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 مشروع مذكرة تمهيدية

 االفريقي لرئيس مفوضية االتحاد 

 

 مقدمة .ألف

 أجهزة من وغيرها المفوضية أنشطة عن السنوي تقريردية تكملة للتعد هذه المذكرة التمهي .1

 الفترة غطيوت ،نواكشوط قمة إلى المقدمة لمذكرةتندرج في إطار متابعة او. 2018 عامل االتحاد

 .2019 يناير إلى 2018 يوليو من

 مضاعفة إلى الحاجة أوالً،: نواكشوط في مذكرتي على قد سيطرت جوانب ثالثة كانت هناك .2

 السعي عن فضالً  أوالً، الذات على لالعتماد متجدد زخم وإعطاء المالي استقاللنا لضمان لجهودا

 القانونية والصكوك المتخذة القرارات تنفيذ أهميةو تحادنا،ال المؤسسي اإلصالح لعملية الحثيث

 فريقياأضرورة أن تتحدث ، وأخيراً  ؛ بشكل سريع هاعلي تصديقالو توقيعال ذلك في بما، المعتمدة

 بظهور يتسمو، للغاية صعب الدولي السياق أن والسيما، ةالعالمي في الساحة واحد بصوت

سوف أستعرض التقدم المحرز  ،هذهتي مذكر فيو. لتعدديةواإلضعاف المتزامن ل األحادية

  .ا من القضاياوغيرهوالتحديات التي تمت مواجهتها بخصوص هذه القضايا 

 من عشر التاسع يصادفإذ . خاص تاريخي سياق في التحادنا حاليةالتعقد االجتماعات العادية  .3

 وكان. 1919 في باريس في عقد الذي للمؤتمر األفريقي األول األولى المئوية الذكرى فبراير

 مايو في األفريقية الوحدة منظمة إنشاء إلى أدت التي الطويلة لمسيرةنطالق اا نقطة الحدث هذا

 .2002 يوليو في األفريقي تحاداال إلى تتحول أن قبل ،1963

 التزامهم لتجديد والمواطنين األعضاء الدول لجميع فرصةأن يتيح ال الذكرى بهذه الحتفالينبغي ل .4

اإلشارة وإنه لمن دواعي السرور . 2063 أجندة لتنفيذ قوية دفعة وإعطاء التحادنا العليا بالمثل

إقامة تمثال تخليدا  مع أيضا تتزامن ولاأل اإلفريقي للمؤتمر األولى المئوية الذكرى أن إلى

 سيتمو. اإلفريقي االتحاد مجمعساحة  في إثيوبيا إمبراطور سيالسي هيال مبراطورلذكرى اإل

 مقاومة في اإلمبراطور قام به الذي الدوروكان . القمة هذه خاللرفع الستار عن هذا التمثال 

 األفريقية الوحدة منظمة إنشاء وفي نذاكآ إيطاليا حكمكان ي الذي الفاشي النظام لغزو إثيوبيا

 أدوات تكون أن يمكن أخرى مبادرات على الضوء المذكرة سلطت المنظور، نفس منو. هائالً 

 .بشكل أعم والثقافة السينما خاصة اإلفريقية، الوحدة لتعزيز مهمة

 لرئيسيةا الجوانب ذلمفوضية لإلسراع بتنفيا في زمالئي مع عملت نواكشوط، دورة انعقاد منذ .5

 في وشاركت. األعضاء للدول الزيارات من ديعدالب قمت السياق، هذا وفي. 2063 ألجندة

 المبعوثين من العديد استقبلت كما. لقارتنا األهمية ذات القضايا تتناول التي الدولية االجتماعات

 .األفريقي االتحاد مقر في هنا وخارجها أفريقيا من المسؤولين من وغيرهم

وتمثلت المسألة هنا . والتنمية التكامل عملية الستمرارة بارزة مكان التمهيدية لمذكرةا تمنح هذه .6

 الموحدة والسوق اإلفريقية، القارية الحرة التجارة منطقةالمتعلقة ب جوانبفي المضي قدما في ال

 هذه. الستقرارا وحق اإلقامة وحق شخاص،بشأن حرية تنقل األ وبروتوكول الجوي للنقل

 .الحالي التكامل مشروع عن فصلها يمكن ال عناصر هي لثالثةا األدوات
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تتضمن المذكرة أيضا إحاطة عن الجهود التي بذلتها المفوضية في المجاالت المحددة المتعلقة  .7

حشد الدعم السياسي والمالي الالزمين لمواصلة  في تسهيلبتنمية القارة. ويتمثل الهدف المنشود 

 االجتماعي التقدم في التحادنا الملموسة المساهمة تقديرن توسيع نطاق المبادرات، فضال ع

 المستوى على يتلقاه الذي الدعم واتساع اتحادنا شرعيةويجدر الذكر أن . للقارة واالقتصادي

 المنطلق، هذا ومن. أرض الواقع على تحدثه الذي التأثير بمفهوم وثيقًا ارتباًطا ترتبط القاري،

 والمواطنين االتحاد بين تكافلية أكثر عالقة إقامة الجارية المؤسسي اإلصالح عملية تتطلب

 .ولدهاي التي العامة المنافع تحديد خالل من سيما ال ،األفريقيين

ً  المذكرة تقي ِّم .8  والديمقراطية بالحكم أجندتنا المتعلقة جوانب تنفيذ إلى الرامية الجهود تطور أيضا

 آفة مكافحة بضرورة الوعي زيادة ذلك في بما ال،المج هذا في كبير تقدم إحراز وقد تم. والسالم

 ومع ذلك، ال يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام يه. . 2018 سنة موضوع سياق في الفساد

 بشكل نعزز أن المهم ، على وجه الخصوص، من2020 البنادق بحلولفيما يتعلق بهدف إسكات  .9

 الدول رؤساء قطعه الذي اللتزاما يصبح حتى المعنية الفاعلة الجهات جميع تعبئة كبير

 جسيمة، عليها التغلب يجب التي التحديات أن المؤكد من. واقعة حقيقة 2013 عام والحكومات

 بوجود الحل على مستعصية ليست المهمة أن غير. للغاية قصيرة المحددة النهائية والمواعيد

 والتطورات وإثيوبيا إريتريا بين المصالحة كما تجلى ذلك بوضوح في الالزمة، السياسية اإلرادة

سيساهم بشكل كبير  المجال هذا في الملموس التقدم أن الواضح من. األفريقي القرن في الالحقة

موضوع سنة  خالل تخصيص من. القارة في النزوح القسري لقضية دائم حل إلى في التوصل

 على عزمهم عن قوية رسالة وحكوماتنا دولنا رؤساء بعث والنازحين، والعائدين لالجئين 2019

 .بنشاط متجدد القضية هذه معالجة

. والشباب بالمسائل الجنسانية المتعلقة الشاملة القضايا من عددًا أيًضا التمهيدية المذكرة تتناول .10

ومن نافلة القول . الجنسين بين المساواة تم إحرازه حتى اآلن لضمان الذي التقدم بارتياح وأالحظ

 هذا في بها التعهد تم التي االلتزامات لترجمة الجارية الجهود تكثيف إلى الحاجة على التأكيد

إن استراتيجية االتحاد ألفريقي الجنسانية، التي . ملموس واقع إلى 2063أجندة  إطار في الصدد

 الجهود استمرار إن. الصدد هذا في مناسبا إطارا من المقرر إطالقها خالل القمة، ستوفر

 بعد للشباب، مبعوث بتعيين قمت المنظور، هذا ومن. أساسي ي أمرالعائد الديمغراف لتسخير

 .للشباب استشاري مجلس وإنشاء وشفافة، مفتوحة عملية

األفريقي، والمتعلقة  االتحاد مقررات من عدد تنفيذ إحاطة عن حالة أيضا المذكرة تقدم هذه .11

 .هبري حسين ات محاكمةوتبع شاغو، أرخبيل في وإنهاء االستعمار الدولية، الجنائية بالمحكمة

 تقدم األداء، لتحسين مواتية بيئة وخلق مستوى المفوضية على المساءلة أهمية إلى بالنظر .12

 .المجال هذا في المتخذة اإلجراءات عن مستوفاة معلومات المذكرة

إن  .ألفريقيا الدولية الشراكات في الرئيسية للتطورات موجز بعرض المذكرة تختتم وأخيرا، .13

 .2063أجندة  لتنفيذ فعالة أدوات الشراكات هذه تكون أن بذولة هنا، تهدف إلى ضمانالم الجهود

 في األعضاء الدول دعم من االستفادة المفوضية واصلت الماضية، الستة األشهر طوال .14

 ال الذي الدعم الخصوص، وجه على وأالحظ،. إليها الموكلة الثقيلة بالمسؤوليات االضطالع

 عن أعرب أن أود التحادنا، وبمناسبة انتهاء رئاسته. كاجامي روندي بولال للرئيس إنكاره يمكن

 شهراً  عشر االثني مدى على إنجازه تم الذي الهائل بالعمل أشيد وأن له، وتقديري امتناني
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 لعام المنصب سيتولى الذي السيسي، الفتاح عبد المصري للرئيس التوفيق وأتمنى. الماضية

 .ككل المفوضية وتعاون ملالكا تعاوني له وأؤكد ،2019

 

 

 

 األفريقية الشاملة تعزيز الوحدة باء.

 األول وتكريم هيال سيالسيالوحدة األفريقية  المئوية لمؤتمرالذكرى ( 1

الذكرى المئوية  2019تصادف سنة نواكشوط،  قمةالمقدمة ل التمهيدية مذكرتي في ذكرت   كما .15

ريقيون المنحدرون من أصل أفريقي في باريس لمؤتمر الوحدة األفريقية األول الذي نظمه األف

 سرت إعالن العتماد العشرين الذكرى مع الحدث هذا . سيتزامن1919فبراير  21إلى  19من 

 دفعة وأعطى األفريقي االتحاد إلى اإلفريقية الوحدة منظمة لحوِّ  والذي ،1999 سبتمبر 9 في

 .االجتماعيو االقتصادي وتكاملها أفريقيا لوحدة جديدة

ينبغي أن تكون  1919 في للوحدة اإلفريقية النعقاد أول مؤتمر الذكرى المئويةن إ حينئذ لت  ق .16

المهجر.  وفي األم الوطن في كأفريقيين، وحدتنا وتكريم ماضينا في للتأمل تاريخية أخرى فرصة

ء إلحيا حدث تنظيم خالل من التاريخي الحدث بهذا يحتفل أن اإلفريقي لالتحاد المناسب من لذا،

كما ينبغي أن يكون هذا الحدث فرصة لتجديد االتحاد األفريقي احترامه لهؤالء النساء  .الذكرى

والرجال الذين بادروا بحركة الوحدة األفريقية، انطالقا من القرن التاسع عشر، وحافظوا عليها 

  حتى تأسيس منظمة الوحدة األفريقية وخليفتها االتحاد األفريقي

خليدا ت اإلفريقية الوحدة لحركة المئوية الذكرى احتفاالتفي  رة نشطةبصو المفوضية ستساهم .17

 ستعدادناال اوتأكيد المعاصرينمؤيدي الوحدة األفريقية  بعمل اواعترافلجديرين ا أسالفنا لذكرى

ً  أكثر مستقبل إلى ليقودونا وإناثا، ذكوراً  ،ناشباباستعداد و وإنِّني أتطلِّع إلى  .وفخراً  ورخاء سالما

م الدول األعضاء إلى جانب أصحاب المصلحة اآلخرين باتخاذ خطوات ومبادرات أن تقو

 الحتفال بهذه الذكرى.ل

 اإلمبراطور كانفقد  األول. سيالسي يهيلإلمبراطور ا تمثال رفع الستار عن فبراير قمةستشهد  .18

تحليه ية وسياسال حنكته خالل منو. األفريقية الوحدة لمنظمة المؤسسين اآلباء أحد اإلثيوبي

 النظر وجهات بين الوقت ذلك في قائمة كانت التي الفجوة سد من نتمكِّ  ،بروح الواقعية

ً ريقيين األف القادةوساعد في إحضار  – ومنروفيا البيضاء لدارا كتلتي - المتعارضة  أديس إلى معا

 يوما في األفريقية الوحدة منظمةإنشاء  –ريقيين األف جميع هدف لتحقيق 1963 عام في أبابا

1963. 

يمنحها للوحدة األفريقية الشاملة  سيالسي هيلي اإلمبراطور األولوية التي كان وصف يمكن ال .19

 مايو 25 في ألقاه الذي التاريخي الخطاباالقتباس التالي من  في ورد مما أفضل نحو على

1963،: 

 يمكنو حداالو أفريقيا صوتإسماع  خاللها من يمكن واحدة أفريقية منظمة هو نطلبه ما"
 للنزاعات المقبولة الحلول تسهل منظمة إلى نحتاج. في إطاره وحلها أفريقيا مشاكلبحث 
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 المجالين في لتعاونل وبرامج المشترك لدفاعل تدابير واعتمادبحث  وتشجعريقيين األف بين
 جميعًا، إليها ننتمي واحدة مؤسسةنبني  ،رالمؤتم هذا في دعنا،. واالجتماعي االقتصادي

 ... " جميعًا نؤيدها التي المبادئ ىعل بناءً 

 نموذج لتسليمنا جهدهم قصارى سيالسي هيلي اإلمبراطور جيل منريقيون األف القادة بذل لقد .20

 أن جميعًا عليناتعين ي سيالسي، ييلتثمال ه عن الستار االتحادرفع ي بينما. األفريقية الوحدة

 رحلة وهي- المؤسسون ا هؤالء بدأها تيال الرحلة إتمام في بالمساهمة اللتزامنا مدركين نكون

 الشكوكتميزه الذي الحالي  السياق العالمي ظل في سيما ال ،بالمخاطر محاطةو معقدة ستظل

 تكريس نعيد أنريقيين األف نحن علينا المحتم من ولذلك،. األطراف تعدديةالمتعلقة ب والتحديات

لتطلعات  واالقتصادي تنفيذاتكامل االجتماعي وال الوحدة األفريقية بتحقيق لتعزيز التزامنا أنفسنا

 الوحدة األفريقية الشاملة والنهضة األفريقية. وروح 2063 أجندة

 لمانديال المئويةبالذكرى  االحتفال( 2

 رعاية تحت للسالم مانديال قمة لعقد الكامل دعمه جديد منالمؤتمر  أكد نواكشوط، قمة في .21

 أقيم وقد. يالماند نيلسون السابق للرئيس المئوية بالذكرى الًاحتفا المتحدة لألمم العامة الجمعية

رفع  يف الحدثعناصر  أبرزتمثل و. 2018 سبتمبر 24 في نيويورك في التذكاري الحدث

 .المتحدة األمم أعضاء جميع بمشاركة للسالم مانديال نيلسون قمة وعقد ماديبا تمثال عنالستار 

قد  األفريقي أن االتحاد ذكرت   للسالم، مانديال لمؤتمر حيةاالفتتا العامة الجلسةأمام  بياني يوف .22

 يجسدها التي لقيمأفريقيا تخليدا ل في للمصالحة مانديال نيلسون عقد 2024-2014 الفترة أعلن

 .مانديال السابق الرئيس

 سياسيًا تم إعالنًا باإلجماع المتحدة لألمم العامة الجمعية باعتماد للسالم مانديال قمة اختتمت .23

بما كان  اإلعالن أشاد وقد. للسالم مانديال نيلسون عقد 2028-2019 بالفترة اإلقرار من خالله

أقر  كما. اإلنسانية خدمة في تفانيالومن روح التعاطف والتواضع والتسامح به يتحلى  ماديبا

 في السالم ثقافة وتعزيز يدولال على المستوى الديمقراطية أجل من النضال في بمساهمتهالبيان 

 عالم لبناء جهودها مضاعفةب العامة الجمعية اإلعالن ألزم ذلك، على وعالوة. العالم أنحاء جميع

 وضعحيث  مانديال نيلسونتحلى بها  التي القيم وإحياءنزيه و وشامل ومزدهر وسلمي عادل

 .أعماله مركز في اإلنسانية الكرامة

وا بحضورهم ساهم الذينريقيين األف والحكومات الدول تقديري لرؤساء عن أعرب أن أودِّ  .24

 أعرب أن أيضا وأود. ناجحا حدثا للسالم مانديال نيلسون قمة جعل فيالشخصي في االحتفال 

 في المتخذة جراءاتاإلو دعمال على المتحدة لألمم العام واألمين العامة للجمعية تقديري بالغ عن

 .الصدد هذا

 الموسوعة األفريقية( 3

 القرن أوائل فيدو بوا  الدكتور قبل من مرة ألولوعة األفريقية الموس مشروعفكرة  طرح تم .25

 غانا جمهورية رئيس نكروما، كوامي الدكتور دعا ،1960 عام في الحق، وقت وفي. العشرين

 مشروع يقوم أن المتوقع من. قيةفرياأل موسوعةال تحرير رئيس ليكون بوا دو الدكتور ،آنذاك

" بوضع األمور في نصابها"شأن الموسوعة البريطانية،  ، شأنها في ذلكاإلفريقية الموسوعة

 في بما أفريقي، أصل من المنحدرين للسكان االجتماعية والمؤسسات والثقافة بالتاريخ يتعلق فيما
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من  واألشخاص الجديد العالم فيريقي أفمن أصل  واألميركيين القديم العالم فيريقيون األف ذلك

 .وآسيا األوسط والشرق أوروبا في م مكانة الصدارةله نة والذيفريقياأل لوصذوي األ

جت الجهود الرامية إلى إنجاز الموسوعة األفريقية بإنشاء أمانة مشروع الموسوعة األفريقية  .26 توِّ 

ً  األمانة تعمل. و1963في أكرا في عام   التابع العالي للتعليم الوطني المجلس إطار في حاليا

 .غانا في التعليم لوزارة

 ،1975 عام في األفريقية الوحدة منظمة لدى المراقبة صفة فريقياأل موسوعةال عمشرول نحم   .27

 إعانات توقفت ذلك، ومع. األفريقية الوحدة منظمة من إعانات على الحصول لألمانة أتاح مما

 .للمنظمة الماليةالصعوبات  بسبب األفريقية الوحدة منظمة

 الدول بعض من ومالي سياسي بدعم القهإط التي تلت العقود في النجاح بعض المشروعأحرز  .28

 هذه إطار فيو. المجلدات من عدد وإنتاج وتنسيقإطالق  من األمانة نمكِّ  مما األعضاء،

- 1995 عام في آخرها- مجلدات( 3) ثالثة بنجاح األمانة نشرت العملية، من األولى المرحلة

السالفة  لألسباب المشروع فيذتن توقف ذلك، بعدو. األفريقية الذاتية السيرة قاموس عنوان تحت

 الذكر.

 كبندالموسوعة األفريقية  مشروعإدراج  تم ،2014 ينايرالمنعقدة في  اإلفريقي االتحاد قمة في .29

وفي مقرره . به خاص كمشروع يتبناه نأ األفريقي االتحاد من لبتط   حيث غانامقترح من 

Assembly/AU/Dec.500 (XXII) ،وتسهيلالمفوضية  عم العمل غانا منالمؤتمر  طلب 

 منالمؤتمر  طلب كما. بالمشروع األعضاء الدول جميع وعي إذكاء بهدف المشاورات

 المستوى علىيتم تمويلها  عضو دولة كل في متعاونة وطنية لجان إنشاء تسهيل المفوضية

 .الموسوعة في للمساهمة البحث ومراكز الجامعات مختلف في العلماءحشد الدعم من ل الوطني،

، اعتمد المؤتمر من خالل مقرره 2015د مرور سنة وفي يناير وبع

Assemlby/AU/Dec.565(XXIV) 5. ويصنف التطلع 2063، الوثيقة اإلطارية ألجندة 

استكمال -تملك هوية ثقافية قوية، وتراثا مشتركا وقيما وأخالقيات"  أفريقيا” -الوثيقةمن 

 الموسوعة األفريقية كأحد أهدافه المنتظرة.

