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نطاق علىعلى األولويات الرئيسية التركيز –ألف 

قاري

مؤسسات االتحاد األفريقيمواءمة-باء

االتحاد األفريقي بالمواطنينربط -جيم

يةأعمال االتحاد األفريقي بكفاءة وفعالإدارة -دال

ةاالتحاد األفريقي بكفاءة وفعاليتمويل -هاء

اإلصالحتنفيذ -واو  

،صادياالقتالتكامل،واألمنالسلم،السياسيةالشؤونوهي،أولويةذاتمجاالتعدد أقل من العلىاألفريقياالتحادركز1.

وصوتهاألفريقياالعالميوالتمثيل

األخرىاتوالمؤسس،اإلقليميةواآلليات،اإلقليميةاالقتصاديةوالمجموعاتاألفريقياالتحادبينالمهامتوزيعتوضيح2.

مهنيبشكلاالفريقياالتحادفيالكفاءةوعدمالبيروقراطيةاالختناقاتمراجعة3.

المفوضيةهياكلوقدراتحجمتقييمإعادة4.

األفريقيةليةاآل،أفريقياتنميةأجلمنالجديدةالشراكة،الدائمينالممثلينلجنةعملسيروتعزيزالصالحيات استعراض5.

واألمنالسلمومجلس،األفريقيالبرلمان،القضاء،األقرانبينالمتبادلةللمراجعة

الخاصالقطاعمشاركةوضمانوالشبابللنساءحصصتخصيص6.

والرياضيالثقافيالتبادلوتسهيلأفريقيةشبابفرقإنشاء7.

القارةنطاقعلىجديدةعامةوخدماتسلعوتوفيرتحديد8.

إصالحةعمليفيالمدنيوالمجتمعوالمواطنينالبرلماناتوإشراك،فريقياألسفرالجوازتوفرأناألعضاءالدولعلى9.

األفريقياالتحاد

فقطاستثنائيأساسعلىالخارجيةاألطرافدعوةتكونوأن،بنودثالثةإلىالقمةأعمالجدولتقليص10.

يوليو/ونيويفيوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية األفريقياالتحادبينللتنسيقاجتماعمع،السنةفيواحدةقمةعقد11.

امعقبلالقادمالرئيسانتخابخاللمنوالقادموالحاليالسابقالرؤساءمنمكونةترويكامعاالستمراريةضمان12.

أفريقيالتمثيلرئيسيينقادةتعيينمع،الشراكةبقممالمتعلقاإلطارمراجعة13.

الحاليةالعقوباتآليةوإنفاذتعزيز14.

الرئيسنائبوجعل،تنافسيةعمليةخاللمنوالمفوضينالرئيسنائبتعيين،المفوضيةرئيسانتخابعمليةتعزيز15.

فعالنحوعلىالمفوضيةإدارةعنمسؤوال

المفوضيةفيالخدمةوظروفالتوظيفالحتياجاتأساسيةمراجعةإجراء16.

وسريعاكامالتنفيذاالتمويلبشأنكيجاليمقررتنفيذ17.

التمويلبشأنكيجاليمقررلتعزيزتكميليةإجراءاتاعتماد18.

الدولرؤساءمسؤوليةتحتاإلصالحتنفيذعلىاإلشرافوضع19.

المفوضية رئيسمكتبفياإلصالحتنفيذوحدةإنشاء20.

قانونياالملزمةاألفريقياالتحادمقرراتاحتراملضمانآليةإنشاء21.

بنود المقررمجاالت اإلصالح

(Assembly/AU/Dec/635(XXVIII))2017نبذة عن مقرر اإلصالح الصادر في يناير . 1
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(2017يناير )28المعلومات المستجدة منذ مؤتمر القمة الـ .2

.مشجعأمر2017ينايرفياعتمدالذياإلصالحمقررتنفيذفياآلنحتىالمحرزالتقدمإن•

ودعمايادةقوديبيكونديالرئيسانقدمكماباإلصالح،الشديدالهتمامهموسىالمفوضيةرئيسعلىالثناءينبغي•

.استثنائيين

كلبتقديمالدولاءرؤسوتعهداإلصالح،لمقررالسريعبالتنفيذالقويالتزامهمناسبةكلفيموسىالمفوضيةرئيسأكد•

.الغايةهذهلتحقيقوفريقههويحتاجهقدالذيالالزمالدعم

صالحاإلتنفيذوحدةإنشاءمؤخراتمأنههوذلكمنواألهموفعالة،نشطةالدولةرؤساءمستوىعلىاإلشرافآليةإن•

