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 مقرر

 اإلصالح المؤسسي بشأن

 :إن المؤتمر

 المفوضية بشأن إصالح أوال.

ة استناداً إلى نتائج الخلو اإلفريقي االتحاد مفوضية إصالحعن  المفوضية رئيس قريربتيحيط علما  .1

 .في مقر االتحاد األفريقي 2018سبتمبر  13-12المنعقدة يومي  السادسة للمجلس التنفيذي

 بالدورة االستثنائية العشرين للمجلس التنفيذي وبمداوالتها حول إصالح المفوضيةأيضاً يحيط علما  .2

 بشأن هيكل وحقائب القيادة العليا للمفوضية ثانيا.

 ما يلي: يقرر .3

( أعضاء على النحو التالي: 8االتحاد األفريقي يتألف من ثمانية ) ضيةلمفوأن الهيكل الجديد  (1)

 .( مفوضين6الرئيس ونائب الرئيس وستة )

 :أن تكون حقائب أعضاء المفوضية على النحو التالي (2)

 ؛المستدامة البيئةوواالقتصاد األزرق  الريفية والتنمية الزراعية (أ

 ؛والتعدين التنمية االقتصادية، التجارة والصناعة (ب

 واالبتكار؛والعلم والتكنولوجيا التعليم  (ج

 البنية التحتية والطاقة؛ (د

 ؛الشؤون السياسية والسلم واألمن (ه

 .التنمية االجتماعيةالشؤون اإلنسانية والصحة و (و
 

قيادة التنسيق التشغيلي إلدارات يتولى ل 2مد برتبة عامدير مغير انتخابي ل إنشاء منصب ريقر   .4

 في تأخذ شفافة تنافسية عمليةعن طريق شغل المنصب  يتم. تخبينوالموظفين غير المن المفوضية

 .والتناوب العادل واإلقليمي الجنسانيالتمثيل  االعتبار

ر .5  منصب األمين العام الحالي إلى أمين المفوضية.تغيير تسمية  يقر 

الهيكل الجديد في إطار اقتراح اختصاصات محددة تبين أدوار كل منصب من المفوضية  يطلب .6

 ؛لمفوضيةارات اإلد

األداء، مع نحو  اموجهو لإلدارات يكون صغير الحجمهيكل جديد  بوضعرئيس المفوضية  فيكل   .7

 واآلليات اإلقليمية والمجموعات االقتصادية اإلقليميةعمل بين االتحاد األفريقي توزيع المراعاة 

 ؛المنظمات القاريةوالدول األعضاء و
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، لإلدارات وخفيفا مفصال الهيك ،المعتمدةخالل اإلجراءات ، من من رئيس المفوضية أن يقدم يطلب .8

للمجلس التنفيذي الخامسة والثالثون  الدورة العادية لتقوم ببحثهمع ما يترتب عليه من آثار مالية، 

 في نيامي بالنيجر؛ 2019يونيو  28و 27المقرر عقدها يومي 

 الخامسة والثالثين دورته العادية خاللالجديد  اإلدارات هيكلاعتماد ب المجلس التنفيذي يفوض .9

 ؛القادمة

الحالية  الواليةفترة في نهاية دخل حيز التنفيذ تسوحقائب القيادة العليا للمفوضية هذا الهيكل  أن ريقر   .10

 .2021 عامفي  للمفوضية

ر  .11  يكلفووفقا لهذا المقرر من النظام األساسي للمفوضية ذات الصلة المواد تعديل  أن يتميقر 

 .2019بمواءمة كافة الصكوك القانونية ذات الصلة بحلول فبراير  المفوضية

 للمفوضيةاختيار القيادة العليا  بشأن  .ثالثا

 ما يلي: ريقر   .12

 :التالية الرئيسية المبادئ للمفوضية إلى العليا القيادة اختيار عمليةنبغي أن تسترشد ي (1)

 الجنسين؛ بين والتكافؤ العادل اإلقليمي التمثيل (أ

 كل على اإلنجليزي األبجدي الترتيب حسب وفيما بينها األقاليم داخل اوبالتنضمان  (ب

 ؛المستوى رفيع قيادي منصب

 أفريقيا واستبقاؤهم؛ في المواهب استقطاب أفضل (ج

 لمساءلة؛لوالخاضعة  الفعالة واإلدارة القيادة (د

 .الجدارةوالقائم على  الشفاف االختيار(ه
 ونائب الرئيسمنصبي  علىلى أساس المساواة ع الجنسين بين التناوب مبدأينبغي تطبيق  (2)

تشغل امرأة منصب نائب الرئيس في حال كون الرئيس من الذكور وذلك لضمان أن  الرئيس

 بالعكس؛ والعكس

 غير ةالثالثبين األقاليم و ينالجنس بين بالتساوي( 6)مناصب المفوضين الستة  توزيعينبغي  (3)

 الرئيس؛ ونائب الرئيس مستوى على الممثلة

 للترشح مؤهلة الرئيس نائب أو الرئيس منصب األقاليم التي تم انتخاب مرشحيها في تكون ال (4)

 .المتبقية الستة المفوضينلمناصب 

 ( شخصيات بارزة5من خمس ) مؤلفة، ةبارز شخصيات أفريقية لجنة من هذا المقرر بموجب ينشئ .13