 نظمت،حيث  األفريقية الموسوعة إلحياء مشروع اتخذت المفوضية خطوات ،2016 عام منذ .30

وضعت المفوضية  كما. أكرا في أمانتها مع بالشراكة نيةف استشارية اجتماعات الغرض، لهذا

 والتأثيرات المساهمات ستشمل التي األفريقية الموسوعة من الرابعة الطبعة لنشر فنيًا إطاًرا

وقد . وغيرها والتعليم المعمارية والهندسة الطبمجاالت  في الخارجي العالم على األفريقية

 الدعم تلقت التي للمشروع، العلمية اللجنة تشكيل إعادة وتحريرها الرابعة الطبعة تجميع بتطلِّ 

 اليونسكوفريق و النيجر،، نياميفي  والتاريخية اللغوية للدراسات األفريقي االتحاد مركز من

 مشروع حول والرؤية الوعي بناء بإعادةالمفوضية  تعهدت كما. فريقياأل العاماريخ المعنية بالت

 .2023 عام في الرابعة الطبعة إطالق المقرر ومن. األعضاء الدولالموسوعة األفريقية لدى 

 دعمها تجديد على األعضاء الدول أحث   المشروع، اتسم بهي التي األفريقية الوحدة بروح .31

الرئيسية  المشاريع قائمة في المبادرة هذه إدراج أيضا أقترح. األفريقيةالموسوعة  لمشروع

 .بنجاح لتنفيذها الالزم الدعم تعبئة وتسهيل لتسليط مزيد من الضوء عليهاوذلك  2063ألجندة 
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 األفريقية النهضة وميثاق الثقافي للتكاملأداة ك األفريقية األفالم صناعة( 4

 بمهرجان بعد فيما يعرف أصبح الذي المهرجان لتأسيس الذهبي اليوبيل 2019 عاميصادف  .32

 تم. األفريقية القارة في وثقافي سينمائي حدث أهموالذي يعتبر  فريقياألواجادوجو السينمائي 

 عامين كليجري  حدثًافيما بعد  أصبح ولكنه خاصة كمبادرة 1969 عام فيالمهرجان  إطالق

 التقدمية الثقافية والسياسة ةاألفريقيمحلي لألفالم وقد كان شغف الجمهور ال. الدولة من ليتموب

 إلنشائه. دافعة قوة بمثابة فاسو بوركينا لحكومة

ً  حيزاً أصبح المهجران  السنين، مر وعلى .33  ومنارة سنتينكل  للمعارض إلقامة عنه غنى ال حقيقيا

مهده  الذي قالطري أخرى أفريقية بلدانوقد سلكت . أفريقيا في والسمعي البصري للسينما ملهمة

 االتحاد في أعضاء دول ستضيفها تدولي سينمائيا مهرجانا 21أن هناك اليوم  حد إلىالمهرجان 

 عام في تأسس الذي الغربيةالصحراء  في المهرجان الدولي للسينما ذلك في بما األفريقي،

 (.لالجئين مخيم في الوحيد السينمائي المهرجان) 2003

 الصورة وقوة الثقافة في الستثمارما يمكن أن يكون ل إلى األعضاء الدول انتباه أسترعي أن دوأوِّ  .34

 صياغة في فعالبشكل  االتحاد أن يساهم حتميةمن أثر مضاعف على  الهوياتتحديد  في

 لشركة التجارية النجاحات فإن اقتصادي، تبريرهناك ثمة حاجة ل كان إذاو. أفريقيا عن الروايات

السينما  استوديوهات أو( الدوالرات مليارات قيمتها تبلغ صناعة اآلن أصبحت التي) نوليوود

 منتجات استضافة خالل من وعائدات عمل فرص تخلق والتي المغرب، ورزازات، في العالمية

 السينما صناعة تعزيز من المحتملة المكاسبأكبر دليل على  كبيرة، ميزانية ذات أجنبية

 .أفريقيا في والسمعي البصري

 منتج أكبر ثاني إنها. ككل وللقارة لبلدها اإليجابي الدولي االهتمام أحدثود نولي شركة اجتذبت .35

 تبلغ التي السينمائية الصناعة هذهوتوظف . هوليوود وقبل الهند في بوليوود بعد العالم في لألفالم

 مما شخص، بمليون يقدر ما اآلن 1992 عام فيانطلقت  والتيأمريكي  دوالر مليار 11 قيمتها

ف أكبر انيث يجعلها  أنها لشركة نوليود في الهامة الجوانب أحدويتمثل . نيجيريا في موظِّ 

من  ومعقدة متنوعة فسيفساء الصناعةناول تتو. األفريقية القارة في الثقافية اآلليات أصبحت أبرز

 كينيا في األفالم إنتاج ألهمت وقد األفريقية الريفيةالعصرية في المناطق الحضرية و حياةال

 . دول أخرى بين من إفريقيا، وجنوب وتنزانيا داوأوغن

 أصحاب مع تفاعليًا اجتماًعا عقدت   ،2018 أكتوبر 27 إلى 25 من نيجيريا إلى زيارتي خاللو .36

 هاوإبداع الشركة لموهبة التقدير عن لإلعراب الفرصة انتهزت  . نوليود شركةفي  المصلحة

 صورة يرسموننوليود  ممثلي أن على ت  وشدد. القارة البراعة في على كدليلتها وديناميكي

 تشجيعهممن أجل  األفريقي لشبابل بها يحتذى كنماذج نفسه الوقت في يعملون بينما لقارةل أفضل

، تم االتفاق على أن يشارك االتحاد كطريق للمضي قدما مواهبهم وتحقيق أنفسهم اكتشاف على

 تحاد األفريقي ذات الصلة.وأنشطة اال 2063دعم تعميم أجندة األفريقي ونوليود في 

 فاسو بوركينا في والسياحة والفنون الثقافة وزير لدعوة إيجابي بشكل استجبت   ،نفسه لروحاوب .37

واجادوجو السينمائي  لمهرجان والعشرين السادسة الدورة لحضور 2018 نوفمبر 5 في

 اكرتناذ مواجهة"تحت شعار  2019 مارس 2إلى  فبراير 23من تنظيمها  األفريقي المقرر

 أيضاالحدث  وسيصادف "وتنوعها واقتصادها جوهرها في أفريقية سينما مستقبل وتهيئة

 جميع مع والتفاعل الحدث هذا في المشاركة إلى أتطلع. للمهرجان الخمسين السنوية الذكرى

 .المعنيين المصلحة أصحاب
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والتراث  الفنون تعزيز بهدف األفريقية الثقافية النهضة ميثاقالمؤتمر  اعتمد ،2006 يناير وفي .38

 في واالجتماعية واالقتصادية السياسية التنمية في كامل بدور قيامها وضمان األفريقية والثقافة

 اثني من أكثر مرور بعد أنه له يؤسف ومما. األفريقيين جهود توحيدإحياء و في وكذلك القارة

 اعضو دولة( 12) عشرة ثنتاافهناك . بعد النفاذ حيز الميثاق يدخل لم اعتماده، على عاما عشر

 وجمهورية وتشاد والكاميرون فاسو وبوركينا وبنن أنغوال وهي عليها وصدقت وقعت فقط

 دولة وثالثونثالث  ووقعت. أفريقيا وجنوب والسنغال ونيجيريا والنيجر ومالي وإثيوبيا الكونغو

 في الميثاق ىعل توقع عضو دولة آخروتعتبر مالوي  الميثاق.على أخرى  دولة( 33) أخرى

 .2018 أبريل

 النهضة ميثاق على التصديق التوقيع أجل من والتوعية االستباقية حملتها المفوضية ستواصل .39

 ثنتياال البلدان أي- الميثاق مناصري مع بالتعاون أنه أالحظ أن ويسعدني. األفريقية الثقافية

 مساعدةمن أجل  خاص بالتنفيذ دليل مشروعالمفوضية  وضعت – عليها صدقت التي عشرة

 الفنية للجنة الرابعة العادية الدورة اعتمدتوعالوة على ذلك،  .التنفيذ عملية في األعضاء الدول

 أبابا أديس في 2018 نوفمبر 30 إلى 23 من عقدت التي القانونية والشؤون لعدلل المتخصصة

 هذا علىمؤتمر ال موافقةفور و. المتعلقة بالدخول حيز التنفيذ الميثاق من 35 المادة على تعديالً 

 الخامس التصديق صكالمفوضية  تسلم من يوًما ثالثين بعدحيز التنفيذ  الميثاقسيدخل  التعديل،

 جوانب جميع تغطي فريدة قارية كأداة األفريقية الثقافية النهضة ميثاق أهمية إلى النظروب. عشر

 بين الثقافي التفاهم تعزيز إلى يؤديس التنفيذ حيز دخولها فإن القارة، في والتراث والثقافة الفنون

 محتملبر من أيضا الميثاقإن . في القارة العالمي التراث مواقع على والحفاظ األفريقية الشعوب

البصري  السينما والسميع سيما في صناعة وال أبنائها في المهجرو ألفريقيا الفني اإلبداع لعرض

 أفريقيا.في 

ً  يسرني صلة، ذي تطور وفي .40  الفنية للجنة الرابعة العادية الدورةأن  إلى أشير أن أيضا

 السمعية األفريقية للوسائلمعاهدة اللجنة قد اعتمدت  القانونية والشؤون لعدالةل المتخصصة

 األفريقي لالتحاد تابعة متخصصة كوكالة 2016 ويولي في تأنشئوالسينما التي  والبصرية

للجنة  األمانة إنشاءاآلن  يجري. وEX.CL/Dec. 921 (XXIX) التنفيذي المجلس مقرر بموجب

 .2019 عام أوائل في عملها بدأوست كينيا فياالفريقية للوسائل السمعية والبصرية والسينما 

 2063 ألجندة العام التنفيذ .يمج

 استمرت نواكشوط، في 2018 يوليو فيالمنعقدة  االتحادمؤتمر ل األخيرة العادية الدورة منذ .41

إحراز  تموقد . مرة ألول 2063أجندة العشرية األولي لتنفيذ  تنفيذ الخطة ىإل الرامية الجهود

 أطرووضع  الرئيسيةاريع والمش األولى العشرية التنفيذ وخطة 2063تعميم أجندة  في كبير تقدم

 .2063 المعنية بأجندة الوزارية اللجنة وتنشيط والشراكة والتقييم الرصد

 2018 سبتمبر 21 إلى 17 من ، كينيا،نيروبي في عضاءاأل الدول عقدت ،المفوضية من وبدعم .42

 ةالوطني أطر التخطيط في ىألولالعشرية  التنفيذ خطة إدراج بشأن توحيدية عمل حلقة

 المشاركون استعرض. 2063أجندة  اعتماد منذ نوعها منالحقلة هي الثانية  كانتو. ةواإلقليمي

 2063في مجال تعميم كل من أجندة  تحدياتوال النجاحاتو المشتركة والتجارب المحرز التقدم

 الفنية المطلوبة من المفوضية المساعدة حددواو. 2030 عامخطة ل المستدامة التنمية أهدافو

 اوتبادل كما. نشره سيتم وكيف إليهم المقدم والتقييم للرصد األساسية المؤشرات دليل واوناقش

المطلوب تقديمها  2063عن أجندة  ألعضاءا للدول المرحلية التقارير إعداد حول النظر وجهات
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 تمفقد  ،كما تذكر به الدول األعضاء الرئيسية، بالمشاريع يتعلق فيماو. األفريقي االتحاد قمم إلى

بخصوص منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية والسوق األفريقية  كبيرة إنجازات تحقيق

 حرية تنقل األشخاص وجواز السفر األفريقيبشأن  خطوات اتخاذ يتم كماللنقل الجوي. الموحدة 

 .األخرى لرئيسيةاريع االمش تنفيذ في لإلسراع

 بعدو. ةالتنشيطي عملياتها 2063 بأجندة المعنية الوزارية اللجنة واصلت األثناء، هذه وفي .43

 6 في أخرى مرة اللجنة من المقرر أن تجتمع نواكشوط، في القمة هامش على موجز اجتماع
 اجتماع عقد توقعي   و. 2020 لعام اإلفريقي االتحاد موضوع حول للتداول أبابا ديسأ في فبراير

 على تنشيطه بشأن للتداول بوتسوانا ابورون،ج في 2019 مارس من األول األسبوع في للجنة

 وهيكلها للجنةااالجتماع قواعد إجراءات  أعمال جدول يغطي أن توقعوي  . أوسع نطاق

 تنفيذ خطط ومواءمة تنفيذ في المصلحة أصحاب جميع بإشراك لقةالمتع األخرى والمقترحات

 .2030 وخطة 2063أجندة 

 وال اللجنة اجتماعات في كاملبشكل  تشاركتكن  لم التي األفريقي االتحاد أجهزة بعض إنِّ   .44

 أكبر بشكل تشاركيجب أن  والثقافي، واالجتماعي االقتصادي والمجلس فريقياأل برلمانال سيما

 البرلماناتحمل  في للغاية مفيدة أداةالبرلمان األفريقي  يعدو. الحاسمة اأدواره بلع أجل من

 القانونية واألدوات اإلفريقي االتحاد قرارات على التصديق ليتسهعلى  واإلقليمية الوطنية

 المجتمع توعية في اكبيروالثقافي دورا  واالجتماعي االقتصادي لمجلسل أن حين في وتنفيذها،

عميم كل وت الوعي تعزيز خالل من عام بشكل ريقييناألف والمواطنين الخاص لقطاعوا المدني

 .األعضاء الدول في 2030وخطة  2063من أجندة 

ً تجهيز  .45  أن لتمكينها منبالقدرات  2063 بأجندة المعنية الوزارية اللجنة ومن الضرورة أيضا

 فإنها اإلداري،تسلسلها و وهيكلها لواليتها ونظرا. في تأدية واليتها وكفاءة فعالية أكثر تكون

 في هام دور لها يكون أننبغي ي كما. هاتقاريرتتلقى  يذال التنفيذي المجلس مداوالت تغذي

 الحسن الرئيس 2063مناصر أجندة  دورفإن  وبالمثل،. يوليو شهر في تنسيقال لقمةالتحضير 

 جميع بين الجمع المالئم من سيكون السياق، هذا وفي. له أهمية كبيرة ديفوار كوت من واتارا

 تماسًكا أكثر استراتيجية وضع أجل من للتشاور 2063المختلفة ألجندة  مشاريعمناصري ال

 .المنشودة األهداف لتحقيق

 لجهود المطلوب الدعمتقديم  بمواصلة المفوضية التزام على جديد من أؤكد أن أود الختام، فيو .46

 أصحاب وجميع األفريقي االتحاد وأجهزة 2063ندة أجب المعنية الوزارية واللجنة المناصرين

 .2063ألجندة  الناجح التنفيذ لضمان سعيهم في المصلحة

 االتحاد صالحإ دال.

 قد أنه أبلغكم أن يسعدنيو .تحادناال األساسية األولويات إحدى مثلي اإلصالحيزال دفع عجلة  ال .47

 تخفيض تم فقد .ميزانيةإعداد ال مليةع في تحسنأدى إلى  نواكشوط قمة منذ كبير تقدم إحراز تم

 صرامة أكثرعملية  نتيجةوذلك  2018 بميزانية مقارنة %12 بنسبة 2019 لعام االتحاد ميزانية

 عليها. واإلشراف لميزانيةعداد اإل

 0.2 ضريبة تنفيذ من مختلفة مراحل في عضوا دولة 26 كانت المذكرة، هذهوحتى لحظة إعداد  .48

 حتىعضوا  دولة 48 ساهمتقد و. لالتحاد به التنبؤ كنوالمم الذاتي يلتموال لضمان المائة في

. أمريكي دوالر مليون 80,6 حوالي إلى المساهمات إجمالي بذلك ليصل السالم صندوق في اآلن
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 سيؤدي وحدها،الفئة األولى  دول من 2018و 2017 لعامي المسددة غير المساهمات دفع إن

 مجلسلقد تم تشكيل . أمريكي دوالر مليون 102.2 إلى مالسال صندوق تمويل مستوى رفع إلى

 مقر في نوفمبر 16 في االفتتاحي اجتماعه عقدتالذي  للسالم األفريقي االتحاد صندوق أمناء

 .األفريقي االتحاد

 هيكل على واتفق المؤتمر .اإلصالح أجندة من أخرى جوانب في تقدما نواكشوط قمة شهدت كما .49

 تعزيز طريقة بشأن مقترحات استعرضت كما. للتنمية ألفريقي الجديدةا االتحاد وكالة إدارة

 عن به التنبؤ يمكن تمويل ضمان على بالتركيز األقران للمراجعة المتبادلة بين األفريقية اآللية

 .األفريقي االتحاد ميزانية في األقران للمراجعة المتبادلة بين األفريقية اآللية دمج طريق

ً  الستعراضا قيد الفترة تميزت .50  االتحاد أجهزة استعراض في قدما للمضي ببذل الجهود أيضا

 هذه فعالية تعزيز طريقة حول مفصلة توصياتالعمل إلعداد  الصدد، يجري هذا وفي. األفريقي

 إلى تقديمه تم الذي القضائية واألجهزة األفريقي للبرلمان األولي االستعراض على بناءً  األجهزة،

 من. األفريقي االتحاد إصالح عن الشامل التقرير من كجزء 2018 ويولي في نواكشوط قمة

كيفية  القاهرة، حول في 2018 أكتوبر 30و 29 يومي خلوة واألمن السلم مجلس عقد جانبه،

 المقترحات تقديم وسيتم. وإدارتها النزاعات نشوب منع في ودوره عمله تعزيز طرائق

 .2019 في المفصلة والتوصيات

 أديس في عقدت التي اإلصالح، حول لمؤتمر االتحاد عشرة الحادية االستثنائية القمة تداولت .51

( 1: )كيفية بشأن مقترحات وقدمت. المفوضية بشأن إصالح ،2018 نوفمبر 19و 17 يومي أبابا

( 2) واالزدواجية؛ التداخل القضاء على أجل من للمفوضية العليا القيادة وحقائب هيكل ترشيد

 إجراءات وتوضيح األداء إدارة تعزيز( 3) العليا؛ القيادة اختيار في لشفافيةوا االستحقاق تحسين

 .العليا القيادة مستوى على إنهاء الخدمة

 ونائب الرئيس ذلك في بما أعضاء، 8 إلى 10 من المفوضية حجم تخفيض المؤتمر قرر .52

 ستتألف ،2021 اعتبارا من. العامة كفاءتها وتحسين المفوضية حقائب ترشيد أجل من الرئيس،

 عملية تعزيز المؤتمر رقرِّ  كما. والرئيس الرئيس ونائب ،( مفوضين6ستة ) من العليا القيادة

 من فريق عليه سيشرف أساس الكفاءة على جديد تقييم تقديم خالل من العليا القيادة اختيار

 إداريا يكاله وسأقدم. مستقلة أفريقية استشارية شركة من بمساعدة البارزة الشخصيات األفريقية

 .2019 يونيو في التنفيذي المجلس ليبحثه للمفوضية جديدا

 األعضاء الدول دفع لعدم ومعزز جديد عقوبات نظام اعتمد المؤتمر أن أيضا بالذكر الجدير من .53

 وتشمل. المالية اللتزاماتها األعضاء الدول وامتثال بها التنبؤ إمكانية مساهماتها لتحسين

 التي للتنمية األفريقي االتحاد لوكالة الجديدة الوالية( 1: )يلي ما داعتما األخرى المقررات

 االتحاد بين للعمل فعال تقسيم لوضع الطريق خارطة( 2) األساسي؛ نظامها إعداد يجري

 تقديم بهدف القارية والمنظمات األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي

 يونيو/ في النيجر نيامي، في سيعقد الذي االفتتاحي لنصف سنويالتنسيق ا اجتماع إلى تقرير

 ميزانية في للمراجعة المتبادلة بين األقران االفريقية اآللية ميزانية دمج( 3) ؛2019 يوليو

 .األعضاء الدول تمولها التي النظامية االتحاد

 من فني عمبد ،أيضا شرعت   ،نطاقا األوسع اإلصالح عملية إطار وفي الفترة هذه خالل .54

 في العمل وتقسيم السياسات اتساق حول دراستين في إجراء القدرات، لبناء األفريقية مؤسسةال

التي تشمل  اإلفريقي االتحاد أجهزة لجميع الوظيفية األدوار األولى الدراسة استعرضت. االتحاد
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 والنظم لياتالعم الستحداث مداخل تحديد منها هو الهدف وكان. والحكم اإلنسان حقوق واليتها

 النتائج، على القائم البرنامج وتنفيذ وتنسيق الميزانية، السياسات، تنسيق لتحسين واآلليات

 .األجهزة هذه عبر واإلبالغ المعارف، وإدارة والتقييم، والرصد

( 1: )منها وكان الهدف. المتخصصة والوكاالت المفوضية بين العالقة الثانية الدراسة تناولت .55

 للوكالة متناسق قانوني تعريف وضع( 2) المتخصصة؛ الوكاالت لجميع ةشامل قائمة وضع

 المتخصصة" "الوكالة صفة لمنح موحدة معايير مجموعة استعراض( 3) المتخصصة؛

 لتقسيم خارطة وضع( 5) الوكاالت؛ هذه لتشغيل متسقة عملية اقتراح( 4) المستقلة؛ للمؤسسات

 التمويل نماذج بحث( 6) المفوضية؛ في لمعنيةا واإلدارات المتخصصة الوكاالت بين العمل

 .الوكاالت هذه استدامة لضمان الممكنة

 الدائمة، التمثيلية مكاتبها مع الوظيفية العالقة تعزيز إلى بالحاجة وتسليما ذلك، عالوة على .56

 الدائمة بهدف المكاتب التمثيلية وقدرات استراتيجيات لتقييم أخرى دراسة المفوضية أجرت

 مساهمة ستقدم الثالث الدراسات هذه أن أعتقد. المؤسسي االتساق لتحسين فعالة ياتآل تصميم

 2019 في مع أصحاب المصلحة المشاورات وستستمر. الجارية اإلصالح عملية في أساسية

 .الثالث الدراسات في الواردة الخياراتو واستكمال المسائلاستعراض  نحو

 هاء. أجندة التنمية والتكامل

 2019وتوقعات سنة  2018االقتصادي ألفريقيا في  األداء( 1

 بنسبة أفريقيا نمت. 2018 في بطيء أداء بعد ،2019 في أفريقيا في النمو يرتفع نأ المتوقع من .57

 االقتصادات انتعشت بعض. 2017 المسجلة في %3.4 عن طفيف بانخفاض ،2018 في 3.2%

 ال. منخفضا النمو يزال ال ولكن ص،الخا االستهالك ارتفاع بفضل وذلك أفريقيا، في الكبرى

 البنية في الضخمة العامة باالستثمارات مدفوعا قويا، بالموارد غير الغنية البلدان في النمو يزال

 .التحتية

 المستدامة التنمية أهداف أو 2063 أجندة لتحقيق القارة الحالي النمو معدل يكفي ال ذلك، مع .58

 اآلن تصل التي االستثمارات، زيادة خالل من النمو تعزيز إلى الحاجة تبرز هنا ومن. 2030

 والمحيط آسيا شرق اقتصادات من بكثير أقل رقم وهو اإلجمالي، المحلي الناتج من %25 إلى

 طريق عن 2030 وحتى اآلن من الضعف إلى النمو تسريع إلى أفريقيا تحتاج ولذلك الهادئ،

 مقارنة منخفًضا اإلنتاجية نمو يزال وال. ركبي بشكل اإلنتاجية وتحسين االستثمار مستوى زيادة

 وتعزيز االقتصادي التنويع لتسريع األفريقية لالقتصادات الالزمة والمستويات العالم ببقية

 التي اإلصالحات في الشروع أيضا األعضاء ينبغي للدول. العالمية السوق في التنافسية قدرتها

 والشمولية، الممكن تحقيقه النمو ورفع الصمود، على القدرة بناء في المساعدة شأنها من

 .2063 أجندة تحقيق نحو قدما والمضي

 في اإلجمالي المحلي الناتج من %5.3 من تقلص قد ألفريقيا المالي العجز أن جانبه، يقدر من .59

 العامة الجارية المالية ضبط أوضاع جهود إلى أساسا ذلك ويرجع ،2018 في %5.0 إلى 2017

والتشغيل  الضريبية القاعدة اتساع عن فضال البترول، أسعار وانتعاش ن،البلدا من العديد في

 .الضرائب لعملية إدارة اآللي

 متقاربا يأخذ اتجاها المالي العجز أن لوحظ األساسية، السلع أسعار بارتفاع كبير حد إلى مدفوعا .60

 مستقرا المالي الوضع يظل أن المتوقع من. االقتصادية المجموعات جميع في %5إلى  ليصل
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 مصدري بين السيما العالمية، االقتصادية الظروف بتحسن مدعوما ،2019 في %5 حوالي عند

 .األساسية السلع

 ارتفعت حيث هامشية، زيادات واألجنبية العامة الديون من كل شهدت المالي، العجز تضييق مع .61

 في %26.5 من) %1.9و( 2017 في اإلجمالي المحلي الناتج من %48.4 من) %2.6 بنسبة

 إلدارة األعضاء الدول تحسين ضرورة على التأكيد الضروري من لذلك،. التوالي على ،(2017

 .المنشود االقتصادي النمو خنق دون االستدامة مستويات ضمن ديونها تظل بحيث ديونها،

 في نسبيا مرتفعا ظل من أنه بالرغم الفترة، هذه خالل تنازليا اتجاها يأخذ أفريقيا في التضخم ظل .62

 يعكس مما ،2018 في %11.1 إلى 2017 في %14.4 متوسط من انخفض فقد. البلدان بعض

 آثار كبير حد إلى تفوق والتي الغذائية، المواد أسعار في وهبوطا نسبيا، مستقرة صرف أسعار

 .العالمية البترول أسعار ارتفاع

 2017 في اإلجمالي المحلي الناتج من %3.9 من التقلص في الجاري الحساب في العجز يستمر .63

 للنفط المصدرة البلدان في الجاري الحساب في العجز تقليص مستندا إلى ،2018 في %3.1 إلى

 فضال األساسية، والسلع النفط أسعار ارتفاع من البلدان هذه استفادت. بالمعادن الغنية والدول

 زيادة بسبب جاريال الحساب في العجز البلدان ازدياد بعض شهدت ذلك، ومع. النفط إنتاج عن

 ،(للنفط المستوردة البلدان في خاصة) الوقود أسعار وارتفاع الرأسمالية، الواردات على الطلب

 .الحكومية الديون على الفائدة مدفوعات وارتفاع الغذائية، الواردات أسعار وارتفاع

 زادت ثحي متتالية، سنوات انخفاضها ألربع بعد ،2017 في األفريقية السلع صادرات ارتفعت .64

 العالم مناطق جميع وسعت. 2012 منذ نمو أكبر يجعله ما ،%10.6 بنسبة العالمية الصادرات

 مقارنة %18.3 بنسبة زيادة أعلى أفريقيا تسجيل مع ،2017 في صادراتها الرئيسية

 أسعار زيادة هو األفريقية الصادرات في التوسع وراء الدافع وكان. وأوروبا وآسيا باألمريكتين

 إجمالي في أفريقيا نسبة زيادة إلى أدى مما واالستهالك، االستثمار ونفقات األساسية، السلع

 .2017 في %2.4 إلى 2016 في %2.2 من العالمية الصادرات

 األفريقية، السلع صادرات من األسد حصة تمثل الخام والمواد األساسية األولية السلع تزال ال .65

 نسبة وظلت. 2017 في األفريقية الصادرات جماليإ قيمة من %39.4 وحده الوقود يمثل حيث

 إلى 1996 في %24.3 من نسبيا مستقرة األفريقية الصادرات إجمالي في الصناعية الصادرات

 ويمثل هذا انعكاسا. 2017 في %23.9 طفيف انخفاض من الرغم على ،2016 في 26.2%

 على المستمر اعتمادها عن فضال أفريقيا، في نسبيا واإلنتاجية المنخفضة التكنولوجية للقاعدة

 .للقارة الصناعية االحتياجات لتلبية الخارجيين الشركاء

 الشركاء نحو أفريقيا صادرات أرباع ثالثة تتركز البينية، األفريقية بالتجارة يتعلق وفيما .66

 رئيسية بصورة النقل ومعدات اآلالت وتهيمن. فقط أفريقيا بلدا( 13) عشر ثالثة في األفريقيين

 أعاله المذكورة أفريقيا في التجارية الخصائص ضوء في. األفريقية البينية الصادرات ىعل

. ملحة ضرورة أفريقيا في اإلقليمي التكامل تعميق أصبح المستقر، غير الحالي العالمي والسياق

 يزلتعز األفريقية، القارية الحرة التجارة منطقة بإنشاء التعجيل إلى االتحاد تبرز حاجة هنا، ومن

وللتنمية  أفريقيا لتحويل مجديا زخما يوفر مما الصناعي، البينية ومحتواها األفريقية التجارة

 االجتماعية واالقتصادية.