.الجهودهذهلتنسيقمركزااآلنستصبحوالتيموسى،المفوضيةرئيسمكتبفي

.اليجوكيأباباوأديسكوناكريفيسيماالالتنفيذ،وتيرةتسارعمعينايرمنذمثمرةمشاوراتعدةعقدت•

د،الجهوأثرىمماوشفوياخطياباألفكارالمساهمةنواآلخرالمصلحةوأصحابالحكوماتواصلتذلك،علىعالوة•

.االعتبارفيأخذهاوسيتم

مقرراتفيالرجوعإمكانيةعدمعلى2017أبريل24فيكونديالرئيساستضافهاالتيكوناكريمشاوراتركزت•

األوروبيواالتحاداأفريقيبينالقادمةلقمةللتحضيرلعلياأولويةأعطيتوقد.للفصلتهاقابليوعدمواإلصالحالتمويل

.اإلصالحمعتماشيا

األعمالجدولبنودأننالحظأناالمتناندواعيمنوإنهفعالة،هذهاالفريقياالتحادقمةأعمالإدارةكانتلذلك•

.المنشودالنحوعلىالواقع،فيالعددمحدودةاالستراتيجي
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فيمستفيضةإحاطةوأعقبه،2017مايو7فياليجكيفيالدائمينالممثلينولجنةالتنفيذيالمجلساجتمع•

.لإلصالحاالستشاريالفريقأعضاءمعأباباأديس

.التفكيروالمناقشةمنالمزيدتستدعيالتيواالقتراحاتاالعتباراتمنعددبوضوحُطرحالسياق،هذافي•

oيلبتمثالخارجيةلوزراءالسماحاقتراحمعالقمة،مؤتمراتفيالمشاركةمستوىفيالنظرإعادة

الظروف؛بعضفيدولهمرؤساء

oالوطني؛المستوىعلىاإلصالحاتتعميمأهمية

oجموعةمبينالعالقةوتوضيحالسنوي،يوليوقمةمؤتمردونالميزانيةعمليةتفاصيلعلىالعمل

التنفيذي؛والمجلسالعشرة

oالمؤهلةالوارداتعلى%0.2بقيمةضريبةفرضبأناألعضاءالدولبعضشواغلمعالجةضرورة

الدول؛لبعضبالنسبةالعالميةالتجارةمنظمةالتزاماتمعتتعارض

o؛%0.2ضريبةاعتمادنحوالعملفيبنشاطالدولمساعدةضرورة

oاألفريقيحاداالتبينالتنسيقواجتماعاألفريقياالتحادقمةلمؤتمرالسنويةالعاديةالدورةانعقادمكان

يوليو؛/يونيوفياإلقليميةاالقتصاديةوالمجموعات

oلمراجعةلاألفريقيةواآلليةللنيبادالجديدوالدورالشكلحولتفصيالأكثرمشاوراتإجراءضرورة

.األخرىالرئيسيةوالمؤسساتواألجهزةاألقرانبينالمتبادلة
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جوهرمعقيتفماوهذاالطريقطولعلىالصلةذاتاالبتكاراتاستيعابعلىالقدرةلديهابناالخاصةاإلصالحعمليةإن

.قرارناوروح

التزامنادتأكيإعادةويجبوشاق،طويلالمالياالستقاللإلىوالطريق.اإلصالحعمليةصميمفيالتمويلقراريبقى

.باستمرارالتمويللقرارالكاملبالتنفيذالسياسي

وقد.ذلكإلىطريقهافيواألخرىالمؤهلة،الوارداتعلىالمفروضة٪0.2ضريبةبالفعلاألقلعلىبلدانثالثةنفذت

.مراتأربعواجتمعتالمالية،وزراءعشرةلجنةأنشئت

األعضاءالدولمندولة14وقدمت.مايو30فيواألمنالسلممجلسقبلمنالسالمصندوقإدارةترتيباتاعتمدت

.األولىللسنةأمريكيدوالرمليون65هدفمن٪12تمثلالسالم،صندوقفيمساهمات

كلتقدمأنلمهماومن.الثناءيستحقالسالملصندوقالساميالممثلواليةتوسيعاألفريقياالتحادمفوضيةرئيسقرارإن

.2017عامنهايةفيالملزمةخطتهااألفريقياالتحادفياألعضاءالدولمندولة

عليهالتركيزومسارهفيعملناعلىللحفاظكمدخلالعامالتنفيذمصفوفةعرضتمالتقرير،لهذاالتاليةالصفحاتفي.

