واستالم، والتصويت، التحدث. 

  .عرض استضافة دورات المؤتمر أو المجلس التنفيذي أو أي اجتماعات أخرى لالتحاد 

 .تقديم مرشح ألي منصب أو وظيفة داخل االتحاد 
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 2الواردة في الفقرة  أو أكثر، باإلضافة إلى العقوبات المساهمات خمس سنواتعند ما تصل متأخرات  (ب
 )أ( من هذه المادة، يتم تعليق حق الدولة العضو في:

 .تجديد عقود توظيف مواطنيها 

  .3قيام االتحاد بتوفير األموال الالزمة للمشاريع الجديدة في الدولة العضو  . 

للعقوبات بسبب عدم تسديد مساهماتها على النحو المبين في الفقرات السابقة، عندما تكون الدولة العضو خاضعة 

في المائة من متأخراتها  50مؤقتا إذا دفعت الدولة العضو ما ال يقل عن  عنها يجوز رفع العقوبات

( يوما قبل بدء دورة 30) في غضون ثالثين ، شريطة أن يتم تسديد هذه المدفوعاتعليها المستحقة

 المجلس التنفيذي التي تسبق دورة المؤتمر.

 على ما يلي: (3) 35تنص المادة 

عندما تكون الدولة العضو خاضعة للعقوبات بسبب عدم تسديد مساهماتها على النحو المبين في الفقرات  (أ

في المائة من  50عن مؤقتا إذا دفعت الدولة العضو ما ال يقل  عنها السابقة، يجوز رفع العقوبات

( يوما على األقل من بدء دورة المجلس 30متأخراتها، شريطة أن يتم تسديد هذه المدفوعات قبل ثالثين )

 التنفيذي التي تسبق المؤتمر.

 طريق المضي قدما

ؤتمر م خاللبغية بحثه واعتماده  العقوباتستجري استعراضا لنظام خلصت اللجنة الوزارية إلى أنها:  .149
، بعد عملية تشاور واسعة من خالل سلسلة من االجتماعات، 2018قمة االتحاد األفريقي في يناير 

 وبدعم من الخبرة المطلوبة.
على هامش اجتماع المجلس التنفيذي في يناير  ،2018يناير  25في  للجنة الوزاريةا سوف تجتمع .150

 مقترحات فنية الستعراضة للجنة، بوضع ، باعتبارها أمان. وتقوم مفوضية االتحاد األفريقي2018

 اللجنة الوزارية.

جدول تقدير األنصبة الحالي استنادا إلى مبادئ القدرة على الدفع والتضامن  مراجعةينبغي : 5.5األولوية 
 .والتقاسم العادل لألعباء لتجنب تركيز المخاطر

لفت اللجنة الوزارية المعنية بتقدير األنصبة والمساهمات باقتراح جدول جديد لتقدير االنصبة للفترة ك   .151

، ومن 2017. اجتمعت اللجنة في يوليو 2018على مؤتمر االتحاد األفريقي في يناير  2019-2021

ع المجلس على هامش اجتما 2018يناير  25في مقترحات بشأن جدول جديد الالمقرر أن تجتمع لبحث 

وقدموا توصيات بشأن إدخال  2017. اجتمع وزراء المالية في أغسطس 2018التنفيذي في يناير 

الحد األدنى" لوضع الجدول الجديد، تمشيا مع المبادئ المتعلقة بضمان المزيد مفهوم "الحد األقصى" و "

 من العدالة في تقاسم األعباء وتخفيف المخاطر عموما.