 المسجل في %3.2 من طفيفة بنسبة في أفريقيا اإلجمالي المحلي الناتج نمو يزيد أن المتوقع من .67

 في المستمرة الزيادة من رئيسي بشكل التوقعات هذه تنبع. 2019 في %3.4 إلى 2018
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 السلع األساسية، أسعار وارتفاع والمستمر، المتزايد العام واالستثمار الخاص، االستهالك

أن  المتوقع من ذلك، مع. مناسبة مناخية وتوقع ظروف للنفط الجاريين واإلنتاج واالستكشاف

 .لعواملا من لمجموعة نظرا النمو تراجع مخاطر األفريقية من االقتصاداتعدد  يواجه

 القارة، خارج من والزراعية المصنعة المنتجات من المزيد األفريقية البلدان معظم استيراد مع .68

 إلى الحاجة تدعو النقل، ومعدات اآلالت في البينية األفريقية التجارة من أكبر نسبة تركز ومع

 .أفريقيا في التصنيع دعم لتعزيز الهيكلي والتحول التنويع من مزيد

 

 التجارة الحرة القارية األفريقيةمنطقة ( 2

منطقة التجارة الحرة القارية  لتأسيس االتحاد مساعي في إيجابية تطورات عدة هناك كانت .69

. 2018 مارس في كيجالي منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في اتفاق توقيع منذ األفريقية،

منطقة  على اتفاق عضوا لةدو( 49) وأربعون تسع وقعت اآلن، حتى أنه أبلغكم أن يسرني

 االتفاق، على عضوا دولة( 16ست عشرة ) صادقت وقد. التجارة الحرة القارية األفريقية اتفاق

 والنيجر وكينيا وغينيا وغانا وإسواتيني ديفوار وكوت تشاد هي- فقط دول (9تسع ) أن إالِّ 

 توقع لم التي لمتبقيةا الست الدول أحث إنني. تصديقها صكوك رسميا أودعت- وأوغندا ورواندا

 وغينيا وإريتريا وبوتسوانا بنين وهي منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، اتفاق على بعد

 هذا تنفيذ عجلة دفع أجل من ممكن، وقت أقرب في بذلك القيام على وزامبيا، ونيجيريا بيساو

بعد  تصدق لمولكنها عىل الصك  التي وقعت األعضاء الدول جميع أحث كما. الرئيسي المشروع

 العدد إلى الوصول إمكانية في األمل ويحدوني. ممكن وقت أقرب في بذلك على القيام ،عليه

 الدول حافظت إذا 2019 مطلع في تصديقا( 22) التصديقات وهو اثنان وعشرون من الالزم

 .والتصديقات التوقيعات وتيرة على األعضاء

مناصر منطقة ل الصادق تقديري عن أعرب أن أود يذ،التنف حيز االتفاق دخول نقترب من بينما .70

 وإدارة التجارة وزراء من بدعم محمدو، النيجر يوسوفو رئيس األفريقية،التجارة الحرة القارية 

 إلى األعضاء الدول جميع أدعو. المتميزةفي المفوضية، على مساهمته  والصناعة التجارة

 الزمنية الجداول ضمن المفاوضات استكمال لىإ الرامية العملية في بنشاط المشاركة مواصلة

وحسبما  .التجارة الحرة القارية األفريقية وتنفيذ منطقة تعميم عمليات في قدما والمضي المناسبة

 جميع من االنتهاء يتم أن المتوقع من ،ينص عليه اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 .2020 في المفاوضات جوانب

 إلزالة متضافرة جهود بذل يتم منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، فادة مناالست لضمان .71

 اتفاقات من وغيرها الثالثي االتفاق من الممارسات أفضل إلى استنادً  التعريفية، غير الحواجز

 األفريقي البنك مع بالشراكة. اإلقليمية االقتصادية المجموعات تدعمها التي الحرة التجارة

 للمدفوعات والتسويات األفريقي النظام لتطوير الخطوات يجري اتخاذ والتصدير، لالستيراد

 .البعض بعضها بين التبادل التجاري تكلفة لخفض

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  فوائد بجني بالفعل االتحاد أن يبدأ يمكن في الوقت نفسه، .72

 خاص، أظهروبشكل . األفريقي خاصال القطاع أظهره الذي القوي االهتمام من يتضح كما

 إمكانات ،2018 ديسمبر في القاهرة، استضافته الذي األفريقية البينية للتجارة األول المعرض

 من عارض 1000 من أكثر جمع حيث ناجًحا حدثًا كان لقد. معا رخاءنا لبناء القارة في هائلة

 على وأثني. أمريكي دوالر مليار 30 عن تزيد قيمتها إبرام صفقات نتج عنه عضو دولة 44
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 رواندا وأهنئ الحدث، هذا نجاح أجل من اتخذتها التي الترتيبات لجميع جمهورية مصر العربية

 .رواندا في القادم األفريقية البينية التجارة معرض الستضافة التنافسية بالمناقصة لفوزها

 السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي ( 3

أفريقية  إنشاء سوقبالمعني  الوزاري ملالع فريقلل الطريق خارطة تنفيذ في يستمر إحراز التقدم .73

السوق األفريقية  إلى لالنضمام الدول من المزيد دعوة (1)يشمل وهذا. وحدة للنقل الجويم

السوق األفريقية  في األطراف جانب من الفورية التدابير تنفيذ (2) ؛الموحدة للنقل الجوي

 التنظيمية للنصوص النهائية الصيغة وضع( 3) الرسمي؛ التزامها دلتجسي الموحدة للنقل الجوي

وهي اللجنة األفريقية  المنفذة للوكالة الموارد تعبئة( 4) واعتمادها ياموسوكرو لمقررات

 األفريقية واللجنة اإلقليمية االقتصادية المجموعات بين تعاون مذكرة توقيع(5) ؛للطيران المدني

 الفنية المساعدة تعبئة (6) ؛السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي يلتفع بشأن المدني للطيران

 للسياسة توجيهية مبادئ وضع (07 للسالمة؛ أبوجا أهداف تنفيذ في األعضاء الدول لمساعدة

 غير واألقاليم البلدان مع الجوية الخدمة اتفاقات بشأن حول التفاوض ملزمة بنود مع الخارجية

 .األفريقية

ثالث  أبابا، وقعب أديس في 2018 يناير في األفريقية الموحدة للنقل الجوي السوقإطالق  عند .74

 عدد مع المفوضية تواصلت الحين، ذلك منذ. االلتزام الرسمي عضوا على دولة (23) وعشرون

أساس المعلومات األساسية التي تلقتها، من المتوقع أن تنظم عدة دول أعضاء  البلدان، وعلى من

 دولة عضوا( 27) وعشرون سبعة تنضم لم وحاليا، الرسمي في األشهر القادمة. أخرى لاللتزام

 الجزائر، وأنجوال، وبوروندي، وجزر: هي، الجوي ا السوق األفريقية الموحدة للنقل إلى بعد

 وموريتانيا، ومالوي، ومدغشقر، وليبيا،، وإريتريا، الديمقراطية، الكونغو وجمهورية القمر،

 تومي وساو الديمقراطية، الصحراوية العربية والجمهورية وناميبيا، ب،والمغر وموريشيوس،

 وتونس، وتنزانيا، والسودان، السودان، وجنوب والصومال، وسيشل، والسنغال، وبرينسيب،

 .وزامبيا وأوغندا،

 بقدرة السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي إطالق واجهت التي الرئيسية التحديات أحد يتعلق .75

ليس لديها  الوقت، ذلك في والتي، المنفذة، الوكالة باعتبارها األفريقية للطيران المدنياللجنة 

السيد تيفيرا  انتخاب العملية التي أدت إلى وتمويل بتسهيل المفوضية قامت. حتى أمينها العام

ثنائية من قبل الدورة االست للجنة األفريقية للطيران المدني ميكونين من إثيوبيا أمينا عاما جديدا

 .زامبيا برئاسة ةجديد مكتب هيئة تم أيضا تشكيل كما. التاسعة والعشرين للجنة

ً  ذلك، على عالوة .76  المفوضية أجرت سوق النقل الجوي األفريقي الواحد، إنشاء لمقرر ووفقا

 الموارد تعبئة بهدف المالية، المؤسسات ذلك في بما المصلحة، أصحاب من عدد مع مشاورات

 األفريقي البنك وافق حيث إيجابية النتائج كانت. للجنة األفريقية للطيران المدنيا قدرات لتعزيز

 مالي كدعم القادمة الثالث السنوات مدى على أمريكي دوالر مليون 4.5 تقديم على للتنمية

 البنك أعرب كما. بفعالية بمسؤولياتها االضطالع من لتمكينها ياموسوكرو لمقرر المنفذة للوكالة

 في البداية،. سوق النقل الجوي األفريقي الواحد تفعيل أجل من الدعم لتقديم استعداده نع الدولي

 شركات أعربت كما. إضافي تقديم دعم في ينظر وسوف أمريكي دوالر مليون 1.0 البنك قدم

 -واتحاد النقل الجوي الدولي  األفريقية، شركات الطيران رابطة ذلك في بما والشركاء، الطيران

 األموال لتوفير استعدادها عن األوروبي، واالتحاد الدولي المدني الطيران ومنظمة ،أفريقيا

 .سوق النقل الجوي األفريقي الواحد طريق خارطة في محددة أنشطة لتنفيذ الفني والدعم
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 كل المعنية البلدان جميع تزيل أن المهم من سوق النقل الجوي األفريقي الواحد، تفعيل أجل من .77

 أحكام مع جديدة اتفاقية أي امتثال أن تضمن أو/ و الجوية للخدمات الثنائية تفاقياتاال في القيود

 أشير أن يسعدني الصدد، هذا وفي. أفريقيا في الجوي النقل سوق تحرير بشأن ياموسوكرو مقرر

 تم التي ياموسوكرو مقرر تنفيذ مذكرة على بلداً  (16وقع ستة عشر ) اآلن، حتى أنه إلى

بسوق النقل الجوي األفريقي  المعني الوزاري العامل للفريق الخامس االجتماع لخال اعتمادها

سوق النقل  في األعضاء الدول من العديد قامت كما. 2018 مايو في توغو، لومي، الواحد في

 الحادية الطبعة خالل الجوية للخدمات اتفاقياتها الثنائية الجوي األفريقي الواحد باستعراض

 نيروبي، في عقد الذي الدولي، المدني الجوية للطيران الخدمات بشأن تفاوضال الجتماع عشرة

 لتسوية آلية بتطوير المفوضية تقوم ذلك، على عالوة. 2018 ديسمبر 14 إلى 10 من كينيا،

 نصوص بنشر قامت كما. في سوق النقل الجوي األفريقي الواحد ومؤسساته النزاعات

 الثالثين المنعقدة العادية دورته في األفريقي االتحاد مؤتمر اعتمدها التي التنظيمية ياموسوكرو

 في لها موعد ، حيث تم تحديد أول2019 في للتعميم عمل ورش عقد وتعتزم ،2018 يناير في

 .أبابا أديس في 2019 فبراير

 ستحقق والحكومات الدول رؤساء إلى 2017 ديسمبر في رسالتي المؤرخة في أكدته وكما .78

 في وهذا. الداخلي الجوي النقل سوق وتوحيد تحرير خالل من كبيرة قتصاديةا فوائد أفريقيا

. الفنية أو المالية الموارد في ضخمة استثمارات يتطلب ذو مكاسب سريعة ال مشروع الواقع

 في الضخم النمو لتحفيز يلزم ما كل هي التقدمية والتنظيمية السياساتية اإلصالحات ببساطة، إن

 وعدد الطرق في سريعة زيادة إلى الجوي النقل أسواق فتح سيؤدي. فريقياأ في الطيران صناعة

 اإلنتاج قطاعي الوطنية في للحدود العابرة لالستثمارات الفرص من المزيد سيحفز ما الرحالت،

 وغير المباشرة فرص العمل من المزيد توفير إلى هذا وسيؤدي. السياحة ذلك في بما والخدمات،

 بدور الجوي النقل يضطلع ربط ذلك، على عالوة. أعلى اقتصادي نمو إلى يؤدي مما المباشرة،

تسعى  أن المهم من لذلك،. منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية تفعيل في رئيسي لوجيستي

 .قارتنا شعوب ووحدة من أجل ازدهار القيمة العالي المشروع مواصلة هذا إلى الدول األعضاء

 على بعد، تشرع بعد في تنفيذ هذا المشروع الهام لم التي عضاءاأل الدول أخرى مرة وأحث .79

المفوضية  وتبقى. بأكملها للقارة لتحقيق الفائدة تنفيذه في بالفعل شرعت التي تلك مع التعاون

ً  مستعدة  .التنفيذ لتسهيل المعنية السلطات مع للعمل دائما

 

 حرية تنقل األشخاص وجواز السفر األفريقي( 4

 وثالثون اثنتان وقعت اآلن، حتى. القارة داخل تنقل األفريقيين حرية بشأن جهودال تواص بذلي .80

 األفريقية االقتصادية للجماعة المنشئة بالمعاهدة البروتوكول الملحق على عضوا دولة( 32)

صادقت عليه دولة  لألسف،. واالستقرار في اإلقامة والحق بحرية تنقل األشخاص والمتعلقة

 مع مشاورات إجراء في المفوضية شرعت التصديق، حملة من كجزء. ندافقط، هي روا واحدة

ً  األكثر اإلقليمية االقتصادية المجموعات من مجموعتين  شرق مجموعة- المجال هذا في تقدما

 حول أعضاءها توعية وقامت بتشجيعها على إفريقيا، غرب لدول االقتصادية والمجموعة أفريقيا

 مع للتواصل الجهود تستمر حين في. وتنفيذه وكولالبروت هذا على التصديق ضرورة

 (21التصديقات الـ) أن اإلشارة إلى المهم من األخرى، اإلقليمية االقتصادية المجموعات



EX.CL/1134(XXXIV) 

Page 15 
 

 دخول إفريقيا ستضمن غرب لدول االقتصادية والمجموعة أفريقيا شرق مجموعة ألعضاء

 .قطف تصديقا( 15) خمسة عشر يتطلب ما البروتوكول حيز التنفيذ،

 نظمها لتبسيط األعضاء الدول فيما بين المشجع باالتجاه الترحيب من لي بد ال أخرى، ناحية من .81

. وسيشل بنين لزيارة لم يعد األفريقيون في حاجة إلى تأشيرة. األفريقيين لزيارة لمنح التأشيرة

 بهذه الترحيب ورغم. الوصول عند التأشيرة أخرى عضوا دولة( 17) عشر سبعة وتمنح

 المرحلة وهو الدخول، لحق ضروري التأشيرة متطلبات إلغاء أن على التأكيد المهم من خطوة،ال

 .البروتوكول من األولى

 الدول في دوائر الهجرة رؤساء قام. األفريقي السفر فيما يتعلق بجواز مماثل تم إحراز تقدم .82

 السفر جواز روإصدا وإنتاج لتصميم التوجيهية للمبادئ النهائية الصيغة بوضع األعضاء

 الفنية اللجنة واعتمدت. 2018، خالل اجتماع ع قد في نيروبي، كينيا في مارس األفريقي

، غينيا مالبو في عقدت التي والعائدين داخليا والنازحين والالجئين المتخصصة للهجرة

 لتبحثها التوجيهية المبادئ هذه ست قدم. التوجيهية ، المبادئ2018 / نوفمبرأكتوبر في االستوائية،

 الطريق إلصدار التوجيهية المبادئ ستمهد اعتمادها، بعد. القمة هذه في السياسة أجهزة صنع

 .األعضاء الدول قبل من األفريقي السفر جواز

 لتنفيذها األعضاء والدول التوجيهية المبادئ هذه إجازة على السياسة أجهزة صنع أحث إنني .83

 التنقل حرية ستفتح كما تدعو. قارتهم في التنقل فيأكبر  بحرية التمتع األفريقيين من لتمكين

 حدوث من التقليل احتمال وبالتالي، القارة، أنحاء جميع في األفريقيين للشباب عمل فرص

 .وخارجها أفريقيا في - ومآسيها- النظامية غير الهجرة

 االقتصاد الرقمي( 5

 على القائمة التكنولوجيات قوتطبي الماضي العقد في الرقمي لالقتصاد السريع االرتفاع أدى .84

 وسلوك والتجارة األعمال تشكيل إعادة إلى فيها والتجارة والخدمات السلع نتاجوإ اإلنترنت

 العالم، بقية مع المساواة قدم على كقارة أفريقياإلى  2063 أجندة تتطلع. كبير حد إلى المستهلك

 واتصاالت معلومات لىإ الوصول بإمكانية ومواطن أعمال وقطاع حكومة كل تتمتع حيث

 رأس وتوفير الواسع النطاق االنتشار زيادة عن طريق تكلفةال ومعقولة بها تكنولوجيا موثوقو

 واالتصاالت والمبتكرين في مجال المعلومات منظمي المشاريع للشباب االستثماري المال

 لرقميةا الهوية نظم تطوير في تقدما األعضاء الدول بعض أحرزت حين في. والتكنولوجيا

 ونتيجة. بذلك العظمى الغالبية لم تقم الرقمي، االقتصاد في المشاركة القانونية و للهوية كأساس

 .الرقمية الهوية فوائد تسخير في العالم بقية عن متخلفة ككل، أفريقيا زالت ما لذلك،

وأن  ٪20 يالحظ مع القلق أن األفريقيين المستخدمين لإلنترنت اليتعدون نسبة الصدد، هذا وفي .85

 متوسط وأن والفقراء، النساء سيما وال الريفية، المناطق في هم المتصلين غير أولئك غالبية

الدخل  من الفرد نصيب لمتوسط في المائة 50 يتجاوز نسبة المتنقل واإلنترنت الثابت الخط تكلفة

، المقرر 2018 يناير في العادية دورته في االتحاد، واعتمد مؤتمر القومي،

Assembly/AU/Decl.3 (XXX) في الرقمي االقتصاد وتطوير اإلنترنت إدارة بشأن 

 من نمو تمكن التي والتنظيمية القانونية البيئات تهيئة ضمان. والهدف من ذلك هو أفريقيا

 اإلنترنت يجعل مما المبتكرة، والخدمات التطبيقات خالل من أفريقيا في الرقمي االقتصاد

 .أفريقيا في ةالتنمي أعمال في جدول محورية
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، 2018 يناير الصادر في EX.CL/Dec. 987(XXXII)مقرره بموجب ذلك، على عالوة .86

. 2063 األجندة في رائدًا باعتباره السيبراني األمن تنفيذ المفوضية من التنفيذي المجلس طلب

 بتفويض والمعادن والصناعة للتجارة المتخصصة الفنية اللجنة قامت ،2019 يناير وفي

 من وغيرها ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم ولجنة األعضاء الدول مع بالتعاون المفوضية

 الرقمي واالقتصاد الرقمية التجارة لتنمية شاملة استراتيجية بإعداد المعنيين، المصلحة أصحاب

 الرابعة، الصناعية الثورة من الكاملة االستفادة من األفريقية البلدان لتمكين األفريقي، لالتحاد

 نهاية وفي األفريقية، القارية الحرة التجارة منظطقة اتفاق بشأن االتفاق تنفيذ تسهيل وبالتالي

 .االقتصادي التحول تحقيق المطاف،

 الدورة هامش على المتحدة واألمم األفريقي لالتحاد المستوى رفيع إفطار اجتماع في شاركت .87

 الرقمية الهوية" موضوع حول ،2018 فمبرنو 18 في أبابا أديس في االتحاد، لمؤتمر االستثنائية

 ووكاالت األعضاء الدول بين الحوار تشجيع هو الهدف وكان. 2063 واألجندة 2030 ألجندة

 .2030 وأجندة 2063 األجندة سياق في الرقمية القضايا أهمية حول الدولي والبنك المتحدة األمم

 لتحديد القارة قيادة تبذلها التي هودبالج واعترافًا أعاله، المذكورة التطورات إلى وبالنظر .88

 الذي العمل على والبناء القارية الموحدة الرقمية والسوق الرقمي االقتصاد وتسريع األولويات

 الرقمنة أكثر علىحث الدول األعضاء على التركيز  واإلقليمية، يتم القارية المؤسسات به تقوم

 .ومواطنيها ألفريقيا . ويعتبر هذا مسألة تنمية أساسيةوالتحول الرقمي

 والمجموعات األعضاء الدول ومسؤوليات أدوار تنسيق إلى حاجة هناك القاري، المستوى على .89

 تطوير في المتخصصة والوكاالت المختلفة األفريقي االتحاد وأجهزة اإلقليمية االقتصادية

 تطورات يف االتساق لضمان مهم أمر وهذا. الرقمي واالقتصاد الرقمية التجارة استراتيجية

 التهديدات مخاطر وتخفيف األعضاء الدول جميع فوائد لتسخير الالزمة واإلصالحات السياسات

 .البيانات أمن وخروقات السيبرانية

 على األعضاء الدول أحث لالتحاد، رقمية هوية إنشاء في أولى وخطوة قدما للمضي كطريق .90