 .للمفوضيةدة العليا لقياالترشيحات ل اختيارللبت في  كل إقليمبواقع شخصية واحدة عن 

                                                           
  وبالنسبة  .المستوى رفيع قيادي منصب كلعلى  األقاليم داخل التناوب في اإلنجليزي األبجدي الترتيب استخدام على تحفظا المغربية المملكة أبدت

 ات اإلقليمية.للمملكة المغربية، يتم التناوب األقاليمي من خالل المشاور
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للجنة الشخصيات األفريقية  اإلقليمية تعييناتهاالمفوضية  أن تقدم إلىمن الدول األعضاء  يطلب .14

الثانية إلى الدورة العادية  التعييناتمثل هذه قدم المفوضية ت على أن 2019بحلول يناير  البارزة

 .2019فبراير  11و 10المقرر عقدها يومي  مؤتمرللوالثالثين 

شركة استشارية أفريقية مستقلة  المساعدة الفنية من ةالبارز ةاألفريقيالشخصيات لجنة تتلقى أن قرر ي .15

 لجنة الشخصيات األفريقية البارزة.ختارها ت

الكفاءة  ومتطلبات ةالوظيفي مواصفاتال لجنة الشخصيات األفريقية البارزة بإعداد تقوم أن كذلك ريقر   .16

 التخصصية المهارات وكذلك العامة والكفاءات القيادة مهاراتمل ذلك للمفوضية. ويش العليا لقيادةل

 المهارات على المرشحين جميع تقييم عملية تعتمدو. محددةالحقائب الصلة بالذات  عيةيضاوالمو

 إليها المشار األساسية المبادئ إلى باإلضافة العليا القيادةمنصب من مناصب  لكل المحددة والكفاءات

 .أعاله

 

 

 :األفريقي التحادامفوضية  رئيس ونائب رئيس انتخاب بشأن .ارابع

المفوضية  ويوصي على النحو التالي األفريقياالتحاد  اتقواعد إجراءمن  38تعديل المادة  ريقر   .17

 :2019بمواءمة كافة الصكوك القانونية ذات الصلة بحلول فبراير 

 38 المادة"

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس

أغلبية ثلثي الدول األعضاء بئيس المفوضية ونائبه باالقتراع السري ور المؤتمرنتخب ي (1)

 المؤهلة للتصويت.

بخبرة  الذين يتمتعون من ذوي الكفاءةيكون رئيس المفوضية ونائبه من النساء أو الرجال  (2)

سجل جيد في الحكومة لديه و المالئمة،ة قيادال ويتحلى بصفات، مثبتة في المجال ذي الصلة

 أو المنظمات الدولية أو غير ذلك من قطاعات المجتمع ذات الصلة.أو البرلمان 

عشرة رئيس المفوضية ونائبه على الدول األعضاء قبل  لمنصبيتم توزيع الترشيحات  (3)

 ( أشهر على األقل من موعد االنتخابات.10)

 .اإلقليملن يكون رئيس المفوضية ونائبه من نفس  (4)

 الفعاليةمرشح ممكن يجسد أعلى معايير  يجب أن تضمن عملية االختيار تعيين أفضل (5)

وأهداف الشاملة اإلفريقية  بُمثل الوحدة اراسخ اكذلك التزاميبدي والكفاءة والنزاهة، و

 ،خبرة واسعة في العالقات الدوليةو مثبتة،وقدرات إدارية  ،االتحاد األفريقي ومبادئه وقيمه

 .والتواصلالدبلوماسية مهارات قوية في و
 

 :التالي النحو على الحالية االختيار عملية وجدارة شفافية تعزيز ريقر   .18
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أهم  مع تعاملهمطرق  توضح رؤية بياناتتكون مشفوعة ب ذاتية سيرة المرشحين جميعيقدّم  (أ

 موقع على مخصصة صفحةفي ها نشر يتمو األفريقي االتحاد تواجه التي الملحة القضايا

 اإلنترنت؛ شبكة على األفريقي االتحاد
 في ،األقل على أشهر ستةب االنتخابات قبل المفوضية، رئيسمنصب ل المرشحين يعجم يشترك (ب

 فيه يقدموناإلنترنت  شبكة على األفريقي االتحادعلى موقع  مباشرة الهواء على بثي   عام نقاش

وت شجع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على  ؛2063تنفيذ أجندة حول  وأفكارهم رؤاهم

 ل إعالمها الوطنية.بث ذلك عبر وسائ
 رؤيته يحدد األفريقي االتحادمؤتمر  إلى رسميًا عرًضا مرشح كل يقدم االنتخابات، قبل (ج

 .عمله لفترة المقترحة واألولويات

 األفريقي االتحاد مفوضية أعضاء انتخاببشأن  .خامسا

بمواءمة وضية المف ويوصي على النحو التاليمفوضية لل األساسي النظام من 13 المادة تعديل ريقر   .19

 :2019كافة الصكوك القانونية ذات الصلة بحلول فبراير 

 المهارات أساس على تقييم بإجراء بارزةأفريقية  شخصياتمن  المستوى ةرفيعلجنة  قومت (أ

 أفريقية شركةبمساعدة ( إقليم كلعن  واحد) للمرشحين مختصرة قائمة وإعداد والكفاءة

 االتحاد والمعينين من قبل أقاليم مسبقا المتأهلين ينالمرشح من مجموعة إليجاد وذلك مستقلة