 موجز قضايا التنفيذ:

يعتبر جدول تقدير األنصبة الحالي مثيرا للجدل ألنه يعتمد على عدد قليل من الدول األعضاء المساهمة  .152

بأغلبية التمويل في الوقت الحاضر، وتسهم الجزائر ومصر والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا بشكل 
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مسؤولة هي البلدان   6فإن . في الجوهر، ٪8في المائة من الميزانية، تليها أنغوال بنسبة  9.6فردي بنسبة 

االعتماد الكبير على هذه البلدان القليلة أن تخلف واحد  ذلك في المائة من ميزانية االتحاد. ويعني 56عن 

يدل و يمكن أن يؤدي إلى اضطراب مالي خطير بالنسبة لالتحاد،فن منها عن الوفاء بالتزاماته اأو اثن

 على ذلك التجارب الماضية.
تحدي، فإن وضع جدول جديد لتقدير األنصبة والمساهمات يستكشف كيفية توزيع العبء ولمواجهة هذا ال .153

على نطاق أوسع ومنصف من خالل إدخال مفهوم "الحد األقصى" و "الحد األدنى" مع الحفاظ على 

 ملكية.مبادئ اإلنصاف والقدرة على الدفع والتضامن، وال

 المقررات التي يتعين اتخاذها:

 :استحداثاستنادا إلى  2021- 2019يتعين على المؤتمر اعتماد جدول جديد لتقدير األنصبة للفترة  .154

 التمويل؛  عبءللضمان عدم تحملهم حصة غير متناسبة  1"الحد األقصى" للمساهمين من المستوى  (أ

ميزانية االتحاد األعضاء في للدول "الحد األدنى" لضمان وجود عتبة الحد األدنى للمساهمات المقدرة  (ب

 األفريقي.

 .تقدم اللجنة الوزارية التوصيات إلى المؤتمرالتوصيات: 

 م وتعيين مجلس األمناء اعتماد صك صندوق السال :6.5األولوية 

باعتباره أداة التمويل الرئيسية ألنشطة السلم واألمن التي تضطلع  1993م في يونيو نشئ صندوق السالأ   .155

إن ف لسلم واألمن ،األفريقية لمنظومة للبها منظمة الوحدة األفريقية. وباعتباره إحدى الركائز الخمس 

 م.القانوني لصندوق السال السندنص على تمجلس السلم واألمن ل المؤسس بروتوكولمن ال 21المادة 

 مؤتمر االتحاد األفريقيالصادرة عن المقررات الرئيسية 

 يرج فيي الخامس والعشرين المنعقد في جوهانسبخالل مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريق 

من عمليات  ٪25، قررت الدول األعضاء في االتحاد األفريقي تحمل المسؤولية المالية عن 2015

 .2020الم بحلول عام دعم الس

 في في كيغاليالمنعقد  اء دول وحكومات االتحاد األفريقيخالل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر رؤس 

 ، قررت الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ما يلي :2016

مليون دوالر أمريكي  325 قدره م واألمن ... بمبلغمن صندوق السال %0.2ص ضريبة بنسبة يتخص -

من المساهمات  هذا المبلغ اإلجمالي. يتم تحصيل 2020مليون دوالر في عام  400 يرتفع إلىوس

 ( على النحو المحدد في الصكوك ذات الصلة.5قاليم االتحاد األفريقي الخمسة )المتساوية لكل واحد من أ

آليات م من أجل وضع ثالث اعتماد التوصيات الواردة في تقرير الممثل السامي لصندوق السال -

وعمليات دعم السالم، فضال عن  والقدرة المؤسسية، : الوساطة والدبلوماسية الوقائية،مواضيعية هي

 ق.هياكل إدارية واضحة وإدارة مستقلة للصندو
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 التقدم المحرز حتى اآلن

مقترحات الممثل السامي لالتحاد األفريقي لتنشيط صندوق السالم بما في ذلك  2016أقر مؤتمر يوليو  .156

 تاهياكل اإلدارة، وأصدر توجيهات إلى رئيس المفوضية للمضي قدما في التنفيذ. وقد تم إعداد المقترح

لتعزيز ترتيبات الحكم الرشيد والمساءلة لصندوق السالم لالتحاد األفريقي وعرض على مجلس  ةالمفصل

تبعه في ذلك المجلس ، و2017. أقر مجلس السلم واالمن المقترح في مايو 2017السلم واألمن في مايو 

 قام مكتب المستشار القانوني لالتحاد األفريقي بإعداد واستعراض. 2017التنفيذي والمؤتمر في يوليو 

 وهو بغرض تدوين الترتيبات اإلدارية والتنظيمية المعززة 2017في أغسطس صك صندوق السالم 

وشرع رئيس المفوضية في مشاورات مع العمداء اإلقليميين بشأن تحديد األعضاء  جاهز لالعتماد.