 عملية عن فضالً  ،Assembly/AU/Decl.3 (XXX) مؤتمر االتحاد إعالن بتنفيذ التعجيل

 البيانات وحماية السيبراني األمن بشأن األفريقي االتحاد اتفاقية على والتصديق التوقيع

 التوقيع تم اعتمادها، ومنذ. 2014 يونيو في ماالبو في اعتمدها مؤتمر االتحاد التي الشخصية،

 وجمهورية القمر زروج وتشاد بنين: وهي فقط، دولة( 11) عشر أحد من االتفاقية هذه على

. وزامبيا وبرينسيبي تومي وساو وسيراليون وموزمبيق وموريتانيا بيساو وغينيا وغانا الكونغو

 .والسنغال وموريشيوس وناميبيا غينيا هي- فقط بلدانأربعة  عليها صدقت وقد

 بين اإللكترونية التجارة تعزيز في تسهم أن يمكن التي الرقمية، الهوية مبادرة إلى باإلضافة .91

 في بما الرقمي، لالقتصاد األخرى الجوانب على التركيز إلى أيًضا حاجة هناك األفريقية، البلدان

 على العمل أثناء األفريقي، لالتحاد الرقمية واإلدارة ألفريقيا الرقمي البرنامج تقييم إعادة ذلك

 الرؤية ستوضح التي واالقتصاد الرقمية التجارة لتنمية الشاملة األفريقي االتحاد استراتيجية

 المبادرات أفريقيا. وستمكِّن هذه أفريقيا في الرقمنة تدخالت حول موحدة أساسية كوثيقة وتعمل

 والذكاء الروبوتات، مثل مجاالت في التكنولوجية االختراقات من الكاملة االستفادة من

 األشيا، إنترنتو الحيوية، والتكنولوجيا بالكمية، والحوسبة النانو، وتكنولوجيا االصطناعي،

 .وغيرها األبعاد، ثالثية والطباعة
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مما يمكن أن يغير مسار القارةة ويوفر الوظائف  إن أفريقيا على استعداد للتحول الرقمي .92

 نمًوا الرقمي االقتصاد المطلوبة للماليين من الشباب الذي يدخلون القوى العاملة كل عام. ويشهد

 نحو على أصبح فقد. األخرى االقتصادية القطاعات على عًاواس وتطبيقًا سريعًا وابتكاًرا مرتفعًا

 االقتصادية، التنمية تسريع في كبيًرا دوًرا ويلعب العالمي االقتصادي للنمو مهًما محرًكا متزايد

 هذا ولدعم. ومستدام شامل نمو وتحقيق جديدة، وصناعات أسواق وخلق اإلنتاجية، وتعزيز

 الخطوات من عدد اتخاذ أعتزم أعاله، المذكورة راراتوالق لإلعالنات وكمتابعة االتجاه،

 وزيادة الحوار دعم طريق عن سيما وال منها، المتوقع للدور بالكامل المفوضية أداء لضمان

 بشأن السياسة حددتها أجهزة التي االلتزامات تنفيذ تسهيل بهدف األعضاء الدول بين الوعي

 .السيبراني واألمن الرقمية القضايا

األغذية لالتحاد األفريقي سالمة  األول حولة األغذية واستضافة المؤتمر الدولي سالم( 6

 ومنظمة الصحة العالميةومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( 

 التي التحديات إلى السياسة أجهزة انتباه وجهت أبابا، أديس فيالمنعقدة  2018قمة يناير خالل  .93

 ضمان نحو المفوضية عملسلِّطت الضوء على و األغذية المةس مجاالت في أفريقيا تواجه

 هي اآلمنة غير األغذية أن إلى اإلشارة وتجدر. لفائدة المستهلكين األفريقيين األغذية سالمة

 تتأثر ذلك، ومع. عام كل والوفيات األمراض من العديد وتسبب العالم أنحاء معظم في السائدة

 األمراض عدد ويعد. األغذية سالمة تواجه التي بالتحديات متناسب غير بشكل األفريقية القارة

ً . العالم في المعدالت أعلى بين من األغذية تنقلها التي والوفيات  العالمية، الصحة لمنظمة ووفقا

 طريق عن تنتقل التي األمراض بسبب عام كل يصابون أفريقيا في شخص مليون 91 فإن

 جراء من العالم في الوفيات عدد ثلث يمثل ما وهو، السبب نفس من 137،000 ويموت األغذية،

 .األغذية طريق عن تنتقل التي األمراض

 التحديات التي تشكلها بسبب كبيرة اقتصادية خسائر أيضا هناك الصحية، اآلثار إلى باإلضافة .94

 البنك قدر ،2018 عام ففي. والمتوسط المنخفض الدخل ذات البلدان في وخاصة األغذية، سالمة

ً  المذكورة االقتصادات لهذه اآلمنة غير األغذية تكلفة يالدول  من دوالر مليار 110 بحوالي آنفا

 الكبرى، الصحراء جنوب وأفريقيا آسيا في خاصة عام، كل الطبية والنفقات المفقودة اإلنتاجية

 هذا يأخذ وال. األغذية طريق عن المنقولة باألمراض اإلصابة معدالت أعلى تحوز على التي

 وغيرها الضائعة التجارة وإيرادات الشركة ومبيعات المزارع خسائر االعتبار في ديرالتق

 .الكثير

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية،  اتفاقية إطار في التكامل أجندة في قدًمااالتحاد  إذ يمضي .95

 متعلقةال الفنية الحواجز سيما وال الجمركية، غير ال بد من التصدي بشكل استباقي للحواجز

 هذا تنفيذ أمام عقبات ستكون وإال النباتية، والصحة الصحية والتدابير / األغذية سالمة بمعايير

 قضايا معالجة دون من ذلك، على وعالوة. األفريقية البينية التجارة وزيادة الطموح المشروع

مالبو ليونيو  الواردة في إعالن تحقيق األهداف من أفريقيا تتمكن لن كاف، بشكل األغذية سالمة

بشأن التعجيل بالتحول الزراعي لتقاسم االزدهار وتحسين سبل العيش، بما في ذلك  2014

 .2025مضاعفة التجارة األفريقية البينية في السلع الزراعية والخدمات بحلول 

 للدول الدعم تقديم بالتقرير المشمولة الفترة خالل المفوضية واصلت الخلفية، هذه ظل في .96

 األغذية سالمة تعزيز إلى الرامية جهودها في اإلقليمية االقتصادية المجموعاتو األعضاء

 وعلى. األفريقية الغذائية المواد في والتنافسية التجارة تحسين وكذلك والتغذية، الغذائي واألمن
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 الخطط وتنفيذإلى جانب التنمية  األغذية سالمة معايير تنسيق على التركيز تم العالمي، الصعيد

 أمثلة بين من هنا، بالذكر الجدير ومن. األفالتوكسين على للسيطرة الوطنية الخططليمية، واإلق

 وتم. الوطنية خططها لتنفيذ التمويل إلنشاء ومالوي تنزانيا مثل بلدان إلى المقدم الدعم أخرى،

 تلوث لمنع تنزانيا مبادرة لدعم التوالي، على يورو، وواحد مليون دوالر مليون 33 حشد

 قيم لسلسلة التنافسية القدرة تحسين أجل من وتوفير اإلدارة المتكاملة لألفالتوكسين فالتوكسيناأل

 .2018 عام في المشاريع هذه إطالق وتم. مالوي في السوداني الفول

االتحاد  األعضاء وشركاء الدول واصلت إشراك المسألة، هذه بشأن لي تحديث آخر منذ .97

 المفوضية نظمت ،2018 أكتوبر وفي. األغذية سالمة تعزيزبشأن الحاجة إلى  األفريقي

 السنغال، داكار، في أفريقيا في األفالتوكسين مراقبة أجل من الشراكة لمنبر الثالث االجتماع

 لتبادل منبر عن عبارة هذا وكان اجتماع منبر الشراكة. السنغال وزراء رئيس مع افتتحته والذي

 الشراكة من أجل مكافحة األفالتوكسين تنتهجه الذي الق ْطري النهج بشأن والتعلم الخبرات

 النهج لتنفيذ طريق خارطة ووضع الممارسات أفضل وتحديد األفالتوكسين، آثار تخفيف بغرض

 هذا نطاق توسيع على اجتماع منبر الشراكة ركز لذلك،. أفريقيا أنحاء جميع في أعاله المذكور

 .الممكنة التنفيذ طرق تكشافواس األفالتوكسين على للسيطرة الفعال النهج

 الزراعي للتعاون الفني المركز مع بالتعاون المفوضية، أطلقت الشراكة، إطار اجتماع منبر في .98

 مشروع وهو أفريقيا، في األغذية سالمة مؤشر الكاريبي، البحر ومنطقة ألفريقيا والريفي

 من أفريقيا في قدراتال وبناء األغذية سالمة تتبع على المؤسسي الطابع إضفاء إلى سيؤدي

 بتعزيز المفوضية ستقوم المشروع، هذا خالل ومن. السنتين لفترة ماالبو استعراض آلية خالل

 دولة كل في األداء زيادة أجل من الوطني، المستوى على األغذية سالمة أنظمة ووظائف التأهب

 عالية األطعمة تقديم وفي والبيئة، المستهلكين صحة حماية في األفريقي االتحاد في عضو

 التنافسية. التجارة خالل من والدولية الوطنية لألسواق الجودة

 أبابا أديس في الغذائية للسالمة دوليًا مؤتمًرا األفريقي االتحاد يستضيف سوف ذلك، على عالوة .99

. العالمية الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة مع بالتعاون ،2019 فبراير 13و 12 يومي

 شأنها من توصيات يضع وأن الغذائية السالمة أولويات من المؤتمر هذا يرفع أن المتوقع ومن

 وعلى والقاري العالمي المستوى على األغذية سالمة لتعزيز واالستراتيجيات السياسات تهيئ أن

 بنشاط المشاركة على المعنيين المصلحة وأصحاب األعضاء الدول وأشجع. الشعبي المستوى

 تحويل تعتزم فإنها الصدد، هذا وفي. جهودها المفوضية ستضاعف جانبها، ومن الحدث، هذا في

 من اعتبارا الغذائية للسالمة أفريقيا شراكة منهاج إلى الشراكة من أجل مكافحة اإلفالتوكسين

 اإلقليمية المواءمة لتنسيق آليات إلنشاء األفريقي االتحاد جهود مع يتماشى وهذا. 2020 عام

 بناءبغية  األغذية سالمةلألنظمة الوطنية الخاصة ب مستقلة تدقيق عمليات إلى باإلضافة للمعايير

 الصلة.ذوي  والشركاء اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع قدراتهم بالتعاون

 القارية واالستراتيجيات االلتزامات تحقيق في مهم دور أداء في األغذية سالمة تستمر سوف .100

 األمن وضمان بالصحة، للنهوض هاما مسبقا شرطا حتأصب أنها حيث ،2063 األجندة مثل

 محلية قيمة تحقيق أجل من متزايد، العالمية، بشكل األغذية أسواق إلى الوصول وتسهيل الغذائي

 المساواة قدم على والجودة األغذية سالمة معايير رفع كما أن. النامية البلدان في األسواق عالية

ً  ليس العالم بقية مع  الزراعة ويجعل ماالبو إعالن في المحددة األهداف لتحقيق سأسا بل. ترفا

 .الزراعية واألعمال التجارة يعزز ونشًطا تنافسيًا قطاًعا األفريقية
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 القضاء على ذبابة تسي تسي في أفريقيا( 7

 بشأن ؛ 2000 يوليو في الصادر AHG / Dec.156 (XXXVI) - االتحاد مؤتمر بمقرر عمالً  .101

 األنشطة تنظيم في للشروع جهودها المفوضية كثفت، أفريقيا في تسي تسيال ذبابة على القضاء

 إنجازات تسجيل وتم. القارة في والتريبانوزوما تسي التسي ذبابة من وباء للحد تصمم التي

 ذبابة وباء مكافحة في األعضاء الدول قدرة بتعزيز أخرى، أمور بين من يتعلق، فيما ملحوظة

 وتعميق تسي، التسي ذبابة من خالية مناطق إنشاء وتسريع ،والتريبانوزوما تسي التسي

 ذبابة وباء مكافحة في اإلقليمي التكامل لتعزيز اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع االرتباطات

 للقضاء استراتيجية إطار في العالمية الصحة منظمة مع والتعاون والتريبانوزوما، تسي التسي

 .2020 عام بحلول عامة صحية كمشكلة البشري النوم مرض على

-المثقبيات  وداء تسي تسي ذباب لمكافحة األفريقية به الحملة قامت الذي التدريب في أعقاب .102

 والسنغال ونيجيريا ومالي وكينيا وغانا وإثيوبيا فاسو بوركينا قامت كل من األفريقي، االتحاد

 التي المناطق في المسجلة اسبالمك على للحفاظ كافية فنية قدرة وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا

 وباإلضافة. جديدة مناطق في بتطوير مشاريع والتريبانوزوما تسي التسي عبء فيها انخفض

 االقتصادية الجماعة وكذلك ،(2018 أبريل وموزامبيق( 2018 مارس) تنزانيا تلقت ذلك، إلى

 في األعضاء لوالدو( 2018 أغسطس) أفريقيا شرق ومنطقة( 2018 مايو) أفريقيا غرب لدول

 المفتوح المصدر تطبيق على تدريبا( 2018 ديسمبر) األفريقي للجنوب اإلنمائية الجماعة

 وتخطيطها وتنفيذها و لتيسير تحديد هذه البرامج تقنية حديثة وهو ظام المعلومات،نل الجغرافي

 والتريبانوزوما. تسي التسي ذبابة ورصدها ويرامج القضاء على وباء

103.  ً  التسي ذبابة وباء أنشطة إحياء أجل من األعضاء الدول لبعض الخاصة تياجاتباالح اعترافا

 مارس) رواندا المفوضية ودعمت الماضية، االنقطاع فترات أعقاب والتريبانوزوما في تسي

ً  تناولها يجري التي القدرات بناء احتياجات لتحديد( 2018 أكتوبر) ديفوار وكوت( 2018  .حاليا

 ذبابة بوباء المتأثرة اإلقليمية االقتصادية المجموعات جميع مع اتهاارتباط المفوضية عززت .104

الكوميسا، وجماعة شرق أفريقيا، والسوق المشتركة لمجموعة ) والتريبانوزوما تسي التسي

 الملكية تعزيز بهدف( وسط أفريقيا، واالكواس وااليجاد، ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي

 المستوى والتريبانوزوما على تسي التسي ذبابة مكافحة وباء جبرام واستدامة الفعال والتنسيق

 باعتبار تحدي مكافحة وباء الحق وقت في اإلقليمية االقتصادية المجموعات وأقرت. اإلقليمي

 وبدأت. المعيارية الزراعية للتنمية برامجها في والتريبانوزوما كأولوية تسي التسي ذبابة

 المرفق إطار في المطلوبة الموارد حشد في جانبها، من يقيا،أفر غرب لدول االقتصادية الجماعة

 .للصندوق األوروبي للتنمية عشر الحادي

االتحاد -المثقبيات وداء تسي تسي ذباب لمكافحة األفريقية ، من خالل الحملةالمفوضية نسقت .105

 وليةالد والوكالة والزراعة األغذية منظمة سيما وال الدوليين، الشركاء مساهمات-األفريقي

 تسي التسي ذبابة وباء مكافحة في الحيوان، لصحة العالمية والمنظمة الذرية للطاقة

 للصحة العالمية للمنظمة العامة الدورة في مع الوفود األفريقية العمل وخالل. والتريبانوزوما

 تسي، التسي ذبابة من المنقول األفريقي المثقبيات داء حول خاصة مجموعة إنشاء تم الحيوانية،

 إلعالن دوليًا بها معترف معايير وضع في وبدأت المنظمة العالمية لصحة الحيوان قبل من وذلك

 المفوضية بدور العالمية الصحة منظمة أقرت ذلك، إلى وباإلضافة .تسي التسي التخلص من داء
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 ةالمتمثل المنظمة استراتيجية في رئيسية كمساهمة تسي التسي ذبابة على القضاء إلى الدعوة في

 .2020 عام بحلول عمومية صحية كمشكلة البشري النوم مرض على القضاء في

، بدعم من اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول أحرزته الذي التقدم يشجعني مما .106

 على القضاء في االتحاد األفريقي،-المثقبيات وداء تسي تسي ذباب لمكافحة األفريقية الحملة

 الجارية الجهود مساعدة المفوضية ستواصل ،2019 خالل عام لتريبانوزوماوا تسي التسي ذبابة

 .البشري النوم مرض على القضاء أجل من

 مبادرة حوض بحيرة تشاد( 8

 الرزق لموارد رئيسيا ومصدرا العالم في بحيرة أكبر سادس الماضي في تشاد بحيرة كانت .107

 في المياه منسوب فإن ذلك، ومع. حوضها أنحاء جميع في يعيشون الذين األشخاص لماليين

 مساحة وانخفضت بالستينات، مقارنة ٪90 بنسبة قريب، وقت حتى تقلص، قد تشاد بحيرة

 البشرية والعوامل المناخ تغير إلى رئيسي بشكل ترجع التطورات وهذه .كبير بشكلسطحها 

 االنخفاض هذا ثحد وقد. البحيرة تغذي التي الرئيسية األنهار من التدفق التي أدت إلى تقليل

 عام من أنه المكاني التحليل أظهر وقد. 1984 عام إلى 1973 عام من الفترة خالل الحاد

 في مربع كيلومتر 1،641 إلى السطحية المياه من مربع متر كيلو 14695 تخفيض تم ،1973

 بشكل واسترد 2001 عام في مربع كيلومتر 1389 إلى االنخفاض وصل وقد. 1984 عام

 .مربع كم. 1،691 عند 2018 معا متواضع

 على بلدان أربعة من التقليدي الحوض يتألف الذي التقليدي الحوض من جزء هي تشاد بحيرة .108

 والنيجر الوسطى أفريقيا وجمهورية وتشاد الكاميرون وهي تشاد، بحيرة مع مباشر اتصال

 .مربع كيلومتر 427،500 قدرها إجمالية مساحة ويغطي. ونيجيريا

 والبيئي واالجتماعي السياسي االستقرار على خطيرا تأثيرا تشاد بحيرة حجم تناقص يؤثر .109

 مليون 40 من أكثر على وسلبي كبير بشكل أثرت وقد. تشاد بحيرة منطقة في واالقتصادي

 والصرف الشرب، بمياه يتعلق فيما خاصة وأرزاقهم، عيشهم سبل في عليها يعتمدون شخص

 شخص ماليين 10 من أكثر ويحتاج. والتجارة لصناعيةا التنمية وكذلك والزراعة، الصحي،

ً  حولها يعيشون  بسبب نزحوا شخص مليون 2.3 ذلك في بما إنسانية، مساعدات إلى حاليا

 .والعنف األمن انعدام استمرار

 حجم تناقص من تضررا األكثر البلدان جانب من السنين مر على المبادرات من العديد اتخذت .110

 فبراير في، نيجيريا، أبوجا في عقد الذي، تشاد بحيرة إلنقاذ الدولي ؤتمرالم وخل ص. تشاد بحيرة

 في البستاس لمنطقة اليمنى الروافد من المياه سيأخذ الذي ترانساكوا، مشروع أن إلى، 2018

 مليون 100 حوالي نقل في الفكرة وتتمثل. ممكن خيار أفضل كان البحيرة لتجديد أفريقيا وسط

ً  المياه من مكعب متر  طول على الساحل ومنطقة تشاد بحيرة إلى الكونغو نهر حوض من سنويا

 المياه من المائة في أربعة إلى ثالثة يمثل وهذا. المياه ونقل المائية القنوات نظام من كم 2400

ً  تتدفق التي  .األطلسي المحيط إلى الكونغو نهر من حاليا

 عدة بناء عاماً، 30 من أكثر قبل األصل في طرحه تم الذي الموارد، تجديد مشروع يتضمن .111

 في واط كيلو مليون 25،000و 15 بين ما تولد أن المحتمل من التي القناة طول على سدود

 في األراضي من مربع كيلومتر 70.000 إلى 50.000 وتروي الكهرمائية الطاقة من الساعة

 والنقل والصناعة الزراعة في التنمية سيحفز هذا أن إلى التقديرات وتشير. الساحل منطقة

 .أفريقية دولة( 12) عشر اثني إلى يصل لما والكهرباء
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 المياه لرصد مكاني جيولوجي تحليل نيباد-ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية المفوضية أجرت وقد .112

 أخرى، وعوامل السكانية والتركيبة األراضي استخدام وتغيير الطقس وأنماط للبحيرة السطحية

. الخسائر من المزيد وخفض التأهيل إعادة بعملية الخاصة السياسة واتوأد رموز فك أجل من

 .الكبير التحدي هذا مواجهة في تشاد بحيرة حوض دول مع بالكامل المفوضية وتعمل

 في أجندة الرائدة المشاريع ضمن تشاد بحيرة تجديد تضمين يتم أن أقترح الصدد، هذا في .113

 بلدان حكومات وأدعو. لتنفيذها المطلوبة الموارد بئةتع وتسهيل المطلوبة الرؤية لمنحها ،2063

 إجراءات اتخاذ إلى بأسره الدولي والمجتمع األخرى األفريقية والبلدان تشاد بحيرة منطقة

 األمنية للتحديات للتصدي األخرى الجارية المبادرات مع بالتزامن تشاد، بحيرة إلنقاذ حاسمة

 للمساعدة ومنسق شامل عمل هناك يكون أن الضروري ومن. المنطقة في واإلنمائية واإلنسانية

 وتقديم والتنمية، اإلقليمي التكامل وتعزيز المجال، هذا في األشخاص ماليين معيشة استعادة في

 .بكاملها تشاد بحيرة حوض ألزمة دائم حل

 التدفقات المالية غير المشروعة( 9

 التدفقات مسألة عن مستكملة معلومات تقدم، 2018 يناير في العامة للجمعية العادية الدورة في .114

 الزعماء اتفق المحلية الموارد تعبئة تحسين أجل من أنه إلى أشرت ولقد. المشروعة غير المالية

 من المشروعة غير المالية التدفقات في المتمثل الكبير للتحدي العاجل التصدي األفريقيون على

 ذلك في بما األفريقية، للموارد استنزاف الواقع في هي المشروعة غير المالية فالتدفقات. أفريقيا

 مستمدة وهي. التنمية احتياجات لتلبية المطلوبة المدخرات مستوى وتعوق الضريبية، اإليرادات

 الموارد وسرقة اإلجرامية واألنشطة التجارية وغسيل المعامالت الضريبي التهرب ائداتع من

 .الفساد أشكال من وغيرها والرشوة العامة

 والمعني ألفريقيا االقتصادية واللجنة األفريقي لالتحاد التابع المستوى الرفيع الفريق عمل اعدوس .115

 الحصول على أفريقيا، جنوب مبيكي، ثابو السابق الرئيس برئاسة المشروع، غير المالي بالتدفق

. تصاديةاالق- االجتماعية التنمية على السلبي وتأثيرها اآلفة، هذه وحجم لطبيعة أفضل فهم على

ً  اعتمد الذي ،2015 يناير قمة مؤتمر إلى الفريق تقرير ق دم وقد ً  إعالنا  التدفقات بشأن خاصا

 .[Assembly/AU/Decl.5(XXIII] المشروعة غير المالية

 أصحاب من ائتالف وضع الخاص، اإلعالن إليها دعا التي الفاعلة الجهات من للعديد نظراً  .116