  منها. المفوضين وتعيين انتخاببالتنفيذي  المجلسقوم ي ،الصلة ذات األفريقي
وتتم بعد ذلك دعوة  الذاتية والسير للطلبات استعراض أولي خالل من المرشحين تقييم يتم (ب

 الكفاءةالمهارات و معاييراء على بن تقييمللالواردة أسماؤهم في قائمة التصفية  نيالمرشح

 .القيادية للمناصب وضعها يتم التي

 :االنتخابات مواعيدبشأن  ا.سادس

 للمفوضية: العليا القيادة وانتخاب لتقييم التالية الزمنية الجداول تطبيق ريقر   .20

 النتخاب السابقة السنة من مارس شهر في العليا القيادة لمناصب الترشيحات عن اإلعالن يبدأ (أ

 الجديدة؛ المفوضية
 (؛ديسمبر إلى أغسطس من) المفوضين لمناصب للمرشحين المستقل التقييم (ب
 األفريقي؛ االتحادمؤتمر  قبل من فبراير/يناير في الرئيس ونائب الرئيس وتعيين انتخاب (ج
 ؛فبراير/يناير في المفوضين وتعيين انتخابيقوم المجلس التنفيذي ب (د

 
ستدخل حيز التنفيذ في نهاية فترة الوالية الحالية للمفوضية  رة أعالهالمذكوأن عملية االختيار  يقرر .21

 2021في يناير 

 والمفوضين  األفريقي االتحادمفوضية  رئيس ونائب رئيس تعيين إنهاء بشأن  سابعا.

 ويوصيالتالي  على النحو األفريقي االتحادقواعد إجراءات مؤتمر  من 41 المادة تعديل ريقر   .22

 :2019ة كافة الصكوك القانونية ذات الصلة بحلول فبراير بمواءمالمفوضية 
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 41 المادة

 إنهاء التعيين

المجلس  ايقوم به ة التيواجبالقانونية ال اتجراءاإليجوز للمؤتمر، بأغلبية الثلثين وعقب  .1

التنفيذي، إنهاء تعيين رئيس المفوضية ونائبه والمفوضين ألسباب عدم الكفاءة وسوء السلوك 

 عدم القدرة على أداء مهام منصبه بسبب عجز دائم يثبته مجلس طبي.الجسيم أو 
 يتم إجراء اإلنهاء بالنسبة لرئيس المفوضية ونائب رئيس المفوضية على النحو التالي:  .2

على األقل أعضاء دول  4مكونة من مجموعة ل يجوز، التعيين إنهاء اتلبدء إجراء (أ

 أني إليه المسؤول الموصى بإنهاء تعيينه باستثناء اإلقليم الذي ينتم كل إقليممن واحد 

 أو رئيس تعيين بإنهاء كتابي، إخطارعن طريق  االتحاد،مؤتمر  مكتبهيئة  توصي

 ؛أدناه المبينة األحكام أساس علىمفوضية ال رئيس نائب
 ؛المؤتمر إلى كتابيًا إشعاًرامؤتمر ال مكتبهيئة  رسلت (ب
 كافية أسباب هناك كانت إذا ما ييمتق أجل من لتوصيةمؤتمر اال مكتبهيئة  ستعرضت (ج

 ؛في غضون فترة تتراوح بين ثالثة وستة أشهر التعيين إلنهاء
تعليق رئيس لإمكانية تقديم اقتراح إلى المؤتمر نظر في تأن  المؤتمرمكتب هيئة يجوز ل (د

ً بالمفوضية أو نائب رئيس المفوضية   بدتإذا لتحديد ما التحقيق انتظار رهنا

 بطبيعتها.خطيرة وجسيمة  رهافي ظاهاالدعاءات 
 لضمان مطلوبة موارد أي طلبت أن لمكتبهيئة ال يجوز االستعراض، هذا إجراء عند (ه

 وعادلة؛ شفافة عملية
 ؛األفريقي االتحادمؤتمر  إلى اتوصيتهمؤتمر ال مكتبهيئة  قدمت (و
 .اويتخذ قرارا بشأنه المسألة اإلفريقي االتحادمؤتمر  يبحث (ز

 
 المفوضين هو كما يلي: تعيينإن إجراء إنهاء  .3

موجه  كتابي عن طريق إخطار ،المجلس التنفيذي وصيي أن رئيس المفوضيةل يجوز (أ

 المبينة األحكام أساس علىالمفوضين  تعيين بإنهاء ،إلى هيئة مكتب المجلس التنفيذي

 ؛أدناه
 التنفيذي؛ المجلس إلى كتابيًا إشعاًرا المجلس التنفيذي هيئة مكتب ترسل (ب
 هناك كانت إذا ما تقييم أجل من التوصيةالمجلس التنفيذي  مكتب هيئة تستعرض (ج

 ؛في غضون فترة تتراوح بين ثالثة وستة أشهر التعيين إلنهاء كافية أسباب
يجوز لهيئة مكتب المجلس التنفيذي أن تقترح على المجلس التنفيذي تعليق مفوض  (د

 رهن التحقيق فيما إذا بدت االدعاءات خطيرة وجسيمة 
 لضمان الزمة موارد أي تطلب أن لهيئة المكتب يجوز االستعراض، هذا اءإجر عند (ه

 وعادلة؛ شفافة عملية
 ؛المجلس التنفيذي إلى توصيتهاالمجلس التنفيذي  هيئة مكتب تقدم (و
 حول تلك التوصية. واتخاذ قرار المسألة بالنظر في المجلس التنفيذي يقوم (ز