 األفريقيين لمجلس األمناء.
 مبلغ نم تستمد سوف اإلدارة لهيكل المالية التكاليف ألن الصك اعتماد على جديدة مالية آثار تترتب ال .157

 المقترحات بحث يتم وسوف. 2016 يوليو في بالفعل االتحاد مؤتمر عليه وافق الذي دوالر مليون 400

 .2018 عام في اإلصالح عملية من كجزء السالم صندوق أمانة إلنشاء الهيكلية
 29.5 بمبلغ 2017 عام في ساهمت قد األعضاء الدول بأن علما+  10 العشرة مجموعة اجتماع أحاط .158

 باعتماد وأوصى للصندوق، األولى السنة هدف من( المائة في 45) أمريكي مما يمثل نسبة دوالر مليون

 النحو على والمساءلة الرقابة إنشاء هياكل لضمان 2018 يناير بحلول للمؤتمر السالم صندوق صك

 .المالئم

 اتخاذها:الواجب المقررات 

 ؛2018قمة يناير خالل م اليتعين على المؤتمر اعتماد صك صندوق الس 

 

 ضمان تنفيذ المقررات الملزمة قانوناآلية خامسا. 

يشمل ذلك النظر في جعل المشاركة في مداوالت االتحاد العقوبات الحالية وإنفاذها. وينبغي تعزيز آلية  .159

 األفريقي متوقفة على التقيد بمقررات مؤتمر القمة.
زمة قانونا للمقررات الملالدول األعضاء  تنفيذامي توصيات بشأن آلية تكفل قدم فخامة الرئيس بول كاجي .160

 .وااللتزامات

  الخلفية

يهدف هذان المقرران المتعلقان باإلصالح إلى معالجة الفشل المزمن المالحظ من خالل مقررات االتحاد  .161

ويكمن حل أزمة التنفيذ هذه في صميم توصيات اإلصالح التي التنفيذ. في األفريقي الذي أدى إلى أزمة 

 داقية المنظمة.مصفي الحقيقي  االمتحانوسيتمثل ، 2017اعتمدها المؤتمر في يناير 
 

إلى مؤتمر االتحاد األفريقي بشأن  2017يناير بتاريخ امي هذا الصدد، أشار تقرير الرئيس كاجفي  .162

 إلى ما يلي: ،اإلصالحات المؤسسية لالتحاد األفريقي

 التي نفذت بالفعل. المقرراتعدد ومع ذلك ال توجد طريقة سهلة لتحديد  ،مقرر 1500المؤتمر أكثر من اعتمد 
 تكتسي الالمقررات التي تم اعتمادها، تشير األدلة إلى أنها خالل اإلخفاق المستمر في متابعة تنفيذ  من 

  أية أهمية  تذكر. 
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حث عن ، آن األوان للبولم يتم تنفيذهااعتمدت دون أن تنفذ فقد آن األوان السابقة قد  المقرراتمن العديد أن  بما
 .، وتحملنا المسؤولية عن النتائجتأخيرلعمل دون آلية مختلفة تلزمنا رسميا وقانونيا با

في ة المتمثل ةهائلال التكاليف فهي أقل بكثير من للتنفيذ فرضها لعدم االمتثال  ناكانت التكاليف التي يمكنمهما 
 الثمن الذي يدفعه األفريقيون لزمن طويل جدا.عدم القيام بأي شيء، وهو 

االتحاد األفريقي عددا أقل من اتخاذ شيا مع هذه الروح، ينبغي أن تكون نتيجة اإلصالحات هي اتم .163