ً  راً إطا الراغبين األفريقيين المصلحة ً  منهجيا مكافحة التدفقات المالية غير  مشروع) ومتماسكا

 ذلك منذ تم أنه إلى أشير أن ويسعدني. المستوى الرفيع الفريق توصيات إلى يستند( المشروعة

، منذ أفريقيا من التدفقات المالية غير المشروعة لوقف المصلحة أصحاب اتحاد تأسيس الحين

رى، إلى جانب عدد من ×ية وأجهزة االتحاد األفريقي األيتكون من المفوض . وهو2015يونيو 

 وفي المستوى، الرفيع الفريق توصيات تنفيذ على اإلشراف هو وهدفه. المؤسسات الشريكة

 تعزيز طريق عن ذلك في بما القارة، من التدفقات المالية غير المشروعة نمو وقف النهاية،

ً  المفوضية وأطلقت .الشامل االستراتيجي التوجيه وتوفير الشراكات  التجمع داخل أمانة رسميا

 .2018في يناير  اإلفريقي االتحاد مقر في أفريقيا بشأن الحوار أجل من التحالف مكاتب

 المتحدة األمم برنامج مكافحة مشروع من واالنتهاء المكان في الضروري االئتالف وجود مع .117

في نهاية عام  التجمع عمل من انيةالث المرحلة بدأت التجمع، قبل من عليه والتصديق للبيئة

 إشراك عن فضال الخطة، هذه وتقييم لرصد وإطارا التوصيات، لتنفيذ خطة ويستلزم. 2018

 .األعضاء الدول
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 التنظيمية، والهيئات القانون إنفاذ لوكاالت تدريبية دورات التجمع عدة سيقدم، 2019 عام في .118

 الوطنية المالية التنظيمية والمؤسسات ريبيةالض اإلدارات إلى القدرات مساعدة إلى باإلضافة

 الدراسات لجميع مستودع بمثابة ليكون للمنتدى التابع المعرفة مركز سيطور كما. األخرى

 والدعوة الفنية للجهود الدعم لتعزيز المشروعة غير المالية التدفقات بشأن الصلة ذات والبيانات

 زيارة المستوى الرفيع الفريق رئيس يعتزم ،أنشطته من كجزء ذلك، إلى وباإلضافة. المستمرة

التدفقات المالية  مكافحة أنشطة مختلف عن تقارير لتلقي 2019 عام في أخرى أعضاء دول تسع

 .المستقبل في التعاوني العمل على واالتفاق الوطني المستوى على غير المشروعة

. المستوى الرفيع الفريق توصيات لتنفيذ األعضاء الدول جانب من الجهود لتجديد حاجة هناك .119

 التدفقات ضد الجهود وتوحيد تعاونها تعزيز إلى األعضاء الدول تحتاج القاري، المستوى وعلى

 الوسائل إحدى األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة تكون أن ويمكن. المشروعة غير المالية

 هذه ظل وفي. المنافسة ياقضا ستغطي المفاوضات من الثانية المرحلة وأن خاصة بذلك، للقيام

 المتعلقة المسائل عن المسؤولين األعضاء الدول وزراء إلى ،2018 نوفمبر 8 في كتبت، الخلفية

 الخاص اإلعالن لتنفيذ فعلوه عما تقارير تقديم على لتشجيعهم المشروعة غير المالية بالتدفقات

( دول 3ثالث ) قدمت ر،التقري هذا إعداد من االنتهاء وقت وفي. 2015 يناير في الصادر

 .اتقاريره- وإثيوبيا مصر الجزائر،– أعضاء

 حقا يمكن ال. عالمي حل ذات أفريقية مشكلة القارة من المشروعة غير المالية التدفقات تعتبر .120

  على أعتمد وإنني. األعضاء الدول قبل من منسقة استجابة هناك يكن لم ما القضية هذه معالجة

ز من المجتمع الدولي على نطاق  السياسات والتعاونصنع  ةالمتواصل ألجهزااللتزام  المعزِّ

 واسع.

 والسالم أجندة الحكم والديمقراطية – واو

 لالتحاد القضائية األجهزة ترشيد( 1

 فإن ولذلك،. والتنمية واالستقرار والسالم اإلنسان حقوق احترام بين جوهرية عالقة هناك .121

 وسيادة اإلنسان حقوق في صلبًا أساًسا يتطلب المجاالت هذه في االتحاد ألجندة الفعال قالتحقي

 واللجنة والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة- جهازان وقد ك لف. الرشيد والحكم القانون

 تزال ال ذلك، ومع. القارة في اإلنسان حقوق وحماية بتعزيز- والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية

 .اإلنسان لحقوق االتحاد أجندة تنفيذ في مجدية مساهمة تقديم قدرتهما على تعرقل تحديات عدة

 أن المحكمة من والمقصود. عدل محكمة إنشاء على األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون ينص .122

 بتفسير المتعلقة المنازعات في صالحية البت مع لالتحاد،" الرئيسي القضائي الجهاز" تكون

 في العدل محكمة بشأن البروتوكول أمور أخرى. اع تمد األفريقي، من جملة االتحاد معاهدات

عشرة  وصدقت علها حتى اآلن ثمان. 2009 فبراير11 التنفيذ في حيز ودخل ،2003 يوليو 11

 .دولةً  (18)

 1 اعتمد المؤتمر في حيث قط، األفريقي لالتحاد التابعة العدل يتم تفعيل محكمة لم ذلك، ومع .123

 - اإلنسان وحقوق األفريقية العدل لمحكمة األساسي بالنظام الخاص البروتوكول 2008  يوليو

ً  إليه المشار  اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة الذي دمج –. الشيخ شرم بروتوكول باسم عموما

 للعدالة وحقوق األفريقية المحكمة لتصبح األفريقي لالتحاد التابعة العدل محكمة مع والشعوب

 محكمة األساسي، فإن النظام من 2 المادة بموجب [Assembly/AU/Dec.196(XI] اإلنسان

 . حتى"األفريقي لالتحاد الرئيسي القضائي الجهاز سيكون" اإلنسان وحقوق العدل األفريقية
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 للعدالة األفريقية للمحكمة األساسي بالنظام الخاص البروتوكول تصدق على لم 2018 عام نهاية

 .أعضاء دول( 6) ست إال اإلنسان وحقوق

 على بالتعديالت المتعلق البروتوكول 2014 يونيو 27 اعتمد المؤتمر في ذلك، غضون فيو .124

 إليه المشار - اإلنسان وحقوق األفريقية العدل لمحكمة األساسي بالنظام الخاص البروتوكول

 وحقوق للمحكمة األفرييقة للعدل الجنائي االختصاص يمنح الذي - ماالبو ببروتوكول عادة

 وحتى. واحد صك تحت السابقة البروتوكوالت جميع ماالبو بروتوكول يجمع كوبذل. اإلنسان

أي  دون البروتوكول، ولكن هذا على دولة عضوا (11) عشر وقعت أحد ،2018 ديسمبر

 .اآلن حتى تصديق

 في قضائية هيئة بإنشاء تتعلق بروتوكوالت( 4) أربعة من حيث الجوهر، اعتمد المؤتمر، .125

 البروتوكوالت في التعدد خلق هذا لقد. ما مرحلة في عليه التصديق إلى جيحتا منها وكل، القارة

 وحدة أشارت وقد. عليه التصديق ينبغي الذي البروتوكول ذي األولوية بشأن بعض اللبس بعض

 .2018 نوفمبر في التنفيذي للمجلس االستثنائية في القمة وعبرت عنه اللبس هذا إلى اإلصالح

 مع العمل سأواصل نفسه، الوقت وفي. المنظومة القضائية لالتحاد يطلتبس الجهود بذل يجري و .126

 لمراجعة أجهزة صنع السياسات مقررات أساس على والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة

 .بالميزانية المتعلقة والمسائل التوظيف مسائل في كاملة استقاللية منحها بهدف األساسي نظامها

 أفريقيا في واالنتخابات طيةالديمقرا القيم ترسيخ( 2

. الدائمين واالستقرار السالم لترسيخ ضروري أمر الموثوق بها االنتخابية العمليات ضمان إن .127

 احترام وتعزيز الديمقراطية، إرساء عمليات لتعميق جهود ت بذل بالتحديد، المنظور هذا ومن

 الحكم تعزيز عام، وبشكل ،2018 قمة موضوع كان الذي الفساد، ومكافحة اإلنسان حقوق

 .الرشيد

 ذلك في بما ،2018 عام في وتشريعية رئاسية انتخابات عشر المفوضية بمراقبة ثالثة قامت .128

 القارية للصكوك امتثالها لتقييم الديمقراطية، الكونغو وجمهورية مدغشقر في األخيرة االنتخابات

 إلى األفريقي االتحاد نم الفنية المساعدات من االنتخابات هذه معظم استفادت. الصلة ذات

 .الوطنية االنتخابات إدارة هيئات

 في الديمقراطي التحول مسار شهد العام، خالل أجريت التي االنتخابات ضوء وفي وعموما، .129

بضمان تداول  األعضاء الدول جميع من تجديد االلتزام مع باإلشادة، الجدير التقدم بعض أفريقيا

 من الرغم على. تشجيعه سأواصل من جهتي تطور هذاو. االقتراع صناديق خالل من السلطة

 في أجريت التي المختلفة نتائج االنتخابات أظهرت واآلخر، الحين واالحتجاجات بين النزاعات

 وإدارة لتنظيم االنتخابات إدارة هيئات جانب من والنضج المرونة من كبيًرا قدًرا 2018

 وبالتالي االنتخابية، العمليات/  النتائج ة لقبولالمتنافس استعداد األطراف عن فضالً  االنتخابات،

 .لالنتخابات القارية القانونية األطر في عليه المنصوص النحو على الديمقراطية بمبادئ التمسك

 والحكم واالنتخابات للديمقراطية األفريقي الميثاق على التصديق إلى الدعوة المفوضية واصلت .130

 العدد ليصل آخر دولة توقع على الميثاق، يمبابويز أصبحت ،2018 مارس 21 ففي. وتنفيذه

 عضوا دولة 32وقد بلغ عدد الدول المصدقة على هذا الصك . 46 إلى للدول الموقعة اإلجمالي

 تقم بعد بذلك، على التوقيع لم التي األعضاء الدول لتشجيع الفرصة هذه أغتنم. حتى اآلن
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 ثقافة ترسيخ على للعزم الجماعي لالتحادوتنفيذه، إبرازا  وتعميمه الميثاق على والتصديق

 .في القارة المستدامين والتنمية السالم أجل من القانون وسيادة والدستورية الديمقراطية،

 يتضح كما نتخاب،الوا التصويت في الحق ممارسة في المحرز التقدم أيضا بالذكر الجدير ومن  .131

 السن من حيث الشعبية والمشاركة والمرشحين السياسية حزابألا عدد في العامة الزيادة من

 مراكز أمام طويلة طوابير في دورهم انتظار في الصبر من الكثير الناخبون أظهر. والجنس

 .االقتراع

 جميع فإن البلدان، بعض من أجزاء في التصويت تقيد العامة والصحة األمن تحديات أن رغم .132

 مستوى انخفض لقد. الكبرى  العنيفة الحوادث من وخالية سلمية كانت 2018 عام انتخابات

 إن. االنتخابات بعد ما مرحلة في خاصة كبير، حد إلى باالنتخابات المرتبطة والوفيات العنف

 دليل هو االنتخابية النزاعات لحل المحددة القضائية اآلليات إلى واسع، نطاق على اللجوء،

 بها، نفخر أن ألفريقيا نبغيي التي اإلنجازات هي هذه ..تتجذر أخذت الديمقراطية أن على إضافي

 القارية الصكوك ا كجزء منإدخاله تم الذي اتلاللتزام الكامل التنفيذ نحو جهودنا مضاعفة مع

 .الصلة ذي واإلقليمية

 السابقين األفريقيين والحكومات الدول رؤساء من االستفادة( 3

 في تنفيذ لنا للمساعدة احامت رئيسيا مصدرا السابقين األفريقيين والحكومات الدول ي عتبر رؤساء .133

 حكمة بأن مقتنع فإنني لخبارتهم وتجاربهم الهائلة ومكانتهم العالمية، ونظرا. 2063 أجندة

ل الخاصة  دعماً ألجندة ،االتحاد خدمة في انتظاًما أكثر يكون أن ينبغي عةوالجما األفراد التحوِّ

 وتكميل للمساهمة استعداد علىرؤساء الدول والحكومات  الغالبية من أن أيًضا وأدرك. به

ع. والقاري اإلقليمي المستويين على الجارية الجهود  أيضا أنفسهم نظموا أنهم أيضا ومن المشجِّ

 بريتوريا في ومقره، 2008 عام في والحكومات الدول لرؤساء األفريقي المنتدى خالل من

 بنشاط السابقين اتوالحكوم الدول رؤساء بعض يشارك أن القدر بنفس ويسرني. أفريقيا بجنوب

 إحدى الدعائم باعتباره الحكماء، فريق خالل من األفريقي االتحاد السالم التي يبذلها في جهود

 أصبح ذلك، إلى باإلضافة. األخرىفي القدرات و واألمن، للسلم للمنظومة األفريقية الخمس

 مراقبة لمهام القيادة توفر التي الرئيسية المكاسب من السابقون والحكومات الدول رؤساء

. األفريقى لالتحاد التابعة االنتخابات مراقبة بعثات كرؤساء نشرهم يتم ما وعادة. االنتخابات

دعمهم في المضي قدما بمختلف  لطلب سابقينال حكوماتالو دولال رؤساء إشراك وسأواصل

 جوانب االجندة القارية.

 الدول رؤساء وضع بشأن يةقار توجيهية مبادئ وضع المناسب من سيكون تقدم، ما ضوء في .134

. بها خاصة صكوك صياغة في ترغب قد على أساس الدول األعضاء التي السابقين والحكومات

 وأعتزم. وخارجها القارة في القائمة الممارسات أفضل إلى التوجيهية المبادئ هذه تستند سوف

 .أبابا أديس في 2020 يناير قمة إلى الصدد هذا في محددة مقترحات تقديم

 البنادق إسكات( 4
 

 في حين الماضي، يوليو في نواكشوط في صنع السياسات أجهزة إلى تقريري في أشرت ماك .135

 ال ،2020 عام بحلول المدافع بإسكات المتعلق الرئيسي المشروع تنفيذ في هامة تطورات حدثت

 سلحةالم النزاعات واألزمات ألن وذلك. به القيام يتعين الذي العمل من الكثير هناك يزال

 وتظهر لعقود، معطلة أو متوقفة السالم عمليات بعض ظلت فقد ،أفريقيا من أجزاء في مستمرة
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 وقت في اعتبرت عهناك بلدان نفسه، الوقت وفي. القارة من مختلفة أجزاء في جديدة تهديدات

 النزاع هاوية إلى النزاع، قد عادت، من أنها في طور الخروج – كبير بأمل - األوقات من

 من يتضح كما متعثرة، القارة في واألمن السالم مجال في التطورات تزال ال وعموما،. يفالعن

 في واألمن ووضع السلم عن أنشطته واألمن السلم التي قدمها مجلس السنوية نصف التقارير

 .األفريقي االتحاد مؤتمر إلى أفريقيا

 أمدها طال التي النزاعات بعض المستنيرة إنجازا كبيرا في القيادة حققت األخيرة، األشهر وفي .136

أمل متجدد  أيًضا وهناك. وإريتريا إثيوبيا بين متمثال في تحقيق المصالحة األفريقي، القرن في

نَشط النهائي على االتفاق التوقيع في مع التقدم المحرز  السودان جنوب في النزاع حل بشأن الم 

 في 2018 سبتمبر في ع قد الذي والثالثين، الثالثة للتنمية المشتركة الحكومية مؤتمر الهيئة خالل

 .الوسطى أفريقيا جمهورية في المصالحة لتعزيز المكثفةفي إطار الجهود  أبابا، أديس

 قديمة فهناك نزاعات ،2020 عام بحلول أفريقيا في البنادق إلسكات المبذولة الجهود كل ورغم  .137

 اإلرهاب وخاصة للتهديدات، مستمر انتشار هناك. جديدة نزاعات فيما اندلعت قائمة، تزال ال

 استمرار للقلق المثيرة األخرى القضايا وتشمل. أفريقيا في واألمن للسالم العنيف، والتطرف

 الموارد إلى للوصول والنزاعات الطائفي؛ العنف وأشكال أشكال من متنوعة موجات وتصاعد

 خطر ذكر أيضا وينبغي. كمالح وسوء والتعدين؛ والمياه األرض مثل فيها، والتحكم الطبيعية

 26 سكان يزداد عدد أن المتوقع من ،2050و 2017 عامي فبين. الحضرية المناطق في العنف

 سكان مجموع يصل وسوف األقل، على ليبلغ ضعف العدد الحالي األعضاء الدول من دولة

 السريع والنم يعتبر ذلك، إلى وباإلضافة. القرن منتصف بحلول مليارا نسمة 2,53 إلى القارة

 الحضري والتوسع البطالة مستويات ارتفاع جانب إلى البلدان، هذه بعض الشباب في لسكان

 ذلك في بما احتواؤه، يتم لم إن النزاعات، نشوب في رئيسيا عامال فيه، المتحكم وغير السريع

 .بفعالية العائد الديمغرافي تسخير طريق عن

التحديات المذكورة أعاله، من الملح اإلسراع ونظرا للسيناريوهات المحفوفة بالتحفظات و  .138

ً أطر قانونية . و2020باتخاذ التدابير واآلليات الالزمة إلسكات البنادق بحلول  توجد حاليا

 نابر، بما في ذلك على مستوى المجموعات االقتصادية اإلقليمية، فضالً عن مقويةومؤسسية 

اسات واالستراتيجيات بين مختلف الجهات ، لتسهيل المشاورات ومواءمة السييقالتنسالتعاون و

الفاعلة المعنية. مع اإلنشاء الرسمي لصندوق السالم، هناك فرصة غير مسبوقة لتسريع وتيرتها 

 .جهودنا نحو إسكات البنادق مضاعفةالحالية و

 لبروتوكول الرئيسية األحكام بتفعيل األفريقي االتحاد قام األخيرة، عشرة الست السنوات خالل .139

 بالوقاية يتعلق فيما والحكم واالنتخابات للديمقراطية األفريقي السلم واألمن والميثاق مجلس

 إلى باإلضافة وبالفعل،. النزاعات والصراعات في والوساطة الوقائية والدبلوماسية الهيكلية

 الرؤساء عيِّن النزاعات، لنشوب المنع المباشر / العملي مجال في بانتظام بدورنا االضطالع

 النزاعات بالوساطة في يتعلق فيما سواء المستوى، رفيعي وممثلين خاصين مبعوثين عاقبونالمت

 تطوير تم الجهود، وإضافة إلى هذه. واألطفال والشباب النساء مثل الشاملة القضايا معالجة أو

 الحكماء فريق حول والوساطة الوقائية للدبلوماسية واالستراتيجي التشغيلي الدعم من معقد نظام

الوسيطات  األفريقيات النساء وشبكة للحكماء، األفريقية الشبكة وهي والهيئات المتفرعة عنها،

 النزاع.  حاالت في

ومنها القوة  بشكل شبه كامل،لمنظومة األفريقية للسلم واألمن وتم تفعيل الدعائم األخرى ل  .140

 إعادة سياسة االتحاد وضعذلك،  على األفريقية الجاهزة، والنظام القاري لإلنذار المبكر. وعالوة
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 اإلصالح وسيزيد. المجاالت من العديد في دفع قوة اكتسبت التي النزاع بعد ما فترة في اإلعمار

 على اعتمادنا من كبيرة بدرجة ويقلل الجهود هذه استدامة من األفريقي لالتحاد الجاري المالي

 .السالم دعم عمليات مجال في سيما ال الدوليين، الشركاء

تفعيل المنظومة األفريقية للسلم واألمن أنشأ االتحاد ودول األعضاء فيه منابر لمواءمة بعد  .141

اإلقليمية في منطقة  المتعلقة بالنزاعات استجابات الدول األعضاء في مجال السياسات وتنسيق

نواكشوط، ومن خالل عملية جيبوتي فيما يتعلق بالقرن  عمليةالساحل والصحراء، من خالل 

 فيما يتعلق بالقرصنة، ال سيما في خليج غينيا. و، األفريقي،

 الحكومات على حكرا ليس أفريقيا في السلم تعزيز األخذ في االعتبار أن أيضا ينبغي .142

 أيضا لديها الحياة نواحي جميع من الفاعلة، الجهات بل إن جميع. وحدها الدولية والمؤسسات

 والخاصة، منها العامة التنمية، مجال في علةالفا الجهات به تقوم الذي العمل تضطلع به. إن دور

نطاق  إطار في مستقل، بشكل والمبادرات المشاريع تنفيذ أجل من ككل المدني والمجتمع

 إلسهامهم واعين يصبحوا حتى األفريقيين، المواطنين في غاية األهمية لتعبئة أمر اختصاصها،

جديدة  أنشطة في والشروع البنادق، تإسكا وتبني حملة أفريقيا، السالم في تعزيز في المحتمل

 الهيكلية الجذرية األسباب معالجة أردنا إذا أنه أضيف أن يجب كما. القائمة لتعزيز األنشطة

. القارة في األزمات يولد الذي الحكم سوء معالجة إلى أيضا نحتاج فإننا كاف، بشكل للنزاع

 تكاملها وضمان منظومة األفريقية للحكملتفعيل ال جهودنا مضاعفة لنا ينبغي الغاية، هذه ولبلوغ

 هذا في جلي بشكل المواطنين مشاركة تبرزالمنظومة األفريقية للسلم واألمن.  مع وتضافرها

 والمجلس للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية واآللية البرلمان األفريقي، إن. الصدد

. المواطنين حشد إلى الرامية هودالج في أساسي دور لها والثقافي واالجتماعي االقتصادي

 حول والوطنية اإلقليمية الفاعلة الجهات حشد في أهمية أكثر بدور لالضطالع دعوتهم وأعتزم

 .البنادق إسكات أهداف

 الدول غير من الفاعلة الجهات وتعزيز إشراك السالم يتم فيه تحفيز عمليات الذي الوقت فيو  .143

 أجل من واإلبراز، واالتصال للتوعية قومية حملة تنفيذ الضروري من الجهود، هذه دعم في

 ممثلي أن إلى أشير أن يسعدني ذلك، على وبناءً . للعمل ودعوتهم المصلحة أصحاب تعبئة

 بالتخطيط أخرى، مؤسسات مع يقوم، بالشراكة العمامرة، رامتان وهو، البنادق إلسكات السامي

 الدعوة أجل من األفريقيين، المواطنين ىإل الوصول متمثل في أساسي بهدف قارية حملة لتنسيق

 بأكبر الحملة موقع تحديد سيتم. الضعيفة المجتمعات في سيما ال السالم، ثقافة وتعزيز العمل إلى

 وسائل استخدام إلى باإلضافة المحلية، باللغات الرسائل توصيل تحديات على للتغلب ممكن قدر

 .وشبكات التواصل االجتماعي حليةالم واإلذاعة التلفزيون مثل الرئيسية االتصال

إضفاء الطابع المحلي  دعم في أساسي دور األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية للمجموعات .144

 والبث اإلعالن تسهيل إلى باإلضافة الواقع، في. والوطني اإلقليمي الصعيدين على الحملة على