 
 عام في الحاليةالمفوضية  والية نهاية في التنفيذ حيز أعاله المذكورة اإلنهاء عملية تدخل أن يقرر .23

 ؛2021
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 األفريقي االتحادمفوضية ل العليا القيادة مستوى على األداء إدارة تعزيزبشأن  .ثامنا

 المساءلة لضمان عاجلة كمسألةقائم على النتائج  األداء إلدارة فعال نظام وضع ضرورة رقر  ي .24

. المنتخبين وغير المنتخبين الموظفين جميع علىق ذلك يطبم تيت على أن والتنفيذ األداء عن الصحيحة

 وسوء المنصب استخدام إساءةإجراءات تأديبية تضمن المساءلة على سوء السلوك و تطبيق وينبغي

 المعهودة إليهم. المسؤولياتتنفيذ  وعدم األداء

مؤتمر  إلى وتقديمها فريقياأل االتحاد لمفوضية السنوية والغايات األهداف إعداد المفوضية من يطلب .25

 تحويلينبغي و. 2020فبراير  من عتباراً ا ، عن طريق المجلس التنفيذي،عام كل األفريقي االتحاد

 القيادة مع األداء اتفاقات إلبرام األساس بمثابة تكونل الموظفين جميع إلى والغايات األهداف هذه

 .والموظفين واإلدارة المنتخبة

ً  يطلب .26  في المحرز التقدم عن التنفيذي المجلس إلى سنوي أداء تقرير تقديم فوضيةالم رئيس من أيضا

 األهداف. هذه

 تقرير وتقديم والغايات األهدافالمفوضية قياسا على  ألداء تقييم بإجراء التنفيذي المجلس يكلف .27

 لبحثه. المؤتمرإلى  األداء تقييمعن  سنوي

بشأن تفويض السلطة للمفوضية فيما يخص  تقديم مقترحات محددة المفوضية من رئيسكذلك  يطلب .28

دورته العادية في  خاللالمسائل المتعلقة باإلدارة الداخلية للمفوضية، عن طريق المجلس التنفيذي، 

 أجل ضمان مرونة واستجابة أكبر عند تأدية والية المفوضية. وذلك من 2019فبراير 

 :والمالي اإلداري اإلصالحبشأن  .تاسعا

 ومسائلالمالية  بالشؤون فيما يتعلقلمساهماتها في إصالح االتحاد  ثلين الدائمينلجنة الممب يشيد .29

 الموارد البشرية.

وإعادة  اأمريكي ادوالر 617 004.14بقيمة  األصول الضعيفةصافي رصيد  شطبعلى يوافق  .30

تكميلية االحتياطي، الميزانية الصندوق الكل من توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة ب يجيزو ؛تسجيلها

وضية االتحاد سنوي لمفال، تقرير األداء النصف وإعادة قيدهااألرصدة المقترح شطبها  ،2018لعام 

التحاد األفريقي، نظام التوظيف، نظام لداء األ، إدارة حالة تعيين الموظفين ،2018األفريقي لعام 

 .لوجيا المعلومات، وتكنو، المشترياتيات، إدارة السفرالرواتبمتأخرات ، من الموظفينالحصص 

 .المقررعن تنفيذ هذا سنوية رير ا، تقديم تقالمفوضيةمن المجلس التنفيذي، بالتعاون مع  يطلب .31

إلى الدورة يمها تقدومن المفوضية وضع خارطة طريق لتنفيذ اإلصالحات اإلدارية والمالية  يطلب .32

في مقر االتحاد  2019براير ف 8-7رابعة والثالثين للمجلس التنفيذي المقرر عقدها يومي العادية ال

 .األفريقي

  :االتحاد األفريقي للتنمية وكالة بشأن صالحيات عاشرا.
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األفريقي  االتحاد إصالح بشأن Assembly/Au/Dec.635(XXVIII)مقرر المؤتمر  يستحضر .33

 تنمية؛األفريقي لل التحادا وكالةلنيباد إلى ا وكالة تحويل يقترح الذي ،2017 يناير في الصادر

 بشأن 2018 ينايرفي  الصادر Assembly/Au/Dec.685 (XXX) مقرر المؤتمر تحضر أيضايس .34

لتوجيه النيباد  والحكومات الدول رؤساء لجنة به تضطلعالذي  األساسي الدور يحيل الذي النيباد،

 نيباد؛ال برنامج إلى االستراتيجيالتوجيه و السياسية القيادة توفير فيولجنة التسيير 

 بشأن 2018 يوليوالصادر في  Assembly/AU/Dec 691 (XXXI)مقرر المؤتمر  يستحضر كذلك .35

 ؛األفريقي للتنمية االتحاد وكالةللنيباد إلى  والتنسيق التخطيط وكالة تحويل

 وكالةوصالحيات  أدوار لتحديد المصلحة أصحابجميع  مع جريتأ   التي التشاور بعمليةيرحب  .36

 األفريقي للتنمية. االتحاد

 وكالة االتحاد األفريقي للتنميةإلنشاء واألساس المنطقي  النيبادبالمسار التطوري لوكالة  ايحيط علم .37
بوكالة االتحاد  النيبادإعادة تسمية  يقررو ،لالتحاد األفريقي 2063 كوسيلة لتحسين تنفيذ أجندة