 المقرراتن العديد م إصدارالتي تنفذ تنفيذا تاما بدال من مواصلة الممارسة الحالية المتمثلة في  المقررات

 .التي تنفذ جزئيا أو ال تنفذ على اإلطالق

 دولال بدفع تهصل حيث من ،العقوبات الحالي نظام أن واسع نطاق على به المسلم من ذلك، جانب إلى .164

 ايةالكف فيه بما قويا ليس وسياساته، األفريقي االتحادلمقررات  االمتثال وعدم هامساهمات األعضاء

 .االمتثال لضمان

 

 اإلصالح نطاق

 :مقترحات لتعزيز ما يليتقديم اإلصالح على تتركز عملية بناء على ذلك، س .165

  ؛صنع القرار في االتحاد األفريقيجودة 

 ؛مقررات االتحاد األفريقي رصد ومتابعة 

 لمقررات االتحاد األفريقي وسياساته االمتثال لعدم تطبيقها الواجب العقوبات. 

 

 ألحكام القانونيةا

 القانون التأسيسي 

  حاد وضمان االتومقررات سياسات  مراقبة تنفيذفي سلطات ومهام المؤتمر  تتمثل:  ( )ه(1)9المادة

 دول األعضاء؛جميع ال االلتزام بها من قبل

  ائلالمس يبحثو. المؤتمر أمام مسؤوال التنفيذي المجلس يكون التأسيسي، القانون من(: 2) 13المادة 

 يضعها المؤتمر؛ التي السياسات نفيذتويراقب  إليه تحال التي

 الصادرة  المقررات لتنفيذ والتقييم والمتابعة اإلشراف المتخصصة الفنية اللجان تضمن(: ب) 15 المادة

 .االتحاد أجهزةعن 

 اإلشارة إلى ما يلي:تجدر  .166

 ؛وضمان االمتثال قرراتموال السياسات تنفيذلمراقبة بسلطات  وحده يتمتع المؤتمر 

 السياسات؛  تنفيذ رصد بسلطات إال التنفيذي المجلس يتمتع ال 

 راتالمقر تنفيذ وتقييم لمتابعة صالحيات إال المتخصصة الفنية اللجان تملك ال. 
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 قواعد إجراءات  لجنة الممثلين الدائمين 

 ؛تنفيذ ميزانية االتحادعن التقارير بحث ': 1( '1) 4 المادة 

 السياسات والمقررات واالتفاقات التي اعتمدها المجلس  تنفيذ عن التقاريربحث ( )ل(: 1) 4 المادة

 .التنفيذي

 

 

 للمفوضية النظام األساسي 

  بالتعاون الوثيق مع لجنة األجهزة األخرى لالتحاد مقررات( )ز(: تنسيق ورصد تنفيذ 2) 3المادة ،

 ؛الممثلين الدائمين وتقديم تقارير منتظمة إلى المجلس التنفيذي

  ح(: مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ برامج االتحاد وسياساته2) 3المادة( ). 

 

 االتحاد األفريقيمقررات حكام قانونية بشأن أ

 المقررات االتحاد األفريقي على نوعين من  مؤتمر قواعد إجراءاتمن  33تنص المادة  .167
 الملزمة:  

 :تنطبق على جميع الدول األعضاء التي تتخذ جميع التدابير الالزمة لتنفيذها اللوائح. 