 وطنية حمالت إطالق على اءاألعض الدول تشجيع يتم الوطنية، اإلعالم وسائل على المجاني

 .إلسكات البنادق

 أصحاب من العديد قام ،2013 عام في 2063أجندة  اعتماد منذ أنه على التأكيد أيضا وينبغي .145

 جهود ب ذلت وقد. 2020 البنادق بحلول إسكات هدف وراء سعيا المبادرات، من بالعديد المصلحة

 حاالت خضم في االجتماعية االقتصادية التنمية في وكذلك واألمن، والسلم الحكم مجاالت في

 صعب عالمي سياق في التطورات هذه وتحدث. أفريقيا في ومتطورة وديناميكية ناشئة أمنية

 تواجه فيه مبادئ التعددية لتحديات. 
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 الجهود في التعجيل إلى بالحاجة شعور هناك ،2020 ديسمبر في المحدد الموعد اقتراب مع .146

 خالل المحرز التقدم بارتياح أالحظ الصدد، هذا وفي. البنادق سكاتإ أهداف تحقيق إلى الرامية

 في الالحقة األخرى اإليجابية والتطورات وإثيوبيا إريتريا بين المصالحة إن. الماضية األشهر

 اإلرادة توجد عندما اليد متناول في السالم أن الحاجة، دعت إذا أثبتت، قد األفريقي القرن

 . المطلوبة السياسية

 عمل من كجزء بوروندي، كانت سواء القارة، من أخرى أماكن في مماثل تقدم إلى أتطلعنِّنى وإ .147

 الوسطى، أفريقيا وجمهورية بشكل عام؛ الدولي والمجتمع األفريقي االتحاد من بدعم المنطقة

 تكثيف مع وليبيا، والمصالحة؛ للسالم األفريقية المبادرة إطار في متواصلة جهود ت بذل حيث

 من. المتحدة واألمم األفريقي االتحاد رعاية تحت الشاملة، الوطنية للمصالحة مؤتمر لعقد دالجهو

 عزم أجدد. جدا طويلة لفترة استمر والذي الغربية، الصحراء نزاع في الجمود إنهاء الضروري

ً  للنزاع دائم حل عن البحث في بنشاط المساهمة على األفريقي االتحاد  تصريحات مع تماشيا

 األمم تقودها التي للجهود جديد دعم مع الشأن، بهذا الصلة ذات المتحدة واألمم األفريقي اداالتح

 أصحاب أحث إنني. 2018 يوليو في نواكشوط في أ نشئت التي األفريقية اآللية خالل من المتحدة

 لشعبهم به تسببوا الذي الشديد الفترة المخزية للعنف إنهاء على السودان جنوب في المصلحة

 ضبط إلى أدعو إنني. الفعلية ممارستهما إلى والمصالحة السالم خطاب من بحزم وللتحرك

 والخسائر األخيرة األسابيع في وقعت التي الحوادث تشكل حيث السودان، في والحوار النفس

 جزر مساعدة في األفريقي االتحاد رغبة أجدد. قلق مصدر رافقتها التي األرواح في المؤسفة

 بالتوازي األرخبيل، في االستقرار تحقيق في بصعوبة تحققت التي المكاسب على للحفاظ القمر

ومقررات  الدولية الشرعية أساس على القمرية مايوت جزيرة لقضية دائم حل عن البحث مع

 .الصلة ذات األفريقي االتحاد

 التزام وأكرر الديمقراطية، الكونغو وجمهورية مدغشقر في االنتخابية بنجاح العمليات أرحب  .148

.القارية أجندتنا متابعة في الجدد قادتهما مع كثب عن والعمل البلدين هذين دعم بمواصلة االتحاد

 تهيئة لضمان ودائمة متزايدة ومشاركة سياسي التزام إبداء على األعضاء الدول أحثو 

 تمشيا النزاعات من خالية قارة تحقيق سيسهل مما أفريقيا، في البنادق إلسكات الالزمة الظروف

لم تقم بعد  التي األعضاء لتلك الدول القدر بنفس المهم ومن األفريقي. لالتحاد 2063أجندة  مع

 واالنتخابات الديمقراطية بشأن 2007 لعام األفريقي الميثاق على تصدق أو بذلك، أن توقع

 .القارة في واألمن والسالم بالحكم المتعلقة الصكوك من غيرها عن فضال والحكم،

 السياسية واإلرادة المتجدد المتفاني التركيز مع. الصحيح الطريق على نسير بأننا متفائال تزل ما .149

 ،2063 أجندة في الرئيسي المشروع لهذا الكافي التمويل توفير خالل من ظهرت التي المتزايدة

 .للتحقيق قابل أفريقيا البنادق في إسكات هدف فإن
 

 أفريقيا لتحول مستدام مسار: الفساد المعركة ضد كسب( 5

 داألجندة التحويلية لالتحا في المشروعة غير المالية والتدفقات الفساد في المتمثل يعتبر التحدي .150

الخطة العشرية  تنفيذ يتم لن المشروعة، غير المالية والتدفقات الفساد استئصال وبدون. هائال

 عام تكريس إلى األفريقيين ءالزعما دفع الذي هو الواقع هذا كان لقد. 2063 األولى لتنفيذ أجندة

 لتحول مستدام طريق - الفساد ضد المعركة كسب: عنوان تحت الفساد سنة مكافحة 2018

 .أفريقيا
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 يكرس التي األولى المرة هي هذه كانت أوالً،. لسببين الفساد مكافحة في تاريخيا 2018 عام كان .151

 حملة في هامة تحول نقطة مثابةب 2018 عام كان ثانيا،. الفساد لمكافحة عاًما اتحادنا فيها

 11المقرر التاريخي للمؤتمر الذي حدد يوم  أظهره الذي النحو على أفريقيا في الفساد مكافحة

 الموعد هذا اختيار سبب يكن ولم. الفساد لمكافحة األفريقي االتحاد ليكون يوم عام كل يوليو من

 لمنع األفريقية االتفاقية بموزامبيق مابوتو في 2003 يوليو 11 المؤتمر في اعتمد فقد: عرضيا

 انطلق قد الفساد لمكافحة األفريقي باليوم االحتفال بأن أبلغكم أن ويسعدني. ومكافحته الفساد

 العالمي باليوم لالحتفال منبًرا خلق مما ،2018 يوليو 11 في القارة أنحاء جميع في بنجاح

 .2018 ديسمبر 9 في الفساد لمكافحة

قائد موضوع  بصفته نيجيريا، رئيس يخاري، محمدو الرئيس إشراف حتت المفوضية، نظمت .152

 في المشروعة غير المالية والتدفقات الفساد مكافحة بشأن المستوى رفيع نقاشا ،2018 سنة

 في نيويورك في المستوى رفيع آخر حوار عقد تم. نواكشوط في قمةال مؤتمر هامش على يوليو

 الرفيعة المناقشات هذه ساعدت وقد. المتحدة لألمم امةالع الجمعية هامش على 2018 سبتمبر

 .الفساد على للقضاء والعالمي القاري السياسي االلتزام تحفيز على المستوى

 خالل السنة، إقليمية مشاورات المفوضية أيضا نظمت المنظومة األفريقية للحكم، إطار وفي .153

 هذه وبلغت. الفساد مكافحة إلى ضماملالن الخمس األفريقي االتحاد في أقاليم الشباب حشد بهدف

 في الفساد بمكافحة المعني األفريقي الشباب لمؤتمر بخاري الرئيس بعقد ذروتها المبادرات

 الشباب بخاري حث الرئيس المناسبة، هذه في ألقاها التي الكلمة وفي. 2018 ديسمبر في أبوجا

 التحول تحقيق أجل من الفوز، أجل من نكافح أنه إلى مشيراً  الفساد، مكافحة على قيادة األفريقي

 أمر وقد. األفريقية الشعوب عيش سبل تحسين ومن خالل ذلك، ألفريقيا، األمد الطويل الهيكلي

 األفريقية في والمعدنية الطبيعية الموارد لكي يضمنوا، بشكل فعال، بقاء طاقتهم بتجميع الشباب

 صحية رعاية توفير عن فضال لثروة،وا العمل فرص وخلق المضافة، القيمة أجل من القارة

 مجموعة تأسيس تم الشباب، لمشاركة رئيسية وكنتيجة. األفريقية للشعوب وجيدة التكلفة ميسورة

 لتعزيز القدرات وبناء الدروس كمنبر لتعلم الفساد مكافحة حول للشباب األفريقية الممارسات من

 .أفريقيا في الفساد مكافحة في الشباب مشاركة

 منتدى تمهيدي حول مسائل الجنسين للمنظومة األفريقية للحكم تنظيم تم ذلك، إلى افةوباإلض  .154

 إلى الحاجة على وشدد المنتدى التمهيدي. أفريقيا في المرأة وحقوق الفساد لتقييم التداخل بين

 علىو. أفريقيا في والفتيات النساء على للفساد السلبية اآلثار لمعالجة الكافي االهتمام إيالء ضمان

 السياسية المرأة مشاركة ضمان إلى الحاجة التمهيدية الدورة أبرزت الخصوص، وجه

 .الفساد مكافحة في والفتيات المرأة دور رفع في أساسي كعنصر واالقتصادية واالجتماعية

عقدته المنظومة األفريقي للحكم  الذي المستوى الرفيع السنوي الحوار تخصيص تم كما .155

خطابه  في ماسيسي، موكغاويسي رئيس بوتسوانا، أكد. العام لهذا يقياإلفر االتحاد لموضوع

. الفساد مكافحة في الجماعية الجهود أهمية غابورون، في الحوار الذي ألقاء خالل افتتاح

 من القارة تخليص إلى الرامية القارية المستويات على المبذولة الجهود بدعم وأعرب عن التزامه

 الوطنيين المصلحة ألصحاب المؤسسية القدرات بتعزيز الحوار مالتز، وكنتيجة. اآلفة هذه

 .الفساد مكافحة في جهودنا نضاعف حتى الرئيسيين والقاريين واإلقليميين

 ومثابرته قيادته على ،2018 الفساد لعام مناصر مكافحة بخاري، محمد بالرئيس أشيد أن وأود  .156

 مماثلة إجراءات تشجعني كما. القارية الجهود توجيه وعلى بلده في الفساد آفة مكافحة في

الحزم الجماعي  اإلجراءات هذه وتعزز. األعضاء الدول من متزايد عدد في الفساد لمكافحة
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 الحكم وتقوض للقارة واالقتصادية االجتماعية التنمية تعوق التي اآلفة هذه مكافحة على لالتحاد

 .السياسي واالستقرار واألمن والسالم الديمقراطي

 األجندة اإلنسانيةزاي: 

 دائمة حلول نحو: أفريقيا في داخليا   والمشردين والعائدين الالجئين سنة: 2019 موضوع( 1

 القسري للتهجير

 عام" 2019 عام إعالن نواكشوط قمة مؤتمر خالل المؤتمر قرر أن إلى اإلشارة تجدر  .157

أفريقيا. مقرر  في يالقسر للتشرد دائمة حلول نحو: داخليا والمشردين والعائدين الالجئين

، اعتمد المؤتمر الموقف 2016وفي يناير  .Assembly/AU/Dec.707 (XXXI)]المؤتمر 

كتعزيز  -Assembly/AU/Dec.604(XXVI)-األفريقي الموحد بشأن فعالية العمل اإلنساني

لتطلعات الدول األعضاء والشعوب األفريقية إلى تحقيق اإلصالحات المرجوة التي يريدونها في 

 لمنظومة العالمية للعمل اإلنساني من أجل أن تصبح أكثر فعالية وكفاءة في المستقبل.ا

 الموحد حول اإلفريقي الموقف لتعزيز بذل قصارى جهدها على األعضاء الدول عجمي أحث .158

 اإلنسانية األزمة حدة من التخفيف في بعيدا شوطا سيقطع العمل اإلنساني حيث أنِّ تنفيذه فعالية

العالم، أي  في قسرا النازحين األشخاص ثلث من أكثر تضم التي أفريقيا، تواجهها يالت الهائلة

 للجوء طالب 509،900إلى  باإلضافة داخلي، نازح مليون 14,5و الجئ مليون 6,3

 االتحاد لمعاهدة العاشرة الذكرى 2019 عام يصادف كما. الجنسية عديم شخص 712،000و

 األعضاء كافة الدول وأحث. 2009 أفريقيا لعام في داخليًا النازحين ومساعدة لحماية األفريقي

ً  للنازحين الالزم الدعم لتقديم جهودها مضاعفة على  كمباال التفاقية الكامل التنفيذ خالل من داخليا

 .بها الخاصة العمل وخطة

 الدول التزام تنشيط سيعيد القسري للتهجير 2019 عام بأن قرار المؤتمر تكريس متفائل وإنني .159

 وإنني. الشاملة األفريقية الوحدةو األفريقي التضامن بروح النازحين لمحنة بالتصدي األعضاء

 دعم على وأحث شركاءنا. الالجئين استضافة عبء تتحمل التي األعضاء الدول تلك أحيي

 .التقاسم الكافي لألعباء لضمان لالجئين المضيفة والمجتمعات البلدان

 اإلنسانية األفريقية للشؤون الوكالة( 2

 يناير في Assembly/AU/Dec.604 (XXVI)المؤتمر قرر، في المقرر  أن بالذكر الجدير من  .160

مستندا "...  الجديد الهيكل يكون أن ضرورة مع ،للشؤون اإلنسانية أفريقية وكالة إنشاء ،2016

 مبادئ على تقوم والتي الخاصة أفريقيا موارد من وتمويلها والوطنية اإلقليمية اآلليات إلى

 قدراً  للشؤون اإلنسانية الوكالة األفريقية ستضع... " المشتركة األفريقية والقيم األفريقية الوحدة

 قوية دولة بناء عن فضالً  الدائمة، والحلول الجذرية األسباب معالجة على التركيز من أكبر

 رؤيتها عم يتماشى بما القارة، في القسري النزوح لتحديات للتصدي حكومية غير ومؤسسات

 ..2063 في أجندة المدرجة األجل البعيدة

 تعزيز( 1: )للوكالة عامة وأهداف كوظائف يلي المفوضية ما حددت المؤتمر، لمقرر وكمتابعة  .161

 قضايا بشأن ذلك في بما، الصلة ذات والمبادرات التدريب خالل من األعضاء الدول قدرات

 واألزمة النزوح عن وشاملة منتظمة اتومعلوم بيانات ونشر وضع( 2) واالستجابة؛ التأهب

 إقامة خالل من اإلنسانية، للقضايا قوية تنسيق آليات إنشاء( 3) القارة؛ في تنشأ قد التي اإلنسانية

 الدوليين والشركاء اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول مع والتنسيق الشراكات
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 ونشرها وإدارتها المرنة القدرة االحتياطية بناء (4) ؛ المتضررين والسكان المحلية والمجتمعات

 .القائمة اإلقليمية اآلليات مراعاة مع االستجابة، أجل من

 خارطة بوضع أوصت جدوى دراسة المفوضية أجرت ،2018و 2017 عامي بين الفترة وفي  .162

 المستفادة الدروس بتحديد الدراسة أوصت الخصوص، وجه وعلى. الوكالة لتفعيل طريق

 الهيكلية اآلليات وتقييم والعالمي؛ واإلقليمي الوطني المستوى على الممارسات وأفضل

 .اإلنسانية لالستجابة القائمة والمؤسسية

 الكوارث بتقييم تقوم الكوارث إلدارة وطنية وكاالت األعضاء الدول تنشئ أن المتوقع من  .163

 لتلبية الطوارئ لحاالت بةلالستجا الالزمة األموال عن اإلفراج إلى الدعوة وكذلك وإعالنها،

 التعهد تم التي االلتزامات من جزًءا فإن ذلك، إلى وباإلضافة. التأهيل وإعادة العاجلة االحتياجات

 من ٪1,5تكريس  هو القاري، المستوى على اعتمادها تم والتي العالمي المستوى على بها

 من العديد فإن ذلك، ومع. والتخفيف االستجابة حيث من الكوارث إلدارة الوطنية الميزانيات

 عليها المتفق المئوية بالنسب االلتزام طريق عن إما كاملة، بالتزاماتها بعد تف لم األعضاء الدول

 .كليهما حتى أو المطلوبة، الوكالة إنشاء أو الوطنية الميزانيات من

. ممكن وقت أقرب في األفريقية اإلنسانية الوكالة إنشاء الضروري من سبق، وإدراكا لما  .164

 ستكون كما. معها التعامل وكيفية القارة في اإلنسانية التحديات ورسم تحديد في الوكالة وستساعد

 وتعمل الخارجيين، الشركاء مع والتعامل القارة في العالمي اإلنساني للمجتمع الرئيسي الشريك

 معاناة تخفيف أجل من اإلقليمية، االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول مع وثيق بشكل

 .القارة تصيب التي اإلنسانية الكوارث أنواع مختلف من األفريقيين

 المتخصصة للهجرة الفنية اللجنة إلى الوكالة إنشاء على المترتبة المالية اآلثار المفوضية ستقدم  .165

 في غامبيا، بانجول، في عقدها المقرر العادية دورتها خالل والنازحين والعائدين والالجئين

الفرعية  اللجنة إلى للوكالة البياني الرسم سي نقل األثناء، هذه وفي. العام هذا من نيالثا الفصل

 األعضاء الدول دعوة المفوضية تعتزم كما. والموافقة عليه الدائمين لبحثهالممثلين  للجنة للهياكل

 .الوكالة إلى إبداء رغبتها في استضافة

 األفريقية لمواجهة المخاطرالقدرة  ( 3

القدرات األفريقية لمواجهة  إنشاء ،2012 يوليو في العادية المنعقدة دورته خالل تمر،قرر المؤ .166

إنشاء القدرات األفريقية لمواجهة  تم. األفريقي لالتحاد تابعة متخصصة وكالة بصفتها المخاطر،

 األفضل والتأهب لألحداث التخطيط على قدراتها تحسين على األعضاء الدول المخاطر لمساعدة

 .الطبيعية البالغة والتصدي لها ة والكوارثالجوي

سارية مع القدرات األفريقية  تفاهم مذكرة لديها عضو دولة( 19) عشر تسعة هناك اآلن، حتى .167

 األفريقية لمواجهة المخاطر لبناء بالقدرةالخاص  القدرات بناء برنامج لمواجهة المخاطر لتنفيذ

 التي المخاطر ضد التأمين مجموعة في تنيرةمس مشاركة ضمان أجل من الوطنية المخاطر إدارة

 التابعة الشركات إحدى األفريقية لمواجهة المخاطر،للقدرة  التأمين المحدودة تديرها شركة

األفريقية لمواجهة المخاطر  للقدرةاألفريقية لمواجهة المخاطر. قامت شركة التأمين  للقدرة

 مليون 38 مجموعها يبلغ ومالوي النيجرو وموريتانيا السنغال إلى تأمينية مدفوعات بتأمين

 المدعومة والمبيعات الغذاء توزيع أمور، جملة في المدفوعات، دعمت وقد. أمريكي دوالر

 األمن انعدام من تعاني التي المناطق في الغذائية السلع وضع وإعادة الحيوانات، ألعالف

 .المستنفدة راتيجيةاالست الحبوب احتياطيات وتجديد النقدية، والتحويالت الغذائي،
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 أحد ويتمثل. التحديات من األفريقية لمواجهة المخاطر عددا للقدرة التأمين آلية تواجه ذلك، ومع .168

مخاطر شركة  مجموعة في المشاركة في األعضاء الدول تواجهها التي الرئيسية التحديات

المشاركة  اناألقساط وضم أموال القدرات األفريقية لمواجهة المخاطر المحدودة في توفير

 الحكومات جانب األقساط من لدفع األولوية تكون ال ما وغالبا. التأمين مجموعة المستمرة في

اعتراف  وبناء على ذلك، وعلى الرغم من .عويصة ماليةمشاكل  الحاالت معظم في تواجه التي

إجراء  هايتعين علي األفريقية لمواجهة المخاطر، القدرة بقيمة وفوائد تكاليفالدول األعضاء 

مبادالت صعبة وغالبا ما تكون غير قادرة على دفع أقساطها نظرا لالحتياجات الوطنية الملحة 

 .اآلن حتى التأمين لمجمع المحدود النمو في الصعوبة هذه وتنعكس. األخرى

 في تنظر كانت وكالة القدرات األفريقية لمواجهة المخاطر وشركاؤها الصدد، هذا وفي  .169

 تمويل برنامج المبادرات ومن هذه. التأمين أقساط سداد في األعضاء ولالد لدعم مبادرات

 وفي. 2018 أكتوبر األفريقي للتنمية في البنك عليه وافق الذي أفريقيا في الكوارث مخاطر

ً  األكثر الفئات حماية لزيادة محاولة  بالحاجة واالعتراف المتطرفة المناخية األحداث ضد ضعفا

األفريقي للتنمية زمام  البنك أخذ القارة، في لها والتصدي الكوارث إلدارة التمويل إلطالق الملحة

تمويل األقساط  دعم برنامج وهو أفريقيا، في الكوارث مخاطر تمويل تصميم برنامج المبادرة في

 المخاطر للقدرات األفريقية لمواجهة المخاطر إلى تحويل مرافق إلى الوصول نطاق يوسع

 في رغبتها عن بالفعل أعضاء دول( 9) تسعة أعربت وقد. مالية قيود ديهال التي األعضاء الدول

 .البرنامج في المشاركة

 توفير الصلة، ذات األخرى والمؤسسات الدولية المالية المؤسسات شركائنا، من أطلب أن أود  .170

 الدعم قدمت التي والمنظمات الشريكة الدول جميع أشكر. المبادرة لدعم إضافية مالية موارد

 .اآلن حتى

 لالتحاد مؤسسة وكالة القدرات األفريقية لمواجهة المخاطر، شأنها في ذلك شأن أي تحتاج .171

وجود مناصرة ألنشطة القدرات  عدم هناك وحاليا،. كي تنجح السياسية اإلرادة إلى األفريقي،

 المشاورات بإجراء أقوم سوف الصدد، هذا وفي. مستوى أعلى األفريقية لمواجه المخاطر على

قائد لوكالة القدرات األفريقية لمواجهة / تعيين مناصر إمكانية بشأن االتحاد رئيس مع المناسبة

 الرؤية تجاه لتأكيد التزاماتها مجددا األعضاء للدول دعوتي وأكرر الكوارث، مخاطر /المخاطر

كها شامل تمل إنشاء وكالة القدرات األفريقية لمواجهة المخاطر. كحل إلى أدت التي األصلية

 لها واالستجابة الطبيعية الكوارث تمويل على األعضاء الدول لمساعدة ومهيأ األفريقية الدول

معاهدة  على والتصديق التوقيع وتيرة تسريع األعضاء الدول على ينبغي لذلك. أفضل بشكل

عضوا  دولة (33وثالثون ) اآلن ثالث وقعت حتى التي القدرات األفريقية لمواجهة المخاطر،

 .( دول أعضاء فقط. 8ت عليها ثماني )وصدق

 حاء. الهجرة

المفوضية  اتخذت حيث والتنقل، الهجرة مجال في لجهودنا باألحداث حافالً  2018 عام كان لقد .172

 الصدد، هذا وفي. األفريقي االتحاد سياسة وأطر نهج لتعزيز والمبادرات الخطوات من عدداً 