.مؤتمرالمنبقرارالتنفيذموضعتكونأنويمكنالتأسيسي؛القانونتعديلاإلصالحقراربنودبعضوتقتضي

األشهرلخالأمامنا،ماثالاإلصالحمسيرةمنوصعوبةتأثيرااألكثرالجزءيكمنالواقع،وفي.العملمنهائلةكميةأمامنا

.2018ينايرفيالثالثينالقمةحتىاآلنمنالستة
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االتحادمفوضيةيسلرئالتابعةاإلصالحتنفيذوحدةقبلمنكبيربعملالقيامينبغيالفترة،تلكخالل

طريقرائطخوتقديمالمصلحةأصحابمعللتشاورالمشرفين،الدولرؤساءمعبالتشاوراألفريقي،

.واعتمادهالمناقشتهاالمؤتمرإلىمفصلة

لقمةلجاهزاهذهمناألكبرالجزءيكونأنينبغيالتنفيذ،مصفوفةفيعليهمنصوصهوكما

فيوالثالثينالواحدةالقمةخاللجاهزةالبقيةتكونأنعلى2018ينايرفيستعقدالتيالثالثين

.2019يناير

ذللتنفيقابلولكنهطموحا،ذلكويعتبر.2019ينايرقمةهواإلصالحاتإلنجازالمستهدفالموعد

.الحدهذاإلىبنامضىالذيواالنفتاحالعزيمةبنفسمعاعملناإذاأيضا،
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29قمة االتحاد األفريقي الـ  30قمة االتحاداألفريقي الـ  االجتماع التنسيقي األول

بين االتحاد األفريقي

والمجموعات االقتصادية  اإلقليمية

31قمة االتحاد األفريقي الـ 

2017 2018 2019

يوليو يونيو يوليو يناير

( 17رقم )التنفيذ الكامل لمقرر كيجالي للتمويل ( 2)

(18رقم )اعتماد تدابير تكميلية لتعزيز قرار التمويل ( 7)

(19رقم )اإلشراف على تنفيذ اإلصالح على مستوى رئيس الدولة ( 1)

(10رقم )الحد من جدول أعمال القمة ومشاركة األطراف الخارجية ( 4)

(20رقم )إنشاء وحدة تنفيذ اإلصالح ( 3)

(16# )مفوضية ا التحاد األفريقي مراجعة كاملة الحتياجات وشروط الخدمة في ( 17)

(4رقم )إعادة تقييم حجم وقدرات هياكل مفوضية االتحاد األفريقي( 18)

(11)يوليو والمجموعات االقصتادية اإلقليمية في عقد قمة واحدة في السنة، مع اجتماع التنسيق بين االتحاد األفريقي ( 8)

(5رقم )األجهزة الرئيسية وتعزيز عملها اختصاصات استعراض ( 15)

(14رقم )تعزيز وإنفاذ آلية العقوبات الحالية ( 13)

(2رقم )توضيح تقسيم العمل بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات األخرى ( 12)

(13رقم )استعراض إطار قمة الشراكة ( 5)

إقرار حصص النساء والشبات وضمان مشاركة القطاع( 14)

بنود المقرر

(3رقم )مراجعة مهنية كاملة من أوجه القصور البيروقراطية ( 11)

(8رقم )تحديد وتوفير سلع وخدمات عامة جديدة على مستوى القارة ( 16)

(12رقم )واحدة مقدما قبل سنة عن طريق انتخاب الرئيس القادم ( الثالثية)الترويكا إنشاء ( 9)

(21رقم )اعتماد آلية لضمان احترام القرارات الملزمة قانونا ( 10)

(1# )تركيز االتحاد األفريقي على مجاالت أولوية أقل ( 6)

(7# )تسهيل التبادل الثقافي والرياضي أفريقي؛ إنشاء فرق شباب ( 19)

(15# )لمفوضية االتحاد األفريقيتعزيز عملية اختيار القيادة التنفيذية ( 20)

الناتج النهائي
الناتج المؤقت

ابدأ وواصل

مصفوفة التنفيذ-3

يناير
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الجدول الزمني لتنفيذ النتائج القابلة للتحقيق-4