 :من الدول األعضاء أو جميعها، إلى مشاريع أو أفراد. وهي تلزم الدول دولة موجهة إلى أي  التوجيهات

السلطات الوطنية سلطة تحديد الشكل والوسائل التي  منحاألعضاء باألهداف التي يتعين تحقيقها مع 

 .ينبغي استخدامها لتنفيذها

االقتصادية تعتبر هذه المقررات ملزمة للدول األعضاء وأجهزة االتحاد األفريقي وكذلك المجموعات  .168

 .االقليمية

 والسياسات للمقرراتعدم االمتثال لبالعقوبات المفروضة األحكام القانونية المتعلقة 

لى النحو ع ذات الصلةاالتحاد األفريقي  لتأسيسي لالتحاد األفريقي عقوباتمن القانون ا 23تجدد المادة  .169

 :التالي

  وسياسات االتحاد بمقرراتع أي دولة عضو ال تلتزم أن تخضعالوة على ذلك، يجوز (  2) 23المادة 

ن إقامة روابط  للنقل واالتصاالت مع دول أعضاء أخرى  أو أي لعقوبات أخرى  مثل حرمانها م

 لمؤتمر.اطابع سياسي أو اقتصادي  يحددها  إجراءات أخرى ذات
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 قررات والسياساتمالعقوبات المتعلقة بعدم االمتثال لل

 ؟العقوباتالمقررات التي ستندرج ضمن نظام  هي فئة ما

  نظم العدم تنفيذ ت فرض على  على ما يلي: من قواعد إجراءات مؤتمر االتحاد األفريقي 33المادة تنص

 .من القانون التأسيسي 23للمادة  والتوجيهات عقوبات مناسبة وفقا

  ل بصورة تلقائية بعد ثالثين تكون النظم والتوجيهات سارية المفعوعلى ما يلي:  (1)34المادة تنص

 .المقررمن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية لالتحاد األفريقي أو وفقا  لما ورد في  يوما   (30)

 ظم والتوجيهات أن تكون الن علىمن قواعد إجراءات مؤتمر االتحاد األفريقي  ( أ2) 34ادة تنص  الم

 ملزمة بالنسبة للدول األعضاء وأجهزة االتحاد وكذلك المجموعات االقتصادية اإلقليمية.

 ( ما يلي :4-1)36 تنص المادة 

  ( من القانون 2)23عقوبات بموجب المادة الفرض  التنفيذي،يقّر المؤتمر، بناء  على توصية المجلس

 . حادلتزام بمقررات وسياسات االتعلى أّي دولة عضو تفشل بدون سبب وجيه ومعقول في اال ،التأسيسي

 األخرى، األعضاء الدول ت معواتصاال نقل روابط إقامة من حرمانها العقوبات هذه مثل تشمل أن يجوز 

 المؤتمر. يحددها سياسي واقتصادي طابع ذات أخرى إجراءات عن فضال  

 هذاب االلتزام عدم يؤدي لاللتزام ومتى الزمني اإلطار المؤتمر يحدد الصدد، هذا في قرار أي اتخاذ عند 

( من القانون التأسيسي وبموجب 2)23المنصوص عليها في المادة  العقوبات نظام تطبيق إلى القرار

 هذه المادة  

 المؤتمر. على حالتها تعرض أن للعقوبات الخاضعة األعضاء للدول يجوز 

 رئيسية التحديات القضايا وال

 تقدم القواعد إجراءات مؤتمر االتحاد األفريقي من ( 4-1)36 لمادة  ايتعلق باألحكام القائمة، فإن  فيما .170

قد يتطلب و( من القانون التأسيسي. 2) 23من التفاصيل بشأن الحكم المنصوص عليه في المادة ا مزيد

مقررات ببعدم االمتثال  العقوبات المتعلقةد لتطبيق األمر المزيد من التوجيه الداعم من أجل إعطاء أثر مفي

 وسياسات االتحاد األفريقي ذات الصلة. 

 

  تطبيق اإلصالحات مقترح بشأن

ي هذا في ف آلية تم اقتراح وقواعد االجراءات،والقانون التأسيسي  الحاليةإلى النصوص القانونية استنادا  .171

 هذا الشأن.