 عام في بانجول في أصال اعتماده تم الذي ألفريقيا، الهجرة سياسة إطار المفوضية نقحت

 في العام نفس في تنفيذه وبدأ ،2018 يناير واعتمد إطار سياسة الهجرة ألفريقيا في. 2006

 (.2030-2018) العمل خطة إطار
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 المجموعة وجه الذي الموحد األفريقي يسرت المفوضية وضع الموقف ذلك، على عالوة .173

 والنظامية اآلمنة الهجرة أجل من المتحدة لألمم العالمي ثاقالمي حول المفاوضات خالل األفريقية

 في عقد دولي حكومي مؤتمر قبل من ،2018 ديسمبر في النهائي النص اعتمد. والمنتظمة

 بلداً  165 قدمته الذي الواسع الدعم من الرغم المؤتمر. وعلى وقد حضرت  . المغرب مراكش،

 األفريقي االتحاد واصل. العملية هذه من اباالنسح بلدان بضعة قررت لالتفاق، مراكش في

 اجتماع المتابعة ذلك في بما االستراتيجيين، الشركاء مع العالمي االتفاق دعم إلى الدعوة

 .2019 يناير 22 في بروكسل في األوروبي المنعقد واالتحاد األفريقي لالتحاد الوزاري

 هي العالمي والميثاق األفريقي تحادلال بالهجرة المتعلقة السياسات في المتجسدة المبادئ إن .174

 ومنع الحدود إدارة بشأن أحكام على تحتوي أنها كما. العاملة اليد تنقل ذلك في بما التنقل، تيسير

 وفقا للمهاجرين اإلنسان لحقوق التام االحترام من إطار في تنفذ أن على النظامية، غير الهجرة

 .الدولية للمعايير

 من مهاجر مليون 18 منهم أفريقيا، في مهاجر مليون 21 بـ يقدر ام هناك كان ،2015 عام وفي .175

 خطوات تحقيق في أفريقيا استمرار ومع. الشمالية وأمريكا وآسيا أوروبا من والبقية أفريقيا

 الفرص من توفير المزيد شأنه من الذي األمر القارة، في والتنمية اإلقليمي التكامل نحو كبيرة

 للتنقل فرًصا توفر قوية عالمية تعددية أجل من دعوتها ستواصل ةالمفوضي فإن لألفريقيين،

 .القانوني

 

 الجنسين بين والمساواة الشباب: الشاملة طاء. القضايا

 تعزيز تمكين الشباب( 1

 على وتعتمد الناس، على تنميتها تعتمد التي أفريقيا" 2063أجندة  من 6 الطموح يتصور .176

 الشباب ميثاق ويوفر". األطفال ورعاية والشباب، النساء اسيم وال األفريقية، الشعوب إمكانات

 وبرامج سياسات وتنفيذ لوضع ككل والقارة إطارا للبلدان ،2006 عام في اعتمد الذي األفريقي،

 نحو القارة لتحفيز وإمكانيات ذلك أفريقيا في الشباب أعداد تزايد أدى وقد. ملموسة حول الشباب

 األفريقية الحكومات دفع زيادة إلى الديمغرافي العائد من ةمتسارع اقتصادية مكاسب تحقيق

النهوض  مجال في العمل وخطط واالستراتيجيات السياسات على والمفوضية نحو التركيز

 .بالشباب

 ومركزه المحوري في األفريقي الشباب على الضوء تسليط إلى وبالنظر الخلفية، هذه ظل وفي .177

 مجاالت ثالثة على عملها المفوضية ركزت ،2063دة أجن خالل من األفريقية النهضة رؤية

 حول إجراءات ملموسة وتوفير السياسات وتعزيز الشباب، أصوات إظهار: للتنفيذ وهي رئيسية

 الشباب. تمكين

 اللجنة مقرر مع تمشيا للشباب، بتعيين مبعوث ،2018 عام فيوإلسماع صوت الشباب، قمت   .178

 االتحاد مبعوث تعيين إلى دعا الذي والرياضة، ثقافةوال للشباب الثانية المتخصصة الفنية

وطلب من المفوضية  أفريقيا في النهوض بالشباب قضايا دعم في للمساعدة األفريقي للشباب

 االستشاري والمجلس للشباب اإلفريقي االتحاد تم تدشين مبعوث وضع االختصاصات لذلك."

 هي التونسية، الشابي، آية والسيدة. فريقياأل الشباب بيوم االحتفال خالل ،2018 نوفمبر 1 في

مؤسسة مو إبراهيم  في سابقة أستاذة وهي شابي، قامت السيدة. المنصب هذا يشغل شخص أول
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واألفريقية،  الشرقية الدراسات كلية من اإلفريقية السياسة في الماجستير درجة على حاصلة

الوحدة  على خاص بشكل التركيز مع منصات النهوض بالشباب وعملت فيها، من العديد بتأسيس

 .واألمن والسلم والشباب األفريقية

 وزيادة الشباب، قضايا بشأن والدعوة للنهوض بالشباب، الشراكات إقامة المبعوث مهام تشمل  .179

 فضال لدى الشباب، التطوعي العمل وتعزيز ودعم المفوضية، عمل إلى الشباب وصول فرص

 عمل لدعم للشباب االستشاري المجلس تشكيل تم .فريقياأل الشباب وضع بشأن األدلة توليد عن

 المجلس تكوين ويعكس. القارة أقاليم جميع من شباب تسعة من ويتكون األفريقي، االتحاد مبعوث

 .المفوضية عمل أساس تشكل التي اإلقليمي، والتمثيل الجنسين بين المساواة مبادئ

قيا إلى جانب الطابع المستجعل لتحقيق العائد وإقرار بالتحديات التي يواجهها الشباب في أفري  .180

 مليون 1 مشروع إطالق إلى أسعى فإنني ،الديموغرافي ألفريقيا من خالل االستثمار في الشباب

 أربعة في فرًصا المشروع سيوفر. الشباب وتأثير الفعالة المشاركة أجل من 2021 عام بحلول

 إلى مباشرة الوصول بهدف والمشاركة، مالتعلي األعمال، ريادة رئيسية: التوظيف، مجاالت

 منتدى خالل من 2019 أبريل في المشروع إطالق سيتم. 2021 عام بحلول أفريقي شاب مليون

 قبل من الحلول وقمة شبابي، مؤتمر من يتألف أيام والذي 4 لمدة المكثف األفريقي الشباب

الشركاء اإلنمائيون  ذلك يف بما المصلحة، أصحاب قبل من وقمة االلتزام األفريقي، الشباب

 .الخاص والقطاع

 حالة عن سنتين كل تقرير المفوضية بتقديم األفريقي الشباب ميثاق عقد عمل خطة وتكلف .181

 االبتكار على الضوء تسلط التي الجيدة الممارسات عن تقارير تقديم مع األفريقي، الشباب

 في النهوض بالشباب بشأن لمعلوماتا تبادل قاعدة لتوسيع كوسيلة والوحدة االفريقية، واإلبداع

 العوائد طريق خارطة أطلقتها التي الدعوة خالل من الوالية هذه على التأكيد تم وقد. أفريقيا

الخاصة بكل  المؤشرات، من مجموعة على قائم مؤشر إلنشاء األفريقي لالتحاد الديمغرافية

الشباب على المستوى القطري  في االستثمارات قياس بهدف الديموغرافية، العوائد ركيزة من

 وضع الشباب تقرير إعداد على المفوضية تعمل الصدد، هذا وفي. عنها واإلبالغ ورصدها

 ومن المقرر إصدار .األعضاء للدول الوطنية اإلحصاء مكاتب من بدعم 2018 لعام األفريقي

الشباب  طوعينالمت برنامج يعتبر .2019 أبريل في األفريقي الشباب منتدى هامش على التقرير

 المهنيين ونشر بتوظيف وتدريب يقوم لالتحاد األفريقي رائدًا برنامًجا األفريقي لالتحاد

ويشجع  القارة. أنحاء جميع في شهراً  12 لمدة محترفين كمتطوعين للعمل األفريقيين الشباب

 يقياأفر في الشباب وضع لتعميق التطوعي األفريقي العمل فريق المتطوعين الشباب لالتحاد

 تطوير في مشاركتهم وتعزيز ألفريقيا، اإلنمائية والغايات األهداف في رئيسيين كفاعلين

 -األفريقي لالتحاد 2063أجندة  نحو الصلة ذات التدخالت وتنفيذ تصميم في وكذلك السياسات

 .'أفريقيا التي ننشدها'

 بتدريب ،2010 عام يف تأسيسه منذ برنامج فريق المتطوعين الشباب لالتحاد األفريقي، قام  .182

 عام وفي. المستوى في القارة المنظمات اإلنمائية عالية األفريقيين في الشباب من 406 ونشر

 جميع في أفريقي شاب 300 إلى نشر األفريقي يهدف فريق المتطوعين الشباب لالتحاد ،2019

 . متطوع 200 من جديدة مجموعة وتدريب وتوظيف القارة أنحاء

 للشباب أفريقي صندوق إنشاء 2017 يوليو لمؤتمر االتحاد المنعقدة في اديةالع الدورة قررت  .183

 متعددة استشارية مشاركة وبعد. الحيوية التنمية وخطط لرؤى التنفيذ دعم أداة بمثابة ليكون
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ً  المصلحة، أصحاب  ذات سيتم تثبيت األدوات. الصندوق هيكل بتحديد تقوم المفوضية حاليا

 .2019 عام في عليها للموافقة الصلة ذات األفريقي االتحاد كلهيا وتقديمها إلى الصلة

 المرأة وتمكين الجنسين بين تعزيز المساواة  (1

 المرأة حقوق بشأن مابوتو بروتوكول تنفيذ (أ

 االتحاد، أجهزة من وغيرها المفوضية انتباه بمسائل الجنسين جذب الصلة ذات القضايا واصلت  .184

 االضطالع تم التي الرئيسية األنشطة أحد ويتعلق. الصلة ذات األفريقي االتحاد بصكوك عمال

 بإجراء أبابا، أديس في ،2018 ديسمبر 13و 12في يومي  بالقيام، الفترة هذه خالل بها

األفريقي لحقوق  بالميثاق الملحق البروتوكول على بالتصديق للتعجيل المستوى رفيعة مشاورات

 (. مابوتو بروتوكول) قياأفري في المرأة اإلنسان والشعوب بشأن حقوق

 وتنفيذ التصديق عملية بشأن الخبرات لتبادل األعضاء للدول فرصة المشاورات أتاحت  .185

". مابوتو طريق الجميع من أجل بروتوكول خارطة" باعتماد واختتمت. مابوتو بروتوكول

 جميع إشراك خالل من القارة في النساء لجميع واقعة حقيقة مابوتو بروتوكول جعل هو والهدف

األعضاء  الدول جميع تصديق تسريع بهدف قطرية، بعثات وستليها. المعنيين المصلحة أصحاب

 اعتماد بروتوكول منذ أنه إلى اإلشارة وتجدر. 2020 النهائي وهو عام الموعد عليه بحلول

( 41) عليه واحد وأربعون وصدقت عضو دولة( 49) وأربعون مابوتو، تم وقعت عليه تسع

 .منها

 أفريقيا هياكل اإلدارة في في الجنسين بينواة المسا (ب

 مؤسسات مستويات جميع على القيادية المناصب في والفعالة الكاملة المرأة مشاركة ضمان إن  .186

الجوهرية  القيمة إلى وباإلضافة. 2063 وأجندة 2030 أجندة أهداف أحد هو القرار صنع

 مراعية لالحتياجات فعالة سياسات صياغة في أساسيا عنصرا تعتبر المرأة، فإنها لمشاركة

 خطوات كبيرة في خطت ويسرني أيضا أن أشير إلى أنِّ أفريقيا قد .نساءوال للرجال التفاضلية

. األوسط والشرق الهادئ والمحيط آسيا منطقة متجاوزة القرار، صنع في المرأة مشاركة مجال

 .مهمة فرعية إقليمية اختالفات هناك تزال ال ذلك، ومع

 مما هن من النساء، 11،037من البرلمانيات، من بين إجمالي  2،591فإن  ،2018 برنوفم في .187

 في المائة في 8 من نسبة المائة، في 23 يبلغ البرلمان في النساء لنسبة األفريقي المتوسط يجعل

 المائة في البرلمانات في 33 من أكثر فيها اإلناث يشكل تمثيل بلدا 35 بين ومن. 1997 عام

 ،(٪61) رواندا ذلك في بما أفريقية، بلدان 9 هناك العالم، أنحاء جميع في الوطنية

 وإثيوبيا، (٪ 40) وموزامبيق، (٪ 42) والسنغال، (٪ 42) أفريقيا وجنوب، (٪46)وناميبيا

جدير  تقدم هذا أن ورغم(. ٪34) وأوغندا( ٪36) وبوروندي( ٪37) وتنزانيا، (٪ 39)

 المساواة تحقيق لتسريع به القيام وينبغي به القيام مما يتعين الكثير هناك زال ما أنه إال باإلشادة،

 .تشريعاتنا مجال في الجنسين بين الكاملة

 األفريقي الجنوب يقترب وبينما .اإلقليمية التباينات بمكان معالجةوفي ضوء ذلك، من األهمية   .188

 عن كثيراً  تخلفت المتوسط، في أفريقيا، غرب منطقة فإن ،٪33 تمثيل نسبة حد بلوغ من

 لديها فقط ( بلدان5خمسة ) هناك أفريقيا، غرب في بلداً  15 بين فمن. األخرى الفرعية المناطق

 وجنوب ناميبيا أصبحت أفريقيا، جنوب وفي. البرلمان في النساء تمثيل من ٪15 من أكثر

 بنسبة رواندا رتتصد أفريقيا، شرق وفي. برلماناتها في الجنسين بين المساواة متناول في أفريقيا
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 ٪33 من بأكثر وأوغندا وبوروندي وتنزانيا وتلي إثيوبيا. العالم مستوى على دولة كأول 61٪

 متوسط ويبلغ. ٪33 نسبة عتبة من والسودان تونس اقتربت أفريقيا، شمال وفي. البرلمان في

 في إلناثا تمثيل يبلغ حيث أفريقيا، أفريقيا أعلى بشكل طفيف من غرب وسط في المرأة حصة

 .المائة في 31 الكاميرون

 الدول بعض في المجالس الوزارية في النساء نسبة في زيادة هناك أن إلى أيضا اإلشارة وتجدر  .189

 إثيوبيا المجالس الوزارية في في الجنسين بين التكافؤ تحقيق أن بالذكر الجدير ومن .األعضاء

 بين التكافؤ يؤدي أن يمكن كيف ظهارإل األفريقيات للنساء فريدة فرصة يوفر وسيشيل ورواندا

 القارة بقية وإلهام االجتماعية واالقتصادية بالتنمية والتعجيل الحكم نوعية تحسين إلى الجنسين

 مجموعه ما بين من أفريقيا في وزيرة 302 هناك كان ،2018 أكتوبر من واعتبارا. والعالم

 22نسبة  المتوسط في األفريقية وزاريةالمجالس ال في المرأة تمثيل ويبلغ .وزيرا 1400 حوالي

 .المائة في

 بلغت إلى زيادة عدد البلدان األفريقية التي الدول األعضاء المحرز مؤخرا من قبلأدى التقدم  .190

وعلى الصعيد العالمي، توجد حاليا . التعيينات الوزاريةفي  % 33 حوالي فيها نسبة تمثيل المرأة

 .من تمثيل المرأة في مجالس وزرائها % 33ققت أكثر منبين تلك التي حدول أفريقية من  7

ونتيجة لذلك، تقود أفريقيا العالم النامي في هذا المجال متجاوزة منطقتي أمريكا الالتينية و البحر 

إلى االلتزام القوي من قبل الدول األعضاء  غير المسبوقةهذه الطفرة مثل الكاريبي. وتعود 

ً أجل الموجهودها المتزايدة من  وأشيد  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. بأجندةضي قدما

وأشجع جميع الدول األعضاء على القيام بإجراءات أكثر صرامة لتحقيق  المحمود بهذا التطور

 مجلس الوزراء.المساواة الكاملة في التعيينات على مستوى 

 التحاد األفريقيل ستراتيجية الجنسانيةالا (ج

بعد استعراض السياسة الجنسانية  له،ي مؤخرا أول استراتيجية جنسانية اعتمد االتحاد األفريق .191

، التي سيتم إطالقها خالل تتماشى هذه اإلستراتيجيةولقطاعية المختلفة. الحالية والسياسات ا

االستراتيجية الجديدة تحويلية هذه  وتعدمع رؤية االتحاد اإلفريقي ألفريقيا التي نريدها.  القمة،

المساواة بين الجنسين وتمكين التي تؤثر على  ذلك بهدف التصدي للقيود الكبيرةوفي نتائجها، 

 لهذه األجندة.لزخم العالمي الجديد تقدم واسع الخطى للحاق با االتحاد األفريقيوتحقيق المرأة 

لالتحاد تواصل وأداة  واضحة قابلة للتنفيذ العديد من األغراض: تحديد خارطة طريق وستخدم

راف الفاعلة من الدول وغير ، وخطة استثمارية للشركاء، وأداة للدعوة لألطكملهاإلفريقي بأ

التكامل  من أجلالسياسات  التساق ومواءمةوجسر ، تنظيمي للممارسي منظور، والدول

 نساء والفتيات في القارة.للاإلقليمي وآلية مساءلة 

الفرص، وتعزيز وحماية حقوق  ناالستفادة مالنتائج، و تعظيمتقوم هذه االستراتيجية على مبادئ  .192

وإعطاء المرأة والفتاة صوتا مؤثرا في جميع ، وتعزيز القدرات المؤسسية والمساءلة، المرأة

وستقوم المفوضية بمتابعة تنفيذها بشكل فعال وتسيق كافة الجهود الالزمة مع الحياة.  مناحي

 أصحاب المصلحة ذوي الصلة. 

 فريقيلالتحاد اإل بطاقة األداء الجنساني (د

تزويد  فيهدفها الرئيسي يتمثل تمثل بطاقة األداء الجنساني األفريقية أداة عمل سهلة االستخدام،  .193

 رصد ومساءلة سهلة االستخدام لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ بوسيلة ة والدول األعضاءلمفوضيا

ليمي والعالمي. كما على الصعيدين اإلق وتمكين المرأة المساواة بين الجنسينجال في م التزاماتها
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التي  الدول األعضاءالتقدم المحرز في  وتقدير مكافأةل ةاألداء الجنساني األفريقي بطاقة تستخدم

 عدم المساواةلحد من أوجه باتحقيق التزامات االتحاد األفريقي من أجل  كبيرةخطوات اتخذت 

القائم نتيجة للتعاون  األداءبطاقة وتعد . مرأةاالجتماعية واالقتصادية والسياسية بين الرجل وال

 األطراف. ةة وعدد من اإلطر متعددلمفوضيبين ا

االنتصار ”ويتبع موضوع  ةاألداء الجنساني األفريقي بطاقةمن  اإلصدار الرابع 2018يمثل عام  .194

بالتعاون الوثيق مع مجلس  هذا اإلصدارتم تنظيم “. الفساد: مسار مستدام لتحويل أفريقيا على

 لفساد.لمكافحة ايقي االتحاد األفر

 لالتحاد األفريقي المحددةتنفيذ المقررات والسياسات ياء. 

 تنفيذ المقررات بشأن المحكمة الجنائية الدولية( 1

التي قدمتها المحكمة الجنائية الدولية  اآلراء، لعدة سنوات، من تحاد األفريقي عن قلقهأعرب اال .195

ال سيما فيما يتعلق ، ار المسؤولين اآلخرينبشأن مسألة حصانات رؤساء الدول والحكومات وكب

نظام روما األساسي والتزام الدول األطراف بالتعاون مع المحكمة في باألطراف من غير الدول 

في اعتقال وتسليم شخص صدر ضده أمر اعتقال. وزاد من أهمية هذه القضية قرار الدائرة 

رية جنوب أفريقيا لم تمتثل اللتزامها القانوني أن جمهوبالتمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية 

بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير أثناء حضوره مؤتمر قمة االتحاد األفريقي في 

 .2015في يونيو  ججوهانسبر

بشأن المحكمة  Assembly/AU/Dec.672 (XXX)المؤتمر المقرر  اعتمد، 2018في يناير  .196

ل األعضاء على معارضة منطق المحكمة الجنائية الدولية ألنه الدو الذي يحث، الجنائية الدولية

المؤتمر  هذه المسألة. كما طلببخصوص تعارض بشكل أساسي مع موقف االتحاد األفريقي ي

على جدول أعمال الجمعية العامة طلبا على الفور  تضعمن المجموعة األفريقية في نيويورك أن 

المحكمة الجنائية الدولية بشأن مسألة حصانات  قبلالصدار رأي استشاري من لألمم المتحدة ٌ

اللتزامات المتضاربة للدول بموجب مختلف من حيث صلتها با، رؤساء الدول والحكومات

مثل القانون الدولي بشأن الحصانات، ونظام روما األساسي للمحكمة ، مصادر القانون الدولي

 الجنائية الدولية وقرارات مجلس األمن لألمم المتحدة.