 الح رئيس الدولة وإنشاء وحدة تنفيذ اإلصتحقيق إشراف

وتمويلها

ز على تفعيل الطرق الجديدة لعمل القمة، بما في ذلك التركي

قليل من األولويات الرئيسية

الموافقة على أداة تمويل السالم وتعيين مجلس األمناء

(2017يوليو )29قمة االتحاد األفريقي الـ 

 جتماع مع ايناير، اآلن فصاعدا ستعقد القمة العادية في من

ادية والمجموعات االقتصتنسيق بين االتحاد األفريقي 

اإلقليمية

 خالل من رؤساء االتحاد األفريقي التي أنشئت منترويكا

2019الرئيس القادم في عام انتخاب الرئيس الجديد و 

استعراض اإلطار الخاص بقمم الشراكة

 ة للمناقشة جاهزتكون ملزمة قانونا للتنفيذ اقتراح بشأن آلية

واالعتماد

 ة كون جاهزا للمناقشياقتراح بتعزيز آلية العقوبات

واالعتماد

طاع مقترحات بشأن حصص النساء والشباب ومشاركة الق

جاهزة للمناقشة واالعتمادتكون الخاص 

 ورمراجعة االختناقات البيروقراطية وأوجه القصاكتمال

قسيم المقترحات األولية الستعراض األجهزة الرئيسية، لت

صادية المجموعات االقت/ لمفوضية االتحاد األفريقيالعمل 

امة على والخدمات العواآلليات اإلقليمية، وللسلع / اإلقليمية

نطاق القارة، التي تكون جاهزة للمناقشة واالعتماد

(2018يناير )30قمة االتحاد األفريقي الـ 

 ،تكميلية والتدابير الالتنفيذ التام لقرار التمويل

المعتمدة

 وأداء اختصاصات مقترحات بشأن استعراض

اهزة جتكون األجهزة الرئيسية لالتحاد األفريقي 

للمناقشة واالعتماد

مقترحات للسلع العامة والخدمات الجديدة على

جاهزة للمناقشة واالعتمادتكون نطاق القارة 

إنشاء فرق الشباب المتطوعين ألفريقيا

 مفوضية لاقتراح الختيار القيادة التنفيذية العليا

تماد االتحاد األفريقي يكون جاهزا للمناقشة واالع

فاذه يبدأ نكتعديل لقواعد إجراءات مؤتمر االتحاد، 

2021في عام 

 المفوضيةاحتياجات موظفي استكمال مراجعة

وظروف الخدمة

 ية مفوضإلعادة تقييم حجم وقدرات هياكل اقتراح

عتماداالتحاد األفريقي ويكون جاهزا للمناقشة واال

(2019يناير )31قمة االتحاد األفريقي الـ 
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اإلشراف على اإلصالح وترتيبات التنفيذ. 5

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي

/  متخصصون في الموضوعخبراء 

تقنيةالمساعدة ال
وحدة تنفيذ اإلصالح

قي موارد من مفوضية االتحاد األفري

واألجهزة األخرى 

عملية التنسيق اليومي لتنفيذ اإلصالح

الدولاإلشراف رؤساء القائمون ب

مسؤول عن تنفيذ قرار اإلصالح▪

يذتنفعلىكاجاميبولالرئيسفخامةيشرف▪

االتحادمؤتمرإلىتقاريرويقدماإلصالح،

معبالتعاونالمحرز،التقدمبشأناألفريقي

األفالرئيسفخامةوالسابق،الحاليالرئيس

إيتنوديبيإدريسالرئيسوفخامة،كوندي
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المبادئ

رئيسمكتبداخلأنشئت▪

.المفوضية

المتميزةالمواهبمنتتألف▪

داخلمنتوظيفهايتمالتي

.وخارجهاألفريقياالتحاد

رئيسأمامللمساءلةخاضعة▪

لذيااألفريقياالتحادمفوضية

رؤساءأمامعنمسؤولهو

.الدول

.ةالفعالالعملأساليببيعمل▪

.اإلصالحاستكمالعندتنحل▪

تنفيذ اإلصالحوحدة هيكل 

رئيس وحدة تنفيذ اإلصالح

ة داخل مكتب رئيس مفوضي)

(االتحاد األفريقي

خاصة مبادرات الال

بالصالحيات
مبادرات التنظيم

المبادرات 

التشغيلية 
مبادرات التمويل

الدعم اإلداري والتقني 

المفوضيةوحدة تنفيذ اإلصالح في مكتب رئيس هيكل . 6
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