 األفريقي للتنمية/النيباد من اآلن فصاعدا؛

 على النحو التالي: /النيبادللتنمية األفريقي االتحاد والية وكالةعلى  يوافق .38

نحو التنفيذ  اإلقليمي التكامل لتعزيز األولوية ذات القاريةو اإلقليمية تنسيق وتنفيذ المشاريع (1)

 ؛2063المعجل ألجندة 

 االستشاري الدعم تقديمو اإلقليمية والهيئات األفريقي االتحاد في األعضاء الدول قدرة زيعزت (2)

مع للقارة  فنيةهمزة الوصل الوتعمل ك ة واسعة النطاق للمواردوتعبئ المعرفة على القائم

 .اإلنمائيين ئهاشركاوفريقيا ألأصحاب المصلحة اإلنمائيين جميع 

 جمهورية حكومة مع /النيباداألفريقي للتنمية االتحاد لوكالة دائم إبرام اتفاق بلد مضيف إلى يدعو .39

 .أفريقيا جنوب

 التدابير جميع تنفيذي لوكالة التخطيط والتنسيق للنيباد اتخاذال والمدير المفوضية رئيس من يطلب .40

 األفريقي صنع السياسة لالتحاد أجهزة وإبالغ 2019 في يوليو المقرر هذا العتماد الالزمة العملية

 لذلك؛ وفقًا

 مساهمتهماآلخرين على  المصلحة وأصحاب المفوضية ورئيس األعضاء للدول تقديره عن يعرب .41

 لعملية دعمال تقديم مواصلة على ويشجعهم /النيباداألفريقي للتنمية التحادا وكالة والية تحديد في القيّمة

 وكالةوكالة التخطيط والتنسيق للنيباد إلى  وتحويل عام بشكل األفريقي لالتحاد المؤسسي اإلصالح

 .الخصوص وجه علىاألفريقي للتنمية  التحادا
 

 :ية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانلآلل المؤسسي بشأن اإلصالح حادي عشر.
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ً  يحيط .42  المؤسسية اإلصالحاتعن  Assembly/AU/3(XXX)رقم  المفوضية رئيس بتقرير علما

 بشأن سيما وال األفريقي االتحادمؤتمر ل عشرة الحادية االستثنائية الدورة إلى المقدماألفريقي  لالتحاد

 تبادلة بين األقران.اآللية األفريقية للمراجعة الممراجعة 

 الثامنة دورته العادية الصادر عن  Assembly/AU/Dec.635(XXVIII)مقرر المؤتمر يستحضر  .43

 لالتحاد المؤسسي خلوة المؤتمر حول اإلصالح نتائج بشأن أبابا أديس في عقدت التي والعشرين

 ن األقران لمتابعة التنفيذللمراجعة المتبادلة بي األفريقية اآللية األفريقي، والذي أكد ضرورة تعزيز

 القارة؛ في الحوكمة الرئيسية مجاالت في والتقييم الرصد على واإلشراف

 الثامنة الصادر عن دورته العادية Assembly/AU/Dec.631 (XXVIII) مقرر المؤتمر يستحضر أيضا .44

 أجل بين األقران من األفريقية للمراجعة المتبادلة اآللية تنشيط بشأن أبابا أديس في المنعقدة والعشرين

لعام  لألهداف المتحدة التنمية المستدامة لألمم وخطة 2063ألجندة  والتقييم الرصد بدور القيام

 ؛2030

 العادية الصادر عن دورته Assembly/AU/Dec. 635 (XXVIII)مقرر المؤتمر  مع ، تمشيايشدد .45

 في السنة وعقد اجتماع( 1) واحدة عادية قمة عقد بشأن أبابا أديس في المنعقدة والعشرين الثامنة

عقد  إلى يوليو، على الحاجة/يونيو في العادية القمة محل األفريقي تنسيقي نصف سنوي لالتحاد

 العادية قممال هامش على العادية منتدى اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران دوراتها

 األفريقي؛ التحادل

والوافي لمنتدى اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين  الكافي وقتضمان منح ال المفوضية من يطلب .46

 أعماله بالكامل. لتناول جدول األقران

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران في ميزانية االتحاد النظامية التي  ميزانية إدراجيقرر  .47

طرق تنفيذ  2019لى قمة فبراير يقترح ع رئيس المفوضية أن منيطلب تمولها الدول األعضاء و

 ملموسة.

 في بما ،واستقالليتها الوظيفية الموسعة تنفيذ واليتها على اآللية قدرة تعزيز إلى الحاجة مجدداً  يؤكد .48

 بالتعاون مع المنظومة األفريقية للحكم. أفريقيا في وضع الحكم عن تقرير تقديم ذلك

بشأن تقرير اآللية األفريقية للمراجعة  Assembly/AU/Dec.686(XXX)على المقرر يجدد التأكيد  .49

 من اآللية إلى باالنضمام التعجيل علىالثماني عشرة  األعضاء الدول بقيةويحث  المتبادلة بين األقران

ية لعشرا التنفيذ خطة في المتوخى النحو على 2023 عام بحلول ضمان انضمام الجميع إليها أجل

 ؛2063 األولى ألجندة

 التقرير في األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران تقديم إحاطة حول وضع الحكم اآللية من يطلب .50

 .2019 فبراير في عقدها المقرر للمؤتمر والثالثين الثانية العادية الدورة إلى عن أفريقيا

 والمجموعات االقتصادية األفريقي االتحاد بين فعال للعملضمان التوزيع ال بشأن إنشاء عشر. ثاني