على ، 2018اللجنة في نيويورك في مايو ويونيو  عقدتتنفيذ القرار المذكور أعاله،  عند .197

 ريقييناجتماعين لمجموعة السفراء األفريقية والمستشارين القانونيين / األعضاء األف، التوالي

 احهسيتم طرالمسألة التي صياغة ل، )القانونية( السادسة للجمعية العامة لألمم المتحدة في اللجنة

إستراتيجية لوضع الطلب على جدول أعمال الجمعية العامة  إعدادالدولية و العدلعلى محكمة 

الدولية.  العدلوالحصول على دعم الدول األعضاء في األمم المتحدة بشأن اإلحالة إلى محكمة 

الممثل الدائم ، من قبل في نيويوركين نيابة عن مجموعة السفراء األفريقي ،دم الطلبوق  

ً لهذا الشهر، هورية كينيالجم ً في جدول األعمال المؤقت الطلب وأدرج ، بصفته رئيسا الحقا

 .2018لجمعية العامة للنظر فيه في سبتمبر لللدورة الثالثة والسبعين 

 2018سبتمبر  20لمجموعة األفريقية في نيويورك في ل االجتماع األسبوعي المفوضيةخاطبت  .198

على ، المفتوحة العضوية المعنية بالمحكمة الجنائية الدوليةوعقدت اجتماًعا للجنة الوزارية 

 حاطةمن أجل إ، 2018هامش الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر 

الدولية. وطلبت اللجنة  العدلعلى محكمة مقرر المؤتمر بشأن المسألة التي ستطرح تنفيذ باللجنة 
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بوضع الصيغة ، بالتعاون مع المجموعة األفريقية، أن تقوم وضيةمن المفالمفتوحة العضوية 

 .2019الجمعية العامة في مايو من قبل  افيه للنظر للمسألةالنهائية 

األول لخبراء القانون الدولي  لفنياجتماعاً مع فريق العمل ا المفوضيةعقدت ، وفي وقت الحق .199

بناء وفي الهاي.  2018ديسمبر  14إلى  13العمل الفني من  فريق اجتمعولمسألة. لوضع إطار ل

تم اختيار الخبراء من أفريقيا وأماكن أخرى ، على اقتراح اللجنة الوزارية المفتوحة العضوية

 .مع الرأي أو ضدهكانت لضمان أن ينظر االتحاد اإلفريقي في جميع الحجج الممكنة، سواء 

ة عددًا من االجتماعات الفنية ضيالمفوبالتنسيق مع المجموعة األفريقية في نيويورك، ستعقد  .200

كذلك  ستواصلو. مسألةال مشروع الستكمالاألخرى مع الخبراء األفريقيين والعالميين 

مع الدول غير األعضاء في األمم المتحدة من أجل  والمفوضية التواصلالمجموعة األفريقية 

خالل نظر  حشد الدعم للموافقة على طلب االتحاد األفريقي للحصول على رأي استشاري

حث جميع الدول األعضاء أ. 2019جدول األعمال في مايو المدرج على بند الالجمعية العامة 

لحصول على الدول غير األفريقية ل تأييدكسب الدول غير األفريقية و مع التواصلعلى بدء 

 الدولية. العدلاألصوات المطلوبة لإلحالة إلى محكمة 

 رأيها المفوضيةقدمت ، بشأن المحكمة الجنائية الدولية مقرر المؤتمرفي إطار مواصلة تنفيذ  .201

يوليو  13لمحكمة الجنائية الدولية في في ا المحكمة إلى دائرة االستئناف لصديقالمكتوب 

بعد صدور أمر من دائرة االستئناف بدعوة المنظمات الدولية، بما في ذلك االتحاد ، 2018

 الصادر عن رارللق لمملكة األردنية الهاشميةا استئنافتقديم مالحظات على إلى ، األفريقي

لمحكمة الجنائية الدولية بعدم امتثال األردن لطلب المحكمة باعتقال ل الثانية الدائرة التمهيدية

عرضها الشفوي نيابة عن  المفوضيةقدمت والبشير.  حسن عمر السوداني وتسليم الرئيس

ت مشاركة االتحاد األفريقي في ركزو. 2018سبتمبر  14إلى  10االتحاد في الهاي من 

على توضيح االلتزامات القانونية للدول بموجب نظام روما األساسي والقانون اإلجراءات 

مما أدى إلى ، من كبار المسؤولين موغيره الدول الدولي العرفي فيما يتعلق بحصانات رؤساء

وأعادت المفوضية تأكيد ة. تفسيرات متضاربة من قبل الدوائر التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولي

موقفها الثابت بأنه ال توجد استثناءات من القاعدة األساسية للقانون الدولي بشأن حصانة رؤساء 

 رقم لألمم المتحدة الدول وطلبت من دائرة االستئناف أن تؤكد في قرارها أن قرار مجلس األمن

ة االستئناف في هذه القضية البشير. وال يزال حكم دائر عن الرئيسحصانة لم يرفع ال 1593

 معلقًا.

 التقارير المقدمة إلى محكمة العدل الدولية عن الرأي االستشاري حول معلومات مستكملة( 2

 شاجوش  بشأن أرخبيل الحالي

جدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات الشفوية بشأن الطلبات المقدمة إلى محكمة العدل الدولية بشأن ت .202

، الشفوية لإلجراءات. وفي إطار التحضير 2018سبتمبر  3تها في هذه المسألة قد أعيدت جدول

محكمة العدل  فية رسالة إلى الدول األعضاء تشجعها على إبالغ المسجل المفوضيأرسلت 

فصل المترتبة على القانونية  اآلثاراركة في جلسات االستماع حول عزمها على المشبالدولية 

بالتعاون مع ، وواصلت المفوضية. 2018و يوني 15وس من موريشيوس قبل جأرخبيل شا

حكومة موريشيوس، العمل مع الدول األعضاء من أجل ضمان حضور عدد أكبر من الدول 

 فريقي في اإلجراءات الشفوية أمام محكمة العدل الدولية.ألاألعضاء في االتحاد ا
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دولة واالتحاد  (22استمعت محكمة العدل الدولية إلى المرافعات الشفوية من اثنتين وعشرين ) .203

وهي ، أفريقية دول( 6ست )كانت هناك ، دولة (22ثنين وعشرين )بين اال منواألفريقي. 

في  ذلك، شاركت باإلضافة إلىزامبيا. و موريشيوس، نيجيريا، جنوب أفريقيا، بوتسوانا، كينيا

 ،اتيماالوج ،ألمانيا ،قبرص ،البرازيل ،بليز ،أستراليا ،األرجنتين اإلجراءات الشفوية كل من

المملكة المتحدة لبريطانيا  ،ندالوتاي ،صربيا ،واجونيكارا ،جزر مارشال ،إسرائيل، الهند

عارضت غالبية هذه الدول وقد  .الواليات المتحدة األمريكية وفانواتو ،العظمى وأيرلندا الشمالية

وإسرائيل أيدت لكن الواليات المتحدة وأستراليا ، السيادة على الجزيرة أن لهاتأكيد بريطانيا 

 .مطالبة المملكة المتحدة

. وأشار فريقها القانوني إلى والية 2018سبتمبر  6مرافعتها الشفوية في  مفوضيةقدمت ال .204

وتقرير المصير نابعة من صكوكه المتمثلة في ترسيخ وحدة وسالمة األراضي األفريقية االتحاد 

فضال ألمم المتحدة. الجمعية العامة ل خذتهالقانونية ومساهمة االتحاد األفريقي في القرار الذي ات

لديها اختصاص المحكمة  أنذلك، سلط الفريق القانوني لالتحاد األفريقي الضوء على عن 

وفقا ، A / RES / 71/292 رقم رأي استشاري بناء على طلب قرار الجمعية العامة إلصدار

الهيئة العليا للعدالة  باعتبارها، مسؤوليتهابالضطالع لالمحكمة  ودعا، للنظام األساسي للمحكمة

 إنهاءإرثها التاريخي في دعم تقرير المصير و ومواصلة يةالقانون للرد على المسائل ،الدولية

 االستعمار. أكد الفريق القانوني لالتحاد األفريقي أنه يمثل الصوت الجماعي للقارة األفريقية.

ي التي ساهمت في هذه اإلجراءات أود أن أهنئ جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريق .205

قبل محكمة العدل من المسألة  التوصل إلى نتيجة مواتية وفي حينها لهذهالقانونية. وأتطلع إلى 

 الدولية.

 هبريحسين  في محاكمة إجراءات المتابعة( 3

، دأهذا المب. وبناًء على األساسية لالتحاد األفريقيكافحة اإلفالت من العقاب أحد المبادئ تمثل م  .206

 رئيس تشاد هبري،إلى السنغال باستضافة اإلجراءات لمقاضاة حسين عهد االتحاد اإلفريقي 

 وتم التوقيع على .1990و 1982 أعواموغيره بتهمة ارتكاب جرائم في تشاد بين  األسبق،

 22السنغالي في  ئيالقضا داخل الجهاز اإلفريقية اإلستثنائية لدوائرإنشاء ا بشأناالتفاق 

 .2013في فبراير  افتتاحهاوتم ، 2012أغسطس 

مايو  30. وفي 2016فبراير  11واخت تمت في ، 2015يوليه  20في  هبريبدأت محاكمة حسين  .207

 ،بارتكاب جرائم ضد االنسانية باالغتصاب هبرية شرق أفريقيا حسين جماعأدانت ، 2016

 ،يه اختفاء قسرييلالذي ختطاف الوا ،واإلعدام دون محاكمة ،والقتل ،واالستعباد الجنسي

حكم عليه بالسجن مدى الحياة. وقد أبقى الحكم ، واألفعال الالإنسانية وغيرها. ومن ثم ،والتعذيب

وفقاً لمبدأ التعويض الكامل. وقد  هملتعويضمن الضحايا  4866على درجة التقاضي األولى في 

دى حكم دائرة فرنك أفريقي. وأ 50.920.000.000حددت الميزانية اإلجمالية بمبلغ قدره 

ضحية بصفتهم مدعين  7396االستئناف إلى إلغاء القرارات السابقة جزئيا باالعتراف بـ 

 كتعويض.مليار فرنك أفريقي  82.290.000.000وخصص لهم مبلغ قدره ، مدنيين

، بالحكم الصادر في محاكمة حسين 2016في دورة كيجالي المعقودة في يوليو ، رحب المؤتمر .208

ضية، بالشراكة مع حكومة تشادـ على اتخاذ جميع التدابير الالزمة إلنشاء وحث المفو، هبري

التي أمرت بها المحكمة بشكل كفؤ  التعويضات صندوق استئماني للضحايا وضمان صرف

 .2018في يناير للصندوق اإلستئماني النظام األساسي المؤتمر مناسب للضحايا. اعتمد و
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، المفوضية منطلب والذي ، 2017يوليه يونيه/ يذي في المجلس التنف الصادر عن عمال بالمقرر .209

اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتفعيل الصندوق ب، بالتشاور مع الحكومة التشاديةأن تقوم 

، أعربت السلطات التشاديةو. 2018ديسمبر  بعثة إلى نجامينا فيأوفدت ، االستئماني للضحايا

تعيين ممثل باإلسراع بارجية، عن التزامها والخ العدل وحقوق اإلنسانفي ذلك وزيرا بما 

ال سيما فيما و، الصندوق تفعيللحكومة تشاد في مجلس إدارة الصندوق االستئماني، وتسهيل 

 المقر الستضافة أمانة الصندوق.  يةيتعلق بالتوقيع على اتفاق

الضحايا إلطالعها على مختلف الخطوات رابطات أيضا بجماعات  المفوضيةاجتمع وفد  .210

مطلوبة لتشغيل الصندوق االستئماني. وتجدر اإلشارة إلى أنه كما يتوقع من حكومة تشاد أن ال

 .فإن المجموعة الجماعية هي التي تسمح لمجلس اإلدارة بعقد جلسته االفتتاحية، تعين ممثلها

، في الصندوق االستئماني السخيةأود أن أحث جميع الدول األعضاء والشركاء على المساهمة  .211

ومعالجة محنة الضحايا. وستكون هذه  اللجنة االقتصادية ألفريقيا مقررتسهيل تنفيذ  من أجل

المساهمات بمثابة توضيح إضافي اللتزام االتحاد األفريقي بالتصدي بفعالية لمسألة اإلفالت من 

 .بنشاط جهودها لتحقيق هذه الغاية المفوضيةالعقاب. وستواصل 

 المفوضية  داخلالمساءلة كاف. 

.  األفريقي بلوائح ونظم العاملين لالتحاد عمال 2016ئ مكتب األخالقيات في أغسطس أ نش .212

صالحيات األساسية لمكتب األخالقيات في ضمان مراقبة جميع الموظفين تتمثل إحدى الو

المنتخبين والموظفين وأداء وظائفهم بما يتماشى مع أعلى معايير النزاهة التي تتطلبها المدونة 

عد ولوائح االتحاد األفريقي ذات الصلة. ويغطي المكتب جميع األنشطة اإلدارية وغيرها من قوا

 .االتحاد األفريقي والمكاتب التمثيلية وعمليات دعم السالم جهزةأل

استعرض مكتب األخالقيات مدونة األخالقيات والسلوك وسياسة التحرش. ، 2018في عام   .213

واإلعالنات المالية واألصول وإدارة  الملبسعد السياسات المتعلقة بالهدايا وقوا وقام بصياغة

جميع هذه وتضارب المصالح وحماية المبلغين عن المخالفات من أجل تعزيز اإلدارة المؤسسية. 

 .في مراحل مختلفة من عملية الموافقةهي السياسات 

 موظف 100 من أكثر واتصل. األخالقياتأظهر الموظفون ثقة متزايدة لمكتب  ،إنشائه منذ  .214

كتب للتحقق من حقوقهم أو توضيحها على النحو المنصوص عليه في مدونة األخالقيات مبال

وسياسة التحرش. كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد المراسالت الموجهة إلى ، والسلوك

مختلف هياكل اإلدارة والتحكيم في االتحاد األفريقي التي ن سخت إلى المكتب سعياً إلى التوجيه 

 .سير االنتصاف السريعاإلداري وتي

 مجهولة رسالة خالل من تم تسليمها التيوعقب ادعاءات المضايقة ضد المرأة  ،جانبي من .215

 24 في  لجنة رفيعة المستوى أنشأت، اإلعالملوسائفي  واسع نطاق على نشرتالتي و ، الهوية

في جميع  التحقيقبللجنة ا أيًضا وكلفت. في هذه االدعاءات على نحو كامل للتحقيق 2018 مايو

من أجل تحديد الحقائق ، الممارسات الخاطئة المؤسسية المزعومة والمستخلصة داخل المفوضية

مارس  15في  تولي المهامبشكل مستقل في ضوء االلتزام الذي قطعته على الموظفين عند 

 الرفيعة المستوى لجنةالقدمت وبأكملها. المفوضية الحوكمة الداخلية في  لضمان، 2017

 .2018نوفمبر  9النهائي في  تقريرها
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بوضع سياسة  المفوضية( ضرورة قيام 1اللجنة عددا من التوصيات بما في ذلك: ) أصدرت .216

لهيكل التنظيمي لالتحاد ا مراجعة( 2مستكملة للموارد البشرية مع تنفيذ زمني محدد ؛ )

لية وتسريع مع مراعاة المتطلبات التشغي، قصيرة األجلال( ترشيد منح العقود 3؛ )األفريقي

( تعزيز 4جميع الوظائف المنصوص عليها في الميزانية ؛ ) لشغل، الدائمينالموظفين  أكتتاب

( 5( الحاجة إلى تعزيز القدرات القيادية واإلدارية ؛ )5؛ ) والبت في القضاياآليات الرقابة 

اجعة ( تنفيذ مر5الحاجة الملحة إلى مراجعة سياسة التحرش الجنسي والموافقة عليها ؛ )

لكفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل شامل وتحقيق المساواة  حسابات مسائل الجنسين

 المؤتمرالصادر عن  635 المقررعلى النحو المنصوص عليه في ، 2025الكاملة بحلول عام 

 .بشأن اإلصالح المؤسسي

صياتهم التطلعية. وأود أن أعرب عن تقديري العميق ألعضاء اللجنة الرفيعة المستوى على تو .217

، بما في ذلك قمت بتعيين لجنة داخلية للنظر في جميع التوصيات، وعلى أساس هذه التوصيات

لمزيد من  بتجميعها الرفيعة المستوى لجنةال قامتالملموسة التي  44المتعلقة بالحاالت الـ  تلك

الموظفين  ترسل المعلومات الضرورية عن اإلجراءات المتخذة إلىوسالتحقيق واإلنصاف. 

، مثل التعيينات األخرى المعنيين في الوقت المناسب، كما اتخذت إجراءات بشأن القضايا الملحة

 المفوضية. صالحياتالعاملة وغيرها من قضايا السياسات ذات الصلة في إطار 

 التحاد األفريقيلالشراكات االستراتيجية  الم.

 EX.CL/Dec.397 لس التنفيذيفي تنفيذ مقرر المج المفوضيةشاركت ، 2018ام في ع .218

(XII)  المفوضية خلوة نظمت، 2018بشأن تقييم الشراكات االستراتيجية ألفريقيا. وفي مايو 

الستعراض وتحديث مشروع التقييم. ، لتعاون متعدد األطراف في موريشيوسلللجنة الفرعية 

، 2018 يسمبرد في لفرعيةا للجنةا تتعليقا مع عتمدوا للتقييم لنهائيا ريرلتقا مشروعنوقش 

 2020 يرافبر في يلتنفيذا سلمجلالى إه ديملتق، 2019 يناير شهرفي الدائمين  لممثلينا لجنةو

 . قدماً لمضيا طريقة لتحديد

تعريف الشراكات االستراتيجية  ىمثل إعادةلتقييم ل الرئيسية النتائج بعض إلى اإلشارة المهم من .219

على مستوى على مجموعة واسعة أعلى تحقيق نتائج  باعتبارها الشراكات التي تساعد أفريقيا

بعض الشراكات  ظهرت، . وعلى هذا النحو2063 أجندةمن القضايا ذات األولوية في إطار 

في حين اعتبرت أخرى استراتيجية محتملة إذا تم تعزيز نطاقها ، أنها استراتيجية علىالقائمة 

ت محتملة إضافية ذات أهمية ألفريقيا. وآليات تسليمها وتأثيراتها. وأوصى التقييم بشراكا

الداخلية على تحسين إدارة  مواألجهزة األخرى قدرته المفوضيةوأوصى أيضا بأن تعزز 

 .شراكات أفريقيا وتعزيز صوت أفريقيا في الساحة العالمية

في عدد من الشراكات المؤسسية الجديدة في  المفوضيةدخلت ، طوال الفترة المشمولة بالتقرير  .220

تم توقيع أدوات ، حوار استراتيجي وتعاون مع منظمات وبلدان أخرى. في هذا السياقشكل 

؛ اإلمارات العربية المتحدة  2018ديسمبر  6؛ النرويج في  2018يونيو  8تعاون مع فرنسا في 

 أجندةفإنها تشمل مجموعة واسعة من األولويات في إطار ، . بشكل جماعي2019يناير  16في 

الميزة النسبية لهؤالء الشركاء إلضافة قيمة إلى جهود االتحاد اإلفريقي في  وتستفيد من 2063

 .2063 أجندةتنفيذ 

بما في ، المضي قدما في عدد من الشراكات االستراتيجية المفوضيةواصلت ، في الوقت نفسه .221

واالتحاد ، ومنتدى التعاون الصينى األفريقى، مؤتمر طوكيو الدولي حول تنمية أفريقيا ذلك
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، واألمم المتحدة، مع اليابان المفوضيةاشتركت ، فريقي واالتحاد األوروبي. وفي هذا السياقاأل

الذي  لمؤتمر طوكيو الدولي حول تنمية أفريقيا والشركاء اآلخرين في تنظيم االجتماع الوزاري

التي عقدت في تيكاد  . وفي هذا االجتماع التحضيري لقمة2018عقد في طوكيو في أكتوبر 

طرق ال و ض التقدم المحرز منذ مؤتمر القمة األخيرااستعرتم ، 2019اما في أغسطس يوكوه

ال سيما فيما يتعلق بتعبئة ، حول تنمية افريقيا مؤتمر طوكيو الدولي محددة لتعزيز أداء نظامال

 برنامج حول تنمية افريقيا مؤتمر طوكيو الدولي وهو مجال وجد فيه أن، فريقياألاالستثمارات 

 .رغم أن عنصر المساعدة اإلنمائية يجري على المسار الصحيح، قيد التنفيذ ما زال

. 2018أيضاً في قمة منتدى التعاون الصيني األفريقي في بكين في سبتمبر  المفوضيةشاركت   .222

، وقد جسدت خطة عمل بيجين أولويات التكامل اإلقليمي في مبادراتها الثماني الرئيسية

لقمة لالجتماع بالرئيس اانتهزت فرصة لقد ,حسب االقتضاء. ، قيوأوضحت دور االتحاد األفري

بتوسيع  الصيني معه أولويات التعاون الصيني األفريقي. وتعهد الرئيس تشي جين بينغ وتبادل

ال سيما في المجاالت ذات األولوية المشتركة في إطار خطة ، دعمه لبرامج االتحاد األفريقي

وقعت على مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للتنمية ، خالل الزيارة نفسهاوعمل بيجين. 

خاصة ، 2063 أجندةمن أجل تعزيز أهداف ، واإلصالح لالستفادة من مبادرة الحزام والطريق

حيث يقوم االتحاد ، في مجاالت االستثمار في البنية التحتية والزراعة والصناعة والتجارة

األعضاء فيه. لقد وسعت قمة منتدى التعاون  األفريقي بدور التنسيق والدعم والتيسير للدول

 كما يتضح ذلك، بشكل كبير نطاق التعاون بين الصين واالتحاد األفريقي الصيني األفريقي

افتتح المكتب على هامش وقد في الصين.  البعثة التمثيلية لالتحاد األفريقيمن خالل تفعيل أكثر

 .ياالجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني األفريق

واالتحاد األوروبي إلى إحراز تقدم  فريقيأدت أنشطة عديدة في إطار الشراكة بين االتحاد األ .223

كبير في تنفيذ نتائج مؤتمر قمة أبيدجان . وعقد أول اجتماع وزاري للمتابعة في بروكسل يومي 

 المضي قدماورسم ، . واستعرض التقدم المحرز في خطة عمل أبيدجان2019يناير  22و  21

أي التجارة واالستثمار ؛ السالم واألمن والحكم؛ والتعاون على الساحة ، مجاالت أولوياتهفي 

العالمية. وأكد أن االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي سيواصالن العمل من أجل تعزيز الشراكة 

مدعومة بااللتزامات من كال الجانبين والصكوك واألطر ، 2020بعد عام ، بين القارة والقارة

المناسبة. وخلص االجتماع إلى أنه ينبغي عقد اجتماع المتابعة الوزاري الثاني بشأن نتائج 

، مع التركيز بشكل أساسي على نتائج مؤتمر القمة المرتقب، 2019أبيدجان في نهاية عام 

موافقة رؤساء الدول األفريقية واألوروبية. من المقرر أن شريطة ، 2020المقرر عقده في عام 

 ما يخصتعكس أولويات أفريقيا في، 2020تمر القمة نسخة محسنة من الشراكة لما بعد يطلق مؤ

  .التنمية والتكامل اإلقليمي

سماع صوت أفريقيا وتمكين القارة من إإقامة وإدارة شراكات تمكِّن من  المفوضيةستواصل   .224

سياق العالمي على الساحة العالمية. وهذا أمر أكثر أهمية في ضوء ال ةها الصحيحتمكان تبوئ

 .األحادية وبروز النزعة بالغموضالحالي الذي يتسم 

 الخاتمة ميم.

 2018هذه المذكرة التمهيدية الضوء على بعض التقدم الكبير الذي أحرزه االتحاد في عام  تسلطِّ  .225

هذه اإلنجازات تأثير ملموس على تنمية القارة وسبل عيش ولللقارة أن تفخر به. والذي يمكن 
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في جذب انتباه  ةمعروف اوالحاجة إلى التوعية األفضل لجعله اتمر تعزيزهشعبها. وسيس

 المفوضية.

ؤثر على حياة قطاعات كبيرة ي واقعاوالعنف  النزاعاتال تزال وال تزال هناك تحديات كثيرة.  .226

. وما زالت عمليات إرساء الديمقراطية وتعزيز الحكم الرشيد محفوفة يين قيمن السكان األفر

مئات الماليين من الناس على الرغم من أن ل ياليومالقدر الفقر والبؤس ويشكل  بالصعوبات.

بشكل  غير معتبرصوت أفريقيا على المسرح الدولي  وال يزالالقارة تتمتع بالثروة والموهبة. 

رغم أن القارة تمثل أكثر من ربع أعضاء األمم المتحدة. وكما الحظت في مؤتمر قمة ، كاف

فإن اتحادنا يمر اآلن بمرحلة حرجة نحتاج فيها إلى تعزيز التنفيذ ، الماضينواكشوط في يوليو 

في الوقت المناسب لجميع القرارات التي اتخذت حتى اآلن بشأن مختلف والفعال والسريع 

 .القضايا والتحديات

بول كاغامي على القيادة  الرواندي أود أن أعرب عن امتناننا الصادق للرئيس ،وفي الختام .227

وإني . للمفوضيةوعلى دعمه المستمر  2018االتحاد في عام  قاد بهاامية المتفانية التي والدين

 .2019الرئيس المقبل لالتحاد لعام  مصر،لعمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من إلى اأتطلع 
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