 :محددة تدابير أربعة تم اقتراح .172

 :تحديد أدوار صنع القرار (أ

مر المؤت على مستوياتالتي تم استصدارها المقررات  ألنواع للغاية محدودا تصنيفا هناك أن يبدو .173

 من يقلل هذا .روتيني بشكل نفسهاالمقررات  األجهزة تتخذ. ولجنة الممثلين الدائمين التنفيذي والمجلس
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 سيسيالتأ للقانون الحالية األحكام مع شيااتم. المزدحمة القمة أعمال جداول في والنتائج الكلية الكفاءة

 ماب يوصى عام، بشكل وكفاءته االتحاد عمل أساليب تحسين أجل ومن الصلة، ذات وقواعد اإلجراءات

 :يلي

 لىع االستراتيجيات وتركز نحو وموجهة العامة بالسياسة تتعلقمقررات المؤتمر  يصدر أن ينبغي 

 القاري؛ النطاق ذات األولويات

 الصلة ذات والتنفيذية التشغيلية اعتماد المقررات التنفيذي المجلس يتعين على. 

 تصنيفها بشكل صحيح قد تم المقررات المعتمدة تكون أن كفالة على العمل (ب

، بما في ذلك النص على المقرراتعلى تصنيف واضح ألنواع  قواعد االجراءاتمن  33نص المادة ت .174

يوما  (30ثالثين ) التوجيهات واللوائح التي يمكن إنفاذها في غضون -الملزمة  المقرراتنوعين من 

مقرر ينبغي أن يكون صريحا في أي  المقررعلى أن نوع  قواعد االجراءاتوتنص  .(1) 34)المادة 

 .يتم اعتماده

" مقرراتوالمجلس التنفيذي " المؤتمر يصدرعلى الرغم من هذه األحكام، فإن الممارسة الشائعة هي أن  .175

 بهما هي االلتزامات المرتبطة ( 2)الذي يجري اتخاذه،  المقررما هو نوع  (1) دون توضيح مسبق:

 اعتمادها.عادة ما يكون ممارسة رجعية بعد  المقرراتمن حيث قابلية اإلنفاذ واالمتثال. إن تصنيف 

 األفريقي تحاداال لمقررات االمتثال عدم على عقوبات أي فرض الصعب من الممارسة هذه تجعل .176

 .وسياساته

 القرار اتخاذ أجهزة تعتمده مقرر أيحتى يكون  33 للمادة الصارم بالتنفيذ نوصي فإننا ذلك، على بناء .177

 تشمل ( أن2) و نفسه، المقرر في صراحة مقررال نوع اعتماد يتموأن  مسبقا سليم نحو على مصنف( 1)

 .للتنفيذ الزمنية الجداول

ية نوع ، كما سيحسنسنةكل  تتصدرالتي  المقرراتاعتماد هذه الممارسة إلى تقليل عدد  سوف يؤدي .178

وال سيما  ،المقررات فضل والتشاور بشأناألعداد اإلالنهج الجديد سيتطلب  صنع القرار ألن هذا

 قانونا.ة الملزم المقررات

 
 كفالة توضيح اآلثار المترتبة على المقررات المتعلقة بالموارد. (ج

دم عجزءا من المقرر. وفي حالة  مقرر يصدر،تكون اآلثار المالية وغيرها من اآلثار المترتبة على أي  .179

 "محايد من حيث الموارد". المقررعلى الموارد، ينبغي إدراج بيان بسيط بأن  وجود آثار

 تعزيز قدرة مكتب المستشار القانوني (د

 
قدرات قوية ومهارات صياغة  لديه تتوفرحتى ي حاجة إلى تعزيز قدرة مكتب المستشار القانونال تدعو .180

 من .موضوعية لتغطية مختلف المسائل التي يتعين عليه معالجتهاالخبرة القانونية والترجمة العلى 

اقترحه مؤتمر االتحاد مراجعة القدرات في إطار استعراض التوظيف األساسي الذي  ءالمقترح إجرا

 .2017 ينايرصالح في ن اإلأبش راألفريقي في المقر

 

  المفوضية مستوى على القدرات ومتابعة الرصد تعزيز .ألف
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 نوصي بما يلي: .181