 :القارية المنظماتالدول األعضاء وو قليميةاإل
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 طلب والذي 2018 يوليو في الصادر Assembly/AU/Dec.690(XXXI)مقرر المؤتمر يستحضر  .51

 االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد بين لعملل الواضح قسيمالت بشأن الطريق رطةاخ تنفيذ

 .القارية والمنظمات األعضاء والدول اإلقليمية

 والذي 2017 يناير في الصادر Assembly/AU/Dec.635(XXVIII)مقرر المؤتمر ر أيضا يستحض .52

 االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد بين الفعال والتعاون للعمل واضح تقسيم إلى يدعو

األعضاء والمؤسسات القارية األخرى، تمشا مع مبدأ تفويض  والدول اإلقليمية واآلليات اإلقليمية

  والميزة النسبية.السلطة 

 الذي 2006 في يوليو الصادر Assembly/AU/Dec.112 (VII)المؤتمر  مقرر يستحضر كذلك .53

 ومع المفوضية بغية بينها فيما سياساتها مواءمة وتنسيق على اإلقليمية االقتصادية المجموعات يحث

 ؛األفريقي التكامل بعملية التعجيل

 االتحاد اإلقليمية وأجهزة االقتصادية المجموعات مع ونبالتعا ،األفريقي االتحاد مفوضية فكل  ي .54

 االتحاد بين للعمل الفعال التوزيع بشأن مقترح بصياغة ،والمنظمات القارية ذات الصلة األفريقي

 مع تمشيا األخرى، القارية األعضاء والمؤسساتوالدول  اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي

يوليو  تقديمه إلى االجتماع التنسيقي نصف السنوي األول في يونيو/ من أجل تفويض السلطة مبدأ

 التالي: الفني العمل إلى استناداً  ،2019

األجل  والقصيرة المتوسطة ةواإلقليمي ةالقاري الخطط بين والترابط المواءمة مستوى استعراض (1

 مي؛واإلقلي القاري المستويين على المدى متوسطة خططإعداد  بهدف مقترحات ووضع

 األجل بهدف والقصيرة المتوسطة واإلقليمية القارية لخططل الشاملة التمويل ترتيبات استعراض (2

 العمل؛ تقسيم من أجل تنفيذ والتمويل للتعبئة مشتركة استراتيجية وضع

 األفريقي االتحاد بين متماسكة شراكات استراتيجية طرق وضع بشأن وتوصيات إعداد مقترحات (3

 جهة من الخارجية واألطراف جهة واآلليات اإلقليمية من اإلقليمية يةاالقتصاد والمجموعات

 أخرى؛

 بين جديدة تنسيق ترتيبات وضع أجل من العمل الحالية وترتيبات التنسيق وتقييم استعراض (4

 التقسيم لضمان والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني األفريقي االتحاد

 للعمل؛ الفعال

 للرصد فعال نظام إنشاء بهدف الحالية الشاملة واالستعراض لرصدا ترتيبات راضاستع  (5

  والتقييم؛

 اإلقليمية" االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد بين العالقات البروتوكول بشأن"تقييم تنفيذ  (6
 والمجموعات األفريقي االتحاد بين واألمن السلم مجال في بشأن التعاون التفاهم مذكرة"و

 ."فريقياأ وشمال شرق في التنسيق وآليات اإلقليمية االقتصادية

االقتصادية اإلقليمية على مواءمة سياساتها، وتعزيز تعاونها األفقي من خالل عقد  المجموعات عيشج .55

 اجتماعات منتظمة؛
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ق بين السنوية قبل اجتماع التنسي نظاميةالمجموعات االقتصادية اإلقليمية على عقد اجتماعاتها ال يحث .56

 ؛االتحاد اإلفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في يونيو/يوليو

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية إعداد تقارير عن التكامل داخل مختلف أقاليمها ورفع من يطلب .57

 إلىأيضا تقديم تقرير  مفوضية رئيس ويطلب من .2019في يوليو  التنسيقي جتماعاال إلى تقرير

 العملتقسيم ب الخاصة الطريق خارطة تنفيذ في المحرز التقدم عن 2019 يوليو فينسيقي الت جتماعاال

واآلليات اإلقليمية والدول األعضاء  اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد بين

 .القاريةنظمات والم
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 مقرر 

 جدول تقدير األنصبة والمساهمات لالتحاد األفريقي بشأن
 

 ر:إن المؤتم

 بشأن 2017 يناير الصادر في  Assembly/AU/Dec.635(XXVIII)مقرر المؤتمر  يستحضر .1

 مالياً؛ مستقالً  االتحاد يكون أن ضرورة على يشدد والذي األفريقي لالتحاد المؤسسي اإلصالح

 الحالي الجدول على وافق الذي Assembly/AU/Dec.578(XXV)المؤتمر  بمقرر علما يحيط .2

 ؛2020 عام حتى تنفيذهوالذي يجري لتقدير األنصبة 

 حتى الحالي جدول تقدير األنصبة دمدّ  الذي EX.CL/Dec.1020 (XXXI) بالمقررأيضا  علما يحيط .3

 عام منليبدأ تطبيقه اعتبارا  2019 فبراير أقصاه موعد في جديد جدول اعتماد لحين 2019 عام

 ؛2020

 نواكشوط، في 2018 يونيو في صادرال EX.CL/Dec.1022(XXXIII)المقرر  يضع في االعتبار .4

 :المفوضية من طلب والذي موريتانيا،

ونظام العقوبات على كافة  والمساهمات تعميم الوثائق الخاصة بجدول تقدير األنصبة (1)

 ؛2018لإلسهام بمدخالتها بحلول أكتوبر  2018يوليو  15قبل الدول األعضاء 

، بما في ذلك الخبراء من 2018مبر في نوف ثلين الدائمينمعقد جلسة مشتركة للجنة الم (2)

لمراجعة كافة الوثائق ذات الصلة  15الـ العواصم، والخبراء الفنيون للجنة وزراء المالية 

 ونظام العقوبات؛ والمساهمات بجدول األنصبة

ولجنة وزراء والمساهمات األنصبة تقدير عقد جلسة مشتركة للجنة الوزراء بشأن جدول  (3)

وخبراء لجنة  المشتركة للجنة الممثلين الدائمين الجلسةيات لبحث توص 15المالية الـ

لمجلس التنفيذي الدورة العادية الرابعة والثالثين لقبل تقديمها إلى  15وزراء المالية الـ

 .2019 فبرايرفي  االمقرر عقده

5.  ً  اتعقوبونظام ال تقدير األنصبة والمساهمات الجديدبالمقترحات المتعلقة بجدول  كذلك يحيط علما

مدخالتها في موعد  اللتماس 2018 يوليو 15على جميع الدول األعضاء بحلول للذين تم تعميمهما ا

المؤتمر إلى أن المفوضية تلقت مدخالت من أربع  يشيروفي هذا الصدد،  .2018أكتوبر  30أقصاه 

 ؛ادولة عضو (24وعشرين )

 بجدول المعنية الوزارية اللجنة عملل رعش الخمسة المالية وزراء لجنة تقدمه الذي الفني الدعم نيثم   .6

 ؛تقدير األنصبة والمساهمات

لوزراء  15الـولجنة جدول تقدير األنصبة والمساهمات ل الوزاريةللجنة الجلسة المشتركة  فيكل   .7

، الذي أوصى به اجتماع الخبراء عملها الخاص بجدول تقدير األنصبة الجديد بأن تستكملالمالية 

الدورة العادية  إلى ا بشأنهقدم تقريريو، 2019بحلول يناير  ،2018نوفمبر  28و 27المنعقد يومي 
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في مقر االتحاد األفريقي  2019فبراير  8و 7المقرر عقدها يومي  لمجلس التنفيذيالرابعة والثالثين ل

إذا فشلت اللجنة الوزارية لجدول تقدير األنصبة والمساهمات في القيام بدورها القيادي أنه  يقررو

 .العمليةبقيادة  مأن تقوعندئذ لوزراء المالية  15ينبغي للجنة الـ وح االستمرارية، بر

- 
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 مقرر 

 تسديد المساهمات  للعقوبات على عدم نظام االتحاد األفريقي الجديد بشأن
 

 إن المؤتمر:

 والذي 2017 يناير الصادر في Assembly/AU/Dec.635(XXVIII)مقرر المؤتمر  يستحضر .1

 وإنفاذها؛ بات الحاليةوالعق آلية تعزيز رورةض على يشدد

الصادرين في يناير اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي عن بتقريري رئيس المفوضية  علما حيطي .2

2018 (Assembly/AU/3(XXX))  2018ونوفمبر (Ext/Assembly/AU/2(XI)  بشأن تعزيز

مناقشاته الواسعة على المجلس التنفيذي ب يشيد، وةّررالمقنظام العقوبات على عدم تسديد المساهمات 

يومي في مقر االتحاد األفريقي المنعقدة العشرين خالل دورته االستثنائية  والبناءة بشأن هذه المسألة

 ؛2018نوفمبر  15و 14

 ما يلي:يقرر  .3

 لم تف دورات الميزانية للدول األعضاء، تكون على كل دولة عضو االعتبارمع األخذ في   .أ

أشهر(  6الحالية بعد الربع الثاني ) المقدرةمن مساهماتها  على األقل %50 ددا ولم تسبالتزاماته

 ؛متأخرات مساهمات  ،ماليةمن كل سنة 

رةً الدولة العضو  تكون .ب  وتكون أشهر( 6) ستةعن السداد لفترة زمنية قصيرة بعد مرور متأّخِّ

رةً الدولة العضو  الدولة  وتكون( 1) واحدة سنةرور زمنية متوسطة بعد م لفترةعن السداد  متأّخِّ

رةً العضو   ؛(2)عن السداد لفترة زمنية طويلة بعد مرور سنتين  متأّخِّ

لفترة زمنية  بالمتأخرات المتعلقة العقوبات التحذيرية وهي أجزاء ثالثة فييتم تطبيق العقوبات  .ج

 الشاملة العقوباتو متوسطةلفترة زمنية  لمتأخراتالخاصة با وسطةمتال العقوباتو صيرةق

 ؛طويلةلفترة زمنية  لمتأخراتل

 تناول الكلمة في في حقها من األعضاء الدول تحّرم التي التحذيرية العقوبات يتم تطبيق .د

 الدول المتأخرة عن السداد لفترة زمنية قصيرة؛ على األفريقي، االتحاد اجتماعات

 وقواعد(( 1) 23 المادة) يالتأسيس القانون في المبينة العقوبات جميع المتوسطة العقوبات تشمل .ه