 المهام لیع ضية االتحاد األفريقي مع التركيزتعزيز قدرات التنسيق والرصد داخل مکتب رئيس مفو (أ

 :التالية

 االتصاالت والمعلومات 

 رصد ال 

  المتابعة 

  تقارير الإعداد 

 األفريقي. وإدارات مفوضية االتحاد األفريقي، االتحاد وأجهزة األعضاء، الدول مع االتصال 

 :خياران هناك .182

 جد بالفعل داخل مكتب الرئيس(.اوت: تعزيز مكتب األمين العام )الماألولالخيار 

 : إنشاء هيكل جديد للرصد والمتابعة داخل مكتب الرئيس.الثانيالخيار 

 األعضاء الدول مستوى وقدرات االبالغ على التنفيذ تعزيز. باء

وى الدول مست على التنفيذ واإلبالغ على التزام بتعزيز القدرة يتعين وجود، المقترحنجاح هذا من أجل  .183

يوصى كذلك بإنشاء نقاط اتصال أو هياكل تابعة للدول األعضاء بشأن التنفيذ واإلبالغ على واألعضاء، 

تابعة للدول األعضاء بشأن التنفيذ  هياكلمستوى الدول األعضاء، كما يوصى بإنشاء نقاط اتصال أو 

 واإلبالغ.

ولجنة  التنفيذي، والمجلس المؤتمر، من أساسيا جزءا والسياسات المقررات تنفيذ ومتابعة رصد يصبحجيم. 

 أعمال مفوضية االتحاد األفريقي و الممثلين الدائمين

 :التالي النحو يتجسد ذلك على .184

  ؛التنفيذ وضعشهريا بشأن تجتمع مفوضية االتحاد األفريقي ولجنة الممثلين الدائمين 

 ؛التنفيذ لمنتصف السنة وضع باستعراض لتنسيقل / يوليويقوم اجتماع يونيو 

 ؛سياساتالمقررات والتنفيذ  وضعتعراض يقوم المجلس التنفيذي باس 

  بشأن االمتثالالمقررات التنفيذ واتخاذ  وضعقمة باستعراض التقوم. 

 مقررات وسياسات االتحاد األفريقي  تنفيذ لعدم العقوبات نظام تعزيز دال.

 بالعقوبات.ة بحث التدابير الخاصة صالحي ( المؤتمر2) 23المادة  تخول .185

( من  1)23المادة  دفع المساهمات المنصوص عليها في لعدم بالعقوباتنوصي بتطبيق التدابير الخاصة  .186

 .عدم تنفيذ المقررات والسياساتبشأن القانون التأسيسي 

رشحين متقديم و االجتماعات، خالل التحدثحرمان من الحق في اليشمل ذلك تطبيق التدابير التالية:   .187

 .التزاماتالستفادة من أي نشاط أو امنصب أو وظيفة داخل االتحاد أو  ألي

 االتحاد يواجهها التي والتنفيذ االمتثال تحديات من العديد شك بال ستعالج فإنها اآللية هذه نفذت ما إذا .188

 .حدودها لها المقترحة اآللية هذه فإن ذلك، ومع. األفريقي
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 العمليات علىتعتمد  المقترحة اآللية فإن القرارات، في وتبت االمتثال تقيم قضائية عملية غياب في .189

 األجهزة هوهذ. التقييمات هذه إلجراء المتخصصة الفنية واللجان التنفيذي والمجلس للمؤتمر السياسية

 .االمتثال بشأن قرارات اتخاذ االتحاد مؤتمر حالة وفي والسياسات، القرارات تنفيذ رصد تتولى التي هي

 لقيامل األنسب تكون ال قد الهيئات هذه أن األخرى الدولية الحكومية الهيئات من المكتسبة الخبرة أظهرت .190

 سريان بدأ التي العدل، محكمة تعمل بأن بشدة يوصى ولذلك،. واالمتثال الرصد من الدور بهذا

 .المهام بهذه لالضطالع بالفعل، بروتوكولها
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