 المادة) األفريقي المالية لالتحاد واللوائح والنظم(( أ-2) 35و 26و 5 المواد)المؤتمر إجراءات 

 الدولة العضو حق تعليق إلى باإلضافة(( 8) 18 المادة)للمفوضية  األساسي والنظام ((6) 78

 فيما يلي:

 تحاد؛أجهزة اال من جهاز أي مكتب في هيئة عضواً  تكون أن (1)

 لالتحاد؛ مكتب أو مؤسسة أو جهاز أي استضافة (2)

 دعوتهم أو اإلنسان حقوق مراقبة أو بعثات االنتخابية المراقبة بعثات في مشاركة رعاياها (3)

 االتحاد؛ ينظمه اجتماع لحضور أي
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المتطوعين ستشاريين، واالخبراء بما في ذلك الغير منتخبين عاملين  رعاياها تعيين (4)

 ؛... الخ متدربينوال
 

 في الواردة وتلك أعاله( د)و( ج) الفقرتين في الواردة العقوبات جميع الشاملة العقوبات تشمل .و

 فية العضو الدول حق تعليق إلى باإلضافة(( ب-2) 35 المادة)قواعد إجراءات المؤتمر 

 االتحاد؛ اجتماعات في المشاركة

بظروف قاهرة وتمكينها مؤقتا من  أن يجوز للمؤتمر النظر في طلبات الدول األعضاء التي تمر يقرر .4

دفع متأخرات مساهماتها. تخطر الدول األعضاء المؤتمر بذلك كتابيا. يجوز للمؤتمر أن ينظر في 

 هذه الطلبات ويتخذ قرار بشأنها.

مؤتمر ال إجراءات قواعد من الصلة ذات األحكامو قررمال هذابين  مواءمةال مفوضيةال من يطلب .5

ً  والنظام األساسي للمفوضية األفريقي لالتحادة والنظم واللوائح المالي  لذلك؛ وفقا

مع األخذ في االعتبار أن المناقشات  2019اعتبارا من يوليو  قررمال هذا بتنفيذ المفوضية فيكل   .6

 .والطرق المتعلقة بجدول تقدير األنصبة الجديد لم تستكمل بعد

- 
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 مقرر

 مرحلة ما بعد كوتونو مفاوضات بشأن
 :إن  المؤتمر

 االتحاد مع جديد حول التعاون اتفاق بشأن  Assembly/AU/Dec.694(XXXI)مقرر المؤتمر  يستحضر .1

 موريتانيا، نواكشوط، في والثالثين المنعقدة الحادية العادية كوتونو، المعتمد خالل دورته بعد األوروبي لما

 ؛2018 يوليو 2و 1يومي 

2.  ً الدورة االستثنائية تنفيذي ورئيس المفوضية عن مداوالت بالتقرير الذي قدمه رئيس المجلس ال يحيط علما

أفريقيا والبحر الكاريبي المسؤولين عن مجموعة بلدان وزراء التاسعة عشرة للمجلس التنفيذي الموّسع لل

األوروبي بشأن اتفاق ما بعد كوتونو مع االتحاد  لتفاوضاعن  مسؤولينوالمحيط الهادئ و/أو الوزراء ال

 ؛2018سبتمبر  14ي مقر االتحاد األفريقي يوم ف ة، المنعقد2020

ر ما يلي:  .3  يقر 

مفاوضات ما بعد كوتونو بين مجموعة بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ  أن تستمر .أ

 مفوضية المؤتمر من يطلبواالتحاد األوروبي استنادا إلى التفويض المتفق عليه بين األطراف. و

مجموعة بلدان التفاوض التابع ل فريق عضاء األفريقيين فيلأل الفني الدعم تقديم األفريقي االتحاد

 .عند االقتضاء أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ،

 على بناءً  ،2020 عام بعد األوروبي واالتحاد األفريقي لالتحادوقارة بين قارة  الشراكة أن تستمر .ب

 ديسمبر في لشبونة فيلتي تم اعتمادها ا األوروبي االتحاداالستراتيجية المشتركة بين أفريقيا و

، 2017 نوفمبر في أبيدجان في ع قدت التي األوروبي االتحاد- األفريقي االتحاد قمة وإعالن 2007

 التجارة ومنطقة والتنمية واألمن بالسلم يتعلق فيما وأولوياتها، 2063النهوض بأجندة  أجل وذلك من

الشراكة المؤتمر على أّن  يؤكد. ووالمناخ، من جلمة أمور أخرى رةالقارية األفريقية والهج الحرة

 هوامتيازات هواختالفات هوبلد أفريقي وخصوصيات إقليمعلى مصالح كل بين القارتين ستحافظ 

 ؛االتحاد األوروبيالمالية والسياسية مع  صكوكهباإلضافة إلى أطره القانونية و

 االتحاد مع الشراكة منابر مختلف في واحد بصوت قياأفري تتحدث أن ضمان إلى الحاجة على يشدد .4

 ؛2063 أجندة في المحددة األهداف تحقيق في للمساعدة الشراكة هذه من االستفادة يمكن بحيث األوروبي،

 والثالثين الثانية العادية الدورة إلى شامل تقرير وتقديم قررمال هذا تنفيذ متابعة المفوضية رئيس من يطلب .5

 .2019 فبراير 11و  10مقر االتحاد األفريقي يومي  في عقدها المقرر د،االتحامؤتمر ل


